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 اثرات متقابل طب سنتی اسالمی ایرانی و طب چینی

 2حنانه داودزاده، 1حسین رحمانی

 r.h1989@yahoo.com، پژوهشگر علوم پزشکی، دانشگاه جیلین، چانگچون، جمهوری خلق چین -1

 h.davoodzade@yahoo.com، دانشگاه جیلین، چانگچون، جمهوری خلق چینپژوهشگر علوم پزشکی،  -2

 چکیده
ی در های پیشگامان طب سنتمرهون تالش هابیماریتوسعه روزافزون علم پزشکی و پیشرفت در پیشگیری، تشخیص و درمان 

سعه و تکمیل ای بر روند توطب سنتی اسالمی ایرانی و طب چینی اثرگذاری ویژه است. در میان کشورهای کهنسراسر کره خاکی 

های متفاوت شکل گرفته نظریه و . مبانی نظری طب سنتی اسالمی ایرانی و طب چینی اگرچه با ساختاراست علم پزشکی داشته

در  چهآن. استدو طب سنتی بر یکدیگر  دهنده اثرات متقابل اینیک نشان اما گذری بر تاریخ پزشکی و بررسی متون هر ،است

ها بیانگر تهاین یاف است.این مقاله مروری صورت پذیرفته است، گذری اجمالی بر تعامالت پزشکی ایران و چیندر طول تاریخ 

 های ساختاری طب چینیبررسی مبانی طب چینی در آثار دانشمندان طب اسالمی ایرانی و همچنین اثراگذاری این طب بر پایه

گذاری، ثرا، اما در خصوص اند. به طور کلی هر دو طب به طور مشترک به تبادل داروهای سنتی به خصوص گیاهی پرداختهاست

قاالت علمی مهای اثرگذاری آن در منابع مختلف و امروز ریشه است که وارد طب چینی شده و تا این طب سنتی اسالمی ایرانی

و علی ابن عباس  سینا، زکریای رازی علیابو توانمیندان ایرانی بر طب چینی نیز مشخص است. از جمله اثرگذارترین دانشم

 ه فی طب علی ابن عباسنیز در آثارشان همچون کتاب قانون و ابن سینا و یا کاما الصناع را نام برد. البته این پژوهشگراناهوازی 

در اعصار  هاابکت ن و در برخی منابع، نقد نظریات چینی، اینهایشااما پس از نگارش کتاب ،انداز گیاهان دارویی چین نام برده

ه نمونه کگرفته است بعدی به چین وارد شده و در طب سنتی چین به خصوص در میان اطبا مسلمان چینی مورد استفاده قرار 

دخلی برای ورود به تحقیقات منها د. البته این مطالعه کوتاه تکرمشاهده  توانمیپذیری را در کتاب هوی هوی یائو فانگ بارز این اثر

 کرد.های حاضر کمک سازی هرچه بیشتر یافتهی موضوعی آتی به شفافهاپژوهشامید است بتوان با  است.آتی در این زمینه 

 .طب سنتی اسالمی ایرانی، طب چینی، تاریخ پزشکی واژگان:كلید

 مقدمه -1

در سراسر کره  یطب سنت شگامانیپ یهامرهون تالش هابیماریو درمان  صیتشخ ،یریشگیدر پ شرفتیو پ یافزون علم پزشکتوسعه روز

 یعلم پزشک لیبر روند توسعه و تکم یاژهیو یاثرگذار ینیو طب چ یرانیا یاسالم یکهن، طب سنت یکشورها انی. در ماست یخاک

 خیبر تار یاما گذر ،متفاوت شکل گرفته است یهاهینظر و اگرچه با ساختار ینیو طب چ یرانیا یاسالم یسنتطب  ینظر یاند. مبانداشته

جایگاه طب و علوم پزشکی در ایران تنها  است. گریکدیبر  یدو طب سنت نیدهنده اثرات متقابل انشان کی متون هر یو بررس یپزشک

در پیشبرد بهداشت  مؤثرو پیش از ورود اسالم به ایران نیز جایگاه طب در ایران با نظام و ساختاری  نیستمنحصر به دوره پس از اسالم 
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و  1)ساربانها زننداز میالد تخمین می پیشزد بوده است و سابقه طب ایرانی را بیش از پنج هزار سال زبان هابیماریعمومی و درمان 

سیس دانشگاه جندی شاپور در خوزستان گویای أت اختصاریرانی توانمندی رشد یافتند و به و در دوره زرتشت نیز اطبا ا( 2016همکاران، 

البته به مرور زمان و با رشد دانش پزشکی عظمت طب جندی شاپور روبه  .ای طب در ایران پیش از اسالم بوده استحرفه کامالًوضعیت 

م آثار دانشمندانی چون علی ابن عباس اهوازی، ابوعلی سینا، زکریای از اسال پساما با گذشت زمان و به خصوص در دوره  ،افول گذاشت

کرد ) ای بخشید و نه تنها در ایران بلکه در سراسر اطبا جهان زبان زد شدبه رشد و شکوفایی طب ایران جان تازه دوبارهرازی و سایرین 

که دانشمندان به نام آن ضمن مطالعه طب یونانی به ای طب سنتی اسالمی ایرانی های زمینه(. پایه1391ی و محمدی کناری، افشار

عناصر اربعه شکل گرفته و ادامه یافته بود. در همام  براساسای توسعه یافته از طب یونانی بوده است و اند، نمونهساختاربندی آن پرداخته

های طبی و درمان متفاوتی جهت آموزههم سابقه درخشانی در طب سنتی خود داشتند، نظام فکری  هاآنهای زمانی در چین که بازه

های فکری گانه مورد نظر بوده است. البته معرفی نظامکه به عنوان مثال به جای عناصر اربعه در نظام فکری آنان عناصر پنج شدهاستفاده می

اما  است،های طب سنتی اسالمی ایرانی و طب چینی خارج از موضوع مقاله حاضر است و در جایی دیگر نیازمند بررسی و تشابهات و تفاوت

سهم تعامالت پزشکی در د. کرهای حاصل از تعامالت بین این دو را استخراج بیان تفاوت این دو از این باب اهمیت دارد که بتوان شباهت

بسیار  ی صورت گرفته و مقاالت ارائه شدههاپژوهشریخی روابط ایران و چین با وجود حجم انبوهی از در میان مطالعات تااین تحقیقات 

 ی دارند.نیو طب چ یرانیا یاسالم یاثرات متقابل طب سنتدر این مقاله پژوهشگران سعی بر بررسی  ؛ بنابرایناندک بوده است

 روش تحقیق -2

ست. در این مطالعه صورت پذیرفته ا ینیو طب چ یرانیا یاسالم یاثرات متقابل طب سنت یبررسمطالعه حاضر از نوع مروری بوده و با هدف 

دون توجه به زبان آوری مقاالت موجود بگردهای داده به از پیش تعیین شده پژوهش در پایگاه گانپژوهشگر ابتدا با جست و جوی کلیدواژ

الت به برگزیدن مقاالت فارسی، عربی، چینی و انگلیسی پرداخته و پس از یافتن مقاالت مورد نیاز با مطالعه خالصه مقا شاملانتشار مقاله 

های مورد نیاز نگراش را به تفکیک طب به مطالعه اصل مقاالت پرداخته و داده ماندهباقیقابل قبول پرداخته است و سپس از میان مقاالت 

مورد  هایابترین کتمؤثراز  نی مانند قانون فی طب ابن سینااست. کتب طب سنتی ایرا فهرست کردهب چینی سنتی اسالمی ایرانی و ط

 که در این مرور کوتاه به بررسی کامل آن پرداخته نشده است. عه جهت نگارش مقاله حاضر بودهمطال

 هایافته -3

که  جاآناند و از ای پیش از میالد داشتهدیرینه پیشینهب دو ط که هر ینی نشان دادهبررسی متون طب سنتی اسالمی ایرانی و طب چ

های مربوطه بوده است و ضمن گستردگی پیشنه ینیو طب چ یرانیا یاسالم یاثرات متقابل طب سنتهدف مطالعه حاضر بررسی اجمالی 

سبب گردید که در این مقاله تنها به اثرات  از منابع به یک زبان مشترکیک  و البته عدم دسترسی به منابع کامل و البته فقدان ترجمه هر

های زمانی مختلف ی پس از اسالم پرداخته شود. بررسی روابط متقابل چین و ایران در بازهنیو طب چ یرانیا یاسالم یطب سنتمتقابل 

آسیا از جمله در ایران و  هگستردهای از حمله مغول به ایران به دلیل تصرف مغول بر بخش تر پسنشان داده است، پس از اسالم و دقیق

در بررسی مطالعات  چهآنصورت گرفته است.  در میان تبادالت مختلف تبادالت پزشکی نیزچین روابط این دو کشور در اوج بوده است و 

ه در این طب که در ابتدا اطبا مسلمان ایرانی بودند که به بررسی طب چینی و البته داروهای مورد استفاد دهدمینمایان شده است نشان 
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داروهای گیاهی چین در آثار دانشمندانی چون  با اسالمی چنین گزارش شده کهای که در یک مطالعه ارزشمند بر آثار اطاند به گونهپرداخته

علی سینا ای که تنها در کتاب قانون ابوطبری، زکریای رازی، علی ابن عباس اهوازی، ابوعلی سینا و جرجانی به وفور دیده شده است به گونه

که مسلم است  چهآنالبته (. 2015)حیدری و همکاران،  مرتبه از کلمه چین در توصیف گیاهان وارد شده از چین نام برده شده است 46

های درمانی و های درمانی در این کتب ارزشمند با پایههو پای ه از داروها بسنده شدهبه استفاد کاش اطبا اسالمی پیرامون طب چینیدر کن

ب چینی اثر شاخص طورود داروهای طب چینی به این طب و حتی مورد نقد قرار گرفته است. در واقع  ودهنظام فکری طب چینی متفاوت ب

اما بررسی اثرات طب سنتی اسالمی ایرانی بر طب چینی نشان  ،بوده استهای تشخیصی و درمانی و نه روش بر طب سنتی اسالمی ایرانی

های علمی در ز این اثر مربوط به صدور داروهای طب سنتی اسالمی ایرانی به چین بوده و بیش از آن انتقال آموزهکه تنها بخشی ا دهدمی

-)کلین و آثار و منابع هاپژوهشکه در کنار سایر  استهای درمانی در منابع طب چینی استفاده از نسخهها و تشخیص و درمان بیماری

ه شدکه به دست اطبا مسلمان چینی نگراش  استن گواه این یافته، کتاب هوی هوی یائو فانگ تریمستحکم(، 1998، 2و مینگ 1فرانک

و مورد ترجمه نیز قرار نگرفته است هر چند که هنوز  مروزه تنها چهار جلد باقی ماندهاز این کتاب ارزشمند ا(. 1996، 4و چن 3)کنگ است

 (.1 )شکل شودمیهم تجدید چاپ 

 

 از منابع طب سنتی اسالمی ایرانی حاصل نگارش اطبا مسلمان چینی ،هوی هوی یائو فانگتصویری از یک ویرایش کتاب  1شکل 

 گیريبحث و نتیجه -4

نمایان شده  چهآنی پرداخته است. نیو طب چ یرانیا یاسالم یاثرات متقابل طب سنتمطالعه حاضر در مروری کوتاه و اجمالی به بررسی 

های اعظم آسیا از به دلیل تصرف مغول بر بخش و اعظم این اثرات پس از اسالم بوده و به دنبال حمله مغول به ایراناین است که بخش 

همچنین نباید  ،صورت گرفته است در میان تبادالت مختلفتبادالت پزشکی نیز و  جمله در ایران و چین، روابط این دو کشور در اوج بود

به گونه که در بخش نتایج شرح داده شد، (. همان1390پور، )بحرانی ده استکرفراموش کرد جاده ابریشم نیز تمامی این اثرات را تسهیل 

 یاسالم یطب سنت نیا ،یاما در باب اثرگذار ،اندپرداخته یاهیبه خصوص گ یسنت یهر دو طب به طور مشترک به تبادل داروها یطور کل
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 نیمشخص است. از جمله اثرگذارتر یآن در منابع مختلف و مقاالت علم یاثرگذار یهاشهیشده و تا به امروز ر ینیاست که وارد طب چ یرانیا

 زیپژوهشگران خود ن نیرا نام برد. البته ا یابن عباس اهواز یو عل یراز یایزکر نا،یس یعلابو توانمی زین ینیبر طب چ یرانیدانشمندان ا

پس از نگارش  ،اندنام برده نیچ ییدارو اهانیاز گ ابن عباس یطب عل یکاما الصناعه ف ایو  نایدر آثارشان همچون کتاب قانون و ابن س

 انیبه خصوص در م نیچ یوارد شده و در طب سنت نیبه چ یکتب در اعصار بعد نیا ،ینیچ اتینقد نظر منابع یدر برخ و شانیهاکتاب

)زائری  دکرمشاهده  توانمیفانگ  ائوی یهو یرا در کتاب هو یریپذثرا نیمورد استفاده قرار گرفته است که نمونه بارز ا ینیاطبا مسلمان چ

ر اطبا اسالمی گواه اما مطالعه آثا ،ارائه نحوه دقیق انتقال داروهای طب چینی در دسترس نباشد برایشاید مستندات کافی  .(1394و وانگ، 

های درمانی اطبا به تحریر درآمده در طب چینی نیز گواه انتقال داروها و البته نسخه نین مقاالت و کتاب های، همچستاین کاربردها

د اطبا مسلمان شبلکه سبب  ،درمانی ختم نشده است و های علمی تشخیصیاسالمی به چین است. این اثرات تنها به تبادالت دارویی و آموزه

چین و حتی بعدها در سایر کشورها داشته باشند و امروزه در منطقه غرب چین اطبا مسلمان چینی  ورشچینی بتوانند رشد چشمگیری در ک

 پردازند که این مهم اثر ماندگاری از طب سنتی اسالمیمی هابیماریی اسالمی ایرانی به تشخیص و درمان تکماکان با استفاده از طب سن

ی هاپژوهشبتوان با  واریمو امید است تنها مدخلی برای ورود به تحقیقات آتی در این زمینه. البته این مطالعه کوتاه استایرانی بر طب چینی 

مردان چینی از طب چینی های همه جانبه دانشمندان و دولتحمایت کرد.های حاضر کمک سازی هرچه بیشتر یافتهموضوعی آتی به شفاف

گیرد ی مطرح جهان مورد تدریس قرار میهادانشگاهکرسی هست و در  ه است امروزه این طب همچون سایر علوم آکادمیک صاحبشدسبب 

الگویی جهت توسعه و به  دتوانمیپذیرد و این مهم طب چینی صورت می باو در کشور چین نیز بخش چشمگیری از خدمات درمانی 

که هدیه نیاکان ما و منجر شود ربخش کارگیری هر چه بیشتر طب سنتی اسالمی ایرانی و استفاده بیش از پیش این علم ارزشمند و اث

 هاست.آنوقفه های بیحاصل تالش

 قدردانی

دفتر طب سنتی وزارت بهداشت  ویژه، دانشجویان، درمانگران، پژوهشگران و به لندتااز تمامی فعاالن عرصه طب سنتی اسالمی ایرانی، اس

 د.شوقدردانی میوقفه از این طب ارزشمند های بیحمایتبرای درمان و آموزش پزشکی 

 منابع

 بعد از  رانینامه ا خیتار ،«هرات یمکتب یبر نگارگر نیدر چ نگیو سلسله م انیموریمناسبات ت تأثیر» .(1390) یپور، علیبحران

 .24-1صص  ،1(2)، اسالم

 مطالعه ینیبر نظام طب چ یاسالم -یرانیطب ا اتتأثیر یشناختجامعه یبررس»(. 1394( )نی)راست نگیوانگ، چ ،، قاسمیزائر( 

-165صص  ،22(1، )سابق( ی)نامه علوم اجتماع یشناختمطالعات جامعه، «(نیدر چ فانگ ائوی یهو یهوکتاب  فیلأ: تیمورد

205. 

 اسالم  یمجله طب سنت ،«یدر دوره اسالم یطب سنت یآموزش پزشک» .(1391) هیحور ،یکنار یمحمد ،غالمرضا ،یکرد افشار

 .71-61، صص 3(1) ،رانیو ا

 Heydari, M., Hashempur, M. H., Ayati, M. H., Quintern, D., Nimrouzi, M. & S. H. Mosavat (2015). 

“The use of Chinese herbal drugs in Islamic medicine”, Journal of Integr Med, 13(6), pp. 363–367. 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

5 

 Klein-Franke, F. & Z. Ming (1998). “Avicenna’s links with Chinese medicine: A chapter of the history 

of Sino-Arabic relation during the Middle Ages”, Asian medicine, December 1998. 
 Kong, Y. C. & D. S. Chen (1996). “Elucidation of Islamic drugs in Hui Hui Yao Fang: A linguistic and 

pharmaceutical approach”, Journal of Ethnopharmacology, 54(2-3), pp. 85-102. 

 Sarebanha, S., Kazemi, A. H., Sadrolsadat, P. & N. Xin (2016). “Comparison of traditional Chinese 

medicine and traditional Iranian medicine in diagnostic aspect”, Trad Integr Med, 1(2), pp. 75-8. 

 

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

