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مقدمه
باوربهوجودعناصراربعه(آتش،آب،هوايابادوخاک)،اخالطومزاجها(صفراوی،بلغمي،


1
دموی و سوداوی) و طبايع متناظر با آنها (گرمي ،سردی ،تری يا رطوبت و خشکي) ،
عليرغمورودعلمپزشکينوينبهايرانازدورهقاجاريه،همچنانازارکاناصليطبعامه2

3
يا مردمي محسوب ميشود .پیشرفتهای چشمگیر علم پزشکي مانع از تداوم اين نظام
انديشهورفتارهایمربوطبهسالمتوبیمارینشدهاست.نکتۀمهمايناستکهطبعامه

باعلمپزشکينهادیيارسميهموارهدرکنشوواکنشمتقابلبودهاست(توماساس.
).طبعامهدرايرانبرآيندیازسنتهایمکتوبوغیرمکتوب

گرين544-553:1997،
دانستهها و رفتارهای مربوط به بیماریها است که در طول سدهها و هزاران سال شکل

گرفته است .در اين زمینه ،بايد به خاطر سپرد که مباني فکری و فلسفي نظام طبايع
ريندانشپزشکيدرجهانبهشمارميآمد(برومبرژه،

چهارگانهکهتاسدۀ نوزدهمفراگیرت
4
 )132 :1384توسط علمای يونان باستان تدوين شده بود .آنچه به نام طب جالینوسي
معروف بوده است و ريشۀ آن را در نظريۀ اخالط چهارگانۀ بقراط جستهاند؛ هم الگوی
ينديارراازگذشتههايي

مفهوميپزشکيرسميايرانزمیندانستهشدهوهمطبعامۀ ا

دورتغذيهکردهاست.درعرصۀنخست،بايدبهنقشپزشکانمدرسهگندیشاپوروسپس
دانشمنداندورۀ اسالميهمچونعليابنعباسمجوسي،محمدابنزکريایرازیوابوعلي
هايي،اشارهکرد.دربارۀطبعامهميتوانهمبهمنابع

سینا،البتهبااِعمالجرحوتعديل
وهمدانستههایپزشکيدرباورها،آدابوشعائرمردم

مکتوب(مانندرسالهخواصاالشیاء)
(دايرۀالمعارفايرانیکا،مقالهجالینوس) .ازسویديگر،نقش
نقاطمختلفايراناشارهکرد  
بازنمودها و روش های درماني سنتيِ در ايران باستان و همچنین تأثیر باورها و رفتارهای
هایهم جوارهمچونبابل،آشوروکلدهوياطبچینوهندباستانرا


پزشکيسرزمین
نبايد در تکوين و تکامل طب مردمي در ايران ناديده گرفت (نجم آبادی1371 ،؛ بهار،
1376؛کريستنسن1367،؛بلوکباشي1342،؛ملکراه1385،؛نفیسي .)1364،
شناسيميتواندبهروی


ندازیاستکهانسان
هدفپژوهشحاضرنشاندادنچشما

مطالعات مربوط به نظام طبايع چهارگانه در طب عامۀ ايران بگشايد .دستاوردهای علم
1

 دربسیاریازمتون،عالوهبرواژۀعناصراربعهبهنامهایديگریمانندچهارعنصر،آخشیجان،چهارگوهر،
امهاتاربعه،اسطقسات،چهارآخشیج،چهارارکان،چهاراجساد،چهاراساس،چهاراصل،چهارمادرومانند
آن برميخوريم (گلشني .) 1391:3 ،گاهي نیز چهار طبع در شعر و نثر فارسي مجازاً به معنای چهار خلط
صفرا،سودا،خونوبلغموياچهارعنصربهکاررفتهوگاهينیزبهجایمزاجتلقيشدهاست(همان .)8:
folk medicine
popular medicine

4

2
3

باوربهطبايعچهارگانههنوزهمجايگاهخود رادرطبعامۀيونانحفظکردهاست(امبروامبر:2004،
)است.طبعامۀهند،چینوآمريکایالتینازديگرصورنظامطبايعبهشمارميآيند(سینگرو

684ـ683
اريکسون387:2011،ـ.)386
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انسانشناسي(درراسآندورکیم،موسولویاستروس)ونیزشاخۀپزشکيياسالمت،در

محوریمقالهپیشرو

ايده
چنددهۀاخیرميتواندمارادرفهمبهتراينموضوعياریدهد .

همگام با اين سخن يکي از نويسندگان فرهنگ مردمشناسي و انسانشناسي است که
سالمتيوقرينهآنيعنيبیماریجنبهایازنظمحاکمبرمناسباتفردومحیططبیعيو

”
جهانبهطورکلياست“ (مهير.)438:2004،مقوالتسالمتوبیماریبههمانمیزان
شناختيدارنددارایابعادیفرهنگيوکیهانشناختينیزهستند.باورهاو


کهوجهيزيست
شودنشانازدلمشغوليودغدغۀنظميدر


رفتارهاييکهدرقالبنظامطبايعبازنماييمي
بطن آنها است .هدف در اينجا ارائه طرح برای موضوعي است که در چارچوب مطالعات
گمان،پژوهشهایتجربي،


ورمانکمترموردتوجهقرارگرفتهاست.بي
انسانشناختيدرکش

ويژهدرزمینۀبازنمودهاوذهنیتافراد،ميتوانددربسطوگسترشبحثپیشروکمک


به
شايانيکند .

چارچوب نظری
هایانسانشناختيبهبررسي اشکالگوناگوننظامهای


بخشقابلتوجهيازتاريخنظريه

طبقهبندی مانند خويشاوندی ،اسطورهشناسي ،زبانشناسي ،کاست و توتمیسم اختصاص

دهها سال انديشمندان حوزه
داشته است .در اين مورد ،الزم است که بحثي را که  
انسانشناسيدربارهتوتمیسمبهخودمشغولداشتهبودبهطورفشردهيادآورشويم .

انسانشناسان سدۀ هجدهم و نوزدهم پژوهشهای گستردهای در جوامع اصطالحاً

ابتداييپیرامونباورهاورفتارهاييدرقبالجانوران،گیاهانويادرمواردینادرنسبتبه
جانوعناصریازطبیعتانجامدادهبودندکهنامعموميتوتم(برگرفتهازواژهای


اشیاءبي
بومي از اقوام بومي آمريکای شمالي) به آنها اطالق شد .در اين میان ،بايد به نقش
شناسانبريتانیاييبهويژهجانفرگوسنمکلنان،1ادواردبرنتتايلور،2آندروالنگ،3


انسان
5
4
ويلیام رابرتسون ـ اسمیث و جیمز جورج فريزر در سدۀ نوزدهم و آغاز سدۀ بیستم در
تحلیل اين پديده توجه خاص داشت .به عالوه ،نبايد نقش رسالۀ چند صورت ابتدايي
کهتحلیلهایآنبعداًدرکتابصور

طبقهبندی (دورکیموموس )1989،راازيادببريم

بنیانيحیاتديني نیزمجدداًمورداستفادۀ دورکیمقرارگرفت(دورکیم.)1383 ،دراين
رسالۀ مهم ،دورکیم و موس ،با طرح مباحثي پیرامون مباني اجتماعي مقولههای اولیۀ
شناسيونیزجامعهشناسيشناختايجادکردند.


اندازینورادرقلمروانسان
منطقي  ،
چشم
شارواردميآورد

بهباورايندو،بازنمودهایجمعيکهازطريقآنهاگروهاجتماعيبرافرادف
تاخودراباهنجارهایاخالقيوانديشۀجمعيسازگارسازند،بهآنهادرنظمدهيبهجهان

1

John Ferguson McLennan
Edward Burnett Tylor
3
Andrew Long
4
William Robertson-Smith
5
James George Frazer
2
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تحلیلهایتوتمیسمازدورويکردبیروننبود:رويکردنخست

وفهمآن نیزياریميدهند.
به ويژهدرجوامعکالني)را
توتمیسمرانظاميميپنداشتکهمعنایتقسیماتاجتماعي( 

توانازطريقگونه هایحیوانيوگیاهيآنمستفادکردورويکرددومآنرانظامياز


مي
باورهاورفتارهایآ يینيمبتنيبراينهماني(عمدتاًتبارشناختي)باتوتمومحرّماتبه
ويژه خوراکي و خويشاوندی ميدانست (فاورو260 :1386 ،ـ)258؛ اما استروس در کنار
شناسيها1وساختارهایابتداييزندگيخويشاوندی،2دردو


اسطوره
کتابهایچهارجلدی

4
3
کتابتوتمیسمامروز وانديشۀ وحشي کههردودرسال 1962منتشرشدند،باالهاماز
تحلیلدورکیموموسدرپرداختبحثمربوطبهتوتمیسمدرچارچوبنظامطبقهبندی،

هاراسويه اینوبخشید.ویبرداشتِمبنيبرتضادبینذهنغیرمنطقي(ابتدايي)و


پژوهش
گلیسيزبانانمتداولبودوتاحدیدر

منطقي(پیشرفته)راکهتازمانویبهويژهدربینان

5
نوشتههای دورکیموبهويژهلوسینلوی -برول  ،فیلسوفوانسانشناسفرانسویتداوم

يافتهبودرابهچالشکشاند(استروس 1962،بي177،ـ.)149بهنظرویبرقرارینسبت
يا نسبتهای نمادين ،تمثیلي يا استعاری بین عناصر گوناگون هستي که به قلمروهای
گوناگوني تعلق دارند از ويژگيهای بارز انديشه بشری است .اين منطقِ طبقهبندی که
هاراشناساييميکندتابتوانددرمرحلۀ بعدآنها


شمولاستودرآغازابژه

اشجهان

دامنه
6
رابايکديگرمقايسهکندوبهآنهابینديشدهمانزباناستکهاستعاره شیوۀ اساسيآن
هایجداازهمراگردهمميآوردتابتواند

است(استروس،1962،اِی.)150:استعارهابژه
بهآنهامعنابخشد.زباناستعاری،بااستفادهازتضاد،مصالحالزمرابرایبرقراریشباهت
7
جميکندتا
،آنهاراازحالتتکافتادگيخار 

آفريند.استعارهباتکیهبرتفاوتدرنشانهها


مي
بتواند چیزهای ديگری را بازنمايي کند .رابطهای که استعاره ميآفريند همان معنا است؛
بنابراين ،نظام طبقهبندی فقط در صورتي قابل فهم است که بگويیم انسانها از طريق
کیهانيوچهدرچارچوبمناسباتاجتماعياش ارتباطپیدا

نشانههاباجهان،چهدرجلوۀ 

ميکنند .استروس با مقايسۀ نظام توتمي و نظام کاستي نشان ميدهد که منطق هر دو

مشترکيازطبقهبندیاستواراست.درهردو

هایظاهریشانبربنیانشیوۀ


رغمتفاوت

علي
حالت طرح طبقهبندی ،جهانِ طبیعي و اجتماعي را همچون کلیتي سازمانيافته (همان:
)178وتقسیماتاجتماعي راجزئيازيککلتعريفميکند.تفاوتآنهادرايناستکه
درنظامتوتميتقسیماتاجتماعيباگونههایطبیعيودرنظامکاستيباکارکردهایفني

اند.توتمیسمسازماندهيملموسجامعه نیستبلکهبازتابزباندر قالب

پیوندزده  
شده
کاربستهای استعارهای آن است .توتمیسم نه يک نهاد مستقل بلکه يک روش و شیوۀ

1

Mythologiques
Les Structures élémentaires de la parenté
3
Le Totémisme aujourd'hui
4
La Pensée sauvage
5
Lucien Lévi-Bruhl
6
méthaphore
7
signes
2
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بندیهااست (همان 179:و.)289آنچهدرنظامتوتميشاهد
بندیمانندسايرطبقه 


طبقه
مندگستردهتری

هستیمداللتمعناييفرهنگ،ازمجرایطبیعت،درچارچوبمنطقِنظام
است.اينداللتمعناييابژههایخودرابدوننظرگرفتناينکهچههستند،برمبنایقاعدۀ

کند،قاعده ایکهعناصررانهبهصورتدوبهدوبلکهبه

بههمپیوستگيترتیببندیمي
1
صورتدورشتهازعناصربهيکديگرپیوندميدهد.اينکه يککالن بهيکحیوانوکالن
گونهایحیواني
ديگربهحیوانيديگرپیوندميخوردواينکههريکازايندوکالنخودرا 

کندبهاينمعنانیستکهآنهاخودرابااينگونهها


ياگیاهيمجزاازديگریمعرفيمي
يکسان ميپندارند ،بلکه به اين معنا است که خود را از يکديگر متمايز ميکنند (همان:
116ـ.)115درنظامتوتميبارمزگانيروبروهستیمکهامکانبروزروابطمنطقيبهصورت
کند.ازطريقايننظامطبقهبندیاستکهانسانجهانرا


تضادهایجداازهمرافراهممي
معناميبخشد(استروس1962،بي .)295:



پیشینۀ فلسفی نظریۀ طبایع چهارگانه
تقسیم بندیچهارگانهطبايعبرباوربهوجودعناصراربعهدرجهانهستيبنانهادهشده


بندیچهارگانهعناصررابهمشرقزمین،بهويژههند،مصرباستان

است.برخيريشه  
طبقه
و يا بینالنهرين نسبت داده اند ،اما بیشتر پژوهشگران ،يونان باستان را خاستگاه اين طرز
ایجامعدربارهآندانستهاند .2


تفکروتدويننظريه
هایکهنالگويينهفتهدراساطیريونانبه

فیلسوفانپیشازسقراطباالهامازبن 
مايه

3
مندترومبسوطتردادند.امپدوکلس ،فیلسوفيوناني( 5پ.م) نخستین

آنهاساختارینظام
فردیبودکهبهطرحنظریعناصراربعهپرداخت.ویاعتقادداشتکهدرذاتهرمادهای

در جهان هستي چهار ”ريشه“ 4وجود دارد؛ اما اين بقراط بود که با بهرهگیری از نظريۀ

clan

1

2

 دربارهتقدمياتاخرطبيونانيبرطبايرانيوخاستگاهنظريۀطبايعچهارگانهاظهارنظرهایمتفاوتي
وجوددارد.سیريلللويدالگوددرچندکتابخود برپیش قدميطب يونانيتاکیدداردامادرکتابتاريخ
ميگويد”:ايرانیان،اصولآنچیزیراکهطبيونانينامیده
پزشکيدرايرانوسرزمینهایخالفتشرقي  

شدهبهيونانیانتعلیمدادهاند.درسال700پیشازمیالد،هیچگونهاثریازعلموفرهنگدريونانیانمشهود

سالپسازآنبقراطتوانسترسالههاييدردانشپزشکيبهرشتهتحريردرآوردو

نبود.بااينحال 200،
عنوانپدرطبرابرایخودکسبکند.خیليبعیدبهنظرميرسدکهيونانیاندرطيايندوقرن،روشيرا
کهاکنونبهنامروشبقراطمعروفاستخودبهخودپديدآوردهباشند.بهعالوهدرآثاروکلماتبقراط،
شود.حتيخوديونانيها

نشانه هایتازگيکامالًآشکاراستوهیچگونهاثرتحولتدريجيدرآنهاديدهنمي

وبهرسمآنزمان،آنراايرانيمينامیدند

همفرضیۀطبايعچهارگانهخودرايکفرضیۀبیگانهميشناختند

“ (.) 36:1371اضافه کنیمکهبرخيازگويندگانوشاعرانفارسيزباناشاراتيبهپیشتازیطبيوناني
داشتهاند.بهطورمثال،ناصرخسروچنینسرودهاست:عرببررهشعرداردسواری/پزشکيگزيدندمردان
يونان(بهنقلازگلشني.)13:1390،
Empedocles
Rhizōmata=ῥιζὤματα

3
4
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امپدوکلس ،بحث اخالط 1يا مزاجهای چهارگانه را مطرح کرد .به باور وی آتش همنشین
احساسيوبيرمقي)،هواهمنشینصفرا


نشینبلغم(بي

خون(فعالیتوهیجان)،خاکهم
(تندمزاجي و ناپايداری) و آب همنشین سودا (غمگیني و تاريکي) است .هر يک از اين
عناصر نیز با چهار فصل از سال انطباق مييابند و جايگاه آنها در چهار عضو بدن (کبد،
ها)شناساييميشود.افالطونبراینخستینباربهجای


طحال،کیسهصفراومغزياشش
واژه”ريشه“،واژۀ ”عنصر“  2رابهکاربردوهريکازعناصررابهيکيازسطوحجامدات
رحويژگيهایهريکازاينچهارعنصرپرداخت.بهباوروی،هريک

پیوندزد.ارسطوبهش
ازعناصرچهارگانهواجددوکیفیتاند:آتش،گرموخشک؛خاک،سردوخشک؛هوا،گرمو

3
مرطوبوآب،سردومرطوبهستند.ارسطوازعنصرپنجميبهناماتر نیزنامبردبااين
استداللکهچهارعنصرنخستزمینيوفسادپذيرند(کینگزلي23:1995،ـ .)13
اينسنتفکریتوسطفالسفۀ دورۀ اسالمي،مانندمحمدابنزکريایرازیوعلي
يابد.ابنسینا درکتابپنججلدیقانون،

ابنعباسمجوسيوابنسینابسطوگسترشمي

به تفصیل نظريۀ عناصر اربعه و همبستۀ نظری آن يعني اين هماني عالم کبری و عالم
جهانشناسيخودمعرفي
صغریراتبیینوتفسیرميکند.ویاصولطبراآخرينمرحلۀ 

کندوايناصولراکلیدفهمانسانياعالمصغیرميداند.بهباوروی،علمپزشکيازيک


مي
مزاجها“و”قوا“تشکیلشدهاستکه
رشتهمفاهیماساسيازجمله”عناصر“”،اخالط“ ”،
ابنسینا مفاهیم
در انسان به بهترين شیوهای انتظام يافتهاند (نصر397 :1377 ،ـ   .)389
مربوط به طبايع چهارگانه را کهبهزعم اکثريت قريب بهاتفاق پژوهشگران ريشه در طب
طبیعيوامميگیردودرقابوقالبعلمپزشکيبهطورخاص

جالینوسيداردازفلسفۀ 
تروياهمعصراو،تفکیکيبین

قرارنميدهد.ضمناينکهنزدویوبسیاریازفالسفۀ 
پیش

شاخه هایعلميمانندپزشکي،منطق،هیات،هندسهونجوم،جغرافیاو...وجودندارد.نکتۀ

مهمي که طب ابنسینايي را از طب جالینوسي متمايز ميسازد اين است که به اعتقاد
بهپرسشهاييماننداينکهآياعناصروجوددارند؟اخالط

دانشمندايراني،پزشکنميتواند

کدم اند؟وياچندنوعقواداريم؟پاسخيارائهکندوهموارهناگزيراستبرایيافتنپاسخبه

اين پرسشها به فلسفۀ طبیعي رجوع کند .برای دانشمنداني همچون ابنسینا ،اهمیت
ذيهميکندبهمراتببیشازخودطب

مبادیفلسفيارسطوييکهطبجالینوسيراتغ
يکپزشکخارجاستوتنهافیلسوفميتواندبهآنها

استوپاسخبهسؤاالتفوقازعهدۀ
.ميتوانچنیناستنباط
ابنسینا،پزشکيوبیولوژی) 
پاسخدهد(دايرۀالمعارفايرانیکا،مقاله 

فرهنگيمرتبطميداندکهبه

کردکهابنسینابحثمربوطبهطبايعرابهحوزۀ فکریو 

زبانویمبانيفلسفيايننظريهاست .


1

Humors
στοιχεῖον= stoicheion
3
)Ether (aether
2
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طبایع در طب عامۀ ایران
اشکهپیشتربداناشاره


فکریوفلسفي
طبعامۀايراندرامتدادويابهموازاتپشتوانۀ
شد،تماميموجوداتهستيرانتیجۀ امتزاجچهارعنصرمتضادآتش،هوا(ياباد)،خاکو
مي داند.مزاجکهازنظرواژگانيداللتبرآمیختندارد،حاکيازباوربهوجودترکیبياز
آب 
اين چهار عنصر در کلیۀ موجودات کیهاني است .در بدن انسان نیز ترکیبي از اخالط
چهارگانۀ خون،صفرا،سوداوبلغموجودداردکههريککیفیتيکيازچهارعنصرقلمداد
شودوتعیین کنندۀنوعمزاجاست.ازآنجاييکهترکیباينعنصردرهرفردیمتفاوت


مي
هایچهارگانهعبارتانداز:دموی


خاصخوداست.مزاج
استبنابراينهرکسدارایمزاج 
(گرموتر)،صفراوی(گرموخشک)،بلغمي(سردوتر)وسودايي(سردوخشک).خونو
بلغم در بین چهار اخالط بدن دارای اهمیت بیشتری هستند .صفرا در بروز بیماریهای
کبدینقشدارد.خونعاملگرميبدناستوبلغمعاملسردیاست؛امااينخوناست
کنندهایدرسالمتديگراعضایبدن


شودونقشتعیین

کهمعیارسالمتيفردمحسوبمي
ینميآيد،غلیظيارقیق

دارد.بههمینخاطراستکهمثالًگفتهميشودخونباالياپاي
مي شود،تمیزياکثیفاست،خوباستيابد،تازهاستياکهنو...همازاينرواستکه

بسیاریازروشهایدرماني(مانندفصدوحجامت)مبتنيبرتنظیممیزانخوناست .

هريکازاعضایبدنبهنوبۀ خوددارایمزاجمتناسبباترکیبعناصراربعهموجود
ترين،کبدگرمومرطوبتريناعضاءهستندويامغز


ترينوخشک

درآناست.قلبگرم
طبیعتيسردوترواستخوانطبیعتيسردوخشکدارد.فصولسالهمبههمینصورت
بندیشده اند:بهارمزاجيگرموتر،تابستانمزاجيگرموخشک،پايیزمزاجيسردو


طبقه
هابرحسباوقاتشبانهروزنیزباهم


سردوتردارند.کیفیاتمزاج
خشکوزمستانمزاجي
تفاوتدارد:صبحمزاجگرموتر،ظهرمزاجگرموخشک،عصرمزاجسردوخشکوشب
مزاجسردوتردارد.بههمینمنوال،مناطقمختلفجغرافیاييمزاجهایگوناگونيدارند.

زندگيميکنندطبیعتيگرموخشکدارندو

مثالًکسانيکهدرمناطقخشکوکويری 
هابسرميبرندازمزاجسردوخشکبرخوردارند.طبیعتمرداننسبت


آنانکهدرکوهستان
تروخشکتراستوزنانبیشترطبیعتيسردوتردارند.درايننوعنگرشسن


بهزنانگرم
نیزدارایمزاجهایمتفاوتياست(دورۀ رشد:گرموتر،دورۀ جواني:گرموخشک،دورۀ

میانسالي:سردوخشکودورۀ پیریسردوتر)،افرادیکهمزاجسردوتردارندوپیر

هاييچوندردمفاصلميشوند .


هستنددرفصلزمستانبیشتردچاربیماری
بندیديگرینیزوجودداردکهمزاجهارادردودستۀ معتدلو


درطبعامهتقسیم
لقرارميدهد.مزاجمعتدل،مزاجياستکهدرآنکیفیاتسردیوگرميويا

غیرمعتد
کنند.مزاجغیرمعتدلنیزبهمزاجيگفتهميشودکه


خشکيوتریهمديگرراخنثيمي
اند.هرچندنميتوانبهطورمطلقازوجود


ایآرايشنیافته

کیفیاتيادشدهبهنحوبايسته
ي توانبراينفرضبودکهدربرخيازاجزایعالم(ازجمله
مزاجمعتدلسخنگفت،امام 
آمیختهاند.از

انسان)وضعیتيوجودداردکهعناصراربعهدروضعیتنسبتاًمتعادليدرهم
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بندیهایفرعياست.مثالًگفتهشده،مزاج
اينگذشته،مزاجمعتدلخودنیزدارایتقسیم 

انساني معتدلترين نوع مزاج است و يا اينکه برخي افراد مانند پیامبران يا حکیمان
تريننوعانسان هاهستند.برمبنایآنچهآمدبیماریناشيازبههمخوردنتعادل


معتدل
بینعناصرموجوددربدنفرداست.هرفردی،بهعلتبرخورداریازمزاجويژۀ خود،به
ميدهد .در کتاب ذخیرۀ
گونۀ متفاوتي در برابر عامل بیماری از خود واکنش نشان  
خوارزمشاهيکهدرسدۀ ششمقمریبهفارسينگاشتهشدهوبسیاریازباورهاورفتارهای
طبعامۀايرانيدرآنگردآوریشدهآمدهاست :

مزاجاندام هاازآمیختنگرمباسردوخشکباترحاصلشدهاستپس

”
بیرونشدنمزاجازاعتدالياچنانباشدکهاندر يککیفیتبیرونشود
آنمعتدلياسردترياترترياخشکترواينراسوء

چنانکهياگرمترشود

المزاجمفردگويندوياچنانباشدکهاندردوکیفیتازاعتدالبیرونشود
تروترترياسردتروخشکترو


ترشودياگرم

تروياخشک

چنانکهياگرم
اينراسوءالمزاجمرکبگويندودرجۀ آخرينآنباشدکهسوءالمزاجبدان
حدرسدکهطبیعتعضورابگرداندوازمزاجواعتدالخاصۀاوبیرونببرد
وتباهکند“(جرجاني .)69:1355،


باوربرايناستکهبرایدرمانبیمار،بايدتعادلبینمزاجهارابهویبازگرداندو

اين از طريق خوردن غذاهای با طبیعت مخالف امکانپذير است .مثالً گفته ميشود
بیماریهای ناشي از غلبۀ صفرا با برخي خوراکيهای ترش که دارای طبیعتي سرد و تر

هستندقابلدرماناستويابیمارانيکهبرآنهاسوداغالبشدهاستوبهبیماریهايي

هایپوستيدچارشدهانداز طريقتبيا غلبۀ طبیعت


مانندغلظتخونيابرخيآسیب
درد،استفراغورنگپريدگي


شوند.عاملدل

صفرادرمانمي
بهصورتدقیقترغلبۀ 

گرم،يا
افراطدرخوردنغذاهایسرداست .
طبعامهبراينباوراستکهنظامطبايعصرفاًحکمبهتعیینوتشخیصوضعیت
فیزيکي يا جسمي نميکند ،بلکه بر ويژگيهای رواني و رفتاری نیز داللت دارد .روح و
هایجسميازکنشوواکنشعناصرواخالطشکلميگیردو

کیفیاتآنهمانندويژگي
جايگاه خاص خود را بدن دارا است .مثالً دربارۀ افراد بلغميمزاج اعتقاد بر اين است که
خونسرد ،درونگرا ،حسابگر ،سازشکار ،گذشتهنگر ،دارای میل جنسي کم و  ...هستند،
هرچندکهاينکیفیاتهمانندويژگيهایجسميممکناستبرحسبمنطقۀ جغرافیايي

يکساننباشد .
بحثمربوطبهطبايعچهارگانهدرباورهاورفتارهایمردمبیشتريننمودرادرنظام
فرعيطبايعگرموسردتلقيميشونديعني

خوراکيهاپیداميکند.خشکيوتریدوردۀ

هاياگرمهستندوياسرد.باورعامهبرايناستکهخوراکيهایگرم


خوراکي
دروهلۀاول،
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شوندوخوراکيهایسرددرازديادخلط


موجبافزايشخلطاصليکههمانخوناست،مي
سرد يعني بلغم مؤثرند .اضافه کنیم که طبیعت خوراکيها پیوند چنداني با ويژگيهای
ظاهریويامیزانح رارتيارطوبتفیزيکيآنهانداردوبیشتربرمبنایتأثیربربدنانسان
هایفراواندرتقسیمخوراکيهایسردوگرمدر

بندیميشوند .باوجودمشابهت


تقسیم
ايران،تفاوتهايينیزدربرخينقاطکشوروجوددارد.مثالًدرحاليکهمردماکثرمناطق،

دانند،گیالنيهاطبیعتاينسهخوراکيرا


دارایطبیعتسردمي
گوشتگاو،شیرولوبیارا
).بهعالوه،درجاتگرميوسردیخوراکيهانیز

گرمتصورميکنند(برومبرژه129:1384،

اصطالحآتشاند،درحالياستکهبرخيديگرهااز


يکساننیستند.برخيبسیارگرموبه
ليکه اکثر خوراکيها دارای طبیعتي قطعي
درجۀ سردی کمتری دارند .همچنین ،درحا 
هستنداماباوربرايناستکهبرخيازآنهابهمروررشدونموخودتغییرطبیعتميدهند

(جانباللهي .)1390،


تبیین انسانشناختی تقسیمبندی طبایع
هایمفروضبینپديدههادرنظامطبايعچگونهقابلتبییناست؟دراين


هاونسبت

ويژگي
زمینه،دورويکردعمدهراميتواناتخاذکرد :

رویکرد بومشناسی فرهنگی

1

يافتهای از رويکرد جبرگرايي جغرافیايي
وفق اين رويکرد که به گمان ما شکل تعديل 
کالسیکاست،باورهاورفتارهایانسانيبرمبنایمکانیسمسازگاریبامحیطقابلفهم
مجموعهای از ”تغییر و تحوالت و تنوعاتي

است .به نظر بومشناسان فرهنگي ،سازگاری 2
استکهفردياگروهراقادربهبقادرمحیطيمعینميسازد“(مکالوریوتاوسند:2009،

.) 15سازگاریبامحیطوبهداشتبهطورتنگاتنگيبههمپیونددارند(همان).آنچهدر
تداومطبجالینوسيوبقراطي”طبمزاجي“ 3نامیدهشدهاست،درچارچوبنظریاين
ديدگاه حاصل سازگاری با محیط يا شرايط اقلیمي ارزيابي ميشود (همان113 :ـ.)111
تکوينوتکاملفرهنگوابستهبهشناختويژگيهایمحیطياست؛اماپرسشايناست

کهيکچنینچارچوبنظریچگونهميتواندپیدايشوتداومباورهاورفتارهایمربوطبه

سالمتيوبیماریدرايرانراکهدرهیاتنظامطبايعچهارگانهبروزيافتهتوضیحدهد؟
کريستین برومبرژه ،4انسانشناس فرانسوی ،ضمن به چالش کشاندن برداشت جبرگرايانه
آرتورآفمپوپدربابوابستگيهنربهجغرافیا،بابهرهگیریازدستاوردهایپژوهشيخود

کندکهبه رغمآبوهوایمرطوب،دوگانگيگرميوسردیدراين

درگیالن،تأکیدمي

1

cultural ecology
adaptation
3
humoral medicine
4
Christain Bromberger
2
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منطقهنیزوجوددارد (برومبرژه،همان) 1.پديدۀ اشاعهتاحدیميتوانديکسانبودناين
رفتارهایفرهنگيدربسیاریازنقاطکشورراتبیینکند،همچنانکهبرخيپژوهشگران
ها،نوشیدنيها،گیاهان


بندیخوراکي

آمريکایالتین،طبقه
برايناعتقادندکهدرطبعامۀ
وداروهابرمبنایطبیعتگرموسردمیراثانتقالطبيونانيوسرزمینهایاسالميبه

اسپانیاوسپسبهمنطقۀيادشدهاست.2بههمینعلتاستکهمشترکاتيرابینباورهای
دوردستودرکشورهایاسالميميتوانيافت

منتسببهطبیعتخوراکيهادراينمنطقۀ

(فاستر .3)1953:

رویکرد نمادین
انتقادبهرويکردبومشناسيفرهنگيدرفروکاهشمقولۀ فرهنگبهوجوهصرفاًمعیشتيو

ناديدهگرفتنابعادنماديناينرفتارهااست.منظورازنماد،همانطورکهدرفرهنگلغت

استکهتوافقيجمعي،بهدلیلوجودويژگيهایيکسانياتداعي

آکسفوردآمده”،چیزی 
ذهنيياواقعي،طبعاًآنرانمونه،نمايندهيايادآورچیزیقلمدادميکند“.اينتعريفکه
موردتأيیدويکتورترنر4قرارگرفتهاست(ترنر)19:1967،ازاينجهتدربحثمربوطبه
طبايع مهم است که جايگاه طبقهبندی را در بازنماييهای اجزای هستي به خوبي نشان
طبقه بندی يعني فرآيند ذهني برقراری نظم در جهان و عالم تجربه ،بر پنداشت
ميدهد  .

وجود تناظر بین عناصر هستي استوار است .افراد برای فهم جهان ،ناگزير از نظمدهي به
ریباطبقهبندیونظمدادنبههر

پديدههایدرهموآشفتۀموجوددرآنهستند.ذهنبش

شمارد،تالشميکندآنها


آنچهراکهدرفضایزيستيياکیهانياووجودداردويامهممي
را برای خود قابل فهم سازد و  به تبیین جايگاه خود در عالم هستي دست يابد .انسانها
مقدمهای بر آثار مارسل موس6

نیازمند جهاني معنادار و نظاممند هستند .استروس 5در 
تأکیدميکندکهبهمحضپیدايشقوۀ  آگاهيوزبان،انساننیازیمبرمبهمعنادهيبه

طبقهبندی عناصر
جهان داشت (استروس .)35 :1985 ،وی ضمن تأکید بر اين نکته که  
کیهاني مهمترين اقدام انسان برای درک خود و جايگاهش در هستي است ،ميگويد
[درفرآيندطبقهبندی]هیچموجودی،

ضرورتنظمبخشي“ مبنایانديشۀ انسانياست”:

”

1

بنگريد بهدانیلبیتسوفردپالگ(،)1389انسانشناسيفرهنگي،ترجمهمحسنثالثي،تهران:انتشارات
علمي.
  2برخيانسانشناساننظامطبیعتگرموسرددرآفريقارانیزرهاوردیازسرزمینهایاسالميارزيابي
کردهاندکهالبتهدرچارچوبنظاماجتماعيوفکریقارۀسیاهبازتعريفشدهاست(بکرلگ .)1994،

3
السفهایچونابنسیناوزکريایرازی،در

 متاسفانهبرخيپژوهشگرانغربيزمانيکهازسهمبرجستۀف
گويند،آنانراانديشمندانطبعربيميخوانند.


گسترشنظريۀطبايعچهارگانهسخنمي
4

Victor Turner
Claude Lévi-Strauss
6
Marcel Mauss
5
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چیزی يا جنبهای نبايد از قلم بیفتد تا جايگاهش در يک طبقه حفظ شود“ (استروس،
 .)17:1962
در چارچوب رويکرد نمادين گردآوری عناصر به ظاهر دور از هم اعم از اندامهای
الوغیرهدرنظامطبقهبندیطبايعطبعامهدرايران

انساني،گیاهان،حیوانات،فصولس
بیانگر فعالیت ذهن انساني برای درک جايگاه خود و ساير موجودات عالم است .اين
بندی،بقایحیاتفردراازطريقشناساييخوراکيهایمناسبفراهمميکندواز


طبقه
ميرهاندکهممکناستبرای
اينطريقانسانخودراازاضطرابمربوطبهخوراکيهايي  

سالمتي او مخاطره آمیز باشد .هرچند که نظام طبايع ممکن است از برخي جهات ،مورد
بندیهایعلميامروزبربنیانارادۀ
تأيیددانشعلميبهمعنایامروزیقرارنگیرد.طبقه 

هایطبقهبندینمادينازجملهنظامطبايع

بهنظمکشاندناست،درحاليکهنظام

آگاهانۀ 
چهارگانهبرحسبمقتضیاتزندگيروزمرۀ انسانيشکلگرفتهاست(بُنتهوايزَر:2004،
1
تواندرتوانايينظامطبقهبندیطبعامهدرشناختعمیقاز


.بااينوجود،نمي
)154
کیفیاتزيست شناختيورفتاریموجوداتجهانهستيچونوچراکرد.شواهدبسیاری

برایاثبات  ايننکتهوجودداردکهدرتماميجوامع،تأثیرگذاریطبعامهازطبرسمي
).اينموفقیتتماميآنچیزینیستکهانسانشناس

کمترنبودهاست(گرين95:1997،
توانبهفايدهبخشيعمليياکاربردی


بتواندبهفهمآنبسندهکند.ايننظامپیچیدهرانمي
آن فروکاست که در وجه مربوط به خوراکيها تضمین سالمتي فرد است .خوانش
انگارانهازايننظامطبقهبندیتنهابخشيازمطلباست.موضوعيکه


کارکردگرايانهيافايده
از بُعد نظری اهمیت بیشتری دارد اين است که نظام طبايع ،به عنوان نظام طبقهبندی
نمادين ،2گواه بر چیزی است که ما ،به پیروی از سنت فکری دورکیم ،موس و استروس
خوانش فرهنگي انسان از طبیعت و جهان هستي مينامیم .اين نظام مجرايي برای
طبقه بندیجهانچهطبیعيوچهاجتماعياست.اشیاءواجزایهستيدرنظامِتناسبي

ابزاری برای رخنمايي انديشه ميشوند .پیوند مفروض بین اعضای بدن ،خلق و خو،
ها،اوقاتشبانهروز،فصولسال،مناطقجغرافیاييوغیرهدرنظامطبايعحاکياز


خوراکي
کوششذهنانسانبرایفهمگیتياست .

1

گوينداندوختههایتجربيدرقالبمنطقنمادينقرارداردوخود


شناسيمي
برخيجريانهاینظریانسان



رابطۀ ”منطق نمادين هرگز نافي اندوخته های تجربي نیست و حتي بخشي از آن مبتني بر تجربه است .
خويشتنباخويشتن(منجملهرابطهبابدن)،رابطهباديگران(کهرابطهبابدنرانیزدربرميگیرد)وبه
طورگستردهتررابطهبانظاماجتماعي.اينسهنسبتاليتجزاومکملبههرتعريفانحصاراعلميغیرقابل
تقلیلاستوبيگمانبههمینخاطراستکهايننسبتهاراميتواندرقالبعباراتمشابهيدرجوامع
(اوژه“.)83:1986،کامالًمتفاوتفرمولبندیکرد

symbolic classification

2
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بحثمربوطبهطبیعتمردانوزناندرنظامموردنظرايننوشتارمثالخوبياست.
هایزنانهومردانهبهلحاظفیزيولوژيک(ياطبیعي)متفاوتاند.يادآوریبهايندلیل


ويژگي
1
زيستشناختي به هیچ وجه در

دادههای اولیۀ 
است که برخالف اتهام جامعهگرايي  
شناسيياانسانشناسيناديدهگرفتهنشدهاست.گفتناينکهمرددارای


هایجامعه

پژوهش
طبیعتگرموخشکاستوزنازکیفیاتمتضادايندوطبیعتبرخورداراستمتضمن
اينمعنااستکهتفاوتمردانبازناندرنظامطبايعصورتياجتماعي و فرهنگييافته
است.انساندرايننظامطبقهبندیتالشميکندطبیعترابارويکردیاجتماعيمعناکند

نخستزيستشناختياستبُعدیاجتماعيو

وبهتمايزاتبینزنومردراکهدروهلۀ 
فرهنگيببخشد؛بهعبارتديگر،تقسیموتفکیکبینزنومردبهعناصریکهدرطبیعت
هاييازهستي،اعمازخوراکيها،


کند.پیوندزدنابژه

شودتسریپیدامي

مهمپنداشتهمي
اعضایبدنوغیره،محمليبرایبازتولیدچیزیاستکهدرنظاممناسباتاجتماعيوجود
ایازنظامفرهنگي،بهطبیعتجلوهایفرهنگييا


بندیطبايع،بهمثابهجنبه

دارد.طبقه
اجتماعي ميدهد .از مجرای اين نظام نمادين ،ضمن اينکه طبیعت معنا مييابد ،هیاتي
اجتماعيوفرهنگينیزبهخودميگیرد.دراينفرايند،طبیعتبهصورتفرهنگيبازسازی

مي شودچراکهفرهنگچیزیجزفرايندبازسازیطبیعتتوسطذهنبشرینیست.نظام

مناسبات اجتماعي که سلسلهمراتب زن و مرد يکي از جنبههای آن است ،از طريق نظام
طبايعوجهيطبیعي(پسعادی)بهخودميگیرد.انسان،بابهرهجستنازعناصراجزای

ایطبیعيوعادیميدهد.نظاماجتماعي


عالمهستي،بهتفکیکاجتماعيزنومردجنبه
گیردوجزویازنظامکیهانيتلقيميشود.درنتیجه،کیانو


ماهیتيطبیعيبهخودمي
بقایسلسلهمراتباجتماعيبهکیانوبقایجهانطبیعي پیوند ميخورد.ازکارکردهای

نظام طبايع بدون اينکه مراد از واژۀ کارکرد در اينجا اتخاذ رويکردی کارکردگرا باشد،
اعيبهتفاوتهایزنومردوتحکیمتمايزاتبینآناناست.اساساً

مشروعیتبخشياجتم

طبیعي(ياعادی)انگاشتنهمانمشروعیتبخشياستوهررفتاریکهمخلقاعدۀتفکیک

بینزنومردباشدتعادلونظ مرا،چهبهصورتطبیعيوچهبهصورتاجتماعي،بههم
ميزند ،چرا که اين دو به منزلۀ واقعیتي يگانه قلمداد ميشوند .تقسیم طبايع بازنمايي

مناسباتاجتماعيدرسطحاجزایعالمطبیعياستکهخوراکيهادرذهنیتعامهنمونۀ

رها،ارزشهاو

گويایآناست.شناختنظامطبايعچهارگانهکمکشايانيبهفهمنظامباو
هنجارهایجامعۀايرانيميکند .

sociologism

1
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دغدغۀ تعادل
نظام طبقه بندی طبايع متضمن مفهوم مهمي به نام تعادل است .طب عامه بر بنیان
نگهداشتيابرقراریتعادلمزاجهادربدناست.فردسالمويابهعبارتبهتربههنجار1

بدناودرحالتتوازنباشد.درحالتعادیفردیرانميتوانيافت

فردیتلقيميشودکه

کهتمامياينمزاج هادربدناودرحالتاعتدالکاملباشد.هموارهيکياچندمزاجبر

هاغلبهداردوبیماریحاصلبههمخوردنتعادلبینمزاجهااست.اگريکياز


ديگرمزاج
مزاجهاغلبهيابدبرایدرمان  آنبايدازخوراکيباطبیعتمتضاداستفادهشود.مثالًبرای

برقراریتعادلدربدنفردیباطبیعتگرمکهبهعلتافراطدراستفادهازخوراکيهای

سرد بیمار شده است خوراکيهای گرم تجويز ميشود .اين امر هم در سطح ويژگيهای
وههاييازيکحقیقتواحدند)صادق
فیزيکيوهمدرسطحکیفیاتروحي(کههردوجل 
کندکهپارهایازغذاهابايکديگرخوردهشود.بهطور


حفظتعادلايجابمي
است.دغدغۀ 
ینوباقالبادوغتوصیهميشود.

مثال،خوردنماستبانعنا،پنیرباگردو،کلهپاچهبادارچ

خوردنمیوههارابافصلمتناسبباآنتوصیهميکنند.ازاينگذشتهافراطدرخوردن

هاييمانندسرماخوردگيوتبميشودوياخوردنبیش


غذاهایگرممنجربهبروزبیماری
از حد غذاهای سرد موجب بیماریهايي همچون دلدرد ميشود .رنگ پوست را به غلبۀ
طبیعتسردياگرمنسبتميدهندوباوربرايناستکهافرادیکهزودتراحساسسردی
کنندويابدنيکرختويابيحالدارندبهعلتغلبۀمزاجسرددرآنهااست.دراين


مي
2
هایکالبدیوحالتهایروحيتفاوتمعناداریوجودندارد .


بندی،بینويژگي

نظامطبقه
ريشۀچنینبازنمودیمي توانددراينامرنهفتهباشدکهوفقچنینذهنیتي،تمايزیبین

روحوجودندارد.ايننظامطبقهبندیويژگيهایروحيـرفتاریافرادرابرخاسته

کالبدو
از کیفیات زيستشناختي (اخالط چهارگانه) ميداند .برحسب چیرگي يکي از مزاجها،
ترنددرحاليکهافراد


مزاج،برونگراوفعال
ميتوانرفتاراوراپیشبینيکرد.مثالًافرادگرم

سردمزاجواجد کیفیاتيمتضاد هستند  .ازآنجايي کههريکازاجزاءجهانهستي،وفقِ
برداشتاينهمانيماکروکاسميومايکروکاسمي،برخوردارازعناصراربعهوبنابرايندارای
طبايع گرم و خشک ،گرم و مرطوب ،سرد و خشک يا سرد و مرطوب هستند ،همگي
ميتواننددربازگشتاينتعادلبهانسانياریرسانند.اينامر،مستلزمشناختيهمنسبت

به ”طبیعت“ انسان و هم نسبت به ”طبیعت“ ساير موجودات است که نتیجه آن
گیرینظاميازطبقهبندیاستکهدرآنجايگاههريکازاجزایجهانپیرامونيبر


شکل
اساسطبیعتآنهامشخصشدهاست .
normal

1

 2پژوهشي در بین زنان مراجعهکننده به کلینیک های تحت پوشش دانشگاه علوم پرشکي شیراز نشان داده
است که تمامي  610نفر پرسششوندگان با مفهوم گرمي و سردی آشنايي داشتهاند %70 .از آنها به طور
روزمره بدانپايبند بودندو %30باقي ماندهدرمواردخاصيآنرادر رژيمغذاييخوددرنظرميگرفتند
(موسوینسب.)1370-1371،
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بانظماجتماعيپیوندميخوردومظاهر

درچنیننظامانديشهایکهنظمطبیعي 

زندگياجتماعيوطبیعينسبتاينهمانيبايکديگردارند،اختاللدرنظميکي،بههم
زدن اختالل در نظم ديگری قلمداد ميشود .بیماری به همانسان که پديدهای
ایاجتماعينیزاست.بينظمي،بیولوژيکييااجتماعي،هردو


شناختياستپديده

زيست
1
تلقيمي شوند.هرآنچهخارجازجريانعادیوروزمرۀزندگياستبهنحوی

نابههنجاری 

ازانحاءخطریبرایخودوجامعهاستوبايددربرابرآنايستادگيشود.بیماریچیزی
جزتاوانطبیعيوناگزيرِزيرپاگذاشتننظموتعادلنیست.همانگونهکهمارکاوژه2
ميگ ويدرفتارهایمربوطبهبیماریقابلتفکیکازنظامنماديننیست.اوبرپیوندوثیق

نظمياجتماعيتأکیدکردهاست.انسانشناس


نظميبیولوژيکوبي

بینفهممربوطبهبي
فرانسویباتکیهبرمطالعاتمیدانيخوددرساحلعاجوتوگوجنوبينشانميدهدکه

رفتار افراد و نگاه آنها به بیماری در چارچوب نظريهای عمومي قرار دارد که آنها را قادر
مي سازدتابهامراجتماعيدرکلیتخودبپردازند.بههمینخاطراستکهاوژهبرمنطق

نمادينواجتماعيکهدرپسپشتنظامهایشناختيمربوطبهبیماریقرارداردتأکید

ميورزد .به باور او انسانشناسي ،بیماری را همچون رويدادی آسیبشناختي در نظم

اجتماعي در نظر ميگیرد .برخالف پژوهشگراني که جوامع آفريقايي را از جوامع ديگری
همچون يونان ،روم ،هند و چین متمايز ميدانند ،اوژه بر اين باور است که در جوامع
آفريقايي نیز که علت شر را عاملي خارجي ميدانند ”بیماری به مثابه اختالل در تعادل
تعريف ميشود ،اختالل بین محرکههای رواني ،اخالط بدن يا کیفیاتي چون گرمي يا
سردی“(اوژه .3)82:1986،
اينويژگيبهخصوصدرقالبباوربهاشه4يانظمکهيکيازدواصلبنیادیاديان
ايرانیانباستانبودهودرمذهبزرتشتنیزتداوميافتهبهخوبيقابلرديابياست.دراين
ادياننظمکیهانيبانظمديني،اخالقيواجتماعييکيانگاشتهشدهاست.اشههمبرعالم
طبیعي و هم بر هستي اجتماعي و سیاسي حاکم است و هر رويداد يا پديدۀ طبیعي يا
اجتماعي در قالب اعتقاد به اشه قابل تفسیر است .به همانسان که سرسبزی و خرمي،
راستگويي و درستي ،عدالت و فرمانبری در حفظ نظم کیهاني تأثیر اساسي دارند ،به

سالي،دروغوپیمانشکني،بيعدالتيونافرمانيهمگيجلوۀ


ساننیزقحطيوخشک

همان
مياندازند .هرگونه رويداد ناگوار طبیعي،
يک پديدۀ واحدند و نظم کیهاني را به مخاطره  
اجتماعي يا سیاسي که اشه را تهديد ميکند مورد سرزنش است و گناه قلمداد ميشود
(بهار466:1376،ـ.) 458درايننگرش،تعادلوتوازننظامهستيدرتماميتجلیاتآن
وجوددارد.نظامتعادليکهدرنظريۀ طبايعچهارگانهبرآنتأکیدشدهاستنیزحاکياز
abnormality
Marc Augé

1

2

3

گونهکهپیشتراشارهشدبهنظرمي رسدکهنظامطبیعتگرموسرددرآفريقاکهاوژهازآنسخن

 
همان
گويدرهاوردسرزمینهایاسالمياست(بکرلگ.)1994،


مي
asha

4
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همیندغدغۀ ذهنياست.بروزبیماریناشيازبههمخوردناينتوازنوپريشانيامنیت
توجهيبهمنهیاتخوراکيهاييکهطبايعنامتناسب


بههمینخاطراستکهبي
خاطراست.
دارند منجر به واکنش افراد باورمند به اين نظام خواهد شد .اساساً نیز بیماری ارتباط
متيوبیماریازيکسووبینشفردو

تنگاتنگيباحوزۀ باورهادارد.مرزبینمقوالتسال
جامعهنسبتبهکلجهانهستي،ازسویديگر،مشخصنیست.مشاهداتروزمرۀ مابه
روشنينشاندهندۀبُعداعتقادینظاممزاجهایچهارگانهدربینخیلقابلتوجهيازمردم

وپديدههايياز

.روشهایتشخیصودرمانبیماریهموارهبهباورهایديني

کشورمااست
اين سنخ پیوند زده ميشود .دورکیم در تمام طول دوران فعالیت علمياش و به ويژه در
کتابصورابتداييحیاتديني(دورکیم)1383،برايننکتهتأکیدخاصيداشتهاست.وی
ضمنبهچالشکشیدننظريههایامثالفريزردربارهتقدموتأخرجادو،دينوعلمبراين

موضوع پا ميفشرد که در گذشته دين تمامیت حیات جمعي انسان را تشکیل ميداد.
هرچنددورکیممشخصاًبه مقولۀ پزشکينپرداختهاستامادر فصلهای پاياني کتاب به
تأثیرآيینهایدينيبرپیوستگيونگهداشتجامعهوبهتبعآنسالمتاجتماعيوفردی

تأکید داشته است .اگرچه برخي جامعهشناس فرانسوی را به موضعي تکاملگرا متهم
کردهاند،کمااينکهدرکتابمزبوربهسراغ”صورابتدايي“رفتهاست،اماترديدینیستکه

ازنظرویتاقبلازرخنماييپزشکينوينسالمتودرماندرقالبمقولۀ دينقراردشته

ودهاند و همواره سعي بر اين بوده است که
درهمتنیده ب 
است .1پزشکي و دين دو پديدۀ  
رونددرمانتلقيميشدهاست.در

مبانيدينيبرایعلمطباقامهشود.باوردينيشالودۀ 
کنندهای در علتيابي و درمان

طب و دين عامۀ جوامع مسیحي نیز کشیش نقش تعیین
بیماریها بر عهده داشته است .اصطالح  professioکه ريشۀ واژۀ  professionاست در

پزشکياشتغالداشتوخواستاردستيابي

اصلبهفردباايمانياطالقميشدکهبهحرفۀ 

بهموقعیتکلیساييياکشیشيبودهاست(آداموهرتسلیک.)47:1385،بههمینصورت
دينيوسالمتييابهداشتيميتوان

نیزدرطباسالميعالوهبررفتارهاوآدابدرهمتنیدۀ

به رسالهها و کتابهای فالسفۀ مسلمان همچون ابنسینا (به ويژه قانون) اشاره کرد،
همچنانکهرسالۀطبالنبي(مستغفری)1378،کهبراساساحاديثوسیرۀپیامبرتدوين
شدهاستمثالبارزیدرزمینۀبههمپیوستگيدينوطبدرحوزۀانديشۀاسالمياست .

مفاهیمتقابليپاکي/ناپاکيونظم/بينظمينیزتايیدیبراين

تحلیلمریداگلس،انسانشناسبريتانیايياز

1
نکته است .وی مفاهیم پلشتي و ناپاکي را راهي برای مقابله با عدم تعادل و بينظمي ميداند” :هر جا که
مفهومپلشتيبهغايتساختاربندیشده،اگرنیکبنگريممتوجهميشويممضامینعمیقيدرآننهفتهاست.
به همی ن خاطر است که شناخت قواعد مربوط به پاکي مدخل خوبي برای مطالعه تطبیقي اديان است“
(داگلس)5-6،2001،؛
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نتیجهگیری
نظام طبايع چهارگانه در طب عامۀ کشور ما قوت خود را در باورها و رفتارهای مردم
همچنانحفظکردهاست.هرچندآماردقیقيازگرايشبهاينطبدردسترسنیست،اما
هایگستردهوگوناگونشهریياروستايي،تحصیلکرده


توانداشتکهطیف

ترديدینمي
مرد،جوانياپیرو...حفظونگهداشتسالمتيشانرادر

ياکمسواد،غني يافقیر،زنيا 

گروپايبندیبهاينمبانيطبمردميميداننداگرچهشدتوضعفدرباورسطوحمختلف

آنهادراينزمینهميتواندمتفاوتباشد.ضمناينکهنبايداز

اجتماعيوياخاستگاهوانگیزۀ
آمیزیهای دانش پزشکي عامه با روشهای درماني نوين و نیز مکمل

کنار پديدۀ  
درهم
درماني،طبسوزني،هیدروتراپي(آبدرماني)،فشاردرماني،يوگاو


همچونهومئوپتي،گیاه
...کهزمینهرابرایظهورصورپیوندیوپیکربندیهایجديددرعرصۀ سالمتودرمان

موضوعبيگمانمعناوکاربردطبعامهرادرذهن

فراهمکردهاستبهراحتيگذشت.اين
انبوهمردميکهبدانپايبندهستنددستخوشدگرگونيميکند.تالشيکهامروزهبسیاری

از افراد برای پیوند زدن بحث مربوط به طبايع چهارگانه به دانستههای جديد پزشکي و
يافتنشواهدوقرائنيبرایاعتباربخشيبهآنانجامميدهندوجهيازاينموضوعاست .

اگرمادرايننوشتهازکاربرداصطالح”طبسنتي“خودداریکرديم،بهاينخاطر
بودکهطبعامه،طبيمربوطبه”گذشته“ نیست.مفهومسنتدرادبیاترايجداللتبر
”گذشته“ دارد ،درحاليکه معادل انگلیسي و فرانسۀ آن يعني  traditionاز ريشۀ التین
 tradereگرفتهشدهاست وبهمعنای”تحويلدادن“ يا”انتقالازنسليبهنسلديگر“
سنتومدرنیتهبيمعناخواهدبود،چرا

است1.وفقاينرويکرد،تعابیریهمچون”تعارض“
کهسنتدربطنخودحاویايدهیتبديلوتبدلاست(فکوهي100:1389،ـ.2)96بر

همینسیاق،مانیزبراينباوريمکهطبعامهمتصلبومنجمدنیستوپوياييخاصخود
را دارد .اساساً نیز نمي توانیم آن را قلمرويي مستقل و مجزا از دانش پزشکي رسمي به
حسابآوريم .
هاورفتارهایافرادنکتههایبديعيرا


ويژهدرسطحبازنمايي
هایتجربيبه 


پژوهش
در زمینۀ نظام طبايع برای ما به ارمغان خواهد آورد .آنچه در اين میان برای يک
انسانشناس اهمیت بیشتری دارد پنداشت فرد از مولفههايي مانند گرمي و سردی و در

سطحيکمترابرازشدهيعنيتریوخشکياست.انسانشناسيبهماآموختهاستکهدر

يکجامعۀ معیندريافتانسانازسالمتوبیماریدرچارچوبنظامفرهنگيهمانجامعه
گونهکهدورکیمازهمانآغازنوشتههايشبرايننکتهپاميفشرد

قابلتبییناست .
همان
1

نزديکترباشد .

بهنظرميرسدواژۀفرادهشبهريشۀالتینيtradere
انديشانهایراکهبسیاریازپژوهشگرانبینسنتشفاهي

2کلودريوير،انسانشناسفرانسوی،تقابلهاييساده
کنندمردودميداند.بهزعموی،

وسنتمکتوبوياحتيبیندينداریعامهودينداریرسمي برقرارمي
اجزایايندوگانه هایمفهوميبريکديگرتاثیرمتقابلدارندوازيکديگرمستقلنیستند(ريوير .)151:2008،
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2
،مفاهیمينسبياند(دورکیم75:1968،ـ،)47بهاينمعنا

کهعادی1وغیرعادیياآسیبي
که از فرهنگي به فرهنگي ديگر متفاوت ارزيابي ميشوند ،به همان صورت نیز طبايع و
يکپیکربندیخاصاجتماعيبرحسبدستههايااقشارگوناگون(سن،جنسیت،

مزاجهادر

پايگاهاجتماعيـاقتصادی،میزانتحصیالت،قومیتو)...بهگونۀمتفاوتيتعريفودريافت
ميشوند .شايد به همین دلیل است که ورود فنهای جديد علم پزشکي به برخي نقاط

همیشه کار سادهای نیست .الگوهای فرهنگي و به تناسب آن ذهنیتهای متفاوتي دربارۀ
مق والت سالمت و بیماری وجود دارد .بر اين اساس ،رفتار پزشکي ،از يکسو ،داللت بر
فرآيندیاجتماعيميکندکههمچونديگرفرايندهایاجتماعيبايدموردمطالعهقرارگیرد
وازسویديگراشارهبهتصوراتپزشکيمبتنيبرنظاماعتقادیهماهنگومنطقيدارد.
انسان شناسقراردادناينباورها ورفتارهادرچارچوبنظاماجتماعيوفرهنگي
وظیفۀ  
مطالعهاشاست .

جامعۀمورد



















normal
pathologique

1

2


هایانسانشناسيايران،دوره،4شماره1


ژوهش
106نشريهپ

منابع
آدام،فیلیپوهرتسلیک،کلودين(.)1385جامعهشناسيبیماریوپزشکي،ترجمهلورانس-دنیاکتبي،تهران:
نشرني .
ابوعليسینا،شیخالرئیس(.)1363قانوندرطب،ترجمهعبدالرحمنشرفکندی(ههژار)،تهران:سروش .
تاريخپزشکيدرايرانوسرزمینهایخالفتشرقي ،ترجمهدکترباهرفرقاني،

الگود،سیريلللويد( .)1371
تهران:امیرکبیر.
وراکي هادرهويتفرهنگخودیوغیرخودیدرگیالن:طبايعسردو

برومبرژه،کريستیان(«.)1384جايگاهخ
گوشهگیر ،فرهنگوانسان ،سال اول ،شماره  ،1صص.

گرم ،جنسیت و ديگر شاخصها» ،ترجمه عالءالدين
.115-141
هاوناخوشيهادرپزشکيعامیانه»،کتاب هفته،تهران:شماره،101

بلوکباشي،علي(«.)1342درمانبیماری
102و.103
بهار،مهرداد(.)1376پژوهشيدراساطیرايران،تهران:آگه.
).ويژهنامهطبسنتي،پیامبهارستان،دوره،2سال،3شماره،13صص.

جانباللهي،محمدسعید(1390
.71-76
جرجاني،سیداسماعیل (.)1355ذخیرۀ خوارزمشاهي ،بهکوششسعیدی سیرجاني،تهران:انتشارات بنیاد
ايران.
حکیم میسری (قرن چهارم هجری) ( .)1373دانشنامه در علم طب ،به اهتمام دکتر برات زنجاني ،تهران:
انتشاراتدانشگاهتهران .
دورکیم،امیل(.)1383صوربنیانيحیاتديني،ترجمهباقرپرهام،تهران:نشرمرکز.
شناسي:خاستگاهها ،مفاهیم،آثاروانديشمندان ،ترجمه علیرضا خدامي،

فاورو ،شارل-هانری (  .)1386
انسان
تهران:فصلنو.
فصلنامهپیامبهارستان(.)1390ويژهنامهطبسنتي،سالسوم،شماره .13

فکوهي،ناصر(«.)1389تعارضسنتومدرنیتهدرعرصهتوسعهیاجتماعيايران»،بررسيمسائلاجتماعي
ايران،گروهمولفان،صص109.ـ،89تهران:دانشگاهپیامنور.
کريستنسن،آرتور(.)1367ايراندرزمانساسانیان،ترجمهرشیدياسمي،تهران:امیرکبیر .
گلشني،اکرم(.)1391طبومضامینطبيوبازتابآندرادبفارسي،تهران:سخن .
شناسيدرپزشکي.آشناييباانسانشناسي پزشکي،تهران:سفیراردهال.

متین،پیمان( .)1389
انسان
مجیدی خامنه ،فريده (« ،)1382بررسي مردم شناختي طب عامیانه درمیان زنان ارومیه» ،نامه پژوهشگاه
میراثفرهنگي،شماره3س.سازمانمیراثفرهنگيکشور،معاونتپژوهشي .
مستغفری،ابوالعباس(.)1378طبالنبي،ترجمهيعقوبمراغي،قم:مومنین .
مسعودنیا،ابراهیم(.)1389جامعهشناسيپزشکي،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران .
آئینهایشفا ،تهران:سازمانمیراثفرهنگيوگردشگری،پژوهشکدهمردمشناسي .
ملکراه،علیرضا( ،)1385
موسوینسب،مسعود(«.)1370-1371بررسيمفهومسردیوگرميدرمیانگروهياززنانشهرشیراز»،
مجلهعلوماجتماعيوانسانيدانشگاهشیراز،دورهفتم،شمارهاولودوم،پائیز 1370وبهار،1371صص.
 .75-100
نجمآبادی،محمود(.)1371تاريخطبدرايران،جلد،1تهران:موسسهانتشاراتوچاپدانشگاهتهران .
نصر،سیدحسین(.)1377نظرمتفکراناسالميدربارهطبیعت،تهران:خوارزمي .
نفیسي،ابوتراب(.)1364پژوهشيدرمبانيعقايدسنتيپزشکيمردمايران،اصفهان:مشعل .
Augé, Marc (1986), "L'Anthropologie de la maladie", in L'Homme, vol. 26, n° 97-98: 8190.





107رويکردیانسانشناختيبهنظامطبايعچهارگانهدرطبعامۀايران
Beckerleg, Susan (1994), "Medical Pluralism and Islam in Swahili Communities in
Kenya", Medical Anthropology Quarterly, New Series, Vol. 8, No. 3, September, pp. 299313.
Douglas, Mary (2001, 1st ed. 1966), Purity and Danger: An Analysis of Concepts of
Pollution and Taboo, London and New York: Routledge & Kegan Paul Ltd.
Durkheim, Emile (1968, 1ère éd. 1894), Les règles de la méthode sociologique, Paris: PUF.
Durkheim, Emile & Mauss, Marcel (1989), "De quelques formes primitives de
classification", in Marcel Mauss, 1969, Œuvres II, édition préparée par Victor Karady,
Paris: Editions de Minuit, coll. Le Sens Commun.
Ember, Carol R. & Ember, Melvin, Edited by (2004), Encyclopedia of Medical
Anthropology: Health and Illness in the World's Cultures, New York: Kluwer Academic
and Plenum Publishers.
Encyclopaedia Iranica: http://www.iranicaonline.org.
Foster, George L. (1953), "Relationships between Spanish and Spanish-American Folk
Medicine", Journal of American Folklore, 66, pp. 201-217.
Green, Thomas A. Edited by (1997), Folklore: An encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales,
Music and Art, Santa Barbara, California Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO.
Kingsley, Peter (1995), Ancient Philosophy, Mystery and Magic: Empedocles and
Pythagorean Tradition, Oxford: Oxford University Press.
Lévi-Strauss, Claude (1962), (a), Le Totémisme aujourd'hui, Paris: Plon.
1962), (b), La Pensée sauvage, Paris: Plon.)Lévi-Strauss, Claude,
Lévi-Strauss, Claude (1985), Introduction to the work of Marcel Mauss, London:
Routledge and Kegan Paul [first published in French, Introduction à l'œuvre de Mauss,
Marcel, in Sociologie et anthropologie, 1950, Paris: PUF].
McElroy, Ann & Townsend, Patricia K. (2009), Medical Anthropology in Ecological
Perspective, Boulder CO: WestView Press.
Meyer, Fernand (2004,1ère éd. 1991), Maladie, in Bonté, Pierre & Izard, Michel, sous la
dir.), Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, Paris: PUF.
Rivière, Claude (2008, 1ère édition 1997).La Socio-anthropologie des religions, Paris:
Armand Colin.
Singer, Merrill & Erickson, Pamela I. (2011), A Companion to Medical anthropology,
Edited by and Wiley Blackwell.
Turner, Victor (1967), The Forest of Symbols, Ithaca, NY: Cornell University Press.
Winkelman, Michael (2009), Cultural and Health: Applying Medical Anthropology, San
Francisco: Jossey-Bass.

