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 مقدمه

ها)صفراوی،بلغمي،باوربهوجودعناصراربعه)آتش،آب،هوايابادوخاک(،اخالطومزاج

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

2کاناصليطبعامهقاجاريه،همچنانازارهرغمورودعلمپزشکينوينبهايرانازدورعلي

مردمي پیشرفتمحسوبمي3يا نظامشود. اين تداوم از مانع پزشکي علم هایچشمگیر

کهطبعامهمهمايناستۀهایمربوطبهسالمتوبیمارینشدهاست.نکتانديشهورفتار

باعلمپزشکينهادیيارسميهموارهدرکنشوواکنشمتقابلبودهاست)توماساس.

 1997گرين، ايرانبرآيندیازسنت553-544: طبعامهدر هایمکتوبوغیرمکتوب(.

بیماریدانسته به رفتارهایمربوط و طولسدهها در استکه هزارانسالشکلها و ها

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

آمد)برومبرژه،ريندانشپزشکيدرجهانبهشمارمينوزدهمفراگیرتۀچهارگانهکهتاسد

1384 باستان132: توسطعلمایيونان بود.( طبجالینوسي4تدوينشده نام به آنچه

ريش و است بوده نظريۀمعروف در را چهارگانۀآن جستهۀاخالط الگویبقراط هم اند؛

هاييينديارراازگذشتهاۀشدهوهمطبعاممفهوميپزشکيرسميايرانزمیندانسته

شاپوروسپسنخست،بايدبهنقشپزشکانمدرسهگندیۀدورتغذيهکردهاست.درعرص

اسالميهمچونعليابنعباسمجوسي،محمدابنزکريایرازیوابوعليۀدانشمنداندور

اِعمالجرحوتعديل البتهبا دربارۀطبعامهميسینا، اشارهکرد. بهمنابعتوانهمهايي،

هایپزشکيدرباورها،آدابوشعائرمردموهمدانسته(خواصاالشیاءمکتوب)مانندرساله

مقاله)دايرۀنقاطمختلفايراناشارهکرد نقش.(جالینوسالمعارفايرانیکا، ازسویديگر،

روش و رفتاربازنمودها و باورها همچنینتأثیر ايرانباستانو در هایهایدرمانيسنتيِ

آشوروکلدهوياطبچینوهندباستانراهایهمپزشکيسرزمین جوارهمچونبابل،

 آبادی، )نجم گرفت ناديده ايران در مردمي طب تکامل و تکوين در بهار،1371نبايد ؛

(.1364؛نفیسي،1385،؛ملکراه1342؛بلوکباشي،1367؛کريستنسن،1376

تواندبهرویشناسيميندازیاستکهانساناهدفپژوهشحاضرنشاندادنچشم

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

                                                           
دربسیاریازمتون،عالوهبرواژۀعناصراربعهبهنامهایديگریمانندچهارعنصر،آخشیجان،چهارگوهر،1

امهاتاربعه،اسطقسات،چهارآخشیج،چهارارکان،چهاراجساد،چهاراساس،چهاراصل،چهارمادرومانند

خوريآنبرمي خلط1391:3م)گلشني، بهمعنایچهار فارسيمجازاً نثر و شعر طبعدر چهار گاهينیز .)

(.8صفرا،سودا،خونوبلغموياچهارعنصربهکاررفتهوگاهينیزبهجایمزاجتلقيشدهاست)همان:
2 folk medicine 
3 popular medicine 

باوربهطبايعچهارگانههنوزهمجايگاهخود4 درطبعامۀيونانحفظکردهاست)امبروامبر، :2004را

آيند)سینگرو(است.طبعامۀهند،چینوآمريکایالتینازديگرصورنظامطبايعبهشمارمي683ـ684

 (.386ـ2011:387اريکسون،
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شناسي)درراسآندورکیم،موسولویاستروس(ونیزشاخۀپزشکيياسالمت،درانسان

پیشرومحوریمقالهايدهتواندمارادرفهمبهتراينموضوعياریدهد.چنددهۀاخیرمي

 با همگام نويسندگان از يکي سخن مردماين انسانفرهنگ و کهشناسيشناسي است

ایازنظمحاکمبرمناسباتفردومحیططبیعيوسالمتيوقرينهآنيعنيبیماریجنبه”

.مقوالتسالمتوبیماریبههمانمیزان(2004:438)مهير،“جهانبهطورکلياست

شناختينیزهستند.باورهاوشناختيدارنددارایابعادیفرهنگيوکیهانکهوجهيزيست

مشغوليودغدغۀنظميدرشودنشانازدلرفتارهاييکهدرقالبنظامطبايعبازنماييمي

چارچوبمطالعات در استکه برایموضوعي طرح ارائه اينجا هدفدر است. آنها بطن

هایتجربي،گمان،پژوهشورمانکمترموردتوجهقرارگرفتهاست.بيشناختيدرکشانسان

توانددربسطوگسترشبحثپیشروکمکويژهدرزمینۀبازنمودهاوذهنیتافراد،ميبه

شايانيکند.
 

 چارچوب نظری
هاینظاماشکالگوناگونشناختيبهبررسيهایانسانبخشقابلتوجهيازتاريخنظريه

اسطورهندیبطبقه خويشاوندی، زبانمانند اختصاصشناسي، توتمیسم و کاست شناسي،

است داشته که را بحثي که است الزم مورد، اين در ده. سال حوزهها انديشمندان

بهخودمشغولداشتهبودبهطورفشردهيادآورشويم.شناسيدربارهتوتمیسمانسان

ۀشناسانسدانسان نوزدهم و اصطالحاًایههایگستردپژوهشهجدهم جوامع در

ابتداييپیرامونباورهاورفتارهاييدرقبالجانوران،گیاهانويادرمواردینادرنسبتبه

ایجانوعناصریازطبیعتانجامدادهبودندکهنامعموميتوتم)برگرفتهازواژهاشیاءبي

شد اطالق آنها به شمالي( آمريکای بومي اقوام از نقشبومي به بايد میان، اين در .

،3،آندروالنگ2،ادواردبرنتتايلور1ويژهجانفرگوسنمکلنانشناسانبريتانیاييبهانسان

اسمیث رابرتسونـ جورجفريزر4ويلیام جیمز سد5و سدۀدر آغاز بیستمدرۀنوزدهمو

نقشرسال نبايد عالوه، به داشت. خاص توجه پديده اين صوۀتحلیل ابتداييچند رت
(1989)دورکیموموس،بندیطبقه درکتابکهتحلیلازيادببريمرا صورهایآنبعداً

مورداستفادبنیانيحیاتديني اين1383دورکیمقرارگرفت)دورکیم،ۀنیزمجدداً در .)

مقولهۀرسال اجتماعي مباني پیرامون مباحثي طرح با موس، و دورکیم اولیمهم، ۀهای

شناسيشناختايجادکردند.شناسيونیزجامعهاندازینورادرقلمروانسانچشممنطقي،

آوردشارواردميبهباورايندو،بازنمودهایجمعيکهازطريقآنهاگروهاجتماعيبرافرادف

دهيبهجهانجمعيسازگارسازند،بهآنهادرنظمۀتاخودراباهنجارهایاخالقيوانديش

                                                           
1 John Ferguson McLennan 
2 Edward Burnett Tylor 
3 Andrew Long 
4 William Robertson-Smith 
5 James George Frazer 
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توتمیسمازدورويکردبیروننبود:رويکردنخستهایتحلیل.دهندنیزياریميوفهمآن

ويژهدرجوامعکالني(رابهپنداشتکهمعنایتقسیماتاجتماعي)توتمیسمرانظاميمي

هایحیوانيوگیاهيآنمستفادکردورويکرددومآنرانظاميازتوانازطريقگونهمي

رفتارهایآ و محرّماتبهباورها توتمو با تبارشناختي( اينهماني)عمدتاً يینيمبتنيبر

مي خويشاوندی و خوراکي ويژه 1386دانست)فاورو، کنار258ـ260: استروسدر اما (؛

،دردو2ساختارهایابتداييزندگيخويشاوندیو1هاشناسياسطورههایچهارجلدیکتاب

منتشرشدند،باالهاماز1962کههردودرسال4وحشيۀانديشو3توتمیسمامروزکتاب

بندی،تحلیلدورکیموموسدرپرداختبحثمربوطبهتوتمیسمدرچارچوبنظامطبقه

اینوبخشید.ویبرداشتِمبنيبرتضادبینذهنغیرمنطقي)ابتدايي(وهاراسويهپژوهش

زبانانمتداولبودوتاحدیدرگلیسيويژهدربینانمنطقي)پیشرفته(راکهتازمانویبه

بهنوشته لوسینلویهایدورکیمو انسان5برول-ويژه فیلسوفو شناسفرانسویتداوم،

(.بهنظرویبرقرارینسبت149ـ177بي،1962يافتهبودرابهچالشکشاند)استروس،

نسبت کيا هستي گوناگون عناصر بین استعاری يا تمثیلي نمادين، قلمروهایهای به ه

ويژگي از دارند تعلق طبقهگوناگوني منطقِ اين است. بشری انديشه بارز کههای بندی

بعدآنهاۀکندتابتوانددرمرحلهاراشناساييميشمولاستودرآغازابژهاشجهاندامنه

يآناساسۀشیو6رابايکديگرمقايسهکندوبهآنهابینديشدهمانزباناستکهاستعاره

آوردتابتواندهایجداازهمراگردهممي.استعارهابژه(150،اِی:1962است)استروس،

برایبرقراریشباهت بااستفادهازتضاد،مصالحالزمرا زباناستعاری، بهآنهامعنابخشد.

کندتاجميافتادگيخار،آنهاراازحالتتک7هاآفريند.استعارهباتکیهبرتفاوتدرنشانهمي

رابطه بازنماييکند. چیزهایديگریرا ميبتواند استعاره است؛ایکه معنا همان آفريند

طبقه نظام انسانبنابراين، بگويیم که است فهم قابل صورتي در فقط طريقبندی از ها

ارتباطپیدااشکیهانيوچهدرچارچوبمناسباتاجتماعيۀهاباجهان،چهدرجلونشانه

مقايسمي استروسبا کاستينشانميۀکنند. نظام توتميو دونظام منطقهر که دهد

بندیاستواراست.درهردومشترکيازطبقهۀشانبربنیانشیوهایظاهریرغمتفاوتعلي

همچونکلیتيسازمانحالتطرحطبقه اجتماعيرا طبیعيو جهانِ )همان:يافتهبندی،

کند.تفاوتآنهادرايناستکهراجزئيازيککلتعريفمي(وتقسیماتاجتماعي178

هایطبیعيودرنظامکاستيباکارکردهایفنيدرنظامتوتميتقسیماتاجتماعيباگونه

توتمیسمسازمانشدهپیوندزده قالباند. نیستبلکهبازتابزباندر دهيملموسجامعه

استعارهکاربست توتمیسمهای است. آن شیوای يکروشو بلکه مستقل يکنهاد ۀنه

                                                           
1 Mythologiques 
2 Les Structures élémentaires de la parenté 
3 Le Totémisme aujourd'hui 
4 La Pensée sauvage 
5 Lucien Lévi-Bruhl 
6 méthaphore 
7 signes 
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.آنچهدرنظامتوتميشاهد(289و179)همان:هااستبندیبندیمانندسايرطبقهطبقه

تریمندگستردههستیمداللتمعناييفرهنگ،ازمجرایطبیعت،درچارچوبمنطقِنظام

ۀههستند،برمبنایقاعدهایخودرابدوننظرگرفتناينکهچاست.اينداللتمعناييابژه

نهبهصورتدوبهدوبلکهبهکند،قاعدهپیوستگيترتیببندیميبههم ایکهعناصررا

بهيکحیوانوکالن1يککالندهد.اينکهصورتدورشتهازعناصربهيکديگرپیوندمي

ایحیوانيگونهخوردواينکههريکازايندوکالنخودراديگربهحیوانيديگرپیوندمي

ازديگریمعرفيمي گیاهيمجزا اينگونهيا با خودرا نیستکهآنها هاکندبهاينمعنا

مييکسانمي متمايز يکديگر از را خود استکه اينمعنا به بلکه )همان:پندارند، کنند

صورت(.درنظامتوتميبارمزگانيروبروهستیمکهامکانبروزروابطمنطقيبه115ـ116

بندیاستکهانسانجهانراکند.ازطريقايننظامطبقهتضادهایجداازهمرافراهممي

(.295بي:1962بخشد)استروس،معنامي



 طبایع چهارگانه ۀفلسفی نظری ۀپیشین

نهادهشدهتقسیم بندیچهارگانهطبايعبرباوربهوجودعناصراربعهدرجهانهستيبنا

ويژههند،مصرباستانبندیچهارگانهعناصررابهمشرقزمین،بهطبقهاست.برخيريشه

بین يا اينطرزالنهريننسبتدادهو خاستگاه يونانباستانرا پژوهشگران، بیشتر اما اند،

.2اندایجامعدربارهآندانستهتفکروتدويننظريه

گويينهفتهدراساطیريونانبهالهایکهنمايهفیلسوفانپیشازسقراطباالهامازبن

نخستینپ.م(5)،فیلسوفيوناني3تردادند.امپدوکلسمندترومبسوطآنهاساختارینظام

ایفردیبودکهبهطرحنظریعناصراربعهپرداخت.ویاعتقادداشتکهدرذاتهرماده

 جهانهستيچهار “ريشه”در
بهر4 با که اينبقراطبود اما دارد؛ نظريهوجود ۀگیریاز

                                                           
1 clan 

تاخرطبيونانيبرطبايرانيوخاستگاهنظريۀطبايعچها2 نظرهایمتفاوتيدربارهتقدميا رگانهاظهار

برپیش سیريلللويدالگوددرچندکتابخود درکتابوجوددارد. تاريخقدميطبيونانيتاکیددارداما
ميهایخالفتشرقيپزشکيدرايرانوسرزمین ايرانیان،اصولآنچیزیراکهطبيونانينامیده”گويد:

پیشازمیالد،هیچگونهاثریازعلموفرهنگدريونانیانمشهود700اند.درسالشدهبهيونانیانتعلیمداده

بااينحال، هاييدردانشپزشکيبهرشتهتحريردرآوردوسالپسازآنبقراطتوانسترساله200نبود.

ارسدکهيونانیاندرطيايندوقرن،روشيرعنوانپدرطبرابرایخودکسبکند.خیليبعیدبهنظرمي

بهعالوهدرآثاروکلماتبقراط، کهاکنونبهنامروشبقراطمعروفاستخودبهخودپديدآوردهباشند.

آشکاراستوهیچگونهاثرتحولتدريجيدرآنهاديدهنمينشانه هاشود.حتيخوديونانيهایتازگيکامالً

 نامیدندوبهرسمآنزمان،آنراايرانيميشناختندهمفرضیۀطبايعچهارگانهخودرايکفرضیۀبیگانهمي

“(1371 اضافهکنیمکهبرخيازگويندگانوشاعرانفارسيزباناشاراتيبهپیشتازیطبيوناني36: .)

بهطورمثال،ناصرخسروچنینسرودهاست:عرببررهشعرداردسواری/پزشکيگزيدندمردان داشتهاند.

 (.1390:13يونان)بهنقلازگلشني،
3 Empedocles 
4 Rhizōmata=ῥιζὤματα 
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بحثاخالط مزاج1امپدوکلس، ویآتشهميا باور به مطرحکرد. را نشینهایچهارگانه

نشینصفرارمقي(،هواهماحساسيوبينشینبلغم)بيخون)فعالیتوهیجان(،خاکهم

آبهم و ناپايداری( و اين)تندمزاجي يکاز هر است. تاريکي( و )غمگیني سودا نشین

 انطباقميعناصر سال فصلاز چهار با )کبد،نیز بدن عضو چهار در آنها جايگاه و يابند

شود.افالطونبراینخستینباربهجایها(شناساييميطحال،کیسهصفراومغزياشش

“عنصر”ۀ،واژ“ريشه”واژه
رابهکاربردوهريکازعناصررابهيکيازسطوحجامدات2

بهباوروی،هريکهایهريکازاينچهارعنصرپرداخت.رحويژگيبهشپیوندزد.ارسطو

اند:آتش،گرموخشک؛خاک،سردوخشک؛هوا،گرموازعناصرچهارگانهواجددوکیفیت

نیزنامبردبااين3مرطوبوآب،سردومرطوبهستند.ارسطوازعنصرپنجميبهناماتر

(.13ـ1995:23وفسادپذيرند)کینگزلي،استداللکهچهارعنصرنخستزمیني

اسالمي،مانندمحمدابنزکريایرازیوعليۀدورۀاينسنتفکریتوسطفالسف

،قانوندرکتابپنججلدیسینايابد.ابنسینابسطوگسترشميابنعباسمجوسيوابن

نظري تفصیل همبستۀبه و اربعه کبۀعناصر عالم اينهماني يعني عالمنظریآن ریو

شناسيخودمعرفيجهانۀکند.ویاصولطبراآخرينمرحلصغریراتبیینوتفسیرمي

شکيازيکداند.بهباوروی،علمپزکندوايناصولراکلیدفهمانسانياعالمصغیرميمي

تشکیلشدهاستکه“قوا”و“هامزاج”،“اخالط”،“عناصر”رشتهمفاهیماساسيازجمله

ا بهترينشیوهدر به يافتهنسان ایانتظام )نصر، 1377اند :397 مفاهیمابن.(389ـ سینا

کهبه را طبزعماکثريتقريببهمربوطبهطبايعچهارگانه اتفاقپژوهشگرانريشهدر

گیردودرقابوقالبعلمپزشکيبهطورخاصطبیعيوامميۀجالینوسيداردازفلسف

عصراو،تفکیکيبینتروياهمپیشۀينکهنزدویوبسیاریازفالسفدهد.ضمناقرارنمي

ۀهایعلميمانندپزشکي،منطق،هیات،هندسهونجوم،جغرافیاو...وجودندارد.نکتشاخه

ابنمه طب که ميمي متمايز طبجالینوسي از را اعتقادسینايي به استکه اين سازد

هاييماننداينکهآياعناصروجوددارند؟اخالطبهپرسشتوانددانشمندايراني،پزشکنمي

اند؟وياچندنوعقواداريم؟پاسخيارائهکندوهموارهناگزيراستبرایيافتنپاسخبهکدم

پرسش فلسفاين به ابنۀها همچون دانشمنداني برای کند. رجوع اهمیتطبیعي سینا،

تغ کندبهمراتببیشازخودطبذيهميمبادیفلسفيارسطوييکهطبجالینوسيرا

تواندبهآنهايکپزشکخارجاستوتنهافیلسوفميۀاستوپاسخبهسؤاالتفوقازعهد

توانچنیناستنباط.مي(سینا،پزشکيوبیولوژیابنالمعارفايرانیکا،مقالهپاسخدهد)دايرۀ

بهحوزکردکهابن داندکهبهفرهنگيمرتبطميفکریوۀسینابحثمربوطبهطبايعرا

زبانویمبانيفلسفيايننظريهاست.



                                                           
1 Humors 
2 στοιχεῖον= stoicheion 
3 Ether (aether) 
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 ایران ۀطبایع در طب عام

تربداناشارهاشکهپیشفکریوفلسفيۀايراندرامتدادويابهموازاتپشتوانۀطبعام

امتزاجچهارعنصرمتضادآتش،هوا)ياباد(،خاکوۀشد،تماميموجوداتهستيرانتیج

داند.مزاجکهازنظرواژگانيداللتبرآمیختندارد،حاکيازباوربهوجودترکیبيازميآب

کل در عنصر چهار اخالطۀیاين از ترکیبي نیز انسان بدن در است. کیهاني موجودات

خون،صفرا،سوداوبلغموجودداردکههريککیفیتيکيازچهارعنصرقلمدادۀچهارگان

کنندۀنوعمزاجاست.ازآنجاييکهترکیباينعنصردرهرفردیمتفاوتشودوتعیینمي

انداز:دمویهایچهارگانهعبارتخاصخوداست.مزاجاستبنابراينهرکسدارایمزاج

)گرموتر(،صفراوی)گرموخشک(،بلغمي)سردوتر(وسودايي)سردوخشک(.خونو

دارای اخالطبدن بینچهار در بیماریبلغم بروز در صفرا هایاهمیتبیشتریهستند.

کبدینقشدارد.خونعاملگرميبدناستوبلغمعاملسردیاست؛امااينخوناست

ایدرسالمتديگراعضایبدنکنندهشودونقشتعیینکهمعیارسالمتيفردمحسوبمي

گفتهمي بههمینخاطراستکهمثالً آيد،غلیظيارقیقینميشودخونباالياپايدارد.

شود،تمیزياکثیفاست،خوباستيابد،تازهاستياکهنو...همازاينرواستکهمي

هایدرماني)مانندفصدوحجامت(مبتنيبرتنظیممیزانخوناست.بسیاریازروش

دخوددارایمزاجمتناسبباترکیبعناصراربعهموجوۀهريکازاعضایبدنبهنوب

قلبگرم ويامغزتريناعضاءهستندترين،کبدگرمومرطوبترينوخشکدرآناست.

طبیعتيسردوترواستخوانطبیعتيسردوخشکدارد.فصولسالهمبههمینصورت

اند:بهارمزاجيگرموتر،تابستانمزاجيگرموخشک،پايیزمزاجيسردوبندیشدهطبقه

روزنیزباهمهابرحسباوقاتشبانهسردوتردارند.کیفیاتمزاجخشکوزمستانمزاجي

تفاوتدارد:صبحمزاجگرموتر،ظهرمزاجگرموخشک،عصرمزاجسردوخشکوشب

مناطقمختلفجغرافیاييمزاج بههمینمنوال، هایگوناگونيدارند.مزاجسردوتردارد.

کسانيکهدرمناطقخشکوکويری کنندطبیعتيگرموخشکدارندوزندگيميمثالً

برندازمزاجسردوخشکبرخوردارند.طبیعتمرداننسبتهابسرميآنانکهدرکوهستان

تراستوزنانبیشترطبیعتيسردوتردارند.درايننوعنگرشسنتروخشکبهزنانگرم

ۀهایمتفاوتياست)دورنیزدارایمزاج گرموتر، دورۀدوررشد: گرموخشک، ۀجواني:

سردوخشکودورمیان افرادیکهمزاجسردوتردارندوپیرپیرۀسالي: یسردوتر(،

شوند.هاييچوندردمفاصلميهستنددرفصلزمستانبیشتردچاربیماری

معتدلوۀهارادردودستبندیديگرینیزوجودداردکهمزاجدرطبعامهتقسیم

مزاجمعتدل،مزاجياستکهدرآنکیلقرارميغیرمعتد فیاتسردیوگرميويادهد.

شودکهکنند.مزاجغیرمعتدلنیزبهمزاجيگفتهميخشکيوتریهمديگرراخنثيمي

توانبهطورمطلقازوجوداند.هرچندنميایآرايشنیافتهکیفیاتيادشدهبهنحوبايسته

توانبراينفرضبودکهدربرخيازاجزایعالم)ازجملهيمزاجمعتدلسخنگفت،امام

متعادليدرهم اربعهدروضعیتنسبتاً وضعیتيوجودداردکهعناصر ازآمیختهانسان( اند.
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هایفرعياست.مثالًگفتهشده،مزاجبندیاينگذشته،مزاجمعتدلخودنیزدارایتقسیم

معتدل ياانساني و است مزاج نوع حکیمانترين يا پیامبران مانند افراد برخي اينکه

برمبنایآنچهآمدبیماریناشيازبههمخوردنتعادلتريننوعانسانمعتدل هاهستند.

بهعلتبرخورداریازمزاجويژ هرفردی، بهۀبینعناصرموجوددربدنفرداست. خود،

ۀگون نشان واکنش خود از بیماری عامل برابر در ميمتفاوتي کتاب در ۀذخیردهد.
ششمقمریبهفارسينگاشتهشدهوبسیاریازباورهاورفتارهایۀکهدرسدخوارزمشاهي

ايرانيدرآنگردآوریشدهآمدهاست:ۀطبعام


هاازآمیختنگرمباسردوخشکباترحاصلشدهاستپسمزاجاندام”

يککیفیتبیرونشودبیرونشدنمزاجازاعتدالياچنانباشدکهاندر

ترواينراسوءآنمعتدلياسردترياترترياخشکترشودچنانکهياگرم

المزاجمفردگويندوياچنانباشدکهاندردوکیفیتازاعتدالبیرونشود

تروتروترترياسردتروخشکترشودياگرمتروياخشکچنانکهياگرم

آخرينآنباشدکهسوءالمزاجبدانۀدودرجاينراسوءالمزاجمرکبگوين

اوبیرونببردۀحدرسدکهطبیعتعضورابگرداندوازمزاجواعتدالخاص

(.1355:69)جرجاني،“وتباهکند



هارابهویبازگرداندوباوربرايناستکهبرایدرمانبیمار،بايدتعادلبینمزاج

طبی با غذاهای خوردن طريق از امکاناين مخالف ميعت گفته مثالً است. شودپذير

غلببیماری برخيخوراکيۀهایناشياز با ترصفرا و دارایطبیعتيسرد هایترشکه

غالبشدهاستوبهبیماری سودا بیمارانيکهبرآنها هاييهستندقابلدرماناستويا

برخيآسیب طهایپوستيدچارشدهمانندغلظتخونيا غلبانداز طبیعتۀريقتبيا

پريدگيدرد،استفراغورنگشوند.عاملدلصفرادرمانميۀترغلببهصورتدقیقگرم،يا

افراطدرخوردنغذاهایسرداست.

طبعامهبراينباوراستکهنظامطبايعصرفاًحکمبهتعیینوتشخیصوضعیت

نمي جسمي يا ويژگيفیزيکي بر بلکه کند، و رواني وهای روح دارد. داللت نیز رفتاری

گیردوهایجسميازکنشوواکنشعناصرواخالطشکلميکیفیاتآنهمانندويژگي

دربارۀ مثالً است. بدندارا را خاصخود بلغميجايگاه ايناستکهافراد بر اعتقاد مزاج

درون سازشخونسرد، حسابگر، گذشتهگرا، کار، جنسي میل دارای ..نگر، و هستند،کم .

جغرافیاييۀهایجسميممکناستبرحسبمنطقهرچندکهاينکیفیاتهمانندويژگي

يکساننباشد.

بحثمربوطبهطبايعچهارگانهدرباورهاورفتارهایمردمبیشتريننمودرادرنظام

شونديعنيفرعيطبايعگرموسردتلقيميۀکند.خشکيوتریدوردهاپیداميخوراکي

هایگرمهاياگرمهستندوياسرد.باورعامهبرايناستکهخوراکيخوراکي اول،ۀوهلدر
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هایسرددرازديادخلطشوندوخوراکيموجبافزايشخلطاصليکههمانخوناست،مي

طبیعتخوراکي که کنیم اضافه مؤثرند. بلغم يعني ويژگيسرد با چنداني پیوند هایها

رارتيارطوبتفیزيکيآنهانداردوبیشتربرمبنایتأثیربربدنانسانظاهریويامیزانح

وجودمشابهتبندیميتقسیم با تقسیمخوراکيشوند. گرمدرهایفراواندر هایسردو

تفاوت درحاليايران، مثالً کهمردماکثرمناطق،هايينیزدربرخينقاطکشوروجوددارد.

هاطبیعتاينسهخوراکيرادانند،گیالنيدارایطبیعتسردميگوشتگاو،شیرولوبیارا

هانیز(.بهعالوه،درجاتگرميوسردیخوراکي1384:129کنند)برومبرژه،گرمتصورمي

برخيبسیارگرموبه ازاصطالحآتشيکساننیستند. درحالياستکهبرخيديگرها اند،

ۀدرج دارند. کمتری درحاسردی خوراکيليهمچنین، اکثر قطعيکه طبیعتي دارای ها

دهندهستنداماباوربرايناستکهبرخيازآنهابهمروررشدونموخودتغییرطبیعتمي

(.1390)جانباللهي،



 بندی طبایع شناختی تقسیم تبیین انسان
راينهادرنظامطبايعچگونهقابلتبییناست؟دهایمفروضبینپديدههاونسبتويژگي

تواناتخاذکرد:زمینه،دورويکردعمدهرامي



 1شناسی فرهنگی رویکرد بوم

تعديل شکل ما گمان به که رويکرد اين جغرافیايييافتهوفق جبرگرايي رويکرد از ای

محیطقابلفهم رفتارهایانسانيبرمبنایمکانیسمسازگاریبا و باورها کالسیکاست،

بوم نظر به است. سازگاریشناسان مجموعه2فرهنگي، تنوعاتي”ایاز تحوالتو و تغییر

:2009)مکالوریوتاوسند،“سازداستکهفردياگروهراقادربهبقادرمحیطيمعینمي

آنچهدر15 تنگاتنگيبههمپیونددارند)همان(. محیطوبهداشتبهطور سازگاریبا .)

“طبمزاجي”تداومطبجالینوسيوبقراطي
نامیدهشدهاست،درچارچوبنظریاين3

مي ارزيابي اقلیمي شرايط يا محیط با سازگاری حاصل ديدگاه )همان: (.111ـ113شود

پرسشايناستتکوينوتکاملفرهنگوابستهبهشناختويژگي اما هایمحیطياست؛

یمربوطبهتواندپیدايشوتداومباورهاورفتارهاکهيکچنینچارچوبنظریچگونهمي

کهدرهیاتنظامطبايعچهارگانهبروزيافتهتوضیحدهد؟ ايرانرا بیماریدر سالمتيو

برومبرژه انسان4کريستین برداشتجبرگرايانه، چالشکشاندن به ضمن شناسفرانسوی،

گیریازدستاوردهایپژوهشيخودآرتورآفمپوپدربابوابستگيهنربهجغرافیا،بابهره

تأکیدميدرگی اينکندکهبهالن، دوگانگيگرميوسردیدر هوایمرطوب، رغمآبو

                                                           
1 cultural ecology 
2 adaptation 
3 humoral medicine 
4 Christain Bromberger 
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همان(. منطقهنیزوجوددارد توانديکسانبودنايناشاعهتاحدیميۀپديد1)برومبرژه،

رفتارهایفرهنگيدربسیاریازنقاطکشورراتبیینکند،همچنانکهبرخيپژوهشگران

ها،گیاهانها،نوشیدنيبندیخوراکيآمريکایالتین،طبقهۀعامتقادندکهدرطببرايناع

هایاسالميبهوداروهابرمبنایطبیعتگرموسردمیراثانتقالطبيونانيوسرزمین

.بههمینعلتاستکهمشترکاتيرابینباورهای2يادشدهاستۀاسپانیاوسپسبهمنطق

توانيافتدوردستودرکشورهایاسالميميۀقهادراينمنطمنتسببهطبیعتخوراکي

.3(1953)فاستر:



 رویکرد نمادین

معیشتيوۀشناسيفرهنگيدرفروکاهشمقولانتقادبهرويکردبوم فرهنگبهوجوهصرفاً

طورکهدرفرهنگلغتناديدهگرفتنابعادنماديناينرفتارهااست.منظورازنماد،همان

هایيکسانياتداعياستکهتوافقيجمعي،بهدلیلوجودويژگيچیزی”آکسفوردآمده،

آنرانمونه،نمايندهيايادآورچیزیقلمدادمي .اينتعريفکه“کندذهنيياواقعي،طبعاً

ازاينجهتدربحثمربوطبه(1967:19قرارگرفتهاست)ترنر،4موردتأيیدويکتورترنر

طبقه جايگاه استکه مهم بازنماييطبايع در خوبينشانبندیرا هایاجزایهستيبه

پنداشتطبقهدهد.مي بر عالمتجربه، جهانو بندیيعنيفرآيندذهنيبرقرارینظمدر

نظم از ناگزير برایفهمجهان، افراد است. هستياستوار بینعناصر تناظر دهيبهوجود

بندیونظمدادنبههرریباطبقهموجوددرآنهستند.ذهنبشۀهایدرهموآشفتپديده

کندآنهاشمارد،تالشميآنچهراکهدرفضایزيستيياکیهانياووجودداردويامهممي

 و قابلفهمسازد برایخود انسانرا عالمهستيدستيابد. در خود تبیینجايگاه هابه

نظام و معنادار جهاني نیازمند هستند. 5استروسمند موسایمقدمهدر مارسل آثار 6بر

انساننیازیمبرمبهمعنادهيبهۀکندکهبهمحضپیدايشقوتأکیدمي آگاهيوزبان،

 1985جهانداشت)استروس، :35) که ايننکته بر ویضمنتأکید عناصربندیطبقه.

مهم ميکیهاني است، هستي در جايگاهش و خود درک برای انسان اقدام گويدترين

بندی[هیچموجودی،]درفرآيندطبقه”انسانياست:ۀمبنایانديش“بخشيضرورتنظم”

                                                           
انتشارات،ترجمهمحسنثالثي،تهران:انسانشناسيفرهنگي(،1389بهدانیلبیتسوفردپالگ)بنگريد1

 علمي.
نیزرهاوردیازسرزمینهایاسالميارزيابي2 را برخيانسانشناساننظامطبیعتگرموسرددرآفريقا

(.1994اندکهالبتهدرچارچوبنظاماجتماعيوفکریقارۀسیاهبازتعريفشدهاست)بکرلگ،کرده
ایچونابنسیناوزکريایرازی،درالسفهمتاسفانهبرخيپژوهشگرانغربيزمانيکهازسهمبرجستۀف3

 خوانند.گويند،آنانراانديشمندانطبعربيميگسترشنظريۀطبايعچهارگانهسخنمي
4 Victor Turner 
5 Claude Lévi-Strauss 
6 Marcel Mauss 
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جنبه يکطچیزیيا جايگاهشدر تا بیفتد قلم از نبايد حفظشودای )استروس،“بقه

1962:17).

اندام از اعم هم از دور ظاهر به نمادينگردآوریعناصر چارچوبرويکرد هایدر

بندیطبايعطبعامهدرايرانالوغیرهدرنظامطبقهانساني،گیاهان،حیوانات،فصولس

اين است. عالم موجودات ساير و خود جايگاه درک برای انساني ذهن فعالیت بیانگر

ازطريقشناساييخوراکيطبقه بقایحیاتفردرا ازهایمناسبفراهمميبندی، کندو

ازاضطرابمربوطبهخوراکي رهاندکهممکناستبرایميهايياينطريقانسانخودرا

مخاطره موردسالمتياو برخيجهات، ممکناستاز طبايع نظام که هرچند باشد. آمیز

طبقه ۀهایعلميامروزبربنیانارادبندیتأيیددانشعلميبهمعنایامروزیقرارنگیرد.

هنظامطبايعبندینمادينازجملهایطبقهکهنظامبهنظمکشاندناست،درحاليۀآگاهان

ۀچهارگانهبرحسبمقتضیاتزندگيروزمر ايزَر، :2004انسانيشکلگرفتهاست)بُنتهو

نمي1(154 اينوجود، با بندیطبعامهدرشناختعمیقازتواندرتوانايينظامطبقه.

شواهدبسیاریکیفیاتزيست کرد. شناختيورفتاریموجوداتجهانهستيچونوچرا

ايننکتهوجودداردکهدرتماميجوامع،تأثیرگذاریطبعامهازطبرسميبرایاثبات

شناس(.اينموفقیتتماميآنچیزینیستکهانسان1997:95کمترنبودهاست)گرين،

بخشيعمليياکاربردیتوانبهفايدهبتواندبهفهمآنبسندهکند.ايننظامپیچیدهرانمي

مرب وجه در که فروکاست خوراکيآن به خوانشوط است. فرد سالمتي تضمین ها

بندیتنهابخشيازمطلباست.موضوعيکهانگارانهازايننظامطبقهکارکردگرايانهيافايده

طبقه نظام عنوان به طبايع، نظام استکه اين اهمیتبیشتریدارد نظری بُعد بندیاز

سن2نمادين پیرویاز به ما، برچیزیاستکه گواه استروس، موسو تفکریدورکیم،

مي هستي جهان و طبیعت از انسان فرهنگي برایخوانش مجرايي نظام اين نامیم.

اشیاءواجزایهستيدرطبقه تناسبيبندیجهانچهطبیعيوچهاجتماعياست. نظامِ

رخ برای ميابزاری انديشه خو،نمايي و خلق بدن، اعضای بین مفروض پیوند شوند.

روز،فصولسال،مناطقجغرافیاييوغیرهدرنظامطبايعحاکيازها،اوقاتشبانهخوراکي

کوششذهنانسانبرایفهمگیتياست.

                                                           
1 رداردوخودهایتجربيدرقالبمنطقنمادينقراگوينداندوختهشناسيميهاینظریانسانبرخيجريان

نافياندوخته منطقنمادينهرگز است. تجربه مبتنيبر آن از حتيبخشي نیستو تجربي های ” رابطۀ

نیزدربرميگیرد(وبه خويشتنباخويشتن)منجملهرابطهبابدن(،رابطهباديگران)کهرابطهبابدنرا

زاومکملبههرتعريفانحصاراعلميغیرقابلطورگستردهتررابطهبانظاماجتماعي.اينسهنسبتاليتج

تقلیلاستوبيگمانبههمینخاطراستکهايننسبتهاراميتواندرقالبعباراتمشابهيدرجوامع

“کامالًمتفاوتفرمولبندیکرد .(1986:83)اوژه،  

 
2 symbolic classification 
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نوشتارمثالخوبياست.بحثمربوطبهطبیعتمردانوزناندرنظامموردنظراين

اند.يادآوریبهايندلیلهایزنانهومردانهبهلحاظفیزيولوژيک)ياطبیعي(متفاوتويژگي

 جامعهاست اتهام برخالف اولیداده1گراييکه درشناختيزيستۀهای وجه هیچ به

رددارایشناسيناديدهگرفتهنشدهاست.گفتناينکهمشناسيياانسانهایجامعهپژوهش

طبیعتگرموخشکاستوزنازکیفیاتمتضادايندوطبیعتبرخورداراستمتضمن

فرهنگييافته نظامطبايعصورتياجتماعيو زناندر استکهتفاوتمردانبا اينمعنا

کندطبیعترابارويکردیاجتماعيمعناکندبندیتالشمياست.انساندرايننظامطبقه

کهدروهلوبهتمايزات شناختياستبُعدیاجتماعيونخستزيستۀبینزنومردرا

فرهنگيببخشد؛بهعبارتديگر،تقسیموتفکیکبینزنومردبهعناصریکهدرطبیعت

ها،هاييازهستي،اعمازخوراکيکند.پیوندزدنابژهشودتسریپیداميمهمپنداشتهمي

ازتولیدچیزیاستکهدرنظاممناسباتاجتماعيوجوداعضایبدنوغیره،محمليبرایب

طبقه بهمثابهجنبهدارد. بهطبیعتجلوهبندیطبايع، ایفرهنگيياایازنظامفرهنگي،

مي مياجتماعي طبیعتمعنا اينکه ضمن نمادين، نظام اين مجرای از هیاتيدهد. يابد،

ايند،طبیعتبهصورتفرهنگيبازسازیگیرد.دراينفراجتماعيوفرهنگينیزبهخودمي

شودچراکهفرهنگچیزیجزفرايندبازسازیطبیعتتوسطذهنبشرینیست.نظاممي

جنبهمناسباتاجتماعيکهسلسله يکياز مرد طريقنظاممراتبزنو از هایآناست،

بابهرهجستنازعناصطبايعوجهيطبیعي)پسعادی(بهخودمي انسان، راجزایگیرد.

دهد.نظاماجتماعيایطبیعيوعادیميعالمهستي،بهتفکیکاجتماعيزنومردجنبه

.درنتیجه،کیانوشودگیردوجزویازنظامکیهانيتلقيميماهیتيطبیعيبهخودمي

بقایجهانطبیعيپیوندميبقایسلسله کارکردهایمراتباجتماعيبهکیانو از خورد.

طبايع واژنظام از مراد اينکه باشد،ۀبدون کارکردگرا رويکردی اتخاذ اينجا در کارکرد

هایزنومردوتحکیمتمايزاتبینآناناست.اساساًاعيبهتفاوتبخشياجتممشروعیت

تفکیکۀبخشياستوهررفتاریکهمخلقاعدطبیعي)ياعادی(انگاشتنهمانمشروعیت

مرا،چهبهصورتطبیعيوچهبهصورتاجتماعي،بههمبینزنومردباشدتعادلونظ

مي که چرا منزلزند، به دو ميۀاين قلمداد يگانه بازنماييواقعیتي طبايع تقسیم شوند.

ۀهادرذهنیتعامهنمونمناسباتاجتماعيدرسطحاجزایعالمطبیعياستکهخوراکي

هاورها،ارزشيانيبهفهمنظامباوگويایآناست.شناختنظامطبايعچهارگانهکمکشا

کند.ايرانيميۀهنجارهایجامع

 

 

 

 

                                                           
1 sociologism 
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 تعادل ۀدغدغ
طبقه بنیاننظام بر عامه طب است. تعادل نام به مهمي مفهوم متضمن طبايع بندی

برقراریتعادلمزاج بهعبارتبهتربههنجارنگهداشتيا فردسالمويا 1هادربدناست.

توانيافتبدناودرحالتتوازنباشد.درحالتعادیفردیرانميشودکهفردیتلقيمي

هموارهيکياچندمزاجبرکهتمامياينمزاج هادربدناودرحالتاعتدالکاملباشد.

هااست.اگريکيازهاغلبهداردوبیماریحاصلبههمخوردنتعادلبینمزاجديگرمزاج

برایهاغلبهيابدبرایدرمانمزاج آنبايدازخوراکيباطبیعتمتضاداستفادهشود.مثالً

طبیعتگرمکهبهعلتافراطدراستفادهازخوراکي هایبرقراریتعادلدربدنفردیبا

استخوراکي شده بیمار ميسرد تجويز ويژگيهایگرم سطح در هم اينامر هایشود.

هاييازيکحقیقتواحدند(صادقوهفیزيکيوهمدرسطحکیفیاتروحي)کههردوجل

ایازغذاهابايکديگرخوردهشود.بهطورکندکهپارهحفظتعادلايجابميۀاست.دغدغ

شود.ینوباقالبادوغتوصیهميپاچهبادارچمثال،خوردنماستبانعنا،پنیرباگردو،کله

آنتوصیهميخوردنمیوه فصلمتناسببا با را اها اينگذشتهافراطدرخوردنکنند. ز

شودوياخوردنبیشهاييمانندسرماخوردگيوتبميغذاهایگرممنجربهبروزبیماری

موجببیماری حدغذاهایسرد ميهاييهمچوندلاز غلبۀدرد به رنگپوسترا شود.

ردیدهندوباوربرايناستکهافرادیکهزودتراحساسسطبیعتسردياگرمنسبتمي

حالدارندبهعلتغلبۀمزاجسرددرآنهااست.دراينکنندويابدنيکرختويابيمي

.2هایروحيتفاوتمعناداریوجودنداردهایکالبدیوحالتبندی،بینويژگينظامطبقه

توانددراينامرنهفتهباشدکهوفقچنینذهنیتي،تمايزیبینريشۀچنینبازنمودیمي

هایروحيـرفتاریافرادرابرخاستهبندیويژگيروحوجودندارد.ايننظامطبقهکالبدو

زيست کیفیات مياز چهارگانه( )اخالط مزاجشناختي از يکي چیرگي برحسب ها،داند.

پیشمي افرادگرمتوانرفتاراورا مثالً وفعالبینيکرد. برونگرا کهافرادترنددرحاليمزاج،

وفقِکیفیاتيمتضادهستند.سردمزاجواجد اجزاءجهانهستي، آنجاييکههريکاز از

برداشتاينهمانيماکروکاسميومايکروکاسمي،برخوردارازعناصراربعهوبنابرايندارای

همگي هستند، مرطوب و سرد خشکيا و سرد مرطوب، و گرم خشک، و گرم طبايع

ياریرسانند.اينامر،مستلزمشناختيهمنسبتتواننددربازگشتاينتعادلبهانسانمي

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

بندیاستکهدرآنجايگاههريکازاجزایجهانپیرامونيبرگیرینظاميازطبقهشکل

اساسطبیعتآنهامشخصشدهاست.

                                                           
1 normal 

بینزنا2 بهکلینیکنمراجعهپژوهشيدر نشاندادهکننده پرشکيشیراز علوم هایتحتپوششدانشگاه

تمامي پرسش610استکه سردیآشناييداشتهنفر گرميو مفهوم شوندگانبا 70اند. طور% به آنها از

 بدانپايبندبودندو نظرمي%30روزمره رژيمغذاييخوددر در مواردخاصيآنرا در رفتندگباقيمانده

 (.1370-1371موسوینسب،)
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خوردومظاهربانظماجتماعيپیوندميایکهنظمطبیعيدرچنیننظامانديشه

زندگياجتماعيوطبیعينسبتاينهمانيبايکديگردارند،اختاللدرنظميکي،بههم

مي قلمداد ديگری نظم در اختالل همانزدن به بیماری پديدهشود. که ایسان

بيشناختياستپديدهزيست اجتماایاجتماعينیزاست. بیولوژيکييا هردونظمي، عي،

شوند.هرآنچهخارجازجريانعادیوروزمرۀزندگياستبهنحویتلقيمي1هنجارینابه

بیماریچیزی ازانحاءخطریبرایخودوجامعهاستوبايددربرابرآنايستادگيشود.

همان تعادلنیست. گذاشتننظمو پا زير ناگزيرِ تاوانطبیعيو 2گونهکهمارکاوژهجز

اوبرپیوندوثیقگمي ويدرفتارهایمربوطبهبیماریقابلتفکیکازنظامنماديننیست.

انساننظميبیولوژيکوبيبینفهممربوطبهبي شناسنظمياجتماعيتأکیدکردهاست.

تکیهبرمطالعاتمیدانيخوددرساحلعاجوتوگوجنوبينشانمي دهدکهفرانسویبا

آن نگاه و افراد چارچوبنظريهرفتار بیماریدر به قادرها را آنها که دارد ایعموميقرار

برمنطقسازدتابهامراجتماعيدرکلیتخودبپردازند.بههمینخاطراستکهاوژهمي

هایشناختيمربوطبهبیماریقرارداردتأکیدنمادينواجتماعيکهدرپسپشتنظام

انسانمي او باور به ورزد. آسیبشناسي، رويدادی همچون را نظمبیماری در شناختي

مي نظر ديگریاجتماعيدر جوامع از را آفريقايي جوامع برخالفپژوهشگرانيکه گیرد.

مي متمايز چین و هند روم، يونان، جوامعهمچون در که است باور اين بر اوژه دانند،

عامليخارجيمي را علتشر که آفريقايينیز تعادلبیماریبه”دانند اختاللدر مثابه

مي محرکهتعريف بین اختالل يا هایشود، گرمي چون کیفیاتي يا بدن اخالط رواني،

.3(1986:82)اوژه،“سردی

يانظمکهيکيازدواصلبنیادیاديان4اينويژگيبهخصوصدرقالبباوربهاشه

وبيقابلرديابياست.دراينايرانیانباستانبودهودرمذهبزرتشتنیزتداوميافتهبهخ

ادياننظمکیهانيبانظمديني،اخالقيواجتماعييکيانگاشتهشدهاست.اشههمبرعالم

طبیعييا پديدۀ يا رويداد هر سیاسيحاکماستو هستياجتماعيو بر هم طبیعيو

همان به است. تفسیر قابل اشه به قالباعتقاد خاجتماعيدر سرسبزیو که رمي،سان

فرمانراست و عدالت درستي، و بهگويي دارند، اساسي تأثیر کیهاني حفظنظم در بری

عدالتيونافرمانيهمگيجلوۀشکني،بيسالي،دروغوپیمانساننیزقحطيوخشکهمان

مخاطرهۀيکپديد به نظمکیهانيرا و طبیعي،ميواحدند ناگوار رويداد هرگونه اندازند.

س مياجتماعييا تهديد را اشه ميیاسيکه قلمداد گناه سرزنشاستو مورد شودکند

(.درايننگرش،تعادلوتوازننظامهستيدرتماميتجلیاتآن458ـ1376:466)بهار،

نتأکیدشدهاستنیزحاکيازطبايعچهارگانهبرآۀوجوددارد.نظامتعادليکهدرنظري

                                                           
1 abnormality 
2
 Marc Augé 

رسدکهنظامطبیعتگرموسرددرآفريقاکهاوژهازآنسخنگونهکهپیشتراشارهشدبهنظرميهمان3

 (.1994هایاسالمياست)بکرلگ،گويدرهاوردسرزمینمي
4 asha 
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یناشيازبههمخوردناينتوازنوپريشانيامنیتذهنياست.بروزبیمارۀهمیندغدغ

هاييکهطبايعنامتناسبتوجهيبهمنهیاتخوراکيبههمینخاطراستکهبيخاطراست.

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

سووبینشفردومتيوبیماریازيکباورهادارد.مرزبینمقوالتسالۀتنگاتنگيباحوز

مشاهداتروزمر ازسویديگر،مشخصنیست. بهۀجامعهنسبتبهکلجهانهستي، ما

هایچهارگانهدربینخیلقابلتوجهيازمردمدهندۀبُعداعتقادینظاممزاجروشنينشان

هاييازوپديدههایتشخیصودرمانبیماریهموارهبهباورهایديني.روشکشورمااست

مي تمامطولدورانفعالیتعلمياينسنخپیوندزده دورکیمدر بهشود. دراشو ويژه

(برايننکتهتأکیدخاصيداشتهاست.وی1383)دورکیم،صورابتداييحیاتدينيکتاب

هایامثالفريزردربارهتقدموتأخرجادو،دينوعلمبراينضمنبهچالشکشیدننظريه

مي پا ميموضوع تشکیل را انسان جمعي حیات تمامیت دين گذشته در که داد.فشرد

بهمقول فصلۀهرچنددورکیممشخصاً در پايانيکتاببههایپزشکينپرداختهاستاما

هایدينيبرپیوستگيونگهداشتجامعهوبهتبعآنسالمتاجتماعيوفردیتأثیرآيین

ب اگرچه است. داشته جامعهتأکید تکاملرخي موضعي به را فرانسوی متهمشناس گرا

رفتهاست،اماترديدینیستکه“صورابتدايي”اند،کمااينکهدرکتابمزبوربهسراغکرده

دينقراردشتهۀنماييپزشکينوينسالمتودرماندرقالبمقولازنظرویتاقبلازرخ

پديد1است ديندو پزشکيو بدرهمۀ. استکهودهتنیده اينبوده سعيبر همواره اندو

شدهاست.دررونددرمانتلقيميۀمبانيدينيبرایعلمطباقامهشود.باوردينيشالود

دينعامط کشیشنقشتعیینۀبو علتکنندهجوامعمسیحينیز درمانایدر يابيو

اصطالحبیماری است. داشته عهده بر ريشprofessioها استدرprofessionۀواژۀکه

يابيپزشکياشتغالداشتوخواستاردستۀشدکهبهحرفاصلبهفردباايمانياطالقمي

(.بههمینصورت1385:47يبودهاست)آداموهرتسلیک،بهموقعیتکلیساييياکشیش

انتودينيوسالمتييابهداشتيميتنیدۀنیزدرطباسالميعالوهبررفتارهاوآدابدرهم

رساله کتاببه و فالسفها ابنۀهای همچون مسلمان )به سینا کرد،قانونويژه اشاره )

پیامبرتدوينۀ(کهبراساساحاديثوسیر1378)مستغفری،طبالنبيۀهمچنانکهرسال

اسالمياست.ۀانديشۀپیوستگيدينوطبدرحوزبههمۀشدهاستمثالبارزیدرزمین

 

 

 

                                                           
نظمينیزتايیدیبراينمفاهیمتقابليپاکي/ناپاکيونظم/بيشناسبريتانیاييازتحلیلمریداگلس،انسان1

وی بي نکتهاست. تعادلو عدم با راهيبرایمقابله ناپاکيرا نظميميمفاهیمپلشتيو که”داند: هرجا

شويممضامینعمیقيدرآننهفتهاست.مفهومپلشتيبهغايتساختاربندیشده،اگرنیکبنگريممتوجهمي

همی استبه اديان تطبیقي مطالعه برای خوبي مدخل پاکي به مربوط قواعد شناخت استکه خاطر “ن

  (؛5-2001،6)داگلس،
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 گیری نتیجه
عامنظا طب در چهارگانه طبايع مردمۀم رفتارهای و باورها در را خود قوت ما کشور

همچنانحفظکردهاست.هرچندآماردقیقيازگرايشبهاينطبدردسترسنیست،اما

کردههایگستردهوگوناگونشهریياروستايي،تحصیلتوانداشتکهطیفترديدینمي

شانرادرمرد،جوانياپیرو...حفظونگهداشتسالمتييافقیر،زنياسواد،غنيياکم

داننداگرچهشدتوضعفدرباورسطوحمختلفگروپايبندیبهاينمبانيطبمردميمي

تواندمتفاوتباشد.ضمناينکهنبايدازآنهادراينزمینهميۀاجتماعيوياخاستگاهوانگیز

پديد روشدانشپزشهایآمیزیدرهمۀکنار با عامه مکملکي نیز و نوين درماني های

درماني(،فشاردرماني،يوگاودرماني،طبسوزني،هیدروتراپي)آبهمچونهومئوپتي،گیاه

برایظهورصورپیوندیوپیکربندی کهزمینهرا سالمتودرمانۀهایجديددرعرص...

وکاربردطبعامهرادرذهنگمانمعناموضوعبيفراهمکردهاستبهراحتيگذشت.اين

کند.تالشيکهامروزهبسیاریانبوهمردميکهبدانپايبندهستنددستخوشدگرگونيمي

دانسته به طبايعچهارگانه زدنبحثمربوطبه برایپیوند افراد پزشکيواز هایجديد

وضوعاست.دهندوجهيازاينميافتنشواهدوقرائنيبرایاعتباربخشيبهآنانجاممي

،بهاينخاطرخودداریکرديم“طبسنتي”اگرمادرايننوشتهازکاربرداصطالح

نیست.مفهومسنتدرادبیاترايجداللتبر“گذشته”بودکهطبعامه،طبيمربوطبه

درحالي“گذشته” فرانسدارد، انگلیسيو معادل يعنيۀکه ريشtraditionآن التینۀاز

tradereتحويلدادن”وبهمعنایهاستگرفتهشد“ “انتقالازنسليبهنسلديگر”يا

معناخواهدبود،چراسنتومدرنیتهبي“تعارض”وفقاينرويکرد،تعابیریهمچون1است.

بطنخودحاویايده کهسنتدر 1389یتبديلوتبدلاست)فکوهي، بر2(96ـ100: .

امهمتصلبومنجمدنیستوپوياييخاصخودهمینسیاق،مانیزبراينباوريمکهطبع

نمي نیز اساساً دارد. بهرا دانشپزشکيرسمي از مجزا و مستقل قلمرويي را آن توانیم

حسابآوريم.

هایبديعيراهاورفتارهایافرادنکتهويژهدرسطحبازنماييهایتجربيبهپژوهش

زمین آۀدر خواهد ارمغان به ما برای طبايع يکوردنظام برای میان اين در آنچه .

مولفهانسان از پنداشتفرد درشناساهمیتبیشتریدارد سردیو گرميو هاييمانند

انسان شناسيبهماآموختهاستکهدرسطحيکمترابرازشدهيعنيتریوخشکياست.

معهمعیندريافتانسانازسالمتوبیماریدرچارچوبنظامفرهنگيهمانجاۀيکجامع

فشردهايشبرايننکتهپاميگونهکهدورکیمازهمانآغازنوشتههمانقابلتبییناست.

                                                           
ترباشد.نزديکtradereبهنظرميرسدواژۀفرادهشبهريشۀالتیني1
ینسنتشفاهيایراکهبسیاریازپژوهشگرانبانديشانههاييسادهشناسفرانسوی،تقابلکلودريوير،انسان2

دينداریرسميبرقرارمي حتيبیندينداریعامهو يا بهزعموی،کنندمردودميوسنتمکتوبو داند.

(.2008:151هایمفهوميبريکديگرتاثیرمتقابلدارندوازيکديگرمستقلنیستند)ريوير،اجزایايندوگانه
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(،بهاينمعنا47ـ1968:75اند)دورکیم،،مفاهیمينسبي2وغیرعادیياآسیبي1کهعادی

مي ارزيابي متفاوت ديگر فرهنگي به فرهنگي از وکه طبايع نیز صورت همان به شوند،

هايااقشارگوناگون)سن،جنسیت،يکپیکربندیخاصاجتماعيبرحسبدستههادرمزاج

متفاوتيتعريفودريافتۀپايگاهاجتماعيـاقتصادی،میزانتحصیالت،قومیتو...(بهگون

فنمي ورود استکه همیندلیل به شايد نقاطشوند. برخي به پزشکي علم هایجديد

ساده کار الگوهمیشه تناسبآنذهنیتاینیست. به هایمتفاوتيدربارۀهایفرهنگيو

يکمق از پزشکي، رفتار اساس، اين بر دارد. وجود بیماری داللتبروالتسالمتو سو،

کندکههمچونديگرفرايندهایاجتماعيبايدموردمطالعهقرارگیردفرآيندیاجتماعيمي

ظاماعتقادیهماهنگومنطقيدارد.وازسویديگراشارهبهتصوراتپزشکيمبتنيبرن

فرهنگيانسانۀوظیف چارچوبنظاماجتماعيو در رفتارها و دادناينباورها شناسقرار

اشاست.مطالعه موردۀجامع
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