بسم اهلل الرحمن الرحیم
راه های تشخیص در طب اسالمي
در طب اسالمي بر خالف طب جديد كه راه تشخيص را از آزمايش ،سونوگرافي ،ام آر آي ،سيتي اسكن و … مي داند ،سه روش
را در انتخاب و تشخيص معرفي كرده است :
علم فراست (عالئم ظاهری) :
 .1نبض
 .2عنبيه شناسي (ايروتراپي)
 .3مزاج شناسي
و نهايتا جهت تثبيت در تشخيص از آزمايش و سونو و … استفاده مي شود .بدين معنا كه در طب مشاهدات و عينيت بسيار حائز
اهميت و اطمينان است.
* علم فراست از روشهاي مرسوم با قدمت بيش از  3هزارسال بوده است كه بر اساس عالمات ظاهري شخص اعم از رنگ پوست،
نوع رگ ،بيني ،پيشاني ،گوش ،ابرو ،چشم ،دهان و لبها ،گونه ها ،چانه و … ميتوان نوع اختالل يا بيماري را تشخيص داد.
* نبض يک روش فقط فني و فوق تخصص در طب اسالمي است و كسي كه نبض مي گيرد بايد داراي اطالعات نظري و ويژگي
ها و هوشياري عملي باشد به عبارت ديگر كار هر كسي نيست .اين روش بيشتر در مواقعي كه بيمار قادر به سخن گفتن نباشد
استفاده ميشود مانند افراد كهنسال ،اطفال ،يا فردي كه در كما به سر ميبرد و يا وقتي كه زبان بيمار را نمي دانيم.
* يكي از بهترين و به نسبه دقيق ترين روش براي تشخيص بيماري كه در قديم االيام صورت مي گرفته و امروزه احيا شده و
با دستگاههاي پيشرفته انجام مي شود ،عنبيه شناسي است ،چرا كه تمامي امراض جسمي ،روحي و رواني فرد در چشم او پديدار
است.
* ولي روش مزاج شناسي را همه مردم ميتوانند بياموزند تا براي داشتن يک زندگي سالم از آن بهره بگيرند همانگونه كه قديمي
ها از آن استفاده مي كردند – آن ها مي دانستند چه غذايي مناسب چه فصلي است يا چگونه بايد با بيماري ها مقابله كرد و …
بطور كلي مزاج شناسي يكي از علومي است كه از دير زمان مورد توجه خاص و عام بوده است .همه انسان ها صرف نظر از ميزان
سواد و رشته تحصيلي و گرايش اجتماعي نسبت به مفاهيم مزاج شناسي واقف بوده و هر كدام به تناسب ميزان فهمي كه از آن
داشتند در تمامي شئون زندگي از اين علم بهره مي بردند و تمامي كارشناسان رشته هاي مختلف علوم اجتماعي ،صنعتي،
معماري ،كشاورزي ،اقتصادي ،هنري ،فرهنگي ،طب و نجوم و تعليم و تربيت و علوم سياسي نيز بطور كامل از اين علم در

موضوعات بحث خود استفاده مي كردند و ساختار نظام علمي خود را بر مبناي آن استوار مي ساختند حتي براي انتخاب همسر
آينده نيز از اين علم بهره ميگرفتند و ثبات و آرامش زندگي خود را رقم مي زدند( .البته اين خود مبيّن كامل بودن طب است
كه در تمامي شاخه ها حرف و نظريه علمي و عملي مبرهن دارد) .لهذا امروزه با حذف مفاهيم سردي و گرمي از سيستم طب
و درمان بخش عمده اي از بيماري از قلمرو تشخيص خارج شده و متخصصان را دچار ابهام ساخته است و برخي بيماري ها كه
قابل درمان است به مرض هاي صعب العالج تعبير شده است .مثال گفته مي شود زنجبيل درمان سردرد است ،لكن در مطالعات
علمي انجام شده معلوم شد زنجبيل موجب درمان  ۰۷درصد از سردردها شده ولي در 21درصد موجب تشديد و  ۹درصد نيز
موجب بروز خارش و اگزما شده است .در حالي كه با ديدگاه مزاج شناسي زنجبيل يک داروي گرم است و مي تواند سردرد سرد
را بهبود بخشد و هرگاه براي سردرد گرم مورد استفاده قرار گيرد ،موجب تشديد سردرد و افراد گرم و خشک باعث خارش و
اگزما مي شود .به همين ترتيب اين قاعده مشمول تمامي غذاها ،داروها ،رفتارها ،اشياء ،فصول و محيط زندگيمان نيز مي شود.

