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 چکیده
کت  ایران  سنتی   طب پزشکان   تمدن   دوران  درخود    پزشکی  مرجع  هایبا در 
در این    و  انددانسته  هابیماری  درمان  و پیشگیری مراکزرا از    هاحمام   اسالمی

های طب سنتی،  پژوهش   در  اخیر  سالیان  طی  اساس،  این  . براندبسیار نوشته باره  
 از   هدف.  است  پژوهش شده  مردم  سالمت  مینأت  در  حمام  نقش  با  ارتباطدر  

حمام در طب   یو درمان  یشگیرانهپ  یکرد رو»  ۀ مقال  نقد  و  معرفی  حاضر  پژوهش
  یپژوهش یعلم ۀمجل در  که  استو همکاران  ی هاشمینزهرا حس یفلأ ت «یرانیا

  پژوهش   این  .شد  منتشر  (13۹۸، بهار و تابستان  1  ۀ، شمار17  ۀ)دور  علم  یخ تار
  ابتدا   ،ایکتابخانه   منابع  کار گرفتنِبه   با  که  است  انتقادی-تحلیلی  ۀمطالع  یک

  و   محتوایی  ساختاری،  نظر  از  آن  ارزیابی  و  بررسی   به  سپس  و  مقاله  معرفی  به
قالبی  ۀمقال.  پردازد می   روشی   تالشدهندۀ  نشان   که  دارد   منسجم  مذکور 

  حمام   تأثیر ۀبار  در  ایرانی  حکمای  طبی  هایدیدگاه   شناساندن  برای  نویسندگان
  ساختار   در.  است  درمانی  و  پیشگیرانه  رویکرد   اساس  بر  بدن  سالمتی  حفظ  بر

.  شود می  دیده  ثغور  و  حدود   در  ابهام  و  نامناسب  هایدهیارجاع   بعضاً  مقاله
  رویکردهای   بارۀ  در  ابهام  سنتی،  طب  اصطالحات  تبیین  عدم  همچنین

  برخی توجیهات   در  کافی  علمی  اعتبار  و  صحت  عدم  حمام،  درمانی  و  پیشگیرانه



 1۴01 بهار و تابستان، 1، شمارۀ  20، دورۀ تاریخ علم /236

 

 از   توانمی  ایرانی را  طب  منابع  از  برگرفته  عربیِ  متون  نادرست  ۀترجم  علمی و 
  ۀ مقال که است آن از حاکی پژوهش این اصلی نتایج  .برشمرد  محتوایی نقدهای

  درمانی  و  پیشگیرانه  رویکردهای  بررسی  با  توانسته   اینکه  رغمعلی  نظر  مورد 
  بگشاید،   پزشکی  تاریخ   پژوهشگران  روی  به  تازه  ایمقوله   ایرانی،  طب   در  حمام

  لذا .  است  روشی  و  محتوایی  ساختاری،  لحاظ  به  متعددی  اشکاالت  دارای  اما
  به   توجه  با  و  علمی  هایپژوهش  در  نقد  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  رود می   انتظار
مقاله  در   شده  انجام  تحلیل آن  رو  ،بارۀ  پیش  ارتقای کیفیت    مطالب  موجب 

 مقاالت و اصالح تولیدات علمی در این حوزه شود. 

  .نقدطب ایرانی،    ،حمام  ،پزشکی  تاریخ   ،بهداشت  :هاکلیدواژه
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 مقدمه 
 است مکانی بلکه نیست، ظاهر بدن تطهیر برای محلی تنها ایران، سنتی طب در حمام

ها توصیه بیماری  برخی درمان حتی و حفظ سالمت، پیشگیری جهت آن در حضور که
است. بررسی منابع و متون طبی نگاشته شده توسط دانشمندان بزرگ ایرانی نشان   شده
که در بیشتر کتب مرجع    طوریه ، ب اندکرده توجه  حمام    مسألۀایشان همواره به  دهد که  می

مانند   اسالمی  تمدن  دوران  در    کاملو    الطب  یف  یالحاو،  الطب  یف  القانونپزشکی 
 Rahimi)هایی به این موضوع اختصاص یافته استها یا فصلبخش   ةیالطب  الصناعة

Mehr, Motedayen, & Mehrabani, 2017; Taheri, 2016). 

  متعددی   هایاخیر پژوهش  سالیان   حمام در طب سنتی، طی توجه به    ۀپیشینبا توجه به  
انجام   ایرانی  طب  متون  اساس  بر  مردم  سالمت  در  حمام  نقش  مورد  است    شدهدر 

(Montazerghaem & Heydari, 2012; Moradi, 2017; Rahimi Mehr et al., 

2017; Razavi Borghei, 2009; Shabani & Jabare, 2014; Taheri, 2016)  .
های گوناگون به بحث در مورد موضوع حمام پرداخته اند که از  ها از جنبه این پژوهش

حمام، حمام در متون طبی، نقش حمام    ختمطالب مرتبط با ساآن جمله می توان به  
 در سالمت و بیماری، کارکردهای اجتماعی آن و معماری حمام اشاره کرد. 

ی این اساس  از پژوهشبر  بهکی  بر    هایی که  انسان  بررسی نقش حمام در سالمتی 
 «رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی»  مقالۀاساس متون طب سنتی پرداخته  

  است که   اصغر منتطرالقائم و آرمان زرگران  لیف زهرا حسین هاشمی، مسعود کثیری،أت
( منتشر 13۹۸، بهار و تابستان  1  ۀشمار،  17  ۀدور)  علم  خیتارعلمی پژوهشی    ۀدر مجل

.  (Hossain hashemi, Kasiri, montazerghaem, & Zargaran, 2019)  است  شده
توانسته   نسبتاً   و  است  توجهی  قابل  هایتحلیل  حاوی  ارزشمند  اثر  این  اینکه  وجود  با

 برخی   ۀدهندنشان    آن  نقادانه  بررسی  لیکن  نماید،  ارائه  فهم  قابل  و  درستی   به  را  موضوع
 .است هانارسایی  و اشکاالت

 نقد  و  یبررس  به  یخیو تار  یعلم  ینگرش  با  تا  اندکرده  یسع  حاضرنویسندگان پژوهش  
طب ایرانی    ۀ حوزحاضر این است که پژوهشگران    ۀمطالعبپردازند. هدف اصلی    مقاله  نیا

ها بتواند  ذکر شده آشنا شوند و این پژوهش هایایرادو تاریخ پزشکی با نقاط ضعف و 
 موجب ارتقای کیفیت و اصالح تولیدات علمی شود. 
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 هاروش  و مواد
به   ایگیری از منابع کتابخانه است که با بهره  انتقادی  -تحلیلی    ۀمطالعاین پژوهش یک  
 Hossain) «ایرانیرویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب » ۀمقالبررسی و ارزیابی 

hashemi et al., 2019 )  پردازد. بر این اساس می  روشی  و   محتوایی   ساختاری،  از نظر
های »حمام،  با مراجعه به متون مرجع طبی ارزشمند در تاریخ پزشکی ایران، کلیدواژه

و مطالب مهم    شدندبررسی  گرمابه، استحمام، آبزن، پیشگیری، درمان و طب ایرانی«  
علمیفیش  مقاالت  جستجوی  برای  همچنین  شد؛  در  -برداری  موجود  پژوهشی 
(  Pubmed، Google Schoolar،   Medlib،Noormagsهای اطالعات علمی )اهپایگ
  .شدندتحلیل بندی و ها طبقه آوری شد، سپس تمامی یافتههای مورد نیاز جمعداده 

 مقاله  معرفی: اول بخش
طب  »  ۀمقال   ۀمقدمدر   در  حمام  درمانی  و  پیشگیرانه   Hossain)  «ایرانیرویکرد 

hashemi et al., 2019 )    به ابتدا   متون در هاحمام پیدایش خاستگاهنویسندگان 

 از مقاله این . سپس عنوان کردند که هدفشان این است که درپرداختند  طبی  و تاریخی

در   را ایرانی حکمای طبی  هایدیدگاه  هجری  پنجم تا دوم قرن از ایرانی طب  متون دید
 پیشگیری مسألۀ دو به بابت این از و کنند بررسی بدن سالمتی  حفظ بر حمام تأثیر بارۀ

 حمام  در دو بخش جداگانه با عنوان کاربردپس از آن    ،بپردازند  مجزا، طور  به درمان، و
اصلی   مسألۀها  بیماری  درمان  جهت  حمام  در  مؤثر  ها و اقداماتبیماری  از  پیشگیری  در

 .کنندتحقیق را تشریح 

ها  ویژگیها  بیماری  از  پیشگیری  در   حمام   نگارندگان محترم مقاله در بخش کاربرد
 دستۀ دو بهدهند که حمام از نظر کارکرد  و توضیح می  اندرا بر شمردهو کارکرد حمام  

شود. در ادامه به اهمیت  می  تقسیم )عرضی(  ناسرشتی و )مربوط به خود حمام(  سرشتی
 اساس بر پزشکی مکتب هرکنند که  میکید  أتپیشگیری نسبت به درمان اشاره کرده و  

 از پیشگیری و سالمتی حفظ منظوربه خاصی  هایروش ۀارائ به خود اصول و مبانی

  عملی جهت  و   مدون  راهکارهای  ایرانی  ایرانی حکمای   طب  پردازد. درمی هابیماری
 ۀ گانششاصول    پایۀ  بر  ایرانی  طب  در   الصحه  حفظ  اسباب  داده و   ارائه  سالمتی  حفظ

  و  خواب   سکون،  و  حرکت  خوردن و آشامیدن،  پیشگیری یا سته ضروریه )آب و هوا،
 نفسانی( بنا نهاده شده است.  اعراض و استفراغ احتباس و بیداری،
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در طب ایرانی  را  حمام    ۀپیشگیرانبر این اساس نویسندگان در این بخش رویکردهای  
شش اصول  اساس  پیشگیری  بر  مقالهاندآوردهگانه  بعدی  قسمت  در  های توصیه   ،. 

ایرانی   به حمام، چگونگی    ۀ نحو،  رفتن حمام آداب و شرایط  بارۀدر  حکمای  ورود 
زیاده روی در حمام کردن، توجه به مزاج فرد، احتراز افراد  پرهیز از  خروج از حمام،  

 شود. از رفتن به حمام و... شرح داده می حرارت و ورم و تبمبتال به 

ها اشاره  بیماری  درمان  جهت  حمام  در  مؤثر  در بخش بعدی این پژوهش به اقدامات
 درمانی، درمانی )هیدروتراپی(، روغن درمانی مهم در حمام شامل آبشود. اقدامات  می

درمانی بوده که در مورد هر کدام   درمانی و مزاج درمانی، غذا ، دودفصد  درمانی، ماساژ
در   در جداولی جداگانه  نویسندگان همچنین  است.  داده شده  توضیح    بارۀبه تفصیل 

آبثیرات  أت درمانانواع  در  معدنی  دادهبیماری  های  توضیح  ازها  لیستی  و   اند 

 اند. کند، تهیه کردهحمام رفتن به درمان آنها کمک می که هایی بیماری

 برای محلی تنها ها،حمام گیرند کهطور نتیجه می  انتهای مقاله نگارندگان این  در

 اقدامات انواع و نبوده  دارند، کاربرد  امروزی هایحمام آنچه معنای  به ،بدن پاکیزگی

 Hossain hashemi et)است رفتهمی کاربه حمام  در درمانی هایشیوهو   پیشگیرانه

al., 2019). 

 مقاله  نقد: دوم بخش
الصحه گانه حفظ  یکی از نقاط قوت و نوآوری مقاله این است که نگارندگان اصول شش

ثیرات  أت  برشمردنای تازه به  و با شیوهکرده  ضروریه را با موضوع حمام مرتبط    یا سته
  بر اساس  های حمام و سودمندی   فواید  بندیحمام بر سالمتی انسان پرداختند. تقسیم 

گیری کاربه طور دقیق انجام گرفته است. از دیگر نقاط قوت و مزیت مقاله  ه ب  سال  فصول
ها و  بیماری  های معدنی در درمانانواع آبثیرات  أتطور جامع به  هباشد که بجداول می
اشاره نمودند. این درحالیست که در جدول    رفتن حمام وسیلۀهبها  بیمارینیز درمان  

توسط حکمای طب ایرانی   را    هاتوانیم سیر تاریخی درمان بیماریمیمقاله  دو    ۀشمار
 مشاهده کنیم. 

 ساختاری  نقد
 که   مقاله  ۀدهندتشکیل  اصلی  اجزای  از  برخی  که  یابیممی  در  مقاله  ۀمقدم  به  نگاهی  با

 هدف   با  را  خواننده  که  این است  مقدمهکارکرد  .  ندارد  وجود  آمدمی  مقدمه  در  بایستی
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  ساختن  روشن  شامل  مقدمه  کارکردهای  اساس  این  آشنا کند. بر  نگارش مقالهنویسنده از  
  بررسی  پژوهش،  ۀفاید  و  اهمیت  بیان  ،پژوهش  فرضیات  ،مسأله  طرح  تحقیق،  موضوع

  پژوهش  سازماندهی  ۀفلسف  بیان  و   تحقیق  ثغور   و   حدودکردن    مشخص  پژوهش،  ۀسابق
اجزای(Mollaei Tavani, 2014)باشدمی برخی  مقاله  در   پیشینه   جمله  از  مقدمه  . 

  .است مانده تحقیق و اهمیت و ضرورت تحقیق مغفول

وجود ندارد. به   در برخی موارد نامناسب است یا اصالًدهی داخل متن  ارجاع  ۀشیو
، حفظ الصحهصورت )ه بار مطلبی از شیخ الرئیس ب  یک  137  ۀصفحعنوان مثال در  

صورت )ابن سینا، حفظ های دیگر ب( ارجاع داده شده و بار دیگر و در جمله2/366
)صفحه    ارجاع اهوازی  . یا هنگام ( استناددهی انجام گرفته است366،  2الصحه، ج

سطر  137 به    (17،  میتنها  اشاره  صفحه کتاب  و  و  جلد  نمیکتاب    ازکند   . بردنام 
  ۀنوشت  ایران«  نه تاریخهای میاسده  در  آن  اجتماعی  کارکردهای  و  »حمام  مقاالت  همچنین
  طراحی  در  سنتی  طب  مبانی  »تأثیرات  و  (Shabani & Jabare, 2014)  جباره  و  شعبانی

ترابی    عمومی«  هایحمام  معماری   قسمت  در  که  (Torabi & Mirloo, 2015)اثر 
نویسندگان در   .اندنیامده  نیز منابع قسمت در  و بوده ارجاع فاقد اندآمده پژوهش ۀپیشین
  مسلم   اصل   عنوان  به  درمان،  بر  پیشگیری  کنند که اهمیت ادعا می  5، سطر  13۸  ۀصفح

ایرانی بیش   پذیرفته شده  پزشکی   مکاتب   تمام   در ایرانی در طب    از   است و حکمای 
  مدارک  ۀارائ  و  اثبات  نیازمند  اند. در واقع چنین ادعایی پرداخته  این موضوع  به  هایونانی 

 1۴۹  ۀصفحمشابه این مورد در    .است  نشده  ارائه  اینجا  در  که  است  محکمی  اسناد  و
اما    است شدهمی انجام  قدیم هایتمدن در درمانی  دود  گویدمیشود جایی که  تکرار می

   این گفته فاقد ماخذ و منبع است.

در    با که ندهست آن  دنبال به نوشته این درکه    اندنوشتهمقاله    ۀ چکیدنویسندگان 

 داشته درمانی کارکردهای  چه حمام که ند ده پاسخ پرسش این  به معتبر منابع از استفاده

  طب   در  حمام   درمانی  و  پیشگیرانه  اما با نگاهی به عنوان تحقیق که همانا رویکرد،  است
می متوجه  بوده  همچنین ایرانی  ندارد.  همخوانی  تحقیق  موضوع  با  اهداف  شویم که 

ها، ابتدا بیماری  از  پیشگیری در  حمام  های مقاله و در بخش کاربردکه در یافته  بینیممی
بارۀو سپس    آمده  حمام  ۀواژمعنای   با بدن انسان از ویژگی  در  های حمام و تشابه آن 

با شده است. این در حالی است که مطالب گفته شده    سخن گفتهدیدگاه حکمای ایرانی  
 . آمدمیمقاله  ۀمقدمنیست و باید در قسمت مرتبط ها موضوع پیشگیری از بیماری
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کلمات   شاهد  پرداخته،  ایرانی  طب  متون  بررسی  به  مطالعه  این  اینکه  به  توجه  با 
نوشته  نوشت  که بهتر بود معنای کلمات در پاورقی یا پی   هستیمتخصصی در متن مقاله  

مده  »ها عبارتند از:  شد. برخی از این واژهمی  یا اینکه داخل پرانتز توضیح داده  شدمی
چ151)ص رمد  )ص(،  )ص152شم  شبی  آب  استسقا1۴۴(،  آبدان 1۴۴)ص  (،   ،)

طال کردن   ،(1۴6)ص  ، خستگی تمددی(، بصاق 1۴5(، گری و حکه )ص جا)همان
« همچنین بهتر بود در .(1۴۹(، ابرثه و کست )ص1۴۸، اعیاء و آمیزه )ص)1۴7)ص

شد.  ها ارائه میسنتی تعریف دقیقی از آنهای درمانی طب  ها و شیوههنگام اشاره به روش
فصد درمانی، روغن درمانی، طال    1۴۸و    1۴7به عنوان مثال نویسندگان در صفحات  

ها نشده است. ای به تعریف صحیح آناند اما اشارهکردن و ماساژ درمانی را توضیح داده
ها  نواع روغنطور در قسمت روغن درمانی ذکر این نکته الزم بود که هر یک از ا  همین

توان از انواع مختلف روغن  و متناسب با شرایط هر فرد میدارند  درمانی مختلفی    آثار
 استفاده کرد. 

این مقاله  مهم  نقدهای  از  در قسمتا  یکی  آوردن ست که  ما شاهد  مقاله  از  هایی 
کند در  که خواننده گمان می  طوریهکتب طبی قدیمی هستیم، ب  ن ومتهای طوالنی از  نقل 

)صفحات   پژوهشی.  ۀمقال طب ایرانی است نه یک    قدیمیمتون    ی ازیک   ۀمطالعحال  
 )1۴۴و  1۴3

 محتوایی نقد
 . کردندمیتوجه نکات ذیل نویسندگان به در تحلیل محتوای مقاله می بایست 

 . عدم بررسی کامل پیشینه تحقیق۱
آورده شده  ها  تحقیق در قسمت مواد و روش  ۀپیشینیابیم که  با نگاهی به مقاله در می

گیری به  یا در قسمت بحث و نتیجهآید  میپیشینه در مقدمه    که معموالا   در حالی  است،
داند که تفاوت خواننده نمی  .پردازندضر با مطالعات قبلی مینتایج پژوهش حا  ۀمقایس

شده و   اشارههای قبلی  این پژوهش با تحقیقات قبلی چیست؟ البته به برخی از پژوهش
تحقیقات قبلی به کارکرد درمانی و پزشکی حمام کمتر پرداخته یا    شده است که   گفته
 اند. در واقع خواننده تمایل دارد بداند این مقاله یک پژوهش بدیع و تازه نپرداخته   اصالً

 است یا نه؟ 

بینیم  های اطالعات علمی مقاالت متعددی میحمام در پایگاه  ۀکلیدواژبا جستجوی  
های برخی پژوهشاند. البته  های گوناگون توجه کردهتاریخی حمام در حوزه  ۀپیشینکه به  
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 ۀمطالعکه در  در این زمینه منابع موجوداما سایر  اندتاریخی مربوط به حمام معرفی شده
های سنتی؛ حافظ سالمت، حمام»  مقالۀ: عبارتند از  شده استلت  فغها  از آنمذکور  

سالمی و نقش  ها در شهر احمام»  مقالۀ  ؛ (Rahimi Mehr et al., 2017)«  عامل درمان
معماری »  مقالۀ  ؛(Montazerghaem & Heydari, 2012)  «آن در سالمت و بیماری

 مقالۀ » ؛(Razavi Borghei, 2009)  «حمام در متون طب کهن و مقدمه رساله دالکیه
 ,Shabani & Jabare) « رانیخ ایانه تاریم  یهاآن در سده یاسیس  یحمام و كاركردها

 ,lotfivand)  «های ایرانی اسالمیگیری حمامپیدایش و روند شکل»  ۀنامپایان  ؛(2014

های تاریخی دیروز و مراکز  بررسی نقش طب سنتی در معماری حمام»  ۀمقال  ؛(2011
کتاب بهداشت فردی )استحمام، دهان  و   (haeri & tabasi, 2017)  «آب درمانی امروز

 .( Moradi, 2017)و دندان، ناخن( در منابع طب سنتی ایران 

 شده   یهتوص یرتداب برخی علمی توجیه اشاره به عدم. 2
  ،هابیماری  از  پیشگیری  در  حمام  کاربرد  بررسی  هنگام  ،137  ۀصفح  در  نویسندگان مقاله

  جمله  این   مفهوم   باید  نویسندگان.«  دهدمی  نم   و  بخشدمی  سردی  هوا  گرمی: »اندنوشته 
.  کردندمی  ارائه  خواننده  به  آن  درک  برای  علمی  توجیه  و  دادند می  توضیح  کامل  طوربه  را

  قسمت   تابستان،  در  گرم   آب  از  استفاده»  که  جمله  این  درک  1۴0  ۀصفح  در  طور  همین
  نداشته  تخصصی  ۀمطالع  حوزه   این   در  که  ایخواننده  برای  «کندمی  سرد  را  بدن  درونی
  حرارت   شدن  کشیده  موجب  گرم آب  که  این   ارۀدر ب  توضیحاتی  باید  و  است  دشوار  باشد

  ۀ صفح  در   همچنین.  شدمی  اضافه  مبحث  به  شود،می  بدن  درون   شدن   سرد  و   بدن   سطح  به
  کسی   برای  حمام   منع  برای  قبولی  قابل  توجیه  هیچ  «نفسانی  اعراض»  عنوان  ذیل  ،1۴2

  ال ؤس  این  و  ندارد  وجود  شده،  ترس  و  اندوه  و  غم  مثل  شدید  1نفسانی   اعراض  دچار  که
 کتاب   به  استناد  با  1۴۸  ۀصفح  در  نویسندگان.  ماندمی  باقی  پاسخ   بدون  خواننده  ذهن  در
  توصیه حمام  دررا   فصد انجام سینا، ابن اثر «اإلنسانیه األبدان عن ةیالکل المضار دفع»

  که  شرایطی  در  حمام  از  بعد  یا  حمام  در  فصد  که  نشده  اشاره  نکته  این  به  ولی  ،اندکرده
  افراط   موجب  تواندمی  زیرا  است  ممنوع  است   شده  تحلیل  دچار   بدن  استحمامْ  علت  به

   .(Aghili shirazi, 2006)شود روح نقصان

  

 
 حالت هایی که بر نفس انسان عارض می شود مثل غم و شادی و ترس وغیره .1
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 مغفول ماندن برخی از تدابیر حمام در طب ایرانی. 3
 ایرانی  طب منابع در  که مهم  نکات برخی  که دهدمی نشان محتوایی نظر از مقاله بررسی

 ذیل   13۸  ۀصفح  در.  انداز بررسی مغفول ماندهاند،  توصیه شده  حمام  تدابیر  بحث  ذیل
  مایعات  و  آّب  نوشیدن  مهم  هایهتنک  به  ایاشاره  هیچ  «آشامیدن  و  خوردن»  تدابیر  عنوان
 اگر » اندگفته که جا آن ،13۹ ۀصفح در همچنین. است نشده حمام از بعد و قبل حین،
 Hossain hashemi et)« برود  حمام  به  و  بخورد  غذا  باید  دارد  شدن  چاق  قصد  کسی

al., 2019)،  منابع   در   کار   این  عوارض کاهش  برای  که  ی راهکار بارۀدر    توضیحی هیچ 
  .اندنیاورده  ،(Aghili shirazi, 2006)است شده تاکید آن بر ایرانی طب

  شده ذکر علمی توجیهاتدر  کافی علمی اعتبار و صحت عدم. 4
. باشدمی  علمی  اعتبار  و  صحت  فاقد  تحقیق،  متن  در  شده  بیان   علمی   هایتوصیه  از   برخی

 بر  عالوه  رفتن  حمام  هنگام  به»:  گویندمی  13۸  ۀصفح  در  نویسندگان  مثال  عنوان  به
  ط یشرا  آن  در  رفتن  حمام  از  دیبا  انسان  که  دیآیم  وجود  به  یطیشرا  گاه  حمام،  دیفوا
 بدن   به  یادیز  بیآس  که  رودیم  آن  میب  برود  حمام  به  طیشرا  نیا  در  اگر  رایز  کند؛  زیپره

  یدنینوش  و   یی غذا  مواد  از  پر  معده  که  است  یزمان  طیشرا  نیا  جمله  از  شود؛  وارد  او
 که گویندمی علمی توصیه این  توجیه در«. (Hossain hashemi et al., 2019)...باشد
 منابع   اساس  بر  که حالی  در. کندمی تحریک  را معده  در  موجود  غذای  حرارتش  با  حمام
  و مرطوب و  گرم  بدن آن، حار   بیت مخصوصاً حمام  در که چنین است  علت رانیای طب

 های رطوبت   چون  این  بر  عالوه .  هستند  باز(  بدن  سطح  منافذ)  مسامات  و  است  متخلخل
. دارند  ( سرد  دمای  با  ویژه  به)  غذا  و   آب   جذب   به  تمایل   بسیار  هااندام  یافته،  تحلیل   بدن
  جذب  نشده  هضم   صورت  به  شود،  تناول  غذا  حمام  در  یا  باشد  پر  معده  اگر  نتیجه  در

  ایجاد   مجاری  سد  جمله  از   مختلفی  مشکالت  و  شودمی(  انتهایی   هایاندام )  اقاصی
 . (Aghili shirazi, 2006) کندمی

  از  وقت  نیا  رایز  ،زمان حمام صبح زود است  نیبهتر»:  آمده است  141  ۀصفح  در
  ن یسنگ  را   بدن   که  است  نی ا  شب  تیخاص  و   د یآیم  شب  دنبال  به  که   است   یزمان  روز،

  در   نشده  هضم  یدنینوش  و   یی غذا  مواد   شدن  جمع  با   و  رطوبتش  و   برودت  با  و  کندیم
  با   انسان  جهینت  در  کند،یم  حالیب  و  سست  را  بدن  پوست،  منافذ  و  اجزا  و  بدن  یمجار

 شده  انباشته فضوالت نیا که است یعامل ازمندین و شودی م داریب خواب از نیسنگ یبدن
  «(Hossain hashemi et al., 2019).شود  کاسته  آن   ینیسنگ  از  تا  کند  دفع  را   بدن  در
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  خواب  هنگام  در  هضم  ، چون فرآیندنیست  حیصح  یرانیا  طب   یعلم  اصول  طبقاین گفته  
نشده باشد که در    یترعا یدن به درستی و خواب  خوردن  تدابیر  اینکه  مگر  شودمی  تکمیل

که امتال ندارد    یحمام کردن صبح ناشتا در کس  یگر ندارد. از طرف د  یتموضوع  ینجاا
  گرم  در   )مخصوصاًشود  نمی  توصیه  یم،کاهش وزن و کاهش امتال ندار  یبرا  یو هدف
 . (Aghili shirazi, 2006; Jorjani, 2012 [In Persian]) (هامزاج

 رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام  بارۀ   در . ابهام5
حمام    150  ۀصفحدر    نویسندگان در  درمانی  غذا  مورد  در  دوم(  که   اندنوشته)سطر 

 یک را حرارت که  زیرا،  مضر است،  سرد آب مانند،  حمام در سرد چیزهای آشامیدن

 برای این  رب  بنا کند؛می پیدا ءاستسقا قابلیت و شودمی سست شکم و نشاندمی فرو دفعه

 Hossain hashemi et)   کند خنثی را آنها اثر که نوشید چیزهایی  باید آنها ضرر دفع

al., 2019)  پاراگراف اول، سطر ششم( از قول ابن سینا   1۴۸  ۀصفح. همچنین در(
 بدن  به رفتن حمام  با است ممکن است،  پر اخالط  از بدن که زمانی بیان شده است: »

 آن ضرر دفع برای  و شودمی عفونت ایجاد باعث اخالط  حرکت از زیرا برساند؛ ضرر
« مشخص است که  (Hossain hashemi et al., 2019) .داد انجام را فصد عمل باید

ضرر داشتن آشامیدن چیزهای سرد در حمام و نیز انجام عمل فصد برای جلوگیری از  
پیشگیرانه حمام است نه رویکرد درمانی  عفونت در اثر حرکت اخالط مربوط به رویکرد  

های پیشگیری و سطوح آن مورد بررسی قرار  بود ابتدا انواع روشآن. بر این اساس الزم  
 شد.گرفته و تدابیر پیشگیرانه در طب ایرانی بطور صحیح تعریف می

 هااطبای طب ایرانی بر وسعت و گستردگی حمام کید أت . علت 6
بودند که گستردگی  .  داشتند  کیدأت  حمام  گستردگی  بر  ایرانی  طب  اطبای آنها معتقد 

حمام )که حاوی چرک و فضوالت   بخارهای  از هوا آلودگی در حمام موجب تأخیر
و می غلظت  کاهش بدن هستند(  موجب  آنها  تواند  می  فضوالت  این  استنشاق  شود. 

غشی حتی  و  قلب   Aghili shirazi, 2006; akhvini)شود  )سنکوب(  ضعف 

bokhari, 1992; Arzani, 2006)مقاله   از  اوّل  فن  از  ششم  . عقیلی شیرازی در فصل 
 گوید:می استحمام ریتدب انیب در الحکمه خالصة دوم

  كثرت   سبب  به   باشد  ریكث  چون  آن  هواى  كه  است  آن  آن،  فضاى  اتّساع  دهیفا  و
  ر یمتغ  و  متأثر  چندان  فضالت  و  اوساخ  و  ابدان  از  منفصله  ئهیرد   ابخره  و  نیوارد 
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  آن   استنشاق  به  غشى  حدوث  و  روح  وحشت  و   قلب  ضعف  باعث  كه  گردد مى
 .گردد 

  ریمشاه  از  ارزانى،  حکیم  به  معروف  ،دهلوى  میمق  ریم  بن  ارزانى   محمداكبرهمچنین  
 گوید:می القلوب مفرحهجرى در اثر معروفش  دوازدهم و ازدهمی قرن اطباى و حکما

 انفاس   از  كثرت  بر  بنا  و  باشد  آنجا  در  ریكث  هواى  تا  كه  است  آن  فضا  اتساع  نفع  و
  نشود، ریمتغ ابدان اوساخ منفصله ابخره از و قلوب فضالت به مختلط مسترده

  و   استنشاق  واسطه   به  و  شود   فاسد  و  گردد   ریمتغ  زودتر  باشد اندك  هوا  اگر  چه،
 ( Arzani, 2006).رساند  ضرر  را  دل  قلب  به  وصول

که افراد به سبب بخارات ردیه   اندگفتهوسیع بودن حمام را این طور    ۀفایدبه عبارتی  
نشده و دچار ضعف  ثر  أمتها و چرک و فضوالت موجود در حمام خیلی  جدا شده از بدن

  .(Aghili shirazi, 2006) قلب و وحشت روح و غشی به دنبال استنشاق آنها نشوند

 قانون  های ذکر شده در کتاب. عدم اشاره کامل به بیماری7
نویسندگان152  ۀصفح)  2  ۀشمار  جدول  در   چون  ایرانی  حکمای  کتب  به  توجه  با  ( 

در سیر    که  هاییبیماری  از  شرحی   جرجانی،  و  مجوسی اهوازی   سینا،  ابن  رازی،  طبری،
است،   آمده  رفتن  حمام  به  توصیه  آنها  جدولاندآورده درمان  این  در  شده که   .  نوشته 

حمام ا  ب ءاستسقاو    مزاج خشکی  هایبیان کرده که فقط بیماری   قانونسینا در کتاب  ابن
با رجوع به کتاب  (Hossain hashemi et al., 2019)  شوندرفتن درمان می  قانون . 

اند. وی  دهشها نیز توسط شیخ الرئیس مطرح  یکنیم که برخی دیگر از بیمارمشاهده می
داند. همچنین آبهاى د میی( مفکویپمارى ینى )عامل بیماران عرق مدیحمام را براى ب

آهنمس بدار،  از  براى  شور  و  بیدار  بردن  بیمارین  و  یماریهایی همچون  سرما  هاى 
ها  ه، شکستگىیهاى كلیماریاندامى، ربو )آسم(، برطوبت، درد مفاصل، نقرس، سست

 ( Avicenna, 2010). مفیدند  ها()زخم هاقرحهو دملها و 

 ایرانی به زبان عربی طب متون نادرست ۀترجم. 8
نتوانسته  اند مطالب و اصطالحات اخذ شده از متون طب  نویسندگان در برخی موارد 

به موراد زیر در اینجا اشاره ایرانی به زبان عربی را به درستی ترجمه نمایند. بر این اساس  
 شود:می
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  در   کردن  حمام  از  است  »الزم، سطر هفدهم آمده است:  1۴2  ۀصفحدر  مورد اول:  
 غم  و ینگران و ترس و خشم مانند یروان و ینفسان عوارض از یناش جاناتیه که یحالت

 یخوددار  شودیم  غالب  بدن  بر  کننده  نگران  ترس  و  هراس  ای  حد  از  شیب  اندوه  و
 «(Hossain hashemi et al., 2019).کرد

 ة ی النفسان  األعراض  بعض  جانیه  مع  دخوله  کونی  ألّا   جبی  كذلك   و:  اصلی  متن
 المقلق؛  الخوف أو المفرط  الغمّ أو  الجزع أو الفزع أو كالغضب

 جمله »اعراض نفسانی« به اشتباه عوارض نفسانی معنا شده است. این در

ا»آمده است:    21، سطر  1۴7ۀصفحدر  وم:  دمورد   ب  یبرا  کار   نیو    مارانیدرمان 
و بدن را به    زدیریم  رونیبدن را به ب  ۀدیگند  ۀکار ماد  نیا  رایمبتال به تب مناسب است؛ ز

 «(Hossain hashemi et al., 2019).دینمایسرد م یناسرشت یاگونه

  الخلط  نضج  قد  نیالّذ  نیالمحموم  یف  إستعمل  إذا  ذلك   اجل  من  و:  اصلی  متن
بالعرض،ی  قد  فانّه  همیف  للحمى   المحدث   المادة   استفراغه  و  لةیتحل  لکثرة  برد 

   .(Ahvazi, 2008)العفنة 

 شده   ترجمه  قطعی  جمله  جمله،  این  ۀترجم  در  و  است  احتمالی  شرط   جواب  ۀجمل
  که   تبی  به   مبتالیان  برای  مالی  روغن   این   و   است  مشروط   تب   به  مبتالیان  ۀ جمل  .است
  .تب  به  مبتالیان  ۀهم  نه  دارد  ثیریأت  گونه  این  نضج پیدا کرده،  تب،  کننده  ایجاد  خلط

 آنها   در  تب  کننده  ایجاد  خلط  که  تبی   به  مبتالیان  برای  روش  این  اگر  خاطر  همین  به
  را   عفونی  ۀماد  و   دهدمی  تحلیل  بسیار  مالش  این   چون   شود،  استفاده  نضج پیدا کرده،

کند. بر    سرد  - ذاتی  نه  -عارضی  طور   به  را   اینان   مالی  روغن  است   ممکن   کندمی  خارج
صحیح   ترجمه  اساس  استاین    خلط  که  دارهاییتب  در  اگر  آن  خاطر  »به  :چنین 

 استفراغ   و   تحلیل  کثرت  خاطر  به  شود، آن  استفاده  یافته،  نضج  آنها  در  تب  ایجادکننده
 «.کندمی سرد گاهی عفونی ماده

  دنیمال  ی »راز  ، پاراگراف دوم، سطر اول آمده است:1۴۸  ۀصفحدر  :  مسومورد  
 Hossain).داندیم  مناسب  کمردرد  یبرا  را  حمام  در  بنفشه   با  مخلوط   یریخ  روغن

hashemi et al., 2019)»   
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  بدهن   المرخ  و  الحمام  و  الراحة  عالجه  و  التعب،  من  ضایأ  کونی  قد  »و  :اصلی  متن
 كثرة  من  كان  إذا  كذلك   و.  صالح  بمزاج  ذی النب  شرب  و.  ن یالممزوج  البنفسج  و  ی ریالخ

 «  (Rhazes, 1987b).الجماع

  از  که  کمری  درد  آیدمی  بر  ری التشج  و  میالتقس  کتاب  عربی   متن  از  که  طور  همان
  مخلوط  و  خیری  روغن  با  مالی همراه  روغن  و  استراحت، حمام  ۀوسیلهب  بوده،  خستگی

 .است نشده اشاره حمام در مالی  روغن به شود. در این متنمی درمان بنفشه روغن با

 یفرد است معتقد یراز »  ، پاراگراف دوم آمده است:1۴۸  ۀصفحدر  :  مچهارمورد  
 هاخاضره  و ران دو نیب و شود آبزن وارد دیبا است شده مبتال هیکل  سنگ یماریب به که

  «(Hossain hashemi et al., 2019).دهد مال و مشت و دهیمال یریخ روغن با را

 یدخل فی  جان الوجع، فأنیوقت ه  ی: إما فالکلى  ی»و عالج الحصى ف  :اصلی  متن
 ,Rhazes).هز الصلبیمرخا معتدال، و    یریو الخواصر بدهن خ  الصلب  مرخیاالبزن، و  

1987b)» 

پشت است که به اشتباه »ران«    هایها یا مهرهدر این متن منظور از صلب، استخوان
 ترجمه شده است.

دوم، سطر  1۴۹  ۀصفحدر  :  مپنجمورد   پاراگراف  به کتاب    1۸،  استناد   حفظ با 
 نیا دارد وجود نهیزم نی ا در  که یگرید  یهاهیتوص »ازابن سینا آمده است:    الصحه

 مشک ای کافور انیم در که یعود با یدرمان  بخور حمام، از  آمدن  رونیب از  بعد که است

 «(Hossain hashemi et al., 2019).دارد  ریتأث بدن در است،

المسك ی»و    :اصلی  متن و  الکافور  المربّى  بالعود  الحمام  من  الخروج  بعد  بخر 
...(Avicenna, 2007)   » 

کافور و مشک   »پس از خروج از حمام عودی که در بین  :چنین است  صحیح  ترجمه
 بوده بخور داده شود.« 

سطر  1۴۹  ۀصفحدر  :  مششمورد   سوم،  پاراگراف  به کتاب    23،  استناد    دفع با 
است:    المضار سیناآمده   دیبا د،یآ رونیب  حمام  از دفعتاً مزاج سرد فرد اگر و»ابن 

   «(Hossain hashemi et al., 2019). بخورد دیبا زین اربعه اقیتر ای طوسیمثرود
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ن،  یاسمیدهن ال  نشّق یت حار جدا، و  یب  یجلس فی»و اما بارد المزاج فإن    :اصلی  متن
النسرأو دهن   او دهن  و  یالسوسن،  السعدین.  و  السنبل  بلخلخة  الرأس  و تدلك    -طلى 
سقى من یو    -ه ثومیطعم طعاما فیو    -اق األربعةیطوس أو تریسقى مترودیو    -االعضاء

 «  (Rhazes, 1987b)نوّم.یرا و یسیئا یالصرف ش )الشراب(

  اول  خانه  در  باید  رود  بیرون   حمام  از   یکباره   مزاج  سرد  فرد  »اگر   :صحیح  ۀترجم
  لخلخه   با  سرش  و  کرده  استنشاق  نسرین  یا  سوسن  یاسمن،  روغن  و  نشسته  بسیار  حمام
 اربعه   تریاق  یا  مترودیطوس  و  شده   مال   و   مشت  آن   اعضای  و   شده   طال  سعد   و  سنبل

 بخوابد.«  و نوشیده صرف شراب  اندکی و خورده سیر دارای غذای و نوشیده

اثر   الحکمه  فردوس، پاراگراف دوم بر اساس کتاب  1۴۹  ۀصفحدر  :  تمفهمورد  
 موضوع نیا بر  د یتأک  ابرثه ی ماریب هنگام در یطبر»:  علی بن ربن طبری آمده است

 در که یعود بتواند اگر و دیبشو چغندر و نخود آب ۀسرشت با را سر حمام در که دارد

 در اگر  و دهند بخور کافور و  زعفران با ای و  کند دود گرمابه در را نشده پرورده یزیچ

 یکس اگر که است داشته انیب نیهمچن و بود خواهد بهتر که بگذارند  کننده خوشبو آن
 و یختم با را سر و بسرشند حیش و نمام ای مرزنگوش آب با را نوره باشد، سرد او مزاج

 بتوانند اگر و ندیبشو یارمن ۀ بور و گاو ۀزهر با را  سر و ندیبشو یارمن  ۀ بور ای و ترمس ای

 بخور است، نیبهتر که کندر  و کست و کنند بخور عسل در پرورده  عود گرمابه در

 Hossain)است بوده واقف یدرمان دود اثر به یو که است آن  از نشان نیا و دهند

hashemi et al., 2019)». 

ف  :یاصل  متن كانت  إن  معجون    أبرئةه  ی»و  مدقوق  بحمص  رأسه  غسل 
 «(Tabari, 2002).بالسلق.. 

 بوده «  ابرئة»  ی عرب  الحکمه  فردوس  کتاب  در  »ابرثه«  کلمه  اصل  :حیصح  ۀترجم
 .(Tabari, 2002)است

نفطی  گوگردی و های، سطر آخر در مورد مزایای آب1۴۹  ۀصفحدر  :  مهشتمورد  
 . (Hossain hashemi et al., 2019)به سخت و محکم کردن زهدان اشاره شده است

 « (Avicenna, 2010).الرحم صالبة من »تنفع :اصلی متن
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  نا یس  ابن  متن  نیا  در  «.رحم  ی شدگ  سخت   در  نافع»  :از  عبارتست  ح یصح  ۀترجم
  را  رحم  آب  نیا  نکهیا  نه  است  نافع  رحم  شدگیسخت  یبرا  گردیگو  که آب  نویسدمی

  وجود  نجایا  در  کندیم  سفت  را  رحم  نکهیا  به  ایاشاره  واقع  در.  کند  محکم  و  سفت
 ندارد. 

  رازی  اثر  الطب  یف  یالمنصور   کتاب  ، سطر نهم مطلبی از150  ۀصفحدر  هم:  نمورد  
  به   نکهیا  از   بعد  باردار   شخص  که  است  دن ییزا  هنگام  هاهیتوص  گرید  »از :  است  آمده

  آن  از   بعد  کند،یم  یمال  روغن  را   خود  پشت  و   شکم  و  ندی نشیم  آبزن  درون   و   رفته  حمام
(  گوشت نوع هر یشوربا) دباجیاسف همچون سبک نرم، گوارا، یهایخوراک از تواندیم
 Hossain hashemi).دی نما  استفاده  بادام  روغن  و  شکر  با  شده  ساخته  یهاینیریش  و

et al., 2019)» 

أن تدخل الحمام و تجلس الحبلى    ی نبغی»إذا قرب و حان أوان الوالدة،    :یاصل   متن
ذة ینة اللذیة اللیبالدهن. و تطعم من األغذمرخ بطنها و ظهرها  یوم ساعة و  یكل    األبزن  یف

   «(Rhazes, 1987a)ذباجات و الحلواء المعمول بالسکر و دهن اللوز.یكاألسف

  رسید  فرا  و   شد  نزدیک  زاییدن   هایزمان  که  »هنگامی:  چنین است  صحیح  ۀترجم
  شکم  و  بنشیند  1آبزن   در  ساعت  یک  روز   هر   و   شده  داخل  حمام   به  باردار   زن  است  بهتر

و شیرینی درست   ها2اسفیدباج  مانند لذیذ و نرم غذاهای  از و شود مالی روغن او کمر و
 شده با شکر و روغن بادام بخورد.«

 روشی نقد 
ست که علت انتخاب منابع  ا   شود اینروش تحقیق مطرح می  بارۀکه در  االتی  ؤسیکی از  

کامل الصناعه ،  یخوارزمشاه  رهی ذخ،  الطب  یف  یالحاو،  الطب   یقانون فالنامبرده شده )
  ۀدورمنابع دیگر در این به و ...( در این پژوهش چه بوده و چرا  مصالح االبدان، ه یالطب

است؟    بودهپژوهشگران    ۀمطالعچرا این دوره مورد    است؟ و اصوالا  نشدهاستناد  زمانی  
شود  مشاهده میهمچنین    ت.طور واضح و شفاف بیان نشده اسهدر واقع روش مطالعه ب

  ، یعنی یکیاد شده استمتفاوت    ۀ دوردو زمان و دو  از  که در هنگام بیان روش مطالعه  
 

بزرگى فلزى يا چوبى كه در آن آب خالص و يا مخلوط با بعضى دواها ريزند    ظرف  که  دارو   از  استفاده  روش   یک  .1
 .فروگيرد آب او راو چون شخص در آن نشيند تا باالى ناف 

گرم تهیه    ۀادویاز سبزیجات، گوشت های پرندگان، و    و عمدتاً  های ساده که طعم غالبی نداشته باشندآششوربا،    .2
 می شود.
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پنجم هجری ) تا  قرن دوم  به عنوان  10، سطر  136  ۀفحصبار  پژوهش  زمانی    ۀدور( 
 (. 15 سطر ،136 ۀصفح) هجری پنجم تا سوم قرن بار انتخاب شده و یک 

درمان  نظامی عروضی در    مقاله  چهار کتاب    به حکایتی از   1۴5  ۀصفحنویسندگان در  
می اشاره  رازی  توسط  حمام  در   ,Nezami Arozi Samarghandi)کنند  بیماران 

 این درکه    اندنوشته یسندگان  ها نو. این در حالیست که در قسمت مواد و روش (2006

 اقدامات  آن، مضرات و فواید  حمام، به  مربوط  اطالعات آوردن دستبه  منظوربه  مطالعه

 هجری پنجم  تا سوم قرون از ایرانی طب منابع از هابیماری درمان هایروش  و پیشگیرانه

 الصناعة کامل ،(Tabari, 2002)  طبری ربن  اثر الحکمه فی الطب فردوس جمله از

 سهل ابن األنفس و األبدان مصالح ،(Ahvazi, 2008)   اهوازی  مجوسی اثر الطبیه

ی راز الحاوی ،(Avicenna, 2010)  سینا  ابن قانون ،(Balkhi, 2015)  بلخی
(Rhazes, 2001)جرجانی خوارزمشاهی  ذخیرۀ و (Jorjani, 2012 [In Persian] )  

نظامی عروضی   چهارمقالهچهارم کتاب    Iمقال در واقع هر چند در    .است شده استفاده
هایی در مورد پزشکی به نگارش در آمده است اما این کتاب یک منبع طب حکایت

 شود.ایرانی محسوب نمی

شویم برخی از منابع متون طب  با مطالعه و بررسی متون تاریخی طب ایرانی متوجه می
نافعها م و الحمام  دخول »فى اند که عبارتند از: كتاب ایرانی در این تحقیق مغفول مانده 

 Ibn)لوقا بعلبکی.   بن قسطا از ماسویه و کتاب »حمام« بن یوحنا قلم به مضرتها« و

Abi Usaibi, 2007)  بصری المثنی بن همچنین معمر(Eisa bek, 2008)  و ابواسحاق 

بن و اسحق ابراهیم   دیگر از مضاره و منافعه و الحمام  یف ۀرسال در رازی الحربی 

بارۀ اسالمی ۀدوردر   که هستند  پزشکانی  ,Najmabadi)  اندنوشته  کتاب حمام در 

1992; Taheri, 2016).   

منابع   کار نبردنبه   تحقیق  این  در  ایرانی  طب  متون  از  استفاده  در  مهم  نکات  از  یکی
اول   به  استدست  منابع  قسمت  در  نگارندگان    الطب   یف  القانونکتاب    ۀترجم. 

(Avicenna, 2010) ،هیالطب ةالصناع کامل (Ahvazi, 2008) ،الطب ی ف یالمنصور 
(Rhazes, 1987a)  ،الطب  یف  یالحاو   (Rhazes, 2001)  ،ر یالتشج  و  میالتقس  
(Rhazes, 1987b )    الطب   یف  الحکمه  فردوسو  (Tabari, 2002)    در اندکردهاستناد .

شود به  ها تا آنجا که ممکن است سعی میالمعارفةدایردر مجالت تاریخ علم و  واقع  
است که  شده  دیده  متعدد  موارد  در  زیرا  شود  داده  ارجاع  اصلی  زبان  به  منبع  اصل 
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نقل   در  شدهدچار کاستیمطلب  مترجمان  تفسیر بعضاً  و  اند  هایی  و  برداشت  مترجم 
استثنایی که امکان استفاده از اصل منبع به    شخصی خودش را آورده است. در موارد

ندارد وجود  اصلی  اثر  ،زبان  یک  از  التین  یا  یونانی  متن  به  ارجاع  به   ،مانند  ناچار 
ارجاع  ترجمه اثر  آن  از  معتبر  میای  برخی    مثالً  .شودداده  به  بقراط، لیفات  أتارجاع 

ارسطو یا جالینوس که به زبان یونانی هستند و در صورتی که یونانی بلد نباشیم مجبوریم  
   .آنها ارجاع دهیم ۀترجمبه 

 گیرینتیجه
رویکرد پیشگیرانه و »  مقالۀطور اظهار نظر کرد که    توان اینگیری نهایی میدر نتیجه

و    رانهیشگیپ  یکردهایرونسته با تبیین  رغم اینکه توا، علی  «درمانی حمام در طب ایرانی
 د، یبگشا ی پزشک  خی پژوهشگران تار  یتازه به رو یاچهیدر  یرانیحمام در طب ا یدرمان

 بررسی   عدم  ،  نامناسب  یده ذکر شده در متن مقاله از جمله ارجاع  لیبنا بر دال  کنیل
  هات یتوجبرخی    در  یکاف  ی علم  اعتبار  و   صحت  عدم  ،به صورت کامل  قیتحق  ۀنیشیپ

سنت  نییتب  عدم  ،یعلم طب  رو  ،یاصطالحات  مورد  در  و    رانهیشگیپ  یکردهایابهام 
  ترجمه   و   قانون  کتاب  در  شده   ذکر   یهایماریب  به  کامل  ۀ اشار  عدمحمام،    یدرمان

 نتوانسته   قیتحق  روش  نبودن  مشخص  و  یرانیطب ا  نابعبرگرفته از م  ی عرب  متون  نادرست
   .ابدیطور کامل به اهداف مورد نظر دست ه ب

های علمی و با توجه به  رود با توجه به اهمیت موضوع نقد در پژوهش لذا انتظار می
تحلیل انجام شده در ارتباط با مقاله مذکور، پژوهشگران عالقمند به این حوزه، با درنظر  

تاریخ پزشکی منتشر ۀ  حوزگرفتن ایرادات ذکر شده، بتواند مطالعاتی با کیفیت باالتر در  
 . کنند

 

 یسپاسگزار

 پژوهش  نی ا  یط  در  که  یکسان  همه  از   دانندی م  الزم  خود   بر  مقاله  نی ا  سندگانی نو
 .ندی بنما را یقدردان و تشکر کمال اند،داده قرار کمک و یاری   مورد را ما
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