
 
 
ی 

ور
مر

ه 
قال

م
 

 مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل
 99-93 ، صفحه5931، مرداد 8 ، شمارههجدهمدوره 

 
 اهمیت زبان در طب سنتی ایران

 
 *2(,PhD MD)، مرتضی مجاهدی3(,PhD MD)، روشنک ثاقبی2(,PhD MD)سید علی مظفر پور، 1(MD) امید رضا فراهی

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي بابلسنتي، گروه طب سنتي، دانشكده طب -5
 رکز تحقیقات طب سنتي و تاریخ علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابلم-2

 گروه طب سنتي، دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي-9

 

 6/9/99 ، پذیرش:12/3/99 ، اصالح:9/12/99دریافت: 

 خالصه
بنبدی نربرات منبابع طبب جمع هبد  ایبم ملاهکبه دانسبته مبي شبود مبنکك  کننبده البادت درونبي ببد  انسبا   زببا  ،سبنتي بسیاری از مكاتب طببدر  سابقه و هدف:

 باشد سنتي ایرا  در مورد اهمیت کاربردهای تشخیصي زبا  مي

استفاده از سپ  با   یصي زبا  جمع بندی گردیددر مورد شاخصهای تشخنویسندگا  آنها و دیدگاه طب سنتي ایرا  بررسي  مكتوبایم ملاهکه مروری، منابع  در ها:مواد و روش

 ,Google Scholar, PubMed, Scopusهای مکتبر علمي از جمله و مکادل فارسي آنها پایگاه Tongue ،Traditional Persian Medicineواژه های

Magiran, SID مورد جستجو قرار گرفت.  

 میچ يزبا  در طب سنت يصیتشخ یهامقاهه مربوط به شاخص 66 مرتبط بودند بدست آمد که يموضوع زبا  در طب سنتبا  یمقاهه که به گونه ا 208 هیاوه يدر بررس ها:یافته

خصوصیاتي مانند رنگ، بندی دیدگاه منابع مكتوب طب سنتي ایرا  در جمع. پژوهشي که به طور مستقل به جایگاه زبا  از منرر طب سنتي ایرا  پرداخته باشد، یافت نشد  بود

  دارند مکده، مغز و کبد  خصوصا بد  و اعضای مختلف سالمت و بیماری الادت نقش قابل توجهي در تشخیص ،رطوبت زبا  یا، خشكي )االساس سنگیني( دازه، شكل، ثقلان

تا به الال هیچ اهگو و دسته بندی  ،تشخیصي علیرغم تاکید منابع طب سنتي ایرا  در استفاده از خصوصیات زبا  بکنوا  مکیاربر اساس یافته های ایم پژوهش  گیری: نتیجه

  باشد های طب سنتي ميپژوهش ضروریاتاز  ،زبا  خصوصیات تکییمابزارهای استاندارد هذا طراالي ئه نشده است  ارا شاخصهای تشخیصي زبا  مشخصي در مورد

 .زبان، طب سنتی ایران، پزشکی ایرانی، مزاج :های کلیدیواژه

 

                                                 
 مرتضي مجاهدی: دکتر مقاهه مسئول *

 E-mail:Mortazamojahedy@gmail.com                                                                     055 -92539990  تلفم: طب سنتيدانشكده  ،دانشگاه علوم پزشكي: بابل، آدرس

 مقدمه 
ماهیچه ای اسبت کبه ببا یبخ سباختار فبود اهکباده متحبر  زبا  عضوی 

ل دسببته ای از ماهیچببه هببای ایببم عضببو شببام  (5)در کببف دهببا  قببرار دارد

باشببدکه بببرای الرکببات آ  دزم و ضببروری اسببت و مخلببط درهببم پیچیببده مي

  یببخ غشبباا مخبباطي زبببا  را (2)توسببط بافببت چربببي از هببم جببدا مببي شببوند

ی خببام مخبباطي اسببت پوشببانده اسببت و در قسببمتهای مختلببف دارای سببلوهها

خوانبده مبي شبوند  ایبم انبدامها مبزه دهبا  را دریافبت  يیبکه اندام های چشبا

کرده و ببه سیسبتم اعصباب مرکبزی منتقبل مبي کننبد ببه همبیم دهیبل زببا  

تنهبا عضبو  نبدبواسله وجبود ایبم سبلول هبا و پرزهبایي کبه ببر روی خبود دار

عببالوه بببر ایببم شبببكه عصبببي و عببرود و عضببالت   (9)باشببدچشببایي بببد  مي

زبا  به گونه ای طرالي شبده تبا بتوانبد الرکبت هبای مختلبف را انجبام دهبد و 

گویببایي در فراینببد صببحبت کببرد  نیببز نقببش ایفببا  سیسببتمبکنببوا  عضببوی از 

ه هبا، در فضبای   زبا  در جریا  جویبد  غبذا ببه کمبخ عضبالت گونب(9)نماید

دهببا  مببا بببیم دنببدا  هببای در الببال الرکببت چببرخش نمببوده و بببدو  اینكببه 

 کنبدخودش جویده شود غذا را ببیم دنبدانهای بباد و پبائیم الفبا و جابجبا مبي

ونببي و بیرونببي   دو گببروه ماهیچببه واقببع در زبببا  شببامل ماهیچببه هببای در(1)

در   (6)ببرای همبباهنگي و انجببام الرکببات زبببا  مببورد اسببتفاده قببرار مببي گیرنببد

 ببباهیني و شببكایات عالئببم مكاتببب طبببي تمببد  هببای گذشببته اسببتفاده از 

 

بیمببارا ، مهمتببریم شببیوه هببای تشببخیص بببوده اسببت  در طببب سببنتي چببیم 

خصوصیات زبا  و نبب  ببه عنبوا  پایبه هبای مهبم تشخیصبي، در تشبخیص 

  پزشببكا  چینببي هببزارا  (9و8)و افتببراد بیماریهببا کبباربرد اساسببي داشببته اسببت

سبال قببل، وضببکیت اعضبای داخلببي ببد  بیمببارا  را توسبط مکاینببه زببا ، بببه 

خصوم اهگوهایي که ببر روی سبلز زببا  وجبود داشبته اسبت تشبخیص مبي 

دادند  از منرر طب سبنتي چبیم نبو  زببا  نشبا  دهنبده تغییبرات پاتوهوژیبخ 

قلب و ریه ها و طبرفیم زببا  مبنکك  کننبده تغییبرات کببد و کیسبه صبفرا  در

باشببد  همچنببیم وضببکیت مرکببز زبببا  بببه تغییببرات پاتوهوژیببخ طحببال و مي

مکده و ویژگي های ریشه زببا  ببه تغییبرات کلیبه هبا، روده هبا و مرانبه مرببوط 

مي شود  در ایبم مبورد ویژگبي هبایي شبامل: رنبگ، رطوببت، انبدازه، شبكل، و 

پوشش زبا  مبورد بررسبي قبرار مبي گیبرد کبه دو ویژگبي مهبم تبر آ  در امبر 

  از ایببم منرببر زبببا  در رنگهببای، (3)تشببخیص، رنببگ و پوشببش زبببا  اسببت

رنگ پریده، رنبگ روشبم، قرمبز روشبم، قرمزسبیر، تیبره رنبگ ببا نقلبه هبای 

کبببود، شببقاد زبببا  یببا نقلببه هببای قرمببز رنببگ قابببل مشبباهده اسببت  رنببگ 

طبیکي زببا  قرمبز روشبم اسبت  زببا  آببي رنگ)رنبگ پریبده(، نشبا  دهنبده 

  پوشببش سببلز زبببا  بببه صببورت سببفید، (50)(اسببتQiخببو  و چببي) کمبببود

زرد، سیاه، به صبورت هبز ، ضبخیم، نباز ، دیبه دیه)مقشبر( دیبده مبي شبود  
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 و همكارا  رضا فراهيامید ؛ اهمیت زبا  در طب سنتي ایرا 

 

پوشببش طبیکببي زبببا ، پوشببش کببم رنببگ اسببت و سببایر پوشببش هببا نشببانه 

  در ایببم مكتببب، زبببا  مببنکك  کننببده الببادت ارگانهببای (55)بیمبباری اسببت

از دیببدگاه   (52)داخلببي بببد ، جریببا  خببو  و انببرژی فببرد شببناخته مببي شببود

منابع مكتوب طب سبنتي چبیم زببا  ببه عنبوا  آینبه ای اسبت کبه درو  ببد  

را مي توا  با آ  مشاهده نمبود  امبروز ببا توسبکه طبب سبنتي چبیم در محافبل 

علمي، پژوهش هبای فراوانبي جهبت اسبتاندارد سبازی و تبدویم پروتكبل هبای 

تشخیصببي زبببا  و التببي طراالببي نببرم افببزار هببای تشخیصببي زبببا  جهببت 

ی تشخیصببي طببب سببنتي چببیم انجببام گرفتببه اهیل کبباربرد روش هببتسبب

    (59)است

ل از بافببت عضببالني، از نرببر منببابع طببب سببنتي ایببرا  زبببا  متشببك

باشببد  در انتهببای زبببا ، غببدد  اسببت )وریببدها( و اعصبباب مي شببرائیم، رورده

کببه بببزاد ترشببز نمببوده و بببا مرطببوب نمببود  محببیط دهببا  بببه جویببد  غببذا 

زیر زببا  دو ر  ببزر  ببه نبام صبردیم وجبود دارد کبه از  کمخ مي نماید  در

انببد  ا  زیببادی جببدا شببده و در سببلز زبببا  منتشببر گشببتههببآ  هببا شببکبه

در امبر ، هبا  مخصبوم کبه در زببا  واقبع اسبتهبا و عضبلهنیم عصببچهم

در مجمببوع از منرببر طببب سببنتي ایببرا    الرکببت زبببا  بببه کببار مببي رود

گردانیببد  غببذا در هنگببام جویببد ، کمببخ بببه فببرو  کاربردهببای زبببا  شببامل

یم ببه عنبوا  عضبو اصبلي چشبایي برد  غذا، عضو مهم جهبت تكلبم و همچنب

عبالوه ببر کباربرد هبای مکمبول زببا ، جایگباه ویبژه ای  ایبم مكتبباست  در 

باشبد  هبا مبد نربر ميبرای ایم عضبو در امبر تشبخیص البادت ببد  و بیماری

از کیفیبات ببد  زود متب ثر گشبته و مبنکك  کننبده  سبلز زببا از ایبم منربر 

ي منبابع طبب سبنتي ایبرا  زببا  تا البدی کبه برخبباشد الادت دروني بد  مي

را بببه عنببوا  کشببف کننببده راز انسببا  در الببوزه هببای سببالمت و بیمبباری مببي 

الكمای طب سبنتي ایبرا  ببر ایبم موضبوع ت کیبد داشبته انبد کبه از   (59)دانند

خصوصببیات زبببا  مببي تببوا  بببه مببزا  برخببي اعضبباا از جملببه شببریا  و 

وریدهای ببد  و دسبتگاه گبوارش پبي ببرد و ببه کبرات در شبرز عالیبم مبزا  

هببای مختلببف بببد  بببر دقببت در تغییببرات خصوصببیات زبببا   هببا و سببوامزا 

    (51)ت کید نموده اند

هبای کببد در مبحث سبوا مبزا  سبرد کببد کبه یكبي از مهمتبریم بیماری

های طب سنتي اسبت سبفیدی رنبگ زببا  ببه عنبوا  یكبي از شباخصاز منرر 

هببای مکببده تشخیصببي ملببرز شببده اسببت  همچنببیم در بسببیاری از بیماری

مانند سوا مزا  سبرد مکبده و سبایر مبوارد غلببه اخبالط بیمباری زا، ببه خشبكي 

یببا رطوبببت زبببا ، انببواع پوشببش زبببا  و وضببکیت هکبباب دهببا  بببه عنببوا  

بیشببتر اوقببات رنببگ زبببا  بببر   (56)شببده اسببتهای تشخیصببي اشبباره شبباخص

هبایي در سبایر انبدامها ددهبت مبي کنبد ببه عنبوا  مربال در تبب وجود بیماری

در بیمبباری یرقببا ، در   (59)هببای شببدید رنببگ زبببا  سببیاه و درشببت مببي شببود

دیگبر اعضباا ببد  متمایبل ببه برخي شرایط رنگ زبا  سفید و رنبگ پوسبت و 

مکبده باعبث سبردی و توهیبد زردی است که ببه دهیبل عبدم ریخبتم صبفراا ببه 

  الاهبت زببا  و رنبگ آ  (58)ظباهر مبي گبردد بلغم مي شود و اثر آ  ببر زببا 

در بیمباری صبرع   در بیشتر اوقات ببر وضبکیت دماس)سبر( نیبز ددهبت مبي کنبد

  در بیمببباری (59)رنبببگ زببببا  زرد و رگهبببای زیبببر زببببا  سببببز مبببي شبببود

نسیا )فراموشببي( رنببگ زبببا  سببفید گشببته و در برخببي انببواع ورم غشبباا مغببز، 

علیبرغم   (53)زبا  در ابتبدا زرد رنبگ و ببه مبرور زمبا  رو ببه سبیاهي مبي رود

تشخیصبي در  هبایعنبوا  شباخص هاستفاده قابل توجبه از خصوصبیات زببا  بب

طببب سببنتي ایببرا ، ایببم رویكببرد بببه صببورت مسببتقل در منببابع مكتببوب ارایببه 

، ببه طبور پراکنبده هبانشده و عمده ملاهب مرببوط ببه اسبتفاده از ایبم شباخص

عبدم های مختلبف ککبر گردیبده اسبت  ببا توجبه ببه در مباالث مرتبط با بیماری

ها در منبابع طبب سبنتي ایبرا  ببه عنبوا  یبخ مبحبث جمع بندی ایم شاخص

جداگانببه و اسببتفاده غیببر مببدو  پزشببكا  فکببال در الببوزه طببب سببنتي ایببرا  از 

ها، رونبد منسبجم و مبدوني در امبر تشبخیص بواسبله خصوصبیات ایم شاخص

زبببا  در بببیم درمببانگرا  و مراکببز آموزشببي و پژوهشببي طببب سببنتي ایببرا  

ارد  تکیبیم پروتكبل هبای تشخیصبي زببا  و اسبتاندار سبازی آنهبا ببه وجود نبد

شیوه هبای علمبي روز از ملزومبات پبژوهش در البوزه تشبخیص هبای پزشبكي 

باشبد  هبد  از ایبم ملاهکبه جمبع بنبدی نربرات منبابع طبب سبنتي ایراني مي

در مببورد تشببریز و کاربردهببای زبببا  در تشببخیص الببادت مختلببف بببد  

هببای مزاجببي و عضببوی از منرببر طببب سببنتي ایببرا  خصوصبباا انببواع بیمبباری

باشد تبا ببا اسبتفاده از یافتبه هبای ایبم ملاهکبه و ملاهکبات مشبابه مقبدمات مي

های تشببخیص زبببا  در پزشببكي اسببتاندارد سببازی و کبباربردی نمببود  شبباخص

 ایراني فراهم گردد 

 

 
 هامواد و روش
ای هسببا ، بببا اسببتفاده از کلیببد واژه هبب ،ملاهکببه مببروری ایببم جهببت انجببام

زبببا  و مببزا ، منببابع مکتبببر طببب سببنتي ایببرا  از جملببه کتببب؛ اهقببانو  فببي 

اهلببب، خالصببه اهحكمببه، اکسببیر اعرببم، کامببل اهصببناعه اهلبیببه، طببب اکبببری، 

کخیببره خوارزمشبباهي و هدایببه اهمتکلمببیم، منصببوری فببي اهلببب جسببتجو 

های هببای اعضببایي کببه شبباخصگردیببد  همچنببیم مباالببث مربببوط بببه بیماری

بببه عنببوا  مکیببار هببای تشخیصببي الببادت مختلببف آنهببا ککببر شببده بببود زبببا  

مانند مکده، کبد و مغبز ببه طبور کامبل ملاهکبه و دیبدگاه منبابع طبب سبنتي در 

تشبریز و کبباربرد هببای زببا  خصوصببا ددئببل و عالئبم تشخیصببي زبببا  مببورد 

بررسي قرار گرفبت  همچنبیم جهبت دسبتیابي ببه آخبریم دیبدگاه هبا در مبورد 

  ,Tongueاز واژه هبببایدر طبببب سبببنتي، ببببا اسبببتفاده  اهمیبببت زببببا 

Traditional Persian Medicine هببای و مکببادل فارسببي آنهببا در پایگاه

 ,Google Scholar, PubMed, Scopusمکتبببر علمببي از جملببه

Magiran, SID,  جستجو و ملاهب مرتبط جمع آوری گردید 

 

 

 یافته ها
بببا موضببوع زبببا  در طببب  یمقاهببه کببه بببه گونببه ا 208 هیبباوه يدر بررسبب

و ببود  میچب يمرتبط بودند بدست آمبد کبه عمبدتاا مرببوط ببه طبب سبنت يسنت

زبببا  در طببب  يصببیتشخ یهامقاهببه مربببوط بببه شبباخص 66آ  هببا  میاز ببب

  متو  اوهیبه ایبم مقبادت مرببوط ببه جمبع آوری دیبدگاه هبای بود میچ يسنت

ببه اسبتاندارد منابع طب سبنتي چبیم و متبو  سبال هبای اخیبر بیشبتر مرببوط 

های زبببا  و التببي طراالببي و سببازی روشببهای ببباهیني تشببخیص شبباخص

استاندارد نمود  نرم افزار تشبخیص ببه وسبیله زببا  در طبب سبنتي چبیم ببود  

های زببا  از از ایم بیم تکبدادی از مقبادت نیبز ببه اهمیبت تشبخیص شباخص
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در  هبای موجبود در طبب رایبد پرداختبه انبد منرر طبب سبنتي چبیم در بیماری

ایببم تحقیببو پژوهشببي کببه بببه طببور مسببتقل بببه جایگبباه زبببا  از منرببر طببب 

 یافت نشد  ،سنتي ایرا  پرداخته باشد

از نربر منبابع طبب سبنتي ایبرا  : تشریح زباان در طاب سانتی ایاران

زببا  انببدامي شببریف و محببل در  کائقببه بببوده و فضببیلت آدمببي بببه وی پدیببد 

د هببا(، شببرائیم، عصببب ورده)وریببرگوشببت، مببي آیببد  اجببزای زبببا  شببامل: 

رخبي از ایبم ، در بباشبدغشبائ  کبه تبا غشباا مبر  امتبداد یافتبه ميالساس و 

یر اعرم ککبر شبده کبه گوشبت زببا  نبرم و سبفید اسبت منابع مانند کتاب اکس

و قرمببزی کببه در مکاینببه مشبباهده مببي شببود بببه خبباطر خببو  فببراوا  جبباری 

باشببد  در مي یاز اعصبباب مغببزباشببد  عصببب زبببا  شبباخه ای درعببرود آ  مي

انتهببای تحتبباني زبببا  غببده هحم )گوشببتي( وجببود دارد کببه آ  را موهببد بببزاد و 

هببایي کببه بببزاد از آ  ترشببز مببي شببود را سبباکب  اهلکاب)ریزنببدگا  سببورا  

 .(53)هکاب( مي گویند

بببوعلي سببینا در تشببریز زبببا ، ایببم عضببو را متشببكل از ماهیچببه هببای 

ي مي داند کبه شبامل مبوارد زیبر مبي باشبند: دو ماهیچبه باریبخ ببه نبام الرکت

ماهیچه پهم کننده زبا  که باعبث الرکبت عرضبي زببا  مبي شبوند و هبر گباه 

یكبي از ایببم ماهیچببه هببا منقبب  گببردد، زبببا  بببه همبا  جانببب الرکببت مببي 

نمایببد  دو ماهیچببه دراز کننببده زبببا  کببه از بخببش فوقبباني اسببتخوا  دمببي 

بیبرو  آمبد  زببا  از و ببه  نبدو ببه وسبط زببا  پیونبد مبي خبوررویش داشته 

ه زببا  را ببه شبكل مایبل الرکبت ، دو ماهیچبه دیگبر کبکننبددها  کمخ مي 

و از قسببمت  نببدو باعببث الرکببت دورانببي زبببا  در دهببا  مببي گببرد هنببدمببي د

ز کننببده و پبباییني اضببالع اسببتخوا  دمببي شببروع شببده و بببیم دو ماهیچببه درا

  دو ماهیچببه دیگببر ماهیچببه برگراننببده زبببا  ینببدمبباپهببم کننببده نفببوک مببي ن

کبه پشبت رو کننبده زببا  محسبوب مبي شبوند و یبخ ماهیچبه منفبرد  هستند

کببه بببیم زبببا  و اسببتخوا  دمببي قببرار دارد و باعببث کشببیده شببد  آ  دو بببه 

و  Aghili Alavi Shiraziاز نرببر  .(56)سببوی یكببدیگر مببي گببردد

افکبال  هبا،باشبد کبه ببا مشبارکت آ نیز زبا  متشكل از نُبه عضبله ميهمكارا  

در   (58)زبببا  انجببام گرفتببه و الرکببت هببای متنببوع زبببا  ممكببم مببي شببوند

عنببوا  شببده کببه فایببده  Arzani Shahe کتبباب طببب اکبببری اثببر الكببیم

زبا  گردانیبد  غبذا اسبت تبا کبامالا مخلبوط شبود و کمبخ ببه فبرو ببرد  آ  

مببي کنببد و همچنببیم کمببخ کننببده بببرای تكلببم و نفببث)بیرو  انببداختم آب 

از  ،هبت کبه سبلز زببا  نباز  اسبتدها ( و آهبت الب  کود اسبت و از آ  ج

سبایر منبابع مبورد ملاهکبه نیبز عبالوه   (59)دکیفیات بد  زودتر مت ثر مبي گبرد

بر عملكرد های مکمول زببا  ماننبد الب  چشبایي و کمبخ ببه جویبد ، بلبع و 

پبذیری آ  از البادت ببد  و کیفیبت هبای مختلبف تكلم، ببر الساسبیت و ت ثیر

 .(20)ت کید نموده اند

ایبرا  محبور اصبلي  در منبابع طبب سبنتي: نشانه های تشخیصای زباان

تشخیص سبالمت و بیمباری افبراد براسباس یبخ سبری از نشبانه هبای بباهیني 

باشد کبه ببر اسباس نحبوه گبزارش آنهبا عالئبم و ددئبل نبام گرفتبه انبد و مي

بببه شببناخت مببزا  هببای صببحي )سبباهم( افببراد و همچنببیم  هببااسببتفاده از آ 

رسبي ددئبل و ها کمخ مبي کنبد  در ایبم رویكبرد طبیبب ببا برشناخت بیماری

عالئم به تشبخیص سبالمتي و بیمباری ببد  پرداختبه و در مبواردی مبي توانبد 

بروز یخ بیمباری را پبیش بینبي نمایبد  ایبم نشبانه هبا شبامل عالئبم کهنبي و 

  از منرببر طببب سببنتي جهببت اطببالع از شببرایط (25)عالئببم عینببي مببي باشببند

علببت بیمبباری و پببیش آگهببي آ  بایببد مببزا  جبلببي  قبلببي و فکلببي بیمببار،

)مادرزادی( و همچنبیم مبزا  فکلبي افبراد از طریبو بررسبي وضبکیت جسبمي و 

روالببي فببرد در گذشببته و الببال، رنببگ بببد ، خصوصببیات زبببا ، نببب ، ادرار، 

 .(22)شودتشخیص داده  مدفوع و   

زبببا  مببي  طببب سببنتي اعتقبباد داشببته انببد کببه از رنببگبرجسببته الكمببای 

توا  به مزا  شبریا  و وریبدها در ببد  ببه طبور قبوی پبي ببرد و نیبز از مبزا  

دسببتگاه گببوارش آگبباه شببد  همچنببیم جهببت تشببخیص سببوامزا  ایببم اعضبباا، 

تغییرات رنگ زببا  ببه تناسبب مبد نربر قبرار مبي گیبرد  تغییبرات ابکباد زببا ، 

مغببزی هببای وضببکیت ظبباهری و میببزا  رطوبببت آ  بببه عنببوا  عالیببم بیماری

هببای مغببز و مکببده از جملببه گببردد  بببه عنببوا  مرببال بیماریمببي نیببز محسببوب 

هببای علببل اصببلي ایجبباد شببقاد زبببا  بببوده و ایببم یافتببه نشببانه ای از بیماری

  (59)باشداعضاا مذکور مي

بببر اسبباس نیببز زبببا  خببود هببای بیماریدر از منرببر متببو  طببب سببنتي، 

کبه خبود  ختلبف بیمباری ببرده مبي شبودعلبل مت پي به، زبا عالیم تشخیصي 

د  بببه ص علببت اصببلي بیمبباری در بببد  مببي باشببراهنمببای طبیببب بببه تشببخی

عنوا  مرال ورم هبای زببا  بسبته ببه عامبل و نبوع مباده ایجباد کننبده آ  ببه 

انببواع دمببوی، صببفراوی، بلغمببي و سببوداوی تقسببیم مببي گردنببد کببه هببر کببدام 

نشببانه هببای اختصاصببي خببود را دارنببد  عالیببم ورم دمببوی شببامل: قرمببزی، 

باشببد  در ورم انببد  آمببد  بببزاد دهببا  ميزبببا  و انببد  االسبباس درد در

صببفراو ، زردی، درد و سببوزش شببدید زبببا  وجببود دارد و اگببر ورم بلغمبب  

باشببد عالمببت آ ، سببفیدی زبببا  و جبباری بببود  آب دهببا  اسببت  عالیببم ورم 

کببم بببود  شببدید آب  سببوداو  شببامل سببیاهي زبببا  و خشببك  مخبباط آ  و

اه سبایر نشبانه هبای مبرتبط نشبا  از غلببه دها  است  ایم نشبانه هبا ببه همبر

خلببط خببام در بببد  بببوده کببه طبیببب بایببد نسبببت بببه درمببا  آ  اقببدام 

در مببورد اسببتددل وضببکیت البب  چشببایي، در منببابع مببورد ملاهکببه  .(29)نمایبد

بببه کببار بببرده شببده اسببت  در باطببل «فسبباد کود»و « بلببال  کود»دو واژه 

 شد  کائقبه هبیچ مبزه ای االسباس نمبي شبود تبا البدی کبه فبرد نمبي توانبد

تفاوت بیم سرما و گرمبا را تشبخیص دهبد  علبت ایبم بیمباری، تجمبع رطوببت 

باشببد  فسبباد کود کببه اضببافي در عصببب السبباس پوشبباننده سببلز زبببا  مي

نبوعي تغییبر کائقبه اسبت ببه دو الاهبت تقسبیم شبده: در الاهبت اول فبرد بببدو  

کنببد و در الاهببت دوم، آنكببه چیببز  بچشببد طکببم غببذای خاصببي را االسبباس مي

چشببد را غببذاها، طکمبب  بببرخال  طکببم آ  چیببز کببه مبب  هنگببام چشببید 

االساس مبي کنبد  ببدیم ترتیبب علبت بیمباری در نبوع اوتل، قبویتر از نبوع دوم 

باشد  در غلببه شبدید صبفرا، دهبا  همیشبه تلبخ اسبت و اگبر غلببه ضبکیف مي

باشد تلخبي االسباس نمبي شبود مگبر در زمبا  چشبید  و خبورد  غبذاها هبر 

 چند آ  غذا شیریم باشد  

ر کلیه الادت مبذکور اصبل تشبخیص در مبورد اسبتددل مبزه دهبا  ببر د

باشبد ببدیم ترتیبب، تلخب  دهیبل نوع بیماری، منبوط ببه مبزه غاهبب دهبا  مي

دال بببر بلغببم  ترشبب  ،غلبببه صببفرا، شببیرین  نشببانه غلبببه خببو  یببا بلغببم اللببو

باشبد و شبوری ببر بلغبم شبور ددهبت دارد  ت کیبد ببر الام )ترش( یا سبودا مي

باشبد هبای مختلبف مخبتص عضبو خاصبي نميل مزه دهبا  ببه بیماریاستدد

عنبوا  نشبانه  ههای اعضباا مهبم ببد  ایبم شباخص ببو عموماا در اکرر بیماری
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 و همكارا  رضا فراهيامید ؛ اهمیت زبا  در طب سنتي ایرا 

 

هببای عببام بببد  ماننببد هببای اعضبباا مببذکور و التببي بیماریتشببخیص بیماری

های مبد نربر از دیگبر شباخص .(59و53)سوا مزا  هبای عبام قیبد شبده اسبت

ثقببل »هببای بببد  وضببکیت الكمببای طببب سببنتي ایببرا  در تشببخیص بیماری

در صبحبت کبرد  تغییبر ببه وجبود مبي آیبد و ادا  البرو  »که باشدمي« زبا 

ابع مبورد ملاهکبه منب«  ا  کبه بایبد صبورت گیبرد، امكبا  پبذیر نیسبتگونهبه 

هبا، ثقبل زببا  را یكبي از نشبانه هبای غلببه رطوببت در مباالث مختلف بیماری

)سسبتي( ادر بد  و اعضا، خصوصباا دمباس دانسبته انبد  ببه عنبوا  مربال اسبترخا

مغبز، اهتهاببات و ورم هبا و ضبربه سبوا مبزا  تبر هبای زبا  مي تواند در بیماری

دد  همچنببیم ثقببل زبببا  هببای مغببزی بببه عنببوا  نشببانه تشببخیص ملببرز گببر

تببر  یكبي از نشببانه هببای بببارز غلببه رطوبببت در کببل بببد  در سبوا مببزا  هببای

 ( 59باشد)بد  مي

دیگر شاخص کاربردی زببا  انبدازه آ  اسبت  از منربر منبابع طبب سبنتي 

ایرا  بزرگي زبا  عمدتاا نشبا  غلببه رطوببت در ببد  یبا اعضبا خصوصبا دمباس 

نبدازه ای برسبد کبه در دهبم نگنجبد و ببه باشد  هبر گباه بزرگبي زببا  ببه امي

شود یکنب  از دهبا  ببرو  بیایبد الاهبت بیمبار گونبه ای ببرای اصلالز مستدهع 

گوینبد  علبت ایبم بیمباری، « اددع اهلسبا »زبا  ملبرز مبي گبردد کبه ببدا  

رطوبببت هببای اضببافي اسببت کببه از سببر بببه سببو  زبببا  الرکببت مببي کنببد  و 

هبت از نشبانه هبای غلببه رطوببت در اجزا  زببا  را مرطبوب مبي کنبد  ایبم الا

  (59)باشددماس مي

هایي اسببت کببه مببي تببوا  در شببناخت شببقاد زبببا  نیببز از شبباخص

آ  اسبتددل نمبود  منبابع طبب سبنتي ایبرا  ببه دو های سایر اعضاا به بیماری

علت عمده کبه سببب ایجباد شبقاد زببا  مبي گردنبد اشباره نمبوده انبد  علبت 

باشبد، تبا البدی کبه مبزا  خشبخ مغبز از طریبو اول خشك  مفرط در مغبز مي

اعصبباب بببر روی زبببا  تبباثیر مببي گببذارد و بببه سبببب جمببع شببد  اجببزاا آ ، 

از آنجببا کببه زبببا  عضببو  اسببت نببرم و شببكافته شببد  زبببا  پدیببد مببي آیببد و 

اسفنجي، شكافته شد  به صورت عمیبو اتفباد مبي افتبد ببه البد  کبه فبرد از 

مانبد و ببا خبورد  چیزهبای تبرش و شبور، درد و نباراالتي غذا خبورد  بباز مب 

فراواني ایجباد مبي گبردد  جهبت تشبخیص قلکبي خشبكي دمباس سبایر نشبانه 

نیبز بررسبي مبي گبردد  علبت دوم  خواب  و دیگبر آثبار خشبكي مغبزها مانند ب 

تجمع اخبالط سبوخته در مکبده و تصباعد بخباراتي اسبت کبه از آ  مرتفبع مبي 

شوند  بخارات متصباعد شبده باعبث شبكافته شبد  زببا  مبي شبوند و عالمبت 

آروس همببراه بببا االسبباس وجببود گبباز یببا دود گببرم در ) دودنببا همببراه آ  آروس 

م بخبارات وجبود اخبالط مختلبف در باشد  با توجه ببه اینكبه منشباا ایبمي گلو(

باشببد بایببد جهببت تشبخیص هببر کببدام از اخببالط مبورد نرببر بببه مببزه مکبده مي

دهبا  و سببایر عالیبم وجببود خلببط در مکبده توجببه نمببود  در ایبم منرببر شببقاد 

زبببا  بببه عنببوا  یكببي از نشببانه هببای تشببخیص غلبببه اخببالط بیمبباری زا در 

 .(56)مي گرددمکده نیز ملرز 

جفا  یبا خشبكي زببا  عالمبت دیگبری اسبت کبه ببه عنبوا  نشبانه ای 

دال بببر غلبببه گرمببي و خشببكي یببا وجببود اخببالط غلببیا و چسبببنده در بببد  

هبا اهبتبه جهبت هبر کبدام از ایبم بیماری خصوصاا در مکده ملرز گردیبده اسبت 

نشانه هبای دیگبری هبم ککبر گردیبده کبه پزشبخ ببا جمبع بنبدی آ  هبا ببه 

تشببخیص نهببایي دسببت خواهببد یافببت  بببه عنببوا  مرببال سببایر عالیببم غلبببه 

عالمبت هبای غلببه صبفرا  بقیبهگرمي و خشكي شبامل زرد  و زببری زببا  و 

الرقببت یببا سببوزش زبببا  نیببز   (53)باشببددر بببد  یببا اعضبباا مببورد نرببر مي

عالمتي است که به عنبوا  نشبانه هبای تشبخیص زببا  ملبرز گردیبده اسبت  

عببواملي کببه باعببث بببروز ایببم نشببانه مببي باشببند شببامل الببرارت دهانببه مکببده، 

نشبانه   (58)الرارت مغز و نفبوک و ریبزش خلبط گبرم از سبایر اعضبا مبي باشبند

ای از الضبور اخبالط ایبم عالمبت نشبانه تشخیصي دیگبر خبارش زببا  اسبت،

باشبد، منشباا اخبالط مبذکور متفباوت مبي باشبند، در تند و خورنده در زببا  مي

کبده یبا برخي موارد خلط از سر فبرو مبي ریبزد و گباهي منشباا آ  مبي توانبد م

نشباا خلبط هبا، شبناخت دقیبو مکل ببد  باشبد کبه اهبتبه ماننبد سبایر بیماری

زا منببوط بببه شببناخت سببایر نشببانه هببای غلبببه خلببط در اعضبباا مببذکور بیمبباری

  (59)باشدمي

 
 

 بحث و نتیجه گیری
ببه یافتبه هبای ایبم پبژوهش الكمبای طبب سبنتي ایبرا  عبالوه با توجه 

بر ککر عملكرد های مختلبف زببا ، توجبه ویبژه ای ببه زببا  در مکاینبات کلبي 

هببای کلببي خببود داشببته و از خصوصببیات متنببوع آ  جهببت تشببخیص بیماری

بسبیاری از شبكایات  هبذا  مبي نمبوده انبد  بد  و نیز سایر اعضاا استفاده فبراوا

هبا یبا علبل خبار  از ایبم عضبو نسببت مربوط به زبا  یا عالئبم آ  ببه بیماری

  توجببه بببه ایببم نشببانه هببا در بررسببي الببادت مختلببف بببد  بببه دشببوداده مبي 

الدی بوده است که در کتب طبب سبنتي ایبرا  جمالتبي مبنبي ببر اینكبه زببا  

آمبده اسبت  الكمبای طبب سبنتي ایبرا  ببا دیبد  آشكار کننده راز انسا  است، 

زبا  نه تنها بر بیمباری زببا  آگباه مبي شبدند بلكبه ببه جهبت افتبراد امبرا  

 اعضاا دیگر از آ  کمخ مي گرفته اند  

شیخ اهرئی  و الكمبای مبا قببل و بکبد از ایشبا  ببا ککبر عالئبم مختلبف 

یببا  هببای زبببا  عالیببم مببذکور را بیشببتر بببه بیمبباری اعضبباا دیگببربیماری

های عبام ببد  ماننبد انبواع سبوا مبزا  هبا مرببوط دانسبته انبد  در ایبم بیماری

هایي ماننببد رنببگ، انببدازه، خشببكي و تببری زبببا ، ثقببل و ورم، رویكببرد شبباخص

نوع الب  چشبایي، سبوزش، خبارش و شبقاد زببا  ببه عنبوا  عالئبم و نشبانه 

باشببد  در مجمببوع بببر اسبباس نتببابد ایببم هببای تشخیصببي زبببا  مببد نرببر مي

لاهکه در طب سبنتي ایبرا  ایبم عضبو شبریف ببدهیل هلافبت خبود عبالوه ببر م

های االتمباهي خبود، بیشبتر از اعضباا دیگبر متب ثر مبي گبردد و ببه تببع بیماری

امببرا  آنهببا، نشببانه هببای مختلفببي را بببروز مببي دهببد  در ایببم مكتببب طبیببب 

جهببت هببر گونببه تشببخیص الببادت مختلببف سببالمت و بیمبباری بببد  و التببي 

ای ببه خصوصبیات صوصاٌ مغز و دسبتگاه گبوارش بایبد توجبه ویبژهسایر اعضا خ

   (56)زبا  داشته باشد

ر بر اساس نتباید ایبم پبژوهش تبا البدودی البوزه هبای کباربردی زببا  د

هببا از منرببر طببب سببنتي ایببرا  مشببخص امببر تشببخیص و پیگیببری بیماری

گردیببد امببا بببا توجببه بببه اینكببه هببم اکنببو  متخصصببیم طببب سببنتي بببدو  

دسترسي ببه پروتكبل هبای اسبتاندارد تشخیصبي اقبدام ببه تشبخیص وضبکیت 

سالمت و بیماری افراد بر اساس یافتبه هبای بباهیني از جملبه مکاینبه زببا  مبي 

دسترسببي بببه مسببتندات دقیببو جهببت تکیببیم صببحت و سببقم  نماینببد، امكببا 

ملاهب ملبرز شبده در منبابع طبب سبنتي و ارزیبابي اعتببار و میبزا  کباربردی 

باشببد  نميهای تشخیصببي ملببرز شببده در طببب سببنتي میسببر بببود  شبباخص
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طراالببي و اسببتاندارد سببازی پروتكببل هببای تشخیصببي طببب سببنتي جهببت 

ب ناپبذیر پبژوهش در طبب سبنتي بررسي موارد فبود اهبذکر از ضبروریات اجتنبا

بخبش عمبده روشبهای الاضبر پبژوهش  ییافتبه هبا ببر اسباس باشد ایرا  مي

تشخیص در طب سبنتي ایبرا  متكبي ببه یافتبه هبای بباهیني اسبت و الكمبای 

طب سبنتي جهبت تشبخیص البادت سبالمت و بیمباری ببر اسباس مشباهدات 

نبوا  وضبکیت نبب ، وضبکیت پوسبت ببد  و ببه ع باهیني ماننبد رنبگ چهبره،

ده مشخصببات های تشخیصببي بببه بررسببي و مشبباهیكببي از مهمتببریم شبباخص

  اعتبارسببنجي و کببابردی نمببود  ایببم ختببه انببدظبباهری زبببا  مببي پببردا

طراالببي و اسببتاندارد سببازی پروتكببل یببا ابببزار هببای از طریببو ها شبباخص

انجببام  و هببای مهببم پببژوهش پزشببكي ایرانببي اسببت تشخیصببي جببزا اوهویببت

 وزببا   یهامبرتبط ببا شباخص فیو تکبار میمفباه میبیجهبت تب يفیملاهکات ک

بکنببوا  اوهببیم اقببدام  يطببب سببنت میمتخصصبب میدر ببب هبباآ کبباربرد  يبررسبب

ببا توجبه ببه اینكبه همچنبیم  ضروری بکد از ایم پبژوهش پیشبنهاد مبي گبردد 

میزا  قابل توجهي از مباني طبب سبنتي ایبرا  ببا مبباني طبب چینبي خصوصباا 

ر  اسببت و از سببویي در دهببه هببای اخیببر در کیفیببات گرمببي و سببردی مشببت

های تشببخیص زبببا  را مببدو  پژوهشببگرا  طببب چینببي بسببیاری از شبباخص

ي های تشخیصببي زبببا  در طببب سببنتمقایسببه کبباربرد شبباخص،   (3)نمببوده انببد

ایرا  ببا طبب سبنتي چبیم ببا هبد  اسبتفاده البداکرری از یافتبه هبای مبدو  

شببده تشخیصببي در طببب سببنتي چببیم جهببت اسببتفاده در امببر تشببخیص طببب 

  گرددپیشنهاد مي سنتي ایرا 

 
 

 تقدیر و تشکر
خبانم میبر، پرسبنل مرکبز کبامپیوتری نبور، پرسبنل  همكباریبدینوسیله از 

 تشبكر و قبدرداني شبكده طبب سبنتي باببل کتابخانه دانشگاه علوم پزشبكي و دان

    گرددمي 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: From the viewpoint of traditional medicine, tongue reflects internal body 

states. The purpose of this study is to summarize the viewpoints of Persian Medicine (PM) references regarding 

importance of diagnostic uses of tongue. 

METHODS: Authentic PM manuscripts and perspectives of their writers were investigated in this descriptive study. 

We also searched online scientific databases such as PubMed, Scopus, Google Scholar, Magiran and SID for keywords 

such as "Tongue" and "Traditional Persian Medicine" and their Persian equivalent.  

Results: In our initial survey, we obtained 208 articles that were somehow related to significance of tongue in 

traditional medicine; among them, 66 articles were related to diagnostic indices of tongue in Traditional Chinese 

medicine (TCM). No research was found to be independently dedicated to status of tongue in PM. From the viewpoint 

of PM manuscripts, features such as color, size, form, heaviness, dryness and wetness of tongue play a key role in 

diagnosing the condition of internal organs, particularly stomach, brain and liver.     

CONCLUSION: According to the results of this study, although PM references emphasize on using features of tongue 

as diagnostic criteria, no specific pattern or category has been presented regarding diagnostic criteria of tongue so far. 

Therefore, designing standard tools for determining tongue features is essential in PM researches.   

KEY WORDS: Tongue, Traditional Persian medicine, Persian medicine, Mizaj (Temperament). 
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