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به مراجع زیربط

بدینوسیلهگواهیمیشود:
حـقترجمهفارسـیویرایشسـومکتـاب»مبانـیجامعطبچینی«،نوشـته

ماچیوچیـابـرایآقـایدکترعبـاسانصاریمحفوظاسـت.
حـقترجمـهطبـققـراردادقانونی،توسـطنماینـدهحقـوقخارجهانتشـارات

الزویـر،جـاناسـکات،بـهایشـاناعطـامیگردد.
لطفـاًدرصـورتوجـودهرگونـهسـوالیـاابهـامدرمـوردحقـوقاعطاشـدهبه

ایشـانکـهدربـاالذکـرگردیـد،بـااینجانـبتمـاسحاصـلفرمایید.

باسپاس
جیکاسکات

مجوز انتشارات الزویر



مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی





مقدمه نویسنده
27سـالاززمانـیکـهشـروعبـهنـگارشاولیـننسـخه»اصـولطـبچینـی«نمـودممیگـذرد:اینموضـوعمهر
تأییـدیبـرایـنحقیقتاسـتکهاینکتاببااسـتقبالگسـتردهفراگیرانروبروبـودهوبهعنوانکتابمرجع،بهوسـیله
بسـیاریازدانشـگاههایطبسـوزنیسرتاسـرجهانمورداسـتفادهقرارگرفتهاسـت.کتابحاضر،ویرایشیبرنسخهدوم

چاپشـدهدرسـال2005است.
هـدفازنـگارشایـناثـر،همانطـورکهازنـامآنبرمیآید،ارائـهاصولضروریطبچینیاسـت:بنابرایـناینکتاب
سـرآغازسـفریادگیریاینهنرباسـتانیاسـت.البتهکتبسـنتیچینیمتعددیبهویژهدربحثطبسـوزنیوجوددارند

امـاامیـدوارمایـنکتاببتوانـداصولیکهدرمانگربایـدپایهریزیکردهوبهجهـاتدیگرتعمیمدهـدرافراهمآورد.
منابعاصلیاینکتاب،کتبمرجعمدرنچینیوبرخیکتبکالسـیکازجملهکالسـیکطبداخلیامپراتورزرد1
)سـؤاالتسـادهسـوون2ومحـورروحانیلینگشـو3(وکالسـیکمشـکالت)نانجینگ(4اسـت.تـالشمنبرایـنبودهکه
تئوریهـایطـبچینـیذکرشـدهدرایـنکتـبرانشـاندهـمودراینمیـانتجربیاتشـخصیخودکـهدرطول40
سـالکارجمعآوریشـدهرانیـزارائـهدادهام.درهرجاییازمتنکهتجربیاتخودرابیانکـردهامازعبارت»طبقتجربه

مـن«یا»بهعقیـدهبنده«اسـتفادهکردهام.
تغییرات اصلی انجام شده در ویرایش دوم کتاب عبارت اند از:

بحثمفصلیدرموردعملکردهایپریکاردیوم.1
بحثگستردهدرموردعملکردهاوماهیتسانجیائویسهگانه.2

بحثدرموردعواملبیماریزایخارجیباتوضیحمنشأوالگویبیماریها
بحثیگستردهدربابتشخیص.3
بخشجدیدیدرموردپاتولوژی)فصلهای28،27و29(.4
مروریکاملبرتظاهراتبالینیالگوهایاندامهایداخلیهمراهباتمایزشفافتربینکمبودیینوگرمایتهیبرایهر.5

اندامبهاضافهنسخههایگیاهیبرایهرالگو

1. Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine
2. Simple Questions Su Wen
3. Spiritual Axis Ling Shu
4. Classic of Difficulties (Nan Jing)



بحثیگستردهدرموردشناساییالگوهابراساسمراحلششگانه،سطوحچهارگانهوسانجیائویسهگانه.6
بحثیبسیارگستردهدرموردماهیت،عملکردهاوکاربردهایبالینی8کانالغیرمعمول.7
بحثیبرنقاطیکهقباًلموردبحثقرارنگرفتهاندمانندنقاط4دریا،نقاطپنجرهآسمان،12نقطهستارهآسمانی،نقاطشبه.8

سانسیمیائو،نقاطسیستمچشمو5نقطهفرمان.
مروریکلیبرعملکردهاینقاطباعنوانیجدیدبانام»تظاهراتبالینی«وافزودننقاطیکهقباًلذکرنشدهبودند.9
بحثمفصلیدربارهاصولترکیبنقاططبسوزنی..10

ویرایش حاضر نسبت به ویرایش 2005 دارای تغییرات و موارد اضافه شدۀ زیر است:
بیشاز200شکلجدیددرکلکتاب.1
پرسشهایخودآزماییبرایکمکبهفراگیران.2
تاریخچهموردیهمرهباآزمونخودآزمایی.3
دیاگرامهایجدیدکهشرایطاولیهوشرایطپیشرفتالگوهایاندامهایداخلیرانشانمیدهند.4
دستورالعملهایجدیدهمراهباشکلبراینشاندادننحوهیادگیریالگوهایاندامهایداخلیدرفرایندیسادهومعقول.5

کهبنابراینبهدورازحفظکردنمحضباشد.
نکاتبالینیبیشتردرتماممتن.6
ترکیببیشتریازنقاططبسوزنیهمراهبابررسیعملکردهاینقاط.7
تاریخچههایموردیبیشتر.8
موقعیتنقاططبسوزنیذکرشده.9

خواننـدهمتوجـهخواهدشـدکهدرکتابهـایخودازعبارت»طبسـنتیچینی)1TCM(«اسـتفادهنمیکنمچراکه
شـخصاًبااینعبارتموافقنیسـتم.

ایـنعبـارتبهطـورکامـاًلتصادفـیزمانـیرواجیافتکـهغربیهادردانشـگاههایچینـیکههمگی»دانشـگاهطب
سـنتیچیـن«شـروعبـهتحصیـلنمودنـد.درچین،طبچینـیرا»ژونگیـی«)بهمعنایطـبچینـی(مینامندتااز

طـبغربی)شـییی(متمایزباشـد.
زمانـیکـهدانشـگاههایچینیشـروعبـهارائهدورههایآموزشـیبـرایدانشـجویانخارجینمودنـداصطالح»طب
سـنتیچینـی«راابـداعکردنـد.دانشـگاههایچیـنکلمـه»سـنتی«بـهآنمعنـاکهمتخصصـانطبسـوزنیدرغرب
اسـتفادهمیکنندرابهکارنمیبرند.متأسـفانه،کلمه»سـنتی«غالباًدرغرببهوسـیلهپیروانسـبکهایخاصیازطب

سـوزنیاسـتفادهمیشـودکـههرکـدامادعامیکنندنسـبتبهدیگری»سـنتیتر«یاکالسـیکترهسـتند.
بهویـژهدرزمینـۀطـبچینـی،کلمـه»سـنتی«میتوانـدبسـتهبهمنظـورگوینـدهازسـنت،معانـیمختلفیداشـته
باشـد.آیاسـنتدرسلسـلههانبهدلیلقدمتبیشـترنسـبتبهسلسـلهسـونگسـنتیتراسـت؟نکتهمهمتراینکهآیا
نوآوریهـایارائهشـدهپـساز1949بایـدبـهدلیـلمارکسیسـتیالنینیسـتیامائوئیسـتبودنکنارگذاشـتهشـود؟
1. Traditional Chinese Medicine



هنگامیکهدانشـگاههایچینی،»دانشـگاهطبسـنتیچین«نامیدهشـدهوتدریسدورههایطبسـنتیدرآنها
آغـازشـد،کاربـرداصطالحTCMبرایتعریفطبچینیوطبسـوزنیبهشـیوهایکهدرچینمـدرنانجاموتدریس

میشـود،آغازگردید.
مشـکالتاصلـیدرارتبـاطبـاعبارت»TCM«دوموردهسـتند:اوالً،اینعبارتبرطبچینیبـهآنمعناکهبهطور
عملـیدرچیـنمـدرنانجامشـدهوتدریسمیشـودعبارتیبسـیاریکنواختوغیرقابلانعطافاسـتوامـکانهرگونه

تنوعـیراازبینمیبرد.
بـهتعـداداسـتانها،بخشهـاودانشـگاههایچیـن،روشهایانجامطبسـوزنینیزوجـوددارد.زمانیکهسیسـتم
نظـامدهـیمشـخصیمورداسـتفادهقـرارگیـرد،تنـوعازبیـننمیرود.کافیاسـتبـهیککتابفروشـیدرچینسـر
بزنیـدوقسـمتکتـبطـبچینـیراچککنیـد:درصددرصـدمواردعالوهبـر»مجموعهتجربیاتپزشـکانسـنتی«،
کتابهـایزیـادیبـهنـام»مجموعـهتجربیاتپزشـکانطبچینیمـدرن«راخواهیدیافـت.قضاوتدرمـوردوضعیت
طـبچینـیدرچیـنمـدرن،تنهابراسـاسکتبمرجعمعدودیکهبهانگلیسـیترجمهشـدهاندونیزبراسـاسبرنامه
دورههـایآموزشـیاختصاصیافتـهبـرایفراگیـرانخارجیصحیحنیسـت.اینتنوعدرطبسـوزنیبهاحترامپزشـکان

قدیمـیوقدردانیازسـبکهاوتئوریهایآنهاسـرکوبنشـدهاسـت.
دومـاً،تعریـفعبـارت“TCM”،بهعنوانسـبکخاصیازطبسـوزنیدرغربکاردشـواریاسـت.مسـلماًهیچگونه
همسـانیدرطـبسـوزنیTCMدربیـندرمانگـرانغربیوجـودندارد.برایمثـال،اگرTCMبهصـورت»طبچینیو
طـبسـوزنیبـهشـکلیکـهدرچینمـدرنبـهکارگرفتهوتدریـسمیشـود«تعریفشـوددراینصورتنـهمنونه

هیچیـکازهمکارانـمTCMانجـامنمیدهیم.
بحـثهمیشـگیدرمـورداینکـهچیـنمدرن)پـساز1949(،تاچهاندازهطـبچینیوطبسـوزنیراتغییرداده،
سـازماندهیکـردهیـاحتـیباعـثتباهیآنشـدهاسـت،وجوددارد؛بحثیبسـیارگسـتردهکـهدرواقعخـودمیتواند

موضوعـیبراینگارشکتابباشـد.
البتـهرژیـمکمونیسـتچیـنمـدرنهمانندتمـامسلسـلههایقبلی،طبچینـیراتحتتأثیـرقراردادهاسـت.بدون
شـک،دسـتهبندیوسـازماندهیدرموردطبچینیوجودداشـتهاسـتکهبهعقیدهمن،بیشـتربهواسـطهنیازبهتعلیم
تعـدادزیـادیازپزشـکانطـبچینیدرشـرایطغافلگیرکنندهبهداشـتعمومیسـال1950بودهاسـتتـااعمالنیروی
آگاهمارکسیسـتارتدکسـیبـهطـبچینی.بهعـالوه،برخینظامدهیودسـتهبندیهاقبلاز1949انجامشـدهاسـت.

دولـتکمونیسـتجدیـد بـاوظیفهخطیـرارائهمراقبتهایبهداشـتیبـهجمعیتیکهبهوسـیلهبیماریهـایمتعدد
عفونی،سـوءتغذیهو25سـالجنگوقحطیضعیفشـدهاندروبروبودهاسـت:دولتجدیدتصمیمهشـیارانهایاتخاذ
کـردتـابـهطبچینـیاعتمادکـردهوآنرابهسـطحجدیدیارتقابخشـد.آنهاانتخـابمحدودیداشـتندامامجبور
بـهانجـامآنبودنـد.درواقـع،دولـتجدیـدایـنکاررانـهبهدلیلاعتقادراسـخبـهطبچینیبلکـهتنهابـهخاطرنیاز

میلیونهـارعیـتکهبرایسـالمتخـودبهطبچینـیتکیهداشـتند،انجامداد.



فاکتـورمهـمدیگـریکـهچنیـنسـازماندهیراالقـانمـودضـرورت»علمی«کردنبیشـترطـبچینیبـود؛بدین
ترتیـبایـنطـبراحتتـرازسـویپزشـکانچینـیتحصیلکردهدرغـربپذیرفتـهمیشـد.بهروشـنیدرمییابیمکه
وزارتبهداشـتعمومـیچیـندردهـه1950بیـنپیشـگامانطبچینـیوپیروانطـبچینیمنازعهسـختیوجود
داشـتهاسـت.بهعـالوه،چنیـننیـازیبـهعلمیتـرکردنطـبچینیقبـلاز1949آغازشـدهاسـت.دراصـل،دردهه

1930ودرزمـاندولـتناسیونالیسـت)چانـگکیـاِشـک(بـودکهسـعیبـرتوقیفکاملطـبچینیوجودداشـت.
بنابرایـننظامدهـیصـورتگرفتـهدرطـبچینیبهجـایدسـتورکارآگاهانهمارکسیسـتیدرسـرکوبدیدگاههای
متفـاوتایـنطـب،بیشـترنتیجـهضـرورتایجـاددانشـگاههایقابلاطمینانبـابرنامههایعلمیوآموزشـیمشـترک
بودکهبتواندهزارانپزشـکطبچینیرابهروشـیمسـتدلآموزشدهدتادسـتورآگاهانهمارکسیسـتدرسـرکوب

دیدگاههـایمتفـاوتاینطب.
هـرگروهـیکـهتصمیمبهبرپاییدانشـگاهداردالزماسـتبرنامهایکهضرورتاًنشـاندهنده»سـازماندهی«موضوع

ولزومـاًدربردارنـدهموضوعاتمشـخصبودهوبقیهموضوعاترامسـتثنیمیکنـدراتنظیمنماید.
ایـنموضـوعکـهچیـنمدرنبهطـورعمدوبهصـورتنظاممنـداقدامبهریشـهکنکردنهـرنوعتأثیرکالسـیکاز

طـبچینـینکردهاسـتبادوفاکتـورعمدهقابلاثباتاسـت.
اوالًچیـنمـدرنتمـاممتـونکالسـیکقدیمـیرادرحروفیسـادهترکـهمطالعـهآنهارابراینسـلجدیدآسـانتر
میسـازد،تجدیدچاپکردهاسـتوچنینکالسـیکهاییبخشـیازبرنامهدرسـیدانشـگاههایچینراشـکلمیدهند

)تمـامدانشـگاههایاصلیطـبچینی،دانشـکدهنیجینـگ1دارند(.
دومـاً،کتابهـایمـدرنزیادیوجوددارندکهحاصلتجربیاتپزشـکانمشـهورقدیمومدرنهسـتند،یکیازآنها
بـهنـام»ملزومـاتمتخصصـانطبسـوزنیچینمعاصر؛براسـاستجربیـاتبالینی«بهانگلیسـیترجمهشـدهوجای
تعجـباسـتکـهتعداداندکـیازهمکاراناینکتـابجالبتوجهرامطالعـهکردهاند.بهعالوه،برخیازسیسـتمهاینظام
دهـیودسـتهبندیقابلقبـولهسـتند.روشمعقـولوسـاختیافتهتدریسعملکردهـاوالگوهایاندامهـایداخلیدر
عمـلبسـیارمفیدهسـتند.بـرایمثال،زمانیکهعملکـرداندامهایداخلـیرامطالعهمیکنیماینکاررابادسـتهبندی
آنهـابـهانـدامحسـی،بافـتومـادهزیسـتیکـهتحتتأثیـریکانـدامخاصقـرارمیگیـرد،انجـاممیدهیـم.چنین
دسـتهبندیمفیـدواقـعخواهـدشـد؛چراکـهاطالعـاتمربوطبـهآنهـادرفصلهایمختلـفکتبکالسـیکبهصورت
پراکنـدهآوردهشـدهاسـت.بـرایمثـال،فصـل9سـؤاالتسـادهمیگویدکبـددرناخنهـاتظاهـرمییابـدورباطهارا

کنتـرلمیکنـد،فصـل5سـؤاالتسـادهوفصـل17محـورروحانیمیگویـدکبدبهچشـمهابازمیشـودوغیره.
البتـهدیدگاهمارکسیسـتیایجادشـدهبهوسـیلهچینمدرنمسـلماًبرطبچینـیدرحذفیاتغییـرجنبههایطب
چینیکهمتناسـببافلسـفهعلمیمارکسیسـتینبودهاندتأثیرگذاشـتهاسـت.مثاًلدربحثعملکرداندامهایداخلی،
کتـبچینـیمیگوینـدکبـدخـونراذخیرهمیکنـد،بهدرونچشـمهابازمیشـودورباطهـاراکنترلمیکنـدامادر
مـورداینکـهکبداقامتگاهروحآسـمانی)Hun(اسـتچیزینگفتهاندچراکهمسـلماًمارکسیسـتبامفهومروحآسـمانی

بیگانـهاسـت.درعینحـال،برخـیکتبامروزیازروحآسـمانیدربحـثبیماریهایذهنینـاممیبرند.
1. Nei Jing



مـنشـخصاًبـهدودلیلتأثیرمارکسیسـتبرطبچینـیراقابلتوجهنمیدانـم:اولاینکهمابهتمامکالسـیکهای
طـبچینـی)کهبسـیاریازآنهابهانگلیسـیترجمهشـدهاند(دسترسـیداریـموبنابراینمیتوانیمهرکـدامازمفاهیم

قدیمیکهتوسـطچینمدرنچشمپوشـیشـدهاسـترااعادهکنیم.
دومـاً،بـهعقیـدهمن،تأثیرمارکسیسـتبرطبچینیروکشنازکیاسـتکهدرزیرآنالیههایریشـهداریازتأثیر
نئوکنفوسیوسـیدیدهمیشـود.درواقعبررسـیاینکهاندیشـمنداننئوکنفوسیوسـیسلسـلههایمینگوسـونگتاچه
انـدازهطـبچینـیراتغییـرداده،دسـتهبندیکردهیـاحتیباعثتباهـیآنشـدهاندجالبتوجهخواهدبـود:بهعقیده

مناینمکتببسـیاربیشـتروریشـهدارترازمارکسیسـتاینطبراتحتتأثیرقراردادهاسـت.
نـگاهمـابـهنـیجینـگهمانند»کتابمقدسـمانانجیل«اسـتکهقدمتآنبهسلسـلههـانیااگرمربـوطبهاین
دورهنباشـدحتـیبـهدورهایالتهـایجنگجـوبازمیگـردد)476-221قبـلازمیـالد(.دراصـل،متونـیکـهاکنوندر
اختیـارداریـمبـه762پـسازمیـالدوبـهسـهبازبینیکهطیسلسـلهسـونگ)1279-960(اتفـاقافتـاد،برمیگردد.
بایدخاطرنشـانکنیمکهسلسـلهسـونگدورهپیروزیکنفوسـیوسدرهمهزمینههابودکهمسـلماًطبرانیزدربرمی
گرفـت؛بنابرایـننبایـدتغییـراتصورتگرفتـهتاقبـلاز1949را»خوب«)یا»روحانـی«(وتغییراتپـساز1949را
»بـد«تلقـیکنیـم.درویرایـشدومایـنکتـابدرفصلهایـیکـهمربوطبـهنقاططبسـوزنیهسـتند)فصلهای54
تـا67(موقعیـتنقـاطرانیـزاضافـهکردهام.هـدفازاینکارایننیسـتکهکتابخوبـیدرزمینٔهطبسـوزنیبرجای
بگذاریـم،چراکـهکتبـیازایندسـتبـاذکـرراهنمایپیداکـردننقاطهمراهباشـکلموجوداسـت؛بلکهذکـرموقعیت
نقـاطعمدتـاًباهـدفیـادآوریسـریعمحلنقاطوجلوگیـریازاتالفوقتخواننـدهدرپیداکردنآنهـادرکتابدیگر
بـودهاسـت.همچنیـنایـنکاربهطورویژهبراینقاطیصورتگرفتهاسـتکهاسـتفادهازآنهاکمترشـایعاسـتمانند

.G.B.17Zhengying نقطه
درپایـان،دیگـرویژگـیجدیـداینکتابنسـبتبـهویرایشقبلارتباطآنباوبسـایتاسـت.اینوبسـایتبرای
بازتابطرحکتابچاپشـدهطراحیخواهدشـدوکارباآنآسـانترازCDخواهدبود.بانکشـکلهاازتمامیتصاویر
وفلوچارتهـایکتـابوبیـشاز1000پرسـشخودآزمایـیبهاضافهسـؤاالتچندگزینهای،صحیح-غلـط،جورکردنی

وجـایخالینیزموجـودخواهدبود.
جیووانیماچیوچیا
سانتاباربارا

NOTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------
i Scheid V 2002 Chinese Medicine in Contemporary China, Duke University Press, Durham, p. 32.
ii Chen Youbang and Deng Liangyue 1989 Essentials of Contemporary Chinese Acupuncturists’ Clinical Ex-

periences, Foreign Languages Press, Beijing.
iii Wang Ke Qin 1988 Theory of the Mind in Chinese Medicine (Zhong Yi Shen Zhu Xue Shuo ), Ancient 
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پیشگفتار
علمپزشـکیقدیمیترینعلمبشـریتاسـت،چراکهازآغازآفرینشانسـانبهدنبالکشـفاسـراربدنخودودرمان
بیماریهـابـودهاسـت.ایـنتـالشهمچنانادامهداردوشـایدتاروزیکهانسـاندراینکرهخاکیاسـت،ادامهداشـته
باشـد.بـاهمهپیشـرفتهایحاصلشـدهدرعلـوممختلف،علمپزشـکیرایجنمیتواندادعـاکندعللومکانیسـمایجاد

همـهبیماریهاودرمانآنرامیشناسـد.
ازآنجایـیکهانسـانهاوسـایرموجـوداتزندهدارایسـاختارپیچیدهایهسـتند،نمیتوانادعاکـردعللبیماریها
ودرمانآنهابهطورکاملهمانیاسـتکهدرزیرمیکروسـکوپهایآزمایشـگاههایتحقیقاتیدیدهمیشـود.بیشـک
اجـزایدنیـایپیرامـونمـابـرسـالمتموجـوداتزنـدهتاثیرگذارهسـتند.طـبسـنتیومکمـلاززوایـایدیگریبه

سـالمتانسـانمینگرنـدومکانیسـمهایمتفاوتیبـرایایجادودرمـانبیماریهاشـرحدادهاند.
طـبچینـیبـهعنـوانیکـیازقدیمیتریـنومتداولتریـنمکاتـبطـبسـنتیدنیـابـاقدمتـیچنـدهزارسـاله
امـروزهدربسـیاریازبیمارسـتانهاومراکـزدانشـگاهیدنیـاتدریـسومطالعـهمیشـودوبسـیاریازبیمارسـتانهاو
مراکـزدرمانـیمعتبـردراقصـینقـاطدنیاشـاخههایمختلـفآنازجملهگیاهاندارویـی،طبسـوزنیو...رادرکنار

درمانهـایپزشـکیرایـجبـرایبیماریهـابـهکارمیبندند.
کتـابحاضـربـهعنـوانیکـیازمعتبرتریـنکتـبطبسـنتیچینـیکهبهآنطبشـرقینیـزگفتهمیشـود،در
واقعمرجعآشـناییبااصولومبانیاینطباسـتکهبهدلیلاسـتقبالبسـیارزیادپزشـکانسراسـردنیاچندینبار

ویرایشوتجدیدچاپشـدهاسـت.
مطالعـهایـنکتـاببـرايتمامـیپزشـکانعالقمنـدبـهطـبسـوزنی،گیاهـاندارویـیوسـایرطبهـایمکملو

فارغالتحصیـالنودانشـجویانتمامـیرشـتههایطـبسـنتیومکمـلبسـیارمفیـدوراهگشـاخواهـدبـود.
بـرخـودالزممیدانـمکـهاززحمـاتوتالشهـایبیدریـغوشـبانهروزیدوسـتخوبـمجنـابآقایدکتـرعباس
انصـاریکـهبـانهایتدقتتالشکردنداینمجموعهگرانقدربهفارسـیبرگرداندهشـودودراختیـارهموطنانعالقمند
قـرارگیـرد،سپاسـگزارینمایـم.بهامیدآنکهخدمـاتدرمانیعلمیوواقعـیطبچینیوطبسـوزنیدراختیارمردم

بیشـتریقرارگیرد.

دکترامیرهومنکاظمی
عضوهیئتعلمیومعاوندانشکدهطبسنتیدانشگاهعلومپزشکیتهران
استاددانشگاهپکن
عضوهیئترئیسهفدراسیونجهانیطبسوزنی
استادمدعودانشگاهسانتیاگودکامپوستالاسپانیا





مقدمه مترجم
طـببهعنـوانبخـشجداییناپذیـرزندگیانسـاندرتمامادوارتاریـخهمراهاوبودهاسـت.دردورنجهمـوارهجزئیاز
زندگـیبشـربـوده؛بنابرایـناوبرایکاهشآالموحفظسـالمتیخودهموارهدرجسـتجویراهیبرایدرمانبودهاسـت.
طـبسـنتیچینـیدانشـیآمیختـهازفـنوهنربااینباوراسـتکهبدنانسـانعـالوهبرسـاختارفیزیکـیدارایکالبد
انرژتیـکنیـزهسـتوایـنانـرژیدرکانالهاییبهناممریدینجاریاسـت،ریشـههربیماریرادراختـاللبهوجودآمده
درالگـویانـرژیحیاتـیبـدنجسـتجومیکندوبااصـالحالگویمزبـوربیماریرادرمـانمیکند؛بهگونهایکـهاگربدن
درهماهنگـیبـاانـرژیدرونیخودباشـد،فردازسـالمتیبرخورداربـودهودربرابرعواملبیماریزاازخودمقاومتنشـان
میدهـد.تئـوریییـنویانگجزءمبانیطبچینیبهشـمارمـیرود،بهطوریکهتعاملبینایـندونیرویمتضاد،حیات

جهـانهسـتیراشـکلمیدهـدودرصورتعـدمتعادلبینایـندونیرو،بیماریعارضمیشـود.
طبسـنتیچینشـاخهایازپزشـکیباقدمتیپنجهزارسـالهاسـتکهنگاهیکلنگردارد؛باوجودگذشـتسالهای
متمـادی،همچنـاندربسـیاریازکشـورهایپیشـرفتهدنیـابهعنـوانمکملیبـرایطبغربیمورداسـتقبالقـرارگرفته
اسـتوازآنبرایارتقایسـالمتودرمانبیماراناسـتفادهمیشـود.باتوجهبهاثرگذاریچشـمگیرطبسـنتی،امروزه
جامعـهپزشـکیجهانـیومراکزعلمیبسـیاریدرسراسـرجهان،طبسـنتیرابهگونـهایجامعموردمطالعـهوپژوهش

قـرارمیدهنـد؛ازاینرو،شـناختمبانیطبسـنتیچینیامریضروریاسـت.
کتـابحاضـرکهشـاملمبانیجامعطبچینیاسـت،یکـیازجامعترینومعتبرترینکتابهـایمرجعدراینزمینه
اسـتکـهمیتوانـدبـرایتمامـیدانشآموختـگان،محققـان،پزشـکانوعالقمنـدانمفیـدواقعشـود.اینکتـابازدیگر
کارهـایارزشـمند»جیووانـیماچیوچیـا«بودهومشـتملبر8بخشو70فصلاسـتکهترجمۀآندرچندجلدمنتشـر
میشـود.عملکـرداندامهـایداخلی،عللبیماریها،اصولتشـخیص،پاتولوژی،شناسـاییالگوها،موقعیـتوعملکردنقاط

طـبسـوزنیواصولدرمـانازبخشهایاصلیکتابحاضرهسـتند.
ترجمـهایـنکتـابازچهارسـالقبلشـروعشـدودرسـال94کـهبرایاخذمجـوزازانتشـاراتالزویراقـدامکردیم،
انتشـاراتالزویـراعـالمکردنـدکـه2ماهقبلویرایشسـومکتابچاپشـدهاسـتومجـدداًکلکتاببـاویرایشجدید
مطابقـتدادهشـد.نظـربـهاینکـهجایگزینیبسـیاریازکلمـاتواصطالحاتبـرایاولینبـاردرایرانصـورتمیگرفت،

زمـانزیـادیصـرفمعادلسـازیآنهاشـدوبارهایـکفصلبهطـورکاملتغییردادهشـد.
دراینجابرخودالزممیدانمازآقایدکترامیرهومنکاظمی،اسـتاددانشـگاهطبسـنتیپکنبهجهتراهنماییهای
ارزشمندشـانوازخانمهـامرضیـهاحمـدیوشـکوفهامیریکهویراسـتاریوتصحیحمتنرابهعهدهداشـتهاند،صمیمانه

قدردانیوسپاسگزارینمایم.
بـهتجربـهمیدانـمباتمامکوشـشهاییکهدرترجمهاینکتابصورتگرفتهاسـت،ممکناسـتکمبودهاونواقصی

درکتابوجودداشـتهباشـد؛امیدوارمخوانندگانمحترمراهنماییهایارزشـمندخودراازمادریغنفرمایند.

دکترعباسانصاری
پزشکوفارغالتحصیلطبسوزنیازدانشگاهCBIATCچین
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-------------------------------------------
دریافت و تغییر و تبدیل غذا را کنترل می کند/335

مایعات را جداسازی می کند/336
دیگر جنبه ها/337

-------------------------------------------
فصل 15 | عملکردهای رودۀ بزرگ/341 

-------------------------------------------
عبور و هدایت را کنترل می کند/342

جذب  باز  را  مایعات  و  تبدیل  مدفوع  به  را  شده  هضم  غذایی  مواد 
می کند/342

دیگر جنبه ها/343
-------------------------------------------

فصل 16 | عملکردهای کیسه صفرا/346 
-------------------------------------------

ذخیره و ترشح صفرا/348
تصمیم گیری را کنترل می کند/349

رباط ها را کنترل می کند/350
دیگر جنبه ها/350

-------------------------------------------
فصل 17 | عملکردهای مثانه/355 

-------------------------------------------
مثانه با تغییر شکل چی، آب را دفع می کند/355

دیگر جنبه ها/357
-------------------------------------------

فصل 18 | عملکردهای سانجیائوی سه گانه/361 
-------------------------------------------

عملکردهای سانجیائوی سه گانه/362
چهار دیدگاه در مورد سانجیائوی سه گانه /367

قسمت 3------------دیگر جنبه های سانجیائوی سه گانه/374
عملکردهای شش اندام یانگ غیرمعمول )چهار دریا(

مقدمه/383
-------------------------------------------

فصل 19 | عملکرد شش اندام یانگ غیرمعمول/385 
-------------------------------------------

رحم/386
مغز/392

394/MARROW

استخوان ها/395
عروق خونی/395
کیسۀ صفرا /396

چهار دریا/397
-------------------------------------------

نمایه/403
دیگرآثار مترجم/410


