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  285 ---  1391پاييز ، ومسي  سال سوم، شماره  tndic@tums.ac.ir: فرد مسئول مكاتبات* 

 

 1391پاييز  ،سوم ي، شمارهسومتي اسالم و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  

  مسكن در طب سنتي ايرانچگونگي عملكرد داروهاي تسكين درد و 
  

  * ب ،اميد صادقپور الفنفيسه حسيني يكتا 
  

  شاهد،تهران پزشكي، دانشگاهگروه طب سنتي، دانشكده الف 
  استاديار گروه گياهان دارويي وطب سنتي، موسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسالمي و مكمل، دانشگاه علوم پزشكي تهرانب 

  

  

  چكيده
گـردد و از   باشد و شايعترين شكايتي است كه باعث مراجعه بيمـار بـه پزشـك مـي     احساس درد از عاليم اوليه بسياري از بيماريها مي

هاي ايجاد درد از ديدگاه طب سنتي ايران اعـم از سـوء    در اين مطالعه مكانيسم. اند حكما در فكر تسكين قطعي و سريع آن بودهديرباز 
مزاج مختلف و تفرق اتصال طبقه بندي گرديده و داروهاي مسكن نيز براساس چگونگي تسكين درد، به دو دسته حقيقي كه باعـث از  

شوند وغير حقيقي كه با دو مكانيسم ترطيب و سكرآوري و تخديركه باعث تسكين موقـت درد   مي بين رفتن سبب درد و درمان قطعي
جايگاه و روش مصرف اين داروها با توجه به شدت درد و ميزان توانـايي بيمـار و عضـو درگيـر مشـخص      . شوند گردند،تقسيم مي مي
  .گردد مي

توان  و مسكنهاي واقعي جهت درمان دردهاي موجود در اعضا مختلف مي رسد با شناخت دقيق سبب اصلي ايجاد كننده درد به نظر مي
باشـند،   در ميزان مصرف مسكنها و مخدرهايي كه امروزه به اشكال مختلف خوراكي و تزريقي به صورت گسـترده مـورد مصـرف مـي    

  . كاهش چشمگيري ايجاد كرد
  درد، مسكن،مخدر، ابن سينا، طب سنتي ايران :واژگان كليدي

  

  

  :مقدمه
اي از بدن به پزشك  كه با شكايت از درد در ناحيه هربيماري
داشـتي كـه از رونـد درمـان      كند اولين توقع و چشم مراجعه مي

. باشـد  خود دارد تسكين هر چه سريعتر و مـداومتر دردش مـي  
توجه به آمار باالي مصرف مسكنهاي خوراكي و تزريقي جهت 

گـذرا   درمان دردهاي موجود در اعضـاي مختلـف از دردهـاي   
همچون برخي سردردها گرفتـه تـا دردهـايي كـه بـه صـورت       

فرسا در گروهي از بيمـاران سـرطاني باعـث آزار روح و     طاقت
گردد، اهميت پرداختن به ايـن گـروه از داروهـا و     روان آنها مي

  . كند هاي عملكردي آنها را آشكار مي تأثيرات و مكانيسم
در اين مطالعه سعي شده است به بررسي چگونگي كاركرد 
مسكنها و مخدرها از ديدگاه طب سنتي پرداخته شود و جهـت  

تبيين بهتر و فهم عميقتر موضوع اين مقاله به دو بخش تقسـيم  
شده است كـه بخـش اول بـه بررسـي مكانيسـم ايجـاد درد و       

ر پـردازد و د  اسباب ايجاد درد از منظر طـب سـنتي ايـران مـي    
ها و چگونگي تأثير آنها در  بخش دوم به تشريح چيستي مسكن

  . شود تسكين دردها در اين مكتب درماني پرداخته مي
  

  :ها يافته
  :هاي ايجاد درد مكانيسم-1

جهت بررسي و تبيين عملكرد مسكنها و مخدرها در بهبود 
درد در ابتدا در مورد چگونگي ايجاد درد از ديدگاه طب سـنتي  

نظرات حكما در ايـن بـاب مطـالبي ذكـر       رسي نقطهايران و بر

 91تير : افتيدر خيتار

 91شهريور : تاريخ پذيرش

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ... چگونگي عملكرد تسكين درد و  

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه ---  286

خواهد شد و در راستاي اين امر عملكرد داروهاي مختلـف در  
  . تسكين درد مورد بحث قرار خواهد گرفت

درد در حقيقت يك احساس منافي و ناخوشايند براي بـدن  
در واقـع  . است و در متون طب سنتي در مقابل لذت قـرار دارد 

ض انسان شـده و او را از درك لـذات   عار درد حالتي است كه
به طور كلي اسـباب ايجادكننـده درد شـامل سـوء     . دارد باز مي

  ).1،3،11(شود مزاج مختلف و تفرق اتصال مي
شود كه در  به سوء مزاجي گفته مي: سوء مزاج مختلف1-1

اثر عارض شدن يك مزاج غريبه به صورت آني بر جوهر عضو 
عث تغيير در مـزاج جـوهري   شود اين مزاج غريبه با عارض مي
شود و باعث سردتر شدن و يا گرمتـر شـدن عضـو از     عضو مي

اي كه حاصل از تضاد  گردد و حالت آزاردهنده حالت طبيعي مي
بين مزاج اصلي عضو و مزاج وارد شده بر آنسـت بـه صـورت    

شود اين نـوع سـوء مـزاج نقطـه      درد توسط قوه حس درك مي
وء مـزاج متفّـق كـه مـزاج     مقابل سوء مزاج متفّـق اسـت،در سـ   

عارض شده به صورت تدريجي جـوهر عضـو را تحـت تـأثير     
در حقيقـت مـزاج   . قرار داده و باعث ابطال مزاج اصلي ميگردد

گيـرد و حـس از    عارض شده جاي مزاج جوهري عضو را مـي 
  ) . 1،11(پديد آمدن آن آگاه نمي باشد و دركي از درد ندارد

اس درد در اثـر تضـاد   طور كه توضيح داده شده احسـ  همان
شود،  بين مزاج اصلي عضو و مزاج عارض شده بر آن ايجاد مي

شود وقتـي ناگهـان وارد آب گـرم     مثالً فردي كه وارد حمام مي
كند ولي همـين فـرد وقتـي در     شود احساس گرماي زيادي مي

حمام بماند و حرارت حمام و آب گرم روي او اثر كند اگر آبي 
ي او ريخته شود ممكن اسـت اصـالً   با همان دماي آب اول رو

احساس نكند چون مزاج عضـو گـرم شـده اسـت و احسـاس      
گرماي عارض شده نمايان نمي شود زيـرا تضـادي بـين مـزاج     

  )1. (عارض شده و مزاج عضو احساس نمي شود
تفرق به معني پراكندگي واتصال به معنـي  : تفرّق اتصال1-2

عناي عـام بـه هـر    در متون، اين تركيب به م. باشد پيوستگي مي
گونه گسستگي كه در هر يك از اعضاي مفرد يا مركـب ايجـاد   

گرددكه با توجه به وسعت و محل قـرار گيـري    شود اطالق مي
  ).4،12(شوند آن به طور خاص به نامهاي مختلف نامگذاري مي

برخي حكما از جمله جالينوس و علي بن عباس اهـوازي   
باعـث ايجـاد درد   بر اين نظـر هسـتند كـه سـوء مزاجهـا اگـر       

كنند و بـراي   شوند به خاطر تفرق اتصالي است كه ايجاد مي مي
حـال آنكـه   . سوء مزاج در ايجـاد درد جايگـاهي قائـل نيسـتند    

اي بر سوء مزاجهاي مختلف  الرّييس و پيروانش تأكيد ويژه شيخ
به عنوان يـك عامـل مهـم در ايجـاد درد دارنـد و وجـود درد       

  ).1،2(دانند د را دليل آن ميدرعضوي كه تفرق اتصال ندار
از سوي ديگر برخي بر اين باورندكه تفـرق اتصـال بـدون    

 ). 18(تواند بشود وجود سوء مزاج باعث درد نمي

البته الزم به ذكر است تمام انواع سـوء مزاجهـاي مختلـف    
سـوء مزاجهـاي حاصـل ازكيفيـات     . شـود  باعث ايجاد درد نمي

مادي وساده بالذّات باعـث  فاعلي يعني گرمي و سردي، از نوع 
شـود درد   وقتي عضو حساس از اين دو متأثر مـي .شوند درد مي

شود و عالوه بر اين تفرق اتصال نيز  كه انفعال است حاصل مي
 چگونگي ايجاد َتفرق اتصال درسوء مـزاج . شود موجب درد مي

نوع مادي واضح است زيرا بـه واسـطه وجـود ماده،گسسـتگي     
د، اما درنوع سادة گرم از آنجـا كـه گرمـا    گرد پيوندها ايجاد مي

باعث تخلخل و جدا شدن جوهر رطب از يابس شده و باعـث  
توانـدباعث   گـردد مـي   تصعيد رطب و رسوب كردن يابس مـي 

سوءمزاج سرد ساده با ايجاد قبض و تكثيف . تفرق اتصال شود
گـردد و   باعث كشيده شدن اجزا از طرفي به طـرف ديگـر مـي   

ولي در مورد دو كيفيـت  . گردد ال حاصل ميدرنتيجه تفرق اتص
منفعل يعني خشكي و تري بايد گفت سـوء مزاجتـر وخشـك،    

شـوند چـون    بالذّات و به خودي خود باعـث ايجـاد درد نمـي   
تواننـد موجـب صـدور فعـل      هاي منفعل هستند و نمـي  كيفيت

باشند، ولي هر دو اين كيفيات با تفـرق اتصـال ميتوانـد سـبب     
طور كه در باال ذكـر شـد چگـونگي     لبته همانا. ايجاد درد باشد

ايجاد تفرّق در سوء مزاج خشك و تر مادي واضح است و امـا  
در نوع سادة خشك نيز به علت ايجاد قبضي كه در اثرخشـكي  

گردد، بايد اضافه كرد كه  شود، تفرق اتصال حاصل مي ايجاد مي
ايجاد قبض و جمع شدگي در اثر يبوست بالذّات نيسـت بلكـه   

باشـد،   واسطه فقـدان رطوبـت موجـود در خلـل عضـو مـي      به 
شود و امـا در   طور كه در گل بعد از خشك شدن ديده مي همان

مورد سوء مزاجتر از آنجا كه مقصود از كيفيـت تـري، كيفيتـي    
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شـود، سـوء مزاجتـر     است كه موجب سهولت قبول اشكال مـي 
ر بنابراين هرگـاه سـوء مزاجتـ   .تواند منشأ تفرق اتصال باشد نمي

تواند درد ايجاد كند و اين به علت ايجاد تفـرق   مادي باشد، مي
اتصال ناشي از ماده است، در حالي كـه سـوء مـزاج تـر سـاده      

  ) 10.(گردد باعث ايجاد درد نمي
  
  :انواع درد-2

دسـته تقسـيم    15به هر حال درد در طب سـنتي ايـران بـه    
  .شود شود كه در زير درباره هر يك توضيح داده مي مي

سبب ايجـاد كننـده آن خلطـي    ): حكّاك(درد خارشي  2-1
شور يا تند مانند ماده لذاع صفراوي يا ماده بـورقي يـا سـوداي    

مثال اين درد مرضـي در سـر   . باشد لذّاع و يا تركيبي از اينها مي
شـود كـه بـدون وجـود درد و      ناميـده مـي   1باشد كه حـس  مي

  ).3،6،13(سنگيني فرد احساس خارش در سر دارد
باشد مثل  سبب اين نوع درد خلطي تند مي: رد خشند 2-2

وجود ريگ در كليه، البته دركتاب قانون ازخلط خشـن يـاخلط   
با قوام غليظ داراي مزاج خشك به عنـوان سـبب آن نـام بـرده     

 ) .1،3،18(شود مي

دردي است كه در اثر وجود ماده ): ناخس(درد خلنده  2-3
از عـرض كشـيده   زياد مانند خلط،ريح يا بخار، غشـاي عضـو   

 2كنـد ماننـد سـردرد خـوده     شود و تفرق اتصال ايجـاد مـي   مي
 ).2،6،13(صفراوي است) بيضه(

مسبب ايـن درد ريـح يـا خلطـي     ): ممدد(درد كشنده  2-4
كشد و مستلزم نقصان و  است كه عصب و عضله را از طول مي

و از آنجا كه عصـب و عضـله داراي   . كم شدن در عرض است
گيرند مختص بـه ايـن اعضـا     طولي قرار مي صالبت كم بوده و

ــاح  . باشــد مــي ــال آن، ســردرد خــوده ناشــي از بخــار و ري مث
 ).3،6،13،18(باشد مي

اي زياد اعم از مـواد   هرگاه ماده):ضاغط(درد فشارنده  2-5
داراي قوام مثل اخالط اربعه و يا بي قوام مثـل ريـح و مائيـت    

گ كنـد موجـب   دور عضو را فرا بگيرد و جا را براي عضو تنـ 
 ).3،13(شود ايجاد اين نوع درد مي

ايجادكننده اين نوع درد را ): مفسخ(درد از هم پاشنده  2-6
ماده ميان اجزاي عضله و غشاء دانسته اند كه آنها را از هم بـاز  

دانند كـه باعـث    اي مي البته برخي اطبا عامل آن را ماده. كشد مي
اتصال در غشـاء و   شود و باعث تفرق تحليل عضله و غشاء مي

گـرددو بـه عبـارتي غشـاء و عضـله را از هـم        حتي عضله مـي 
 ).1،3(پاشد مي

ماده يا رياحي بـين اسـتخوان و   ): مكسر(درد شكننده  2-7
غشاي پوشاننده آن و يا سردي كـه باعـث تكـاثف و انقبـاض     

اتفـاق   3مانند آنچه در بيماري ريح الشّوكّه. شود شديد غشا مي
  ).3،4،18(افتد مي

اي اسـت در   سبب آن مـاده ): مرخّي(كننده  درد سست 2-8
گوشت عضله كه به وتر و عصب رسيده و باعـث ايجـاد يـك    

اي اسـت كـه    شود وبرخـي گوينـد سـبب آن مـاده     درد نرم مي
كشد بدون درگيري وتر و علت نامگـذاري   گوشت عضله را مي

اين نوع درد به رخو آن است كـه گوشـت از وتـر و عصـب و     
از نوعي كه سـبب آن   4مانند استرخاي جفن. تر استغشاء نرم

 ).1،3،7،11(باشد رسيدن رطوبت زياد به عضالت آن مي

ماده يا رياح زياد و غليظ كه بـين  ): ثاقب(درد سوزني  2-9
ــا حركــت   طبقــات عضــو صــلب مثــل روده حــبس شــود و ب

كـه دارد باعـث   ) حركت دوراني ماده حول محور خود(دوراني
غليظي ماده وبسياري آن و تنگي جا دائم  شودوبه سبب درد مي
اش  كندكه روده كند و فرد احساس مي رساند و نفوذ مي آزار مي

 ).1،11،13،18(كنند را دائم سوراخ مي

شــبيه بــه درد ثاقــب اســت و ): مســلي(درد ميخــي  2-10
تفاوت آن با درد ثاقب در آن است كه مسبب درد در موقع پاره 

شود  ه يا غلظت عضو متوقف ميكردن عضو به علت غلظت ماد
سوزني و ميخي ازنظرماده ومحل شبيه  درد گردد يعني مي و حبس

هم هستند وتفاوت آنها درحركت و سكون ماده است به طوري 
كند ولي  كند و نفوذ مي كه در درد سوزني ماده،عضو را پاره مي

 ). 1،13،18(كند اما نفوذ وجود ندارد  در درد ميخي پاره مي

برخي حكما اين نوع درد را بـه سـبب   : درد ضرباني 2-11
آماس گرم و يا سرد، صلب و يا نرم نزديك شريان ذكـر كـرده   

شيخ الرييس در . داند اندو برخي عامل آن را فقط آماس گرم مي
نمايد كه ورم سرد چه صلب و چه نـرم درد   توضيح آن ذكر مي

اگـر ورم گـرم    .و آزاري ندارد مگر اينكه تغيير كند و گرم شود
باشد و در عضو حساسي قـرار گرفتـه باشـد و در نزديكـي آن     
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شريانهايي كه دائم در ضربان هستند قرار داشته باشد بـه علـت   
. آيد شود و اندام به درد مي تنگي جا در اثر ورم ضربان حس مي

 5مثــال ايــن نــوع درد، ســردرد خــوده ناشــي از ورم فلغمــوني
 ).1،3،6،18(باشد مي

آماسي كه در عضوي است كه عضو حس : ثقليدرد  2-12
شود و احساس  علت آماس معاليق آن كشيده مي ندارد و فقط به

كند مثل طحال و ريه و يا حس دارد اما شدت بيمـاري   ثقل مي
باعث از بين رفتن حس در آن ناحيه شده است مثل سرطان فم 

 ). 1،6(معده و يا سر درد خوده بلغمي، يا خوني و يا سودايي

كند شدن قوه محركه در آن ): اعيا(درد درمانده كننده 2-13
باشد يكي آنكه در اثر خسـتگي   شود كه چهار نوع مي ايجاد مي

باشد با نام اعيا تعبي، دوم سبب آن خلط ممدد است بـا نـام    مي
باشـد بـا نـام اعيـا نـافخ و       اعيا تمددي،سوم سبب آن رياح مي

را اعيـا قروحـي    چهارم آنكه در اثـر خلـط الذع اسـت كـه آن    
نامند و البته در برخي موارد تركيب ايـن دردهـا نيـز يافـت      مي
شود مثل اعيا ورمي كه تركيب دو نـوع تمـددي و قروحـي     مي

 )1،3،18(است 

كه در اثر خلط حاد و تيزي ايجاد )لذاع(دردسوزاننده 2-14
شود  شودكه درعضو حبس شده ويا از آن رد شود، ايجاد مي مي

نگام خـروج اسـهال صـفرايي در مقعـد ايجـاد      مثل حالتي كه ه
 ). 6،18( 6ناشي از ورم جمره) بيضه(شود و يا سردرد خوده  مي

اين درد يا در اثر مزاج شديداً سرد اسـت  : درد خدر 2-15
و يا در اثر انسداد منافذ روح حساس كه به وسـيله عصـب بـه    
طرف عضو در حال جريان است و يا اينكه در اثر امـتال اوعيـه   

باشد كه وقتي از ماده سرد پر شود اعضاي مجاور را تخـدير   مي
شود كه كامالً و يـا نـاقص    در درد خدر حس مختل مي. كند مي

شودولي اگر سبب قوي باشـدهمراه بـا انسـداد منفـذ      درگير مي
قوت حس، منفذ قوت حركت هم مسدودمي شود البته برخـي  

كـه   هـا  دانند كندي دندان خدر را مخصوص به نقصان حس مي
  ). 3،14،18(باشد شود مثالي براي آن مي شناخته مي 7به ضرس

  :اسباب مادي درد-3
هـاي مـادي درد    طور كه در انواع درد گفته شد، سبب همان

كيفيت درد ايجاد شده . باشد شامل اخالط چهار گانه و رياح مي
  . توسط آنها به تفكيك در زير توضيح داده خواهد شد

درد ناشـي از اخـالط يـا در    : طايجاد درد توسط اخال 3-1
باشد، مثالً يك خلط شور و يا حريـف درد   اثر كيفيت خلط مي
كند و يا يك خلط حاد باعث ايجاد درد لـذاع   خارشي ايجاد مي

شود و يا در اثر كميت آن،به طور مثال خلط به علـت زيـاد    مي
گردد، البته گـاه   بودن باايجاد تمدد و تفرق اتصال باعث درد مي

  ). 1،3(باشد است درد در اثر كميت و كيفيت هر دو مي ممكن
رياح در واقع با ايجـاد تفـرق   : ايجاد درد توسط رياح 3-2

رياح معمـوالً در اعضـاي حسـاس    . شوند اتصال باعث درد مي
شود و در اعضا صلب مثل استخوان و يـا رخـو مثـل     ايجاد مي

ن كند البتـه گـاه ممكـ    لحم غددي رخو ايجاد تفرق اتصال نمي
است بعضي رياح عظيم باعث شكستگي استخوان و خرد شدن 

شود و اين احساس  الشوكه ديده مي آن شوند كه در بيماري ريح
درد در اثر ريح بر خود استخوان نيست بلكـه در اثـر تحريـك    
اعصاب متصله نزديك به آن است كه فرد حتي از لمس پارچـه  

 ). 3،4(كند بر روي بدن احساس درد شديد مي

وجه به محلي كه ريح در آن وجـود داشـته باشـد نـوع     با ت
رياح يـا در انـدامي تـو    . شود متفاوت است دردي كه ايجاد مي

گيرنـد مثـل معـده و     خالي هستند و در جوف اندام جـاي مـي  
هـا و   شوند و يا در ميان طبقـه  باعث دردهاي تمددي در آن مي

ليفهاي يك عضو هستند مثـل قرارگيـري آنهـا در بـين ليفهـاي      
افتـد و يـا در ميـان     روده مثل آنچه در قولنج ريحي اتفـاق مـي  

هـا و يـا در ميـان گوشـت عضـله و غشـاي آن        ليفهاي عضـله 
هستندكه تحليل ريح موجود در اين قسمت سخت ترمي باشـد  
و ســرعت پراكنــدگي و انتشــار ريــاح بــه مقــدار و قــوام آن و 

  ).1،3،14(همچنين سختي و نرمي اندام بستگي دارد
  :رد داروهاي مسكنعملك -4

آنچه مسلم است درد يكي از عاليم اصلي و آزاردهنـده در  
بدون شك از ديرباز انسان جهـت  . باشد بسياري از بيماريها مي

تسكين دردهاي خود از داروهاي گيـاهي مختلـف بهـره بـرده     
هاي مختلف باعـث تسـكين    داروهاي مسكن با مكانيسم. است

الـه بـه تفصـيل بـه آنهـا      گردند كه در اين بخـش از مق  درد مي
 .شود پرداخته مي

شود كـه اخـالط و ارواح    داروي مسكن به دارويي گفته مي
بدون شـك تـا زمـاني كـه     . دارد را از حركات غير طبيعي بازمي
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سبب درد و قوه حس وجود دارد،درد وجـود دارد پـس بـراي    
تمـامي  . تسكين آن حداقل يكي از اين دو وجود نداشـته باشـد  

كنند، يا تحليل ماده  سكين درد يا تبديل مزاج ميمسكنها براي ت
تـوان   و ياتخدير عضو و با توجه به چگونگي عملكردشان مـي 

ــكن  ــته مس ــه دو دس ــيم    ب ــي تقس ــر حقيق ــي و غي ــاي حقيق ه
 ).1،5،18(كرد

درواقـع داروهـايي هسـتند كـه بـه      : مسكنهاي حقيقي 4-1
و . گردنـد  واسطه از بين بردن سبب درد باعث تسكين درد مـي 

هرچه باعث استفراغ مادة درد شود مانند حقنه در قـولنج و يـا   
استحمام ومسهلها در دفع اخالط وهمچنين قي و فصد وامثـال  

  .گيرند آن در اين دسته قرار مي
گيرنـد،   هايي كه در ايـن گـروه قـرار مـي     دسته اصلي دارو 

اين داروها در حقيقت مسكنهاي بـه  . باشند داروهاي مرخّي مي
به آرامي بـا تحليـل سـبب درد، آن را ريشـه كـن      رفق هستند و

كنند مانندبذر كتان، ضماد شويد، اكليل الملك، بابونه، تخـم   مي
كرفس، بادام تلخ وهرداروي گرمي كه در درجـه اول حـرارت   

زيرادر داروهاي با درجات باالتر قوه تحليل بيش از ( قرار دارد 
بـا ارخـا بـه    هرچند همراه بـودن تغريـه   ). گردد ارخا نمايان مي

علت ايجاد تليين در عضو و آمـاده سـازي آن جهـت تحليـل،     
اما هرگاه در بيماري به . باعث تقويت اثر تسكيني دارومي گردد

استفراغ نياز باشد بايد مرخّيات، بعد از ايجاد اسـتفراغ بـه كـار    
گرفته شوند تـا در اثـر ارخـاء مـواد بـه سـوي عضـو سـرازير         

مسـهل،قي آور و انجـام فصـد    البته ابـن رشـد داروهـاي    .نشود
هاي حقيقي نمي دانـد بلكـه تنهـا     وحقنه را جزء تسكين دهنده

آندسته از داروها را كه با ايجاد اثر متضاد بـا سـبب درد باعـث    
آورد  گردنـد مسـكن حقيقـي بـه حسـاب مـي       تسكين درد مـي 

)21،1،18،20.( 

توانـد در اثـر يـك سـوء      به طور مثال در صداع گرم كه مي
اده بدون وجود ماده ايجاد شده باشـد در قـدم اول   مزاج گرم س

بايد مزاج گرم عارض شده بر دماغ را تعديل كرد و اين امر بـا  
بـالعكس  . مصرف روغن گل سرخ خنك شده قابل انجام است
با استفاده  در صداع سرد را كه در اثر سوء مزاج سرد ساده باشد

 از ضماد خردل كه داراي طبيعت گرم و خشـك اسـت تعـديل   
در اين بيماران روغن گـل سـرخ و ضـماد    . شود مزاج انجام مي

كننـد همچنـين اگـر     خردل به عنوان يك مسكن واقعي اثر مـي 
توان با  سردرد گرم در اثر تجمع ماده صفرا ايجاد شده است مي

ايجاد استفراغ ماده توسط شاهتره باعث دفع مادة ايجـاد كننـده   
شود و بيمار  ايجاد ميگاهي اوقات سردرد در اثر رياح . درد شد

داراي درد تمددي است در اين موارد به كـار بـردن داروهـايي    
تواند  گردد، مي مانند جندبيدستركه باعث پراكنده شدن رياح مي

در صداع سرد بلغمي مزمن نيز مصرف . شود باعث تسكين درد 
تواند اخالط بلغمي ايجاد كننده دردرا از بين ببـرد،   غاريقون مي
ن دردي كه در اثر سردي ايجاد شـده اسـت مصـرف    يا در دندا

عاقرقرحا و پونه با طبيعت گرم و خشـك باعـث تحليـل مـاده     
  ). 1(شوند عامل بيماري مي

داروهايي كه به روشي جـز از  : مسكنهاي غير حقيقي 2 -4
بين بردن سبب درد، باعث تسكين آن گردد در اين دسته جـاي  

 :شود تقسيم مياين مسكنها خود به دو دسته . گيرند مي

: آور هسـتند  داروهايي كه رطوبـت بخـش و خـواب    -الف
خواب با تقويت قـواي طبيعـي سـبب تحليـل بهتـر مـاده درد       

شود و از طرفي به علت حركت ارواح و قوا به بـاطن كليـه    مي
هرگـاه خـواب بـا    . شـود  ادراكات از جمله ادراك درد كـم مـي  

باشـد،  گرسنگي همراه شود در مـواردي كـه سـبب درد مـادي     
شـود، زيـرا طبيعـت بـه هضـم غـذا        تسكين قويتري ايجاد مـي 

پردازد، مانند مصـرف   مشغول نمي شود وبه مبارزه با مرض مي
  ). 1،14،8،18( 8روغن بنفشه و نيلوفر در صداع يبسي

اين داروها به سـه  : شوند داروهايي كه مخدر ناميده مي -ب
احداث شود ايجادسردي بسيار ويا  روش باعث تسكين درد مي

سميت در عضو ويا اثر خواب آور، باعث نقصان ويا بطالن قوه 
اين داروها بـا قـوت سـردي و خشـكي و     . شود مدرك درد مي

بندنـد و   كنند و مسـامها را مـي   قبض خود اخالط را منجمد مي
شـوند و يـا آنكـه باعـث      مانع نفوذ روح نفساني در عضـو مـي  

كت عضـو  گردند و حس و حر تكاثف روح نفساني متحرك مي
نمايند،  كنند و عالوه بر روح نفساني، عضو را سرد مي را كم مي

تواند بالفعل، با به كار بردن يخ وبرف و آب سرد  كه اين امر مي
ايجاد سـميت در عضـو را در   . باشد و يا بالقوه با مصرف افيون

نمونةداروهاي مخدركه بـا ايجـاد   .توان ديد افيون و بذرالبنج مي
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كننــد، بــذركاهو و خشــخاش    مــي خــواب درد را ســاكت 
  )5،20،18(باشد مي

از اثر تخـديري ايـن داروهـا در تسـكين بسـياري دردهـا        
شود، به طور مثال مضمضه با طبيخ لفاح و يا طبـيخ   استفاده مي

شود و يا اگر بذر البنج  ريشه بنج دانه باعث بهبود درد دندان مي
كنـد وارد   با قطران ساييده شود و در سوراخ دنداني كه درد مي

  ). 1(يابد شود درد آن تسكين مي
تـوان متوجـه شـد كـه طبيعـت داروهـاي        با اندك دقتي مي

تواند گرم و يا سرد باشد منوط به اينكه سبب  مسكن حقيقي مي
حال آنكه مخدرها همواره داراي طبيعت سرد . بيماري چه باشد

 .باشند مي

  
 : جايگاه مصرف مسكنهاي غير حقيقي-5

درمان قطعي درد در هر عضو دردناك بـا   آنچه مسلم است
گردد، بنا بر اين بـديهي اسـت    از بين بردن سبب آن حاصل مي

حـال ايـن   . باشد كه مصرف مسكنهاي حقيقي همواره ارجح مي
آيد چه زمان دسته دوم مسكنها يعنـي نـوع غيـر     سوال پيش مي

طوركـه معلـوم اسـت     همـان . كنـد  حقيقي مورد مصرف پيدا مي
علت مبارزة طبيعـت بـا امـر منـافي و در نتيجـه      وجود درد به 

تواند باعـث   ضعف طبيعت در تدبير غذا و نفوذ آن به اعضا مي
توانـد افعـال را از مجـراي طبيعـي خـود       گردد و مي تحليل قوا 

خارج كرده و مختل سازد،تا حـدي كـه باعـث تشـويش و يـا      
ممانعت در اعمالي چون تنفس گردد وبه تبع آن تنفس منقطـع،  

درد در ابتدا عضـو دردمنـد را بـه علـت     . واتر و يا قطع گرددمت
رسد اين اتفـاق بـه علـت     كند كه به نظر مي تجمع ماده گرم مي

هجوم طبيعت و به دنبـال آن روانـه شـدن مـاده بـه محـل درد       
باشد، بعد در اثر تحليل و متواري شدن بخشهايي از روح و  مي

نـوال گـاه حتـي    دهد، به همين م حيات، سردي در اندام رخ مي
بـه  .شـود  اگر درد شدت يابد و معالجه نشود باعـث مـرگ مـي   

كنـد و بعـد    عبارت ديگـر درد شـديد ابتـدا بـدن را سـرد مـي      
لرزاند، به نحـوي كـه در دردهـاي شـديد در مراحـل آخـر        مي

بيماري بـه علـت سـردي مـزاج و قلّـت روح در اثـر انحـالل        
حــرارت غريــزي،نبض صــغير و ضــعيف و بطــيء و متفــاوت 

بنابر . آيد شود و سر انجام نبض از بين رفته و مرگ پديد مي مي

اين گاه الزم است طبيب قبل از آنكـه بـه فكـر درمـان قطعـي      
در چنـين مـواردي   .بيماري باشد به تسكين سـريع دردبپـردازد  

طبيب بايد قوت بيمار را در نظـر گرفتـه و شـدت درد را هـم     
ا در حـدي نبينـد   مدنظر داشته باشد در صورتي كه توان بيمار ر

كه بتواند طول مدت درد را تحمل كند مصرف مسـكنهاي غيـر   
كند، تا درد بهبودي يابد و باعث ضـعف   حقيقي كاربرد پيدا مي

قواي بيشتر نگردد، از طرفي درمان درست دربيماريهايي كه بـا  
درد همراه هستند زماني امكان پذير است كه درد آرام شود زيرا 

ت طبيعت دردمنـد قبـل از آنكـه بـه دارو     مادام كه درد باقي اس
  )19،18،17،3،1(پردازد پاسخ بدهد به درد مي

رونـد   معموالً مخدرها هنگامي براي تسكين درد به كار مـي 
كه از بين بردن سبب درد در حين درد، امكان پذير نباشد و يـا  
آنكه از بين بردن سبب در ابتداي درمان در اولويت نباشد و يـا  

بردن سبب درد نياز به زماني داشته باشد كه در آن اينكه از بين 
البتـه  . زمان لزومي به درد كشيدن بيمار در اثر اين سبب نيسـت 

بايد به ميزان ضرر اين داروها در هر عضو هم دقت كـرد، گـاه   
مصرف مخدرها در عضوي چون دندان ضـرري خـاص را بـه    

ولي  توان با خيال آسوده آن را مصرف كرد همراه ندارد پس مي
گاهي با احتياط بايد مورد مصرف قرار گيرند تا آنجا كه برخـي  
اوقات استفاده از مخدرها در از بين بردن درد جايز نمي باشـد  
مانند ممنوعيت استفاده از آنها در پس سر به دليل آنكه به ريشه 

شـود زمـاني كـه طبيـب      توصـيه مـي  . رساند اعصاب آسيب مي
باشـد از   ن درد مـي مجبور بـه مصـرف مخـدرها جهـت تسـكي     

داروهايي مانند خشخاش كه با وجـود تخـدير بـه علـت انـس      
باشند،بيشتر استفاده شـود مگـر    والفت با طبيعت،كم ضررتر مي

آنكه نگران آثار غير قابل جبران درد بـود كـه در ايـن صـورت     
همچنـين اشـكال و   . توان از مخدرهاي قويتر اسـتفاده كـرد   مي

ز با توجه به عضوي كه در روشهاي مصرف داروهاي مسكن ني
گيرند متفاوت است مثالً ممكن اسـت   آن مورد استفاده قرار مي

مصرف ضماد يك دارو در چشم اثري بهتر از مصرف خوراكي 
آن داشته باشد و يا بالعكس مصرف يك دارو به صورت سرمه 
باعث آسيب به چشم شود و نيـاز بـه مصـلح داشـته باشـد در      

ن به علـت عبـور دارو از اعضـا    حالي كه در مصرف خوراكي آ
 )18،16،15،14،1(شود ضرر آن كم مي
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  : گيري بحث و نتيجه
طور كه بيان شد از منظر طب سنتي ايـران درد بـا دو    همان

شود كه شامل سوء مـزاج مختلـف و    مكانيسم در بدن ايجاد مي
باشد و سبب ايجاد درد مادي در تمـامي انـواع    تفرق اتصال مي

البته بسته بـه سـبب درد   . باشند ا هر دو ميآن اخالط، رياح و ي
داروهاي مسكن .شود نوع تقسيم مي15وجايگاه تاثير آن، درد به 

هر گاه باعث از بين رفتن قطعي سـبب بيمـاري گـردد و مـاده     
بيماري را تحليل بـرده و تعـديل مـزاج نمايـد،جزو داروهـا ي      

شوند كه در حقيقت باعث درمـان   بندي مي حقيقي طبقه  مسكن
گردند ولي گاهي اوقات با توجه بـه شـدت درد    طعي درد ميق

كه بيم تحليل قواي بيمار، طبيب مجبور است كه درد را هر چه 
سريعتر تخفيف دهد حتي اگر نتواند به طور كامل سبب درد را 

هـاي سـكرآور و    از بين ببرد، بنابراين از داروهايي بـا مكانيسـم  
كه تسكين موقّت درد كند مرطب عضو و يا مخدر را استفاده مي

را به همراه دارد در حالي كه سبب بيماري هنوز بر جاي خـود  
از ســوي ديگــر داروهــاي مســكن حقيقــي . مانــده اســت بــاقي
توانند داراي طبيعت سرد يا گرم باشند در حالي كه داروهاي  مي

مخدر لزوما داراي طبيعت سرد بوده وكه با سـرد كـردن عضـو    
  .گردند اعث تسكين درد ميوروح نفساني وتكاثف مسام،ب

رسد  با توجه به آنچه اتز مسكنها گفته شد اكنون به نظر مي
توان با شناخت بهتر اسـباب هربيمـاري دردزا و آشـنايي     كه مي

با مسكنهاي حقيقي در جهت ريشه كن كردن آنچه موجب درد 
گردد و در درمان قطعي بسـياري دردهـا در اعضـا مختلـف      مي

بـاالي   چشم اندازي جديد ترسيم كرد و تـا حـد زيـادي آمـار    
مصرف مسكنها و مخـدرها را كـه امـروزه در قالـب داروهـاي      

شـوند، كـاهش    گذراي دردهـا مـي    شيميايي فقط باعث تسكين
باشدكه بـر   اثبات اين مدعا نيازمند مطالعات باليني متعدد مي.داد

هـاي حقيقـي ودر صـورت     روي بيماران دردمند با به كار بردن
ت ديگـر از ديـدگاه طـب    به عبار. نياز غير حقيقي انجام پذيرد

سنتي ايران، مسكنهاي حقيقي يا غير حقيقي يا صـناعي، از هـر   

نوعي كه باشـند بـيش از آنكـه نوعشـان داراي اهميـت باشـد       
  . درست مصرف كردنشان بايد مورد توجه قرار گيرد

از سوي ديگر با توجه به آمار باالي مبتاليـان بـه دردهـاي    
همچنــين شــيوع  مــزمن وگســتردگي آن در جوامــع مختلــف و

مصرف مسكنهاي شيميايي در اين بيمـاران كـه در اكثـر مـوارد     
تـوان راهكارهـاي    فقط تسكين گذراي درد را به همراه دارد مي

عمليتري از مصرف مسكنهاي طبيعي به ويـژه حقيقـي آنهـا در    
 . پيش رو تصور كرد

 
  :پي نوشت

باشـد واز زدن چيـز    احساس خارش در سر كه بـدون درد مـي  : حس1
ارزاني،محمـد  . (بـرد  سر لـذّت مـي   حكم و يا ريختن آب گرم و يا فشردنم

ــر ــي،قم،  .اكب ــب طبيع ــه احياءط ــاپ اول،مؤسس ــب اكبري،چ ، 1.،ج1387ط
  ).161:ص

شود ومثل يك كاله خود تمام  سر دردي است كه دير عالج مي:خوده2
شود بيمار از روشنايي متنفر است و  با كمترين سبب ايجاد مي.گيرد سر را مي

  ).27:همان، ص.(د آن بدون ضربان استدر
ماده حادي در استخوان جاري شده وباعث شكسـتگي و  :ريح الشوكه3

بحرالجـواهر، چـاپ اول،   :الهروي، محمدبن يوسف. (شود فساد استخوان مي
  ).192،ص1387مؤسسه احياء طب طبيعي، قم، 

همــان، (اســترخا بــه معنــي فلــج عضــوي از بــدن  :اســترخاي جفــن4
طـب  (آيد د ايجاد شود در پلك باال افتادگي و فلج پديد ميوقتي رم)31:ص

  ).282:، ص1.اكبري،ج
باشدو عالمت  ورم غليظ با نفخ زيادكه مادة آن خون مي:ورم فلغموني5

  ).1122:، ص2.همان،ج(آن شدت حرارت ودرد وضربان است
گيرند و  ضايعات پهن روي پوست كه متفرق يا مجتمع قرار مي:جمره 6

اي آتـش   روند و درد آن مانند درد ناشي از گذاشتن پـاره  مي تا عمق گوشت
  ).1125:، ص2.همان، ج(باشد بر روي محل مي

به كندي دندان كه از رسيدن ترشي به دندان يا تصور آن ايجاد :ضرس7
  ).409:، ص2.همان، ج(شود  شود، گفته مي مي

هـاي زيـاد و يـا     سردردي اسـت كـه بـه دنبـال اسـتفراغ     :صداع يبسي8
شــود  هــاي مفــرط و يــا پــس از غــم فــراوان ايجــاد مــي        بيبــداري

  ).24:،ص1.همان،ج(
  

  
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ... چگونگي عملكرد تسكين درد و  

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه ---  292

REFERENCE: 
1. Avicenna H: Canon of Medicine, Institute Alalmy Lemtbuat, Book 1, pp. 166-164 and pp. 313-311. Book II, pp. 

250-255 and pp464-466, 2005 

2. Ahvazi A: Kamel as-Sinna at-Tibbiat. translation: Khalid Ghaffar, S. Mhmad.book 2,  Institute of Islamic 
Studies, Tehran - University McGee L, page. 208, 1388 

3. Jorjani  I.: Zakhira Kharazmshahi corrected and annotated:moharrary M., Farhangestan Publisher, Tehran, pp. 
267-263, 1380 

4. Aghili Khorasa. ni, M.,kholast-al-hekma (1stedn), Ismaeelian Publisher, Tehran.  Qom, page. 541, 1385 

5. Aghili Khorasani, M makhzan-al- advyeh,  corrected: abtahy A, habl-al- Mateen pabl.isher, Qom, pp. 131 and1422  

6. Choopany R, Emtiaay M; Tnsaz, M.; Khodadoust, M: diagnosis of diseases inIranian traditional medicine, 
publishing Frazandysh sabz, Page. 73, 1388 

7. Nafis ibn Eyvaz (2008) Sharh al-Asbab va al-Alamat. (1stedn), Jalal Publisher page. 255, Tehran.  

8. Shirazi, M:resale-al-afyounieh, editing, and researchchoopany, R.; Sadeghpour, o, Panahi, V., publishing Almaey,  
Page 147, 1389 

9. Naraghi, A: meraj-al-saada,  ta zohoor pablisher, page. 33, 1388 

10. Nafis ibn Eyvaz (2008) Sharh al-Asbab va al-Alamat translation: Al-Husseini, A., Institute of Historical 
Studies, Islamic and Complementary Medicine, page. 9, 1389 

11. Gorgani I (2005) Al-Igraz Al-Tibbieh and Al-Mabahis al-Alaieh., editing and research: Tajbakhsh, H.,. 
Institute of the Academy of Science Press Printing, p 141.1384 

12. Dehkhoda, AA: Dictionary (CD-ROM), Institute of Tehran University Printing Press, 1371 

13. Ubaidullah bin Mahmoud: tohfe  Khani, correction: mirtofeil A, Institute of Historical Studies, Islamic and 
Complementary Medicine, pp. 115-113,1387 

14.  Arzany M,  TebAkbari. C. 0.2. Institute of Natural Ahya’tb, page. 1140, 1387 

15. Chashty M, Elixir Azam , Institute of Historical Studies, Islamic and Complementary Medicine, pp. 16, 1387 

16. Arzany M:Mofarreh-al-gholoub, Institute of Historical Studies, Islamic and Complementary Medicine, pp. 437, 
1383 

17. Chashty M, Naier Azam ,  corrected: Nazim I, Almaey Press, pp. 143, 1389 

18. Amoli M : Jame-al -sharhayn, Institute of Historical Studies, Islamic and Complementary Medicine, pp. 578-583 
and pp36-49, 1388 

19. Kirmani M:Daghayegh-al-alaj, translation: Zya’abrahymy I, , press Kerman book1. Page. 220 

20. Khosravi  A.: A Guide to Health Drugs, Institute of Historical Studies, Islamic and Complementary Medicine, 
page. 144, 1386 

21. Ibn Rushd: Koliat of  medicine correct: Altalby S, Amar B; MAdkUr, E., Institute of Historical Studies, Islamic and 
Complementary Medicine, page. 124, 1387 

  

www.sid.ir

