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 مفهوم رطوبت و انواع آن در طب سنتی ایران
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 الف، مينا موحدالف، پریسا جعفریالف، مهشيد چایچی رقيمیالف، رضا ایلخانیالفچوپانی

 
 د ب شتی، ت ران، ايراندانشکدۀ طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ش ی طب سنتی، روهگ الف

 ت ران، ت ران، ايرانعلوم پزشکی دانشکدۀ طب سنتی، دانشگاه  ،طب سنتی روهگ ب
 م ، دانشگاه علوم پزشکی بابه، بابه، ايرانمس ۀمرکز تحقیقات طب سنتی و تاريخ علوم پزشکی، پژوهشکد ج

 طب ايرانی، دانشگاه علوم پزشکی بابه، بابه، ايران ۀگروه تاريخ پزشکی، دانشکد د

 چكيده
های ن ری اع  از امور طییعیه، اسیاب و عله،  در تیییا کلیۀ شاخهکوه های اصلی اس   های رطب و يابس، رطوب  و يیوس  از کلیدواژه واژه دف:سابقه و ه

ییا مف وم کار رفته اس   با وجود اهچی  چنیا میحثی، بخق مجزايی که به تی های عچلی طب که مربوط به پیشگیری و درمان اس  به داليه و عمم  و شاخه

ای اقسام رطوب  و آن پرداخته باشد، در متون طب سنتی ايران وجود ندارد  هدف از انجام ايا مطالعه، تیییا مف وم رطوب ، انواع رطوب  و عمم  ذکر شده بر

 نقق آن در تشخیص و درمان اس   

های تر، رطب و  افزار جامع نور با کلیدواژه سنتی ايران با استفاده از نرم مطالعۀ حاضر، يک مطالعۀ مروری اس   در ايا مطالعه کتب اصلی طب ها: مواد و روش

 ,Google Scholar, PubMed, Magiran, SIDرطوب  بررسی شد  هچننیا ج   بررسی ن رات محققیا عصر حاضر در ايا خصوص، موتور جستجوهای

Iran medexهای ، با کلیدواژه Damp, Dampness, Humidity, Moistness, Moisture, Wet  بررسی شد 

طور کلی در دو دستۀ رطوبات غیربدنی و بدنی قرار  کند  رطوبات به در متون طب سنتی ايران، رطوب  گاهی بر کیفی  و گاهی بر مادۀ رطب دالل  می ها: یافته

دستۀ کلی قرار داد  براساس کیفی  رطوب ، فعلی که از  توان براساس کیفی  رطوب ، ذات رطوب ، فعه رطوب  و محه آن در چ ار گیرند  رطوبات بدنی را می می

 شود، متفاوت اس    رطوب  مورد ن ر صادر می

تواند گامی در ج   ارتفاء سطح سمم  در کلیۀ مراحه پیشگیری،  ها، می تیییا مف وم رطوب  و شناخ  انواع آن و عمم  ناشی از آن گيری: بحث و نتيجه

 تشخیص و درمان باشد 

 اخمط، رطوب ، طب سنتی ايران، مزاجها:  ژهکليدوا
 

 

 :مقدمه

دانشی ک ا و عچیق  ۀارنودددربور در طب سنتی ايران که

های رطب، رطوب  و يیوس   واژهعلو  پزشوکی اسو   ۀدر زمین

های ن ری  در تیییا کلیه شاخهکوه های اصلی اس   از کلیدواژه

های  م  و شاخهاع  از امور طییعیه، اسیاب و عله و داليه و عم

کار رفته  شود به عچلی طب که مربوط به پیشگیری و درمان می

موضوع اموور طییعیوه که شالوده و اساس سمم  و  اس  

حیات انسان از ديد طب ايرانی بر آن بنا ن اده شده اس  بر 

ه، موزج، اارکوان شامه که باشد هف  اصه کلی اسوتوار می

در میح  ارکان،   (6 ال اس  افع و اخمط، اعضا، اروا ، قوا

چ ار رکا اصلی آتق، هوا، خاک و آب ذکر شده اس   آتق و 

خاک دارای کیفی  يیوس  و آب و هوا دارای کیفی  رطوب  

گیرد، به  هستند  در میح  مزاج که از ترکیب عناصر شکه می

 تر و خشک اشاره شده اس   دو کیفی  منفعلۀ 

بات عنوان جس  رطب يا رطو در میح  اخمط، خلط به

اولیه در ن ر گرفته شده اس  و اعضا و اروا  از اخمط و 

گیرند  در میح  قوا و افعالی که از قوا  رطوبات ثانويه شکه می

شود، باز ه  به قوای منسوب به کیفی  تر و خشک  صادر می

 31دی  :اف يدر خيتار

 30ارديی ش   تاريخ پذيرش:

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 مفهوم رطوبت و انواع آن ...

 

 طب سنّتي اسالم و ايران ۀمجلّ  --- 977

اشاره شده اس   هچننیا در میح  تشخیص و درمان و تدابیر 

شخیص نوع تری و خشکی مزاج و ت پیشگیری، تشخیص 

   (5–7 کند  رطوب  بر اساس عمم  آن نقق کلیدی ايفا می

با وجود اهچی  چنیا میحثی، بخق مجزايی که به تیییا 

مف وم رطوب  پرداخته باشد، در متون طب سنتی وجود ندارد  

بعود از گذش  طب سنتی ايران، به دلیه وجود اصطمحاتی که 

نیواز به تیییا،  مچکا اس  برداش  درستی از آن نشود،ها  قرن

وومی و اختصاصی میاحو  پايوه، عچ ۀبازنگری و احیواء در کلیو

های بسیار در  دهد با وجود پیشرف  ها نشان می بررسیدارد  

ها، هنوز ه  عل  بسیاری از  تشخیص و درمان بیچاری

ها ناشناخته اس  و به دلیه پاسخ نگرفتا درمانی کافی،  بیچاری

گرايق به طب مکچه وجود دارد  از سوی ديگر به دلیه وجود 

های مقیول و مؤثر در درمان  عنوان يکی از روش طب مکچه به

عنوان يکی از  ها، تلفیق طب مکچه با طب جديد به بیچاری

مطر  شده اس   7179اهداف سازمان ج انی ب داش  تا سال 

  برای رسیدن به ايا هدف تیییا مفاهی  و به روزرسانی (1 

های مطر  شده در مکاتب طب سنتی و  ها يکی از اولوي  آن

ها  مکچه اس   تیییا مفاهی  موجود در ايا مکاتب و تلفیق آن

 تواند گامی در ج   افزايق ارتقاء سمم  با طب جديد می

رسی تیییا مف وم گرم و   مطالعات مختلفی بر روی بر(1 باشد 

ای که به تیییا  العهعد مزاج انجام شده اس ؛ اما مطسرد، از ب

  هدف (66–0 مف وم رطوب  پرداخته باشد، انجام نشده اس  

از انجام ايا مطالعه، تیییا مف وم رطوب ، انواع رطوب  و عمم  

ذکر شده برای اقسام رطوب  و نقق آن در تشخیص و درمان 

 اس   

 ها: مواد و روش

روری اس   در ايا مطالعه مطالعۀ حاضر، يک مطالعۀ م

افزار جامع نور با  کتب طب سنتی ايران، با استفاده از نرم

های  های تر، رطب و رطوب  بررسی شد  انواع رطوب  کلیدواژه

برداری شد و بازبینی شد  سپس  ذکر شده، يادداش 

فرهنگ لغ  بندی انواع رطوبات صورت گرف   کتب  تقسی 

های مدن ر بررسی  واژه ج   بررسی معنی نفیسیو  دهخدا

 ,Google Scholar, PubMed, Magiranشد  موتور جستجوهای

Iran medex, SID  ج   بررسی مطالعات انجام شده با

کلیدواژه رطب و رطوب  به زبان فارسی و با 

 ,Damp, Dampness, Humidity, Moistnessهای کلیدواژه

Moisture, Wet  به زبان انگلیسی بررسی شد  هچننیا

 1مرد و  66شامه متخصص طب سنتی ايران  61مصاحیه با 

بالینی  ۀسال تجرب 65سال سا و میانگیا  5/44زن با متوسط 

ساع  انجام  46ساعته و در مجچوع به مدت  9تا  7در جلسات 

برداش  اساتید در ايا زمینه  ،شد  به من ور بررسی بیشتر

آن زمینه عنوان بح  پیرامون  شد و در هر قسچ  به آوری جچع

 تا 7161  از سال سال 7آورده شد  ايا مطالعه به مدت 

 به طول انجامید   (7160

 ها: یافته

تر در فرهنگ لغ  به معنای رطوب  ]رُ ب َ[  ع اِمص، اِ( 

 و متضاد، نچداری، نچناکی و تازگی تری ،مرطوب گشتا، شدن

مفاهی    اما در متون طب سنتی ايران، از (67 اس   خشکی

بندی  من ور دسته رود  به شچار می پايه در تشخیص و درمان به

ب تر در تیییا مف وم رطب و رطوب  و اينکه آيا ايا مفاهی  از 

نوع کیفی  هستند يا مادۀ مرطوب هستند، مف وم و نقق 

رطوب  در هريک از میاح  امور طییعیه، اسیاب و عله و داليه 

ت جداگانه بیان شده اس   و عمم  و هچننیا درمان به صور

ها و بح  هر قسچ   هچننیا به من ور ف   ب تر مطالب، يافته

 در کنار ه  ذکر شده اس   

دو بخوق  پزشکی را بهدانوق  ،قانونسینا در مقدمۀ  ابا

را آموختا عل  هر دو بخق  کند و  تقسی  مین وری و عچلوی 

ور از بخوق   من وداند میکار درمانی الزم  ۀبرای ورود به عرص

اسیاب و عله  ، فیزيولوژی( ن وری، علو  شناخ  بدن

و من ور از بخق  پاتولوژی( و داليه و عمم   سچیولوژی( 

عچلی، عل  آشنايی با اقدامات عچلی مربووط بوه حفوظ و 

  (69  پیشگیری و درمان( اس  بازگردانودن سمم  

لف( بخش نظری طب در ارتباط با مفهوم رطوبتا  

 امور طبيعيه .0

در تچام ذرات عال  هستی نیرويی وجود دارد که امور 

کند  حکچا، ايا نیرو را طییع   مربوط به آن ذره را مديري  می
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اند  بدن انسان نیز دارای چنیا نیرويی اس   به عیارت  نام ن اده

اع  از افعال ارادی و شود،  ديگر هر فعلی که از بدن صادر می

 طور که غیرارادی، طییع  عامه اصلی اجرای آن اس   هچان

ذکر شد، امور طییعیه که منسوب به طییع  هستند شامه 

افعال  و ه، اخمط، اعضا، اروا ، قواموزج، اارکوان هف  اصه کلی

 .(6 اس  

 ارکان

در بح  ارکان، چ ار رکا اصلی آب، خاک، آتق و هوا 

تريا جزء اس   در  خشک تريا و خاک آمده اس   هوا مرطوب

میح  ارکان، اشاره شده که تری و خشکی به کیفی  استعداد 

و پايداری  دارای؛ ککیفی  خشو پذيری دالل  دارد  شکه

؛ به مف وم کیفی  رطبدر برابور تغییور شکه اس  و   مقاوم

توری يوا خشوکی   س  پوذيری آسوان و انعطواف پذيری شوکه

نه محسوس، يعنی ما بوا  وتند کیفیاتی معقول هس ،اجسوام

جس  پی بوه تور بوودن  کپذيری آسان در ي شوکه ۀمشواهد

ماده هستند و  ارکان، واقع دربوري  و يوا برعکس   آن موی

 دربر صورت هستند   ايعرض وارد بر ماده  ،ذکر شده اتیفیک

ها  کنق ۀکه کلی هیاس  و صورت نوع ثاب  ماده ،ارکان ۀهچ

 دياب  کیفیوات( يوک جس  از آن بروز می افعال( و خوواص 

 هینوع صورت ۀواسط به اربعه ارکانگف   توان یم  اس  متفاوت

به  شود، یم انجام که یواکنش و کنق و هستند متفاوت باه 

دسته فاعله  گرم و سرد( و منفعله  دو شامه ات،یفیک ۀواسط

فعه و  یدارا ات،یفیک اياز ا کيهر   (64  خشک و تر( اس  

و  یتر  ۀمنفعل اتیفی  در مورد کهستند یخاص انفعاالت

 زانی  مشد یانفعاالت بح  و بررس زانیصرفاً م ،یخشک

افعال صادره از  یبه ازا  6: مطالعه شدجنیه  سهانفعاالت از 

خشک نسی  به   یفیک  7 ؛قیول نضج و    ریفاعله ن  اتیفیک

 زانیم ریمقابه( ن   یفی نسی  به ک ر عکستر و ب  یفیک

 یبرا یجفاف و قیول خشک زانیخشک و م  یفیک یابتمل برا

 ايتر و خشک و  اتیفیاز ک کيهر  یبرا  9 ؛رطب  یفیک

 ريسا به انفصال و اتصال سرع مانند  ،يیدو به تن ا ايا بیترک

 به اي و مثه به اتصال عدم و  یتفت و رطب  یفیک یبرا اجزاء

که نسی   کند یم انیب نایس   ابا(65  ابسي  یفیک در ریغ

به ذها شدن افعال مورد  بيدادن عنصر رطب به آب ج   قر

  باشد می س ،ی اريپذ رطب که س ول  شکه  یفیانت ار از ک

که جس  رطب براساس س ول  انفصال و  کند یم انیب ایهچنن

رو اگرچه  اي  از اشود یم فيتعر گريجزء د کياتصال به 

و تفرن  شتریب یريپذ عسه، از شکه ايروغا  رین  ییاتیترک

با  سهيبرخوردارند، اما در مقا یاجزاء کچتر ایاتصال ب

 شتر،یآب به ج   سرع  انفصال ب ،اجزاء ريشدن با سا بیترک

 هیبه دل زیهوا ن گريد یبرخوردار اس   از سو یاز رطوب  باالتر

 رطب  یفیک یدارا ع،يسرو انفصال  یريپذ س ول  شکه ایهچ

 از که یزیچ هچان اي آن فعه براساس رطب یکل طور به  اس 

افعال  ی  از برخشود یم فيتعر ،رود یم انت ار آن هینوع صورت

صمب   یوس ،يافعال  ی  و از برخلزوج  و بلّ ن ،یرطوب ، ل

که در  یا یهيعنوان رطوب  غر   بهبلّ ايمطر  شده اس   ابتمل 

 رطوب  ايا نداشتاوجود ،جفاف و دارد وجود جس اهر ظ

 فشار اي غچز قیول که اس  یتیفیک ن ،یل  اس  شده فيتعر

و صمب  از  ن یل ايکند و صلب در مقابه آن قرار دارد  بنابرا

از  یوس يقیول فشار و رطوب  و  یبرا هياستعداد اتیفیک

  (61  اند محسوسات نسی  داده شده ايملچوسه  اتیفیک

 امزجه

در لغ  اس  مصدر و به معنای آمیختا و امتزاج مزاج؛ 

اس   در منابع طب سنتی ايران، مزاج، اصطمحی تخصصی 

کیفی  حد واسوطی کوه در اثور فعوه و انفعال بیا اس  و به 

کند  با توجه به اينکه  اس  اشاره می کیفیات متضاد ايجاد شده

ه شده اس ، مزاج برده تشکی هر جس  مرکب، از چ ار عنصر نام

نیز حاصه برآيندی از چ ار کیفی  گرمی، سردی، تری و 

دهندۀ جس   های عناصر تشکیه خشکی حاصه از امتزاج کیفی 

عنوان مزاج  گروه مزاجی را به 3توان  باشد  بر ايا اساس می می

اجسام مرکب تصور کرد که شامه يک مزاج معتدل، چ ار مزاج 

چ ار مزاج مرکب  گرم و تر،  مفرد  گرم، سرد، تر و خشک( و

گرم و خشک، سرد و تر، سرد و خشک( اس   الیته هر جس  

تواند در يک نقطه از طیف وسیع ايا چ ار گروه  مرکیی می

ت   در صورتی که به دلیه تغییرا(61 مزاجی قرار بگیرد 

ای  مزاجی، افعال صادره از بدن به درستی صورت نگیرد، دسته

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 مفهوم رطوبت و انواع آن ...

 

 طب سنّتي اسالم و ايران ۀمجلّ  --- 972

گیرد   های سوءمزاج شکه می ها، تح  عنوان بیچاری از بیچاری

بندی انواع سوءمزاجات، هر يک از انواع ذکر شده  در تقسی 

شود که سوءمزاج  برای مزاج به دو نوع مادی و ساذج تقسی  می

  در تیییا (60  دشو رطب ساذج و مادی را نیز شامه می

مف وم رطب ساذج و يا مادی عیارات متفاوتی بیان شده اس   

[  ساذج آن اس  که آن را مادّه ]اى»کند که  عقیلی بیان می

خود، بلکه به محض   نیاشد که متکیف گرداند بدن را به کیفی 

غلیۀ کیفی  خود باشد مجاور و مخالف کیفی  بدن که منحرف 

سینا ساذج را غیر از خلط  ، ابا(4 « گرداند مزاج اصلى بدن را

، هأما الچادی: ف و أن يکون بسیب خلط له کیفی»کند  بیان می

و أما الساذج: ف و الّذی ال يکون ه فیتکیف الیدن بتلک الکیفی

  با توجه به اينکه ماده شامه خلط، مامی  و ريح (69  «کذلک

تغییرات ناشی از ماده غیرخلطی شامه مامی  و ريح  اس ، شايد

را عموه بر تغییر کیفی  بتوان به نوع ساذج نسی  داد  در ادامه 

شود مامی  را مادۀ دارای قوام و جزء سوءمزاج  گاهی ديده می

داند  از جچله در استسقا که ناشی از ضعف کید  رطب مادی می

ه  شلی و افتادگی در جدا کردن مامی  اس ( و در جايی ترهّ

عنوان سوءمزاج  باف ( و ت یّج  ادم( را ه  ناشی از مامی ، اما به

  هچننیا گاهی به اخمط (4 ورد  آ شچار می رطب ساذج به

مامی يا دم مامی به معنای افزايق میزان مامی  خلط اشاره 

د که شايد ايا نکته بتواند فرن بیا ساذج و مادی در ذکر کن می

مامی  باشد، يعنی آيا تغییر صرف مامی  اس  و يا میزان مامی  

خلط تغییر کرده اس   بنابرايا به وجود عممچی ن یر ت یّج و 

ترهّه ه  در سوءمزاج رطب ساذج و ه  در سوءمزاج رطب 

در جايی ديگر عقیلی، ساذج را تغییر   (60 کند  مادی اشاره می

وارد بر اروا  و اعضا و مادی را تغییرات وارد شده بر اخمط 

هر تغییری که در بدن حادث شود يا تعلّق آن اوالً به »داند  می

ها را  اخمط اس  که مادی نامند و يا به اروا  و اعضا اس  و آن

در واقع از ايا   (7  «متغیر سازد از مزاج اصلی که ساذج نامند

شود که رطوب  ماده اس  و تفاوت  جچله چنیا برداش  می

واسطۀ  يا به یا ءیشساذج و مادی در حوزۀ اثر ماده اس   هر 

 واسطۀ صورتق در يکی  واسطۀ کیفیتق و يا به اش و يا به  ماده

گذارد  در  از سه حوزۀ بدنی يعنی خلط، رو  و يا عضو اثر می

ر بگذارد مادی و در صورت تأثیر بر رو  صورتی که بر خلط تأثی

و يا عضو، ساذج اس   با توجه به آننه گفته شد، در ايا 

میح ، در اينکه آيا رطب ساذج، کمً ناشی از تأثیر کیفی  اس  

ای غیر از خلط  کند يا اينکه ماده اس  اما ماده و ماده اثر نچی

اينکه  کند و يا اينکه م   حوزۀ اثر اس   نه اس  که اثر می

 ماده اثر کند يا کیفی ( به روشنی مشخص نیس  

 اخالط

الخلط، جس ٌ رطبٌ : »داند سینا خلط را جس  رطب می ابا

کند    هچننیا بیان می(69  «سیّالٌ يستحیه الیه الغذاء اوالً

،  تهاى بدن دو دستۀ کلی اس ، بخشى از رطوبا رطوب 

هاى ثانويه   هاى اولیه هستند و بخق ديگر رطوب  رطوب 

هاى ثانويه را  داند و رطوب  هاى اولیه را هچان اخمط می رطوب 

بندی  هاى غیرزايد تقسی  هاى زايد و رطوب  به دو نوع رطوب 

های  دربارۀ رطوب  بمفر  القلو  حکی  ارزانی در (69 کند  می

آنکه فضول بود و بدن را » زايد و غیرزايد چنیا آورده اس :

بديا حاج  نیس  و او داخه اخمط ناطییعیه اس  و اخراج او 

 واجب و اگر اخراج نکند متعفا شود و حچیات احداث کند دوم

  (6 « آنکه غیرفضول بود يعنى محتاج الیه بدن باشد

حال  هاى ثانوى و غیرزايد بدن آن اس  که از  رطوب 

ولى   ابتدايى  خلطى( استحاله يافته و در باف  اعضا نفوذ کرده

  ايا رطوبات در (69 طور کامه جزء باف  عضو نشده اس   به

 گیرند: چ ار دسته قرار می

 ها  ها و يا اطراف آن   رطوب  داخه موير،6

لى بدن، هچانند شین    رطوبتى که بیا اعضاى اص7

پراکنده اس ، و هرگاه بدن غذاى مورد نیاز خود را از دس  

آمادگى تیديه شدن به غذا براى بدن را دارد   ايا رطوب دهد، 

و عموه بر ايا هرگاه اعضاى بدن بر اثر حرک  شديد يا عل  

دهى به آن اعضا  باع  رطوب   ديگرى، خشک شود، ايا رطوب 

رت ديگر رطوب  استحاله يافته به جوهر عضو شود؛ يا به عیا مى

 بر حسب مزاج  هض  سوم( 

   رطوبتى که به تازگى انعقاد عضوى يافته و آن غذايى 9
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اس  که به لحاظ مزاج و شیاه  عضوى، به گوهر عضو تیديه 

و پراکنده در خود عضو   شده، ولى هنوز قوام کامه نیافته اس 

 اس  

اعضاى اصلى بدن داخه شده  تولد در   رطوبتى که از بدو4

شود، منشأ ايا رطوب ، نطفه   و باع  پیوستگى اجزاى عضو مى

  بنابرايا در اينجا (6، 69  باشد اس  و منشأ نطفه از اخمط مى

من ور از جس  رطب  خلط و ساير رطوبات ثانويه(، ماده دارای 

 رطوب  اس  و رطب بر وجود ماده دالل  دارد 

 اعضا و ارواح

نتی ايران آمده اس  که برخی اعضا دارای در متون طب س 

مزاج رطب و برخی دارای مزاج يابس هستند  از جچله اينکه 

کند:  بیان می

  7  مو؛ 6اند از:  تريا اعضاى بدن به ترتیب عیارت خشک

  غشا و     و 1  وتر؛ 5  رباط؛ 4  غضروف؛ 9استخوان؛ 

  7 لغ ؛  ب6 اند از: تريا اعضاى بدن به ترتیب عیارت مرطوب

  گوش  پستان و 1   نخاع؛1   مغز؛5   پیه؛4   چربى؛9 خون؛

   ماهینه؛67 ها؛   کلیه66   طحال؛61   کید؛3   ريه؛0 ها؛ بیضه

هچننیا گفته شده بلغ  طییعى در ذات خود     پوس 69

به دلیه ايا که   رطوب  بیشترى نسی  به خون دارد؛ زيرا خون

مقادير زيادى از رطوب  خود نُضج و پختگى کامه يافته اس ، 

را که در بلغ ، پیق از استحاله به خون بوده اس  را از دس  

  در بح  مزاج رطب و يا يابس عضو، در اينکه (69  داده اس 

من ور از خشکی و تری عضو، مادۀ رطب اس  و يا کیفی  

  در يک مطالعۀ فاز حیوانی، رطب، به روشنی مشخص نیس 

رطوب  اعضا معادل درصد آب درون سلولی و میان بافتی در 

اعضای حیاتی شامه  ن ر گرفته شده و بر ايا اساس درصد آب

حیوان مرغ، گوسفند و بوفالو ج   بررسی  9قلب و کید و مغز 

میزان رطوب  و يیوس  اعضا سنجیده شده اس   در ايا 

ز باالتريا میزان رطوب  را نسی  به مطالعه ديده شده که مغ

  ايا يافته با ديدگاه طب سنتی که مزاج (63 قلب و کید دارد 

داند، مطابق  دارد  اما از ايا  تر از قلب و کید می مغز را مرطوب

اند  ج   که حیوانات مختلفی ج   بررسی انتخاب شده

 شود  اس میانی ايا طب موجب خطا در تشخیص میبراس

 دربارۀ اروا  و اعضاى رمیسۀ بدن گفته شده اس  که هرگز

ها از  ها به اعتدال حقیقى وجود ندارد، بلکه آن امکان نزديکى آن

طور قطع بیرون هستند و به سوى گرمى و  اعتدال حقیقى به

ستند، گرايق دارند، زيرا قلب و رو  که منشأ حیات ه  رطوب 

به سیب وابستگى حیات به گرمى، به شدت به گرمى گرايق 

   (71 وابسته اس    دارند و رشد و نچو به وجود رطوب 

و طريق تولد رو  »نويسد:  مى مفر  القلوبحکی  ارزانی در 

شود و  ه خون چون در بطا ايسر قلب وارد مىچنان اس  ک

شود و بعضی از اجزايق  يابد، در آنجا لطیف مى نضج مى

شود و رو  هچیا اس   و دلیه بر   مستحیه به بخار لطیف مى

آن که تولد رو  از اخمط اس ، تقوي  وى اس  عند تناول غذا 

و ضعف وى هنگام قل  و فقدان غذا  رو  بخار دم طییعی اس  

با رفتا به سچ  مغز و کید استحاله به کیفی  هچان اعضا و 

شود و به واسطۀ  کند و شییه به مزاج جوهر آن اعضا می پیدا می

   (6 « شود قوای هچان کیفیات موجب بروز افعال می

شايد بتوان ايا جچله را به ايا شکه بیان کرد که رو  گرم 

عنوان مثال  دهد  به و تر اس  اما در اعضا تغییر کیفی  می

شود درصد عناصر مختلف  از بطا چپ قلب خارج میخونی که 

و اکسیژن بیشتری دارد که مسئول حیات اس  و با ورود به مغز 

شود،  و خروج از آن درصد عناصر و موادی که در خون وارد می

کند  ايا مواد مسئول انجام يکسری افعال هستند   تغییر می

رخی های عصیی و کید ه  موادی ازجچله ب رسان مثمٌ پیام

ريزد که رو   ها که مسئول رشد هستند را در خون می هورمون

  شود  و قوۀ طییعی نامیده می

 قوا و افعال

در بح  قوا و افعال نیز بح  از صورت و کیفی  رطب و 

يجاد آيد  آب با داشتا قوای رطب مسئول ا يابس به زبان می

 ها، از تخچیر، ترکیب، امتزاج، س ول  قیول اشکال و ترک آن

بردن خشکی و کاستا از شدت حرارت عنصر گرم و بیا 

تريا عنصر  عنوان رطب   هوا بهشود گسستگی عنصر يابس می

ايجاد تخلخه  کاهق جرم حجچی(، تلطیف موجب 

ها و به  ، به حرک  درآوردن آنسیکی، ايجاد اروا  ی(، نفوذپذير

شود  خاک با داشتا قوۀ يابس  می حرک  انداختا ديگر اعضا
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استچساک  نگ داش ، استواری(، ثیات و حفظ اشکال و ايجاد 

ء هچننیا خاک و آب عنصری در ايجاد اعضا کند  میها   ئهی

هستند  از سوی ديگر  ها نیز دخیه و ساکا نگ داشتا آن

کیفی  رطوب  معیا قوۀ هض  و کیفی  يیوس  معیا قوای 

گانۀ جذب و دفع و ماسکه و مؤثر در کیفی  افعال بیان شده  سه

 (  64، 7اس   

 اسباب و علل .2

 باشند: بخش شامل موارد ذیل می اسباب رطوبت

 احتیاس و اجتچاع سیب به اس  بالقوه مرطّب سکون  6

 ؛(69، 7يابند   مى با حرک ، تحلیه که باتىرطو

 ؛خواب  7

موادی که بايد تخلیه شوند؛ لذا  استفراغ و عدم احتیاس  9

    ؛(69، 7شود   بدن می در اجتچاع رطوبات موجب

 ؛(69، 9صفرا   ف مانند استفراغستفراغ خلط مجفا  4

پرخوری به دو دلیه: يا تولید دم بسیار و يا به سیب اختمل   5

هض  و تولید بلغ  و ضعف حرارت غريزی در تحلیه رطوبات 

  ؛(69، 7 

 ؛(76، 69ات ن یر کاهو و کدو  مرطی مصرف  1

 ؛(7 استحچام خصوصاً پس از غذا   1

 ؛(9 عوامه میرّد به سیب احتقان رطوب    0

 باترطو عوامه مسخّا به اعتدال، به سیب ترقیق و سیمن  3

 ؛(7 

 ؛(69  عتدلشادی م  61

  ؛(7 برندۀ رطوب   دوری از عوامه تحلیه  66

 معتدل هاى وق  در خصوصاً خوش، هاى آب در نشستا  67

 9)  

یبوست برندۀ رطوبت و یا ایجادکنندۀ  اسباب تحليل

 باشند: شامل موارد زیر می

خواب و  از جچله حرکات حرکات مفرط شامه انواع  6

، 69، 9، 7اند   مجفّف تحلیه بسیار، به عل  که مفرط بیداری

  ؛(76

استفراغات  دفع مواد ضروری بدن به طرن  کثرت  7

 ؛(7 افراط در جچاع  از جچله مختلف(

 ؛ک  خوردن  9

 ۀو ادوي خشک ه، مانند غذایبالقومجفّفات  مصرف  4

  ؛، سرکه و نچکعدس از جچله مجفّف

  ؛اعراض نفسانی بسیار  5

آب گرم به دلیه وجود مواد معدنی ن یر گوگرد و       1

  ؛(76، 7 

، 7رسانی به عضو شود   هر عاملی که سیب کاهق خون  1

  ؛(9

ات از عوامه مسخّا به افراط به سیب تحلیه رطوب  0

  ؛(9، 7جچله هوای بسیار گرم  

       .(76 رطوبات  و افنای بدن تخلخه افراط  3

 دالیل و عالئم .3

رود،  کار می جناس عشره که در تشخیص مزاج عام بهدر ا

کنند در جدول  مواردی که بر رطوب  و يیوس  مزاج دالل  می

 اند:  آورده شده 6 ۀشچار

 ب( بخش عملی طب در ارتباط با مفهوم رطوبت

در متون طب سنتی ايران آمده اس  که تغییر در میزان و 

تواند سیب برخی امراض شود  از جچله در  قوام رطوبات می

  در صورت 6به چند مورد اشاره شده اس :  هداي  الچتعلچیا

تغییر میزان و يا قوام رطوب  اطراف مفاصه، حال  خستگی و 

  کاهق رطوبات 7آيد؛  وجود می ماندگی و يا به اصطم  اعیاء به

تواند موجب بروز تب يا به اصطم  حچی دن  بدن می ۀاصلی

  هوای رطب در مزاج معتدل موجب ايجاد حال  9شود؛ 

سسستی و کسال ، احساس سنگینی در بدن، ترهّه، نزله و 

زکام و در افراد با مزاج رطب موجب عمم  شديدتر ن یر فلج و 

شود؛ اما مناسب افراد با مزاج خشک اس  و  تشنج رطب می

   (79 شود  موجب حفظ رطوبات اصلیه می

گاهی دلیه مر، زودرس را به از  قانونسینا در کتاب  ابا 

بیا رفتا رطوبات غريزی به واسطۀ تحلیه زياد و يا تجچع 

رطوب  بیگانه در اثر سوءهض  و کاهق حرارت غريزی نسی  

داده اس   در ادامه لزوم حفظ الصحه و ساير تدابیر را برای 

 کند ان میحفظ رطوب  غريزی از تحلیه و افزايق طول عچر بی

که در اثر افزايق  کند اشاره میهچننیا به امراضی   (74 
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اختمل در هض ، سقط از جچله در سطح معده و رح  رطوب  

   (74 شود  جنیا و اس ال ايجاد می

 هايی که ناشی از تحلیه يا  از ايا رو در درمان بیچاری

 

 

افزايق رطوب  هستند به استفاده از عوامه مرطب و مجفف 

 تر بدان اشاره شده بود  کند که پیق ه میتوصی

 

 

 

   استدالل اجناس عشره بر رطوب  و يیوس  مزاج6جدول 

 یبوست مزاج رطوبت مزاج داللت مزاجی

شح  و لح  و 

 سچیا
 (79-76، 9، 7قل    (79 ، چان (77، 76، 9، 7 کثرت 

 (79–76 صمب  و خشون   (79-76لین  و ممس    ملچس

 مو
، موی بور (79، 6 ، قل  مو (69 کندی رشد مو، لختی مو 

 (77  ها نرمی و نازکی ناخا، (79 

موی  (77 سرع  رشد/ موی مجعد 

 (79 پرپش  

 (9 قل  و غل   ترشحات  (9  کثرت و رق  ترشحات فضول مندفعه

انفعال از کیفیات 

 اربعه
 (76 انفعال سريع از خشکی (76 انفعال سريع از تری 

 هیئ  بنیه

، (79 ، سستی اندام و وجود ترهّه در باف  (76 لین  ر، 

چش  باريک،  ک،، دهان کوچ(79 ضعف در اعصاب و وترها 

 (79 سوراخ بینی کوچک، صورت گرد 

، دن مفاصه و وترهاظاهر بوصمب  ر،، 

بینی کشیده، گردن کشیده، حنجره 

 (79  های باريک ، ر،(77  برجسته

گشادی مسامّ بدن از جچله بینی بلند و 

سوراخ بینی پ ا و دهان بزر، و   ، 

 (79  قوت اعصاب و اوتار و مفاصه

 (9 ، خواب سیک (69 خواب ک   (9 (، خواب سنگیا 79، 76، 7کثرت خواب   خواب و بیداری

 - (79   رنگ روشا رنگ بدن

 انفعاالت نفسانی
ترسو و ايجاد لرز در  (9 ، بمدت حواس (9 سرع  زوال 

 (79  بدن با کچی عصیانی 

خصوصیاتی مانند اراده، ثیات انفعاالت و 

، ذکاء (69  مندی و حاف ه رضاي 

، دلیر (77  صیور بودن بر تعب، (9 حس

رح  و نترس، خسته نشدن  و شجاع، بی

 (79  سريع

افعال صادره از 

 بدن

خستگی با کچی فعالی ، الغری سريع با کچی غذا نخوردن، 

 (79  تحچه نکردن گرسنگی، تضرّر از مرطیات

اشت ای ک  و ، (79 خسته نشدن سريع 

دارای تحچه گرسنگی، تضرر از مجفّفات 

 79) 
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های ناشی از سوءمزاج يکی از  از سوی ديگر در درمان بیچاری

اصول درمان، نضج ماده اس  که به معنای تغییر قوام رطوبات 

سینا نضج را تأثیر    ابا(6 برای رسیدن به غاي  مطلوب اس  

ع مختلفی ن یر داند و برای آن انوا حرارت بر جس  رطوب  می

 نضج نوعی شیئ  مانند رسیدن میوه(، نضج غذا  فرآيند هض (،

نضج مواد دفعی  تغییر قوام مواد دفعی ج   دفع( و نضج 

  یفیک شناخ   (65 کند  صناعی  طیخ غذا و يا   ( ذکر می

و درمان  صیدر تشخ يیبسزا  یاز اهچ مادهنضج  یرطوب  برا

براساس عمم   انواع رطوبات یبرخ  (75 ،4  اس  برخوردار

 آمده اس   7 ۀها در جدول شچار آن

طور کلی در دو دسته رطوبات  براساس بررسی متون، رطوبات به

گیرند  رطوبات غیربدنی شامه رطوبات  غیربدنی و بدنی قرار می

گانۀ بدنی شامه رطوبات  گیاهی، جانوری و معدنی و رطوبات سه

که هچراه سطح عضو، در باطا عضو و رطوبات اصلیه هستند 

در برخی متون، (  91-71، 75، 76، 71شود   نطفه منتقه می

کند  از  رطوبات اصلیه را تقريیاً معادل رطوبات ثانويه بیان می

رطوبات اصلیه را به انواع:  هداي  الچتعلچیاجچله اخوينی در 

  رطوب  پراکنده 7  رطوب  نزديک به انعقاد  قريیه للجچود(؛ 6

نوع آن را نگ دارندۀ عضو االعضا( و سه  فى  در عضو  الچنیته

  (79 کند  بندی می  لمعضا( تقسی   الچاسکه

بندی کلی، انواع رطوبات بدنی را براساس  توان در يک تقسی  می

کیفی  رطوب ، ذات رطوب ، فعه رطوب  و محه آن در چ ار 

طور کلی به  (  غیر از ايا موارد به6دستۀ کلی قرار داد  نچودار

رطوب  صییان يا رطوب  پیری  رطوب  عرضی بلیه( نیز اشاره 

 شده اس   

پذير نیودن خمء و  ای مصرف شود، به دلیه امکان جا مادههر 

پیوستگی که رطوبات بدن، تچام مايعات بدن دستخوش تغییر 

شوند  بنابرايا با تغییر سیب فاعلی، مايعات و حتی کیفی   می

توانند به ه  تیديه شوند و عمم  متفاوتی از خود بروز  ها می آن

 (  7، 6دهند  

يابس با لحاظ کردن اعتدال از ن ر تعییا کیفی  رطب يا 

عیارت ديگر گاهی عمم   حرارت و برودت مقدور اس   به

کننده يا ذوبان رطوبات ديده  عل  وجود حرارت رقیق رطوب ، به

کنندۀ  دلیه وجود برودت غلیظ شود و گاهی عمم  خشکی به می

توان رطوبات عضوی را در چ ار    می(75 شود  رطوبات ديده می

س روج االمعاء يا رطوب  »گروه رطوبات سطح عضو مانند 

که گفته شده بیرون آمدن آواز به ايا رطوب   دهنیه حنجره

، رطوبات نفوذ کرده در باطا عضو «اس  يا رطوب  سطح زبان

رطوب  کید، » شود مانند که موجب اتصال اجزای عضو می

يا داخه يک فضا در باطا عضو مانند  «رطوب  زبان و لثه

سیمن »مانند و يا ترشحات عضو  «باطا مغز يا رطوب  مفصه»

 « ، اشک، آبريزش بینی يا آب دهان و ترشحات زخ رح ، نف

 بندی کرد  تقسی 

رطوب  » نیامیزد طور کامه هرطوبتی که به باقی عنصرها ب

تواند در مجاری تناسلی موجب افزايق  نام دارد که می «فضلیه

  تا (71، 4 باه و در مجاری گوارشی موجب افزايق نفخ شود 

زمانی که رطوب  در محه خود و با کیفی  مناسب هچان محه 

گیرد؛ اما اگر  باشد، افعال صادره از عضو به درستی صورت می

کیفی  آن تغییر کند چه اينکه از ن ر میزان رق  يا غل   و 

اشد و چه اينکه ذات رطوب  دستخوش تغییر شود و لزوج  ب

تیديه به رطوب  عفا يا فاسد شود و چه اينکه ايا رطوب  در 

عنوان  تواند به محه ديگری وجود داشته باشد از جچله نزالت می

رطوب  غريیه محسوب شود که صمحی  بدل مايتحله را ندارد 

غريیه  شود  از رطوب  و موجب بروز اختمل در فعه عضو می

عنوان رطوب  بلّیه  ايجادکنندۀ بلّ ( که ناشی از اختمل  به

هض  در هر کدام از مراحه هض  چ ارگانه اس  ياد شده اس  

تواند موجب انغچار يا اختنان حرارت غريزی شود  و حتی می

 74). 

 گيری: نتيجه

در متون طب سنتی ايران، رطوب  گاهی بر مادۀ رطب و گاهی 

 کند  ل  میبر کیفی  رطب دال

 مختلف انفعاالت درسرع  صادره یژگيو براساس رطب  یفیک

 به منجر یگاه تواند یم رطوب  یدارا ماده کي  شود یم فيتعر

 یگاهو  شودرطب   یفیمنسوب به ک عيسر انفعاالت صدور

  یفیک به منسوب مختلف انفعاالت و فعه در ثیات به منجر

  ابسي
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 یمعنا به یگاه رانيا یتسن طب متون در رطب ۀماد مف وم

 شامه تواند یم که اس  یمام ۀماد غالب جزء وجود با ماده

 هيثانو رطوبات رین  رطوبات انواع و بخار  ،یمام ح،ير خلط،

  باشد رطب  یفیک یدارا ۀماد یمعنا به یگاه و باشد

 

رطب در بح  قوا و افعال، به رفتا عچلکرد سلول   یفیک

 یرطب که هچان قوا  یفیاز ک مورد انت ار عچلکردبه سچ  

و  یکيزیف یها اس ، در واکنق یمام یۀمنسوب به صورت نوع

 در بدن دالل  دارد   يیایچیش

 

ها ( و افعال و عمي  آن71-75، 76، 71، 9  انواع رطوب  براساس متون  7جدول 

 عالئم فعل رطوبت کيفيت رطوبت ردیف

 ع، جالیلذا مالح بورقی 6

ايجاد زحیر، سوزش مقعد، عمم  صمب ، گرمی ملچس، عمم  کیودی و تیرگی 

تواند موجب از بیا رفتا رطوبات سطحی مخاط گوارش  رنگ/ رطوب  جالی می

  شود

 ايجاد تشنج، سده و يا سکته  مسدده غلیظ 9

 مرخی رقیق مامی 4

استرخاء اسفنگتر مثانه،  استرخاء ف  معده  کاهق اشت ا و رفمکس(، استرخاء مقعد،

استرخاء اعصاب  رعشه(، استرخاء اوعیۀ منی  خروج منی رقیق(، استرخاء رباطات 

زدگی م ره، استرخاء جفا  افتادگی پلک(، ضعف ماسکه،   نتو رح ، نتو مقعد، بیرون

 ارخاء افواه عرون 

 احتراقی 5

مالح لذاع، 

حاد اکّال، 

محرقه، 

 مقرحه

د اجزای لطیف و باقی ماندن اجزای يابس، احران به معنای  احتران به معنای تصاع

پاشیدگی آن، غلیۀ بروز عمم  يیوس  به  فانی شدن رطوبات ملتصقۀ جس  و ازه 

جای مانده ناشی از احتران از جچله عمم  پرش از خواب، آبريزش بینی، چرک 

و  گوشۀ چش ، اشک به شدت شور، سرخی و لذع موضع به حد قرحه، عمم  لذع

حدت، عمم  خارش از جچله خارش قضیب و يا خارش گوشۀ چش  و پلک، يیوس  

 هچراه با حدت و لذع و الت اب، الغری 

 تأکه، تعفا رطوب  رديئه 1
ايجاد بثور  در مادۀ حار به صورت بثور سرتیز و در مادۀ رطب به صورت گرد 

 هستند(، ايجاد ريزش مو و ريزش مژه توسط خلط مالح عفا 

 فاسده اسد منتاف 0
بخر الف ، عمم  فساد، تعفا و تاکه، ترشحات بدبو از جچله صديد يا احساس بوی 

 بد در بینی 

 مغری لزج 3
التزان به سطح عضو و عممچی از جچله خلع و دررفتگی مفصه يا انضغاط عصب، 

 ايجاد چسیندگی، انسداد مسامّ 

 ه و در معده و روده ايجاد نفخ در اعضای تناسلی ايجاد با می ی، نافخه فضلیه 61

 ازالن رح  و سقط مکرر و   ، ازالن امعاء، ازالن معده، عدم هض  و اس ال  ازالن مزلقه 66

 

رطب از   یفیمورد انت ار از ک عچلکردرطب، براساس  مزاج

 یا و شامه مجچوعه شود یم في     تعر اي ، لزوج  و جچله بلّ

 در  نداشتا و ثیات رییتغ ورتص به ینوع بهاز عمم  اس  که 

  بروز عمم  اختمل شود یم فيتعر یجسچ یها یژگيو و رفتار

 قیب ثیات اي و نداشتا ثیات و رییتغ ايا باعچلکرد عضو مرتیط 

  ۀماد زانیم در رییتغ اثر در تواند یم مختلف، افعال در حد از

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 مفهوم رطوبت و انواع آن ...

 

 طب سنّتي اسالم و ايران ۀمجلّ  --- 992

  باشد هچراه عچلکرد در رییتغ تن ا صورت به اي و رطب

 زانیدر م رییتغمنجر به  توانند یم زین یو خشک یتر اسیاب

 قيدر عچلکرد سلول بدون افزا رییتغ ايرطب در بدن و  ۀماد

  شوند رطب  ۀماد

 دسته دو در یکل طور به رطوبات ،متون یبررس براساس

 یربدنیغ رطوبات  اند شده یبند طیقه یبدن و یربدنیغ رطوبات

 یبدن ۀگان سه رطوبات و یمعدن و یجانور ،یاهیگ رطوبات شامه

 هیاصل رطوبات و عضو باطا در عضو، سطح رطوبات شامه

  شوند یم یبند طیقه

 ذات رطوب ،  یفیک براساس توان یم را رطوبات انواع

  داد قرار یکل ۀدست چ ار در آن محه و رطوب  فعه رطوب ،

 معادل یاًيتقر و شود یمنتقه م نطفههچراه  هیاصل رطوب 

 یهي قر انعقاد به کينزد رطوب  انواع صورت به هيثانو رطوب 

 و( االعضا فى   الچنیته عضو در پراکنده رطوب (، للجچود

 شده فيتعر و یبند یتقس( لمعضا ه الچاسک عضو ۀنگ دارند

  اس 

نشان داده شده اس ، توجه به  7هچانطور که در جدول 

کیفی  رطوب  براساس اختمل فعلی که ايجاد کرده اس  از 

هچی  بااليی برخوردار اس   از جچله اينکه آيا رطوب  مورد ا

ن ر از کیفی  رقیق با قابلی  نفوذ و ايجاد ترهّه و استرخاء 

 برخوردار اس  يا کیفی  غلیظ و قابلی  ايجاد انسداد  

چناننه يک مادۀ رطب از ن ر قوام يا محه يا میزان آن 

شود و  گرفته میعنوان رطوب  غريیه در ن ر  نامتناسب باشد، به

 تواند سیب بروز اختمل در افعال شود  می

 و قدردانی: تشكر

ايا مقاله حاصوه طور  مصووب شوورای پژوهشوی کچیتوۀ       

پژوهشووی دانشووجويان دانشووگاه علوووم پزشووکی شوو ید ب شووتی 

اس   از اسواتید بزرگووارم آقوای دکتور م ودی علیوزاده، دکتور        

چودی،  م رداد کريچی، دکتور م ودی يوسوفی، دکتور قودير مح     

خووان  دکتوور ال ووام عچارتکووار و دکتوور لوویم شوویربیگی کووه در   

 سپاسووووگزارم  ايووووا مقالووووه مووووا را يوووواری نچودنوووود،    

 از ديدگاه طب سنتی ايران بدنی   انواع رطوبات6نچودار
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