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 چكيده
هـاي چگـونگي    يكي از نشـانه . معده مسؤل اشتها به غذا و مرحله اول هضم غذا است، پس سالمت بدن به عملكرد معده وابسته است

ي علل افزايش اشتها همچنـان يكـي از معضـالت و مجهـوالت     از سوي. عملكرد معده، چگونگي اشتهاي فرد به غذا از نظر مقدار است
مطالعه حاضـر بررسـي مـروري     .ايران بررسي كنيم سنتي لذا بر آن شديم علل افزايش اشتها را از ديدگاه طب. است مانده  طب رايج باقي

 .ايران با موضوع افزايش اشتها است سنتي  منابع مرجع طب 
 ،كتـاب قـانون   شرحدر  قرشي نفيس ابن .استنفساني  ايوه جاذبه از قواي طبيعي و حس از قوحاصل عملكرد دو ق، گرسنگي  احساس

افزايش احساس عملكـرد سـودا در فـم    ، بودن فم معده افزايش احساس خاليكند كه شامل  مي تقسيم را به سه دستهاشتها  افزايش علل 
 .پـردازد  شرح هـر يـك از مـوارد مـي      است و بهودا در فم معده بودن همراه با افزايش احساس عملكرد س افزايش احساس خالي، معده

كننده حال معده و همه بدن است، پس توجـه بـه آن ارزش فراوانـي     دسترس و بيان بررسي علل افزايش اشتها راهي آسان، ارزان و قابل
 .دارد

 .قرشي  نفيس  ايران، ابن سنتي  اشتها، افزايش اشتها، طب  :ها كليد واژه
 
 
 

  :مقدمه
معـده  . شود غذا طي فرايند هضم در بدن تبديل به خلط مي

. كنـد  مـي   عنوان مسئول نخستين مرحله هضم نقش مهمي ايفا به
غذاي ورودي به بدن و همچنـين  ميزان و نوع  هكنند معده تعيين
ديگر مسئوليت اشتها به غذا و   عبارت به. آنستاوليه پردازشگر 

 پس سـالمت . )1،3(است  شده  معده گذاشته هعهد هضم آن، بر
طـب  در منـابع   .)3(اسـت بدن به عملكرد صحيح معده وابسته 

عملكـرد  چگـونگي   هدهند نشان هاي تيكي از عالمايران  سنتي  
 .)1،3(اسـت  شده  بيان غذا  به اشتهاي فرد كميت و كيفيت معده،
 بـه چهـار دسـته   را اختالالت اشتها الرئيس در كتاب قانون  شيخ
، )نقصـان (اشـتها  شـدن   ، كـم )بطـالن (رفتن اشتها   بين از شامل

اشـتها بـه مـواد غيرمتعـارف تقسـيم       و همچنـين  اشتها افزايش
و افـزايش   )4،5(ون چـاقي از سويي شـيوع روزافـز   .)1(كند مي

رغـم تحقيقـات    اشتها از معضالت جامعه امروزي است و علـي 
نــوز هــم گســترده درمــورد علــل و عوامــل افزاينــده اشــتها، ه 

لذا بر آن شـديم داليـل افـزايش    . مجهوالت زيادي وجود دارد
اميـد آنكـه    اشتها را از ديدگاه طب سنتي ايران بررسي كنيم، به 

در شناخت چگونگي ايجاد اشتها و عوامل افزاينـده آن ديـدگاه   
 .در اختيار ما قرار دهد تري  جامع
 
 
 

 93ن آبا: افتيدر خيتار
 93دي : تاريخ پذيرش
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 :ها مواد و روش
ايـران    سـنتي   طـب جع مرمنابع  مطالعه حاضر بررسي كيفي

 الصناعه، اكسير كامل، قرشي  نفيس  قانون ابن  شامل قانون، شرح
الطبيــه و  عقيلــي، اغــراض  معالجــات، الحكمــه صــهاعظــم، خال

هـاي مربـوط بـه     در اين مطالعه ابتدا بخش. استاالسباب  شرح
آوري شـد،   هـاي نـامبرده جمـع    اشـتها از كتـاب   موضوع افزايش
گرفـت    ر توسط اعضاي گروه صورتهاي مكر سپس بازخواني

 .هاي مطالعه مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند مايه و درون
 
 :ها يافته

 ايران  سنتي  تعريف اشتها براساس طب
از نظـر   تمايل فـرد بـه خـوردن غـذا    معناي   به غذا بهاشتها 

فراينـد تغذيـه را    همـراه هضـم  ا اشـته  .)1،2(استمقدار و نوع 
 .)6(كند كامل مي

 سـنتي   گرسـنگي از ديـدگاه طـب    اسحساچگونگي ايجاد 
 ايران 

كردن  براي جايگزين ي بدناعضا ههم مداني مي  طوركه همان
از . )1،2(شده نيـاز بـه دريافـت غـذا دارنـد      مواد غذايي مصرف

ايـران، جـذب غـذاي مناسـب و       سـنتي   ديدگاه حكمـاي طـب  
 نام قـوه   هماهنگ با هر عضو توسط خصوصيتي در آن عضو به

هر عضو غذاي مناسب و  هجاذب  قوه. )6(گيرد مي  جاذبه صورت 
 هگيرد و كبد عصار را از طريق عروق از كبد ميعضو مورد نياز 

ها گرفتـه و   روده از )ماساريقا( وق مزانتريكغذا را از طريق عر
پـس از معـده عضـو     ولـي  ،)1،6،7(گيرنـد  ها از معده مـي  روده

يـن  و ا )6(نـدارد  ن وجودآديگري براي تأمين غذاي مورد نياز 
 .)1،6(كشد به سمت خود مي، غذا را از دهان با قوه جاذبه عضو

همـه اعضـا بـه    «: فرمايـد  الرئيس در كتـاب قـانون مـي    شيخ
قرشي در شرح اين جمله در كتاب  .)1(»فت غذا نياز دارنددريا
همـه اعضـا احسـاس گرسـنگي     : نويسـد  خـود مـي   قانون شرح
بايـد  پـس  . كنند، زيرا همه اعضـا حـس گرسـنگي ندارنـد     نمي

براي همه بـدن و درحقيقـت    احساس گرسنگي هعضوي نمايند
از آنجـا كـه ايـن عضـو،     . باشـد  بـدن  هجذب براي هم هنمايند

تر از  قويدر آن نبايد فرايند دفع مواد زايد نماينده جذب است، 
دريافـت   هپـس عضـو نماينـد   . ب مواد غذايي باشـد فرايند جذ

ــد داراي دو ويژگــي باشــد ،احســاس گرســنگي  داراي -1: باي
تـر از جـذب    دفـع قـوي   -2. باشـد  حس گرسنگي هاي گيرنده
. دارد  گوارشـي وجـود    اين دو ويژگي در اعضـاي . باشد  نداشته
محـل  ( دهـان  دليـل نزديكـي بـه    به گوارش در بين اعضاي معده

اگـر  . تـر اسـت   مناسـب  براي قبول حس گرسـنگي  ،)ورود غذا
شد،  گوارشي بعد از معده درك مي احساس گرسنگي در اعضاي

مدت زمان الزم جهت هضم غذا در معده منجربه تأخير زمـاني  
رسـيدن غـذا بـه عضـو داراي حـس       بين ورود غذا به دهـان و 

شـد و چـون در ايـن مـدت احسـاس گرسـنگي        گرسنگي مـي 
بنـابراين  . )2(خـورد  ش از اندازه غذا ميشد، فرد بي برطرف نمي

 .)1،2(است  شده ه در معده نهادفقط حس گرسنگي 
داخلي بافت معـده از طريـق زوج عصـبي منشـعب از      هالي

 هاين زوج عصـب در تمـام اليـ   . است مغز، داراي بافت عصبي
  بافـت فـم   .)1،6،8(شـود  مي  معده منتشر  فمخصوص  به ،داخلي

تـرين حـس در بـدن     معده بيشـتر عصـبي بـوده و داراي قـوي    
معـده    در فـم  اشتها  يا همان حسگرسنگي  پس حس. )1(است

 .)6،8(قرار دارد
گرسنگي حاصل عملكرد دو قـوه جاذبـه از قـواي      احساس

 .)2،9(استنفساني  ايطبيعي و حس از قو
معده،   فم هجاذب هقوعضا به غذا به معده منتهي شده و نياز ا

. )1،6(كشد سمت خود مي غذا را از دهان و سودا را از طحال به
  معده و يا ريختن سودا به فـم ماندن  و خاليدر دهان غذا  نبودن
و  )2(كرده تحريكمعده   را در فماشتها  حسهاي  گيرنده ،معده

ه پس دو قو .)1(شود اين تحريك از طريق قوه نفساني درك مي
معـده،    نفسـاني در فـم   ايطبيعي و حس از قـو  ايجاذبه از قو

 .)1،4(دشون اشتها به غذا مياحساس گرسنگي و ايجاد باعث 
 نايرا  سنتي ب افزايش اشتها براساس ط

شهوت كلبيه ايران افزايش اشتها با واژه  سنتي   در منابع طب
، بـودن فـرد بـه غـذا     دليل حريص به ، كه)5،8،9-3(شود بيان مي

 .)5،9(شود مي ناميدهشهوت كلبيه 
  سـنتي   هاي طـب  اشتها در كتابافزايش  متعددي براي علل
 ،كتـاب قـانون   شـرح در  قرشي  نفيس  ابن. است  شده  ايران بيان

 :كند مي تقسيمزير را به سه دسته اشتها  افزايشعلل 
 .بودن فم معده افزايش احساس خالي .1
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 .لكرد سودا در فم معدهافزايش احساس عم .2
بودن همراه با افزايش احساس  افزايش احساس خالي .3

 .)2(عملكرد سودا در فم معده 
گونه بيان  سپس قرشي در شرح هر يك از اين موارد اين

 :كند مي
زياد بودن  دليل خالي به بودن فم معده افزايش احساس خالي .1

صورت  تواند در همه بدن و يا به بودن مي اين خاليكه . است
 .فم معده باشدخصوص  بهخاص در معده 

 بودن مكمعناي  در حقيقت به: بدنهمه  زياد بودنِ خالي .1,1
آنچه از مفهوم موجود در . رطوبات بدني است

بندي عوامل كاهش رطوبات بدني برداشت  طبقه
تواند  مييا عملكرد رطوبات  شود، آنست كه مقدار مي

و عملكرد بدن رطوبات كه مقدار عواملي . دكاهش ياب
 دهند طور مستقيم و يا غيرمستقيم كاهش مي به آنها را

 :شامل موارد زير هستند
 :مستقيمطور  بهعلل كاهش رطوبات بدن  .1,1,1

هاي  كرمبدن توسط  مصرف رطوبات  .1,1,1,1
 .)1،3،5،9(يگوارش

نوبه خود  كه به خروج رطوبات از بدن  .1,1,1,2
 :شود زير تقسيم مي دستهبه دو 

انواع رطوبات هنگام  محسوسخروج :الف
 .)1،3،5،8،9(ها استفراغ

رطوبات هنگام تحليل مفرط توسط  نامحسوسخروج : ب
 :يا منفعلههريك از كيفيات فاعله 

در تحليل مفرط توسط كيفيت فاعلـه حـرارت    
ــوالني ــات طـ ــديد )1،3،5،8،9(حميـ و  و شـ

صـورت  حركـات قـوي و دايمـي     همچنين در
 .گيرد مي

تمـاس  در كيفيـت منفعلـه   تحليل مفرط توسط  
سواحل درياي طوالني با شيئ ناشف مانند شن 

 .گيرد صورت مي شور
 :طور غير مستقيم علل كاهش رطوبات بدن به .1,1,2

حجم رطوبات با وجـود مقـدار    كاهش .1,1,2,1
 دليـل  بـه ) كاهش عملكـرد رطوبـات  (ا آنه ثابت

و  )ندهرافشـــ(كـــه مكثـــف بـــرودت مفـــرط 
 .است رطوباتكننده  تجميع
طور غيرمستقيم  به تكاهش ميزان رطوب .1,1,2,2

 :دهد كه در هريك از شرايط زير رخ مي

 دليـل تغييــر در  كـه بـه   )1،3،5،8،9(تخلخـل : الـف 
باعث كـاهش غيرمسـتقيم ميـزان     بدنساختار بافت 
 .شود رطوبات مي

ـ كـه  ضعف شديد قوه ماسـكه  : ب تحليـل   دليـل  هب
ــ ــداوممفـ ــاهش   )1،3،5،8،9(رط و مـ ــث كـ باعـ

 .شود يم ميزان رطوبات ميغيرمستق
رطوبات باعث افزايش مستقيم يا غيرمستقيم اين علل با كاهش 

زيـاد بـدن   بودن  خالي. شوند مياز رطوبات همه بدن  نبود خالي
دنبـال آن   بودن در فم معـده و بـه   منجربه افزايش احساس خالي

 . دشو افزايش اشتها مي
سـت  ا بودن فـم معـده ممكـن    افزايش احساس خالي .1,2

خصـوص فـم    بـه  ،در معده فقط رطوباتليل كاهش د به
به علـل زيـر    در معدهفقط كاهش رطوبات . معده باشد

 :دهد رخ مي
 دليـل  هدر فم معده بگرم شديد  سوء مزاج ساده .1,2,1

 .)1،3،8(تحليل رطوبات
ريختن نزله حار بـر فـم   هنگام  سوءمزاج مادي .1,2,2
 .)1(معده

علت ديگر افزايش اشتها، افزايش احسـاس عملكـرد سـودا     .2
حس فم معده را  ،سودا با ايجاد لذع .است )1(در فم معده
ديگر افزايش احسـاس لـذع در     عبارت به. كند تحريك مي

پـس هـر علتـي بـا     . شـود  فم معده باعث افزايش اشتها مي
ايجاد افزايش لذع در فم معده، ماننـد سـودا در فـم معـده     

علـل افـزايش    .شـود  عمل كرده و باعث افزايش اشتها مـي 
 :استشامل موارد  لذع در فم معده

در كـه   )1،3،5،8(بـه فـم معـده    انصباب زياد سـودا  .2,1
 .دهد رخ مي هاي طحال بيماري

برودت مكثف در فم معده كه باعث لذع فـم معـده    .2,2
ماننـد لـذع   لذع برودت مكثف در فم معده . شود مي

) يمكان حساس( حاصل از گذاشتن جسم سرد روي
همچنـين در برخـي منـابع    . است مثل چشم يا زخم

ـ   بيان شده كه برودت دليـل   هغيرمفرط در فم معـده ب
ن بافت، ايجاد قبض و تقويت عضو باعـث  كرد جمع

  .)3،5،9(شود افزايش اشتها مي
ا، همراهــي دو علــت افــزايش علــت ديگــر افــزايش اشــته .3

بودن و افزايش احساس لـذع در فـم معـده     احساس خالي
كه خلط حامض زيادي در معده وجود  است، مانند هنگامي
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باعـث افـزايش   داليل زيـر    بهخلط حامض در معده  .دارد
 :)5،8،9-1،3(شود  اشتها مي

شده  لذع در فم معده افزايشترشي اين خلط باعث  .3,1
و عملي مشـابه عملكـرد سـودا را بـه قـوت انجـام       

 .)1،3،8(دهد مي

كـردن آنهـا    تقطيع رطوبات و آمـاده اين خلط باعث  .3,2
، پس خـالي بـودن فـم    شود از فم معده مي براي دفع

 .)1،3،8(دهد معده را افزايش مي
فشرده كه باعث ( برودت اين خلط مكثف دم است  .3,3

 .)1،3،8()شود مي حجم دم شدن و كم

 
 علل افزايش اشتها از منظر طب سنتي ايران -1شماي 

 
 :گيري تيجهبحث و ن
دانيم براساس تعريف طب رايـج احسـاس    طور كه مي همان

گرســنگي، مقــدار خــوردن غــذا و اشــتها نــوع غــذا را تعيــين  
ايران تفاوت معنايي  سنتي  كه براساس طب  درحالي. )10(كند مي

بين احساس گرسنگي و اشتها وجود ندارد و احساس گرسنگي 
 .كند يا همان اشتها نوع و ميزان غذا را تعيين مي

از نظر طب رايج تنظيم مقدار دريافـت غـذا، فراينـد بسـيار     
هاي علمـي، هنـوز هـم    و باوجود پيشرفت)11(اي استدهپيچي

تنظيم مقـدار دريافـت غـذا در    . نكات مبهم فراواني وجود دارد
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مـدت و بلندمـدت تقسـيم     طب رايج به دو دسته تنظـيم كوتـاه  
وعـده   مدت، مقدار دريافت غذا را در هـر  تنظيم كوتاه. شود مي

كند و تنظيم بلندمدت در راستاي حفظ ذخـاير   غذايي كنترل مي
مـدت نقـش    عوامل متعددي در تنظـيم كوتـاه  . انرژي بدن است

خصـوص معـده و    دارند، مانند پرشدن و اتساع لوله گوارش، به
دوازدهه كه با انتقال پيام از طريـق عصـب واگ باعـث كـاهش     

گـرلين كـه بيشـتر از    شود و يا هورموني بـه نـام    ميل به غذا مي
هاي اكسينتيك معـده و مقـداري از روده ترشـح شـده و      سلول

ميزان گـرلين قبـل از   . شود گرسنگي مي باعث افزايش احساس 
ســرعت كــاهش  خــوردن غــذا افــزايش و بعــد از خــوردن بــه 

هـاي مختلفـي، ماننـد     هيپوتاالموس با دريافت پيام. )10(يابد مي
هاي شـيميايي   هاي عصبي حسي از اتساع لوله گوارش، پيام پيام

، )10()و پـروتئين گلـوكز، اسـيدآمينه   (از مواد موجود در خون 
هـايي از قشـر مغـز     ، پيام)12(هاي گوارشي هايي از هورمون پيام

شامل بويايي، چشايي و بينـايي ميـزان دريافـت غـذا را كنتـرل      
تنظيم گرسنگي توسط مراكز متعددي در هيپوتـاالموس  . كند مي

ــته  ــامل هس ــكمي  ش ــانبي، ش ــاي ج ــاراونتريكوالر،   ه ــاني، پ مي
گيرد كه اين مراكز هماهنگ بـا   مي  مياني و قوسي صورت فيخل

هاي گوارشـي   هورمون. كنند يكديگر رفتار خوردن را تنظيم مي
هاي قوسي هيپوتاالموس، ميزان دريافـت غـذا را    با اثر بر هسته

مراكز باالتر از هيپوتـاالموس شـامل آميگـدال و    . كنند تنظيم مي
 .)10،13(تها نقش دارندفرونتال بيشتر در كنترل اش قشر پره

ايران درك اشتهاي غذا توسط دو قـوه   سنتي  از ديدگاه طب 
گيـرد   جاذبه از قواي طبيعي و حس از قواي نفساني صورت مي

. شود عث تغييراتي در اشتها ميو هر عامل مؤثر بر اين دو قوه با
پس اشتها به غذا، عالمت مهمي براي بررسي عملكـرد دو قـوه   

  دانـيم براسـاس طـب    مـي   طور كه طبيعي و نفساني است، همان
. ايران عمل قوه طبيعي در فرد بالغ منحصر به تغذيه است سنتي 

شدن غذا به  معناي مشابه ايران تغديه به سنتي  كه از ديدگاه طب 

شـود،   و بوده و به كمك دو فرايند اشتها و هضم كامـل مـي  عض
 .پس اشتها نقش مهمي در تغذيه و سالمت فرد دارد

ايـران نقـش دو قـوه طبيعـي و      سنتي  هرچند در متون طب 
اسـت، ولـي    شـده    مشخص بيان طور  نفساني در اشتها به غذا به

دارد، معني نيست كه قواي حيواني نقشي در اشتها به غذا ن اين  به
دليل مجاورت با فم معده داراي مشاركت قـوي بـا      بلكه قلب به

از . )1،3،6،8،9،14(و قلب مبدأ قـوه حيـواني اسـت   )3(آن است
دهنــده دو قــوه طبيعــي و نفســاني  حيــواني يــاريســويي قــوه 

رسد قوه حيواني نيز در تغييرات اشـتها   نظر مي پس به. )3(است
 .باشد نقش داشته 

ايران، اعضايي كـه در مكانيسـم    سنتي  براساس ديدگاه طب 
 :نقش دارند، شامل موارد زير هستند اشتها

مغز، كبد و قلب كه منشأ قواي نفسـاني، طبيعـي و حيـواني    
 .هستند

 .يابد طحال كه سودا از آن به معده انصباب مي
 .معده كه داراي حس گرسنگي است

ايـران   سـنتي    شده در متون طـب  هاي انجام براساس بررسي
طـور مشـخص    نقش سودا در تحريك و شروع اشتها به غذا بـه 

است، ولي درباره چگونگي انصباب سـودا از طحـال    شده  بيان 
يافتن اشتها به غذا توضـيحي    به فم معده و نقش سودا در ادامه

 .است نشده  داده 
توانـد   با بررسي علل افزايش اشتها دانستيم اين عالمت مـي 

بررسـي  . دهنده حال معده و همچنين حال همه بدن باشـد  نشان
دسترس براي رسـيدن بـه    هي آسان، ارزان و قابلاين عالمت را

 .احوال همه بدن است، پس توجه به آن ارزش فراواني دارد
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