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چکيده
زمينه و هدف :روماتولوژي علمي نوپا و از جوانترين رشتههاي پزشکي است .با توجه
به اينکه تاکنون بيماريهاي روماتيس��مي در متون طب س��نتي بررسي نشده است تصميم
گرفتم که اين مطالعه را انجام دهم.
روش :در اي��ن تحقي��ق به کتابهاي قانون در طب ،ذخيره خوارزمش��اهي ،قانونچه در
ط��ب ،االغراض الطبيه و مباحث العالئيه ،هدايه المتعلمين في طب و خفي عالئي مراجعه
و مطالب مورد نظر استخراج و خالصه گرديد.
نتايج :در طب س��نتي در ارتباط با علل بيمار يهاي مفصلي اعتقاد بر اين بوده اس��ت
که سبب بيماري در وجود اخالط و نزول نزله (قطرات خاص) در مفاصل دردناک ميباشد
و برخي عوامل مثل امتالء (پرخوري) و جماع زياد در درگيري مفاصل از عوامل مس��تعد
کننده دانسته شده اند .در پزشکي سنتي بيماريهاي استخواني -مفصلي به انواع محدودي
تقسيم ميشده اند که شامل :وجع المفاصل (درد مفاصل) ،نقرس ،درد پشت ،عرق النساء
(س��ياتيک) و گوژي پشت بوده است .درمان بيماريهاي مفصلي بر پايه استفاده از گياهان
داروئ��ي براي بند آوردن اخ�لاط ،تخليه اخالط و روشهايي از قبيل دادن مس��هل ،وادار
کردن به استفراغ ،ايجاد ديورز ،فصد (خونگيري) و پرهيز غذايي بوده است.
نتيجهگيري :در طب سنتي اختالالت روماتيسمي به تعداد محدودي بيماري تقسيم
ميشدهاند و شناختي از بيماريهاي مختلف روماتيسمي وجود نداشته است.
لغات کليدي :طب س��نتي ،روماتيس��م ،بيماري مفصلي ،سيس��تم عضالني اسکلتي،
داروي گياهي

 -1فوق تخصص روماتولوژي ،دانشيار دانشگاه علوم پزشکي مشهد
* پست الکترونيکjokarmh@mums.ac.ir :
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مقدمه
مهمترين علت ارائه اين مقاله آشنايي خوانندگان محترم
با نظريات طب سنتي ايران در ارتباط با بيماريهاي مفصلي
اس��ت .قبل از هر چيز بايد توجه داش��ت که مباني پزش��کي
امروز با پزش��کي سنتي بسيار متفاوت و بلکه متناقض است.
لذا به طب س��نتي بايد با ديدي تاريخي و منطقي نگريس��ت
و آن را رقيب پزشکي مدرن ندانست .در واقع پزشکي مدرن
نه تنها در مقابل پزش��کي س��نتي قرار ندارد بلکه در امتداد
آن اس��ت يعني علم پزشکي در طي قرون متمادي و متوالي
(بخص��وص در دهههاي اخير) دچار تکامل ش��ده و باورهاي
جديد جايگزين باورهاي قديميتر گش��ته است .در دهههاي
اخير تمام رشتههاي علوم تجربي (مثل شيمي ،فيزيک و)...
دچار پيش��رفتها و دگرگونيهاي اساس��ي گرديده اند .علم
پزش��کي نيز از اين دگرگوني مس��تثني نبوده است .اگر چه
پايههاي پزش��کي س��نتي (اخالط چهارگانه و امزاج)( 1و)2
امروز در پزش��کي مدرن جايي ندارند ولي در زمان خود قابل
قبول و داراي ارزش بوده اند .در ضمن نبايد فراموش کرد که
متون پزش��کي سنتي ايران (بخصوص کتاب قانون ابن سينا)
براي چند قرن در دانشگاههاي اروپا تدريس ميشده اند(.)3
روماتولوژي علمي نوپا و از جوانترين رشتههاي پزشکي
اس��ت و فقط حدود  70س��ال از عمر آن ميگذرد( .)4لذا در
اين رش��ته هنوز بس��ياري از مسائل ناش��ناخته است و علي
رغم پيش��رفتهاي پزشکي در س��الهاي اخير ،هنوز پاتوژنز
اين بيماريها بخوبي مش��خص نشده است( )5بنابراين از طب
سنتي که مربوط به بيش از هزار سال قبل است نبايد انتظار
بيش از حد داشت و بطور مسلم بسياري از باورهاي پزشکي
س��نتي در ارتباط با بيماريهاي روماتيسمي امروز قابل قبول
نيست ولي از طرف ديگر بايد دانست که :علي رغم پيشرفت
شگرف پزش��کي در دههاي اخير ،هنوز در درمان بيماريهاي
روماتيسمي با مشکالت زيادي مواجه هستيم .لذا اين مسئله
قابل قبول و منطقي اس��ت که  :داروهاي مورد اس��تفاده در
طب سنتي را مورد توجه قرار داده و آنها را در کارآزمائيهاي
باليني مورد آزمايش قرار دهيم .شايد اين کارآزمائيها بتوانند
س��ودمندي بعضي از اي��ن داروها را مورد تايي��د قرار دهند.
بطور خالصه هدف از ارائه اين مقاله عبارتست از -1 :آشنايي

با متون طب س��نتي ايران که توس��ط مفاخر و دانش��مندان
اين سرزمين نوشته شده اس��ت -2 .آشنايي و آشتي جامعه
دانشگاهي با متون طب سنتي براي آزمودن علمي داروهاي
مورد مصرف در پزشکي سنتي.
در ادام��ه مقاله توجه خوانندگان محت��رم را به دو نکته
جل��ب ميکن��م -1 :هنگامي که نقل قول��ي از متون قديمي
ميشود س��عي ش��ده که حتي االمکان مطالب عينا و بدون
تغيير ذکر ش��ود تا هم امانت داري حفظ شده و هم خواننده
کم��ي در حال و ه��واي روزگاران قديم ق��رار گيرد .البته در
داخ��ل پرانتز توضيحات مورد نياز داده ش��ده اس��ت -2 .در
منابع مورد اس��تفاده در برخي از م��وارد اختالف نظر وجود
دارد که امکان بيان تمام نظرات در اين مختصر نميگنجد.

روش و ابزار
در اي��ن مطالعه به کتابهاي اصلي طب س��نتي مراجعه
و مطال��ب ذکر ش��ده در ارتب��اط با بيماريهاي روماتيس��مي
اس��تخراج گرديد .کتابهاي��ي که مورد مطالعه ق��رار گرفتند
عبارتند از :قانون در طب ،ذخيره خوارزمش��اهي ،قانونچه در
طب ،اغراض الطبيه و مباحث العالئيه ،هدايته المتعلمين في
طب و خفي عالئي.
يافته ها
■ پايههاي پزشکي سنتي

طب سنتي بيشتر بر پايه ارکان ،اخالط و امزاج بنا شده
است.
•ارکان (مايهها يا عناصر) :ارکان نوعي اجس��ام س��اده
هس��تند که اج��زاي اوليه تن آدمي و موج��ودات ديگر
را تش��کيل ميدهند .از آمي��زش عناصر با همديگر انواع
موجودات که از لحاظ صورت گوناگون هس��تند ،بوجود
ميآيند .عناصر چهار قسم اند:آتش ،هوا ،آب و خاک(.)1
•خلط ( :)humorدر کتاب ذخيره خوارزمش��اهي خلط
اي��ن گونه تعريف ش��ده اس��ت :ببايد دانس��ت كه خلط
ي اس��ت اندر تن مردم روان ،و جايگاه طبيعي مر
رطوبت 
ن آن تهي باش��د،
آن را رگهاس��ت ،و اندامهاي��ي كه ميا 
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■ کالبد شناسي سيستم اسکلتي در طب سنتي

در متون پزش��کي س��نتي (بخصوص در کت��اب قانون)
کالبد شناسي سيستم اسکلتي به تفصيل و بصورت دقيق (با
توجه به پزشکي آن زمان) مورد بحث قرار گرفته است .ما در
اينجا به چند تعريف بسنده ميکنيم.
•استخوان :در کت��اب ذخيره خوارزمش��اهي اس��تخوان
اينگونه تعريف شده اس��ت :آفريدگار تبارك و تعالي از
جمله اندامهاي يكسان (در پزشکي سنتي اندامها به دو
دسته يکس��ان مثل استخوان ،گوشت و پوست و مرکب
مثل سر ،گردن ،دس��ت ،پا و سينه تقسيم ميشده اند)
استخوان را صلبتر (محکمتر) آفريد از بهر آنرا ك ه بنياد
تو
ن اس 
ي و استواري او بدا 
ت و راس��ت 
ن اس 
تن استخوا 
ت نگاهدارنده اندامهايي را كه اندر
همچون حصاري اس�� 
ميان او نهاد ه است(.)2
•غضروف :در کت��اب ذخي��ره خوارزمش��اهي غض��روف
اينگونه تعريف شده است :آفريدگار تبارك و تعالي چون
ن پيوندها (مفاصل) بايست
دانس��ت كه اندر تن مردم اي 
ي بيافريد و
از بهر حركتها را ،بر سر هر استخواني غضروف 
ت سپيد ،نرمتر از استخوان و سختتر
غضروف چيزي اس 
ن ميانجي باشد ميان هر دو(.)2
از گوشت تا چو 
•مفصل (بند گشاد) :در پزش��کي س��نتي تقسيم بندي
مفاصل بصورت زير بوده است:

 -2بندگشادهاي بي حرکت :که خود سه گونه اند:
الف -مفصل مدروز (دوخته شده) :يكي چنان اس��ت
ك دندانهها بيرون آمده است
ن باري 
ك ه از كنارهاي دو استخوا 
ن دندانهها بر هم نشانده
بر س��ان دس��ت ار ه (اره دستي ) و آ 
ش��ده ب ه رسم آنك ه آفتابهگران تختههاي مس را كنارهها در
ي (خياط) همي نمايد; چنانكه
م نشانند و بدوزند چون درز 
ه
درزهاي استخوانهاي سر هست (مفاصل .)synostosis
ت ك ه دو اس��تخوان
ب -مفصل چسبيده :چن��ان اس�� 
م باز نهاده باشد و بر هم دوسانيده (محکم
هموار ه س��ر ب ه ه 
ق و اس��تخوانهاي س��اعد
ي س��ا 
کرده) ،چنانك ه اس��تخوانها 
(.)syndesmosis
ت
ج -مفاصل ترکيز يافته (دندانه اي) :چن��ان اس�� 
ي باشد و اين ميخ اندر
ي را يك س��ر چون ميخ 
كه اس��تخوان 
استخواني ديگر نشانده ،چنانك ه دندانها (.)2
•وتر (تاندون) :اجسامي هستند که از انتهاهاي ماهيچهها
رويش مييابن��د و به اندامهاي حرکتي ميرس��ند .اين
اجس��ام گاهي بر اثر جمع ش��دن خوي��ش اندامها را به
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چون معده و جگر و سپرز (طحال) و زهره (کيسه صفرا).
ك باشد
ط از غذا خيزد ،و بعضي از خلطها ني 
و اين اخال 
ي بد باش��د( .)2خلط نيک به تنهايي و يا همراه با
و بعض 
خلط ديگر جزئي از گوهر غذايي مزاج ميشود و همانند
آنرا ميسازد .خلط بد خلطي است که نميتواند به خلط
نيک تبديل شود و زائد و بي مصرف است و بايستي دفع
ش��ود .خلطهاي رطوبي اعم از خ��وب و بد به چهار نوع
تقسيم ميشوند :خون ،بلغم ،صفرا و سودا(.)1
•مزاج :م��زاج از واکن��ش متقابل اجزاء ري��ز مواد متضاد
بوج��ود ميآِي��د .مواد مخال��ف با هم آميخت��ه و از اين
آميزش کيفيتي ايجاد ميش��ود بن��ام مزاج .امزاج اصلي
بر چهار گونه هستند :سردي ،گرمي ،خشکي و تري(.)1

 -1بند گشاد راستيني -ک��ه داراي حرک��ت هس��تند
( .)diarthrodialاين مفاصل خود سه گونه اند:
ي
ك استخوان مغاك 
ت ك ه اندر سر ي 
الف : -يكي آن اس�� 
ي است به اندازه
ت و بر سر استخوان دگر مهرها 
(گودالي) اس 
ت تا اندر وي همي
ي نهاد ه اس�� 
آن مغ��اك و اين مهر ه اندر و 
ت حاصل ميش��ود (مفاصل گوي و
گردد (بچرخ��د) و حرك 
حفره يا .)Ball and socket
ت و مهره ديگر
ف نيس�� 
ب -دوم آنك�� ه اي��ن مغ��اك ژر 
ن مغاك اس��ت و هر كجا كه مغاك
ن هم به انداز ه اي 
اس��تخوا 
ت بر كنارهاي مغاك استخوانكهاي خرد پيوند كرده
ف نيس 
ژر 
ي تا اين استخوانها گرد
ن دندانههاي انگشتر 
شد ه است ،برسا 
ت ان��در آيد و آنرا نگاه
ن مغاك نهاد ه اس�� 
آن مه��ره كه اندري 
ي نگي��ن را نگا ه دارد و اين
دارد چنانكه دندانههاي انگش��تر 
ي العظام السمسمانيه (استخوانهاي
ي خرد را بتاز 
استخوانكها 
کنجدي يا سزاموئيد) گويند.
ي اس��تخوانها ب�� ه يكديگر اندر
ج -و س��وم آنك ه س��رها 
ي گردن و پشت.
نشانده است ،چنانكه مهرهها 
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ط��رف خود ميکش��ند و يا بر اثر انبس��اط اندامها را باز
ميکنند(.)1
•زرد پي (رباط) :در تجربيات حس المسه همانند پيها
(عصب ها) بنظر ميرس��ند  .اين اجسام از طرف اندامها
به سوي ماهيچهها ميآيند و همراه وترها رشتههايي از
خود ميپراکنند برخي از اين رش��تهها که از ماهيچهها
مجاورت مييابند به داخل گوشت ميروند و بخشي که
از ماهيچه جدا ميش��ود به سوي مفصل و اندام حرکتي
ميرود و در آن نفوذ ميکند(.)1
■ تقسيم بندي بيماريهاي روماتيسمي در طب سنتي:

در پزش��کي مدرن بيماريهاي روماتيسمي بيش از صد
و بيست بيماري را شامل ميشوند( )4ولي در پزشکي سنتي
بيماريهاي اس��تخواني و مفصلي به انواع محدودي تقس��يم
ميشده اند :وجع المفاصل (درد مفاصل) ،نقرس ،درد پشت،
گوژپشتي و عرق النساء((.)2، 1جدول )1
■ علل بيماريهاي روماتيسمي

همانطور که قبال گفته شد طب سنتي بر پايه تئوري اخالط
چهار گانه اصلي و همچنين امزاج بنا نهاده شده است .در مورد
علت بيماريهاي روماتيس��مي اعتقاد بر اين بوده است که سبب
بيماري در وجود اخالط و نزول نزله (قطرات خاص) در مفاصل
دردناک ميباش��د (کلمه روماتيسم از کلمه يوناني  Rheumaبه
معني ماده جاري گرفته ش��ده اس��ت( ))4و برخي عوامل مثل
پرخوري ،جماع زياد و غيره در درگيري مفاصل از عوامل مستعد
کننده دانس��ته ش��ده اند( .)2 ،1در کتاب قانون ذکر شده که:
بيماران مبتال به درد مفاصل ممکن است از مراعات نکردن و از
بدشکلي ( )deformityاندامها به درد مفاصل مبتال شوند.
در کت��اب قانونچ��ه چغيمني علت بيماريه��اي مفاصل
چنين گفته ش��ده اس��ت :علت بروز نقرس ،عرق النساء ،درد
مفاصل ،قوزي و حدبه همگي نزول نزله ميباش��د که اگر در
شس��ت پا باش��د نقرس و اگر در مفصل ورکي (هيپ) باشد
عرق النساء (سياتيک) ،و اگر در پشت باشد قوزي است و در
ساير مفاصل سبب درد ميشود(.)6
علت بيماريهاي روماتيس��مي در کتاب اغراض الطبيه
اينگونه دانس��ته شده است :سبب آن مادههاي فزوني بود که

در مفاص��ل گرد آيد .آنچه در پيوندهاي پا نقرس ،و آنچه در
حقه ران (مفصل هيپ) باش��د و سختي بر آن فرود آيد وجع
الورک (درد هيپ) و آنچه از س��رين ران فرود آيد تا س��اق و
اشتالنگ (پاشنه) عرق النساء گويند(.)7
■ درمان

درم��ان اختالالت اس��کلتي بر پايه اس��تفاده از گياهان
داروئ��ي براي بند آوردن اخالط و تخليه اخالط با روشهايي
مثل دادن مس��هل ،وادار ک��ردن به اس��تفراغ ،ايجاد ديورز،
وديگ��ر روشها مثل فصد (خونگي��ري) و پرهيز غذايي بوده
است(.)2 ،1
در ادام��ه به توضيح مختص��ري در ارتباط با هر کدام از
بيماريهاي اسکلتي از ديدگاه پزشکي سنتي ميپردازيم.
■ مهمترين بيماريها
وجع المفاصل (درد مفاصل) و نقرس

علت :در کتاب قان��ون علل وجع المفاصل و نقرس اين
چنين بيان شده است:
 -1سوءالمزاج ساده .در اي��ن حالت که بندرت موجب
درد مفاصل ميش��ود ب��ا عالئم عدم وجود س��نگيني و عدم
وج��ود آماس و بادکردگي و عدم تغيير رنگ پوس��ت و عدم
نشاني از خلط بد جنس بوجود آورنده همراه ميباشد.
 -2سوءالمزاج همراه با ماده (زائد) .باي��د نوع خلط را
مشخص کرد که از رنگ مفاصل و نوع درد مشخص ميشود
اگر خلط خام باشد ورم با درد زيادي همراه خواهد بود.
مواد س��بب درد مفاصل (مواد زائدي که در بدن تجمع
يافته اند) بطور کلي چند نوع ميباشند:
•صفراوي :در محل درد و حرارت ش��ديد اس��ت و سرخ
رنگ است و در سرما آسوده شود.
•بلغمي :محل درد بدون تغيير رنگ يا طوسي است.
•سودايي :جاي درد س��فت و خشک و زرد مايل به سياه
است.
•خلط مراري :حرارت ش��ديد و همراه با خارش اس��ت از
سردي بخش بهبود يابد.
•باد :درد جابجا ش��ود و از غذاهاي بادزا ميتوان سر نخ را
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عرق النساء (سياتيک):

علت :در کت��اب هدايه المتعلمين عرق النس��اء را رگي
ميداند که جالينوس آنرا توثا (توتي) خوانده است و علت آن
را در تمدد (کش��يده ش��دن) اين رگ که ميانه کاوک (ميان
تهي) ميباش��د از پهنا بيافزايد و درازا بکاهد چون درازي آن
کاسته ش��ود مردم را پاي دراز نتوان کرد چه اين رگ کوتاه
شده بود چون دراز کند تفرق االتصال افتد (جدا شدن اتصال
ل زخم ،جراحت و قرح ه و شكس��تگي و
بافتها از يكديگر ،مث 
درفتگي) و درد کند صعب و آغاز پديد آمدن عرق النس��اء از
حق الورک (مفاصل هيپ) بود و همين خون خام و بلغم لزج
به حق الورک گرد آيد تا به پيوند حق الورک درد آيد و چون
بر ران فرود آيد و ساق و کعب (پاشنه) و قدم (پا) رسد عرق
النساء گويند(.)8
عالئم :در کتاب قانون عالئم باليني عرق النس��اء به اين
صورت توضيح داده شده است :درد از باسن شروع و از عقب
به ران ميآيد ممکن اس��ت تا زانو يا پاش��نه امت��داد يابد و
بس��تگي به کم و بيش ماده (ماده زائ��دي که تجمع يافته و
منجر به اين بيماري گش��ته اس��ت) دارد و حتي انگشتان پا
و ران الغر ميش��ود و در اواخر بيم��اري به زحمت ميتواند
بخواب��د و قد و قامتش را راس��ت کند .دس��ت ب��ه جاي درد
ميگذارد و بر نوک انگشتان پا لذت ميبرد .عرق النساء از هر
حالتي از بيماريهاي مفاصل درد بيشتري دارد(.)1
درمان :در کت��اب قانون گفته ش��ده که داغ گذاري در
عرق النساء کارش را ميسازد .فصد اسليم (خونگيري از رگ
پش��ت دست) براي عرق النساء از ساير رگها مناسبتر است.
مالي��دن چيزه��اي نرم و روغنها مفيد اس��ت( .)1و در کتاب
خفي عالئي درمانهاي زير ذکر شده است :فصد ،شربتهاي
خنک ،ماده مس��هل دهنده ،س��ورنجان( .)9در کتاب هدايه
المتعلمي��ن و قانونچه درمان عرق النس��اء ب��ا درمان اوجاع
المفاصل و نقرس يکي دانسته شده است(.)8 ،6
در کتاب قانون در ارتباط با سير عرق النساء آمده است
که :اما عرق النس��اء حتي اگر درمان ش��ود و ماده سبب درد
ريش��ه کن گردد از کمترين س��بب زود برگ��ردد و آمادگي
برگشتن دارد.1
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پيدا کرد.
از علل ديگر امتالء (پرخوري) و بس��يار ش��راب خوردن،
ذکر شده است(.)1
عالئم :در کت��اب اغ��راض الطبيه عالئم نق��رس به اين
صورت گفته ش��ده اس��ت :نقرس ،برخي از انگش��تان پا آغاز
کن��د و برخي از کف پا ،برخي از پهلوي پا و برخي همه پا را
ميگيرد و خداوند نقرس (ش��خص مبتال به نقرس) را کيسه
بيضه دراز شود .خصي (خواجه ،اخته) را نقرس نباشد و زني
که حيض او فرو ايستد ممکن است نقرس پديد آيد(.)7
اکثرا پيرمردان و کساني که بيماريهاي کهنه دارند و تازه
از بيماري برخاستگان ،به درد مفصل مبتال ميشوند .مفاصل
از ساير اندامها بيشتر در حرکت است و از حيث مزاج از بقيه
اندامها ناتوانتر و س��ردي پذيرتر اس��ت و بند استخوانهاي
دس��ت و پا در جاههاي دورتر قرار دارند ...بارها ماده س��بب
درد مفاصل متحجر شود و مثل گچ خشکيده شود (توفوس)
بويژه اگر ماده خلط خام باشد .بارها گوشت در البالي مفاصل
روئيده (هيپرتروفي س��ينوويال) و بويژه البالي انگش��تان را
پي��چ ميدهد ک��ج ميکند (دفورميتي مفاص��ل) .گاهي درد
ش��ديد است و گاهي آرام گيرد اکثرا گوشت روئيدن در گرم
مزاجان روي ميدهد ...درد مفاصل ارثي است زيرا نطفه مرد
در چه مزاجي باشد جنين همان را مييابد(.)1
درمان :بسته به علت و نوع بيماري درمانهاي مختلفي
ذکر ش��ده است از جمله :دادن مس��هل ،قي کردن ،پرهيز از
ش��راب ،ورزش ،پرهيز از خوردن گوش��ت ،پرهيز از جماع و
انجام حجامت(.)2 ،1
در کتاب قانون آمده است که بايستي شراب در بيماران
با درد مفاصل منع ش��ود مگ��ر اينکه يکس��ال از بهبود آنها
گذشته باشد و بهبودي کامل رخ داده باشد(.)1
داروه��اي گياه��ي ک��ه در درد مفاصل ش��هرت دارند
عبارتند از :حب النجاح (حب :دارويي که به شکل دانه نخود
در آمده باش��د) ،حب منتن ،اي��ارح و روفس ،حب نيل ،حب
الملوک(ماهودانه) ،بوزيدان ،شاهتره ،شاه پسند ،لونا ،هندوانه
ابوجهل ،الوا ،ش��ش بندان ،خردل ،اندران ،انزروت ،مقل تربد
و عاقرقرما ،س��ورنجان (کلشي سين از اين گياه مشتق شده
است) و شبدر(.)2 ،1
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درد پشت
علت :ابن سينا درد پشت را ناشي از درد در تک رکها
و ماهيچهها ميداند و علل را چنين ذکر ميکند:
•سرد مزاجي و تجمع ماده بلغمي در پشت.
•کار زياد و خسته شدن از کار.
•زياد جماع کردن.
•سببهاي گوژي پشت ،درد پشت ايجاد ميکنند.
•علل اندامهاي دروني مثل کليه و...
عالئم :عاليم درد پشت در قانون چنين ذکر شده است:
اگر از خم ش��دن بهتر ش��ود ورم س��خت و غيره را که باعث
گوز پش��تي ميشوند را بجوي .اگر از راست کردن درد پشت
بيشتر شود ماهيچههاي پشت به همان حال عادت کرده اند
و خالف عادت حرکتي نداش��تهاند .اگر در راس��ت شدن تنه
درد احساس ش��ود ماهيچههاي رويي به درد آمدهاند .اگر از
راستشدن بدن درد نداشته باشد درد در ژرفاتر ميباشد(.)1
در کتاب هدايه المتعلمين آمده اس��ت که :درد پشت از
بلغم بود و نش��ان آنست که پيوسته بود و اندک اندک و اگر
گرم شود و يا راه رود درد کمتر شود(.)8
درمان :در کتاب قانون عالج درد پشت را با باد افسره و
حدبه يکي دانسته است (در ادامه توضيح داده ميشود) .اگر
سردي و سرد مزاجي باشد داروهاي تناولي و ماليدني را ذکر
نموده است .اگر علت خام بلغمي باشد معجون پيه و هندوانه
ابوجهل و حب منتن را ذکر کرده اس��ت .اگر خس��تگي باشد
غذاه��اي خوب و ماليدنيها به حد اعتدال و روغنهاي ولرم بر
پش��ت بمالند .اگر از جماع زياد باش��د عالج افرادي را که از
پس جماع برنمي آيند را بايد انجام داد .اگر از پر ش��دن رگ
بزرگ باشد شاهرگ دست و رگ ميان زانو را بزن(.)1
درمان در کتاب اغراض الطبيه :آنج��ا ک��ه امت�لاء
رگ پش��ت باش��د رگ باس��يليق (بازيليک) و مابض (رکبي
 )poplitealبايد زد و روغن گل ماليد .وقتي سبب ماده بلغمي
باش��د ماءاالصول (دارويي اس��ت که ظاهرا ً از بيخ نباتي چند
گيرند) دهند و روغن بادام تلخ و اس��تفراغ و قي و مس��هل و
ترياق اربعه( 7معجوني از :جنطيانا ،حب الفار ،زراوند ،مر).

رياح االسفره (گوژي پشت)

علت :در کت��اب قان��ون گوژي پش��ت را از جا دررفتن
مهرهه��اي پش��ت ميداند که يا به س��مت جلو ي��ا به عقب
ميباشد سببهاي گوژي پشت عبارتند از:
•ضربه
•علتهاي دروني :ماده رطوبي فالج آور لغزاننده و سست
کنندههاي زردپيهاي مهرهاي
•م��اده رطوب��ي تش��نج آور در بدن پديد آمده و س��بب
دررفتگي مهرهها شده است.
•باد انبوه جمع شود و سبب دررفتگي مهره شده است
•ورم و خراج (دمل ،جوش) سبب گوژي شود و صفاق آن
طرف را کش دهد(.)1
در کتاب اغراض الطبيه آمده اس��ت :بيرون ش��ده مهره
پش��ت اگر ميل به بيرون کند حدبه و اگر ميل به درون آنرا
العقس ميگويند و يک جانب شود اليوا گويند(.)7
عالئم :در کتاب هدايه المتعلمين آمده است :يک گونه
از اي��ن گ��وژي خراجي (دمل ،ورم) بود که اندرون ش��کم بر
پش��ت ماره (ستون فقرات) پديد آيد و آن اوتار (وترها) مهره
پشت بشکند .و نشان آن بود که تبها پديد آيد و نبض مردم
منشاري (اره اي ،دندانه دار ،نوعي نبض) بود و عالمت آماس
پديد آيد(.)8
عالئم در کتاب قانون :اگر ضربه باش��د مشخص است.
اگر ماده رطوبي باش��د جاي گوژ شده در لمس نرم است اگر
روغن در محل بمالي کمتر روغن برچيند و دير خش��ک شود
و س��ببهاي رطوبي قبل از گوژ پشتي را گواهي ميدهند .اگر
علت خش��کي باشد تبهاي سخت و زود بر چيدن روغن که
بر آن ماليده شود گواهي ميدهد(.)1
درمان :درمان ش��امل پاکس��ازي ،داروهاي گذاشتني،
فص��د و اماله (تنقيه) اس��ت .اس��تفاده از گياهاني مثل ثمر
درخت س��رو ،اشنه گل محمدي ،اقاقيا ،گلنار ،تمر غار و ...در
درمان گوژي پشت استفاده ميشود(.)2 ،1
در کت��اب هدايه المتعلمين آمده اس��ت :اين بيماري به
اول عالج شود ولي چون تمام گوژ شود بيش عالج نبود(.)8
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جدول  1علت ،عالئم و درمان شايعترين بيماريهاي روماتيسمي در طب سنتي

وجع المفاصل و
نقرس

سوءالمزاج ساده ،سوءالمزاج همراه
با ماده (زائد) ،امتالء (پرخوري)،
خوردن شراب

درد و تغيير شکل
مفاصل

مسهل ،قي کردن ،پرهيز از شراب ،ورزش ،پرهيز از
خوردن گوشت ،پرهيز از جماع و انجام حجامت

عرق النساء
(سياتيک)

کشيدگي و کوتاهي عرق النساء
(سياتيک)

درد ران ،ساق و پاشنه ،داغ گذاري( ،خونگيري) ،ماليدن چيزهاي نرم و روغنها،
شربتهاي خنک ،ماده مسهل دهنده ،سورنجان
الغري پا و ران

درد پشت

سرد مزاجي ،کار زياد ،زياد جماع
کردن ،علل اندامهاي دروني

درد پشت

داروهاي تناولي و ماليدني ،معجون پيه و هندوانه
ابوجهل و حب منتن ،رگ زدن

رياح االسفره
(گوژي پشت)

از جا دررفتن مهرههاي پشت به
علت :ضربه ،علتهاي دروني ،جمع
شدن باد انبوه ،ماده رطوبتي تشنج
آور ،دمل و جوش

قوز و گاهي تب

پاکسازي ،داروهاي گذاشتني ،فصد(خونگيري) و اماله
(تنقيه) و گياهاني مثل ثمر درخت سرو ،اشنه گل
محمدي ،اقاقيا ،گلنار ،تمر غار

بحث و نتيجهگيري
همانط��ور که در مقدمه گفته ش��د هدف اي��ن مطالعه
آش��نايي خوانندگان محترم با نظريات طب س��نتي ايران در
ارتب��اط ب��ا بيماريهاي مفصلي بود .با توج��ه به مطالبي که
گفته شد به راحتي ميتوان دريافت که آشنايي حکماي طب
سنتي با بيماريهاي روماتيسمي بسيار محدود و مختصر بوده
اس��ت ولي بايد توجه داشت که روماتولوژي علمي نوپاست و
از عمر آن بيش از  70سال نميگذرد لذا نبايد انتظار داشت
که در متون طب س��نتي که مربوط به چند صد س��ال قبل
است درک بيش��تري در ارتباط با اين بيماريها وجود داشت
باش��د .اگر چه بنظر نميرسد که طب سنتي در شناخت علت
اين دس��ته از بيماريه��ا کمک زيادي بکند ول��ي با توجه به
اينکه علي رغم پيش��رفت شگرف پزش��کي در دههاي اخير،
هنوز در درمان بيماريهاي روماتيس��مي با مش��کالت زيادي
مواجه هستيم .لذا اين مسئله قابل قبول و منطقي است که :
داروهاي مورد استفاده در طب سنتي را مورد توجه قرار داده
و آنه��ا را در کارآزمائيهاي باليني م��ورد آزمايش قرار دهيم.
شايد اين کارآزمائيها بتوانند سودمندي بعضي از اين داروها
را مورد تاييد قرار دهند.
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Mohammad Hassan Jokar1

Abstract:
Background and Aim: The field of rheumatology is relatively new and young in comparison to other
related medical fields. I decided to do this study because, there was not any study regarding the Rheumatic
diseases in Iranian Traditional Medicine.
Methods: The Iranian Traditional Medicine opinions regarding the rheumatic diseases were obtained
and summarized from the following books: the Canon of Medicine, Zakhireh-i Kharazmshahi, Al-Aghraz
al- Tibbia val Mabahess al-Alaii, Ghanooncheh, , Hidayat al- Mutialimin, Khafi Alayee.
Results: In articular diseases it was believed that the cause is humors and dripping the drop in painful
joints, sexual excesses, and so on predisposed to joint involvement. In traditional medicine the bone and
joint diseases were divided to limited types, such as pain in joints, gout, back pain, sciatica and kyphosis.
Management of muscuskeletal disorders was based on consumption of plants to stop humors and evacuation
methods such as purging, vomiting, duresis and some procedures such as bleeding and dietetics.
Conclusion: In Iranian Traditional medicine, rheumatic diseases were divided into limited types and
most of these disorders were unknown.
Keywords: Rheumatic diseases; Traditional medicine; Medicinal plants.
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