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 يدهچک

ر يـ را درگ يد، جامعه امـروز يشد يها يناتواننه گزاف و يوع باال، هزيبا ش که ران استيا ياز مباحث مهم طب سنت» ا وجع مفاصليدرد « :هدف و نهيزم شيپ
ـ   يدر اکثر موارد محدود به درمان عالمت يمفصل يدر طب مدرن درمان دردهاکرده است؛  جـاد درد  يسـم ا ي، مکانيدر طـب سـنت   يجهت کنترل درد اسـت ول

  .شود يمآمده و درمان بر اساس آن انتخاب  يکامل صورت به
ران مانند قانون، شرح اسباب و عالمات، يا يدر کتب معتبر طب سنت يمفصل يانواع و علل دردها يجهت بررس يا کار کتابخانهک ين مطالعه، يا :ها روشمواد و 

از  ييها بخشاست را مطالعه کرده، با  يز متون که در مورد علل و انواع درد مفصلا ييها قسمت، »درد «طب اكبري و اکسير اعظم است و بعد از پرداختن به واژه
  ق داده شده است.يطب مدرن تطب

 مؤثر يو خشک يو گرم يسرد ازجملهخاص  يتيفيغلبه ک صرفاًکه در نوع ساده  گردند يمم يتقس يساده و ماد دودستهبه  يمفصل يدردها يعلل اصل :ها افتهي
  دارند. يمفصل يجاد دردهاينقش در ا زا يماريب، ماده ياست و در نوع ماد

 با و بوده جزءنگر مدرن طب دگاهيد با طب مدرن شد اما ها آنق يدر تطب يو سع شده يبررس يدر طب سنت يمفصل يدردهاانواع و علل  :يريگ جهينتبحث و 
 مـدرن  طب دييتأ مورد که را يسنت طب منابع مطالب مقاله نيا در نبود؛ مقدور هم کنار در مطالب آوردن جهيدرنتاست  متفاوت رانيا يسنت طب نگر کل ديد
 قيـ تحق و مطالعـه  بـه  ازين بر که است نشده اشاره ديجد منابع در ،ها آن در شده داده حيتوض نکات از يبرخ به م.يآورد معتبر منابع ذکر با جا همان را باشد يم
  .باشد باب نيا در تر مفصل مطالعات ساز نهيزم مطالعه نيا ميدواريام و گذارد يم صحه نهيزم نيا در ادتريز
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  مقدمه
و  باشـد  يمطب مزاجي يا اخالطي  درواقعطب سنتي ايران 

در بررسي سالمت و بيماري در انسان به عالئـم مزاجـي و    قاعدتاً
؛ )٢( شود يمدم، صفرا، بلغم، سودا) توجه (غلبه اخالط چهارگانه 

ن توجه به مباني اين مكتـب طبـي در توصـيف و تحليـل     يبنابرا
پيشـگيري و درمـاني اهميـت بسـزايي دارد      يها روشبيماري و 

 دردهـا ، يدر منابع طب سنت موردتوجهاز مباحث مهم  يک. ي)٣(
 ينيت بـال يـ هنوز اهم ها سالاست که با گذشت  يا اوجاع مفصلي

ات يمثـال طبـق آمـار، شـکا     يخود را از دست نداده اسـت. بـرا  
مـاران بـه پزشـک    يعلت مراجعـه ب  ترين يعشاموسکولواسکلتال، 

درد کمـر و درد   ات،ين شـکا يـ تظـاهر ا  تـرين  يعشا که باشند يم
شـامل   را ييمـاران سـرپا  يست در صد از بياست و حدود ب پشت

ار ينـه بسـ  ي. درمان اختالالت موسکولواسکلتال هز)١٣( گردد يم
 ن مقدار بخش اعظمياز ا؛ که کند يمل يتحم ها دولترا به  يگزاف

که مانع  ين عللي، از ب٢٠٠٦است. در سال  کمردردآن مربوط به 
درصدشـان بـه    ٦٢از حضور افراد در محل کارشان شـده اسـت،   

  ).١(مربوط بوده است  يکياتيس يدردها
ات و علل مراجعه يشکا ترين يعشااز  يمفصل يدردهاامروزه 

 ازجملـه مختلـف   يهـا  رشتهپزشکان در  هاي ينيککلماران به يب
  .باشد يمره يو غ ي، ارتوپديروماتولوژ
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افـراد و عـادات    يوه زندگيدر جامعه مدرن امروز با توجه به ش
 تـرين  يعشاافراد، درد پشت  يو شغل ي، اجتماعي، رفتارييغلط غذا

ن علت مراجعه به پزشک يسال و دوم ٤٥ر يدر افراد ز يعلت ناتوان
 .گردد يممحسوب 

در طـول عمـر خـود     بـار  کيـ درصد مردم حـداقل   ٨٠حدود 
 ين درد بر زندگيا ريتأث. )١(کنند يمرا تجربه  درد پشتا ي کمردرد

ن اثرات را، يا توان يماست و  درک قابل يمشهود کامالًافراد به طرز 
و  ياجتمـاع  مسائلسالمت خود فرد،  ازجمله يمختلف يها جنبهاز 
  کرد. يبررس يو يازکارافتادگو  ياقتصاد يحت

طـب سـنتي ايـران بـه      با توجه به زاويه ديد و ديدگاه متفاوت
مقوله سالمت و بيماري، جستجو در منابع طب سنتي ايـران بـراي   

متفاوت با طب رايـج بـراي پيشـگيري و درمـان      ييکارها راهيافتن 
نو در برخورد با اين مشكل  يا چهيدرمفاصل و گشودن  يها يماريب
  .)٤( راهگشا باشد تواند يم

  
  مواد و روش کار

(گردآوري) بـوده   يا کتابخانهاين مطالعه يك بررسي مروري و 
شده است که از منابع معتبر طب سنتي ايـران مربـوط بـه     يو سع

 ياز کتـب ارزشـمند   جـه يدرنتقرون مختلف بهـره گرفتـه شـود و    
، »شرح اسباب و عالمات «، ) »نايس ابنالقانون في الطب («همانند 

ر کتـب ارزشـمند اسـتفاده    يو سـا » اکسير اعظم «، »طب اكبري «
مفاصـل در منـابع طـب     يهـا  يمـار يبنکه يتوجه به ا با شده است.

قـرار گرفتـه    موردبحـث » اوجاع مفاصل «ران تحت عنوان يا يسنت
ف واژه درد، در کتـب  يـ است، ابتدا مطالب مربـوط بـه وجـع و تعر   

حات آورده شده درباره اوجاع يد و سپس توضيردمذکور استخراج گ
و  يبنـد  دسـته شـده و سـپس    يبـردار  شيفمفاصل در اين منابع، 

 هـا  آنجـاد  يمربوط به انـواع دردهـاي مفصـلي و علـل ا     يها بخش
ـ   يموارد تر راحتدرک  يد. براياستخراج گرد ن يکه تطابق کامـل ب

به آن اشاره شده  جا همانوجود داشت در  يطب مدرن و طب سنت
 است.

 
  ها افتهي

پرداختن به موضوع  يبرا ران:يا يطب سنت ازنظرف درد يتعر
ف درد از يبه تعر يمختصر طور به؛ ابتدا ستيبا يم، يمفصل يدردها

از حاالت  يکيا وجع يران پرداخته شود. درد يا يدگاه طب سنتيد
 و دو سبب دارد دهد يمبدن انسان رخ  ياست که برا يا يعيرطبيغ

. )يگسستگ(و تفرق اتصال  ير مزاج ناگهانيياز تغ اند عبارتکه 
که با  يح داد که حس درد با حسين توضين جمله را چنيا توان يم

ن منافات در دو حالت رخ يو ا شود يمدرک  ما منافات دارد،
سوء مزاج مختلف است. منظور از سوء  ها آناز  يکي؛ که دهد يم

است که هنوز مزاج  يمزاج ران،يا يطب سنتمزاج مختلف در 
 سردترخود  يکه از حالت اصل يمزاج درواقعفرد نشده است،  ياصل
ر و منافات درک شده و ما درد را حس يين تغيشده و ا تر گرما يو 
  .ميکن يم

ل شود يفرد تبد يبه مزاج اصل جادشدهياکه  ير مزاجيياگر تغ
م که يندار يگر منافاتيد داو رخ ده يسوء مزاج متفق برا درواقعو 
  جاد درد کند.يا

مختلف  يها مزاجن نکته اشاره کرد که تمام سوء يبه ا يستيبا
بالذات  صورت بهحار و بارد  يها بلکه سوءمزاج کنند ينمجاد درد يا

ا ي؛ سوء مزاج رطب کنند يمجاد درد يو سوء مزاج خشک، بالعرض ا
جاد درد توسط سوء مزاج خشک وارد ي. نحوه ادهد ينمتر درد 

ن ي، به اشود يم يا همان گسستگيتفرق اتصال و  يعنيحالت دوم 
 جهيدرنتجاد قبض شده و يصورت که سوء مزاج خشک باعث ا

  .)٥( دهد يمتفرق اتصال رخ 
ن يبه ا يستيابتدا با يدر مورد درد مفصل: يف درد مفصليتعر

که در  يران، هر درديا ينکته اشاره کرد که در منابع طب سنت
ا وجع ي يدرد مفصل يطورکل به، افتد يماتفاق  )بندگاه (مفصل

 طور به دردهان ياز ا يبرخ حال نيدرع. شود يمده يالمفاصل نام
درد مفاصل  که فقط گردند يم يگذار نامز ين صورت نيخاص، به ا

ک يگر، هر يده شده و درد در مفاصل دينام ي، درد مفصلوپا دست
و  )٦( نامند يمدرد مفصل ورک را وجع الورک  مثالًجدا دارند  ينام

ن درد از سمت خارجي ران به سمت پا فرود آمده تا به ياگر ا
که در  ي). درد٩( شود يمده ينام »عرق النَسا «انگشتان پا برسد 

انگشت  ن درد ممکن است کهيا شتالنگ باشد و ايمفصل کعب 
ن يح اي). توض٨،٩ند (يگو» نقرس «کند را  ريدرگشست پا را 

 که منظور از مفصل ورک همان مفصل رسد يممطلب الزم به نظر 
اتصال قدم  محل و منظور از کَعب، است )پيه(سر استخوان ران 

با ساق و محل قرار گرفتن  )انگشتان يمادون ساق تا انتها(
به درد مفصلي كه در زانوها  .)٨( باشد يممچ پا) (پا  يها قوزک

  .)٩( است شده يماطالق » وجع الرکبه «ز يحادث شود ن
که نقرس در بخش  مينيب يمز يدر کتب طب مدرن ن

ر يکه مفاصل را درگ يدردآورا همان اختالالت يها،  يآرتروپات
  .)١٠(آمده است  کند يم

 ين طب سنتيدر ب يز مطابقت واضحير درد نيدر مورد مس
 يها يماريباز  يناش يدردهاد وجود دارد، يمنابع جدران و يا

اگر از  مخصوصاً شوند يمده يا نامياتالژيکه س يستون فقرات کمر
 پاهاه يباشند، در ناح گرفته نشأت يا مهرهن يب يها سکيدمشکالت 

  .)١٢( گردد يماحساس  يکمر يه تحتانياز ناح دتريشدار يبس
 يها شهيرک يمربوط به تحر درواقعانتشار درد  ين الگويا
که  باشد يمشه اول ساکرال يو ر ٥، ٤ يکمر يتحتان يعصب
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 باشند يم يکولر کمريراد يدر دردها ريدرگ يها شهير نيتر عيشا
 .)١٤( گردد يمکه با درد ران و ساق مشخص 

ن نکته است يگر از موارد منطبق با طب مدرن در هميد يکي
از  يناش يدردها جز به يمفصل يز دردهايد نيکه در منابع جد

و  شود يمده ينام يستون فقرات، آرترالژ يا مهرهن يمفاصل ب
 ها اندامبه  عمدتاًستون فقرات که  يها يماريباز  يناش يدردها

که  شده خواندهکولر يدرد راد يدر طب امروز کنند يمدا يانتشار پ
 يا مهرهن يب يها سکيدمجاور  يعصب يها شهيرک ياشاره به تحر

ر از درد يغ ينام يرانيا يميدر متون طب قد يدرست بهکه  باشد يم
  .)١( ده شده استيداشته و عرق النَسا نام يمفصل

 يمفصل يدردهاران: يا يطب سنت دگاهيداز  يانواع درد مفصل
 دودستهبه  ها آنا عدم وجود ورم در يوجود  ازنظر توان يمرا 
ا ساذج، بدون يساده  يدردها. يساده و ماد يدردهام کرد: يتقس

  ).١٤،١٥(ورم وجود دارد  ها آن، در يماد يدردهاورم هستند و 
اختالالت موسکولواسکلتال در کتاب  يصيتم تشخيدر الگور

محسوب  يداخل يها يماريب يمنبع برا نيتر مهمسون که يهار
ا عدم يا مزمن بودن درد از وجود ياز حاد  سؤالز بعد از ين گردد يم

  .)١٣( گردد يم سؤاللتهاب وجود ا
غلبه كيفيات سردي، گرمي و يا خشكي  صرفاًدر نوع ساده 

گر ماده يو د گردد يم )وجع مفصل(منجر به ايجاد درد مفصلي 
(اخالط چهارگانه و يا ريح) در ايجاد بيماري دخالتي  زا يماريب

تقسيم  ييها رگروهيزندارند. نوع ساده با توجه به كيفيت غالب به 
  از: سرد، گرم و خشک. اند عبارتکه  شوند يم

در سوء مزاج گرم، غلبه گرمي در مفصل با علل مختلف منجر 
. در سوء شود يمايجاد درد  جهيدرنتبه گرمي و التهاب مفصل و 

مزاج سرد غلبه سردي در مفصل موجب جمود و خشكي مفصل 
 ينوع سوء مزاج خشك، خشک در .شود يمشده و باعث ايجاد درد 

ب انقباض و جمع شدگي بافت مفصلي شده و ايجاد درد موج
جاد يا يمفصل. در اين حالت به علت انقباضي كه در بافت کند يم
بين اين بافت و بافت اطراف گسستگي (تفرق اتصال) رخ  شود يم
  .دهد يم

كه  شود يمدر نوع سرد و گرم نيز نوعي تفرق اتصال ايجاد 
، در نوع سرد، اين تفرق در خود بافت گردد يمموجب تشديد درد 

التهاب و در نوع گرم در بين مفصل و بافت  واسطه بهمفصلي 
عرق  نمونه در مورد درد يبرا .)١٤( دهد يماطراف، گسستگي رخ 

 يزيرد و چون چياست که تمدد راحت پذ يرگ«ن آمده يالنَسا چن
آن افزوده  يآن کاسته شده و بر پهنا يدرازا شود ازخته يدر آن ر

آن، در هنگام باز کردن پا،  ي. در اثر کاسته شدن از درازاگردد يم
  .)١٥.» (گردد يمار دردناک يو بس جادشدهياتفرق اتصال 

 هاست آنشتر از ساده بودن يب دردهابودن  ياحتمال ماد
در گوشت اطراف مفصل  دردهان يدر ا شده مطرحو ماده  )١٦،١٧(

اما به  کند يمدا يز نفوذ پين ها رباطبه سمت  يوجود دارد که گاه
 .)٨( رسد ينم وترهااعصاب و 

ر کرد ين تفسيرا در طب مدرن چن زا يماريبد بتوان ماده يشا
 ينور يها کروسکوپيمو با استفاده از  يالديم ١٩٦١که در سال 

دند؛ و يرا در مفاصل د ييها ستاليکروکريزه، دانشمندان ميپالر
را  ها آنمربوط دانسته و  ها آنرا به  يمفصل يدردهااز  يکسري

 نيتر مهماز  يکيدند. نقرس يستال نامياز کر يناش يها آرتروپاتي
  )١٠( .باشد يم يمفصل يدردهان گروه از يانواع ا
در کتاب شرح : يمفصل يدردهاجاد يا يعلل کل يوپاتولوژيزيف

شديد است و  معموالًدرد در مفاصل،  ن آمده است کهياسباب چن
فضاي داخل  اوالًدر نظر گرفت.  توان يمر را ين شدت علل زيا يبرا

مواد، فضايي براي  جهيدرنتمفاصل بسيار ضيق و تنگ است که 
كه  شوند يمو درد  )يدگيکش(توسعه ندارند پس باعث ايجاد تمدد 

اعصاب زيادي به مفاصل وارد  نيهمچن اين تمدد شديد است.
وجود دارد كه نسبت به درد واكنش  يا يقو، پس حس شوند يم

  .شود يمشديدتري ايجاد 
ت يز، درد استئوآرترين يداخل يها يماريبدر منابع مربوط به 

 يدگياست؛ به کش يا همان درد مفصليت يفرم آرتر نيتر عيشاکه 
  .)١٨( نسبت داده شده است يدر کپسول مفصل

مفاصل و نيز به دليل  دهنده ليتشکبه دليل صالبت اجزاي 
از  يراحت بهمواد  اند شده احاطهاينكه مفاصل توسط رباطات و وترها 

و اين ساختار باعث  شود ينمو دفع  رود ينمايشان به تحليل 
دفع فضوالت و  جهيدرنت؛ شود يمسختي دفع فضوالت از اين عضو 

اسباب تحليل است، وابسته  ازجملهبه حركت؛ كه  ها آنتحليل 
ناشي از  كه )مفصل(. به علت حرارت ضعيف اين عضو دباش يم

از قلب  ها آنخلقت آن از اجزاي با مزاج سرد و خشك و نيز دوري 
. رديگ يمبسيار ضعيف صورت  ها آنمواد از  )دفع(است، استفراغ

ف مفاصل در طب مدرن يشن ضعيرکوليان خون و سيکه با جر )٨(
  .)١( دارد يهمخوان

ضعف مفصل و اجتماع و انصباب ماده  يدرد مفصل يعلت کل
مفصل در  صورت بهجداگانه و  ها آنک از يهر  ؛ کهدر مفصل است

  ادامه خواهد آمد.
ا ضربه ياد و يت زيضعف مفصل از سوء مزاج مستحکم، فعال

ف ي. عضو ممکن است به علت بروز سوء مزاج ضعگردد يم يناش
نکه يبدون اا ياگر سوء مزاج سرد باشد و  مخصوصاًشده باشد 
م فقط در خلقت عضو ضعف رخ داده يداشته باش يمشکل مزاج

ا فقط در يدر کل بدن رخ دهد و  تواند يمسوء مزاج  نيا باشد.



 و همکاران آيسان نوزاد  ... بررسي انواع و علل دردهاي مفصلي در متون
 

٥٣٤  

سه قلب و مغز و کبد يير از اعضاءسه رخ دهد. منظور يير ياعضا
  است.

از مفاصل در منابع طب  ازحد شيباد و استفاده يت زيفعال
در  مخصوصاً يمفصل يدردها جادکنندهياعامل  نيتر مهمز يمدرن ن

  .)١٨( ، آورده شده استوزن اضافهت بعد از ياستئوآرتر
در کتب رفرنس طب مدرن،  يخوب بهز ين به ضربه نيهمچن

 يها بيآسق ين آمده که ضربات هم از طرياشاره شده است و چن
ز با يکند و ن يمفصل يدردهامفاصل را مستعد  تواند يمک يآناتوم

  .)١٨( کند يمجاد درد ينکروز آواسکوالر اجاد يا
ماده در مفاصل معموالً به  )خته شدنير(اجتماع و انصباب 

که به  ياز: ترک ورزش در کس اند عبارتکه  دهد يمل رخ يچند دل
فضوالت در مفاصل جمع  جهيدرنتورزش کردن عادت دارد که 

ب درست در يت ترتيف شدن هضم معده، عدم رعاي، ضعشوند يم
ز عدم مراعات زمان درست استحمام نسبت به غذا، يخوردن و ن غذا

ريزش  يها راهزکام و نزله (در طب سنتي ايران نزله و زكام يكي از 
.)، ترک شود يممفاصل تلقي  ازجملهمواد به اعضاي ديگر بدن 

عادت  ها آنکه به  يو اسهال و فصد در کس يچون ق ييها استفراغ
دفع ماده از بدن  يها راه، ها استفراغمنظور از (کرده است 

 بعد از خوردن غذا و قبل از هضم آن؛ و جماع)، ورزش باشد يم
 جهيدرنتشده و  ها رودهشدن  يباعث قو که ينحو بهقولنج  درمان
که  يو نفسان يزند، حرکات بدنيفضوالت را به مفاصل بر ها روده

گردد  به داخل مفاصل ها آنخته شدن يموجب حرکات اخالط و ر
)٨(. 

 توان يمن يهمچن: يمفصل يدردهاجاد يا يو عارض يعلل اصل
کرد.  يبند طبقهز ين يو عارض يعلل اصل را به يماد يدردهاعلل 

  :باشد يمن موارد يشامل ا يعلل اصل
اده از حد، باعث خرج شدن رطوبات موجود در يحرکات ز 

شدن حرکت  تر راحت يبرا يمفصل يفضا .گردد يممفاصل 
نرم در آن قرار داده شده که  يو رطوبت شده دهيآفرع يمفاصل، وس
بر هم  ها استخوانده شدن ييو از سا کند يم تر آسانحرکت را 

  گردد يم ها رباطو  وترهاو مانع از خشک شدن  يريجلوگ
ن آمده يشده است و چن دييتأن مطالب يز ايد نيدر منابع جد

سطوح لغزنده در داخل مفصل باعث جاد يبا ا يع مفصلياست که ما
 ين سطوح غضروفيو کاهش اصطکاک ب يل حرکات مفصليتسه

کاهش  ياديزان زيع به مين مايآرتروز ا جادي. درصورت اگردد يم
ش سطوح ين رفته، باعث فرساياز ب الذکر فوق يافته و اثر محافظتي

  )٣٠( .شود يم يمفصل
ن حرارت يهم .شود يمد يتول يدر اثر انجام حرکات، حرارت 
 وندهاين بردن رطوبات باشد. چون پياز ب يبرا يعامل تواند يمخود 

د شود هضم نشده يتول ها آنکه در  يقدرت هاضمه ندارند هر خلط

 ذکرشدهران چهار نوع هضم يا يدر طب سنت(و آنجا خواهد ماند. 
. منظور ي، هضم عضوي، هضم عروقي، هضم کبدياست: هضم معد

  است.) يضم عضونجا هياز هضم در ا
ه و ين صورت توجين در طب مدرن به ايين قدرت هاضمه پايا

قدرت  يمفصل يها يماريب ساز نهيزماز علل  يکيکه  گردد يم دييتأ
و  يمفصل و مابع مفصل دهنده ليتشک يها بافتتوز ين فاگوسييپا

 يها عفونتدر  مخصوصاًکه  باشد يم يمفصل يکم عروق بودن فضا
 يبا آرتروتوم يعمده مفاصل، درمان قطع )کيت سپتيآرتر( يمفصل

از داخل مفصل انجام  ها يدبرو خارج کردن  يمفصل يو شستشو
مانند  ها يماريب يتوز در برخين قدرت فاگوسيو ا رديگ يم

  )٣١( ابدي يمز ين يشتريت کاهش بيد آرتريروماتوئ
باٌ مشابه همان علل اجتماع و انصباب ماده يتقر يعلل عارض

ز از يشراب ن دنيو نوش يدرپ يپ ين تفاوت که مستيبا ا باشند يم
 ها رودهشدن  يدانسته شده و درمان قولنج که به قو مؤثرعلل 

و  )١٦دانسته شده است. ( سييالر خيشمنجر گردد نظر خاص 
)١٤( 

که در بند گاه دست و زانو اتفاق  يا يمفصلدر مورد درد 
ن نکته اشاره کرد که يبه ا يستياگر علت سوء مزاج باشد با افتد يم

 جيتدر بها خشک است که يا سرد و يگرم  هساد منظور، سوء مزاج
بدن است.  رنگ همد آمده و همراه آماس نبوده و رنگ عضو يپد

  .گردد ينما تر باعث وجع و الم يسوء مزاج رطب 
 ي، خون صفراويدمو تواند يمماده  نيا در مورد انصباب ماده،

ن مرض يا .)١٩باشد ( يحيا ماده ريخالص، بلغم، سودا و  يا صفراي
و  افتد يمح و صفرا اتفاق يخون، بلغم، ر ب ازيوع، به ترتيش ازنظر
ا با ماده ي شود يمن علت يا تنها سبب اي، ها مادهن يک از ايهر 

نادر  شدت بهب بلغم با سودا، يوع ترکي. شگردد يمب ي، ترکيگريد
. وجع افتد يمشتر اتفاق يبا بلغم، بب صفرا يکن ترکياست. ول

ن اختالط يکه ا ک نوع خلط واحد، بدون اختالط صفرايمفاصل از 
  )٨( .افتد يمترقيق ماده است كمتر اتفاق  منظور به

 يا خلط بلغميظ و يغل ياز خلط دمو تواند يمز يعرق النَسا ن
 .)١٩( اند شدهجمع  )پيه(شود که در مفصل ورک  يناش ظيغل
رخ  ين امتال در رگيو ا گردد يم يجاد امتال و پريمواد باعث ان يا
 دا کرده استيکه از مفصل ورک تا به انگشتان پا امتداد پ دهد يم
ن ييو به سمت ران پا يرونيدرد در عرق النَسا از جانب ب .)١٦(

ن حالت يدر ا )١٩( ابدي يمآمده و سپس از سمت داخل ادامه 
در  اگر ؛ که)٢٠( گردد يم )پا(و رجل  )ران(فقد  يباعث الغر

  .باشد يمدتر يار شديسمت چپ رخ بدهد درد بس
و اعصاب،  ها رباطرا در يد است، زيار شديدر نقرس، درد بس

 ابدي يمکه در آن تجمع  يا مادهز ياست و ن يار قوياحساس بس
ن موضوع يا )١٩( .آورد يمد يل نشده و تمدد شديتحل سرعت به
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درد از عالئم خاص  اديز شدت يو حت شده رفتهيپذز يامروزه ن
درد و  فرد منحصربه ي. نقرس با الگوگردد يمنقرس محسوب 

ت حاد نقرس با درد يآرتر )٣١( شود يمشناخته  دردآورشعت يطب
ساعت به  ١٢تا  ٦که در عرض  يد، تورم و تندرنسيار شديبس

خاص در مفصل  يو با قرمز رسد يمزان خود يحداکثر م
  .)٣٢( گردد يمال اول، مشخص يمتاتارسوفاالنژ

جمع  ها آنو غشا ء  ها استخوانن يکه ب يدر نقرس مواد 
حاصل  ييق مايرا اکثراً از بلغم رقيز باشند يمق يرق شوند يم
ک مفصل شروع شده و سپس در صورت ي. درد نقرس از شوند يم

امروزه  .)١٩( رديگ يممفاصل را در بر  ي، باقيماريدن بيطول کش
 يص افتراقيدر تشخ ينقش مهم يع مفصليز مايون و آناليراسيآسپ

 يع مفصليما يها يژگيوکه  کند يمفا يا  يمفصل يها يماريب
ا عدم ين، گلوکز و وجود يزان پروتئي، ميشمارش سلول ازجمله
قرار  يموردبررسن منظور يمختلف به ا يها ستاليکروجود 

ا غلظت ي يتيسکوزيو يموردبررسگر يد يها يژگيو. از رديگ يم
نقرس کاهش  ازجمله يالتهاب يها يماريباست که در  يع مفصليما
 يها ستاليکر تيرؤبه همراه  يتيسکوزي. کاهش وکند يمدا يپ

  .)٣٢( کند يمص نقرس را مسجل يتشخ يخاص داخل مفصل
 يخوب بهحكماي طب سنتي وجود چرك در مفصل را نيز 

و طريق تشخيص  تحت عنوان" نوع مدي" ناميده را و آنشناخته 
آن را نيز بيان كردند. البته اين نوع را جزء اوجاع مفاصل 

از  خارج(حرارت غريبه  ريتأثو دليل آن را  اند نکرده يبند ميتقس
بر رطوبت دانسته و عالئم آن را حرارت شديد  )عت بدن فرديطب

افتن اذيت يمفصل در لمس، درد همراه با خارش و سوزش و شدت 
آن با چيزهاي گرم يا پوشيدن لباس در موضع درد و راحتي يافتن 

ف درد را با هواي سرد و داروهاي سرد يا قابض (سرد و يو تخف
  .)٢٢(اند کردهخشك) توصيف 

  
 مكانيسم  سبب و عامل مستعدكننده

  ضعف مفاصل: -الف
  نوع سرد) خصوصاًسوء مزاج مستحكم ( -
 ضعف مفصل در خلقت -
خستگي و تعب زيـاد يـا مـداوم وارده بـه      -

 مفصل
 وضعيت قرارگيري مفاصل -

  
وقتي عضوي از اعتدال مزاج طبيعي خود خارج شود دچار سوء مزاج شده و سوء مزاج باعث ضعيف شدن 

  .شود يمعضو 
  مفصل در بدو خلقت به داليلي از قبيل بدشكلي(دفورميتي)، نداشتن استحكام الزم دچار ضعف باشد.

  .شود يمزياد يا مداوم وارد شده به مفصل باعث ضعف عضو  خستگي و زحمت
هم به دليل فشار وارده اعضاي ديگر به مفاصل زيـرين و هـم حركـت     رنديگ يمقرار  تر نييپامفاصلي كه 

طبيعي مواد زائد بدن از باال به پايين خود باعث تشديد ضعف مفصل و ريزش و تجمـع مـواد مـزاحم در    
  .شود يممفاصل زيرين 

در بدن و ريزش آن در  زا يماريبافزايش ماده  -ب
  مفصل:
  ) و سكونيتحرک کمآرامش و (دعت -
 رياضت معتادترك  -

 
  ضعف هضم -

 
  دنيو آشام در خوردنسوء تدبير  -

o تداخل طعام 
o تناول اغذيه غليظه 
o ناموافق به غير ترتيب يخوردن غذاها  
o هتواتر تُخَم  
o شرب شراب به افراط 
o  نوشيدن آب در حمام، ناشتا و وسط خواب

 )شب مهين(
ورزش و جماع بعد از طعام و قبل از  -

 هضم
 
  

  استحمام بر شكم سير -
 

  
  

افته و طبق قاعده كلي ابتدا اين تجمع يمواد زائد تجمع  ها آندر بدن  مرور بهباشند  تحرک کمكساني كه 
  .شود يمدر اعضاي ضعيف حادث 

عضـو ضـعيف    خصوصاًو ترك آن باعث تجمع در بدن و  شود يممواد زائد و مزاحم از طريق ورزش، دفع 
  .شود يم

در  خصوصـاً باعث بـروز بيمـاري    يعيرطبيغجاد اخالط غيرطبيعي شده و اين اخالط يضعف هضم باعث ا
  .شوند يماعضاي ضعيف 

عدم رعايت آداب صحيح خوردن و آشاميدن متناسب با مزاج فرد، مزاج سن، مزاج فصل، توانايي هضم و ... 
توليد اخالط ناصالح و حدوث بيمـاري   طبعاًاختالل در هضم مواد خورده شده و اختالل در جذب و  باعث

متفاوت،  يها هضمبا  يها يخوردن. كه از موارد مهم سوء تدبير در خوردن و آشاميدن به تداخل در شود يم
تر اسـت، خـوردن   بيش ها آنسنگين است و هم توليد مواد زائد  ها آنخوردن غذاهاي غليظ كه هم هضم 

غذاهاي ناسازگار با هم و عدم رعايت در ترتيب خوردن غذاها با تفاوت هضـمي هـر يـك، روهـم خـوري      
  ، نوشيدن آب در حمام، ناشتا و وسط خواب نام برد.شود يمغذاهاي مختلف كه باعث فساد هضم 

  
فلذا به  پردازد يمو به امور ديگري  شود يمطبيعت مدبره بدن(سيستم هوشمند) از هضم معدي غافل 

شتر، زمينه را براي ريزش مواد و بروز بيماري يدليل نقص در هضم و توليد اخالط ناصالح و مواد زائد ب
  .کند يممفصلي زياد 

 
ستم گوارش و يفت حرارت از داخل به خارج صورت گرفته و کاهش حرارت سيحمام، ش يبا توجه به گرم
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 ٤زکام و ٣نزلهكثرت  -
 

  ترك استفراغات معتاد -
 
  
  
  

 حركات بدنيه و نفسانيه -

  .شود يماختالل هضم را موجب 
مفاصل تلقي  ازجملهريزش مواد به اعضاي ديگر بدن  يها راهيران نزله و زكام يكي از در طب سنتي ا

  .شود يم
عادتي به دفع مواد زائد بدن از يكي از طرق استفراغ(اعم از ايجاد قي، اسهال، فصد،  طور بهكساني كه 

وقتي بنا به داليلي ترك آن عادت  کنند يمحجامت، ماساژ و دلك و امثالهم) هر از چند گاه اقدام 
يكي از اين اعضا  تواند يم، تجمع اين مواد زائد در بدن و بالطبع ريزش آن در اعضاي ضعيف كه کنند يم

  .شود يممفاصل باشد اتفاق افتاده و باعث بروز بيماري مفصلي 
  
به اعضاي ضعيف  ها آن باعث تحرك و غليان اخالط و مواد زائد در بدن شده و متعاقب آن ريزش تواند يم

 اتفاق بيفتد و باعث بروز بيماري مفصلي شود.

  
  يريگ جهينتبحث و 

که بر  ينه گزافيو هز يمفصل يدردها يوع بااليبا توجه به ش
 م تا مطالب موجود در بارهيبر آن شد شود يمدوش فرد مبتال وارد 

 )١(م يکن ياستخراج و جمع آور يسنتآن را در منابع معتبر طب 
ن عالقمند به ير محققيار سايدر اخت يک مقاله مروريو در قالب 

  م.يآن قرار ده يخ پزشکيتار مخصوصاًن مرز و بوم، يخ ايتار
 يدردهانه يکه در زم يحات مفصل و جامعيبا توجه به توض 
در نظر  حال نيدرعران آمده و يا يدر کتب طب سنت يمفصل

و کمک  يکينيپارا کل يها روشبه  يداشتن عدم امکان دسترس
ن مطلب اذعان داشت يبه ا توان يم يدر گذشته، به راحت يصيتشخ

برخوردار  يقيح و دقيصح ينين از چه ظن باليران زميا يکه حکما
با گذشت  يدا کرده بودند که حتيدست پ يشان به مطالبي. ااند بوده
  .باشند يمح يقابل توض ييبايبلکه به ز اند نشدهنه تنها رد  ها سال

 يمفصل يدردهاوه برخورد با يش اکثراًد يدر منابع طب جد
از درد ازجمله درد با  يح نوع خاصيگونه است که در توض نيبد

همزمان به  صورت بهچند مفصل  يريا درگيک مفصل و ي يريدرگ
عنوان  وجود دارد به ها آنن عالمت در يکه ا يخاص يها يماريب

ران، يا يدر منابع طب سنت ياشاره شده است ول يص افتراقيتشخ
ح نحوه و علت يف کامل آن عالمت و توضيکه به توص مينيب يم
 ازنظردرد  يبند دستهبا دو نوع  درواقعجاد آن پرداخته شده و يا

 يدردهاح کامل انواع يبه توض يو عارض يز اصليو ن يساده و ماد

 نگر کلبر  يگريل دي)؛ که خود دل٥(داخته شده است پر يمفصل
انه و ياست؛ که با روش حس گرا يغن ين مکتب علميبودن ا
 طب مدرن متفاوت است. جزءنگر

ران يا يطب سنت ازنظر يمفصل يدردهانکته مهم جدا کننده 
ا عدم وجود ورم است که در نبود ورم درد ساده بوده و از يوجود و 

و در صورت وجود  گردد يم يا خشک ناشيا گرم و يت سرد يفيک
محسوب شده و  ي، درد مادباشد يمز ين يع تريورم که حالت شا

ت را در ين اهمي). ا١٤( گردد يمخاص آن  يبند ميتقسوارد 
ا يز در مورد وجود و ين نيدر طب نو يمنابع داخل يها تميالگور

  .)١٣( ديد توان يم يخوب بهعدم وجود التهاب 
ن موضوع يتوجه به اختالفات موجود در نحوه پرداختن به ابا 

 ها آنسه ي، آوردن مطالب در کنار هم و مقاين دو مکتب علميدر ا
ن بود که با استخراج مطالب يما بر ا يسع جهيدرنتمقدور نبود، 
که  يران، موارديا يدر طب سنت يمفصل يدردهامربوط به 

است را با ذکر منبع معتبر، در  دييتأهمچنان در طب مدرن مورد 
  م.يح دهيهمان جا توض

با  ها نهيگنجن يتر ا قيمطالعه هر چه دق رسد يمبه نظر  
، بتواند يمفصل يدردهانه يدر زم کارآمدتر يها يبند ميتقس
ن باشد و به ما در ياز معضالت امروز طب نو ياريبس يگشا راه

  .خواهد نمود يانيخدمت به همنوع کمک شا
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Abstract 
Background & Aims: Oja-e-mafasel is an important issue of Iranian Traditional Medicine (ITM) with 
high prevalence, high costs, and severe disabilities that affects the society. In modern medicine 
treatment of joint pain in most cases is limited to symptomatic treatment and pain control, but in ITM, 
treatment protocol is performed according to pain mechanisms.  
Materials & Methods: This study was a review article to investigate the causes of joint pain in valid 
Iranian Traditional Medicine references, such as The Canon of Medicine by “Avicenna”. First we 
focused on oja-e-mafasel in ITM references and then tried to match them with modern references. 
Results: The main causes of joint pain are divided into two categories: simple (sadah), and material 
(maddy) pains. In simple pain special qualities of coldness and warmth and dryness are effective, and 
in the material type, the pathogenic role of the joint pain refers to some substances and not to qualities. 
Conclusion Prospective view of modern medicine and a holistic view of traditional medicine are 
diverse. Some of mechanisms described in ITM references were unexplained in modern medicine, and 
this survey can help to carry out more comprehensive and effective investigations in this field. 
Keywords: Oja-e-mafasel, Causes, Iranian Traditional Medicine (ITM) 
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