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 چكيده
بـا  . شـود  وكيفيت زنـدگي افـراد مـي   هاي اجتماعي روزانه  ، تا حدي زياد است كه موجب افت فعاليت»belching«گاهي تعداد آروغ يا به اصطالح  :سابقه و هدف

هـاي طبـي    توجه به ناموفق بودن طب مدرن در شناسايي انواع و علل آروغ كه منجر به شكست درمان آن در بسياري از مـوارد شـده اسـت؛ الزم اسـت از روش    
 . در بالين به درمان آن كمك كندبتواند  سنتي طب منابع در آن انواع و اسباب واژه، اين يابي ريشه رسد به نظر مي. مكمل استفاده شود

  و فرهنگ لغات و يـافتن معـادل آن   pubmedدر » belching«و » eructation«كه با جستجوي كليدواژه  است اي پژوهش كتابخانهاين مطالعه، يك  :ها مواد و روش
، كامل الصناعه الطبيه، قـانون فـي الطـب، ذخيـره خوارزمشـاهي،      الحاوي: شامل(در متون اصلي طب سنتي ايران؛ از قرن سوم تا چهاردهم » آروغ«و » جشاء«يعني 

 .با استفاده از نرم افزار كتابخانه جامع طب نور انجام شده است) طب اكبري و شرح االسباب والعالمات
جشاء بـه دو  . شود گردد و از راه دهان دفع مي جشاء از جنس باد است، در معده توليد مي: اند ي منابع فوق به سه ويژگي در تعريف جشاء اشاره كرده همه :ها يافته
اسـباب جشـاء دو نـوع    . شـود  نوع غير طبيعي جشاء بر اساس بو به انواع ترش، بدبو، با بوي غذا طبقه بنـدي مـي  . تقسيم بندي شده است طبيعى و ناطبيعى دسته

عوامـل خـارج از بـدن    . آيند روده و مغز جزو اسباب داخلي به حساب ميهاي خود معده و بيماري ساير اعضاي بدن مانند طحال،  بيماري. داخلي و خارجي دارد
 .شود انسان نيز به سبك زندگي، نوع غذا و نحوه خوردن آن مربوط مي

بنـدي و   بقـه با وجود تدوين معيارهاي رم چهار، هنوز در ط. دارد» جشاء«شباهت زيادي به » belching«دهد كه تعريف و مكانيسم  ها نشان مي بررسي :گيري نتيجه
رسد با كمك گـرفتن از ديـدگاه    به نظر مي. ند توجهي به نقش بعضي عوامل ايجاد كننده و همچنين بوي آروغ از اين موارد بي. هايي وجود دارد درمان آروغ كاستي

 .طب سنتي بتوان سير درمان را تا حد زيادي بهبود بخشيد
 .ايران سنتي طب جشاء، آروغ،  :ها كليدواژه

 

 
 :مقدمه

 كـه  اسـت  جسـمي  مشـكالت  از يكي »belching«آروغ يا 
 نكـرده  تجربـه  را آن حـال  بـه  تا انساني كرد تصور نتوان شايد
 آن بـا  نحوي به گذاشته وجود عرصه به پا انسان وقتي از. باشد

 زنـدگي  در كـه  اسـت  گـاهي عالمتـي   آروغ. اسـت  بوده همراه
 بعضـي  كه است مشكلي كند و گاهي نمي ايجاد اختاللي عادي،

 ولـي  كننـد  مـي  مراجعـه  متعددي پزشكان به آن رفع براي افراد
يــا » eructation«امــروزه . گيرنــد نمــي را خــود دلخــواه نتيجــه

»belching « به عنوان يك اختالل عملكرد گوارش شناخته شده

از . شـود  هاي عملكردي گوارش طبقه بندي مـي  و جزو بيماري
آنجا كه معيارهاي رم سه در طبقـه بنـدي بيمـاران دچـار آروغ     

جديـدي   طبقه بندي 2016مكرر فاقد كارايي الزم بود، در سال 
 .)1-6( با عنوان رم چهار براي آروغ مطرح شد

تواند موجب افزايش  تجمع هوا در معده به علل مختلف مي
بـه  . هاي ديواره معده را تحريك كنـد  حجم معده شده و گيرنده

همين علت است كه رفلكس عصبي باعث شـل شـدن دريچـه    
تحتاني مري شده و موجب حركت رو به باالي هوا در مـري و  

از آنجا كه ايـن خـروج بـا    . شود شدن آن از راه دهان مي خارج

 95آبان : افتيدر خيتار
96فروردين : تاريخ پذيرش
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اگـر  . شـود  گيرد، معموال صداي آن شنيده مي شدت صورت مي
كه معموال در اختالل هضم عملكردي  -اين عالمت شدت يابد

توانـد   مـي  -افتـد  معده و در ريفالكس گوارشي اين اتفـاق مـي  
بـه   گاهي بيماران هيچ شكايت ديگري. موجب آزار انسان شود

جز آروغ زدن ندارند، اما تعداد آروغ در اين افراد تا حدي زياد 
در ايـن  . بار در دقيقه هـم ممكـن اسـت برسـد     20است كه تا 

حالت حتي اگر مشكل گوارشي ديگري وجـود نداشـته باشـد؛    
هاي اجتماعي روزانه وكيفيـت زنـدگي افـراد بـه علـت       فعاليت

نيـز گـاهي نيـاز بـه      كند، بنابر اين آروغ تنها آروغ زدن افت مي
اگر چـه پيشـرفت تكنولـوژي تـا حـدي      . مداخله درماني دارد 

ســنج بــا دقــت بــاال  هــايي چــون فشــار اســت كــه بــا دســتگاه
)(high resolution manometry تـوان شـرايط بيمـار دچـار      مي

اين مشكل را بررسي كرد، اما هنوز موفقيت زيـادي در درمـان   
و اغلب عدم پاسـخدهي بـه   بيماران مبتال به آروغ وجود ندارد 

 .)5-6(شود رواني  بيمارنسبت داده مي -شرايط روحي درمان به
 قـدمت  است كه دنيا طبي مكاتب از يكي ايران، سنتي طب

 منـابع  طبـي،  مكتـب  ايـن  .گـردد  مي بر سال هزار از بيش به آن
. اسـت  مـا  دسـترس  در امروزه كه دارد اي شده شناخته مكتوب

 نبـوده  چـاپ  صنعت كه مختلف قرون در ها كتاب اين از برخي
 از حاكي اين امر،. است شده تكثير مختلف كاتبان توسط است،

 بـوده  بعـدي  قـرون  دانشـمندان  نـزد  ها كتاب اين علمي اهميت
 نظـر  بـه  دارد ديرينـه  اي سـابقه  جشاء يا آروغ كه آنجا از. است

 ايـن  معتبـر  منابع در آن انواع براي خاصي بندي تقسيم رسد مي
با توجـه بـه اسـتراتژي سـازمان      .باشد داشته وجود طبي مكتب

بهداشت جهاني در استفاده از طب مكمـل بـراي بهبـود وضـع     
با توجه به كمبودهايي كـه در طـب مـدرن بـراي      و )7(سالمت

بررسـي   به شديم آن بر تشخيص و درمان آروغ وجود دارد؛ لذا
نون كـه تـاك   با توجه بـه ايـن   .بپردازيم سنتي طب منابع در آروغ
اي حاوي ديدگاه طب سنتي درباره آروغ به چاپ نرسـيده   مقاله
 از قبـل  طـب سـنتي ايـران    هـاي  ويژگـي  از يكـي  كه آنجا و از

 بيمـاري  يـا  عالمت يك سبب ايجاد به پرداختن درمان، هرگونه
 براي نكته قابل تامل خاصي آيا شود الزم است مشخص است؛

 است شده ذكر سنتي طب اصيل منابع در بيماري يا عالمت اين
 در كـه  اسـت  سـوال  ايـن  پاسـخ  دنبـال  بـه  مطالعه اين خير؟ يا

 و علـل  چـه  شـده،  گذشته مفهوم جشاء به چه حالتي اطالق مي
 تقسـيم  شـده و  گرفتـه  نظر در انسان در حالت اين براي عواملي

 است؟  بوده اساسي بر چه و چگونه آن بندي
 

 :ها روش مواد و
كه بـا جسـتجوي    است اي تابخانهاين مطالعه، يك تحقيق ك

ــدواژه  ــپس  pubmedدر » belching«و » eructation«كليـ و سـ
  كتب لغت معتبر و يافتن كلمات معادل آن در متون طب سـنتي 

هـا و بـا    نامـه  سپس با توجه به نتيجه جستجو در لغت. آغاز شد
كمك نرم افزار كتابخانه جامع طب نور و جسـتجوي كليـدواژه   

در متون اصلي طب سنتي ايران؛ از قرن سوم » آروغ«و » جشاء«
آوري  توليـد جشـاء جمـع    تا چهاردهم تعريف، انواع و اسـباب 

حكيم بزرگ ايرانـي،  شش  براي اين كار از شش اثر تاليف. شد
هاي طب سنتي در قرن خـود   به عنوان منابع مهم نماينده ديدگاه

بـا تاكيـد   كتب مرجعي كـه در ايـن تحقيـق    . استفاده شده است
، الحاوي في الطب :بررسي قرار گرفته، عبارتند از بيشتري مورد

 كامل الصـناعه ؛)ق.ه 250-313(رازي ي زكرياتأليف محمد بن 
؛ )ق.ه  318-384(، تأليف علي بن عباس مجوسي اهوازيالطبيه

-427(القانون في الطب، تأليف حسين بن عبداهللا ابوعلي سـينا  
ذخيــره خوارزمشــاهي، تــأليف ســيد اســـماعيل     ؛ )ق.ه 370

؛ شرح اسباب و عالمات، تاليف نفيس )ق.ه 433-531(جرجاني
و طـب اكبـري،   ) ق.ه 854متـوفي بعـد از   (مـاني  بن عوض كر

مطالب اين ). ق.ه 1126متوفي بعد از (تاليف محمد اكبر ارزاني 
، ابتدا از نظـر محتـوا تجزيـه و    واژه جشاءها در ارتباط با  كتاب

و ســـپس دســـته بنـــدي   ) contenet Analysis(تحليـــل 
)Formulation (شده است. 
 

 :ها يافته
»belching« رود؛  كار مـي  طبي معادل آروغ بهكه در اصطالح

در تعريف به خروج صدادار هوا از مري يا معده به سمت گلـو  
و » معـدي «شود كه بر اساس منشا توليدش به دو نـوع   گفته مي

تقســيم ) گاســتريك و ســوپرا گاســتريك  (» فــوق معــدي «
كلمـات ديگـري كـه بـا همـين تعريـف در زبـان        . )1(شـود  مي

ــه   ــادل آروغ ب ــي مع ــار انگليس ــ ك ــد،  يم و » eructation«رون
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»burping «كلمه معادل آروغ در زبـان عربـي جشـاء    . )8(است
هـاي   نامـه  است كه در اغلب لغـت » جشَأ«جشاء از ريشه . است

قي كردن در اثر اندوه شـديد يـا   «زبان عربي اين ريشه به معني 
هـاي عـرب    نامـه  البته اين ريشه در لغـت . آمده است»ترس زياد

 ،آنجنبش درآمـدن   هب و موج برآوردن دريامعاني ديگري مانند 
بـي سـاكن   ، گياه بـرآوردن زمـين  ، از بسياري اندوه گريه كردن

رسيدن  و بيرون رفتن مردمان از شهري به شهري ،گرديدن شهر
اين كلمه در زبان فارسي  .)9-12(هم آمده است نعمت به كسي

هـاي ديگـر آن    شود و نام خوانده مي» آرغ«يا » آروق«يا » آروغ«
آجـل، رجفـك، رجـك،     گلو، زراغـن، گـوارش،   باد« عبارتند از

را بـه  » جشاء«دهخدا . )12-15(»رچك، وروغ، زروغ، روغ، رغ
را » آروغ«و » بادى كه از سيرى و نفخ شكم از گلو برآيد« معني

بـاد  «دانسته و درباره آن نوشـته  » تنفس معده از راه گلو«معادل 
معده است كه هنگام پرخوري و اغلب بدون اراده و صدادار از 

اغلب اين حالت به دنبـال  «و اشاره كرده كه » يدآ گلو بيرون مي
ــاد      ــان ايج ــراي انس ــاددار ب ــاي ب ــو و چيزه ــوردن آب ج خ

آمده » بادگلو«در فرهنگ معين نيز آروغ به معني . )12(»شود مي
كـه در   اسـت  گـازي « است و توضيح داده كه اين باد ناشـي از 

اگر اين گاز در معده باشد ممكن . هاي گوارشي ايجاد شود لوله
است با صداي مخصوصي از دهان خارج شـود و اگـر در روده   

فرهنـگ عميـد و برهـان    . )15(»گـردد  باشد از مخرج خارج مي
اند كـه از راه گلـو    قاطع نيز آروغ را معادل باد صداداري دانسته

اما در بحرالجـواهر كـه فرهنـگ لغـات و     . )13-14(بيرون بيايد
از ريح معـده  اصطالحات طبي است، تنها اشاره شده كه جشاء 

در ايـن كتـاب دربـاره    . شود ايجاد شده و از راه دهان خارج مي
. )16(صدادار يا بي صدا بودن جشاء، كالمي مطرح نشده اسـت 

 )1جدول (
 

 هاي لغت تعريف جشاء در كتاب: 1جدول 

 نام كتاب

 نامه دهخدا لغت

 نام كتاب

 / /

 

.

 البحرينمجمع 

 لسان العرب

المنجد ترجمه 
 بندرريگي

 كتاب الماء

معجم (بحر الجواهر 
 )الطب الطبيعي

 
 الحاوي في الطب اثر زكرياي رازي

رازي در الحاوي في الطب درباره علت توليـد آروغ چنـين   
نوشته است كه نفخ به دنبـال غـذاهاي نفـاخ امـري غيـر قابـل       
اجتناب است و هرقدر حرارت معده كمتر باشد، قدرت هضـم  

بنـابر  . كمتر و بنابر اين ميزان باد توليد شده بيشتر خواهـد بـود  
طاقت معده  كه اين نفخ بيشتر از قدرت تحمل و اين در صورتي

به عقيـده رازي اغلـب   . باشد، از راه آروغ زدن دفع خواهد شد
افتـد و الزم   اوقات آروغ به دنبال گوارش خوب غذا اتفاق مـي 

است اين نوع آروغ كه طبيعي است از آروغ غير طبيعي افتـراق  
 . داده شود
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و ) تـرش (در الحاوي آروغ غير طبيعي به دو شكل حامض 
از نظر رازي آروغ تـرش يـا   . است مطرح شده) دودي(دخاني 

ناشي از بلغم و يا ناشي از ضـعف معـده اسـت كـه بـه دنبـال       
البته . كند سوءمزاج سرد ساده يا مادي در معده و روده بروز مي

رازي معتقد است در ابتداي سوءمزاج سردكه مدت درنگ غـذا  
در معده كمتر است، اما هضم ضعيف است، آروغ ترش ايجـاد  

 در غذا شود، زياد و بكشد طول مزاج سوء گر ايناما ا. شود مي
 ايجـاد  هـم  حـامض  جشـاء  لـذا  داشـت  نخواهـد  درنگي معده
 . شود نمي

نوع ديگري از آروغ كه در اين كتاب ذكر شده نوع دخـاني  
يا دودي است كه سبب ايجاد آن ريزش مرار يا صفرا بـه معـده   

در ضــمن در ايـن كتــاب از قـول كتــاب   .  مطـرح شــده اسـت  
 حريف يا دودي، ناري حامض يا ترش، انواع جشاء» العالمات«

هاي عدم نضج و هضم غـذا و   بدبو را از نشانه يا تند، و منتن يا
 .)17(ايجاد تخمه يا رودل دانسته است
 اهوازي مجوسي عباس بن كامل الصناعه الطبيه اثر علي

اهوازي در قرن چهارم بسيار دقيق بـه اسـباب ايجـاد آروغ    
و هم سـبب  » قوه دافعه«كرده چون هم سبب فاعلي يعني اشاره 

را مطـرح كـرده و   » اضافات باد محبوس در معـده «مادي يعني 
اشاره كرده كه اين مشكل يا ناشي از غـذاهاي نفـاخ و يـا كـم     

او سپس . بودن حرارت مورد نياز براي هضم غذا در معده است
ختن شرح داده كه گاهي آروغ در اثر شدت حرارت معده و سو
 .غذا ايجاد شده و در اين صورت آروغ دودناك خواهد بود

اهوازي نيز معتقد است سبب داخلي آروغ، اختالل در قـوه  
ايـن اخـتالل هاضـمه ممكـن اسـت مربـوط بـه        . هاضمه است

هاي اجزاي متشابه در معده باشد كـه اگـر ايـن بيمـاري      بيماري
اشد حرارت داشته باشد، موجب دودناك شدن غذا و اگر سرد ب

گاهي نيز اختالل هاضمه ناشي از . شود موجب ترشيدگي آن مي
 كتاب جاي دو در اهوازي. وجود اخالط محتبس در معده است

است كه اگر باد يا بخـار ناشـي    كرده اشاره موضوع اين به خود
از اخالط گرم و صفراوي باشد، آروغ دودناك و اگـر ناشـي از   

 . كند خلط سرد بلغمي باشد آروغ ترش ايجاد مي
در همين فصل كتاب اهوازي سبب توليد آروغ ترش را يـا  
غذاهاي سرد مزاج و يا مقدار زياد غذا بيش از حد توان هضـم  

معده دانسته و اشاره كرده كه سبب اين كـاهش قـدرت هضـم،    
به عقيـده اهـوازي گـاهي آروغ بـه     . ضعف حرارت معده است

انع قدري قوي است كه باعث خروج غـذا از معـده شـده و مـ    
در ضـمن محبـوس شـدن آروغ در معـده و     . شود هضم آن مي

تواند موجـب توليـد نفـخ و ريـاح      عدم خارج شدن آن هم مي
 .)18(بسيار بد و آزاردهنده باشد

 سينا ابوعلي عبداهللا بن قانون في الطب اثر حسين

تقسيم بنـدي كـاملي از   » قانون«شيخ الرئيس در كتاب خود 
نسـبت بـه كتابهـاي قبـل از او بسـيار      انواع آروغ بيان كرده كـه  

او آروغ را به انوع ترش، بدبو يا منتن، دخاني يـا  . تر است جامع
، )بـوي لجـن  ( ، حمـائي )بـوي خـامي  (دودي، زنگاري، زهمي 

، شبيه به طعـم غـذاي خـورده    )بوي گند ماهي(عفوني، سمكي 
شده كه ناشي از ضعف معده است و آروغ ريحي كه هيچ بوي 

 .هترين آروغ است؛ دسته بندي كرده استخاصي ندارد و ب
ابن سينا عالوه بر عواملي كه ذكر شد توجه به نـوع جـوهر   

او معتقـد اسـت عـالوه بـر     . دانـد  غذا و نحوه پخت را مهم مي
سوءمزاج ساده و مادي گرم معده، جوهر بعضـي غـذاها ماننـد    

ها  و غذاهايي كه مجـاور   زرده تخم مرغ نيمرو، ترب و شيريني
پخته شـود، بيشـتر از غـذاهاي ديگـر قابليـت دودي       دود آتش

بنابر اين الزم است فردي بدون خوردن اينگونـه  . شدن را دارند
غذاها نيز آروغ دودي داشته باشد، تا بتـوانيم وجـود سـوءمزاج    

كنـد از   او پيشنهاد مي. گرم معده را در او با اطمينان مطرح كنيم
كه (ذايي مانند نان جوبيمار پرسيده شود كه آيا بعد از خوردن غ

اگـر  . هـم آروغ دودنـاك دارد يـا نـه    ) دودي شدنش بعيد است
دراين شرايط آروغ دودي داشـت يعنـي معـده او دچـار غلبـه      

 . حرارت شده است
خـوابي،   دقت بوعلي سينا به علل آروغ تا حدي است كه بي

ريزش صفرا و مواد گرم از سر به شكل نزله و ترشحات پشـت  
هاي دودناك مطرح كرده  وان عاملي براي آروغحلق را هم به عن

است و توجه به مواد دفعي بدن مانند مدفوع و ماده خارج شده 
از معده از راه استفراغ را نيز براي كمـك بـه تشـخيص سـبب،     

 .ضروري دانسته است
شيخ الرئيس معتقد است آروغ تـرش در صـورتي ناشـي از    

غذاي ترش يـا  سوءمزاج سرد ساده يا مادي معده است كه فرد 
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انواعي از غذا نخورده كه اگر در خوردنشان زيـاده روي شـود،   
بخصـوص اگـر آروغ تـرش بعـد از خـوردن      . شـوند  ترش مي

اي مانند عسل ايجاد شود كه قابليـت تـرش شـدن آن كـم      ماده
ايشـان  . است؛ احتمال ابتال به سوءمزاج سرد بيشتر خواهد بـود 

تـوان بـا احسـاس     معتقد است سوءمزاج سـاده از مـادي را مـي   
سنگيني دهانه معده كه در سوء مزاج با ماده براي فرد صـاحب  

ايـن مشـكل اغلـب در    . شـود؛ تشـخيص داد   عالمت ايجاد مـي 
بيماران سوداوي، مبتاليان به بيماري طحال و نزله سرد از پشت 

 . حلق شايع است
بو علي سينا آروغ بدبو همراه بـوي بـد دهـان را حـاكي از     

معده و زخم معده دانسته و معتقد اسـت كـه   وجود عفونت در 
آروغ سهكي و سمكي كه بوي بدي مانند بـوي مـاهي گنديـده    

دهـد، نشـانه    دارد و همچنين آروغ حمائي كـه بـوي لجـن مـي    
تفــاوت آروغ . رطوبــت مــتعفن و فاســد شــده در معــده اســت

زنگاري با بقيه انواع آروغ بدبو در شدت حرارت اسـت يعنـي   
 .)19(رت بيشتر از نوع دودي استدر آروغ زنگاري حرا

 جرجاني اسماعيل سيد خوارزمشاهي اثر ذخيره

از جشاء با نام آروغ ياد كرده و راجـع  » ذخيره«جرجاني در 
بسيار باشد كه مردم طعـام بيشـتر خورنـد و    «: گويد به آروغ مي

از دو گونه   هاى ناخوش برآمدن گيرد و اين آروغ نگوارند آروغ
دودناك باشد و بوى آن گنده باشد، همچـون  يكى آن كه . باشد

بوى طعامى كه دود به وى رسيده بود و او را تبـاه كـرده و بـه    
طبيبان اين آروغ دودناك را جشـاى  . را جشا گويند  تازى آروغ

دخانى گويند و سبب آن از گرمى معده باشد كه در وى صـفرا  
هاى گـرم و صـفرايى خـورده     بيشتر تولد كند؛ خاصه اگر طعام

هاى لطيف كه زود بسوزد و بخـار صـفرا گـردد و     باشد يا طعام
تـرش باشـد     نوع دوم آروغ. روح را گرم كند و سبب تب گردد

 .»و بوى ترشى دهد و تب با آروغ ترش به نادر اتفاق افتد
در اين كتاب نيز اسباب و علـل آروغ، مقـدار زيـاد غـذا و     

وغ ابتـدا دو  ناتواني معده از هضم آن مطرح شده و از انـواع آر 
اما در ادامـه در  . نوع شايع آن يعني دودي و ترش نام برده شده

مبحث سوءمزاج مادي معده ساير انواع آروغ را نيز مطرح كرده 
 گـاهى  و دهـد  گشـته  تباه ماهى بوى گاهى  آروغ« :نويسد و مي
 بـوى  گـاه  و گوينـد  الحمـا  ميـاء  تـازى  به را آن كه ها آب بوى

 آن غير و گردد تباه كه )گردو(گوز مغز چون گشته تباه مغزهاى
 گـاه  و باشـد  گرمـى  علت نشان اين و دهد زنگار بوى گاهى و

 آن بوى كه باشد طعامى آمد كرده ياد كه ها آروغ سبب كه باشد
 و كرده بريان مرغ ى خايه و شور ماهى و ترب چون بگردد زود

 كـه  دهند طعامى كه است آن درست آزمايش و سوخته حلواى
 .جوين نان چون باشد دور بگرديدن آن بوى و شدن دودناك از

 .»است نارى معده كه دانست ببايد كند دودناك را آن معده اگر
پس جرجاني هم مانند ساير حكماي قبلي آروغ ترش را از 

و آروغ دودي و ) هم خشك و هـم تـر  (عالئم سوء مزاج سرد 
 .داند بدبو را نشانه وجود حرارت در معده مي

مبحث عالئم سوءمزاج ساده جرجاني ساير اسباب توليد در 
جشاء را بيشتر شرح داده و درباره سبب مـادي و فـاعلي آروغ   

 و افتـد  شـيرين  هاى طعام از بيشتر ترش  آروغ« :نويسد ترش مي
 و بجوشـاند  را شـيرين  طعـام  معـده  حرارت كه باشد چنان اين

. »كنـد  دتول تر ضعيف حرارتى از ترش  آروغ لكن گرداند ترش
بنابر اين توضيح، سبب مـادي آروغ تـرش غـذاهاي شـيرين و     

 .سبب فاعلي آن حرارت ضعيف است
خوابي را در اختالل هضم و ايجاد هـر دو نـوع    در ادامه بي

 دودنـاك  و تـرش   آروغ سبب«: نويسد آروغ دخيل دانسته و مي
 چـون  و باشد خواب اندر نيك هضم آنكه بهر از بود خوابى بى

 طعـام  و بود نتواند مشغول هضم به طبيعت ماند خواب بى مردم
 و كنـد  نـرم  را آن غريـب  حرارت و بماند معده اندر ناگواريده

 . )20(»ترش يا شود دودناك  آروغ و بسوزد
 شرح اسباب و عالمات، اثر نفيس بن عوض كرماني

. ويژگي اين كتاب شرح دقيـق اسـباب هـر عالمـت اسـت     
كتـاب سـبب خـروج آروغ را    نفيس بن عوض كرمـاني درايـن   

انقباض معده و اجتماع آن براي راندن ريح يا باد موجود در آن 
ايشان نقش نحوه خوردن غذا را در ايجاد . داند به سمت باال مي

او معتقد است آروغ طبيعي وقتي ايجاد . آروغ مطرح كرده است
شود كه آب جرعه جرعه يا غذا با عجله خورده شـده و بـه    مي

ر زمان خوردن، هوا همراه آنها وارد معده شـده و  علت عجله د
آروغ طبيعي، واكنش طبيعي سيسـتم  . در دهانه معده جمع شود

هوشمند بدن براي دفع اين باد اضافي و از بين بردن كشـيدگي  
 .معده و بهبود هضم است
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دهـد،   ابن نفيس آروغي كه بوي غذاي خورده شـده را مـي  
در واقع نشـانه ضـعف    نشانه عدم تصرف قوه هاضمه در غذا و

ايشان بوي بد آروغ را ناشـي از فسـاد   . هضم معرفي كرده است
در اثر حرارت غريبه دانسته زيرا اين حرارت باعـث حركـت و   
جوشش غير طبيعي در غذاي داخل معده شده و بسته بـه نـوع   

هاي  اش، آن را به يكي از آروغ جوهر ماده غذايي و قابليت ويژه
بدين ترتيب يا بـوي آروغ  . كند بديل ميبدبوي حاكي از فساد ت

شود، يا مـاهي گنديـده يـا بـوي ناآشـنايي كـه        به لجن شبيه مي
و آروغ دودناكي كه شـبيه بـه بـوي    . توان تعبير خاصي كرد نمي

شود كه در اثـر غلبـه    آب گنديده و لجن است؛ زماني ايجاد مي
. حرارت آتشين و تشنگي، احتراق و تعفن در معده ايجاد شـود 

ا آروغ ترش به عقيده ايشـان نشـانه فسـاد در اثـر بـرودت و      ام
زيرا سردي معـده بـا خـاموش كـردن     . سردي مزاج معده است

 .)21(شود حرارت غريزي، موجب ترش شدن غذا مي
 طب اكبري اثر حكيم ارزاني

حكيم ارزاني در مبحث عالئم سوءمزاج گـرم سـاده، آروغ   
سوءمزاج گرم ساده  دودناك را در كنار ساير عالئم مطرح كننده

معده و درمبحث سوءمزاج گرم صفراوي؛ چهار نوع آروغ يعني 
آروغ دودناك، آروغ بدبو با بوي ماهي گنديده و مغـز گـردوي   
فاسد شده و بوي زنگار را نشانه افراط در حرارت معده دانسته 

 بوى يا دود ايشان در جاي ديگري از كتاب، آروغ با بوى. است
بوي نا آشنا را نشانه وجود حرارت در  و هسيا گل بوى يا ماهى

او دربـاره نـوعي از آروغ كـه بـوي غـذاي      . معده دانسته اسـت 
 بـه  باشـد،  ضعيف هاضمه چون«: دهد نوشته خورده شده را مي

 متغيـر  غـذا  كـه  تا] لذا و[ وى در نكند تصرف غذا ورود مجرد
 »آيد پديد  آروغ در آن طعم بود، خود حالت بر و نشود

ايشان هم در ادامه نقش جوهر مـاده غـذايي را مطـرح    البته 
 در كـه  نـاطبيعى  هـاى  آروغ سبب كه باشد گاه« : كرده و نوشته

 چـون  بگردد؛ زود آن بوى كه باشد طعامى شده، ذكر فصل اين
 و سـوخته  حلواى و كرده بريان مرغ بيضه و شور ماهى و ترب
 كـه  اسـت  آن معـده  ناريـت  بـر  درست آزمايش پس آن؛ مانند

 باشـد؛  دور گرديـدن  بـوى  و شـدن  دودناك از كه دهند طعامى
 كـه  دانست بايد كند، دودناك را معده اگر]  كه[ جوين نان چون
 . »است نارى معده

حكيم ارزاني نيز آروغ ترش را عالمتـي از سـوءمزاج سـرد    
هاي سوءمزاج سـرد سـاده و    داند و آن را جزو عالمت معده مي

   .)22(مادي آورده است
 

 :بحث
در اغلب كتابهاي پزشكي قديم مانند كامل الصناعه الطبيـه،  
ذخيره خوارزمشاهي، هدايت المتعلمين، مفرح القلـوب، شـرح   
االســباب و العالمــات، طــب اكبــري، قرابــادين كبيــر، خالصــة 
التجارب، خالصه الحكمه، مخازن التعليم، ميزان الطب و اكسير 

جشـاء توافـق    اعظم همگي بر سه نكته درباره تعريف آروغ يـا 
يعني اين سه ويژگي كه آروغ از جنس ريح يا باد اسـت  . دارند

. (30–18,20)شـود  كه در معده توليد شده و از راه دهان دفع مي
البته در كتاب طب اكبري واكسير اعظم ويژگـي صـدادار بـودن    

 )2جدول.(نيز براي اين خروج باد ذكر شده است
 

 هاي طب سنتي تعريف جشاء در كتاب -1 جدول
 تعريف كلمه نام كتاب
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 تعريف كلمه نام كتاب

 
 انواع جشاء  

 آروغدر بعضي از منابع طب سنتي به طور واضح جشاء يـا  
ويژگـي  . تقسيم بندي شده اسـت  طبيعى و ناطبيعى به دو دسته

كمـي  به اعتدال باشد و ريح مقدار آن آن است كه طبيعي  آروغ
بنابر اين . است، از اين طريق خارج شودكه در معده جمع شده 
معده بـا خـارج شـدن آروغ طبيعـي از      احساس نفخ وكشيدگي

 به اين ترتيب آروغ طبيعي به بهتر شـدن  . رود دهان، از بين مي
نوشـيدن   كـم  نوعي از آروغ كه به دنبال كم. كند ميك م كمهض

ظـاهر   چيزهايي مانند نيشـكر خوردن تند خوردن غذا و آب و 
در اين . رود شود نيز از همين انواع طبيعي آروغ به شمار مي مى
ها، همراه آب و غذا، هوا نيز وارد دهـان و حلـق شـده و     لتحا

شـود و طبيعـت هوشـمند بـدن سـعي       در دهانه معده جمع مى
كند از نزديكترين راه يعني دهان اين هـواي اضـافي را دفـع     مي

شود كه باعـث سـبك    به اين ترتيب بادي از گلو خارج مي. كند
بـو علـي   . )21، 22، 24(شـود  شدن معده و بهبود هضم غذا مي

سينا معتقد است بهترين نوع جشـاء نـوعي اسـت كـه از ريـح      
صرف بوجود آمده و كيفيت ديگري در آن وجود ندارد و بنـابر  

 . )19(دهد اين طعم و بوي خاصي نمي
آروغ غير طبيعي به گفته ايالقي ناشـي از ريـاح اسـت كـه     
تحت تاثير قوت معده تحليل شـده و بـه بـاال و سـمت دهـان      

اين ريح يا ناشي از خلـط غلـيظ اسـت و يـا بـه       .فرستاده شده
ضعف معده هم ممكن اسـت  . شود علت ضعف معده ايجاد مي

. وجودآمده باشـد  خود به دنبال سوء مزاج ساده يا مادي معده به
 .ى ريح هم ممكن است خلط بلغمى يا سوداوى باشد ماده

نوع غير طبيعي جشاء بر اساس بو به چند گروه طبقه بندي 
منتن يا بـدبو كـه ممكـن اسـت دخـانى،      ) 2  ترش) 1: شود مي

زنگارى، زهمى، حمائى، عفنى، سمكى و يا هـر بـوي ناآشـناي    
گاهى نيز انسان بويي شبيه بـه بـوي خـوراكى    ) 3 .ديگري باشد

با توجـه  . )19، 21، 22، 24(كند كه خورده در آروغ احساس مي
انـواع  به اينكه در بيشتر منابع طب سنتي از دو يا سـه گـروه از   

رسد شيوع سه نـوع از انـواع    بوي آروغ نام برده شده به نظر مي
فوق يعني نوع همگون با غذا، نوع ترش و نوع بدبوي دودنـاك  

 )18، 20(. نسبت به بقيه انواع آروغ بيشتر بوده است
 اسباب و علل جشاء  

با توجه به عواملي كه در منابع طب سـنتي در توليـد انـواع    
توان اسباب جشـاء را بـه دو دسـته كلـي      جشاء نقش دارند، مي

منظور از اسباب داخلي، عـواملي  . داخلي و خارجي تقسيم كرد
هستند كه در داخل بدن انسـان بـوده و موجـب توليـد جشـاء      

ها، ضعف و  هاي خود معده از جمله سوءمزاج بيماري. شوند مي
ورم رخو معده و بيماري ساير اعضاي بدن مانند طحـال، روده  

. آينـد  حسـاب مـي   زله از سر جزو اسباب داخلـي بـه  و ريزش ن
اسباب خارجي هم شامل عوامـل خـارج از بـدن انسـان اسـت      
مانند تند خوردن غذا، غذاهاي نفـاخ و غـذاهايي كـه اسـتعداد     

اسـباب  . اي براي تبديل شدن به انواع خـاص آروغ دارنـد   ويژه
بـه طـور    3توليد جشاء بـر حسـب نـوع آن در جـدول شـماره     

 .ه شده استخالصه آورد
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 بر حسب نوع آن در منابع طب سنتي ايرانعلل جشاء  -2 جدول
 سايرعالئم همراه سبب خارجي سبب داخلي نوع جشاء

   )19 ،21 ،22 ،24(آروغ طبيعي

 تند خوردن غذا
 جرعه جرعه آب نوشيدن

 غذاهاي نفاخ
 نيشكر

نبودن ساير عالئم اختالل عملكرد 
 معده

آروغ غير طبيعي
 

طعم و بوي غذاي 
 خورده شده

ودافعه ضعف هاضمه 
  )19 ،21-24(معده

 بدي ترتيب غذا خوردن
 )24(كيفيت بد غذا

 

 ترش يا حامض

سوء مزاج سرد ساده يا 
  )17-24(بلغمي

مقهور شدن يا ضعف حرارت
   )18 ، 20 ، 21 ، 24(غريزي

ضعف هضم، سوءهضم يا 
 فساد هضم

 خوردن غذاهاي سرد و
خوردن بيش از حد توان 

  )18، 20 ،24(هضم
شيريني و خوراكيهاي گرمخوردن 

 مزاج
)24، 20، 19(  

 )20 ،24(بي خوابي

تشديد آروغ با پرخوري و خوردن 
 )18(جات سردي

 )19(احساس دائمي سنگيني سر دل
 احساس تشنگي كم

 فراواني آب دهان و كف كردن
 بهبودي با خوردن غذاي گرم

 )17(وجود بلغم در قي يا مدفوع

 دودناك يا دخاني

ساده يا مادي سوءمزاج گرم 
 صفراوي

)24-17( 
 )21(احتراق و تعفن

 )19(ريزش نزله حاد از سر
قوت حرارت سوزاننده غذا، 
سوء هضم ناشي از حرارت 

)18( 

 )19، 20(بي خوابي
 )21(عطش شديد

خوردن غذاهاي لطيف مستعد 
دخانيت مانند عسل و حلوا و 

زولبيا باميه و زرده تخم مرغ نيمرو
)24 ،20 ،19 ،17( 

 

 تشنگي شديد
 بدبويي آب دهان

سود بردن از خوراكيهاي 
 )17(سردمزاج

 تلخي دهان
 كم شدن اشتها

 وجود صفرا در مدفوع
ايجاد آروغ دودناك بعد از خوردن 

 )17، 19، 24(نان جو و گوشت

 منتن يا بدبو

بثور و قروح معده و بلند 
 شدن بخارات از آنها 

)24 ،19 ،17( 
  )19، 25(عفونت معده

 غذاهايي مانند ترب خوردن
)24 ،22 ،20 ،17(  

 )17(خشكي زبان و دهان
 )19(بدبويي دهان

زهمي يا سهكي يا 
 سمكي

با بوي زهم ويا 
 گنديدگي ماهي

 )21(تصرف حرارت غريبه
 )24(رطوبت متعفن 

 )21(حركات غريبه
خوردن غذاهايي مانند زرده تخم 

 )17( مرغ نيمرو
 مانند دخاني

همراه حدت و حرارت  زنگاري
 مانند دخاني  )19، 24(عفونت

حمائي با بوي لجن يا 
 آب گنديده

احتراق و تعفن به علت غلبه 
 )21(حرارت ناري
 )19، 24(رطوبت متعفن

 مانند دخاني )21(شديد  عطش

 مانند دخاني  )21(فساد ناشي از حرارت بوي نا آشنا
 

  عوارض 
اگر چه آروغ طبيعي كمك به بهبود هضم كـرده و موجـب   

شـود امـا اگـر آروغ     كم شدن احساس نفخ و كشيدگي معده مي

بيش از اندازه زياد شود موجـب اخـتالل در هضـم شـده و بـه      
تواند بـه انـدازه    علت باال آمدن غذا همراه آروغ، قعر معده نمي
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ال آمـده  كافي غذا را دربرگيرد و چون غذا از قعـر معـده بـه بـا    
 .)17-18 ،20-22 ،24(ماند هضم نشده باقي مي

و اگر بعد از خوردن غذا بخصوص غذاي نفـاخ، بادهـا در   
معده حبس شده و هيچ آروغـي بيـرون نيايـد و بـاد در معـده      
بماند، موجب ايجاد احساس نفخ شـده و در دراز مـدت خطـر    

 .)18 ،20 ،23(ايجاد استسقاء طبلى وجود دارد
 

 :گيري نتيجه
با توجه به توضيحاتي كه در متون طب سنتي ايـران دربـاره   
تعريف و اسباب جشاء يا آروغ آمده و مقايسه آن با تحقيقـات  
ــاره آروغ زدن    ــار دربـ ــه و چهـ ــاي رم سـ ــد و معيارهـ جديـ

» belching«رسد كه تعريف و مكانيسم  به نظر مي (1,2,31,32)
در اغلـب  ). 5و4جدول شماره (دارد » جشاء«شباهت زيادي به 

هاي بيماري  جزو عالمت و نشانه» جشاء«كتب طب سنتي ايران 
انواع و اسباب جشـاء نيـز بيشـتر در بخـش     . بررسي شده است

» استدالل بر احوال معده« هاي معده با عنوان  هاي بيماري نشانه
هـاي معـده و روده    يشرح داده شده و سپس در تك تك بيمار

كه ممكن است آروغ ايجاد شود، بـه تفكيـك جـزو عالئـم آن     
تفاوت در اين است كه در معيارهـاي  . بيماري آورده شده است

رم چهار آروغ زدن به عنوان يـك بيمـاري عملكـردي در نظـر     
) فوق معـدي (گرفته شده و تنها به دو نوع با منشا معده و مري 

ع طب سنتي هم به آروغ به عنـوان  اما در مناب. تقسيم شده است
حالتي طبيعي ناشي از نوع و نحوه غذا خوردن و هم به عنـوان  
عالمت يك بيماري اشاره شده و بر اساس بو بـه بـيش از سـه    

ضمن اينكـه بـه عوامـل داخلـي و     . گروه طبقه بندي شده است
بـا وجـود   . خارجي در ايجاد آروغ نيز توجه ويـژه شـده اسـت   

بنـدي و درمـان آروغ    چهار هنوز در طبقـه  تدوين معيارهاي رم
توجهي به نقش بسياري از عوامل ايجاد  بي. نقائصي وجود دارد

. ند كننده و همچنين بوي آروغ در تحقيقات جديد از اين موارد
رسد با كمك گرفتن از ديدگاه طب سنتي و توجه بـه   به نظر مي

 نكات مطرح شده در شرح حال گيري از بيمـاران، بتـوان سـير   
در ايـن راسـتا الزم اسـت    . درمان را تا حد زيادي بهبود بخشيد

پيشنهادات و راهكارهاي طب سنتي در آينـده مبنـاي مطالعـات    
 . باليني براي تشخيص، طبقه بندي و درمان آروغ قرار گيرد

 معيارهاي تشخيصي رم سه براي آروغ مكرر -3جدول
مبتال به آروغ مزمن با عالئم همراه كه بررسي تشخيصي در بيمار 

 .اي است، بايد مد نظر باشد مطرح كننده بيماري زمينه

كرايترياي تشخيصي 
 ائروفاژي

آروغ غير  كرايترياي تشخيص
 unspecified( بيش از حد اختصاصي

excessive belching( 
آروغ مكرر و مزاحم ) 1

 حداقل چند بار در هفته
آروغ مكرر و مزاحم حداقل چند  )1

 بار در هفته
بلع هوايي كه به طور ) 2

گيري  عيني مشاهده يا اندازه
 شده باشد

عدم وجود شواهدي كه نشان ) 2
دهد بلع بيش از حد هوا زمينه عالئم 

 را فراهم كرده
ماه قبل  6ماه طول كشيده و از  3وجود اين عالئم بايدحداقل 

 تشخيص وجود داشته باشد
 

 
 براي آروغ مكرر 4معيارهاي تشخيصي رم  -5جدول 

B2. Diagnostic Criteriaa for Belching Disorders 
Must include all of the following: 

Bothersome (ie, severe enough to impact on usual 
activities) belching from the esophagus or stomach 

more than three days a week 
B2a: Excessive supragastric belching (from esophagus) 
 B٢b: Excessive gastric belching (from stomach). 
Supportive remarks 
- Supragastric belching is supported by observing 
frequent, repetitive belching 
- Gastric belching has no established clinical correlate 
- Objective intraluminal impedance measurement can be 
used to distinguish supragastric from gastric belching. 
aCriteria fulfilled for the last three months with 
symptom onset at least six months before diagnosis. 

 
 :تشكر و قدرداني

طـرح مصـوب شـوراي پژوهشـي كميتـه      ين مقاله حاصل ا
پژوهشي دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي شـهيد بهشـتي بـه     

از كميتـه پژوهشـي   . باشـد  مـي  1395/ص/76835 شماره ثبـت 
دانشجويان و معاونـت تحقيقـات و فـن آوري دانشـگاه علـوم      
پزشكي شهيد بهشتي براي حمايت مالي از اين مطالعه قدرداني 

 .شود مي
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