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 چكيده
هاي نظري اعم از امور طبيعيه، اسباب و علل،  در تبيين كلية شاخهكـه هاي اصلي است  هاي رطب و يابس، رطوبت و يبوست از كليدواژه واژه دف:سابقه و ه

يين مفهوم كار رفته است. با وجود اهميت چنين مبحثي، بخش مجزايي كه به تب هاي عملي طب كه مربوط به پيشگيري و درمان است به داليل و عالئم و شاخه
اي اقسام رطوبت و آن پرداخته باشد، در متون طب سنتي ايران وجود ندارد. هدف از انجام اين مطالعه، تبيين مفهوم رطوبت، انواع رطوبت و عالئم ذكر شده بر

 نقش آن در تشخيص و درمان است. 
هاي تر، رطب و  افزار جامع نور با كليدواژه سنتي ايران با استفاده از نرم مطالعة حاضر، يك مطالعة مروري است. در اين مطالعه كتب اصلي طب ها: مواد و روش

 ,Google Scholar, PubMed, Magiran, SIDرطوبت بررسي شد. همچنين جهت بررسي نظرات محققين عصر حاضر در اين خصوص، موتور جستجوهاي
Iran medexهاي ، با كليدواژه Damp, Dampness, Humidity, Moistness, Moisture, Wet .بررسي شد 

طور كلي در دو دستة رطوبات غيربدني و بدني قرار  كند. رطوبات به در متون طب سنتي ايران، رطوبت گاهي بر كيفيت و گاهي بر مادة رطب داللت مي ها: يافته
دستة كلي قرار داد. براساس كيفيت رطوبت، فعلي كه از  توان براساس كيفيت رطوبت، ذات رطوبت، فعل رطوبت و محل آن در چهار گيرند. رطوبات بدني را مي مي

 شود، متفاوت است.  رطوبت مورد نظر صادر مي
تواند گامي در جهت ارتفاء سطح سالمت در كلية مراحل پيشگيري،  ها، مي تبيين مفهوم رطوبت و شناخت انواع آن و عالئم ناشي از آن گيري: بحث و نتيجه

 تشخيص و درمان باشد.
 اخالط، رطوبت، طب سنتي ايران، مزاجها:  ژهكليدوا

 

 
 :مقدمه

دانشي كهن و عميق  ةارنـدددربـر در طب سنتي ايران كه
هاي رطب، رطوبت و يبوست  واژهعلـم پزشـكي اسـت  ةدر زمين

هاي نظري  در تبيين كليه شاخهكـه هاي اصلي است  از كليدواژه
هاي  ئم و شاخهاعم از امور طبيعيه، اسباب و علل و داليل و عال
كار رفته  شود به عملي طب كه مربوط به پيشگيري و درمان مي

موضوع امـور طبيعيـه كه شالوده و اساس سالمت و  است.
حيات انسان از ديد طب ايراني بر آن بنا نهاده شده است بر 

ه، مـزج، ااركـان شامل كه باشد هفت اصل كلي اسـتوار مي

در مبحث اركان،  .)1(ال است افع و اخالط، اعضا، ارواح، قوا
چهار ركن اصلي آتش، هوا، خاك و آب ذكر شده است. آتش و 
خاك داراي كيفيت يبوست و آب و هوا داراي كيفيت رطوبت 

گيرد، به  هستند. در مبحث مزاج كه از تركيب عناصر شكل مي
 تر و خشك اشاره شده است. دو كيفيت منفعلة 

بات عنوان جسم رطب يا رطو در مبحث اخالط، خلط به
اوليه در نظر گرفته شده است و اعضا و ارواح از اخالط و 

گيرند. در مبحث قوا و افعالي كه از قوا  رطوبات ثانويه شكل مي
شود، باز هم به قواي منسوب به كيفيت تر و خشك  صادر مي

 97دي  :افتيدر خيتار
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اشاره شده است. همچنين در مبحث تشخيص و درمان و تدابير 
شخيص نوع تري و خشكي مزاج و ت پيشگيري، تشخيص 

 . )5–2(كند  رطوبت بر اساس عالئم آن نقش كليدي ايفا مي
با وجود اهميت چنين مبحثي، بخش مجزايي كه به تبيين 
مفهوم رطوبت پرداخته باشد، در متون طب سنتي وجود ندارد. 

بعـد از گذشت طب سنتي ايران، به دليل وجود اصطالحاتي كه 
نيـاز به تبيين،  ممكن است برداشت درستي از آن نشود،ها  قرن

ـومي و اختصاصي مباحـث پايـه، عم ةبازنگري و احيـاء در كليـ
هاي بسيار در  دهد با وجود پيشرفت ها نشان مي بررسيدارد. 

ها، هنوز هم علت بسياري از  تشخيص و درمان بيماري
ها ناشناخته است و به دليل پاسخ نگرفتن درماني كافي،  بيماري

گرايش به طب مكمل وجود دارد. از سوي ديگر به دليل وجود 
هاي مقبول و مؤثر در درمان  عنوان يكي از روش طب مكمل به

عنوان يكي از  ها، تلفيق طب مكمل با طب جديد به بيماري
مطرح شده است  2023اهداف سازمان جهاني بهداشت تا سال 

. براي رسيدن به اين هدف تبيين مفاهيم و به روزرساني )6(
هاي مطرح شده در مكاتب طب سنتي و  ها يكي از اولويت آن

ها  مكمل است. تبيين مفاهيم موجود در اين مكاتب و تلفيق آن
 تواند گامي در جهت افزايش ارتقاء سالمت با طب جديد مي

رسي تبيين مفهوم گرم و . مطالعات مختلفي بر روي بر)7(باشد 
اي كه به تبيين  العهعد مزاج انجام شده است؛ اما مطسرد، از ب

. هدف )11–8(مفهوم رطوبت پرداخته باشد، انجام نشده است 
از انجام اين مطالعه، تبيين مفهوم رطوبت، انواع رطوبت و عالئم 
ذكر شده براي اقسام رطوبت و نقش آن در تشخيص و درمان 

 است. 

 ها: مواد و روش
روري است. در اين مطالعه مطالعة حاضر، يك مطالعة م

افزار جامع نور با  كتب طب سنتي ايران، با استفاده از نرم
هاي  هاي تر، رطب و رطوبت بررسي شد. انواع رطوبت كليدواژه

برداري شد و بازبيني شد. سپس  ذكر شده، يادداشت
فرهنگ لغت بندي انواع رطوبات صورت گرفت. كتب  تقسيم
هاي مدنظر بررسي  واژه جهت بررسي معني نفيسيو  دهخدا

 ,Google Scholar, PubMed, Magiranشد. موتور جستجوهاي

Iran medex, SID  جهت بررسي مطالعات انجام شده با
كليدواژه رطب و رطوبت به زبان فارسي و با 

 ,Damp, Dampness, Humidity, Moistnessهاي كليدواژه

Moisture, Wet  به زبان انگليسي بررسي شد. همچنين
 6مرد و  11شامل متخصص طب سنتي ايران  16مصاحبه با 

باليني  ةسال تجرب 15سال سن و ميانگين  5/44زن با متوسط 
ساعت انجام  41ساعته و در مجموع به مدت  3تا  2در جلسات 

برداشت اساتيد در اين زمينه  ،شد. به منظور بررسي بيشتر
آن زمينه عنوان بحث پيرامون  شد و در هر قسمت به آوري جمع

 تا 2016 (از سال سال 2آورده شد. اين مطالعه به مدت 
 به طول انجاميد.  )2018

 ها: يافته
 (مص، اع ا) [َ ب ر].تر در فرهنگ لغت به معناي رطوبت

 و متضاد، نمداري، نمناكي و تازگي تري ،مرطوب گشتن، شدن
مفاهيم . اما در متون طب سنتي ايران، از )12(است  خشكي

بندي  منظور دسته رود. به شمار مي پايه در تشخيص و درمان به
بهتر در تبيين مفهوم رطب و رطوبت و اينكه آيا اين مفاهيم از 
نوع كيفيت هستند يا مادة مرطوب هستند، مفهوم و نقش 
رطوبت در هريك از مباحث امور طبيعيه، اسباب و علل و داليل 

ت جداگانه بيان شده است. و عالئم و همچنين درمان به صور
ها و بحث هر قسمت  همچنين به منظور فهم بهتر مطالب، يافته

 در كنار هم ذكر شده است. 
دو بخـش  پزشكي را بهدانـش  ،قانونسينا در مقدمة  ابن

را آموختن علم هر دو بخش  كند و  تقسيم مينظـري و عملـي 
ور از بخـش . منظـداند ميكار درماني الزم  ةبراي ورود به عرص

اسباب و علل  ،(فيزيولوژي) نظـري، علـم شناخت بدن
و منظور از بخش (پاتولوژي) و داليل و عالئم (سميولوژي) 

عملي، علم آشنايي با اقدامات عملي مربـوط بـه حفـظ و 
 .)13((پيشگيري و درمان) است بازگردانـدن سالمت 

لف) بخش نظري طب در ارتباط با مفهوم رطوبتا  
 امور طبيعيه .1

در تمام ذرات عالم هستي نيرويي وجود دارد كه امور 
كند. حكما، اين نيرو را طبيعت  مربوط به آن ذره را مديريت مي
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اند. بدن انسان نيز داراي چنين نيرويي است. به عبارت  نام نهاده
اعم از افعال ارادي و شود،  ديگر هر فعلي كه از بدن صادر مي

 طور كه غيرارادي، طبيعت عامل اصلي اجراي آن است. همان

ذكر شد، امور طبيعيه كه منسوب به طبيعت هستند شامل 
افعال  و ه، اخالط، اعضا، ارواح، قوامـزج، ااركـان هفت اصل كلي

 .)1(است 
 اركان

در بحث اركان، چهار ركن اصلي آب، خاك، آتش و هوا 
ترين جزء است. در  خشك ترين و خاك آمده است. هوا مرطوب

مبحث اركان، اشاره شده كه تري و خشكي به كيفيت استعداد 
و پايداري  داراي؛ ككيفيت خشـ پذيري داللت دارد. شكل
؛ به مفهوم كيفيت رطبدر برابـر تغييـر شكل است و  تمقاوم

تـري يـا خشـكي . ست پـذيري آسـان و انعطـاف پذيري شـكل
نه محسوس، يعني ما بـا  وتند كيفياتي معقول هس ،اجسـام
جسم پي بـه تـر بـودن  كپذيري آسان در ي شـكل ةمشـاهد
ماده هستند و  اركان، واقع دربـريم و يـا برعكس.  آن مـي

 دربر صورت هستند.  ايعرض وارد بر ماده  ،ذكر شده اتيفيك
ها  كنش ةكه كلي هياست و صورت نوع ثابت ماده ،اركان ةهم

 دياب (كيفيـات) يـك جسم از آن بروز مي(افعال) و خـواص 
 هينوع صورت ةواسط به اربعه اركانگفت  توان يم. است متفاوت

به  شود، يم انجام كه يواكنش و كنش و هستند متفاوت باهم
دسته فاعله (گرم و سرد) و منفعله  دو شامل ات،يفيك ةواسط

فعل و  يدارا ات،يفيك نياز ا كيهر  .)14((خشك و تر) است 
و  يتر  ةمنفعل اتيفي. در مورد كهستند يخاص انفعاالت

 زاني. مشد يانفعاالت بحث و بررس زانيصرفاً م ،يخشك
افعال صادره از  يبه ازا .1: مطالعه شدجنبه  سهانفعاالت از 

خشك نسبت به  تيفيك .2 ؛قبول نضج و .. ريفاعله نظ اتيفيك
 زانيم ريمقابل) نظ تيفي(نسبت به ك ر عكستر و ب تيفيك

 يبرا يجفاف و قبول خشك زانيخشك و م تيفيك يابتالل برا
 ايتر و خشك و  اتيفياز ك كيهر  يبرا .3 ؛رطب تيفيك

 ريسا به انفصال و اتصال سرعتمانند  ،ييدو به تنها نيا بيترك
 به اي و مثل به اتصال عدم و تيتفت و رطب تيفيك يبرا اجزاء

كه نسبت  كند يم انيب نايس . ابن)15( ابسي تيفيك در ريغ

به ذهن شدن افعال مورد  بيدادن عنصر رطب به آب جهت قر
. باشد مي ست،ي اريپذ رطب كه سهولت شكل تيفيانتظار از ك

كه جسم رطب براساس سهولت انفصال و  كند يم انيب نيهمچن
رو اگرچه  ني. از اشود يم فيتعر گريجزء د كياتصال به 

و تفرق  شتريب يريپذ عسل، از شكل ايروغن  رينظ يباتيترك
با  سهيبرخوردارند، اما در مقا ياجزاء كمتر نياتصال ب

 شتر،يآب به جهت سرعت انفصال ب ،اجزاء ريشدن با سا بيترك
 ليبه دل زيهوا ن گريد يبرخوردار است. از سو ياز رطوبت باالتر

 رطب تيفيك يدارا ع،يسرو انفصال  يريپذ سهولت شكل نيهم
 از كه يزيچ همان اي آن فعل براساس رطب يكل طور به. است

افعال  ي. از برخشود يم فيتعر ،رود يم انتظار آن هينوع صورت
صالبت  بوست،يافعال  يت و از برخلزوجت و بلّ نت،يرطوبت، ل

كه در  يا بهيعنوان رطوبت غر ت بهبلّ ايمطرح شده است. ابتالل 
 رطوبت نيا نداشتنوجود ،جفاف و دارد وجود جسماهر ظ

 فشار اي غمز قبول كه است يتيفيك نت،يل. است شده فيتعر
و صالبت از  نتيل نيكند و صلب در مقابل آن قرار دارد. بنابرا

از  بوستيقبول فشار و رطوبت و  يبرا هياستعداد اتيفيك
 .)16( اند محسوسات نسبت داده شده ايملموسه  اتيفيك

 امزجه
در لغت اسم مصدر و به معناي آميختن و امتزاج مزاج؛ 

است. در منابع طب سنتي ايران، مزاج، اصطالحي تخصصي 
كيفيت حد واسـطي كـه در اثـر فعـل و انفعال بين است و به 

كند. با توجه به اينكه  است اشاره مي كيفيات متضاد ايجاد شده
ل شده است، مزاج برده تشكي هر جسم مركب، از چهار عنصر نام

نيز حاصل برآيندي از چهار كيفيت گرمي، سردي، تري و 
دهندة جسم  هاي عناصر تشكيل خشكي حاصل از امتزاج كيفيت

عنوان مزاج  گروه مزاجي را به 9توان  باشد. بر اين اساس مي مي
اجسام مركب تصور كرد كه شامل يك مزاج معتدل، چهار مزاج 

چهار مزاج مركب (گرم و تر،  مفرد (گرم، سرد، تر و خشك) و
گرم و خشك، سرد و تر، سرد و خشك) است. البته هر جسم 

تواند در يك نقطه از طيف وسيع اين چهار گروه  مركبي مي
ت . در صورتي كه به دليل تغييرا)17(مزاجي قرار بگيرد 

اي  مزاجي، افعال صادره از بدن به درستي صورت نگيرد، دسته
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گيرد.  هاي سوءمزاج شكل مي ها، تحت عنوان بيماري از بيماري
بندي انواع سوءمزاجات، هر يك از انواع ذكر شده  در تقسيم

شود كه سوءمزاج  براي مزاج به دو نوع مادي و ساذج تقسيم مي
. در تبيين )18( دشو رطب ساذج و مادي را نيز شامل مي

مفهوم رطب ساذج و يا مادي عبارات متفاوتي بيان شده است. 
]  ساذج آن است كه آن را ماده [اى«كند كه  عقيلي بيان مي

خود، بلكه به محض   نباشد كه متكيف گرداند بدن را به كيفيت
غلبة كيفيت خود باشد مجاور و مخالف كيفيت بدن كه منحرف 

سينا ساذج را غير از خلط  ، ابن)4(» گرداند مزاج اصلى بدن را
، هأما المادي: فهو أن يكون بسبب خلط له كيفي«كند  بيان مي

و أما الساذج: فهو الّذي ال يكون ه فيتكيف البدن بتلك الكيفي
. با توجه به اينكه ماده شامل خلط، مائيت و ريح )13( »كذلك

تغييرات ناشي از ماده غيرخلطي شامل مائيت و ريح  است، شايد
را عالوه بر تغيير كيفيت بتوان به نوع ساذج نسبت داد. در ادامه 

شود مائيت را مادة داراي قوام و جزء سوءمزاج  گاهي ديده مي
داند (از جمله در استسقا كه ناشي از ضعف كبد  رطب مادي مي

ل (شلي و افتادگي در جدا كردن مائيت است) و در جايي تره
عنوان سوءمزاج  بافت) و تهبج (ادم) را هم ناشي از مائيت، اما به

. همچنين گاهي به اخالط )4(ورد  آ شمار مي رطب ساذج به
مائي يا دم مائي به معناي افزايش ميزان مائيت خلط اشاره 

د كه شايد اين نكته بتواند فرق بين ساذج و مادي در ذكر كن مي
مائيت باشد، يعني آيا تغيير صرف مائيت است و يا ميزان مائيت 
خلط تغيير كرده است. بنابراين به وجود عالئمي نظير تهبج و 
ترهل هم در سوءمزاج رطب ساذج و هم در سوءمزاج رطب 

در جايي ديگر عقيلي، ساذج را تغيير . )18(كند  مادي اشاره مي
وارد بر ارواح و اعضا و مادي را تغييرات وارد شده بر اخالط 

هر تغييري كه در بدن حادث شود يا تعلّق آن اوالً به «داند  مي
ها را  اخالط است كه مادي نامند و يا به ارواح و اعضا است و آن

در واقع از اين  .)2( »متغير سازد از مزاج اصلي كه ساذج نامند
شود كه رطوبت ماده است و تفاوت  جمله چنين برداشت مي

واسطة  يا به يا ءيشساذج و مادي در حوزة اثر ماده است. هر 
 واسطة صورتش در يكي  واسطة كيفيتش و يا به اش و يا به  ماده

گذارد. در  از سه حوزة بدني يعني خلط، روح و يا عضو اثر مي
ر بگذارد مادي و در صورت تأثير بر روح صورتي كه بر خلط تأثي

و يا عضو، ساذج است. با توجه به آنچه گفته شد، در اين 
مبحث، در اينكه آيا رطب ساذج، كالً ناشي از تأثير كيفيت است 

اي غير از خلط  كند يا اينكه ماده است اما ماده و ماده اثر نمي
اينكه  كند و يا اينكه مهم حوزة اثر است (نه است كه اثر مي

 ماده اثر كند يا كيفيت) به روشني مشخص نيست.
 اخالط

الخلط، جسم رطب : «داند سينا خلط را جسم رطب مي ابن
كند  . همچنين بيان مي)13( »سيالٌ يستحيل اليه الغذاء اوالً

،  تهاى بدن دو دستة كلي است، بخشى از رطوبا رطوبت
هاى ثانويه.  هاى اوليه هستند و بخش ديگر رطوبت رطوبت
هاى ثانويه را  داند و رطوبت هاى اوليه را همان اخالط مي رطوبت

بندي  هاى غيرزايد تقسيم هاى زايد و رطوبت به دو نوع رطوبت
هاي  دربارة رطوبت بمفرح القلو. حكيم ارزاني در )13(كند  مي

آنكه فضول بود و بدن را « زايد و غيرزايد چنين آورده است:
بدين حاجت نيست و او داخل اخالط ناطبيعيه است و اخراج او 
 واجب و اگر اخراج نكند متعفن شود و حميات احداث كند دوم

 .)1(» آنكه غيرفضول بود يعنى محتاج اليه بدن باشد
حالت هاى ثانوى و غيرزايد بدن آن است كه از  رطوبت

ولى   ابتدايى (خلطى) استحاله يافته و در بافت اعضا نفوذ كرده
. اين رطوبات در )13(طور كامل جزء بافت عضو نشده است  به

 گيرند: چهار دسته قرار مي
 ها. ها و يا اطراف آن . رطوبت داخل مويرگ1
لى بدن، همانند شبنم . رطوبتى كه بين اعضاى اص2

پراكنده است، و هرگاه بدن غذاى مورد نياز خود را از دست 
آمادگى تبديل شدن به غذا براى بدن را دارد   اين رطوبتدهد، 

و عالوه بر اين هرگاه اعضاى بدن بر اثر حركت شديد يا علت 
دهى به آن اعضا  باعث رطوبت  ديگرى، خشك شود، اين رطوبت

رت ديگر رطوبت استحاله يافته به جوهر عضو شود؛ يا به عبا مى
 بر حسب مزاج (هضم سوم).

 . رطوبتى كه به تازگى انعقاد عضوى يافته و آن غذايى 3
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است كه به لحاظ مزاج و شباهت عضوى، به گوهر عضو تبديل 
و پراكنده در خود عضو   شده، ولى هنوز قوام كامل نيافته است

 است.
اعضاى اصلى بدن داخل شده  تولد در . رطوبتى كه از بدو4

شود، منشأ اين رطوبت، نطفه   و باعث پيوستگى اجزاى عضو مى
. بنابراين در اينجا )1، 13( باشد است و منشأ نطفه از اخالط مى

منظور از جسم رطب (خلط و ساير رطوبات ثانويه)، ماده داراي 
 رطوبت است و رطب بر وجود ماده داللت دارد.

 اعضا و ارواح
نتي ايران آمده است كه برخي اعضا داراي در متون طب س 

مزاج رطب و برخي داراي مزاج يابس هستند. از جمله اينكه 
كند:  بيان مي

. 2. مو؛ 1اند از:  ترين اعضاى بدن به ترتيب عبارت خشك
. غشا و ... و 6. وتر؛ 5. رباط؛ 4. غضروف؛ 3استخوان؛ 

. 2 لغم؛. ب1 اند از: ترين اعضاى بدن به ترتيب عبارت مرطوب
. گوشت پستان و 7 . نخاع؛6 . مغز؛5 . پيه؛4 . چربى؛3 خون؛
 . ماهيچه؛12 ها؛ . كليه11 . طحال؛10 . كبد؛9 . ريه؛8 ها؛ بيضه

همچنين گفته شده بلغم طبيعى در ذات خود . . پوست13
به دليل اين كه   رطوبت بيشترى نسبت به خون دارد؛ زيرا خون

مقادير زيادى از رطوبت خود نُضج و پختگى كامل يافته است، 
را كه در بلغم، پيش از استحاله به خون بوده است را از دست 

. در بحث مزاج رطب و يا يابس عضو، در اينكه )13( داده است
منظور از خشكي و تري عضو، مادة رطب است و يا كيفيت 

. در يك مطالعة فاز حيواني، رطب، به روشني مشخص نيست
رطوبت اعضا معادل درصد آب درون سلولي و ميان بافتي در 

اعضاي حياتي شامل  نظر گرفته شده و بر اين اساس درصد آب
حيوان مرغ، گوسفند و بوفالو جهت بررسي  3قلب و كبد و مغز 

ميزان رطوبت و يبوست اعضا سنجيده شده است. در اين 
ز باالترين ميزان رطوبت را نسبت به مطالعه ديده شده كه مغ

. اين يافته با ديدگاه طب سنتي كه مزاج )19(قلب و كبد دارد 
داند، مطابقت دارد. اما از اين  تر از قلب و كبد مي مغز را مرطوب

اند  جهت كه حيوانات مختلفي جهت بررسي انتخاب شده
 شود. اس مباني اين طب موجب خطا در تشخيص ميبراس

 دربارة ارواح و اعضاى رئيسة بدن گفته شده است كه هرگز
ها از  ها به اعتدال حقيقى وجود ندارد، بلكه آن امكان نزديكى آن
طور قطع بيرون هستند و به سوى گرمى و  اعتدال حقيقى به

ستند، گرايش دارند، زيرا قلب و روح كه منشأ حيات ه  رطوبت
به سبب وابستگى حيات به گرمى، به شدت به گرمى گرايش 

  .)20(وابسته است   دارند و رشد و نمو به وجود رطوبت
و طريق تولد روح «نويسد:  مى مفرح القلوبحكيم ارزاني در 

شود و  ه خون چون در بطن ايسر قلب وارد مىچنان است ك
شود و بعضي از اجزايش  يابد، در آنجا لطيف مى نضج مى

شود و روح همين است. و دليل بر   مستحيل به بخار لطيف مى
آن كه تولد روح از اخالط است، تقويت وى است عند تناول غذا 
و ضعف وى هنگام قلت و فقدان غذا. روح بخار دم طبيعي است 

با رفتن به سمت مغز و كبد استحاله به كيفيت همان اعضا و 
شود و به واسطة  كند و شبيه به مزاج جوهر آن اعضا مي پيدا مي

 . )1(» شود قواي همان كيفيات موجب بروز افعال مي
شايد بتوان اين جمله را به اين شكل بيان كرد كه روح گرم 

عنوان مثال  دهد. به و تر است اما در اعضا تغيير كيفيت مي
شود درصد عناصر مختلف  از بطن چپ قلب خارج ميخوني كه 

و اكسيژن بيشتري دارد كه مسئول حيات است و با ورود به مغز 
شود،  و خروج از آن درصد عناصر و موادي كه در خون وارد مي

كند. اين مواد مسئول انجام يكسري افعال هستند.  تغيير مي
رخي هاي عصبي و كبد هم موادي ازجمله ب رسان مثالٌ پيام

ريزد كه روح  ها كه مسئول رشد هستند را در خون مي هورمون
  شود. و قوة طبيعي ناميده مي

 قوا و افعال
در بحث قوا و افعال نيز بحث از صورت و كيفيت رطب و 

يجاد آيد. آب با داشتن قواي رطب مسئول ا يابس به زبان مي
 ها، از تخمير، تركيب، امتزاج، سهولت قبول اشكال و ترك آن

بردن خشكي و كاستن از شدت حرارت عنصر گرم و بين 
ترين عنصر  عنوان رطب . هوا بهشود گسستگي عنصر يابس مي

ايجاد تخلخل (كاهش جرم حجمي)، تلطيف موجب 
ها و به  ، به حركت درآوردن آنسبكي، ايجاد ارواح ي)،(نفوذپذير

شود. خاك با داشتن قوة يابس  مي حركت انداختن ديگر اعضا
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استمساك (نگهداشت، استواري)، ثبات و حفظ اشكال و ايجاد 
ء همچنين خاك و آب عنصري در ايجاد اعضا كند. ميها  تئهي

هستند. از سوي ديگر  ها نيز دخيل و ساكن نگهداشتن آن
كيفيت رطوبت معين قوة هضم و كيفيت يبوست معين قواي 

گانة جذب و دفع و ماسكه و مؤثر در كيفيت افعال بيان شده  سه
 ). 14، 2است (

 اسباب و علل .2

 باشند: بخش شامل موارد ذيل مي اسباب رطوبت
 احتباس و اجتماع سبب به است بالقوه مرطّب سكون .1

 ؛)13، 2يابند ( مى با حركت، تحليل كه باتىرطو

 ؛خواب .2

موادي كه بايد تخليه شوند؛ لذا  استفراغ و عدم احتباس .3
    ؛)13، 2شود ( بدن مي در اجتماع رطوبات موجب

 ؛)13، 3صفرا ( ف مانند استفراغستفراغ خلط مجفا .4

پرخوري به دو دليل: يا توليد دم بسيار و يا به سبب اختالل  .5
هضم و توليد بلغم و ضعف حرارت غريزي در تحليل رطوبات 

  ؛)13، 2(

 ؛)21، 13ات نظير كاهو و كدو (مرطب مصرف .6

 ؛)2(استحمام خصوصاً پس از غذا  .7

 ؛)3(عوامل مبرّد به سبب احتقان رطوبت  .8

 باترطو عوامل مسخّن به اعتدال، به سبب ترقيق و سيالن .9
 ؛)2(

 ؛)13( عتدلشادي م .10

  ؛)2(برندة رطوبت  دوري از عوامل تحليل .11

 معتدل هاى وقت در خصوصاً خوش، هاى آب در نشستن .12
)3(. 

يبوست برندة رطوبت و يا ايجادكنندة  اسباب تحليل
 باشند: شامل موارد زير مي

خواب و  از جمله حركات حركات مفرط شامل انواع .1
، 13، 3، 2اند ( مجفّف تحليل بسيار، به علت كه مفرط بيداري

  ؛)21

استفراغات (دفع مواد ضروري بدن به طرق  كثرت .2
 ؛)2(افراط در جماع  از جمله مختلف)

 ؛كم خوردن .3
 ةو ادوي خشك ه، مانند غذايبالقومجفّفات  مصرف .4

  ؛، سركه و نمكعدس از جمله مجفّف

  ؛اعراض نفساني بسيار .5

آب گرم به دليل وجود مواد معدني نظير گوگرد و ...  .6
  ؛)21، 2(

، 2رساني به عضو شود ( هر عاملي كه سبب كاهش خون .7
  ؛)3

ات از عوامل مسخّن به افراط به سبب تحليل رطوب .8
  ؛)3، 2جمله هواي بسيار گرم (

       .)21(رطوبات  و افناي بدن تخلخل افراط .9

 داليل و عالئم .3
رود،  كار مي جناس عشره كه در تشخيص مزاج عام بهدر ا

كنند در جدول  مواردي كه بر رطوبت و يبوست مزاج داللت مي
 اند:  آورده شده 1 ةشمار

 ب) بخش عملي طب در ارتباط با مفهوم رطوبت
در متون طب سنتي ايران آمده است كه تغيير در ميزان و 

تواند سبب برخي امراض شود. از جمله در  قوام رطوبات مي
. در صورت 1به چند مورد اشاره شده است:  هدايت المتعلمين

تغيير ميزان و يا قوام رطوبت اطراف مفاصل، حالت خستگي و 
. كاهش رطوبات 2آيد؛  وجود مي ماندگي و يا به اصطالح اعياء به

تواند موجب بروز تب يا به اصطالح حمي دق  بدن مي ةاصلي
. هواي رطب در مزاج معتدل موجب ايجاد حالت 3شود؛ 

سسستي و كسالت، احساس سنگيني در بدن، ترهل، نزله و 
زكام و در افراد با مزاج رطب موجب عالئم شديدتر نظير فلج و 

شود؛ اما مناسب افراد با مزاج خشك است و  تشنج رطب مي
 . )23(شود  موجب حفظ رطوبات اصليه مي

گاهي دليل مرگ زودرس را به از  قانونسينا در كتاب  ابن 
بين رفتن رطوبات غريزي به واسطة تحليل زياد و يا تجمع 
رطوبت بيگانه در اثر سوءهضم و كاهش حرارت غريزي نسبت 
داده است. در ادامه لزوم حفظ الصحه و ساير تدابير را براي 

 كند ان ميحفظ رطوبت غريزي از تحليل و افزايش طول عمر بي
كه در اثر افزايش  كند اشاره ميهمچنين به امراضي  .)24(
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اختالل در هضم، سقط از جمله در سطح معده و رحم رطوبت 
 . )24(شود  جنين و اسهال ايجاد مي

 هايي كه ناشي از تحليل يا  از اين رو در درمان بيماري

 
 

افزايش رطوبت هستند به استفاده از عوامل مرطب و مجفف 
 تر بدان اشاره شده بود. كند كه پيش ه ميتوصي

 
 

 

 . استدالل اجناس عشره بر رطوبت و يبوست مزاج1جدول 

 يبوست مزاج رطوبت مزاج داللت مزاجي
شحم و لحم و 

 سمين
 )23-21، 3، 2قلت ( )23(، چاق )22، 21، 3، 2(كثرت 

 )23–21(صالبت و خشونت  )23-21لينت و مالست ( ملمس

 مو
، موي بور )23، 1(، قلت مو )13(كندي رشد مو، لختي مو 

 )22( ها نرمي و نازكي ناخن، )23(
موي  )22(سرعت رشد/ موي مجعد 

 )23(پرپشت 
 )3(قلت و غلظت ترشحات  )3( كثرت و رقت ترشحات فضول مندفعه

انفعال از كيفيات 
 اربعه

 )21(انفعال سريع از خشكي )21(انفعال سريع از تري 

 هيئت بنيه
، )23(، سستي اندام و وجود ترهل در بافت )21(لينت رگ 

چشم باريك،  ك،، دهان كوچ)23(ضعف در اعصاب و وترها 
 )23(سوراخ بيني كوچك، صورت گرد 

، دن مفاصل و وترهاظاهر بوصالبت رگ، 
بيني كشيده، گردن كشيده، حنجره 

 )23( هاي باريك ، رگ)22( برجسته
گشادي مسام بدن از جمله بيني بلند و 

سوراخ بيني پهن و دهان بزرگ و ..، 
 )23( قوت اعصاب و اوتار و مفاصل

 )3(، خواب سبك )13(خواب كم  )3()، خواب سنگين 23، 21، 2كثرت خواب ( خواب و بيداري
 - )23 ( رنگ روشن رنگ بدن

 انفعاالت نفساني
ترسو و ايجاد لرز در  )3(، بالدت حواس )3(سرعت زوال 

 )23( بدن با كمي عصبانيت

خصوصياتي مانند اراده، ثبات انفعاالت و 
، ذكاء )13( مندي و حافظه رضايت

، دلير )22( صبور بودن بر تعب، )3(حس
رحم و نترس، خسته نشدن  و شجاع، بي

 )23( سريع

افعال صادره از 
 بدن

خستگي با كمي فعاليت، الغري سريع با كمي غذا نخوردن، 
 )23( تحمل نكردن گرسنگي، تضرّر از مرطبات

اشتهاي كم و ، )23(خسته نشدن سريع 
داراي تحمل گرسنگي، تضرر از مجفّفات 

)23( 
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هاي ناشي از سوءمزاج يكي از  از سوي ديگر در درمان بيماري
اصول درمان، نضج ماده است كه به معناي تغيير قوام رطوبات 

سينا نضج را تأثير  . ابن)1(براي رسيدن به غايت مطلوب است 
ع مختلفي نظير داند و براي آن انوا حرارت بر جسم رطوبت مي

 نضج نوعي شيئ (مانند رسيدن ميوه)، نضج غذا (فرآيند هضم)،
نضج مواد دفعي (تغيير قوام مواد دفعي جهت دفع) و نضج 

 تيفيك شناخت. )15(كند  صناعي (طبخ غذا و يا ..) ذكر مي
و درمان  صيدر تشخ ييبسزا تياز اهم مادهنضج  يرطوبت برا
براساس عالئم  انواع رطوبات يبرخ. )25 ،4( است برخوردار

 آمده است. 2 ةها در جدول شمار آن
طور كلي در دو دسته رطوبات  براساس بررسي متون، رطوبات به

گيرند. رطوبات غيربدني شامل رطوبات  غيربدني و بدني قرار مي
گانة بدني شامل رطوبات  گياهي، جانوري و معدني و رطوبات سه

كه همراه سطح عضو، در باطن عضو و رطوبات اصليه هستند 
در برخي متون، ). 30-27، 25، 21، 20شود ( نطفه منتقل مي

كند. از  رطوبات اصليه را تقريباً معادل رطوبات ثانويه بيان مي
رطوبات اصليه را به انواع:  هدايت المتعلمينجمله اخويني در 

. رطوبت پراكنده 2. رطوبت نزديك به انعقاد (قريبه للجمود)؛ 1
نوع آن را نگهدارندة عضو االعضا) و سه  فى  در عضو (المنبته

 .)23(كند  بندي مي  لالعضا) تقسيم (الماسكه
بندي كلي، انواع رطوبات بدني را براساس  توان در يك تقسيم مي

كيفيت رطوبت، ذات رطوبت، فعل رطوبت و محل آن در چهار 
طور كلي به  ). غير از اين موارد به1دستة كلي قرار داد (نمودار

رطوبت صبيان يا رطوبت پيري (رطوبت عرضي بليه) نيز اشاره 
 شده است. 

پذير نبودن خالء و  اي مصرف شود، به دليل امكان جا مادههر 
پيوستگي كل رطوبات بدن، تمام مايعات بدن دستخوش تغيير 

شوند. بنابراين با تغيير سبب فاعلي، مايعات و حتي كيفيت  مي
توانند به هم تبديل شوند و عالئم متفاوتي از خود بروز  ها مي آن

 ). 2، 1دهند (
يابس با لحاظ كردن اعتدال از نظر تعيين كيفيت رطب يا 

عبارت ديگر گاهي عالئم  حرارت و برودت مقدور است. به
كننده يا ذوبان رطوبات ديده  علت وجود حرارت رقيق رطوبت، به

كنندة  دليل وجود برودت غليظ شود و گاهي عالئم خشكي به مي
توان رطوبات عضوي را در چهار  . مي)25(شود  رطوبات ديده مي

سهروج االمعاء يا رطوبت «گروه رطوبات سطح عضو مانند 
كه گفته شده بيرون آمدن آواز به اين رطوبت  دهنيه حنجره

، رطوبات نفوذ كرده در باطن عضو »است يا رطوبت سطح زبان
رطوبت كبد، « شود مانند كه موجب اتصال اجزاي عضو مي

يا داخل يك فضا در باطن عضو مانند  »رطوبت زبان و لثه
سيالن «مانند و يا ترشحات عضو  »باطن مغز يا رطوبت مفصل«

 »ث، اشك، آبريزش بيني يا آب دهان و ترشحات زخمرحم، نف
 بندي كرد. تقسيم

رطوبت « نياميزد طور كامل هرطوبتي كه به باقي عنصرها ب
تواند در مجاري تناسلي موجب افزايش  نام دارد كه مي »فضليه

. تا )26، 4(باه و در مجاري گوارشي موجب افزايش نفخ شود 
زماني كه رطوبت در محل خود و با كيفيت مناسب همان محل 

گيرد؛ اما اگر  باشد، افعال صادره از عضو به درستي صورت مي
كيفيت آن تغيير كند چه اينكه از نظر ميزان رقت يا غلظت و 

اشد و چه اينكه ذات رطوبت دستخوش تغيير شود و لزوجت ب
تبديل به رطوبت عفن يا فاسد شود و چه اينكه اين رطوبت در 

عنوان  تواند به محل ديگري وجود داشته باشد از جمله نزالت مي
رطوبت غريبه محسوب شود كه صالحيت بدل مايتحلل را ندارد 

غريبه  شود. از رطوبت و موجب بروز اختالل در فعل عضو مي
عنوان رطوبت بلّيه (ايجادكنندة بلّت) كه ناشي از اختالل  به

هضم در هر كدام از مراحل هضم چهارگانه است ياد شده است 
تواند موجب انغمار يا اختناق حرارت غريزي شود  و حتي مي

)24(. 

 گيري: نتيجه
در متون طب سنتي ايران، رطوبت گاهي بر مادة رطب و گاهي 

 كند. لت ميبر كيفيت رطب دال

 مختلف انفعاالت درسرعت صادره يژگيو براساس رطب تيفيك
 به منجر يگاه تواند يم رطوبت يدارا ماده كي. شود يم فيتعر

 يگاهو  شودرطب  تيفيمنسوب به ك عيسر انفعاالت صدور
 تيفيك به منسوب مختلف انفعاالت و فعل در ثبات به منجر

 .ابسي
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 يمعنا به يگاه رانيا يتسن طب متون در رطب ةماد مفهوم

 شامل تواند يم كه است يمائ ةماد غالب جزء وجود با ماده
 هيثانو رطوبات رينظ رطوبات انواع و بخار ت،يمائ ح،ير خلط،
 .باشد رطب تيفيك يدارا ةماد يمعنا به يگاه و باشد

 

رطب در بحث قوا و افعال، به رفتن عملكرد سلول  تيفيك
 يرطب كه همان قوا تيفياز ك مورد انتظار عملكردبه سمت 

و  يكيزيف يها است، در واكنش يمائ يةمنسوب به صورت نوع
 در بدن داللت دارد.  ييايميش

 
ها ) و افعال و عاليم آن27-25، 21، 20، 3( انواع رطوبت براساس متون. 2جدول 

 عالئمفعل رطوبت كيفيت رطوبترديف

 ع، جاليلذا مالح بورقي 1
ايجاد زحير، سوزش مقعد، عالئم صالبت، گرمي ملمس، عالئم كبودي و تيرگي 

تواند موجب از بين رفتن رطوبات سطحي مخاط گوارش  رنگ/ رطوبت جالي مي
 .شود

 ايجاد تشنج، سده و يا سكته. مسدده غليظ 3

 مرخي رقيق مائي 4

استرخاء اسفنگتر مثانه،  استرخاء فم معده (كاهش اشتها و رفالكس)، استرخاء مقعد،
استرخاء اعصاب (رعشه)، استرخاء اوعية مني (خروج مني رقيق)، استرخاء رباطات 

زدگي مهره، استرخاء جفن (افتادگي پلك)، ضعف ماسكه،  (نتو رحم، نتو مقعد، بيرون
 ارخاء افواه عروق.

 احتراقي 5

مالح لذاع، 
حاد اكّال، 
محرقه، 
 مقرحه

د اجزاي لطيف و باقي ماندن اجزاي يابس، احراق به معناي (احتراق به معناي تصاع
پاشيدگي آن، غلبة بروز عالئم يبوست به  فاني شدن رطوبات ملتصقة جسم و ازهم

جاي مانده ناشي از احتراق از جمله عالئم پرش از خواب، آبريزش بيني، چرك 
و  گوشة چشم، اشك به شدت شور، سرخي و لذع موضع به حد قرحه، عالئم لذع

حدت، عالئم خارش از جمله خارش قضيب و يا خارش گوشة چشم و پلك، يبوست 
 همراه با حدت و لذع و التهاب، الغري.

ايجاد بثور (در مادة حار به صورت بثور سرتيز و در مادة رطب به صورت گرد  تأكل، تعفن رطوبت رديئه 7
 هستند)، ايجاد ريزش مو و ريزش مژه توسط خلط مالح عفن.

بخر الفم، عالئم فساد، تعفن و تاكل، ترشحات بدبو از جمله صديد يا احساس بوي  فاسده اسد منتنف 8
 بد در بيني.

التزاق به سطح عضو و عالئمي از جمله خلع و دررفتگي مفصل يا انضغاط عصب،  مغري لزج 9
.ايجاد چسبندگي، انسداد مسام 

 ه و در معده و روده ايجاد نفخ.در اعضاي تناسلي ايجاد با مبهي، نافخه فضليه 10
 ازالق رحم و سقط مكرر و ..، ازالق امعاء، ازالق معده، عدم هضم و اسهال. ازالق مزلقه 11

 
رطب از  تيفيمورد انتظار از ك عملكردرطب، براساس  مزاج

 يا و شامل مجموعه شود يم في.... تعر ايت، لزوجت و جمله بلّ
 در  نداشتن و ثبات رييتغ ورتص به ينوع بهاز عالئم است كه 

. بروز عالئم اختالل شود يم فيتعر يجسم يها يژگيو و رفتار
 شيب ثبات اي و نداشتن ثبات و رييتغ نيا باعملكرد عضو مرتبط 

  ةماد زانيم در رييتغ اثر در تواند يم مختلف، افعال در حد از
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 .باشد همراه عملكرد در رييتغ تنها صورت به اي و رطب

 زانيدر م رييتغمنجر به  توانند يم زين يو خشك يتر اسباب
 شيدر عملكرد سلول بدون افزا رييتغ ايرطب در بدن و  ةماد
 .شوند رطب  ةماد

 دسته دو در يكل طور به رطوبات ،متون يبررس براساس
 يربدنيغ رطوبات. اند شده يبند طبقه يبدن و يربدنيغ رطوبات

 يبدن ةگان سه رطوبات و يمعدن و يجانور ،ياهيگ رطوبات شامل
 هياصل رطوبات و عضو باطن در عضو، سطح رطوبات شامل
 .شوند يم يبند طبقه

 ذات رطوبت، تيفيك براساس توان يم را رطوبات انواع
 .داد قرار يكل ةدست چهار در آن محل و رطوبت فعل رطوبت،
 معادل باًيتقر و شود يمنتقل م نطفههمراه  هياصل رطوبت
 بهي(قر انعقاد به كينزد رطوبت انواع صورت به هيثانو رطوبت
 و) االعضا فى  (المنبته عضو در پراكنده رطوبت)، للجمود

 شده فيتعر و يبندميتقس) لالعضا ه(الماسك عضو ةنگهدارند
 .است

نشان داده شده است، توجه به  2همانطور كه در جدول 
كيفيت رطوبت براساس اختالل فعلي كه ايجاد كرده است از 

هميت بااليي برخوردار است. از جمله اينكه آيا رطوبت مورد ا
نظر از كيفيت رقيق با قابليت نفوذ و ايجاد ترهل و استرخاء 

 برخوردار است يا كيفيت غليظ و قابليت ايجاد انسداد. 

چنانچه يك مادة رطب از نظر قوام يا محل يا ميزان آن 
شود و  گرفته ميعنوان رطوبت غريبه در نظر  نامتناسب باشد، به

 تواند سبب بروز اختالل در افعال شود. مي
 و قدرداني: تشكر

اين مقاله حاصـل طـرح مصـوب شـوراي پژوهشـي كميتـة       
پژوهشــي دانشــجويان دانشــگاه علــوم پزشــكي شــهيد بهشــتي 
است. از اسـاتيد بزرگـوارم آقـاي دكتـر مهـدي عليـزاده، دكتـر        

مـدي،  مهرداد كريمي، دكتـر مهـدي يوسـفي، دكتـر قـدير مح     
ــيال شــيربيگي كــه در    ــر الهــام عمارتكــار و دكتــر ل خــانم دكت

 سپاســــگزارم. ايــــن مقالــــه مــــا را يــــاري نمودنــــد،    

 از ديدگاه طب سنتي ايران بدني . انواع رطوبات1نمودار
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