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Abstract 

 

Background and purpose: Sometimes, some symptoms do not respond to usual treatments, or 

are not justified by classical medicine. In such cases, Persian Medicine can be helpful to better understand 

and treat the diseases. Endogenous gases (wind or Rih) are among the causes that should be investigated. 

The purpose of this study was to introduce endogenous gases and etiology of their production in the body 

as one of the pathological causes of diseases (alongside compound dystempraments) in Persian medicine. 

Materials and methods: A qualitative study (summative content analysis) based on authentic 

Persian Medicine books was carried out using library and electronic resources. 

Results: The concept of wind is also found in traditional Chinese and Tibetan medicine, but in Persian 

medicine it is a gas-like substance produced in the body and its useful form facilitates physiologic 

processes such as defecation, erection, etc. The harmful type of wind is one of the main causes of up to 90 

diseases, including certain kinds of headaches, dizziness, epilepsy, dyspnea, and pain in joints, kidneys, 

and bladder, etc. In this study, the definition, causes, types, symptoms, and signs of wind were explained. 

Conclusion: According to Persian medicine and the concept of gasotransmitter in modern 

medicine, many diseases are caused by wind or gas. Therefore, all physicians should consider their role in 

diseases and use appropriate treatments. 
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 پژوهشی کیفی

 یکی از  داخلی "ریحباد یا " گازهای
 یدر طب ایران زاعوامل مهم بیماری
 

       2و1سیده صدیقه یوسفی

       2و1آسیه جوکار 

 4و 3امید صادقپور

 چكیده
هها  مممهوپ سا هن مبا ه ی رغ  درمانشهوم  هه  ع هیگاهی در درمان بیماران با عالئمی مواجه  می و هدف: سابقه

هها و درمهان  هل بیمار ع شبا هامی، در امه  مهوارد ها  طب هال یک قابل توجی  نیسه ها با دانست آن بیبی  و ما عالئ نمی
ا ه   ههدا از امه   ( درونیمحرما  بادگازها  ) ،ع ل هببده باشد. مکی از ام تواند همکها از دمدگاه طب امرانی میآن

زا )در هبهار ع هل عبوان مکهی از ع هل مهاد  بیمهار به  سژوهش، ممرفی رمح )نوعی گاز(، انهوا  و ع هل تودیهد آن در بهدن
 .در طب امرانی ا   چهارگان   وء مزاج(

هتهب     وماتیو بهرا  تح یهلتح یل محتواآن از روش  ا   ه  در یفیهمک مطادم  ام  سژوهش،  ها:مواد و روش
 و مبابع ادکترونیک ا تفاده شد.ممت ر طب امرانی 

 "رمهح مها بهاد"عبوان متون طب امرانی به  درشود، ودی آنچ  بتی چیبی و ت تی نیز دمده میمفهوم باد در طب   ها:یافته
شود و نو  مفید آن در تسههیل فرامبهدهامی چهون دفهع ه  در بدن تودید میا  با ماهیتی ش ی  گاز ا   گردد مادهممرفی می

هها نهو  از بیمار  09زا در بیش از عوامل مه  بیمار عبوان مکی از ب ط یمی مدفو ، نموظ و ... نقش داشت  و نو  مضر آن، 
گهردد. در امه  مطادمه  درد مفاصهل، ه یه  و منانه  و... ممرفهی می ،انواعی از  ردرد،  رگیج ، صر ، تبگی نفه همچون 

 تمرمف، ع ل، انوا  و عالئ  رمح سدمدار و ت یی  شد.

در طب امرانی و مفهوم گازوترنسهمیتر در طهب  ح )باد ما گاز(،رما ها  ناشی ازبا توج  ب  شمار باال  بیمار  استنتاج:
می در نظر گرفت  و با تشخیص زا ماریبعبوان مکی از ع ل ب گازها را نیز  درمانگرانر د ه  بامستی تمامی نوم ، ب  نظر می

 و درمان مبا ب ب  به ود مؤثر بیماران همک هببد.
 

 سمیتر، طب امرانیباد، گاز، رمح، گازوترن واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 ت فیقی و رومکرد  ازمان جههانیباتوج  ب  اهمی  طب

و نوظههور  (1)بهداش  نس   ب  طب  بتی در ههر مبطقه 
هههامی بهودن طهب امرانهی در عرصه  دانشهگاهی، سژوهش

از  شهده در آن بهیشسیرامون طب امرانی و مفهاهی  مطرح
شک ههدا نههامی تمهامی بی ر د.سیش الزم ب  نظر می

   ها ها  طب اع  از طب نوم  و انوا  مخت ف طبشاخ 
 

  :a.jokar@mazums.ac.ir E-mailبی، دانشکده طب امرانی                                                     ار : ب وار خزر، جبب ه یبیک طو -آسیه جوکارمولف مسئول: 

 دانشگاه ع وم سزشکی مازندران،  ار ، امران ،گروه طب امرانی، دانشکده سزشکی ،ا تادمار. 1
 و مکمل، سژوهشکده اعتیاد، دانشگاه ع وم سزشکی مازندران،  ار ، امرانمرهز تحقیقات طب  بتی  .2
 ، تهران، امرانرانما یدانشگاه ع وم سزشک ،یرانمطب ا دانشکدهامرانی،  طب گروه ،ا تادمار .3

 ، تهران، امرانرانما یو مکمل، دانشگاه ع وم سزشک یطب ا الم ،یسزشک نممو س  مطادمات تار. 4

 :  1/4/1300تارمن تصومب :                 24/2/1301جه  اصالحات : تارمن ارجا             11/2/1301 تارمن درماف 
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مکمل، همک ب  ارتقاء  الم  آدمیان از دمرباز تا زمان 

در ام  بره  از زمان و برا  د هتیابی ههر . دذا هس حاپ 

( و در Integrative medicineبهتر ب  طهب ت فیقهی )چ  

ک ب  به ود و ارتقاء  المتی، احیاء متون ط هی نهام  هم

ها در امرانی تو ط متخصصی  ام  طهب )هه  خهود  هاپ

آموختهه  و بهه  درمههان بیمههاران مکتههب طههب نههوم  دانش

متخصصههی  طههب  .(2)ر ههدمیانههد( الزم بهه  نظههر سرداخت 

ها، دانبد تا مفاهیمی را ه  طی قرنامرانی بر خود الزم می

آن ب  امر نگهداش   المتی  حکما  طب امرانی برا اس

اند به  جاممه  سرداخت و درمان عدم  المتی )بیمار ( می

 .(3-5)دانشگاهی داخل و خارج از هشور امران ممرفی هببد

مکی از مفاهی  موجود در متون طب امرانی، بادها ما 

رمح هستبد ه  در هتب طهب نهوم  ردسهامی از آن دمهده 

شود ه  مفههوم شود  ودی با اندهی جستجو مافت  مینمی

بهه  خههود ا  را بههاد، در طههب  ههبتی چیبههی جامگههاه ومههژه

ها ام  مفههوم ها سیش چیبیدهد ه  از  اپاختصاص می

شهمار  ممرفهی را ب  دنیا  ع   جدمد، طهی مقهاالت بی

 اند تا جامی ه  برا اس آن، ههار آزمهامی هها  بهادیبیهرده

متمدد انجام داده و اثرات ساتوفیزمودوژمک ام  مفهوم بهر 

به  خوا ت  از طب  بتی خود را از مجرا  تجربه  بهادیبی 

همچبی  باد، مفهومی ا   ه  در  .(6-1)انداث ات ر انده

از طرفهی دمگهر از  هاپ  .(0)موجهود ا ه  طب ت تی نیهز

مهیالد ، بهرا  اودهی  بههار مفههوم جدمهد  باعهه   1019

  و آن، گازههامی (19)ی دنیا  ع   طب نهوم  شهدشگفت

مهی بهرا  هها  مهبودند ه  در بهدن تودیهد شهده و نقش

  تا جهامی هه  (11)شدروز ممرفی میها در بدن روزب آن

هها در  "گازوترنسهمیتر"ا عباوم  اثرات امروزه مقاالتی ب

شدت موردتوج  و مق ودی  دانشمبدان و محققهان بدن ب 

دذا در ام  بستر، آشهبامی  .(12-14)جدمد قرار گرفت  ا  

مرانی و ترجم  آن ب  دانهش با مفاهی  ه ید  طب  بتی ا

روز، جه  انجهام تحقیقهات سژوهشهی در هبهار ا هتفاده 

بها  ط ی در بهادی  بیمهاران هاربرد  از ام  ذخامر گران

 هبد.ازسیش خودنمامی میبیش

 مفهوم رمح )باد ما گازها(، مکی از م اح  سرهاربرد 
 

در متهون و مبههابع طههب امرانهی ا هه . در سههاتوفیزمودوژ  

 عبوان مک ماده گاز ا در طب امرانی از رمح ب  هبیمار 

در هبار اخالط چهارگان  )صهفرا، دم، ب مه  و  هودا( در 

شود. ممبا  دمو  رمح، بهاد زا ماد میجمع عوامل بیمار 

تبهامی در توجیهه  هههاربرد ههه  بهه  (15،16)و بههو  ا هه 

 گسترده آن در فیزموساتودوژ  طب امرانی ناهارآمهد و حتهی

ها  رمحی با ا ه ا  و عالئه  هببده ا  . بیمار گمراه

فههرد خههود در تشههخیص افتراقههی  خههاص و مبحصههر بهه 

شوند بدن مطرح میها  تقرم اً تمامی ارگان ها  بیمار 

 و دیس  ب بد باالمی از تهک داروهها و داروهها  ترهی هی در

هها هبار د تورات متبو  حفظ  المتی برا  امه  بیمار 

در د ترس ا  . هرچبد در متون طهب امرانهی به  نقهش 

ها  فیزمودوژمک بدن محور  رمح در بسیار  از فمادی 

دهب مختصر  شده اما عمده مطا در حاد   المتی اشاره

ههها  رمحههی و بسههیار مربهوط بهه  رمههح، بهها عبهوان بیمار 

سراهبده آمده ا  . دذا طی ام  سژوهش  می شده ا   

تا ضم  شباخ  ماهی ، انوا  و ع ل تودید رمح در بدن، 

طههور ههها  رمحههی ههه  بهه ببد  مبظمههی از بیمار د ههت 

سراهبده در متون آمهده ارائه  شهود. باشهد هه  بها نگهاهی 

 تر ب  ام  عامل، گهامی چبهد در جهه بیش تر و توج عمیق

 درمان اثربخش بیماران برداشت  باشی .
 

 مواد و روش ها
 ا   هه  در آن از هیفیمطادم   کم ام  سژوهش،

 summative qualitativeاز نو   وماتیو ) تح یل محتوا

content analysisا تفاده شد. زمرا در مقامس  بها دو روش ) 

( و Conventional content analysisدمگر، هانونشباپ )

(، تبهها در روش Directed content analysisدامره  )

و  توانههد شههرو  مطادمهه  بهها ه مههات ه یههد  ههوماتیو می

ا ههتفاده از مب ههع متههون صههورت گیههرد  ضههمبا در امهه  

سژوهش نتامج ب  د   آمده از متون طب امرانی و مبهابع 

تح یههل  گان ادکترونیههک ادغههام شههدند. همهه  انههوا   هه 

محتههوا  هیفههی طههی مههک رونههد تح ی ههی مشههاب  هفهه  

  :(11)گیردا  صورت میمرح  
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  ؤاپ سژوهش -1

ترم   ؤاالت محققی ، چیسهتی طی ام  مطادم  مه 

ل تودیهد آن در بهدن، تمرمف رمح ما باد، انوا  رمهح، ع ه

هههامی ههه  در ا هه ا  و ع ههل )اتیودههوژ ( دیسهه  بیمار 

هببهده در بهادی  ها رمهح دخاده  داشهت ، عالئه  تمیی آن

شبا هی و در نهامه  بیمار م بی بر دخاد  رمهح در   ب

ها  مکمل و مرور  اجمادی ب  وجود رمح در  امر طب

 طب نوم ، مطرح بوده ا  .

 

 تح یلانتخا  مبابع مورد  -2

در ام  مطادمه  تمهامی هتهب طهب امرانهی در طهوپ 

ههها   ههوم تهها چهههارده  هجههر  قمههر  ههه  در قرن

هورمکودوم آموزشی دانشجومان دهترا  تخصصی طب 

شهده ا ه ، اعه  از نسهن عبهوان مرجهع ممرفی امرانی ب 

ها و مهها نسههن ادکترونیکههی خطههی موجههود در هتابخانهه 

اطالعهاتی  هها اهافهزار جهامع نهور و سامگموجهود در نرم

Noormags ،Irandoc ،Sid،Web of science ،Pub med ،

Scopous ،Google Scholar  برر هی و جسهتجو  تحه

 قرار گرفتبد.

 

 باشبد:هتب طب امرانی ه  برر ی شدند ب  شرح زمر می

ادمتم می  فی ادطب تأدیف حکی  اخومبی )قرن   مهدا -

  (11)ه.ق.( 3

  (10)(ه.ق. 4 و 3 یبا )قرن اب  بادط یقانون ف -

 4هامل ادصباع  ادط ی ، ع ی به  ع هاس اههواز  )قهرن  -

  (29)ه.ق.(

 ةیهوادم اح  ادمالئ ةیادط و االغراض ی خوارزمشاه رهیذخ -

  (22 ،21)(ه.ق. 6و  5 )قرن یجرجان لیا ماع دی 

  ینفه و ممادجهات نفیسهی، شرح اال  ا  و ادمالمات -

  (24 ،23)(ه.ق. 1)قرن  یاب  عوض هرمان

 19و  0خالصههه  ادتجهههار ، بهاءاددودههه  راز  )قهههرن  -

  (25)ه.ق.(

 19قههرن )  هههرو و ههفممههد بهه  حمر بحههر ادجههواه -

  (16)ه.ق.(

 12 )قهرن یاه ر ارزانع ی و مفرح ادق و   طب اه ر -

  (21 ،26)(ه.ق.

  مههو مخههزن االدو ی ههیادحکم  و ممادجههات عقخالصههة -

  (39-21)(ه.ق. 12 )قرن یخرا ان ی یعق  یحک

  (31)(ه.ق. 13)قرن  یمحمد اعظ  خان چشت اعظ  ریاهس -
 

 تمرمف صرمح و روش  اصطالحات -3

 هها بیمار "،"باد"،"رمح"، مفاهی درمتون طب امرانی

برر ی شدند  و در مبهابع  "ها  باد بیمار "و  "رمحی

، "Wind" ،"Gasotransmiter"طب جدمد اصطالحات 

"Gase disease"  و"Gase buble disease"  و 

"state of matter" .مورد جستجو قرار گرفتبد 

 

 ببد :روند هدگذار  و د ت  -5و  4

ها  حاصههل از طههی دو مرح هه  فههوق، تمههامی مافتهه 

تمرمهف و "طب امرانهی تحه  عبهاوم   جستجو در متون

رمح و همچبی   "انوا "، "ا  ا  و ع ل تودید"، "ماهی 

هامی ه  در ع هل )اتیودهوژ ( آن  "نام و عالئ  بیمار "

   شدند.ببدرماح دخاد  داشتبد، هدگذار  و د ت 
 

 قاب ی  اطمیبان و اعت ار بجی -6

چ  محققی با متون طب امرانی آشهبامی داشهت  چبان

باشد و دانش هافی جه  درک متهون ط هی تهارمخی را 

ها  داشت  باشهد، بها جسهتجو در امه  مبهابع بها ه یهدواژه

 مذهور، ب  نتامج مشاب  د   خواهد ماف .
 

 انتقاپ و ارائ  نتامج -1

  نتهامج، بها توجه  به  امبکه  نتهامج ببدس  از د هت 

و گاها به  زبهان عربهی،  صرا ب  زبان ط ی و متون هه 

هها  ها و زمرگروهجه  ا تفاده همکاران در  امر رشت 

سزشههکی از قاب یهه  درک سههامیبی برخههوردار بههود، دههذا 

محققی  تالش هردند تا جامی هه  به  مفهاهی  تخصصهی 

ا بهه  زبههان ا  وارد نشههود، مطادههب رطههب امرانههی خدشهه 

 فار ی   ی  و روان ترجم  و ارائ  هببد.
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 یافته ها
 مرور  بر م انی طب امرانی:

، بها (Persian Medicineمکتب طب  بتی امرانهی )

هه  به  داشهت  دانشهمبدان،  قدمتی بهیش از ههزاران  هاپ

حکما و ط ی انی چون محمد ب  زهرمها  راز ، ابهوع ی 

حفههظ "ا هههدا بادههد، همههواره بهه ههیبا و ... بهه  خههود می

سهیش از  .(32)شهوددر بسهتر تهارمن شهباخت  می " هالمتی

آشههبامی  سههرداخت  بهه  اهههداا اصهه ی سههژوهش، جههه 

ها  تخصصی، مرور  تر سژوهشگران در  امر زمیب بیش

بسیار اندک و اجمادی بر موارد ا ا ی ام  مکتهب ط هی 

 ر د.الزم ب  نظر می

عبوان به  "ط یم  و امور ط یمیه "حکما و ط ی ان از 

 انهدهردهنیرو  اص ی حفظ  الم  و تمادپ بدن مهاد می

   :(33)ه  هف  موردند

اند ههه  نخسههتی  ارهههان )عباصههر(: اجسههامی مکسههان

دهبهد   بدن انسان و دمگر موجودات را تشهکیل میااجز

، (ه  شامل آتش )ما نار باهیفی  غادب گرمی و خشهکی

ما ماء باهیفی  )هوا )باهیفی  غادب گرمی و تر (، آ  

غادب  رد  و تر ( و خاک )ما ارض با هیفیه  غادهب 

 .(34)شوند رد  و خشکی( می

مزاج )ط ع(: هیفیتی ا   هه  از اثهر متقابهل ارههان 

شود  چبانچ  از دهبده مک جس  در آن امجاد میتشکیل

میزان در فزامبهد ترهیهب نقهش ره  هامالً ب  مهک 4هر 

آن دارا  مزاج ممتدپ خواهد بهود  ماحصلداشت  باشبد، 

وگرنه ، دارا  مکهی از هیفیههات )مهزاج( غادهب گرمههی، 

صهورت مفهرد  و مها گرمهی و  رد ، تر  و خشهکی ب 

و  ههرد  و  خشههکی  گرمههی و تههر ،  ههرد  و تههر 

 خشکی خواهبد شد.

اخالط: بر ا اس طب امرانی، هر ماده خورده شهده، 

مابد تها بتوانهد به  مصهرا مرح   در بدن هض  می 4طی 

ترم  قسم  اعضاء بر د  ام  مراحل شامل هض  انتهامی

. در ممد ، هض  ه د ، هض  عروقهی و عضهو  ا ه 

نتیج  مرح   هض  شیمیامی غذا در ه د، چهار نو  خ ط 

شوند: خ ط صفرا )باهیفی  گرمی و خشهکی(، امجاد می

خ ط خون )ما دم باهیفی  گرمی و تر (، خ ط ب م  )بها 

هیفی   رد  و تر ( و خ هط  هودا )بها هیفیه  غادهب 

 .(35) رد  و خشکی(

اعضاء: مبظور عضوهامی هستبد ه  در طهب امرانهی 

تقسیماتی متفاوت از طب نوم  دارند. در ام  مکتب، به  

، توج  خاصی "اعضا  رئیس "عبوان ق ب، ممز و ه د ب 

 شود.می

ا  ا   بسیار ارواح: ط ق تمرمف حکما، روح ماده

ترم  قسم  بخار اخالط دطیف )غیر غ یظ( ه  از دطیف

 ر مبشأ نیرو در بهدن ا ه    ه  قسه   شود وحاصل می

ه  از ه د تو ط ورمدها به   "ط یمی"روح  -ا  : ادف

ه  از ق ب تو ط  "حیوانی"روح  -ر د   هل بدن می

 "نفسانی"روح  -هبد و جتمامی بدن نفوذ میب   هاانمشر

 .(36)شوده  از ممز تو ط اعصا  در بدن  ار  می

اند   "ط یمی، نفسانی و حیوانی"قوا: ه  شامل قوا  

نیروههها  هسههتبد ههه  تو ههط ارواح مخت ههف بهه  اعضههاء 

 ر بد می

 افماپ: مبظور همان عم کرد ط یمی همه  اعضا ه  هه 

 ها  عم کهردرود در مک فرد  اد  و در محدودهانتظار می

 ط یمی و غیرط یمی، تمارمف دقیقی دارند.

 

 بدن در تمرمف و ماهی  رمح

و در  (15) بهاد و بههو  ا هه در دمهه  به  ممبههیرمهح 

هه  از تهأثیر حهرارت بهر ا  ا ه  ماده"اصطالح حکما 

 جههدا شههدنآن، سهه  از  بخههار هههردنغ ههیظ و  رطوبهه 

 بیهان به   "شهودحرارت )اجزا  نارم ( در بدن تودیهد می

ه  گرما بر انوا  رطوبات داخل بدن )هه  ، هبگامیدمگر

از  هبد، بخشیاند( اثر میترم  آن، اخالط چهارگان مه 

هبهد  حهاپ اگهر بخشهی از امه  بخار ت هدمل میآن را ب  

بخار مجدداً  رد شود )اجزا  گرم و دطیف نهار  خهود 

شههود. سهه  وقتههی را از د هه  دهههد( بهه  رمههح ت ههدمل می

حرارت ضمیف بر رطوبه  )مهاده( غ هیظ اثهر هبهد و به  

ع   میزان ه  ام  حرارت )ب  نسه   حجه  مها غ ظه  

رود و ل نمهیماده(، مهاده ههامالً هضه  نگردمهده و تح یه
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شهود تها جهامی هم  اجزا  آن هامالً ب  بخار ت هدمل نمی

شهود مهواد  هه  ه  ام  هم ود گرما  مداوم  ه ب می

جهدا شهده بهود، مقهدار  از صورت بخارات نیز از آن ب 

تر شهده و ت هدمل اصطالح غ یظحرارتش ه  گشت  و ب  

شوند. امه  هم هود حهرارت در هبهار می "رمح"ب  باد ما 

شهود بودن  اختار ماده )رطوب ( اودیه ، باعه  می غ یظ

 هختی از بهی  باشهبد و ب  "عسرادتح یل"ه  ام  بادها نیز 

تههوان گفهه  رمههاح در بههدن، . سهه  می(16،10،23)برونههد

بخارات  بگی  و غ یظهی هسهتبد هه  به  ع ه  غ یظهی، 

 بگیبی و نداشت  گرما  الزم در مقامس  بها بخهارات در 

 بروند. توانبد  رمع حره  هرده و از بی بدن نمی
 

 رمح در بدن تودید ا  ا 

بر ا اس م انی مبطقی، ههر جسهمی جهه  موجهود 

 اجیاحتشدن ب  چهار   ب فاع ی، ماد ، صور  و غامی 

دارد    ب فاع ی همان ع ه  سدمدآورنهده )مانبهد نجهار 

دهبده برا  میهز(،  ه ب مهاد  همهان مهواد سامه  تشهکیل

ل جس  )مانبد چو  برا  میز(،   ب صور  همان شهک

و تظاهرات بیرونی جس  )مانبد شکل میز( و   ب غهامی 

نهامی از وجود جس  )منالً قرار دادن هتها   همان هدا

س  از آن جائی ه  رمح، مک ماده  .(26)رو  میز( ا  

توانههد دارا  ا هه ا  چهارگانهه  )ههه  در بههدن ا هه ، می

 آمده ا  ( زمر باشد: 1طور خالص  در جدوپ شماره ب 

 
 رماح در بدن ا  ا  تودید :1 شماره جدول

 

   

 ا  ا  فاع ی

حرارت ضمیف 

 )نس   ب  حج  

 و غ ظ  ماده(

 ضمف حرارت غرمز  عضو

  رد  )داخ ی( مزاج عضو

  رد  بدن ما عضو از خارج

 برخی حاالت روانی )اعراض نفسانی(

 ا تمماپ غذا ما داروها  گرم ما دطیف هببده

 ماده غ یظ ا  ا  ماد 

 خارج از بدن

   بسیار رطب )هنیرادرطوب (غذا

 حج  زماد غذا )هنیرادمقدار(

 غذا  بدبو )تبفر ط یم (

 غذا  ذاتا نفاخ

 

 داخل بدن

 جدا شدن اجزا  نار  ما  رد شدن بخارات

 رطوبات

 خ طی: ب م ،  ودا، صفرا  محی 
 

غیر خ طی: فضوالت و رطوبات غیر 

 خ طی

 زها (  بگی بخارات )گا ا  ا  صور 

 سیش رد فرامبد نموظ، دفع مدفو ، شرو  خونرمز  ماهان  و ... ا  ا  غائی

   ب فاع ی -ادف

ترم  ع   تودید رمح در بدن، حرارت ضهمیف مه 

دمگر هر عام ی ه  باع   هرد  و ضهمف بیان ا    ب  

در هر قسمتی از  حرارت الزم جه  انجام هارها  الزم

ودید رمح هبد. سه  بهرا  امجهاد تواند تبدن رخ دهد می

شدن آن ب  میزان همهی حهرارت احتیهاج ا ه  چبانچه  

ممهده و اممهاء  چ  درمانبد آنن ود هامل حرارت در منالً 

 د.شونیز هیچ رمحی تودید نمی شوددمده می  رد

و  بر ا اس مکتب طب امرانی، جه  موجهود شهدن

  ه  ادام  حیات انسان، گرما و رطوبتی اودی  احتیاج ا 

نههام دارنههد ههه  از همههان  "غرمههز  حههرارت و رطوبهه "

ابتدا  تشکیل نطف  نقش اص ی داشت  و در طهوپ حیهات 

هها انسان نیز مب ع گرما و انرژ  خواهبد بود و با اتمهام آن

ر د. دذا حکما  طب امرانی برا  هل بدن مرگ فرا می

تههک اعضههاء، وجههود حههرارت و و همچبههی  بههرا  تک

  انجهام عم کردهها  خهاص آن رطوب  غرمز  را جه

دانبههد  سهه  هرگههاه از امهه  حههرارت عضههو ضههرور  می

غرمهههز  ها هههت  شهههود و حهههرارت الزم جهههه  انجهههام 

فرامبدها  ممموپ زمستی عضو مانبد هض ، نضج، تح یل 

شهود  و از بی  بردن برخی مواد، ه  شود، رمح تودید می

  هامراحهل هضه  یو ازآنجاه  هض  و نضج در بدن ط

(  )عضهو یو انهدام یعروقه ، ه هد ، ن : ممهدچهارگا

 یمراحهل هضهم  مهدر هر مرح ه  از ا ،ردیگیصورت م

نضج هامل مهاده وجهود  اگر حرارت الزم جه  هض  و

بهها امهه   (.23 ،21)شههودمههی دیههتود حمههر ،نداشههت  باشههد

جها  هتهب بیبی  حکمها در جا توضیحات ا   ه  می

   رد  مزاج و ضهمف حهرارت غرمهز ممادجاتی خود،

را  و ههر آنچه  باعهه  امه   هرد  و ضهمف شههود عضهو

س  ههر  هببد.ترم    ب تودید رمح بیان میعبوان مه ب 

آنچه  حهرارت اصه ی عضهو را هه  ههرده )از داخهل مها 

خارج بدن( و مزاج ذاتی و سام  عضو را تمییهر دههد و در 

عم کرد صحیح و  هاد  عضهو تهداخل هبهد و بهرا  آن 

د آنچ  در  وءمزاج ها   رد مزاج  وء امجاد هبد )مانب

 .(31)تواند تودید رمح هبدآمد( میاعضاء سیش می
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حادتی دمگر از تودید رمح در اثر حرارت ضمیف در 

بدن، وقتی ا   ه  عضو  ه  بسهیار  هرد شهده ) هوء 

مزاج بارد( ب  دن اپ خوردن غذامی گرم )گهرم بهادقوه مها 

بادفمههل( مهها دارومههی دطیههف هببههده و گههرم تحهه  تههأثیر 

حرارتی ضهمیف )نهاتوان از نضهج و تح یهل هامهل مهاده 

شهود هه  مناپ، دمهده میبوان ع ردهببده( قرار گیرد  ب  

  (29)شهودها  رمحی ممهده آورده میدر قسم  بیمار 

مها دارو  دطیهف  در برخی مواقع، خهوردن غهذا  گهرم

همی  تأثیر را رو  رطوب  ممده خواهد داشه  و هببده 

و  رمهحو بهدم   ه ب  هبدآن میتح یل هردن  شرو  ب 

 .(21)شودمیبخار تودید 

ههها  تودیههد حههرارت ضههمیف، مکههی دمگههر از راه

حرههات روح ا هه   طهب امرانههی مبشهأ امجههاد حههاالت 

روانی چون خش ، ترس، غ  و اندوه، شجاع  و ... را ب  

دهههد ازمهه  رو هه  ههه  گفتهه  حرهههات روح نسهه   می

اعههراض حههاالت روانههی ) گههاه در اثههر برخههیشههود، می

به  حرهه  در روح  ،چون خش ، شهاد  و غه  (نفسانی

)ب    ب تودید  و ام  حره  ماده را تح یل هردهآمد می

 .(39 ،21)شودحرارت( و باد غ یظ ادقوام تودید می

 

   ب ماد  - 
ماده اص ی تودید رماح در بدن شامل تمامی مامماتی 

و انهوا   "رطوبات"ا   ه  در طب امرانی تح  عبوان 

شوند. ممرفی هامل انوا  رطوبات مخت ف آن شباخت  می

در طب امرانی خود م حنی بسهیار گسهترده ا ه  هه  در 

حههاپ در مههک  ودههی بهها امهه   (31)گبجههدمجههاپ نمیامهه  

تهوان رطوبهاتی را ببد  هارآمد در م ح  رمح، می ت د

توانبد سام  اص ی تودید رمهح باشهبد را به  دو د هت  ه  می

ه ههی خ طههی و غیههر خ طههی )ههه  شههامل مههواد غههذامی و 

س  ب  همهی  ددیهل   (10)فضوالت و غیر آن( تقسی  هرد

ا   ه  در متون مکی از دالمل تودید رمح را نهو  طمهام 

خورده شده )و غذا  عضو ه  همان اخالط و رطوبهات 

حهرارت ممهده )آن  اگر ه  طور  ب هببد اند( عبوان می

ناتوان باشد، مها ممهده به  ع ه   غذاعضو( از نضج هامل 

، مها مابدتس ط زماد  حج  و ما رطوب  غذا نتواند بر آن 

بهه  ع هه  وجههود جههوهر نفههاخ در غههذا )رطوبهه  فضهه ی  

 منل عسل و مها وجهود غهذا  بهدبو گرمغرم  (، ما غذا  

ههه  فههرد از آن تبفههر دارد و قههادر بهه  هضهه  آن  (زهههک)

 رمهحگاهی   ب تودید  و  (21)شودرمح امجاد می ،س ین

حاد  هبگامی دمهده و ام   ا  غذا خادی بودن ممده از 

و  وجههود داردههه  در ممههده رطههوبتی غ ههیظ  شههودمی

حهرارت ط یمهی  شهود،میخادی  غذاممده از ه  هبگامی

آن تح یل ههردن  شرو  ب و آن بر رطوب  تأثیر گذاشت  

 .(22)تواند عامل تودید رمح باشدمی وهبد می

عبوان توانبهد به ترم  رطوبات مهمهی هه  میمه  از

از بهی  هه   همهان اخهالط هسهتبد ماده تودید رمح باشهبد،

بیشهتر از  (صفرا  محیه نوعی صفرا )ب م ،  ودا و  هاآن

 .(31)باشبدبقی  عامل تودید رمح می

گههذار  انههوا  ببد  و نامسهه  مکههی از طههرق د ههت 

خهورد، بهر ه  در متهون طهب امرانهی به  چشه  می رماح

 همی  ا اس ا  .

 

   ب صور  -ج
تأثیر حهرارت "رمح تودید   ب ه ی از آنجائی ه  

 "غ یظ س  از مفارقه  اجهزا  نارمه  رطوب ضمیف بر 

ر قدم اوپ مقدار  حرارت باشد هه  س  بامستی د ،ا  

ا  مامع اثر هبد ه  بر ا اس قوانی  اودیه  فیزمهک بر ماده

هه   (31)بتواند آن را ب  بخار )حاد  گاز ( ت هدمل هبهد

 س  از همی  رد شدن ب  شکل رمهح درآمهد. سه  اگهر

 رطوب  موجود ما و بوده ضمیف( غرمز ) ذاتی حرارت

 طوربه  نتوانهد ذاتهی حرارت ب  دالم ی ببا ما و باشد غ یظ

 صهورت نهاقص فرامبد هضه  و گذاشت  اثر ماده بر هامل

چهارگانهه  ممههد ،  ها هضهه  از هرهههدام در)سههذمرد 

 میهزان بها بخهار حاصه  ، مهاده ،(ه د ، عروقی و اندامی

. در طهوپ زمهان مقهدار حهرارت امه  ا ه  ه  حرارت

ن  ب  حد   تر شود )ودیه  ه  بخارات ممک  ا   باز

و مهاده از فهاز گهاز  خهارج ه  حاده  میمهان رخ دههد 

 بمانهدو نه  مهامع(  بخارحادتی بیبابیبی )ن  ب ک  در  ،(شود

توان س  می ه  در مکتب طب امرانی ب  آن رمح گومبد.

صههورت گههاز   ههبگی  در بههدن دمههده گفهه  رمههح ب 
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شود. چراه  در متهون طهب امرانهی از مهواد  هه  به  می

 "رمهح"و  "دخهان"، "بخار"تح  عباوم   شکل گازند،

هها را شود. شامان توج  ا ه  هه  تفهاوت ام برده مینام

دانهد  هها میدهبده آنمتفاوت بودن میزان ارهان تشهکیل

  در ابتدا  بح  گفت  شد، تمهامی مهواد از گون  ههمان

تر( و مهاء و امتزاج چهار عبصر نار و هوا )عباصهر  ه ک

اند  سه  در تح یهل شدهتر( تشکیلعباصر  بگی ) ارض

اوپ، در تشکیل ام     نو  مهاده گهاز  بامسهتی ارههان 

تر  داشهت  تر )نارم  و هوائی ( بامستی  ه  بیش  ک

توج  ب  متون، وقتی اجزا  بخهار  باشبد. در تح یل دوم با

بخار مرههب از  ه  جهزء: "شود ه  گون  تمرمف میام 

تههوانی    سهه  می(26)"نارمهه ، هوائیهه  و مائیهه  ا هه 

گون  بگومی  هه  در مقامسه  امه   ه  شهکل گهاز ، ام 

دارا  ارضههی   "دخههان"دارا  مائیهه  بیشههتر،  "بخههار"

توانبههد بها  ههرع  بیشهتر در هبههار نارمه  زمادنههد هه  می

هه  بخهار   هرد شهده  "رمهح"صمود هببد، ودی  باالمی

ا  ، عالوه بر داشت  مائی  و هوائی ، نارمتش نس   ب  

اجهزا  ههوائی و مهائی غ  ه  بخار و دخان همتهر ا ه  )

گیهرد، هبد  صورت می(. حره  باالرونده آن ب دارند

ه  در متون، شکل حرهه  رمهح در مجهار  را طور ب 

 .(23)هبدان میصورت مارسیچی )م توما( بیب 

صهورت توان گفه  شهکل رمهح در بهدن ب س  می

 بخارات  بگیبی ا   ه  نس   به  بخهارات دمگهر موجهود

 در بدن از حره  هبدتر  برخوردار بوده ه  برا  به  ج هو

رفت  و صمود در مجار  ب  شکل مهارسیچی، خهود را به  

هوبد )ه  همهی  ع ه  هببده خود می طوح مجرا  احاط 

 ما تمدد  در اثر رماح ا  (. هشبدهمکی از دالمل دردها 
 

   ب غامی -د
ا  برا  بیان در متون طب امرانی،  رفصل جداگان 

هها وجهود نهدارد و شفاا نقش رماح ط یمهی و انهوا  آن

صورت سراهبده ب  ام  موضو  و اهمیه  آن اشهاراتی ب 

 ههیبا در م حهه  هههوا در ه یههات قههانون شههده ا هه . اب 

ا   و شامد بتوان برا  اصطالح رماح فاض   را برگزمده 

رمههاح ط یمههی در بههدن انسههان نیههز همههی  اصههطالح را بهه  

تهوان از جم   عم کردها  رمهاح فاضه   می .(10)هاربرد

 طوره ی ب  ام  موارد اشهاره ههرد: نقهش رمهح فاضه   ب 

 در تکهههوم  خ قههه  انسهههان، نقهههش رمهههح در عم کهههرد 

صحیح قوه دافمه ، نقهش رمهح در قهوت غرمهز  اعضها، 

 نقههش رمههح در تقومهه  ط یمهه  مههدبره، نقههش رمههح در 

همک ب  نمهوظ، نقهش رمهح در همهک به  دفهع ط یمهی 

ههه  وجههود رمههح طور   ب (29،24،21،20،30،49) مههدفو

طور ط یمی جه  سیش رد عمل نموظ )انتشار( و همهک ب 

ب  فرامبد بارور  ط یمی، همک به  دفهع ط یمهی مهدفو ، 

همک ب  سارگی عروق در شرو  فرامبد خونرمز  ماهان  

ه  بهر ا هاس ورتی)طم ( و ... ضرور  ا ه   و درصه

ا  از ع ل مهذهور در هرجهامی از بهدن و در ههر مرح ه 

ط یمی الزم بهدن تودیهد شهود، امجهاد تر از میزان هض  بیش

  .(31 ،20 ،24)هبدمی (2بیمار  )جدوپ شماره 
 

 انوا  رمح
مکهی از عوامهل مهه   ا  ا  سیدامش رمح در بهدن،

طور سراهبهده در متهون طهب ببد  انوا  آن )هه  به د ت 

هه  طور امرانی و ذمل م اح  مخت ف آمهده( ا ه . ب 

 ا  مهاد  آن در متهون ادفهاظی مانبهد رمهاح ا  بر ا اس

شود  و بر ا اس ا  ا  غهائی  وداو  و ب ممی دمده می

آن، چبانچ  تودید رمح در بدن مفید باشد و جه  سیش رد 

مکی از هارهردها  آن جهه   هالمتی باشهد )چبانچه  

و بهرعک  رمهاح  "رمهاح فاضه  "ذهر ماف ( اصهطالح 

 ماهی س  برا اس  ارم .ها  رمحی رادزا و بیمار بیمار 

 ،گیهرده  تح  اثر حرارت ضمیف قرار می یماده غ یظ

بامههد دانسهه  ههه    گههرددرمههح دارا  انههوا  مخت ههف می

 تودیهدموجهب  ما گهرم )صهفرا و دم ط یمهی( اخالط حار

. در مقابهل انهدبخهار تودیدهببهدهب که   ،گردندرماح نمی

 تحهرکبا ، را  بگی  "ب ممی بخاراترماح و "ها  ومژگی

 را " هوداو بخهارات رمهاح و "و  شهوندهو محت   هبد

تر و هیفیه  آن ها ه همی  آن بسیار هبد )ه    ک و

شهمارد شهوند( بهر میر ه    ب تهرس و وحشه  میتبد

هههامی ههه  براثهر امهه  رمههاح امجههاد هه  در عالئهه  بیمار 

  .(10،21)(2شوند  ذهر خواهد شد )جدوپ شماره می
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 پژوهشی کیفی

 

 ها  رمحیعباوم ،   ب و عالمات بیمار  :2 شماره جدول
 

 عالمات   ب نام بیمار  بیمار  ما عضو شماره

 -برجستگی ورمدها   ر -رد در هم  جهات حره  د -احساس ضربان )فقط در رماح غ یظ( –)تموج رماح(  1دو  –عدم احساس  بگیبی  -هشیده شدن عضو  رمح رمحی  ردرد 1

 2طبی 

 -حاد  تهو  با ا تشمام بوها  بد  -در ناحی  مالج )مشترک در جمیع  ردرد با مشاره  ممده( د ردر -تقدم درد در ممده  -تشدمد  ردرد هبگام  بگیبی ممده  بخارات و رمح با مشاره  ممده
 احساس  رد  در  ر و ممز با آشامیدن آ   رد

 عدم احساس  بگیبی رماح غ یظ رمحی  رگیج  2
 ردرد  ه  از سیشانی شرو  تا مالج و س   -درد هششی ممده - ردرد  -آروغ همیشگی و بدون اراده  -هبد  هض   -حاد  تهو  –عالئ  حاصل از اخالط  رد  رماح ب  مشاره  ممده

 ها  مکرر از غذاها  تودیدهببده اخالط  رد ابق  امجاد  رگیج  س  از سرخور  -مابد هیجان میدر ممده خادی  اه  شده و در سر  ممده  -مابد  ر ادام  می

اختیار  بی -ر رنگ چش  ب   یاهی تمیی -ها در زمان حم   بازماندن چش  -اشک رمزش  -درد  اق )در هودهان(  - و  ممز احساس باال آمدن ام  بادها   رد ب  رمح  رد هاها و د  با مشاره  ساها،  اق  صر  ما تشبج 3
 ادرار زمان حم  

 افتدبیشتر در باردار  اتفاق می -ترک جما   -آمبوره  بخارات غ یظ رماح ب  مشاره  رح 
 حاپ ب  ع   سر  از مواد غ یظ فتی ط -هببده آن درد طحاپ ب  ع   هشیدگی غشا  احاط  -احت اس رماح غ یظ زمر غشا  آن  -ورم ناحی  طحاپ – رماح ب  مشاره  طحاپ
 هبد  هض –ا تفراغ غذا  هض  نشده  -نفن شک   -آروغ ترش )ترش هردن(  رماح ب  مشاره  سرمتوئ 

 زواپ  رمع -تشبج حادث در عضالت فک  -امجاد و مفارق  دفمی  رماح غ یظ "عقاپ"رمحی

 گرددشود ه  شدت هشیدگی باع  قرمز  میگاهی می -رمزش اشکعدم  - احساس هشیدگی بدون احساس  بگیبی رمح رمحی 3رمد چش  4

 حره  نامبظ  غیرط یمی -حره  سرشی چش   -زماد  حره  ب  جهات مخت ف  -تمییر جامگاه ط قات و رطوبات براثر رمح  رمح غ یظ حوپ )دوچی(

 رانیبیشتر در س -احساس خارش و  وزش در گوش  داخ ی چش  ق ل از ابتال  -احساس  بگیبی و  فیدرنگ بدون  -شود بیشتر در تابستان امجاد می-ابتال  آنی  رمحی انتفاخ بادهردگی

 شودگاهی ب  ع   ضمف هض  و  وء هض  امجاد می -شود بخصوص ب  هبگام خوا  روز امجاد می -ورم رمحی در س ک  رمحی ها(ته ج اجفان )سف آدودگی س ک

 هااشک رمزش چش  -راحتی با نوشیدن آ   رد  –عطش شدمد  - وزش  ر دپ از  و  ممده باال آمد ر رماح گرم بخا درد گوش گوش 5
قرار  ه  با غش هردن و بی –خشکی بیبی  -شود ها احساس میها، صورت و چش  وزشی در گوش راه رفت  در آفتا  در روزها  گرم

 د )چون حرارت در  ر ا   ن  در ممده(مابد ن  آشامیدن آ   رمضمض  هردن آ   رد تسکی  می
هامی ه  گرم از رمخت  و فرورفت  در آ  گرم ما آ 

 جوشدزمی  می
  ردرد در سش  ما و ط  ر ب  مشاره  گوش -شود گوش و  ر بسیار گرم می -  کی  ر 

 حاپشرح گذاشت  داروها  گرم
رماح  رد غ یظ موجود در 

 صماخ
 مابد ردرد خفیفی ه  از رمخت  آ  گرم بر  ر به ود می -سر شدن دهان از آ   -حاد  تهو   مدهباالآمده از  و  م

تح یل و بخار شدن فضوالت  رد موجود در  ر با 
 ر یدن اندک حرارتی ب  آن

 احساس حره  رماح در  ر و ممز -وجود دو  و طبی  و  بگیبی در گوش و  ر ب  همراه  ردرد 

ر روز بسیار  رد و ما در حی  وزمدن بادها  راه رفت  د
  رد

 ختی سبدارد ه  چیز  ب درد هششی نیس  بیمار چبان می -احساس حرهتی ش ی  ب  حره  رمح در گوش 
 شودها امجاد میبیشتر در  رد و ترمزاج -شود )رماح غ یظ با حره  هبد( در گوش او داخل می

 بیمار توانامی خ  هردن  ر ب  ج و را -درد س   ر -درد گوش  آن رمخت  آ   رد بر  ر و فرورفت  در
 حاپشرح قرار دادن دارو   رد

 شدت ضربان - بگیبی  ر و سیشانی هبگام  جده  - رخی صورت غ    خ ط خون
شود ب  ع   حره  و  کون رمح از براثر شود گاهی امجاد میگاهی  اه  می -آدود  سف -)ه  از فضوپ داخل  ر مبحل شده( احساس هشیدگی بدون  بگیبی  رماح غ یظ طبی  و دو  

 تحرمکات بدنی و نفسانی

 در م ح  ارتماش عضالت ذهر شد رماح غ یظ افتادگی ما سرش دب دهان و دندان 6
 شود.جانب دمگر مبتقل میان ی ب شود( درد هششی ه  از جرود و ب  اصوپ دندان مبدفع می)ه  در  ر ب  تح یل می رماح غ یظ درد دندان

تودد رماح در  -ازدماد درد بمد گذشت  غذا از  ر ممده و ا تقرار در قمر آن  -ها و شک  احساس هشش در  ر دنده -آروغ و  کسک   -درد ممده هششی )هشبده(  رماح هشبده درد ممده گوارش 1
 قرقر هردن حی  فشردن ام  ناحی  -طرا چپ باال  طحاپ 

 گرددنف  تبگ می -ا  سرباد ممده مانبد هیس  رماح نفن شک 
 خروج رماح تودیدشده در ممده از طرمق دهان و گاه با ا تفراغ رماح آروغ

 شوددمده می شتریاد( بدر هودهان )بمد شیردهی زم -ابتال بمد از سرخور  ما  وء هض   -گیرافتادن رمح در باال  ممده ما در ط قات آن ما در مر   رمح غ یظ  کسک 
 تسکی  درد با خروج رمح -احساس هشیدگی بدون  بگیبی  –نفن  -قرقر شک   رمح غ یظ هادرد روده
 ... ما بدون آن )در اثر ضمف امماء ما  رد  آن(ایابتال بمد خوردن غذاها  نفاخ مانبد دوب رماح قرقر شک 

 قودبج رمحی
 رماح غ یظ بی  ط قات امماء

شدت  -ها  هوچک خروج آروغ -درد انتقادی و شدمد )احساس  وراخ شدن امماء با  وزن(  –حاپ از وجود قرقر شک  و خوردن غذاها  نفاخ بسیار  رد شرح
پ گاه شک  نرم و -جامی مبتقل شود تواند از جامی ب برآمدگی سو   در آن مح ی ه  رمح محت   شده و نمی -گاهی ب  دن اپ گرم هردنمافت  و  اه  شدن گاه

 شود مانبد  رگی  گاومدفو  مبتفن و ا فبجی می
رماح حاصل از  ودا  رمخت  

 شده ب  شک 
 درد شدمد نیس  -ا  شک  نفن آنی و دحظ  –آروغ بسیارترش 

هیچ تمییر  در ظاهر  -بدون تب  -آنچ  در ورم و انسدادها  (  ها  طرا را   بدون احساس  بگیبی )مانبدصورت احساس هشیدگی زمر دندهدرد ه د  ب  رماح نفاخ نفن ه د ه د 1
 گرددهبد و ب  تح یل رفت  و سخش میشدت فشار دهبد صدا میاگر آن ناحی  را ب  -ابتال بمد انهضام طمام بیشتر  -شود بیمار امجاد نمی

 هبدشود و ناا برآمدگی بسیار سیدا میهبگامی د   بر شک  زنبد صدا  ط ل شبیده می -خیگ سرباد احساس هشیدگی مانبد  -بدون احساس  بگیبی  رماح غ یظ "ماب "ا تسقا  ط  ی 
 شودتر و اغتذا  بدنش بیشتر ا    اما بر  فتی شکمش افزوده مینس   ب  ط  ی: احواپ مرمض بهتر و هضمش نیکوتر و قوتش هامل رماح غ یظ  خ  تح یل رونده نوعی ا تسقا  ط  ی "ح  "

 رود و شامد با فشردن قرقر از آن شبیده شود و آروغ نیز امجاد شوداحساس هشیدگی زمر سه و  چپ با ورم نرم ه  با فشردن فرو می رماح نفاخ نفن طحاپ طحاپ

ها، آد  تبا  ی، طرا بیض هشد و گاهی ب ها باال رفت  تیر میطرا سش  و  ر دندهها امجاد و گاهی ب درد  همچون درد قودبج ه  بیشتر در دگ ، ناا و ه ی  رماح غ یظ در ه ی  باد با ور ه ی  و مجار  0
 هبدآمد و در نواحی ه ی  دوران میهمرگاه و مقمد سامی  می

 ناحی  سش  و ه ی درد در  -مابد در ممده خادی و گر بگی تخفیف می -درد و احساس هشیدگی بدون  بگیبی در ن ود عالئ   بگ ه ی   رمح غ یظ رمح ه ی 
 و خصوصاً اگر در آن انتقادی احساس شود -احساس هشیدگی بدون  بگیبی  رمح غ یظ در عروق رمح منان 

 ها  اوپ(جبی  سیش از آنک  بزرگ شود )در ماه قط -نفن ناحی  زمر ناا و باال  سوبی  و اذم  شدن مرمض با غذا  رماح غ یظ عقر )نازامی( زنان 19

 رودگیر افتادن رماح بی  ط قات رح  ه  ب  تح یل نمی ماح غ یظر 4رجا

هشد )بجه  اتصاپ ها، باال  ممده و دمافراگ  تیر میدرد هششی ه  ب  هشاد  ران، ران -امجاد ورم و انتفاخ ناحی  عان  و حوادی آن در سامی  شک  و  فتی آن موضع  رمح نفن رح 
جانب دمگر مبتقل گردد و درد بسا از جان ی ب و چ  –شود بر شک  زنبد در زمر ناا صدامی مانبد صدا  ط ل از آن شبیده می اگر د   -رباطات رح  ب  آن اعضا( 

 احساس ضربان در رح  –رح  امجاد شود 

 همراه آن ا  هار  نداشت  باشد اما قرقر شدمد بسا احتیاج ب  جاانداز  و د  گردد و چ ب   هود  برمی رمح فتق دمواره شک  11
تبهامی باشد اندک درد  با اگر خروج روده ب  -افزامد حمام هردن بر بزرگی آن می –گردد بدون درد و با فشردن ب  داخل برمی -در دم  نرم  -ب  رنگ بدن ا    رمح برآمدگی ناا

 در حی  برگشت  قرقر وجود دارد -آن خواهد بود 

 بدون تب -بدون احساس  بگیبی  -امجاد تحد  س  از درد سش  -هبد ن رمح زمر  تون فقرات و امجاد هششی قو  ه  آن را از موضع خود خارج گیرافتاد رمح غ یظ گوژسشتی  امر 12
 بدون احساس  بگیبی -درد مفاصل  رمح درد مفاصل

 ه  درزها  آن را از ه  جدا هبد هشد، ب  حد را میها   ر امشان رمح در  ر هودک جمع شده الم  رمح غ یظ رمح ادص یان )باد هردن  ر هودک(
 امجاد و به ود  آنی رمح غ یظ هزاز

 زودگذر ا   - و  سائی  تمامل عضو مرتمش ب  -امجاد و به ود  آنی  رماح بخار  غ یظ ارتماش عضالت 
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 2طبی -برجستگی ورمدها   ر -حره  درد در هم  جهات  -بان )فقط در رماح غ یظ(احساس ضر -)تموج رماح( 1دو  -عدم احساس  بگیبی-هشیده شدن عضو رمح رمحی  ردرد 13

 -حاد  تهو  با ا تشمام بوها  بد  -در ناحی  مالج )مشترک در جمیع  ردرد با مشاره  ممده( د ردر -تقدم درد در ممده  -تشدمد  ردرد هبگام  بگیبی ممده  بخارات و رمح با مشاره  ممده
 ر  ر و ممز با آشامیدن آ   رداحساس  رد  د

 عدم احساس  بگیبی رماح غ یظ رمحی  رگیج  14
 ردرد  ه  از سیشانی شرو  تا مالج و س   -درد هششی ممده  - ردرد  -آروغ همیشگی و بدون اراده  -هبد  هض   -حاد  تهو  –عالئ  حاصل از اخالط  رد  رماح ب  مشاره  ممده

 ها  مکرر از غذاها  تودیدهببده اخالط  رد ابق  امجاد  رگیج  س  از سرخور  -مابد ده خادی  اه  شده و در سر  ممده هیجان میدر مم -مابد  ر ادام  می

اختیار  بی -تمییر رنگ چش  ب   یاهی  -ها در زمان حم   ماندن چش باز -اشک رمزش  -درد  اق )در هودهان(  - و  ممز احساس باال آمدن ام  بادها   رد ب  رمح  رد هاها و د  با مشاره  ساها،  اق  صر  ما تشبج 15
 ادرار زمان حم  

 افتدبیشتر در باردار  اتفاق می -ترک جما   -آمبوره  بخارات غ یظ رماح ب  مشاره  رح 
  فتی طحاپ ب  ع   سر  از مواد غ یظ -هببده آن دگی غشا  احاط درد طحاپ ب  ع   هشی -احت اس رماح غ یظ زمر غشا  آن  -ورم ناحی  طحاپ   – رماح ب  مشاره  طحاپ
 هبد  هض –ا تفراغ غذا  هض  نشده  - -نفن شک   -آروغ ترش )ترش هردن(  رماح ب  مشاره  سرمتوئ 

 زواپ  رمع -تشبج حادث در عضالت فک  -امجاد و مفارق  دفمی  رماح غ یظ "عقاپ"رمحی

 گرددشود ه  شدت هشیدگی باع  قرمز  میگاهی می -رمزش عدم اشک - ساس هشیدگی بدون احساس  بگیبیاح رمح رمحی 3رمد چش  16

 حره  نامبظ  غیرط یمی -حره  سرشی چش   -زماد  حره  ب  جهات مخت ف  -تمییر جامگاه ط قات و رطوبات براثر رمح  رمح غ یظ حوپ )دوچی(
 بیشتر در سیران -احساس خارش و  وزش در گوش  داخ ی چش  ق ل از ابتال  -بدون احساس  بگیبی و  فیدرنگ  -شود یشتر در تابستان امجاد میب -ابتال  آنی  رمحی انتفاخ بادهردگی

 شودد میگاهی ب  ع   ضمف هض  و  وء هض  امجا -شود بخصوص ب  هبگام خوا  روز امجاد می -ورم رمحی در س ک  رمحی ها(ته ج اجفان )سف آدودگی س ک

 هااشک رمزش چش  -راحتی با نوشیدن آ   رد  –عطش شدمد  - وزش  ر دپ از  و  ممده باال آمد رماح گرم بخار  درد گوش گوش 11
قرار  ه  با غش هردن و بی –خشکی بیبی  -شود ها احساس میها، صورت و چش  وزشی در گوش راه رفت  در آفتا  در روزها  گرم

 مابد ن  آشامیدن آ   رد )چون حرارت در  ر ا   ن  در ممده(آ   رد تسکی  میمضمض  هردن 
هامی ه  گرم از رمخت  و فرورفت  در آ  گرم ما آ 

 جوشدزمی  می
  ردرد در سش  ما و ط  ر ب  مشاره  گوش -شود گوش و  ر بسیار گرم می -  کی  ر 

 حاپشرح گذاشت  داروها  گرم
غ یظ موجود در  رماح  رد
 صماخ

 مابد ردرد خفیفی ه  از رمخت  آ  گرم بر  ر به ود می -سر شدن دهان از آ   -حاد  تهو   باالآمده از  و  ممده
تح یل و بخار شدن فضوالت  رد موجود در  ر با 

 ر یدن اندک حرارتی ب  آن
 حره  رماح در  ر و ممزاحساس  -وجود دو  و طبی  و  بگیبی در گوش و  ر ب  همراه  ردرد 

راه رفت  در روز بسیار  رد و ما در حی  وزمدن بادها  
  رد

 ختی سبدارد ه  چیز  ب درد هششی نیس  بیمار چبان می -احساس حرهتی ش ی  ب  حره  رمح در گوش 
 شودها امجاد میبیشتر در  رد و ترمزاج -شود )رماح غ یظ با حره  هبد( در گوش او داخل می

 بیمار توانامی خ  هردن  ر ب  ج و را -درد س   ر -درد گوش  رمخت  آ   رد بر  ر و فرورفت  در آن
 حاپشرح قرار دادن دارو   رد

 شدت ضربان - بگیبی  ر و سیشانی هبگام  جده  - رخی صورت غ    خ ط خون
شود ب  ع   حره  و  کون رمح از براثر شود گاهی امجاد میگاهی  اه  می -آدود  سف -حساس هشیدگی بدون  بگیبی )ه  از فضوپ داخل  ر مبحل شده( ا رماح غ یظ طبی  و دو 

 تحرمکات بدنی و نفسانی
 در م ح  ارتماش عضالت ذهر شد رماح غ یظ افتادگی ما سرش دب دهان و دندان 

 شود.جانب دمگر مبتقل میشود( درد هششی ه  از جان ی ب دندان مبدفع میرود و ب  اصوپ )ه  در  ر ب  تح یل می رماح غ یظ درد دندان

تودد رماح در  -ازدماد درد بمد گذشت  غذا از  ر ممده و ا تقرار در قمر آن  -ها و شک  احساس هشش در  ر دنده -آروغ و  کسک   -درد ممده هششی )هشبده(  رماح هشبده درد ممده گوارش 11
 قرقر هردن حی  فشردن ام  ناحی  -پ طرا چپ باال  طحا

 گرددنف  تبگ می -ا  سرباد ممده مانبد هیس  رماح نفن شک 
 خروج رماح تودیدشده در ممده از طرمق دهان و گاه با ا تفراغ رماح آروغ

 شوددمده می شتریدر هودهان )بمد شیردهی زماد( ب -ما  وء هض  ابتال بمد از سرخور   -گیرافتادن رمح در باال  ممده ما در ط قات آن ما در مر   رمح غ یظ  کسک 
 تسکی  درد با خروج رمح -احساس هشیدگی بدون  بگیبی  –نفن  -قرقر شک   رمح غ یظ هادرد روده
 ... ما بدون آن )در اثر ضمف امماء ما  رد  آن(ایابتال بمد خوردن غذاها  نفاخ مانبد دوب رماح قرقر شک 

شدت  -ها  هوچک خروج آروغ -درد انتقادی و شدمد )احساس  وراخ شدن امماء با  وزن(  –حاپ از وجود قرقر شک  و خوردن غذاها  نفاخ بسیار  رد شرح رماح غ یظ بی  ط قات امماء بج رمحیقود
پ گاه شک  نرم و -جامی مبتقل شود تواند از جامی ب نمی برآمدگی سو   در آن مح ی ه  رمح محت   شده و -گاهی ب  دن اپ گرم هردنمافت  و  اه  شدن گاه

 شود مانبد  رگی  گاومدفو  مبتفن و ا فبجی می
رماح حاصل از  ودا  رمخت  

 شده ب  شک 
 درد شدمد نیس  -ا  شک  نفن آنی و دحظ  –آروغ بسیارترش 

هیچ تمییر  در ظاهر  -بدون تب  -ها  طرا را   بدون احساس  بگیبی )مانبد آنچ  در ورم و انسدادها  ( صورت احساس هشیدگی زمر دندهدرد ه د  ب  رماح نفاخ نفن ه د ه د 10
 گرددهبد و ب  تح یل رفت  و سخش میشدت فشار دهبد صدا میاگر آن ناحی  را ب  -ابتال بمد انهضام طمام بیشتر  -شود بیمار امجاد نمی

 هبدشود و ناا برآمدگی بسیار سیدا میهبگامی د   بر شک  زنبد صدا  ط ل شبیده می -احساس هشیدگی مانبد خیگ سرباد  -دون احساس  بگیبی ب رماح غ یظ "ماب "ا تسقا  ط  ی 
 شودتر ا    اما بر  فتی شکمش افزوده میتر و اغتذا  بدنش بیشنس   ب  ط  ی: احواپ مرمض بهتر و هضمش نیکوتر و قوتش هامل رماح غ یظ  خ  تح یل رونده نوعی ا تسقا  ط  ی "ح  "

 رود و شامد با فشردن قرقر از آن شبیده شود و آروغ نیز امجاد شوداحساس هشیدگی زمر سه و  چپ با ورم نرم ه  با فشردن فرو می رماح نفاخ نفن طحاپ طحاپ 29

ها، آد  تبا  ی، طرا بیض هشد و گاهی ب ها باال رفت  تیر میطرا سش  و  ر دندهها امجاد و گاهی ب شتر در دگ ، ناا و ه ی درد  همچون درد قودبج ه  بی رماح غ یظ در ه ی  باد با ور ه ی  و مجار  21
 هبدآمد و در نواحی ه ی  دوران میهمرگاه و مقمد سامی  می

 درد در ناحی  سش  و ه ی  -مابد مده خادی و گر بگی تخفیف میدر م -درد و احساس هشیدگی بدون  بگیبی در ن ود عالئ   بگ ه ی   رمح غ یظ رمح ه ی 
 و خصوصاً اگر در آن انتقادی احساس شود -احساس هشیدگی بدون  بگیبی  رمح غ یظ در عروق رمح منان 

 ها  اوپ(آنک  بزرگ شود )در ماه جبی  سیش از قط -نفن ناحی  زمر ناا و باال  سوبی  و اذم  شدن مرمض با غذا  رماح غ یظ عقر )نازامی( زنان 22

 رودگیر افتادن رماح بی  ط قات رح  ه  ب  تح یل نمی رماح غ یظ 4  رجا

جه  اتصاپ   بهشد )ها، باال  ممده و دمافراگ  تیر میدرد هششی ه  ب  هشاد  ران، ران -امجاد ورم و انتفاخ ناحی  عان  و حوادی آن در سامی  شک  و  فتی آن موضع  رمح نفن رح 
جانب دمگر مبتقل گردد و درد بسا از جان ی ب و چ  –شود اگر د   بر شک  زنبد در زمر ناا صدامی مانبد صدا  ط ل از آن شبیده می -رباطات رح  ب  آن اعضا( 

 احساس ضربان در رح  –رح  امجاد شود 

 هار  نداشت  باشد اما قرقر شدمد همراه آن ا  اانداز  و د  بسا احتیاج ب  جگردد و چ ب   هود  برمی رمح فتق دمواره شک  23
تبهامی باشد اندک درد  با اگر خروج روده ب  -افزامد حمام هردن بر بزرگی آن می –گردد بدون درد و با فشردن ب  داخل برمی -در دم  نرم  -ب  رنگ بدن ا    رمح برآمدگی ناا

 وجود دارد در حی  برگشت  قرقر -آن خواهد بود 

 بدون تب -بدون احساس  بگیبی  -امجاد تحد  س  از درد سش  -هبد گیرافتادن رمح زمر  تون فقرات و امجاد هششی قو  ه  آن را از موضع خود خارج  رمح غ یظ گوژسشتی  امر 24
 بدون احساس  بگیبی -درد مفاصل  رمح درد مفاصل

 ه  درزها  آن را از ه  جدا هبد هشد، ب  حد ها   ر امشان را میرمح در  ر هودک جمع شده الم   یظرمح غ رمح ادص یان )باد هردن  ر هودک(
 امجاد و به ود  آنی رمح غ یظ هزاز

 زودگذر ا   - و  سائی  تمامل عضو مرتمش ب  -امجاد و به ود  آنی  رماح بخار  غ یظ ارتماش عضالت

 

 ها ادتها  س ک:  3  احساس صدا  ب  در گوش : 1

 احساس باردار  و حرهات جبی  ب  صورت هاذ :  4  احساس صدا  زمر در گوش:  2
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 آسیه جوکار و همکاران     

 791     7911، مرداد  781سي ام، شماره دوره                 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                     

 پژوهشی کیفی

 

 ها  رمحیبیمار 

هههامی ههه  مکههی از ع ههل بهه  آن د ههت  از بیمار 

شوند هه  در جهدوپ گفت  می ا  امجادهببده آن رماح 

نام بیمار  ب  تفکیک انهدام،  ه ب و عالمهات  ،2شماره 

 .(25،21،20،31،30-11)آن آورده شده ا  

 

 یطوره ب ها  رمحی عالئ  بیمار 

بها توجه  به  رمحی  ها بیمار ی، عالئ  ه  طور ب 

توانهد به  می در بهدنمحل قرار گرفت  )و احت اس( رمهح 

   زمر باشد:هاشکل

سهف : مانبد آنچ  در (جوهر عضو) داخل باف  در -

 رمهح در ا هتخوان ( وته ج اجفان) هاس کهردن ما ورم 

  شود.میدمده  (عظام)

 اعضهاء:( تجاومف و بطهونفضاها  خادی داخل ) در -

  ممز.ما عروق  هابط ، (امماء) هاروده مانبد ممده و

رمهح آن: مانبد  (محاط برسوشانبده)بی  عضو وغشا   -

 و رمح ه د ، رمح در عضالت(رمح ادشوه ) زمر سرمو  

اعضههاء: مانبههد روده در   هههافیدط قههات و  در -

  .(10،24)عض    هافیدو میان  قودبج رمحی

با توج  ب  مکان حضور رمح در بدن عالئ  متفاوتی 

 درد صهورتب دمد ه  ام  عالئه  گهاهی  توانمیاز آن 

 هشبده )تمهدد (، صورتب  تواندمیا  ، درد  ه  خود 

)امجهاد و ما شهکببده  دمگرانتقادی از موضمی ب  موضمی 

باشد  گاهی در مشاهده، با توج  به   ا تخوان( یشکستگ

و برآمدگی صورت تواند ب میهبد فضامی ه  اشماپ می

در برآمدگی گوژسشتی، ما عضو از موضع مانبد جابجامی 

 حرهه  اعضها مانبهدبرآمهدگی نهاا و مها مانبد  عضوخود 

در  سرش و درزش عضهالت خهود را نشهان دههد  گهاهی

شود  گاهی احساس  مع صداهامی مانبد قرقر شبیده می

 .شودقرقر در هبگام دم  و فشار دادن عضو احساس می
 

 بحث
در مکتب طب  بتی چیبی بسیار آمهده  "باد"مفهوم 

ا   ودی در ام  مکتب آنچ  ب  عبوان اثرات باد بر بهدن 

تهر در ارت هاط بها اثراتهی ا ه  هه  گردد بیشممرفی می

ارجی )خارج از بهدن( بهر  هالم  بهدن انسهان بادها  خ

گذارد  و با جزئیات هامل ب  ذهر انوا  مخت هف آن، می

اثراتههی ههه  هههر نههو  بههر بههدن انسههان گذاشههت  و عالئهه  و 

سردازد و در مقابل ها  امجادهببده برا  انسان میبیمار 

بسیار هوتاه ب  د ت  دمگر  از بادها  داخ ی اشاره دارد 

 ترم  عالم مه و ها را ه د دانست ر  آنه  مسیر اثرگذا

هها ذههر ها  رمحهی را  هرع  انتقهاپ عالئه  آنبیمار 

 چ  درطب چیبی سیرامونالزم ب  ذهر ا   آن .(6)هببدمی

شهود، تأثیرات بادها  خارجی در بهدن توضهیح داده می

 ها  مخت هفو هوا و اق ی  درهتب طب امرانی دربح  آ 

طور و اثرات آن بر  المتی و عدم  هالمتی )بیمهار ( به 

هه  خهارج از   (26،21)هامل و م سوط آورده شده ا ه 

همچبهی   زا( هسهتبد.موضو  ام  سژوهش )بادها  درون

عبوان از باد )در هبهار صهفرا و ب مه ( به در طب ت تی نیز 

  ودوژمزیدر ساتوف میاز    عامل مه  مشکل و نار ا یکم

 .(0)شودمی بردهها نامبیمار 

در طهب  (Endogenous Windمفهوم باد داخ هی )

شده ا   ه  در مهک جسهتجو  قدر  شباخت  چیبی ب 

شود ه  ام  مفهوم سام  انجام بسیار  از مممودی دمده می

ها قرارگرفت  ه  بمضهاً ها  بادیبی سزشکان آنهارآزمامی

 شده ا    چبانچ ،تأثیرات مه  در حیط  درمان گزارش

  بدمدر تا 1010ه  در  اپ  یفیو ه یفیصا  تودر مطادم 

در  یممشها  مشهکا  باد ها بیمار  ،شده انجام یشماد

  مهاریهه  مسهتمد ابهتال به  ب  افهراد و بوده  بدمشماپ تا

به    حاپ فرزنده  تاب  دانبدمی یزنان بادم  بودند را باد

 دبر وجود بها یا  را م بو درنهام  فرضی  انداوردهین ایدن

 .(41)هبدمطرح می  از ع ل نابارور یکمن عبواب 

 صورت 2991در  اپ توصیفی دمگر  ه   درمطادم 

ها   هاپدر  یبهیباد در طهب چ فیتوص گرفت  ا  ، ب 

دو نهو  بهاد  یسردازد، ب  ممرفهو طی می و قرون میابتدا

را مبشهأ  یکهمهه  طور و اثهراتش اشهاره دارد ب داخ ی 

 ، زمگرما و خونر شمع   افزا   راگرمو ... و د  بارور

 .(1)داندجبون و ... می
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اثر ضهد   ،یدر چ 2911در  اپ  گرما  ددر مطادم 

هرده  حمتشر دمجد دگاهمرا از د  باد  وهادار  تومور

   رابهاد  داروهها  اثر ضد تومهور  و برتر س یو مکان

 .(42)بح  قرار داده ا   مورد

وجود "بر ا اس فرضی   2914ا  در  اپ در مطادم 

در  بدروم هرونر  حاد و ا تفاده  "زاباد هودتراپ درون

گرفته  هه   ، هار آزمامی بادیبی انجهام بادها  از درمان

و مها هارآزمهامی   (43)اندرمان را مؤثر دانست در نهام  د

ها  ناشی از بهاد مهنالً در در بیمار  2996بادیبی در  اپ 

همچبهههی  شهههود. دمهههده می ،(44) هههکت  ممهههز  بهههاد 

امه  امه  مفههوم دمهده ها  بادیبی بسیار  بهر سهارآزمامی

ا  مرور  سیرامهون شود ه  خود نیازمبد انجام مطادم می

و اد تهه  بسهیار  از امه  مطادمهات بهه   ا ه امه  موضهو  

  اص ی و غیهر انگ یسهی بودنهد هه  تبهها چکیهده هازبان

 بسیار هوتاهی در د ترس قرار داش .

ها  اخیهر و بها فمهاپ شهدن در داخل امهران در  هاپ

ها  ع هوم سزشهکی امرانهی در دانشهگاهرشت  طب  هبتی 

هها  رمحهی و هشور، مطادمات مخت فی سیرامهون بیمار 

شهده در متهون طهب امرانهی هها  ارائه  ا هتفاده از درمان

 ها صورت سذمرفت  ا  . مطادمهاتجه  درمان ام  بیمار 

عبوان توصیفی مانبهد ممرفهی نفهن، ا ه ا  و ع هل آن به 

ههها  گیههاهی و درمان ،(45)ههها  رمحههیمکههی از بیمار 

هههها  آروغ )جشهههاء( مکهههی دمگهههر از بیمار  ،(46)آن

عبوان مکهی از ممرفی رمهاح ه یه  و منانه  به  ،(41)رمحی

، و مطادمههات (41)ههها  مههه  درد سه ههوتشههخیص افتراقی

ها  متمدد  از نو  هارآزمامی بادیبی مانبد اثرات درمان

 ،(40)نفهن همچهونها  رمحی گیاهی مخت ف بر بیمار 

ا  سههه  از عمهههل جراحهههی بازگشههه  صهههداها  روده

و... تو ط متخصصی طب امرانی دانشگاهی  (59) زارم 

 صورت گرفت  ا  .

شهده در قسهم  ا ه ا   با توج  ب  توضیحات بیهان

ر د آنچ  در متهون طهب امرانهی صور  رمح، ب  نظر می

ا  گهاز  گهردد، مهادهو بهاد ممرفهی می "رمح"عبوان ب 

باشد ه  در مقامس  با بخار )بها اودومه  اجهزا  مهائی در 

هبار اجزا  نار  و هوائی( و دخان )بها اودومه  اجهزا  

ر بهوده و تدر هبار اجزا  نار  و ههوائی(  هبگی ارضی 

گرما  همتر  داشت  باشد. س  در متون طهب امرانهی از 

عبوان مهواد  باحاده  و رفتارهها  مشهاب  ام     ماده ب 

آنچ  ما از مواد  با حاد  فیزمکی گاز انتظار دارم ، ماد 

شههود. سهه  بهه  دن ههاپ جسههتجو  گههاز و مههواد گههاز  می

مرت ط با  المتی بدن انسان در مبابع طهب نهوم ، مفههوم 

دمههد ترنسههمیترها  گههاز  بهه  عبههوان مکههی از عوامههل ج

 زا مافت  شد.بیمار 

هها  مکمهل، در عالوه بر مفههوم بهاد در  هامر طب

بهوده ا ه ،  1019  ها  اخیر ه  شرو  آن از ده  اپ

ها در طب مفهومی جدمد در روند فیزموساتودوژ  بیمار 

تهرم  از بزرگ یکهمعبوان شده ا   ه  به  نوم  مطرح

در دو دهه  گذشهت  از آن ها و اهتشافات در ع  ، نهیجا

ها  گهههاز  ط و آن وجهههود وا ههه  (11)شهههودمهههاد می

)گازوترنسههمیتر( در درون بههدن بههرا  سیشهه رد مکسههر  

 یها  هوچکمودکوپ اعماپ حیاتی بود  گازوترنسمیترها،

مهه    عم کردهها  زا هستبد هه  دارادرون  از گازها

  ها  غشهاهها به  گیرنهدههستبد. تأثیر آن یکمودوژمزیف

 دیاهسهه کمههتریندر ابتههدا  امههر . سهه یوابسههت  ن یخاصهه

(NO و )دیمونواهس (  ههربCO به )هها  عبوان مودکوپ

تأثیراتی بر بودند ه  قادر ب   شدهشباخت    ر ان گازسیام

 زسه  ا .بودنهد ی اختار عروقه  باز از دمواره عروق و

عبوان بهه  )S2H (دروژنیههه دی ههودفامهه  دو،  میشبا هها

ه  تو هط  S2H. (51)دهبده گاز شباخت  شدانتقاپ  ی وم

شهود، می دیهدر بهدن مها تود یمخت ف  هاها و باف   وپ

 هبد ومی  یرا تبظ یکمودوژمزیف  بدهاما  از فرآمجموع 

 ها ها  مخت ف از بیمار در ساتوژنز بیمار  ینقش مهم

 دی ههودف. (52)دارد یق  هه مینار هها امهه ابهه متهها د یعصهه 

هههها، هههها و باف از ارگان  اری( در بسهههS2H) دروژنیهههه

و  NOبها  ی، نقش مشابهیعروق یق   ست یخصوصاً در  

CO همچبی  هبد.می  را باز S2H ومهدر فشهارخون ر  

  و (53)کیسکمما میشبوا  ماری، شوک و بکیپوهسیه

، (55)در درد و ادتهها  هودهون، (54)فشهارخون هبترپدر 
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در ه سیفیکا ههیون  ،(13)در عالئه  بیمههاران ا ههکیزوفرنی

، در (12)، در روند بیمار  آرترمه (19)ها  ساتودوژمک

 و ... نقش مهمی دارد. (56)فرامبد سیر 

دهبده در بههها امههه  توضهههیحات و عباصهههر تشهههکیل

اند، از مهک شهدهگازوترنسمیترهامی ه  تا امهروز شباخت 

طرا، مفاهی  رمح و توضیحات سیرامون ارهان و عباصر 

دخیل در تودیهد آن از طهرا دمگهر و مهادآور  جهدوپ 

قرارگیر  ام  عباصهر توجه  به  عباصر مبددیف و ترتیب 

ر هد  میزان عباصر موجود در بدن انسان الزم ب  نظهر می

 یاتیههدرصههد بههدن انسههان از چهههار عبصههر ح 06حههدود 

 ،درصهد( 65 ،16و عدد جرمهی  1)با عدد اتمی  ژنیاهس

، درصهد( 11 ،12و عهدد جرمهی  6)با عهدد اتمهی  هرب 

و  (درصد 19 ،1و عدد جرمی  1)با عدد اتمی  دروژنیه

 درصهد( 14،3و عهدد جرمهی  1)بها عهدد اتمهی  تروژنین

  ،یستا ه  ،م د  ،مزیفسفر، مب ،شده ا  . ه سی تشکیل

 25/9، 32و عدد جرمهی  16)با عدد اتمی  ه ر و  ودفور

بهدن هسهتبد هه  هرههدام  گهرمد یاتیهعباصهر ح درصد(

 .(51)دارند یمتفاوت ف یوظ

صورت گهاز   هبگی  )در با توج  توصیف رمح ب 

  ودفید هیدروژن )در مطادمهات طب امرانی(، توصیفات گاز

ا  سیرامههون عههدد جرمههی بههاال  سامهه جدمههد( و اطالعات

 ههودفید هیهههدروژن در مقامسههه  بههها اهسهههید نیترمهههک و 

هرب ، با تأمل بیشتر و اد ت  ب  همک تحقیقهات مبواهسید 

ا  بیشتر، شامد بتوان گفه   هودفید هیهدروژن رشت میان

ممک  ا   مکی از انوا  رماحی باشد ه  حکما  طب 

عبوان مکهی از عوامهل مههه  هها از آن بهه امرانهی طهی قرن

اند. سر واضهح ا ه  هه  چبهی  هردهزامی ماد میبیمار 

هها  تحقیقهاتی جام مکسهر  سروژهفرضیاتی احتیاج ب  ان

ا  و ا تفاده بیشتر از ع وم سام  در حهل مسهائل رشت میان

 با توج  ب  مفهوم رمح و شمار و یعس   ع وم بادیبی دارد.

در بدن از مبظر طهب امرانهی  "رمح"ها  ناشی از بیمار 

و مفاهی  جدمهد  چهون گازوترنسهمیترها  طرااز مک 

ر د ه  بها نگهاهی دوبهاره میدر طب نوم ، الزم ب  نظر 

ها  رمحی ب  ماهی  رمح و ع ل امجاد و عالمات بیمار 

و همچبهی  تمهامی  ام  بار از مبظر طب نوم  توج  شهده

عبوان مکهی از محققان و ط ی ان طب امرانی نیز رمح را ب 

ها در نظر داشت  باشهبد و ع ل مه  امجاد )ا  ا ( بیمار 

ب  ماد داشهت  آن در زمیبه     تمامی درمانگران بتوانبد با

درمان مؤثرتر بیمهاران و انتخها  مهک سروتکهل درمهانی 

 مفید و  ودمبد برا  درمان بهتر امشان گام بردارند.

 

 هاشبهادیسها و محدودم 
 در بخش مطادم  متون طب امرانی

ا  سیرامههون موضهو  مههورد ن هود  رفصههل جداگانه 

 ات مطادم  و سراهبدگی آن در دپ  امر موضوع

 مبابع )بسیار  عدم توانامی در جستجو  ادکترونیک

ها  تصومر  خطی و صورت فاملاز مبابع طب امرانی ب 

 اند( چاپ  بگی

دزوم جستجو  د تی در مبابع هه  مشخصهاً ممکه  

 ا   با خطاهامی همراه باشد 

همگی موارد فوق، دزوم احیا  مجدد امه  متهون را 

 هبد.از سیش خاطر نشان میبیش 

 

 در بخش مبابع ط ی دمگر:
بسیار  از مقهاالتی هه  به  توصهیف مفههوم بهاد در 

قسهم  چکیهده  جزسرداخ  به ها  مکمل می امر طب

اصهه ی )چیبههی( بودنههد ههه   ها بهه  زبههانآن، بقیهه  قسههم 

 هردند.ها را محدود میا تفاده از آن

قدر گسهترده مطادم  سیرامون گازوترنسمیترها نیز آن

هها بیهرون از هه  سهرداخت  به  همه  آنو تخصصی بودند 

سژوهشی مرور  تو ط  اهداا ام  سژوهش بوده و خود

متخصصان آشبا ب  ع وم بیوفیزمهک و بیوشهیمی در هبهار 

 متخصصان بادیبی را الزم دارد.

ا  رشهت در نهام ، اهمی  ا تفاده از تحقیقهات بی 

جه  ارائ  بهتر مفاهی  طب امرانی ب  دنیا  ع هوم بهادیبی 

 .هبدمروز، بیشتر خودنمامی میا
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