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  ١خستگی در پزشکی سنتی ایران
  ٢برتران تیری دو کروسول دِزِپس

  ٣اکبرپور علترجمۀ رضا 

 مفهـومی  نیرو وتوان با مفهوم  خستگیدر فرهنگ ایرانی مفهوم 
ً
در تقابـل اسـت. خسـتگی اساسـا

: او کشـاورز یـا »رنجبـرانسـان «وجـود دارد بـه نـام  یا چهره ایرانی یشناس انسانفیزیکی است. در 
؛ یعنی کسی که تمام تـوان خـود را صـرف کند یمصنعتگری است که تا حد خستگی به سختی کار 

  .کند یمکار و کوشش 
چنین نیست (به معنـی زخمـی کـردن  خستگی، اما واژۀ ٤پهلوی است ِنروگواژۀ نیرو برگرفته از 

 ۀاست که در برخی متون پزشکی فارسی آمـده اسـت. واژ ماندگیاست). در واقع این کلمه، معادل 
  .ردیگ یمخیلی سریع مفهومی مجازی و ذهنی به خود ماندگی و  خستگیدرست مانند  نیرو

دان تـا قـرن ق) مرجع پزشـکی اسـت. او مرجـع دانشـمن۴۲۸-۳۷۰( نایس ابندر سنت ایرانی، 
گذاشـته اسـت. در اینجـا از  ریتـأثنوزدهم میالدی بـوده و بـه مـدتی طـوالنی بـر فرهنـگ مردمـی 

م. اسماعیل جرجـانی کنی استفاده میالقانون فی الطب پزشکی پنج جلدی او با عنوان  المعارف رةیدا
 نایس ابنۀ سنت است، کتابی به زبان فارسی در ادام نایس ابن) نیز که جانشین برحق ق۵۳۱(م. حدود 

پزشـکی است که زبان فارسی را بر گفتمـان  یا سندهینودارد. جرجانی  ذخیرۀ خوارزمشاهیبا عنوان 
  ابن سینایی تحمیل کرده است.

، ت -١   »علت غیر طبیع«ثیر ی أخستگ
بـاز  است و بـه دوران جـالینوس» علت غیر طبیعی«است که حاصل یک  یا دهیپد ۀخستگی به مثاب

گیـرد. ایـن  می نشـأتنامـد  می ٥»فیالکتیکـا آئیسـیا«این تصور در واقع از آنچه جالینوس . گردد یم

                                                    
1. “La fatigue dans la tradition médicale persan” In Zawieja (Ph.) et collaborateurs, Dictionnaire de la fatigue, à 

paraître chez Droz, Mars 2015. 
2. Bertrand Thierry de Crussol des Epesse  

  reza5071@hotmail.com مترجم رسمی زبان فرانسوی .٣
4. D. N. MacKenzie, A Concise Pahlavi Dictionary, London 1990, p. 58, sv. "nērōġ" (.م) 
5. Phylaktika aitia  
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» خردگرایانـه« یبنـد طبقهگذارند، طی نخسـتین  که بر وضعیت سالمت تأثیر می» علل غیر طبیعی«
عباس مجوسی در گروهـی کـه وی  بن یعلوسیلۀ در ادبیات پزشکی ایران در قرن چهارم هجری، به

ایـن  جـزو ٢تمـرین و ورزش بـدنی ١.اند گرفته) نامیده است قرار گانه شش(عوامل » لّستهاالسباب ا«
  هستند.» عوامل غیر طبیعی«

های پزشکی فارسی و عربی خستگی ناشی از افراط در ورزش را بـه سـه دسـتۀ  نویسندگان رساله
روحی 

ُ
(التهـابی) تقسـیم و همـواره بـا کمـی  َوَرمـی(ناشی از کشـش) و  دیّد َتَم (ناشی از زخم)، ق

فیاحتیاط به گروه چهارمی که 
َ

ش
َ
   ٤.کنند یم(ناشی از ریاضت) است نیز اشاره  ٣ق

بدنی شدید عادت ندارند.  یها تالشخستگی قروحی مربوط به افرادی است که به انجام  -الف
در پایـان فعالیـت ای الغر و ضعیف دارد (الغـری عضـالت و سـوء تغذیـه). در این حالت فرد جثه

دچـار  روانتحریـک کننـده و  گوشت و پوست به وسیلۀ اخالط ،جسمی، انگار که بدن را زده باشند
شوند) و یا حاصـل شوند اما بیرون رانده نمیشوند که یا ناشی از فضوالت بدن (که حل میزخم می

م را بـر خـود تحلیل رفتن چربی یا عضالت فرد هستند. بدن مانند زخمی است که خشـکیدگی زخـ
دارد. پس هرگونه حرکت، چه فعاالنه باشد و چه انفعالی، موجب بروز درد شـدیدی از نـوع التهـابی 

م) می
َ
ل
َ
  گردد.(ا

گیرد که به انجام فعالیت بدنی عادت دارنـد. عضـالت خستگی تمّددی افرادی را در بر می  - ب
گیـرد، کشـیده بـاقی م مـیوسیلۀ فرد انجـاها در اثر افراط در فعالیت که همواره بهو زردپی

مـورد کنـد ای. فرد احساس میعضله ضمانند. این حاالت عبارتند از خمیدگی و انقبا می
قرار گرفته است. این خستگی دو حالت دارد: یکـی خسـتگی  کشیدگیو  ضربه (کوفتگی)

 اینجـاسـت. در »بادهـا«دیگری سبک که مربوط به  گران (با احساس سنگینی یا گرانی) و
 هستیم.روبرو شناسی ترکیبی با نوعی نشانه

شوند  خستگی َوَرمی مربوط به افرادی است که به فعالیت عادت دارند. عضالت ملتهب می  - ج
شود. بدن گرم  ند و در نتیجه تورم ایجاد میداراند در خود نگه میو فضوالتی را که تولید کرده

جود دارند که هنگام فعالیت باید در و» دستورهایی«هستند. » ُپر«ها ها و عضلهاست و رگ

                                                    
االمور التی لیست بطبیعیة وهی االمور واالسـباب التـی یحتـاج االنسـان : «۱۵۳ -۱۵۲، ص۱، ج۱۲۹۴، بوالق الطبالصناعة فیکامل .١

المحیط بابدان الناس، والثانی حس الحرکة والسکون، والثالث جـنس األطعمـة و ضرورة فی بقاء الحیاة وهی ستة أجناس؛ اولها الهواء 
 مـ . »األشربة، والرابع النوم والیقظة، والخامس االستفراغات الطبیعیة واحتقانها، والسادس االعراض النفسانیة

 مـ . تفصیل به این موضوع پرداخته است ، به۱۷۳ -۱۷۰، ص۱، در جالطبالصناعة فیکامل؛ مؤلف »ریاضة«در متون پزشکی با عنوان  .٢
ف: خشکی و آفتاب .٣

َ
ش

َ
 مـ . سوختگیق

، ذخیرۀ خوارزمشاهی؛ سید اسماعیل جرجانی، »فی العیاء الذی یتبع الریاضات«، ذیل عنوان ۲۲۹ - ۲۲۸، ص۱، کتاب ۱ابن سینا، ج .٤
  . ـ م۲۳۴ - ۲۳۳، صاألغراض الطّبّیة؛ همو، ۱۵۵ - ۱۵۴ص 
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ها خالی هستند، ابتدا ماساژ شکمی کـه بـه پیش گرفت: پس از هضم غذا در حالیکه روده
و نیز کشیدن بدن که هدف از آن  ،شود، سپس تنفس اجباریآرامی شروع و سپس تندتر می

 ». اند در اثر فعالیت تولید شده«است که » فضوالتی«بیرون راندن 
فی زمانی بـروز مـیخستگی ن  - د

َ
ش

َ
کنـد کـه فـرد در هـوایی سـوزان غـذای وع چهارم یعنی ق

اندکی بخورد یا روزه بگیرد. این خستگی درد نـدارد و ناشـی از کـم آبـی اسـت. اعضـای 
افتنـد. هـای افراطـی (ریاضـت) از کـار مـیبدن عملکرد نامناسبی دارند و پس از فعالیت
جرجـانی در مـورد ایـن نـوع  لیاسـماع دیسـدرد وجود نـدارد امـا جسـم نـاتوان اسـت. 

کنـد اعضـای کند. در این حالت، فرد احسـاس مـیخستگی، به خستگی مسافر اشاره می
اند. از این خستگی دو نوع وجـود دارد: یکـی وقتـی اسـت کـه قبـل از بدنش خشک شده

شـوند؛ شوند و هنگام عرق کردن به شدت مصرف مـیفعالیت، اخالط در بدن انباشته می
 برعکس آن است. دیگری

  خستگ به مثابۀ اختالل مزاج -٢
ای برای دانشمندان ایرانی بـوده اسـت بایـد برای دریافتن این که خستگی تا چه اندازه نشانۀ چندگانه

  متمرکز شویم. »نیرو«روی مبحث 

طول بکشد  ممکن استخستگی نوعی اختالل مزاج یا سوء مزاج است که حالتی گذراست ولی 
ت و نه بیماری، بلکه در آن نیرو ناکافی است. خاستگاه این تفکـر، نظریـۀ درجـات و نه سالمت اس

جالینوس است که صحت مزاج، اختالل مزاج و بیماری از آن قابل برداشـت اسـت. اخـتالل مـزاج 
  اولین درجه به سوی بیماری و صحت مزاج به سوی تندرستی کامل است.

تشکیل شده اسـت: آب، آتـش، بـاد و خـاک. ایـن از چهار عنصر  بدنشانهای جانداران و اندام
هـایی از شود. هـر مـزاج بـر حسـب قسـمتنامیده می »مزاج«ترکیب برای هر اندام، ویژه است که 

ها است: مرطوب، خشک، سرد و گـرم. »کیفیت«دهند، ترکیبی خاص از عناصر که آن را تشکیل می
هایی اسـت کـه ها و کیفیتدل کمیتدهد و حاصل تعاهر مزاجی خود را با فعالیت خاص نشان می

  خاص آن مزاج هستند.

 تـوان یمـاندام است. با توجه به مواد یک مزاج بـه قـدرت آن  ١»نیروی«یا قوه این فعالیت همان 
  .ندیگو یم» استحاله«دست یافت که به این امر 

                                                    
ای در  است. نیرو همانند قوة به عنوان یک واژۀ پزشکی مورد قبول است و این امر را در دستنوشته» قوة«نیرو ترجمۀ دقیق کلمۀ عربی  .١

(از  هدایة المتعلمین فی الطبتوان مشاهده کرد: کتاب  های پزشکی به زبان فارسی است می ن که یکی از نخستین رسالهاکتابخانۀ بادلی
 مـ  .)). ن احمد اخوینی بخاری (قرن چهارم هابوبکر ربیع ب
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دلیـل به عنوان مثال، ضعف قوای طحال (که عبارتند از جذب، نگهداری، اسـتحاله و دفـع) بـه 
  .کند یم اشتها یبفرد را  »سوء مزاج«

 »اسـتحاله«دچـار اسـت  ممکنیز ترکیبی هستند و بدین ترتیب ها ن»روح«باید توجه داشت که 
ها اجسام ظریفی هستند که وظیفه دارند نیروهایی بنیادین یعنـی "جان"هـا را بـه روحشوند. در واقع 

نبـاتی، حیـوانی و  یهـا جانهـایی بـرای َمرکبها »روح«و اعضای کل بدن مخابره نمایند.  ها اندام
 یهـا روحبه ترتیب عبارتند است از کبد، قلب و مغز. بدین ترتیب  ها آننفسانی هستند که سرچشمۀ 

  شوند. نفسانی نیز دچار اختالل مزاج و ناتوانی می حیوانی (قلبی) و ،(طبیعی) نباتی
بـه وسـیلۀ روح حیـوانی  »اسـراف«از ناشی  تواند یمبدین ترتیب، تنگی نفس به هنگام فعالیت 
ناشی از خسـتگی در اثـر آسـیب بـه » ُکندی حواس«باشد، اما نارسایی عضالت، خواب آلودگی و 

شناسـی کـاملی از خسـتگی روحـی دیـده شوند. در آثار جرجـانی نشـانهایجاد می» روح نفسانی«
 تـوان بـه ایـنهـا مـیاین نشانه ۀازجمل ١داند.می »روح نفسانی«شود که آن را ناشی از خستگی  می

ترجمه کـرده  -آرامیدن - ٢غنودنای عربی که جرجانی آن را به فارسی (واژه تیسبااشاره کرد:  موارد
ای است کـه در پـی هضـم که خستگی ٣ِفنجیَدجسازد)، است که فرد به سختی خود را از آن رها می

ه است. در ُسـبات فـرد انگـار کـه خـواب ناشی از غم و اندو گرفتگی کهدهد، و رخ می ٤غذای زیاد
است، روح نفسانی دیگر قادر به نیرو دادن به حواس و اعضای حرکتی نیست، لذا عملکـرد حرکتـی 

ُسبات، تحلیل روح نفسانی بـه ویـژه  محدود به عضالتی است که درگیر تنفس اجباری هستند. دلیل
شود. به گفتـه در بدن پراکنده می سانیروح نفهای شدید و دردآور است؛ بدین ترتیب پس از فعالیت

دهد پس از افراط در فعالیت، نیـروی این دانشمند، ُسبات حالتی از خواب است که به فرد امکان می
خسـتگی » فنجیـدج«کند. طبیعت عمل می» نیروی التیام بخش«خود را بازیابد و در واقع به عنوان 

ل [دشـواری] هضـم و پـایین آمـدن فشـار (عمـ ٥خاصی است که یادآور وضعیت افراد پرخور است
کشد و دچـار پس از غذا). در این حالت، فرد خیره و مبهوت توصیف شده است که مدام خمیازه می

های گردن راه خود را طـی تواند از طریق شاهرگنوعی ضعف است. در این حالت روح نفسانی نمی
                                                    

[قوۀ مدرکه]ها را : "سبات و غرق خواب شدن خواب نیست، بلکه آفتی است که حاست ۱۵۲، ص۱، ج ذخیرۀ خوارزمشاهی...جرجانی،  .١
گونـه توصـیف را ایـن، نوعی از ماندگی ۱۵۶، ص۱از فرمانبرداری نفس و نفس را از کار فرمودن آن باز دارد"؛ همچنین جرجانی، در ج

کشیدن و یازیدگی کی [به تازی آن] را التمطی گویند، و دهان بازکشیدن کی آن را به تازی تثاوب و اما کسالنی و خویشتن«کرده است: 
 م ـ».ها باشد و بیشتری آن وقت پدید آید کی مردم از خواب برخواهد خاستای باشد اندک کی اندر عضلهگویند. سبب آنک فضله

 م ـ.۱۸؛  پانویس ۲۸۱ - ۲۷۹، ۲۷۰ - ۲۶۹، ۲۳۲، صاألغراض الّطبّیةرجانی، ج .٢
یند: «۳۰۱، صاألغراض الّطبّیةجرجانی،  .٣ وی و الفنجیدج گو

ّ
 م ـ».اندر علتی که بتازی الل

 م ـ».ناگواریدن«، ۳۰۱، صاألغراض الّطبّیة در متن جرجانی، .٤
رک به نام آتِسزبن  امیریک  اسماعیل جرجانی همانند ابو علی سینا برای دربار .٥

ُ
می نوشت. یکی از بیماران سلطنتی او، حاکمی ت

 م ـ].۳، صاألغراض الّطبّیةجرجانی،  ←خوارزمشاه  بود که در اثر عارضۀ عروقی ناشی از پرخوری درگذشت [
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های جسـمی افسـردگی ردگی) تجلی نشانه(گرفتن، انقباض، فش» گرفتگی«کند و دوباره فعال شود. 
هستند (که سـرد  ارادگی غرق در اندوه، آثار سودااشتهایی و بیاست. ضعف قوا (ضعف روحی)، بی

  شود. و بردالعضو و در نتیجه  انقباض عمومی بدن از آن ناشی می و خشک است)
گرایی تکیـه دارد، هـم اخالطفیزیولوژی ابن سینایی بسیار پیچیده و درهم تنیده است زیرا هم بر 

. ضـعف قـوا در اثـر بیمـاری سـل را ٢و هم بر جامدگرایی (سولیدیسـم) ١بر بخارگرایی (پنوماتیسم)
توان با نظریۀ جامدگرایی توضیح داد: بدن به خودی خود یک ماده است، تب سل موجـب بخـار  می

ری مادرزادی)، و ای
َ
ن تحلیـل رطوبـت غریـزی شدن رطوبت بنیادی بدن یا همان رطوبت غریزی (ت

 ایرانی  می» ِدق«منجر به 
ً
در  یا گسـتردهو مفهوم  ردیگ یم أاز همین جا منش» ِدق«شود. مفهوم کامال

، فـرد حـواس و »دق«بر دارد که شامل خستگی، زایل شدن نیروی حیات و تحلیل است. در هنگـام 
دلیل ضعف شـدید قـوای وی،  دهد. در اینجا بیمار باید خنک شود، زیرا تحرک خود را از دست نمی

  تب شدید است و داروی مرجع برای آن هم کافور است.

  ٣درمان خستگ -٣
عضالنی و مشابه آن شامل استراحت، حمـام، ماسـاژ و قواعـد  یها تیفعالدرمان خستگی ناشی از 

متغّیـر اسـت. اگـر » خسـتگی عضـالنی« یهـا علتدرمـان مطـابق بـا  یها راهپرهیز غذایی است. 
 هـایی شـود کـه بایـد نـابود گردنـد، فـرد را در حوضـی از آب ولـرممنجر به تولید فضـله ها تیفعال
که معروف به آرامبخشی و باز کردن منافذ هسـتند، ماننـد روغـن رازیانـه،  ییها روغننشانند و با  می

با روغن کنجد که به طور خاص تهیه شده و  مالشدهند.  می مالشروغن بابونه و ریشۀ گل خطمی، 
. در صورتی کـه خسـتگی ناشـی از پرخـوری ردیگ یماند انجام  ر آن چغندر را خوابانده و جوشاندهد

شود. سپس بیمار را به حمـام  قبل از فعالیت باشد، فرد باید روزه بگیرد و استفاده از مسهل توصیه می
آب غـوره  . فردای آن روز، بیمار باید به خـوردن خـورش مـرغ ودهند مشتمال میبرند و بدنش را  می

یـا اسـفناج بخـورد. در  ٤اکتفا کند. روز پس از آن هم، بیمار فقط باید خورش مرغ با کـدو یـا لوبیـا
دی) باشـد، اگـر ناشـی از  سـت، بایـد بـا »بادهـا«صورتی که خستگی به علت کشیدگی (یعنی تمدُّ

زیـره) و بادیـان  کنند یعنی بیمار باید زیره، کرویـا (نـوعی داروهایی معالجه شود که بادها را دفع می
                                                    

١. pneumatisme و کارکردشناس معروف، ح : مکتب پزشکی اسکندرانی که مطابق آن و بر اساس نظریۀ اراسیسِتراتوس، کالبدشناس
  لطیف به نام "پنوما" مرتبط است.ـ م پیش از میالد، زندگی با یک بخار ۲۵۰ - ۳۳۰

٢. solidisme های جامد بدن و منافذ عدم تعادل بین قسمتاز : نظریۀ پرداختۀ آسکلپیادس و پیروانش که بر اساس آن، بیماری ناشی
  م.ـ آنهاست

، ذخیرۀ خوارزمشاهی؛ همو، ۲۳۳، صاألغراض الطّبّیة ؛ جرجانی،۲۳۱ - ۲۳۰، ص۱، کتاب ۱ج ابن سینا، ←هابرای نمونۀ درمان .٣
 م.ـ ۱۵۶ - ۱۵۵ص

 م ـ».ماش: «۱۵۶ -۱۵۵، صذخیرۀ خوارزمشاهیو  ۲۳۳، صاألغراض الطّبّیةدر  .٤
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را بنوشد؛ آب مرزنگوش نیز توصیه شده  ها آناستفاده کند یا آب  ها آنرومی بخورد یا اینکه از روغن 
است. در حالتی که خستگی از نوع التهـابی (ورمـی) باشـد، زیـادی غـذا از طریـق مسـهل و روزه 

، سپس فرد بـه حمـام دهند یمهای خنک کاهش  . گرمای زیاد بدن را هم با نوشیدنیابدی یمکاهش 
یـم و بـه ویـژه روغـن مال یهـا روغن بدنش را با کشش عضالت به وسـیلۀ شستشوو پس از  رود یم

دهند. اگر خستگی از نوع قشفی است، که همراه با کـاهش شـدید رطوبـت اسـت،  بنفشه مالش می
یم شود (دمای آب با توجه بـه فصـل، سـن بیمـار و وضـع عمـومی او تنظـ شستشو با آب توصیه می

  خورد. می ١و بیمار کشکاب شود یمشود). از روغن بنفشه و روغن بادام نیز استفاده  می
کـه ضـد خـود را  ییضـدها«درمان خستگی ناشی از زوال کیفی یا کمی روح نفسانی با منطـق 

. خنک کردن روح نفسانی با عطردرمـانی بـه کمـک عطسـه آورهـا شود یممعالجه » کنند یمدرمان 
 حیترج(عطوسات) و 

ً
که خاصیت تقویت روح قلبی (حیـوانی) و روح نفسـانی دارد، انجـام  ُمشک ا

از خاصیت ویژۀ تقویت هر سه روح برخوردار اسـت (یعنـی همچنـین روح نبـاتی یـا  عود. ردیگ یم
سـرد  شـان ینفسـانکه روح  رود یمدر حالت خاص ضعف قوای افراد پیر به کار عنبر روح طبیعی). 

پـیش از آن «پیاپی استراحت نماید و مراقب باشد کـه  ها صبح شود یم شده است. به سالمند توصیه
  فعالیت را متوقف کند.» که فعالیت او را از پا بیاندازد

در ادبیات و در اعماق فرهنگ ایرانی، خستگی، در معنای وسیع اما محدود به جسم، به صورت 
اشعار فارسی موضوع و اشـاره مجازی در پیوند با وضعیت وجودی انسان روی زمین است. در انبوه 

 دیده می
ً
شود و در واقع به مفهومی عام تبدیل می شود. در بیشتر این موارد کلمـه  به خستگی متناوبا

موجـوداتی » خسـتگان«به کار رفته است. همچنین باید اشـاره نمـود کـه ماندگی پیشتر از خستگی 
هستند که زندگی و سرنوشتشان فرسوده شده است. مفهوم ورود خسـتگی بـه کالبـد، بـه وضـوح در 

  شعرهایی همچون این بیت خاقانی دیده می شود: 
  زخم آمده است حاصل و مرهم نیامده است     که ما را ز روزگار با خستگی بساز

  نابع:م
، چاپ ادوار القش و علی زیغور، بیروت: مؤسسة عّزالّدین للطباعـة و القانون فی الطب، نایس ابن
 ؛۱۹۸۷/ ۱۴۰۸النشر، 

، عکـس نسـخۀ مکتـوب در کتاب األغراض الّطبّیة والمباحث العالئّیـةسید اسماعیل جرجانی، 
 ش؛ ۱۳۴۵، موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، تهران ق۷۸۹

                                                    
ها و منابع طب سنتی چندین معادل آمده است که عبارتند از: ماء الشعیر (آب حاصل از صاف کردن جوی  در فرهنگ» کشکاب«برای  .١

 کنند، پختۀ کشک و نخود. ـ م ترید میپخته)، آش جو، کشک ساییده شده در آب که نان در آن 
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