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چکیده
بیخوابی از شایعترین اختالالت خواب است که استرسهای زندگی امروزی تأثیر
زیادی در افزایش آن دارد .شیوع قابل توجه بیخوابی در جهان و ایران به دلیل نیاز به
انواع روشهای درمانی ،بار اقتصادی فراوانی به فرد و جامعه تحمیل میکند .عالوه بر آن
تأثیر بی خوابی در روابط اجتماعی و فعالیت شغلی ،عملکرد روزانه فرد را نیز مختل
میکند .از آنجا که در طب نوین درمان بی خوابی اغلب عالمتی است ،با توجه به
عوارض فراوان داروهای خواب آور ،مطالعه حاضر با هدف بررسی اسباب و علل بی
خوابی از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسهی آن با طب نوین طراحی گردیده است .این
تحقیق یک بررسی متون است و حاصل کار بر روی متون معتبر طب سنتی میباشد که
مطالب مربوط به بی خوابی و اسباب و علل و عالیم آن جمع بندی شده است و به
تفکیک بیان میشود  .از طرفی مطالب مربوط به علل بی خوابی در منابع معتبر طب نوین
هم جمع بندی ،بررسی و مقایسه شدند .بی خوابی در اغلب منابع طب سنتی ایران تحت
عنوان «سهر» نامیده میشود .حکمای طب سنتی ایران علل بی خوابی را به دو دسته
«اختیاری» و «غیر اختیاری» تقسیم میکنند و سوء مزاج دماغ را یکی از علل اصلی و
مهم بی خوابی غیر اختیاری میدانند .این علل با علل بی خوابی در طب نوین که شامل
اختالالت طبی ،روانی یا محیطی است مقایسه شدند .بعضی از علل بی خوابی در طب
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سنتی به نحوی مورد تأیید علم روز است و علتهایی نیز در طب سنتی وجود دارد که
در طب نوین یافت نشده است و به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
بررسي اسباب وعلل بيخوابي از دیدگاه طب سنتي ایران و مقایسه آن با طب نوین

واژگان کلیدی
سهر ،بی خوابی ،سوء مزاج دماغ ،طب سنتی ایران
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مقدمه
خواب و بیداری از جمله «اصول شش گانه زندگی سالم» (سته ضروریه) و
الزمه حیات انسان و حیوان است که بدون آن دو ،زندگی بر نظام نمیماند)1( .
ضروری است .محرومیت از خواب به تخریب شدید جسمی و شناختی و نهایتاً
مرگ منجر میشود )2( .بی خوابی یکی از شایع ترین اختالالت خواب است که
به صورت اشکال در شروع یا دوام خواب یا فقدان خواب نیروبخش و خستگی زدا
تعریف میشود .اختالالت خواب عموماً موجب خواب آلودگی وسیع روزانه
میشود که میتواند بر روی خلق ،هوشیاری ،حافظه ،امنیت و عملکرد روزانهی
فرد تأثیر بگذارد )3( .نکته جالب این است که در طب امروزی نیز هرگز بی
خوابی با تعداد ساعتهای خواب تعریف نمی شود زیرا نیاز روزانهی افراد به
خواب متفاوت است و برخی افراد به طور طبیعی به خواب کوتاهتری نیاز دارند.
( )2همانطورکه حکمای طب سنتی نیز معتقدند براساس نوع مزاج میزان نیاز به
خواب در افراد متفاوت است و به طور طبیعی افرادی که مزاج دِماغ آنها مایل به
خشکی است به خواب کمتری نیاز دارند )4( .از نظرآماری شیوع بی خوابی در
مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف متفاوت است ولی در کل % 33افراد
جامعه ،بی خوابی را در مقطعی از زندگی خود گزارش میکنند در حالی که %13
افراد بهصورت مداوم و مزمن از بی خوابی رنج میبرند )5( .بی خوابی عالوه بر
شیوع باال از عوارض قابل توجهی مانند خستگی ،خواب آلودگی روزانه،کاهش
حافظه و تمرکز ،افسردگی ،اضطراب ،حساسیت زیاد و زودرنجی ،اختالل در کار
و کیفیت زندگی نیز برخوردار است)6( .
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در اغلب متون طب سنتی ایران از بی خوابی تحت عنوان «سهر» نام برده
میشود حکمای ایرانی با دقت بسیار علل سهر را مورد بررسی قرار داده و با توجه
بررسي اسباب وعلل بيخوابي از دیدگاه طب سنتي ایران و مقایسه آن با طب نوین

به علت مسبب به درمان این بیماری میپردازند؛ زیرا یکی از اجزای اصلی درمان
در طب سنتی قطع سبب است .در این رابطه به تعیین اسباب اصلی ایجاد کننده
سهر پرداخته و پس از آن ضمن اصالح اصول شش گانهی زندگی سالم به
درمانهای اختصاصی پرداخته میشود .هدف از این مطالعه نیز سیری در اسباب بی
خوابی از دیدگاه طب سنتی ایران و بازبینی عالیم این بیماری و مقایسهی آن با
طب نوین است؛ به امید آن که بتوان بر اساس عالیم بالینی بیمار و شناخت نوع
سوء مزاج دِماغ که مسبب بی خوابی فرد بوده است گامی در جهت بهبود بیماری
با اصالح مزاج بیمار در کنار درمانهای رایج بی خوابی برداشت و دریچهای نو در
برخورد با این مشکل گشود.
روشها
مطالعه حاضر یک مطالعه مروری (کتابخانهای) است که در آن از متون
معتبر طب سنتی مانند «القانون فی الطب« ،شرح اسباب وعالمات و طب اکبری»،
«معالجات عقیلی خراسانی»« ،ذخیره خوارزمشاهی»« ،اکسیر اعظم» و برخی کتب
دیگر استفاده شده است.
با توجه به اینکه بی خوابی در اغلب منابع طب سنتی تحت عنوان «سهر»
مورد بحث قرار گرفته است ابتدا مطالب مربوط به بی خوابی و سهر در این کتب
فیش برداری شد و سپس مطالب براساس علل بی خوابی و عالیم آن جداگانه
دسته بندی و پس از تحلیل و بررسی علل ذکر شده با متون جدید مقایسه و نهایتاً
جمع آوری گردید و برای درک سریعتر در جدول قرار داده شد.
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تعریف خواب وبیداری
«خواب» میل و حرکت ارواح و قوا( )7و به تبعیت آن حرارت غریزیه به
سوی داخل و باطن بدن برای استراحت قوا و هضم غذاست؛ در نتیجه در خواب
خارج و ظاهر بدن و تحریک همه اعضا و جوارح و حواس ظاهری است تا اعضا
را به کاری که الیق آن هستند وادار کند .به عبارتی بیداری ،حالتی است که در
آن شخص با قصد و اختیار خودش حرکت کند و محسوسات اطرافش را درک
نماید .به همین دلیل است که در طب سنتی ،بیداری را به حرکت و خواب را به
سکون تشبیه میکنند زیرا خواب با حفظ حرارت غریزی در داخل بدن باعث
تقویت قوای طبیعی میشود و خستگی را زایل میکند ولی بیداری برعکس با
صرف حرارت غریزی ،انرژی فرد را تحلیل میبرد؛ به همین جهت بیداری زیاد
فرد را خسته و رنجور میکند و خواب باعث تجدید قوا میشود (.)8
فیزیولوژی خواب از دیدگاه طب سنتی
از دیدگاه حکما با خوابیدن ،حرارت به داخل بدن رفته و این حرارت در
رطوبات غذایی اثر کرده و آن را بخار میکند این بخار به دماغ (مغز) میرسد و
به دلیل رطوبت راههای عصبی را سست میکند یا آنها را روی هم منطبق میکند
و مانع رسیدن روح نفسانی به مغز میشود؛ در نتیجه حواس ظاهری از کار میافتد
و فقدان حرکت نیز عارض میشود؛ البته آن مقدار حرکت که الزمه حیات بدن
است مانند تنفس ،هضم ،نضج ،تغذیه و رشد و نمو در خواب باقی میماند (.)8
پس ماده خواب ،رطوبت است و هرکس بدنش رطوبت بیشتری داشته باشد به
خواب بیشتری نیاز دارد به همین دلیل است که خواب کودکان از جوانان و
خواب زنان از مردان بیشتر است و افراد با مزاج خشک خواب کمتری نسبت به
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افراد با مزاج تر دارند و به همین دلیل بیشتر مستعد بی خوابی هستند( .)9به طور
کلی خواب معتدل هنگامی که با اعتدال اخالط همراه باشد به بدن گرمی و تری
بررسي اسباب وعلل بيخوابي از دیدگاه طب سنتي ایران و مقایسه آن با طب نوین

میبخشد (.)13
شرایط خواب معتدل
خواب معتدل از نظر حکمای طب سنتی باید شرایطی داشته باشد که در ذیل
به شرح آن ها میپردازیم  :خواب باید بعد از عبور غذا از فم معده به قعر آن ،باشد
وگرنه نفخ تولید میشود که مانع اشتمال معده بر غذا میگردد؛ پس هضم خوب
انجام نمیشود و بخارات زیادی از آن بلند میشود و معده را متمدّد میسازد و در
خواب نیز تشویش میافکند .این که شخص در خواب غرق باشد چنان که به
آسانی بیدار نگردد ،به دلیل توجه و میل قوا و ارواح به تمامی به سوی باطن است.
خوا ب متصل و غیر متخلخل باشد و از نظر مدت معتدل المقدار باشد )1( .زمان
خواب ،شب باشد .حکمای طب سنتی به سه دلیل خواب شب را مفید و خواب روز
را مضر میدانند :اول به دلیل عادت؛ دوم به این جهت که سردی هوای شب باعث
میل کردن حرارت به سمت باطن شده ،عمل هضم را کامل میکند و رطوبت که
ماده خواب است تولید میشود؛ سوم این که شب به سبب تاریکی حواس را ساکن
میکند ،همان طور که روز به دلیل روشنایی آن را به حرکت در میآورد و نمی
گذارد که طبیعت در بدن فرو رفته استراحت نماید .درنتیجه خواب عمیق وخوب
در روز ایجاد نمی شود )4،11( .خوابیدن در زمان گرسنگی ،خوابیدن در روز،
خوابیدن بر استلقا (بر پشت) و به روی شکم ،خوابیدن زیر نور خورشید و زیر نور
مهتاب مضر است)1( .
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تعریف سهر
«سَهَر» در لغت به معنی «بیداری» است ولی در اصطالح پزشکان ،سَهَر،
بیداری بسیار و خارج از حد طبیعی است و آن را «سُهّار» نیز مینامند )12( .در
«السُهَرَه» به معنای شب زنده دار یاد شده است )13( .در حالی که «هروی» در
«بحرالجواهر» ،سهر بالضم (سُهر) را به فرد کم خواب اطالق مینماید )14( .به هر
حال در اغلب کتب طب سنتی ،سَهَر به بیداری مفرط و خارج از حد اعتدالی گفته
میشود که حالت بیماری برای فرد ایجاد نماید ( )4،11،15-17و اسباب و عالیم و
درمان سهر به عنوان یک بیماری در بخش بیماریهای سر مورد بحث قرار
میگیرد .ولی «جرجانی» در «ذخیره خوارزمشاهی» در باب ششم از کتاب ششم،
سهر را به معنی بی خوابی در مقابل «سبات» به معنای «غنودن» آورده است اما در
بخش بیداری و بی خوابی از واژه بی خوابی به عنوان یک بیماری سخن به میان
آورده است و اسباب و عالیم و درمانهای آن را به تفکیک بیان نموده است.
()18
بیداری تا زمانی که به ارادهی انسان باشد طبیعی است .بیداری طبیعی
حرارت غریزی را به ظاهر بدن میبرد پس باعث قوی شدن حس و حرکت در
فرد میشود؛ بیداری باطن را سرد کرده ،ظاهر را گرم میکند و در بدن ایجاد
خشکی میکند .وقتی بیداری خیلی طوالنی شود و به حد سهر برسد گرمی و
خشکی در بدن زیاد شده و ظاهر چهره فاسد شده و چشمها فرورفته میشود ()19؛
زیرا در بیداری شخص انرژی بیشتری مصرف میکند و زودتر گرسنه میشود و
اشتها به غذا در وی افزایش مییابد در حالی که هاضمهی خوبی ندارد تا بتواند به
طور کامل غذا را هضم کند؛ زیرا عمل هضم به حرارت و رطوبت نیاز دارد و در
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بیداری حرارت به خارج بدن میرود و حرارت الزم برای هضم در درون بدن
وجود ندارد درنتیجه هضم ناقص میشود و غذای خوبی به اعضای بدن نمی رسد و
بررسي اسباب وعلل بيخوابي از دیدگاه طب سنتي ایران و مقایسه آن با طب نوین

کم کم فرد دچار خشکی و الغری میشود (.)8
پاتولوژی «سهر» از دیدگاه طب سنتی
حکمای طب سنتی ایران علل ایجادکنندهی بی خوابی را براساس این که فرد
با اختیار و ارادهی خود در زمینهی شغلی ،تغذیه ،فعالیت بدنی ،مکان زندگی و
خواب ،عادت و رفتارهای نادرستی داشته باشد که منجر به بروز بی خوابی به
خصوص در فرد مستعد شود به دو دسته کلی «اختیاری» و «غیر اختیاری» تقسیم
میکنند که به شرح آن ها میپردازیم( .نمودار شماره )1
الف -علل اختیاری سهر
عواملی که ارادهی شخص در ایجاد آنها دخالت دارد و خود فرد میتواند با
حذف آن عوامل از زندگی خویش به برطرف شدن بی خوابی خود کمک کند و
شامل موارد زیر میباشد:
 -1اشتغال به امور صناعی مثال برای شغل نگهبانی باید بیدار بماند مخصوصاً
در فردی که مزاج طبیعی دِماغ او خشک باشد.
 -2کم غذا خوردن به اندازهای که باعث خشکی مزاج دماغ شود و بی خوابی
ایجاد کند.
 -3زیاد غذا خوردن به اندازهای که از سنگینی معده وعدم توانایی هضم غذا
در معده دچار بی خوابی شود (.)4،11
 -4نور وروشنایی محل خواب در فردی که مستعد بی خوابی است ایجاد
بیخوابی میکند (.)15،17
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 -5استفراغ( )21،23زیاد یا راه رفتن در آفتاب در هوای گرم باعث خشکی
دِماغ و بی خوابی میشود (.)15
ب -علل غیراختیاری سهر
حالت سالمتی و بیماری روی میدهند:
-1حاالت روحی که در زمان سالمتی فرد روی میدهد مانند غم و اندوه،
ترس و افکار زیاد و پریشان .این حاالت در بیش تر افراد باعث بیخوابی میشود
زیرا به دلیل شدت گرمایی که در مزاج روح ایجاد میشود باعث خروج آن به
ظاهر بدن شده و بیخوابی عارض میشود البته بروز این حاالت روحی در تعداد
کمی از افراد میتواند با مکانیسم متفاوتی باعث خواب شود بدین صورت که دماغ
بر اثر این حاالت روحی گرمتر میشود و چون گرما جاذب رطوبت است مانند
شعله چراغی که به دلیل حرارت داشتن ،روغن چراغ را به سمت خود میکشد
دماغ ،مملو از رطوبت شده و خواب اتفاق میافتد (.)4،11
نکته :درکتابهای «شرح االسباب» و «اکسیر اعظم» شادی و نشاط نیز از
حاالت روحی منجر به بی خوابی شمرده شده است (.)4،15
-2مسایلی که در هنگام بیماری روی میدهند و به تفکیک در ذیل به آن
اشاره میشود (.)4،11
 -1-2سوء مزاج خشک ساده دِماغ :در این حالت به دلیل غلبه خشکی برمزاج
دماغ ،بی خوابی ایجاد میشود زیرا مزاج طبیعی دماغ سرد وتر است و ماده خواب
نیز رطوبت است و در اینجا عامل بی خوابی ،غلبهی خشکی است.
 -2-2سوء مزاج گرم و خشک ساده دماغ :در این حالت به دلیل غلبه گرمی
همراه با خشکی ،بیخوابی شدت بیشتری پیدا میکند زیرا از ویژگیهای گرما
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عواملی که به صورت ناخواسته در فرد ایجاد بی خوابی میکنند و در دو
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سبکی و حرکت به سمت خارج است و در اینجا به دلیل غلبهی گرمی ،روح
نفسانی به سمت خارج حرکت میکند و بی خوابی شدیدتر و بیشتر میشود.
بررسي اسباب وعلل بيخوابي از دیدگاه طب سنتي ایران و مقایسه آن با طب نوین

-3-2سوء مزاج گرم و خشک مادی دماغ :در این حالت غلبهی صفرا باعث
خشکی دماغ و گرمی روح نفسانی میشود.
 -4-2سوء مزاج سرد و خشک مادی دماغ :در این حالت به دلیل غلبهی سودا
و توحش ،روح نفسانی از ظلمت سودا به ظاهر میل میکند.
 -5-2رطوبت بورقیه دماغ :رطوبت بورقی رطوبتی است که حرارت در آن
به اندازهای اثر کرده که باعث سوختن و خاکستر شدن آن شده است و این
رطوبت به دلیل این تیزی و سوزانندگی خود باعث آزردن دماغ وخروج روح
نفسانی به سمت بیرون میشود واین بیماری اغلب در افراد پیر اتفاق میافتد زیرا
جوهر دماغ آن ها خشک است.
-6-2حمی (تب) :تب باعث باالرفتن بخارات گرم سوزاننده به سمت دماغ و
در نتیجه بیخوابی میشود.
 -7-2امتالء معده و سوء هضم :خوردن غذای زیاد هنگام خواب باعث
سنگینی معده و هضم ناقص شده و در نتیجه ریاح تولید میشود و احساس
کشیدگی و درد ناشی از ریاح در معده منجر به بیدار شدن فرد از خواب و منقطع
شدن خواب میگردد ولی زمانی که شخص بیدار است میتواند غذای غیر هضم
شده را با قی دفع کند یا ریاح تولید شده را با آروغ خارج کند.
-2-8وجع (درد) :درد اعضا را از فعالیت طبیعی خود باز میدارد و طبیعت را
به مقاومت با درد و دفع فساد مشغول میسازد و مانع خواب میشود(.)4،11،15،16
 -2-9باالرفتن بخارات فاسد بسیار به دماغ :خوردن غذای نفاخ بخاردار مثل
باقال ،عدس ،تره و شنبلیله باعث باالرفتن بخارات به سر ،ایجاد سنگینی در سر،

 / 121فصلنامه تاریخ پزشكي .........سال پنجم ،شماره چهاردهم ،بهار 2931

سردرد ،تخیل خیاالت فاسد ،دیدن خوابهای وحشتناک و در نتیجه بیدارشدن از
خواب وترس در خواب میشود)11( .
 -2-13سرطان یا ورم سوداوی دماغ :بخارات فاسد و خشک که از محل ورم
عالیم بالینی بیخوابی در انواع سوء مزاج دماغ
برای تشخیص هر بیماری ابتدا باید نشانهها و عالیم آن بیماری را دانست،
برای تشخیص انواع بیخوابی نیز شناخت عالیم آن ضروری است که حکمای
طب سنتی با تفکیک نوع سوء مزاج دماغ عالیم بالینی آنها را کامالً شرح
دادهاند .ابتدا بر اساس وجود یا عدم وجود ماده یا خلط ،ساده و مادی بودن سوء
مزاج را تعیین میکردند ( )8و سپس با توجه به عالیم بالینی نوع سوء مزاج دماغ
را مشخص میکردند که به شرح آن میپردازیم:
-1سوء مزاج خشک سادهی دماغ :در صورتی که غلبهی خشکی به تنهایی در
دماغ وجود داشته باشد عالیم سبکی سر ،سبکی حواس ،خشکی چشم و زبان و
بینی در فرد ظاهر میشود.
 -2سوء مزاج گرم و خشک سادهی دماغ :در این نوع عالیم غلبه گرمی مانند
تشنگی مفرط ،احساس سوزش و گرمی در سر و عمق چشمها همراه با عالیم
خشکی دماغ وجود دارد و سر در لمس گرم به نظر میرسد.
 -3سوء مزاج صفراوی دماغ (گرم و خشک مادی) :در این نوع عالیم غلبهی
صفرا مانند تلخی دهان و زردی رنگ چهره همراه با عالیم خشکی دماغ دیده
میشود.
 -4سوء مزاج سوداوی دماغ (سرد و خشک مادی) :در این نوع به دلیل
خشکی سودا و ظلمت و منافرت آن با روح نفسانی عالیم غلبهی سودا مانند
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به دماغ میرسد مانع خواب میشود)11، 15-18( .
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احساس ترس در خواب ،دیدن خوابهای وحشتناک و پریدن از خواب با ترس
در فرد ظاهر میشود و فرد احساس سنگینی در سر میکند.
بررسي اسباب وعلل بيخوابي از دیدگاه طب سنتي ایران و مقایسه آن با طب نوین

-5اجتماع رطوبت بورقیه در دماغ :در این حالت چون مقداری از این
رطوبت از دماغ به سمت چشم و بینی سرازیر میشود عالمت خروج ترشحات از
بینی و خروج چرک از چشم در فرد وجود دارد و به دلیل غلبه رطوبت بورقیه فرد
احساس سنگینی مختصری در سر میکند از مشخصات اصلی این نوع بیخوابی
وجود آن در افراد مسن است .در این نوع بیخوابی به دلیل وجود رطوبت در دماغ
شخص میل به خواب دارد و میخوابد اما به دلیل حرارت شدیدی که همراه این
رطوبت است مرتباً و به سرعت از خواب پریده و بیدار میشود؛ زیرا درخواب
حرارت غریزی میل به باطن میکند و در آن رطوبات تصرف میکند و بخارات
زیاد گزندهای ایجاد میکند که با آزردن روح نفسانی باعث خروج آن به ظاهر
بدن و بی خوابی میشود)4،11،15،16( .
بیخوابی در طب نوین
اختالالت خواب بر اساس  DSM-IVبه دو دسته اصلی «کژخوابی» ( )22و
«بدخوابی» ( )23تقسیم میشوند .کژخوابیها اختالل کمیت یا زمان بندی خواب
هستند و شامل پرخوابی و بیخوابی میباشند .بدخوابیها رفتارهای غیر طبیعی در
حین خواب هستند ( .)2شایعترین نوع اختالل خواب ،بیخوابی است که در طب
نوین با واژه « »insomniaبیان میشود و در این مقاله به بررسی آن میپردازیم.
طبق معیارهای  ،DSM-IVبی خوابی به اشکال در شروع خواب ،دوام خواب یا
نداشتن خواب نیروبخش به مدت یک ماه یا بیشتر که منجر به اختالل عملکرد
شخص شود اطالق میگردد .براساس معیارهای International ( ICSD-2

 )classification of sleep disordersعلل اصلی بی خوابی شامل موارد زیر است:
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-1بیخوابی تطبیقی :یک بیخوابی گذرا است که در اثر حوادث استرس زا
ایجاد میشود و با رفع استرس برطرف میشود.
-2بیخوابی روانی -فیزیولوژی :شکایت اصلی بیمار دشواری در شروع خواب
همین دلیل بیخوابی شرطی شده نیز خوانده میشود
-3بیخوابی کاذب :ادراک اشتباهی حالت خواب یک بیخوابی ذهنی است و
بیمار ادعا میکند بیخوابی دارد اما خواب نگاری چندگانه یک خواب نرمال را
برای بیمار نشان میدهد
-4بیخوابی ایدیوپاتیک :این بیخوابی از اوایل زندگی وجود دارد و در
سراسر عمر ادامه دارد؛ علت آن نامشخص است و پس از رد سایر علل بیخوابی
تأیید میشود.
-5بیخوابی وابسته به بیماریهای مغزی :بیخوابی نشانهی ثانویهی یک
بیماری عصبی یا روانی است مانند افسردگی اساسی ،اختالل دوقطبی ،اسکیزوفرنی،
اختالل اضطرابی منتشر.
-6بهداشت ناکافی خواب :سبک زندگی نادرست بیمار مانند عدم رعایت
منظم ساعات خواب و بیداری ،چرت زدن روزانه ،مصرف زیاد کافئین،
سیگارکشیدن ،خوردن غذای سنگین ،محرکهای فیزیکی یا هیجانی و ورزش
شدید دقیقاً قبل از رفتن به رختخواب باعث بیخوابی میشود .گرسنگی قبل از
خواب ،نور ،سر و صدا و هوای گرم مانع خوابیدن میشود.
-7بیخوابی رفتاری دوران کودکی :به دلیل وابستگی دوران کودکی به یک
محرک اختصاصی برای خوابیدن ایجاد میشود.
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است و اشیای مربوط به خواب به محرکهای شرطی بیخوابی تبدیل شدهاند؛ به
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-8بیخوابی وابسته به دارو یا مواد :استفاده از الکل و خوابآورها گرچه در
ابتدا شروع خواب را بهبود میبخشد؛ ولی کیفیت خواب را کاهش میدهد و نسبت
بررسي اسباب وعلل بيخوابي از دیدگاه طب سنتي ایران و مقایسه آن با طب نوین

به آنها تحمّل ایجاد میشود.
-9بیخوابی وابسته به وضعیتهای پزشکی :اختالالت دردناک ،اختالالت
تنفسی ،حاملگی ،منوپوز.
-13بیخوابی غیرارگانیک :بیخوابی وابسته به مواد یا وضعیتهای
فیزیولوژیک شناخته شده نیست)24( .
عالوه بر موارد فوق در بعضی کتب و مقاالت سن باال ،اختالالت ریتم
سیرکادین (مانند کار شیفتی و پروازهای طوالنی مدت) ،تغییرات محیطی،
رژیمهای غذایی ،بیماریهای ساقه مغز یا هیپوتاالموس ،بیماریهای غددی ،عفونی
و نئوپالستیک ازعلل دیگربیخوابی شمرده میشوند)2( .
مقایسهی علل بیخوابی در طب سنتی و طب نوین (جدول شماره .)1
بعضی از علل بیخوابی در طب سنتی که قبالً به تفصیل شرح داده شد مربوط
به سوء مزاج دماغ بوده که معادلی در طب نوین ندارد؛ زیرا مزاج در طب نوین
تعریف نشده است .با وجود این در طب نوین اعتقاد بر این است که میزان نیاز به
خواب در افراد مختلف متفاوت است و بعضی افراد به طور طبیعی به خواب
کمتری نیاز دارند ( )2که میتواند تا حدودی معادل نیاز کمتر به خواب در افراد
با خشکی مزاج مغز باشد )4( .دستهای دیگر از علل بیخوابی در طب سنتی مانند
شبکاری ،غذا خوردن در حد افراط و تفریط ،روشنایی محل خواب ،استفراغ زیاد،
راه رفتن در آفتاب در هوای گرم ،غم و اندوه ،ترس و افکار پریشان ،شادی و
نشاط به دلیل عدم رعایت «سته ضروریه» از سوی فرد به وجود میآید و با
رعایت اصول ششگانه الزم برای زندگی (آب و هوا ،اغذیه و اشربه ،خواب و
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بیداری ،احتباس و استفراغ ،حرکت و سکون و اعراض نفسانی) مشکل برطرف
میشود .در طب نوین ،بهداشت خواب را میتوان معادل بخشی از سته ضروریه در
طب سنتی در نظر گرفت؛ زیرا در طب نوین تغذیه مناسب قبل از خواب و رعایت
فیزیکی و هیجانی شدید و پرهیز از مصرف الکل و سیگار را از اصول بهداشت
خواب شمرده و عدم رعایت این موارد را از دالیل بیخوابی ذکر کردهاند .صعود
بخارات فاسد به دماغ در طب سنتی نیز یکی از دالیل بیخوابی است .شاید بتوان
گفت بیخوابی وابسته به مصرف مواد مثل الکل یا کشیدن سیگار از راه صعود
بخارات فاسد منجر به بیخوابی میشوند که البته نیاز به تحقیقات بیشتری دارد .از
نظر بیماریها در طب سنتی تا حدودی میتوان غم و اندوه را معادل اختالالت
افسردگی و ترس را معادل اختالالت اضطرابی در نظر گرفت زیرا در طب نوین
افسردگی و اضطراب از علل بیخوابی محسوب میشوند .البته غم و اندوه و ترس
از اعراض نفسانی به حساب میآیند و جزو سته ضروریه هستند و در صورت
خروج از حد اعتدال جزو بیماریها طبقه بندی میشوند .اما اورام سوداوی دماغ و
سرطان دماغ را میتوان معادل بیماریهای عصبی و بیماریهای مربوط به
هیپوتاالموس و ساقه مغز یا بیماریهای نئوپالستیک در نظر گرفت که در طب
نوین از عوامل بیخوابی ذکر شدهاند؛ اما اثبات آن به تحقیق بیشتری نیاز دارد.
اختالالت دردناک هم در طب سنتی هم در طب نوین از علل بی خوابی محسوب
میشوند .اگرچه در طب سنتی ،تب از علل بیخوابی ذکر شده است ،اما در طب
نوین از بیماریهای عفونی به عنوان یکی از عوامل بیخوابی یاد شده است .شاید
یکی از دالیل آن احتمال وجود تب در اغلب بیماریهای عفونی باشد.
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شرایط اتاق خواب از نظر نور ،صدا و دمای محیط ،همچنین پرهیز از حرکات
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نتیجه گیری
با بررسی علل «سهر» در کتب مختلف طب سنتی به این نتیجه دست یافتیم
بررسي اسباب وعلل بيخوابي از دیدگاه طب سنتي ایران و مقایسه آن با طب نوین

که بیخوابی یا مرضی همراه با غلبه خلط است که با توجه به عالیم بالینی این
خلط صفرا یا سودا میباشد یا بدون غلبه خلط است که در این صورت فقط افزایش
کیفیت خشکی به تنهایی یا گرمی و خشکی را با هم در دماغ داریم که در هر
یک از چهار صورت فوق ،خشکی دماغ جزء اصلی این علتهاست که باعث بروز
بیخوابی میشود .همچنین افراد دارای مزاج خشک دماغ به خواب کمتری نیاز
دارند و بیشتر مستعد بی خوابی هستند .در طب امروزی نیز اعتقاد بر این است که
نیاز افراد به خواب متفاوت است و بعضی افراد به طور طبیعی به خواب کمتری
نیاز دارند و افراد مبتال به بی خوابی نسبت به افراد سالم تحریک پذیرترند و از
سطح باالی هوشیاری در تمام مدت شبانه روز برخوردارند که مانعی برای به
خواب رفتنشان است .بر همین اساس نیز سطح متابولیک بدنی باالیی دارند و در
طول روز نیز از خستگی شکایت دارند و در عملکرد مغزی این افراد متابولیسم
گلوکز مغزی هم در خواب و هم در بیداری باالست ( )6که این نظر میتواند تا
حدودی تأییدکنندهی نیاز کمتر به خواب در مزاج خشک دماغ باشد زیرا از
دیدگاه حکما نیز بیداری مفرط به دلیل مصرف بیشتر انرژی ،اشتها را افزایش
میدهد و به دلیل تحلیل بیشتر ،احساس گرسنگی در شخص ایجاد میکند در حالی
که به علت سوء هضم در درازمدت باعث خشکی و الغری کل بدن میگردد و
مزاج دماغ را نیز فاسد مینماید )8( .در مطالعات امروزی نیز اعتقاد بر این است
که محرومیت از خواب فرد را دچار تحریک پذیری و در نهایت بی حالی میکند
و در مطالعات حیوانی ،محرومیت از خواب باعث ایجاد ظاهر ضعیف و نحیف،
ضایعات پوستی ،کاهش وزن ،افزایش مصرف انرژی ،افزایش مصرف غذا،کاهش
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درجه حرارت بدن و مرگ میشود )2( .براساس طب نوین ،آن دسته از علل
بیخوابی که مربوط به عدم رعایت بهداشت خواب هستند شباهت زیادی به علل
اختیاری بی خوابی در طب سنتی دارند تا جایی که میتوان گفت رعایت بهداشت
هم درطب نوین و هم در طب سنتی از علل بی خوابی شمرده میشوند مثل
اختالالت دردناک ،افسردگی و اضطراب ولی سوء مزاجات دماغ که در طب سنتی
از علل عمده بی خوابی محسوب میشوند در طب نوین نیاز به تحقیقات گسترده
ای دارند زیرا اساس درمان بی خوابی در طب سنتی رطوبت بخشیدن به دماغ است
که میتواند با اغذیه ،ادویه یا اعمال یداوی مثل ماساژ انجام شود .در نهایت
شناخت اسباب وعالیم بی خوابی و عوامل مستعدکننده بروز آن از دیدگاه طب
سنتی به ما کمک مینماید تا تقسیم بندی کاربردی و جدیدی برای بی خوابی
پیشنهاد نموده و راهکارهای پیشگیری و درمانی جدید برمبنای آن ارائه کنیم .امید
است که با مطالعات تکمیلی بالینی در آینده اصالح مزاج دماغ به عنوان یکی از
پایههای درمان بی خوابی ،مورد نظر پژوهشگران قرار گیرد.
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خواب ،معادل رعایت کردن بعضی از موارد سته ضروری است .بعضی از بیماریها
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نمودار شماره  :1اسباب «سهر»(بی خوابی) بر اساس اختیاری و غیر اختیاری بودن
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جدول شماره  :1مقایسه علل بی خوابی در طب سنتی و طب نوین
طب سنتی

معادل در طب نوین

شب کاری

بهداشت ناکافی خواب (کار شیفتی به دلیل اختالل ریتم شبانه

کم غذا خوردن

بهداشت ناکافی خواب (گرسنگی قبل از خواب)

زیاد غذا خوردن

بهداشت ناکافی خواب (خوردن غذای زیاد)

نور و روشنایی بهداشت ناکافی خواب (تاریک نبودن اتاق خواب)
محل خواب
استفراغ

زیاد بهداشت ناکافی خواب (ورزش زیاد قبل از خواب که منجر به

مثل راه رفتن در خستگی مفرط شود نوعی استفراغ محسوب میشود که باعث بی
آفتاب در هوای خوابی میشود) ،گرما و سرمای زیاد نیز از شرایط محیطی نامناسب
گرم

برای خواب ذکر شده است که منجر به بی خوابی میشود

غم و اندوه

بیماری های روانی (افسردگی)

ترس و افکار بیماری های روانی (اختالل اضطرابی منتشر)
زیاد و پریشان
سوء

مزاج در طب نوین ذکر نشده است

خشک

ساده

دماغ
سوء مزاج گرم در طب نوین ذکر نشده است
و خشک ساده
دماغ
سوء مزاج گرم در طب نوین ذکر نشده است
و خشک مادی
دماغ
سوء مزاج سرد در طب نوین ذکر نشده است
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روزی خواب باعث بی خوابی میشود)
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و خشک مادی
دماغ
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رطوبتبورقیه

در طب نوین ذکر نشده است

دماغ
در طب نوین تب به عنوان یک عامل بی خوابی ذکر نشده است اما

تب

بیماری های عفونی یکی از علل بی خوابی محسوب میشوند که
شاید به دلیل وجود تب در اغلب بیماریهای عفونی باشد
پری معده و بهداشت ناکافی خواب (زیاد غذا خوردن)
سوء هاضمه
درد

بی خوابی وابسته به وضعیتهای طبی مثل اختالالت دردناک

باال

رفتن در طب نوین ذکر نشده است شاید بی خوابی وابسته به مصرف

بخارات فاسد به مواد مثل الکل یا کشیدن سیگار از راه صعود بخارات فاسد منجر به
دماغ

بی خوابی شوند که نیاز به تحقیقات بیش تری دارد

سرطان یا ورم بی خوابی وابسته به بیماریهای مغزی ،بیماریهای هیپوتاالموس و
سوداوی دماغ

ساقهی مغز ،بیماریهای نئوپالستیک
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