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 ماساژ درمانی در طب سنتی ایران

 
 * 1، فاطمه عطارزاده3، مهدی فالح2، مامک هاشمی2، مهرداد کریمی1، مجید نیمروزی1امیرمحمد جالدت

 

  قات طب سنتی و تاریخ طب، دانشگاه علوم پزشکی شیرازدستیار طب سنتی ایران، مرکز تحقی .1
 دستیار طب سنتی ایران، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران  .2
 دستیار طب سنتی ایران، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .3

 

 چكيده

 مقدمه و اهداف
از اص و    یک  یحرک ت و ماس اژ را    یران  یمطرح بوده است و پزشکان ا رانیا یدر طب سنت یصورت جدبدن از حرکت به  یریرپذیآموزش ماساژ و نحوه تأث

 .اند ذکر کرده یحفظ تندرست

 یش ود و تف اوت اص ل    یبررس   یرانیا یدر پزشک یهدف و کاربرد ماساژ درمان گاه،یجا ات،یمنابع مکتوب در بخش کل یکه با بررس شده یمطالعه سع نیا در

 .ماساژ مشخص شود های¬سبک گریدماساژ با  نیا

ماساژ بر اساس شدت، سرعت، م دت و نح وه اج را ب ه پ نه دس ته        نیا. بدن و کمک به دفع مواد زائد از بدن است هیحرارت پا میهدف تنظ یرانیماساژ ا در

 .شود یم میو خشن تقس ریصلب، نرم، معتد ، کث

کودکان، زن ان ب اردار،    یعنیخاص  های¬خاص و با توجه به گروه یمتمرکز بر عضو ایه صورت عام ماساژ را ب ،یمشتر تیو شکا ازیبر اساس ن یرانیا پزشکان

 .مطالعه شده است ینیبال یها ییدر کارآزما ها هیتوص نیاثرات ا زین یدر موارد. کنند یم هیافراد مسن و ورزشکاران توص

 شیخاص ه ر ف رد و س بب اخ ت   پ       طیبه شرا ژهیژ نه در نحوه اجرا بلکه در توجه وماسا های سبک گریبا د یرانیکه عمده تفاوت ماساژ ا رسد ینظر م به

 .است آمده

 كليدي گان ژوا
 دلک و غمز ران،یا یماساژ، طب سنت
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 مقدمه و اهداف
مطالعات آن به  هیکه امروزه نتا [1-4] استیرو به گسترش طب مکمل در دن یدرمان یشکلها نیتر عیاز جمله شا یماساژ درمان

روش  نیمختلف ا یها سبک ینیشناخت اثرات بال یبرا یمتعدد یها ییکارآزما زین رانیدر ا[ 0] .شده استمنتشر  یصورت کاربرد

 [ 8-12]. انجام شده است رهیو غ یرفلکسولوژ ،یهند ،یمانند ماساژ سوئد یدرمان

 یرانیاز مشت و ما  ا یریمطالب و تصاو یمختلف ماساژ همراه با گردآور یها وهیبه ش یعلم یباز نگر نکهیبا وجود ا متأسفانه

 اواخر عنوان نیاست که تا هم یدرحال نیا. صورت نگرفته است یرانیدر خصوص ماساژ ا یجامع یاما در ادامه، بررس [13]بوده؛ 

 در حمام یکش سهیو ک یو دالک [14] بوده یرانیمکتوبات پزشکان ا یبهداشت یها ماساژ با سنگ پا جزء سرفصل ایمثل مالش  ییها

در  رانیدر ا یدالک شهیبه پ یبه علت اشتغا  عده قابل توجه یاست؛ حت آمده یمعمو  به حساب م یامر بهداشت کی یرانیا یها

 [10]. شده است فیحرفه تأل نیا انصاحب یبرا "هیرساله دالک"با عنوان  یتخصص یکتاب مریقجری ه1222سا  

بعد از اس م مطرح بوده است و به نظر  یدر دوران پزشک یورت جدبدن از حرکت به ص یریرپذیواقع آموزش ماساژ و نحوه تأث در

 یاسحاق بن عل [18-12]. گرفته شده باشد دنیلمس کردن و مال یبه معنا( massa)مسح  یلغت ماساژ هم از واژه عرب شهیر رسد یم

بر  مارانیو معالجه ب یتآورده است که توجه به حرکت و ورزش جهت حفظ تندرس یپزشک قکتاب اخ  نیتر یمیدر قد یرهاو

کرده و دلک،  انیاوقات پرداختن به آن را ب نیضرورت ورزش و بهتر نوسیبقراط و جال یها با استناد به گفته یو. پزشک الزم است

و  تیفیک دیپزشک با دیگو یاو م. ورزش شمرده است ینوع زیهمراهند ن یآنها را  که با حرکات قو ریاستحمام و نظا ،یروغن مال

در مکتوبات خود در ادامه بحث  یرانیپزشکان ا [11]. را بشناسد ها یماریو درمان ب یریشگیاعضا، پ تیتقو یار حرکات الزم برامقد

 یمالش و از بازتاب شناس یعنیمنابع معموالً از ماساژ با نام دلک  نیدر ا[ 11-28]ورزش به بحث ماساژ  پرداخته اند  ای اضتیر

  [22]. شده است ادیفشردن اعضا با انگشت  یمز به معناتحت عنوان غ( یرفلکسولوژ)

مورد  رانیا یمتون طب سنت یرانیا یو درمان پزشک یریشگیو نقش ماساژ در پ گاهیجا ت،یمطالعه با هدف شناخت اهم نیا در

 .اند قرار گرفته یبررس

 و روش ها مواد
 نیا. شدند یگردآور رانیا یاز متون طب سنت اتیش کلمرتبط با دلک و غمز از بخ یها سرفصل یفیمطالعه مرور توص نیا در

، (ق 4و  3قرن ) یالطب راز یف یمنصور[ 11]، (قرن دوم ق) یالرهاو ینوشته اسحق ابن عل بیادب الطب: متون مشتمل بودند بر
ترجمه [ 21] ،ینسخه عرب در کنار [21] یترجمه فارس( ق4قرن ) یکامل الصناعه اهواز [22]، (ق 4قرن) ینیاخو نیالمتعلم تیهدا[ 11]

 [24] هیو اغراض الطب [23] یخوارزمشاه رهیذخ[ 21]آن،  یدر کنار نسخه عرب[ 22]( ق 0و  4قرن ) نایکتاب قانون در طب ابن س یفارس

ه خ صه الحکم[ 20]، (ق 12و  11قرن ) یمفرح القلوب ارزان[ 32]، (ق 8قرن )الطب ابن رشد  یف اتی، الکل(ق 8و 0قرن ) یجرجان

و حفظ الصحه  [10]( ق 13قرن )خان  میکر هیرساله دالک [31] ،ینوشته هرو یصالح نیقراباد [28]، (ق 12قرن ) یرازیش یلیعق

 [14](. ق 13قرن ) ی نیاثر گ یناصر

مفرح  یاهحفظ الصحه کتاب ای یدارنده تندرست نگه ریو مالش در بخش تداب دنیدلک، غمز، مال یها واژه دیکل یادامه با جستجو در

اما از  .(2جدو )مورد مداقه قرار گرفت  یرانیطب ا هیاول یها و درمان یریشگیالقلوب و خ صه الحکمه کاربرد ماساژ در حوزه پ

مرتبط با درمان پرداخته نشد  اتیبه جزئ نیاز ا شتریبود ب یرانیا یدر پزشک یماساژ درمان اتیکل یبررس همطالع نیآنجا که هدف ا

 .موکو  شد یبه مطالعات بعد یرانیالجات طب اکتب مع یو بررس

 تیو سا Medline ،Google Scholar یاط عات یها گاهیدر پا Massageواژه  دیکل یآخر با جستجو در

http://www.mdconsult.com  و  یطب سنت قاتیکتابخانه مرکز تحق نیتهران و همچن یدانشگاه علوم پزشک تا یجیکتابخانه د

 .شد یشده گردآور انیدر ارتباط با مطالب ب ریاخ یواهد مطالعاتش رازیطب ش خیتار
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 ها افتهی

 یرانیا یضرورت دلک و غمز از منظر پزشک 

بدن از فضو ، آماده  یپاکساز یورزش را برا ای اضتیر ینیابوبکر اخو. اند کرده انیرا در لزوم ورزش و دلک ب یمتعدد لیدال حکما

معتقد است که  زین یراز یاستاد و [22]. داند یالزم م هیپا یانرژ ای یزیحرارت غر شیو افزا ییمواد غذا افتیدر یشدن اعضا برا

  [11]. ا الزم استه مانده پس هیبدن و کمک به تخل یدفع یها فعا  نگه داشتن راه یجنبش و ورزش برا

بدن در جهت  یدرون یها ستمیرد سبدن و بهبود سوخت و ساز و عملک هیدلک کمک به حرارت پا ایحرکت  یواقع ثمره اصل در

به کمک حرکت اعضا  یشدن حرارت درون ختهیاز نظر حکما برانگ. جذب و دفع بهتر مواد است رسان، بیمقابله با عوامل آس

که مدد  یحرارت" دیگو یم یجرجان لیاسماع دیکه س بدن است؛ همچنان ادارهفرد در  یراه کمک به حرارت درون نیتر ستهیشا

 [24]. "ها تولد کند است که از حرکت اندام یو از گوهر اوست، حرارت دیرا شا یزیحرارت غر

را با ورزش آغاز  یقائل است بحث خود در اصو  ششگانه تندرست یحرکت در حفظ س مت یکه برا یتیبه جهت اهم نایابن س اما

عفونت،  شیدایپ یبرا طیشرا ابندی یتجمع ممواد زائد حاصل از مراحل مختلف هضم در بدن  یکه وقت شود یاو متذکر م. کند یم

 نیاز ا یریشگیراه پ نیبهتر یو. شود یبدن کاسته م یو از توان دفاع ایبروز ورم مه و یاعتدال یب ای یمزاج سوء یها یماریب

رد در زمان مناسب و متناسب با مزاج معتد  ف ح،یو معتقد است که اگر تحرک اعضا به صورت صح داند یعوارض را ورزش م

که افراط در ورزش  شود یدلک متذکر م ضرورت انیدر ب یخراسان یلیعق [22]. شود یم ازین یبدن از مصرف دارو ب ،ردیصورت بگ

ورزش کردن  دیشد قیو تعر یپس الزم است که قبل از بروز خستگ شود؛ یبدن باعث ضعف م یضرور یها رطوبت لیبا تحل

 یدلک و مالش را قبل از ورزش برا نیهمچن یو. روند و دفع شوند لیکمک دلک تحلمواد محتبس در اعضا به  یمتوقف شود و باق

 [28]. داند یم یشدن اعضا جهت حرکت ضرور دهآما

 دلک و غمز دیو فوا یبند دسته

بدن را  یدلک سراسر یاهواز یمجوس. اعضا باشد یخاص و محدود به برخ ایشامل کل بدن  یعنیبه صورت عام  تواند یم حرکت

 [21]. شمرد یخاص برم یها پزشکان را جزء حرکت یاز سو یزیتجو یهات عام و حرک یها مله حرکتاز ج

و   دلک نرم، آهسته. بر اساس شدت، سرعت و مدت متفاوت است شود یاعضا اعما  م یبر رو گریکه توسط فرد د یحرکت ای دلک

 یو بالندگ یبدن، باز شدن منافذ پوست یو آرام یعث نرمبا کند یکه پوست شروع به قرمز شدن م یماساژ تا حد یعنیکوتاه مدت 

سفت و  ها چهیو ماه شود یاعما  م یشتریب یسرعت، قدرت و زمان مشت و ما  در حد اعتدا  گرما شیبا افزا. شود یاعضا م

 یرو به کاستن م اعضا یکه بالندگ یزمان یعنی گذرد یشدت، سرعت و مدت ماساژ از حد اعتدا  م یاما وقت شوند؛ یم رومندترین

  [21-22]. کند یبر عضو غلبه م یو سرد یو کم کم الغر شود یشروع م لیتحل نهد

 [28]: مختلف دلک عبارتند از  یها شکل

.شود یعضو کمک م یو سفت تیبه تقو قیو عم یروش با مالش قو نیدر ا: و صلب  یدلک قو1  -

.شود یعضو م یوبت و نرمحجم، جذب رط شیافزا ایباعث تخلخل :  نیدلک نرم و ل2  -

ندارد  یادیز لیو چون قدرت تحل کند یحرارت معتد  در عضو به جذب مواد به سمت عضو کمک م جادیبا ا: دلک معتد  3

.شود یم یموضع یباعث چاق

 -

.شود یرا سبب م یموضع یو الغر ادیز لیمدت تحل یدلک طوالن نیا:  ریدلک کث4  -

روند و هم خون  لیها تحل تا هم رطوبت شود یانجام م( یپارچه پشم)خشن  یا با پارچهروش ماساژ  نیدر ا: دلک خشن 0

عضو شود؛ اما  یو بزرگ یسبب سفت تواند یم ابدیدر عضو ادامه  یماساژ تا زمان بروز سرخ نیاگر ا. به موضع جذب شود یادیز

.عضو همراه خواهد بود لیمرحله با تحل نیادامه ماساژ بعد از ا

 -
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 دیاز فوا ریدلک و غمز به غ یباعث شده که برا یرانیمطرح در طب ا یعضو نیب یها دلک و غمز در کنار ارتباط یضعمو اثرات

. مطرح باشد زین یا ژهیو یدرمان یبهداشت هینتا یتوان بدن شیکمک به جذب مواد، دفع فضو  و افزا یعنیمشابه به ورزش 

 ( 1-جدو )

 [2و  22، 22، 31، 61]طب سنتی ایرانی و منابع اخیر اهداف و فواید ماساژ درمنابع . 1ولجد

 از دریچه مطالعات اخیر از منظر پزشکی ایرانی

 *بهبود جذب، هضم و دفع مواد

 بهبود جریان لنف و خون (هاترقیق و تحلیل رطوبت)

 پاکسازی مجاری تنفسی

 کاهش خستگی

 

 فیزیولوژیکاثرات 

 

 

 

 رفلکسی،

 نورولوژیک و

 روانی

 

 مکانیکی

 ایمونولوژیکیو 

 ها به بدنروغن فوایدرساندن 

 اص ح چاقی و الغری موضعی

 تحلیل ماده غلیظ یا لزج محتبس در یک عضو

سردرد، کمردرد، دردهای ارتوپدی و درد )کاهش درد 

 (سائیدگی مفاصل، درد حاملگی و زایمان، سرطان

 بهبود کمیت و کیفیت خواب

 کاهش استرس، افسردگی واضطراب

هترین درمان اخت   ناشی از تجمع مواد مضر در یک موضع ب

 (برد مجمد و ریح محتبس)

منحرف ساختن گردش مواد به )جذب ماده از باال به پایین بدن 

 (سمت پایین بدن

 *سفتی وترها و عض تتقویت اعضا، 

 نرمی اندام و باز شدن گره اعضا

 هاافزایش قدرت مقابله با آفت

 ض نیکاهش کشیدگی ع

 افزایش قابلیت تحرک بافت نرم

 افزایش دامنه حرکت بدون درد

 

 فواید مشترک دلک و غمز با ورزش*: 

. است یدرمان انتخاب ،است یموضع یالغر ای یهدف از درمان، چاق ایعضو است  کیمحدود به  یماریکه ب یواقع دلک در موارد در

             یناش یحیاحتباس ر ایاز برد مجمد  یرانیطب ا یتخصص انیت که به باس ییها یماریمقابله با ب یدرمان برا نیدلک بهتر

 [20]. است ریدلک کث یماریبا ب ابلهموارد تنها راه مق نیدر ا[ 28] .شوند یم

           نضه آن کمک  ایعضو محتبس است با رفع غلظت و لزوجت آماده شدن ماده جهت دفع  کیکه ماده زائد در  یدر موارد دلک

 [ 28]. آن دلک است لیتنها راه تحل شود یبه علت غلظت و لزوجتش از بدن دفع نم یموارد که ماده موذ نیدر ا[ 33-32، 20]. کند یم

 یحرارت موضع شیبا افزا تواند یعضو م هیپا ای ییمالش مکرر قسمت ابتدا یموضع ینقصان عارض از الغر ای یمادرزاد یکوچک در

تنها  جهینت نیشود؛ البته ا یموضع یباعث چاق یعضو هیرا به موضع جذب کند و با بهبود تغذ یشترین بعضو خو یو اتساع مجار

 [20-28]. شود ینم دهیمجاور هم مشارکت دارند د یعام بدن که اعضا یها حرکتو در  شود یحاصل م یاز دلک موضع

 یدر اعضا یبا رفع گرفتگ تواند یدلک و غمز م ،یرانیا یدر پزشک یعضو نیب ی تنگاتنگ شناخته شده  نگر و ارتباط نگاه کل از

متناظر با نقاط مالش داده شده کمک کند و باعث توجه  ینقاط مالش داده شده به بهبود عملکرد اعضا یهمراستا یعنی یمحاذ

اساس ماساژ  نیبر ا [20-28] .کمک کند یعیطب یبه دفع مواد زائد از مجار قیطر نیبدن شود و بد نییمواد از باال به سمت پا انیجر

و استفاده از  [22]مطرح است  یروش درمان کیبه خصوص امراض سر به عنوان  یمختلف یها یماریدر ب یغمز درمان ایدست و پا 

 [34,14 -30]. شود یم هیسر توص یها یماریدر همه ب یزانار میدر اکثر و به قو  حک دیو مف یامر بهداشت کیپا به عنوان  سنگ

 دلک و غمز  ییاجرا وهیش انتخاب

 . شود یمشخص م یو منطقه دلک بسته به هدف درمان تیکم ت،یفیک یرانیا یپزشک در

دلک کل بدن با قدرت، ( یپوست یها لک)مانند بهق و کلف  یدر عوارض پوست ایو  یکسل ،یمانند خستگ یمشک ت عموم یبرا

اشتها و رفع  تیمشت و ما  در تقو نیا شود، یم هیم و آهسته توصنر یلیو نه خ یو طوالن دیشد اریسرعت و مدت متوسط و نه بس
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 ها یدرمان در انواع خستگ یها هیاز پا یکیماساژ کل بدن را  یجرجان لیاسماع دیس [38]. است دیمف زیجوش و خارش بدن ن عرق

در  یظیغل حیر ایکه ماده  یزمان ایعضو است و  کیکه درمان متمرکز بر  یدر مقابل در موارد [23] .کند یذکر م ها یماندگ ای

. شود یم هیتوص یریدرگ هیبا ناح مرتبطدر مناطق  یعارض شده است دلک موضع یموضع یسرد ایخاص تجمع کرده  یعضو

 [20،23، 31، 30، 32-31]( 2جدو )

 مالی موضعی و کاربردهای آن در پزشکی ایرانیهایی از دلک و غمز و روغنمثال.  2جدول

 کاربرد آن مالیوغنموضع مالش یا ر

 (انقباض عض نی)رفع تشنه  (ستون فقرات)سر و فقار 

 (دردهای کولیکی)ضعف دستگاه گوارش و تولید نفخ   اعصاب پشت و گردن

 (پاکسازی سر)تحلیل اخ ط دماغ  هامالیدن شانه

 ورم لثه لثه

 کمک به فصاحت ک م کودک بیخ زبان

 هاورم لوزه هالوزه

 سرفه و خشکی مجاری تنفسی حلق و سینه

 های خلطیتجمع رطوبت در سر و سینه و سرفه بناگوش، شقیقه و کف دست و پا

 تنفس غیرطبیعی بیخ گوش و زبان

 خرخر زیاد در خواب به دنبا  غلبه رطوبت ها، حلق، دست و پا و سینهبن گوش

 درمان اولیه در حمله صرع بینی، گوش، کف دست و پای و شقیقه

 (دهانه معده را نباید روغن مالی کرد)ضعف معده  همعد

 اطراف ناف و شکم
 (در صورتیکه همراه تب نباشد)یبوست مزاج 

 (ضعف دستگاه گوارش و تولید نفخ)دردهای کولیکی 

 دردهای کولیکی همراه یبوست مزاج شکم و مقعد

 اکثر امراض سر، افزایش قوای جنسی کف پا

 

بر ( برد جامد) دیشد یکه سرد یو در زمان( یحیماده ر)از تجمع مواد  یناش یماد یها یماریساژ در بما ت،یو کم تیفیلحاظ ک از

و  ظیماده غل یاما وقت [20،10] .مواد زائد کمک شود لیباشد تا ضمن مراعات ضعف عضو به تحل ریو کث میم  دیعضو غلبه کرده با

  [20، 32]. و قابل دفع شود قیرق یمتوسط حرارت موضع شیفزامعتد  الزم است تا با ا ژماسا ،در عضو حبس شده یلزج

 شیمفصل افزا یدامنه حرکت ایو با روغن مناسب الزم است تا طراوت عضو  میمفصل دلک م  یخشک ایعضو  یمقابله با سفت یبرا

زائد  یها تا رطوبت شود یم هیو با پارچه زبر توص یمترهل ماساژ قو یها و مقابله با بافت یسفت شیافزا یبرعکس برا .کند دایپ

 [10]. مدت باشد یطوالن دیبا یمعتد  و دلک الغر دیبا شود یانجام م یموضع یمنظور چاق هکه ب یدلک [ 30-38]. روند لیتحل

 دلک و غمز  یاجرا نحوه

تر  پست یعضابرتر به سمت ا یکه ماساژ از جانب عضوها شود یم هیتوص یرانیا یحرکت مواد در پزشک انیجر تیبه اهم نظر

از اصل  دیکه دلک، غمز با دیگو یدر خ صه الحکمه م یخراسان یلیعق [10]. شود دهیبدن کش نییدست از باال به پا شهیباشد و هم

و بر حسب هدف  هیو به تدر میابتدا م  دیدلک با. و به سمت انتهاها ختم شوند شروعبه بدن  تر کیاز قسمت نزد یعنیعضو 

روغن  وهیو ش دیابن رشد در ذکر فوا [28]. مناسب انجام شود ییها با روغن ایبدون روغن  تواند یدلک م. شود یو قو دیشد یدرمان

بع وه . شود یدست به بدن م یها مانع انتقا  ضربه و کند یحرکت دست را بر بدن آسان م یکه روغن مال کند یم انیب یمال
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در جهات مختلف از باال به  دیبا یمال روغن. ورزش باز بمانند نیح یپوستکه منافذ  شود یماساژ با روغن قبل از ورزش باعث م

 [10]. باز شوند اه در تمام جهت یدر جهات مختلف باشد تا منافذ پوست یبه باال و به صورت مورب و عرض نییاز پا ن،ییپا

آرام و  یها دن و فشردن را بهتر از ضربهمختلف اجرا، مالش را بهتر از فشر یها شکل نیب هیدر رساله دالک میبن ابراه خان میکر

با ته دست و ساعد را دردناک و ناروا  دنیو مال کند یم هیانجام مالش استفاده از کف دست و انگشتان را توص یاو برا. داند یتند م

در . هستند الغر و کوچک یها ها دست آن نیو بزرگ و بدتر یگوشت یها مالش دست یها برا دست نیبهتر یاز نظر و. داند یم

. باشد یکش سهیو مالش سخت قبل از ک یکش سهیکه بهتر است مالش معتد  بعد از ک کند یاشاره م یو زیاجرا ن بیخصوص ترت
[10] 

 تیدر بدن را به سمت سر و قلب هدا یمواد جار یعنیحمام اخ ط  یتوجه داشت که گرما دیدر حمام با یکش سهیهنگام ک در

پاها  تیها، پشت و در نها دست نه،یاز سر به س بیو به ترت دهیدر حالت نشسته و نه در حالت خواب دیبا یکش سهیلذا ک .کند یم

توجه داشت  دیبا. نرسد بیاز بدن کمک شود و به مغز و قلب آس یبه دفع مواد بخار یوستتا با متسع شدن منافذ پ ردیصورت بگ

 نیکه از ا یشود و اشخاص یپوست بیباعث آس تواند یکه م دیشک سهیبدن را ک دیپوست نبا یشدن بدن و نرم سیاز خ شیکه پ

گ ب و روغن گل  دنیتواند با مال یم یکش سهیکاز  یالبته سوزش ناش .بدنشان را با روغن چرب کنند دیبا شوند یم تیروش اذ

 دیکش سهیک دینرم صورت را نباهمه پوست  نیبا ا. کند میپوست را ترم ینازک تواند یاستفاده از حنا م نیو همچن ابدیسرخ بهبود 

 [10]. ببرد نیکه ممکن است طراوت آن را از ب

 در دلک و غمز یو مکان یزمان ،یفرد طیبه شرا توجه

از  شیباعث دفع ب ادیز یگرم باشد که گرما ایسرد  دیهوا نبا. فرد، اعتدا  دما، زمان و مکان توجه داشت طیبه شرا دیدلک با در

 [10]. شود یمواد زائد محد و سرما مانع از دفع 

 یها از بدن شتریب دیمرطوب و چاق با یها مالش در بدن. متناسب با مزاج افراد باشد دیو زمان مالش با یمقدار، چگونگ شدت،

 نهایدر ا. دینازک مال فیبا ل ایبا کف دست  توان یها و افراد مرطوب را تنها م بچه فیپوست نازک و لط. و خشک باشد یسوداو

خشن   با سنگ دیرا با ها یترک خورده سوداو یاما پاها .شود یم هیسنگ پا توص یبه جا سهیاستفاده از ک اینرم و  یپا سنگ

 دیکش سهیک توان یبا رطوبت حمام نرم شد م نکهیخشن جوان و خشک مزاج را بعد از ا یها بدن. دیسوراخ سوراخ مال ایمتخلخل 

 [10]. دیسه کشیک شتریب یدگیبل از چروکق دینرم و مرطوب را با یها بدن کهیدر حال

در افراد  نیهمچن. باشد متیمضر است و بهتر است که ماساژ به اعتدا  و م  یفارغ شده مالش قو یماریکه تازه از ب یکس یبرا

 [10]. شود با قدرت انجام دیمالش با یو برعکس در افراد عض ن شود یماساژ به شدت باشد که باعث درد م دیالغر و کم گوشت نبا

 کننده اثرات دلک و غمز تیتقو یها روش

 روش نیاز ا یبرخ. شوند یهمراه م یدرمان یها روش گریاغلب دلک و غمز با د یبهتر درمان هیحصو  نتا یبرا یرانیا یپزشک در

 :ها عبارتند از 

 یمقاله به موارد نیکه در هم [42] یمال روغن یعنی نیبر بدن و تده عیما ییدارو دنیمال یعنی خیاز جمله تمر یموضع یداروها -1

 یمقا  نم نیداروهاست که در ا نیشناخت خواص و مزاج ا ازمندین یمال و روغن یموضع یاما به کار بردن داروها .از آن اشاره شد

در حمله روست که  نیو از ا شوند یقدرت جذب دلک استفاده م شیافزا یبرا یموضع یکه گاه داروها شود یتنها اشاره م. گنجد

 [41]. شود یم هیمثل خرد  توص ییکف پا با دارو دنیصرع مال

بدن از مواد  یو پاکساز ها یرفع خستگ. شود یهمراه م یرانیا یبا ماساژ درمان یمختلف یها به شکل یآب درمان:  یآب درمان -2

 یعضو به چاق یآب گرم بر رو ختنیمراه با رماساژ ه [23] .شود یم هیاتاق سونا توص هیشب یفضا یعنیزائد اغلب با ماساژ در حمام 

 یپوست کمک م تیو تقو یبه شاداب یو بدن یسن طیشرا تیاستخر آب سرد بعد از ماساژ با رعا در دنیپر. کند یکمک م یموضع

و  ییاحشا یادر درده [42]. قرار گرفتن پاها در آب گرم با ماساژ پا در درمان سردردها معمو  است یعنی هیپاشو یهمراه[ 32] .کند

 یبرا نهیس ریتا ز)از بدن  یپس از قرارگرفتن قسمت یورزش یجهت رفع خستگ نیو همچن هیمانند سنگ کل یاخت الت ادرار
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 یموضع ایآب گرم پر شده ماساژ عام  ای ییکه از جوشانده دارو یا محفظه یعنیدر آبزن ( بجز سر)کل بدن  ای( یویمشک ت کل

 [32 ,42، 42]. ردیگ یصورت م

 ای عیما تواند یسبوس گرم و م اینمک  سهیک ایخشک باشد مانند سنگ گرم  تواند یگرم بر عضو که م ءیقرار دادن ش: کماد  -3

از نان  یدیهمراه با تکم نیمالش و تده یباردار نیح یعض ن یرفع خستگ یبرا [42 ,42]گ ب گرم  ایآب  سهیرطب باشد مانند ک

 [31-31]. شود یم هیگرم توص یجو

 نیاست از ا رانیا یطب سنت یاز نکات مهم درمان یکی یاتیح یاستفاده از مواد خوشبو خصوصاً در درمان اعضا:  یدرمان حهیرا -4

 [42]. باشد اتیجگر و معده تنها با استفاده از عطر هیناح دیکه تکم شود یم دیرو تأک

 ای فیشر یوارده به اعضا بیاورژانس در آس ای یدرمان فور نیتر یقو "شد اطراف"گرچه : بستن دست و پا  یعنیشد اطراف  -0

گذاشتن بادکش مشکل است  ایکه بستن دست و پا  یاما در موارد [43]است؛  یهوشیب ای یصرع و غش یها مث ً در حمله یاتیح

 [ 20]. اشدب نیگزیجا یریتدب تواند یدلک و غمز م

 بادکش -8

از . جذب ماده در کنار دلک استفاده کرد یها روش گریاز د توان یاست م رسان بیآس انیهدف از ماساژ منحرف ساختن جر یوقت

بستن محکم  انیالصب حیر ایتشنه اطفا   ریدر تدب یکه ارزان ها شد اطراف و قرار دادن بادکش است؛ همچنان روش نیجمله ا

 [41]. کند یم هیخشن توص ءیها با ش کف دنیساق را به همراه مال یبر رو بادکش یعنیها و گذاشتن محجمه  بازوها، ران

 خاص یها در گروه ماساژ

 یدر دوران باردار ماساژ

 [31-31]: از جمله . دوران مطرح است نیو مقابله با عوارض ا یریشگیپ یمختلف ماساژ برا یها شکل یباردار در

 غذابعد از صرف ( vomiting) یمقابله با حالت ق یمداوم دست و پا برا دنیمال ایغمز  -1

 یباردار امیا دیرفع ورم شد یبا روغن گل و سرکه برا یاندام تحتان دنیمال -2

عض ت  یرفع احساس خستگ یعض ت برا دیعض ت پشت، گردن، کتف و بازو با روغن گل سرخ همراه با تکم دنیبه قوت مال -3

کمر و  یش و اعما  فشار خصوصاً در نواحتوجه داشت که هر گونه مال دیالبته با .شکم در یدگیکش یعنیپشت و احساس تمدد 

 . خطر سقط داردو ممنوع است یباردار یو ابتدا نیشکم در زمان انعقاد جن

وسط خطرناک است اما  ایمعده، درون ران و تارک  یناف، باال ریز ها، نهیس ریکمر، ز یگرم برا استفاده از بادکش یباردار امیا در

 [31-31]. رود بکار تواند یم ینواح نیاز ا ریدر غ

ماه شکم و پشت فرد حامله بعد از  نیکه در ا شود یم هیتوص ،شود مانیزا لیباعث تسه تواند یدر ماه نهم م یمال آنجا که روغن از

مناسب مانند  یبا روغن( شود یم یو شل یکه باعث سست "شود" اهیمانند جوشانده گ)جوشانده مناسب  ینشستن در آبزن محتو

 [31-31]. شود دهیکنجد مال ای روغن شود، بابونه

 کودکان  ماساژ

شستشو مالش داد و بعد از خشک کردن به شکم و  نینوزاد را ح توان یم. شود یم هیاعضا توص تیتقو یبرا یاز زمان نوزاد دلک

بعد از  یه قولروز سوم تا هفتم و ب نیب. و متناسب با هر عضو فشرد و مالش داد متیاو را به م  یسپس به پشت غلطاند و اعضا

حرکت حکم ورزش  نیکه سر باالتر از بدن است در گهواره جنباند که ا یتیدر وضع یردهیش زطفل را پس ا توان یم یچهل روزگ

اگر . در معده و فساد هضم شود ریباشد که باعث تکان خوردن ش دیحرکت شد یبه قدر دیاما نبا کند؛ یم یرا دارد و رفع خستگ

 بعد از خشک کردن، روغن. شود یم هیروزانه توص رتبه صو یروزگ 42ازه دهد شستشو و ماساژ طفل تا هوا اج یگرما ایسرما 

بادام  ایبا روغن بنفشه  یماهگ 2ها را تا  دنبه و بدن دختر بچه ایبا روغن گاو  یماهگ 4ها را تا  بدن پسر بچه. شود یم هیتوص یمال

تا فشار وارده به  مالند یم یت به آرامسفقرات را تا گردن با انگشت ش تونعض ت دوطرف س یمال روغن نیو ح کنند یچرب م
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 کباریروز  2تا  4ماساژ بعد از دوره مذکور هر  نیا. برطرف شود شود یاو م یطوالن یها هیو گر یپشت کودک که گاه باعث ناآرام

  [31-31]: کرد تکرار  میرا به صورت م  ریز یکشش یها حرکت توان یدر ماساژ اطفا  م. است یکاف

 کمر  نییها به پا رساندن کف دست .1

 بردن دو دست به پشت سر .2

 ها به باال و پشت شانه نهیس یدر از رو به صورت ضرب یها رساندن دست .3

 پاها میمستق دنیکش .4

 رساندن کف پاها به ران .0

 رساندن کف پاها به باسن .8

تا به  دیشکم و مثانه را دست کش هیشک کردن طفل ناحبار بعد از خ 3تا  2 یروز یعض ت دفع تیتا زمان تقو شودیم هیتوص

 [31-31] .مدفوع و ادرار کمک شود هیتخل

به صورت روزانه و همراه با ورزش و حمام بعد از  یسالگ 3حدود  یعنی افتد یکه او به راه م یرشد ماساژ کودکان را از زمان ابن

ها برعکس افراد مسن بهتر است که دلک نرم  در بچه. کند یم هیصشدن از خواب و آخر روز قبل از غذا دادن به کودک تو داریب

 [32]. باشد

 سالمندان ماساژ

سا   42 یافراد باال ریتداب نیمتحرک از بهتر یها و حرکت ولو با نشستن در تخت یمال روغن یعنی نیمعتد  همراه با تده دلک

زمان ماساژ نه  یعنیمدت و قوت ماساژ در حد معتد  باشد؛  که شود یم دیتأک خیمشا ایسا   82 یدر افراد باال. کهو  است ای

البته اعتدا  ماساژ بسته به مزاج  .تحمل فرد باشد زانیمتوسط و به م دیعمق فشار با نیهمچن .اشدکوتاه ب اریو نه بس یطوالن یلیخ

 [31-31]. و عادت فرد متفاوت است یو خشک ینرم ای

بود و از  شانیا فیضع یکه مراقب اعضا دیزبر است و با یها دست ایخشن   پارچه دلک با خیشکل ماساژ در مشا نیسودمندتر

 هیبار در ماه توص 4تا  3سونا  ای ینشستن در حمام سنت ریافراد پ به علت تحرک کمِ[ 31-31]. کرد یکه باعث درد شود دور یماساژ

 [31-31]. کنند یمال دن را روغنکه بعد از استحمام ب شود یم هیتوص ریبه افراد پ نیهمچن[ 32]. شود یم

 یورزش ماساژ

 . بحث شده است یدر رابطه با ماساژ قبل و بعد از ورزش به صورت تخصص یرانیا یپزشک در

 24، 32]. باشد یمال و همراه با روغن دیبه شد میاز م  هیبه تدر دیبا نیدلک مل یلیدلک استعداد و به قو  عق ایقبل از ورزش  دلک

بهتر  لیورزش، تحل نیح یرا جهت بازماندن منافذ پوست دهیرس تونیروغن ز یعنیعذب  تیبا روغن ز یروغن مالابن رشد  [22,

 [32]. داند یحرکت دست بر بدن فرد الزم م لیهفضو ، سست شدن کثافت و تس

شد تا مواد زائد به جا و با ص بت و قدرت با ریکث دیبا شود یم هیکه بعد از ورزش توص یدلک یعنیدلک مسکن  ایاسترداد  دلک

. متأثر نشود یکه زود از امور خارج یا روند و دفع شوند و بدن سفت و محکم شود به گونه لیپوست تحل ریمانده از ورزش در ز

متنوع  یها مختلف و در جهت یها کیها و تکن تمام بدن ماساژ پس از ورزش به سبک ازفضو   لیتحل یشده که برا هیتوص

همزمان مواد زائد از بدن انجام دلک استرداد را با حداکثر  لیدر لزوم تحل نوسیابن رشد با استناد به قو  جال [28,22]. ردیصورت گ

حرکات را از  نیسکون ب یها همراه با لحظه یعنیمتواتر  ریاندام به شکل منقطع و غ چاندنیو پ دنیو کش داند یسرعت الزم م

 یم شنهادیرا پ دهیرس ایعذب  تونیاستفاده از روغن ز زیدلک استرداد ن یبرا یو .شمرد یدلک م نیوارد در ا یها کیجمله تکن

 .کند یذکر م دیاز دلک مف بعددر آب خنک را  یبرخوردارند غوطه ور شدن ناگهان یکه از مزاج و قدرت جوان یجوانان یو برا دهد

 [32] .سر سرد است یعیمزاج طبآب رود چرا که  ریبه ز دیمعتقد است که سر نبا نوسیهمانند جال یالبته و

و  شود یم میتقس یمختلف یها بر اساس ع ئم به دسته یبه دنبا  افراط در حرکات ورزش یو ماندگ یخستگ یرانیا یپزشک در

 [24, 32]:  شود یو قرار گرفتن در آبزن ارائه م یمال شامل ماساژ نرم همراه با روغن یا جداگانه یهر دسته بسته درمان یبرا
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 روغن نیح دیورزشکار با نیبنابرا .و تمدد در عض ت دارد یدگیبه دنبا  تجمع مواد زائد در عض ت فرد احساس کش:  یمددت -1

  .جلد دفع شوند ریآمده به ز موادِ ،اندام خود به دفع مواد از عض تش کمک کند و با ماساژ دنیچیو پ دنیبا حبس نفس و کش یمال

و با  میم  اریبس دیو التهاب همراه است و فرد تحمل تماس با بدنش را ندارد؛ پس دلک با یبا گرمع ئم :  یو ورم یقروح -3و  2

( آبزن)در آب ولرم  یشتریباشد و فرد مدت ب( روغن بنفشه)دهنده حرارت  نیتسک ای( روغن بابونه و شود)روغن باز کننده منافذ 

 . کند و بدن شل شود داین پیتا حرارت تسک ردیقرار گ

با انتخاب روغن مناسب  دیلذا با ،است دیشد قیگرم و تعر یو هوا یاز ورزش در گرسنگ یناش ینوع خستگ نیدر ا:  یقشف -4

 . به برگشت رطوبت به بدن کمک کرد یرطوب یغذاها زیالزم از جمله تجو ریتداب گریو د( روغن بادام)

 الزم در خصوص دلک و غمز تذکرات

 یباشد که باعث خستگ یقدر دیو کمک به بهبود عملکرد بدن است، مدت ماساژ نبا یرفع خستگ ماساژ که یتوجه به هدف اصل با

است  یکه بدن پر از اخ ط رد یدر زمان نیهمچن. باشد یشکم و گرسنگ یدر زمان پر دیحرکت و دلک نبا [10]. و تألم فرد شود

 یآنها م لیمواد بدون تحل نیباعث متحرک شدن ا میم  دلک مضر است؛ چرا که دلک ارندد انیدر بدن جر یادیمواد مضر ز یعنی

 نیبنابرا [28] .شود یم یباشد که باعث درد و ناراحت دیشد دیاست نبا یماریاز ب یکه دچار ضعف ناش یدلک در عضو یاز طرف .شود

 .در فرد است یماریمتخصص و شناخت نوع ب ینظارت فرد ازمندین یرانیا یدر پزشک یماساژ درمان

 نتيجه گيري و بحث
انجام آن  یو چگونگ دیاز فوا یو آگاه شود یشمرده م یگانه حفظ تندرست از اصو  شش( ورزش و ماساژ)حرکت  یرانیا یپزشک در

 [11]. فرض است کیبر پزشکان 

و  یکو متداو  شدن دال ها یرانیا نیدر ب یفرهنگ بهداشت کیباعث رواج آن به صورت  یرانیماساژ از منظر پزشکان ا تیاهم

که  بوده است همچنان لیامر دخ نیدر توسعه ا زین ینیالبته ک م بزرگان د [ 10 ,22-22] .شد یرانیا یها ماساژ با سنگ پا در حمام

مالش مرده را زنده کند  ندیاگر بگو"که  شود یآورده م فیشر ثیحد نیشمارش منافع مشت و ما  ا یدر ابتدا هیدر رساله دالک

 [10 ,44-40] ".ستین دیبع

مالش، فشردن و  یعنی یرانیماساژ ا یاصل یها اما حرکت ،اند دلک و غمز را بسط نداده ییاجرا اتیگرچه منابع مکتوب ما جزئ 

 Pétrissage or) نگیدین ای ساژیپتر، (Stroking)افلوراژ  یعنی یشمرده شده در ماساژ سوئد یِاصل کیبا تکن[ 10] ،وارد کردن ضربه

kneading massage )ون یپرکاس و(Tapotement  or percussion massage) و اثرات شمرده شده  [48-42]است  قیقابل تطب

 [22] .است سهیقابل مقا یرانیا یشناخته شده از غمز دست و پا در پزشک راتیبا تأث (Reflexo zone therapy) یبازتاب درمان یبرا

 نیاز جمله عوارض ح یا در خصوص اثرات دلک و غمز بر مشک ت مختلفر یرانیپزشکان ا اتینظر یمتعدد ینیمطالعات بال امروزه

 راثیم یلزوم بازنگرموضوع  نیا .دهد ینشان م [01-02]نوزادان  یکیکول یو کاهش دردها[ 1 ,41-02] مانیدر زا لیتسه [1 ,41]،یباردار

 .کند یرا مطرح م یرانیمکتوب پزشکان ا

عارض بر  یو مزاج یسن ،یفرد طینه در نحوه اجرا بلکه در توجه به شرا ،هیماساژ را یاه سبک ریبا سا یرانیماساژ ا یاصل تفاوت

 .و دفع مواد زائد از بدن است یدر جهت اص ح تعاد  بدن یو درمان یریشگیروش پ کی یرانیا یماساژ در پزشک. است یهر مشتر

 یدرمان یها روش گریاستفاده از د نیو همچن مدت، شدت، سرعت و خشونت آن یعنی یرانیا یماساژ در پزشک تیفیو ک تیکم

 یم نییحرارت الزم در هر مورد تع زانیو م یتعادل یبا توجه به نوع ب رهیو غ دیاستفاده از بادکش، تکم ،یدرمان همراه مانند آب

زائد  یها رطوبتبدن دچار تجمع  ایکاهش آن و آ ایحرارت است  شیاز افزا یفرد ناش یستگخ ای یماریب ایکه آ دید دیبا .شود

گردش مواد  یعیطب ریو با توجه به مس قیدق نهیشرح حا  و معا کی هیکرده است و باالخره بر پا دایبر آن غلبه پ یخشک ایشده و 

 .شود یدر بدن است که نوع ماساژ الزم در هر فرد مشخص م
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افراد جامعه همراه  یسطح س مت شیبا افزااست که رواج آن در سطح جامعه  یاز اصو  حفظ س مت یکی یرانیا یدر پزشک ماساژ

به سطح جوامع  یعلم نهیگنج نیا یابی منابع و راه یبازنگر ازمندین یدرمان یفرهنگ بهداشت نیدوباره ا یایاما اح .خواهد بود

 . راستا برداشته باشد نیدر ا یگام مطالعه نیاست ا دیاست که ام یدانشگاه

 

 یو قدردان تشكر
 یم تیحما رانیا یکه از  پژوهشگران طب سنت رازیش یطب، دانشگاه علوم پزشک خیو تار یطب سنت قاتیتحق  از مرکز لهینوسیبد

 .میینما یم یکردند تشکر و قدردان یاریمقاله را با نظرات خود  نیا سندگانیکه نو انیعباس رضایاز دکتر عل نیو همچن کند
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