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. است، براي فهميدن طب بايد ابتدا علوم پايه را آموخت... بيوشيمي و فيزيولوژي واز آن جا كه پزشكي وابسته به علوم پايه اي چون 
در واقع همان طور كه پزشك امروز در شيمي  متخصص نيست و از متخصص . در طب سنتي نيز پزشك بايد ابتدا طبيعيات را بياموزد

  .طبيعي، علم مربوطه را مي آموزد شيمي علم مربوطه را مي آموزد و مي پذيرد، در طب سنتي نيز طبيب از عالم

سپس وجود آنها . پزشك بايد به مقتضاي حرفه پزشكي نســبت به بعـضي موضوعات تنها تصور شناختي داشته باشد: حكما مي گويند
ات آنها ولي در پاره اي از موضوعات بايد در حرفه پزشكي براي اثب.را همان گونه كه نزد دانشمند طبيعي پذيرفته شده تصديق نمايد

اما چرا پزشك .در علوم ديگري كه مقدم تر است به اثبات رسيده است) مانند طب(زيرا به طور كلي مبادي علوم جزئي . برهان بياورد
سخن بگويد؟ زيرا اوال مباحثي را كه جزء علم ...) عناصر،امزجه و (نبايد در اثبات آنچه كه از موضوعات علم طبيعي شمرده مي شود

ثانيا به گمان خود مطلبي را روشن كرده ولي چون در تخصص وي نبوده به خطا رفته .شود در آن وارد كرده است طب محسوب نمي
  .است

  :برخي از موضوعاتي كه طبيب بايد از آنها تصور شناختي داشته باشد و در آنها از دانشمند طبيعي پيروي نمايد •

  عناصر، آيا وجود دارند يا خير؟ عدد آن چند است؟ -1

  امزجه، آيا وجود دارند يا خير؟ حقيقت آن چيست؟ - 2

  اخالط، آيا وجود دارند يا خير؟ حقيقت آن چيست؟ عدد آن چند است؟ - 3

  قوا، آيا وجود دارند يا خير؟ عدد آن چند است؟ - 4

  ارواح، آيا وجود دارند يا خير؟ عدد آن چند است؟مكان آن كجاست؟ - 5

  :طبيعت •

در واقع اين قوه را خداوند طوري طراحي كرده .اراده و شعور تدابير امور بدن را به عهده دارد قوه اي بدني است كه بدون دخالت
مثال . از اين رو مي توان آن را به يك نرم افزار تشبيه كرد. است كه در شرايط مختلف واكنش هاي مختلفي از خود بروز مي دهد

يا هنگامي كه . كند تا آن را از طريق قي كردن از بدن خارج كندهنگامي كه ما غذاي بدي را مصرف مي كنيم، طبيعت تالش مي 
نقطه اي از بدن توسط حشره اي گزيده مي شود اين قوه با بكار گيري فرايندهاي پيچيده اي موادي را در آن نقطه براي دفاع جمع مي 

  .كند كه موجب سرخي، ورم و خارش در آن موضع مي گردد

  :امور طبيعيه •

  .جزء مي باشد 7بوجود آمدن بدن و تعادل انسان به وجود آنها بستگي دارد و شامل اموري است كه 
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  :تاست 7امور طبيعه  •

  افعال - 7     قوا - 6     ارواح - 5   اعضاء - 4   اخالط - 3     مزاج - 2    اركان -1

  اركان و مزاج و خلط و اعضاء                     ارواح و قوا شناس و افعال

ها غذا خوب  برخي بچه. گيرند گيرند و برخي نمي برخي نوزادان زردي مي. كند افراد توجه ما را به خود جلب ميهمواره تفاوت بين 
اي زود  عده. برخي افراد، شجاعند و برخي ترسو. بعضي الغر و بعضي درشت اندامند. خورند و برخي برعكس خيلي خوش اشتها هستند نمي

بعضي . اي براي يك ريال هم حساب و كتاب دارند برخي سخاوتمند و ولخرجند و عده. آرامنداي خيلي صبور و  شوند و عده عصباني مي
يكي تند و تيز . يكي خواب سبك دارد و ديگري خواب سنگين. كنند قدرت حافظه بااليي دارند و گروهي هم مرتباً مطالب را فراموش مي

توانند نيم كيلو  شوند و برخي هم مي درد مي ن يك عدد خيار دچار دلاي به محض خورد عده. انرژي و پرانرژي است و ديگري كند و كم
كند و  شود و ديگري غذاهاي خود را پر از ادويه مي يك نفر با خوردن كمي دارچين دچار خارش مي. خيار را بدون ناراحتي ميل كنند

ممكن است يك بشقاب خرما بخورند و يك عدد اي ديگر  زنند و عده برخي با خوردن يك عدد خرما جوش مي. كند مشكلي هم پيدا نمي
برخي مرتباً از اطرافيان خود اشكال . اي پوستي مرطوب و لطيف دارند برخي پوست خشك و عده. شان ظاهر نشود جوش هم در چهره

ه راز اين تفاوتها سوال مهم اينجاست ك. گذرند اي به راحتي از كنار مسائل جزئي مي كنند ولي عده گيرند و به مسائل جزئي فكر مي مي
  درچه چيزي نهفته است؟

  .از ديدگاه  طب سنتي راز اين تفاوتها در تفاوت مزاجهاست

  مزاج چگونه شكل ميگيرد؟

  .مزاج ازتركيب عناصر اوليه يا اركان تشكيل مي شود

  عناصر يا اركان چيستند؟

در روي زمين و (اند، يعني هر چيزي ركن اصلي تشكيل شدهحكما معتقد بودند كه انسان، حيوان، گياه و جمادات همه از چهارعنصر يا 
  .شود از تأثيراين چهار ركن بر روي هم و ايجاد يك كيفيت جديد ايجاد مي) فضاي اطراف آن تا كره ماه

  اركان •

  عنصر، اسطقس واصل: لغات مترادفي براي ركن وجود دارد كه عبارتند از. اركان جمع ركن است •

  .كه اجزاء اوليه موجودات مادي را تشكيل مي دهند) يعني غير قابل تقسيم به غير خود هستند(هستند اجسامي بسيط : اركان •

  .مي باشد) يعني رطوبت يا خشكي(و يك كيفيت منفعله ) يعني حرارت يا برودت(هريك از اركان داراي يك كيفيت فاعله 

  اركان، نام  و كيفيت 
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  گرم و خشك                                آتش        •
  گرم و تر                             هوا         •
  سرد و تر                               آب          •
 سرد و خشك                              خاك        •

  :توجه •

بلكه استفاده از اين واژه ها به دليل مشابهتي . اك متعارف نيستمنظور از آتش، هوا، آب و خاك عنصري، آتش، هوا و آب و خ -1

در واقع آتش، هوا، آب و خاك . است كه بين بعضي از خصوصيات اين مواد با سمبل ها و نمادهاي مورد نظر حكما وجود دارد
  . موجود درطبيعت تا حدود زيادي مي تواند خواص و ويژگي هاي آن عناصر اوليه را نشان دهند

و (بلكه اين عناصر در تركيب مواد مركب وجود دارند و بدن انسان . عناصر اربعه را نمي توان به صورت مجزا در طبيعت پيدا كرد - 2
  .از اين عناصر تشكيل شده است) غير انسان

  :بطور خالصه در تعريف هر يك از اركان مي توان گفت •

  .آن گرم و خشك وجاي طبيعي آن زير فلك قمر است، لطيف، سبك مطلق و طبيعت 4جسمي است عنصري، بسيط:آتش -1

  .آتش است 5جسمي است عنصري، بسيط، سيال، سبك نسبي و طبيعت آن گرم و تر وجاي طبيعي آن زير كره :هوا -2

  .جسمي است عنصري، بسيط، سيال، سنگين نسبي و طبيعت آن سرد و تر وجاي طبيعي آن زير كره هواست :آب -3

 .عنصري، بسيط، جامد، ثقيل مطلق و وطبيعتĤنسرد و خشك وجاي طبيعي آن زير كره آب و مركز كل استجسمي است  :زمين -4

  آتش .1
در گرمي آتش بحثي نيست، براي درك خشكي آن كافي است توجه كنيم كه تأثير آتش بر . طبيعت آتش گرم و خشك است

تابد  آفتاب وقتي به زمين باران خورده مي. شود ميدهيد خشك  ها چگونه است؟ شما وقتي يك جسم مرطوب را حرارت مي رطوبت
  .گويند آتش گرم و خشك است لذا مي. كند زمين را خشك مي

  هوا .2

                                                            
در شيمی نيز عنصر را چنين تعريف می کنند که عنصر از . يعنی تمام اجزاء تجزيه شده نيز شبيه کل است. بسيط يعنی قابل تجزيه به غيرخود نيست٤

البته در گذشته ای نه .  شوند و از تجزيه آن فقط آهن به دست می آيدمثال عنصر آهن از اتم های آهن تشکيل می . اتم های يکسانی تشکيل شده است
... اما بعدا معلوم شد که اتم نيز از اجزاء متعددی مثل پرو تون و نوترون و . چندان دور، اتم را اين چنين تعريف کرده بودند که قابل تجزيه نيست

 .قتر استدر هر حال تعريف بسيط  در فلسفه تعريفی دقي. تشکيل شده است
ره درواقع چهار عنصر مذکور را می توان به صورت چهار ُکره درنظر گرفت که کره اول خاک يا زمين و کره ای که آن را احاطه کرده کره آب و ک٥

 . ای که کره آب را احاطه کرده کره هواست و کره ای که  کره هوا را احاطه کرده کره آتش است
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بخار آب نسبت به . شود اين هوا شامل بخارات و گازهاست مثالً شما وقتي آب را حرارت دهيد بخار مي. طبيعت هوا گرم و تر است
بنابراين هوا نسبت به . چرا كه براي تبديل آب به بخار آن بايستي انرژي مصرف كنيم. استخود آب از سطح انرژي باالتري برخوردار 

  .تر است آب گرم

  آب .3
  . تر بودن و رطوبت آن كه واضح است و از توضيح باال مشخص شد كه آب نسبت به هوا سردتر است. طبيعت آب سرد و تر است

  خاك .4
آهن به مايع، بايد با حرارت زياد آن را ذوب كنيم يعني خاك نسبت به آب براي تبديل سنگ معدن . طبيعت آن سرد و خشك است

تر شده و روان، يعني مايع  كنيم گرم دهيم و ذوب مي تر است وقتي همين خاك را حرارت مي سرد و خشك) يا به عبارتي مايعات(
  .شود مي

  :فايده  وكاربرد آتش 
  :فوايد زير را حكما براي آتش ذكر كرده اند

معاني ديگري نيز در . پختن گاهي به معناي پختن غذا در اثر حرارت است و گاهي به معناي رسيدن ميوه و محصول: پختن .1
  .طب وجود دارد كه درآينده به آن اشاره مي شود

. يك ميوه نارس را با يك ميوه رسيده مقايسه كنيد. حرارت باعث افزايش فاصله بين اجزاء يك ماده مي گردد: تلطيف .2
  .پس حرارت لطيف كننده است. با گوشت پخته همين تفاوت را دارد  گوشت خام

  .وقتي آب را حرارت مي دهيم سبك و بخار مي شود و باال مي رود: سبكي .3

وقتي سنگ معدنرا حرارت مي دهند به واسطه نقطه : جدا كردن اجزا مختلف تركيبات و جمع كردن اجزا شبيه هم. 5و4
مثال آهن در يك درجه خاصي ذوب شده جدا مي . شابه كنار هم قرار گرفتهجدا مي شوندذوب مختلف در مواد مختلف مواد م
  . با اين كار مواد مشابه كنار هم جمع مي شوند و از ساير مواد جدا مي شوند. شود و مس در درجه حرارت ديگري

  فايده هوا 
  .وجود هوا در اشيا موجب سبكي آنها مي شود مانند بادكنك: سبكي .1
  . وجود هوا در اشيا موجب لطيف شدن آن مي شود: لطافت .2
 .وجود هوا براي سوختن الزم است: گشادگي و آمادگي سوختن .3

  فايده آب 
  :فوايد زير را حكما براي آب ذكر كرده اند

  خمير كردن .1
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  .معموال براي تركيب كردن دو ماده نياز به يك مايع داريم تا دو ماده در اين بستر با هم تركيب شوند: تركيب .2
وجود آب باعث مي شود تا ماده مانند يك خمير به شكل هاي مختلف در بيايد و به : سهولت قبول شكل وترك آن .3

اما هنگامي كه اين خمير در اثر حرارت خشك مي شود و آب خود را تا حدود . راحتي نيز مي توان شكل را تغيير داد
كه با افزودن آب آن را خمير كنيم تا مجددا شكل پذير زيادي از دست مي دهد ديگر نمي توان تغيير شكل داد مگر اين 

 .شود

  فايده خاك 
  :فوايد زير را حكما براي آب ذكر كرده اند

  حفظ شكل  .1
 استمساك .2

سنگ و كوه را نمي . از مثال قبل معلوم مي شود كه هنگامي ميزان خاك در خمير بيشتر مي شود تغيير شكل ممكن نيست
  .استفاده از آتش و آبتوان تغيير شكل داد مگر با 

  معناي تري و خشكي 
هاي مختلفي  آب و هوا را به شكل. تواند مورد نظر باشد توجه شود كه در تر بودن، خاصيت سياليت و انعطاف نيز مي

  .آيند اما خاك و آتش اين چنين نيستند هوا و آب به شكل ظرف خود در مي. توانيد درآوريد مي

  مزاج چيست؟

  . و متشابه است كه حاصل تركيب  و امتزاج اجزاء عناصر است كيفيت متوسط: تعريف

  : شود هاي مختلف ايجاد مي از تأثير اركان چهارگانه بر هم به ترتيب زير مزاج

  ).كنند خشكي و تري يكديگر را خنثي مي(گرم  ):          هوا(گرم و تر ) + آتش(گرم و خشك . 1

  ).كنند گرمي و سردي، خشكي و تري يكديگر را خنثي مي(معتدل   ):     آب(سرد و تر )+ آتش(گرم و خشك . 2

  ).كنند گرمي و سردي يكديگر را خنثي مي(تر   ):آب(سرد و تر ) + هوا(گرم و تر . 3

  معتدل :        )خاك(سرد و خشك ) + هوا(گرم و تر . 4

  سرد:         ) خاك(سرد و خشك ) + آب(سرد و تر . 5

  خشك)     :        خاك(و خشك  سرد) + آتش(گرم و خشك . 6
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  انواع مزاج ها

اين امر موجب مي شود هر . در واقع بي نهايت مزاج داريم چرا كه عناصر چهارگانه فوق مي توانند به نسبتهاي مختلفي با هم تركيب شوند
در ساير مزاج ها نيز همين . مختلفي داشته باشدمثال  ميزان گرمي در افراد با مزاج گرم مي تواند درجات . مزاج درجات مختلفي داشته باشد

  .طور است

  :دسته كلي تقسيم مي كنيم 9اما براي راحتي كار آنها را در 

  گرم و خشك -6    خشك -5    تر -4    سرد -3  گرم      -2  معتدل -1
  سرد و خشك - 9     سرد و تر   -8     رم و ترگ -7   

  :كنيم هاي ذيل را براي آن انتخاب مي كرده و با اندكي مسامحه، نامبراي راحت شدن بحث، چهار مزاج آخر را انتخاب 

  دم : گرم و تر -2صفرا                              : گرم و خشك -1

  سودا    : سرد و خشك -4بلغم                                    : سرد و تر -3

  مزاج سرشتي

ممكن است اين . اين مزاج در سرشت او قرار دارد. از پدر و مادر خويش به ارث برده استهر فردي در هنگام تولد داراي مزاجي است كه 
  .مزاج طبيعي يا خارج از حالت طبيعي باشد و فرد با اختالالتي در وضعيت مزاجي متولد شود

  عاليم تشخيص مزاج

بت مزاج و زبري و سختي نرمي پوست نشانه رطو. گرمي و سردي پوست در لمس نشانه گرمي و سردي مزاج است: لمس .1
ها به شرطي صحيح است كه لمس كننده معتدل باشد يا در قياس با پوست معتدل راجع  البته اين. پوست نشانه خشكي مزاج است

 .به مزاج لمس شونده قضاوت كند

شود و  تر ديده مي درشتي اندام و گوشت فراوان در افراد گرم و. الغري نشانه خشكي و چاقي نشانه رطوبت است: چاقي و الغري .2
 .چربي در بدن نشانه سردي و تري است، لذا الغرها گرم و خشك يا سرد و خشك هستند

كمي مو و رنگ روشن آن دليل بر سردي، مجعد بودن نشانه . زيادي مو، رشد سريع و رنگ سياه آن دليل بر گرمي مزاج است: مو  .3
 .خشكي و موي صاف نشانه رطوبت است

زردي نشانه گرمي، . گوني آن دليل بر گرمي مزاج است پوست بدن دليل بر سردي مزاج و سرخي و گندمسفيدي رنگ : رنگ بدن .4
 .دليل بر سردي و خشكي، رنگ گچي و سربي نيز دليل بر سردي مزاج است) روح و غير درخشان تيره بي(رنگ بادنجاني 
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ها نشانه سردي  مفاصل نشانه حرارت است و خالف اينفراخي سينه، عروق برجسته و نبض قوي و درشتي : وضعيت اعضاء بدن  .5
 .است

 . ترند مزاج تحمل گرما را ندارند و در هواي خنك راحت افراد گرم :تأثير گرفتن از سردي و گرمي، تري و خشكي .6

سرعت شروع مزاجان كارها را به  اما گرم. شوند افراد سردمزاج در شروع يك كار مشكل دارند و به اصطالح دير گرم مي: افعال .7

خشمگين شدن . گردد و اين افراد ممكن است ثبات رأي نداشته باشند مزاج گاه باعث شتاب زدگي و عجول بودن مي گرمي . كنند مي
 .اما سردمزاجان برعكس افرادي آرام و صبور هستند. مزاج است هم از عالمات گرمي 

تواند نمايانگر حرارت و برودت مزاج  شود مي از انسان دفع مي... موادي كه به صورت عرق، ادرار، مدفوع و : فضوالت دفع شده .8
  بو باشند، نشانة سردي رنگ و بي كه كم اين مواد در صورتي كه پر رنگ و داراي بوي تند باشند نشانة حرارت مزاج و در صورتي. باشد

 .مزاج هستند

 .والً ناشي از گرمي و يا خشكي مزاج استخوابي معم كم. زيادي خواب نشانه سردي و يا رطوبت است: خواب و بيداري .9

مزاجان پرحرف هستند  مثالً گرم. قوت، سرعت و كثرت افعال مربوط به روح و اعصاب  نشانه گرمي است: عصبي -وضع روحي .10

قدرت . ترند حرف كنند و كم كه سردمزاجان خيلي آهسته، آرام و شمرده صحبت مي كنند در حالي و با سرعت بيشتري صحبت مي
سردي موجب . شود پذيري مي خشكي مزاج باعث ثبات رأي و رطوبت باعث انعطاف. گيري و حافظه در گرم مزاج بيشتر استياد

  .ترس و گرمي موجب شجاعت است

  )صفراوي(مزاج گرم و خشك  
. خشك دارندپوستي گرم و . زند رنگ چهره و سفيدي چشم آنان به زردي مي. اين افراد الغر اندام هستند: خصوصيات جسمي -الف

خواب  كم. بهترين فصل براي ايشان فصل زمستان است. عطش زياد و دهاني خشك دارند. گرمايي هستند و تحمل فصل تابستان را ندارند
هاي شيرين  چنين غذاهاي سرد مثل خيار و كاهو دارند و به خوردن خوراكي ها مثل لواشك و سركه و هم تمايل به خوردن ترشي. هستند

  .دهند نشان مي كمتر تمايل

  .افرادي پرجنب و جوش، پرانرژي، باهوش و پرحرف هستند. شوند زود عصباني شده و زود هم آرام مي: خصوصيات رواني -ب

 )دموي(مزاج گرم و تر 

. نبض پر و قوي دارند. اين افراد درشت اندام بوده، داراي پوستي سرخ و سفيد و موهاي پرپشت هستند :خصوصيات جسمي -الف
اين افراد نه تحمل گرماي زياد را دارند و نه تحمل سرماي زياد، ولي . خوابي هم برايشان راحت است خوبي دارند گرچه تحمل بيخواب 

پوست بدن ايشان گرم، . خورند عالقه به شيريني و ترشي دارند و تقريباً همه نوع غذا را مي. تر است در كل تحمل سرما برايشان راحت
  . مرطوب و نرم است

هاي آرامي هستند  به طور معمول انسان. باشند هايي شجاع و جسور بوده، معموالً پيشرو و رهبر گروه مي انسان :خصوصيات رواني -ب
 .آميز داشته باشند ها سوءاستفاده نكنيد چرا كه هنگام عصبانيت ممكن است رفتارهاي مخاطره ولي سعي كنيد از ظرفيت آن
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 )بلغمي(مزاج سرد و تر  

شوند و دهان مرطوبي  تشنه نمي. پشت دارند كم  پوست سفيد و موهاي. اين افراد چاق و پرچربي هستند: خصوصيات جسمي -الف
ها از جمله ترشي از خود نشان  دارند و تمايل به خوردن سردي  ها مثل شيريني و ادويه تمايل به مصرف گرمي. خواب زيادي دارند. دارند
  .باشد ل بدي برايشان ميفصل زمستان فص. دهند نمي

  .شوند ام هستند و كمتر عصباني ميمعموالً صبور و آر. انرژي و كند هستند اين افراد كم: خصوصيات رواني -ب

 )سوداوي(مزاج سرد و خشك 

نسبت به ها  به شيريني و گرمي. خواب اين افراد كم بوده و بيني خشكي دارند. اين افراد اندامي الغر دارند: خصوصيات جسمي -الف
  .فصل پائيز براي ايشان فصل نامطلوبي است. ترند بيشتر تمايل به هواي گرم دارند و در فصل بهار راحت. ها تمايل بيشتري دارند سردي

 .گر هستند سوداوي مزاجان افرادي دقيق، منظم، دورانديش و محاسبه :خصوصيات رواني -ب

  تذكر مهم

و خشك و يا سرد و تر دارد به اين معني نيست كه دچار بيماري ناشي از صفرا، اگر كسي مزاج گرم و خشك، گرم و تر، سرد 
آن چيزي كه موجب بيماري مي شود، غلبه خلط دم، صفرا، سودا يا بلغم است كه در آينده به آن اشاره . سودا، بلغم يا دم است
 ... .خواهيم كرد، انشاءا

  : مزاج سني

سال سن  60سال سن سودا و بعد از  60تا  35سال سن صفرا، از  35تا  15سال سن دم، از  15د تا از تول. هر سني براي خود يك مزاجي دارد
 15بعد از سن . براي رشد در سنين كودكي و نوجواني الزم است 6خون، حرارت و رطوبت. در سن دم تظاهر خون بيشتر است. بلغم است

در نتيجه قوت . خشكي موجب تقويت حرارت مي شود. سالگي به تدريج رطوبت كاهش مي يابد و در نتيجه مزاج گرم و خشك مي شود
ستفاده از اين حرارت تقويت شده صورت معموال در اين سن و با ا... تصميمات مهم مثل انتخاب شغل، انتخاب همسر و. فرد افزايش مي يابد

از شتاب زدگي . اين سن، سن پختگي انسان است. حرارت نيز كاهش مي يابد و مزاج سرد و خشك مي شود 60تا  35در سن .مي گيرد
ثر پس از شصت سالگي رطوبت بدن  در ا. هاي ناشي از حرارت جواني كاسته مي شود و محاسبه گري و عاقبت انديشي غالب مي شود

سردي و رطوبت قواي بدني را كم مي . در نتيجه مزاج سرد و تر مي شود. مصرف مواد غذايي و كمي حرارت بدن، مجددا افزايش مي يابد
  .كند و حافظه كاهش مي يابد

                                                            
ر انسان وجود دارد حرارت و رطوبت غريزی می نامند در برابر حرارت و رطوبتی که از غذا يا محيط به دست حرارت و رطوبتی که از بدو تولد د٦

 . می آيد که آن را عارضی می نامند
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  : مزاج فصلي

  . باشد تر مي بهار گرم و تر، تابستان گرم و خشك، پاييز سرد و خشك، زمستان سرد و. هر فصلي مزاجي مخصوص به خود دارد

  : مزاج عضوي

. مثالً اعضاي گوشتي مثل عضالت ، گرم و تر هستند. عالوه بر مزاج كلي كه بر بدن حاكم است، هر عضوي مزاج مخصوص به خود دارد
  . استخوان و مو، سرد و خشك هستند. هاي زير پوستي و مغز، سرد و تر هستند هاي داراي چربي مثل چربي اندام

  : مزاج جنسيتي

 .تر و خشك تر است جنس مذكر نسبت به جنس مونث گرم

 اخالط

  .رطوبتي است روان در بدن انسان كه غذا اول بار به آن تبديل ميشود خلط :تعريف

  نحوه تشكيل

شود و پس  به كبد منتقل مي) ماساريقا(خوريم پس از هضم در معده و روده كوچك، از طريق عروق بسيار ريز مزانتريك  غذايي كه ما مي
شود و منظور از  ها خلط گفته مي به هر يك از اين. ، بلغم و سودا)خون(صفرا، دم : شود از هضم  كبدي به چهار بخش عمده تقسيم مي

شود و مقدار كمتري از آن در كبد  البته طبق نظر برخي حكما بلغم عمدتاً در معده و روده ايجاد مي. چهار خلط استاخالط اربعه همين 
امروزه . شود شود و برخالف بقيه مواد غذايي هضم شده وارد كبد نمي اين بخش از طريق عروق لنفاتيك روده جذب مي. گردد توليد مي

  . گوييم كه نوعي چربي خون است يسيريد ميبه بخشي از اين بخش جذب شده تري گل

  كيفيت اخالط

  سرد و خشك: سرد وتر               سودا: گرم وتر           بلغم: گرم وخشك     دم: صفرا

  جايگاه اخالط

) سودا در طحالصفرا در كيسه صفرا و (هاي ذخيره  گرچه همه اين اخالط در خون موجودند، اما خداوند متعال براي صفرا و سودا، مكان
چرا كه . شوند هاي مربوطه  آفريده است كه در آن جمع شوند و در هنگام نياز و به اندازه الزم، در بدن انتشار يافته و مانع ابتال به بيماري

... لنفاوي و  اما دم و بلغم در بدن به وسيله عروق خوني،. ميزان هاي اضافه آن ها در گردش خون مي تواند مشكالت متعددي را ايجاد كند
  .اي ندارند در حال حركتند و جايگاه ويژه
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  اهميت اخالط

پروردگار حكيم با تقدير خود براي هر يك . اي خاص و معين بنابراين وجود هر چهار خلط در بدن انسان ضروري است اما هر يك به اندازه
يا ) تغيير كمي(خوردن تعادل ميان اين اخالط و تغيير در مقدار ها مقدار معيني را مقدر كرده است و آنچه موجب بيماري است به هم  از اين

در اين جا مي توان به اهميت تغذيه در توليد متناسب اخالط پي برد لذا حديث  ذيل نيز به همين .باشد مي) تغيير كيفي(در كيفيت اخالط 
 .موضوع اشاره دارد

  اءالمعده بيت كل داء و الحميه راس كل دو: )ص(قال رسول اهللا 

 .معده خانه بيماريها و پرهيز راس درمانهاست: يعني

  خصوصيات اخالط طبيعي

  :اخالط وقتي در حالت طبيعي خود هستند داراي ويژگي هاي زير هستند

  خون -1
  سرخ : رنگ •
  شيرين: طعم •
  گرم: طبع •
  معتدل: قوام  •
 بدون بوي تعفن: بو •

  

  صفرا -2
  سرخ مايل به زرد: رنگ •
 سبك : وزن •

  رقيق : قوام •
  و تيزتلخ : طعم •
  در لمس مثل روغن نرم •
  بسيار گرم: طبع •

  بلغم -3
  سفيد: رنگ •
  بدون بوي تعفن : بو •
  بيمزه يا كمي شيرين: طعم •
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  معتدل: قوام •
  سردتر از بدن و خون و صفرا: طبع •

  سودا -4
  سياه : رنگ •
  غليظ : قوام •
  سنگين: وزن •
  بين شيريني و گسي ومايل به ترشي: طعم •

  فايده اخالط

  خون -1
  تغذيه بدن 
  داشتن بدنگرم وتر نگه  
  شادابي و حسن و رونق دادن به بدن 
 فربه كردن 

 
  

  صفرا -2
  پاكسازي روده و تحريك دفع 
  تغذيه بعضي از اعضا مثل ريه 
  ترقيق و نفوذ دادن خون 

  بلغم -3
  غذاي ذخيره بدن است 
  تغذيه بعضي اعضا مثل مغز، نخاع و اعصاب 
  )مفاصل(رطوبت بخشي  
  لزوجت بخشي به خون تا به اعضا بچسبد 

  سودا -4
  تحريك اشتها 
  تقويت معده 
  قوام دادن به خون 
 تغذيه استخوان و غضروف 
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  عالئم غلبه اخالط 

غلبه هر يك از اخالط عاليم خاصي .هرگاه يكي از اخالط از مقدار طبيعي خود در بدن بيشتر شود، حالت غلبه آن خلط به وجود مي آيد
  .دارد

  .گشاست يادگيري اين عاليم در تشخيص بسياري از بيماري ها راه

  غلبه خون -1
  ها و نبض پري رگ 
  سردرد و سنگيني سر 
  ها و صورت و بدن سرخي چشم 
  زياد شدن خواب و احساس كسالت و خميازه 
  ايجاد دمل و بثورات پوستي و خارش 
  شيريني دهان 
  خونريزي لثه و بيني 
 خارش محل حجامت و فصد قبلي 

  غلبه بلغم -2
  سفيدي رنگ 
  نرمي و سردي پوست 
  شدن خوابكندي حواس و زياد  
  فراموشي و كندي فهم 
  ترشحات پشت حلق بلغمي و سرفه زياد 
  ضعف هضم و آروغ ترش زدن 
  زياد شدن آب دهان 
  عدم تشنگي 
  ادرار سفيد  
 )ها بيشتر از غلبه خون است كه در اين(سنگيني بدن  

  غلبه صفرا -3
  زردي رنگ چشم و پوست 
  تلخي دهان 



)رسا(رهپويان سالمت آسماني پژوهشي  –شركت تعاوني آموزشي   

 

17 
 

  خشكي دهان و بيني  
  و عطش زياد 
  غذاكاهش تمايل به  
  تهوع 
  احساس گزگز و سوزن سوزن شدن بدن 
 نبض سريع 

  غلبه سودا -4
  الغري و خشكي و سفتي پوست 
  پرمويي پوست 
  موي درشت و سياه همراه با دو نيم شدن موها 
  سياه شدن رنگ پوست بخصوص زير چشم 
  فكر و خيال زياد 
  هاي مكرر از خواب خواب سبك و كم و پريدن 
 ).شود گرسنگي شديد و مكرركه با خوردن چند لقمه به سرعت سير مياحساس (سوزش سردل و اشتهاي كاذب  

  عوامل افزايش اخالط

  .عوامل و زمينه هاي مختلفي مي تواند موجب افزايش هر يك از اخالط گردد

  عوامل افزايش صفرا -1
  حرارت زياد •
  غذاي لطيف و گرم  و شيرين و چرب و تند •
  تابستان •
  جواني •
 حركات سخت شامل كار يا ورزش سنگين   •

  عوامل افزايش دم  -2
  حرارت معتدل •
  غذاي معتدل مثل نان و گوشت بره و تخم پرندگان به صورت عسلي و پاچه •
  بهار •
  كودكي •
  شادي •
 حركت معتدل •
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  عوامل افزايش بلغم -3
  حرارت كم •
  غذاي غليظ مرطوب ولزج  وسرد مثل ماهي و كدو وخيار •
  بي تحركي •
  زمستان  •
  پيري •

  عوامل افزايش سودا -4
  حرارت زياد يا كم •
  غذاي غليظ و خشك مثل گوشت گاو، گوشت خشك شده،عدس، بادنجان وماهي شور •
  پاييز •
  ميانسالي •
 حركت خيلي زياد يا خيلي كم •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


