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 داروو انسانگريديها مزاجو معتدلريغو معتدل مزاج

، الف، عليرضا قناديج، محمود مصدقب، محمد رضا شمس اردكاني* الف سليمان افشاري پور

ز، نويد افشاري پورو، اميد صادقپوره، سيد احمد اماميد عبد العلي محقق زاده

ويهگروه فارماكوگنوزي، دانشكد الف  علوم دارويي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان داروسازي
 دانشكدة طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهرانب

 اه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهراندانشكدة طب سنتي، دانشگج
 گروه داروسازي سنتي، دانشكدة داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيرازد

ده  اروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهدگروه فارماكوگنوزي، دانشكدة
و مكملو ، تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهرانمؤسسة مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسالمي

يااسترالدپارتمان پزشكي پركتيكال، دانشگاه موناش، ملبورن،ز

 چكيده
از.باشـد مـيو داروانـسان درك مزاج معتدلو مزاج سوءبه درك مفاهيم وابستهها بيماريو درمان شناخت مـزاج كيفيتـي اسـت كـه

مي واكنش متقابل كيفيت  معتدل حقيقيي دو گونهبهبندي عقلي از نظر تقسيمو آيد هاي متضاد موجود در عناصر بسيار ريز شده بوجود

و برا كيفيتيهدر مزاج معتدل حقيقي انداز.گردد تقسيم بندي مي معتدلو غير در؛ البتـه باشـد بـر مـي هاي متضاد يكسان  چنـين مزاجـي

يكبر خالف مزاج معتدل حقيقي به زاج غيرمعتدلم. جهان موجود نيست و خـشكي چـون يـا دو كيفيـت طرف  گرمـي، سـردي، تـري

و عـضو بـا مـزاج غيـر معتـدل قيـاس در طب،.گرايش بيشتري دارد اعتدال مزاج انسان را از هشت وجه نسبت به نـوع، صـنف، شـخص

ميهاي غير معتدل مزاجو كنند مي هـا در برابـر مـزاجآني با اين ويژگي كه همـه نمايند، را نيز مانند مزاج معتدل به هشت حالت تقسيم

و واجد ماده، مزاج اعضا، مزاج مراحل مخت شامل مزاج هاي انسان ساير مزاج. معتدل قرار دارند  و لـ هاي فاقد ماده ف سـن، مـزاج فربهـي

و الغري، مزاج جنس ميها، . باشد مزاج عادت

مياصلي به دو گروه داروها نيز مزاج و غير معتدل تقسيم بندي شامل مزاج مركب يا مركب المزاج، هاي داروها ساير مزاج. گردد معتدل

 مزاج او و مزاج دو و مزاج ثاني رخو يا سستل هـاي يح مـزاج در اين مقاله سعي شده است تا با تشر.م يا ثاني، مزاج ثاني قوي يا پايدار،

و البته علمي به مقوله  و دارو ديدگاهي نو و درمان آن مطرح گردد انسان ب.ي بيماري  ارايـه موجبتواند اميد است كه توجه به اين مهم،

و در نتيجه هاي مناسب با توجه به مزاج درماني هاي رويكرد و دارو در گوناهاي گونـ دارو آثار درماني ترين دست يابي به مطلوب بيمار

.گرددافراد مختلف 

 هاي انسان، مزاج هاي دارو، طب سنّتي ايران غير معتدل، مزاج، مزاجمعتدل مزاج،مزاج:ها كليدواژه

:مقدمه
امراض تابع سوء مزاج يكي از انواع مهم امراض در طب

بـه مربـوط مفـاهيم تـر درك عميـق. آينـدمي شمار تي به سنّ

و درمـان دارويـي  هـا مـستلزم دركآنشناخت اين امراض

و مبسوط مناسب و مـزاج تر تر مفهـوم مـزاج معتـدل انـسان

و انواع كلّي مزاج  و دارو معتدل دارو هاي غير معتدل انسان
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و مزاج و غير معتدل و داروهاي مزاج معتدل  انسان

و ايران طب سنّي مجلّه/ 184  تي اسالم

آنيهو ساير امزج مي ديگر يهدر مقال بدين لحاظ. باشد ها

و سادهتاحاضر سعي شده است اي از مفاهيم شرح مبسوط

 چون قـانونيتي معتبر علمي سنّ با استفاده از منابع ياد شده 

و ذخيـر ابن و الـشامل ابـن النفـيس خوارزمـشاهييهسـينا

و خالصــ و ذخــائر التركيــب يــا قرابــادين كبيــر ةجرجــاني

و ساير منابع معتبر ديگر ارا .ه گردديالحكمة عقيلي

 تعريف مزاج
ت تي اسـت كـه از واكـنش متقابـل كيفيـهـاي مزاج كيفي

ب متضاد موجود در عناصر  ميه بسيار ريز شده در. آيد وجود

اين واكنش متقابل، ذرات ريز هر يك از عناصر در تماس با

و بنابراين هنگامي ذرات ريز عناصر ديگر قرار مي  كه گيرند،

كه در بر دارند با هم وارد) هايي كيفيت(اين ذرات با قوايي

و واكنش  آنهشوند، از مجموعـميكنش هـا كيفيـت قـواي

بآنيه كه در هم يكنواختي وجود خواهـده ها حضور دارد

مي آمد كه آن ).1-4( نامند را مزاج

، سـردي، عناصر شامل گرميي كه قواي اوليه از آنجايي

و خشكي مي هـاي مـزاجيهباشد، واضح است كه همـ تري

 فـساد پـذير فقـط از ايـن چهـار قـوه ناشـييهاجسام كائن 

).1( شوند مي

و مزاج  غير معتدلمزاج معتدل
و كلي1مزاج از نظر تقسيم بندي عقلي ، با نگرشي مطلق

و مقايسه با چيزي از موجودات بـر دو گونـه بدون انتساب

: باشد مي

تيهمزاجـي كـه در آن انـداز: مزاج معتدل-1 هـاي كيفيـ

و مزاج حاصل تحقيقـاً كيفيـت  و برابر باشد متضاد، يكسان

مي متوسط بين آن  مزاجـي مـزاج معتـدل بـه چنـين. باشد ها

البتـه چنـين مزاجـي در جهـان. شـود حقيقي نيز اطالق مـي 

.موجود نيست

 مزاجي است كـه در حـد وسـط بـين: مزاج غير معتدل-2

هاي متضاد قرار نداشته باشد، بلكه اين مزاج به يكـي كيفيت

از: از دو طرف گرايش بيشتري داشته باشد  يا به طرف يكي

و يا به طـرف دو هاي گرمي، سردي، تري كيفيت و خشكي،

).1( هاي مذكور كيفيت از كيفيت

 زاج معتدل انسانم
هـاي مالك اعتدال يا خروج از اعتدال در طب با مـالك

ء معني اعتدال مزاج انسان نـزد اطبـا. الذكر تفاوت دارد فوق

بري كامل هر اندامي از عناصـر بـه لحـاظ بهره عبارتست از

و كمي، به گونه  هاي يكـسان، كه هر اندامي از انداماي كيفي

آن چندان و خشكي به كـار كه و تري و سردي را از گرمي

آن،آيد و مزاجي كه و شـايد پديـد آمـده يافته باشد را بايد

آن هاي يكسان، چندان زيرا هر اندامي از اندام. باشد ب كه ه را

و اعتدالي مخصوص مي و اگـر؛باشد كار آيد، داراي مزاجي

ن اندامي ،دماي بدان حد تغيير كند كه مزاج اندامي ديگر پيدا

اعتدال آن باطل خواهد شد، چنانكـه مـثالً مـزاج اسـتخوان

و مـزاج مغـز يـا مـزاج كبـد پيـدا كنـد، اعتـدال  تغيير يابـد

و در نتيجـه اعتـدال همـ   تـنيهاستخواني آن باطل گرديده

هم. باطل خواهد شد  تن انسان آن است كـهيهزيرا اعتدال

هاي آن هر يك بـر مـزاج اعتـدال مخـصوص خـويش اندام

ضمناً مزاج هر اندامي در هر تني حدي دارد كـه هـر. باشد

و اگـر از آن حـد،گاه بدان حد برسد   معتـدل خواهـد بـود

و پيشتر يا پس شد بگذرد، . تر افتد، اعتدال آن باطل خواهد

بر اين اعتدال اندام عن ين گونه ساخته شدهاها كه ايتي اند

و خـشك بزرگ از آفريدگار مي  باشد تا مـزاج انـدامي گـرم

و  و تر چون دماغ باز كوشـد مانند قلب يا مزاج اندامي سرد

و تـر چـون كبـد بـا مـزاج  و مزاج اندامي گـرم برابري كند

و خشك چون استخوان برابري كند، به گونه  اي اندامي سرد

ه كه مزاج اندام مگي هر تن ها همه با يكديگر برابري كنند،

را مزاجي معتدل باشد، نه معتدل حقيقي، ليكن اعتدالي كـه 

. تن بدان درست باشد

كه هر اندامي را مزاجي مخـصوص اسـت، هـر همچنان

و اعتدالي مخصوص مي  و از هـر چنـد تني را مزاجي باشـد

خلق كه خداوند تعالي آفريده است، هرگز دو تـن بـه يـك 

و نخوا مزاج راستا  همچنين مردم. هد بود راست نبوده است

و اعتـدالي مخـصوص  و هـر هـوايي را مزاجـي هر اقليمـي

و. باشد مي و اعتـدالي اسـت مثالً مردم هندوستان را مزاجي
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و همكارانپور افشاري

 185/ 1390 پاييز، سومي، شمارهمودسال

و مردم صقالب بدان تندرست مي را مزاجـي) اسالو( باشند،

و بدان تندرست مي  و اگر مزاج؛باشندو اعتدالي ديگر است

و به مزاج صـقال بي تبـديل شـود از اعتـدال هندو تغيير كند

و بيمار خواهد شد .)1،5( خارج گرديده

اعتدال مزاج در طب از هشت وجه زير با مزاج غيـر
):1-5( گردد معتدل قياس مي

����اعتدال مزاج نوع انسان بـا مـزاج انـواعيه مقايس:لاو 

به زباني ديگر اگر مـزاج انـسان را بـا مـزاج. موجودات ديگر

د، مزاج انسان مزاج معتدل خواهد مايننموجودات ديگر قياس 

و به محدودهاين اعتدال، دامنه. بود اي خاص اي گسترده دارد،

و مرز اسـت منحصر نمي  گردد، هر چند در نهايت داراي حد

و تفريط مي  باشد كه با بيرون رفـتن از آن،و آن دو حد افراط

.پذيردمزاج معتدل انساني بطالن مي

����دال مزاج شخصي از نـوع انـسان بـا اعتيهمقايس:مدو

،ايـن وجـه از وجـوه مقايـسه.مزاج اشـخاص ديگـر نـوع او 

مي گستردهيهعرص و تفريط دارا . باشداي بين دو حد افراط

 در شخصي در نهايت اعتدال، از صـنفي كـه در اين مزاج

نهايت اعتدال قرار دارد، در سنّي كه بـه رشـد كامـل رسـيده،

ا. تحقق دارد   اگـر چـه از نظـر-ز اعتـدال مـزاج نيـز اين نوع

 ليكن به ندرت در عالم- باشدامتناع، مانند اعتدال حقيقي نمي

از. گرددخارج مشاهده مي ايـن انـسان، بـا ايـن خـصوصيت

اعتدال مزاج به اعتدال حقيقي ياد شده نزديك اسـت، نـه هـر 

طور كه باشد، بلكه به اين صورت كه اعـضاي گـرم او ماننـد 

و  وي اعضاقلب، تر او مانند كبـد، اعضاي سرد او مانند مغز،

ها، بـا يكـديگر در تعامـل خشك او مانند استخوان اعضايو 

و برابـري رسـيدند، بـه اعتـدال  باشند، پس هرگاه بـه تعـادل

در. اند حقيقي نزديك شده  ليكن اگر اعتدال مزاج خود عـضو

ن  ، مگـر تنهـا در باشـد مـي نظر باشد، هرگز آن اعتدال برقـرار

و آن پوست بدن است . خصوص يك عضو،

و اعضاي رئيسي يا اصلي بدن، هرگـز امكـانيهدربار  ارواح

آن نزديكي آن ها از اعتـدال ها به اعتدال حقيقي وجود ندارد، بلكه

ب  و رطوبـته حقيقي و به سـوي گرمـي طور قطع خارج هستند،

و روح كه منشأ حيات هستند، به سـبب  گرايش دارند، زيرا قلب

و بستگي حيات به گرمي، به شد وا ت بـه گرمـي گـرايش دارنـد

و نمو به رطوبت متقوم مي باشد، بلكه در واقع گرمي نيز بـر رشد

و از آن تغذيه مي .دماين رطوبت متقوم بوده

و كبد مي و قلب عضو سـرد. باشند اعضاي رئيسي بدن مغز

و  كه گرمـي قلـب و بدان اندازه نيست اين سه عضو مغز است

و عضو خشك از بين اعـضاي رئيـسي تنهـاك بد را تعديل كند،

به اندازه  و خشكي قلب نيز  تـر رسد كه مزاجاي نميقلب است

و كبد را تعديل نمايد  الزم به ذكر است مـزاج مغـز كـامالً.مغز

باشد كما اينكه مزاج قلب به كلي خشك نيست، ليكن سرد نمي

و مغـ  ز نـسبت بـه دو قلب در مقايسه با دو عضو ديگر خشك

.باشد عضو ديگر سرد مي

 اعتدال مزاج صـنفي از نـوع انـسان بـايهمقايس: سوم����

يه از وجـوه مقايـس اين بخش.مزاج اصناف ديگر نوع انسان

يعنـي اعتـدال مـزاج- اي محدودتر از وجـه اول مزاج، عرصه

زيرا مزاج صنف، بخشي از مزاج نـوع را تـشكيل، دارد- نوع

ميحال داراي گستره با اين،دهد مي . باشد اي قابل توجه

و شايـسته)جغرافيايي(اعتدال مزاج صنف ، مزاج متناسب

و براي هر قومي از اقـوام گونـاگون بـه اقتـضاي شـرايط آب

و سرزمين مي  باشد، زيرا به عنـوان مثـال، قـوم هنـدي هوايي

 ايـشان را در بـريهاعتدال مزاج خاص به خود دارند كه همـ 

و مي و قـوم تندرستي آنان به حفظ آن مـزاج مـي گيرد باشـد

اعتدال مزاج ديگـري دارنـد) اسالوها، مناطق شمالي(صقلبي 

و تندرستي آنان را تضمين مي  هر.دماينكه خاص ايشان بوده

اند، ولـي يك از افراد اين دو قوم به اعتبار صنف خود معتدل

و قوم ديگر نامعتدل، زيـرا اگـر بـدن هنـدي  نسبت به صنف

و كيفيت مزاجي يك صقلبي را به خود پذيرد بيمار مي  گـردد

و همچنين اگر بدن صقلبي به مزاج يك يا به هالكت مي  رسد

بنــابراين هــر صــنفي از ســاكنان. هنــدي تغييــر كيفيــت دهــد

باشـند كـه هاي مسكوني زمين داراي مزاج خاصي مي سرزمين

و هواي آن سرزمين سازگار مـي  و بـراي آن نيـ با آب ز باشـد

و تفريط استيهاي در بر گيرندعرصه . دو طرف افراط

 اعتدال شخصي از يك صنف با مزاجيهمقايس: چهارم����

اعتدال مزاجي است كه در حد وسط بـين.اشخاص آن صنف

و تفريط مزاج يك اقليم قـرار مـي  آن دو طرف افراط و گيـرد
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و مزاج و غير معتدل و داروهاي مزاج معتدل  انسان

و ايران طب سنّي مجلّه/ 186  تي اسالم

ترين مزاج براي هر صنفي اسـت كـه در اقلـيم معينـي معتدل

ميزندگ .دمايني

 اعتدال مـزاج شـخص معينـي از يـكيهمقايس: پنجم����

مـورد در ايـن.صنف با مزاج شخص ديگري از همان صـنف

ـ  ن در قياس با تن او معتدل باشد، اما در مزاج آن شخص معي

ن  زيـرا هـر شخـصي،باشـد مـي قياس با شخص ديگر معتدل

اويهسزاوار چنان مزاجي اسـت كـه ويـژ بـا خـود و ه سـت

مين بـ درت اتفاق ت مـزاج ه افتد كه شخص ديگري در كيفيـ

. طور كامل همانند او باشد

 مـزاج محـدودتر از وجـهيهعرض اين وجه از وجوه مقايس

مزاج نوع(لاو (مو وجه سو)ايـن اعتـدال. باشدمي) مزاج صنف

و تفريط دارد نيز دامنه . اي منتهي به دو طرف افراط

ــشم���� ــس:ش ــداليهمقاي ــه اعت ــسبت ب ــخص ن ــك ش ي

اين بخش نيـز حـد وسـط.هاي گوناگون همان شخص حالت

و آن اعتـدال  و تفريط مزاج شخص است بين دو طرف افراط

مزاجي است كه هرگاه براي شخصي به وجود آيد، در بهترين 

مييهحالت مزاجي كه شايست .گيرد اوست قرار

 اعتدال يك عضو نسبت بـه اعـضاي ديگـريهمقايس:هفتم����

مي.دنب و باشد اعتدال مزاجي است كه هر يك از اعضاي بدن دارا

بنـابراين، اعتـدال مـزاج. با عضو ديگر در آن مـزاج مغـايرت دارد

و  استخوان، در اين است كه از خـشكي بيـشتري برخـوردار باشـد

و قلـب گرمـي در آن بيـشتر  مغز بايد رطوبت بيشتري داشته باشد

د  و عـصب بايـد سـردي بيـشتري و سـالمتي(اشـته باشـد، باشد،

ايـن مـزاج نيـز ). باشـد اعضاي بدن به حفظ اين اعتدال مـزاج مـي

و تفريط است ولي دامنـ داراي دامنه  يهاي محدود به دو حد افراط

.هاي گذشته كمتر است مزاجيهاين مزاج از دامن

 اعتـدال مـزاج يـك عـضو نـسبت بـهيهمقايس:هشتم����

 خاص هـرن اعتدال مزاج،اي.هاي گوناگون همان عضو حالت

و آن حـد عضوي است تا در بهتـرين حالـت از مـزاج باشـد

و تفريط مي و آن مزاجي است كه هرگاه وسط بين افراط باشد

براي عضوي حاصل شود، در بهتـرين حالـت از مزاجـي كـه 

مييهشايست ).1-5( گيرد آن است قرار

گيـرد، اكنون اگر اعتدال مربوط به انـواع مـورد توجـه قـرار

و اگـر  انسان از هر نوع ديگري به اعتدال حقيقي نزديكتر اسـت،

 يقيناً سـاكنان سـرزمين،ها از اين ديدگاه مد نظر قرار گيرد صنف

آن(محاذي معدل النهار و حوالي از)2ل اقليم او-خط استوا كـه

و درياها مصون هـستند، آفات زميني مانند شرايط نامساعد كوه  ها

صن نزديك  الزم به ذكر اسـت. باشندف به اعتدال حقيقي مي ترين

ل از اعتدال حقيقـي بـهيهكه نظريفاصله داشتن ساكنان اقليم او 

به. باشدلحاظ نزديكي خورشيد به آنان تصوري غلط مي نزديكي

 جغرافيايي زيـان كمتـري در مقايـسه بـايهخورشيد در اين ناحي 

و بـا خورشـيد هايي كه عرض جغرافيايي بيشتري دار سرزمين ند

ها به صـورت يعني خورشيد در آن سرزمين(باشند رو در رو نمي 

در) تابدمايل مي  و ضمناً تغييرات جـوي به دنبال خواهد داشت،

-هاي ديگر كه از خورشيد دورترند كمتـر مـي نسبت به مكان آن

و همگونيههم. باشد تر از ديگـر حاالت ساكنان اقليم اول برتر

و   مزبور با مزاج ايشان ناسـازگاريهضمناً هواي ناحي مناطق بوده

).1-4( بلكه پيوسته با مزاج آنان مشابهت دارد،نبوده

پس از صنف مزاج مربوط به سـاكنان منـاطق اسـتوايي،

مي ساكنان اقليم چهارم داراي معتدل  يعني( باشندترين مزاج

، زيـرا)گيرنـدم قرار مـي دويهاز نظر اعتدال مزاج در درج 

سامتَت يـا رودررو ها به علّـ آن ي بـا خورشـيديـت عـدم مـ

و نمي سوزند، در حالي كه اكثـر سـاكنان منـاطق اقلـيم دوم

هـا خورشـيد بـر سـر آن نـور سوم به دليـل تـابش مـستقيم 

از طرفـي، سـاكنان اقلـيم چهـارم. اي دارند هاي سوخته بدن

و ناپخته بدن ان در حالي كه بيشتر سـاكن؛اي ندارند هاي خام

و دورتر از آن به لحاظ عرض جغرافيايي، مناطق اقليم پنجم

و خورشيد از ايشان بدنيهبه دليل دوري پيوست  هـاي خـام

 متعلق بـه،اعتدال مزاج در اشخاص).1-4( اي دارند ناپخته

تـرين ترين صـنف، از معتـدل ترين شخص، از معتدل معتدل

).1-4( باشدمي) انسانيعني(نوع 

 مـشخص با آنچه گفتـه شـد: اج بين اعضاي بدن اعتدال مز�

و كبد(د كه اعضاي رئيسه يا اصلي بدنوش مي بـه) يعني قلب، مغز

و از بـين اعـضاي بـدن اعتدال حقيقي خيلي نزديـك نمـي  باشـند

و از آن نزديـك به اعتدال حقيقـي نزديـك» گوشت« تـر تـر اسـت

و پوست بدن مي  آب باشد، زيرا اگر ظـرف آبـي را يكـسان از يـخ

 ثر نخواهـدأند، پوست بدن در تماس بـا آن متـ نمايجوش ممزوج 

شايد اين اعتدال در پوست، ناشي از تعادل بين گرمابخـشي. گرديد
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و همكارانپور افشاري

 187/ 1390 پاييز، سومي، شمارهمودسال

و خون با سردي بخشي عصب باشـد رگ و روح الزم بـه ذكـر. ها

تـرين است كه پوست همچنين در تماس با جسمي كـه از خـشك 

آنو روان) مانند خاك(اجسام  آب(ها ترين  برابـريهبه انـداز) مثل

انفعال ناپـذيري. گردد متأثر نمي،به خوبي با هم آميخته شده باشند

هـا پوست در لمس اين گونه اشياء از فقـدان حـس نـسبت بـه آن 

از تعبير شده است، زيرا پوست در كيفيت مانند آن  و لـذا هـا بـوده

و مانند خود منفعل نمـي  ظ گـردد، لـيكن اگـر چيـزي از لحـا شبيه

مي،كيفيت با آن مخالف بود اشـيائي كـه از عناصـر. گرديـد منفعل

هـاي متـضادي برخـوردارا از طبيعـت امـ،اند يكساني تشكيل يافته 

ت،باشند هر يك از ديگري انفعال خواهد پذيرفت، ولي اگـر كيفيـ 

پـذير اشـياء مزبـور انفعـال،اشياء كنار هم آمده شبيه همديگر باشند

ترين پوست، پوسـت دسـت در انسان، معتدل).1-4( نخواهند بود 

و از آن معتـدل  و در پوست دست، پوست كـف دسـت، تـر است

و معتدل  تر از آن پوسـت انگـشتان پوست گودي كف دست است،

و بنـد آخـر  و در بين انگشتان نيز پوسـت انگـشت اشـاره، دست،

ترين پوست دست را به خود اختـصاص مـي انگشت مزبور معتدل 

ب به اين. دهد و طور كلـي نـوكه جهت كه بند آخر انگشت اشاره

يه داور در تعيـين انـدازيه انگشتان دست، به منزليهيا انتهاي هم 

و داور بايد هنگام سنجش نسبت به هـرنشوملموسات قلمداد مي د

دو طرف تمايل يكساني داشته باشد، تا بتواند بيرون رفـتن يكـي از

ن آن دو طرف از حد اعتدال را به درسـ  الزم بـه.دمايـ تي احـساس

و اخالطـي كـه درون تـن كه اگر اندام ذكر است  هاي گرم مردم را

از،ست با پوست سر انگشت او قيـاس كننـدا آنها  قلـب او گرمتـر

).1-4( همه خواهد بود

:هاي غير معتدل انسان مزاج
و چه متعلّق به صنف، مزاج هاي غير معتدل چه متعلق به نوع

و چه مربوط به عضو باشد، ماننـد مـزاجو چه مربوط به   شخص

يه اما با اين ويژگي مـشترك كـه همـ، هشت حالت دارد،معتدل

).1-4( ها در برابر مزاج معتدل قرار دارند آن

و اين هشت گونه از مزاج غير معتدل به دو بخـش سـاده

: شوند مركّب تقسيم مي

هـاييج مـزا):يا بسيط يا مفرد(هاي غير معتدل ساده مزاج

از حـد) مـثالً گرمـي(هستند كه هر كدام تنها در يك كيفيت 

. اعتدال بيرون رفته باشد

هايي هستند كه هر كدام مزاج:هاي غير معتدل مركّب مزاج

 و خـشكي(ت در دو كيفي از حـد اعتـدال خـارج) مثالً گرمي

).1-4( شده باشند

:اند هاي غير معتدل ساده بر دو قسم مزاج�

����ت هاي غيـر معتـدل سـاده مزاج:لقسم او اي كـه كيفيـ

در برابـر مـزاج معتـدل قـرار) كيفيت اثر گذار(هاآنيهفاعل

:اند دارند كه بر دو نوع

مي پس آن اَحرُّ مما، حرارت غالب است-1 باشـد، ينْبغي

تر از آنچه سزاوار است كـه در معتـدل باشـد، گرم يعني مزاج 

و خشك ولي مرطوب از تر . اعتدال نيستتر

ا ينبغـي مـي-2 ممـ رَد و آن اَبـ باشـد، برودت غالب است

تر از آنچه سزاوار است كه در معتـدل باشـد، سرد يعني مزاج 

و خشك ولي مرطوب ).1-4( تر از اعتدال نيست تر

ت هاي غير معتـدل سـاده مزاج:قسم دوم���� اي كـه كيفيـ

مـزاج معتـدل قـرار در برابـر) پذير كيفيت اثر(هاآنيهمنفَعل

:اند دارند كه نيز بر دو نوع

و آن اَيبس مما ينبغـي مـي-1 باشـد، يبوست غالب است

تر از آنچه سزاوار است كه در معتدل باشد، يعني مزاج خشك 

. تر يا سردتر از اعتدال نيست ولي گرم

اينبغي مـي-2 ممـ طَبو آن اَر باشـد، رطوبت غالب است

 از آنچـه سـزاوار اسـت كـه در معتـدلتر يعني مزاج مرطوب 

).1-4( تر يا سردتر از اعتدال نيست باشد، ولي گرم

: اند هاي غير معتدل مركّب بر چهار قسم مزاج�

و ارطب مما-1 و آن احرّ و رطوبت غالب است  حرارت

و مرطوب ينبغي است، يعني مزاج گرم تر از آنچـه سـزاوار تر

.است كه در معتدل باشد

و يبوست غالب است حرار-2 و ايـبس،ت  پس آن احـرّ

و خشك مما ينبغي است، يعني مزاج گرم تر از آنچه سزاوار تر

.است كه در معتدل باشد

و ارطب ممـا-3 و آن ابرد و رطوبت غالب است برودت

و مرطوب  تر از آنچـه سـزاوار ينبغي است، يعني مزاج سردتر

.است كه در معتدل باشد

غ-4 و يبوست ا برودت و ايـبس ممـ و آن ابرد الب است
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و مزاج و غير معتدل و داروهاي مزاج معتدل  انسان

و ايران طب سنّي مجلّه/ 188  تي اسالم

و خشك تـر از آنچـه سـزاوار ينبغي است، يعني مزاج سردتر

.است كه در معتدل باشد

و سردتر با هم قابـل جمـع كه مزاج گرم الزم به ذكر است تر

و همچنين مزاج مرطوب نمي و خشك باشند ).1-4(تر تر

:هاي انسان ساير مزاج
م مزاج و واجد هـاي هر يك از مـزاج:ادههاي فاقد ماده

 يا اينكه مزاج.دنباشگانه از دو حال خارج نمينامعتدل هشت 

 يعني مـزاج نامعتـدلي اسـت كـه؛باشدميماده فاقد ماده يا بي

كند، بدون اين كـه آن مـزاج را در كيفيتي را در بدن ايجاد مي

ايجاد كرده باشـد، ماننـد گرمـي در اثـر)اي ماده( بدن خلطي 

و سردي در اثر سرمازدگيبيماري  .دق

و يعنـي مـزاج يا اينكه مزاج واجد ماده يا بـا مـاده بـوده

و نفوذ خلطـي   كـه باعـث نامعتدلي است كه در اثر مجاورت

گـردد، مـثالً بـدن مزاج خود است در بدن ايجـاد مـيي غلبه

و يا به سبب صـفراي  انسان به سبب بلغم زجاجي سرد گردد

).1-4( كراثي گرم گردد

كه سوء مزاج واجد ماده گاهي به يكـي زم به ذكر استال

ميزير از دو حالت  :گردد باعث بيماري عضوي در بدن

آنحالــت او منتقــع) خلــط(كــه عــضو در مــاده ســتال

مي،گرديده و عضو بدان يعني اينكه ماده در عضو رسوخ كند

وستام اينو حالت دو گردد آغشته مي  كه ماده در مجـاري

و اين احتباس باعث تورم در آن هاي بطن اندام حبس گرديده

و گاهي ممكن است كه ماده به انـدازه مي اي نباشـد كـه شود

).1-4( ايجاد تورم نمايد

و هـر عـضو را مزاجـي ايـزد:مزاج اعضا  توانـا هـر حيـوان

و و اين مزاج بـا تـوان بخشيده است كه به آن سزاوارتر بوده

و براي احوال  .اسـت تـرو افعالش مناسب تحمل وي سازگار

ترين مزاج را كه در اين جهان امكان دارد بـه انـسان او معتدل

ويهارزاني داشته است تا به وسيل  و واكنش يا فعـل  آن كنش

هر عضوي را نيز مزاجي بخشيده است كـه. انفعال انجام دهد

و شايست  و بر اين اساس برخـي از اعـضايهاليق راء آنست،

د گرم و برخي و بعضي را خشك تر و بعضي يگر را سردتر تر

).1،5( تر قرار داده است ديگر را مرطوب

از گرم روح: ترين اعضاي بدن به ترتيب اولويت عبارتنـد

و سرچشم   آنست، سپس خون كه هـريهو قلب كه خاستگاه

ب ميه چند در كبد ت ارتباط آن با قلـب ولي به علّ،آيد وجود

 سپس كبد كه شـبيه خـون لختـه باشد، از گرمي برخوردار مي

و بسته مي باشد، سپس گوشت كه از كبد گرمـي كمتـري شده

هاي عصب سرد آميخته است، سپس ماهيچه دارد زيرا با رشته 

دا  و رد،كه از گوشت خالص گرمي كمتـري  زيـرا بـا عـصب

باشـد، سـپس طحـال كـه از ماهيچـه گرمـي رباط آميخته مي

و دردي ذخيره مي كمتري دارد زيرا دردي خون در آن  گـردد

ها خون سوداي طبيعي است كه طبيعتي سرد دارد، سپس كليه 

 زيـرا خـون در آن بـسيار رد،كه از طحـال گرمـي كمتـري دا

هاي ضربان دار يا جهنـده كـه گرمـي نيست، سپس دسته رگ

زيرا عصب سـرد(باشد ها نميت جوهر عصبي آن ها به علّ آن

و لذا گرمي رگ  آن) ها ذاتي نيـست است از بلكـه گرمـي هـا

و روح حيواني جاري در آن  ب خون ميه ها آيـد، سـپس دست

كه گرمي ايـن) وريدها( هاي بدون ضربان يا ساكن دسته رگ 

و به دليل جريـان خـون مـي نوع رگ  ،باشـد ها نيز ذاتي نبوده

ها كمتر است زيرا خـون بـه ها از گرمي شريان ليكن گرمي آن

و سـپس پوسـت ها جريان دارد، تنهايي در آن   سپس پوسـت،

. معتدل كف دست

بلغـم، مـو،: سردترين اعضاي بدن به ترتيب اولويت عبارتند از

پي( استخوان، غضروف، رباط  ، عـصب،)شـامه(، وتر، غـشاء)زرد

).1،5(و سپس پوست)سمين(، چربي)شحم( نخاع، دماغ، پيه

از مرطوب ت عبارتنـد ترين اعضاي بدن به ترتيـب اولويـ :

، دماغ، نخاع، گوشـت)شحم(، پيه)سمين( خون، چربي بلغم،

و بيضه و سـپس ها، ريه، كبد، طحال، كليه پستان ها، ماهيچـه،

).1،5( پوست

از خشك مو،: ترين اعضاي بدن به ترتيب اولويت عبارتند

،)شـامه(، وتـر، غـشاء)زرد پـي( استخوان، غـضروف، ربـاط 

سـ( هـا، وريـدها، عـصب حركتـي شريان و ايـن عـصب ردتر

ايـن(، قلـب، عـصب حـسي)تر از حد اعتـدال اسـت خشك

تر از اين حـد ليكن خشك،عصب سردتر از حد اعتدال است 

و شايد به اعتدال نزديك باشد ).1،5(، پوست)نيست

در:مزاج مراحل مختلف سنّ  مراحل مختلف سن را كالً
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و همكارانپور افشاري

 189/ 1390 پاييز، سومي، شمارهمودسال

و سـنّ: اند چهار مرتبه قرار داده و سـنّ شَـباب سنّ حـداثَت

و سنّ شيخوخَت، زيرا ماد كُهو و نمايهلَت يـا زيـادت( نشو

و فاعل آن حرارت غريزيه) در اقطار ثالثه  رطوبت اصليه بوده

از. باشد مي و حرارت غريزيه بنابراين وضعيت رطوبت اصليه

آن: چهار صورت خارج نخواهـد بـود  يـا رطوبـت غلبـه بـر

و يا آنست  هرك حرارت دارد، و حرارت حده رطوبت دو در

و يا اينست توس و تعادل باشند، وط كه هر دو رو بـه نقـصان

و يا آنست  ) در مقايسه با رطوبـت(كه حرارت كاهش دارند،

و كاهش شود . بيشتر دچار نقصان

و نمو كه از ابتـداي تولّـ: اول و سنّ حداثت د تـا بيـست

و نهايت سي سال مي باشد، رطوبـت بـر حـرارت هشت سال

و ميغلبه داشته و نما ).5،1-6( شود لذا باعث زيادتي نشو

و هـشت:دوم و وقوف كه ابتداي آن از بيست  سنّ شباب

و پنج سالگي يا چهـل و انتهاي آن سي سالگي يا سي سالگي

و دو سالگي مي  در اين مرحله رطوبـت. باشد سالگي يا چهل

و ضـمناً  و تعادل بوده و حرارت غريزيه هر دو به حد توسط

آن طبيعت در اين هنگام از نما باز مي و را به اين دليـل ايستد

و وقوف مي  دا سن شباب م در يـ نامند كـه حـرارت بـه طـور

و بـه تحليـل مـي رطوبت تأثير نموده آن از. بـرد را نمـا داده

و كـم گرديـد،ه رطو طرفي، هر مقـدار كـ بـت تحليـل يافـت

و افعـال آن ظـاهرو تقويت مـي حرارت نهوض  و آثـار يابـد

و قاسر ظهور افعـال حـرارت رطوبـت مي گردد، زيرا كه مانع

و در كمـال  و چون در سن شـباب، هـر دو بـه اعتـدال است

ند، بنابراين صدور افعال از صاحب آن كه شباب اسـتاتقو

ميبه احسن وجوه بدون وهن  ).5،1-6( گرددو نقصان صادر

 سنّ كُهولَت كه ابتداي آن از سن چهـل سـالگي يـا:سوم

و و دو سالگي در. باشـد انتهاي آن شصت سـالگي مـي چهل

و نقـصان و رطوبت هر دو رو به انحطاط اين مرحله حرارت

در.و كاهش دارند  و سستي ممكـن اسـت و ضعف آثار وهن

و بين نباش  ت ضعفد ليكن به تدريج به علّ ابتدا چندان ظاهر

و نمايان خواهد شـد الزم بـه.و تحليل رطوبت غريزيه ظاهر

پي ذكر است  و تحليل رطوبت غريزيه يبس كه در  نيز ضعف

).5،1-6( بالعرض بر بدن غلبه خواهد نمود

و انحطاط كه از شصت سالگي تـا:چهارم  سنّ شيخوخت

).5،1-6( باشد آخر عمر مي

و نمو بـه نوبـ استالزم به ذكر  خـوديهكه سنّ حداثت

و هر مرحله نام مخـ و در هـر پنج مرحله داشته صوصي دارد

بكدام از مراحل،  و نهـوضه بدن و تقويت و نمو تدريج نشو

و صالبتي در اعضا پيدا خواهد كرد تا اينكه سرانجام به سـنّ 

: سن حداثت از قرار زير استيهپنج مرحل. وقوف برسد

و در ايـن:يتسنّ طفول  از هنگام تولد تا هفت سال بـوده

وءت در اعضا مد و صالبتي حاصل خواهد شد  اندك تقويتي

و بيداري براي صدور اندك افعالي رخ و قوا نهوض در ارواح

و دندان و نمو خواهند نمود خواهد داد، .ها به طور كامل رشد

و پيش از افتادن دنـدان: سنّ صباوت و آن بعد از نهوض

و صالبت استخوان و اعضاو استحكام  تا سه سـال ديگـرءها

و آن زماني است كه هنوز افتادن دندان مي و باشد، هاي شيري

دا يدن دندانيرو . مي شروع نشده استيهاي

و صالبت استخوان:سنّ تَرَعرُع وو آن بعد از استحكام ها

و رو  و پيش از سـنّ رهـاق يدن دندانياعضا هاي جديد است

و حلم نامند كه رو. بلوغ يدن موي صلب بر عانـهيعالمت آن

و  و ظاهر شدن اندك نشان شقاقي بر سـر بينـي و تغيير صدا

و ديـدن خـواب و بلند شدن استخوان حلقـوم هـاي شـيطاني

اين مرحله در ذكور از سال سيزدهم تـا. باشد محتلم شدن مي 

و در اناث از سال نهم تا دهم آغاز مي .گردد چهاردهم

و بلوغ و آن از چهـارده سـالگي):سنّ جواني(سنّ رهاق

روت و تا زماني كه بـ و يك سالگي يا پانزده سالگي تا بيست

و جوش در صورت ظاهر شود .يا سبلت برويد

و از بيـست):سنّ جواني(سنّ فَتاء و آن بعد از نوجواني

و هشت سالگي بـوده كـه ابتـداي سـنّ و دو سالگي تا بيست

.شدبا وقوف مي

و نمـو را بـه برخي پنج قسمت مربوط بـه سـنّ  حـداثت

هـا اند كـه ايـن قـسمت چهار قسمت هفت ساله تقسيم نموده

ويهقسمت هفت سال: عبارتند از   اول كه همان سن حـداثت

و افعال اسـت، قـسمت هفـت سـال و ظهور كماالت يهتزايد

و كمـاالت و ظهور افعال و ترعرُع دوم كه شامل سنّ صباوت

و بلـوغيهباشد، هفت سـال مي  سـوم كـه شـامل سـنّ رهـاق

و بـاألخره هفـت سـال مي  چهـارم شـامل سـنّ فتـاءيهباشد،
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و مزاج و غير معتدل و داروهاي مزاج معتدل  انسان

و ايران طب سنّي مجلّه/ 190  تي اسالم

).6( باشد مي

ه شده در مورد مراحل مختلـفيبا توجه به توضيحات ارا

مي سنّي چنين نتيجه كه گيري ت شُبان يا جوانـان بـه علّـ: شود

و رطوبت در آن و توسط حرارت و نيز عدم استيالءها اعتدال

و يبوست بر امزج ها در اعدل مراتبآنيهو چيرگي برودت

و نمـا از طرفي، صبيان از هنگام تولّ. باشند مي د تا آخر رشـد

ند، لـيكن بـه سـبباظ حرارت غريزيه مساويابا شُبان از لح

و بـه همـين رطوبت غريزيه، از شُبان مرطوبيهغلب تر بـوده

و ضعيف ها ماليمآنيهدليل حرارت امزج  تـر از حـرارت تر

 شُـبانيه كهول نزديـك امزجـيهچون امزج. نمايد شُبان مي 

آن،است و يبوست ها نسبت به مشايخ غالب بوده لذا حرارت

و يبوست آن  ها نـسبت بـه شُـبان بيـشتر اما از طرفي، برودت

و يبوست غالب.باشد مي در مشايخ از كهول در برودت و تـر

ميحرار و نقصان و رطوبت در كمال ضعف ).6( باشندت

و الغـري از: فربهـي بـر دو گونـه اسـت:مزاج فربهي يكـي

و ديگر  آنچه از بـسياري گوشـت. از بسياري پيهيبسياري گوشت

و آنچه از بـسياري پيـه باشـد،باشد و تر، آن، مزاج آن گرم  مـزاج

و تر مي مياز طرفي، الغري نيز بر دو گون. باشد سرد يكـي: باشـده

و ديگر  آنچه از كمي گوشـت باشـد. از كمي پيهياز كمي گوشت

و آنچه از كمي پيـه باشـد  و خشكي بر مزاج آن غلبه داشته سردي

و خشكي بر مزاجش غلبه دارد ).5( گرمي

و تري بر مـزاج افـراد فربـه الزم به ذكر است كه، سردي

و ضـمناً رگ  ن افـرادي هـاي تـن چنـي مادرزادي غلبه داشـته

آن باريك و خون اندر تن و لذا چنين افرادي تر ها اندك است

).5( توانند صبر كنند بر گرسنگي نمي

آن افرادي كه مزاج آن ها كمتر بوده، ها گرم باشد پيه بر تن

آنو رگ  آن هاي و خون چنين. ها بسيار خواهد بود ها فراختر

چربي خون آنان زيرا،توانند صبر كنند افرادي بر گرسنگي مي 

).5( ها خواهد گشت به سبب گرمي مزاج غذاي آن

آن كساني هـايرگ،ها گداخته شـود كه از رنج يا غم پيه

آن آن و خون و لـذا بـر ها باريك مانده ها اندك خواهـد بـود

).5( توانند صبر كنند گرسنگي نمي

آن افرادي كه تن آن و گوشت ،ها سـخت باشـد ها متراكم

به مزاج آن و يا به هر دو ميل خواهد ها و يا به خشكي  سردي

و افرادي كه گوشت آن مي داشت و نرم باشد، ها متراكم نبوده

و يا هر دو بـر مـزاج آن  و يا تري هـا غلبـه خواهـد يا گرمي

آن. داشت وو باألخره، افرادي كه گوشت ها از لحاظ سـختي

و ضمناً گوشت تنهاي آن  و بـي نرمي معتدل باشد ش ها معتدل

).5( ها معتدل خواهد بود از پيه باشد، مزاج آن

و:ها مزاج جنس  مزاج زنان در قياس با مزاج مردان سـرد

از تر مي و نفساني آن رو قوينا باشد، ها از مـردانت حيواني

و رگ  آن كمتر، آن هاي و منافذ و مسام تـر، ها بسته ها باريكتر،

آنو گوشت اندام  و ها برهم نشسته هاي تر بـوده، كـه نازك تر

و زايد در بدن آن  هـا خواهـد در نتيجه باعث تجمع مواد خام

و كمتر تحليل خواهد پـذيرفت  ا مـردان بـه سـبب. گرديد امـ

آن اينكه مزاج  و خشك ها گرم هاي هـايتتـر اسـت از قـو تر

و نفساني فزون  رگ حيواني و آن تري برخوردار بوده، هـا هاي

آن فراخ و مسام گش تر، آن ادهها و تن و ها سخت تر، تـر بـوده،

آن ضمناً خلط  و هاي خام در تن هـا كمتـر تجمـع پيـدا كـرده

).5( بيشتر تحليل خواهد پذيرفت

آن:مزاج عادت ها چنانچه انسان كارهايي را كه در انجام

و قو ميتحواس و(شوند هاي بدنش وارد عمل مانند نوشتن

و) خواندن ها عـادت بر انجام آن به صورت مكرر انجام دهد

 و قو هاي اعـضاي بـدن او اثـرتكند، كارهاي مزبور بر مزاج

آن.دنموخواهند  را از طرفي، اگر مزاج مـادرزادي بـد باشـد،

و كارهايي كـه ضـد مي و اندك اندك با غذاها توان به تدريج

).5( آن باشد تغيير داد

 مزاج معتدل دارو
اسـت، مقـصود ايـن اگر گفته شود كه يك دارويي معتدل

نيست كه داروي مزبـور معتـدل حقيقـي اسـت، زيـرا چنـين 

و نيـز مقـصود از آن بيـان ايـن پذير نمي اعتدالي امكان  باشد،

معني نخواهد بود كه اعتدالي نظير اعتدال مزاج انـساني دارد، 

مي چه در اين  لـيكن. شـد صورت بايد از جوهر انسان شمرده

،يي وارد بـدن انـسان گـردد اگر چنين دارو: منظور اينست كه 

ويهبوسيل  حرارت غريزي بدن انسان تأثيرپذير خواهـد بـود

كيفيتي را در بدن ايجاد خواهد نمود كه از كيفيت موجـود در

و بـدن را بـه سـمتي خـارج از تـساوي در  بدن بيشتر نبـوده،
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و همكارانپور افشاري

 191/ 1390 پاييز، سومي، شمارهمودسال

و سردي(كيفيت و در آن، تـأثيري) گرمي سوق نخواهـد داد

بنـابراين، معتـدلْ،. نخواهـد گذاشـت فراتر از اعتدال موجود 

از. شودنسبت به عملكرد دارو در بدن انسان اطالق مي غرض

و اگر گفتـه،اعتدال دارو   ارزيابي عمل آن در بدن انسان است

شود كه دارويي گرم يا سرد است، نه بـدين معناسـت كـه آن

و نـه دارو در جوهر خود به نهايت گرمي يا سردي مي  رسـد،

تر يا سردتر از بـدن انـسان در جوهر خويش گرماين كه دارو 

 معتدل را نيز بايد مزاجي هماننـد،است كه اگر اين چنين بود 

دانستيم، پس مقصود از داروي گـرم يـا سـرد، مزاج انسان مي

يهايجاد گرمي يا سردي فراتر از آنچه در بدن بوده، به وسـيل 

).1-4( باشدآن دارو، مي

از مزاج دارو، چگونگي عملكرد كه مقصود(بر اين اساس

چـون ايجـاد سـردي(، گـاه يـك دارو)باشـد آن در بدن مـي 

نسبت به بدن انسان سرد است ولي همان دارو نسبت) كند مي

همچنين گاه يك دارو نسبت بـه.3باشد به بدن عقرب گرم مي 

بدن انسان گرم است، ولي همان دارو نسبت به بدن مار سـرد 

يك مي ) به دليل تفاوت مـزاج شخـصي(دارو باشد، بلكه گاه

د تا نسبت مايننسبت به بدن شخصي، گرمي بيشتري ايجاد مي

شود كه به بدن شخص ديگر، لذا به پزشكان معالج توصيه مي

هرگاه يك دارو در تبديل مزاج يك بيمار مفيد واقع نـشد در 

و درصدد تعـويض دارويهادام  درمان بدان دارو بسنده نكنند

).1-4( برآيند

 هاي غير معتدل دارو مزاج

و تحــت تــأثير يــچنانچــه دارو ي وارد بــدن انــسان شــود

و كيفيتي را در بدن ايجاد نمايد حرارت غريزي آن قرار گيرد

و بـدن را بـه سـمتي  كه از كيفيت موجود در بدن بيشتر باشد

و(خارج از تـساوي در كيفيـت  و خـشكي و سـردي گرمـي

و در آن تأثير) تري ي فراتر از اعتـدال موجـود بـه سوق دهد

. را داروي غير معتدل خواهند شناخت جاي بگذارد، آن

و غيـر حال اگر داروي غير و متـشابه معتدل در بدن اثر واحد

در متنافي يا غير متضاد داشته باشد، مزاج  هاي غير معتـدل آن كـه

گردد بر هشت مقايسه با عملكرد داروي معتدل در بدن تعيين مي 

، رطـب)خشك(، يابس)سرد(، بارد)گرم( حار:د بود قسم خواه 

، بـارد يـابس) تر گرمِ(، حار رطب)گرم خشك(، حار يابس)تر(

)(و بارد رطب) خشكسرد7()ترسرد.(

 هاي دارو ساير مزاج
معتـدل در بـدن اثـر اگـر داروي غيـر:مزاج مركب داروها

و متضاد داشـت،واحدي نداشته باشد  و بلكه آثار متنافي ه باشـد

و تر كننـده را و سرد كننده يا خشك كننده مثالً آثار گرم كننده

به صورت همزمان يا در دو زمان مختلـف داشـته باشـد، با هم

و نيز فقط يك  چه آن دارو فقط يك دارو باشد بار مـصرف اگر

دريه عصار،براي نمونه( شده باشد   گـشنيز كـه پـس از ورود

و نيـز اثـر-آنيهع اثر گرم كننـدكه تاب-بدن اثر تحليل برنده

و بازدارنده  دارا- آن اسـتيه كـه تـابع اثـر سـرد كننـد-رادع

آن) باشد مي مرَكّب المزاج مـي در اين صورت . نامنـد را داروي

چنين دارويي اصوالً بايد از دو جزء كه از لحاظ مزاجي متنـافي

و هـر دو  و ديگري گـرم،  هستند تشكيل يافته باشد، يكي سرد

و از جسم اين چنيني اگر با هم اختالط يابند با هم واكنش داده

بـ آن به نام مزاج ثاني بـديهي. وجـود خواهـد آمـده ها مزاجي

و آثـار متـضادي را  كه هنگام ورود در بدن افعال است، دارويي

 اصوالً مـزاج آن از نـوع مـزاج اولـي بايـد،از خود نشان ندهد 

و بنابراين برخي از داروه  مـزاجيهاي مفرده در بر دارند باشد،

و برخي ديگر داراي مزاج ثاني مي ).7( باشند اول

و مزاج ثاني داروها دو:مزاج اول  تعريف هر يك از اين

):1،7-9( نوع مزاج ذيالً آورده شده است

لين مزاجـي اسـت كـه از عناصـر چهارگانـه او:مزاج اول

. شود حاصل مي

مز(مزاج ثاني  مزاجي است كـه از اشـيائي كـه):اج دوميا

ب خود داراي مزاج ويژه ميه اي هستند مزاج مزبور. آيد وجود

دريهيا به صورت صـناعي از امتـزاج تراكيـب ادويـ   مركبـه

و يا به صورت طبيعي از امتزاج تراكيب در مركبات مصنوعه،

و فـر برخي از مفرده   طبيعـييههـاي مفـرد وردهآهاي دارويي

ح كـه اي از امتزاج مصنوعي آنست نمونه. گردد اصل مي ديگر

مي) پادزهر( مركبه در ترياقيهاز تراكيب ادوي  . گـردد حاصل

 تـشكيليهكه هر كـدام از داروهـاي مفـرد الزم به ذكر است

مي ترياق خود داراي مزاج ويژهيهدهند هنگامي كـه. باشد اي
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و مزاج و غير معتدل و داروهاي مزاج معتدل  انسان

و ايران طب سنّي مجلّه/ 192  تي اسالم

و مزبور با هـم آميختـه مـييهداروهاي مفرد  تركيـب شـوند

ب مي و ميه يابند از صورت يك داروي مركب در آيند، مزاجي

ب  آنه اين تركيب را مزاج ثـاني يـا دوم وجود خواهد آمد كه

و يعني نمونه. نامند مي اي از مزاج ثاني كه بدون دخالت انسان

ب  ميه به طور طبيعي آيـد، شـير اسـت كـه در حقيقـت وجود

پن  و و تركيبي از مواد مائي و چربي مي ممتزج هـر. باشـد يري

و ممتـزج مذكور طبيعت غير سادهيهيك از سه ماد  اي داشته

و مزاج ويژه  مي نيز بوده لـذا ايـن مـزاج ثـاني،. باشـد اي دارا

ـ  و ماننـد تريـاق از راه مـصنوعي ب ه حاصل فعل طبيعت بوده

).1،7-9( وجود نيامده است

و: مزاج ثاني بر دو نوع است مـزاج مزاج قوي يـا پايـدار

.رخو يا سست

كه اجزاي بسائط ممتزج آنست: مزاج قوي يا پايدار- الف

و انفعال تام  و با هم فعل آن بسيار لطيف صغير صافي باشند،

و صورت وحداني   يافته باشـند، بـه حـدي كـه نموده كيفيت

و بلكه حرارت خارجي ناري نيز اجزاي حرارت غريزي بدني

و متفّ آن را از كثيفه نتواننديهلطيف تا جدا  از هريك رق نمود

و خاصيت و كيفيتي و اثري ت ظاهر گردد، بلكـه كيفيـ ي خاص

و يا غيـر معتدلـه از خاصيت واحده اعم از آنكه معتدله باشد

و ظاهر گردد  اي از مزاج ثاني قوي يـا پايـدار نمونه. آن صادر

هاي تـر باشد كه در آن امتزاج فيما بين قسمت مي4جرم ذَهب 

ميو  و خشك آن تا حدي مستحكم باشد كه حرارت غريـزي

آن حتّي آتش نمي ).1،7-9( ها را از هم جدا سازد تواند

در: مزاج رخو يا سست-ب  حالت امتـزاج اجـزاي سـاده

و ناپايـدار بـه گونـه اي اسـت كـه مزاج ثاني رخو يـا سـست

گرماي غريزي اندام ما ياراي از هم جدا سـاختن آن اجـزا را 

و سستي در چنـين مزاجـي در مراتـب. باشدميدارا  رخاوت

آن مختلفي قرار مي  ها تفريق اجـزا گيرد، زيرا كه در بعضي از

و در برخي ديگر تفريق اجـزا  و آسان بوده، از هم بسيار سهل

اي كـه بنـابراين داروهـاي مفـرده يـا مركبـه. باشـد دشوار مي 

وآنيههاي ساد آميختگي بخش  و سـست بـوده بـه ها رخـو

گردند به چنـد نـوع زيـر تأثير حرارت غريزي از هم جدا مي 

مي تقسيم ):1،7-9( شوند بندي

هــاي ســاده در بعــضي از ايــن داروهــا امتــزاج بخــش-1

و نمي قوي يايهتوان به وسيل تر از داروهاي ديگر بوده  پختن

هاي مزبور را از هم جدا نمود، مانند بابونـه كـه بخش،شستن

و ديگـرييهيكي قـوت حـار: استدر آن دو قوت   محلّلـه

) آب پـز( قابضه كه چون داروي مزبور را طـبخيهقوت بارد

و در ضمادات داخل كنند، هر يك از قو ها فعل خودتنمايند

).1،7-9( را خواهد بخشيد

2-هـاي موجـود در حالـته در برخي از اين داروها قـو

جو پختن از هم جدا مي  هر آن از دو ماده شوند، مانند كلم كه

و ديگري ماديهيكي ماد: تركيب يافته است  يه خاكي قابض

و جال دهند  لطيـفيهبر اثر پختن كلم، ماد. بورقييهلطيف

و در آب مـي بورقي آن تحليل مـييهو جال دهند ،آيـد يابـد

مييهليكن ماد بنابراين آب اينو. ماند خاكي قابض بر جاي

و جر و مسهل ميدارو ملين ).1،7-9( باشدم آن قابض

و امثال اين و گوشت مرغ و ترب و پياز و سير هـا عدس

. دهند همانند كلم بر اثر پختن نيرويي را از دست مي

و نيز رطوبت سنگيني سير قوه و سوزاننده هاي جال دهنده

آن در مي بر دارد كه عمل پختن تـرب. سـازد ها را از هم جدا

اند از اين جهت است كـه بـهم گفته را هاضم ليكن غير منهض 

و جوهر لطيف حار بورقي خود غذاي ديگر را هضم مي نمايد

. نمايد به جرم خود قبول هضم را دير مي

از الزم به ذكر است و عـدس و تـرب كه اسـتعمال كلـم

و از آن  و منضج است به خـالف از داخـل، هـا خارج، محلّل

آن قوي و سـير اسـت كـه اسـتعمال هـر دو از خـارج تر پياز

و مقرّح است ).1،7-9( منضج

و و انـضاج و پيـاز در خـارج، از تَقَـرُّح وجه تـأثير سـير

ب  خالف داخل شايد آن باشد كه چون در خـارج بـهه غيرهما

و مستقر مي  و ساكن و رطوبت بورقيـ يكجا يه حـاريهمانند

و حرارت آن نمايـد، ها تأثير در جلد بدن كماينبغي مـي جاليه

ميل و تقرح و در داخل به سبب عـدم ذا باعث انضاج گردند،

و سكون كه طبيعت مـدبر  آنيهاستقرار در بـدن هـا را دايـم

و انكسار مي  و كسر و انفعال و تقلّب و صـورت حركت دارد

و سورت آن  و لذا نمي ها را برقرار نمي اصليه توانند تأثير دارد

در خـارج از بـدن بـاها نمايند به ويژه اگر قبل از مصرف آن 

 و از رطوبت بورقي و حـرارتيهآب پخته شده باشند  جاليـه
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و همكارانپور افشاري

 193/ 1390 پاييز، سومي، شمارهمودسال

و ديگـر آنكـه چـون اكثـر آن ها چيزي به تحليل رفته باشـد،

و رطوبـات  و آغـشته بـه بالغـم آنست كه سطح معده، مملو

آن مي و مي باشد و مانع آن ها حايل آن آيند از تأثير و نيز ها ها

و مخلوط با آن و حـرارت ممزوج و رطوبـات گـشته بالغـم

آن بدنيه در آن  و لـذا هـا مـي ها تأثير نموده كسر حدت شـود

در نمي و اگـر محـرور المـزاج يـابس كـه توانند تأثير نمايند،

و رطوبات نباشد بخـورد، خـصوصاً خـاميهمعد  او فضالت

مي آن و تقرح .گردد ها را، البته باعث سحج

اديه اجزاي ساد-3 رايهويـ گروهـي از  مركـب القـوي

 شستن از هـم جـدا نمـود، ماننـد هنـدباءيهتوان به وسيل مي

آن) كاسني( ازو بسياري از بقول لطيفه كه جـوهر هـا مركـب

و مقـادير زيـادي از جـزء  مقادير اندكي از جزء حـار لطيـف

مي- مائي و بديهي است. باشد ارضي سرد كـه، قـوت تفتـيح

ج  زء اندك حار لطيف موجـود در تنفيذ اين داروها مربوط به

آنها بوده، ليكن قو آن  ارضـي- ها به جزء كثير مـائيت تبريد

مي آن آن. باشد ها مربوط هـا بـه سـبب ضمناً اكثر جـزء حـار

آن لطافت خود به طرف سطح ظاهر آن  و بـر ها صعود نموده

و لذا در اثر شستن در آب زايل خواهد شـد  . مفروش گرديده

غسينا از و شستن آن رو از آنل و امثال و عقـالً ها ها شـرعاً

).1،7-9( نهي شده است

بسياري از داروهاي مركب القواي ديگري وجود دارند كه

و(نمايـد ها تبريد بسياري مـي تناول آن  و كاسـني ماننـد جـو

و امثال اين  و تخم خُبازي از)ها گشنيز ، ليكن چون هـر يـك

را آن با( ها  اكثـر،تضميد نماينـد) ديگريبه تنهايي يا مركّب

و اورام حاره را تحليل خواهند نمـود ماننـد اينكـه{صالبات

اگر گشنيز را، مخـصوصاً بـا سـويق جـو، بـر خنـازير ضـماد 

آن،نمايند و نيز چنانچه آرد چه بسا كه را تحليل خواهد كرد،

و يا با آب كاسني بر اورام حاره  جو يا جو مقشّر را به تنهايي

و همچنـين اگـر يند، اكثر آنست كه تحليل مي ضماد نما  دهد،

و  تخم خُبازي را به تنهايي يا بـا جـو مقَـشَّر بـر اورام حـاره

و اورام صلبه ضماد نمايند، نـافع خواهـد بـود  ، زيـرا}اوجاع

و الذكر مركّب از جوهر جرم داروهاي فوق حار لطيف محلّل

و مائي شديد التبريد مـي- از جوهر ارضي  لـذا بعـد از باشـد،

 و تصرّف حـرارت غريـزي در آن، جـزء حـار ورود در معده

 تحليـل،باشـد ها كه مقدار آن زياد نمـي لطيف محلّل جرم آن 

و چيزي از آن باقي نخواهـد مانـد كـه اثـري در خواهد رفت

ها بـاقي مزاج نمايد، ليكن جوهر ارضي شديد التّبريد جرم آن 

ـ ام. خواهد ماند  ذكر را ضـماد نماينـد،ا اگر داروهاي فـوق ال

و ظاهراً جوهر ارضي آن  ها در مسامات پوسـت نفـوذ ننمـوده

بنابراين اثري بر پوست نخواهد داشت، ليكن از طرفي جـوهر 

و اثر نـضج دهنـدها ناري لطيف آن  يهاز مسامات نفوذ كرده

).1،7-9( خود را به جاي خواهد گذاشت

اميختـه در تعدادي از داروها دو جـوهر مختلـف الطبـع ني

از. شـده بــا هــم حــضور دارنـد  اخــتالف جوهرهــاي برخــي

و  و محسوس بوده، مانند اترج كه تخـم داروهاي مزبور ظاهر

و لب آن سرد مـي قشر زرد آن گرم  و حموضَت باشـد، است

 در صورتيكه اختالف جوهرهاي بعضي ديگر از داروها خفـي

بـ(و نامحسوس است، مانند بزرقطونـا  ه در اصـفهان مـشهور

و نيز آنچه روي قشر آن قرار دارد بـسيار) اسپرزه كه قشر آن

آن ام،سرد است   قـوييهگرم كنند) مغز دانه(ا قسمت آردي

و اثر سرخ كننده يا مقرّح در بر دارد بـديهي اسـت كـه. بوده

و جدا كننديهقشر آن به عنوان پرد   بين دو قسمتيه حاجز

و گرم وارد عمل مي و لذا اگر سرد ناشود كوبيده بزر مزبور را

و لعـابي بـارد آن  و درست بياشامند به سبب قسمت ظـاهري

و چون بكوبند قسمت آردي آن آزاد گشته كـه تبريد مي كند،

بنـابراين در خـارج چـون. اثر مقَـرّح در بـر خواهـد داشـت 

و دماميـل بگذارنـديهكوبيد  آن را به طريق ضـماد بـر اورام

و انفجا و نضج مير آن باعث تحليل يها ناكوبيـد امـ،گردد ها

و خامي مي ).1،7-9( گردد درست آن باعث عدم انضاج

كـه در مركّبـات صـناعي ماننـد تريـاق الزم به ذكر است

و  و جوارشـات و ساير معـاجين كبـار و مثروديطوس فاروق

و اكثر ادوي  و غيرها مانند حجريهحبوب و ترياقيه  فادزهريه

و و جدوار و امثـال ايـن التيس و شقاقل و زراوند هـا جنطيانا

و  و ناپايدار وجود دارد از مزاج ثاني رخو يا سست لـذا بعـد

و تصرّف طبيعت در آن  آن ورود در بدن هـا از هـم ها اجزاي

و خاصـيتي،جدا گشته  و كيفيتـي و فعلـي  از هر يـك اثـري

).8-9( گردد جداگانه ظاهر مي
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و مزاج و غير معتدل و داروهاي مزاج معتدل  انسان

و ايران طب سنّي مجلّه/ 194  تي اسالم

و نتيجه :گيري بحث
و مفاهيم اولي پس از آشن بريهايي با مباني و انواع آن  مزاج

كه در ذهن گروندگان به اين تقسيميهپاي بندي عقلي، سؤاالتي

و دارو به ويژه گروندگان شاغل در حرفـه- مكتب  هـاي طـب

مي-درماني و:كهد آنست ماين بال فاصله خطور تعريـف مـزاج

و تعريف مزاج انواع مختلف مزاج  و انواع مختلـف ها در انسان

ازيههاي داروها چيست؟ تداوي با داروها بر پاي مزاج  اسـتفاده

و مفاهيم مزاج در بيماري هاي تابع سوء مـزاج چگونـه اسـت؟

 حاضـر ذكـر شـد،يه مقالـيهزيرا همانطور كـه در مقدمـ ..... 

كه تابع سوء مزاج هستند بسياري از بيماري  مستلزم آشـنايي،ها

شد مزاجيهبا مفاهيم اولي بديهي. مزبور دارديههاي بر شمرده

اســت كــه در مطالعــاتي ديگــر الزم اســت كــه عالقمنــدان بــا 

شناسـي موضوعات ذيربط ديگري در اين زمينه از جمله نـشانه 

و نيز مباني دارو بيماري و هاي سوء مزاج و داروسـازي درماني

.تي آشنا شوندشناسي دارويي در پزشكي سنّ درمان

ن  وشتپي
و كلّـي بـدون1 و صرف تـصور ذهنـي و اثبات،  بر مدار نفي

.نسبت به خارج
 حاره، اقليميهمنطق: استوائي، اقليم دوميهمنطق: اقليم اول2

 معتدله، اقلـيميهمنطق: زير حاره، اقليم چهارميهمنطق: سوم

. قطبييهمنطق: پنجم
و دارو هر چند نسبت3  بـه بـدن بدن عقرب بسيار سرد است

 ليكن نسبت به بدن عقرب ايجـاد گرمـي،باشد انسان سرد مي

.دماين مي
و طـال : ... ذَهب4 آن. نامنـد را به فارسي زر ت اشـرف: ماهيـ 

و كبريـت معتـدل صـافي فلزاتي است كه در معـدن از زيبـق

و بـا رطوبـت. يابد تكون مي  طبيعت آن معتدل مايل به گرمي

و خواص. غريزي و دماغ ملطّف: افعال و مقوي قلب و مفرّح

األ(و حرارت غريزي ). عقيليةدويمخزن
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