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بسمه تعالی
با تشخیص دقیق همیشه معتدل باشید
رگهای شخص معتدل المزاج نه بسیار برجسته است و نه زیاد فرو رفته در گوشت .موهای شخص معتدل المزاج از لحاظ پرپشتی ،کمّی،
تجعد ،و صافی معتدل است .در خردسالی به زرد مایل بسرخی (یعنی طالیی) می زند و در ایام جوانی مشکی است ،خواب و بیداری
شخص معتدل المزاج ،معتدل است و حرکات اندامها حسب المرام و با سهولت انجام می گیرد .نیروی فکر و خیال او زیاد و قدرت
ذاکره اش (حرف زدن) نیرومند است .اخالق شخص معتدل المزاج حد واسط بین افراط و تفریط است ،یعنی نه زیاد جسور است و نه
بسیار ترسو ،نه زیاد خشم گین است و نه بسیار تنبل ،نه زیاد زیرک و نه بسیار سنگدل ،نه زیاد هرزه و نه بسیار باوقار ،نه زیاد متکبر
است و نه بسیار خود کم بین ،در بین کنش ها بیدریغ و سالم است خوب و سریع نمو می کند و مدت نموش زیاد می پاید ،خوابهای
خوش می بیند ،اشک معنوی دارند و از بوی خوش و آواز خوش و مجالس شادی و سرور حالل لذت می برد .صاحبان مزاج معتدل
دوست داشتنی ،گشاده روی و خوش برخورد هستند .در اشتهای به غذا و نوشیدنی اعتدال دارند ،دستگاه گوارش ،معده ،کبد و رگهای
آنها بخوبی کار می کند.
تشخیص :
مو :جنس ،پرپشتی ،صافی ،ریزش
عرق :میزان ،بو
دست  :نبض ،خطوط دست ،ناخن
مدفوع :رنگ ،بو ،حجم ،روانی
ادرار :رنگ ،بو ،حجم ،کف
زبان :رنگ ،شیار ،خشکی ،دور
چشم :سرخی زیر پلک پایین ،مردمک ،رنگ ،پف و سیاهی زیر چشم ،نوع دید
پوست  :رنگ ،رطوبت ،حرارت ،بو ،خارش
گرفتن شرح حال
از حضرت رسول صلی ا…علیه وآله روایت است که دو گروه بیماران یا مراجعین یا مردم واقعاً بیمارند :یکی آنانکه خودشان را همواره
سالم می دانند و از آمدن نزد اطباء خود داری میکنند به قول امام علیعلیهالسالم به بدن خیانت کردهاند و دیگرانی که همواره نزارند و
بیماریهای خود را مخلوط مینمایند.
بنابراین طبیب باید با زیرکی در ایجاد ارتباط و اشراف ،همه بیماریها را مورد نظر قرار دهد و از بشره تا ریختن یک مو و از تغییر یک
عادت ساده به مشکلترین بیماریهای قلبی یا سرطان پی ببرد و به آزمایشهای طوالنی یا خالصه شدن دریک بیماری که مثالً توسط
متخصصی تأئید شده است قانع نگردد .مبانی اعتقادی ،عقل و استنباط را فدای آزمایشات که گاهی طبیعی و زمانی غیر قابل توجیهاند
نکند .اظهارات مهم او را هر چند تکرار است در رأس تشخیص قرار دهد .مکانیسم آن را جستجو کند و اولویت را در نظر بگیرد.
اما یک دقت دررنگ صورت ،آنمی( کم خونی) حاصل از گسترش سرطان را می توانست سالهای قبل از عمل جراحی مشخص نمایدیا
یک حجامت به موقع میتوانست همچون شستشوی لباس که لکةچربی را در بدن تشخیص داده نشده بود بیماری را نمایان کند.
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نمونه های شرح حال در احواالت رازی بسیار زیبا است و مشاهده بوعلی درمعاینات زبانزد است ،ضمناً تشویق بیماران در دادن شرح
حال و دل سپردن به سخنان شیوای ایشان دنیایی را برای طبیب عالقمند ،روشن میکند.
دراین قسمت یک نمونه شرح حال براساس مبانی طب اسالمی آورده شده است.
شرح حال كامل طب اسالمی
الف :مشخصات بیمار :
نام:

نام خانوادگی:

شغل:

تأهل :

نوبت بستری ( معاینه):
پزشک معالج:

جنس:
مذهب:

سن:
اهل:

شماره تخت:
تاریخ اخذ شرح حال:

ساکن:
شماره پرونده:

کد تحقیقاتی:

گیرنده شرح حال:

میزان اعتماد بیمار به پزشک یا روش درمان:
معرف یا چگونگی اطالع از این شیوه درمان:
ب :مشكل اصلی:
ج :توضیحات بیمار دربارة بیماري
د :سوابق بیماريهاي قبلی
ه :سوابق بیماريهاي مهم در فامیل:
و :بررسی زمان بیماري از نظر تقويم طب اسالمی :چه ماه قمري يا شمسی ،چه روزي ،چه فصلی ( براي ارتباط ايام و ماه
بیماري با خصوصیات مزاجی درآن ماهها) .
ز :بررسی وضعیت و عملكرد جسم و روح.
كلیات:
1ـ تغییرات وزن 2ـ خستگی 3ـ ضعف 4ـ تب ولرز 5ـ عرق شبانه 6ـ تعریق 7ـ حمام 8ـ سفر کردن 9ـ پرهیز از رنگهای تیره 10ـ
نماز خاضعانه 11ـ گریة شبانه 12ـ گذر به قبرستان 13ـ شنا 14ـ زندگی هدفدار 15ـ نماز سروقت 16ـ ساختن خانه رو به قبله.
پوست ،مو ،ناخن:
1ـ راش(لکه) 2ـ تغییر رنگ معمولی3ـ تغییر رنگ موضعی 4ـ خارش 5ـ تودههای پوست6ـ خشکی 7ـ زخم 8ـ ریزش مو 9ـ افتادن
ناخن 10ـ تغییر شکل ناخن 11ـ کبودی خود به خودی پوست.
اقدامات پیشگیري و درمانی
1ـ حمام 2ـ کوتاه کردن مو و ناخن 3ـ خضاب ( حنا گذاشتن) سر و ریش 4ـ حلق موی اطفال -5حنا گرفتن اندامها 6ـ حجامت طفل
 -7وضو 8ـ خنک کردن پا پس از حمام گرفتن (پا شویه آب سرد) 9ـ آب به سر ریختن قبل حمام و ریختن در عصبانیت 10ـ روغن
مالی اندامها و سر.
پستان:
 -1گاالکتوره ( خروج شیر خود به خودی) 2ـ اگزما (و جوش چرکی ) نوک پستان 3ـ تودة قابل لمس
وضعیت شیردادن ( متأهل)7ـ سابقة شیردادن.

4ـ درد 5ـ ترشح چرکی 6ـ
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اقدامات پیشگیري و درمانی:
1ـ زمان شیردادن به کودک بعد از ازدواج2ـ داشتن وضو هنگام شیر دادن
3ـ اثردارو و تغذيه بر بیماريهاي پستان.
گوش وحلق و بینی
1ـ کاهش شنوایی 2ـ وزوزگوش 3ـ خروج چرک یا خون از گوش  -4گوش درد 5ـ سرگیجه 6ـترشح چرکی یا خونی یا آبریزش
مداوم
-7

از
اشکال

بویایی

8ـ

خون

دماغ

9ـ

خرخر10ـ

بینی
انحراف

(انسداد)

بینی

11ـ

خشکی

دهان

12ـ مشکل در سینوسها 13ـ خروج چرک(ترشح خلفبینی)به دهان و ریه 14ـ گلودرد 15ـ وضعیت دندانها و لثه 16ـ خشونت صدا.
اقدامات پیشگیري و درمانی
1ـ استنشاق 2ـ استشمام گل نرگس 3ـ خودداری از درمان زکام 4ـ عطسه 5ـ استشمام بوی اسفند و کندر 6ـ مصرف دائم عطر گل
محمدی و گالب 7ـ بوئیدن میوة بِه 8ـ شنیدن نوای خوش
چشم ها :
 -1عینک (لنز) تماسی 2ـ اشکال دربینایی 3ـ کوررنگی 4ـ شب کوری 5ـ قرمزی 6ـ خارش 7ـ سوزش 8ـ درد 9ـ دوبینی 10ـ تاری
دید 11ـ گلو کوم ( آب سیاه) 12ـ کاتاراکت ( آب مروارید)13ـ اشک ریزش مداوم 14ـ خشکی چشم 15ـ سیاهی رفتن چشم 16ـ
حساسیت به نور.
اقدامات پیشگیري و درمانی:
1ـ تماشای قرآن ( خواندن ) 2ـ تماشای سبزی 3ـ تماشای آب روان 4ـ تماشای آسمان 5ـ تماشای زیبائیها 6ـ سورمه کشیدن 7ـ نگاه
کردن به آیئنه در عصبانیت و قبل از خروج از منزل 8ـ گریه شبانه 9ـ مطالعه نکردن بعداز غذا و هنگام غروب.
دستگاه تنفسی:
1ـ سرفه 2ـ خلط (خونی ،چرکی ،خلط صبحگاهی ،مقدار ،رنگ) 3ـ درد هنگام دم عمیق 4ـ خس خس سینه و آسم 5ـ آمفیزم 6ـ
برونشیت مکرر7ـ ذات الریه 8ـ سل 9ـ تنگی نفس 10ـ پلورزی و ترشحات داخل ریه 11ـ ذکر مواد پاتوژن ( آسیب رسان) درمحل
کار یا زندگی.
اقدامات پیشگیري و درمان
1ـ ذکر (الحول و االقوه اال باهلل )2ـ ذکر صلوات 3ـ خواندن قرآن 4ـ خواندن آواز (غزل) 5ـ استنشاق و بخور (گالب ـ نعناع) 6ـ
سوره یس(بعد از نماز صبح)

1

قلب
1ـ درد درجلوی سینه ( مدت ،محل ،انتشار ،عالئم همراه ،زمان ابتال در طول شبانهروز) 2ـ تنگی نفس کوششی 3ـ سابقه سکته قلبی4ـ
سابقه فشار خون 5ـ سابقه تب روماتیسمی در کودکی 6ـ تنگینفس 7ـ تنگی نفسحملهای شبانه 8 PNDـ ادم(خیز،تورم) 9ـ تپش
قلب10ـتاریخ آخرین نوارقلب.

 1ـ سوره نبأ بعد نماز ظهر ،نوح بعد از عصر ،واقعه بعد از مغرب ،تبارك بعد از عشاء.
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موارد تشديد و كاهش حمالت قلبی:
1ـ

مصرف

به

و

انار

2ـ

مصاحبت

با

دنیا

طلبان

3ـ

ایستاده

شانه

کردن

4ـ ناگهانی از خواب برخاستن 5ـ مرگ ناگهانی عزیزان 6ـ ورزشکار بودن 7ـ سابقة استرس و یا خلق و خوی هیجانی.
دستگاه گوارش:
1ـ کم اشتهایی2ـ تهوع  3ـ استفراغ (ذکر محتویات ،)...رنگ ،خونی یا غیر خونی ،وجودتهوع پیش از آن،زمان آن نسبت به غذا خوردن
و دردشکم همراه 4ـ هماتمز(خون ریزی ازمری) 5ـ هماتو شزیا (دفعخون فراوان) 6ـ ملنا ( تغییر رنگ مدفوع بواسطةخون) 7ـ
رکتوراژی ( خونریزی مقعـد) 8ـ شکم درد  9ـ اسهال (میزان محتویات…… تعداد دفعات …… ،.بوی آن……… ،.چرب یا غیر
چرب)10ـ یبوست

11ـ نفخ 12ـ افزایش صدای روده 13ـ سوزش سر دل 18ـ سوء هاضمه 19ـ آروغ 20ـ سنگ کیسه صفرا

21ـ

تغییرات اجابت مزاج 22ـ دفع انگل 23ـ ادینوفاژی ( بلع دردناک ) 24ـ دیس فاژی ( سختی در بلع غذا).
اقدامات پیشگیري و درمانی:
1ـ صرف نمک قبل و بعد از غذا 2ـ مسواک و خالل 3ـ سرکه به همراه غذا 4ـ خوردن غذا با دست 5ـ با اشتها وارد سفره شدن
6ـ با اشتها خارج شدن 7ـ شستشوی دست قبل و بعد از غذا 8ـ راه رفتن بعد از غذای شب 9ـ آب نخوردن دربین غذا 10ـ آرام
نوشیدن آب 11ـ ایستاده ننوشیدن آب در شب 12ـ استراحت بعد از غذای روز 13ـ زمان آب خوردن 14ـ تخلیه (مدفوع) قبل از
خواب 15ـ خوراک داغ(،نعناع و ریحان کوهی) 16ـ خوراک سیاهدانه 17ـ خوردن پیاز 18ـ خوردن سیب ناشتا 19ـ خوردن باران در
اردیبهشت (نیسان) 20ـ خوردن آب زمزم 21ـ خوردن عسل 22ـ خوردن مویز 23ـ خوردن خرما 24ـ خوردن انار

25ـ خوردن

زیتون ،خرفهو شیرگاو 26ـ نخوردنگوشت گاو 27ـ 7روز گرسنگی
 28ـ روزة سالیانه و ماهی سه روز و سه ماه متوالی (رجب ،شعبان ،رمضان).
دستگاه ادراري:
 -1تکرر ادرار  -2پلی اوری ( پر ادراری)  -3ناکتوری ( شب ادراری)
 -4دیزوری ( دفع ادرار همراه با درد)  -5هماتوری (خوندرادرار)  -6شاش بند  -7عجله ادرار -8سابقة عفونت ادرار9ـ سابقة
سنگ ادراری
 -10باریکی ادرار  -11کاهش فشارادرار  -12ناتوانی در نگاه داشتن ادرار
 -13چکهچکه ادرارکردن.
اقدامات پیشگیري و درمانی
 -1ختنه پسران در روز هفتم  -2ختنه دختران  -3استبراء از ادرار  -4تخلیه قبل از خواب (ادرار)
عضالت و استخوانها
 -1آملیا (عضو بدون استخوان)  -2مروملیا  -3تروما ( ضربه )  -4درد
 -5سفتی  -6ضعف در عضالت اندامها  -7ادم ( ورم  ،خیز)  -8تورم موضعی  -9کمردرد  -10حساسیت و درد هنگام لمس
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عضالت  -11نقرس  -12شنا
 -13اسب دوانی  -14تیر اندازی باکمان.
اقدامات پیشگیري و درمانی
1ـ پیاده روی
2ـ استفاده از روغنها جهت ماساژ.
اعصاب
1ـ سنکوپ 2ـ صرع  -3سرگیجه 4ـ تومور 5ـ پارستزی (بی حسی)
6ـ هایپرستزی ( افزایش حساسیت به تحریکات)7ـ عدم تعادل 8ـ اختالل درحافظه دور یا نزدیک 9ـ نحوةتفکر و اختالل آن 10ـ
فلج عمومی 11ـ فلج موضعی 12ـ بی حسی قسمتی از اندام 13ـ بی حسی صورت.
روانی :
1ـ وضع خواب2ـ آرامش روحی3ـ هیجان4ـ اضطراب5ـ افسردگی6ـ فکر به خودکشی7ـ هذیان و توهم
اقدامات درمانی و پیشگیري
1ـ نگه داشتن وضو  2ـ خوابیدن ( قیلوله ،نخوابیدن به شکم  ،نخوابیدن به چپ ،با شکم گرسنه ،تنها در خانه ،صبح و غروب و خوابیدن
در ابتدای شب)3ـ فرو پوشاندن چشم 4ـ ازدواج به موقع 5ـ صله ارحام 6ـ دیدار پدر و مادر 7ـ خواندن قرآن 8ـ تغییر وضعیت در
عصبانیت 9ـ آب به سرریختن در عصبانیت 10ـ نگاه کردن به آینه در عصبانیت 11ـ پرهیز از حسد12ـ پرهیز از تکبر 13ـ تفکر درخلقت
14ـ

توجه

17ـ

بخشیدن

زیر

به

اموال

دستان
18ـ

5ـ

قناعت

و

اقتصاد

به

عیال

و

دوستان

محبت

زندگی

در

16ـ
19ـ

دوری

از

ریاکاری

همدلی

با

دوستان

20ـ مذاکره با امیدواران 21ـ دوری از بخل 22ـ دوری از ترس 23ـ دوری از نومیدی 24ـ دوری از تردید 25ـ ترس از جهنم 26ـ
اشتیاق به بهشت 27ـ یقین به آخرت 28ـ درد دل با محرومان 29ـ زندگی هدفدار 30ـ مهیا کردن وسایل رسیدن به هدف.
دستگاه تناسلی
كلیات
1ـ درد2ـ تورم 3ـ عفونت 4ـ خونریزی 5ـ زخم 6ـ خارش 7ـ کاهش لیبیدو (میل جنسی)
8ـ ناتوانی جنسی( سرد مزاجی )  -9فتق پارااینگوینال
نكات مورد توجه درشخص مونث :
1ـ

سن

شروع

وختم

عادت

تاریخ

2ـ

آخرین

3ـ

عادت

قاعدگی

نظم

4ـ دردقاعدگی 5ـ میزانخونریزی 6ـ هیپومنوره(کاهش خون قاعدگی) 7ـ هیپر منوره (افزایش خون قاعدگی) 8ـ منوراژی ( خون ریزی
زیاد)
9ـ

لکه

بینی10ـ

ترشح

11ـ

درد

هنگام

نزدیکی12ـ

خون

ریزی

پس

از

نزدیکی
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13ـ سابقه بیماری مقاربتی14 STDـ تعداد حاملگی … 15ـ تعداد زایمان سالم وکامل 16ـ تعداد سقط ( خود بهخود ویا عمومی  ) ...به
با

تفکیک

ذکر

علت

17ـ مشکالت زمان حاملگی و نوع آن 18ـ سابقة سزارین 19ـ مشکالت و عوارض پس از زایمان 20ـ توده 21ـ سابقه مصرف DESB
(دی اتیل استیل بسترول ) توسط مادر در متولدین پیش از سال 22 1350ـ عالئم منوپوز(یائسگی )23ـ سن منوپوز 24ـ خونریزی پس
از منوپوز و یائسگی 25ـ رضایت از رابطه جنسی و مشکالت در نزدیکی26 ......ـ مسائل روحی ـ روانی در روابط جنسی 27ـ تماس
جنسی مشکوک (همراه تاریخ مشخصات شریک جنسی از جهت سالمت).
نكات مورد توجه درشخص مذكر :
1ـ تورم بیضه2ـ تغییراندازة بیضه3ـ ترشح ازنوک آلت4ـ زخم سرآلت 5ـ زخم بیضه 6ـ سابقه بیماری مقاربتی 7 STDـ تمایل و عملکرد
جنسی 8ـ احساس رضایت و عدم آن9ـ تماس جنسی مشکوک.
اقدامات پیشگیری و درمانی
1ـ ادرار پس از مجامعت ( نزدیکی) 2ـ تمهیدات قبل از مباشرت 3ـ خالی بودن معده قبل از مباشرت 4ـ استراحت قبل از مباشرت 5ـ
مباشرت پس از نگاه.
عروق :
1ـ لنگیدن متناوب 2ـ پدیده رینود ( تغییر رنگ موضع بواسطه تغییرات عروقی ) 3ـ فلبیت ( التهاب وریدها) 4ـ واریـس.
اقدامات وپیشگیري و درمانی
1ـ برزمین نشستن 2ـ فصد و حجامت (سابقه با ذکر تعداد موارد و تاریخ).
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تشخیص حاالت مزاجى
شناسائى حاالت مزاج مبتنى بر ده دستور است.
 -1لمس كردن  :مقیاس مزاج براى سرزمینهاى معتدل معلوم است .در معاینه یک فرد او را بوسیله لمس معاینه مىکنند .اگر حالت شخص در
این لمس کردن با مقیاس معتدل برابر باشد مزاج او را معتدل مىشمارند .اما اگر معاینهکننده خود معتدل المزاج باشد و در ضمن معاینه ،گرمى یا
سردى و یا سختى و یا زبرى بیشتر از وضع طبیعى را حس کند و در پیدایش این حاالت تاثیرات خارجى مانند هوا ،شستوشو ،شنا و غیره در کار
نباشند و زبرى یا نرمى را از حد الزم خارج کرده باشند ،چنین مزاجى نامعتدل معرفى مىگردد .از نرمى و زبرى و خشکى ناخنها مىتوان به
چگونگى مزاج پى برد آنهم بشرطى که عوامل خارجى در کار نباشند .لیکن نتیجهگیرى از نرمى و سختى موقعى صحیح است که گرمى و سردى
در حال اعتدال باشند وگرنه بسیار ممکن است که گرمى
زیاده از حد اعتدال -که کارش گداختن است -سختى و زبرى را به چنان حالت نرمى درآورد که پندارى نرم و تر مزاج است .همچنین شاید
سردمزاجى بیش از اعتدال -که کارش انجماد است -سخت را چنان نشان دهد که خشک است .مثال براى این دو حالت وضع برف و پیه است؛
برف از آنجا که انجمادکننده است و پیه از آن جهت که غلیظ است.
بیشتر سردمزاجها بویژه اگر الغر باشند ،بدن نرم دارند زیرا نارسائى و خامى 2در آنها زیاد است.
 -2تشخیص بوسیله گوشت و پیه:
اگر ماهیچهها زیاد باشد دلیل رطوبت و گرمى و گواه بر وجود نوعى چسبندگى 3است .اگر گوشت کم باشد و پیهى همراه نداشته باشد ،نشاندهنده
خشکى و گرمى است.
لیکن چربى و پیه همیشه نشانه سردى هستند و در این حالت نوعى فروهشتگى نیز موجود است .اگر همراه پیه و چربى در جسم ،رگها به تنگى
گرایند و خون کاهش یابد و شخص مورد نظر در هنگام گرسنگى بسبب بند آمدن خون غریزى که باید احتیاج غذائى اندامها را برآورد ،بحالت
الغرى درآید معلوم مىشود که مزاجش سرشتى و طبیعى است و اگر این نشانهها در بین نباشند معلوم مىگردد که مزاج وى عرضى و اکتسابى
است .کمى چربى و پیه داللت بر حرارت دارد ،زیرا ماده چربى و پیه زاده چربى خون است که سردى آن را بند آورده است و ازاینرو است که
چربى بر کبد کم و بر رودهها زیاد است .ماده پیه و چربى بر قلب بیشتر از آن است که بر کبد است و این نه براى مزاج و شکل است بلکه مربوط
به خود ماده نامبرده است که طبیعت در ایجاد آن حکمتى منظور داشته است.
انعقاد و بند آمدن پیه و چربى در بدن قابل کم و زیاد شدن است و بستگى با کم و زیاد بودن حرارت دارد .تنى که پرگوشت است و چربى و پیه
زیاد ندارد ،بدنى است گرم و مرطوب .تن پرگوشت و کمچرب و کمپیه دلیل بر وجود رطوبت زیاده از حد الزم است.
اگر پیه و چربى در بدن پرگوشت زیاده از حد الزم باشد ،دلیل بر رطوبت و سردى بیش از اندازه است و چنین بدنى سرد و تر مزاج است .بدن
خشک و بدن سردمزاجان از لحاظ سستى و تنبلى در درجه اول است و بعد از آن بدنهاى گرم و خشک و سپس بدنهاى خشکمزاج واجد گرمى
و سردى معتدل قرار دارند .بعد از همه آنها گرممزاجانى که از لحاظ ترى و خشکى معتدلند قرار مىگیرند.
 -3معاينه مو نشانههايى بدست مىدهد:
سرعت ر شد و نمو ،سستى نشو و نما ،کمى ،باریکى ،ستبرى ،صافى ،تجعد ،و رنگ مو همه مبتنى بر دالیلى هستند که مىتوان در هنگام معاینه از
آنها سود جست.
سرعت در نمو مو :اگر مو بسرعت نمو کند دلیل بر آن است که بدن زیاد مرطوب نیست و تا اندازهاى به خشکى گرایش دارد .ولى گرمى و سردى
بدن را از نشانههائى که سابقا ذکر کردیم مى توان تشخیص داد .هرگاه گرمى و خشکى گرد هم آیند موى در رستن سریع و از لحاظ مقدار زیاد و
 -)69 ( 2در نسخه انگلیسى بجاى« نارسائى و خامى» نوشته شده است «:نارسائى و خامى اخالط»
 -)70 ( 3در نسخه انگلیسى بجاى چسبندگى «،استوارى و استحكام» آمده است.
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از حیث حالت ستبر مىشود ،زیرا فزونى مقدار بر اثر گرمى و ستبرى موى دلیل بر زیاد بودن ماده دودى است .این حالت در جوانان موجود است
و در خردساالن وجود ندارد ،زیرا ماده خردساالن بخارى است و دودى نیست.
سستى در رستن مو :سستى در نمو موى و یا از رویش افتادن آن دلیل بر دو حالت است :یا خون بدن در محل رستنگاه موى اصال موجود نیست و
یا مزاج بسیار تر است.
باید عکس هر دو حالت سرعت و کاهش در رویش موى را از ضد عالئم استنباط کرد.
شکل مو :تجعد مو داللت بر گرمى و خشکى مزاج است ،چه گرمى و خشکى مزاج براى تغییر یافتن آمادگى دارند و شاید از پیچدار بودن منافذ و
مسامات بدن باشد که بدون تغییر مىماند .صاف بودن موى داللت بر حالت عکس سببهاى مجعد بودن آن را دارد.
رنگ موى :موى سیاه دلیل گرم مزاجى ،موى سرخ مایل بزرد (اصهب) دلیل سرد مزاجى و موى طالئى و سرخ دلیل بر اعتدال مزاج است .موى
سپید یا دلیل بر رطوبت و سردى است همچنانکه در پیران صادق است و یا دلیل بر خشکى شدید است که قابل قیاس است با مواقع کمبارانى که
در رستنىها رنگ سبز به سفیدى مىزند .شاید هم موى بر اثر بیمارى خشککننده سپید گردد .سپید شدن موى بعقیده ارسطو تغییر آن به رنگ بلغم
است و بعقیده جالینوس کفک آوردن غذائى است که به سوى مو مىرود که اگر سرد باشد و در منافذ ریز پوست به سستى حرکت کند ،موى به
سپیدى روى مىآورد.
اگر در هر دو نظریه مذکور دقت کنیم مىبینیم که هر دو بهم نزدیکند ،زیرا سبب پیدا شدن بلغم و علت سپیدى کفک یکى است و این را در رشته
علم طبیعى مىتوان یافت.
معذلک باید در نظر داشته باشیم که مناطق مسکونى و آب و هوا بر رنگ موى تاثیر دارند و نباید حتما موى برنگ طالئى باشد تا بر اعتدال مزاجش
گواهى دهد و یا براى اثبات گرممزاج بودن یک اسالو به موى سیاه نیازمند باشیم.
مراحل عمر نیز در کیفیت مو دخالت دارد :جوانان همانند جنوبىها و خردساالن نظیر شمالىها و نوپیران در حالت فىمابین بشمار مىآیند .انبوهى
مو در خردساالن دلیل بر آن است
که در زمان بزرگ شدن داراى مزاج سودائى خواهند بود .انبوهى مو در پیران گواه بر وجود مزاج سودائى است.
 -4عالئم رنگ پوست:
سپیدى پوست دلیل بر نبودن خون و یا کمبود آن است و همراه سردمزاجى است.
اگر سردمزاجى نباشد ،کمبود و یا نبودن خون همراه گرمى و خلط صفرائى است که بر اثر آن رنگ پوست زرد مىگردد.
سرخى رنگ پوست دلیل بر زیادى خون است و گرمى مزاج را مىرساند.
زردى و رنگ زرد مایل بسرخ داللت بر گرمى زیاد دارند ،لیکن زردى بیشتر دلیلى بر وجود زهره (مراره) است و زردى همراه سرخى دلیل خون
و خون مرارى است .ممکن است در زردى پوست مرارى در کار نباشد و این رنگ فقط دلیل کمخونى باشد .این حالت در بدن کسانى که تازه از
بیمارى برخاستهاند دیده مىشود.
پژمردگى رنگ پوست و از زردى به سیاهى زدن آن نشانه این است که سردى شدید خون را کم کرده است و این خون کم هم یخیده است ،در
نتیجه زردى آن به سیاهى زده است و رنگ را تغییر داده است.
رنگ اسمر (سیاهى که به زردى مىزند) پوست دلیل بر گرم مزاجى است.
پوست داراى رنگ بادنجانى دلیل بر سردمزاجى و خشکمزاجى است زیرا این رنگ نتیجه سوداى خالص است.
رنگ گچى مزاج سرد را مىرساند.
رنگ بلغمى و سربى دلیل بر سردى و ترمزاجى است که با کمى سودائى مخلوط است ،زیرا چنین رنگى سفید است و کمى به سبزى مىزند .سپیدى
آن یا از رنگ بلغم است و یا از تر مزاجى است و سبزى آن از این است که خونى منعقد و سیهفام با بلغم آمیخته است و باو رنگ سبز داده است.
رنگ عاجى دلیل آن است که سردمزاجى ناشى از بلغم است و نیز کمى مراره موجود است.
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بسیار اتفاق مىافتد که پوست بسبب کبد به زردى و سپیدى درمىآید و بسبب طحال به زردى و سیاهى مىگراید و در بیمارى بواسیر زرد و سبز
مىگردد .این علل همیشگى نیست و ممکن است در حاالتى متفاوت باشند.
معاینه زبان و چشم :معاینه زبان جهت اطالع بر حاالت مزاجى رگهاى
ضرباندار و بدون ضربان بدن بسیار مفید است .از راه چشم مىتوان به مزاج مغز پى برد.
ممکن است رنگ دو اندام فقط بوسیله یک بیمارى تغییر کند ،مثال در بیمارى یرقان که گداختن بر اثر مراره زیاد است زبان سپیدفام و پوست
رخساره سیاهرنگ مىگردد.
 -5نتیجهگیرى از شكل اندامها:
گشادگى سینه و بزرگى اندام هاى جانبى و جاى کافى داشتن و در تنگنا نیفتادن و کوتاه نیامدن و همچنین گشادى در مجراى رگها و نمایان شدن
رگها ،بزرگى نبض و نیرومندى آن ،بزرگى ماهیچهها و نزدیکى آنها به مفاصل ،همه دلیل گرمى مزاج است و این خاصیتهاى ترکیبى همه زاده
حرارتند .در هر بدنى که به عکس این خواص برخوردى ،بدان که نتیجه سردى است ،زیرا سردى مانع از آن است که نیروهاى طبیعى کار خود را
چنانکه شاید و باید به انجام برسانند .زبرى و برجستگى مفاصل و دیده شدن غضروفها در حنجره و بینى و هموارى در هیئت بینى دلیل خشک
مزاجى است.
 -6نتیجهگیرى از تاثیرپذيرى اندام:
اگر اندامى بدون زحمت و بسرعت گرم شود ،دلیل گرمى مزاج است ،چه تغییر به همجنس آسانتر از تغییر به ضد آن است .اگر اندامى بدون
زحمت و بسرعت سرد گردد دلیل سردى مزاج است .اگر کسى بگوید که مسئله بایستى برعکس باشد باین دلیل که هر چیزى از ضد خود تاثیرپذیر
است نه از همانند خود و این نظر که بیان کردى تاثیرپذیرى از همانند را شایستهتر نشان مىدهد ،در پاسخ چنین گوئیم :آرى دو شبیه که از حیث
نوع و طبیعت همانند باشند از یکدیگر تاثیرپذیر نیستند .همچنانکه گرمتر و سردتر بهم شباهت ندارند و برهم تاثیر مىگذارند ،در اینجا نیز موضوع
بحث دو نوع گرمى است که نوعى گرمتر از نوع دیگر است و اختالف در این میان همان اختالف بین گرم و سرد است.
کم گرمتر در برابر بسیار گرم ،صفت سردى را دارد و بوسیله گرمتر تاثیرپذیر مىشود.
همچنین سردى از سردتر متاثر مى گردد ،زیرا از حیث نوع و طبیعت آن دو شباهت کامل موجود نیست .وقتى یکى از آن بیشترها ،کیفیت خود را
نمو مىدهد بکمک حالت نیرومندترى که در آن است مىشتابد و کیفیت آن حالت «کمتر» کاهش مىیابد و بحالتى درمىآید که کیفیتش را تغییر
دهد و به آسانى قوىترین فراگرفته خود را کمک نماید .لیکن در اینجا چیز دیگرى هست که به قسمتى از این اشتراک بیشوکم حرارت و برودت
که بیشوکمى در برابر هم قرار مىگیرند ارتباط دارد .بعنوان مثال :گرممزاج تاثیر گرمى را بسرعت مىپذیرد زیرا گرمى بواسطه تاثیر سردى -که
مانع به آرزو رسیدن مزاج گرم در اندازه سردى است -از کار بازمىماند .اگر گرم و گرمتر بهم برسند و مانعى در راه نباشد ،همدیگر را در گرم
کردن کمک مىکنند و این کمک کردن حالت هر دو را تشدید مىکند.
اما اگر گرمى بخواهد اعتدال مزاج را از خارج بهم زند ،قبل از هر چیز ،گرمى غریزى درون به مقاومت در برابر آن مىپردازد .مثال در برابر سمهاى
کشنده گرم که به بدن راه مىیابند ،فقط گرمى غریزى است که مقاومت مىکند و دفعش مىنماید و گوهر آن را بتباهى مىکشاند.
گرمى غریزى ابزارى است در دست طبیعت که وقتى گرمى زیانآور ببدن روى مىآورد ،روح را به بیرون راندن زیانآور مىگمارد و بخار را دور
مىسازد و آن را مىگدازد و ماده آن را مىسوزاند .همچنین وظیفه دارد که زیان سرد وارد بر بدن را با ضد آنکه گرمى است دفع نماید .این
خصوصیات به سردى تعلق نمىگیرد .کار سردى این است که با گرمى وارد ،در نزاع افتد و بازش دارد و به مقابله با سرد وارد آمده کارى ندارد.
گرمى غریزى پاسدار رطوبتهاى غریزى است تا گرمى بیگانه بر آنها دست نیابد.
اگر گرمى غریزى نیرومند باشد ،طبیعت مى تواند بوسیله آن در رطوبتها دستکارى کند و به پختگى و هضمشان برساند و خلط آنها را تامین کند
زیرا رطوبتها در آن حالت پیرو طبیعتند و از گرمى بیگانه روگردان هستند و به عفونت نمىرسند .لیکن اگر گرمى غریزى ناتوان باشد طبیعت از
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رطوبتها کناره مىگیرد زیرا واسطه بین طبیعت و رطوبتها ضعیف است ،باین جهت رطوبتها متوقف مىشوند و از کار مىافتند و گرمى بیگانه بر
آنها مىتازد و چیره مىشود و رطوبتها حرکاتى غیر طبیعى مىیابند و عفونت ظاهر مىشود.
حرارت غریزى ابزار دست همه نیروهاست و سر دى مخالف همه نیروها است .سردى در گوهر هیچ سودى ندارد و اگر نفعى خیزد از گرمى
روىآور است .به این جهت هم مىگویند گرمى غریزى و نمىگویند سردى غریزى .کسى کدخدائى بدن را به سردى نسبت نمىدهد ،بلکه گرمى
را کدخداى تن مىدانند.
 -7نتیجهگیرى از خواب و بیدارى:
اعتدال در خواب و بیدارى نشانه اعتدال مزاج و بویژه نمایانگر نیکومزاجى مغز است .خواب بیشتر از حد نشانه ترى و سردى مزاج است و بیخوابى
زیاد عالمت خشکى و گرمى مزاج و بویژه معرف گرمى و خشکمزاجى مغز است.
 -8نتیجهگیرى از كنشها:
اگر کنشها در مجراى طبیعى باشند و در آنها بیشوکمى روى ندهد دلیل اعتدال مزاج است .اگر حرکات کنشها رو به افراط نهادند داللت بر
گرمى مزاج دارد .اگر کنشها رو به سرعت نهند و سریعتر از حالت اعتدال گردند -مانند سرعت نشو و نما و سرعت رستن مو و سرعت رویش
دندانها -نشانه حرارت مزاج است .اگر کنشها به سست حرکتى
گرائیدند و در آنها درنگ ایجاد شد و یا ناتوان شدند ،دلیل بر برودت مزاج است .ممکن است ناتوانى ،سستىگرائى و کوتاهى در وظیفه ،بسبب
مزاج گرم به کنش اندام روى آورد ولى در هر حال تغییرى در مجراى طبیعى روى داده است و با ناتوانى روبرو شده است.
همچنین امکان دارد که بسیارى از کنش هاى طبیعى بسبب حرارت از میان بروند و کاستى یابند ،مانند خواب که شاید مزاج گرم از بین برود یا کم
گردد ،ازاینروست که برخى حاالت طبیعى مانند خواب بسبب سرما فزونى مىیابند .لیکن همه احوال طبیعى چنین نیستند و براى آن شرطى وجود
د ارد و آن اینکه حالت مورد نظر مشابه حالت خواب باشد .خواب براى زندگى و بهبودى مورد نیاز مطلق نیست ،بلکه از این است که گاهى روح
بر اثر خستگى دست از کار مىکشد و نیاز به خواب دارد و یا به تنهائى از عهده انجام وظیفه و هضم غذا برنمىآید و خواب مورد نیاز واقع مىشود.
بنابراین خواب در نتیجه عجزى حاصل مىشود و آن عجز بیرون شدن از مجراى طبیعت است ،گرچه چنین بیرونشدنى طبیعى است و باید باشد.
از این روى چنین حالتى را طبیعى ضرورى نامند و اسمى مشترک دارد .این حالت طبیعى ضرورى بهترین نشانه مزاج معتدل است و در آن کنشها
تعدیل مىیابند و به کمال مى رسند .اما اینکه دلیل بر گرمى و سردى و خشکى و ترى باشد دلیل تخمینى است و بطور کامل معلوم نیست .رسائى
صدا و بلندى صوت ،سرعت در سخن گفتن و پیوستگى گفتار ،خشم ،سرعت حرکت و سرعت در بر هم نهادن و گشودن پلکها نیز از کنشهاى
قوى هستند که داللت بر گرمى مزاج دارند .با اینکه چنین کنشهائى جنبه عمومى ندارند و ویژه اندام خاصى هستند ،باز دلیل بر گرمى مزاج است.
 -9نتیجهگیرى از مواد زائد:
با معاینه مواد دفع شده از بدن مىتوان نشانه بیمارى را جست .چنانکه اگر براز و ادرار و عرق و نظیر آن گرم و داراى بوى تند باشند و بوسیله این
مدفوعات مواد رنگپذیر رنگ بگیرند و برشتنىها و پختنىها برشته و پخته گردند ،دلیل بر گرمى مزاج است .حاالت عکس آنها ،نشانه سردى
مزاج بشمار مىآید.
 -10نتیجهگیرى از كنش و واكنش قواى نفسانى:
حاالت قواى نفسانى نمایانگر مزاج آدمى است ،مثال خشمناکى زیاد ،بیتابى و آشفتگى ،زرنگى ،زودفهمى ،اقدام ،بیشرمى ،خوشبینى ،امیدوارى،
سنگدلى ،چاالکى ،خلق مردانه ،تنبلى کم و تاثیرپذیرى کم از هر چیز ،نشانه گرمى مزاج است و حاالت عکس آنها دلیل بر سردى مزاج مىباشد.
پایدارى در خشم ،در آشتى ،خیالپردازى ،تودار بودن و نظایر آن ،نشانه خشکمزاجى است .تاثیرپذیرىهاى زودگذر داللت بر ترمزاجى دارند.
خواب دیدن و رویا نیز از این قبیل مىباشند .گرم مزاجها در خواب مىبینند که بر آتش مىسوزند و یا
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آفتابزده مىشوند .سردمزاجها در خواب مىبینند که یخ مىبندند و یا در آبسرد غوطهورند .کسى که خلط زیاد دارد خواب همجنس خلط را
مىبیند ،همچنانکه گویند «شتر در خواب بیند پنبهدانه» .همه این عالئم که ذکر شد و یا اکثر آنها نمایانگر مزاجهاى اصلى هستند که در خود بدن
بوجود آمدهاند .لیکن مزاجهاى بیگانه و عرضى نشانههاى ویژه خود دارند:
دلیل گرمى مزاج عرضى آن است که گرمى بدن آزاردهنده مىشود و از آن درد تب روى مىآورد .بر اثر جوشش گرمى نیروى حرکت بازمیماند،
تشنگى زیاد دست مىدهد ،در دهانه معده التهاب پدید مىآید ،دهن تلخ مىشود ،نبض بسرعت مىزند و ناتوان مىگردد وزنش آن نامرتب مىگردد.
بیمار با تناول گرمکنندهها آزار مىبیند و با خنککنندهها تسکین مىیابد و در تابستان حالتش به تباهى مىرود.
عالئم مزاج سرد و غیر طبیعى عبارتند از :کمهضمى ،تشنگى کم ،سستى در مفاصل و زیادى تبهاى بلغمى .سرد مزاج غیر طبیعى از سرماخوردگى
و تناول خنککنندهها آزار مىبیند و بوسیله گرمکنندهها تسکین مىیابد و در زمستان حالش بد است.
نشانههاى ترمزاج غیر طبیعى با نشانههاى سردمزاج غیر طبیعى مشابه است و عالوه بر آنها فروهشتگى ،سیالن آب دهن ،جریان مخاط و لینت شکم
(انطالق الطبیعه) و سوء هضم همراه دارد .بر اثر تناول تر بدرد مىآید ،خوابش زیاد است و پلکهایش به خشکى و پژمردگى مىزنند (هیجان پلک).
عالئم خشک مزاج غیر طبیعى زبرى و بیخوابى و الغرى است .چنین شخصى از تناول هرچه که خشکى در آنست آزار مىبیند؛ با پاییز ناسازگار
است و بوسیله ترىدهندهها تسکین مىیابد؛ آب گرم و چربى لطیف را زود مىپذیرد و بدنش آنها را زود مىمکد .این جمله را باید بدانى
نشانههاى اعتدال مزاج
عالئم تندرستى را مىتوان از میان نشانههاى ذکر شده برچید که عبارتند از:
اعتدال در :بسودن ،گرمى ،سردى ،خشکى ،ترى ،نرمى ،سختى ،سفیدى و سرخى ،فربهى ،الغرى و اندکى گرایش بسوى فربهى.
رگهاى شخص معتدل المزاج نه بسیار برجسته است و نه زیاد فرورفته در گوشت.
موى شخص معتدل المزاج از لحاظ پرپشتى ،کمى ،تجعد و صافى معتدل است؛ در خردسالى به زرد مایل بسرخى مىزند و در ایام جوانى مشکى
است.
خواب و بیدارى شخص معتدل المزاج معتدل است و حرکات اندامها حسب المرام و با سهولت انجام مىگیرد.
نیروى فکر و خیال او زیاد و قدرت ذاکرهاش نیرومند است.
اخالق شخص معتدل المزاج حد واسط بین افراط و تفریط است ،یعنى نه زیاد جسور است و نه بسیار ترسو؛ نه زیاد خشماگین است و نه بسیار
تنبل؛ نه زیاد زیرک و نه بسیار سنگدل؛ نه زیاد هرزه است و نه بسیار باوقار؛ نه زیاد متکبر است و نه بسیار خودکمبین؛ در کنشها بیدریغ و سالم
است ،خوب و سریع نمو مىکند و مدت نموش زیاد مىپاید ،خوابهاى خوش مىبیند ،از بوى خوش و آواز خوش و مجالس شادى و سرور
لذت مىبرد .صاحبان مزاج معتدل دوستداشتنى ،گشادهروى و خوشبرخورد هستند .در اشتهاى بغذا و نوشیدنى اعتدال دارند ،دستگاه گوارش،
معده ،کبد و رگهاى آنها بخوبى کار مىکند؛ سراسر وجودشان در اعتدال است؛ دفع مواد زائد در آنها معتدل است و از مجراى عادى بیرون
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چیرگى يكى از اخالط
چیرگى خون:
اگر عالئم امتالى آوندها از خلط پدید آید و خون ،خلط پرکننده آوند باشد سنگینى زیادى به بدن عارض مىشود و بویژه بیخ چشمها و سر و دو
گیجگاه شخص سنگینى مىکنند؛ تمطط (از هم کشیدگى) و خمیازه به شخص دست مىدهد؛ خواب گران و دیرپا بیمار را فرامىگیرد ،و تیرگى به
حواس وى و کندى به فکرش راه مىیابد .بدن شخص بدون رنج کشیدن و کار کردن قبلى خسته مىشود؛ در دهانش طعم شیرین غیر عادى
احساس مىکند و زبانش سرخ مىگردد .ممکن است دملهائى در بدن و جوشهائى در دهان بیمار ظاهر شود؛ خون بسهولت در مواضع مختلف
بدن وى (از مقعد ،بینى و لثه) جریان مىیابد .عالئم این چیرگى خون را مىتوان از کیفیت مزاج و عالئم سابق الذکر و نوع مسکن و عمر و روش
شخصى و دور افتادن از رگ زدن اعتیادى دریافت .همچنین کسى که به این علت
مبتال باشد ،خوابهاى متناسب با علت را مىبیند ،مثال کسى که در خواب چیزهاى سرخرنگ مىبیند ،به خونریزى زیاد مبتال مىشود و خونش
غلیظ مىگردد و چنان مىشود که ذکر کردیم.
چیرگى بلغم:
عالئم چیرگى بلغم عبارتند از :رنگ شخص بسیار سفید مىشود؛ فروهشتگى رخ مىدهد؛ محل لمس در بدن نرم مىگردد؛ سردى بر بدن وارد
مىآید؛ آب دهان زیاد و چسبنده مىگردد و تشنگى کم مىشود .همه این حاالت عالئم چیرگى بلغم است مگر در حالتى که بلغم چیره شده (بویژه
در هنگام پیرى) شور طعم باشد.
همچنین هضم شخص ضعیف و جشاء وى (مایعى که بر اثر بهم خوردن دل به دهان مىآید) شور و ادرارش سفید مىگردد؛ خواب بیمار زیاد
مىشود و بر اعصاب وى سستى و تنبلى بر ذهنش کندى روى مىآورد و نبض وى آهسته و نامرتب مىزند .عالئم این عارضه را نیز باید از عمر و
عادات و حرفه و مسکن و نشانههاى مذکور در باال جست.
این نوع بیماران در خواب آبها ،رودخانهها ،برف ،باران و سرماى لرزهآور مىبینند.
چیرگى صفرا:
اگر خلط پرکننده آوند ،صفرا باشد پوست و چشمهاى بیمار زرد مىشود؛ دهنش تلخ و زبانش زبر و خشک مىگردد؛ در بینى احساس خشکى
مىکند؛ از نسیم سرد لذت مىبرد؛ بسیار تشنه مىشود؛ حرکات تنفسىاش تند مىگردد؛ عالقهاش به طعام کم مىگردد؛ دلش بهم مىخورد و استفراغ
زرد و سبز بیرون مى دهد .این بیمار حاالت سوزنده مطبوع بر پوست و حالت فراشا (قشعریره) مانند فرو کردن سوزن در بدن احساس مىکند.
درباره این بیمار باید تدابیر ذکرشده سابق ،عمر و مزاج و عادت و مسکن و زمان و حرفه شخصى بررسى شود .چنین بیمارى در خواب ،آتش و
نوارهاى زرد مىبیند؛ چیزهائى که اصوال زردرنگ نیستند در نظر وى زرد مىنمایند .همچنین در رؤیا ،التهاب و گرماى حمام و یا تابش خورشید
را احساس مىکند.
چیرگى سوداء:
در بیمارى که سودا چیره مىشود ،پوست وى خشک و پژمرده و خونش سیاه و غلیظ مىشود؛ وسوسه و خیاالتش زیاد مىگردد؛ دهانه معدهاش
مىسوزد و اشتهاى کاذب بوى دست مىدهد .ادرار او بدرنگ و سیاه و سرخ و غلیظ مىگردد .بدنهاى سیاه و پرموى
بیشتر و بدن سفید و کمموى کمتر بدان مبتال مىگردد .همچنین به بیمار سودائى بهکسیاه و دملهاى بد روى مىآورند .عالئم این بیمارى را نیز
باید از حالت طحال ،عمر ،مزاج ،عادت ،مسکن ،حرفه و زمان و از خوابهاى هولناک ،دیدن پرتگاه و یا دیدن چیزهاى سیاه در خواب ،ترس و از
روى تمام راهنمائىهاى سابق الذکر استنباط

کرد5.
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