
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه     

 هاي شیمیایی ، غلبه سرمایه داري بر تحوالت به علت ضعف طب مدرن در درمان بیماري ها و عوارض باالي دارو         

 بـشریت در یـک   ، وابستگی ایـن طـب بـه جراحـی و تکنولـوژي     و، هزینه بسیار باالي درمان       طب مدرن  وتحقیقات

اعالمیه سازمان جهانی بهداشـت در      .  توجه جدي کرده است    ،نگر  و کل  سنتیطب  اي به    هشتاد درجه  و چرخش صد 

 توجه جـدي بـه مکاتـب طبـی     ها را دعوت به    کشور ،حدود ده سال پیش با بر شمردن آفات و بحرانهاي طب مدرن           

  .دا ، طب سنتی چین، طب سرخ پوستان و غیره میکندروجمله طب سوزنی، طب هندي ، آیودیگر از 

 1334 در کشور خودمان در سـال  نیز و »لوسسپارا« سال پیش توسط 400 طب سنتی در اروپا در حدود    اساساً    

  .ریزي شده کنار رفت  سیاسی، استعماري و برنامهروند با یک ، وزیر بهداشت وقت»شاه صالح جهان«توسط 

سخگو نیست ا پ  است یاهاي درمانی آن غیر علمی تصور اولیه این است که طب سنتی منسوخ شده است و روش              

 نوشته نشده اسـت     »سردي و گرمی  «ي علمی در رد تئوري       اما حقیقت این است که نه تنها در مقام نظر هیچ مقاله           

ییـد  أرا ت) صفرا ، سودا ، دم و بلغم(و اخالط  )سردي ، تري ، گرمی و خشکی   (ها    تئوري مزاج  ،هاي جدید   بلکه یافته 

  .کند می

 شـهر   بطـوري کـه در     . شگفت انگیز بـوده اسـت      ،دي طب سنتی  آم کار هم درمانگر بودن و   مل  عالوه در مقام ع    به    

بـه  (جهان رشـد طـب سـنتی    هاي  در دیگر کشور نیز ودنشو میتر  تهران مطب هاي طب سنتی روز به روز پر رونق  

اي طـب سـنتی     روز در حال گسترش است و عوامل گفته شده در باال و همچنین دیگر مزایـ               ز به    رو )مفهوم اعم آن  

حتـی نقـش صـادر کننـده      ویـی و منطبق بودن بر فرهنگ دینی ، در دسترس بودن ، ارزان بودن ، خود کفایی دار        (

 تولید علم به معناي واقعی کلمه به طوري که از کل دنیا متقاضی تعلیم طب سنتی ایران شـوند و بـسیاري                       داشتن،

 داشت که طب سـنتی را       آن دانشگاهی کشور را بر      ۀمجموع ،   )مزایاي دیگر که در این مقدمه مجال ذکر آنها نیست         

  . زیر مجموعه دانشگاه تهران قرار دهد،به عنوان یک رشته مستقل

نخ هـایی از آن     نتی سـر  ست و در طب س    ها روبرو   که جامعه با آن    وان مسائل و مشکالتی را    منظور می ت  به همین       

ح است و   معه مطر اگفت که بسیاري از مشکالتی که اکنون در ج        شاید بتوان   . وجود دارد از این منابع استخراج کرد        

تواند با رویکرد به سنت و علوم سنتی قابل حل باشد یا حداقل  ن را حل کنند میآزنند تا  کارشناسان به هر دري می

  .دریچه اي را به روي ما بگشاید
  

  .باشد  خانواده میۀاز جمله این معضالت و بحرانها مسئل   
  

دسـته بنـدي     آن، تـا در خـالل        مقدمات طب سنتی ذکر شـود       از وارد شدن به بحث الزم است یک سري       قبل از      

تـا در    دگیـر  میمطالب و جایگاه آنها در طب سنتی مشخص شود و خواننده بداند که هر بحث کجاي این طب قرار                    

  .نجا پیگیري کندآو مطالعات تفصیلی را در  ه کردهعصورت عالقه بتواند به منابع اصلی طب سنتی مراج
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   :فصل اول 

  مزاج شناسی کلیات طب سنتی و

  

  .) عملی و نظري تقسیم می کنندءن را به دو جزآالبته در تقسیم بندي دیگري ( فن دارد 5طب سنتی     

  کلیات  )1

  مفردات )2

  قرابادین )3

  معالجات مختصه) 4

  معالجات غیر مختصه )5
  

  ی خواص ادویه بصورت مفرداز بررسست  عبارت امفردات    

  .دارو هاي ترکیبی... خواص و   ساخت ،ۀ عبارت است از طریققرابادین    

  . عبارت است از بررسی و شناخت بیماري ها از فرق سر تا نوك ناخن پامعالجات مختصه    

  . وجوشهاعبارت است از بررسی وشناخت بیماري هاي عمومی بدن مانند آبله و تبمعالجات غیر مختصه     

   : است سه قسمت شاملکلیاتفن     

قوا، افعال ،ارواح اعضا، اخالط، امزجه، ارکان، : که هفت تاستامور طبیعیه-1

صـحه و  یا به عبارتی عالمـات دال بر  کند و ه که بر حالت بدن داللت می     نچآ  عبارت است از   و عالئم دالیل  -2

. که چندین قسمت دارد که مهم ترین آن مزاج است،مرض

 کـه   باشـد   مـی  مـورد    شـش اسباب صـحه و سـالمتی       . یسالمت علت بیماري و    یعنی سبب و   للعباب و اس-3

: ازندعبارت

I.ب و هواي محیطآ( االهویه(

II.غذا ها و نوشیدنی ها( االشربهاالطعمه و(

III.بحـث   )دانـد که بوعلی آن را مهم ترین رکن سته ضروریه مـی            : سکون ورزش و (سکون  اله و ضالریا

.شود می  مطرحع در این جاتدابیر مربوط به جما

IV.خواب و بیداري( الیقظهالنوم و(

V. نفسانیهالاالعراض

VI.اتستبااح استفراغات و

ما در این مقاله نیـاز اسـت        که  را  آنچه   .باشد  می در کتب طب سنتی موجود        فن 5  هر کدام از این     تفصیلی بحث    

  : از ند کرده و توضیح دهیم عبارت تبیین آنرا بر اساس بتوانیم مباحث مربوط به خانواده بدانیم تا

  ).رفع ابهام می شود وتوضیح دادهباشد اصطالحات هر جا نیاز ( و مزاج شناسیامور طبیعیه     
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ر ـذک اخل پرانتزدرا   ها کار برده و ترجمه آن هربی بـبارات را عـع ان آن،ـودن زبـربی بـع تی وـجهت اداي دین به طب سن"

م ـ اصطالحات تخصصی آن عل،قدورـالمتی  باید ح،مـن است که براي اداي حق یک مطلب و یک علآ یل این امرـدل .ایم کرده

  ".ورده شودآ عین عبارت نیز ،مه نکرده و یا در صورت ترجمهـرا ترج

  

امزجه و ارکان

 خـاك  و آب ،هـوا ،  آتـش  : عـالم را چهـار عنـصر       ةالمـواد تـشکیل دهنـد       ةمـاد   اساس آفرینش و   ،در علوم سنتی      

  ) فرق دارددر جدول مندلیف مفهوم عنصر در اینجا با عنصرکه توجه شود ( .دانستند می

  .از این چهار عنصر تشکیل شده است) جماد و نبات و حیوان و انسان(طبق نظر حکما تمام عالم ماده     

  :باشد هار عنصر داراي مزاج میچهر کدام از این 

  

  گرم و خشک  آتش

  گرم و تر  هوا

   ترسرد و  آب

  سرد و خشک  خاك

  

بنابراین هر آنچـه کـه در عـالم مـاده            .آید میگانه بوجود    هم با مزاجهاي نُ   ال مرکبات ع  ،اثیر و تاثر این چهار عنصر     تاز  

  :است داراي یکی از این نه مزاج است

   معتدل؛ خشک ؛ تر ؛ گرم  ؛سرد ؛  و خشک سرد؛سرد و تر  ؛  گرم و تر ؛م و خشکگر
  

 ظـاهري هـم   به سردي و گرمیِ هر چند ؛ ذاتی است در علوم قدیم یک سردي و گرمیِ نظر مورد   سردي و گرمی      

پس ، شود می دارچین گرم است ، منظور این است که وقتی دارچین خورده شود میمثال وقتی گفته ؛ شود میاطالق 

 یـا مـثالً  ؛ شود اهر میظ... ب و سوزش، التها  خارش،: گرماي بدن باال رفته و عالئم گرمی مانند     ،از تصرف بدن در آن    

 سـردي بـه بـدن     ،ثر بدن در آن   أشود ماست یا دوغ سرد است ، یعنی پس از ورود به بدن و تاثیر و ت                 وقتی گفته می  

  .شود آشکار می) ضعف و سستی وکند ذهنی خواب وکسالت،(عارض میشود و عالئم سردي 

 داغ شود و سپس ماست اگر هم فرضاً.  باشد یا نشده باشددارچین داغ شدهکه کند  ها فرق نمی حال در این مثال      

 ، سـرد اسـت   نیـز  آب جـوش      آب سـرد اسـت،     مثال. کند  سردي به بدن عارض می     ، پس از هضم کبدي    ،مصرف شود 

  .برد می در ابتدا مقدار حرارت معده را باال  کهچند هر

ري هـایی کـه از      ا است و براي بیم    » و خشک  گرم« مزاج زنجبیل    مثالً. گفته شد که همه چیز در عالم مزاج دارد            

  و کتـان   »گـرم «پنبـه و پـشم      .  اسـت  »گرم« است، طال و نقره      »سرد« و یا کاهو     ؛شود میباشد تجویز     می »سردي«

  ... است و »سرد و خشک« و گاو »گرم« گوسفند ، است»سرد«

 و مادر که مزاج پدر و    گیرد می  پدر و مادر    از »یلّبِجِ«هر انسان هنگام تولد یک مزاج       . ها نیز داراي مزاجند    انسان    

 و لحاظ گرمـی  را ازمزاج  نوع آن ،دهی  دوران بارداري و شیر   نیز نوع تغذیه و    قبل از انعقاد نطفه،    ها  زندگی آن  ةشیو

  .کند سردي تعیین می
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  حرارت غریزي و رطوبت اصلی    
  

 بقایند و طفل با ایـن دو  ي این دو الزمه  که استحرارت غریزي و رطوبت اصلی   طفل در حین والدت داراي یک         

  یک شخص و با تدر طول حیا .براي رشد کودك است اصلی طوبتر براي تداوم حیات و    حرارت غریزي  .زنده است 

، عمـر انـسان پایـان     غریـزي د تا اینکه با نابود شدن رطوبـت یـا حـرارت   نگذار دو رو به نقصان می بزرگ شدن او این 

مانند مواد مخدر،  ،شوند  عواملی هستند که با عث افناي حرارت غریزي و رطوبت اصلی می،یاتدر طول ح .پذیرد یم

باعث افناي حرارت غریزي و رطوبت اصلی  . ...و گرسنگی شدید، سرماي شدید خوري، غم و اندوه، ورزش در حال پر

 گرمی و سردي از مفاهیم حرارت غریزي و رطوبت اصلی همانند مفاهیم .ضعف و کاهش عمر میشود   حدوث امراض، 

  .باشد بنیادین طب سنتی می
 .ت و رطوبت غریزي که به ارث می برند داراي یک مزاج جبلی یا اصلی هـستند                ها به سهم حرار    گفتیم که انسان      

  .شود می ده جنس است که در بحث مزاج شناسی مفصال در مورد آن بحث ،عالئم شناخت این مزاج جبلی

  

  و اعضااخالط 

  

هر خلط داراي یک مزاج است که در جدول زیـر       .  است اخالط ، رکن سوم  .رکن از امور طبیعیه شرح داده شد      دو      

  :آورده شده است
  

  صفرا  گرم و خشک  آتش

  دم  گرم و تر  هوا

  بلغم  سرد و تر  آب

  سودا  سرد و خشک  خاك

      

 در کبـد  ، غذا جذب کبد شدةکه شیر  آنکند و پس از شود حرارت معده در آن تصرف می غذا وقتی وارد بدن می      

ط ـهار خلـ  ـون از چـ   ـاین خ  .شود ه خون تبدیل می   ـ غذا ب  ة شیر ،رارت کبد ـام شده توسط ح   ـاالت انج ـانفع با فعل و  

  .هر کدام از این اخالط در بدن نقشی را بر عهده دارند . تشکیل شده است»م و سودالغَب م،د فرا،ص« :هاي  ه نامـب

  .سازد استخوان را می ،سوداماهیچه را و  ،مدمغز را و  ،بلغممثال خلط ؛ سازند  بدن را میعضايااخالط،     

  

  ارواح 

  

 بـدن در اخـالط    حرارت غریزيِ . روح در اینجا یک روح طبی است نه روح شرعی         .  بخار لطیف اخالط است    ،ارواح    

  .این بخار روح نام دارد .است در حال گردش بدنآید که در اثر کرده و بخاري از آنها بوجود می
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  حیوانی) 3نفسانی   ) 2طبیعی    )  ا  :سه نوع استبر  ،روح
  

  . در کبد است و وظیفه آن رشد و نمو بدن استروح طبیعی

  .ت استـ در مغز است و وظیفه آن حس و حرکروح نفسانی

  .ات استــداوم حیـ در قلب است و وظیفه آن تروح حیوانی

  ... کبد و مغز و قلب است و که مقويِ  ارواح است یعنی اینيِچیزي مقوکه شود  مثال وقتی بحث می
  

  :یادآوري *           

   افعال>> قوا >> ارواح >> اعضا >> اخالط >> امزجه >> ارکان   :امور طبیعیه
  

  

  قوا و افعال

  

  .شود که از انسان صادر می)  و باطنیظاهري( عبارت است از هر فعلی عالفا

  .حامل افعالند و ارواح حامل قوا واق

ها استفاده کنیم و بهتر مسائل و پدیده ها را   بتوانیم از آنها براي این است که بعداً ن آرد و توضیح اآوردن این مو      

  .توضیح دهیم

  

  هاي کلی مزاج  نشانه

  

بـدن قـضاوت   ) مـادرزادي  ،اصلیجبلی، (مواردي که با توجه به آن ها می توان در مورد وضعیت کلی مزاج ذاتی          

  :کرد، عبارتند از
  

  ملمس. 1

  )حنهسهیکل یا (گوشت و چربی . 2

  مو. 3

  رنگ بدن. 4

  خواب و بیداري. 5

  چگونگی افعال صادر شده از بدن. 6

  کیفیت مواد دفعی بدن. 7

  حاالت نفسانی. 8

  بزرگی و کوچکی اعضا. 9

  چگونگی تاثیر پذیري از کیفیات چهارگانه. 10
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شود، عالیم طبیعی و ذاتی افـراد اسـت و تـا زمـانی کـه        توجه داشت که بسیاري از نشانه هایی که گفته می  باید    

  .گردند عملکرد شخص نشوند بیماري محسوب نمیدرموجب اختالل 
  

این نـشانه یکـی از مهمتـرین    . کند  معاینه شونده حس می     شخصِ کیفیتی که طبیب هنگام لمس بدنِ      :ملمس. 1    

 دلیـل بـر   ، هنگام لمـس احساس نرمی.  بدن است میزان گرمی و سردي و همچنین رطوبت و خشکیِ         یصِابزار تشخ 

 دلیـل   احـساس سـرما    گرمـی و     ۀ نـشان  ، هنگام لمس  احساس حرارت  دلیل بر خشکی مزاج،      احساس سفتی رطوبت،  

  .ندبراي تشخیص صحیح از طریق ملمس، پزشک و بیمار باید شرایط خاصی داشته باش. سردي مزاج است

  :شرایط لمس شونده و لمس کننده

 نباید در معرض حرارت، سرما، فعالیت یا هیجان شدید باشد بلکه       ،شخص به هنگام لمس یا به فاصله کمی از آن             

  .باید شرایط جسمی و روحی و پوشش طبیعی داشته باشد
  

  :هیکل ها دو نوعند. باشد  کلی بدن میةانداز :هیکل. 2    

 زیـرا   ؛باشـند   مـی  »سـرد و خـشک    « و   »گرم و خـشک   «که شامل مزاج هاي      مینیاتوري یا الغر     هیکل هاي : الف    

  .شود خشکی مانع رشد می

 چربی بر بدن همراه هستند که این هـا معمـوالً داراي مـزاج          ۀ که بعضی با غلب    دار  هیکل هاي درشت و حجم    : ب    

 هستند، زیـرا از شـرایط   »گرم و تر«والً داراي مزاج  باشند که این افراد معم      هستند و برخی عضالنی می     »سرد و تر  «

بـه عبـارت دیگـر،      . شود  دارد درشت هیکل می    »گرم و تر  « است و فردي که مزاج       حرارت و   رطوبتالزم براي رشد،    

  .کند ها داللت بر یبوست و خشکی می  آنو کمیِ  رطوبت بر داللت، گوشت و چربیتوان گفت که زیاديِ می
  

 مزاج است و اگر این سرعت خیلـی زیـاد باشـد نـشانۀ تـوأم بـودن               گرمی و خشکی   رشد مو نشانۀ     سرعت :مو. 3      

 باعث کاهش سـرعت رشـد   سردي و   رطوبت کند و توأم بودن     داللت می  حرارتزیاديِ مو بر    .  است خشکی و   حرارت

  .شود نکی و نازکی آن میمو و تُ

هـا    مزاج داللـت دارد و بـر عکـس آن     گرمی و خشکی  بر   زیادي، ضخامت، مجعد بودن و سیاهی مو         :به طور کلی      

  .کند  مزاج داللت میتري و سردي بر )کمی، نازکی، صافی و سفیدي مو(
  

رنگ بدن عالمت بسیار خوبی براي تشخیص مزاج است به شرطی که دقت کافی در تشخیص رنگ     :رنگ بدن . 4    

  .ها مبذول شود
  

  .ۀ غلبۀ بلغم استنشان)  مهتابشبیه به رنگ (رنگ سفید    

  . دلیل غلبۀ دم یا گرمی مزاج استرنگ سرخ    

  .باشد نشانۀ غلبۀ صفرا یا گرمی مزاج و یا کم خونی می) رنگ آفتابی (رنگ زرد    

  .باشد می  یا کمودت چهره نشانۀ غلبۀ سودا و یا کم خونیرنگ تیره    

  .شود  در فرد معتدل دیده میرنگ سرخ و سفید    
  

 حالت مطلق ندارد و تحت تأثیر عوامل محیطی و مواردي مثـل بیمـاري اعـضاي                ،توجه داشت که رنگ بدن    باید      

  .کند مختلف بدن تغییر می
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رطوبـت و بـرودت   . اعتدال در خواب و بیداري نشانه اعتدال مزاج خصوصا اعتدال در مغز است       :خواب و بیداري  . 5      

خـشکی و حـرارت موجـب       .  به خواب بیشتري نیـاز دارنـد       »تر« اد با مزاجِ  به همین علت افر   . شود باعث پرخوابی می  

  .است) کم خوابی(بیداري 

برد   صفراوي ها بیشترین مشکالت خواب را دارند؛ هم دیر خوابشان می           ،)سوء مزاج ( عارضی    در حالت مزاجِ   :نکته    

 در خواب رفتن    این گونه افراد،  . هستندمشکل خواب    بعد دچار    ۀسوداوي ها نیز در درج    . پرند و هم زود از خواب می     

در اشخاص کم خواب مثل افراد صفراوي و سوداوي، بسته به شرایط . باشد مشکل دارند و معموالً خوابشان سبک می    

  . استفاده کردرتوان از مرطّبات مانند کاهو، دوغ بی چربی، آب انار، آب لیمو شیرین، ماء الشعیر و خاکشی می
  

صحیح و کامل بودن افعال دلیل بر کمال صحت بـدن اسـت و ایجـاد مـرض،                   :عال صادر شده از بدن    چگونگی اف . 6      

به عنوان مثـال سـرعت رشـد        . افزایش سرعت افعال، نشانۀ حرارت مزاج است      . مستلزم غیر طبیعی بودن افعال است     

بـر  نیـز  ب و تـشویش  بدن و سرعت رویش مو و دندان دلیل حرارت هستند و همچنین توأم بودن افعـال بـا اضـطرا           

کنند ولی بر عکس، هرگاه ضعف و سستی و کندي در افعال دیده شود نـشانۀ سـردي مـزاج              حرارت مزاج داللت می   

  .است
  

. اجابت مزاج طبیعی آن است که به ازاي هر بار مصرف غذا، یک بار دفع انجـام شـود                   :کیفیت مواد دفعی از بدن    . 7      

  .شود شوند بنابراین معموال در افراد صفراوي یبوست دیده می اج میحرارت و خشکی موجب کاهش اجابت مز

 داراي بـوي تنـد و پـر رنـگ        ،رقعشود مواد دفعی شامل ادرار، مدفوع، منی و          گرمی مزاج و غلبه صفرا باعث می          

  . مزاج داللت داردها بر سرديِ باشند و عکس این نشانه
  

سرعت و پیوستگی کـالم، زود عـصبانی شـدن و سـرعت حرکـت، نـشانۀ                 قدرت و بلندي صدا،      :حاالت نفسانی . 8      

 ایـن  .شـوند  افراد گرم و خشک که حرارت زیادي دارند، معموالً تندخو بوده و زود عصبانی مـی     . حرارت مزاج هستند  

 بیقرار، تند و تیز، پر کـار و فعـال هـستند و نیـز حافظـۀ خـوبی داشـته و از قـدرت تجزیـه و تحلیـل بـاالیی             ،افراد

ایـن  . دهنـد   در اوج ثبات بوده و کارها را به آرامی و بدون عجله انجام مـی               ،صاحبان مزاج سرد و خشک    . برخوردارند

 حافظـۀ   ،اشـخاص سـرد و تـر      . جوشند و مستعد افسردگی هـستند      گرا بوده و کمتر با دیگران می       افراد معموال درون  

 شجاع، جسور و خونگرم هـستند و بـه خـوبی بـا             ،و تر افراد گرم   .  خواب آلود، صبور و خونسرد هستند      ؛خوبی ندارند 

  .کنند دیگران ارتباط بر قرار می
  

بزرگ و وسیع بودن قفسۀ سینه، مشخص بودن عروق، عظیم بودن نبض، بزرگی دست            :بزرگی و کوچکی اعضاء   . 9      

  .مزاج است) سردي( نشانه برودت ،کنند و عالئم معکوس  داللت بر حرارت می،و پا و مشخص بودن کامل مفاصل
  

 :اي چهارگانـه یعنـی    ـهـ   سرعت تأثیرپـذیري از هرکـدام از کیفیـت         :ارگانهـیفیات چه ـچگونگی تأثیرپذیري از ک   . 10     

بـه عنـوان    .  دلیل بر غلبۀ همان کیفیـت اسـت        )خشکی( یبوست و   )تري( رطوبت،  )سردي( برودت،  )گرمی( حرارت

  .باشد میعال شود، نشانۀ گرمی مزاج  دچار انفمثال اگر بدن نسبت به گرما سریعاً
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هاي مزاج اصلی بود که همگی در شخصی که به طور ذاتی صاحب آن مـزاج باشـد                   آنچه تاکنون گفته شد نشانه        

گـردد کـه    یـاد مـ ـخص ایجـ ـالئمی در شـ ـاگر به هر علتِ درونی یا بیرونی، مزاج دچار تغییر شود، ع         . طبیعی است 

  .اگر این وضعیت به طول انجامد و درمان صورت نپذیرد، سوء مزاج رخ خواهد داد. هاي مزاج عارضی است  نشانه

 آن است که شخص در مزاج اصلی به چیزهایی مانند مزاج خود تمایـل دارد؛ امـا   عارضی و  اصلیفرق میان مزاج        

، مزاج عارضی همچون  بیماريباشد، مگر آنکه به علت مزمن شدن در مزاج عارضی، تمایالت بیمار بر خالف مزاج می    

پس الزم است پس از شناخت صحیح مزاج، بیمار در زمان بیماري از غذاهایی که               ). مستحکم شود (مزاج اصلی شود    

  .کند و بر خالف مزاج اصلی اوست پرهیز نماید تمایل زیاد به خوردن آن ها پیدا می

  

  دیگر عالیم امزجه

  

رم مزاجی را دارد یعنی افعال و حرکات او  از کیفیت گرمـی ناشـی              همانطور که دیده شد فرد گرم مزاج عالئم گ             

    .مثال پر تحرك است، با نشاط است، فعال است، پر انرژي است، چاالك و سـریع اسـت، فعالیـت زیـاد دارد                       .شود می

یـن   ا ؛سردي سکون می آورد، خمودي می آورد، سستی می آورد         . اما فرد سرد مزاج عالئم سردي از او صادر میشود         

  . باید آنها را حمایت کرد و باید به آنها انرژي داد مرتباًها براي انجام کار. کم انرژي، کند و بیحال هستند،ادافر
  

  دموي مزاجان
  

دیر . را دارند  )هوا(چون عنصر هوایی در آنها غالب است خصوصیات رکن مربوط به خود             ) گرم و تر  ( افراد دموي       

بـا همـه کـس      . ستند، خوش مشرب و اجتماعی هـستند      افرادي شجاع ه   .ام می شوند  شوند و دیر هم آر     عصبانی می 

  و  صبور ،، شجاع  افرادي شاد و فعال، بلند پرواز، خوش اخالق و خوش رو           .شوند و اهل بگو و بخند هستند        می دوست

 ةن و قـو    تـوا   سـرآمد هـستند و هـم        یعنی هم در عشق و عاشقی        ؛میل و توان جنسی باال دارند      ،سخاوتمند هستند 

  . باالیی دارندجنسی
  

  صفراوي مزاجان
  

 مـثال زود    کنـد   مـی نها غلبه دارد و خصوصیات آتش از آنهـا بـروز            آعنصر آتش در    ) گرم و خشک  (افراد صفراوي       

افراد صفراوي افرادي تند وتیز و بی قرار هستند و  . بد خلق هستند  بعضاً  و دنگیر میشوند و زود هم آرام       عصبانی می 

 داراي یک خـصوصیت در تمـام افعـال      هم این افراد  کند، فروکش می   زود کشد و   زبانه می   یکدفعه  که آتش  همانطور

این خصوصیت به  . ست ا هاکار  و یکدفعه رها کردن و ترك آن       ها اوج رساندن کار   ه تصمیم آنی و ب    :خود هستند و آن   

طبع صفراوي هـا  .به صفراوي ها دارند  گرمی کمتري نسبت ،افراد دموي .باشد  می)گرمی و خشکی (علت گرمی باال    

 بـه  به علت وجود همین تري در طبع دموي ها، گرماي آنها      . گرم و خشک و آتشین و طبع دموي ها گرم و تر است            

  . صفراوي ها کمتر استازنسبت 

 .دهنـد  نمـی نینه و وقار انجـام  أافعال خود را با طم آرام و مضطرب هستند و  نا ،افراد صفراوي به علت گرماي زیاد         

این افراد یک کار را با جدیت شـروع   .شود میعلت این امر آن است که گرما باعث تشویش و عدم سکون و اضطراب              

حاضـر   ؛هـستند گـاهی آرام    وت  أ گاهی پر جر   ؛کنند کنند اما یک دفعه آن را رها می         می پافشاريکرده و بر روي آن      

  .شوند میاهی با اراده و گاهی سست  گ؛جواب و با هوش، سریع و چاالك و پر انرژي هستند
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  بلغمی مزاجان
  

  .کند نها غلبه دارد و خصوصیت آب از آنها بروز میآ هستند و عنصر آبی در »سرد و تر« داراي مزاج لغمیافراد ب    

ي  افـراد ،از لحـاظ فعالیـت   . حواس پرتی دارندفراد بلغمی افرادي منزوي و آرام هستند و ضعف حافظه و معموالً     ا

بـه علـت     .ترس یکی از مهمترین خصوصیات بلغمـی هاسـت        . رو و محتاط و ترسو هستند      حال، میانه   انرژي و بی   مک

  .     گیر و افسرده هستند افرادي گوشه ، غالب در مغزسرديِ

 هـستند  نگر گذشته .کنند زنند و خاطرات گذشته را یاد آوري می اگر سردي غالب شود بیشتر دم از نا امیدي می        

  .پذیري ندارند افراد بلغمی به علت ترسو بودن استعداد ریسک. و استعداد افسردگی دارند

و  امیدي از دیگر خصوصیاتشان اسـت      و نا بافی   منفی.  تحت تاثیر افراد دیگر هستند     اهل سازش هستند و معموالً        

  .خیال و خونسرد هستند افرادي بی

دهنـد   اي مقاومت نشان مـی     ست مثال با جدیت و تندي در برابر مسئله        خصوصیات عنصر آبی در این افراد غالب ا           

. )گـردد   و فـورا بـر مـی       کنـد  همانند آب که به مانع برخورد مـی       (کشند   یاما اگر طرف مقابل هم جدي شود، کنار م        

  )مزاجانبرعکس صفراوي مزاجان و سوداوي ( توان افکار ایشان را تغیر داد افرادي انعطاف پذیر هستند و براحتی می
  

  سوداوي مزاجان
  

داراي خصوصیات عنصرخاکی هستند و این افراد هم خصوصیات سـردي دارنـد و              ) سرد و خشک  (افراد سوداوي       

 در حـاالت    د و همیشه در حال فکرن    ؛ محتاط هستند   و رو میانه نگر و منطقی،   سو افرادي همه .هم خصوصیات خشکی  

فکر و خیال فراوان دارند و مستعد ؛ افراد بلغمی توان ریسک ندارند دننهما .پیشرفته داراي وسواس و دو دلی هستند

  .افسردگی و مالیخولیا هستند

اگر سردي در مغز و روان این افراد غلبه کند ، ترسو و دچار سو ظن می شوند وتمایل زیادي به تنهـایی وگوشـه           

  .و استعداد نا امیدي دارند کنند نشینی پیدا می

 .ورزنـد  مـی وکینـه  ) بر خالف بلغمـی هـا   (پذیر نیستند مثال انعطاف ؛ها غالب استآن در   یخاکر  صخصوصیات عن     

آنهـا را   ها دارند و پس ازسال    خود نگه می    خاطرات را درذهن   ،)کند که هر چیزي را در خود پنهان می        (خاكهمانند  

  .کنند بازگو می

* * * * * * * * * *  
  

 مـزاج  ةتـر اسـت و تعـدیل کننـد     و  چون مزاج زمستان سردآید میوششان  از فصل زمستان خ  خشک و گرمافراد      

بـستان مـزاج آنهـا را     از فصل زمستان گریزانند چـون تا  وآید می از فصل تابستان خوششان تر و سردافراد   .هاست آن

  . استدیگر مزاجها نیز به همین منوال.شود میهاي آنها  تعدیل کرده اما فصل زمستان باعث اوج گیري بیماري
  

  مفید براي  مضر براي  مزاج  فصل

  سوداوي ها  دموي ها  گرم و تر  بهار

  بلغمی ها  صفراوي ها  گرم و خشک  تابستان

  دموي ها  سوداوي ها  سرد و خشک  پاییز

  صفراوي ها  بلغمی ها  سرد و تر   زمستان
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  خصوصیات جنسی امزجه
  

و . اي هـستند  میل جنسی قوي مزاجان دارايگرم  ، به تبعگرمی چون عامل تحرك و قدرت و جنبش است پس          

 عالوه بر اینکه توان جنـسی زیـادي دارنـد یعنـی تـوان        اندموي مزاج  مثالً؛  سرد مزاجان میل جنسی ضعیفی دارند     

  توان جنسی باالیی دارند امـا میـل جنـسی          ،افراد صفراوي  .زیادي هم دارند  ) عشق( میل جنسی    ،جماع باالیی دارند  

 ی غالب در بدن آنها هم توان جنسی و هم میـل جنـسی کمـ     به علت سرديِ   افراد بلغمی . ستنها کمتر از دموي ها    آ

  .دارند اما میل جنسی باالیی دارند )همانند بلغمی ها( توان جنسی پایین افراد سوداوي .دارند
  

 .شـوند  شـق مـی   عارسند اما افراد سوداوي شـدیداً  افراد بلغمی افرادي عاشق پیشه نیستند و در عشق به اوج نمی       

  .گردید، افراد سوداوي را انتخاب کنید میپیشه  بنابراین اگر به  دنبال فردي عاشق
  

  :توجه به چند نکته در مورد مزاج شناسی ضروري است* 
  

باید ده جنس آن را آموخت، نیاز بـه مهـارت و            به مطالعه دارد و    در عین اینکه نیاز   ) اصلی(ی  شناخت مزاج جبلّ   .1

. یک مهارت استویک هنر  چون در عین حال که یک علم است. نزد استاد هم داردممارست و آموزش 

.  امزجه بهم ریخته است، زندگی صنعتیۀغلب ها و به علت یکدست شدن زندگی امروزه .2

 دمـوي   توان به یک فـرد چـاق و عـضالنیِ           سوداوي را نمی    یعنی یک فرد الغرِ    ؛یر است یمزاج جبلی غیر قابل تغ     .3

ر اسـت و اگـر   یـ  افراد باشد تقریبا غیر قابل تغییِشناسی اگر جبلّ   صوصیات گفته شده در باب مزاج     خ. تبدیل کرد 

.بود هم بتوان آنرا تغیر داد، بسیار ناچیز خواهد

ن توجه کرد، مسئله تهـذیب نفـس و   آها به  له خیلی مهمی که باید در باب خصوصیات روحی و روانی مزاج     ئمس .4

 ت روحی گفته شده موقعی واقعا بروز خواهد کرد که فرد تهذیب نفس نکرده باشد           خصوصیا. اثر آن بر مزاج است    

اگـر کـسی    .و خودش را با همان حاالت بر آمده از مزاج عادت داده باشد و در پی اصالح خویش بر نیامده باشـد                   

عصبانی  اتافرد صفراوي ذ  . تواند با تهذیب نفس و مراقبه خصوصیات منفی مزاجی خود را کنترل کند             بخواهد می 

حال اگـر  ،  فرد سوداوي وسواس دارد و مثالً،غیظ کند  دینی قوي داشته باشد، می تواند کظم  ۀست اما اگر روحی   ا

 خـصوصیات   .تواند براین حالت غلبه کند و وسواس را از وجود خودش حذف کنـد              این فرد مومن واقعی باشد می     

در یک جهت خاص حرکت  کند و کند، تغییر می رشد میها با توجه به بستري که فرد در آن  روحی و روانی مزاج

شـود واگـر مرفـه      او دراحکام ظاهر می فرد سوداوي وسواس دارد اما اگر شریعت مدار باشد وسواسِ       مثالً ؛کند می

. دهد  خود را نشان می،باشد درتمیزي و پوشش

شد بلکه اغلبیت مهم است یعنی       با  داشته وجودن ده جنس در او      براي شناخت مزاج یک نفر الزم نیست همه ای         .5

از ده   اگـر مثالً. خواهد بود همان  در او غلبه داشت مزاج جبلی او  سردي  گرمی یا  اینکه هر کدام از این ده جنسِ      

مثال اگر کسی داراي صورت برافروخته  .جنس، هشت جنس در او عالمات گرمی را داشت مزاج او گرم خواهد بود
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توان حکـم بـه      و در عین حال فردي شاد و فعال بود می           داشت یکلی درشت  و ه  ضالت برجسته عو سرخی بود و     

.مزاجی او کرد گرم

برخی گرم مزاجان در اوج گرمـی هـستند و برخـی گرمیـشان بـه اعتـدال             . گرمی و سردي هم رتبه بندي دارد       .6

ود، یا حرکات  یک فرد صفراوي ممکن است آنقدر گرم باشد که با کوچکترین عاملی عصبانی شمثالً. نزدیک است

. باشدي از اوتر پایین ۀ دیگري در درجصفراويِفرد اما ؛ او بسیار مشاهده شود در) طیش(سرانه   سبک

و  تـري  و   فاعلنـد  ،سـردي  و   گرمـی  ،علت اینکه بیشتر گرمی و سردي مطرح شد این است که در طب سنتی              .7

 و به عبـارتی     شود می آمدن تري     و سردي باعث بوجود    ، یعنی گرمی باعث بوجود آمدن خشکی      ؛منفعل ،خشکی

شناسی بیـشتر خـصوصیات      به همین جهت در بحث مزاج     . »اند  فرع ،خشکیو  تري  « و   » اصلند ،رمی و سردي  گ«

 سرد و  و،د و ترا مزاج گرم و تر، گرم و خشک، سرمزاج مطرح شد و کمتر به افراد ب     ي وگرمی   سرداز لحاظ   افراد  

.خشک پرداخته شد

  مثالً ؛ها را تغییر دهد    تواند آن  قیات امزجه ذکر شد، مطلق نیست بلکه عوامل مختلفی می         آنچه که در مورد اخال     .8

بایـد   اً بسیار فعال و زرنگ و پر حرف است و تبع،مزاج مثال فرد گرم   ... .، شرایط خانوادگی، تربیت و       نفس تهذیب

مـزاج بـی شـرم و حیـا       افراد گرماساساً. میر خود را آشکار کندالضّ فی بایستی ما در رو نباشد و بتواند بدون رو  کم

 پـدر   د و مـثالً   ن را از دست بده    شان حال این افراد ممکن است تحت تربیت خانوادگی خاصی این روحیه           .هستند

به علت فقر  مثالً :خانواده او را تحت فشار زیاد قرار داده باشد یا شرایط اجتماعی به نحوي او را منزوي کرده باشد

 و مادر یا شرایط پست خانوادگی به تدریج به انزوا کشیده شده باشد و این روحیه اش را از دست پدر یا فساد پدر

.گیر تبدیل شود رو و گوشه بدهد و به فردي کم

* * * * * * * * * *  
  

  دیگر خصوصیات مزاج گرم و سرد از حیث اخالق
  

.  هستند پیرو  مزاج که بیشترسردالف افراد برخ. افراد گرم مزاج پر جنب و جوش هستند و قدرت مدیریت دارند          

ه ـد شـد و بچـ  ـمزاج مـدیر خواهـ   مزاج کنار هم قرار گیرند بچه گرم     ردـمزاج و یکی س    رمـی گ ـ اگر دو بچه، یک    مثالً

مـزاج اظهـار      سرد ۀ به بچ  ،مزاج  گرم ۀ بچ مزاجِ یِ گرم اساساً . تابع خواهد شد و به دنبال او راه خواهد افتاد          ،مزاج سرد

مزاج نه توان مدیریت دارد و نه دیگران او را مـدیر             فرد سرد  .مزاج باشند   باید گرم  مدیران عالم حتماً   .دهد ود نمی وج

  .دانند خوبی می
  

  مزاج جنس مذکر و مونث عالم
  

طبـق نظـر    . حکما، مزاج جنس مذکر و مونث است       ۀ در طب سنتی و مورد اتفاق هم       مسلمیکی از مسائل مهم و          

 است نـسبت    تر رتَ و   تر سرد ،به عبارتی جنس مونث   .  ازجنس مونث است   خشکتر و   گرمتر،  جنس مذکر حکما مزاج   

  .ویژگی هاي گرم مزاجی در ذکور غلبه بیشتري دارد و تر است نسبت به شیر ماده  گرم، شیر نرمثالً .به جنس مذکر
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   :فصل دوم

  ازدواج مزاج و
  

  انتخاب همسر به کمک مزاج
  

  مشخص است که بـراي خوشـبخت شـدن زوجـین، ایجـاد تفـاهمِ               ،الب گفته شده در مورد امزجه     با توجه به مط       

یعنی فرد گرم .  باید زن و شوهر داراي مزاج یکسانی باشندق و صمیمیت و تطابق جسمی و روحی بیشتر، ایجاد عش 

  .با فرد گرم مزاج ازدواج کند و فرد سرد مزاج با فرد سرد مزاجباید مزاج 

 که مسئله مزاج یکی از مسائلی است که در تعین زوجه باید در نظر گرفت و دیگر مسائل مانند ایمان،  د شو توجه    

  .نیز وجود دارد که در اینجا، جاي بحث در مورد آن نیست... شرایط خانوادگی و 

  :بعبارتی. شود می علت تطابق مزاج زن و مرد مشخص ،با ذکر چند مثال    
  

  »ه باشند؟بیشتر باید تطابق مزاجی داشتبراي تفاهم زوجین چرا «
  

مزاجان افرادي فعال و پر جنب و جوش هستند و سرد مزاجان افـرادي کنـد و بیحـال       که گفته شد گرم   رهمانطو    

ایـن مـسئله در   . توانند همدیگر را تحمل کنند  به سختی می و شوهر داراي مزاج مختلف باشند  حال اگر زن  . هستند

در زندگی خوابگاهی به کثرت مشاهده شده اسـت کـه افـراد داراي مـزاج مختلـف          .  است  دوست هم صادق    دو مورد

 عـشق  ،فرضا اگر همدیگر را تحمل کننـد  . دهند  همدیگر گیر می    رفتار توانند همدیگررا تحمل کنند و معموال به       نمی

تـصور کنیـد زن و   . آید میخوشش  فرد فعال و پر انرژي از فرد فعال و پر انرژي. مدآحقیقی بین آنها بوجود نخواهد   

شـوهر بـه علـت گـرم مـزاج          . زن مزاج سرد دارد و شوهر بسیار گرم اسـت         . شوهر براي یک مهمانی دعوت شده اند      

اما زن به علت سرد مزاج بودنش بسیار کند عمـل  . شود میو وضع خود را مرتب کرده و آماده رفتن         بودنش فوراً سر  

 حال اگر از این سنخ تضاد ها در زندگی زیاد باشد، . رفتن شودةمادآا زن ماند ت و شوهر مدت زیادي منتظر می      کرده

  .به مرور زمان عشق و عالقه زوجین را نسبت به هم کم خواهد کرد

سنخ خود یعنی  هم این  افراد باید با. همانطور که گفته شد افراد صفراوي حافظه خوبی دارند و تیز هوش هستند    

 چون در صورت عدم رعایت تطابق مزاجی این افراد قادر به درك یکدیگر ؛خشک ازدواج کنند و  داراي مزاج گرمافرادِ

  .نخواهند بود

 بـا  ي فـرد چنینحال تصور کنید  .داراي روحیه شاد، خوش مشرب و اجتماعی هستند      ) گرم و تر  ( دموي مزاجان     

. مایلی به شرکت در اجتماعات نـدارد      فرد سوداوي گوشه گیر بوده و ت       .ازدواج کند ) سرد و خشک  (یک فرد سوداوي    

  .توانند باهم کنار بیایند این دو نفر به علت تقابل مزاجی که دارند نمی

دنیا را  «ضرب المثل    .ها در حوادث و مشکالت است      خیالی آن   خونسردي و بی   ،یکی از خصوصیات بلغمی مزاجان        

 و طرف دیگـر گـرم باشـد،         باشد  میل اگر یک طرف بلغ    حا. صادق است آنها  در رابطه با    »  اورا خواب میبرد   میبردآب  

خیـالی طـرف مقـابلش خـسته       بی مزاج از  فرد گرم  .خیال  خواهد بود و طرف دیگر بی      اضطرابیک طرف همیشه در     

 فـرد سـرد مـزاج    متقـابالً  . و این وضعیت در دراز مدت باعث تنفر و انزجار او از طرف مقـابلش خواهـد شـد          شود می

  .کند  و عجول بودنش سرزنش می اضطرابخاطر هم مزاج را بنیز فرد گر) بلغمی(
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 البته بدون در نظر گرفتن مزاج نیز می توان به این تطابق رسید ولی بـا مـزاج شناسـی کـار بـسیار آسـان                :نکته     

کمـک گرفـت و بـه        توان ؛ چون در مزاج شناسی از خصوصیات بدنی نیز می         گیرد می و شناخت بهتر صورت      شود می

به همین جهت در . تر است تر و خشک تر گفته شد که مزاج ذکور نسبت به اناث گرم پیش .برد وانی افراد پیحاالت ر

عالئم سرد مزاجی در زنان غلبه دارد و به علت این تفاوت مزاجی،             .  زنان پیرو و دنباله رو مردان هستند       ،عالم انسانی 

  . و مدیر خانواده مرد استز همینطور استدر خانواده نی. ها هستنداکثرا مردمدیران و رؤساي عالم 

ماننـد  (مـزاج اسـت      حال اگر زنی را دیدید که مدیر شده است و توانایی این کار را هم دارد بدانید که حتماً گرم                       

  ) نظیر بوتو بی
  

  : مزاج شناسی مدیریت منزل و
  

زن، پیرو و تـابع  . در حالت کلی، مدیریت منزل و تدابیر امور آن بدست مرد است و زنان بر آیین شوهران هستند         

رو مرد است و این یک علت دارد که آن هم خصوصیت ذاتی مرد است که اقتضاي چنین شخصیتی را براي                      و دنباله 

  .مرد است» گرم مزاجی«وي دارد و آن خصوصیت 

مزاج باشد بطوري کـه گـرم مزاجـی زن بـر       پیش آید که مزاج زن خیلی گرم باشد و مرد سرد     حال اگر شرایطی      

یعنـی مـدیریت منـزل بدسـت زن     ! آیـد  میپیش » زن ذلیلی«سرد مزاجی مرد غلبه کند، معموالً در چنین مواقعی          

   .شود می و شوهر تابع زن افتد می

مثال اگر دو بچه که یکی سرد مزاج و دیگـري گـرم   . أثر را دارنددر دیگر تعامالت نیز افراد جامعه همین تأثیر و ت       

  .مزاج خواهد بود  گرمار هم قرار بگیرند، مدیریت با بچۀمزاج است، در کن

تر بودن مزاج مردان، مدیریت جامعه و خـانواده    در مورد زن و شوهر بطور طبیعی و در حاالت کلی، به علت گرم                 

تواند مدیریت کند و در رده هـاي         مزاج باشد و گرمی مزاج او بر مردان غلبه کند، می            گرم ،اما اگر زن  . با مردان است  

  .مدیریتی باال تاثیر گذار باشد

  . گرما به سبب قدرتی که دارد به سردي اظهار وجود نمی دهداساساً    
  

  مزاج شناسی و مشکالت جنسی
  

بـه جـرأت    . سائل بسیار مهم تـر و کارآمـدتر اسـت         نقش مزاج شناسی در رفع مشکالت جنسی نسبت به دیگر م              

ها عاجز است  توان گفت که بسیاري از مشکالت جنسی که طب مدرن و روانپزشکی مدرن از شناخت و درمان آن می

  .با طب سنتی براحتی قابل درمان است

بین گرم مزاجان، افراد در . گفتیم که مزاج گرم، قدرت جنسی باالیی دارد و مزاج سرد، قدرت جنسی پایینی دارد    

تـوان جنـسی بـاال و میـل         ) گـرم و خـشک    (توان و میل جنسی باالیی دارند اما صفراوي مزاجان          ) گرم و تر  (  دموي

سـرد و   (افـراد سـوداوي      . هم توان جنسی پایین و هم میل جنسی پایین دارنـد           ،بلغمی مزاجان . جنسی متغیر دارند  

بدون توضیح مشخص است که براي پیشگیري از مـشکالت  . ال دارندنسی پایین و میل جنسی باتوان ج نیز  ،  )خشک

  .ها از نظر مزاجی ضروري است جنسی زوجین، تطابق جنسی آن
  

  :تواند کارساز باشد این مسأله در چند مورد می    
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رد مـزاج   اگر زوجین از لحاظ مزاجی متشابه باشد یعنی هر دو گرم مزاج یـا هـر دو سـ                  : ألۀ تقاضاي جنسی  در مس ) 1      

  .توانند همدیگر را ارضا کنند تبع بهتر میه کنند و ب باشند، به یک اندازه احساس نیاز به آمیزش جنسی پیدا می

یک فرد دموي با یک فرد سوداوي ازدواج کند، فرد دموي بنا به اقتـضاي طبـع خـودش بـسیار آرزوي      حال اگر       

شود که دو طرف نتوانند همدیگر       این تضاد باعث می   . جماع دارد  به    کمتري جماع دارد اما فرد سوداوي تمایل     ) نیاز(

شـود و از طرفـی فـرد دمـوي از      فرد سوداوي به سبب درخواست زیاد همسرش براي جماع خسته می     . را ارضا کنند  

  .انحراف کشیده شود نباشد چه بسا به يمعتقد فرد کند و اگر عدم تمایل همسرش گله می
  

اگـر زوجـین هـر دو گـرم         . رسند رگاسم جنسی می  افراد گرم مزاج، سریعتر به اُ      :ذت جنسی درمسألۀ اوج گیري ل   ) 2    

 نیز وضـعیت    اگر هر دو سرد باشند    . یدآرسند پس مشکلی پیش نمی     باشند، چون هر دو سریع به ارگاسم جنسی می        

رسـد ولـی زن    ج مـی مزاج، مرد خیلی سریع بـه او      مزاج باشد و زن سرد     اما اگر مرد بسیار گرم    . به همین شکل است   

امـا اگـر تطـابق    . رسـد  البته در حالت کلی مرد سریعتر به اوج لذت جنسی می  (. فاصلۀ زیادي تا به اوج رسیدن دارد      

این وضعیت باعث می شود تا زن بطور کامل ارضـا نـشود و در          ).مزاجی بین آنها نباشد این فاصله بیشتر خواهد شد        

  .و در صورت مهذب نبودن به انحراف کشیده شودنتیجه باعث تنفر و انزجار از شوهر شده 

از .  از علل طالق، مشکالت جنسی بین زوجین اسـت         )درصد 70و غیر رسمی  ( درصد   50 ، دلیل طبق آمار رسمی      

  . به چند مورد در باال اشاره شدمشکالت جنسی 
  

 ناتوانی جنـسی اسـت کـه    شود، ضعف و در میان مشکالت جنسی آنچه که بیشتر در جامعۀ فعلی ما مشاهده می          

  :علل مختلفی دارد
  

شود سرد هـستند و       قریب به اتفاق غذاهایی که در جامعه مصرف می         :وجود غذاهاي سرد مزاج در جامعه     ) 1     

بنـدي شـدة     ها و تقریبـاً همـۀ غـذاهاي بـسته          ها، سرکه   لبنیات، آبلیمو . شوند باعث سردي و ناتوانی اندام جنسی می      

ثـل سوسـیس و     الـب غـذاهایی م    در ق (اغلـب مـاهی و گـاو        که  نیزگوشت مصرفی مردم    . هستندها سرد    سوپرمارکت

  .است  سرد هست...) همبرگر و 

از و روح و روان بـشر  بعلت اینکه زندگی صنعتی بر خالف فطرت و غریزه است: زندگی صنعتی و تکنیکی) 2     

فضاي مصنوعی، . آورد را به وجود میها  ي ي از بیمارضعف میل جنسی بلکه بسیارتنها   نهصنعت گریزان است، اساساً 

  .کارخانه همه مضعف توان جنسی هستندار داشتن با ابزار آالت و کار درصداهاي صنعتی، دوري از طبیعت و سر و ک

  . علل دیگري نیز در کاهش توان جنسی مؤثرند که مورد بحث ما نیست)3    

  . موقت و پر عارضه هستند، جنسیهاي طب مدرن در مشکالت  درماناساساً    

همانطور که گفتـه شـد      . ردازدپ  ها می   به شناخت و درمان بیماري     »گرمی و سردي  «طب سنتی بر اساس تئوري          

ي بـاه   هـاي قـوه   جات و افزاینده  پس براي درمان آن باید از گرمی . ضعف میل جنسی در اغلب موارد از سردي است        

   .... بهمن و  زنجبیل ،خولنجان،: ادویه جاتی چوناز جملهاستفاده کرد ) مبهیات(
  

  درمان عدم تشابه جنسی زن و مرد
  

، باید هـر دو را تعـدیل        در صورتی که میل جنسی یکی از زوجین زیاد باشد و میل جنسی طرف مقابل کم باشد                    

ه هاي میل جنسی اسـتفاده  فردي که میل جنسی اش زیاد است باید از کاهند     . کرد تا بتوانند با هم به تعامل برسند       

  .استفاده کند) ي باه افزاینده هاي قوه(کند و فردي که از این لحاظ ضعیف است باید از مبهیات 
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  تولید منی
  

چنانچه وجود بیماري در یکی از اعضاي والدین باعث         . شود می منی از تمام اعضاي بدن تولید        ،از نظر طب سنتی       

  .شود میوجود بیماري در همان عضو کودك 

ضعف قلب، کبد، معده، کلیه و مغز هر کدام .  اعضا را تقویت کردبنا براي تقویت میل جنسی باید همۀطبق این م    

بدن را  ۀبراي تشخیص علت ضعف میل جنسی باید تک تک اعضاي رئیس     . تواند منجر به ضعف میل جنسی شود       می

  .عالئمی هستدر طب سنتی براي تشخیص ضعف هر کدام از اعضا . بررسی کرد
  

  نازایی
  

 اعـضا    مختلفی که در اندام هاي تناسلی ممکن است از نظر هیئت و شکلِ             عللعالوه بر   . علل نازایی بسیار زیادند       

بـه زمینـه هـاي مزاجـی     کـه  ، دو علت از علل نازایی )که خود این ها ممکن است مادر زادي یا عارضی باشند  (باشد  

  :می شودذکر  برمی گردد،

سوزد   مرد به سبب گرماي باالي رحم، توان تولید جنین را ندارد و می         ، نطفۀ رحم بسیار گرم باشد   ورتی که   در ص     

در صورتی کـه منـی در   . شود می و منی منجمد    شود می باز هم نطفه منعقد ن     رحم بسیار سرد باشد   و در صورتی که     

  .شود مید، نطفه منعقد یک وضعیت تقریبا متعادل باشد و دیگر شرایط انعقاد نطفه فراهم باش
  

  ، جنین مذکر خواهد شد؛باشد میحال اگر این اعتدال رو به گر    

  .ر این اعتدال رو به سردي باشد، جنین مؤنث خواهد شدو اگــ    
  

  .....زمان جماع و  مزاج والدین،: براي مثال. در تکوین جنین مؤنث یا مذکر دخیل اند همالبته عوامل دیگري    
  

مثال اندام جنسی گرم، عـالوه بـر گرمـی ظـاهري، مـوي              .  جنسی، هریک عالئمی دارند    هاي و گرمی اندام   سردي    

در اکثر موارد وقتی مزاج کلی بدن گرم اسـت، مـزاج          . درشت و زیاد و سیاه دارد و اندام جنسی سرد، بر عکس است            

  .خواهد بودم سرد اندام جنسی هم گرم است و وقتی مزاج کلی بدن سرد است، مزاج اندام جنسی ه

نتی، تعدادي س  آمار موجود در مراکز درمانی طبطبق.  غلط جماع رایج در جامعه استةاز دیگر علل نازایی، شیو    

  .) صحیح جماع و اوقات مناسب آن بعدا توضیح کامل داده خواهد شددر مورد شیوة (.شوند  جماع حل میةها با اصالح شیو از نازایی
  

  ازدواج در گذشته
  

بزرگساالن و والدین با شـناخت      . شده است   اجرا می  گذشتهي مباحثی که اینجا مطرح شد، به طور نسبی در          کلیه    

 در قدیم چون مادربزرگ هـا  .هرچند که با مفهوم مزاج آشنا نبودند      ،کردند ها را براي هم انتخاب می     مزاج زوجین، آن  

 داراي مزاج مشابه را با هـم تـزویج          خت مزاج طرفین، افرادِ   توانستند با شنا   شناخت کافی بر روي بچه ها داشتند می       

حتی اکنون هم بـه     . شناختند  با مفاهیم گرمی و سردي مأنوس بودند و همواره غذاها و افراد را با آن می                ها آن. کنند

مواجـه   ردهاصطالح تحصیل ک   ي افرادِ به   شنویم که معموال با تمسخر جاهالنه      ها این اصطالحات را می     ات از پیرزن  کرّ

صـول در  ا بـودن ایـن   محاک. »تو سردي داري، فالن غذا را نخور«یا » فالن غذا گرم است   «:گفتند مثال می . شوند می

می بینیم امروزه چنانچه . کشید کرد و کار به طالق و اختالف نمی زندگی سنتی از بسیاري از مشکالت جلوگیري می

  .بسیار باالتر است) بزرگهاي  تهران و شهر(آمار طالق در جوامع صنعتی 
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  طالق 

  

در مورد دیگر علل طالق نیز باید گفت که زندگی صنعتی و شهر نشینی و فاصله گرفتن از سنت ها مهـم تـرین                           

وجود داشت که   » برادر داماد «مثال در گذشته مفهومی به نام       . گردد  به این بر می    اکثر علل ۀ   طالق است و ریش    علت

اما اکنون خبري از ایـن حـرف هـا          . اش آموزش صحیح آمیزش جنسی به داماد بود        وظیفههل بود و    أاین شخص مت  

اگر آموزشی هـم در جامعـه باشـد، بـر اسـاس      . آورد داند این نا آگاهی چه مشکالتی را به وجود می   نیست و خدا می   

. ینی ما سازگاري ندارنـد  و یا با مبانی دهستند )علم به معناي واقعی کلمه(هاي غربی است که اکثرا غیر علمی     مدل

  .ایم بر مشکالتمان افزوده شده است  زندگی غربی نزدیکتر شدهروش هرجا به اساساً

ایـن  . کـرد   شـوهر زنـدگی مـی       کنار خـانوادة    در به مدت چند سال   بخت  ۀ  در گذشته عروس پس از رفتن به خان           

فـت  رگ یاد می. گرفت  زایمان را یاد میعروس تحت تربیت مادر شوهرش، آداب شوهر داري و بچه داري و حاملگی و   

 نـه بـا اخـالق شـوهر          دختر تازه عروس شده اساسـاً      اکنون ... .چطور شوهر داري کند، چطور از بچه مراقبت کند و           

، تنها راهکار غلبه بر این مـشکالت      . داند که چطور از بچه مراقبت کند       داند و نه می    آشناست، نه طرز شوهر داري می     

   .است) مادر شوهر(نار یک دلسوز آگاه و مسلط به این امور زندگی کردن در ک

شوند و دو تایی بطور   شوهر جدا میها به محض ازدواج از خانوادة اکنون وضعیت طوري شده است که تازه عروس    

با بروز کوچکترین مشکلی درخواست طالق       کنند؛ و چون هیچکدام با اصول زندگی آشنا نیستند         مستقل زندگی می  

ایـن در   . داننـد و نـه قـدرت تحمـل همـدیگر را دارنـد               در اینگونه موارد نه راه حل رفع مشکل را می          غالباً. کنند می

  .اند حالیست که زوجین کوچکترین آموزشی براي پیشگیري از مشکالت ندیده

ز ازدواج، رسد و آن اینکه طـرح هـایی ماننـد آمـوزش اجبـاري قبـل ا           ذکر یک نکته در اینجا ضروري به نظر می            

 کـه در    شـود  مـی چنانچه در عمل مشاهده     . راه حل مناسبی براي رفع مشکالت نیست      ... هاي تدبیر زندگی و      کالس

بـاز هـم مـشکالت سـرجایش        ... جوامع متمدن مانند تهران، با وجود نهادینه شدن این طرح ها و وجود رسانه ها و                 

ا وجود ندارد اما آمار طـالق و مـشکالت بـسیار کمتـر              در حالی که در شهر هاي کوچک هیچ یک از این ه           . باقیست

 ولی در دش میدر جوامع سنتی، آموزش هاي پیش از ازدواج بصورت سنتی اجرا است که این  ها  این  همه علت. است

  .جوامع متمدن چنین نیست

  

  تدبیر جماع

  

صـورت  ر جماع به طور اصـولی  اگ. جماع صحیح یکی از مهمترین مسائل ازدواج است که باید بدان پرداخته شود              

 از بـسیاري از بیمـاري هـاي مقـاربتی جلـوگیري             شـود  میگیرد، عالوه بر اینکه عامل دوستی و مودت بین زوجین           

  .کند سالم آماده می و زمینه را براي انعقاد یک نطفۀ کند می

بـدن  ) مـواد اضـافی  (ضول باعث تقویت بدن و دفـع فـ   جماع اگر به حد اعتدال و قدر الیق و در سن جوانی باشد     

 و نقصان حرارت غریزیه باعث تجفیف رطوبت اصلیه)  سالگی به باال60(و هنگام ضعف و ناتوانی و سن کهولت  . است

  . سردي در بدن استو ضعف قوا و غلبۀ
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  جـوهر از هـر عـضوي        از ایـن   طبیعـت بـدن    .سـت ا)1(ارمهضم چه  علت آن است که جوهر منی حاصل از جوهر               

جا تبدیل بـه منـی   فرستد تا در آن ها می گذارد که جزو عضو گردد و به بیضه ها و تحمدان           دارد و نمی   گه می  ن مقداري

 – قلقلـک   (دغدغـه را  ) آلت تناسلی (باشد که مجراي قضیب      میگزش  و  ) تندي و تیزي  ( حدت   در جوهر منی  . گردد

  .مزاج قوي البنیه رم، بخصوص در جوان گشود مینماید و به همین سبب باعث لذت  می) تحریک
  

  افراط در جماع
  

.  که همراه انزال منی باشد و پـی در پـی باشـد              هنگامی  در هر حال مضرترین چیز هاست، خصوص       ، افراط جماع     

قوا و اعصاب و بینایی و      ضعف  و  )] کبد(و طبیعی   ) قلب(و حیوانی   ) مغز(روح نفسانی   [افراط جماع باعث ضعف ارواح      

هـر  اوجاع ظَ  و تپش قلب    وهمچنین باعث و مثانه   ) کلیه(و معده و گرده     ) جگر(و کبد   ) مغز (و دماغ ) قلب(ضعف دل   

  .گردد و فالج و امثال این ها می) لرزش(و نقرس و رعشه ) سیاتیک(، عرق النساء )باسن (كرودرد و )  کمردرد(

  گرسنگی شدید) 2پري معده   ) 1: در دو حالت جماع کمال ضرر را دارد     
  

  ید جماع مناسبفوا

 ساعت 3هضم معدي که حدودا (جماع در هنگام قوت بدن و ارواح و تقاضاي طبیعی بدن و بعد از هضم اول غذا             

و صحبت با زنان طناز و پر عشوه و در سنین بلوغ بدون خستگی و مشقت و اکراه و نفرت و تشویش و ) کشد طول می

 بـدن ) گرم شـدن  (غریزیه و تسخین    حرارت  ) سرزندگی، نشاط، تقویت  (اضطراب و ترس، باعث تقویت ارواح و انعاش         

در این حالت ضعف کمتر آورد به سبب کمال شوق و رغبت طبیعت و لذت کامل بـردن از آن و دافـع امـراض                         . است

  .و وسواس و فکر هاي بد) اسکیزوفرنی(زیاد است از جنون و مالیخولیا 
  

  ؟جماع براي چه مزاجی مناسب تر است
  

  .را مناسب تر و الیق تر است و ضرر آن کمتر است) ها  دموي مزاج (تر و مزاج گرم دارندگان     

 کمتر از دموي به جماع نیاز دارد و در صورت کثرت جماع دچار الغـري و خـشکی              )صفراوي (خشک و گرممزاج       

  .شود میبدن و ضعف دید و فرو رفتن چشم ها 

هر دو را مضر است و امراض بلغمی و سوداوي بدنبال ) سوداوي (سرد و خشکو ) بلغمی (مزاج سرد و ترصاحبان      

  .کند  را ضعیف می)کبد مغز، قلب،( ي اعضاي رئیسه دارد و همه

  . بیشتر موافق گرم مزاجان است و سرد مزاجان باید کمتر جماع کنند، جماع:بعبارتی     

  

  

  

  

  
  

                                                
هضم اول در معده وفـضله  . دارد وحدودا سه ساعت طول میکشد) ماده اضافی(هر هضم یک فضله .. ذا طی چهار هضم به عضو تبدیل می شود      غطبق نظر حکما     -1

 باشد ودر نهایت هضم چهارم که دراعضا صورت می گیـرد و  فضله آن عرق می     در عروق  و    هضم سوم . هضم دوم در کبد بوده وفضله آن ادرار است        .. آن مدفوع است  

  .فضله آن منی است
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  زمان مناسب براي جماع
  

  :بدلیل آنکه. است که حدودا سه ساعت پس از غذاست) هضم کبدي(شروع هضم دوم بهترین وقت پس از      
  

 )قلب، کبد، مغز (ارواح) سنگین و شدید (عنیف پري معده مضر است چون فعل جماع باعث حرکت هنگامجماع  )1    

و ) کمر درد(هر ض عصب و اوجاع ظَامراو) بد هضمی(و سوء هضم ) گرفتگی (هد سو قوا و اخالط است و خوف حدوث

و ) واریـس (و دوالـی  ) پارگی الیه هـاي شـکمی  (و نقرس و فتق   ) سیاتیک(و عرق النساء    ) باسن(ك  رمفاصل و و  درد  

.شود می) مرگ ناگهانی(ة و رعشه و موت فجا) ام اس(استرخا 

. و تري و خشکی باشديبدن باید در حالت متعادلی از نظر گرمی و سرد) 2     

چـون وقتـی در حـال جمـاع،         . نیز مضر اسـت   ) گرسنگی شدید (بیش از حد معده     ) خالی بودن (خلو  در حال   ) 3     

 و تحلیل برد و چون بدن غذا نـدارد،          )ازبین ببرد ( کرده   اذابه ها را  رود نیازمند رطوبات است تا آن      حرارت بدن باال می   

.شود مین  و باعث ضعف شدید و الغري بدبرد میبه ناچار رطوبات اصل بدن را تحلیل 

البته ضرر جماع در حالت گرسنگی شدید و سردي بدن و هوا و خشکی مزاج بیشتر اسـت از ضـرر آن در حالـت           

  .پري معده و گرمی و تري مزاج

 ،بدنی قوي باشد و نعوظ تام حاصل شده باشد، نه اینکه به زور و تکلـف               ت گیرد که قوة     جماع وقتی باید صور   ) 4     

.  عریان و یا نظر به سوي آنان خودش را به شـهوت آورد      آورد و یا با فکر اشخاص و زنان زیبارويِ        شهوت را به هیجان     

 و صحنه هاي محرك براي آمادگی جماع مضر است؛ بلکه جماع باید زمانی صـورت                بنابراین دیدن فیلم هاي سکسی    

  .ها احساس نیاز کند گیرد که طبیعت بدن بدون استفاده از این

 و مهـیج فکر جماع و یا صور جمیله و طنازي رقاصان و زنان عریان و فیلم ها و صحنه هـاي    (ین امور   ضرر دیگر ا       

منـی محـتقن    ایـن اسـت کـه    )هرچه که شهوت را به هیجان بیاورد اما جماع و دخـول و انـزال منـی انجـام نگیـرد            

و سـمیت  ) تیبدي و پس  (ائت  گردد و گاه است که مستحیل به رد        و متعفن می  ماند    در مجاري می   شود می )محتبس(

و صـرع و بـی       رسد به سبب ردائت و سمیت موجب غـشی         می) مغز(و بخارهاي بد آن چون به قلب و دماغ           گردد می

  .شود میخوابی و امثال این ها 
  

  :در جماع چندین عامل نقش دارند     
  

 عروقی را طی کرده اسـت و        سوم  هضم خونی که . شود می بدن تولید    منی از خون خوب و لطیف و پخته شدة        ) 1    

بنابراین در صورت مراعـات     . یعنی به غذاي اعضا برسد    ؛  ده است و قرار است جزو عضو شود       شروع به هضم چهارم نمو    

  .شود می زیادي به بدن وارد ارضۀنکردن شرایط آن و هدر دادن منی بدون تدبیر، ع

فشار زیادي به بدن وارد  ،عملو هر دو ) روانی(سانی جماع، هم یک حرکت بدنی نیاز دارد و هم یک حرکت نف) 2    

  ..کنند می

 )یل ارواح بـه خـارج و تحلیـل آن هـا          م وبه سبب لذت    ( شود میجماع و دفع منی، روح زیادي از بدن دفع          در) 3    

  .اگر همراه لذت بسیار باشد اخصوص
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  دیگر فواید جماع مناسب
  

 مـثال  –دارد ...  است و بستگی به مزاج فرد و فصل و سن و حـال فـرد و                 حد اعتدال نسبی  (جماع به حد اعتدال          

) نشاط و سـرحالی   (باعث انعاش   ) مزاج دموي شاید سه روز یک بار محتاج جماع باشد اما مزاج بلغمی دو هفته یکبار               

بزرگـی قـضیب   و ) شادي( باعث تفریح قبول غذا وبدن براي و مهیا کنندة ) مواد اضافی(حرارت غریزیه و دفع فضول  

  .است)2(ضب و زوال افکار بد و وسواس سوداويو تسکین غ) آلت تناسلی(

  

  

  دفعی جماع تركضرر
  

 باشد و بر جماع عادت کرده باشد و دفعتـاً ) گرم مزاج(البنیه و جوان و محرورالمزاج      المزاج و قوي    قوي فردياگر       

و تاریکی دید و )  سیاهی رفتن چشم ها موقع بلند شدن      سرگیجه و ( دوار   : مانند ی امراض بهترك نماید، بسا هست که      

گرفتـار  . ... بسوي دماغ و ورم بیـضه هـا و    سمیبخارهايباال رفتن سنگینی بدن به سبب فساد منی به احتقان آن و         

  .در مان آن هم اعاده ي جماع است .شود
  

  دیگر ضرر هاي افراط جماع
  

ام اس، فلـج، رعـشه، لقـوه،        ( و عصب و حـدوث امـراض عـصبانی           جماع باعث سقوط قوه و ضعف دماغ      در  افراط       

بد و امراض کبـدي و ضـعف        و ضعف ک  ) ترس(قلب و امراض قلبی مانند خفقان و توحش         ضعف  ، ضعف دید و     )تشنّج

آن است که منی از جوهر هضم چهارم است و بدن براي            این امر،   علت    .شود می هاضمه و ضعف سایر قوا       معده و قوة  

  .راحل زیادي طی کرده و قواي زیادي صرف کرده استتولید آن م
  

  اوقات مناسب و نامناسب جهت جماع
  

) انعاظ(جماع باید موقعی صورت گیرد که طبیعت بدن به شوق و رغبت خود مشتاق بدان باشد و انعاظ و شبق                           

در حالـت   نـه   (و قـوي باشـند      پر باشند و قواي بدنی سـالم        ) بیضه ها و تخمدان ها    (منی  قوي و صادق باشد و اوعیۀ       

و امثـال ایـن هـا       ) عشق بازي (و مالعبه   ) لمس کردن بدن زن   (که به محض اندك خیال جماعی و مالمسه         ) بیماري

  .تحریک شود

و تحت الشعاع نیز نباشد و شب اول ماه و وسـط             .باید قمر در عقرب نباشد، چون از اوقات نحس است         همچنین        

   .شنبه و وقت طلوع و غروب آفتاب نیز مناسب نیست شب چهار.اه و آخر ماه نیز نباشدم
  

 مجلـسی عالمـه   اثـر   » حلیـة المتقـین   «توانیـد بـه کتـاب        جهت اطالع بیشتر از شرایط زمانی و مکانی مناسب و نامناسب جهت جماع می             (

  )نماییدمراجعه  ) اهللا علیهمةرح(

  

  

  

  

                                                
.خلط سودا در مغز می دانندس و مالیخولیا و افسردگی را غلبۀ در طب سنتی علت وسوا -2
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  افرادي که جماع با آن ها مناسب نیست
  

چون براي انـزال منـی       حرام و مستحق حد زدن است، کمال ضرر را دارد            زي گذشته از اینکه شرعاً    هم جنس با        

رود و   ت و در نتیجه قـوا بیـشتر تحلیـل مـی           اس )طاقت فرسا  دشوار و  حرکات سنگین، ( بهتعِ م عنیفۀحرکات  نیازمند  

  . بیشتر باشد ضرر آن بیشتر است قواهرچه تحلیل

و سـردي آن،  ) رحمعدم تنگی ( سعت مکان لت التذاذ و کثرت فضوالت رحمی و و       ه علت ق   نیز ب  زن پیرجماع با         

 و رغبت ایشان به   ب کثرت اضطراب و تشویش و عدم میل        به سب  غیر بالغه ة  زن صغیر جماع با    همچنین   .ممنوع است 

  .جماع مناسب نیست

  . مناسب نیست،)رحم (مکان) آلودگی(جماع با زن حائض به علت تنفر طبع و قذارت       

ایـن هـا    ۀ  از جماع زیاد با زنان باکره به سبب اضطراب و سیالن خون بکارت و احتیاج به زیادي حرکت که همـ                          

  .موجب ضعف شهوت و قوا و ارواح است نهی شده است

  .غیرالجثه نباشد و از پانزده سال کمتر نباشدصزن بسیار قلیل السن و ضعیف و       

  . بد قوارة بدخلق نیز نباشد و)بد شکل( هیأت  بدمسن، ،پیر      
  

  شکال جماعاَ وآداب 
  

  . بسیار مهم استطرفین،صحت و فرح مالعبه و معاشقه قبل از جماع در التذاذ و ارضاء و سالمت و       

قی کـه دوسـت     او را بمالد و به هر طری      ) پستان(یین  دقبل از دخول باید مالعبه و مالمسه بسیار با زن نماید و ثَ                  

اما دو موضع است که قبل از دخول باید با آن ها بسیار بـازي کـرد، یکـی                   .  مالعبه کند تا زن نیز به هیجان آید        ددار

قـوي و   هـا   ن  حـس آ  و رحم، اعصاب بسیارند و      ) باالي رحم و زیر ناف    ( چون در عانه     )زیر ناف (پستان و دیگري عانه     

علت مالش پستان . آید می و شهوتش به هیجان شود می باعث تحریک زن    )با دست یا با قضیب    (ها بأي نحوٍ     مالش آن 

  .نیز آن است که پستان با رحم مشارکت دارد و به آن وصل است

  . که بسیار در تحریک زن موثر استقبل از دخول، سخنان عاشقانه و شوق برانگیز بر زبان رانندهمچنین       
  

  اَشکال جماع
  

ماع آن است که مرد باالي زن میان دو ران او بر سر پا نشسته و زن خوابیده بـر پـشت                     افضل و بهترین شکل ج          

رحم باال و قعر آن در      خود گذاشته که در این حالت دهانۀ        باشد و مرد دو ران زن را برداشته و بر ران            ) رو به آسمان  (

  .شود میپایین قرار میگیرد و باعث سهولت خروج منی و قرار گرفتن آن در رحم 

 که این بـدلیل  شود می حالت چشم زن بسوي سرخی متغیر ،پس از مالعبه. باشدالبته این دخول بعد از مالعبه             

 بـه علـت    آنهـا ۀهمابد و ی شدت می ،س به علت گرمی قلب   شدت لذت و آمدن خون و روح به سمت ظاهر است و نفَ            

آن . دهـد   دخول است و ایـن طلـب را بـروز مـی             این حالت زن طالب     در .تناسلی است همۀ اعضا به اندام     وصل بودن   

  .ورت گیردصهنگام باید دخول کند و پی در پی حرکت دهد تا انزال 

 و ایـن جمـاعی   شود می اگر جماع به این شکل صورت گیرد، انزال مرد با انزال زن متحد و همزمان          :بسیار مهم نکتۀ      

تدابیر مذکوره از مالعبه و غیر آن بـراي آن اسـت کـه زمـان        ن شاء اهللا تعالی؛ و      إگردد،   است که زن بدان آبستن می     

 براي آن است که بتوانیم بین انزال آن ها همزمـانی            همچنینباشد و    انزال منی زن نسبت به منی مرد طوالنی تر می         

ت گیرد، اما اگر بدون مالعبه، دخول صور.  که زن کمال لذت را ببردشود میعالوه بر اینکه این امر باعث    . ایجاد کنیم 
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در نتیجه عالوه بر اینکه این . کشد ولی زن هنوز به اوج نرسیده است گیرد و مرد خود را کنار می انزال مرد صورت می

 و حتی ممکـن اسـت       شود می و باعث تنفر او از جماع و از مرد           برد میجماع نطفه ساز نیست، زن نیز از جماع لذت ن         

  .این حالتش را ابراز کندتواند  در بیشتر موارد زن نمی. عصبانی شود
  

  بدترین شکل جماع
  

خصوصا که خـود از زیـر حرکـت    .  خود باال ببرد که مرد بر پشت بخوابد و زن را بر  بدترین حالت جماع آن است          

 مقـداري منـی در   ابد و بعـضاً ی بسیار به او می رسد و منی به سختی اخراج می      ) خستگی(نماید به سبب آن که تعب       

  .شود مین گشته و باعث زخم مجاري ماند و متعفّ یمجاري باقی م

  .دیگر حاالت از لحاظ خوب و بد بودن، بین این دو هستند      

الت آبا تیغ، مهیج شهوت است، چون باعث جـذب روح و خـون بـه سـوي                ) اطراف آالت تناسلی  (تراشیدن عانه         

س است و عدم اعتنا و اهتمام و توجه  فْ نَ ی فراموش مدتی ترك جماع نمودن باعث    . جماع اند وي   که مق  شود میتناسل  

  .ي  بدن به تولید منی طبیعت مدبره

  

  ءاستمنا
  

  .و آن مالیدن به دست یا چیز دیگر است تا منی استخراج یابد      

علـت قلّـت   به که این  شود میالغري بیخ آلت است و باعث تحلیل ارواح و قوا    موجب غم و ضعف قوه و      ءاستمنا      

 با بدن زن در تمـاس اسـت و از            مرد چون در جماع عالوه بر مالش آلت، کل بدن        (لتذاذ و دفع منی بدون انتشار قوا        ا

، فقط ءکند، اما در استمنا  میبعبارتی کل بدن به دفع منی کمک. ابدی  و قوا انتشار میشود میطرفی چشم نیز درگیر  

 ء عـالوه بـر اینکـه در اسـتمنا          اسـت؛   سبب عدم جذب رحم     دفع منی به   و کمیِ ) طریق مالش دست انجام میگیرد    از  

ع و صـاحب آن     جـود نـدارد و لـذا در شـرع شـریف ممنـو             و،  )که باعث شدت التذاذ است    (رطوبت آن   حرارت رحم و    

  . ضایع کردن منی است بدون فایدهءمستحق حد است، به سبب آنکه استمنا

بـاقی حـاالت بجـز ایـن     .  نر باالي ماده است نه بر عکـس        البته در حیوانات نیز هیأت طبیعی جماع آن است که               

  .حالت، خواه زن باال باشد یا به پهلو خوابیده باشند و غیره همه مضر و باعث امراض کثیره اند

  اصول پس از مباشرت
  

 و رعشه و استـسقا و     ) ام اس ( بسیار مضر است و باعث استرخا        ،آب سرد و شربت سرد نوشیدن     پس از مباشرت،          

  .این ها باعث امراض کثیره استۀ همچنین غسل به آب سرد ننمایند و از هواي سرد پرهیز کنند که هم. شود می... 
  

  دیگر اوقات نهی شده براي جماع
  

و حالت غم و اندوه بسیار  و خمار و هنگـام تـب و   ) پرخوري که باعث سنگینی معده شود    (ه  مِخَجماع در حال تُ         

  .خوابی و رنج و خستگی، مضر است و گرمی بدن و پس از حجامت و اسهال شدید و بیدیگر امراض و سردي 

  .جماع نمودن بدون کمال شوق و رغبت و شهوت، کمال مضرت را دارد      
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این حد براي کسی است که بنیه ي سالم دارد و جوان است و              . روز، یک مرتبه است    حد جماع، در هر سه شبانه           

زمـان الزم بـراي   قوا و ارواح است، چون ة  از آن کمتر باشد و زیاده بر آن مضر و محلّل و نابود کنند  براي دیگران باید  

  .شود میدر آن باعث فشار بر طبیعت بدن ) زیاده روي(کثار پس اِ. باشد تولید منی کمتر از این مدت نمی
  

  جنسیة قوعوامل تضعیف کنندة 
  

  .ان ها و کارخانجات و مراکز صنعتی و کار با ماشین هادوري از طبیعت و زندگی در آپارتم) 1     

.  ي مـا، غـذاهاي سـرد اسـت         جامعـه  در حال حاضر غذاي غالب در        : بطور مکرر و متناوب    سرد غذاي    خوردن )2     

  .باشد می لیست غذاهاي سرد و گرم در کتب طب سنتی موجود

کنـد و باعـث      بدن را درگیـر مـی     ة  صه، طبیعت مدبر  غم و غ  :  جنسی  و افسردگی و نا امیدي فراوان      غم و غصه  ) 3     

  غافل شود و از این جهت عامل تضعیف میل جنسی است) میل جنسی(شود که طبیعت بدن از توجه به دیگر امور می

 و همچنین ضعف کلیه و الغري آن و ضعف معده نیز            )قلب، مغز یا کبد   (ضعف در یکی از قواي رئیسه ي بدن       ) 4     

  .ها باید به طبیب مراجعه کرد صحت آنة ف قواي جنسی شود؛ که جهت اعادتواند باعث ضع می

تریاك به علت سردي و خشکی باالیی که دارد، حرارت غریزي و رطوبت اصلی              : اعتیاد به مواد مخدر و تریاك     ) 5     

  .شود میکند و باعث ضعف میل جنسی  را نابود می

از . اسـت ) گرم و تـر ( بدن  اصلیک است و همانند تریاك، ضد مزاج  سرد و خش   کافور یک داروي بسیار   : افورک) 6     

  .مهمترین خواص کافور، ضعف میل جنسی است

ري در مراکـز    فرهنگ کـافورخو  . شود میها استفاده    روزي و آسایشگاه   ها و مراکز شبانه     دانشگاه ی از کافور در برخ       

ینکه ذهن سربازان از همجنس بازي و شهوترانی دور شود        ها براي ا   آن. روزي از ارتش انگلیس گرفته شده است       شبانه

  .خوراندند تا بدین وسیله میل جنسی آن ها را تضعیف کنند و به خدمت خود بپردازند، به سربازان کافور می

  . کاهو و تخم آن، گشنیز و سرکهکنند مثل ، میل جنسی را بسیار کم مییکسري از دارو ها) 7     

تـوان    مـی  7از حجامت و موارد شـماره ي        . میل جنسی است  ) تضعیف کننده ( زیاد، مضعف    حجامتِ: حجامت) 8     

هـا و غـذاهاي مبهـی    ده از این مـوارد و پرهیـز از دارو  با استفا. براي کسانی که میل جنسی باالیی دارند استفاده کرد    

  .فعال را کنترل کرد توان براحتی میل جنسی افراد بیش می
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  )4(منعظات ولد منی،م ،)3(مبهیات
  

:نکته

            و در موادي که در یک پرانتز موجودند متعلق به یک ترکیبند و با ترکیبات دیگر که داخـل پرانتـز هـاي جداگانـه هـستند ارتبـاطی ندارنـد 

  .اده کردقرار داده شود به این معنی است که هر کدام از ترکیبات را می توان استف) ؛: (صورتی که بین دو یا چند پرانتز، عبارت

 می باشد»ترکیب شدن« به معنی )+(عالمت .  

 می باشند»یا«به معنی ) ؛(و ) ،(عالمت کاما .

  

زردة تخـم مـرغ نـیم برشـت را بـا یکـی از          :  یعنی ))خولنجان، دارچین، زعفران، زنجبیل، فلفل    : (ادویۀ باهیه + زرده تخم مرغ نیم برشت      (: مثال

  .ترکیب کنید...) جان یا دارچین یا زعفران یا خولن: یعنی( باهیۀ اشاره شده ه هايادوی

  

  :شود همه نسخه هاي زیرجهت پسرزایی و رفع نازایی نیز استفاده می
  

. مبهی و مولد منی است،)برنج + شکر + شیر(.1

. درافزایش باه مجرب است،)تخم کرفس + شیر گوسفند + تخم انجره(.2

یونجـه   دارچـین،  پیاز، تخم انجره، سبزي شاهی، اسفند،     دارچین،   فلفل، خولنجان،  زنجبیل، نعناع، بوزیدان،.3

  آویشن، زرده تخم مرغ نیم برشت، هویج زعفران، وتخم آن،

یعنی براي گرم مزاجان باعث افزایش قوة باه  و براي سـرد             ( است   مضعف مبرودین  خرفه مبهی محرورین و   .4

)مزاجان باعث تضعیف قوة باه است

سیب زمینی لغم،ش عسل، گردو، انجیر، فندق، بابونه،.5

)عسل یا شکر + فندق(.6

)گردو + انجیر( ؛ )خرما براي باه مبرودین( ؛ )مرباي شکوفه سیب( ؛ )انیسون + فندق(.7

)زرده تخم مرغ نیم برشت + تخم شاهی(.8

.مشتقات آن بسیار مفید است خروس و مرغ و.9

)عسل + ارده( ؛ )ه روزبرنج بالمناصفه د + شیر( ؛ )مویزجهت باه مبرودین( ؛ )مغز بادام + خرما(.10

)آب باران + عسل( ؛ )بزر کتان + کنجد(.11

زرده تخم مرغ نیم برشت + کندر.12

. استآن) شود و تیزي منی که باعث سوزش مجاري ادرار می  تندي(ت ن حدسکّم بادام شیرین مولد منی و.13

قاطع باه زنان شکوفه بادام شیرین محرك باه مردان و.14

)موز مبهی محرورین( ؛ ))اجانگرم مز(  مبهی محرورین،دوغ(.15

  باهیـه ۀ ادویـ  همچنـین .،کوکو درست کرده بعنوان غذا مـصرف شـود   )پودر نخود  + زرده تخم مرغ بارور   (از  .16

. به آن افزوده شود)گرم(

.عسل معجون بسازید باو  آسیاب شود ،)قدومه شیرازي + خولنجان + تخم انجره+  اسارون + بوزیدان(.17

.رعت انزال میشودس شیرخشت باعث رقت منی و.18

. شود اش کاسته می  چون سرخ کرده از ارزش غذایی،دنگوشت ها براي باه باید آب پز شو.19

                                                
  ) جنسینیرو و میل(افزاینده هاي قوة باه : یات مبه-3
  عوظایجاد کننده هاي ن:  منعظات-4
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  نسخه هاي زیر مجرب هستند

)پیاز + دنبه + گوسفند نر(.1

 نخـود بـا   ةپـرورد  (؛ ))فلفـل  ،زنجبیـل  ،زعفـران  ، دارچـین ،خولنجان: (ویۀ باهیهدا + وگوشت ماهی  خاویار(.2

)شاهی

) پسته + زنجبیل + خولنجان(.3

ولیسیدن آن ) مانند حریره( بادام آرد گندم مطبوخ با شکر و.4

روغن سیاهدانه بر کمر واعضاي تناسل جهت نعوظ  مالیدن.5

 )دارچین +شیر + خرما(  ؛) درست شده باشدبا عسلکه بجاي شکر  مرباي گزر(.6

و که بجاي شکر با عـسل درسـت     گردمرباي  (؛  ) خوردنی و مالیدنی  (کندر  + روغن زیتون +  روغن سیاهدانه (.7

 )شده باشد

 )عسل +) خیس بخورد) بدون دادن حرارت(نخود را در آب گرم ریخته و بگذارید چند ساعت (  نخودخیساندة(.8

)تر ها (سیر در مرطوبین.9

 ))فلفل ،زنجبیل ،زعفران ، دارچین،خولنجان (:ادویۀ باهیه+  زرده تخم مرغ نیم برشت(.10

نقورقُسماهی .11

  )5(فات باهمضع
                          

اسفند یک مثقال همچنین؛ دو درم تخم کاهو جهت احتالم.1

)طرخون، کاهو کاسنی، خشخاش،( :مضعف باه.2

مسکن نعوظ ضعف باه و تخم گشنیز عامل تقلیل منی و)  گرم34: هر اوقیه(مصرف زیاده از چهار اوقیه .3

نشاسته عامل تقلیل منی زنیان و.4

 سرعت انزالافیون جهت.5

  

  

  

  

  

  

  

وبالگ طب اسالمی

www.shiateb.blogfa.com  

                                                
  )رو و میل جنسیین(تضعیف کننده هاي قوة باه :  مضعفات باه-5
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