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 *طبايع:  

براساس تجارب خود نسل به نسل دانش طب سنتي را به فرزندان خويش انتقال داده اند از دير باز حكما وطبيبان قديم 

خداوند در بدن آدمي نيرويي قرار داده است تا صحت و سلامتي را حفظ و بيماري را دفع نمايد. براساس نظريات ايشان 

ناميدند. به عبارتي ديگر، امور بيعيه مياين نيرو که در اصل نيروي تدبيرکننده بدن است را اطباء قديم، طبيعت يا امور ط

 طبيعيه اموري است که تعادل بدن را از هر جهت حفظ نمايد. و در کتب مختلف اين امور، با اختلاف ذکر شده است. 

 در قانون امور طبيعيه در هفت گروه قرار گرفته است:

 ها. رکن1

 ها . مزاج2

 هاها یا طبع. خلط 3

 . عضوها 4

 ها . روح5

 ها. قوا 6

 ها . فعل7

 

اي است که بدون اراده و شعور، کارهاي لازم بدن را انجام ميدهد و در اين نگاه طبيب طبيعت به قول بقراط قوه مدبره

 خدمتكار طبيعت است.

يكي از مهمترين اصول طب سنتي که شناخت بيماريها را براي پزشك آسان مي نمايد ودر نتيجه درمان را نيز راحت تر 

 طب در تمام ادوار تاريخ زندگى بشر، با او همراه بوده است. همچنان که درد و د قبول ومعرفي طب اخلاطي است.ميكن

ايران، يونان، روم، آشور، کلده،  رنج جزئى از زندگى بشر است، پس او همواره به دنبال راه علاج گشته و مى گردد. در

داشتند و کسانى که طبابت مى کردند، گاهى به صورت موبدان  مصر و تمامى جهان متمدن قديم مردم از طب اطلاعاتى

 حكيم بود که توانست طب را از اين شكل خرافاتى و معبدى بيرون آورد. او ثابت کرد که خدمت مى کردند و اين بقراط

يب خاصى نيز براى طب مرگ و زندگى بر طبق قوانين منظم جهان رخ مى دهد و به علاوه مسائل اجتماعى و وجدانى
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 .است” سوگند نامه بقراط“معين نموده است که گواه آن 

 الدين شيرازي امور طبيعيه را چهار چيز ميداند: علامه قطب

 . مزاج1

 . هیئت ترکیبی بدن2

 . قوه مدبره بدن 3

 . حرکت نفس4

نمايد که بسته به ي که ضرري به بدن وارد نشود، بيماري را از بدن دور مياهاي مختلفي به گونهطبيعت بدن با شيوه

الطبيه آورده است: ترين طبيب است. جرجاني در کتاب اغراضباشند. به قول رازي طبيعت بزرگنوع بيماري، متفاوت مي

 منفعت علم طب ياري دادن طبيعت است. 

 پس علم طب از نظر جرجاني براي ياري دادن طبيعت است. 

آن را به خوبي بداند و از نحوه عملكرد طبيعت در آن بيماري طبيب حاذق کسي است که بيماري و سير مراحل مختلف 

 آگاه باشد تا بتواند به طبيعت کمك کرده و بيماري را درمان کند. 

پردازد، داراي دو جزء علمي و عملي باشد. فن اول که بيشتر به فلسفه طب و طبيعت ميطب سنتي شامل چهار فن مي

هاي عملكرد مور مربوط به آن را بشناسد و در بخش عملي بايد شيوهاست. طبيب در بخش علمي بايد طبيعت و ا

 طبيعت و نحوه ياري دادن به آن را بداند.

 

آيد تعريف ساده و اوليه از اين اصول در طب ايراني است که ذهنيت مشترک در تمام آن چيزي که بنظر بسيار مهم مي

 افراد جامعه و زباني مشترک را ايجاد نمايد. 

ها يا عناصر در اصطلاح حكيمان اجسام بسيطي هستند غيرقابل تقسيم به اجسام مختلف ديگر، که اجزاء رکن ارکان يا

ي بدن انسان و غير انسان را تشكيل ميدهند که در طب سنتي ايراني بر چهار گروهند. اين ارکان چهارگانه را اوليه

 گويند:اصطلاحاً ارکان اربعه نيز مي

 است.. آتش که گرم و خشك 1

 . هوا که گرم و تر است.2
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 . آب که سرد و تر است.3

 . خاک که سرد و خشك است.4

آيد. در اين واکنش ها عبارت از چنان کيفيتي است که از واکنش متقابل اجزاي مواد متضاد بوجود ميامزجه يا مزاج

کنند و از آميزند، بر هم تاثير ميهم ميمتقابل، بخش زيادي از يك يا چند ماده با بخش زيادي از ماده با مواد مخالف با 

شود. مزاج به دو صورت شود که اين کيفيت مرکب، مزاج ناميده مياين آميزش کيفيت خاص و يكساني حاصل مي

 امكان بروز دارد :يكي معتدل و ديگري غير معتدل.

و در غير اين صورت غير معتدل معتدل آن است که مقادير کيفيات و کميات اجزاي متضاد در اين ترکيب برابر باشند 

 خواهد بود.

ها در اصطلاح اجسام مرطوب و رواني را گويند که غذا در ابتدا به آن تبديل مي شود. همانطور که متذکر اخلاط يا خلط

شديم جهان از چهار رکن و عنصر تشكيل شده است که هرکدام طبيعتي مستقل و خاص دارند. انسان نيز به عنوان 

هاي خود، ها و واکنشجهان، از اين ارکان و عناصر تشكيل شده است. تعاملات اين چهار عنصر در کنش جزيي از اين

ماند و به آن خلط گويند. در اين نگاه کل سيستم و عملكرد بدن شود که در انسان پايدار ميطبيعتي ترکيبي را باعث مي

 ها دارد.گي شديدي به نوع عملكرد آنبراساس اين اخلاط اربعه است و سلامتي يا بيماري بدن وابست

 

 باشند: اخلاط در طب ایرانی چهار نوع می

 . خون که گرم و مرطوب است و در حالتي ايجاد مي شود که هوا بر ساير عناصر غلبه نمايد.1

دن شود که آتش بر ساير عناصر غلبه کند و خود را بيشتر در ب. صفرا که گرم و خشك است و در حالتي ايجاد مي2

 انسان نشان دهد.

 . بلغم که سرد و مرطوب است و در حالتي ايجاد مي شود که آب بر ساير عناصر غلبه نمايد.3

 . سودا که سرد و خشك است و در حالتي ايجاد مي شود که خاک برساير عناصر غلبه نمايد.4

 گردند.¬هر يك از اين چهار خلط، به دو نوع طبيعي و غيرطبيعي تقسيم مي

که فردي ها طبع، کيفيت و يا حالت گويند. اينط فوق گرمي يا سردي و خشكي يا رطوبت حاکم است که به ايندر اخلا

داراي طبع سرد شده يا سردي در وي غلبه کرده، در حقيقت غلبه يك يا دو عنصر فوق است. معمولاً در بروز حالات و 
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 کند. بي از اين حالات بروز ميکند بلكه ترکيطبايع انسان طبايع فوق، به تنهايي بروز نمي

 

 طبع و خلط وجود دارد: 9در مجموع 

در حالتي که ترکيب متعادلي از عناصر در بدن انسان ايجاد شود که در شرايط معمول بسيار نادر ديده  طبع معتدل: -1

 شود.مي

 در غير اينصورت:

 طبع گرم  -2

 طبع سرد -3

 طبع خشك -4

 طبع مرطوب -5

  طبع گرم و خشك -6

 طبع گرم و مرطوب -7

 طبع سرد و خشك -8

 طبع سرد و مرطوب -9

 کند:هاي انسان، چهار طبع ترکيبي آخر بيشتر بروز ميبه علت تعاملات و پيچيدگي

 طبع صفراوي یا گرم و خشك -1

 طبع دموي یا گرم و مرطوب -2

 طبع بلغمی یا سرد و مرطوب -3

 طبع سودایی یا سرد و خشك -4

 

باشد. طبع و خلط کلي که بر انسان حاکم است، هرکدام از اعضاي بدن نيز داراي طبع خاص خود ميدر ضمن جدا از 

 مثلاً قلب طبعي دموي دارد و استخوان طبعي سودايي دارد. مغز طبعي بلغمي و کيسه صفرا طبعي صفراوي دارد.
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داراي طبع و خلط خاص خود است و  هايكي از مباني و اصول مهم طب سنتي ايراني اين است که بدن هر يك از انسان

ترين حالت حفظ نمايد، وظيفه طبيب اين است که با شناخت اين طبع با تدابير خاص، سلامتي او را به بهترين و معتدل

تا شخص از نظر جسمي و روحي در بهترين شرايط باشد و هنگام بيماري مهمترين وظيفه درمانگر اين است که مزاج 

هاي نسبي سهم بسزايي به حالت طبيعي و اصلي خويش برگرداند. در ضمن افراد نيز با اين آگاهيبدن و عضو درگير را 

 نمايند. را در پيشگيري و حفظ سلامت و تندرستي خود ايفا مي

 برخی از علائم طبایع چهارگانه )علایم زیادي اخلاط در بدن(:

 ي دم )خون(:غلبه.1

ي سر، کاهلي در اعضا هاي جهندهدل بودن، جستن رگي، زورمندي، زتدهسنگيني سر، سرخي رخسار و زبان، خوشروي 

)کسالت(، ميل به خواب، خواب زياد )پر بازده(، سنگيني خواب صبحگاهي، خميازه، وزوز گوش، نبض ستبر، شيريني 

 هاي سرخ در خواب، دمل و جوش در بدن، خونريزي بنطعم دهان، ميل به گوشت و شيريني، روياي مكرر رنگ

هاي ها، سرخي ادرار، خفقان، سرعت رشد مو )مجعد(، سياهي غليظ و ماندگار مو، بزاق معمولي، ناسازگار با محيطدندان

گرم، ترشحات بيني عادي، در لمس پوست گرمي و رطوبت و تعريق زياد دارند، دست و پا و اندام درشتي دارند، حرکات 

م و شيرين، وضعيت گوارشي نرمال است، پر انرژي، آلرژي بهاره، شيوع بدن سريع و چالاک است، ناسازگار با غذاهاي گر

 ساله، ميل جنسي زياد و توانمند. 22سني صفر تا 

 ي صفرا: غلبه.2

مزاج بودن، عصبي بودن، تلخ شدن دهان، خشك شدن زبان، تشنگي مفرط، بي ها، آتشيزردشدن پوست و زبان و چشم

ها، لاغري، سوزش سر دل، حالت تهوع، زردشدن رنگ ادرار، فرو رفتگي زير چشماشتهايي، باردار و سياه شدن زبان، 

خوابي، تخيل تاکيكاردي يا تند شدن نبض، دردپهلو، احساس گزگز شدن بدن، کاهش قواي بدن )جسمي و جنسي(، بي

هاي گرم، پوست روياهاي زردرنگ، رشد مو معمولي، سفيد شدن معمولي موي صاف، دير مريض شدن، ناسازگار با محيط

ها، سرعت حرکات بدن معمولي، کم خواب )پربازده(، ميل به خوردن ترشي و اقلام گرم و خشك، خشكي و لاغري اندام

ترش، جدي، پشتكار زياد، مدير و منظم، عصبانيت زودرس و پرخاشگري، خشمگين، بدتر شدن حال فرد درتابستان و 

جنسي متعادل و توان معمولي در نزديكي کردن، راهپيمايي بي اراده،  سال، ميل 42تا  22هاي جواني، شيوع سني سال

خارش وگرمي دست وپا ،اگزما وبيماريهاي پوستي،سردرد پهن بودن قفسه سينه، باريكي کمر، دراز بودن قد.
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 ،سرگيجه،سوزش مقعد وشقاق.

  ي بلغم:غلبه.3

و مو، لك و پيس، رنگ روشن پوست بدن،  سفيدي و نرمي پوست بدن، سردي و رطوبت پوست، زود سفيد شدن ريش

زبان باردار مرطوب و سفيد، بزاق زياد، عدم تشنگي، شوري طعم دهان، آروغ ترش، نفخ معده، ترش کردن، کندي حواس 

و منگي، کندي حرکات )تنبلي(، رقيق شدن آب بيني، سفيدي ادرار، تكرر ادرار، لكنت زبان، خواب زياد کم بازده، روياي 

و باران، تخيل اشياي سفيد، دردهاي استخواني، ناسازگار با غذاهاي سرد، چشم سفيد با پف زير چشم، بي آب و برف 

قيدي، فراموشي، اختلال حافظه، بد حالي در زمستان، نبض ضعيف، ناتوان، زود به زود مريض شدن، سرعت رشد مو کم 

 سال به بالا، ترسو. 02هاي سفيد و گوشتي، شيوع سني است، خال

 

 

 ي سودا:غلبه.4

هاي تيره، سرعت کم رشد مو، زبان بدون علامت و گاهي تيره، بزاق معمولي، دهان ترش تيرگي پوست بدن، خال سياه و لك 

يا بيمزه )صبحگاهي(، زود بيمارشدن، رنگ ادرار عادي گاهي سبز مايل به سياه، پوست سرد و خشك، لاغري قفسه سينه و 

آشفته توام با کابوس، اشتهاي کاذب، سيري زودرس، هراس، دودلي و ترس از مرگ، بي  عضلات کوچك، خواب معمولي ولي

هاي بد )شكاکيت و پارانوئيد و وسواس(، فكر و خيال فراوان، غصه و خودخوري، زودرنجي، حوصلگي و افسردگي، انديشه

ترسو، ميل جنسي زياد و توان  ي،سالگ 02تا  42گريزي، روياي سياهي در خواب، گوشه گيري و تنهايي، شيوع سني مردم

 .،بالا بودن اسيد اوريكکم

 طبع مختلط و اعتدال مزاج .5

 غلبه توام اخلاط )یا طبع مختلط( :
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حالت پنجمي هم وجود دارد و ان اين است که امروزه به دليل تهاجمات فرهنگي , غذايي , و اخلاقي و نظاير آن و الودگي 

ها در بدن , انسان ها دچار نوعي اختلاط اخلاط با يكديگر شده و بسته با اينكه کدام هوا و پراکنش توليد و توزيع نزله 

دسته از خلط ها در وجود انسان با يكديگر ممزوج شده باشند و کدام خلط به تنهايي غلبه پيدا کرده باشد , شخص دچار 

ا هيچ يك از غلبه هاي چهار گانه نوعي شخصيت مجهول جسمي و روحي مي گردد که وقتي به تنهايي بررسي مي کنيم ب

بررسي مي کنيم مي بينيم که از هر يك از   قبلي انطباق کامل و جزء به جذء ندارد ولي وقتي دو به دو يا سه به سه

اخلاط مطرح شده چيزي در وجودمان است . عمده ان است که شما در بررسي طبع بيمار ابتدا ببينيد سردي طبع دارد يا 

گرم پوشيدن , يا فرار از کولر ملاک خوبي براي اين گونه تفكيك ها است و( و سپس بررسي کنيد که تر گرمي ) که لباس 

مزاج هستيد يا خشك مزاج ) که چاقي و پوست ملاک مناسبي براي تشخيص مي باشد( و در نهايت بهترين بررسي ها 

ه ببينيم کدام خلط در بدن ما غلبه دارد براي تشخيص طبع , شناخت طبع غالب )يا طبع اکتسابي( اشخاص است و اينك

 که بقيه به آن اندازه غلبه ندارند , و انگاه شروع به درمان خلط غالب در خود بنمائيم.

 اعتدال مزاج :.0 

, دفع موهاي زائد در انها معتدل است و از مجراي عادي خود بيرون مي   اين گونه افراد سراسر وجودشان در اعتدال است

 ريزد .

ال در لامسه , گرمي , سردي , خشكي, تري , نرمي , سختي , سفيدي مايل به سرخي , فربهي , لاغري ولي با اندکي اعتد

 گرايش به فربهي دارند .

رگ هاي شخص معتدل المزاج نه بسيار برجسته و نه بسيار فرورفته در گوشت و موهاي شخص معتدل المزاج از نظر پر 

ل است و در خردسالي رنگ مو به زرد مايل به سرخي )طلايي( مي زند و در ايام جواني پشتي , کمي , تجعد و صافي معتد
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مشكي است , خواب وبيداري شخص معتدل است و حرکات اندام ها حسب المرام و با سهولت انجام مي گيرد و نيروي 

بر اساس نظرياتي تمامي انسان ها فكر و خيال او زياد و ... که انسان هاي معتدل المزاج فوق العاده کم پيدا مي شوند و 

 گرايش به يك مزاج دارند و در قالب مزاج خود مي توانند به اعتدال برسند 
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 مزاج شناسی**

 ) بهاری (   مشخصات افراد دموی :

 های روانی و رفتاری در افراد دموی :بازتاب

  علاقمند به ادبيات و موسيقی       .1

  استعداد شاعری       .2

  علاقمند به طبيعت       .3

  اهل عشق و محبت       .4

  بلندپرواز       .5

 دورانديش       .6

  اهل خير و معنويت       .7

  خوش اخلاق و خوش رو       .8

 شجاع و جسور       .9

  دارای توان ريسك  .11

  اعتماد به نفس بالا  .11

  سخاوتمند  .12

  راری تنوع طلب و بی علاقه به كار تك .13

 معمولاً بی نظم  .14

  نوع دوست  .15

  معمولاً بدحال در تابستان  .16
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  دارای هوش و حافظة قوی  .17

  ميل و توان جنسی فراوان  .18

  چالاك و پرانرژی  .19

 مستعد شقاوت آنی  .21

 علایم پوستی افراد دموی :

ند كه از علايم منافذ درشت خوب عرق كردن است. رگهای دست آشكار پوست نرم ، مرطوب و گرمی دارند ، منافذ پوستی درشتی دار     

رنگ مردمك ميشی تيره و سياه  گون يا گلگون است رنگ چشم ) سفيدی ( با گرايش قرمز است و برجسته است ، رنگ پوست گندم

 معمولاً پر مو هستند.است موی سر درشت و قابل انعطاف و دارای پيچ درشت است ، رنگ مو سياه خرمايی تيره و روشن و 

 علایم گوارشی :

توان هضم غذا  شوند. اشتهای زياد و خوراك خوبی دارند شيرينی صبحگاهی است ، دهانشان كم رطوبت است و كم تشنه می مزه دهان

. گرايش به ترشی بسيار بالاست نفخ معده ندارند ، يبوست ندارند ، گرايش به شيرينی كم دارند و گرايش به شوری هم بسيار اندك است

 ها اندكی دارند.ها ندارند ولی تمايل به گرمی كم دارند. بوی بد دهان ندارند ، بوی بد مدفوع ندارند ، قار و قور شكم ندارند تمايل به سردی

رت بدن تعديل افراد دموی بايد غذاهای خنك و سردی مثل آش انار، آش آلو، آب زرشك ، خيار، مركبات و ماست و... مصرف كننده تا حرا

 شود.

جات از مواد و اغذيه سرد استفاده نكند دچار جوش و خارش بدن ، گرُ گرفتگی ، بيقراری ، اگر فرد دموی همراه با غذای گرم مثل شيرينی

 كهير، سوزش ادرار، سوزش سر دل ، و آفت دهان خواهد شد.

آيد كه حجامت به عنوان طور كلی افزايش خودِ خون به وجود می های افراد دموی در اثر افزايش حرارت و رطوبت و بهمعمولاً بيماری

ها رژيم غذايی سرد و خشك و تر است و رژيم غذايی مناسب برای دموی ها مطرح است. چون دم گرممؤثرترين درمان برای دموی مزاج

 است. مثل عدس كه مزاج سرد و خشك دارد.
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 (تابستانی )مشخصات افراد صفراوی 

 :ی و رفتاری در افراد صفراوی بازتاب روان

 به ادبيات و رياضيات  علاقمند     .1

 دارای استعداد خشونت و بدخلقی      .2

 را دوست دارند  پائيز و زمستان     .3

 گاهی عاشق و گاهی فارغ      .4

 گاهی با اراده ، گاهی سست      .5

 انرژی گاهی پرانرژی گاهی كم     .6

 د معنوی به صورت مقطعی دارای استعدا     .7

 و تيز و بی قرار  تند     .8

 گاهی پر جرأت و گاهی آرام      .9

 پرخاشگر  .11

 دودل ناآرام و .11

 شودگاهاً باعث رنجش ديگران می .12

 تيزبين و دقيق در برخی ابعاد .13

 مقيد به اصول ، منظم و حساس .14

 گيریمتصمي نگر و گاهاً خيالباف و دقيق درآينده .15
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 حاضرجواب و باهوش .16

 گاهاً سخاوتمند .17

 توان جنسی متغير ميل بالای جنسی و .18

 سريع ، چالاك و پرانرژی .19

 پرحرف .21

 : ها علائم پوستی صفراوی

يش گاهی پنهان هستند ، رنگ پوست گرا پوستی خشك و بدون رطوبت ، دارای منافذ پوستی درشت ، رگهای دست گاهی آشكار و دارای

زرد است ، مردمك چشم ميشی روشن است ، موی سر، خشك و ضخيم و برجسته است ،  به زردی دارد ، سفيدی چشم سفيد با گرايش

 .مو هستندها غالباً كممو، سياه و خرمايی است و صفراوی رنگ

 :ها علایم گوارشی صفراوی

هستند ، توان هضم غذا بالاست ، نفخ معده  صفراوی كم اشتها دهان تلخ صبحگاهی است ، غالباً دهان خشك و تشنه است ، افراد مزة

 .شيرينی و شوری هم ندارند ندارند ، يبوست ندارند ، گرايش به

ها دارند سردی بوی بد دهان ندارند ، بوی بد مدفوع ندارند ، قار و قور شكم ندارند ، تمايل به افراد صفراوی غالباً گرايش به ترشی دارند ،

 .ا گريزانندهو از گرمی

عبارتند از انواع  هائی از اين غذاهاباشند كه نمونه سرد و تر) گرم و خشك ( غذاهائی است كه  هارژيم غذايی مناسب برای صفراوی

 ...های نباتی وسالادها با سركه ، روغن

خواهند داشت ، اشتهای آنان با حجامت  قبل تر ازغالباً در اثر حجامت تعديل مزاج يافته و رنگ و رويی به مراتب روشن افراد صفراوی

صفراوی كاهوست كه سرد  ای از رژيم غذايی مناسب برای افرادحجامت فربه و چاق خواهند شد. نمونه يابد و در صورت تكرارافزايش می
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 غوره ،ر ) آب جو ( آبفرنگی ، مركبات ، ماء الشعيطور كلی لبنيات ، گوجه و تر است و برای دفع صفرا مفيد است. ماهی ، ماست و به

 .ها مفيد و لازم استليمو برای صفراویآب

 (پاییزی)مشخصات افراد سوداوی : 

  :های روانی و رفتاری افراد سوداویبازتاب  

 به حسابگری و مسايل فنی  علاقمند   .1

 كودن و كوته فكر   .2

 تابستان مند به بهار وعلاقه   .3

 كم احساس و منطقی    .4

 رو و محتاطيانهم   .5

 در انجام كار كم انرژی و مداومت   .6

 تمايل كم به معنويت    .7

 ناآرام و هميشه در فكر   .8

 وسواس و نگرانی و دودلی  دارای   .9

 . بدون توان ريسك10

 جو. انتقام11

 شود. مجذوب نمی11

 كم  . ميل جنسی فراوان ، توان جنسی11

 . فكر و خيال فراوان 11

 ين ، حساس ، نگران . بدب11

 منظم. 16

 گرا . درون17

 . اهل جدال و جنجال18

 . تيزبين و بادقت 19
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 . لجباز10

 

 :علایم پوستی افراد سوداوی 

تيره است ، رنگ چشم )سفيدی( سفيد  خشك و بدون رطوبت و دارای منافذ متوسط ، رگ های دست پنهان است ، رنگ پوست پوست

 مجعد است ، رنگ مو، سياه مات و جوگندمی است و فرد  . موی سر، خشك و ضخيم يا ای استقهوهتيره است. رنگ مردمك ميشی و 

 .سوداوی معمولاً كم مو است

 :علایم گوارشی افراد سوداوی 

است ، توان هضم غذا بسيار كم است ،  خشك و كم آب است ، اشتها زياد ، ولی خوراك كم صبحگاهان شور مزه است و دهان مزه دهان

ندارند ، بوی بد مدفوع  گرايش به شوری و شيرينی دارند ، گرايش به ترشيی ندارند ، بوی بد دهان خ معده فراوان دارند ، يبوست دارند ،نف

 .ها دارندندارند و تمايل به گرمی هاندارند ، قار و قور شكم دارند ، تمايل به سردی 

 

 :رژيم غذايی مناسب برای افراد سوداوی *

عوض از غذاهای گرم و تر مثل عسل استفاده  رد و خشك است افراد سوداوی بايد از غذاهای سرد و خشك پرهيز كنند و درچون س سودا

 خاطر دفع رطوبت (. كند ، مهم ترين عامل يبوست است ) بهبرنج كه بدن را با افت رطوبت مواجه می نمايند. غذاهای سرد و خشك مثل

 .فصل پاييز است ست و بهترين فصل برای حجامت افراد سوداوی نيزپاييز فصل سودا در ميان فصل ها ،

 .مصرف نوره در مواد بهداشتی دافع سوداست.البته نوره ای كه حاوی آرسنيك باشد

 تر از بقيه است. ) به خاطر وجود سبوس (.از بين نان ها نان سنگك مناسب

و چای پرهيز نمايند ) كمتر مصرف كنند ( ) سودا  ودا مثل بادمجان و عدسبه معنای سياهی است و افراد سوداوی بايد از مولدات س سودا 

به همراه  سردرد سوداوی است و حساسيت به صدا هم از افزايش سوداست كه اين دو با حجامت استخوان ساز است ( تير كشيدن سر،

 .رودمصرف سركه به عنوان رقيق كننده خون برای درمان بكار می

بايد سرد شود (.در كتاب های طبی قديمی چنين آمده  ها بايد از آن پرهيز كنند. ) آب به صورت غيرمستقيممه مزاجيخ ، سودا زاست و ه

 ".اگر طبیب بتواند شخص سوداوی مزاج را راضی کند هنر کرده است  "است: 

  

 ) زمستانی (   مشخصات افراد بلغمی :  

 های روانی و رفتاری در افراد بلغمی :بازتاب
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 گرايش به علوم عقلی و رياضيات   .1

 حسابگر و محتاط    .2

 بد بهار و بد زمستان   .3

 منطقی و عاقل   .4

 رو، محتاط و گاهی ترسوميانه   .5

 تجارت پيشه   .6

 آرام ، منزوی و دارای حركات كند   .7

 گذشته نگر   .8

 ظريف و ريزبين و حساس   .9

 منظم و دقيق .11

 افسردگیدارای استعداد  .11

 بدون استعداد ريسك .12

 اهل سازش و بی اراده  .13

 بافدرون گرا و منفی .14

 نيازمند محبت .15

 توزكينه .16

 كار و كندذهنفراموش. 17

 بی علاقه به يادگيری .18

 ميل و توان جنسی بسيار كم. 19

 راحت و بی قيب اكثر مسايل .21     

 

 علایم پوستی افراد بلغمی :

تی نرم و مرطوب ، غالباً سرد ، دارای منافذ ريز ) تعرق كم ( رگ های پنهان دارند ، رنگ پوست سفيد ، سفيدی چشم ، سفيد دارای پوس
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بی حال ، مردمك آبی و روشن دارای موهای نرم و نازك و لخت با رنگ زرد ، بور و خرمايی روشن و سفيد و غالباً افراد بلغمی بی مو 

 هستند.

 علایم گوارشی :

هانی بی مزه ، مرطوب و پر آب دارند ، اشتهای زياد و خوراك فراوان دارند ، توان هضم غذا در آنان كم است ، معده نفاخی دارند ، گاهی د 

 يبوست دارند و گرايش به شيرينی و شوری دارند به ميزان زياد.

ها ندارند و در عوض تمايل به دارند ، تمايل به سردیگرايش به ترشی و بوی بد دهان ندارند ، بوی بد مدفوع ندارند ، قار و قور شكم 

 ها به شدت در آنان وجود دارد.گرمی

كند كه در اثر افزايش سردی در سر است ، تمام داروهای افزايش حافظه گرم اگر بلغمی در سر اضافه شد بلاهت و حماقت ايجاد می

 د و خشك (.هستند ، اوج سردی در مغز آلزايمر پديد می آورد. ) البته سر

 گيرد.اگر بلغم در خون نباشد تنفس انجام نمی

 جات را به تنهايی ميل كنند ) همراه با گرمی ميل شود (.افراد بلغمی نبايد سردی

های اين چنينی بلغم زا هستند و افراد بلغمی از اين روغن نباتی ، كره گياهی ، نوشابه ، برنج ، گوشت گاو، سوسيس و كالباس و فرآورده

 ونه مواد بايد پرهيز كنند.گ

 :شانلیست مواد غذایي ها به تفکیک طبع

 با خوردن مواد غذایی ، بدن انسان از دو منظر دچار تغییراتی میگردد.  

 منظر اول سردی و گرمی بدن است . *  

 هستند و برخی سرد كننده ) سست كننده ( .  بعضی از مواد غذايی ، گرما بخش جسم آدمی

 و خشکی یعنی میزان آب بدن .  منظر دوم تری*
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بعضی از مواد غذايی رطوبت بخش هستند و باعث زياد شدن مايعات بدن می گردند و برخی خشكی دهنده هستند و باعث زياد شدن املاح 

ه می باشد به طور بدن می گردند. لازم به ذكر است ميزان تاثير مواد غذايی از لحاظ هر يك از دو منظر فوق الذكر، خود دارای درجه و مرتب

 مثال امكان دارد يك مواد غذايی از لحاظ گرمی دارای درجه بسيار بالا و از لحاظ تری در درجه پايينی باشد.

  

ضمناً برای تعديل طبع يك ماده غذايی می توان از تركيب آن با مواد غذايی ديگر كه دارای طبع مختلفی با آن هست به عنوان مصلح 

 مثال برای تعديل سردی ماست می توان آنرا با موسير ميل نمود. استفاده نمود به طور

غير از مواد غذايی ، رفتارها ، محيط و احساسهای مختلف همچون شادی ، ترس و ... نيز اثرات گرما يا سردی بخش و تر و خشك كننده 

 دارند. 

 ع متعادل هستند.خورش های ايرانی نيز با توجه به تركيبات و ادويه مورد استفاده ، دارای طب

 تفکیک طبع آنها تقدیم می گردد : در ذیل لیست مواد غذایی به* 

 بهاری :   –مواد غذایي گرم و تر ) دم ( 

 كره محلی ، ماست چكيده ، شير محلی تازه گاو و شير گوسفند لبنیات :

 خربزه ، خيار چنبر، طالبی و گرمك  صیفی جات :

 ك ، انگور، خرما ، سيب شيرين ، قيسی ، گيلاس ، گلابی ، موز، بالنگو، اقسام توت و كشمشآناناس ، انجير تازه و خش میوه ها :

 و هويج انوع ترب ، زردك ، سيب زمينی ترش ، شلغم  ریشه ها :

 شبدر ، تربچه و ترب سبزی ها :

 گندم و اقسام لوبيا حبوبات :

 لمون ، مرغ محلی ، ميگو، زبان و چشمجگر سياه و سفيد ، پاچه ، گوشت گوسفند ) بره ( ، بوق گوشتها :

 بادام درختی شيرين ، بادام زمينی ، تخم طالبی ، تخم خربزه و كنجد  مغزهای گیاهی :

 شيره انگور، روغن كنجد ، روغن گاو، دنبه ، روغن بادام تلخ ، ارده ، سمنو و خاكشير متفرقه :
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 تابستاني :   –مواد غذایي گرم و خشک ) صفرا (  

 پنير كهنه : لبنیات

 بادنجان و فلفل سبز  صیفی جات:

 انبه ، به ، مويز، زيتون و نارگيل  میوه ها :

 چغندر، پياز، سير، كلم قمری و موسير ریشه ها :

ه ، پيازچه ، ترخون ، مرزه ، تره تيزك ) شاهی ( ، جعفری ، رازيانه ، ريحان ، شاه تره ، شنبليل  برگ چغندر ، پونه ، نعناع ، سبزی ها :

 شويد ، كرفس ، اقسام كلم بستانی ، گزنه ، مارچوبه ، تره و تره فرنگی 

 جوی دوسر ) چاودار ( ، لپه ، نخود و برنج كته ای حبوبات :

آهو، اردك ، گوساله ) هرچه سن گاو بالاتر باشد ، سردی آن بيشتر می شود و در گروه سرد و خشك جای می گيرد ( ،  گوشتها :

 ، شتر مرغ ، شتر، كبوتر، خروس ، كباب و دل بلدرچين ، گنجشك 

 بادام هندی ، بادام درختی تلخ ، بادام كوهی ، پسته كوهی ، پسته ، تخم آفتابگردان ، چلغوز، فندق و گردو  مغزهای گیاهی :

نجبيل ، زنيان ، زيره ، سياهدانه آويشن ، اسفند ) اسپند ( ، چای سبز و سياه ، خردل ، دارچين ، انيسون ، زردچوبه ، زعفران ، ز ادویه ها :

 ، فلفل ، كاكائو، گلپر، وانيل ، هل و نمك

 روغن زيتون ، شيره خرما ، عسل ، شكر سرخ يا سفيد و عرق بهار نارنج متفرقه :

   

  پاییزی :  –مواد غذایي سرد و خشک ) سودا ( 

 

 كشك و قراقروط  لبنیات :

شاه توت ، تمشك ، آلبالو، ازگيل ، انار ترش ، بالنگ ، تمرهندی ، زالزالك ، زرشك ، ذغال اخته ، سنجد ، غوره ، كنار، گريپ  میوه ها :

 فروت ، ليمو عمانی ، نارنج ، به ترش ، ليمو ترش و سيب ترش

 ترشك ، ريواس و گشنيز سبزی ها :

 ، عدس و ماشارزن ، باقلا خشك ، برنج ) آبكش ( ، جو، ذرت  حبوبات :

 بز، قلوه ، سيرابی و شيردان گوشتها :
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 بلوط خوراكی و شاهدانه مغزهای گیاهی :

 سماق ، نشاسته و قهوه ادویه ها :

 شكر فراورده شده صنعتی ، سركه و آبغوره متفرقه :

  

 زمستانی :   –مواد غذایی سرد و تر ) بلغم (  

 و شير پاستوريزه پنير تازه ، خامه ، دوغ ، ماست ، سرشير لبنیات :

 خيار، اقسام كدو، گوجه فرنگی ، هندوانه و كدو حلوائی صیفی جات :

 توت فرنگی ، آلو، آلوچه ، انار شيرين ، پرتقال ، زردآلو، شفتالو، شليل ، كيوی ، ليمو شيرين ، نارنگی ، هلو، آب فشرده انار میوه ها :

 سيب زمينی ریشه ها :

 فه ، قارچ خوراكی ، كاسنی ، كاهو و لوبيا سبز اسفناج ، باميه ، خر سبزی ها :

 باقلا تازه و نخود سبز حبوبات :

 انواع ماهی و مغز گوسفند  گوشتها :

 تخم كدو، تخم هندوانه ، خشخاش و به دانه مغزهای گیاهی :

 اسفرزه ، گلاب و ماء الشعير متفرقه :

 های مهم:مزه***

 های خاص برخوردار است:توجه به مزه غذاها است. معمولاً هر مزه از كيفيتيكی از نكات مهم در تغذيه طب سنتی ايران، 

  

 كيفيت [1مزه]

 سرد و تر ـ سرد و خشك ترش

 گرم و خشك تلخ

 معتدل مايل به گرمی شيرين

 گرم و خشك شور

 گرم و خشك تند

 مزهبی
 ارتباط مزه غذا با كيفيت آن

 سرد و تر
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 مزة ترش: 

دهند و هر چه ترشی آنها بيشتر باشد غوره، آبليمو، سماق و سركه، پس از ورود به بدن سردی و خشكی را افزايش میمواد ترش مانند آب
كنند. افراط در استفاده از اين مواد تأثير منفی بر دستگاه تنفسی و عصبی دارد و باعث تشديد سرفه سردی و خشكی بيشتری ايجاد می

 [.1بينند]نها صدمه میشوند و افراد سوداوی از مصرف آمی

 مزة تلخ:

دهند. پاك كننده دستگاه گوارش از مواد و خشكی بدن را افزوده و با رقيق كردن خون، استعداد خونريزی را افزايش میاين مواد گرمی 
 باشند، مثل مُرّ مكی و صبر زرد.زايد، لزج و بلغمی می

 مزة شیرین:

های روند، مانند عسل و ميوهس از گوشت و نان مناسب، جزء غذاهای اصلی به شمار میمواد شيرين معتدل و مايل به گرمی هستند. پ
 شيرين.

 مزة شور:

برد و اشتها را افزايش مواد شور گرم و خشك هستند. نمك طعام در رأس اين مواد قرار دارد. مصرف به اندازه اين مواد، بلغم را از بين می
 دهد.می

 :مزة تند

ای بر هستند، مثل فلفل. مصرف اين دسته از مواد برای افراد بلغمی گهگاهی مناسب است اما آثار تحريك كننده مواد تند، گرم و خشك
 افراد صفراوی مزاج دارد.

 مزه:بي

 دهد.مزه سرد و تر هستند، مانند خيار و كدو. مصرف بيش از اندازه آنها انرژی بدن و توان اعضاء را كاهش میمواد بی
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  یخچه زالو درماني:ر**تا

كوچك  سال قبل در هند، يونان، روم، ايران و سپس در اروپا مورد استفاده پزشكی داشته است. در قرن نوزدهم از اين جانور 1100زالو از 
ت.شده اسمیها، هموروئيد و . . . استفاده های عفونی شده، دمل و آبسه، ورمبرای درمان هر دردی از جمله سردرد، تب، زخم  

به آدم هايی می « زالوصفت». در ادبيات ما است زالو كرمی است لزج، چسبنده، خون آشام و به دليل صفات فوق چندش آميز و نفرت انگيز
. گويند كه از ديگران بهره كشی می كنند و در واقع به آنها می چسبند و خون آنها را می مكند. اغلب ما از اين جانور تجسم نامأنوس داريم

مزارع برنج به ساق پا يا دست های دختران و زنان شاليكار كه بوته های ظريف برنج را نشا می كنند می چسبد و آب باتلاق را از  زالو در
خون آنها رنگين می كند. زالو از آب دلو يا جرعه ای آب چشمه كه رهگذری تشنه برای آشاميدن بدان روی می آورد داخل گلو و بينی او 

 خوف انگيزی پديد می آورد. می شود و ناراحتی 

 

 شمارند.م زيان هايی است كه برای وی برميحداقل تاريخ طب گواه آن است كه خدمتی كه زالو به نوع بشر كرده است بيشتر از تما

يان ( برای بسياری از بيماری ها از ديرباز نمودار سودمندی های شاHirudo medicinalisاستفاده از زالويی به نام زالوی پزشكی )
اين جانور بدنام است. كارايی مناسب زالو در طب و دامپزشكی سبب اختصاص دادن حوضچه هايی برای پرورش زالو در ممالك مختلف 

شده است. در روسيه زالو از رقم های مهم صادراتی محسوب می شود. سابق بر اين از اقلام صادرات و واردات كشورهای اروپايی به شمار 
   كشور فرانسه صد ميليون زالو از كشورهای ديگر خريداری كرد. 1810ت كه در سال می آمد و گفتنی اس

استفاده از زالوی طبی برای درمان برخی بيماريها در ايران قدمتی چندين ساله دارد كه از جمله موارد مكتوب آن اشاره ابوعلی سينا به 
جمله قانون می باشد . متاسفانه استفاده نا صحيح و عدم انجام به بررسيهای  استفاده از آن در درمان بسياری از بيماريها در كتب مختلف از

سف چون هميشه اين مورد طبی ، رديد و باز با هزاران تاتكميلی در مورد خواص اين موجود زنده باعث حذف استفاده از آن به مرور زمان گ
گاهی و استناد به مدارك قديمی ايرانی ممالك اروپايی و آمريكايی اسلامی و ايرانی نيز در چند دهه اخير طی تحقيقات بالينی و آزمايش

مجددا جهت درمان بسياری از بيماريها چه به صورت مستقيم و چه به صورت استفاده از آنزيمهای استخراج شده از زالوی طبی مورد 
 استفاده قرار گرفت .

 

 در پزشكی مورد استفاده قرار ميگيرند.نوع آن  11اند كه نوع زالو را شناسايی كرده ۶00جانورشناسان تاكنون 

های متعددی از زالوها وجود دارند كه اثرات درمانی جالب توجهی دارند. باشند اما گونهالعاده خطرناك و بيماريزا میبرخی از انواع زالو فوق
شدن خون، بازشدن عروق بسته و بالطبع ماده آنتی كوآگولان )ضد انعقادی( كه در بزاق زالو موجود است بنام هيرودين موجب رقيق 

گردد. اكنون در شمار كثيری از كلينيكهای معتبر اروپا و آمريكا از زالو جهت رقيق شدن خون رسانی و اكسيژناسيون موضع میافزايش خون
د خون در عروق(، واريس، متعاقب آنژيوپلاستی قلب، گرافتهای پوستی و پيوند اعضاء ) جهت تسريع خونرسانی موضع و پيشگيری از انعقا

 آيد.ضايعات پوستی و زيبايی پوست و حتی تقويت سيستم ايمنی بدن، استفاده طبّی بعمل می

اند. در طب سنتی ايرانيان آورد صادرات زالو درآمد هنگفتی برای اقتصادشان فراهم كردهحتی كشورهايی نظير روسيه و انگلستان از ره
های چشمی، پوستی، واريس، بواسير، های خونی و عفونی، فشارخون، سكته قلبی، بيماریدر بيماری كاربرد زالو بسيار وسيع بوده و

 های چركی و . . . مورد استفاده قرار گرفته است.آبسه

شده  زالو همانند حجامت و فصد بعنوان يك رفتار درمانی و پيشگيری پذيرفته شده و شناخته  در طب افواهی )عاميانه( مردم ايران نيز,
های بدن با زالو اندازی ممكن ها و كسالتدانستند كه علاج بسياری عفونتها و زخمحضور داشته است و مردم شهر و روستای ايران می

 است.
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ی هادر آمريكا از زالو برای درمان هموروئيد، بيماری 19گردد. در قرن سال قبل از ميلاد در مصر باستان بر می 1100سابقه زالو تراپی به 
 شد.های متنوع ديگری استفاده میلثه و دهان و بيماری

يافته بود انگيزه تحقيق ما قرار داشت( توسط زالواندازی، نجات Amputationمشاهده مردی كه پای گانگرن شده وی )كه در آستانه 
 روی زالو و جايگاه درمانی زالو در طب آلوپاتی و آلترناتيو شد.

نام دارد و مشخصه آن نوارهای سبز زيتونی تا سبز لجنی  Hirudo Medicinalisباشد . زالوی طبی یجنسی مزالو جزو نرمتنان تك
سانتيمتر( اغلب نامناسب و خطرناك  11تر از ای رنگ و يا زالوی بسيار درشت )بزرگرنگ يا سرمهدر پشت آن است. زالوهای سياه

 باشند.می

  

 نظر حکمای اسلامي پیرامون زالو درماني :

ای به نحوه استعمال زالو و جايگاه درمانی آن كرده منفعت زالواندازی را بيشتر در حكيم جرجانی در كتاب سوم ذخيره خوارزمشاهی اشاره
 داند و معتقد است ابتدا بايد تن را با فصد و مسهل پاكيزه كرد و سپس زالو انداخت.های پوستی میبيماری

 فرمايند :امون زالو دارد و چنين میسينا باب مبسوطی پيرالرئيس ابنشيخ

های بدخيم ريز و نرم دارند يا لاجوردی رنگ هستند پرهيز كنيد زيرا دچار غشی، خونريزی، تب، سستی و قرحهاز زالوهايی كه كرك »
آلود سياه در آبهای گل هاست نمو كرده و نه زالويی كهدار كه محل زيست قورباغههای خزهخواهيد شد. از زالويی استفاده شود كه در آب

 بوده است. 

دانستند كه برای علاج زخم چركين و دمل سال قبل، همه میرسيده و تا حدود سیدر طب عاميانه نيز زالو در كوچه و بازار به فروش می
ا زالو گذاشت. مخبرالسلطنه بهترين درمان زالو اندازی است. يا برای پيشگيری از فساد دهان و لثه و داشتن دندانهای محكم بايد بناگوش ر

جهانگيرخان وزير صنايع دچار قانقريا شد و دكتر تولوزان فرانسوی )پزشك »كند : در كتاب خاطرات و خطرات حكايتی جالب نقل می
را به باشی محله خان جراحمخصوص دربار( دستور به قطع پای ايشان داد. آشنايان جهانگيرخان با قطع پا مخالفت ورزيده و ميرزاحسن

عيادت جهانگيرخان آوردند. او پس از معاينه گفت به من يازده روز فرصت دهيد تا اين پا را معالجه كنم. ميرزاحسن در سه نوبت زالوی 
را آن زيادی به پای بيمار انداخت و پس از يازده روز از تولوزان فرانسوی دعوت كردند كه پا را ملاحظه كند. تولوزان وقتی پا را ديد، بهبود 

 «.تأييد كرد و از اينكه قبلاً به ميرزاحسن ناسزا گفته بود معذرت خواهی كرد و دويست تومان به ميرزاحسن داد

های مردم رواج داشت. زنی( بين تودههای درمانی پذيرفته شده و به همان معروفيت و مقبوليت حجامت و فصد )رگزالو اندازی جزو سنت
كرد و بيماران را از صرف العلاجی را براحتی درمان میهای صعبمشمئز كننده طی ساليان دراز بيماریآری اين حيوان يك گرمی به ظاهر 

داده است. تأييد اين نظر را ها، بد شكل شدن پوست، فلج شدن ناشی از سكته مغزی و . . نجات میهای گزاف، بريده شدن از اندامهزينه
 ستجو كنيد.توانيد جسال ببالا می10با پرسش از افراد 

 

نی بررسی های دقيق ابن سينا در مورد ساختمان بدن زالو و زالو درمانی، و ترجمه ی آثار او، به لاتين سبب آشنايی اطبای غرب با زالو درما
يار نوين شد و موسساتی به وجود آمد كه جهت جمع آوری زالو تعدادی زالو گير حرفه يی داشتند كه پس از شكار زالو، آنها را در اخت

 موسسه ی مربوطه قرار می دادند تا پس از بسته بندی به مشتريان تحويل دهند.

بايد توجه داشته باشيم كه خون گيری از بيماران يكی از اصول پايه در طب قديم مشرق زمين بود و گرفتن خون از بيماران به سه روش 
و زالو درمانی مورد توجه اطبای غرب قرار گرفت، ولی حجامت  انجام می گرفت، فصد، حجامت و زالو انداختن.از روشهای مذكور، فصد

)جهت بادكش « شاخ حجامت»مقبوليت عام نيافت، و علت آن اين بود كه برای حجامت لازم بود تا از يك وسيله ی شاخ مانند به نام 
اتهام به جادوگری از انجام حجامت و به كردن پوست( استفاده شود كه شبيه بوق ساحران در قرون وسطی اروپا بود و اطبای غرب از بيم 

 كارگيری وسيله ی مذكور خودداری كردند.
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رازی و ابن سينا هر دو روی سه روش خونگيری كار كردند و پس از ترجمه ی آثار ابن سينا، زالو شناسی و زالو درمانی در غرب رواج يافت 
 ز نظر علمی مورد طبقه بندی قرار گرفتند.و كتب مرجع در اين مباحث تدوين شد و انواع زالوهای اروپايی ا

ولی مرجع اصلی زالو شناسی غرب، مطالعات علمی ابن سينا بود و او بود كه انواع زالوهای سمی و غير سمی را تفكيك كرد. ابن سينا در 
می شكافد، اين نظريه )دارا  مورد آناتومی زالو تحقيقات دقيقی نمود و بيان نمود كه زالو دارای سه فك است كه به كمك آنها پوست را

 بودن سه فك در زالو( برای اولين بار توسط ابن سينا بيان شد.

ابن سينای بزرگ در مورد مكانهای به دست آوردن زالو دارای نظريه ی خاص خود بود و معتقد بود كه زالوئی كه در آب جاری زندگی می 
دارای گياه زندگی می كنند بدون سم هستند و در عوض زالوهايی كه بر بدن  كند بدون سم می باشد، همچنين زالوهائی كه در بركه های

 خود، دارای موهای شبيه پشم می باشند و آنهايی كه به رنگ رنگين كمان هستند سمی می باشند.

گی(. ولی زالو خون را ابن سينا معتقد بود كه زالو انداختن از فصد ، مفيدتر است، زيرا فصد، خون سطحی بدن را خارج می كند)خون سياهر
از عمق بدن خارج می نمايد.ابن سينا جهت درمان بواسير)هموروئيد(، زالو انداختن را توصيه می كند. يك نكته ی جالب در نظريات ابن 

بيمار آمده باشد، سينا در مورد زالو درمانی، اين است كه او معتقد بود كه در موقع زالو انداختن بايد وسايل جلوگيری از خون ريزی بر بالين 
ر زيرا بعضی از افراد به دليل آنكه ماده انعقادی كمتری دارند، دچار خونريزی شديدتر می شوند، و اين امر می رساند كه ابن سينای بزرگ د

و ماده يی در  مورد خون شناسی دارای مطالعاتی بوده است. او به تجربه دريافته بود كه افراد از لحاظ سرعت انعقاد خون متفاوت می باشند
 خون وجود دارد كه به انعقاد خون كمك می نمايد.

بنابراين دانش خون شناسی ابن سينا چند قرن جلوتر از زمان خودش قرار داشت.ابن سينا در مورد فصد و حجامت نيز دارای نظرياتی بوده 
ه حجامت بعد از غذا خوردن صحيح نيست و روز خود به تفصيل به اين مباحث پرداخته است. او معتقد بود ك« قانون»است كه در كتاب

اول و آخر هر ماه نيز از لحاظ زمانی، مناسب اين كار نمی باشد. ابن سينا چهاردهم هر ماه را مناسب حجامت می دانست و با اين نظريه 
به كره ی ماه در شب چهاردهم نشان داد كه از تاثير قوه ی جاذبه ی اجرام سماوی و كره ی ماه بر زمين آگاهی دارد. چون نيروی جاذ

ز همين ماه،)به دليل بدر كامل( قوی تر از ساير مواقع می باشد و باعث بالا آمدن آب درياها )مد( می گردد و بر مايعات بدن آدمی و خون ني
 تاثير را دارد. 

تفاده ی دانشمندان ايرانی و غربی در مورد در نتيجه، مشاهدات و مطالعات و تحقيقات، ابن سينا، دانشمند عاليقدر ايرانی، مرجعی جهت اس
 زالو شناسی و زالو درمانی می باشد.

 

 زالو از نظر رازی و ابن سینا

ن را پزشكان نام آور اسلامی چون ابن سينا و رازی اشاره های فراوانی داشته اند كه با علم به زيان اين جانور موارد استفاده بجا و مناسب آ
ر يكی از شرح حال های كتاب الحاوی آمده است كه جوانی در اثر قی خون آلود به حالت احتضار افتاده بود در بيماری می دانستند. د

اً پزشكان از وی قطع اميد كرده بودند. وقتی رازی را بر بالين بيمار آوردند پس از گرفتن تاريخچه دقيق از بيمار بر وی معلوم شد كه اخير
از آب چشمه نوشيده است. دستور داد سطلی از مواد محرك و قی آور را به جوان خوراندند پس از آن  اين جوان سفری داشته و در طول راه

او را به تخليه نيرومند معده واداشت. در ميان مواد مستفرغه زالويی كه از فرط مكيدن خون جثه ای عظيم پيدا كرده بود مشاهده شد و 
    جوان محتضر از مرگ حتمی نجات يافت.

ا در كتاب قانون به مسافران سفارش می كند كه به هنگام آشاميدن آب از چاه ها و چشمه ها به ويژه در تاريكی شب دقت فراوانی ابن سين
به كنند چون كه ممكن است آلوده به زالو باشد. ابن سينا با شناخت نبو غ آميز خود بر تمام علوم و فنون و قدمت انواع و اقسام زالوها را 

   اندازه تشخيص می داده و زالو های مفيد را از مضر جدا می كرده است.رنگ و شكل و 
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او زالوهايی را كه به رنگ ماش و متمايل به سبز با خطوط زرنيخی در طول پشت يا زالوی سرخ مايل به زرد با حاشيه منور يا زالوهای 
موش يا ملخ ريز باشند از زالوهای مطلوب و مفيد معرفی  جگری رنگ و زالوهايی كه دارای سر كوچك بوده باشند يا آنهايی كه شبيه دم

می كند و معتقد است كه زالوهای شكم قرمز بهتر از زالوهای پشت سبز هستند به ويژه آنكه از آب جاری گرفته شده باشند و به زعم ابن 
 سينا زالو خون را بهتر از حجامت از عمق بدن بيرون می كشد.

 

 : موارد كاربرد زالودرماني

 11سانتيمتر است و گاهی تا  1ـ  11خصوصيات : معروفترين زالوها ، زالوی پزشكی است كه جزء گروه خونخواران است. طول اين زالو 
 ( 7و  8رسد عرض آن حدود يك سانتيمتر است تصاوير شماره ) هم می سانتيمتر

 ی مايل به سياه است.ای و يا حنايرنگ زالوی پزشكی متنوع است و غالباً زيتونی سياه يا قهوه
 دار بی خرطوم است.های زالوی آروارهزالوی پزشكی از گونه

شود.بزاق حاوی چسبد بزاق، مترشحه از زير بدن زالو سرازير میزالو توانايی بسيار زيادی در توليد بزاق دارد. به طوريكه وقتی به ميزبان می

يرودين توانايی زيادی در ممانعت از انعقاد خون دارد. چند قطره بزاق دهان زالو ه Hirudin    يك ماده ضد انعقاد است. به نام هيرودين
 قادر است مقدار زيادی خون را به صورت مايع نگه دارد و مانع انعقاد آن شود.

 مزاج زالو : سرد و خشك

ای شناور و يا به صورت شیء در كف آب هها، قطعهوضع طبيعی : اكثر زالوها در آبهای شيرين ، كم عمق، مردابها و باتلاقها زير صخره
 روند.كنند. از نور گريزانند. شب رو هستند و شب به شكار میزندگی می

 

 خواص زالو :
كشد . زالو برای اينكه بتواند خونخواری كند بايد مانع لخته شدن خون بشود زالو بيشتر از حجامت خون و مواد را از عمق بدن بيرون می

 گردد.مند میكند بنابراين بدن بيمار از خواص بزاق زالو نيز بهرهخود را همزمان با مكيدن به داخل محل تزريق میبرای اين كار بزاق 
گويد : هنوز تمامی اسرار و خواص فيزيكی و درمانی زالو كشف نشده است پيش بينی پروفسور ايواليد از دانشگاه شهر مون پليه فرانسه می

 شود. می
وثره با اثرات درمانی مختلف در بزاق زالو موجود باشد. بسياری از اين مواد تا به حال كشف و شناسايی شده وحتی حدود يكصد ماده م

 فرمول شيميايی و خواص آن بيان شده است.
 عبارتند از:های مهم شناخته شده در زالوآنزيمبرخی 

     ـ هيرودين1
 پارين قوی تر است.هباشد و از ضد انعقادی موجود می ایترين مادهترين آنزيم زالو و قویهيرودين شناخته شده

 شود كه فعاليتی مشابه روی گردش خون دارند اين عوامل عبارتند از :عمل هيرودين به وسيله عوامل ديگر موجود در زالو تقويت می

           .  آنتی استاتين، همنتين

   لينكاـ 1

   سبب ايجاد خونريزی ثانويه ميشود.

     ينـ اگل1

 نيز می باشد.lضد راديكال   و   اگلين، ضمن اين كه يك انزيم ضد تورم است، ضد اكسيداسيون
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     لازيـ داستاب 1

  .اين آنزيم كه قدرت ضد تجمع پلاكتی بسيار قوی دارد عملش از بين بردن لخته خون می باشد 

 

     ـ هيالورونيداز۶

 عنوان يك آنتی بيوتيك عمل می كند. اين ماده هم به عنوان فاكتور بخشی و هم به

      ـ ليپازها و استرازها 7

 اين مواد خاصيت ليپوليتيك دارند. 

   )در دست تحقيق(  ـ يك ماده بی حس كننده8

می  زند ايحاد يك زخم به شكل ستاره سه شاخه ) مانند آرم اتومبيل مرسدس بنز ( می كند كه كاملاً بدون دردوقتی زالو پوست را نيش می

 نمايد .ی قوی بی حس كننده، به سادگی يك احساس خنكی ايجاد میبه دليل وجود مادهاحتمالاباشد و

 : بیماریهای قابل درمان با زالو

 ـ بيماريهای پوستی ـ جوش1

 (خون مردگی و ورم)ـ صدمات 1

 ـ جراحی پلاستيك و پيوند اعضاء1

 ـ بيماری های دستگاه حركتی.1

     ـ آرتروز 1

   اتيسم مفصلیـ رم۶

 ـ بيماريهای چشمی 7

 ـ تورم چشم ها 8

 آبسه ها-9

 آرتريت روماتوئيد-10

 كمردرد-11

     ـ بيماريهای گوش صدای گوش 11

 ـ بيماريهای قلبی عروقی ـ تنگی عروق11

 ـ اختلال گردش خون11

 ـ اسپاسم و دردهای عضلانی :11

 

 (ABSTRACTچکیده )

 كنند.نوع آن از خوردن پستانداران تغذيه می 10اند كه را شناسايی كرده نوع زالو ۶00جانورشناسان تاكنون 

های متعددی از زالوها وجود دارند كه اثرات درمانی جالب توجهی دارند. باشند اما گونهالعاده خطرناك و بيماريزا میبرخی از انواع زالو فوق
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ست بنام هيرودين موجب رقيق شدن خون، بازشدن عروق بسته و بالطبع ماده آنتی كوآگولان )ضد انعقادی( كه در بزاق زالو موجود ا

گردد حداقل يكصد نوع ماده ويژه با اثرات درمانی گوناگون توسط زالو بينی میگردد. پيشرسانی و اكسيژناسيون موضع میافزايش خون

جهت رقيق شدن خون متعاقب آنژيوپلاستی قلب، گرافتهای  شود. اكنون در شمار كثيری از كلينيكهای معتبر اروپا و آمريكا از زالوترشح می

پوستی و پيوند اعضاء ) جهت تسريع خونرسانی موضع و پيشگيری از انعقاد خون در عروق(، واريس، ضايعات پوستی و زيبايی پوست و 

 آيد.حتی تقويت سيستم ايمنی بدن، استفاده طبّی بعمل می

اند. در طب سنتی ايرانيان آورد صادرات زالو درآمد هنگفتی برای اقتصادشان فراهم كردهز رهحتی كشورهايی نظير روسيه و انگلستان ا

های چشمی، پوستی، واريس، بواسير، های خونی و عفونی، فشارخون، سكته قلبی، بيماریكاربرد زالو بسيار وسيع بوده و در بيماری

 های چركی و . . . مورد استفاده قرار گرفته است.آبسه

طب افواهی )عاميانه( مردم ايران نيز زالو همانند حجامت و فصد بعنوان يك رفتار درمانی و پيشگيری پذيرفته شده و شناخته شده  در

های بدن با زالو اندازی ممكن ها و كسالتدانستند كه علاج بسياری عفونتها و زخمحضور داشته است و مردم شهر و روستای ايران می

 است.

ای به نحوه استعمال زالو و جايگاه درمانی آن كرده منفعت زالواندازی را بيشتر در ر كتاب سوم ذخيره خوارزمشاهی اشارهحكيم جرجانی د

 داند و معتقد است ابتدا بايد تن را با فصد و مسهل پاكيزه كرد و سپس زالو انداخت.های پوستی میبيماری

حجامت***  

ن برخی ری و درمايطلاحا نوعی روش خون گيری با شاخ يا شيشه است كه جهت پيشگحجامت در لغت به معنی ايجاد حجم است واص
 بيماريها مورد استفاده قرار می گيرد.

سال  1100هزار ساله است قديميترين مدرك كه انجام حجامت را تاييد ميكند مربوط به  1حجامت در تاريخ مشرق زمين دارای سابقه 
بيماران بر جای  اشد. در مصر باستان نيز تصاوير سنگی و ديواری متعددی دال بر حجامت و باد كشقبل از ميلاد در كشور مقدونيه می ب

 مانده است.
هزار سال پيش است نيز از حجامت ياد شده ، چينی ها نيز از دو هزار سال قبل از ميلاد از انواع  1در كتب قديمی هند كه مربوط به 

ه اند .حجامت در كنار طب سوزنی استفاده می كرد  
در درمان  واما در كشور ما دانشمندان و اطبا ايران زمين نظير ابو علی سينا ،جرجانی ، رازی و بسياری ديگر به طور وسيعی از حجامت

نوع بيماری موثر دانسته است. 17بيماران خود بهره برده اند .برای مثال ابو علی سينا در كتاب قانون حجامت رادر درمان بيش از   
 

حجامت در طب سنتی:انواع   
( حجامت خشك)باد كش(1  
( حجامت تر )خون گيری(1  
 

ی از بدن نوعی حجامت است كه درآن خونی از بدن خارج نميشود بلكه با گذاشتن يك يا چند ليوان روی مواضع خاص حجامت خشک

 عمل مكش روی پوست انجام ميشود و بدين وسيله يك التهاب موضعی ايجاد می گردد.
(حجامت سرد وخشك1بر دو نوع است : حجامت خشك   

(حجامت گرم وخشك 1  
 تقسيم بندی حجامت خشك بر اساس موضع آن :
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. حجامت خونساز1  
. حجامت كبد 1  
. حجامت ريه ها1  
. حجامت كليه ها)حجامت لغزان( 1  
. حجامت ديسك كمر 1  
. حجامت سياتيك ۶  
 

با خارج شدن خون از بيمار همراه است حجامت تر :  

حجامت تر:انواع   
.حجامت عام )ميان دو كتف( 1  
.حجامت سر1  
.حجامت چاربند )كمر(1  
.حجامت ساقين 1  
. حجامت نقره)پشت گردن(1  
.حجامت تحت الذقن)زير چانه(۶  
.حجامت پشت گوش 7  
. حجامت خورشيدی 8  
.حجامت آلرژی9  

.حجامت موضعی10  
 

بات رسیده است:تعدادی از بیماری هایی که آثار در مانی حجامت روی آنها اث  

لالات جوشهای صورت وبدن، سردرد های ميگرن ، ريزش مو ، كمر درد وسياتيك ، چربی خون بالا،چربی خون ، فشار خون ، درد ها و اخت
وارشی ، دوران قاعدگی ، واريس اندام ها، مسموميت های غذايی ودارويی ، افسردگی، اگزما وحساسيت پوستی ، آلرژی های تنفسی وگ

و درد  مفاصل ، ترك انواع اعتياد ، درمان عوارض اعتياد، رفع غلظت خون و لخته های عروقی ، شب ادراری اطفال ، گر گرفتگیآرتروز 
لات رفتاری های عضلانی ، كوتاهی قد اطفال، بی اشتهايی ، سينوزيت ، كيست های تخمدان ، سلوليت ، زردی اطفال و يرقان ، اختلا

رشدگی و خواب رفتگی اندام ،خرخر كردن و اختلالات تنفسی در خوابكودكان ،يبوست های مزمن ، س  

 سنین مناسب برای انجام حجامت :

سالگی تجويز نموده اند و در طب اسلامی شروع حجامت  ۶0تا  1در طب سنتی برخی از حكما نظير ابو علی سينا و جرجانی ، حجامت رااز 
قره در اطفال جويز شده است در حديثی از پيامبر اكرم نقل شده كه ايشان حجامت نجهت پيشگيری از ابتلابه بيماری از چهار ماهگی ت

ده نشده بالای چهار ماه به فاصله هر ماه يكبار توصيه نموده اند همچنين در احاديث ممنوعيتی برای انجام حجامت در افراد مسن مشاه
 است 

روز يكبار  10ساله سالم هر  10تناسب با سن فرد تجويز ميكند مثلا برای حضرت امام رضا در رساله ذهبيه حجامت را برای بالغين سالم م
 تجويز شده است . 

افرادی كه طبق تعريف طب سنتی در گروه بلغمی مزاجها قرار می گيرند.چه کسانی را نباید حجامت کرد:  

 زنان باردار از شروع حاملگی تا پايان ماه چهارم حاملگی.
هانه قرار دارند. بانوانی كه در ايام عادت ما  

 افرادی كه دچار مشكلات انعقادی مثل كمبود پلاكت و همو فيلی هستند .
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 افرادی كه فشار خون پايين دارند كه با خوردن عسل فشار خون را تعديل كرده سپس اقدام به حجامت می كنند.
 در حالت گرسنگی و تشنگی شديد ، ضعف های شديد قوای جسمی وروحی

 رفرنس:

 .انتشارات تهران .1187دكتر.چاپ هشتم.سيد علی ابولحبيب .1سنتی وتغذيه شناخت طبايع .جلد  .دوره طب1

 .انتشارات نسل نيكان.1191تغذيه در طب ايرانی ،اسلامی.چاپ هجدهم.دكتر غلامرضا كردافشاری وهمكاران..1

 .انتشارات اسحاق.1190مكاران..زالو درمانی پزشكی.چاپ اول.آندر اس ميكالسن وهمكاران.مترجمان دكتر سلطانی وه1

 .انتشارات زعيم.1190چاپ اول.سيدمحمد موسوی. درمان بيماريها با زالوی ايرانی..1

 انتشارات نسل نيكان. . 1180چاپ هفتم.دكتر علی اكبر روزگاری. .آشنايی با حجامت.1

 
 

 


