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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه علم، فلسفة
  23 -  1 صص ،1390 زمستان و پاييز دوم، شمارة اول، سال

  مدرن يپزشك يةبرپا مزاج مفهوم يبازخوان

  *مركز آهنچي اميد

  **مهر سعيدي محمد

  چكيده
 طبيعيات و پزشكي در سوي يك از كه است كليدي مفاهيم از يكي مزاج مفهوم
 مهمي نقش شناسي، نفس ةحوز در ويژه به فلسفي مباحث در ديگر سوي از و قديم

 عناصر ميان واكنشِ اثر در كه است كيفيتي مزاج ،قدما نظر از .است كرده مي ايفا ار
 كيفيت .ستاجزا خاصيت از متفاوت خاصيتي داراي و شده حاصل جسم ةاربع

 تكيفي اعتدال ميزانِ و است اعتدال از متفاوتي درجات داراي شده، حاصل
 متفاوت هاي  رتبه به موجودات دستيابي براي مهمي عامل ،)مزاج( شده حاصل
 در باشد؟ داشته جايگاهي تواند مي نيز مدرن پزشكي در مفهوم اين آيا .است وجود
 دمانن آن، با مرتبط مفاهيم همچنين و مزاج تعريف بهنخست  پرسش اين به پاسخ
 ةمرحل در .پردازيم ميقدما  ديدگاه از ... و اربعه اخالط اربعه، عناصر مزاج، اعتدال
 كه هايي ويژگي به توجه با سپس و طرح را مزاج از امروزين رايجِ تعبير چهار بعد،
 چهارگانه تعابير ميان از را مختار تعبير باشد، داشته بايد مزاج از صحيح تعبير

 اتونوم اعصاب سيستم عملكرد كيفيت توان  مي تعبير، اين در .كرد خواهيم مشخص
  .گرفت نظر در مزاج سنتي مفهومِ براي امروزين بديلي عنوان به را

 سـمپاتيك،  اعصاب نورواندوكرين، اربعه، عناصر اربعه، اخالط مزاج، :ها  كليدواژه
  .پاراسمپاتيك اعصاب

                                                                                                 

  ، ايرانواحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي دكتراي فلسفه و كالم اسالمي از *
ahanchi2006@gmail.com  

  saeedi@modares.ac.irدانشگاه تربيت مدرس  دانشيار گروه فلسفه، **
  20/10/1390: ، تاريخ پذيرش14/8/1390 :تاريخ دريافت
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  مقدمه
 از متكلمان و فالسفه و سوي يك از طبيبان ميان بازدير از )temperament( مزاج  به اعتقاد
 و ،خشك سرد، گرم، دستة چهار در را ها خوراكيهمة  سقراط .است بوده رايج ديگر سوي

 بعد .است دسته چهار اين در تعادل حفظ حاصلِ سالمتي كه بود معتقد و كرد بندي دسته تر
 بعد، ها سال .كرد عرضه را اربعه اخالطة نظري و تنظيم را او نظريات جالينوس ،او از
 كتاب در خود يآرا وتجارب  همراه به و بخشيد نوين نظمي را گذشتگان متون سينا،  ابن

 كه است گرفته نظر در آدميان براي را مزاج نوع نُه كتاب اين در او .كرد بيان قانون
 تر، و گرم خشك، و سرد تر، و سرد ،)مفرد هاي مزاج( خشك ،تر گرم، سرد، از ندا عبارت
 .)23 -  22 /1 :1993 ،سينا  ابن( معتدل مزاج و ،)كبمر هاي مزاج( خشك و گرم

 بيش،  و  كم هركس و ندارد وجود مطلق طور به حقيقي معتدل مزاج كه بودند معتقد قدما
 در كـه  مفـرد  هـاي  مـزاج  و معتدل كامالً مزاج بنابراين هاست؛ مزاج اين از يكي غلبة گرفتار

 همـان  رايـج  هـاي  مزاج و شود مي يافت ندرت به ندا تعادل در هم با كامالً طبيعت، دو ها آن
ـ د خشـك،   و  گـرم  يـا  ) choleric( صـفراوي  مـزاج  شـامل  كـه  انـد  مركـب  هاي  مزاج ويم 

)anguines( بلغمي تر،  و  گرم يا )phlegmatic( سـودايي  و ،تر  و  سرد يا )melancholic(  يـا 
 شامل كه( سردمزاج كلي دستة دو در را افراد توان مي اساس، اين بر .شوند مي خشك  و  سرد
 گـرم،  هاي مزاج شامل كه( مزاج گرم و )شود مي خشك و سرد و ،تر و سرد سرد، هاي مزاج
  .)21 :همان( كرد بندي دسته )شود مي خشك و رمگ و ،تر و گرم

  
   مزاج حقيقيت
   توجه با ولي ،شد مطرح طب ةحوز درنخست  ،تاريخي لحاظ به ،مزاج مفهوم هرچند

 داراي موجودات در كه نقشي و )كيفيت يك عنوان به( مزاج ماهيت از بحث كه اين به
 ي  ها هدور متكلمان حتي و( مسلمان فيلسوفان ،كرد مي پيدا نيز فلسفي هاي جنبه دارد نفس
 مزاج چيستي درباب را تري دقيق هاي بحث )بودند متأثر فلسفي آراي از كه متأخر و ميانه

 تصويري به شدن نزديك منظور به بخش اين در .كردند مطرح ...) و اعتدال( آن احكام و
 خواهيم برگزيده تعريف چند بر مروري اند داشته مزاج احكام و حقيقت از قدما كه

 مزاج تعريف به المقاصد شرح در اشعري، معروف متكلمان از  تفتازانى سعدالدين .داشت
  :گويد پرداخته و مي

 هم با هستند، چهارگانه كيفيات حامل كه كوچك عناصري كه شود  مي حاصل هنگامي مزاج
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 كيفيت مشابه شده، حاصل تكيفي اين كه نمايند حادث را متوسط كيفيتي و شوند مجتمع
  .)200 /3 :1409 تفتازاني،( باشد خاص كيفيتي داراي خود و نباشد اوليه عناصر از هركدام

 را مـزاج  معنـاي  ،مراد  گوهر در است، هشيع معروف متكلمان از كه ،نيز الهيجي فياض
  :است آورده چنين،

 در تشكيفي اعداد به هريك صورت برآميزند، هم با شده متصغّر چون اربعه، عناصر اجزاى
 از و شود شكسته هريك تكيفي صرافت و شوند متأثر هم از همه و كند تأثير ديگرى ةماد

 برودت حرارت به نسبت كه تىيحيث به شود، پيدا متشابهى متوسط تكيفي )ها  آن( مجموع
 اين .رطوبت يبوست به نظر و يبوست رطوبت به نظر و حرارت برودت به نسبت و نمايد
 به گرم نيم يعنى، فاتر آب كه ،يكديگر به سرد و گرم آب شدن آميخته از است معلوم معنى
 هريك صرافت بودند، هم با ضديت و منافات غايت در كه اربع كيفيات چون .رسد هم

 به مخالفتشان و شود پيدا ميانشان وحدتى جهت و شوند، نزديك هم به و شود، شكسته
 كه شوند، صورتى مستحق مجموع، محاله ال گردد، لمبد ىيآشنا به بيگانگى و يگانگى
 صورت اين كرد، مى تأثير و فعل يگانگى به مناسب كه داشتند صورتى هريك لاو كه چنان

 همه كار كرد، توانست نمى بيش هريك كار لاو صورت كه چنان و كند، كار يگانگى وفق بر
 ... مزاج را متشابهه متوسطه كيفيت آن اصطالح در پس .شد تواند صادر تنها صورت اين از

  .)119 :1383 الهيجي،( خوانند

  :كند  مي تعريف چنين الطب في القانون در را مزاج سينا  ابن
 وجـود  بـه  متضـاد،  مواد ريز اجزاي متقابل واكنش از كه است كيفيتي چنان از عبارت مزاج
 يـا  مـاده  از زيادي بخش با ماده چند يا يك از زيادي بخش متقابل، واكنش اين در .آيد  مي
 حاصل متشابهي كيفيت آميزش، اين از و كنند  مي ثيرأت هم بر آميزند،  مي هم با متخالف مواد
  .)19/ 1: 1993 ،سينا  ابن( اند  ناميده مزاج را آن كه شود  مي

  :است كرده تعريف چنين را مزاج ،اتيعيطب ةقراض همچنين و عاليي ةدانشنام طبيعيات در او
 پس كنند، فعل ديگر اندر يك ها، كيفيت اينه ب آيند گرد يكديگر با چون ها جسم اين
 يكسان، هب همه اندر، شود حاصل  هب ها كيفيت اين ميان چيزى كه افتد، مزاج ميان آن اندر
 بايستد ىحد بر گاه آن و تر، و، خشك همچنان و شود، سردتر گرم و شود، تر گرم سرد
 دارد ميل كناره يكى هب كه شايد و بود، ميانه كه وهم اندر شايد و خوانند مزاج را حد آن
 كه شايد جدا آخر كه باشد چنان و نشود، تباه و بود حال يك  هب ايشان يها صورت اام و

؛ 58 :1383 سينا،  ابن(  مزاج نه بودى، فساد شدى تباه ها صورت آن اگر كه شوند،
  ).133 :1332 سينا،  ابن
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 در انفعـال  و فعـل  كـه  شود منجر جايي به عناصر آميزش كار اگر است، معتقد سينا  ابن
  :نيست خارج حال دو از عناصر وضع بماند، مستمر ها آن

 مبدل ديگري جسم و جوهر به را آن كه اي  گونه به كند، غلبه ديگران بر كلي طور به عناصر از يكي
 يحد به انفعال و فعل اين اگر اما .است غالب جوهر تابع شود، مي حاصل كه نوعي پس كند؛
 حاصل تيكيفي مستمر، انفعال و فعل اثر بر بلكه شود، غالب ديگران بر عناصر از يكي كه نرسد
 و عناصر اين اجتماع و گويند مزاج را كيفيتي چنين باشد، متشابه تركيبي، عناصرِ تكيفيا با كه شود

 مثل نيايد، وجود به سومي تكيفي كيفيات، يا و جسم چند جتماعا از اگر اما .نامند امتزاج را كيفيات
 را اختالطي چنين است، نداده رخ انكسار و كسر و انفعال و فعل ها آن بين كه جو و گندم اختالط
  .)127 -  126/ 2 :1404 ،سينا  ابن( شود نمي حاصل نيز مزاج و نگويند امتزاج

 حيات، پذيرفتن براي اربعه، عناصر كه است معتقد متعاليه، حكمت مؤسس مالصدرا،
 معتدل كه شود حادث مزاج نام به جديد كيفيتي تا شوند ممزوج و شده مختلط هم با تا ناچارند

 مالصدرا،( شود  مي حادث حيات طريق، اين به واست  متضاد ةچهارگان كيفيات بين متوسط و
 داستعدا و قابليت شود، بيشتر مزاج اعتدال چه هر و ،)201 :1360 مالصدرا،؛ 222 :1382

 ذكر شايان .)123 :1360 مالصدرا،( شود  مي ممكن او براي وجودي، باالتر هاي  رتبه به دستيابي
 تشكيل خاك و ،آب هوا، آتش، عنصر چهار از هستي جهان قديم، طبيعيات براساس كه است
 هوا است؛ خشك و گرم آتش .دارند را خود خاص هاي ويژگي عناصر، اين از هركدام كه  شده
 كه دارد وجود نيز پنجمي عنصر .خشك و سرد خاك ولي ؛است تر و سرد آب ؛تر و گرم

   .)116 -  113/ 4 :1981 مالصدرا،؛ 221 :1382 مالصدرا،( است افالك دهندة تشكيل
 كه استرو  ايناز .اند شده تشكيل ركن چهار يا عنصر چهار اين از ،زمين مخلوقات همة

 اوليـه  تعادل .دارد خود در را تري و خشكي يا سردي و گرمي از اي خصيصه موجودي هر
 موجـودات  در تعـادل  حفـظ  .شـود  مي مشخص الهي تقدير نظام براساس موجودي، هر در
 نظـام،  ايـن  در درمان بنابراين است؛ بيماري با مترادف ،آن رفتن ازدست و ،سالمتي معناي به
   .است رفته دستاز تعادلِزگرداندن با يامعن  به

 شود  مي حيوان يا نبات ايجاد سازِ  زمينه وقتي اربعه عناصر تركيب كه بودند معتقد قدما
 از نبات مزاج كه بودند معتقد ها  آن .آورد فراهم را معتدل مزاجي تركيب، اين حاصلِ كه

 تر  نزديك اعتدال به نباتات، مزاج از حيوانات مزاج طور، همين و است تر  معتدل معادن مزاج
 تعالي  حق جانب از را برتر صوري تدرياف قابليت و استعداد كه است دليل همين به و است
 مالصدرا، ؛236 :1354 مالصدرا،؛ 201 :1360 مالصدرا،؛ 220 :1382 مالصدرا،( دارند
  :گويد مي باره دراين مالصدرا .)325 /5 :1981
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 قبـول  از امتنـاعي  ولي اند، نهايي مرز در سردي و تراكم و تيرگي در اگرچه جسماني، مواد
 گشته پخته امور آن اكتسابِ واسطة به كه آن تا ... ندارند فعال مبدئي تأثير واسطة به استكمال

 مترتـب  عنايـت  و حكمـت  آثـار  صور، آن بر كه صوري واسطة به و ... كرده پيدا اعتدال و
  .)6 -  5/ 8: 1981 مالصدرا،( گردند حيات و رشد پذيرش آمادة است،

  :نويسد  مي ديگر يهاجا در او
 نـام  بـه  كمـالي  ةجامـ  خداوند است، تر نزديك اعتدال به معادن مزاج از چون نباتات مزاج
 دارند نگاه باقي عالم اين در را خود نوع آن واسطة به تا پوشاند مي نباتات اندام بر نباتي  نفس

  .)326 ،225 :1354 مالصدرا،؛ 222 :1382 مالصدرا،؛ 648 :1363 مالصدرا،(
 يـا  سـردي  و گرمـي  از معـين  مقداري بايد خود، اولية تعادل حفظ براي ،موجودي هر
 از منـدي  بهـره  ورزش، تغذيـه،  طريـق  از امـر  ايـن  .سازد خود بدن وارد را تري و خشكي
 صـبوري،  مثـل  روحـي  مختلف هاي ويژگي كسب يا ،افراد با معاشرت متفاوت، هاي محيط
 عطرها، ها، رنگ ها، لباس رفتارها، غذاها، فكري، ارچوبهچ اين در بنابرايناست،  ... و بخل
 امور از هركدام كه است اين جهتو جالب ةنكت .ندا مزاج داراي همگي ... و ،صداها ها، چهره

 ،مزاج به قائالن كه اند رطوبت يا خشكي و سردي يا گرمي از مختلفي مراتب داراي يادشده،
  .كردند مي مشخص متفاوتي هاي روش با را آن

  
  قدما منظر از مزاج  گرم و مزاج  سرد افراد هاي  ويژگي و باليني عالئم

 كـه  شمارد  برمي گرم و سرد هاي  مزاج برايرا  ويژگي چندين ،الطب في القانون در سينا  ابن
  .كنيم مرور مي ها،  مزاج از هريك تفكيكبه  ها را، ادامه آن در

 هر بين ةفاصل و دارد پرقدرت و قوي نبضي است،مزاج  گرم كه كسي ،سينا  ابن نظر از
 و گرم پوستي مزاج گرم افراد .)488/ 1 :1993 ،سينا  ابن( است كوتاه دفر اين در ضربان
 از ناشي كه است سرخ افراد اين بدن پوست گرن ،)435 :همان( نددار مرطوب عمدتاً
 و داشته عضالني بدني عمدتاً مزاج گرم افراد .)439 :همان( است پوست در خون زياديِ
 عوامل با راحتي به سرد هواي در افراد اين بدن ،)436 :همان( دارند زيادي هاي  ماهيچه
 نيست راحت ،گرم هواي در ها  آن بدن شدن خنك اما ؛شود مي گرم فيزيولوژيك و فيزيكي

 .)443 :همان( اند وجوش پرجنب و فعال عمدتاً و بوده خواب كم افراد، اين ،)442: نهما(
 از افراد اين درضمن، .ندا چاالك و اميدوار بين، خوش زودفهم، آشفته، عمدتاً مزاج گرم افراد
  .)445 :همان( دارند را پذيريتأثير حداقل خود، طمحي
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 اين در ها  ضربان بين ةفاصل و دارند سست و ضعيف نبضي سردمزاج افراد مقابل، در
 ،)435 :همان(دارند  خشك عمدتاً و سرد پوستي افراد اين .)488 :همان( است زياد افراد
 سردمزاج، افراد بدن .)439 :همان( است سياه به مايل دزر يا سپيد افراد، اين پوست رنگ
 عمدتاً افراد اين بدن جهت، همين به ،ماهيچه تا است شده تشكيل چربي از بيشتر

 هواي در ،هستند مزاج سردي ةغلب دچار كه افرادي بدن .)436 :همان( يستن عضالني
 در زيادي مدت تا سرما و شود نمي گرم فيزيولوژيك و فيزيكي عوامل با راحتي به سرد
 افرادي عمدتاً و بوده زياد افراد اين خواب). 442 :همان( ماند  مي باقي ،افراد اين بدن
 حال درعين و تودار آرام، افرادي عموماً سردمزاج، افراد .)443 :همان( ندا سست و تنبل
 هستند هضم كم گوارشي، لحاظ از و شوند  مي تشنه كمتر معموالً ها آن، هستند كند

  .)446 :همان(
  

  مزاج با آن ارتباط و اربعه اخالط تعريف
 و حيوانات .شود مي گفته اربعه اخالط سودا و ،بلغم دم، صفرا، به ،قديم طبيعيات اصطالح در

 اخالط اين به را ها آن شده خورده مواد جذب و هضم از پس وكرده  تغذيه طبيعت از ها، انسان
 ديده آسيب اياعض بازسازي يا و ها اندام رشد و حركت توان ها  آن با كه ،كنند مي تبديل اربعه
 به مرحله، نخستين در غذا كه است روان و مرطوب اي  ماده قدما، نظر از خلط .شود مي ممكن

 هايي ويژگي طبيعت،چهارگانة  عناصر مانند نيز اربعه اخالط اين .)29 :همان( شود  مي تبديل آن
 سرد بلغم تر، و گرم دم خشك، و گرم صفرا دارند؛ خشكي و ،رطوبت ،سردي، گرمي حيث از
   .است خشك و سرد سودا و ،تر و

 اخالط با ولي، شود  مي ساخته )آتش ،خاك ،هوا، آب( اربعه عناصر تركيباز  انسان بدن
 بدن مواد، اين از هركدام وجدان يا فقدان تناسب  به و شود  مي )نمو و رشد( اداره اربعه
 در مواد اين نسبت و ميزان كه درصورتي .داد خواهد بروز خود از را خاصي ويژگي انسان
 حد از مواد اين از هركدام اگر ولي ،)20 :همان( بود خواهد معتدل مزاج باشد، تناسبم بدن
 صفراي مقدار اگر ،مثالً .شد خواهد خاص مزاج آن داراي فرد رود، فراتر معتدل مزاج

 بيشتر معتدل مزاج داراي دفر بدن در موجود صفراي ميزانِ نسبت به فرد بدن در موجود
 از نيز ها مزاج ةبقي ترتيب همين  به و شد خواهد صفراوي مزاج داراي نظر مورد فرد باشد،
 هاي مزاج آدمي، بدن در چهارگانه اخالط برايند ازترتيب  بدين .كنند مي تبعيت قانون اين

 هركدام كه )معتدل مزاج يك و مركب مزاج چهار و مفرد مزاج چهار( آيد مي پديد متفاوتي



 7   مهر محمد سعيدياميد آهنچي مركز و 

  1390دوم، پاييز و زمستان ، سال اول، شمارة فلسفة علم

 ايجاد باعثو  هستند مند بهره تري و خشكي سردي، گرمي، از متفاوت درجاتي از
   .دنگرد مي ،افراد ظاهري هاي ويژگي در حتي ،هايي تفاوت

 صاحبان سالمتي حفظ موجب كه است نسبي تعادل داراي مركب مزاج چهار از هريك
 متعادل خود طبع در كه زماني تا )دموي مزاج داراي( دموي فرد يك يعني شود؛ مي آن

 و رفتاري هاي تمايل غذايي، هاي گرايش در افراد اين حال، اين با .است سالم است،
 تعادل حفظ معناي به افراد اين در سالمتي .اند متفاوت يكديگر با هوا و آب به مندي عالقه
 با متناسب خشكي ، ورطوبت سردي، گرمي، بايدراي دستيابي به آن، ب كه ستها آن مزاجي

 تأمين شخص براي ،خاص مزاج آن هاي ويژگي به توجه با ،را مركب هاي مزاج از نوع هر
 ،رفتار، هوا و آب به و است تغذيه از فراتر گذشته، مطالب به توجه با ،امر اين البته كه كنيم
رشمرده، برا  وجه هشت مزاج اعتدال براي سينا  ابنهمچنين  .خواهد شد رتبطم نيزغيره  و
  .)همان( اين نوشته خارج است ةها از حوصل و توضيح آن بيان كه

 از ناشي فراگير بيماري .شود مي تقسيم محدود يا فراگير دستة دو به ،نظام اين در بيماري
 اين اگر مقابل در .خون غلظت يا فشارخون مانند است بدن سراسر در خاص خلطي ةغلب

 مانند شود مي اندام همان در بيماري موجب يابد، كاهش يا افزايش خاص اندام در خلط
 كه مغز در سردي افزايش يا و ،شود مي زانو ورم و درد موجب كه زانو در بلغم افزايش
 توان  مي كلي، بندي  دسته يك در كه است معتقد سينا  ابن .گردد مي فراموشي موجب
ة جنب يك خوردنِ هم بر از ساده بيماري او نظر از .دكر تقسيم مركب و ساده به را ها  بيماري
 بيماري است معتقدوي . آيد مي حاصل در شخص، بلغم يافتن افزايش فقط مثالً ،مزاج
  .)105 :همان( است مزاجة جنب چند يا دو خوردن هم بر حاصلِ مركب
 واسطة به كه خلطي يعنياست؛  عين به تقويت و ضد به درمان سالمتي، به يافتن دست راه
 كه خلطي يا ،داده كاهش آن مقابل خلط از استفاده با را شود مي بيماري دچار فرد آن، افزايش

 كتب در منظور بدين .كنيم تجويز او به را است شده بيماري دچار شخص آن، كاهش ةواسط به
 شود مي مشاهده ها رنگ و ،عطرها ها، لباس رفتارها، غذاها، از ليمفص فهرست قديم، پزشكي

 كه است شده لحاظ خشكي و ،رطوبت گرمي، سردي، از خاصي ويژگي هركدام براي كه
   .است حوزه اين در طبيبان رسانِ كمك
 اثر در كه است كيفيتيقدما،  منظر از مزاج كه گفت توان  مي شده، گفته مطالب به توجه با

 كيفيت .دارد خود اياجز خاصيتبا  متفاوت خاصيتيو  شده  حاصل اربعه، عناصر ميان واكنشِ
 )مزاج( شده حاصل تكيفي اعتدال ميزانِ و است اعتدال از متفاوتي درجات داراي شده حاصل
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 انسان مزاجقدما،  نظر از .است وجود متفاوت هاي  رتبه به موجودات دستيابي براي مهمي عامل
 ناطقه نفس دريافت اليقِ انسان دليل همين به و است تر  معتدل نبات از حيوان مزاج و حيوان از

قدما،  ديد از نيز اربعه اخالط .اند  محروم كمال اين به دستيابي از نبات و حيوان ولي ،شده
 توانِ آن، از استفاده با دار،  جان دموجو و شده  حاصل غذا از كه است روان و مرطوب اي  ماده
  .يابد  مي را حياتي هاي  فعاليت انجام
  

  متفاوت هاي مزاج از امروزي تعبيرات
 مبحث اين بازخواني بهقدما،  منظر از آن با مرتبط مفاهيم و مزاج معناي اجمالي تبيين از پس
 كه مدرن پزشكي در مطرح مباحث بر مروري با .پردازيم  مي نوين پزشكي دانش مفاهيم ةبرپاي
دست  مختلف تعبير چهار به توان  مي كه رسد مي نظر به اند، نزديك مزاج بحث هب نحوي به

  :تواند تعبيري از مفهوم كهن مزاج باشد اوليه ميكه هريك در نگاه  يافت
  

  اول تعبير
در  خون ةاسيديتبا  كالسيك طب در گرمي و سردي كردن ، معادلتعبيراتاين  از يكي

 سردي مزاج داراي فرد ،آيد پايين 4/7 از خون PH اگر كه معنا بدين ؛استپزشكي مدرن 
 PH اگر ولي .كند را فراهم مي عفونتابتال به  ةزمين و  كرده فيضعرا  بدن امر اين؛ شود مي

 معتدل آن PH كه فردي اساس، اين بر ،است گرم مزاج داراي فرد ،باشد 4/7 از باالتر خون
 و سرد طبيعت داراي ،)اسيدي( باشد كمتر آن PH اگر و ،معتدل مزاج داراي باشد 4/7 يعني
 -  73: 1351 مصطفوي،( شود مي دانسته گرم طبيعت داراي ،)قليايي( باشد آن از بيشتر اگر
  .)213 ،180 :1389 خدادي، ؛77

  
  دوم تعبير
 شود، مي استفاده متفاوت هاي مزاج از تعبير براي امروزه كه هايي معادل از ديگر يكي

 غدة كهمعنا  بدين است؛ )hyperthyroidism( هيپرتيروئيدي يا )hypothyroidism( هيپوتيروئيدي
 پايه ساز و سوخت(پاية  متابوليسم آن تبع به كه ،دافراد سردمزاج فعاليت كمي دار تيروئيد

)B.M.R.(( در .است فرد هر انرژي توليد ميزان حداقل پايه متابوليسم از منظور .دارند پاييني 
 افراد  از باالتري پاية متابوليسم درنتيجه كه مزاج فعاليت زيادي دارد، افراد گرم تيروئيد غدة مقابل،

  .)77 -  73: 1351 مصطفوي،( ارندد معمولي
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  سوم تعبير
 و هـا   الكتروليـت  و آب تعـادل  چگـونگي  به مزاج، گرمي و سردي مفاهيم از ديگر خوانش
 و آب هـا   كليـه  هرگاه كه معتقدند نظريه اين طرفداران .شود  مي معطوف كليه عملكرد نحوة

 فـرد  بـدن  در آب اگر بالعكس، و شده مزاج خشكي دچار فرد كنند، دفع زيادي الكتروليت
  .)212، 207 :1389 خدادي،( شد خواهد مزاجتري  دچار خصش ابد،ي فزوني
 

  چهارم ريتعب
 تفاوت است،  گرفته قرار نظر  مد نوين پزشكي در سرد و گرم مزاج براي كه ديگري تعبير
 نظريه اين به قائالن .است افراد )نورواندوكرين( هورمونيـ  عصبي سيستم پاسخ سطح

 عصبي سيستم و بيشتر سمپاتيك عصبي سيستم فعاليت داراي مزاج گرم افراد كه معتقدند
 نسبت افزايش با آن،بر  عالوه .ندا سردمزاج افراد از كمتري )واگ عصب( پاراسمپاتيك

 يابد  مي افزايش سمپاتيك عصبي سيستم فعاليت آن سردي شدت به مزاج گرمي شدت
)Shahabi, 2008: 147-156(.  

 و است مطابقامروزه  پزشكي هاي يافته با تعبيرها اين ازيك  كدام كه پرسيد توان مي
 ما كه است آن پرسش اين به پاسخ براي راه يك دارد؟ ترجيح ديگر تعابير بر سبب بدين

 سپس وداده  ترتيب مزاج سردي و گرمي جديد تعابير از انتظار مورد هاي  ويژگي از فهرستي
  .هاست ويژگي اين از بيشتري نسبت يدارا چهارگانة فوق تعابير ازيك  كدام مينيبب

  
  مزاج از جديد تعبير از انتظار مورد هاي  ويژگي

 را زيـر  ويژگي شش كم دست بايد آن امروزين تعبيرقدما،  ديد از مزاج تعريف به توجه با
  :باشد داشته
 

  اول ويژگي
 از اي مجموعـه  بتوانـد  كـه  باشـد  داشته فراعضوي عامل يك به اشاره بايد قبول مورد تعبير

 بايـد  قبـول  مـورد  تعبير كه امعن اين به كند؛ تبيين را گرم و سرد مزاج به مربوط هاي ويژگي
 به اختصاص و داشته را افتد مي اتفاق بدن اياعض و ها ارگان   ةهم در كه تغييراتي تبيين توان
  .باشد داشتهن خاص عضوِ يك
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  دوم ويژگي
، باشـد  متفاوت مختلف افراد در كه باشد   داشته اشاره بدن در كيفيتي به بايد نظر مورد تعبير
   .است شخص هر به مخصوص كيفيت نوعي مزاجقدما  يأر براساس چون

  
  سوم ويژگي
 سرد مزاج داراي افراد براي قدما كه يتوجيه توان بايد منتخب تعبير كه است اين سوم ةخصيص

  .شد داده اين ةبار در توضيحاتي مقاله قبلي هاي بخش در .باشد داشته را كردند  مي بيان گرم و
  

  چهارم ويژگي
 سلولي سطح در انفعاالت و فعل به معطوف بايد جديد، طب پذيرشِ مورد و صحيح تعبير

 كنند؛  مي پيدا بروز )ماكروسكوپيك( ها  اندام سطح در كه كيفياتي نه و باشد )ميكروسكوپيك(
 تفاوت مختلف هاي انسان در شود  مي آشكار ها  اندام سطح در كه ماكروسكوپيك شرايط كه چرا

  .ندارد را گرم و سرد هاي مزاج ميان هاي تفاوت توجيه توان قاعدتاً و نداشته هم با چنداني
  

  پنجم ويژگي
 نسبتي به دبتوان تا ،آيد بيرون سربلند ها آزمايشگاه در تجربي هاي  آزمون از بايد صحيح تعبير

  .يابد دست   مزاج انواع درخصوص ،قدما توسط شده مطرح هاي ويژگي با مختار تعبير بينِ ،معنادار
  

  ششم ويژگي
 اين كه است اين شود لحاظ صحيح تعبير در بايد كه ،ها آن ترين مهم شايد و ويژگي آخرين
 را سرد مزاج مثالً اگر كه امعن اين به باشد؛ صادق نيز سالم هاي انسان درموردبايد  تعبير
 همة صورت، اين در بدانيم، هيپرتيروئيدي معادل را گرم مزاج و هيپوتيروئيدي معادل
 و گرمي به معتقدين زعم به كهچرا بود؛ خواهند تيروئيد پركاري يا كاري كم دچار ها انسان
   .شود  مي يافت ندرت به معتدل مزاج مزاج، سردي
 استالزم  نوين، پزشكي در مزاج از قبول مورد تعبير هاي  ويژگي شدنِ مشخص از پس
 مشـخص  جـامع  و صحيح تعبير تا ،بسنجيم ها ويژگي اين كمح با را تعبير چهار از هركدام
 ايـن  از هركدام تجربي و پزشكي مباني به راجع مختصري توضيح ابتدا منظور اين به .گردد
  .يافت دست صحيح تعبير به بتوان بهتري دقت با تا يمكن  مي عرضه تعبير چهار
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  اول تعبير تجربيِ مباني
 انـواع  ،پردازيم مي بدن در باز و اسيد طبيعي هوموستاز به ابتدادر  ،نخست تعبير يحوضتدر 

   .شماريم برمي را ها آن و دهكر بررسي را زمينه اين در اختالالت
  

  باز و اسيد طبيعي هوموستاز
PH كمك به سلولي خارج و داخل شيميايي مواد بافري عمل توسط سيستميك، شرياني خون 

 تا 38/7 يا )Fauci & Braunwald, 2008: 14( 45/7 تا 35/7 بين كليوي، و تنفس دستگاه عملكرد
42/7 )Goldman, 2008: ch. 119( انسان بدن متابوليكي هاي فعاليت ةعمد .شود  مي داشته نگاه 

 و گلوكز كاتابوليسم ما بدن در اسيد داخلي توليد منشأ ترين بزرگ .شوند مي اسيد توليد به منجر
 درواقع، .شود مي دفع ريه توسط آن ةعمد بخش كهاست  اكسيدكربن دي و آب به چرب اسيدهاي

 اسيدهاي دفع ةوظيف .كند  مي دفع را سلولي تنفس اثر در شده تشكيل نباكسيدكر دي ريويتهوية 
 ،ها كربوهيدرات ناقص  سوختن ،گوگرد حاوي آمينة اسيدهاي سلولي متابوليسم حاصل كه غيرفرار

 در باز و اسيد تعادل ،درواقع .است كليوي دفعي هاي سيستم ةبرعهد هاست نوكلئوپروتئينتجزية  و
 وسو  يك از )exogenous( خارجي و )endogenous( داخلي بازهاي و اسيدها توليد مرهونِ بدن

 باعث يندافر اين سوي هر در اختالل .است ديگر سوي از كليوي و تنفسي تنظيمي هاي سيستم
  .)Guyton & Hall, 2011: 379-380( شود مي بدن در باز ـ اسيد اختالالت ايجاد

 اسـتفاده  هسلباخـ  هاندرسون ةمعادل از توان مي شرياني، خون PHكردن  مشخص جهت
   ):Fauci & Braunwald, 2008: 225( كرد

 PH = 6.1 + log 

.
 

  
  بازـ  اسيد تعادل اختالالت
 تغييرات .دارد وقوع امكان انسان بدن در 1ساده باز ـ اسيد اختالالت دسته چهار ،درمجموع

 آلكالوز يا اسيدوز سبب تواند مي است تنفسي سيستم در اختالل از ناشي كه pa co2 در اوليه
 در اختالل معلولِ كه پالسما كربنات بي غلظت در اوليه تغييرات همچنين و شود تنفسي
   .شود مي متابوليك آلكالوز يا اسيدوز ايجاد باعث است، كليوي سيستم

 از يناش تنفس آلكالوز و يپركاپنيه و ونيالسيپوونتيه از يناش تنفسي اسيدوز ،بنابراين
 غلظت كاهش علت به كيمتابول دوزياس مقابل در. است يپوكاپنيه آن تبع به و ونيالسيپرونتيه
 ديبا. است پالسما كربنات يب غلظت شيافزا از يناش كيمتابول آلكالوز و پالسما كربنات يب



  بازخواني مفهوم مزاج برپاية پزشكي مدرن   12

  1390سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، فلسفة علم

 يتعادل ستميس در هياول اختالالت يدرپ خود دةيچيپ يتعادل يها ستميس با بدن كهتوجه كرد 
 كند  يم تيتقو را طيشرا آن، كنندة يخنث عوامل و زند يم جبران به دست بدن، در باز ـ دياس
  .)Guyton & Hall, 2011: 380( است خارج مقاله نيا حوصلة از آن به پرداختن كه

  
  باز ـ اسيد اختالالت عالئم
   :است ذيل شرح به ساده اختالالت نوع چهار تفكيك به ،عالئم

  )respiratory acidosis( تنفسي اسيدوز
 آستريكسي با همراه ميوكلونوس و كنفوزيون آلودگي، خواب حالت حاد تنفسي اسيدوز در

)astrixis( فشار و مغز خون جريان افزايش دليل به .شوند ديده است ممكن CSF عالئم 
   .شود مالحظه است ممكن )سربري سودوتومور ادما، پاپيل( ISP افزايش

  )respiratory alkalosis( تنفسي آلكالوز
 كرختـي  پارستزي، اضطراب، سر، در سبكي احساس ،)هيپرونتيالنسيون( حاد حالت در
   .شود مي ديده پا و دست شدن سوزن سوزنو  دهان، اطراف

  )metabolic acidosis( متابوليك اسيدوز
 يـا  غيرارگانيـك  اسـيدهاي  يانباشـتگ  توانـد  مـي  كربنـات  بـي  غلظتة اولي كاهش علت
  .باشد اسهال طريق از كربنات بي دادن دست از يا و بدن در اندوژن ارگانيك اسيدهاي

  )metabolic alkalosis( متابوليك آلكالوز
 هيپوتانسـيون  اسـت  ممكـن  امـا ، نـدارد خاصـي   هـاي  نشانه و عالئمآلكالوز متابوليك، 

 سرم پتاسيم شديد كاهش در صورت هيپورفلكسي و ضعف .باشد داشته وجود ارتوستاتيك
  .)ibid: 381( دهد مي رخ عضالني عصبي پذيري تحريك و تتاني ندرتاً و آيد مي وجود هب

 يهـا   يژگـ يو در دقـت  وگفته شد  ريتعب نيا يتجرب يمبان درخصوصآنچه  به توجه با
؛ سـت ا هـا  ديگـر ويژگـي   فاقـد  اما دارد؛ را چهارم و ،دوم اول، ويژگي تعبير اين ،هگان شش

قدما  كه ميئعال توجيه توان تعبير اين زيرا ؛دانست يقبول قابل تعبيرتوان آن را  نمي رو اين از
 آزمـايش  تعبيـر  اينبراي ما  همچنين .ندارد را گرفتند  مي نظر در گرم و سرد هاي  مزاج براي

 مـزاج،  مفهـوم  تبيينِ جامعِ تعبير عنوان به تعبير اين پذيرشِ از گذشته .يميافتن يمؤيد تجربي
  .است يمعقولنا فرض كه خواهند بود باز و اسيد تعادل اختالل داراي افراد ةهم
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  دوم تعبير تجربيِ مباني
 هـايش   هورمـون  و تيروئيـد  مختصـر  معرفـي  به ابتدا دوم، تعبير تجربيِ مباني بررسي جهت

   .كرد خواهيم بررسي را هيپرتيروئيدي و هيپوتيروئيدي باليني عالئم سپس و پرداخته
  
  تيروئيد ةغد
 دو از غده اين .است شده واقع كريكوئيد غضروف ميان و )تراشه( ناي جلوي تيروئيد ةغد

 ةغد .است شده تشكيل شوند، مي وصل هم به )isthmus( ايسموس ةوسيل به كه طرفي لوب
 اين .كند  مي ترشح را يدوتيروئين تري و تيروكسين يعني هم به وابسته هورمون دو تيروئيد

 در و دندار سلولي تمايز در محوري نقش كودك، تكامل جريان ضمن هورمون دو
   .دنشو مي نمو و رشد تسهيل و متابوليكي و حرارتي تعادل حفظ باعث نيز ساالن بزرگ

  
  هيپوتيروئيدي
 .دهـد   مي رخ تيروئيدي هاي  هورمون كمبود علت به كه است باليني 2سندرمي هيپوتيروئيدي

 ولـي  شـود   مي تكامل و رشدي ماندگي عقب باعث هيپوتيروئيدي كودكان، و شيرخواران در
 خسـتگي  احساس حالي، بي به درنهايت و شود شروع مي سروصدا  بي عمدتاً ساالن بزرگ در

 جـدول  در يروئيـدي هيپوت ينبالي عالئم .شود  مي منجر ... و ،وزن تدريجي افزايش زودرس،
   .)Fauci & Braunwald, 2008: 926( است شده ذكر زير

 بيمار كه شود  مي اطالق مواردي به( عالئم
 )دارد  مي اظهار

 به معاينه طي پزشك كه شود  مي اطالق مواردي به(   ها هنشان
 )يابدميدستهاآن

  ضعف خستگي،
  پوست خشكي
  سرما احساس
  مو ريزش
  حافظه ضعف و تمركز در اختالل
  يبوست
  اشتها كاهش رغم علي وزن افزايش
  نفس تنگي

  صدا خشونت
  )آمنوره يا اليگومنوره بعدها( منوراژي
  پارستزي
 شنوايي اختالل

  خشك و ضخيم پوست
  سرد محيطي هاي اندام

  )ميكسدم( كرده پف پاي و دست صورت،
  منتشر آلوپسي
  كاري برادي
  محيطي 3ادم

  تاندوني هاي  رفلكس بازگشت در تأخير
  دستي مچ مجراي سندرم
  سروزي حفرات افوزيون
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  هيپرتيروئيدي
 در موجود تيروئيديِ هاي هورمون افزايش علت به كه است باليني سندرمي تيروتوكسيكوز

با هيپرتيروئيدي نيست؛ اما براي مترادف  تيروتوكسيكوز دقيقاً( شود مي ايجاد خون، گردش
 همين از ناشي هيپرتيروئيدي باليني تظاهرات .)ايم ها را يكسان فرض كرده پيشبرد بحث آن

 ... و پلك افتادگي تعريق، خيرگي، ترمور، كاردي، تاكي شامل كه است تيروئيدي هاي هورمون
  .استشده  ذكر )ibid: 928( زير جدول در كه است

 هاهنشان  عالئم
  ديسفوري پذيري، تحريك فعالي، بيش

   گرما نداشتن تحمل
  قلب تپش

  ضعف و خستگي
  اشتها افزايش رغم علي وزن كاهش
  اسهال

  پرنوشي
  جنسي ميل كاهش اوليگومنوره،

  سالمندان در AF كاردي؛  تاكي
  لرزش
  گواتر
  خشك و گرم پوست
  پروگزيمال ميوپاتي عضالني، ضعف

  پلك تأخير يا و توكشيدگي
  ژنيكوماستي

 ،هگان شش هاي  ويژگي در دقت و گفته شد تعبير اين تجربي مباني درخصوصآنچه  به توجه با
 تطبيق و سوم ويژگي درخصوص .دارد را چهارم و ،دوم اول، ويژگي تعبير اين كه گفت توان  مي

 اشاره آن بهقدما  كه گرم و سرد مزاج عالئم بر تيروئيد كاري  پر و كاري  كم باليني عالئم
 بخشي توجيه به قادر ولي ندارد را عالئم ةهم توجيه توان تعبير اين كه گفت توان  مي ،كردند  مي
 قيد در دقت .دريافت را ادعا اين درستي توان مي شده ارائه جداول به مراجعه با كه است عالئم از

 تعبيري به يافتن دست دنبال به ما كهكند  مي روشن را مطلب اين صحيح، تعبير براي جامعيت
 يك به نسبت پاسخ در تتفاو همچنين و مزاج گرم و سردمزاج افراد عالئم تمامي كه هستيم
 سردمزاج افراد عالئم از قسمتي تواند ميفقط  تعبير اين و كند توجيه را خارجي مشخص عامل

درمورد  سوم ويژگي دليل همين به ،ندارد را ها آن تمامي توجيه توان و كند توجيه را مزاج گرم و
 آن تجربي صحت مؤيد كه آزمايشگاهي تحقيقِ نيز، تعبير اين مورددر .نيست دقاص تعبير اين
 مطلب اين به اشاره ششم ويژگي .را ندارد پنجم ويژگيرو تعبير فوق  يافت نشد، ازاين باشد
 كه آن حال و كند پيدامعنا  سالم، هاي  انسان ةگستر در كه باشد نحوي به بايد جامع تعبير كه دارد
 حائز هم تعبير اين بنابراين .برخوردارند تيروئيد ةغد مناسب عملكرد از بوده يوتيروئيد افراد، اكثر
   .دانست جامعي تعبير را آن توان مين جهت، همين به و نيست نظر مورد هاي  ويژگي تمام
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  سوم تعبير تجربيِ مباني
 در مايعـات  توزيـع  چگـونگي  به را مختصري بحث ابتدا سوم، تعبير صحت بررسي جهت
   .رفت خواهيم بدن در پرآبي يا آبي كم عالئم سراغ به سپس و دهيم مي اختصاص بدن

 را انسـان  بـدن  وزن درصـد  60 و است زنده موجودات مولكولي جزء ترين فراوان آب
 چربـي  مقدار و دارد عكس نسبت بدن، چربي مقدار با بدن، تام مايع ميزان .دهد  مي تشكيل

 آب تمـام  دوسـوم  حـدوداً  .است متفاوت نژاد و تغذيه وضعيت و جنس، سن، براساس نيز
 چهارم سه .دارد وجود سلولي خارج هاي قسمت در سوم يك و سلولي داخل قسمت در بدن
 در كـه  اسـت  خـون  پالسـماي  در آن چهارم يك و بافتي ميان فضاي در سلولي، خارج مايع

  :)Guyton & Hall, 2011: 286( است شده داده نشان زيرشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كليوي سيستم دقيق عملكرد به وابسته بدن هاي الكتروليت و آب ميزان در تعادل ايجاد
 ةوسيل به بدن، امالح غلظت و آب دقيق تنظيم .است فراواني فاكتورهاي از متأثر خود كه است

 ساعت،  24 در ليتر 24 تا ليتر ميلي 500 از ادرار حجم تنظيم در كليه ةالعاد فوق توانايي
   .است كليه، نوروهيپوفيز ،تشنگي داخلي محور از متأثر عملكرد اين كه شود مي پذير امكان

 همراه ارتواستاتيك كاردي تاكي و گيجي با حجم، خفيف كاهش حالت در باليني هاي  يافته
 دهد مي رخ نيز خوابيده حالت در كاردي  تاكي عروقي، داخل قسمت حجم بيشتر كاهش با .است

 پايين، فشارخون با بيمار است ممكن ،حجم شديد كاهش در .يابد  مي كاهش ادراري ده برون و
 هاي ويژگي اين از بسياري .شود رو هروب كم بسيار ادراري ده برون و سرد انتهاهاي شعور، تيرگي
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 شـرح  بـه  اجمـاالً  امـا  است، مختصر بحث اين از خارج مركزي عصبي دستگاهبررسي 
  .پردازيم  مي هورموني سيستم با آن ارتباط و محيطي عصبي دستگاه از مختصري

  
   محيطي عصبي دستگاه
 محيطي اعصاب كه است شده تشكيل محيطي اعصاب و ها گانگليون از محيطي عصبي دستگاه
 حركتي بخش بر جا اين در بحث ةعمد .است مختلط و ،حركتي ،حسي نوع سه شامل خود

  .كنيم مي پوشي  چشم ها بخش ساير به پرداختن از رو، اين از و است متمركز محيطي عصبي دستگاه

  محيطي عصبي دستگاه حركتي بخش
د رون مي ها غده و ها ماهيچه به نخاع و مغز از كه هستند اعصابي از دسته آن حركتي اعصاب

 در كه هستند مترشحه هاي  غده اين بدن هورموني سيستم و عصبي سيستم تالقي محل(
 ةدست دو به كلي حالت در اعصاب از دسته اين ).آمد خواهد آن توضيح بعدي هاي  بخش
 تقسيم )autonomic nervous system( خودمختار يا احشايي و )somatic system( پيكري

 ها آن عمل و كنند مي دهي عصب را مخطط عضالت كه حركتي اعصاب از دسته آن .شوند مي
 هاي  ماهيچه كه حركتي اعصاب از اي دسته .شوند مي ناميده پيكري حركتي اعصاب است ارادي
 يا احشايي حركتي اعصاب كنند مي دهي عصب را مترشحه هاي سلول و ءاحشا جدار صاف

. دنشو  مي شناخته اتونوم عصبي دستگاه عنوان به اخير ةدست كه شوند مي ناميده خودمختار
 فعاليت درمجموع و قلب ريتم غدد، ترشح ،صاف عضالت فعاليت اتونوم عصبي سيستم
 از خود ةنوب به نيز اتونوم عصبي سيستم حركتي اعصاب .كنند مي تنظيم را احشايي هاي ارگان
 جزئيات به يافتن دست براي بحث ةعمد .دان شده تشكيل پاراسمپاتيك و سمپاتيك بخش دو

  .است معطوف اتونوم اعصاب دستگاه عملكرد به چهارم تعبير

  اتونوم عصبي دستگاه
 اعصاب دستگاه دو به ،)ANS( اتونوم اعصاب دستگاه يا خودمختار بخشگفتيم طوركه  همان

 اعصاب سيستم هاي نورون .شود مي تقسيم )parasympatic( پاراسمپاتيك و )sympatic( سمپاتيك
 و )preganglionic( گانگليوني پيش ةدست دو به عصبي گانگليون به ها آن اتصال طرز به بسته اتونوم
 دستگاه از گانگليوني پيش عصبي الياف .شوند مي بندي طبقه )postganglionic( گانگليوني پس

 عصبي ي  ها هرشت كه حالي در آورند، مي گانگليون به را عصبي هاي ايمپالس و آيند مي مركزي عصبي
 و صاف ي  ها هماهيچ به را عصبي هاي سيگنال و گيرند مي سرچشمه گانگليون از گانگليوني پس
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 پاراسمپاتيك و سمپاتيك گانگليوني پيش ي  ها هپايان در موجود نوروترانسميتر .كنند مي توزيع غدد
 اما ،شود مي آزاد هم پاراسمپاتيك گانگليوني پس ي  ها هپايان در كولين استيل البته .است كولين استيل
 نورآدرنالين و آدرنالين پاراسمپاتيك دستگاه گانگليوني پس ي  ها هپايان در موجود ترانسميترنورو
 دو به سمپاتيك اعصاب .)شود مي آزاد كولين استيل آن در كه عرق غدد ي  ها هپايان استثناي به( است
 عصبي هاي گره اما هستند مرتبط   ها همهر ستون طرف دو در واقع عصبي هاي گره از رديف
 بيشتر فعاليت براي را بدن سمپاتيك اعصاب .هستند هدف احشاء درون پاراسمپاتيك اعصاب
 عصب ترين مهم .كنند مي عمل سمپاتيك اعصاب برخالف پاراسمپاتيك اعصاب ولي كنند مي آماده

 شكم و سينه به گردن از عبور از پس و شود مي آغاز النخاع بصل از )واگ عصب( پاراسمپاتيك
 و سمپاتيك اعصاب دهي  عصب ةنحو و عملكرد .رسد  مي هدف هاي ارگان به جا آن از و رسد مي

  .است شده داده نمايش زير هاي  شكل در پاراسمپاتيك
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  مركزي عصبي سيستم با خودمختار عصبي سيستم ارتباط
 عصبي دستگاه تأثير تحت بودن مختار خود و استقالل داشتن عين در خودمختار عصبي دستگاه
 و )ليمبيك( كناري سيستم طريق از مركزي عصبي دستگاه .دارد قرار نيز )C.N.S( مركزي

 سيستم با هيپوتاالموس طريق از ويژه هب و تاالموس هاي هسته برخي اي، شبكه تشكيالت
  .گذارد مي تأثير آن اعمال در و كرده پيدا ارتباط خودمختار عصبي

  هورموني سيستم با خودمختار عصبي سيستم ارتباط
 اثر كليه فوق غدد مركزي قسمت بر سمپاتيكي ةشبك طريق از خودمختار عصبي سيستم
 شبكه تحريك به شبيه آثاري باعث كه شود  مي ها آن از آدرنالين ترشح باعث و هگذاشت

   .شود  مي سمپاتيكي
 تحريك سمپاتيك اعصاب وسيلة هب مستقيماً مختلف هاي اندام كه زماني همان در

ة غد مركزي بخش( آدرنال مدوالي از هميشه تقريباً نورآدرنالين و آدرنالين ،شوند مي
 تحريك مختلف راه دو از زمان هم طور هب عمالً ها اندام بنابراين، .گردند مي آزاد )كليوي فوق
 توسط غيرمستقيم طور هب ديگري و سمپاتيك اعصاب توسط مستقيماً يكي :شوند  مي

 معموالً وكرده  تقويت را يكديگر ،تحريك راه دو اين .آدرنال مدوالي هاي هورمون
 ها اندام اين تحريك مانع ها اندام سمپاتيك اعصاب انهدام مثالً د؛نشو  هم جانشين ندتوان مي
 غيرمستقيم طور به و شده آزاد خون داخل به كماكان نورآدرنالين و آدرنالين زيرا گردد نمي
 آدرنال دو هر مدوالي كامل رفتن بين از ترتيب، همين به .كنند مي تحريك را ها اندام اين

 سمپاتيك مستقيم مسيرهاي زيرا دارد سمپاتيك عصبي سيسان عمل بر ناچيزي اثر معموالً
 تحريك دوگانة مكانيسم بنابراين، .دهند انجام را الزم وظايف تمام تقريباً كماكان توانند مي

 مكانيسم، هر فقدان درصورت كه امعن اين به آورد مي وجود به اطمينان عامل يك سمپاتيك
   .شود مي آنجانشين  ديگري
 شده مطرح ادعاي دقيق طور به يمتوان  مي نورواندوكرين، سيستم از مختصري تبيين از پس

 داراي مزاج گرم افراد كه كنند  مي ادعا نظران  صاحببرخي از  .يمكن تحليل را چهارم تعبير در
 كمتري )واگ عصب( پاراسمپاتيك عصبي سيستم و بيشتر سمپاتيك عصبي سيستم فعاليت
 شدت  به مزاج گرمي شدت نسبت افزايش با آن،بر  عالوه، هستند سردمزاج افراد به نسبت
  ).Shahabi, 2008: 147-156( ابدي  يم افزايش سمپاتيك عصبي سيستم فعاليت آن، سردي
 هاي  ويژگي در دقت و تعبير اين تجربي مباني درخصوص شده داده توضيحات به توجه با
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 به و است هگان شش هاي ويژگي ةهم واجد تعبير، اين كه گفت توان  مي شده، رضهع  ةگان شش
 مطابق علمي جديد هايدستاورد با كه مزاج از قبول مورد تعبير رسد مي نظر به جهت، همين
   .است تعبير همين است
 ةنحو كه گفت توان  مي تعبير اين توسط ها، ويژگي ةهم كسب چگونگي حيتوض در
 خاص عضو يك به منحصر و بوده فراعضوي پاراسمپاتيك، و سمپاتيك اعصاب عملكرد
 تبيين توانِ تعبير، اين درضمن، .دارد سلولي سطح در بدن اعمال از كيفيتي به اشاره ونيست 
 از ششم و پنجم ويژگي دو .داردقدما  ديدگاه از را سرد و گرم هاي  مزاج به منتسب عالئمِ
 بود آمده ششم ويژگي در .برخوردارند صحيح تعبيركردنِ  مشخص براي اي  العاده  فوق تاهمي
 مزاج پذيرش باوگرنه  كند؛ صدق سالم افراد مورددر كه باشد اي  گونه به بايد صحيح تعبير كه

 اعصاب سيستم عملكرد در تفاوت .ايم  پذيرفته را او بودن بيمار درواقع فردي، براي گرم يا سرد
 ويژگي .نيست بيماري با مترادف عملكرد در تتفاو اين و دارد خوبي به را ويژگي اين اتونوم،
  .آمد  مي بيرون سربلند تجربي هاي  آزمون از بايد صحيح تعبير كه بود اين هم ديگر مهم

 40 تا 20 سالم مرد داوطلب 37سوي،  يك  از محققان تعبير، اين آزمايشگاهي بررسي براي
 وكردند  تقسيم مزاج سرد و مزاج گرم گروه دو به استاندارد ةنام پرسش يك از استفاده با را، ساله

 از حاصل نتايج براساس افراد، همة براي را آن سردي شدت  به مزاج گرمي شدت نسبت
 نفرين،  اپي هاي هورمون پالسمايي غلظت بررسي بهها  آن ديگر سوي از .كردند تعيين نامه پرسش
 اين غلظت و مزاج انواع بين منطقي اي  رابطه به بتوانند تا پرداختند كورتيزول و ،نفرين نوراپي

  ).ibid( يابند دست است، اتونوم اعصاب سيستم عملكرد سطح ةدهند  نشان كه ها هورمون
 عصبي سيستم فعاليت معناداري طور به مطالعه مورد مزاج گرم افراد كه دهند مي نشان نتايج
 كمتري كليوي فوق كورتيكوستروئيد فعاليت و كليوي فوق سمپاتيك فعاليت و بيشتر سمپاتيك
 مزاج  گرمي عنصر شدت افزايش با ديگر سوي از .دارند مطالعه مورد سردمزاج افراد به نسبت
 فعاليت به سمپاتيك عصبي سيستم فعاليت نسبت مطالعه، مورد افراد در آن سردي به نسبت

 گروه در نفرين اپي به نفرين نوراپي نسبت ميانگين .كرد  مي پيدا افزايش كليوي فوق سمپاتيك
 اين،بر  عالوه .است بيشتر سردمزاج گروه در نسبت اين ميانگين از معناداري طور به مزاج، گرم

 گرمي نسبت مقدار و نفرين  اپي به نفرين  نوراپي نسبت ميزان بين معناداري مثبت همبستگي
 افراد بين در نيز كورتيزول به نفرين نوراپي نسبت ميانگين .دارد وجود آن سردي به مزاج
 داراي افراد سرم در نسبت اين كه طوري به دهد  مي نشان معناداري تفاوت سردمزاج و مزاج گرم
  ).ibid( است بيشتر گرم مزاج
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 افراد در مزاج گرمي عنصر شدت افزايش كه گرفت نتيجه چنين توان  مي ،بنابراين
 كه  جايي آن از .است بوده همراه سمپاتيك عصبي سيستم فعاليت افزايش با همراه مطالعه  مورد
 نفرين نوراپي نسبت است، پاراسمپاتيك عصبي سيستم فعاليت با ارتباط در كورتيزول ترشح

 و سمپاتيك عصبي سيستم فعاليت بين تعادل ارزيابي براي معياري عنوان به خون كورتيزول به
 افراد كه گرفت نتيجه چنين توان  مي بنابراين .است شده پيشنهاد پاراسمپاتيك عصبي سيستم

  .ندا اجمز   گرم افراداز  بيشتري پاراسمپاتيك عصب سيستم فعاليت داراي سردمزاج
  
  چهارم تعبير پذيرفتن از حاصل نتايج

 يـافتن  دسـت  به توان  مي مزاج، براي امروزين تعبيري عنوان به چهارم تعبير پذيرفتن نتايج از
 معنايي كردن هماهنگ و مزاج تعبير كردن امروزي منظور به .كرد اشاره مزاج از جديد تعبيري

 چنـين  تغييـر  كمي با را مزاج تعريف توان  مي جديد، ايآر با كردند مي اختيار آن ازقدما  كه
  :كرد عنوان

 باعـث  كـه  اسـت  4بـدن  اياجـز  بين انفعاالت و فعل و واكنش از حاصل كيفيت مزاج
 اسـتعداد  در كيفيـت،  ايـن  خصوصيت تجلي .شود مي انسان بدن در خاص كيفيتي پيدايش
 يـا  دارو يـك  به نسبت واكنش نحوة در تفاوت يا بيماري، از خاص نوع يك رد يا پذيرش

 و حالت مزاج ديگر، بيان به .كند مي بروز ،)ذهني يا فيزيكي استرس( مشخص استرس يك
 غـدد  و اتونـوم  اعصـاب  سيسـتم  تـأثير  تحـت  مسـتقيماً  كه است آدمي بدن فعاليت كيفيت
  .)بدن هاي  سيستم تمامي تأثير تحت غيرمستقيم( است داخلي مترشحه
 به پاسخ نوع تعيين در ميزبان عامل تأثير به توان  مي كه است تعريف اين پذيرش با

 ةزنند هم به يكسانِ عوامل به مختلف افراد پاسخ يعني كرد؛ اذعان محيطي هاي  استرس
 هاي سيستم فعاليت از متفاوتي هاي نسبت و بوده متفاوت هم با است ممكن هومئوستاز،

 تواند مي مطلب اين .باشد داشته درپي را كليوي فوق غدد و ،پاراسمپاتيك سمپاتيك، عصبي
 بيماري يك به ابتال در افراد متفاوت استعدادهاي توجيه در مهم عوامل از يكي عنوان به

 به ابتال در مختلف افراد متفاوت استعداد به توان مي ،مثال براي .شود گرفته نظر در مشخص
 سديم افزايش طريق از ،نمك زياد مصرف ثيرأت نفع به زيادي شواهد .كرد اشاره باال  فشارخون
 براي .)Fauci & Braunwald, 2008: 97( دارد وجود باال  فشارخون ايجاد در ،بدن در موجود
 اين .شود محبوس بدن در   ها هكلي توسط بايد اضافي سديم از مقداري باال  فشارخون ايجاد
 كه ،است رنين ترشح افزايش ها آن ةازجمل كه دهد رخ گوناگوني هاي روش به تواند مي عمل
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 عصبي سيستم تحريك كه  جايي آن از .گردد مي آب و سديم كليوي حبس افزايش به منجر
 عصبي سيستم بيشتر فعاليت داراي كه شخصي شود، رنين ترشح باعث تواند  مي سمپاتيك،
 نمك زياد مصرف اثر بر باال  فشارخون به ابتال براي بيشتري استعداد داراي است، سمپاتيك
   ).Shahabi, 2008: 147-156( بود خواهد
  
  گيري  نتيجه
 توان  مي است، قديم طبيعياتي و طبي مباني با هماهنگ و كهن مفهومي مزاج مفهوم هرچند

 كيفيت قدما، نظر در مزاج .كرد بازتعبير امروزين تجربي علوم ديأيت مورد اصول ةبرپاي را آن
 از يك  هيچ واكنش اين اثر در كه نحوي به است جسمة اولي عناصر ميان واكنشِ از حاصل
 با متفاوت و جداگانه كيفيتي كهبل شود؛  نمي غالب ديگري بر جسم ةدهند تشكيل عناصر
 ديدگاه از .يافتقدما  آثار ةعمد در توان  مي را مزاج از معنا اين .شود  مي محقق اوليه، عناصر
 فكري، نظام اين در .است سالمتي داشتن معناي به مزاج اعتدال حفظ و نگهداريقدما، 
  .است رفته تازدس تعادلرداندن بازگ براي تالش معناي به هم درمان
 پيشـنهادي  تعبيـر  چهار ،مزاج سنتي مفهوم از روزآمد تعبيري يافتن براي جوو جست در
 تعبيـر  كـه  پـرداختيم  ويژگـي  شش ةارائ به ابتدا صحيح، تعبير انتخابِ مقام در و شد مطرح

 چهـار  هـر  تجربـيِ  مبـاني  تحليل و بررسي ةساي در .باشد ها آن حائزِ بايد مي مزاج امروزين
 ناظر كه چهارم تعبير تعابير، اين ميان از كه رسيديم نتيجه اين به درنهايت بحث، مورد تعبير
 بـر  .اسـت  گانه شش هاي ويژگي ةهم واجد است، اتونوم اعصاب سيستم عملكرد كيفيت به
 بـراي  بـديلي  عنـوان  به را اتونوم اعصاب سيستم عملكرد كيفيت توان  مي امروزه اساس، اين

  .گرفت نظر در مزاج سنتي مفهومِ

  
  نوشت پي

  

معنـاي   اختالالت ساده بـه . شود اختالالت اسيد و باز، به دو دستة كلي ساده و مختلط تقسيم مي. 1
معناي اختالالت غيروابسته ولي همراه بـا   وقوع يكي از چهار حالت است، و اختالالت مختلط به

 .هاي جبراني نيست  عنوان پاسخ هم است كه صرفاً به

عبـارت اسـت از مجموعـه     )syndrome( سندرم .گيرد قرارتفاوت سندرم و بيماري بايد مدنظر . 2
ها آغاز يك بيماري يا  افتند و وقوع آن زمان اتفاق مي كه هم ،هاي باليني و مشخص عالئم و نشانه

 .دهد ناهنجاري را هشدار مي
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 .شود  ميبافتي يا حفرات بدن، اطالق  شدنِ بيش از حد مايعات، در فضاي ميان  به جمع) edema(ادم  .3
شود اين تعريف مقيد به ديدگاهي كه عناصر را منحصر در چهار عنصر  كه مالحظه مي گونه همان .4

  .داند نيست مي
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