
 

 عولکزد ٍ ٍظایف هعذُ اس کتاب جیَاًی تزجوِ دکتز عثاس اًصاری

 

آػٕب٘ی ؿٙبختٝ ؿذٜ ا٘ذ چٖٛ ٔٙـب تٕبْ -ٔؼذٜ ٟٕٔتشیٗ ا٘ذاْ یبً٘ اػت. ٔؼذٜ ثٝ ٕٞشاٜ ؼحبَ ثٝ ػٙٛاٖ سیـٝ چی پغ

تـىیُ ٔی ؿٛد(. ػٛاالت  1آػٕب٘ی وٝ دس صٔبٖ ا٘ؼمبد ٘ؽفٝ-اص تِٛذ اػت )ثشػىغ چی لجُچی ٚ خٖٛ تِٛیذؿذٜ ثؼذ 

آٖ ٔـتك ٔی ؿٛد. ػٛاالت ػبدٜ 2ٔضٜ اص 5ٔی ٌٛیذ: ؼحبَ ٚ ٔؼذٜ ٔبٔٛساٖ ٔؼئَٛ رخیشٜ غزا ٞؼتٙذ ٚ  8ػبدٜ دس فصُ 

ؼؼٓ ٚاسد دٞبٖ ٔی  5یبً٘ اػت، ا٘ذاْ  6ٔی ٌٛیذ: ٔؼذٜ دسیبی آة ٚ دا٘ٝ اػت ٚ ٔٙجغ ثضسي غزا ثشای  11دس فصُ 

ا٘ذاْ یبً٘ ٕٞٝ اص ٔؼذٜ ٔـتك ٔی  6ا٘ذاْ ییٗ ٚ  5ا٘ذاْ ییٗ دس ٔؼذٜ رخیشٜ ؿٛد ٚ ثٙبثشایٗ ٔضٜ ٞبی  5ؿٛد تب ثشای تغزیٝ 

 ؿٛد.

 عولکزدّا ٍ ٍظایف:

 

 ٍظایف هعذُ را لیست هی کٌذ. 11-1جذٍل 

 : ٚظبیف ٔؼذ13ٜ-1خذَٚ 

 سا وٙتشَ ٔی وٙذدسیبفت ٚ تدضیٝ ٚ ػُٕ آٔذٖ غزا 

 ا٘تمبَ خٛٞشٜ غزا سا وٙتشَ ٔی وٙذ

 حشوت ثٝ ػٕت پبییٗ چی سا وٙتشَ ٔی وٙذ

 ٔٙـب ٔبیؼبت ثذٖ اػت

 

 دریافت را کٌتزل هی کٌذ:

غزا ٚ آؿبٔیذ٘ی ٚاسد دٞبٖ ؿذٜ ٚ ػپغ اص ؼشیك حّك ٚ ٔشی ثٝ ٔؼذٜ ٔی سػٙذ. ػپغ ٔؼذٜ غزا ٚ آؿبٔیذ٘ی سا دسیبفت 

دس ایٙدب صشفب حمیمت آؿىبسی وٝ ٔؼذٜ غزا ٚ آؿبٔیذ٘ی لٛست دادٜ ؿذٜ سا آٟ٘ب سا ٍ٘ٝ ٔی داسد. دسیبفت  ٔی وٙذ ٚ

 دسیبفت ٔی وٙذ سا ٘ـبٖ ٕ٘یذٞذ ثّىٝ حفظ ٚ ٍٟ٘ذاسی آٟ٘ب دس پبییٗ سا ٘یض دسثشداسد.

ٔحٛس  66بٔیذٜ ٔی ؿٛد. فصُ چٖٛ ٔؼذٜ، غزا ٚ آؿبٔیذ٘ی سا دسیبفت ٔی وٙذ ا٘جبس ثضسي ٚ ٘یض دسیبی غزا ٚ آؿبٔیذ٘ی ٘

سٚحب٘ی ٔی ٌٛیذ: ا٘ؼبٖ ٞب چی سا اص غزا ٔی ٌیش٘ذ ٚ غزا تٛػػ ٔؼذٜ ٌشفتٝ ٚ دسیبفت ٔی ؿٛد. اص ایٙشٚ ٔؼذٜ دسیبی 

 چی ٚ خٖٛ ٚ دسیبی غزا ٚ آؿبٔیذ٘ی اػت.

                                                 
1 conception 

 
 



 

ٔؼذٜ اػت ٚ اؿتٟبی وٓ ٚظیفٝ ٔؼذٜ دس دسیبفت ثب اؿتٟب ٘یض استجبغ داسد. اؿتٟبی خٛة ٚ ػبِٓ ٘ـب٘ٝ دسیبفت لٛی تٛػػ 

٘ـبٖ دٞٙذٜ دسیبفت ظؼیف ٔؼذٜ اػت ٚ فمذاٖ وبُٔ اؿتٟب ػالٔت اص وبسافتبدٖ وبُٔ ٚظیفٝ دسیبفت ٔؼذٜ اػت. آسٚؽ 

 صدٖ، حبِت تٟٛع ٚ اػتفشاؽ ٘یض دسیبفت ظؼیف تٛػػ ٔؼذٜ سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.

 ػّٕىشد ٔؼذٜ سا خالصٝ ثیبٖ ٔی وٙذ. 13-2خذَٚ 

 

 

 

 

 غذا را کٌتزل هی کٌذ: 4ٍ عول آهذى 1تجشیِ یا ّضن

تغییشؿىُ ٔی دٞذ.  "تدضیٝ ٚ ػُٕ آٔذٖ"ٔؼذٜ غزا ٚ آؿبٔیذ٘ی لٛست دادٜ ؿذٜ سا ثب یه فشآیٙذ تخٕیشی تحت ػٙٛاٖ 

ٔی ٌٛیذ: ػبٖ خیبئٛ ٔیب٘ی دس ٔؼذٜ اػت... ٚ ٞعٓ ٚ ػُٕ آٔذٖ غزا ٚ آؿبٔیذ٘ی سا  31دس فصُ  والػیه ٔـىالت

بصی ٚ اػتخشاج خٛٞشٜ خبِص ٚ پبن اص غزا فشاٞٓ ٔی وٙتشَ ٔی وٙذ. ایٗ ػُٕ ٔؼذٜ صٔیٙٝ سا ثشای ؼحبَ خٟت خذاػ

وٙذ. ثٝ خبؼش ػّٕىشد ٔؼذٜ دس تدضیٝ ٚ ػُٕ آٚسدٖ، ػبٖ خیبئٛ ٔیب٘ی اغّت ثب دیً دس حبَ خٛؽ لبثُ لیبع اػت. 

 غزا ثؼذ اص تغییشؿىُ دس ٔؼذٜ، ثٝ ػٕت سٚدٜ وٛچه پبییٗ ٔیشٚد تب خذاػبصی ٚ خزة ثیـتش ا٘دبْ ؿٛد.

ش ؿىُ غزا ثٝ ایٗ ٔؼٙی اػت وٝ ٔؼذٜ ثٝ ٕٞشاٜ ؼحبَ ٔٙـب چی ٚ خٖٛ دس ثذٖ اػت. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٘مؾ ٔؼذٜ دس تغیی

ا٘ذاْ ییٗ تٕبْ چی سا اص ٔؼذٜ ٔی ٌیش٘ذ  5ٔی ٌٛیذ:  19آػٕب٘ی خٛا٘ذٜ ٔی ؿٛد. ػٛاالت ػبدٜ دس فصُ -سیـٝ چی پغ

ی چیٙی ٔؼذٜ ٔٙـب چی دس ثذٖ اػت. ٔؼذٜ ییٗ اػت. دس ٔذت پیـشفت تئٛسی ؼت ػٙت ا٘ذاْ 5ٚ ثٙبثشایٗ ٔؼذٜ، سیـٝ 

ٔتشادف پیؾ ثیٙی خٛة ٚ خٛد ص٘ذٌی اػت دس حبِی وٝ فمذاٖ ٚ غیبة چی ٔؼذٜ ٔتشادف پیؾ ثیٙی ظؼیف ٚ خٛد 

ٔشي اػت. اٌش چی ٔؼذٜ ٕٞچٙبٖ لٛی ثبؿذ إٞیت ٘ذاسد وٝ ثیٕبسی چمذس خذی اػت، پیؾ ثیٙی خٛة خٛاٞذ ثٛد. 

ی ٔؼذٜ ثبؿذ، ص٘ذٌی ٞؼت ٚ اٌش چی ٔؼذٜ ٘جبؿذ ٔؼبٚی ثب ٔشي خٛاٞذ ثٛد. ثبیذ تٛخٝ اص ایٙشٚ ٌفتٝ ٔی ؿٛد: اٌش چ

 داؿت وٝ دس ایٗ ٔتٗ اصؽالح چی ٔؼذٜ ؿبُٔ چی ؼحبَ ٘یض ٔی ثبؿذ.

Yi Jia Yan (1585-1664 ،ٔی ٌٛیذ: اٌش چی ٔؼذٜ لٛی ثبؿذ )ییٗ ػبِٓ ٞؼتٙذ ٚ اٌش چی ٔؼذٜ ظؼیف ثبؿذ  ا٘ذاْ 5

ٔی ٌٛیذ: چی ٔؼذٜ غزای خٛد ص٘ذٌی اػت. اٌش ٔؼذٜ لٛی ثبؿذ  Zhong Jie Binٌزاس٘ذ.  آٟ٘ب سٚ ثٝ صٚاَ ٔی

                                                 
3 rotting 
4 ripening 

 : ٔؼذٜ دسیبفت سا وٙتشَ ٔی وٙذ:13-2خذَٚ 

 سا دسیبفت ٚ دس پبییٗ ٍ٘ٝ ٔی داسد.ٔؼذٜ غزا ٚ ٘ٛؿیذ٘ی ٞب 

 دسیبفت ثب اؿتٟب ٘یض استجبغ داسد.

 ٔؼذٜ ا٘جبس ثضسي ٚ دسیبی غزا ٚ ٘ٛؿیذ٘ی ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد.



 

ص٘ذٌی ػبِٓ خٛاٞذ ثٛد ٚ اٌش ٔؼذٜ ظؼیف ثبؿذ ص٘ذٌی ٘بػبِٓ خٛاٞذ ثٛد. ٚی ٕٞچٙیٗ ٔی ٌٛیذ: پضؿىی وٝ ٔی 

 خٛاٞذ ص٘ذٌی سا لٛت ثخـذ ثبیذ ا٘شطی ٔؼذٜ ٚ ؼحبَ سا افضایؾ دٞذ.

یذٜ خٛثی اص لذست ٘ؼجی یب ظؼف چی ٔؼذٜ ثیبٖ ٔی وٙذ. آػتش ؼجیؼی اص ػّٕىشد ؼجیؼی ٔؼذٜ پٛؿؾ یب آػتش صثبٖ ا

٘بؿی ٔی ؿٛد ٚ ثٙبثشایٗ یه آػتش یب پٛؿؾ ٘بصن ػفیذ سیـٝ داس ٚظؼیت خٛة چی ٔؼذٜ سا ٔٙؼىغ ٔی وٙذ. حتی 

سد ایٗ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ چی اٌش پٛؿؾ پبتِٛٛطیىی ثبؿذ )یؼٙی صسد ٚ خیّی ظخیٓ( ٚ اٌش صثبٖ سیـٝ پبتِٛٛطیىی دا

ٔؼذٜ ٞٙٛص ػبِٓ اػت )ِٚٛ ایٙىٝ ثیٕبس یه ػبُٔ ثیٕبسی صا، دس ایٗ ٔٛسد حشاست، سا داؿتٝ ثبؿذ( ٚ ایٙىٝ ٚظؼیت ٔی 

 تٛا٘ذ ٘ؼجتب ساحت دسٔبٖ ؿٛد.

 ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ سٚؽ دسٔبٖ تبویذ وشدٜ اػت. ٔـٟٛستشیٗ "حفظ چی ٔؼذٜ"یه ٔىتت تفىش پیـشفتٝ ثش إٞیت  

"ثحث ثشسٚی ٔؼذٜ ٚ ؼحبَ"( ، ٘ٛیؼٙذٜ وتبة ٔـٟٛس 1251-1186) Li Dong Yuanؼشفذاس ایٗ ٔىتت 
5  (Pi Wei 

Lun.ثٛد ) 

 ایٗ ٚظیفٝ ٔؼذٜ سا خالصٝ ثیبٖ ٔی وٙذ. 13-3خذَٚ 

 

 

 

 

 

 اًتقال جَّزُ غذا را کٌتزل هی کٌذ:

ٔؼذٜ ثٝ ٕٞشاٜ ؼحبَ ٔؼئَٛ ا٘تمبَ خٛٞشٜ غزا غزا ثٝ وُ ثذٖ ثٛیظٜ ا٘ذاْ ٞب ٞؼتٙذ. اص ایٗ ٘ظش ٘مؾ ٞبی ٔؼذٜ ٚ ؼحبَ 

تفىیه ٘بپزیش اػت. چٙب٘چٝ ٔؼذٜ لٛی ثبؿذ ٚ چی وبفی خٟت اػتخشاج ٚ ا٘تمبَ خٛٞشٜ غزا ثٝ ػشاػش ثذٖ سا داؿتٝ 

اٌش ٔؼذٜ دچبس وٕجٛد ثبؿذ، خٛٞشٜ غزا خیّی ظؼیف خٛاٞذ ثٛد  ثبؿذ، ؿخص احؼبع لذست ٚ پشا٘شطی ثٛدٖ سا داسد.

ٚٔؼذٜ ثشای ا٘تمبَ آٟ٘ب ثٝ ػشاػش ثذٖ چی ٘خٛاٞذ داؿت. ثٙبثشایٗ ؿخص احؼبع خؼتٍی داسد ٚ اص ظؼف ٔبٞیچٝ ٞب دس 

 س٘ح اػت. یه وٕجٛد دس ٞشدٚی ٔؼذٜ ٚ ؼحبَ اص سایح تشیٗ ٚظؼیت ٞبی ٔٛسد ٔٛاخٝ دس پضؿىی اػت وٝ فشد سا

 خؼتٝ ٚ ا٘ذاْ ٞب سا ظؼیف ٔی ػبصد.

                                                 
5 Discussion on stomach and spleen 

 : ٔؼذٜ تدضیٝ ٚ ػُٕ آٔذٖ غزا سا وٙتشَ ٔی وٙذ:13-3خذَٚ 

 ثـىٙذ.ٔؼذٜ غزا سا ٔی خیؼب٘ذ تب آٖ سا ثٝ لؽؼبت سیض 

( اص ٔؼذٜ اػتخشاج ٔی Gu Qiٔؼذٜ ٔٙـب چی اِٚیٝ ٚ خٖٛ اػت چٖٛ چی غزا )

 ؿٛد.

چی ٔؼذٜ لٛی , پیؾ ثیٙی خٛة أشاض سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ. چی ٔؼذٜ ظؼیف یه 

 پیؾ ثیٙی ظؼیف سا دالِت داسد.

 پٛؿؾ یب آػتش صثبٖ , چی ٔؼذٜ سا ٔٙؼىغ ٔی وٙذ.



 

: یه وٕجٛد دسچی ٔؼذٜ ٚ چی ؼحبَ اص سایح تشیٗ ٚظؼیت ٞبی وّیٙیىی اػت وٝ ؿخص سا دچبس ًکتِ کلیٌیکی

 ٞؼتٙذ. ST-36 Zusanli  ٚSP-6 Sanyinjiaoخؼتٍی ٔضٔٗ ٔی وٙذ. ثٟتشیٗ ٘مبغ ثشای ایٗ حبِت، 

ٔی ٌٛیذ: چی ا٘ذاْ ٞب ثشای  19تبثیش داسد. ػٛاالت ػبدٜ دس فصُ  ػّٕىشد ٔؼذٜ دس ا٘تمبَ خٛٞشٜ غزا ثش ظشثبٖ ٘یض

سػیذٖ ثٝ ٔؼیش سیٝ ثٝ چی ٔؼذٜ ٔتىی اػت. ایٗ ثذیٗ ٔؼٙی اػت وٝ چی ٔؼذٜ ثب ا٘تمبَ خٛٞشٜ غزا ثٝ تٕبْ ا٘ذاْ ٞب، 

خبصی اص اص یه سػیذٖ چی ا٘ذاْ ٞب ثٝ ظشثبٖ سا تعٕیٗ ٔیىٙذ )وٝ اِجتٝ ظشثبٖ ثش سٚی ٔؼیش سیٝ اػت(. حبِت ٞبی 

٘جط ٘شٔبَ ٚخٛد داسد وٝ ثب یه چی ٔؼذٜ ٔٙبػت ٔشتجػ ٞؼتٙذ. ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ یه ٘جط ٕٞشاٜ ثب یه چی ٔؼذٜ 

خٛة، وٝ ٘ٝ ظؼیف ٚ ٘ٝ لٛی ثبؿذ ،ثب ییٗ ٚیبً٘ ثٝ خٛثی ٕٞبًٞٙ ؿذٜ، ٚظشثٝ ٔٙظٓ ٚ ٘ؼجتب آٞؼتٝ خٛاٞیٓ داؿت. 

٘شْ ٚ ِؽیف ٔی ػبصد: اٌش ٘جعی ثؼیبس خـٗ ٚ ػخت احؼبع ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ یه چی ٔؼذٜ خٛة ٕٞچٙیٗ ٘جعی 

 ؿٛد ٘ـبٖ دٞٙذٜ فمذاٖ چی ٔؼذٜ اػت. 

دس پبیبٖ ثب تٛخٝ ثٝ ػّٕىشد ٔؼذٜ دس ا٘تمبَ خٛٞشٜ غزا، ٚظؼیت ٔؼذٜ ثؼیبس ثٝ پٛؿؾ صثبٖ ساثؽٝ داسد. پٛؿؾ صثبٖ 

وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔحصَٛ خب٘جی ػُٕ تدضیٝ ٚ ػُٕ آٔذٖ ٔؼذٜ تِٛیذ ٔی ؿٛد، تـىیُ ٔی ؿٛد ثٝ  6ثٛػیّٝ سؼٛثت چشویٗ 

ؼٛسی وٝ ایٗ سؼٛثت چشویٗ ثؼذا ثٝ ػٕت صثبٖ ثبال ٔی آیذ تب پٛؿؾ یب آػتش صثبٖ سا تـىیُ دٞذ.  ثٙبثشایٗ یه 

ٔی دٞذ وٝ ػّٕىشد  پٛؿؾ ػفیذ ٘بصن ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔؼذٜ ثٝ دسػتی ػُٕ ٔی وٙذ. فمذاٖ یه پٛؿؾ ٘ـبٖ

ٌٛاسؿی ٔؼذٜ آػیت دیذٜ ٚ چی ٔؼذٜ ثٝ ؿذت ظؼیف ؿذٜ اػت. سً٘ آػتش صثبٖ ٘یض ثؼیبس خٛة پبتِٛٛطی ٔؼذٜ سا 

ٔٙؼىغ ٔی وٙذ: یه پٛؿؾ ػفیذ ظخیٓ ػشدی ٔؼذٜ سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ دس حبِی وٝ یه پٛؿؾ صسد ظخیٓ ٘ـبٖ اص 

 حشاست دس ٔؼذٜ اػت.

 ٔی تٛا٘ذ اص ساٜ ٞبی صیش تـخیص دادٜ ؿٛد: : ٚظؼیت چی ٔؼذٜ ًکتِ کلیٌیکی

 آػتش یب پٛؿؾ صثبٖ: پٛؿؾ ػفیذ ٘بصن تب سیـٝ صثبٖ، ٘ـبٖ اص چی ٔؼذٜ خٛة اػت.

 ٘جط: یه ٘جط آساْ، سٚاٖ ٚ ٘ؼجتب ٘شْ ٘ـبٖ اص چی ٔؼذٜ خٛة اػت.

 خالصٝ ثیبٖ ٔی وٙذ. ایٗ ػّٕىشد ٔؼذٜ سا 13-4خذَٚ 
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 : هعذُ اًتقال جَّزُ غذا را کٌتزل هی کٌذ:11-4جذٍل 

 ى ٍ تَیژُ تِ اًذام ّا هٌتقل هی کٌذ.هعذُ جَّزُ غذا را تِ سزاسز تذ

 چٌاًچِ اتي اًتقال آسیة تیٌذ شخص احساس خستگی ٍاًذام ّا احساس ضعف دارًذ.

 هعذُ چی غذا را تِ ًثض هٌتقل هی کٌذ.

 هعذُ هقذاری رعَتت چزکیي را تِ ستاى هٌتقل هی کٌذ کِ پَشش عثیعی ستاى را تَلیذ هی کٌذ.

 



 

 حزکت تِ سوت پاییي را کٌتزل هی کٌذ:

ٔؼذٜ غزای تغییشؿىُ یبفتٝ سا ثٝ ػٕت سٚدٜ وٛچه پبییٗ ٔی فشػتذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ، چی ٔؼذٜ ػبِٓ یه حشوت ثٝ 

ػٕت پبییٗ داسد. چٙب٘چٝ چی ٔؼذٜ ثٝ ػٕت پبییٗ ثشٚد ٌٛاسؽ خٛة ٚ ثذٖٚ ػبسظٝ خٛاٞذ ثٛد. اٌش چی ٔؼذٜ ٘تٛا٘ذ 

ثٝ ػٕت پبییٗ حشوت وٙذ غزا دس ٔؼذٜ ساوذ خٛاٞذ ثٛد ٚ ثٝ احؼبع ػیشی ٚ حبِت تٟٛع ، ثشٌـت ٔضٜ تشؽ ثٝ دٞبٖ 

 ، آسٚؽ صدٖ، ػىؼىٝ، حبِت تٟٛع ٚ اػتفشاؽ ٔی ا٘دبٔذ.

ٞشچٙذ حشوت ثٝ ػٕت پبییٗ چی ٔؼذٜ اص حشوت صشفب ثٝ ػٕت پبییٗ اص ٔؼذٜ ثٝ سٚدٜ وٛچه، ٔؼٙی ٚػیغ تشی داسد. 

ٚ  4-26ٌب٘ٝ داسد. ٔؼذٜ ٚ ؼحبَ ٔحٛس ثذٖ ٞؼتٙذ )ؿىُ 5ٔتؼّك ثٝ صٔیٗ اػت وٝ خبیی ٟٔٓ ٚ ٔشوضی دس ػٙبصش ٔؼذٜ 

سا ثجیٙیذ(. ٚ ٔؼذٜ ٚ ؼحبَ ٔتؼّك ثٝ ػبٖ خیبئٛ ٔیب٘ی ٞؼتٙذ. ثٙبثشایٗ ثٝ ٕٞٝ ایٗ دالیُ ٔؼذٜ ٚ  87ٚ  86دس صفحٝ  21-4

ب ٚ ػبختبسٞب سا اؿغبَ ٔی وٙذ: خشوت ثٝ ػٕت ثبالی چی ؼحبَ ؼحبَ خبی اػتشاتظیه ٟٔٓ ٚ ٔشوضی دس ٔیبٖ ا٘ذاْ ٞ

 ٚ حشوت ثٝ ػٕت پبییٗ چی ٔؼذٜ ثشای حشوت دسػت چی دس ٔـؼُ )ػب٘دیبئٛ( ػٝ ٌب٘ٝ تؼییٗ وٙٙذٜ اػت.

وجذ ثٝ حشوت ثٝ ػٕت پبییٗ چی ٔؼذٜ وٕه ٔی وٙذ: دس ؿشایػ ؼجیؼی، چی وجذ ثٝ حشوت ثٝ ػٕت پبییٗ چی ٔؼذٜ 

ٌٛاسؽ وٕه ٔی وٙذ. اٌش چی وجذ دس ػبٖ خیبئٛ ٔیب٘ی ساوذ ثٕب٘ذ ٔی تٛا٘ذ ٔب٘غ حشوت ٘ضِٚی چی  ٚ ثٙبثشایٗ ثٝ

 ٔؼذٜ ؿٛد وٝ ٔٛخت آسٚؽ صدٖ، ػىؼىٝ، حبِت تٟٛع ٚ اػتفشاؽ ٔی ؿٛد.

 ایٗ ػّٕىشد سا خالصٝ ثیبٖ ٔی وٙذ. 13-5خذَٚ 

 

  

هعذُ 

هٌشا 

 هایعات است:

ٔبیؼبت وبفی  ٘یبص اػت تب ٔبدٜ حیبتی سا اص ٔؼذٜ ثشای تدضیٝ )ٞعٓ( ٚ ػُٕ آٔذٖ غزا ثٝ ٔبیؼبت فشاٚاٖ ٘یبص داسد چٖٛ 

یه ػصبسٜ یب یه ػٛح ٌیبٞی اػتخشاج وٙذ. ػالٜٚ ثش ایٗ ٔبیؼبت خٛد اص غزا ٚ ٘ٛؿیذ٘ی خٛسدٜ ؿذٜ ٘بؿی ٔی ؿٛ٘ذ. 

ٔؼذٜ تعٕیٗ ٔی وٙذ وٝ ثخـی اص غزا ٚ ٘ٛؿیذ٘ی سا وٝ ٕ٘ی تٛا٘ذ ثشای ػبخت خٛٞشٜ غزا اػتفبدٜ ؿٛد سا ٔتشاوٓ ٔی 

ٔبیؼبت ثذٖ سا تـىیُ دٞذ. ثٙبثشایٗ ٔؼذٜ یه ٔٙجغ ٟٔٓ ٔبیؼبت دس ثذٖ اػت ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ وٙذ تب 

 ٔؼذٜ سؼٛثت سا دٚػت داسد ٚ اص خـىی ٔتٙفش اػت.

 : هعذُ حزکت تِ سوت پاییي چی را کٌتزل هی کٌذ:11-5جذٍل 

 ُ پاییي هی رٍد تا تاقیواًذُ غذا را تِ رٍدُ کَچک هٌتقل کٌذ.چی هعذ

 هعذُ در هزکش است ٍ حزکت تِ سوت پاییي چی آى ضزٍری است.

 چی کثذ تِ حزکت تِ سوت پاییي چی هعذُ کوک هی کٌذ.



 

اٌش ٔبیؼبت ٔؼذٜ فشاٚاٖ ثبؿذ ٞعٓ خٛة خٛاٞذ ثٛد ٚ دسن ٔضٜ، ؼجیؼی اػت. چٙب٘چٝ ٔبیؼبت ٔؼذٜ ٘بوبفی ٚ دچبس 

ؿخص احؼبع تـٍٙی داسد ٚ صثبٖ خـه ٚ تشن خٛسدٜ داسد ٚ ٌٛاسؽ ظؼیف خٛاٞذ ثٛد. یىی اص وٕجٛد ثبؿذ 

 دالیُ ٟٔٓ وٕجٛد ٔبیؼبت ٔؼذٜ خٛسدٖ غزا دیش ٚلت دس ؿت اػت.

ػّٕىشد ٔؼذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙـب ٔبیؼبت ساثؽٝ ثؼیبس ٘ضدیىی ثب وّیٝ داسد. وّیٝ ٞب ثشخی اٚلبت دسٚاصٜ ٔؼذٜ ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ 

ب ٔبیؼبت سا دس ػبٖ خیبئٛ تحتب٘ی تغییشؿىُ ٔی دٞٙذ. اٌش ایٗ ػّٕىشد وّیٝ آػیت ثجیٙذ ٔبیؼبت دس ػبٖ چٖٛ آٟ٘

 خیبئٛی تحتب٘ی ساوذ خٛاٞذ ثٛد ٚ ثٝ ػٕت ثبال ثٝ ػٕت ٔؼذٜ ؼغیبٖ ٔی وٙذ ٚ ٌٛاسؽ سا آػیت ٔی سػب٘ذ.

ا٘دبٔذ ثٝ ؼٛسی وٝ دس ٔٛاسد خیّی ؿذیذ ٚ  ػالٜٚ ثش ایٗ وٕجٛد ؼٛال٘ی ٔذت ٔبیؼبت ٔؼذٜ اغّت ثٝ وٕجٛد ییٗ وّیٝ ٔی

 ٔضٔٗ، وٕجٛد ٔؼذٜ ییٗ تمشیجب ٕٞیـٝ ثب وٕجٛد ییٗ وّیٝ ٔشتجػ ٚ ٚاثؼتٝ اػت.

٘مؾ ٔؼذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙـب ٔبیؼبت ٔٛسدی ٘ؼجتب غیشٔتؼبسف ٚ ػدیت دس تئٛسی ا٘ذاْ ٞبی داخّی سا خبؼش٘ـبٖ ٔی وٙذ. 

ا٘ذاْ یبً٘ اػت أب ثٝ ؼشق صیبدی ایٗ حبِت ٔؼىٛع ٔی ؿٛد. ٔؼذٜ  ٞشچٙذ وٝ ؼحبَ یه ا٘ذاْ ییٗ اػت ٚ ٔؼذٜ یه

 ػّٕىشدٞبی ییٗ صیبدی داسد ٚ ؼحبَ داسای ػّٕىشدٞبی یبً٘ ثؼیبس اػت )٘ىتٝ وّیٙیىی سا ثجیٙیذ(.

 : ایٗ خذَٚ ػّٕىشد ٔؼذٜ سا خالصٝ ثیبٖ ٔی وٙذ.13-6خذَٚ 

   

 

 

 

 

 : تالیٌیًکتِ 

 ٔؼذٜ )ا٘ذاْ یبً٘( ٔٙـب ٔبیؼبتی اػت وٝ ییٗ ٞؼتٙذ.

 ییٗ( ٚظیفٝ ا٘تمبَ ٚ حشوت وٝ ؼجیؼتب یبً٘ اػت، سا داسد.  ا٘ذاْؼحبَ )

ؼحبَ ا٘ذاْ ییٗ اػت أب چی آٖ ثٝ ػٕت ثبال ٔی سٚد )وٝ حشوتی اص ٘ٛع یبً٘ اػت( ٚ ٔؼذٜ ا٘ذاْ یبً٘ اػت أب 

 حشوت چی آٖ ثٝ ػٕت پبییٗ اػت ) وٝ حشوتی اص ٘ٛع ییٗ اػت(. 

 : هعذُ هٌشا هایعات است:11-6جذٍل 

ٌذ خیساًذى غذا ٍ ًَشیذًی ّا هٌشا هایعات هعذُ تَاسغِ فزآی

 است 

 تاتَجِ تِ هایعات , هعذُ درٍاسُ کلیِ ّاست.

یک کوثَد در هایعات هعذُ شزٍع فزآیٌذی است کِ تِ کوثَد 

 ییي هٌتْی هی شَد.



 

 یبً٘ اػت أب سؼٛثت سا دٚػت داسد.ؼحبَ ییٗ اػت أب خـىی سا دٚػت داسد ٚ ٔؼذٜ 

 ٔؼیش یب وب٘بَ ٔؼذٜ تٟٙب ٔؼیش یبً٘ دس ػٕت لذأی اػت.

ٔؼذٜ اغّت اص وٕجٛد ییٗ دس س٘ح اػت دس حبِی وٝ ؼحبَ ثٝ ٘ذست اص وٕجٛد ییٗ س٘ح ٔی ثشد ثّىٝ ثیـتش ثٛاػؽٝ وٕجٛد 

 یبً٘ دس س٘ح اػت.  

 د صیش اػت:دیٍش خٙجٝ ٞب: دیٍش خٙجٝ ٞبی ٔٛسد ثحث ؿبُٔ ٔٛاس

 خٙجٝ سٚحی -

 خٛاة ٞب -

 ساثؽٝ ثب ؼحبَ -

 

 :  7خٙجٝ سٚحی

آتؾ س٘ح  – 8دس ایٗ خب ثبیذ تبثیش ٔؼذٜ ثش ٚظؼیت سٚحی روش ؿٛد، ٔؼذٜ ثٝ ساحتی اص اٍِٛٞبی افشاؼی ٔثُ آتؾ یب ثّغٓ

ٔی ثشد آتؾ ثٝ ساحتی رٞٗ سا پشیـبٖ ٚ آؿفتٝ ٔی وٙذ ٚ ٔٛخت ػالئٓ ثیٕبسی سٚحی ٔی ؿٛد. دس ػؽح سٚحی، یه 

ؿشایػ افشاؼی دس ٔؼذٜ ٔی تٛا٘ذ ثٝ صٛست حجغ ؿخص دس خب٘ٝ، ثؼتٗ تٕبْ دسٞب ٚ پٙدشٜ ٞب، خٛاػتٗ فشد ثشای تٟٙب 

ٖٚ وٙتشَ، سفتبس خـٗ ٚ تٙذ ٚ وٙذٖ ِجبع ٞب آؿىبس ؿٛد. ایٗ ثٛدٖ ثب خٛد، حشف صدٖ، خٙذیذٖ یب آٚاص خٛا٘ذٖ ثذ

ػالئٓ دس وتت لذیٕی ثب آ٘چٝ وٝ ٔب أشٚصٜ آٖ سا سفتبس دیٛا٘ٝ ٚاس ٔی ٘بٔیٓ ٔؽبثك اػت. ػالئٓ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس وتت 

ٕىٗ اػت دس لذیٕی ؿشح دادٜ ؿذٜ ثب سفتبس دیٛا٘ٝ ٚاس ؿذیذ ٔؽبثك اػت: ٞشچٙذ ٟٔٓ اػت وٝ اؿبسٜ ؿٛد وٝ ػالئٓ ٔ

آتؾ ٔؼذٜ ٔی تٛا٘ذ ٔٛخت پشیـب٘ی سٚحی،  –دسخبت ٔالیٓ ٘یض اتفبق افتذ. دس ٔٛاسد وٕتش خذی، آتؾ ٔؼذٜ یب ثّغٓ 

 ٚ ثیؾ فؼبِی ؿٛد. 9اظؽشاة ؿذیذ، خٖٙٛ خفیف

 خٛاة ٞب:

یی سا ٔی ٔی ٌٛیذ: صٔب٘ی وٝ ٔؼذٜ دچبس وٕجٛد ثبؿذ فشد خٛاة داؿتٗ یه ٚػذٜ صیبد غزا 43ٔحٛس سٚحب٘ی دس فصُ 

 ثیٙذ.

                                                 
7
 Mental aspect 

8
 phlegm- fire 

9
 hypomania 



 

استجبغ ثب ؼحبَ:ؼجك ػٙبصش پٙح ٌب٘ٝ ٔؼذٜ ٚ ؼحبَ ٞش دٚ ثٝ ػٙصش صٔیٗ تؼّك داس٘ذ. یىی یبً٘ ٚ دیٍشی ییٗ اػت 

ثٙبثشایٗ استجبغ ثیٗ دٚ ا٘ذاْ ٚالؼب ثؼیبس ٘ضدیه اػت آ٘مذس وٝ ایٗ دٚ ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ ػٙٛاٖ دٚ خٙجٝ یب ٚخٝ اص یه ػیؼتٓ 

-1یبً٘ دیٍشی ٘ضدیه تش اػت )ؿىُ  –ٜ ٚ ؼحبَ اص ٞش خفت ا٘ذاْ ییٗ ا٘ذأی ثشسػی ؿٛ٘ذ. دس ٚالغ استجبغ ثیٗ ٔؼذ

(. دس حمیمت ػّٕىشد تدضیٝ ٚ ػُٕ آٔذٖ غزا تٛػػ ٔؼذٜ ثؼیبس ثب ػّٕىشد تغییش ؿىُ ٚ ا٘تمبَ خٛٞشٜ غزا تٛػػ 13

ٔٙـب ٔبیؼبت ؼحبَ ٕٞبًٞٙ اػت. ػّٕىشد ا٘تمبَ چی غزا تٛػػ ؼحبَ ثٝ وُ ثذٖ ثؼیبس ٚاثؼتٝ ثٝ چی ٔؼذٜ اػت. ٔؼذٜ 

 اػت ٚ ثبیذ ثٝ ػّٕىشد تغییش ؿىُ ٚ خذاػبصی ٔبیؼبت ثذٖ تٛػػ ؼحبَ ٔتىی ثبؿذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصٝ ؿذٜ اػت. 13-7ایٗ ٕٞبٍٞٙی ٚ حبِت ٔىّٕی ثیٗ ٔؼذٜ ٚ ؼحبَ دس خذَٚ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هعذُ ٍ عحال: 11-7جذٍل 

 هعذُ یاًگ ٍ عحال ییي است. 

 چی هعذُ تِ سوت پاییي هی رٍد ٍ چی عحال تِ تاال هی رٍد. 

هعذُ رعَتت را دٍست دارد ٍ اس خشکی تیشار است. عحال خشکی را دٍست دارد ٍ اس 

 رعَتت هتٌفز است.

چٌاًچِ هعذُ خیلی خشک تاشذ چی هعذُ ًوی تَاًذ تِ سوت پاییي حزکت کٌذ ٍ غذا 

ت دادُ شَد. چٌاًچِ عحال خیلی ًوی تَاًذ تِ سوت پاییي تِ رٍدُ کَچک حزک

هزعَب تاشذ چی عحال ًوی تَاًذ صعَد کٌذ ٍ هایعات ٍ غذا ًوی تَاًذ تغییزشکل 

 دادُ شًَذ.

 هعذُ تزاحتی اس افزاط رًج هی تزد ٍ عحال اس کوثَد رًج هی تزد.

 هعذُ هتوایل تِ گزهی است ٍ عحال هتوایل تِ سزدی است.

ال اس کوثَد یاًگ رًج هی تزد ) اگزچِ ّزکذام هعذُ اس کوثَد ییي رًج هی تزد ٍ عح

 اس ایٌْا هوکي است اس شزایظ عکس ًیش رًج تثزًذ(.


