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سالم به همه دوستان سایت عطارطب 

ــه  ــراد همیش ــی اف ــرا برخ ــه چ ــد ک ــده باش ــش آم ــوال پی ــم س ــما ه ــرای ش ــاید ب ش
چــاق و یــا همیشــه الغرنــد؟ چــرا برخــی افــراد همیشــه عصبــی و پرخاشــگر و برخــی 
مهربــان و آرام هســتند؟ چــرا برخــی همیشــه یــا بیشــتر مواقــع مریــض بــوده و برخــی 
همیشــه ســامت هســتند؟ چــرا برخــی از افــراد بســیار اجتماعــی و برخــی گوشــه گیــر 
و کــم رو هســتند؟ چــرا برخــی افــراد در درســها و یــا در زندگــی موفــق و برخــی نــه؟ 
چــرا برخــی افــراد همیشــه بــا حوصلــه و ســرحال و برخــی بــی حوصلــه و یــا خســته 

هســتند؟؟؟ 

در اصــول اولیــه طــب ســنتی مبحثــی بــه اســم مــزاج شناســی وجــود دارد کــه جــزو 
مباحــث پایــه ای بــوده و اگــر بتــوان بــه آن مســلط شــویم پاســخ ســواالت بــاال و بســیار 

از ســواالتی کــه در دهــن شــما وجــود دارد پاســخ داده می شــود. 
در ایــن کتابچــه مفاهیــم اساســی مــزاج شناســی بــه شــما آمــوزش داده شــده تــا بتوانیــد 

بــه راحتــی مــزاج خــود و دیگــران را تشــخیص دهیــد.
بــرای مطالعــه بیشــتر در زمینــه طــب ســنتی و آشــنایی بــا خــواص انــواع گیاهــان دارویــی بــه ســایت 

ــد. ــه نمایی www.attarteb.com مراجع

لطفا ادامه مطلب را مطالعه نمایید تا با علم مزاج شناسی آشنا شوید. 
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ــده  ــه دی ــیا و آنچ ــودات، اش ــه موج ــود و هم ــت نمی ش ــص یاف ــری خال ــش عنص ــه در آفرین ــد ک ــاد دارن ــا اعتق قدم
ــا  ــف در هــر شــی ی ــاوت هســتند. خــواص و حــاالت مختل ــا نســبت های متف ــف ب میشــود مخلوطــی از عناصــر مختل
جســمی نیــز بــه علــت همیــن اختــالف ترکیبــی می باشــد. تغییــر شــکل، انــدازه، حجــم، وزن، قــد و هــر اختالفــی کــه 
در عالــم هســتی وجــود دارد بــه دلیــل همیــن اختــالف یــا کــم و زیــادی عناصــر ســازنده آن اســت. ایــن اختــالف هــم 

ــاده ای می باشــد. ــده هــر م ــه زندگــی ذره ای و ذرات تشــکیل دهن ــوط ب مرب

مزاج چیست؟
مــزاج عبارتســت از حالتــی کــه در اثــر واکنــش متقابــل اجــزای تشــکیل دهنــده مــواد بــه وجــود می آیــد. بــه طــور 
کلــی بخــش زیــادی از یــک یــا چنــد مــاده بــا مــواد متخالــف بــا هــم می آمیزنــد و از ایــن آمیــزش یــا تاثیــر، کیفیــت 
ــدن  ــزای ب ــا اج ــدن ی ــت کل ب ــت فعالی ــزاج حال ــت م ــوان گف ــن رو می ت ــود. از ای ــاد میش ــزاج ایج ــام م ــابهی بن متش

اســت.

بــرای اینکــه معنــای مــزاج را بــه خوبــی درک کنیــد بایــد بدانیــد کــه هــر کــس اســتعداد پذیــرش برخــی از بیماریهــا 
را دارد و در مقابــل برخــی افــراد مقاومتــر هســتند. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه: مــزاج عبارتســت از طــرز واکنــش شــخص 

بــه عوامــل بیماریــزا. 
نــوع واکنــش افــراد بــه ایــن عوامــل معمــوال ثابــت بــوده و بیشــتر مشــاهده می شــود و برخــی از رفتارهــا و واکنشــها 

نیــز متغیــر اســت. از روی ایــن واکنشــها و رفتارهــا مــزاج فــرد را می تــوان تشــخیص داد. 
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مــزاج شــامل وضعیــت فعلــی و طــرز واکنــش درونــی هــر فــرد کــه قابــل تغییــر می باشــد. بــه همیــن ســبب نکتــه 
ــه  مهمــی کــه بایــد در تعییــن مــزاج یــک فــرد در نظــر داشــت ایــن اســت کــه بــرای تشــخیص، ابتــدا بایــد قبــال ب
شــکل ظاهــری یــک فــرد شــامل قــد، شــکل انــدام، شــکل ســر و گــردن، چاقــی و الغــری توجــه کــرد و ســپس مــزاج 
او را کــه بــه وضــع فعلــی فــرد داللــت دارد را مــورد توجــه قــرار داد. بــرای ایــن منظــور عــالوه بــر عالیــم ظاهــری 

بایــد از تجزیــه خــون، ادرار و رادیوگرافــی و ... هــر فــرد نیــز کمــک گرفــت.
ــا رعایــت مــوارد  ــد. بنابرایــن ب ــا رژیــم غذایــی، بهداشــت، کار و مســکن، آب و هــوا تغییــر می یاب مــزاج در طــب ب

ــه بیمــاری جلوگیــری کــرد.  ــوان از دچــار شــدن ب ــه شــده می ت گفت
در طــب قدیــم و ســنتی تغذیــه از اهمیــت بســیاری برخــوردار بــوده بــه طــوری کــه ابوعلــی ســینا می گویــد: »آنچــه 
کــه شــما می خوریــد جــزو بــدن شــما خواهــد شــد. پــس واجــب اســت کــه انســان عاقــل، ســالم بــودن غــذا را طلــب 
نمایــد کــه جــزو بــدن او خواهــد شــد«. تغذیــه و نــوع غذایــی کــه فــرد مصــرف می کنــد بــه حــدی جــدی بــوده کــه 
ــی کــه  ــا جای ــد ت ــان کــرده کــه طبیــب بای ــع و ضررهــای غذاهــا« بی ــام »مناف ــه ن ــی مســتقل ب ــای رازی در کتاب زکری
ممکــن اســت بیمــاران را بــا اســتفاده از غذاهــا درمــان کنــد و اگــر بــه دارو نیــاز افتــد، داروی مفــرد بــر داروی مرکــب 

ارجــح اســت.

بــرای تشــخیص مــزاج بیشــتر اعمــال فیزیولوژیکــی بــدن را مــورد بررســی قــرار می دهنــد زیــرا طــرز عمــل اعضــا و 
احشــاء در تغییــر مــزاج موثــر اســت هــر چنــد اعمــال حیاتــی بــدن را نمی تــوان از یکدیگــر جــدا دانســت.  

اگــر عضــوی در بــدن انســان نســبت بــه ســایر اعضــا، کار بیشــتری انجــام دهــد، آن عضــو و عملــی کــه انجــام می دهــد 
نشــان دهنــده نــوع مــزاج فــرد اســت و از طرفــی فعالیتهــای شــیمیایی درون بــدن اســت کــه بــرای تشــخیص انــواع 

مــزاج مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
بنابرایــن مزاجهــا روی اعمــال شــیمیایی بــدن از هــم متمایــز میگردنــد کــه 4 نــوع بــوده و متابولیســم بــدن را تشــکیل 

ــد:  می دهن
1- آنابولیسم: اعمالی که توسط آن مواد غذایی به انسان زنده تبدیل میشود. 

2 و 3- کاتابولیســم یعنــی اعمالــی کــه توســط آن بافــت زنــده تولیــد نیــرو می کننــد. عمــل کاتابولیســم مربــوط بــه 
اعضــای تنفــس اســت کــه عمــل تهویــه بــدن بــه آن مربــوط می باشــد. کبــد کــه تهیــه مــواد قنــدی و دفــع مــواد ســمی 

را بــه عهــده دارد بــه نوعــی در عمــل کاتابولیســم شــرکت می کنــد. 
4- عمل دفع مواد مضر از بدن. 

برتــری و فعالیــت بیشــتر یکــی از ایــن اعمــال چهارگانــه کــه از راه وراثــت در بــدن انســان ثابــت می شــود، انســان را 
دارای صفــات و واکنش هــای ثابتــی کــرده کــه بــه آن اصطالحــا سرشــت می گوینــد.
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نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه نمــود ایــن اســت کــه هــر فــردی دارای مزاجــی منحصــر بــه فــرد و مخصــوص بــه 
خــود اســت کــه بــا مــزاج دیگــر افــراد تفــاوت دارد. دانشــمندان طــب گیاهــی اعتقــاد دارنــد کــه همانطــور کــه هــر 
فــرد از حیــث شــکل، انــدام، قــد، وزن، ظاهــر و … بــا هــم اختــالف دارنــد از نظــر وضعیــت بدنــی نیــز بــا هــم اختــالف 
دارنــد. ایــن اختــالف بــه علــت مــوادی اســت کــه بــدن آنهــا از آن تشــکیل یافتــه اســت. ورود روزانــه مــواد مختلــف 

در بــدن موجــب ایجــاد مــزاج می شــود بنابرایــن مــزاج از چنــد ترکیــب مختلــف تشــکیل یافتــه اســت. 

ــوادی  ــه م ــل ب ــذب تبدی ــم و ج ــس از هض ــده پ ــرف ش ــذای مص ــد و غ ــه می کنن ــت تغذی ــودات از طبیع ــام موج تم
می گــردد کــه بــا آن مــواد اندامهــای گوناگــون بــدن ســاخته می شــود و ایــن مــواد صفــرا، دم، بلغــم و ســودا نامیــده 
می شــود. ایــن اخــالط نیــز ماننــد چهــار رکــن نظــام طبیعــت دارای ویژگیهایــی از حیــث گرمــی و ســردی هســتند. 

)حســین خیــر اندیــش، مــزاج شناســی(. 
اگــر بــدن آدمــی دقیقــا مــورد بررســی قــرار گیــرد، میبینیــم کــه از اندامهــای متعــددی تشــکیل شــده و هــر اندامــی 
ــات و ادامــه آن می گــردد.  ــز موجــب ســالمتی و حی از ســلولهای خاصــی ســاخته شــده اســت. هماهنگــی اندامهــا نی
در بــدن هــر فــرد چهــار نــوع خلــط یــا ترکیــب وجــود دارد کــه آنهــا را اصطالحــا اخــالط اربعــه می نامنــد. )خــدادای، 

پانــزده روز تــا ســالمتی( 
اخــالط اربعــه در بــدن هــر شــخص ســالمی بایــد بــه حالــت تعــادل باشــد تــا زندگــی و ادامــه حیــات او مقــدور باشــد. 

تعــادل اخــالط اربعــه را مــزاج می نامیــم کــه در هــر فــرد فــرق مــی کنــد.
ــه مــوادی  تمــام موجــودات از طبیعــت تغذیــه می کننــد کــه غــذای مصــرف شــده پــس از هضــم و جــذب تبدیــل ب
می گــردد کــه بــا آن مــواد اندامهــای گوناگــون بــدن ســاخته می شــود و ایــن مــواد صفــرا، دم، بلغــم و ســودا نامیــده 
می شــود. ایــن اخــالط نیــز ماننــد چهــار رکــن نظــام طبیعــت دارای ویژگیهایــی از حیــث گرمــی و ســردی هســتند. 

)حســین خیــر اندیــش، مــزاج شناســی(. 
اگــر بــدن آدمــی دقیقــا مــورد بررســی قــرار گیــرد، میبینیــم کــه از اندامهــای متعــددی تشــکیل شــده و هــر اندامــی 
ــات و ادامــه آن می گــردد.  ــز موجــب ســالمتی و حی از ســلولهای خاصــی ســاخته شــده اســت. هماهنگــی اندامهــا نی
در بــدن هــر فــرد چهــار نــوع خلــط یــا ترکیــب وجــود دارد کــه آنهــا را اصطالحــا اخــالط اربعــه می نامنــد. )خــدادای، 

پانــزده روز تــا ســالمتی( 
اخــالط اربعــه در بــدن هــر شــخص ســالمی بایــد بــه حالــت تعــادل باشــد تــا زندگــی و ادامــه حیــات او مقــدور باشــد. 

تعــادل اخــالط اربعــه را مــزاج می نامیــم کــه در هــر فــرد فــرق مــی کنــد.
هنگامــی کــه غــذا هضــم و جــذب بــدن می شــود، قســمتهای مغــذی و اولیــه تبدیــل بــه خــون شــده و وارد قلــب و رگ 
می شــود. دومیــن بخــش  کــه بــه آن بلغــم گوینــد کــه خلــط، آب دهــان، اســید معــده و شــیره روده از آن ســاخته 
شــده اســت. ســومین بخــش از هضــم غــذا، صفــرا اســت کــه وارد روده کوچــک می شــود و آخریــن قســمت ســودا 
کــه وارد طحــال می شــود و بــا بلغــم مخلــوط می گــردد. میــزان ســودا بایــد از بقیــه اخــالط کمتــر باشــد. )خوشــبین، 

گیاهــان معجــزه گــر(

حالت و وضع بدنی هر فرد را مزاج گویند.
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ــده میشــود مخلوطــی از عناصــر  ــه موجــودات، اشــیا و آنچــه دی ــت مطــرح شــد هم ــدای صحب ــه در ابت همانطــور ک
ــا نســبت های متفــاوت هســتند. ارکان یــا عناصــر در واقــع همــان اجســام غیــر قابــل تقســیم هســتند کــه  مختلــف ب
اجــزای اولیــه بــدن انســان را تشــکیل می دهنــد. از دیــد قدمــا همــه موجــودات اعــم از انســان، حیــوان، گیــاه و اجســام 

ــر تشــکیل شــده اند:  ــه زی از چهــار عنصــر اولی
1- آتش که گرم و خشک است 

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

4- خاک که سرد و خشک است 
ــر  ــام ظاه ــر در اجس ــن عناص ــی از ای ــات خاص ــی و کیفی ــه ویژگ ــود ک ــتر می ش ــی بیش ــر زمان ــن عناص ــت ای اهمی
می گــردد. خــاک موجــب پایــداری، شــکل دهــی و ثبــات اشــکال موجــود زنــده و غیــر زنــده می شــود. آب موجــب 
ــی و انطاف پذیــری اســت. وجــود هــوا در موجــودات ســبب تخلخــل، لطافــت و ســبکی اســت  شــکل پذیــری و روان
ــای  ــدگاه حکم ــه از دی ــت تغذی ــین روازاده، بهداش ــت. )حس ــت اس ــبکی حرک ــت و س ــش لطاف ــش، افزای ــه آت و ظیف

ــی( پزشــکی ایران

غذایــی کــه مصــرف می کنیــم نیــز از همیــن عناصــر چهارگانــه تشــکیل شــده اســت. زمانــی کــه غــذا وارد بــدن مــا 
می شــود، هضــم اول آن در معــده صــورت می گیــرد و ســپس بــه کبــد مــی رود. نتیجــه و حاصــل هضــم دوم غــذا در 
کبــد، چهــار خلــط اســت. خلــط مــاده ای اســت مرطــوب روان کــه از غذاهــا در طــی مراحــل هضــم بوجــود مــی آیــد.  

نــام و خصوصیــات ایــن چهــار خلــط بــه صــورت زیــر اســت: 
1- خلط دم یا خون که گرم و تر است و خلطی است قرمز رنگ، بی بو و شیرین. 

2- خلــط صفــرا کــه گــرم و خشــک و تلــخ مــزه اســت و رنــگ آن قرمــز روشــن و مایــل بــه زرد اســت. صفــرا کــف 
خــون اســت و موجــب لطافــت خــون و افزایــش قــدرت نفــوذ آن می شــود. 

3- خلــط بلغــم کــه ســرد و تــر، بی بــو و مایــل بــه شــیرینی اســت. ایــن خلــط بــا خــون می آمیــزد و در شــرایط الزم 
می توانــد بــه خــون تبدیــل شــود. 

4- خلــط ســودا کــه ســرد و خشــک مــزه آن تــرش بــا گســی بســیار اســت. ســودا، رســوب طبیعــی خــون اســت و 
بــرای تغذیــه اعضــای خاصــی ماننــد اســتخوانها بــه کار میــرود و ریــزش آن بــه معــده از جانــب طحــال موجــب ایجــاد 

اشتهاســت.
بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده، مــزاج ممکــن اســت گــرم، ســرد، خشــک و تــر یــا مرطــوب باشــد کــه گرمــی را 
بــه علــت وجــود انــرژی، ســردی را بــه دلیــل ضعــف و کمبــود انــرژی، رطوبــت را بــه علــت جمــع شــدن مایعــات در 

ســلول های بــدن و همچنیــن خشــکی نیــز بیانگــر حــاالت مــواد درون بــدن اســت. 
فعــل و انفعــاالت شــیمیایی بــدن تحــت نظــر مســتقیم سلســله اعصــاب و غــدد داخلــی انجــام می گیــرد و هــر اختــالف 

و نارســایی در بــدن مربــوط بــه کــم یــا زیــادی کار صــورت گرفتــه ایــن دو بخــش اســت.
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هورمونهایــی کــه توســط ایــن دو بخــش ترشــح می شــوند بــدن را بــه کارهــای مختلــف وادار میکننــد. بنابرایــن نکتــه 
ــا یــک فعــل و انفعــال شــیمیایی در بــدن رخ می دهــد کــه  می تــوان بیــان نمــود کــه بــروز هــر عمــل حیاتــی تــوام ب
ایــن کار در داخــل بــدن تولیــد حــرارت می کنــد. هــر مقــدار ســرعت ایــن واکنشــها در داخــل بــدن بیشــتر باشــد 
حــرارت تولیــدی در بــدن نیــز بیشــتر اســت و البتــه قابــل اندازه گیــری، کــه انــدازه گیــری ایــن کار بــه کمــک غــدد 
تیروئیــد در بــدن انجــام می دهنــد. هــر قــدر ایــن مقــدار اندازه گیــری شــده در بــدن بیشــتر باشــد، فــرد گــرم مــزاج 
و اگــر پاییــن باشــد، ســرد مــزاج اســت و میــزان متوســط را معتــدل می نامنــد. هــر دارو، غــذا یــا فعالیتــی کــه باعــث 
شــود فعالیــت غــدد تیروئیــد در بــدن بیشــتر شــود، آن را گــرم و عملــی کــه موجــب پاییــن آمــدن کاهــش فعالیــت 
تیروئیــد شــود، آن را ســرد می گوینــد. مزاجــی را تــر یــا مرطــوب گوینــد کــه مقــدار زیــادی آب در ســلولهای بــدن 

فــرد تجمــع یافتــه شــده باشــد و در اصطــالح  رطوبــت بــر مــزاج غلبــه پیــدا کــرده اســت. 
اگر امالح و مواد کانی در مزاجی زیادتر از حد معمول جمع شده باشد به آن مزاج خشک می گویند.  

مزاجهای مختلف در واقع بر اثر عکس العمل بدن نسبت به عوامل خارجی ایجاد می گردد.
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در مــورد اجــزای تشــکیل دهنــده مــواد شــامل، آب، خــاک، آتــش و هــوا و اخــالط اربعــه 
ــر انجــام  ــق مراحــل و مــوارد زی ــی از طری ــه صــورت کل ــان نمــود کــه تشــخیص هــر مــزاج ب ــوان بی ــه شــد میت ارائ

می گیــرد: 
1- مزاج گرم، مزاج سرد، مزاج تر و مزاج خشک که این چهار مزاج را مزاج های ساده و منفرد می نامند. 

ــرد و  ــزاج س ــر و م ــرد و ت ــک، س ــرم و خش ــر، گ ــرم و ت ــزاج گ ــد از م ــه عبارتن ــب، ک ــاده و مرک ــای س 2- مزاج ه
ــک.  خش

3- مــزاج دمــوی )ریــوی( مــزاج صفــراوی )کبــدی( مــزاج بلغمــی )هاضمــه ای( مــزاج ســوداوی )عصبــی( کــه بــه ایــن 
چهــار مــزاج اصطالحــا مزاجهــای مــادی گوینــد و یــک مــزاج معتــدل نیــز شــناخته شــده اســت کــه مجموعــا 13 مــزاج 

وجــود دارد. 
ــراوی  ــزاج صف ــی و م ــزاج بلغمــی خون ــن رو م ــد مزاجهــای ســاده، مرکــب هــم هســتند. از ای ــادی مانن مزاجهــای م

ــوی. ــی ق ــف و عصب ــی ضعی ــود: عصب ــیم می ش ــمت تقس ــه دو قس ــود ب ــی خ ــزاج عصب ــتند. م ــی هس عصب

ویژگی هر مزاج: 
مزاج گرم: حرارت بدن، موی زیاد با رشد زیاد، مو سیاه، مو مجعد، مو ضخیم، رنگ بدن زرد، کم خوابی، کاهش 

اجابت مزاج، قدرت و بلندی صدا، سرعت و پیوستگی کالم، زود عصبانی شدن، سرعت حرکت، تندخویی، پرکار 
بودن، فعال بودن، داشتن حافظه خوب، دارای قدرت تجزیه و تحلیل باال هستند، قفسه سینه بزرگ، مشخص بودن 

عروق، بزرگی نبض، بزرگی دست و پا، مشخص بودن مفاصل. 
مزاج سرد: دمای کم بدن و سردی، مو نازک و کم، مو نازک، مو سفید، رنگ بدن سفید، خواب زیاد، قفسه سینه 

کوچک، نبض ضعیف، دست و پا و اندامها کوچک، مفاصل و عروق غیر مشخص.
مزاج تر: اندام هیکلی یا چاق، بدن و عضالت نرم، مو نازک و کم، مو نازک، مو سفید، رنگ بدن سفید، رنگ بدن 

سرخ، خواب زیاد.
مزاج خشک: الغری و اندام کوچک، بدن و عضالت سفت، رشد مو زیاد، مو سیاه، مو مجعد،رنگ بدن تیره، کم 

خوابی، کاهش اجابت مزاج،



www.attarteb.com
مزاج شناس شوید!!!

8آموزش طب سنتی و خواص گیاهان دارویی در سایت عطارطب
این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شام تهیه شده است.  هرگونه انتشار این مطلب بصورت آنالین و غیر آنالین بدون ذکر منبع ممنوع است.

دو نــوع مــزاج دیگــر هــم تشــخیص داده شــده کــه بــه آنهــا مــزاج رطــب یــا تــر و دیگــری مــزاج یابــس یــا خشــک 
نامیــده می شــود. در اینجــا گرمــی و ســردی مــزاج مطــرح نیســت. اینگونــه مزاجهــا را ســازج رطــب یعنــی ســاده تــر 

و ســازج یابــس یعنــی ســاده خشــک گوینــد. بــرای اینکــه ایــن مطلــب بهتــر درک شــود مثالــی بیــان می شــود. 
دو فــرد را در نظــر بگیریــد کــه کامــال ســالم بــوده و هیــچ مشــکلی در اعضــای بدنشــان وجــود نداشــته باشــد و از نظــر 
ســن، وزن، قــد و مشــخصات ظاهــری دیگــر بــا یکدیگــر همســان باشــند. اگــر بــه ایــن دو نفــر بــه مقــدار خیلــی کــم 
آدرنالیــن تزریــق کنیــم یــا بخورانیــم یکــی از ایــن دو نفــر بــه خوبــی آدرنالیــن را تحمــل کــرده و دیگــری ممکــن 
اســت دچــار تپــش قلــب و ناراحتــی شــود. شــخصی کــه دچــار ناراحتــی شــده اســت دارای اعصابــی حســاس در مقابــل 
آدرنالیــن اســت در صورتــی کــه فــرد دوم ایــن حساســیت را نــدارد. نمونــه ایــن قبیــل اتفاقــات بســیار زیــاد هســتند. 
حکمــای قدیــم از جملــه ابوعلــی ســینا، آنهــا کــه تحریــک پذیــر هســتند را دارای مــزاج رطــب یــا تــر و دســته ای کــه 

حســاس نیســتند را دارای مــزاج یابــس یــا خشــک می داننــد.
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انواع غذاهای گرم و سرد:
غذای گرم:

* گوشت گوسفند، گوشت بره، مرغ، تخم مرغ، گوشت بز نر
*  شیر گوسفند، خامه، پنیر، کره تصفیه شده )گی(

* چغندر، ترب، پیاز، خردل، عدس، لوبیا قرمز، تره، نخود فرنگی، فلفل قرمز، فلفل سبز.
* موز، نارگیل، هلو، آلو، پرتقال، لیمو، توت، کشمش، زیتون، انگور، کدو

*کنجد، بادام، زردآلو، هسته زردآلو، گردو
* برنج

* روغن کنجد، روغن ذرت، روغن کرچک
* چای، قهوه

* دارچین، هل، میخک، شنبلیله، زنجبیل، تخم کرفس، زعفران
* عسل، قند، تمام شیرینی ها، نمک و تمام داروهای شیمیایی

غذای سرد:
* گوشت خرگوش، گوشت بز ماده، گوشت گاو، شیر گاو، شیر مادر، شیر بز، کره، پنیر، مارگرین

* کاهو، کرفس، جوانه های گیاهی، کدو، کلم، بامیه، گل کلم، لوبیا سبز، سیب زمینی، هویج، خیار، سویا، گوجه فرنگی، 
شلغم، نخود سبز، براکلی.

* گالبی، انجیر، انار
* برنج قهوه ای

* روغن ذرت، روغن نارگیل
* چای سبز

* گشنیز، شوید
* شکر سفید، سرکه، گیاهان تلخ، گیاهان ترش

به چند نکته مهم توجه کنید:
خشکی مانع رشد است. 

هیکل درشت نشانه رطوبت است. 
چربی نشانه سردی و عضله نشانه گرمی است. 

زیادی مو دلیل بر حرارت است. تنکی و نازکی مو دلیل بر رطوبت و سردی است. 
موی سیاه دلیل بر گرمی و موی سفید دلیل بر تری است. موی حنایی طالیی دلیل بر اعتدال مزاج است. 

یکی از شرایط الزم برای رشد رطوبت و حرارت است و فردی که مزاج گرم و تر دارد درشت هیکل است. به عبارتی 
زیادی گوشت و چربی، دلیل بر رطوبت و کمی آن دلیل بر یبوست و خشکی است. 

رنگ سرخ و سفید اعتدال را در فرد نشان میدهد. 
اعتدال در خواب و بیداری نشانه اعتدال مزاج است. 

حالت اعتدال دفع آن است که به ازای هر بار مصرف غذا، یکبار دفع انجام شود. 
بوی تند و پر رنگ بودن ادرار، مدفوع، منی و عرق نشان از گرمی و غلبه صفرا است و بر عکس این قضیه نشانه 

سردی مزاج است. 
رطوبت اگر زیاد باشد هیکل درشتتر و خشکی بیشتر باشد و رطوبت کم هیکل کوچکتر و الغرتر است.
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نکات تکمیلی در مورد مزاج شناسی:
1- شناخت مزاج در عین اینکه نیازمند مطالعه است، نیاز به مهارت و ممارست و آموزش دارد. 

2- سبک زندگی امروزه به صورتی است که مزاجها به هم ریخته است. 
3- بــرای تشــخیص مــزاج نیــازی نیســت تمامــی عالیــم و نشــانه ها در فــرد بــروز کنــد، بلکــه نشــانه بــارزی کــه در 
فــرد بــروز میکنــد اهمیــت دارد. مثــال اگــر تمامــی نشــانه های فــرد گــرم مــزاج یــا ســرد مــزاج در فــرد ظاهــر نباشــد 

امــا بیشــتر آنهــا وجــود داشــته باشــد فــرد آن مــزاج را دارد. 
ــی  ــزاج در اوج گرم ــرم م ــراد گ ــال اف ــی از مث ــه برخ ــا ک ــن معن ــه ای ــدی دارد. ب ــم رتبه بن ــردی ه ــی و س 4- گرم
هســتند و برخــی نزدیــک بــه اعتــدال میباشــند. یــا مثــال یــک فــرد صفــراوی ممکــن اســت آنقــدر گــرم باشــد کــه بــا 

ــی گــردد و ...  ــی عصب ــن عامل کوچکتری
5- در تــب ســنتی گرمــی و ســردی مهمتــر از تــری و خشــکی هســتند زیــرا گرمــی موجــب خشــکی، و ســردی باعــث 

بوجــود آمــدن تــری میگــردد در نتیجــه گرمــی و تــری اصــل هســتند و تــری و خشــکی فــرع می باشــند. 
6- در مــورد رفتــار افــراد گــرم و ســرد، مــوارد گفتــه شــده مطلــق و حتمــی نیســت. بــا توجــه بــه اینکــه بیــان شــد 
اخــالق افــراد بــه عوامــل مختلفــی ماننــد تهذیــب نفــس، شــرایط خانوادگــی، تربیــت و ... بســتگی دارد ممکــن اســت 
ــا  ــر حــرف و ... هســتند ام ــگ، پ ــال، زرن ــراد گــرم، بســیار فع ــال اف ــراد شــاهد باشــیم. مث ــار اف ــی را در رفت تغییرات
ممکــن اســت شــرایط خانوادگــی و یــا تربیتــی ایــن فــرد بــه گونــه ای باشــد کــه روحیــه خــود را از دســت داده باشــد 

و تحــت تاثیــر فشــار خانــواده انســانی منــزوی و گوشــه گیــر و کــم رو باشــد.

برای مطالعه بیشتر به سایت عطارطب مراجعه کنید.
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