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 Every human has a special temperament and human temperaments are 

different. Human temperaments are affected by factors and also affect some 

factors. One of the things which is affected by human temperament is human 

ethics and behaviors. In this article, this effect has been investigated and 

analyzed from the perspective of religion (verses, narrations), philosophy, 

ethics and medicine. The method of this study is descriptive and analytical 

which has been done by referring to religious and scientific texts and the 

obtained information has been classified and analyzed. One of the most 

important findings of this study is that some factors affect ethics in an acquired 

way and some in a non-acquired way. Temperament is one of the acquired and 

non-acquired factors that affect ethics, because temperament is divided into 

two natural and acquired types. The way temperaments affect ethics is 

sometimes in the form of positive effects and sometimes in the form of 

negative effects. 
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 چکیده

هم تتاوت دارندن مزاج  ها باهر انسانی دارای مزاجی خاص است و مزاج انسان
یکی از  گذاردنبرخی امور نیز تأبیر می پذیرد و برها از عواملی تأبیر میانسان

گذارد، اخمق و رفتارهای انسانی استن مواردی که مزاج انسان بر آن تأبیر می
این مقاله، چاونای این تأبیرگذاری از دیدگاه دین )آیات، روایات(، فلسته، در 

این  روش ماالعه درقرار گرفته استن اخمق و طب مورد بررسی و تحلیل 
وصیتی و تحلیلی است که با مراجعه به متون دینی و علمی انجام شده پژوهش، ت

گرفته  تحلیل قرار و  بندی و مورد تجزیه آمده دسته دست است و اطمعات به
از مهمترین یافته های این پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که  استن

بر اخمق  غیراکتسابی صورت بهاکتسابی و برخی  صورت بهبرخی از عوامل 
گذارندن مزاج از عوامل اکتسابی و غیر اکتسابی است که بر اخمق تأبیر تأبیر می
نحوه  .شودگذارد، زیرا مزاج به دو نوع طبیعی و اکتسابی تقسیم میمی

تأبیرات مثبت و گاهی نیز  صورت بهتأبیرگذاری مزاج بر اخمق گاهی 
 باشدنتأبیرات منتی می صورت به

  مزاج، اخمق، مزاج اصلی، مزاج عارضین ها:کلید واژه
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 مقدمه

از دیدگاه طب سنتی مزاج انسان حاصل ابر چهار خلط )صترا، 
اخمط برآیند فعالیت اندام و اعضای  و دم( استن این سودا، بلغم
ها، بدن  هستند و به میزان کم یا زیاد شدن هر کدام از آن بدن

بر اساس میزان این  .دهد انسان ویژگی متتاوتی از خود نشان می
بندی  های متتاوت مزاجی دستهاخمط در بدن، افراد به شخصیت

گرایش، عمیق،  ها دارای اندام،شوند و هر کدام از این شخصیتمی
برخی معتقدند که مزاج بر  رو نیازادن رفتار و اخمق متتاوتی هستن

 .اخمق تأبیر دارد
و اهمیت شناسایی عوامل  سو کبا توجه به اهمیت اخمق از ی

هایی جدی درباره راباه تأبیرگذار بر آن از سوی دیار، پرسش
آیا مزاج انسان  سویه یا دو سویه اخمق و مزاج مارد است: یک

گذارد، این اگر تأبیر می گذارد؟بر اخمق و رفتار او تأبیر می
تأبیرگذاری چاونه است؟ آیا عکس این مالب نیز صادق است و 
اخمق نیز بر مزاج تأبیرگذار است؟ در این مقاله به پرسش 

 نخست، یعنی تأبیر مزاج بر اخمق پرداخته خواهد شدن
 
 شناسیمتهوم 
 مزاج 

 شناسی لغویالفن واژه
، (1)حالت طبیعی بدن سرشت، طبیعت،مزاج در لغت به معنای 

آمیخته شدن چیزی به چیز دیار آمیزش، ( 9؛2)مخلوط شدن
های کیتیتی که از تأبیر کیتیتمزاج عبارت است از (ن 5؛4)باشد می

-در تعریف مزاج آورده (6)شودنمتضاد موجود در عناصر ایجاد می

چه  یا آن( 9)عناصر چهارگانه آب، آتش، هوا و خاک چه از اند آن
چهارگانه یعنی از اخمط، خون، صترا، سودا و بلغم  از طبای 

بنابراین، مزاج به معنای در هم آمیختن دو یا   (7)ترکیب شده استن
چند شیء برای ایجاد ترکیب جدیدی است که این ترکیب جدید 

 با ماهیت آن دو یا چند شیء اولی متتاوت استن
 

 شناسی اصامحیبن واژه
های یتیت متوسط بین کیتیتمزاج آن کد ازدی و قوصونی: 1

عناصر چهارگانه است که از خرد شدن، تماس و تأبیر اجزای 
 (ن1؛7شودن) عناصر ایجاد می

-وقتی عناصر اربعه )آب، خاک، آتش، هوا( با کیتیت سینا: د ابن2
کنند، کیتیتی ابر  اریکدبیامیزند و در ی اریکدهایی که دارند، با ی

به  نامندنود که آن را مزاج میشیکسان و متعادل از آن حاصل می
 یزر ایجزا متقابل کنشوا از که ستا کیتیتی اجمزبیان دیار، 

 از دییاز بخش ،متقابل کنشوا ینا در آیدنمی دجوو به دمتضا ادمو
 هم بااد متضاد مو یا دهما از دییاز بخش با دهما چند یا یک
 کیتیت ش،میزآ ینا از گذارند ومی تأبیر هم بر ،میزندآمی
 ( 1،12گویندن) را مزاج می آن که یدآوجود می به تشابهیم
تماس یافته و در  اریکدوقتی عناصر متضاد با ی د جرجانی:9
که هر یک از عناصر کیتیت  گذارند طوری تأبیر می اریکدی

شود آن دهد و کیتیت متشابهی حاصل میعنصر دیار را تغییر می
  (11)نامندنرا مزاج می

مزاج کیتیت متوسط و متشابه حاصل  علوی: د چغمینی و عقیلی4
از ترکیب و امتزاج اجزاء عناصر است که وقتی این عناصر بسیار 

تماس پیدا کرده، مخلوط شوند و  اریکدریزه ریزه شده، با ی
 اریکدهای متضاد یتأبیر گذارند که کیتیت اریکدطوری در ی به

ا اجزای خود را بشکنند تا از این تأبیر کیتیت متشابه و متناسب ب
حاصل شودن مانند مزاج حاصل از ترکیب سرکه با شکر در 
پذیر  سکنجبین، که جدا کردن این دو بعد از ترکیب امکان

 ( 19؛12)نیستن
جم  شده،  اریکدبا ی های متضاد اجساموقتی کیتیت د سهروردی:5
تأبیر گذاشته و کیتیت متشابهی در جمی  اجزاء آن  اریکددر ی

چنین  هم( 14)یتیت متوسط را مزاج گویندنشود آن کحاصل 
 الدین شیرازی در درة التاج و قاب( 15در رساله اضحویه) نایس ابن
 اندن نیز تعریتی همانند تعریف سهروردی آورده (16)
نامد که در وی مزاج را صورت یا کیتیت خاصی می :ممصدراد 6

ا نظر صدرمم( 17شودن ) ایجاد مى اریکدابر ترکیب عناصر با ی
کند: زمانی که عناصر خرد شده، امتزاج  گونه بیان می مشهور را این
کنند و هر یک از آن دو در دیاری  تماس پیدا اریکدیافته و با ی

)یعنی از  ها شکسته شودطوری تأبیر گذارند که کیتیت آن به
سبب سردی آب شدت گرمی  شدت آن کاسته شود، برای مثال به

شدت سردی آب کاسته شود( و از این سبب گرمی آتش  آتش و به
تأبیر و تأبّر کیتیت متوسط و متشابهی حاصل شود، آن کیتیت 

  (11جدید را مزاج گویندن )
سینا از مزاج مورد نظر  در این پژوهش منظور از مزاج  تعریف ابن
 بوده و به نظر ایشان استناد شده استن   

 
 انواع مزاج
ک مزاج از این نُه مزاج انسان نُه مزاج وجود داردن ی برای
غیر  صورت بهطبیعی و معتدل و هشت مزاج دیار  صورت به

باشند که در ابر غلبه یک یا دو مزاج ایجاد معتدل و سوء مزاج می
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های مترد و شودن هشت مزاج غیر معتدل نیز به دو دسته مزاجمی
 شود:مرکب تقسیم می

 خشک  ن4، ن تر9د، ن سر2م، ن گر1های مترد: اجمزالف( 
ن گرم و 2ن گرم و تر یا دموی مزاج، 1مرکب: های ب( مزاج

ن سرد و 4ن سرد و تر یا بلغمی مزاج، 9خشک یا صتراوی مزاج،
 ( 11؛1؛22؛11خشک یا سوداوی مزاجن )

 
 اخمق
 شناسی لغویالفن واژه

و ( 2؛21(، سجیه)2؛21اخمق در لغت جم  خلق و به معنای طب )
لق بیانار صورت باطنی انسان )نتس( و خُباشدن می (2؛21؛22)دین

های آن بوده در مقابل خَلق نیز بیانار صورت اوصاف و ویژگی
برای هر کدام از این  های آن استنظاهری و اوصاف و ویژگی

های ظاهری و باطنی نیز اوصاف نیکو و زشتی وجود صورت
 داند، اوّلى یکی می اصل ( راغب نیز خَلق و خُلق را در21؛2ن)دارد

 و قوا مخصوص دوّمى و ظاهرى هایها و صورتشکل مخصوص
   (29) باشدنمی درک قابل بصیرت با که است صتات
 شناسی اصامحیبن واژه
ملکه و صتات پایدار نتسانی است که باعث اخمق، به معنای د 1
شود افعال انسان به آسانی و بدون نیاز به تتکر از انسان صادر می
   (21؛26؛25؛24)شودن
گونه صتت نتسانی است که موجب اخمق، به معنای هر د 2

شود؛ چه آن صتت نتسانی  پیدایش کارهای خوب یا بد می
ناپایدار و غیر راسخ؛  صورت بهپایدار و راسخ باشد و چه  صورت به

 (21) چه از روی تتکر یا بدون تتکر حاصل شودن
راسخ در این پژوهش، منظور از اخمق، صتات نتسانی پایدار و 

 شودناست که از افراد صادر می
 انواع عوامل تأبیرگذار بر اخمق 

-گذارد به دو دسته تقسیم میعواملی که بر اخمق انسان تأبیر می
 شوند: 

 عوامل اکتسابی: مانند تعلیم، تربیت و محیط اجتماعین
 عوامل غیراکتسابی: مانند ورابت و جنسن 

ابی و هم عامل غیر اکتسابی عامل اکتس عنوان بهتواند هم مزاج می
 شود:چرا که مزاج در ابتدا به دو نوع تقسیم میمحسوب شودن 

مزاج اصلی )جبلی، ذاتی، مادرزادی یا مولودی( که انسان با چنین 
 آیدندنیا می به مزاجی

 شودنمزاج عارضی یا اکتسابی که با تغییر مزاج اصلی ایجاد می
باشد ذات و طبیعت انسان می( بنابراین، مزاج اصلی چون در 19؛1)

در اخمق و مزاج عارضی به دلیل  مؤبراز عوامل غیر اکتسابی 
که تغییر آن در اختیار و اراده خود انسان است از عوامل  این

 شودناکتسابی اخمق محسوب می
 

 های مختلف در مورد تأبیر مزاج بر اخمق بررسی دیدگاه
 دیدگاه دینی
 الف( آیات

إلّا   وَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِبْمِ وَ الْتَواحِشَ: »92 د سورة نجم، آیه
اللمم إِنَّ رَبَّکَ واسِ ُ الْمَغْتِرَة هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِننن؛ 

که از گناهان کبیره و اعمال زشت جز صغیره دورى  کسانى
ست او نسبت به شما از کنند آمرزش پروردگار تو گسترده ا مى

 ن« تر است از آن هناام که شما را از زمین آفریدنن همه آگاه

گناهانی است که انسان به « لمم»در برخی از تتاسیر منظور از 
( در برخی 92؛91؛92؛21شودن)خاطر مزاج خود مرتکب آن می

به معنای رسیدن حالتی از جنون به شخص معنا « لمم»تتاسیر نیز 
 (99شده استن)
( 94نیز در برخی از تتاسیر به معنای مواد عنصری زمین)« ارض»واژه 

السمم  امام باقر علیه( 95)اربعه تتسیر شده استن یا خاک و طبای 
بو و زمین  در این آیه را زمین خوش« ارض»نیز در روایتی منظور از 

 (97؛ 96اندن)را مزاج معنا کرده« لمم»بدبو و منظور از 
دو « لمم»السمم برای ذیل روایت امام باقر علیه عممه مجلسی در
اند؛ اولی نزدیک شدن به گناه و انجام ندادن آن و معنا بیان کرده

دومی به معنای جنون ختیف یا حالتی از جنون که گاهی انسان 
فرماید: گویا منظور حضرت، معنای دوم شودن ایشان میدچار آن می

 (97شودن)مزاج انسان ایجاد می چه که از طب  وبوده است؛ یعنی آن
توان گتت: مزاج انسان )اعتدال و بنابراین، با توجه به این آیه می

گذارد و خداوند نیز در غلبه مزاج( بر اعمال و رفتار او تأبیر می
 نمایدنرسیدگی به اعمال انسان مزاج و طب  او را نیز لحاظ می

شاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ   عَلىقُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ : »61د سوره اسراء، آیه 
کند و  سَبِیلًاننن؛ هر کس طبق روش خود عمل مى  هُوَ أَهْدى

 «شناسدننن پروردگارتان کسانى را که راهشان نیکوتر است، بهتر مى
از تتاسیر در تتسیر این آیه بیان شده هر فردی بر اساس  در برخی
شیوه و منش بر پایه وضعیتش  کند که این ای رفتار می منش و شیوه

در برخورداری از هدایت یا گمراهی یا جوهر روحش یا حاتتش 
 (91؛91گیردن) که تاب  مزاجش است شکل می

نویسد: انسان دارای دو شاکله  عممه طباطبایی در تتسیر این آیه می
باشد؛ شاکله اول از طبیعت و مزاج او و دومی از عوامل بیرونی می

شودن از نظر ایشان دانش و تجربه یعت او ایجاد میو خارج از طب
بابت کرده است بین صتات درونی و ترکیب جسمانی و نوع مزاج 

ها خیلی که بعضی مزاج انسان ارتباط خاصی وجود داردن به طوری
ولی برخی دیار بر خمف این  شوندسری  عصبی و خشماین می

انسان نیز ماابق با  باشندن وی معتقد است، اعمال و رفتارحالت می
باشدن مثل اعمال و رفتار انسان متکبر که نشانار شاکله او می

صتات درونی او بوده و یا رفتار انسان شجاع با ترسو، بخشنده با 
بخیل و صبور با عجول متتاوت است و هر کدام نشانار صتات 

که شاکله از مزاج شخص  باشدن از نظر عممه با اینها میدرونی آن
شود، ولی به این معنا نیست که انسان در برابر آن قدرت اد میایج

تواند در اختیار و اراده نداشته باشد بلکه انسان اگر اراده کند می
باشد مثل عصبانیت و  برابر رفتارهایی که ناشی از مزاج او می
 (94)شهوت مقاومت نموده و آن را کنترل نمایدن

 
 ب( روایات

صتى مزاجه، و من صتى   طباعه  اعتدل  من» السمم:د امام علی علیه
مزاجه قوى أبر النتس فیه و من قوی أبر النتس فیه سما إلى ما 
یرتقیه و من سما إلى ما یرتقیه تخلق باألخمق النتسانیة؛ اگر طب  
کسی معتدل شود، مزاجش صافی شود و هر کس مزاجش صاف 

نتس در او  شود و هر کس که ابرتر میشود، ابر نتس در وی قوی
رود و هر کس چه ارتقایش دهند بات می تر گردد به سوی آنقوی

به سوی آنچه ارتقایش دهند بات رود به اخمق نتسانی متخلق 
 ( 42)«گرددن
؛  تَابِعَةٌ لِمِزَاجَاتِ الْأَبْدَان  النَّتْسِ  قُوَى  أَنَ»السمم: امام رضا علیهد 

 (97؛41«)قوای نتس انسان تاب  مزاج بدن استن
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فَلَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَةِ الرِّیحِ حُبُّ الْحَیَاةِ وَ طُولُ »السمم: د امام علی علیه
الْأَمَلِ وَ الْحِرْصُ وَ لَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَةِ الْبَلْغَمِ حُبُّ الاَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ 

ضَبُ وَ السَّتَهُ وَ الشَّیْاَنَةُ وَ اللِّینُ وَ الرِّفْقُ وَ لَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَةِ الْمِرَّةِ الْغَ
التَّجَبُّرُ وَ التَّمَرُّدُ وَ الْعَجَلَةُ وَ لَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَةِ الدَّمِ حُبُّ النِّسَاءِ وَ 

؛ از ناحیه ریح )سودا( در بدن  اللَّذَّاتِ وَ رُکُوبُ الْمَحَارِمِ وَ الشَّهَوَات
ناحیه بلغم حب  انسان حب حیات، آرزوهای طوتنی و حرص، از

طعام و شراب و نرمی و رفق و مدارات، از ناحیه صترا غضب و 
ستاهت، شیانت، زورگویی، سرپیچی و عجله و از ناحیه خون 
عمقه به زنان، لذت، ارتکاب محارم و شهوات قرار 

 (97؛96)«گرفتن
جْرِی قَدْ جَرَى فِیهِ النَّتْسُ وَ هِیَ حَارَّةٌ وَ تَ»السمم: د امام صادق علیه

فِیهِ وَ هِیَ بَارِدَةٌ فَإِذَا حَلَّتْ بِهِ الْحَرَارَةُ أَشِرَ وَ بَاِرَ وَ ارْتَادَ وَ قَتَلَ وَ 
وَ اسْتَبْشَرَ وَ فَجَرَ وَ زَنَى وَ اهْتَزَّ وَ بَذَخَ وَ إِذَا کَانَتْ بَارِدَةً   سَرَقَ وَ نَصَحَ

سِیَ وَ أَیِسَ فَهِیَ الْعَوَارِضُ الَّتِی اهْتَمَّ وَ حَزِنَ وَ اسْتَکَانَ وَ ذَبَلَ وَ نَ
ی، قتل، دزدی، خوش دلتَکُونُ مِنْهَا؛ صتاتی مثل: فتنه، سرمستی، 

خوشی و اظهار شادمانی، هرزگی، زنا و فخرفروشی در جایی است 
کند و هرگاه خون سرد شود، فرد که حرارت در خون غلبه می

کار  موشجنب و جوش، افسرده و فرا، بیاندوهناکغماین 
 (97)«نگردد
 

 دیدگاه فلستی
 الف( فیلسوفان مسلمان

از نظر آنان بین نتس مجرد و بدن مادی ارتباط وجود دارد و این 
نتس انسان دارای قوای ناطقه،  ارتباط از طریق رود بخاری استن

باشد و عملکرد هر یک از این قوا بر قوه دیار حیوانی و نباتی می
اج که در مرتبه قوای طبیعی یا نباتی )بدن تأبیر داردن بنابراین، مز

مادی( قرار دارد بر اخمق که در مرتبه قوای انسانی )نتس مجرد( 
 است تأبیر دارد:

وی قوای نتس انسانی را در سه قوه )ناطقه، حیوانی و  :نایس ابند 1
نباتی( تقسیم کرده استن قوای ناطقه متشکل از عقل نظری و عقل 

انسانی است و در حیوان و گیاه وجود  عملی است که مختص نتس
شودن  نداردن قوای حیوانی نیز به دو قوه مدرکه و محرکه تقسیم می

این قوا در انسان و حیوان وجود دارد و قوه نباتی فاقد آن استن قوه 
 ( 12)شودن نباتی نیز به سه قوه مولده، نامیه و غاذیه تقسیم می

هستند، بدن انسان را دارای عموه بر این قوا که نتسانی  نایس ابن
داند که متشکل از قوه هاضمه، ماسکه، جاذبه و قوای طبیعی می

دهنده  های تشکیلکه کیتیتدافعه استن این قوا عموه بر این
اند، در استخدام نتس نیز هستندن قوای نتس انسان از نظر مزاج

درجه وجودی و مراتب، همانند هم نیستندن عقل نظری در قوای 
انی از نظر مرتبه وجودی برتر از عقل عملی است و قوای انس

  (12)نارندیکدتر از یحیوانی، نباتی و طبیعی به ترتیب پایین
بنابراین، میان نتس و بدن سلسله مراتبی از قوا وجود دارد که 
مراتب باتی قوا، مراتب پایین آن را به خدمت گرفته و بر آن 

س )که مجرد است( بر بدن )که تسلط دارندن یعنی تأبیر و تسلط نت
واساه نیستن در واق  این حقیقت نتس نیست که  جسم است( بی

اند که فاعل تصرف حقیقی در بدن دارد، بلکه این قوای نتس
های بدن تسلط و تصرف دارندن  حقیقی افعال بوده و در دستااه

قوای نتس انسانی نیز از نظر نحوه وجود یکسان نیستند، بلکه به 
شودن قوای حیوانی، گیاهی و صور ه مادی و مجرد تقسیم میدو دست
اند و قوای انسانی و صور کلی آن مجردندن نتس با ی نتس مادیجزئ

معلولی فاعلی دارد؛ یعنی نتس مبدأ فاعلی  د قوای مادیش راباه علی

های ها را در رود بخاری موجود در اندامقوای خویش است و آن
دن نتس نسبت به همه قوایش نوعی حالت کنگوناگون بدن ایجاد می

 مبدأ بودن دارد: مبدأ بودن قابلی و فاعلین 
هاستن قوای به سبب همین راباه، نتس مجم  قوا و رباط بین آن

اند، به وابسته اریکدها منسوب است به ینتس در آباری که به آن
ی دیار یا ای به کارش، موجب اشتغال قوهاین معنا که اشتغال قوه

برای مثال اگر قوه عقل عملی بر سایر قوای بدن ( 42)ان  آن استنم
آید که به آن مسلط باشد، صتات و ملکاتی در نتس پدید می

شودن اما در صورتی که قوای بدنی بر قوه اخمق فضیلت گتته می
آید که عقل عملی مسلط باشد، صتات و ملکاتی در نتس پدید می

با توجه به ماالب ذکر  (12)نشودبه آن اخمق رذیله گتته می
 اریکدمرتبط بوده و از ی اریکدشود که قوا با یشده، روشن می
پذیرندن از جمله این، قوا، قوه ناطقه است که اخمق تأبیر می

 پذیردنکه از قوای طبیعی )مزاج( تأبیر می (12)منسوب به آن است
-سینا اگرچه نتس و بدن را دو جوهر متغایر از هم میپس ابن
ولی معتقد است بین نتس و بدن تأبیرات متقابل وجود ( 12)داند

 (49باشدن)دارد که یکی از این تأبیرات، تأبیر مزاج بر اخمق می
 اریکدی بروی درباره تأبیرات اخمق و مزاج د سهروردی: 2
ای نکرده است ولی در آبار ایشان درباره مستقیم اشاره صورت به

و بدن ماالب قابل توجهی بیان شده ارتباط و تأبیرات بین نتس 
داند که استن وی نتس انسان را دارای قوای مادی و غیرمادی می

-این قوا، فروع نتس بوده و تکامل نتس به سبب وجود این قوا می
باشدن از نظر ایشان نیز برخی از قوا در استخدام قوای دیار هستند 

در راباه بین  و برخی از قوا بر قوای دیار تسلط دارندن سهروردی
نتس و بدن نیز معتقد است که رود حیوانی واساه بین نتس و بدن 
است )قوای مادی نتس با قوای غیرمادی آن از طریق رود حیوانی 

گذارند(ن در راباه تأبیر تأبیر می اریکدشوند و در یمرتبط می
مزاج بر اخمق از نظر سهروردی قوای مادی بدن مثل قوای جاذبه، 

اند( از دهنده مزاج های تشکیلضمه و دافعه )که کیتیتماسکه، ها
طریق رود حیوانی با قوای غیرمادی نتس مثل عقل عملی )که 
-اخمق نیز منسوب به آن قواست( مرتبط بوده و بر آن تأبیر می

 (14گذاردن)
توان گتت هرچند سهروردی درباره ارتباط و تأبیرات پس می

مستقیم بیان نکرده  صورت بها ماالبی ر اریکدمزاج و اخمق بر ی
است ولی از طریق نظراتی که در زمینه ارتباط و تأبیرات بین قوای 

توان نتیجه گرفت که سهروردی نیز نتس و بدن بیان کرده است می
 داندن   ارتباط بین مزاج و امور نتسانی را امری مورد قبول می

رتباط، وی معتقد است بین نتس و بدن عموه بر ا د ممصدرا:9
اتحاد برقرار استن در زمینه ارتباط بین نتس و بدن، ممصدرا 
معتقد است؛ چون نتس مجرد و ملکوتی است در بدن که مادی 

ای دارد تواند تصرف کندن به همین علت نیاز به واساهاست، نمی
که این واساه یک جسم لایف نورانی است که اطبا آن را رود 

درا بین بدن و رود بخاری نیز مرتبه نامندن از نظر ممصبخاری می
شود و بین رود تری واساه است که خون صاف نامیده میضعیف

ای وجود داردکه مرتبه مثالی بخاری و نتس ناطقه نیز واساه
اما در راباه با اتحاد بین نتس و بدن، منظور از ( 11)شودننامیده می

اتحادی  ها نیست بلکه مقصود از آن، هماناین اتحاد وحدت آن
از نظر ایشان نتس انسان ( 11)است که بین نتس و قوا وجود داردن

دارای سه قوه انسانی، حیوانی و نباتی استن هر یک از این سه قوه 
نیز خود دارای قوایی هستند که از طریق آن قوا اعمال خود را 

دهندن بعضی از این قوا مجرد )مثل عقل عملی در قوای انجام می
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اندن)مثل مزاج که حاصل قوای طبیعی و در ضی جسمانیانسانی( و بع
این قوا، اعم از جسمانی و مجرد، با ( 11)خدمت قوه نباتی است(ن
شان معلولی -؛ به سبب ارتباط علیارندیکداین که واقعیتی مغایر ی

ای ی که گاهی اشتغال قوهطور بهمستقل نیستندن  اریکدبا نتس، از ی
دارد یا آن ا هم به کار خودش وا میای دیار ربه کار خویش، قوه

رباط »دارد و از همین رو از نتس با تعبیر را از کار خودش باز می
این رباط، قوای  موجب بهکنندن پس نیز یاد می« مجم  قوا»یا « قوا

ن پس بین ارندیکدو گاهی معاوق ی اریکدنتس گاهی معاون ی
در مواقعی و ممصدرا  (42)نتس و قوای نتس اتحاد برقرار است

 (44)اتحاد نتس و بدن را به همین معنا تتسیر کرده استن
بنابراین، از نظر ممصدرا مزاج بر اخمق تأبیر داردن وی معتقد 
است؛ اگر مقدار خون انسان زیاد، حالت آن شتاف و در مزاج 
معتدل باشد باعث ایجاد شادی، اگر مقدار آن زیاد، حالت آن 

اما میزان گرمای آن زیاد باشد باعث  شتاف و در مزاج معتدل باشد
ایجاد خشم و غضب، اگر مقدار خون زیاد، حالت آن رقیق و مزاج 
آن سرد باشد باعث ایجاد ترس و ضعف قلب و اگر حالت خون، 
غلی  و کدر و مزاج آن گرم و با حرارت زیاد باشد باعث ایجاد 

شودن همچنین از نظر ممصدرا غم، خشم و غضب در انسان می
احب مزاج گرم و پرحرارت اگر خونش غلی  و شتاف باشد ص

فردی شجاع، جسور، کم غضب، بدون غم و شاد و صاحب مزاج 
بسیار سرد اگر دارای خون غلی  و شتاف باشد، فردی آرام، منتعل 
و کند و اگر دارای خون غلی  و کدر باشد فردی غماین، ترسو، 

ن صتراوی مزاج ای و بدون خشم و غضب استن همچنین انساکینه
نیز به علت حرارت زیاد مزاج، سری  به هیجان آمده و عصبانی 

 (44رودن)شود و سری  نیز هیجان و عصبانیش از بین میمی
 

 ب( فیلسوفان غیرمسلمان
 دوران باستان

: وی معتقد است بین جسم و رود انسان ارتباط وجود د سقراط1
دل در مزاج باعث های جسمی و عدم تعاطوری که بیماری داردن به

شودن از نظر سقراط اگر های روحی در انسان میایجاد بیماری
اخمطی مثل صترا، بلغم و سودا در بدن زیاد شود، باعث تولید 

شودن این بخارها نیز در رود انسان نتوذ کرده بخارهایی در بدن می
و بیماری و مشکمت روحی مثل افسردگی، ترس، فراموشی، 

کندن سقراط معتقد و حسد را در فرد ایجاد می کندذهنی، نادانی
است برای سممت روحی و جسمی انسان باید بین جسم و رود 

 ( 45)تعادل وجود داشته باشدن
: وی بر این باور است که جسم انسان بر نتس او تأبیر افمطوند 2
های گذاردن از نظر افمطون مزاج نامتعادل یکی از عوامل بیماریمی

  (46)باشدننتسانی می
داند و وی نتس را کمال اول برای جسم طبیعی آلی می د ارساو: 9

جدایی  اریکد( و از ی47معتقد است نتس و بدن یک چیز بوده)
باشدن ( از نظر وی نتس دارای مراتب مختلف می47ناپذیرندن)
های هضم و تولید ترین مرتبه، نتس غاذیه است که فعالیتپایین

ن بعد از آن نتس حساسه حیوانی قرار دارد و دهدمثل را انجام می
عموه بر داشتن  نیروهای نتس غاذیه، دارای سه نیروی ادراک 

باشدن باتتر از نتس حیوانی نیز حسی، میل، شوق و حرکت نیز می
تر نتس انسانی قرار دارد که عموه بر داشتن نیروهای نتوس پایین

نظری و عقل عملی(  )غاذیه و حساسه(، دارای نیروی مدرکه )عقل
باشدن از نظر ارساو با اتحادی که بین نتس و بدن وجود نیز می

ها مسلط تواند قوای جسم را به کار انداخته و بر آندارد نتس می

تواند فعل و انتعالی انجام  از نظر وی نتس بدون بدن نمی( 46)شودن
دهد و افعال نتسانی مثل خشم، شجاعت، شهوت و احساسات با 

 ( 47شودن) قوای بدن ایجاد میکمک 
بنابراین، با توجه به دیدگاه اتحاد نتس و بدن و ارتباط قوای آن 

توان گتت مزاج که در نتس غاذیه موجود است بر امور نتسانی می
 و اخمقی انسان در مرتبه نتس انسانی تأبیر داردن

 
 دوران جدید

وجود وی معتقد است بین نتس و بدن ارتباط عمیقی  د دکارت:1
پذیردن از  ی که نتس از بدن و بدن نیز از نتس تأبیر میطور بهدارد 

ترین قسمت مغز قرار نظر وی محل تعامل نتس و بدن در درونی
انتعاتت، نوعی هیجان و احساسی ( وی معتقد است 46؛41داردن)

و یا به  (41)باشد که به هناام تأبیرپذیری نتس از بدندر نتس می
شودن از نظر دکارت نتس و بدن ایجاد میعلت تأبر متقابل 

و  جییتهباشد و شرایط بدن باعث انتعاتت تاب  شرایط بدنی می
انتعاتت اصلی مثل شاتتی، عشق، عمقه،  (46)شودنتغییر آن می

تنی بوده که تأبیر گرفته از نترت، شادی و اندوه، انتعاتت روان
اقسام و ترکیبات  منزله بهباشند و سایر انتعاتت نتسانی نیز بدن می

  ( 41)باشندناین شش انتعال می
معتقد است که بین نتس وی  )فیلسوف هلندی(: د باروخ اسپینوزا2

و بدن اتحاد برقرار است و از این جهت نتس در بدن و بدن نیز در 
 (41؛46)گذاردننتس تأبیر می

ز بنابراین، بنابر نظریه ارتباط و اتحاد نتس و بدن، قوای نتس ا
گذارند که از جمله تأبیر می اریکدمستقل نبوده و بر ی اریکدی

 دهنده لیتشکهای این تأبیرات، تأبیر قوای طبیعی )که کیتیت
)که اخمق جزء  اند( بر حکمت عملی در قوای انسانی استنمزاج
باشد( وقتی مزاج به حالت تعادل برسد، بر قوای مادی و آن می

اشته و در این صورت انجام غیرمادی بدن تأبیر مالوب گذ
دستورات صادره از عقل نظری، توسط سایر قوا با سرعت و به 

شودن یعنی اگر مزاج معتدل شود، بر قوای حرکتی و آسانی انجام می
ارادی بدن تأبیر مالوب خواهد گذاشت و اراده قوی نیز در کسب 

 گذارد و انجام اعمال و رفتارهایکماتت اخمقی تأبیر مالوب می
سازدن برای مثال اگر قوای اخمقی را برای انسان آسان و سری  می

عقل نظری تشخیص دهد که عمل بخشش کاری باارزش و اخمقی 
است، انجام چنین رفتاری با داشتن تعادل مزاجی و اراده بات، 

شود تبدیل به عادت می جیتدر بهشده و و به آسانی انجام  سرعت به
شودن اما تبدیل به ملکه و خلق بخشش می جیتدر بهو این عادت نیز 

اگر مزاج غیر معتدل و دچار اختمل شود، بر قوای مادی و غیر 
مادی بدن تأبیر نامالوب خواهد گذاشت که یکی از این قوا 
نیروی حرکت و اراده انسان استن یعنی اراده انسان برای مقاومت 

اعمال و  های نتسانی و در انجامها و خواستهدر برابر وسوسه
شود در نتیجه انسان در رسیدن رفتارهای اخمقی دچار ضعف می
 شودن به کماتت اخمقی موفق نمی

 
 دیدگاه اخمقی

-: وی معتقد است اخمق فرد از مزاج او تأبیر میمسکویهد ابن1
کند که او دارای ی که مزاج طبیعی شخص اقتضا میطور بهپذیردن 

ی مثال گاهی نوع مزاج شخص اخمق و رفتاری خاص باشدن برا
ترین عاملی باعث ترس، عصبانیت، شادی  شود که کوچکباعث می
تأبیر  اریکداز نظر وی نتس و بدن انسان بر ی (24)شودنو اندوه او 

های بدنی، نتس و قوای آن را تحت ی که بیماریطور بهگذارند؛ می
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 دن ابر های نتسانی نیز بر بتأبیر قرار داده و در مقابل بیماری
برای مثال زودرنج بودن از صتات اخمقی انسانی  (24)گذارندنمی

است که از ضعف حرارت قلب )که عامل آن سرد مزاجی است( 
شود و ترس و وحشت نیز جنبه نتسانی داشته و باعث ناشی می

مسکویه درباره  شودن دیدگاه ابنایجاد بیماری در بدن انسان می
ها، همان دیدگاه پزشکیِ متقابل آنارتباط نتس و بدن و تأبیر 

 (52)تنی استنروان
های متتاوت بودن وی یکی از علت :الصتا اخوانکتاب  مؤلفد 2

داندن از نظر ها میها را به خاطر تتاوت در مزاج آناخمق انسان
گذارد و صاحبان هر یک از ایشان مزاج بر اخمق او تأبیر می

تات اخمقی خاص خود را ها و صهای چهارگانه، ویژگیمزاج
خو، دارندن برای مثال کسی که مزاج مرطوبی دارد فردی نرم

است اما کسی که مزاجش  کم بباتکار و  اخمق، فراموشخوش
 (51)ای و بخیل استنخشک است فردی صبور، باببات، کینه

وی تأبیر مزاج بر اخمق را از طریق وحدت نتس  د غزالی: 9
معتقد است برخی از قوا بر برخی دیار کند و انسانی اببات می

باشندن ریاست دارند و برخی از قوا در استخدام قوای دیار می
کند و ایشان نتس را به نتس نباتی، حیوانی و انسانی تقسیم می

معتقد است که قوای نتس نباتی در خدمت قوای نتس حیوانی و 
نظر  از باشندنقوای نتس حیوانی در خدمت قوای نتس انسانی می

ایشان قوای نتس مستقل از هم نیستند، بلکه با همکاری کامل عمل 
بنابراین ( 57)گذارندنتأبیر می اریکدکنند و عملکرد قوا در یمی

مزاج که در مراتب پایین قوا و در نتس نباتی قرار دارد بر اخمق 
گذاردن که در مرتبه عقل عملی در قوای انسانی قرار دارد، تأبیر می

شود و سرد غزالی خشماین شدن از گرمی مزاج ایجاد میاز نظر 
از نظر وی علت ترس  (51)شودنشدن مزاج باعث آرام شدن آن می

و تهور در انسان یا به خاطر ضعف و نقصان عقل است و یا به 
 (51)باشدنخاطر اختمتت مزاجی در انسان می

ند؛ دا: وی اختمف خُلق انسان را در دو چیز مید فیض کاشانی5
یکی نیروی غریزی انسان مثل شهوت، خشم و تکبر که در غریزه 
و طبیعت او وجود دارد و دیاری اخمقی که با عمل، اطاعت و 

از نظر ایشان مزاج بر  (26)شودنپرهیزکاری در انسان ایجاد می
ی که حرارت و گرمای بدن طور بهگذارد؛ اخمق او تأبیر می

 (54)شودنباعث خشم و عصبانیت در افراد می
، ابن میثم عالم اخمقی قرن (25)د خواجه نصیرالدین طوسی6
و رفتار انسان  نیز معتقدند اخمق (21)مهدی نراقی مم (،55)هتتم

پذیردن یعنی اخمق و رفتارهای انسان به نوع از مزاج او تأبیر می
  شودنمزاج شخص مربوط می

ق نیز مزاج بر توان نتیجه گرفت که از دیدگاه علمای اخمپس می
اخمق تأبیر داردن برخی از علمای اخمق همانند فمسته این 
تأبیرگذاری را از طریق ارتباط نتس و بدن و ارتباط و اتحاد قوای 

 اندنو نظریاتی در این زمینه بیان کرده نتس اببات کرده
 

 دیدگاه طبی
این گذارد و از نظر طب سنتی نیز مزاج انسان بر اخمق او تأبیر می

ی نتس از بدن انسان استن یعنی ریرپذیتأبتأبیرگذاری از طریق 
پذیردن اخمق انسان که شاکله نتس اوست از مزاج بدنش تأبیر می
های متتاوت بنابراین، هر انسانی با توجه به مزاج بدنش ویژگی

 خُلقی خواهد داشت:
 
 

 الف( پزشکان سنتی مسلمان
ست که نتس انسان از مزاج وی همانند جالینوس معتقد ا د رازی:1

باشند، ها متتاوت میپذیردن از نظر وی چون مزاجاو تأبیر می
ها نیز تتاوت دارند و با تتاوت نتس اریکدهای انسانی نیز با ینتس

رازی معتقد است کسی که  (56)شودنها متتاوت میاخمق انسان
تدال مزاج معتدلی دارد از نظر افعال طبیعی و نتسانی در حالت اع

 ( 57باشدن)می
باشد؛  تاب  مزاج می  وی معتقد است اخمق و عادات سینا:د ابن2

د اگر کسی به 1یعنی هر مزاجی اخمق خاص خود را دارد: 
شودن  مزاجش بلغم غلبه کند، سکون و وقار و صبر در او زیاد می

د کسی 9شودن  غلبه کند، غضب او زیاد می  د کسی که صترا در او2
 شودن ر او  غلبه کند، اخمقش بد میکه سودا د
است و بدا تدغییر مدزاج،  رییتغ قابلسینا مدزاج انسان از نظر ابن
کردن از نظر ایشان اگر مزاج غیرمعتدل   تغییر خواهد  نیز  اخمق

گیرد و هر اندازه که مزاج به اعتدال باشد، از کماتت فاصله می
  ملکات فاضله علمی تر باشد، اسدتعداد شدخص برای کسب نزدیک

 (49)شودنو عملی بیشتر می
-وی معتقد است اخمق نتسانی انسان، تاب  مزاج او می اخوینی:د 9

باشدن از نظر وی نوع مزاج اعضای اصلی بدن مثل مغز، قلب و کبد 
گذارندن برای مثال بر قوای نتسانی، حیوانی و طبیعی انسان تأبیر می

ی نتسانی از قوای حیوانی و اگر مزاج مغز طوری باشد که قوا
تر باشد این شخص، فردی عادل، عتیف، و صبور خواهد طبیعی قوی

تر از مزاج مغز باشد، در این بودن در مقابل اگر مزاج قلب قوی
شود و این صورت قوای حیوانی بر قوای نتسانی و طبیعی غالب می

شخص نیز از نظر اخمقی فردی شجاع، خشماین، متکبر و سنادل 
  (57)واهد بودنخ
علی بن سهل طبری حکیم قرن  د از میان پزشکان و حکمای سنتی4
، خلف بن (51)، علی بن عباس مجوسی حکیم قرن چهارم(51)سوم

اسماعیل بن حسن جرجانی  عباس زهراوی حکیم قرن پنجم و
   اندن به تأبیر مزاج بر اخمق اشاره کرده (11)حکیم قرن ششم

 
 ب( پزشکان غیرمسلمان

( 57؛62)لینوس معتقد است که نتس انسان تاب  مزاج بدن استجا
ها به دلیل تتاوت در جوهر نتس و تتاوت اخمق انسان

ها به دلیل تتاوت از نظر وی تتاوت اخمق انسان( 62)هاستن آن
مثال، وی نُه مزاج برای قلب ذکر کرده  عنوان بههاستن مزاج آن

د قلب 9خو  خشک: درندهد قلب 2د قلب سرد: ترسو 1است، مانند: 
د قلب 4تر و قلب گرم وتر: زود خشماین شدن و زود آرام شدن 

د 5گرم و خشک: شجاعت و زود خشماین شدن و دیر آرام شدن 
 (11)قلب سرد و تر: سستی، کسالت و کمتر خشماین شدن

های بنابراین، مزاج معتدل بسترساز بروز صتات نیکو و مزاج
 شوندنت زشت اخمقی میغیرمعتدل بسترساز بروز صتا

 
 بررسی تأبیر انواع مزاج بر صتات اخمقی

 مزاج معتدل  
 های درونی ویژگی

چنین مزاجی به دلیل اعتدال مزاجی دارای اعتدال در خصوصیات 
های اخمقی منتی و از وجود افراط و اخمقی بوده و از ویژگی

 باشد:تتریط در این زمینه به دور می
د اعتدال در 2، 1درونی مثل قوه تتکر و تخیل) د اعتدال در صتات1

باکی،  د اعتدال در صتات اخمقی مثل ترس و بی9(، 61قوه شهویه)
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خشمی، عجول و صبور دلی و مهربانی، خشمناکی و بیسن 
(ن 57(، کینه و حسد)62؛51(، عاقل و محتاط بودن)1،51؛57بودن)

با حیا و  چنین مزاجی شخصی شجاع، عاقل، عادل، عتیف، با وفا،
د قدرت تتکر، ادراک کلیات و اراده 4(، 69؛51؛57مهربان استن )
 (41باتتری داردن)

 
 های بیرونی )رفتاری(ویژگی

صاحب این مزاج به دلیل اعتدال مزاجی دارای اعتدال در 
های منتی رفتاری و خصوصیات اخمقی و رفتاری بوده و از ویژگی

 باشد:به دور می از وجود افراط و تتریط در این زمینه
  (57رویی )رویی و ترش د اعتدال در گشاده1
ها سری  د در انتعاتت نتسانی مانند خشم، غم، ترس و امثال این2

 (12دهد و رفتار معتدلی داردن)واکنش نشان نمی
بنابراین، کسی که مزاج خود را به حالت اعتدال برساند، تتکر، 

آن  تب  بهشود و در نتیجه یتر متر و قویادراک و اراده او کامل
اخمق و رفتارش نیز متعادل خواهد شد و این امر موجب دستیابی 

 آسان و سری  او به فضایل و کماتت اخمقی خواهد شدن
 

 مزاج گرم و تر )دموی(
 های درونی ویژگی 

 های درونی مثبتالفن ویژگی
 د شجاع4(، 19د جدی)9(، 11گرم)د خون2(، 64د طیب نتس)1
 (ن  65مرد)د جوان5(، 65)
 های درونی منتیویژگیبن 
-ساحى مغز و د سبک9(، 19بین) د خوش2(، 66پرداز)د خیال1 
د خشم و 5(، 61؛67د کندفهم و دچار اختمل حواس )4(، 19) نار

 (ن  66غضب زیاد)
 

 های بیرونی )رفتاری(ویژگی
 های رفتاری مثبتالفن ویژگی  
 (ن 64بشاش)د خندان و 2(، 66د با محبت)1

 های رفتاری منتیبن ویژگی
 شده و سری  نیز آرام د سری  عصبانی 2(، 19گذران) د خوش1
 (51؛11) شودنمی
 

 مزاج گرم و خشک )صتراوی(
 های درونی ویژگی
 های درونی مثبتویژگیالفن  
 د شجاع و جسور9(، 41د دقیق)2(، 62؛69؛51د باهوش)1
 (ن69؛64؛61)

 نتیهای درونی مبن ویژگی
 د بخیل4(، 65د حسود)9(، 41بین) د باریک2(، 19طلب) د جاه1
 (ن 65ای)د کینه5(، 65)
 

 های بیرونیویژگی
 های رفتاری مثبتالفن ویژگی 
 (ن61؛61د مقتدر)2(، 19قدم) د بابت1

 های رفتاری منتیبن ویژگی
 (،64؛51؛61د عجول)2(، 64؛51؛61مباتت)باک و بید بی1
د سری  6(، 65قرار)د بی5(، 61؛61مزاج)عصبانید 4(، 11د لجباز)9

 ( 66) گر د پرخاش7(، 11؛64؛51؛11) شودنعصبانی شده و دیر آرام می

 مزاج سرد و تر )بلغمی(
 های درونی ویژگی
 های درونی مثبتالفن ویژگی 
 (ن 61کینه)د بی9(، 66د منعاف)2(، 19سرد) د خون1 
 های درونی منتیبن ویژگی  
د 4(، 66باف)د منتی9(، 11د بدگمان )2(، 51؛61؛61د ترسو)1

 (ن 69؛64؛51کار) د فراموش5(، 69؛67؛51کندذهن)
 

 های بیرونی )رفتاری(ویژگی
 های رفتاری مثبتالفن ویژگی

شود یا د عصبانی نمی9(، 19برخورد) د خوش2(، 11د سازگار )1
 (61،51؛11شودن)که کمتر و دیر عصبانی می این

 رفتاری منتیهای بن ویژگی
 (ن11؛61؛11سست و تنبل)

 
 مزاج سرد و خشک )سوداوی(

 های درونی ویژگی
 های درونی مثبتالفن ویژگی  
د دارای احساساتى 9 (،41)د بلندهمت2(، 66د دقیق و زودفهم)1
   (41)رقیق

 های درونی منتیبن ویژگی
د 4(، 11؛51؛61ای)د کینه9(، 66د مردد)2(، 51د ترسو)1

د کمی 6(، 12؛ 67؛64د درگیر افکار زیاد)5(، 65؛19بدگمان)
د 1(، 66د خیاتتی)1(، 66د حساس به صدا)7(، 11سر) سبک

 ( 12؛67وسواس فکری و عملی)
 

 های بیرونی )رفتاری(ویژگی
 های رفتاری مثبتالفن ویژگی 
-د آرام بوده و کمتر خشماین و عصبانی می2(، 66دار)د امانت1

 (  11؛51؛61شودن)
 
 گیرینتیجه

از دیدگاه دینی و اندیشمندان، برخی از عوامل به صورت اکتسابی 
گذارندن مزاج از و برخی به صورت غیراکتسابی بر اخمق تأبیر می

گذارد، عوامل اکتسابی و غیر اکتسابی است که بر اخمق تأبیر می
شود، بنابراین مزاج زیرا مزاج به دو نوع طبیعی و اکتسابی تقسیم می

عوامل اکتسابی و غیراکتسابی مؤبر بر اخمق محسوب  از جمله
های موجود، نوع مزاج انسان بر اخمق  شودن با توجه به بررسیمی

گذاردن این تأبیر گاهی به صورت مثبت و گاهی به او تأبیر می
باشد؛ یعنی مزاج معتدل باعث ایجاد تأبیرات مثبت صورت منتی می

ان شده و مزاج نامعتدل و در صتات بیرونی و درونی اخمق انس
غلبه مزاجی نیز باعث ایجاد تأبیرات منتی در صتات بیرونی و 

 شودندرونی اخمق انسان می
 ؛باشدپس راباه بین مزاج و اخمق یک راباه تأبیرگذاری می 

 ها تأبیرات متتاوتی در اخمق ایجاد یعنی هر کدام از مزاج
های گرم، تأبیرات مزاج کنندن مزاج معتدل و بعد از آن نسبتاًمی

بنابراین، هر انسانی برای ؛ کنندمثبت بر روی اخمق ایجاد می
سممتی جسم و دستیابی به کماتت اخمقی باید به دنبال تعدیل 

 مزاج خود باشدن
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