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مقدمه
تشـخیصعللناهماهنگـیواختالالتدربیمار،بخش
مهمـیازطـبچینیاسـت.ایـننکتهحائزاهمیتاسـت
کـهناهماهنگـیموجـودنبایـدبهعنـوانعلتبیمـاریدر
نظـرگرفتـهشـود.بهعنوانمثـال،اگـرفردعالئـممدفوع
شـلوخسـتگیرانشـانمیدهدوکاماًلبیاشـتهااسـت،
کمبـودچـیطحالعلتبیمارینیسـت،بلکـهتنهامبین
وجـودناهماهنگـیاسـت.علـتناهماهنگیبایـددررژیم
غذایی،سـبکزندگـی،میزانفعالیتفیزیکـیفردوغیره

یافتشـود.
تشـخیصعلـتناهماهنگـیحائـزاهمیتاسـت،زیرا
تنهـابـاانجاماینتشـخیصاسـتکـهمیتوانیمبـهبیمار
توصیـهکنیـمچگونهازآناجتنـابورزد،آنرابهحداقل
میـزانممکـنبرسـاندیاازبازگشـتآنممانعـتبهعمل
آورد.اگـردرمـانبـدونبررسـیعلـتبیماریارائهشـود،
همانندآبریختندرظرفسـوراخاسـت)شکلب1-3(.

درمان

چى و خون بیمار
(سطح پایین آب=کمبود خون)

سوراخ=علت بیمارى

شکلب3-1اهمیتتشخیصعلتبیماری

طـبچینیبـرتعـادلبهعنـوانکلیدسـالمتیتأکید
دارد:تعـادلبیـناسـتراحتوورزش،تعـادلدررژیـم
غذایـی،فعالیـتجنسـیوآبوهـوا.هرگونهعـدمتعادل
درازمـدتمیتوانـدمنجـربـهبیماریگـردد.بـرایمثال،
اسـتراحتبسـیارزیـاد)ورزشناکافی(یـافعالیتفیزیکی
بسـیارزیـاد،کاربیشازحـد،رابطۀجنسـیبسـیارزیادیا
ناکافی،رژیمغذایینامناسـب،عـدمتعادلدرهیجانهای
زندگـیوشـرایطاقلیمـینامعتدلهمگـیمیتوانندعلل
بیمـاریواقـعشـوند.ایـنتعـادلدرهمـهافـرادنسـبی
اسـت.آنچـهبـرایفردبـهمعنـایورزشبهمیزانبسـیار
زیـاداسـت،ممکناسـتبرایفـرددیگریکافینباشـد؛
آنچـهممکناسـتبـرایفردیکـهدرگیـرفعالیتذهنی
درشـغلیکـهاغلـبمسـتلزمنشسـتنپشـتمیزاسـت،
پرخـوریمحسـوبشـود،میتوانـدبرایتغذیـۀفردیکه
درگیـرانجـامفعالیتهـایفیزیکیسـنگیناسـت،غذای

بسـیاراندکیباشـد.
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و ایـدهآل شـرایطی خـود ذهـن در نبایـد ازایـنرو،
انعطافناپذیـرازتعـادلداشـتهباشـیموتمـامبیمـارانرا
لزومـاًبـاآنمطابقتدهیم.ارزیابیمزاجوشـرایطذهنو
جسـمهـرفرد،تشـخیصرابطۀبینآنهابـارژیمغذایی،
سـبکزندگـیوشـرایطاقلیمـیبسـیارحائـزاهمیت)و

گاهیدشـوار(اسـت.
تشـخیصعلـتناهماهنگیضـرورتدارد؛درغیراین
صـورت،ارائـۀتوصیـهبـهبیماردرمـوردتغییـراتخاصی
کـههماهنگـیرابازمیگردانـد،امکانپذیـرنخواهـدبـود.
اگـربیمـارازدردواتسـاعشـکمناشـیازرکـودچیکبد
کهمسـلماًبـهدلیلمشـکالتهیجانیایجادشـدهاند،رنج
میبرد،منطقینیسـتکهبرایاجتنابازدردشـکم،فرد
رادرمعـرضرژیمهـایغذاییبسـیارسـختقـراردهیم؛
ایـنکارتنهـامشـکلویرادوچنـدانمیکنـد.ازسـوی
دیگر،اگرفردازدردناشـیازرطوبت-سـرمایخارجیدر
ناحیـۀدسـتومچهـاکهبـهدلیلانجـامکارهایدشـوار
تمیزکاریوشستوشـودرآبسـردبهوجودآمدهاسـت،
رنـجمیبـرد،دلیلینداردزندگیهیجانـیوعاطفیویرا

بهطـورکامـلکاوشنماییم.
بهطورکلـی،علـتبیمـاریباپرسـیدنسـؤالازبیمار
کشـفمیشـود.منشـخصاًابتداتمرکزبرمشـاهدۀظاهر
بیمار،پرسـشازویومعاینهلمسـیرابراییافتنالگوو
نـهبرایکشـفعلتبیمـاریتوصیهمیکنـم.تنهاپساز
تشـخیصالگویبیماریاسـتکهتوجهخـودرابهتعیین

علـتبیماریمعطـوفمیکنم.
نشـان شـکم درد مثـل خاصـی مشـکل بیمـار اگـر
میدهـد،ابتـدابرتشـخیصالگـویبیمـاریتوجـهدارم؛
بدیـنمعنـاکـهدردمیتوانـددراثـررکودچی،سـرمادر
رودهها،رطوبت-گرمادررودههاوغیرهایجادشـدهباشـد.
پـسازتعییـنالگو،ازبیماردرموردشـیوۀزندگی)فشـار

هیجانـی،عـاداتغذایـینامنظـموغیـره(برایمشـخص
کـردنعلـتبیماریسـؤالمیشـود.

ایـنروشتاحـدودیدرموردبیماریهایایجادشـده
اسـت. متفـاوت خارجـی بیمـاریزای عوامـل بهوسـیله
بهطورکلـی،درچنیـنمـواردیعلـتبیمـاریبـابررسـی
الگوونهباسـؤالپرسـیدنمشخصمیشـود؛زیراماهیت
الگـواغلـببـهعلتخارجـیبیمـاریمربوطمیشـود.به
عبـارتدیگـر،اگـرفـردتمـامعالئمحملـۀخارجـیباد-
گرمـارانشـاندهـد،پسمیتوانگفتکـهباد-گرماعلت
بیمـاریاسـتوایـنمسـئلهکـهفـرددرمعرضچـهنوع
اقلیمـیبـودهاسـت،اهمیتـینـداردونیازیبهپرسـیدن
ایـنسـؤالنیسـتکهآیـادرمعرضبـادبودهایدیـاخیر؛
بـهبیـاندیگر،تشـخیصعلـت)باد-گرما(برپایـۀالگوبه

دسـتمیآیـدونـهبراسـاسشـرححال.
بـااینحـال،درمـوارددیگـر،پرسـیدنسـؤالبـرای
تشـخیصبیمـاریضروریاسـت.بهعنوانمثـال،اگرفرد
ازرکـودچـیکبدرنـجمیبرد،بـدونپرسـشنمیتوانیم
تشـخیصدهیـمکـهبروزاینمشـکلبـهدالیـلهیجانی

اسـتیارژیـمغذایی.
درتـالشبـراییافتنعلتبیماری،الزماسـتزندگی

فردرادرسـهدورهبررسـینماییم:
دورهپیشازتولد •
ازتولدتاحدود18سالگی •
بزرگسالی •

عللمتفاوتبیماریهریکازاینسـهدورهراتوصیف
میکننـد،درحالیکـهدرهریکازاینسـهدوره،احتمال
داردفـردتحـتتأثیـرعوامـلاتیولوژیـکمشـابهیقـرار
گیـرد.بـرایمثـال،غالباًشـروعبیمـاریدراوایـلدوران
کودکـیبـهدلیلرژیمغذاییاسـت؛زیراسیسـتمگوارش
نوزادانتازهمتولدشـدهبسـیارحسـاسوآسیبپذیراست.
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بنابرایـن،اگربتوانیـمناهماهنگیرادرمراحلاولیۀآن
تشـخیصدهیـم،میتوانیـمسـرنخیازعلـلاحتمالیآن

بهدسـتآوریم.

دورانپیشازتولد
طـبچینـیبهطورکلـی،بـراهمیـتسـالمتوالدین
ودرزمـانلقـاحبهطـورویـژهبـرسـالمتنـوزادتأکیـد
دارد.اگـروالدیـندرهنگامپیرییادرشـرایطجسـمانی
ضعیـفباردارشـوند،بنیـۀکودکضعیفخواهـدبود.این
مسـئلهدرمـواردیکهمـادرازبیماریرنجمیبـردویااز
داروهـایزیـادیدرطولمـدتبارداریاسـتفادهمیکند

نیزصادقاسـت.
اگـرمـادردردورانبـارداریدچـارضربۀروحیشـود،
ممکـناسـتسـالمتنـوزادتحـتتأثیرقـرارگیـرد.این
آسـیبممکناسـتبارنگمتمایلبهآبیبررویپیشانی
وچانـۀنـوزادونبضمتحرک1)نبـضتندومرتعشکهبه

شـکللوبیاحسمیشـود(،آشـکارگردد.

دورانکودکی
ایـندورهاززمـانتولـدتاسـالهاینوجوانیراشـامل
میشـود.علـتغالببیمـاریدراوایـلدورانکودکیرژیم
غذاییاسـت.ازشـیرگرفتنزودهنگامنوزاد)همانطورکه
امروزهگرایشبهآنبیشـتروبیشـترمیشـود(ممکناست
موجـبضعـفطحالشـود.تغذیـۀکـودکباشـیرگاوبه

میـزانزیاد،ممکناسـتباعـثرطوبتیابلغمشـود.
هیجـان،اگرچـهبـهشـیوهایمتفـاوتدرمقایسـهبـا
بزرگسـاالن،میتواندعلتبیماریدردورانکودکیباشـد.
کـودکانزیـر6سـالازبیـاناحساسـاتخودخـودداری
نمیکننـد،بلکـهآنهـاراآزادانهبیـانمیکننـد.کودکان
ازمشـکالتهیجانـیرنـجمیبرنـد،امـاایـنمـوارداغلب

1.MovingPulse

توسـطوضعیـتخانـوادهایجادمیشـود،مثـلتنشبین
والدیـن،تربیـتبسـیارسـختگیرانه،والدیـنپرتوقـع،یا
فشـاربسـیارزیاددرمدرسـه.تماماینوضعیتهامیتواند
بـرروانکـودکتأثیـرگذاشـتهومنجربهایجـادالگوهای
هیجانـیمنفـیدرزندگـیآیندۀآنهاشـود.بـرایمثال،
سـردردهایدورانکودکـی،اغلـبدرکـودکانباهوشـی
مشـاهدهمیشـوندکـهبـرایداشـتنعملکـردخـوبدر

مدرسـه،بهشـدتتحـتفشـاروالدیـنقـرارمیگیرند.
تصادفـات،ترومـاوزمیـنخـوردنازجملـهعلـلرایـج
بیمـاریدردورانکودکـیهسـتندکـهمیتواننـدموجـب
مشـکالتیدرزندگـیآینـدۀفردشـوند.بـرایمثـال،زمین
خوردنباسـردراوایلدورانکودکیممکناسـتمنجربه
سـردرددرآیندهشـود؛بهویژههنگامیکـهعاملدیگرینیز

مزیـدبـرعلتاولیهشـود.
ورزشهـایجسـمانیبیـشازانـدازهدرزمـانبلـوغ
ممکناسـتدرآیندهمنجربهایجادمشـکالتقاعدگیدر
زنـانگردد؛فعالیتجنسـیزودهنگامنیـزمیتواندموجب
مشـکالتادرارییاقاعدگیهایدردناکدردخترانشـود.
دورانخاصـیدرزندگـیوجـودداردکـهنقـاطعطف
محسـوبمیشـوند،چراکـهدرایـندورانسـالمتیبدن
بسـیارحائـزاهمیتاسـت.دورانبلوغبـرایهردوجنس
مذکـرومؤنـثوزایمـانویائسـگیبـرایزنـان.درایـن
دورانمراقبتهـایویـژهالزماسـت،چراکـهایـندوران
گذرگاههـایمهـموحساسـیدرمرحلهتغییرسـریعبدن
وذهـنهسـتند.مثالهـایدیگـر،ورزشهـایجسـمیو

فعالیـتجنسـیبیـشازانـدازهدردورانبلوغاسـت.
زایمـانزمانبسـیارمهمـیدرزناناسـت؛دورهایکه
یـکزنممکـناسـتبـهمیـزانقابلمالحظـهایضعیف
شـود،البتهاگـرمراقبتهـایالزمانجامشـود،تقویتنیز

خواهدشـد.
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بـرایمثـال،شـروعبـهکاربالفاصلـهپـساززایمـان،
ممکـناسـتبهطـورجـدیطحـالوکلیههـاراتضعیـف
کنـد.ازسـویدیگـر،اگـرپـساززایمـاناسـتراحتو
مراقبـتالزمبـهعملآیـدوغذاهایمقـویوتونیکهای
گیاهـیمصـرفشـوند،درواقعفـردمیتواندبنیـۀضعیف

پیشـینخـودراتقویـتکند.

مرحلهبزرگسالی
ازمیـانعللمتداولبیماریدرایندورۀطوالنیمدت،
مهمتریـنآنهـاعللهیجانیاسـت.عللبیمـاریمعموالً

بهسـهگروهتقسـیممیشود:
عللداخلی،عللخارجی،عللدیگر.

داخلی:هیجانات •
خارجی:اقلیم •
بیشازحـد- • خسـتگی/فعالیت سرشـت- دیگـر:

فعالیتجنسـیزیـاد-رژیـمغذایینامناسـب-
و انگلهـا مسـری- بیماریهـای تروماهـا-

نادرسـت درمـان سـموم-
مواردمذکور،عللبیماریهسـتندکهدرقدیمدرطب
سـنتیچیندرنظرگرفتهمیشـدند.امروزه،مسـلماًعلل
جدیدبسـیارینیزوجـوددارندکهدرهنگامتوسـعۀطب
چینـیمطـرحنبودهانـد.بـرایمثـال:تشعشـع،آلودگییا
موادشـیمیاییدرغـذا.درطبابـت،درنظرگرفتناینعلل
جدیـدبهعنوانعلـلاحتمالیبیماریحائزاهمیتاسـت.
ازایـنرو،ممکناسـتدرمـواردیترکیبیازتشـخیصاز
طریـقطـبچینیبـادیگـرتسـتهایتشـخیصیغربی

بهمنظورکشـفعلتبیماریضرورتداشـتهباشـد.

علـلبیمـاریتحـتعناویـنزیـرموردبررسـیقـرار
میگیـرد:

1 عللداخلی.

الف.خشم

ب.شادی

ج.غموناراحتی

د.نگرانیوتفکرافراطی

ه.ترس

و.شوک

2 عللخارجی.

3 دیگرعلل.

الف.سرشتضعیف

ب.فعالیتبیشازحد

کارذهنیبیشازحد. 

کارجسمیبیشازحد. 

تمرینبدنیبیشازحد. 

فعالیتجنسیبیشازحد. 

ج.رژیمغذایی

د.تروما

ه.انگلهاوسموم

و.درماننادرست
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مفاهیمکلیدی
خشم
شادی

غمگینی
نگرانی

تفکرافراطی1
ترس
شوک

علـل»داخلـی«بیمـاریهمـانعلـلناشـیازفشـار
هیجانـیهسـتند.بـراسـاسمتـونقدیـم،علـلداخلـی
هیجانیکهمسـتقیماًبهاعضایداخلیآسـیبمیرسانند،
نقطـۀمقابـلعلـلخارجـیاقلیمـیهسـتندکهنخسـت

قسـمتخارجـیبـدنراتحـتتأثیـرقـرارمیدهند.
عللداخلیبیماریکهبحثمیشوند،عبارتانداز:

خشم •
شادی •
غمگینی •
نگرانی •
تفکرافراطی •
ترس •
شوک •

1.Pensiveness

بحـثدربـارۀهیجانهـا،پیـشازمبحـثکلـینقش
آنهـابهعنوانعوامـلایجادکنندۀبیمـاریدرطبچینی

بهصـورتزیرشـرحدادهمیشـود:
دربـارۀ • چینـی و غربـی طـب متفـاوت دیـدگاه

نـات هیجا
درچـهمـواردیهیجانهـامنجربهبـروزبیماری •

میشوند؟
هیجانهابهعنوانعلتبیماری •
واکنشمتقابلبدنوذهن •
مشارکتوهمکاریمثبتهیجانها •
هیجانهاواعضایداخلی •
تأثیرتمامهیجانهابررویقلب •
تأثیرهیجانهابربدن •

دیـدگاهاعضـایداخلـیبهعنـوانمناطقـیکـهتحت
تأثیـراتجسـمی-ذهنی-هیجانیقـرارمیگیرنـد،یکیاز
جنبههـایحائـزاهمیـتطـبچینیاسـت.مفهـومچی
بهعنـوانماده-انـرژیدررأسایـندیـدگاهقـرارداردکه
موجـببروزپدیدههایجسـمی-ذهنـیوهیجانیبهطور
همزمـانمیشـود.ازایـنرو،درطـبچینی،بـدن،ذهنو
هیجـانمجموعهاییکپارچهاسـتکههیچآغـازیاپایانی

نـداردواعضـایداخلیمناطـقعمدهتأثیرهسـتند.

عللداخلیایجادکنندهبیماری

بخش 3

20
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بـرایمثـال،»کلیههـا«درطـبچینـیدرسـطوح
مختلـف،بـااعضـاوهیجانـاتمختلـفدرارتباطانـد؛در
سـطحآناتومیـکبـاعضوواقعـیکلیه،درسـطحذهنیبا
مغـز،قدرتارادهونیرویمحرکهدرانجامکارها)سـائق(،
درسـطحیهیجانـیبـاترسودرنهایتبـاچیوجوهره
مربـوطبـهکلیههامطابقتدارند.تماماینسـطوحهمواره

بـایکدیگردرتعاملهسـتند.
و )کالسـیک چینـی کتـب کـه اسـت ذکـر شـایان
نیـزمـدرن(معمـوالًایـنهفـتهیجـانرابهعنـوانعلل
داخلـیبیمـاریبیـانمیکنند.ایـنگفتهنبایـدبهصورت
تحتاللفظـیتعبیـرشـود،زیـراتعـدادهیجانهـابیشـتر
ازهفـتمـورداسـتوغالبـاًدیگـرهیجانهـارانیـزدر
ناکامـی و عصبانیـت رنجـش، مثـال، بـرای برمیگیـرد.
ایـن از برخـی میشـوند. زیرمجموعـهخشـممحسـوب
هیجانهـاکـهدرفهرسـتبـاالذکـرنشـدهاند،عبارتاند
از:حسـادت،غرور،شـرم،احسـاسگناه،توهین،ناامیدی،
عصبانیـت،حقارت،پشـیمانی،تأسـف،خودکمبینی،کینه

وخودخواهـی.
هـریـکازاینهیجانهـامیتواندعلتبیماریباشـد

واکثـرآنهانخسـتموجبرکودچیخواهندشـد.
جـدول20-1علـلداخلـیهیجانـیبیمـاریرابیـان

میکنـد.
جدول20-1عللداخلیهیجانیدربروزبیماری

خشم •
شادی •
غمگینی •
نگرانی •
تفکرافراطی •
ترس •
شوک •

دیدگاه متفاوتطبچینیوغربی دربارۀ هیجانات
دیـدگاهمربـوطبـههیجـاندرطـبچینـیوغربیبا
یکدیگـرمتفـاوتاسـت.اگرچـهطبغربـینیزبـرتعامل
بیـنبـدنوهیجانـاتتأکیـددارد،امـادرانجـاماینکار،
روشـیکامـاًلمتفـاوتبـاطـبچینیاتخـاذمیکنـد.در
طـبغربـی،مغـزدررأسهـرمذهن-جسـمقـراردارد.
هیجانـات،سیسـتملیمبیـکمغـزراتحـتتأثیـرقـرار
میدهنـد،ایمپالسهـایعصبیازهیپوتاالمـوسبهمراکز
عصبـیسـمپاتیکوپاراسـمپاتیکحرکـتمیکنندودر
نهایـتبهاعضایداخلیمیرسـند؛بنابرایـن،هرایمپالس
عصبیایجادشـدهدراثرآشـفتگیهیجانی،بهعضومربوطه

فرسـتادهمیشـود)شـکل1-20(.

مراکز خودکار در قشر مغز

مراکز خودکار در سیستم لیمبیک

مراکز خودکار در هیپوتاالموس

مراکز سمپاتیک در نخاع نوراسبک-لومبار

نورون هاى سمپاتیک پیش گانگلیونى

نورون هاى سمپاتیک پس گانگلیونى

مراکز پاراسمپاتیک در ساقه مغز و ساکروم

نورون هاى پاراسمپاتیک پیش گانگلیونى

نورون هاى پاراسمپاتیک پس گانگلیونى

افکتورهاى احشایى

شکل20-1.ذهن-جسمدرطبغربی

دیدگاهطبچینیکاماًلمتفاوتاسـت.ذهنوجسـم
رابطـۀهرمماننـدندارنـد،بلکـهدایـرهایازتعامـلمیـان
اعضـایداخلیوجنبههایهیجانیآنهاهسـتند)شـکل

20-2و3-20(.
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روان(قشرمخ)

پنج جنبه روحى- احشایى

عضو فیزیکى- احشایى

شکل20-2.ذهن-بدندرطبچینی

اعضاى
 داخلى 

هیجان هاذهن

شکل20-3.واکنشمتقابلبدنوذهندرطبچینی

طـبغربـیتأثیـرهیجاناتبراعضـایبـدنرابهعنوان
عامـلثانویـهیـاتحریککننـدۀبیمـاری)ونهعامـلاولیه(
درنظـرمیگیـرد،درحالیکـهطـبچینـیبـههیجانـات
بهعنـوانبخـشیکپارچـهوتفکیکناپذیـرحـوزۀعملکـرد
اعضـایداخلیوهمچنینعللمسـتقیمبیمـاریمینگرد.
تعامـلبدنوذهندرطبچینیدرسـهگنجینه1نیز
بیـانمیشـود:»جوهره)جینگ(-چی-ذهن)شـن(«که
درفصلسـومشـرحدادهشـد.جوهـره،بنیـانمادیچی
وذهـناسـتکهشـالودۀزندگـیذهنیوهیجانیشـادو

متعادلراشـکلمیدهد)شـکل4-20(.

ذهن

چى

جوهره

بدن

ذهن

شکل20-4.سهگنجینهبهعنوانتعاملذهن-بدن
1.ThreeTreasures

چهزمانیهیجانعلتبیماریواقعمی شود؟
اصطـالحچینـیبـرایآنچـهمـا»هیجـان«2ترجمـه
میکنیـم،»Ging«اسـتکـهریشـهازکلمۀ»قلـب«دارد.
واژۀ»هیجـان«خـوداصطـالحمناسـبیبـراینشـاندادن
دیـدگاهچینـیدرمـوردعلـل»هیجانـی«بیمارینیسـت.
»e-movere«ایـنواژۀاززبـانالتیـنگرفتـهشـدهوبـه
اشـارهدارد؛اینواژهبراینشـاندادنهرنوعاحساسـیدر
ذهـنکهمتمایزازحالتهایشـناختییاارادیهوشـیاری
باشـد،اسـتفادهمیشـود.دراینمفهوم،اصطالح»هیجان«
ممکناسـتبههرنوعاحساسـیمثلترس،شـادی،امید،
تعجب،اشـتیاق،بیزاری،لذت،دردوغیرهبازگردد؛ازاینرو
اصطـالح»هیجان«بـرایداللتبـرهیجانـاتموردنظردر
طـبچینیکاماًلواژهمناسـبینیسـت.قابلذکراسـتکه
واژهایکـهنخسـتبـراینشـاندادندردورنـجذهنبکار
رفـت،»احساسـاتشـدید«3بودنـه»هیجان«.ایـنواژهاز
فعـلالتیـن»Patire«گرفتـهشـدهکـهبـهمعنـای»رنـج
کشـیدن«اسـت.واژۀ»هیجان«دقیقاًدرفاصلهزمانیعهد
دکارتوروسـوکـهبیـنسـالهای1650و1750اسـت،
جایگزین»احساسـاتشـدید«شـد)دکارتاز»احساسات

شـدید«وروسـواز»هیجان«اسـتفادهکرد(.


زمانـیکـههیجانهامـارادرتصرفخـوددارندو
ازکنتـرلماخـارجهسـتند،میتوانندعامـلبیماری

باشند.
واژۀ»احساسـاتشـدید«مفهـومرنـجودردذهنـیرا
بهتـراز»هیجـان«منتقـلمیکنـد،زیـراتلویحـاًاندیشـۀ
چیـزیکـهازآن»رنجکشـیدهمیشـود«رانیـزدرخـود
دارد؛یعنـیهمـانچیـزیکـهمـادرمعـرضآنقـرار
میگیریـم.درواقـع،احساسـاتیمثـلغمگینـی،تـرسو
2.Emotion
3.Passion
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خشـم،زمانیکـهبرذهـنغلبهمیکنندومـارادرتصرف
خـوددارنـد،موجببیمـاریمیشـوند.درواقـع،اصطالح
چینـیکـهاکثـرکتـبچینـیبـرایتوصیـف»تحریک«
یـا»برانگیختگی«ایجادشـدهبهوسـیلۀهیجاناتاسـتفاده
میکنند،CiJiاسـتکهJiریشـۀکلمه»آب«رادرخود
داردوبـهمعنـای»جریانیافتن،خروشـانبودن«اسـت؛
همچـونموجـیکهبرخـروشهیجاناتداللـتداردوما

رابـاخـودمیبرد.
هیجانـات،محرکهـایذهنـیهسـتندکـهزندگـی
عاطفـیماراتحـتتأثیرقرارمیدهند.درشـرایطنرمال،
هیجانـاتعلتبیمارینیسـتند.انسـانبهنـدرتمیتواند
ازخشـم،ناراحتـی،آزردگـی،نگرانـیوهـراسدرزندگی
روزانـهخـوداجتنـابکنـد،امـاایـنحالتهـامنجـربـه
هیچگونـهناهماهنگـینخواهنـدشـد.بـرایمثـال،مرگ
یکیازخویشـاونداناحسـاسبسـیارطبیعیغموسـوگ

برمیانگیـزد. را
هیجانـاتتنهـازمانیکهبسـیارطوالنیمدتوشـدید
باشـند،موجـببیمـاریمیشـوند؛تنهـازمانیکـهمادر
وضعیـتهیجانـیخاصـیبـرایمدتـیطوالنـی)ماههـا
یـاسـالها(قـرارمیگیریـم،هیجانـاتمنجـربـهبیماری
میشـوند.بهعنوانمثال،اگرموقعیتخانوادگییاشـغلی
خاصـیباعثخشـموناراحتیمداومماگـردد،اینامربر
کبداثرگذاشـتهوموجبناهماهنگیداخلیمیشـود.در
مـواردمعـدودی،هیجانـاتدرمدتزمانبسـیارکوتاهنیز
میتواننـدموجـببیمـاریشـوندبهشـرطیکـهبهاندازۀ
کافیشـدیدباشـند.شوکهشـدنیاحالتشـوکبهترین

نمونـۀچنینموقعیتیاسـت.

هیجاناتبه عنوانعللبیماری
طـبچینیتنهازمانیکههیجاناتعللبیماریبودهیا
خودازعالئمنشـاندهندۀبیماریباشـند،بـهآنهااهمیت
میدهـد.اینطبهیجاناترابهعنـوانعللبیمارینادیده
نمیگیـردوازطرفـیتأکیـدمتعصبانه،بهگونـهایکهعلل

دیگررامسـتثنیکندنیزبـرآنهاندارد.
درطـبچینـی،هیجانـات)بهعنـوانعلـلبیمـاری(
محرکهایذهنیهسـتندکهذهن)شـن(،روحآسـمانی
)هـون(وروحجسـمانی)پـو(رادچـاراختـاللمیکننـد
وازایـنطریـقتعـادلاعضـایداخلـیوهماهنگـیچی
وخـونراتغییـرمیدهنـد.بـههمیـندلیـل،اسـترس
هیجانـیعلتداخلیبیماریاسـتکهبهطورمسـتقیمبه
اعضـایداخلیآسـیبمیرسـاند.فصل66کتـاب»محور
روحانی«میگوید:»شـادیوخشـممفرطبهاعضاییین
آسـیبمیرسـاند...هنگامیکهایناعضاآسـیبمیبینند،

بیمـاریدرییناسـت.«
هیجانـاتعلـلداخلـیبیمـاریهسـتندکهمسـتقیماً
موجـبناهماهنگیداخلیمیشـوند؛برخالفعللخارجی
وعلـلاقلیمـیکهتنهازمانیمیتواننـدناهماهنگیداخلی
ایجـادکننـدکـهازمرحلـۀناهماهنگیخارجیعبـورکرده
باشـند.بـرایمثال،غموسـوگمسـتقیماًموجـبتحلیل
چـیریـهشـدهومنجـربهکمبـودچیریـهمیشـوند.باد
خارجـیممکـناسـتبهفضـایبیـنپوسـتوماهیچهها
)کـه»خـارج«نامیـدهمیشـود(هجـومببرد،گـردشچی
دفاعیرامسـدودکردهوموجببروزعالئمخارجیبیزاری
ازسـرماوتبشـود.تنهاپسازگذرازاینمرحلۀخارجی
اسـتکهبادخارجیممکناسـتداخلیشـود)معموالًبه
گرمـاتبدیـلشـود(وازلحـاظداخلی،موجـبکمبودچی

ریهگردد)شـکل5-20(.
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نکتهبالینی
آسـیب داخلـی اعضـای بـه هیجانـاتمسـتقیماً
)مثـل خارجـی بیمـاریزای عوامـل میرسـانند.
بـاد(نخسـتاعضـایخارجـی)فضـایبیـنپوسـت
وماهیچههـا(وسـپساعضـایداخلـی)اگـرعامـل
بیمـاریزابیـرونرانـدهنشـود(راتحـتتأثیـرقـرار

میدهنـد.

اعضاى داخلى

اعضاى داخلى

هیجانات

باد خارجى خارج بدن

شکل20-5.عللداخلیدرمقابلعللخارجیبیماری

جـدول20-2مبحـثهیجانـاتبهعنوانعلـلبیماری
رابهطـورخالصـهبیـانمیکند.

جدول20-2.هیجاناتبهعنوانعللبیماری
بـر • کـه هسـتند ذهنـی محرکهـای هیجانـات

زندگـیعاطفـیمـاتأثیـرمیگذارند،امـاتحت
شـرایطنرمـالموجـببیمـارینمیشـوند.

هیجانـاتهنگامـیموجـببیمـاریمیشـوندکه •
مـادیگـرآنهـاراتحتکنترلنداشـتهباشـیم،

بلکـهآنهـابـرماتسـلطیابند.
هیجانـاتهنگامـیموجـببیمـاریمیشـوندکه •

مزمنیابسـیارشـدیدباشـند.
اسـت • بیمـاری داخلـی علـت هیجانـی اسـترس

کـهبهطورمسـتقیمبـهاعضـایداخلیآسـیب
میرسـاند.

تعاملبدنوذهن
طـبچینیمعتقداسـتکهوضعیتاعضـایداخلیبر
وضعیـتهیجانـیمااثـرمیگذارد.بـرایمثـال،اگرکمبود
ییـنکبـدوجـودداشـتهباشـد)احتمـاالًبـهدلیـلعوامل
تغذیـهای(کـهموجـبافزایـشیانـگکبـدمیشـود،ایـن
امـرممکناسـتباعـثتحریکپذیریمـداومفردشـود.از
طرفدیگر،خشـمطوالنیمدتازموقعیـتیافردیخاص،
ممکـناسـتمنجـربـهافزایـشیانـگکبـدگـردد.کتاب
»محـورروحانی«درفصـل8ارتباطمتقابلبینهیجاناتو
اعضـایداخلـیرابهوضوحنشـانمیدهد:»تـرسمرتبطبا
قلـب،اضطـرابوتفکرافراطیبهذهن...ونگرانی)احسـاس
مربـوطبـهطحـال(بههـوشآسـیبمیرسـاند...غمگینی
وشـوک)کبد(بهروحآسـمانیآسـیبمیرسـاند...شـادی
مفرط)ریه(برایروحجسـمانیمضراسـت...خشـم)کلیه(
قـدرتارادهرامختـلمیکنـد«.همچنیـن،درجایـیدیگر
بیـانمیکنـد:»اگـرخـونکبـددچارکمبـودباشـد،ترس
واگـردچـارفزونیباشـد،خشـموجـوددارد...اگرچیقلب
دچـارکمبـودباشـد،فـردغمگیناسـت،اگـردچـارفزونی
باشـد،رفتارهایمانیکدیدهمیشـود«.ایندومتنآشکارا
نشـانمیدهندکهاسـترسهیجانـیازیکسـوبهاعضای
داخلیآسـیبمیرساندوازسویدیگر،ناهماهنگیاعضای

داخلـینیـزموجبعدمتعـادلهیجانیمیشـود.
ازآنجاکـهبدنوذهـنواحدییکپارچهوتفکیکناپذیر
هسـتند،هیجانـاتمیتواننـدنهتنهامنجربـهناهماهنگی
شـوند،بلکهممکناسـتخودنتیجهناهماهنگیهاباشـند
)شـکل20-6(.بـرایمثال،تـرسواضطرابطوالنیمدت
ممکـناسـتمنجـربـهضعـفکلیههـاشـودوبرعکـس؛
اگـرکلیههـابـراثـرکاربیشازحـدضعیفشـوند،ممکن
اسـتشـاهدتـرسواضطـرابدرفـردباشـیم.تمایزاین
دو،بهگونـهایکهبتـوانتوصیههـاوراهنماییهایالزمرا

بـهبیمـارارائهنمود،بسـیارحائزاهمیتاسـت.
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اغلـببهبیمـاراناطمیناندادهمیشـودکـهوضعیت
هیجانیآنهااسـاسجسـمانیداردیابالعکس،اختالالت

جسـمیآنهاتوسـطهیجاناتایجادشـدهاند.
اگـربتوانیمبیـناینمواردتمایزقائلشـویم،میتوانیم
ناهماهنگـیرابهطـورصحیحدرمانکـردهوبرطبقآنبه

بیمارتوصیههـایالزمراارائهدهیم.

عدم تعادل
هیجانات

ناهماهنگى
اعضاى داخلى

شکل20-6.تعاملبدن-ذهن

جـدول20-3مبحـثتعامـلبـدنوذهـنرابهطـور
خالصـهبیـانمیکنـد.

جدول20-3.تعاملبدنوذهن
فشـارهیجانیموجـبناهماهنگـیاعضایداخلی •

میشود.
ناهماهنگـیاعضـایداخلیممکناسـتمنجربه •

عدمتعادلهیجانیشـود.

تعاملوهمکاریمثبتهیجان ها
هـرهیجانـیانرژیذهنیخاصـیرابازتابمیکندکه
بـهعضـویینمربوطهوابسـتهاسـت.درحقیقـت،اینامر
نشـانمیدهـدکـهچراهرهیجـانخاصبـرعضوخاصی
تأثیـرمیگـذارد:هرعضـوخاصانرژیذهنـیخاصیرابا
ویژگیهـایخاصتولیـدمیکنـدوهنگامیکهدرمعرض
محرکهـایهیجانـیقرارمیگیـرد،بهآنواکنشنشـان
دادهیـاانـرژیآنتشـدیدمیگـردد؛بنابرایـن،هیجانـات
ازبیـرونبـرایحملـهبـهاعضـایداخلیواردنمیشـوند،
بلکـهاعضـایداخلـیازقبلانـرژیذهنیمثبتـیدارندو
تنهاهنگامیکهتوسـطشـرایطخارجیمشخصیتحریک
میشـوند،انـرژیآنهـابههیجـانمنفیتبدیلمیشـود.



ماهیـتاعضایداخلیباهیجانتشـدیدمیشـود.
هـرعضـوداخلـییـکماهیتذهنـیمثبـتداردکه
تحـتتأثیرفشـارهیجانیناشـیازشـرایطزندگیبه

هیجانـاتمنفیتبدیلمیشـود.
بـرایمثـال،چـراخشـمبـرکبـداثـرمیگـذارد؟اگـر
ویژگیهـایحرکـتروان،آزادوسـریعکبـد،تمایـلچـی
آنبـهصعـود،تطابـقآنبـافصلبهـار،هنگامیکـهانرژی
قدرتمنـدیانـگبهسـمتبـاالفـورانمیکنـدوتطابقآن
بـاچـوببـاحرکـتآندرتمامجهـاترادرنظـربگیریم،
بهآسـانیمتوجـهخواهیـمشـدکهکبـدتحتتأثیرخشـم
قـرارمیگیـرد.اینهیجانبههمراهفورانهایسـریعخود،
حرکـتصعـودیخونبهسـمتسـرکهفـرددرزمانیکه
بسـیارخشـمگیناسـتاحسـاسمیکندوویژگیمخرب
غضـبدرواقـعتقلیـدیازویژگیهـایکبـدوچوباسـت
کـهدربـاالبهصـورتمختصربیانشـد.همـانویژگیهای
ذهنـیوهیجانـیکبدکهممکناسـتدرطولسـالهای
متمـادیموجبخشـمورنجششـود،میتواندمهارشـده

وبـرایپیشـرفتهایذهنیخـالقاسـتفادهگردد.

هیجان ها و اعضای داخلی
هیجانـاتمختلفـیدرطـبچینـیدرطـولسـالها
بررسـیشـدهاسـت.»کالسـیکامپراتـورزرد«ازدیـدگاه
عناصـرپنجگانـه،پنـجهیجـانرادرنظـرمیگیـردکههر

کـدامعضـوییـنخاصـیراتحـتتأثیـرقـرارمیدهند:
خشمبرکبد •
شادیبرقلب •
تفکرافراطیبرطحال •
نگرانیبرریهها •
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ترسبرکلیهها •
فصـل5کتـاب»سـؤاالتسـاده«میگوید:»خشـمبه
کبدآسـیبمیرسـاند،غمگینیخشـمراخنثیمیکند...
شـادیبـهقلبآسـیبمیرسـاند،تـرسشـادیراخنثی
میکند...تفکرافراطیبهطحالآسـیبمیرسـاند،خشـم
تفکـرافراطـیراخنثیمیکنـد...نگرانیبهریههاآسـیب
میرسـاند،شـادینگرانـیراخنثـیمیکنـد...تـرسبـه
کلیههـاآسـیبمیرسـاند،تفکـرافراطـیتـرسراخنثی
میکنـد«.نکتـۀقابلتوجـهایـنمتـنایـناسـتکـههر
هیجـان،هیجـاندیگـررادرطـولتوالـیکنتـرلعناصر
پنجگانـهخنثـیمیکنـد.بـرایمثـال،تـرسمربـوطبـه
کلیههـاوآباسـت،آبآتـش)قلـب(راکنتـرلمیکند،
هیجانمربوطبهقلبشـادیاسـت،ازاینروترسشـادی
راخنثـیمیکنـد.ایـنتفکـرایدههـایجالبـیراارائـه
میدهـدکـهدرعمـلواقعـاًصـادقهسـتند،مثـاًلاینکـه
»خشـم،تفکـرافراطییاترس،شـادیراخنثـیمیکند«

)شـکل7-20(.

قلب

کبد طحال

تاثیر متقابلکلیه هاریه ها
ترس بر شادى

تاثیر متقابل
خشم بر تفکر افراطى

تاثیر متقابل
شادى بر نگرانى و غم

تاثیر متقابل
تفکر افراطى بر ترس

تاثیر متقابل
ناراحتى بر خشم

شکل20-7.توالیهایمولدوکنترلیعناصرپنجگانهدرهیجانها

تنهـا بههیچوجـه ذکرشـده هیجانـات بااینوجـود،
هیجاناتـینیسـتندکـهدر»کالسـیکامپراتـورزرد«مورد
بحـثقـرارگرفتهانـد.درمتوندیگر،غمگینیوشـوکهم
اضافهشـدهاند.هفتهیجانبهطورکلیبهشـرحزیراسـت:

خشمبرکبداثرمیگذارد •
شادیبرقلباثرمیگذارد •
غمگینیبرریههاوقلباثرمیگذارد •
نگرانیبرریههاوطحالاثرمیگذارد •
تفکرافراطیبرطحالاثرمیگذارد •
ترسبرکلیههااثرمیگذارد •
شوکبرقلباثرمیگذارد •

تأثیراتهیجان هابرچی
هـریـکازهیجانهـاتأثیرخاصیبرچـیداردوعضو

مشـخصیراتحتتأثیرقـرارمیدهد:
خشمباعثصعودچیمیشود •
شادیازسرعتچیمیکاهد •
غمگینیموجبتحلیلچیمیشود •
نگرانیباعثگرهخوردنچیمیشود •
تفکرافراطیباعثگرهخوردنچیمیشود •
ترسباعثنزولچیمیشود •
شوکچیراپراکندهومتزلزلمیکند •

جـدول20-4تأثیـراتهفـتهیجـانرابـراعضـای
داخلـیبهطـورخالصـهبیـانمیکنـد.

جدول20-4.هفتهیجانواعضایداخلی
خشمبرکبداثرمیگذارد
شادیبرقلباثرمیگذارد

غمگینیبرریههاوقلباثرمیگذارد
نگرانیبرریههاوطحالاثرمیگذارد
تفکرافراطیبرطحالاثرمیگذارد

ترسبرکلیههااثرمیگذارد
شوکبرقلباثرمیگذارد
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گفتـهمیشـودکههرهیجـانتأثیرخاصـیبرگردش
چیدارد.درفصل39کتاب»سـؤاالتسـاده«آمدهاست:
»خشـمباعثصعودچیمیشـود،شـادیازسـرعتچی
میکاهـد،غـموناراحتـیموجـبتحلیـلچـیمیشـود،
تـرسباعـثنـزولچیمیشـود...شـوکچـیراپراکنده
ومتزلـزلمیکنـد...تفکـرافراطیباعثگـرهخوردنچی
میشـود«.دکتـرچـنیـان1دررسـالهسـهدسـتهازعلل
بیماریهـا2بیـانمیکنـد:»شـادیمفرطچـیراپراکنده
میکنـد،خشـمآنرابرمیانگیـزد،نگرانـیجریـانروان
چـیرامختـلمیکند،تفکـرافراطیموجبگـرهخوردن
چـیوغـموناراحتـیباعـثازحرکـتایسـتادنچـی
میشـوند،تـرسباعـثنشسـتچیشـدهوشـوکآنرا

میکند«. پراکنـده
تأثیـرهـرهیجـانبـرعضـومربوطـهنبایـدبهصـورت
محدودتفسـیرگردد؛هرچندمتونیاز»کالسـیکامپراتور
زرد«وجودداردکهتأثیرهیجانرابهاعضاییغیرازآنچه
کـهدرباالذکرشـد،نسـبتمیدهد.بـرایمثال،درفصل
28کتـاب»محـورروحانـی«گفتـهشـدهاسـت:»نگرانی
وتفکـرافراطـیقلـبراتهییـجمیکننـد«.درفصـل39
کتـاب»سـؤاالتسـاده«بیانمیشـود:»غمگینـیقلبرا

میکند«. تهییـج
تأثیـرهیجـانبـهشـرایطدیگـرواینکـهآیـاهیجان،
بروزیافتـهیاسـرکوبشـدهاسـتنیـزبسـتگیدارد.برای
مثـال،خشـمیکـهابـرازمیشـود،برکبـداثـرمیگذارد
)موجـبافزایـشیانـگکبـدمیشـود(،امـاخشـمیکـه
سـرکوبشـودعـالوهبـرکبـد،قلـبرانیـزتحـتتأثیـر
قـرارمیدهـد.خشـمدرهنـگامصـرفوعدههـایغذایی
اتفـاق خانوادههـا از بسـیاری در متأسـفانه )چنانچـه
میافتـد(،بـرمعـدهاثـرمیگـذاردواینمسـئلهبـانبض

1.ChenYan
2.ATreatiseontheThreeCategoriesofCausesofDiseas-
es 

سـیمیدرموقعیتمیانینشـاندادهمیشـود.همچنین،
تأثیـرهیجانبسـتگیبهویژگیسرشـتیفـرددارد.برای
مثـال،اگـرفردیگرایشبهضعفسرشـتیقلـبدارد)به
صـورتشـکافخـطمیانـیبـررویزبـانکـهبهسـمت
نـوکآنگسـترشیافتـهبـروزمییابد(،ترسبـرقلباثر

میگـذاردونـهبـرکلیههـا)شـکل8-20(.

خشم

شادى

ناراحتى

نگرانى

تفکر افراطى

ترس

شوك

باعث صعود چى مى شود

سرعت چى را کم مى کند

باعث تحلیل چى مى شود

موجب گره خوردن چى مى شود

موجب گره خوردن چى مى شود

باعث نزول چى مى شود

چى را پراکنده مى کند

شکل20-8.تأثیرهیجانهابررویچی

جـدول20-5تأثیـرهیجـانبـرچیرابهطـورخالصه
بیـانمیکند.

جدول20-5.تأثیرهیجاناتبرچی
خشمباعثصعودچیمیشود
شادیازسرعتچیمیکاهد

غمگینیموجبتحلیلچیمیشود
نگرانیباعثگرهخوردنچیمیشود

تفکرافراطیباعثگرهخوردنچیمیشود
ترسباعثنزولچیمیشود
شوکچیراپراکندهمیکند
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تمامهیجاناتبرقلباثرمی  گذارند
تمـامهیجانـاتعـالوهبـرتأثیـرمسـتقیمبـرعضـو
مربوطـه،بهطـورغیرمسـتقیمبـرقلـبنیزاثـرمیگذارند؛
زیـراقلـبخانـۀذهناسـت.ذهـندرمقـامهوشـیاریو
هیجانـی تنـش تأثیـر اسـت قـادر بهتنهایـی شـناخت،
شـیونگ1 بـو فـی نمایـد. احسـاس و داده تشـخیص را
ایـنموضـوعرابهروشـنیبیـانمیکنـد:»هفـتهیجـان
بهصـورتانتخابیبهپنجعضویینآسـیبمیرسـانند،اما
همـۀآنهـابرقلـبنیزتأثیـرمیگذارنـد.شـادیبهقلب
آسـیبمیرسـاند...خشـمبهکبدآسـیبمیرسـاند،کبد
قادربهتشـخیصخشـمنیسـت،اماقلبقادربهتشخیص
آناسـت؛ازایـنروهـمکبدوهـمقلبراتحـتتأثیرقرار
ریههـا میرسـاند، آسـیب ریههـا بـه نگرانـی میدهـد.
نمیتواننـدنگرانـیراتشـخیصدهنـد،امـاقلـبمیتواند
آنراحـسکنـد؛بنابرایـنریههـاونیـزقلبتحـتتأثیر
نگرانـیقـرارمیگیرنـد.تفکـرافراطـیبـهطحالآسـیب
میرسـاند،طحـالقـادربـهتشـخیصآننیسـت،اماقلب
غوطـهورشـدندرافـکارراتشـخیصمیدهـد؛درنتیجـه
تفکـرافراطـیوغرقشـدندرافکارهـمطحالوهمقلب

راتحـتتأثیـرقـرارمیدهد«.
یـوچانـگ2درکتاب»اصـولدرمانطبـی«3بیانمی
کنـد:»نگرانیقلـبراتهییجمیکندواثراتغیرمسـتقیم
بـرریههـادارد؛تفکـرافراطـیقلـبراتهییـجمیکنـدو
طحـالراتحـتتأثیـرقرارمیدهد؛خشـمقلـبراتهییج
میکنـدوواکنشهایـیبـرکبددارد؛ترسقلـبراتهییج
میکنـدوتأثیـرغیرمسـتقیمبرکلیههـادارد؛بنابراین،هر
پنـجهیجـان]ازجملهشـادی[بـرقلبتأثیـرمیگذارند«.

1.  Fei Bo Xiong (1800-1879)
2.YuChang(1658)
3.  Principles of Medical Practice

نکتهبالینی
تأثیـر تحـت را قلـب تمـامهیجانهـا ازآنجاکـه
قـرارمیدهنـد،عمـاًلدرمشـکالتهیجانیهمیشـه
ازHE-7Shenmen)عـالوهبـرنقـاطدیگر(اسـتفاده

میشـود.
فصـل28کتـاب»محـورروحانـی«نیـزبیـانمیکند
کـهتمـامهیجانـاتبرقلـباثـرمیگذارند:»قلـبرئیس
پنـجعضـوییـنوشـشعضـویانـگاسـت...غمگینـی،
شـوکونگرانـیقلـبراتهییجمیکننـد.هنگامیکهقلب
تهییـجمیشـود،پنـجعضویینوشـشعضـویانگدچار
تزلـزلمیشـوند«.سیسـتمنوشـتاریچینـیآشـکارااین
عقیـدهراکـههمـۀهیجانـاتبـرقلـبتأثیـرمیگذارنـد،
تأییـدمینمایـد؛زیـراحـروفواژگانشـشمـوردازایـن
هفتهیجانبراسـاسریشـۀواژۀقلبنوشـتهمیشـوند.
احتمـاالًایـنمهمترینجنبۀعملکردیقلباسـتودلیل

عمـدۀمقایسـۀآنبا»امپراتور«اسـت.


تمامهیجاناتبرقلباثرمیگذارند.

روشـیکـهتمـامهیجانـات،قلـبراآزردهمیکننـد
نیـزشـرحمیدهـدکهچـرانـوکقرمززبـانکهنشـانگر
آتـشقلباسـت،اکثراًحتیدرمشـکالتهیجانیمربوط
بـهدیگـراعضانیزمشـاهدهمیشـود.شـکل20-9نشـان
میدهـدهمـۀهیجانها،قلب)خطوطممتـد(وهمچنین
اعضـایمربـوطبهخود)خطوطنقطهچیـن(راتحتتأثیر

میدهند. قـرار
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خشم

ناراحتى

غم و سوگ

نگرانى

ترس

تفکر افراطى

قلب

کبد

ریه ها

کلیه ها

طحال

شکل20-9.همۀهیجاناتبرقلباثرمیگذارند

تأثیرهیجاناتبربدن
اولیـنتأثیـراسـترسهیجانیبربـدن،تأثیربـرگردش
وجهـتصحیـحچیاسـت.چیغیرمـادیاسـتوذهنبا
انرژیهـایذهنیوهیجانیخـودغیرمادیتریننوعچیبه
حسـابمیآید؛ازاینرو،طبیعیاسـتکهاسـترسهیجانی
تأثیرگـذاربـرذهن،گـردشچیرامختلکـردهوقبلازهر

چیزمکانیسـمچـیرامختلکند)شـکل10-20(.
هـر شـد، توصیـف پیشتـر کـه همانطـور اگرچـه،
هیجانـیتأثیرخاصیبرچیدارد)مثاًلخشـمباعثصعود
آنمیشـود،غمگینـیموجبتحلیلآنمیشـودوغیره(،
تمـامهیجانـاتپـسازمدتیگرایـشبهراکدکـردنچی
دارنـد؛حتـیهیجاناتـیمثلغمگینـیکهموجـبتحلیل
چیمیشـوندنیزممکناسـتاینتأثیرراداشـتهباشـند،
زیـرااگـرچـیدرکمبـودباشـد،دیگـرنمیتوانـدبهطـور
صحیـحگردشکندوبنابراینامـکانداردبهرکودمتمایل
گـردد.بـرایمثـال،غمگینـیموجـبتحلیلچـیریهدر

قفسـۀسـینهمیشـود:چیدچارکمبودنمیتوانددرقفسۀ
سـینهگـردشکنـدوهمیـنامـرمنجربـهرکـودچیدر

قفسـۀسینهمیشـود)شـکل11-20(.

اختالل در
 مکانیسم چى

هیجانات

صعود

نزول

خروجورود

شکل20-10.اختاللمکانیسمچیبراثرفشارهیجانی

رکود چى

چى

چى

چى

چى

هیجانات

موجب صعود

تحلیل

موجب رکود

موجب نزول

شکل20-11.رکودچیناشیازفشارهیجانی


تمـامهیجاناتگرایـشبهراکدکـردنچیدارند،
حتـیهیجاناتیمثلغمگینیکـهموجبتحلیلچی

میشوند.
هنگامیکـهچـیراکـدمیشـود،ممکـناسـتمنجـر
بـهگرفتگـیخـونبهویـژهدرزنـانشـود.گرفتگـیخون

بخصـوصبـرقلـب،کبـدورحـمتأثیرمیگـذارد.
رکـودچـیممکـناسـتمنجـربـهگرمـانیزشـودو
اکثـرهیجانـاتمیتواننـددرطوالنیمدتموجـبگرمایا
آتـششـوند.گفتـۀمعروفـیدرطـبچینـیوجـوددارد:
»پنـجهیجانمیتواننـدتبدیلبهآتششـوند«؛زیرااکثر
هیجانـاتمیتواننـدباعـثرکـودچیشـوندوهنگامیکه
چـیبـهاینطریـقدرطـیزمـانمتراکممیشـود،گرما
تولیـدمیکنـد،درسـتمثـلزمانیکهبـاافزایشفشـار،

دمـایگازنیـزافزایـشمییابد.
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بـههمیندلیـلهنگامیکهفردبرایمـدتطوالنیاز
مشـکالتهیجانـیرنـجمیبـرد،اغلبعالئمگرمـادروی
دیـدهمیشـوندکـهممکـناسـتدرکبـد،قلـب،ریههاو
کلیههـا)گرمـایتهیدرمـوردکلیهها(باشـد.اینعالمت
غالبـاًبـررویزبـانبـروزمیکنـد،بهگونـهایکـهقرمـز
یـاقرمـزپررنـگوخشـکمیشـودوممکـناسـتنوک
قرمزرنگیداشـتهباشـد.نوکقرمزرنگزباندرمشاهدات
بالینیبسـیارشـایعاستوهمیشهنشـانگرقابلاطمینانی

ازفشـارهیجانیبیماراسـت.
گرمـابـاگذشـتزمـان،ممکناسـتبهآتـشتبدیل
شـودکـهشـدیدتروخشـکتربـودهوتأثیـرآنبـرذهن
شـدیدتراسـت.ازایـنرو،اسـترسهیجانـیممکـناسـت
بـاگذشـتزمـانباعثبـروزآتششـود؛ایـنامـربهنوبه
خـودذهـنراموردحملـهقـراردادهومنجربـهبیقراریو

اضطـرابمیگـردد.
همچنیـناختـاللچـیناشـیازهیجانـاتمختلـف،
ممکـناسـتمنجربهتشـکیلبلغـمشـود.همانگونهکه
حرکـتصحیـحچـیدرجهـتدرسـتدرمکانیسـمچی
بـرایتبدیل،انتقـالودفعمایعاتضـرورتدارد،اختالل
درحرکـتچـیممکناسـتبـهتشـکیلبلغـمبیانجامد.
بلغـمبهنوبـۀخودروزنههایذهنرامسـدودکـردهوعلت

بعـدیاختـالالتهیجانـیوذهنیمیشـود.


یـادآوری!هیجانهـاتنهـاعامـلرکـودچـیکبد
اکثـراعضـاو بلکـهعامـلرکـودچـیدر نیسـتند،

نیـزمیباشـند. ریههـا و قلـب مخصوصـاً

جدول20-6اثراتاسـترسهیجانیبـربدنرابهطور
خالصهبیـانمیکند.

جدول20-6.تأثیراتاسترسهیجانی
رکودچی •
گرفتگیخون1 •
گرما •
آتش •
بلغم •

خشم
اصطـالح»خشـم«بایـدبیشازدیگـرهیجانـاتبهطور
گسـتردهتفسـیرشـودتـادیگرحالتهـایهیجانـیمرتبط
مثـلرنجش،خشـمسرکوبشـده،تحریکپذیـری،ناکامی،
غضب،تنفر،برآشـفتگی،دشـمنیوتندیبااطرافیانرانیز
شـاملشـود.اگرایـنهیجانـاتبرایمـدتطوالنـیتداوم
یابنـد،میتوانندبرکبدتأثیرگذاشـتهومنجـربهرکودچی
یاخونکبد،افزایشیانگکبدیاشـعلهورشـدنآتشکبد
گردند.اینهاسـهمـوردازمتداولترینناهماهنگیهایکبد

وبرخاسـتهازمشـکالتهیجانیباالهستند.
خشـم)درمفهـومموردنظـربیانشـدهدربـاال(باعـث
باالرفتنچیشـدهوبسـیاریازعالئمونشـانههادرسرو
گردنبروزمیکنند.اینعالئمشـاملسـردرد،سـرگیجه،
وزوزگـوش،سـفتیگـردن،لکههـایقرمـزدرقسـمت
جلوئـیگـردنوقرمـزیصـورتهسـتند.سـردردیکـی
ازرایجتریـنعالئمـیاسـتکـهازخشـمناشـیمیشـود

)شـکل12-20(.

1. Blood Stasis


