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 سخن آغازین 

هششاى آن آشششنایى بيشششترى پيششدا خواهد به شناخت دانششن نششبض و نشششانهكسى كه مى

آن را و  كند، بهتر است در حالت تندرستى همششواره و بسششيار نششبض سششرخرگ را گرفتششه  

تا حالت آن در دیششد و توجششه او پایششدار بمانششد و در هنگششام نيششاز  نمایدبررسى به خوبی 

تندرسششتى خششوب بسششنجدا پزشششکان بششراى هركششدام از   زمان)بيمارى( بتواند آن را با  

هششاى هریشش  ى ناميششدن و نشششانهاند و انگيششزههاى نبض نامى را برگزیدهها و حالتگونه

مقالششت از ایششن ى هششدف نگششارش ایششن  اند كه با خواست خداوند به انششدازهرا یاد كرده

وسششع زمششانی آنچه در این بششاره موضششوعيت دارد بششه حششد  موارد و بين از آن در باب  

 اشارت خواهيم نمود ا
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 شناسىنبض 

تا   نبض انبساط و انقباضى تشکيل شده است  از  از حركت آوندهاى روح است و  را بوسيله نسيم خن     عبارت  روح 

 .دارد گرداندا راجع به نبض نظریات كلى و نظریات جزئى وجود

 :نظریات جزئى

هر  تركيب شده است، زیرا    نبض بيمار، در هر نوع بيمارى ضرورى است و هر نبضى از دو حركت و دو آرامن  سنجن

این دو حركت باید آرامشى وجود داشته باشد، هر حركتى    نبضى داراى انبساط و انقباضى است و بعد از هر ی  از 

بترتيب    اى داردا پس هر نبضى بعد از چهار بخن یعنى دو حركت و دو سکون كه جداگانه  خودبخود آغاز و انتهاى 

 .رسدىعبارتند از: انبساط، آرامن، انقباض، آرامن به نبض دیگر م

كه حركت انقباض در نبض    شود و برخى بر این باورند از پزشکان عقيده دارند كه انقباض هرگز احساس نمى  بسيارى

است اندام سخت، محسوس  و  بزرگ  اندام  نيرومند،  اندام   .اندام  مبارزه  و  تنومندى  اندام،  بزرگى  قواى شخص، 

بلحاظ    سازدا آنها عقيده دارند كه نبض شکم نيز ر مى حركت انبساط است را نيز آشکا سخت، این حركت كه كمتر از

 .باشداین كه مدت انبساط و انقباضن زیاد است قابل احساس مى
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 .اند، به سه دليل است علت این كه در بين اندامها، رگ ساعد را جهت گرفتن نبض برگزیده  

دارد و سوم:  حس، كمتر پنهان مى   بر آید، دوم: این كه خود را در برانخست: نخست این كه این رگ آسان بدست مى 

 .این كه درست مقابل قلب و در دسترس است

 نظریه جالينوس و تابعين راجع به نبض

جداست، هر دو حركت   كه حركت شریان نبض تابع حركت قلب نيست، بلکه حركت شریان نبض با حركت قلب گویند

 .تابع حركت قلب است گوید: حركت شریان نبضطبيعى هستند، زیرا بوعلى سينا مى

گيرد و  دهد؟ چون كه شریان از قلب نشأت مىمعنى لفظ نبض و این كه چرا طبيب با دست خود آن را تشخيص مى

 .حركت آن تابع قلب است

بطرف شریان در حركت    باشد و از انقباض قلب خونمىفرقى كه هست اگر قلب منقبض باشد شریان منبسط    ولى

چون وقت انبساط قلب خون بطرف شریان حركت    باشد،است و همينطور اگر قلب منبسط باشد شریان منقبض مى

 .شودشود و در این صورت شریان منقبض مىمى كند، بلکه شریان از خون خالىنمى 
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 دستور نبض گرفتن

پهنا و برجستگى زیاد، طول كم    پهلو قرار گيرد، زیرا دست در حالت تکيه دادن داراى   گرفتن نبض باید دست بر  براى

 .زیاد و پهناى كمتر است  و در موقع بر پشت افتادن داراى طول و برجستگى

بدور باشد، نه تازه    باید موقعى انجام گيرد كه صاحب نبض از خشم، سرور، ورزش و هر واكنن دیگرى  گيرىنبض

نه عادتى را بتازگى كسب كرده باشدا بهتر آن است كه    و نه گرسنه، نه تازه ترك عادت كرده باشد وسير شده باشد  

 .هاى دیگر را با آن مقایسه كردرا بدست آورد و نبض نبض اشخاص معتدل المزاج 

 :بنا به عقيده اطباء، حاالت انقباض، ده قسم است، هر چند بایستى آن را نُه قسم بدانند از این قرار

 .شودنوع اول: از اندازه انبساط در شمارش نبض حاصل مى 

 .شودنوع دوم: از ضربه انگشت و بدست آوردن اندازه حركت آن مشخص مى 

 .گرددنوع سوم: از سنجن زمان هر حركت تعيين مى 

 .نوع چهارم: از »قوام« ابزار

 .نوع پنجم: از تهى شدن و پر شدن
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 .ضنوع ششم: در سنجن گرمى و سردى صاحب نب

 .نوع هفتم: از برآورد كردن زمان آرامن

 .نوع هشتم: از مرتب بودن و نامرتب بودن نبض )از استوا و اختالف(

 .شودنوع نهم: از نظام نبض در اختالف یا عدم انتظام در آن نتيجه مى 

 .شودگيرى مى   نوع دهم: از وزن نبض نتيجه
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 نوع دیگر از انواع نبض بتحليل طبيب بزرگ رازی 

 انواع نبض

 :»3« نبض غزالى  -1

زند زند و پس از آن دومى مىاى است( رگ ضربه اوّل را مى اى است كه رگ دو زدن دارد )یعنى دو ضربهو آن گونه 

 تر و نيرومندتر از ضربه اول استا ى دوم بزرگ گيردا ضربهشود و آرام مى گردد و منقبض مى آنکه احساس شود باز مىبى

 :»4« اىدو ضربه -2

تر  شود ولى ضربه دوم سست زند پس از آن ضربه دوم كه بخن آرامن و منقبض شدن است احساس نمى نخست سرخرگ مى 

 از نخست است و با آن خيلى فاصله ندارد

 :»5« هاى گوناگوننبض با ضرب  -3

تر سوى آن یا نخستين آن بزرگ آن انبساط است و سست و پایانى آن نيرومند و ز آن  ى نخستيناى است كه ضربهگونهآن به

 گونه نبض متفاوت در ی  ضربان استاو تندتر از پایانى آن باشد و این 

 :»6« موشىنبض دم -4

 1باشد و آن دو گونه است یکى از آن داراى ضربى نسبتا بزرگ مى 

 

 

 

  Jerking pulse ;deer leap pulse-نبض غزالى: متن .(3)

  pulsus duplex ;Dicrotic pulse-نبض ذو القرعتين: متن  .(4) 

 - نبض مختلف القرعة: متن  .(5) 

 - نبض ذنب الفار: متن .(6) 
Pulsus myurus; Mouse. Tail pulse; Decurtate pulse 
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رود تا گونه سوم را نيز بزندا این رفتن به سوى گونه سوم یا هنگام  دیگر كوچکتر از آن و سپس مى 

شود تا آن كه دیگر احساس نگردد و یا  شود و یا پيوسته كوچکتر مى ایستد و كوچکتر نمى ضربان مى 

تر شدن بگراید این بازگشت به بزرگ  شود كه دوباره به بزرگ ى اى كوچکتر مآنکه به ی  اندازه 

ى نخستين خود باشد و گاهى به حالت كوچکتر از آن  تواند به اندازهبسا مى شدن )افزاین( كه چه 

و دومى را نبض ذنب   «1» رسد آن گونه نخست آن را نبض ذنب ثابت )نبض دم پایدار(مى 

و در سومى   «3» پذیر )ذنب راجع(مى را نبض دم برگشت نبض دم ناپایدار( و سو) «2» منقضى 

و اگر برگشت   «4» پذیر كامل )تام الرجوع(اگر برگشت به اندازه نخستين باشد نبض دم برگشت 

 نامند مى «5» پذیر نارسا )ناقص الرجوع( به اندازه اولى نباشد نبض دم برگشت 

 

 

 

 
  Continuous decurtate pulse- نبض ذنب ثابت: متن .(1)
  Intermittent decurtate pulse-نبض منقضى: متن  .(2) 
  Recurent decurtate pulse- نبض ذنب راجع: متن .(3) 
  Total Recurent decurtate pulse- نبض ذنب تام الرجوع: متن .(4) 
  Imperfect Recurent decurtate pulse-نبض ذنب ناقص الرجوع: متن .(5) 
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ت و آن، در درازاى رگ بخشى از آن  ى نخست اس ى دیگر كه داراى تناقضى همانند گونه و گونه 

شود و پيوسته  باره قطع نمى آید ولى حس آن ی  نماید و در پى آن اندكى كوچکتر مى بزرگ مى 

بسا در دو سو باشد و با آن نبض  باشد بلکه به ی  نسبت كوچکتر شده تا پنهان گردد و چهمى 

خوانند و این  یافته به سویى مى گویند و گاهى در ی  سو است كه آن را نبض گراین  «6» منحنى 

 باشدا در ی  ضربان مى  «7» نبض نيز نبض گوناگون )مختلف(

 :»8« نبض منحل -5

اگر در زمانى ميان چند نبض مختلف كه اميد به بودن در آن هنگام به عنوان ی  نبض است آن  

 نبض نباشد آن را نبض منحل یا از ميان رفته گویند 

 :»9« نبض زیادى -6

 وى نبض پيشين استا سز آن 

 :»10« نبض ثابت  -7

 شوداماند و این حالت از آن دور نمى آن نبضى نازك و سخت است كه به حالت خوین پایدار مى 

 
______________________________ 

  Curve pulse- نبض منحنى: متن .(6)
 - نبض مختلف: متن .(7) 

Pulsus inaequalis; unequal pulse vatiable pulse 
  Dissolve pulse- نبض منحل: متن .(8) 
  Supernumerary pulse-نبض زائد: متن .(9) 

  Stable rigid pulse-نبض ثابت: متن .(10) 
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 نبض موجى  -8

است ولى داراى جهندگى بسيار  گيرد و همراه با نرمى و پرى  نبضى است كه جاى بسيارى از پهناى انگشت را مى 

 آیندادرپى هم مى هایى كه پى شود به مانند موجپس زدن است ولى جهندگى آن پشت سرهم كمتر مى بى

 گونه(:كرم ) نبض دودى -9

شکل آن در جهندگى بخوبى حالت موجى را داراست جز اینکه پهن و پر نيست بلکه كوچ  و سست است و به مانند  

 خزداها مى ر درون رگ كرمى است كه د

 نملى(: ) یانبض مورچه  -10

 نبضى است بسيار كوچ  و پياپى به مانند نبض نوزادان تازه بدنيا آمدها

  اى )منشارى( نبض اره  -11

اى است كه احساس  نبضى است سخت، در هر ضرب آن افراشتگى و افتادگى و پهنى آن گوناگونى به اندازه 

آید و در پایين آمدن  زند در حالى كه از انگشت دیگرى پایين مىاى به انگشتى مى كه ضربه شود و آن هنگامىمى

 زندا اى به انگشت دیگر مىاز انگشتى ضربه

  «1»:نبض لرزنده )مرتعد(12- 

 شودا نبضى است كه در آن حالتى از لرزش احساس مى 

  «2»:نبض پيچنده )ملتوى(13- 

 باشدا اى مىنند رشته نخ پيچيده شده شود به مانبضى است كه احساس مى

 
 pulse  Pulsus tremulus ;feeble trembling-  نبض مرتعد: . 1

 

 pulsus retortus ;Wiry pulse-نبض ملتوى:  .2
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هشا بزرگتشر و نيرومنشدتر و كنشدتر و بشا تفشاوت بيششتر از نشبض زنشان گویيم نبض مردان در بيشتر حالتمى

باشد جز اینکه بزرگى و نيرومندى آن آشکارتر اسشت ولشى فشرورفتن و كنشدى آن كمتشر اسشت و فاصشله مى

درپشى و كوچش  و تنشد اسشتا نشبض كودكشان بسشيار پشىباششدا نشبض تفاوت آن دو بسيار ولى آشکار مى

تشر و نشبض نوجوانشان از كودكشان و از همشه روند از نبض نوجوانشان بشزرگكودكانى كه بسوى نوجوانى مى

سشاالن تنشدى كمتشر هاى دیگر نيرومندتر است، به ویژه آنهایى كه در پایان جشوانى هسشتندا نشبض ميشانسن

باششدا نشبض پيشران كهنسشال در اوج تفشاوت و تر از آن و كشوچکتر از آن مشىنبض جوانان و اندكى سست  از

 و كوچکى و كندى استاسستى 
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 شرح ده گانه نبض 

 :پردازیماین  بشرح حال ده گانه مى 

 .ا باید از اندازه سه قطر آن یعنى طول، عرض، ژرفاى آن بدست آورداندازه نبض ر -1

هاى: دراز، كوتاه،  عبارتند از: نبض   آیدا نُه بخن سادهاین حاالت، نبض به نُه بخن ساده و نُه بخن مركب در مى  در

 .معتدل، پهن، تنگ، معتدل، پست، برجسته

در این حالت، مزاج    نبض یعنى این كه اجزاى آن در طول، همواره بيشتر از حال حس شده طبيعى است و  درازى

اى است بسيار طبيعى، متناسب، داراى اعتدال و  ویژه معتدل و درست است، یا این كه نسبت شخصى كه داراى مزاج

 .دانستيد شما فرق این دو را قبلًا

بض معتدل در حد وسط قرار گرفته استا به این قياس در شن حالت باقيمانده  نبض كوتاه بر عکس نبض دراز است و ن

 .داورى كن
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هستندا نبض عظيم، مظهر قوت    اند، با نام و برخى بى نام هاى ساده تركيب یافتههایى كه از نبضاقسام نبض  برخى

 .باشد )نقل از دكتر مفيد(عظيم مى

 .شودض عظيم ناميده مى نبضى كه داراى طول، عرض و ژرفاى زیاد است نب

نبضى كه این سه بُعد در آن كم است نبض صغير نام گرفته استا حد واسط بين نبض عظيم و نبض صغير را معتدل  

 .نامندمى

برجسته است بنام نبض باری     كه پهنا و برجستگى زیاد دارد بنام نبض ستبر )غليظ( و نبضى كه كم پهنا و كم   نبضى

 .خوانندمى  سط آن دو را معتدل)دقيق( موسوم استا حد وا

 .نبض دقيق: این قسم از نبض در التهاب باریطون هست

موقع باز شدن دست، در    شود بر سه قسم است: یکى از آنها نبض قوى است كه دركه با ضربه انگشت حس مى  نبضى

واسط آن دو را معتدل  را دارد نبض ناتوان )ضعيف( و حد    كندا دیگرى كه عکس آن حالتگير مقاومت مىبرابر نبض

 .گویند

)سریع( است كه در كمترین مدت    از لحاظ مقایسه زمان هر حركتى نيز بر سه نوع است: یکى از آنها نبض تيز  نبض

 .واسط آن دو نبض معتدل است گيرد، عکس آن نبض درنگى )بطئى( و حد انجام مى 
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سنگين و بعد از جماع، شروع تب )تب    ثر كار زیادگيردا سریع بودن آن بر اسریع: این نبض خيلى تيز انجام مى   نبض

 .شودجریان خون، كمى خون و امراض رحم دیده مى  تازه( و استعمال محركات قلب مثل عرق،

دیده  سردى  امراض  و  مرض سل  كمى خون،  مزمن،  امراض  یرقان،  قلب،  پيرى، ضعف  اثر ضعف  بر  بطئى:  نبض 

 .شودمى

 .كرد سه قسم است كه عبارتند از: نبض گرم، نبض سرد و نبض معتدل بين آنهاتوان برآورد  نبضى كه بوسيله لمس مى

كوتاه احساس شود، آن را نبض    لحاظ مدت آرامن نيز نبض سه نوع است به قرار زیر: اگر بين دو ضربان زمان  از

متفاوت( یا متراخى  متکاثف نيز خوانده شده استا مخالف این نبض را )  نامند كه بنامهاى متدارك و هادم )متواتر( مى 

 .نامنداند، حد واسط این دو حالت را نبض معتدل مى ناميده  یا متخلخل

 .شودنبض متواتر در امراض قلب و امراض مزمن دیده مى 

 .شودنبض متفاوت در امراض حارّه تبهاى شدید امراض قلب دیده مى 

انقباض اصال محسوس    نبض است و اگر   مورد نظر كه بين دو ضربان است، بحسب محسوس بودن حالت انقباض   زمان

 .آوریمباشد آن را زمان بين انبساط و انقباض به حساب مى 
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نبض یا ی  جزء از ی     گيرى از هماهنگى و ناهنجارى نبض، عبارت از آن است كه چند نبض یا اجزاى ی   نتيجه

ر و عدم تواتر و سختى و نرمى  ناتوانى، سرعت و درنگ، توات   نبض با جزء دیگر در بزرگى و كوچکى، قوى بودن و

كمى حرارت    امکان دارد كه بخشهاى انبساطى ی  نبض بر اثر حرارت زیاد سریعتر و بواسطه  شبيه هم باشندا حتى

 .تر باشدضعيف

یکى از حاالت هماهنگ باشد    كامال هماهنگ، نبضى است كه در همه این حاالت یکنواخت باشد و اگر فقط در   نبض

در نيرو هماهنگ است، در سرعت هماهنگ است و ااا همچنين    ناميما مثلًا باید گفت نبضمى   آن را هماهنگ فردى

 .در همه حاالت یا در ی  حالت ناهنجار باشد نبض ناهنجار ممکن است

مرتب؛ آن است كه در    در حالت نظم و بى نظمى دو نوع است: مختلف مرتب و مختلف نامرتبا نبض مختلف  نبض

نوع است: یا مطلقاً منظم است پس در تکرار آن فقط ی     چرخد، آن بر دوحالت اختالفن بر مدار نظم و ترتيبى مى 

پذیرد و  مى   ود داردا مثلًا ی  دور انجامكه در تکرار و دوران آن بيشتر از ی  خالف وج  خالف موجود است یا این

گردند، نبض نامنظم برعکس و شبيه ی  دور مى   سازنددور دیگر مخالف اولى است، ولى سرانجام هر دو دور با هم مى

 .این حالت را دارد

نبض مختلف نامرتب؛ در این نبض امراض قلب و كشيدن تنباكو استعمال زیاد چاى، قهوه و مشقت جسمانى دیده  

 .شودمى
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شود داراى آهنگى ساخته مى  دانست كه نبض تناسب و توازن موسيقيایى داردا همچنان كه در صنعت موسيقى هر  باید

نواختن هر نوعى، از آهسته و بلند و زیروبم و نظایر آن ملحوظ   تندى و وزن متناسب است، اندازه صداها و زمان

نيز در تندى و    آیند، حال نبضنواخت و گاهى مخالف هم مى هاى جوراجور گاهى با هم یکاندازه   شده است و این

نباشد كه اگر هماهنگ و یکنواخت نبود آن را    آهستگى، اندازه و زمان ممکن است همه هماهنگ باشد یا هماهنگ

 .شمارندخارج از نظم مى 

نچ نسبت عبارتند از:  شودا این پمى  عقيده جالينوس، نبض براساس یکى از پنج نسبت تاليفى )هارموني ( احساس  به

 .ها نسبت دیگرى پيدا كردرسد كه بتوان بين نت پنجم، بعيد بنظر مى  دو ششم، دو چهارم، دوسوم، سه چهارم، چهار

گيرى، از بدست آوردن  نبض  از لحاظ وزن عبارت است از مقایسه زمان هر دو حركت و هر دو سکون، اگر  گيرىنتيجه

تواند حساب را بدست آوردا و بعبارت  زمان بين دو انبساط مى   زمان انبساط و   حساب دقيق آن عاجز ماند با مقایسه

راساده زمانى  مى  تر  خاتمه  سکون  به  و  شروع  حركت  ابتداى  از  كه  كرد  حساب  كهباید  كسانى  این   یابدا  در 

كنند،  ى مى گير  زمان آرامن دیگر اندازه   گيرى، زمان حركت را تا زمان حركت دیگر و زمان آرامن را تا اندازه 

  شوند این حساب شاید هم درست باشد ولى حساب دهند و از دو راه وارد مى مى  موضوعى را در موضوع دیگر دخالت

 .خوبى نيست

 :گوئيم: وزن نبض یا خوب است یا بدا وزن به سه نوع استمنظور ما از وزن، همان تناسب موسيقى است و مى
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كسانى كه پين از او بدنيا آمده    مثلًا اگر نبض كسى در سن معينى با نبض تغيير وزن و پا فراتر گذاشتن از نبض  (الف

 .جوانها باشد، وزن نبضن بد است اند برابر باشدا كودكى كه نبضن هم وزن نبض

 باشد اى همانند نبض پيران  ب( وزن نبض مخالف حالت طبيعى باشد، مثلًا نبض بچه

باشد گاهى نبض به مقدار    هيچ ی  از مراحل عمر شباهتى نداشته نبض خارج از وزن باشد، بطورى كه به نبض   (ج

 .دهددر حالت بدن رخ مى  شود، در این صورت تغيير بزرگىزیاد از وزن خارج مى 

 نبض هماهنگ و مختلف

 .هاى متعدددر ی  نبض و اختالف در نبضگویند: اختالف نبض بر دو قسم است: اختالف 

 .اختالف در ی  نبض دو حالت دارد یا اختالف در اجزاء است یا اختالف در ی  جزء یعنى در محل ی  انگشت
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 هاى متعدد  اختالف در نبض

 :را نيز چند حالت است

دیگر بعدى افزاین یا   اختالف تدریجى كه بطور یکنواخت در جریان است یعنى از نبضى شروع و در نبض (الف

آخرین درجه افزاین یا كاهن برسد و به همين ترتيب نيز بصورت    یابد و به همين ترتيب استمرار دارد تا بهكاهن مى 

گيرد و در حقيقت مى   ركت بطور متشابه صورتیا كاستى به حالت اول باز گرددا در هر دو حال ح  تدریجى از بزرگى 

 .آیدبه حالت اولى كه بوده است، در مى 

ماند و ممکن است به حد نهایى  مى   اختالفى كه بطور یکنواخت در جریان نسبت و اختالف از اول تا آخر باقى  (ب

اگر قطع شود ممکن است  قبل از رسيدن به نقطه آخر قطع گرددا و    برسد كه شاید از آن نيز تجاوز كند، شاید هم 

اختالف در وسط   :بمدت كم در وسط انجام گيردا ممکن است بر خالف این انقطاع هم عمل كند، یعنى  این انقطاع

 .واقع شود

 .ج( نبضى كه داراى فترت است عبارت از نبض مختلف است كه در موقعى كه از آن توقع حركت داریم ساكت باشد

 .حركت وجود دارد است كه در آن لحظه توقع سکون داریم ولى د( اختالف واقع در وسط نبض، آن 
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اختالف در كيفيت اجزا، آن است    اختالف در اجزاى زیادى ی  نبض یا در كيفيت اجزا است یا در حركت اجزاء (ه

شن جانب وجود دارد: )باال و پایين، پين و پس، راست و چپ(  كه اجزاى رگ بسوى جانب مخالف باشند و از آنجا

سرعت، درنگ، در    دهدا این اختالف درهستند، اختالف در اجزاى نبض نيز به همان احوال روى مى  مخالف همكه  

كند یا نسبت به زمان خود درنگ موقع حركت مى   بازماندن، پيشتازى و باز ماندگى آن است كه ی  جزء قبل از

یا بصورت    كوچکى است، همه این اختالفها نيز  اجزاء نبض در توانایى، ناتوانى، بزرگى و  نماید یا این كه اختالف مى

اختالف، ناهماهنگ استا چنين اختالفهایى ممکن    گيرد یا این كه در افزاین و كاستىتدریجى و هماهنگ صورت مى

 .یا چهار جزء باشد كه محل انگشتان است است در بين دو جزء یا سه جزء

 

 سه حالت اختالف نبض 

 .ز آمده، پيوستهاختالف نبض در ی  جزء داراى سه حالت است: بریده، با

 اختالف از هم بریده -1

هر دو طرف آن جزء كه در این مدت جدا   .حالتى است كه مدت محسوسى در جزء و احدى جدایى افتد

 .مختلف باشند شده، ممکن است در سرعت، درنگ و همانندى
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 اختالف باز آمده   -2

و بعد آهسته و لطيف باز آیدا نبض متداخل از    حالتى است كه اگر نبض بزرگ است در ی  جزء به كوچکى برگردد 

 متداخل آن است كه نبض به سبب اختالف همانند دو نبض یا این كه دو نبض بلحاظ  این مقوله استا منظور از نبض

 .وجود دارد در باره حالت اخير آراء مختلف اند شبيه ی  نبض حس شود واین كه تداخل كرده 

 نبض پيوسته؛   --3

تغيير حالت سرعت به درنگ و از درنگ به سرعت    آن است كه اختالف در آن تدریجى و متواتر باشد و گسستگى كه از

  ر دهد، حس نشود و همچنين تغيير از بزرگى به كوچکى و اعتدال دبالعکس روى مى  یا از غير اعتدال به اعتدال و

هر  و  بر آن روى مى   چه  بزرگى  قبيل  این  از  نبض در كه  نوع حاالت  این  نگرددا  همانندى داراى    آورد، احساس 

 .اجزاین بيشتر از اختالف در اجزاى دیگرش است  استمرار است و با این كه حالت پيوستگى دارد، اختالف در برخى

 هاى تركيبى با نامنبض

ندارندا انواعى كه داراى نام    توان آنها را شمرد، بسيارى از آنها هنوز نامى ى قدر زیادند كه نمتركيبى آن   هاىنبض

 :باشندخاصى هستند به قرار زیر مى 

 :نبض آهوئى )غزالى( -1
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 :این نبض در ی  جزء داراى سه حالت مختلف است

 .زندشود، به سرعت مى زند، قطع مى آهسته مى

 :نبض موجى -2

 .باال آمدگى رگها مختلف است این نبض در اجزاى بزرگ، كوچ  و

نوعى نرمن وجود دارد، زیاد   ابتداى حركت داراى گستردگى، پيشروى و در انتها واجد اختالف استا در آن   در

روند  آیندا باال مى این نبض مانند امواجى است كه بطور متوالى مى  اى هم پهنا داردا ضربانكوچ  نيست و تا اندازه 

 .یع و گاهى بطئى هستندنشينند، گاهى سرمى  و فرو

 :نبض كرمى -3

 .آید كه انگار سریع است ولى سریع نيستاین نبض شبيه خزیدن كرم استا كوچ  است و چنان پى در پى مى 

 :نبض مورچگى )نملى( -4
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نبض كرمى و مورچگى در حالت    نبض بسيار كوچکتر از نبض كرمى است و تواتر بيشتر نسبت به آن داردا ضربان  این

  نتوان آنها را از هم تميز دادا ليکن در باال آمدن و تقدم و تأخر تفاوتشان   ندان تفاوت ندارند، در این حالت شایدپهنا چ

 .شودگيرى بيشتر احساس مىدر نبض

 :فشارى(  -اى )اركىنبض اره -5

اى سخت  لى نبض اره ماند، وموجى مى   اى در اختالف اجزاء، در حالت باال آمدن، پهنا، تقدم و تأخر به نبضارّه   نبض

انبساط،    اى سریع، متواتر و سخت است و اجزاى آن در زیادى اره   است و اجزاین در سختى اختالف دارندا نبض

 .سختى و نرمى مختلف هستند

 :نبض دم موشى -6

تغيير مى  این به زیادى  از كمى  بتدریج  برنبض  به سوى كم  بتدریج  باز  گرددا نبض دم موشى شاید در مى   كند و 

دهد، ممکن است در اجزاء زیاد ی  نبض یا فقط در ی  جزء آن    ها و شاید هم در ی  نبض روى بسيارى از نبض 

 .دیده شود

باشد، ليکن اختالفن در بزرگ زدن   از حيث درنگ، سرعت، تندى و آهستگى  اختالف در دم موشى ممکن است 

 .آشکار است
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 :نبض جوالدوزى )مسلى( -7

گردد؛ نظير  حالت اول برمى   یابد و درست بهجوالدوزى، نبضى است كه آرام آرام از كمى به زیادى تغيير مى   نبض

 .و در آن، دو سر باری  و بخن ميانى بستر است انداین است كه دو دم موش در دو سر بستر پيوسته 

 :نبض دو ضربانى -8

این نبض اختالف نظر وجود داردا برخى گویند كه  در و   باره  افتادن   این نبض ی  نبض است  بلحاظ پس و پين 

رسندا در هر حال بين این ضربان  پى در پى هستند و بهم مى   اى برآنند كه دو نبضماند؛ عدهاجزاین به دو نبض مى

ضربان احساس شد،    مهلتى وجود ندارد تا باز و بسته شدنى در ميان باشدا هر نبضى كه در آن دو  دوگانه زمان و

گردد، دو نبض شود و باز مىكه انبساطن قطع مى   بایست نبضىنبض باشدا اگر این نظریه صحيح بود مى  حتماً دو

برگردد و حالت حالتى مى   باشدا نبض دو ضربانى را در  باید  انبساط  از حركت اول،  بعد    توان دو نبض شمرد كه 

 .انقباض به سوى ژرفا رود و بار دیگر باز شود

 :نبض فترتى -9

فرق بين نبض مزبور و نبض   .شودض مهلت )یا فترتى( در وسط دو ضربان )در نبض دو ضربانى( واقع مى این نب  در

رسد، اما نبض فترتى، نبضى  آنکه اولى خاتمه یابد به آن مى   غزالى این است كه در نبض غزالى ضربان دوم قبل از 

 .آرامن و بعد از ضربان اول سر برزده است است كه در زمان
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 نجيدهنبض تر -10

 نبض لرزنده -11

 :دارنبض تاب -12

ماند كه در حال تاب دادن آن هستند و اختالفن در پس بودن، حالت و عرض آن  دارى مىاین نبض به ریسمان تاب

 .است

 :نبض آشفته -13

ر و در  تآمدن و باز شدن پنهان   ماندا ليکن ناهنجارى در باال نبض از نوع نبض پيچشى است و به نبض لرزان مى   این

 .تواتر داراى كشيدگى آشکارتر است

سوگرا اكثر در اشخاص مبتال به  شاید چنين نبضى فقط به ی  طرف گراین داشته باشد، نبض متواتر، حلقوى و ی 

 .شودبيمارى خش  مزاج ظاهر مى 
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 هاى گوناگون:نبض و آميزه

 

تر از نبض كسى كه داراى ى گرم دارد بسيار بزرگتر و تندتر و سخت نبض در كسى كه آميزه

 باشدا تر مىبسا برابر و گاهى پایين ى سرد است ولى در نيرو از آن برتر و چه آميزه 

تر استا اگر این چاقى از گوشت باشد تندتر و  ند از الغرها كوچ  نبض كسانى كه فربه هست

 تر از آن و كندتر استا باشدا اگر چربى باشد پایين نيرومندتر مى 

 تر استا تر و كوبنده ى خش  دارند سخت نبض كسانى كه آميزه

 باشدا تر مى تر و پهن ى نمور دارند، نرم نبض كسانى كه آميزه

 هاى سال استا تر و نيرومندتر از دیگر فصل زرگى بهار، بنبض در ميانه 

 هاستا تر و كوچکتر از دیگر فصل درپىى تابستان تندتر و پى نبض در ميانه 

 كندا درپى بودن آن از تابستان كمتر است و در نيرو نيز افزاین پيدا نمى نبض در پایيز تندى و پى 

 باشد، جز اینکه سست نيستا مى نبض در زمستان بسيار كوچ  و كند و داراى تفاوت چشمگير  

 باشدا هاى نخست فصل دیگر، نبضى تركيبى از دو فصل مى هاى پایانى ی  فصل و ماه نبض در ماه 
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 نبض طبيعى

دارندا وقتى نبض طبيعى ناميده    هاى مذكور در باال كه براى زیاد شدن و كوتاه آمدن آمادگىی  از انواع نبض  هر

یکى نيرومند باشد، آن نيرومند نبض طبيعى استا اگر نبض از انواع    شوند كه در حال اعتدال باشندا اگر در آنها مى

شود، ليکن در انواع  شمرده مى   اما تابع فزونى نيرو باشد، مثلًا بزرگتر باشد، بلحاظ این نيروها، طبيعى   دیگرى باشد

ندارند، نبض طبيعى عبارت از نبضى است كه یکنواخت، منتظم و    ادگى زیاد شدن و كم شدن را هایى كه آمنبض

 .خوش وزن باشد

 عوامل موثر بر نبض

براى قوام نبض ضرورى هستند و در وجود و عدم نبض  عواملى به طور كلى  این    وجود دارند كه  دخالت دارندا 

)گيرنده( مى  ماس   را عوامل  دعوامل  نيزنامندا عوامل  نبض    یگرى  با  نيستند ولى  نبض موثر  قوام  كه در  هستند 
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نبض    دهندا این عوامل را عوامل همراه دائمىیابند، حالت نبض را نيز تغيير مى مى  پيوستگى دارند و وقتى تغيير

دهنده  نيستند و آنها را بطور مطلق تغيير    اى از عوامل نيز وجود دارند كه هميشه با نبضنامندا عده)الالزمه( مى 

 .اندناميده

 :عوامل ماسکه

 :عوامل ماسکه سه نوع هستند

 .آوردالف( نيروى حياتى كه در قلب موجود است و نبض را به حركت در مى 

 .ب( ابزار و منظور از آن، رگ ضربان دار است

حدى برسد  ممکن است حرارت ب  نبض به اندازه معينى نياز به خاموش گردانيدن داردا چه  - نياز به فرو نشاندن (ج

نشاننده آن نياز باشدا كنن عوامل ماسکه بحسب دورى و نزدیکى    كه جهت برگشتن بحالت اعتدال، به عامل فرو 

 .یابدالزم و تغيير دهنده مطلق )مغيره على االطالق( تغيير مى  نسبت به ابزار 

ن حرارت نيز زیاد گرددا نبض  نشاند  ابزار )رگ ضربان دار( نرمن پذیرى داشته باشد، نيرو زیاد و نياز به فرو  اگر

همه موثرتر استا اگر نيرو كم باشد نبض حتماً كوچ  استا اگر نيرو    بزرگ است و در بزرگ نمایاندن نبض نياز از 

شود، اما كوچکى نبض مى  سخت و نياز اندك باشد، نبض كوچکتر استا نبض بواسطه سختى ابزار، كوچ   كم، ابزار
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متفاوت استا اگر نيرو ناتوان باشد، نبض عالوه بر كوچکى در    بر اثر ناتوانى نيرو  بر اثر سختى ابزار با كوچکى آن

نخواهد بود كم نيازى    نيز افراط خواهد داشت ولى كوتاهى و پستى بر اثر سختى ابزار به این حد  كوتاهى و پستى

ار بيشتر از تاثير بى نيازى  گرددا ابزنيرویى موجب آن مى  شود ولى نه به آن اندازه كه كمنيز سبب كوچکى نبض مى

گسترش یابد    توانددهد و مى نيروى همراه بى نيازى، حالت اعتدال نبض را زیاد كاهن نمى   گردد، زیراكوچ  مى

 .گذارد خواهد از اعتدالى كه به آن نياز دارد، زیاد پا فراترولى نمى 

بزرگى نبض را به حد شایسته و بایسته    گى پذیرفتننياز بسيار و نيرو زیاد باشد و ابزار نيز بواسطه سرسختى، آماد  اگر

 .دادن قائده بزرگ بودن را بنماید زند تا جبران از دستباشد، نبض سریع مى 

آید تا با این تواتر دائمى تالفى  متواتر مى   نيرو ناتوان باشد و نتواند نبض را بزرگ و سریع كند، نبض بناچار بطور  اگر

نشاندا  مى   بنمایدا با این عمل تواتر زیاد را بجاى بزرگى یکباره یا شتابزدگى دوباره   بزرگى و سرعت از دست رفته را

 مانداین حالت به آن مى 

دارد و اگر نتواند  گيرد آن را بر مى   شخص بارى دارد و اگر چنان نيرومند باشد كه بتواند آن را یکباره بر دوش   كه

كندا اگر حمل یکى از دو  د و در حمل این دو قسمت شتاب مىكنقسمت مى   همه آن را ی  دفعه بردارد آن را به دو

دارد ضرورت و توان برمى   كند و هر بخشى را به از توان او خارج باشد، آن را به چندین بخن تقسيم مى  قسمت هم

حامل آن هرگز به استراحت و نشستن فکر نکرده، دست از    كندا عمل حمل چه سریع باشد و چه بطئى، و حمل مى 
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را با زحمت    مگر آنکه این شخص بسيار الغر و ناتوان باشد كه ناچار باید مکثى كند و بار   دارد،كردن برنمى   جابجا

 .ببرد و به كندى برگردد

بزرگ است، چنانچه نياز خيلى بيشتر باشد   نيرو زیاد و ابزار سر براه و نياز بيشتر از حد اعتدال باشد نبض سریع و  اگر

 .زندمى  و به درازانبض درشت، سریع، متواتر 

شوند، بوجود مى  آمدن مانع مى   هایى كه نبض را از خودنمایى و باال در حقيقت بزرگى نبض بر اثر بازدارنده    ولى

 .باشدتراكم گوشت و ستبرى پوست مانع باال آمدن آن مى  .آیدا مثال سختى ابزار مانع خودنمایى نبض است

جدار باالیى، رگ بر روى جدار    سبب آن یا تهى بودن رگهاست كه در آن  زند و بدن الغر باشد نبض به پهنا مى   اگر

 .ابزار بسيار نرم است پائين فرود آمده و نبض را پهن كرده است یا خود

 .باشدا تفاوت در نبض به چند علت بستگى داردسبب نبض متواتر یا توانى است یا براثر نياز بحركت زیاد مى

سخت است كه از نياز كاسته است؛    اىآن یا نيرویى است كه از لحاظ بزرگى به حد مورد نياز رسيده است یا سره   علت

 .است یا به انتها رسيدن نيرو و نزدی  شدن مرگ 

هاى حساس  اخالط به اندام   بى خوابى، تخليه، ضعف، خلط بد، ورزش بين از اندازه، حركت اخالط، رسيدن  غم،

 .گردندسبب ضعف نبض مى  اىكه در مجاور قلب قرار دارند و هر چيز گذارنده 
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از: خشکى جسم رگ، كشيدگى زیاد در رگ و سرماى شدید یخسختى نبض عب  عوامل كننده، نبض بخارها    ارتند 

 .كنندشوند و اندامها را به سوى دفع طبيعت دراز مى مى  نزدی  به سخت بودن است، زیرا در كار بسيار خسته

ناتوان باشد این اختالف  علت اختالف نبض در حالتى كه نيرو وجود دارد، سنگينى ماده غذایى یا خلط است، اگر نيرو  

 :ناشى از علل زیر است

 .آزار دیدن و خستگى بدن بر اثر بيمارى -1

 .پر شدن رگها بوسيله خون، عالج این حالت فصد )رگ زدن( است -2

موثرترین علت آن است كه خون چسبنده باشد، روانى موجود در شریانها را از بين ببرد بویژه اگر تراكم خون در   -3

 .ب رخ دهدنزدیکى قل

 .كندپر بودن معده، دهان و تفکر در باره چيزى به مدت كم، اختالف نبض ایجاد مى  -4

 .وجود خلط بد در معده، این حالت ممکن است به خفقان بکشد و نبض خفقانى گردد -5

 :اى بقرار زیر استعلل نبض اره

 .جد اختالف باشدریزد، از لحاظ تباهى، نارسایى و پختگى وااى كه در رگ مى ماده  -1
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 .وجود اختالف در رگ از لحاظ سختى و نرمى -2

 .وجود ورم در اندام عصبى  -3

 :علل نبض دو ضربانى

 .زیادى نيرو و وجود نياز -1

 .شودكند و ی  دفعه باز نمى سختى ابزار كه از ضربان نيرو سرپيچى مى  -2

 :علل نبض دم موشى

افتد و باز از استراحت به خستگى  پردازد و بتدریج راه مى تراحت مى ناتوان شدن نيرو كه بر اثر خستگى به اس -1

 .رودمى

 كندا نبض دم ثابت ماندن به ی  حالت، غالباً كاستى و فزونى نيرو را ظاهر مى  -2

درجه خود رسيده استا بدترین    و همانند آن داللت بر نوعى نيرو دارد و مؤید آن است كه ناتوانى به نهایت  موشى

ثابت ماندن دم بهتر از آن است ولى بهترین حاالت آن است كه   .ض دم موشى آن است كه دم از بين برودحالت نب

 .دم برگردد
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 :هاى نبض فترتىسبب

اى از خارج وارد شده است، نفس از طبيعت سبب این نبض خسته شدن نيرو و استراحت آن است یا این كه عارضه 

 .اندیکباره بدان مشغول گردیده  

 :ض ترنجيدهسبب نب

 .گيردنبض ترنجيده، از حركات غير طبيعى نيرو و از بد هيأتى ابزار سرچشمه مى 

 :سبب نبض لرزان

 .نبض لرزان ناشى از نيرو، سختى ابزار و نياز زیاد استا در غير این صورت به لرزش نياز ندارد

گيرد یا این كه ناشى از نرمى ابزار  مى  تواند اشياء را گسترش دهد منشاءموجى؛ اكثر از ناتوانى نيرو كه نمى   نبض

نيروئى زیاد در كار نباشد، زیرا ابزار نرم، مرطوب تکان و حركت دادن جزء   است، هر چند كه همراه نرمى ابزار كم 

لرزاند و سخت و  دهد، مى مى  پذیردا ابزار نرم، تر مانند: ابزار خش  و سخت نيست، چه خشکى تکانرا نمى   گرم

آورد، جدایى پذیر است و براى دوال شدن و تغيير هيئت    مى   بجنباند، سر دیگر را به جنبن درخش  اگر سرى را  

 .دادن آمادگى دارد
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 اى نبض كرمى و مورچه  سبب

تواتر و  به غایت درجه آن است و در آن درنگ و  نيروى چنين   ناتوانى  اختالف در ميان اجزاى نبض روى دهدا 

 .شودار ی  دفعه باز كند و باین جهت جزئى بعد از جزء دیگر باز مى كه ابز  ناتوانى یاراى آن را ندارد

دارد یقيناً سریع است چرا كه در    مردها نسبت به زنها اكثراً سست و متفاوت است، نيز آن نبضى كه تواتر قوى   نبض

شودا در  ى سریع است و بعد اگر ضرورت سریع كامل نباشد، متواتر م  جاى تواتر بعد از سرعت است یعنى نبض اول

 .دارد اى كه بطئى هست همان درجه تفاوتكه نبض مردها در مقابل نبض زنها آن درجه این صورت است

 :علل نبض بد وزن

كاهن روى دهد سبب آن    زمان آرامن كوتاه آید سبب این نوع نبض زیادى نياز استا اگر در زمان حركت   اگر

 .اثر سرعت باز شدن كاهن یابد تأثيرى بر این موضوع ندارد  ناتوانى زیاد یا نبودن نياز است، اما اگر زمان حركت بر 

 علل حالتهاى نبض:  

 .پستى است كه آشکار هستند پر بودن، تهى بودن، گرم بودن، سردى، بلندى و
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 نبض جنس نر و ماده در مراحل عمر 

تر از  داراى نبض بزرگتر و درشت   كه نيرومندتر از زنان هستند و نياز )به فرو نشاندن حرارت(، بيشتر دارند،  مردها

استا سرعت  كند، احتياج به سرعت نبض در آنها كم  مردان را برآورده مى  زنان هستند و از آنجا كه نبض درشت نياز

 .مردان از سرعت نبض زنان كمتر است و در كم و زیادى با هم تفاوت زیاد دارند نبض

زیرا متوالى بودن بى توقف باید با    آید حتما باید سریع باشد،نبضى كه در آن نيرو پابرجاست و بطور متوالى مى  هر

 .شودآن با نبض زنان بيشتر مى  روتر است، تفاوتمردان آهسته ی  سرعت انجام گيرد، بلحاظ این كه نبض

بيشتر استا زیرا حرارت جسم آنها    خردساالن بواسطه تاثير رطوبت، نرمتر از نبض بزرگساالن است و تواتر آن   نبض

با اندامشان  كامال نرسيده  باشدا نيروى خردساالنى كه هنوززیادتر مى  اند، نه از لحاظ كميت بلکه از حيث تناسب 

 .است قویتر

ابزار آنها بسيار نرم و نياز   الن در مقایسه با نسبت جثه كوچ  و نارسيده بودن ایشان، درشت است زیرا خردسا  نبض

نيروى آنها به تناسب این جثه، ضعيف نيستا ليکن نبض بزرگساالن    آنها بيشتر است، با این كه جثه كوچکى دارند، 

نياز دارندا بخار دودى   تر است كه به آنى در پى تر و پتر استا نبض خردساالن سریع نبض آنها درشت در مقایسه با

شود و نياز بدان دارند كه بخار را از بدن  خردساالن جمع مى   حاصل از هضم زیاد و پى در پى آمدن هضم كردنيها در 

 .گرمى غریزى را خن  گردانند بيرون رانند و
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 .نبض جوانان از حيث درشتى بيشتر و از لحاظ سرعت به نسبت بسيار كمتر است

 .اى كمتر از نبض خردساالن استتواتر آن كمتر و از لحاظ اختالف نيز تا اندازه 

 .باشدنبض نوجوانان از نبض جوانان بزرگتر است، ولى نبض جوانان نيرومندتر از نبض نوجوانان مى 

بنابراین نياز به نبض در هر    مزاجى خردساالن با گرمى مزاج جوانان تقریبا برابر است،  یادآور شدیم كه گرم  سابقا

سازد كه از سرعت و پياپى  است و این نيرو نبض را چنان درشت مى   دو باید یکسان باشد، ليکن نيروى جوانان بيشتر

 .شودبى نياز مى  آمدن بى وقفه

 .باشد و ابزار كم  دهندهاست و نياز سبب آن مى بدیهى است كه بزرگ بار آمدن نبض بر اثر نيرو 

ناتوان   نبض از نبض جوانان كوچکتر و بطئى نوپيران كه  به آن    تر استا زیرا تر هستند،  اندازه جوانان  به  نوپيران 

 .تر استآنها متفاوت نيازمند نيستند و هم به این سبب است كه نبض

هاى غير طبيعى و بيگانه نرم  بطئى و ضمناً ممکن است رطوبتاند كوچ ، متفاوت،  نبض كسانى كه بسيار پير شده

 .باشد
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 نبض مزاجها 

ابزار همکارى كنند، نبض مزاج گرم    مزاج گرم: از آنجا كه مزاج گرم بيشتر نيازمند نبض است، چنانچه نيرو و  -1

اگر گرمى مزاج،    شود كه سابقاً شرح دادیمادورى جویند چنان مى   درشت است و اگر یکى از این دو از همکارى

رود كه  ليکن گمان نمى  .اثر بد مزاجى باشد، مزاج درست و نيرومند است و نيروى بسيار زیاد دارد  طبيعى و نه بر 

بلکه این حرارت بر انگيزه نيرو در گوهر روانى و ذكاوت نفس   اى كه باشد از نيرو بکاهد، حرارت غریزى به هر درجه

 .گرددتر مى باشد چنانچه زیاد شود، نيرو ناتوان  كه تابع بد مزاجى   استا گرمى مزاجى

درنگ و تفاوتن از دیگران   مزاج سرد: نبض سرد مزاجان از هر حيث رو به كمى و كاستى استا كوچکى و بویژه -2

تفاوتن بيشتر است و اگر ابزار سخت باشد كمتر از حالت داراى ابزار    بيشتر استا اگر ابزار نرم باشد پهنى، درنگ و 

شود، زیرا مزاج گرم  مى   زند بيشتر از آن است كه از مزاج گرم ناشىضعف نبضى كه از مزاج سرد سر مى  .استنرم  

 .با نيروى غریزى سازگارتر است

 .مزاج تر: نبض تر مزاجان موجى و نمایان است -3

يار باشد، نبض دو  نياز هم بس  آیدا اگر نيرو زیاد ومزاج خش : نبض خش  مزاجان به تنگنا و سختى گرفتار مى  -4

 .[ضربانى، نبض ترنجيده و نبض لرزان در راه است

https://app.puzzley.ir/platform#_ftn25
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 نبض در فصول سال

 .بهار: نبض در بهار از حيث نيرو قوى و از سایر لحاظ معتدل است

است و از آنجا كه در تابستان    نبض در این فصل سریع و پياپىاز آنجا كه نياز نبض در تابستان زیاد است،   :تابستان

اندازه از  بين  را  روان  فراگيرنده  كاهن مى تحليل مى  گرماى خارج،  را  نيرو  و  ناتوان  برد  و  نبض كوچ   دهد، 

 .گرددمى

ى اتفاق  بيشتر استا گاه  چون در زمستان نيرو ضعيف است، تفاوت، كندى و ناتوانى نبض از نبض تابستانى :زمستان

حرارت غریزى را در ژرفا نگهدارند كه سرانجام جمع    افتد كه برخى جسمها كه گرمى مزاج آنها چيرگى داردمى

 .كند و از سرما تاثير نپذیرند و سرما به ژرفا نفوذ نکندمقاومت مى  شود و در برابر سرمامى

گراید، مزاج بواسطه عوارض  مى   و خشکىدر پائيز كه زمان مخالف طبيعت زندگى است، از گرمى به سردى   :پائيز

از آنجا كه مزاج واجد اختالف از مزاج هماهنگ و یکنواخت    انجامد وفصل گاهى به گرمى و گاهى به سردى مى 

وسط فصول با نبض    زندا نبض درنامطلوبتر است نبض در پائيز داراى اختالف است و به ناتوانى مى   آسيب پذیرتر و

 .آیدنگ مى  فصلى كه در آن است هماه
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 نبض در مناطق مسکونى

تابستانى، بخشى سرد و زمستانى    از سرزمينهاى مسکونى بهارى هستند و داراى هواى معتدلندا برخى گرم و  برخى

توانيد وضع آن را در سرزمينهاى  اید مىها را یاد گرفته  نبض   و بعضى نيز پائيزى و خش  مزاج هستندا این  كه

 .هاى سال استنتاج كنيدصل حاالت آن در ف مختلف از

 .دهندكنند، نبض را تغيير مى كميت و كيفيت مواد غذایى به حسب گرمى و سردى كه بر مزاج وارد مى 

ماندا در این صورت بزرگى،  مى   یابد و مدتى پایدار اندازه غذا معتدل باشد، نيرو و گرمى در بدن فزونى مى  اگر

 .سرعت و پياپى آمدن نبض رو به افزاین است

كند، آنگاه هر سنگينى، در اختالف    غذاى تناول شده بين از اندازه باشد، به حد افراط برسد، بر نيرو سنگينى  اگر

 .گرددو نامرتب مى  نبض تاثير دارد و نبض بر اثر آن، گران خيز

آید اگر غذاى تناول شده كمتر  مى   غذا زیاده از حد، ولى كمتر از حد افراط باشد اختالف نبض بصورت مرتب در  اگر

شودا ليکن این حالت داده، درشتى و سرعتن از حالت اعتدال كمتر مى   از حد الزم باشد اختالف در نبض كمتر روى 

سازدا  آورده را برطرف مى   رود، حالت بوجودمى  شود و زود از بيننيست، زیرا كمى عامل كه زود هضم مى   دیرپا
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به  یابد و  یا كم خورى كاهن  براثر پرخورى  نيرو  تفاوت مى   اگر  به كوچکى و  باز نبض  انجامدا وقتى  ضعف گراید 

 .گرددبازیافت، نبض به حالت اعتدال برمى طبيعت توانایى هضم را

حاالتى براى نبض نيست كه از زیاده    روى در آنها منشأها داراى ویژگيهایى هستند؛ زیاده ها: نوشابه    نوشابه  تأثير

  ها اختالف نبض را در پى دارد ولى نه چنان زیاد كه اهميت شایانى نوشابه  شوندا افراط در روى در غذا حاصل مى 

 .ت و سب  وزنى استداشته باشد، زیرا گوهر نوشابه داراى تخلخل، لطافت، رق

كنن آن كوچ  و متفاوت و    شود كه نبض برابر با سرعت نوشابه موجب افزاین سردى در مزاج شود، سبب مى   اگر

 .شودوارد مى كُند شود، همچنان كه این تاثيرات از هر سردى بر آن 

 .بردقریباً از بين مى اگر نوشابه خن  كننده در بدن بحالت گرمى درآید آنچه را كه بر اثر سردین ساخته است ت

 .آورداگر نوشابه در حالت گرمى به بدن وارد شود، از آنجا كه از غریزه زیاد دور نيست، تحليل سریع روى مى 

آورتر است، زیرا سرد شده  زیان   هاى دیگراگر نوشابه گرم مزاج به حالت سردى، در درون نفوذ كند از سردى   ولى

كند و زیان فراوانى در پى دارد، بویژه  آنکه گرم شود به بدن نفوذ مى  و قبل ازشود  از سرد گرم نشده دیرتر گرم مى

بحالت سردى نفوذ نکند بلکه    آورى سردى، آماده تأثير پذیرى باشندا ولى اگر بدن كسانى كه نسبت به زیان   براى

شودا ن آن دست بکار مىزیرا طبيعت در توزیع و پراكندن و گداخت .بعد از گرم گشتن نفوذ نماید، زیانن كمتر است

خود بجنبد و او را    كند، ممکن است قبل از آنکه طبيعت بهاول كه به حالت سردى در بدن نفوذ مى  ليکن در حالت
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بنشاند و نيروى طبيعت را فرو نشاندا این بود تاثير نوشابه   دستکارى نماید، آن بر طبيعت دست یابد و در جاى خود

 .بدن و نبض بدنگرم و سرد بر   زیادتر از حد و

 اثر خواب و بيدارى بر نبض

 :خواب

آغاز خواب كوچ  و    نبض در هنگام خواب، بحسب زمان خواب و بحسب كيفيت هضم متفاوت استا نبض در  حالت

 ناتوان است و علت، آن است كه در ابتداى خواب

باال آمدن نداردا كوشن آن   وحرارت غریزى بطور كلى رو به انقباض و پائين رفتن است، توجهى به انبساط    حركت

وادارش كند كه غذا را هضم گرداند و مواد زائد را پختگى دهدا    جملگى بر این است كه نفس را به درون برساند و 

تر و پر  خواب سست  غریزى در این حالت عيناً نظير وضع اسير و زندانى استا همچنين نبض در آغاز  وضع حرارت

 .تر استتفاوت

زیادت به حدى نرسيده است   بوسيله احتقان و جمع شدن آن را فزونى بخشيده است، ليکن این  گرچه حرارت  زیرا

شد، حركت بيشتر افروزنده و گراین دهنده به سوى بد  مى  كه در هنگام بيدارى بوسيله حركت گرمى بخن ایجاد

 .مزاجى است
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كند، اگر دقت  تشویق وادار مى   متر به صورتى كه احتقان و جمع شدن به اعتدال، كمتر افروزنده و حرارت را ك  در

بيشتر از نفس كسى است كه احتقان حرارت دارد و این احتقان   بينيد نفس و تشوین نفس شخص خسته بسياركنيد مى 

 .مشابه خواب به او روى آورده است حرارت از علتى

 :بيدارى

 :در موقع بيدارى نيز نبض حاالت مختلف دارد

 :آیدگراید تا بحال طبيعى در مى  گيرد، نبض بتدریج به بزرگى و سرعت مى  اگر بيدارى بطور طبيعى صورت

گيرد، زیرا نيرو بر اثر  انجام مى  كسى بطور آنى از خواب بپرد، نبض وى بر اثر پریدن از خواب با تغيير رنگ  اگر

یابدا  زان را باز مى اى لردرشتى و سرعت پياپى، جهن مختلف و تا اندازه   گریزد و نبض بعداًبيدار شدن آنى، مى 

حركتى فجائى )آنى( گرمى    لرزش از آن است كه گویى زور و نيرویى این حركت را بوجود آورده است و چنين  این

اى از جاى جهيده است و در این دفاع به حركات براى دفع عارضه   را نيز در بر داردا از آنجا كه نيرو بطور ناخودآگاه

اثر    مختلف دست زده بر  این حالت لرزش بسياراستا نبض  اما  به لرزه درآمده  پاید و نبض نمى   اختالف حركات 

كند و احساس  نيرو مانند بوده است كمتر پایدارى مى   یابد، زیرا سبب لرزه با این كهبسرعت اعتدال خود را باز مى

 .ورزدمى در فروكن كردن آن شتاب



 ه نبض شناسیمقال

******** 
 کی پرتال جامع علوم پزش 

 ضربان سالمت 

 

 تاثير ورزش بر نبض

بخشد آنگاه نبض درشت نيرو مى  یابد و نبض رارت غریزى در آغاز افزاین مىورزش به اعتدال انجام گيرد، حرا  اگر

زیاد است و حركت هميشه موجب افزاین نبض است، به سرعت و   شودا از آنجا كه در هنگام ورزش نياز به نبضمى

 .شودمى  تواتر نبض افزوده

رود و در  كرده است به هدر مى   كه پيداورزش طوالنى یا این كه كوتاه مدت ولى بسيار شدید باشد، نيرویى    اگر

ماندا این حالت شود ولى سرعت و تواتر همچنان باقى مى مى   نتيجه بر اثر گداختن گرماى غریزى ضعيف و كوچ 

بزرگ گردانيدن    است: یکى نيازمندى زیادى به نبض و دیگرى كوتاه آمدن نيرو در جبران بوسيله  ناشى از دو علت

یابد و تواتر نيز به همان نسبت  شود، سرعت كاهن مىمى  اى كه از نيرو كاستهنبض است ولى بعد از آن بهر اندازه 

اى  زیاد مورچه  بض بر اثر ناتوانى و تواتر اگر ورزش همچنان دوام یابد و ورزشکار خسته شود، ن .كندافزاین پيدا مى 

كار مى از  به  نيز  ورزشکار  و  رسد  افراط  حد  به  ورزش  اگر  مى   گرددا  همان  نتيجه  شود،  نزدی   كه  افتادن  شود 

شود و عالوه بر آن به تفاوت، درنگ، ضعف و كوچکى  چنين حالتى كرمى مى  آورندا نبض درها ببار مى گداختى

 .گرددمى  گرفتار
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 شستشوى بدن بر نبضتاثير 

 .گيرد یا با آب سردشستشوى بدن یا با آب گرم صورت مى

دهد  نبض بر اثر تحليلى كه رخ مى   هنگام شستشو با آب گرم، نيرو در وهله اول پابرجا، با نبض متناسب و نياز به   در

گویيم: شکى و ما مىشود«  چنين حالتى نبض كوچ ، كُند و متفاوت مى  فرماید: »درگرددا جالينوس مىضعيف مى

  گرم   درون بدن را   شود، ليکن اگر آب گرم بوسيله حرارت عرضى چنين حالتى نبض ناتوان و كوچ  مى   نيست كه در 

گراید و سرما ماندگار باشد و نفوذ   كند شاید این گرمى زیاد نپاید و بمقتضاى طبيعتن كه سردى است، به سرما بخشى

گردد، اگر روال سرشتى غالب آید، نبض كند و متفاوت  سریع و متواتر مى  نبضكند، اگر تاثير مزاج عرضى چيره شود  

حالت غن نزدی  كند باز    اگر گرماى عرضى بحدى باشد كه نيرو را بين از حد الزم بگذارد و شخص را به  شود،مى

 .شودنبض كُند و متفاوت مى

گرداند و نبض تا  كوچ  مى را ناتوان و  شستشوى با آب سرد چنانچه شخص به زیر آب فرو رود، سردى آب نبض در

شود، نيرو  زیر آب فرو نرود، كه در آن حالت حرارت جمع مى   گرددا ليکن اگر شخص بهاى متفاوت و كند مى اندازه 

نوعى باشد    ها اگر از گردد، آب گرمابهشود و از سرعت و تواترش كاسته مى اندكى درشت مى   یابد، نبضفزونى مى 

آبهاى گرمى دهنده سرعت نبض را افزاین    كاهد، افزاید و از درشتى آن مى ر سختى نبض مىدهد بكه خشکى مى 

 .گردد و آن سابقا به تفصيل ذكر شدمى  دهندا حالتى كه گداختن نيرو را سببمى
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 نبض زنان باردار

 .زن باردار براى خود و براى جنينى كه در شکم دارد به استنشاق هوا نيازمند است

 .گرددبراى وى باید نسبت به حالت معمولى دو چندان باشدا از این روى تن وى به نبض زیاد نيازمند مى استنشاق هوا  

اى كاهن  رود، فقط به اندازه نمى   نيست كه در تن زن باردار نيرو رو به افزاین نيست و زیاد هم به كاستى  شکى

 .ز و اندك استاى ناچيآن تا اندازه  كند ویابد كه بار گران درونن اقتضا مى مى

این روى مى  باین جهت نبض وى  از  به نبض زیاد استا  نياز  او  نيروى معتدل دارد و در  باردار  توان گفت كه زن 

 .زنددرشت، سریع و پياپى مى 

 نبض در پى رویدادها: 

 زندا تر و تندتر از خانمى كه باردار نيست، مى درپى نبض زن باردار بزرگتر و پى

درپى و لرزان است ولى پس از اندكى به  ز خواب برخاسته بزرگ نيرومند و پى نبض كسى كه تازه ا

 گرددا حالت عادى خوین باز مى
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ى تندى  درپى زدن نبض به اندازه در ورزش اگر آدمى از آن خسته نشود بزرگى و تندى و پى 

ه  هاست اگر زدن اندك باشد بیابد و آنچه در رگ جنبن )ورزش( و نيرومندى آن افزاین مى 

 تندى و اگر دراز باشد به كندى، آرام شودا ورزشى كه آدمى را خسته 

تر  درپىتر و پى ها را كوچکتر و سست ى خود ورزش نبض تندتر و فاصله زدن كند پس به اندازه 

 نمایدامى 

افزاید و چنانچه ماندن در گرمابه  گرمابه بر بزرگى و نرمى و تندى و پياپى بودن نبض افزوده مى 

شود و چنانچه زا كشد، ضربان كوچ  و سست ولى بر تندى و پياپى بودن آن افزوده مى به درا

ماندن در آنجا بيشتر به درازا كشد ضربان كوچ  و سست شده ولى شتاب و سرعت آن بجا  

 ماندا مى 

خوراك آنچه كه سنگينى نکند و آزار ندهد و رنجور نسازد بسيار بر نيرو و به پياپى بودن و بزرگى  

كشد  باشد و هنگامى كه خورنده از خوردن دست مى افزاید كه مدتى پس از خوردن مى مى نبض 

روى در خوردن آن رنجورى  رسد و از زیادهچنين نيست ولى خوراكى كه از آن آزار مى دیگر این 

 كندا آید نبض را گوناگون )مختلف( مى پدید مى 
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د، جز اینکه افزاین زمان شتاب آن بين  افزایشراب انگور بر نيرو و شتاب و پياپى بودن نبض مى 

 گردداى خود باز مى از خوراك است و زودتر از خوراك نيز به حالت گذشته

اى كه گرما در آن  كنندگى آن به اندازهاند گرمكننده یا سردكننده ها و داروهاى گرمخوراكى

 سوى آنا افزاید و ز آن است در شتاب و بزرگى و پياپى بودن نبض مى 

افزایدا ترس بسيار، نبض را گوناگون  افراشتگى و نيرومند و شتابان و پياپى بودن نبض را مى  خشم،

 كندا )مختلف( و تند و لرزان مى

سازدا شادمانى نبض را متفاوت و كند و در كنار آن بزرگ  اندوه، نبض را سست و كند و متفاوت مى 

 نمایدا و نرم و پر مى 

 جادی نبوضدالئل ای

آید و نبض پهن در پى  افزاین دما یا كاهن گوشت پدید مى گویيم نبض بلند )دراز( در پى مى 

 باشداافزاین نمورى و نبض افراشته و جهنده، در پى باال رفتن دما و افزاین نيرو مى 
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اى دهد و اگر این افزاین دما انگيزهنبض بزرگ و شتابان و پياپى بدنبال افزاین دما رخ مى 

م و جز آن كه این نبض به تندى به حالت هميشگى  بيرونى داشته باشد همچون ورزش، گرمابه، خش

ى پایدارى داشته باشد به پایدارى آن انگيزه، آن نيز همواره  گردد و چنانچه انگيزه خوین باز مى 

 چنين خواهد ماندا 

 آیداى مى كوچکى و متفاوت بودن و كندى نبض به دنبال چيزهاى سردكننده 

 آیداافتن پس از آسيبى دردناك پدید مى نبض نيرومند در پى افزاین نيرو و آرامن ی

 آیدا نبض سست در پى از ميان رفتن نيرو و با دردهاى بسيار سخت مى 

شود و به  نبض گوناگون )مختلف( به دنبال ایستادگى طبيعت در برابر آسيبى آزاردهنده نمایان مى 

 شودامى  باشد و این اختالف به این نسبت كم و زیاد اى آن آزار پين آمده مى اندازه

هاى نيرومند و بزرگ به اندازه آن  چنانچه طبيعت نيرومندتر از آسيب آزاردهنده باشد شمار نبض 

 سوى آنا شود و ز آن بيشتر مى 

هاى نيرومند  باشد به ویژه اگر شمار نبض قاعده مى تر از نبض بى مند )منتظم( درست نبض روش 

 بيشتر باشدا 

 سوى آنادر تن و تهى بودن تن است، و ز آن  نبض پر، نمایشگر پرخونى و بخار مرطوب
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 سوى آن استا نبض سخت، نمایشگر خشکى تن و الغرى است و نرمى نبض ز آن 

هاى سنى  گر پدید آمدن ی  جابجایى )نبض( وزن در گروهنبض بيرون از وزن )نابرابر( نشانه 

باشد یعنى فاصله گروه   باشدا اگر این جابجایى بسيار دوراست كه آن )نبض( وزن ویژه را دارا مى 

سوى آنا اگر این جابجایى به  سنى بسيار باشد، دگرگونى بزرگ در نبض خواهد بود و ز آن 

 تر باشدا این دگرگونى نبضى اندك استا هاى سنى نزدی  گروه

مالن سرخرگ، دماى باالتر و آشکارى را بين از دیگر جاها نشان دهد، نمایشگر آن  اگر در دست 

دل دچار تب شده استا و این حالت در بيماران تب دق و تب از ميان برنده   ىاست كه آميزه 

 باشدا ى بيهوشى مى بسا هشداردهنده باشد و چه ى )ذبول( تن مى كننده پژمرده 

آید كه از بسيار  نبض دو ضربى از بسيار باال بودن دماى تب و نياز سخت به نفس كشيدن پدید مى 

ى هميشگى است به ویژه اگر ضربه دوم  ولى نيرو در ی  اندازهباال رفتن حرارت غریزى تن بوده 

 بزرگتر باشدا 

ى تالش دهنده ى انقباضن تفاوت داشته باشد نشان ى انبساط آن با مرحله نبضى كه آغاز مرحله 

 باشدا سيستم طبيعى )دفاعى( تن مى 
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ى براى تن خواهد بود  نبضى كه از آغاز انبساط نيرومندتر و بزرگتر از پایان خود دارد، حالت بهتر 

 تر باشد نمایشگر حرارت سخت و كهنه استا سوى آنا چنانچه در پایان انبساط نبض شتابانو ز آن 

ناميم، در هنگام پایين  موشى مى شود كه ما آن را دم اى از نبض همواره كوچ  و سست مى گونه

یابدا نبض  و كاهن مى  شوداى است كه نيرو سست مى شود و آن به اندازهآمدن نيرو پدیدار مى 

 ى خيلى بدى استا گردد و این نشانه نيز سست و كوچ  مى 

چنانچه پس از آن به نيرومندى و بزرگى هميشگى خود بازگردد و آن نيروى بسيار باشد  

شود و ى آن است كه به بزرگى پين خود باز نگشته و از آن چيزى كاسته نمى ى اندازه دهنده نشان 

مالن دور  ز آنى است كه كوچکتر شود تا اینکه از نگاه نبض گيرنده در دست هرحال این بهتر ابه

 باشدا ها نمایشگر كوتاه آمدن و تسليم شدن طبيعت )سيستم دفاعى تن( مى بماند بارى این حالت 

ى  نبض منحنى كه به ی  سو گرایيده است همواره در بيماران تب دق و تب نابود و پژمرده كننده 

 تن )ذبول( استا 

 ى فروافتادن نيروستا دهنده بض منحل )از ميان رفته( نشان ن

 نبض زائد )زیادى( نشان از سالمتى و نياز بيشتر استا 

 شودانبض ثابت در هنگام چيرگى تب دق بر تن پدیدار مى
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هاى  تنى و نوشيدن شراب و هرآنچه تن را نمناك كند و در بيمارىنبض موجى در هنگام آب 

شود و پدید  )بيهوشى( و ذات الریه و فلج و سکته و جز آنها نمایان مى  آلودگىاستسقا و خواب

 ها به همراه تراویدن عرق، هشداردهنده استا آمدن آن در تب 

 ى كامل خواهد بودا گونهشود و آن نيز نه به نبض دودى در هنگام فروافتادن نيرو آشکار مى 

 شودایکى پدیدار مى اى )نملى( هنگام كامل فروافتادن نيرو و نزدنبض مورچه 

اى )منشارى( با آماس حاد و گسترده به ویژه در اندامى كه بافت آن عصبى است، پدید  نبض اره 

 شوداهاى ذات الجنب و ذات الحجاب دیده مى ى آن در بيمارىآیدا نمونه مى 

ه شود كها و سنگين شدن نيرو نمایان مى نبض لرزان )مرتعن( هنگام نياز بسيار و سختى اندام

 هاى بسيار باال بودن دما و سنگين شدن نيرو بوسيله آميختگى دهنده نشان 

 كندا آید و در آنجا بر اثر آماس یا گرفتگى و بسته شدن از انبساط بزرگ، جلوگيرى مى پدید مى 

نبض پيچشى )ملتوى( از تالش بسيار نيرو و تندرستى آن در مقابله كردن با ی  بيمارى بسيار  

 دهدا هاى دل و پيرامون وارد شده، خبر مىز فشارى كه بر نزدیکى نيرومند و نيز ا
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 نبض دردمندان

 :دهد درد نبض را در سه حالت تغيير مى 

آغاز پيداین نيرو   درد شدید باشد، در اندام اصلى پيدا شود و مدت زیادى دوام داشته باشد، در  اگر

كشد، در نتيجه نبض درشت، سریع  زبانه مى   انگيزد، در آن حالت حرارترا براى مقابله و دفاع برمى

درد به حدى  این حالت نياز به نبض بزرگ و سریع زیاد استا اگر    گردد، زیرا در و بسيار متفاوت مى 

نيرو كه  عقب  برسد  و  هزیمت  به  نبض  گفتيم  سابقا  كه  همچنان  دارد،  باز  تاثير  از  ناچار    نشينى  را 

گردد،  زیاد دچار مى   دهد و بجاى آن نخست بتواترگردد آنگاه درشتى و سرعت را از دست مى مى 

ان رو به فزونى  شودا اگر درد همچنمى   اىگردد و سرانجام مورچه  بعد كوچ  شده و سپس گرم مى 

 .انجامدمى   رسد كه به مرگ باشد تفاوت نبض بحدى مى
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 تأثير ورمها بر نبض

 :شوندورمها از حيث تاثيرشان بر نبض به دو قسمت اصلى تقسيم مى

ارزنده پيدا شده باشد، این نوع  ورمهایى كه با تب همراهند: در حالتى است كه ورم بزرگ یا بر اندام اصلى و (الف

گيرد و در جاى خود آن را  منظور من تغييرى است كه از تب منشأ مى  دهد،ض را در سراسر بدن تغيير مىورم، نب

 .داد شرح خواهم

افتد  دهند و گاهى نيز اتفاق مى مى  آور نيستند، این ورمها فقط نبض اندامى را كه در آنند تغيير ورمهایى كه تب (ب

شود بلکه از دردى يير دهند، ولى چنين اتفاقى از خود ورم ناشى نمى تغ  نبض اندام دیگرى را در سایر قسمتهاى بدن 

 .نيست زند كه ورم ببار آورده است و در واقع سبب تغيير نبض عرضى است و گوهرىمى  سر

 :تغيير نبض بوسيله ورم ناشى از چند عامل است

ورم بوجود آمده است و    از  اى كهعارضه   -5نوع عضو ورم كرده    -4اندازه ورم    -3زمان ورم    -2نوع ورم   -1

 .باشد )تغيير واسطه(همراه دائمى ورم مى 
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 :نوع ورم -1

سازد، اگر همزمان با ورم  مى   كند و به چندش، لرزش، سرعت و تواتر دچار اى مى ورم گرم باشد، نبض را اره  اگر

آیدا یابد و بحالت موجى در مى اى رهایى مى از حالت اره  گرم، عاملى موجب پيداین آمدن نمناكى شود، نبض

براى از بين    شود، همانطورى كه موجود است، لرزش، سرعت، تواتر در نبض پابرجاست و جدا نمى   ليکن تا ورم گرم

بخشد و آن را آشکارتر  اى را فزونى مىاره  هایى نيز هستند كه حالتسبب  اى علتى وجود دارد،رفتن حالت اره

متفاوت   گرداند و اگر بسيار سرد باشد، نبض را كُند وسرد نباشد، نبض را موجى مى   سازندا ورم نرم چنانچه بسيارمى

 .گردانداى نبض را زیاد مى كندا ورم سخت حالت اره مى

آورد و چون موجى در مى  اى بحالت و نرم كننده است، نبض را از حالت ارهخراج جمع آید چون تر كننده    اگر

را زیاد مى نتيجه رسد، گرماى عرضى فرو مى پختگى مى  كدا وقتى ورم بهسنگين است اختالف نبض  نشيند و در 

 .شودمى  سرعت و تواتر نبض سبکتر

 :زمان ورم -2

باره نبض رو به فزونى است و    ى و سایر حاالت ذكر شده درازمانى كه ورم گرم رو به افزاین است، حالت اره  تا

 .گرددزیاد به لرزش روز افزون دچار مى   هميشه بعلت كشيدگى زیاد به سختى و بعلت درد



 ه نبض شناسیمقال

******** 
 کی پرتال جامع علوم پزش 

 ضربان سالمت 

 

كنند، جملگى فزونى  تبعيت مى  شود، عوارض نبض، بجز آنهایى كه از نيروورم به منتها درجه نمو نزدی  مى  وقتى

این روى آوردهامى ناتوان نموده،  یابند  را  افزاین مى   نبض  را  تواتر آن  دهند، در موقعى كه ورم فرو  سرعت و 

گيرد و از این نظر كه  مى  تركد، از آنجا كه سنگينى بر نيرو نمانده است، نبض نيرو رود و پا مى مى  نشيند و تحليلمى

 .گرددمى  یابد، لرزش سبکترتقویت كننده درد كاهن مى 

 :اندازه ورم -3

تاثير آن در تغيير نبض موثرتر    یابد ونسبتى كه ورم بزرگ باشد، تغيير حاالت نبض بر اثر آن نيز فزونى مى   هر  به

 .تغيير نبض بتناسب كوچکى آن، كمتر است باشدا به همين نحو تاثيرات ورم كوچ  درمى

 :اثر ورم بر نبض -4

شودا اگر ورم بر اندام پر  مى  اى در نبض زیاداندام ورم كرده پى آگين )عصبى( باشد حالت سختى و حالت اره اگر

بویژه بر اندام یا در اندامى مانند طحال و ششى باشد كه داراى   شود، اگر ورمرگ باشد بر درشتى نبض افزوده مى

 شریان

در مغز و شن كه تر و نرمند    ماندا اگر ورماین حالت درشتى تا موقعى كه نيرو پابرجاست در نبض باقى مى   است،

 .آیداشد، نبض به حالت موجى در مى ب
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 :تغيير با واسطه -5

عارضه  ورم بوسيله  بلکه  بخودى خود،  نه  تغيير گاهى  را  نبض  است  پيرو ورم  كه  اثر ورم  مى   اى  بر  نبض  مثلًا  دهد، 

توان آن شوند كه مىمعده و حجاب به چنان ترنجيدگى دچار مى   شود و اندامهاى حساسى مانند دهانهمحصور مى 

 .آور محسوب داشتغن  رنجيدگىرا ت

 نبض در حاالت مختلف روانى

دهد، نبض آدم یکبار گسترش مى   انگيزد و روح را بهآنجا كه حالت خشم بطور ناخودآگاه و آنى نيرو را برمى  از

بوده،  بلند  و  بسيار درشت  در حالت خشم  تواتر مى   خشمناك  و  است،  به سرعت  یکى  تغيير  علت  منشأ  و چون  زند 

تاثير بر نبض    آید، ليکن اگر خشم با ترس همراه باشد، گاهى خشم و گاهى ترس دربوجود نمى   ى در نبضاختالف

شرم با خشم همراه باشد یا عقل با خشمگين به    آیدا همچنين است اگر حالتچيره بشود و اختالف در نبض پدید مى 

  را ميدان ندهد، باز در نبض اختالف روى كند كه خشم را مهار كند و خش  انگيز    مبارزه پردازد یا خشمناك سعى

رسيد، لذت نبض را به  مى   رسد كه در خشم به حدى نمى  (دهدا نبض از لحاظ سرعت و تواتر در حالت )لذتمى

زندا  لذت نياز برآور است و از این روى كُند و متفاوت مى  اندازدا درشتى نبض در حالتآرامى و مالیمت براه مى 

 .الباً درشت، نرم و به كُندى گراین داردشادى غ همچنين در حالت
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گردد، به این نيرو ناتوان مى   گراید وشود و به پائين مىغریزى بدن در حالت غم و اندوه دچار اختناق مى  گرماى

ناتوان، متفاوت و اندوهگين كوچ ،  نامرتب    جهت نبض آدم  را لرزان و  ناخودآگاه نبض  كُند استا ترس آنى و 

 .و دیرپا در تغيير نبض همان كنشهاى غم را دارد گرداند ترس تدریجى مى

 تغيير نبض بر اثر حاالت غير طبيعى

شناختيما ممکن است بر اثر فشار    مزاجى ممکن است بر نبض تأثير بگذاردا سابقاً نبض هر مزاجى را بطور مشخص  بد

گرددا منظور ما از فشارآور  بسيار شدید باشد نبض نامرتب و بى وزن مى  رو، در نبض اختالف پيدا شود و اگر فشار ني

یا چيز دیگرى غير از آن باشد    كند كه آن ماده ورمو تفاوتى نمى   اى است كه زیادى آن مایه فشار استماده    هر نوع

 شود اشد و آزارهاى روانى شدید در كار باشند، نبض ناتوان مى ب اگر گدازنده نيرو مانند درد، بسيار آزار دهنده
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 سخن پایانی 

در پایان در حد گنجاین این وجيزه خرد برایتان انواع و حاالت و دالئل و عالئم نبضيه را بيان نمودیم برای تفهيم و  

بيشتر با ارائه ادله كامله و اصول و فروع تامه ميتوانيد به دوره ای كه بصورت زنده و گاه و غير آن به طبع  ادراك  

 این فن از اهل صناعتن باشيد ا خواهد رسيد مراجعه نمائيد و در

 حکيم رضی 
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 وبسایت جامع ضربان سالمت 

 محتوایی جامع ضربان سالمت  گبال
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