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  تكوين جنين
به عبارتي اگر . اگر رحم زن و مني مرد مشكلي نداشته باشند معموالً قابليت تكوين جنين را دارند

ث سقط شوند خالي تواند باع از سوءالمزاج و مشكالت داخلي و خارجي و علل بدني و نفساني كه مي
  .شود باشند جنين تشكيل مي

اما اين دو بايد در يك زمان واحد به محلي خاص برسند تا امكان آميختن و يكي شدن آنها و 
  .بارداري باشد

كنند  رسند حالت بادكرده پيدا مي شوند و به رحم مي زماني كه مني و تخمك با هم يكي مي )1
يروي روان يا نفساني، نيروي طبيعت و نيروي مني داراي سه نيرو در خود است شامل؛ ن(

اش از آن  زيست يا حيواني كه اين نيروها بايد در جايي استقرار يابند تا اندامي كه خميرمايه
 ).است را بسازند

شود كه محلي مناسب براي جنين تشكيل  بعداً در قسمت مركزي اين مادة بادكرده جائي باز مي
شود؛ اولي در محل قلب، دومي در محل  نقطه ظاهر مي 4ادكرده شود سپس در داخل اين قسمت ب مي

از ناف مانند حبابي برآمده و نقاط ديگر را . كبد، سومي در محل مغز و چهارمي در محل ناف
نقطة قلب در وسط است و روح حيواني، . گيرد تا حرارت غريزي و بقية اعضا را محافظت كند دربرمي

اين نقطه مانند يك بذر . ي آمده است، در ابتدا در آن مستقر استنفساني و طبيعي كه به وسيلة من
اي از آن به سمت راست رفته كه مغز  شود، شاخه كند كه رشد كرده، داراي شاخ و برگ مي عمل مي

اي به سمت چپ رفته كه كبد است و روح  است و روح نفساني به آن تعلق و اختصاص دارد و شاخه
اولين اندامي كه در جنين تشكيل . دهد اي ناف را تشكيل مي طبيعي مخصوص آن است و شاخه

 چون هر عضوي براي تغذية خود به گرماي سرشتي نياز دارد و بدون آن هيچ. شود قلب است مي
پس قبل از هر عضوي بايد اندامي كه حرارت . تواند زنده بماند شود و هيچ كس نمي غذايي ساخته نمي

ها در  خلق شود كه غذادهندة اصلي و اساسي است و همة اندام خيزد يعني قلب سرشتي از آن برمي
اگرچه كبد مركز توزيع غذا در بدن است، اما . بدن و از جمله كبد براي زندگي به قلب نياز دارند

تواند غذاي بقية بدن را  خودش هم به غذا نياز دارد و تا خودش سهمي از غذا دريافت نكند، نمي
  .توزيع كند
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دهنده به جنين يعني ماية  ريز و شكل شود اين است كه؛ نيروي طرح مطرح مي سؤال ديگري كه
منشاء اولية  زماية مني هنگام جدا شدن ا: كند؟ در جواب بايد گفت مني غذا را از كجا دريافت مي

خود مقداري حرارت غريزي و روان زندگي را به همراه دارد و تا زماني كه قلب شكل بگيرد و حرارت 
  .شود توليد كند، از آن استفاده ميغريزي را 

پس حرارت غريزي مقدم بر كلِ حيات و ضروري براي حيات و زندگي است؛ يعني حس و 
اتفاقات گفته شده حاصل از تحريك قوة مصوره موجود در مني . حركت، مقدم بر تغذيه و خواب است

  .گويند يا نطفهو  ٰ◌ احاله اول يا اوليرسد كه آن را  است و در هفت روز به اتمام مي
اي  شود و عالمت آن ظهور نقطه در ادامة عملكرد قوة مصوره باعث متمايز شدن اجزاء مي )2

هاي گفته شدة قبلي، در داخل رحم به يك  سرخ است يعني مادة بادكرده عالوه بر قسمت
در اين ناحيه غشاي سطحي رحم را سوراخ كرده و به داخل آن . شود قسمت از رحم متصل مي

اين قسمت زيربناي . كند كند و از طريق آن مواد الزم جهت تغذية خود را دريافت مي مينفوذ 
احالة اين را . شود آيد كه بعداً به كبد جنين مرتبط مي ناف جنين است و ناف از آن بوجود مي

تا (شود  به عبارتي نماي كلي اعضاء ظاهر مي. يابد روز ادامه مي 4گويند كه  ثانيه يا دوم
 ).روز 11حاال 

اند، به هم مربوط شده و پايداري  در مرحلة بعد اعضاء كه قبالً حالت معلق و جدا از هم داشته )3
علقه يا احالة اين مرحله را . گيرد يابند و غشائي نازك سطح آنها را فرا مي بيشتري مي

هاي  به اين ترتيب قسمت). روز 17تا حاال (انجامد  روز به طول مي 6گويند كه  سوم يا ثالثه
كنند كه در اطراف آنها قرار دارد و جهت  گفته شده در داخل غشائي شروع به رشد مي

اين غشاء در ابتدا نازك است و جنين هم كوچك . دريافت مواد غذايي با رحم در ارتباط است
تر شدن غشاء، جنين نياز به  تر شدن جنين و ضخيم اما با بزرگ. كه نياز به غذاي كمي دارد

. تواند به جنين غذاي كافي برساند تر شده، نمي دارد و چون غشاء ضخيم غذاي بيشتري
هاست، از رحم غذا دريافت  هاي ريز غشاء كه همان دهانة رگ بنابراين جنين از طريق سوراخ

 .كند و حتي بعدتر اين غشاء به چندين غشاء تبديل خواهد شد مي
شود و  ضي اجزاء از هم متمايز ميشود و بع مرحلة بعد جنين مانند يك تكه گوشت منعقد مي )4

كشد  روز طول مي 12اين مرحله . شود مستعد قبول صورت حيواني و فيوضات روح حيواني مي



۴ 
 

روز گذشته  29تا اين زمان . گويند احاله اربعه يا چهارم يا مرحله مضغهو آن را 
 .است

اين . دشو كنندة آن ظاهر مي كنندة جنس جنين است و اعضاء مشخص مرحلة بعد مشخص )5
 )روز 32. (شود ناميده مي احاله خامسه يا پنجمروز است و  3مرحله 

در مرحلة بعد تمام اعضاء اصلي از مفرد و مركب در جاي خود قرار گرفته و اعصاب و عروق  )6
اند،  اند، عضالت شكل گرفته غشاهاي الزم بر روي عضالت مختلف قرار گرفته. شود تشكيل مي

ها و پاها جدا و متمايز از  ي ظاهر شده، سر از گردن و دستتمام عروق و مفاصل و مجار
روز به  5است و در احاله ششم يا سادسه اين مرحله . يكديگر هستند و بدن كامل است

 )روز 37. (رسد اتمام مي
  .فَتَبارك اهللا اَحسن الخالقينشود؛  سپس روح به امر خداوند تبارك و تعالي در آن دميده مي

و پوشيده نماند كه اين حاالت در ذكور پيشتر از اناث حاصل : آمده است 2ون آية در سورة مؤمن
  .گردد مي

و خلقت دختر در ) با يك يا دو روز كمتر و بيشتر(روز  40روز و نهايت تا  30مثالً خلقت پسر در 
وارد شود و اين مدت تقريبي و در اكثر م كامل مي) با يك تا دو روز كمتر و بيشتر(روز  50تا  40

  .هاي گفته شده باشد است چون گاه ندرتاً ممكن است كمي كمتر يا بيشتر از مدت
  

  تغذيه و دفع فضوالت جنين
كه محيط بر سه نقطة ديگر است،  حبابيهمانطور كه گفته شد، نقطة چهارم يعني همان نقطة 

ف و از سوي به نا موضع ناف جنين است كه چيزي شبيه روده از آن شروع به رشد كده، از يك سو
ن يكند؛ هم باعث استحكام جن اين قسمت مانند ريشة گياهان عمل مي. ديگر به رحم مادر متصل است

  .گيرد در رحم مادر بوده و هم جذب و دفع مواد را به عهده مي
شود، خون حيض  زماني كه اين نقطه از يك سو به ناف و از سوي ديگر به رحم مادر متصل مي

شود و باقيماندة  ها مي اين خون غذاي جنين و صرف ساخت شير در پستان بخش لطيف. شود قطع مي
  .شود و به رحم متصل است ناميده مي) جفت(سازد كه مشيمه  آن غشائي را مي
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شود كه امكان حركت آزادانه را به جنين داده و از طرفي  با گذشت زمان طول بند ناف بيشتر مي
تر شدن آن اين عمل بهتر و  افتد، با طوالني اق ميچون عمل هضم و نضج غذاي جنين در آن اتف

  .شود و سپس مواد غذايي به كبد جنين رفته تا بين اعضاء مختلف بدن تقسيم شود تر مي كامل
  

  غشاهاي اطراف جنين
  كنند؛ سه غشاء جنين را احاطه مي

اين گويند كه خود دواليه است و در بين  دان يا جفت مشيمه يا بچهترين آنها را  خارجي )1
هائي از جنس وريد و شريان هستند كه از عروق مادري منشعب شده و به بدن  دو اليه رگ

 .شوند جنين وارد مي
شود تا مواد غذايي را از آن جذب كند، سپس از  اين غشاء از يك طرف به رحم مادر متصل مي

شود تا  مي مركز مشيمه بصورت بند ناف به سمت بدن جنين كشيده شده است و به ناف جنين وارد
 .مواد غذائي را به جنين برساند

چون ادرار . ريزد گويند و شبيه به ظرفي است كه ادرار جنين به آن مي قالمسغشاء دوم را  )2
شود و در آن  جنين پس از اينكه وارد مثانه شد، به ناف جنين و از ناف به اين غشاء وارد مي

 .شود برسد باعث آسيب به آنها ميزيرا اگر ادرار به رحم و يا بدن جنين . شود جمع مي
ماند تا تبديل به  چون غذاي جنين رقيق و شديداً لطيف است، فضوالت زيادي از آن بر جاي نمي

مدفوع شود تا نياز به راهي مجزا براي دفع داشته باشد و مواد دفعي تماماً به وسيلة عرق و ادرار 
 .شوند خارج مي

مقداري از . اي براي ريختن عرق جنين است كيسه نامند و شبيه به مي انفسغشاء سوم را  )3
د، از شود، اين غشاء چون اطراف بدن جنين قرار دار فضوالت جنين به وسيلة عرق دفع مي

مسئله ديگر اينكه مقدار كمي از . تر است تا باعث آزار و اذيت جنين نشود بقية غشاها نرم
تواند  به وضعيت بدني جنين ميماند و پس از تولد بسته  فضوالت در بدن جنين باقي مي

، دمل و مشكالت هاي مختلف در پوست خود را نشان دهد؛ مثل خارش بدن، بثورات بصورت
 .شود سازي مي ر و به اين طريق بدن بعد از تولد پاكپوستي ديگ

فايدة ريختن رطوبات اضافي و عرق جنين در اين غشاء اين است كه وزن جنين خيلي زياد نباشد 
د، از طرفي در زمان تول. و جنين شودبارداري و پس از آن در موقع تولد باعث اذيت مادر  تا در زمان
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شود چون ماندن عرق جنين در اين  اين غشاء پاره شده و محتويات آن باعث سهولت خروج جنين مي
  .شود غشاء باعث لزج شدن آن مي

  
  

  خون حيض زمان بارداري
  شود؛ به دو قسمت تقسيم مي

  :قسم اول
شود و بخش دوم آن و  اول كه جزء لطيف آن است به رحم رفته و صرف تغذية جنين مي بخش

ماندة آن است، قسمتي صرف توليد غشاها و  به عبارتي باقيماندة خون كه شامل فضوالت و پس
بخشي از آن در زمان تولد جهت سهولت . ماند ارتباطات رحم و جنين شده و بقية آن در رحم مي

اما اگر . شود دفع مي) بعد از زايمان(زاد خارج شده و باقيماندة آن در دوران نفاس زايمان همراه نو
هاي  شود و علت اكثر بيماري هاي رحمي مي مقداري از اين خون در رحم باقي بماند، باعث بيماري

  .رحم از باقي ماندن اين خون در رحم است
  :قسم دوم

شود تا براي تغذية  كند، به شير تبديل مي ز ميبه سمت پستان رفته و با تغييراتي كه در آن برو
  .نوزاد پس از تولد استفاده شود

  

  علت پسر و دختر بودن جنين
اينچنين مني از سمت راست . شود اگر مني گرم و خشك و به عبارتي غليظ باشد جنين پسر مي

  .شود بدن مردآمده و به سمت راست رحم زن وارد مي
در اين حالت مني از سمت چپ بدن مرد . شود شد، جنين دختر ميمايه با اما اگر مني رقيق و كم

  .شود رحم زن وارد مي چپآمده و به سمت 
حاالت ديگري هم وجود دارد؛ مثالً اگر مني از سمت چپ بدن مرد آمده باشد و به سمت راست 

سمت علت اين است؛ چون . شود كه رفتار و مزاج مردانه دارد رحم زن وارد شود، جنين دختري مي
  .كند تر است، اين گرمي بر روي جنين اثر مي راست رحم به واسطة نزديكي به كبد گرم
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حالت چهارم زماني است كه مني از سمت راست بدن مرد آمده باشد و در سمت چپ رحم مادر 
كند كه علت نزديكي طحال به رحم در سمت چپ  دراين حالت جنين حالت خنثي پيدا مي. جاي گيرد

  .استو سردي طحال 
تر است،  توان گفت كه چون سمت راست رحم به واسطة نزديكي به كبد گرم بطور كلي اينگونه مي

رشد و تكوين جنين پسر در سمت راست رحم مادر بوده و حركت او هم ابتدا در همين سمت ظاهر 
شود و جنين دختر چون سردتر از جنين پسر است، رشد و تكوين وي در سمت چپ كه نزديك  مي

  .شود است صورت گرفته و اول بار حركت وي در اين سمت احساس مي طحال
  

  تعيين جنسيت جنين
  توان به جنسيت جنين پي برد؛ از روي ظاهر مادر مي
  :اگر نوزاد پسر باشد

 .رنگ و روي زن نيكو است -
 .حركات وي سبك، سريع و راحت است -
 .تر از پستان سمت چپ است پستان راست كمي بزرگ -
 .تر است تر، بلندتر، متواترتر و سريع وينبض دست راست ق -
 .اشتها خوب است -
 .بارداري اثرات كمتري در بدن او دارد -
 .در سمت راست شكم احساس سنگيني دارد -
 .كند شير ابتدا به پستان راست رسيده و از آن تراوش مي -
 .)در نوزاد دختر به سياهي متمايل است(تر و متمايل به سرخي دارد  سر پستان راست بزرگ -
درخشد و به راحتي فرو  اگر شير تراوش شده را روي آئينه بريزند و در آفتاب نگاه كنند، مي -

در جنين دختر شير به زير آب فرو (ماند  ريزد و اگر آن را در آب بدوشند، شير شناور مي مي
 ).رود مي

 4در پايان سه ماهگي در حاليكه در جنين دختر در پايان (شروع حركت جنين زودتر است  -
 ).ماهگي شروع به جنبش دارد

 ).در مقايسه با زني كه جنين دختر در شكم دارد(تر است  خون مادر گرم -
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از روز ششم تا . روز نطفه بسته شود جنين مذكر است 5اگر در اولين روز بعد از قاعدگي تا  -
ر شدن از روز نهم تا پانزدهم بعد از اتمام قاعدگي مجدداً احتمال پس. شود هشتم جنين دختر مي

شود و بعد از اين زمان، اگر نطفه منعقد شود، احتمال مخنث شدن جنين زياد  جنين بيشتر مي
 .است

  
  

  كدام زن احتماالً پسرزا است؟
 .رنگ و روي و بيماري معتدل و طبيعي است -
 .خون حيض پرمايه و غليظ است -
 .زودتر از بقية دختران بلوغ جنسي داشته است -
 .ج قرار دارددهانة حم درست در مقابل فر -
 .كند يعني نه دائماً اسهال است و نه يبوست دارد مزاج او طبيعي كار مي -
 .ها تيره است رنگ عنبية چشم -
 .خوش اخالق و خوش برخورد است -
 .حرارت رحم زياد و رطوبت آن كم است -
 .تر دارند، احتمال پسردار شدن آنها بيشتر است كساني كه سيكل جنسي كوتاه -

  

  پسر خواهد داشت؟ كدام مرد احتماالً
 .مرد گرم مزاج -1
 .بيند كسي كه خواب جنسي زياد مي -2
 .اگر مني پرمايه و غليظ باشد -3
 .توان جنسي به همراه ميل جنسي باال داشته باشد -4
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  :خواهيد اگر نوزاد پسر مي
 :با گرم كردن مزاج پدر و مادر به وسيلة )1
 استفادة دائمي از عطرهاي گرم -

 .خوردن غذاهاي گرم و نيروبخش مثلث هليله، ادويه، شكر و برادة فوالد به همراه هم، زعفران -
 .استفاده از بخورهاي گرم -

 گرم ماليدنيبخش و داروهاي  هاي گرمي در زن استفاده از حقنه )2

كند  عالوه بر مني اگر تخمك هم پرمايه و نيرومند و گرم باشد در تكوين جنين نر كمك مي
 .ولي مني بايد از تخمك نيرومندتر باشد تا جنين نر تكوين شود

مدتي قبل از جماع دوري كنند اما نبايد فاصلة زماني خيلي زياد شود كه اثر عكس داشته  )3
 .باشد

 .كم و در حد كم آب بنوشند و اگر تشنه شدند كم زن و شوهر آب ننوشند )4
مايه بود هنوز زود است و بايد  در مرحلة بعد مرد مني خود را آزمايش كند، اگر آبكي و كم )5

، دستورات تقويتي را اما اگر پرمايه و غليظ بود، چند روزي صبر كرده. دستورات را ادامه دهد
 .پس اقدام كندادامه دهد تا مني نيرومندتر شده و جمع شود س

اتاق خواب را خوشبو كرده و از زيباترين و بهترين رختخواب خود استفاده كرده و در نهايت  )6
 .شادي و خوشحالي باشند

 .در آن زمان هر دو در خيال خود مردي قهرمان، خوش اخالق و خوش قيافه را مجسم كنند )7
ة مرد تسلط بيشتري وزد، نطف در مناطق سردسير و هواي سرد و هنگامي كه باد شمال مي )8

تر از  نطفه گرم. شود دارد چون در هواي سرد حرارت غريزي به سمت داخل متمايل مي
البته حالت عكس آن هم صادق . كند حالت معمول شده و تسلط بيشتري بر تخمك پيدا مي

 .است
  

  شود؟ جنين به چه كسي شبيه مي
  :هاي مختلفي مطرح شده است كه شامل موارد زير است تئوري
 .شود هاي رحم متصل شود بيشتر شبيه به مادر مي اگر جنين در موقع اتصال به اطراف و كناره )1
 .شود قدرت و توان مني و تخمك هر كدام بيشتر باشد، جنين به صاحب آن شبيه مي )2
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در هنگام نزديكي پدر و مادر شخصي را كه تمايل دارند جنين به وي شبيه شود در نظر خود  )3
 .شود هت جنين به آن شخص ميمجسم كنند، باعث شبا

  

  علت كوتاهي قامت جنين
  هاي مختلفي مطرح است؛ تئوري
 .ريز كه از جانب پدر آمده است، كمتر از مقدار الزم بوده است شايد مادة طرح )1
 .در ابتداي تكوين، جنين غذاي كافي دريافت نكرده است )2
در اين وضعيت اجازة چون . تر از حالت طبيعي است ايراد در رحم است و سايز رحم كوچك )3

 .دهد رشد كافي و مناسب را به جنين نمي
  

  مدت بارداري
به طور كلي دو برابر زمان كامل شدن خلقت جنين، زمان ظهور حركت او و سه برابر زمان حركت 

روز شروع  60روز كامل شود، پس از  30يعني اگر خلقت جنين در . وي زمان متولد شدن نوزاد است
  .شود كه شش ماه تمام و حداقل مدت بارداري و تولد است روز متولد مي 180به حركت و پس از 

روز  210روز و تولد پس از  70روز باشد، ظهور حركت پس از  35اگر كامل شدن خلقت در 
  .ماه كامل است 7يعني 

روز يعني پايان سه ماهگي شروع به حركت كرده و  90روز جنين كامل شود، پس از  45اگر در 
  .شود ماه تمام متولد مي 9روز يعني  270پس از 

 50ماه و چند روز گفته شده كه در اين وضعيت تكامل جنين بايد در  10حداكثر مدت بارداري 
  .روز اتفاق افتاده باشد

  

  ماند؟ چرا جنين هشت ماهه زنده نمي
در . ماند چون جنين ماه هفتم را به اتمام رساند، خلقت جنين كامل است و اگر متولد شود زنده مي

ها و ارتباطات خود با رحم مادر  اين زمان جنين جهت خروج از رحم مادر سعي در قطع وابستگي
  .پس ممكن است درد در پشت و پهلوهاي مادر بروز كند كه به همين علت است. كند مي
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ها  وضعيت جنين در رحم مادر به صورت سرپا نشسته در حالي كه زانوها به شكم چسبيده و دست
ها روي چشم است، سر كمي متمايل به جلو بوده و بند ناف از بين  لو قرار داشته اما پشت دستدر په

پاها آويزان و به مشيمه متصل است و سر در سمت باال قرار دارد اما صورت جنين جهت حفاظت از 
  .وي به سمت پشت مادر قرار دارد

شد، واژگون شده و سر در پايين و پاها در اين زنان اگر جنين تمايل به خروج از رحم مادر داشته با
گيرد تا جنين بتواند به راحتي از رحم خارج شود و آسيبي به جنين و  در سمت باالي رحم قرار مي

اگر قدرت و توان و صحت مزاج جنين در آن حد نباشد كه ارتباطات خود را با مادر قطع . مادر نرسد
اما به علت حركت و فعاليت انجام شده كمي . اندم تواند متولد شود و در رحم باقي مي كند، نمي

ولي اگر آسيب جدي نباشد، در شكم . شود تا حدي كه ممكن است در شكم مادر بميرد ضعيف مي
در ماه هشتم اگر مجدداً سعي در خروج از رحم داشته باشد ضعف جديد بر ضعف . ماند مادر باقي مي
خواه جنين در رحم مانده باشد و يا متولد شده . شود تواند باعث مرگ جنين شود كه مي قبلي اضافه مي

  .چون مدت زماني كه جهت قوت گرفتن جنين الزم است، چهل روز است. باشد
كم قدرت گرفته و در  اما اگر در ماه هشتم سعي در خروج از رحم نكند، و تا ماه نهم باقي بماند، كم

  .سالم متولد شودتواند با قطع كامل ارتباطات خود با مادر  اين ماه مي
  

  عالئم بارداري
كند و  شود و حالت فروهشتگي پيدا مي ها سست مي ها حالت فرونشسته و گود داشته، پلك چشم -1

 .شود ها آبي يا زرد مي سفيدي چشم
 ).اگر جنين دختر باشد(آورد  شود و گاه لك مي رنگ رخساره تيره مي -2

گاه ممكن . شود مايل به بعضي مواد خاص ميمعموالً بعد از يك تا دو ماه از شروع بارداري زن مت -3
 .است تمايل به خوردن مواد غيرخوراكي داشته باشد

 .شود گاه دچار افسردگي، تنبلي، سنگيني، تهوع و استفراغ، سردرد و سرگيجه و طپش قلب مي -4
اما در مراحل . در اوايل بارداري رنگ ادرار زرد متمايل به كبود و تيره است و حالت ابري دارد -5

 .نتهايي بارداري ادرار ميل به سرخي داردا
 .ميل جنسي زن كمتر شده و در موقع نزديكي احساس ناراحتي در فرج دارد -6
ساعت غذا نخورد تا هر بوئي كه در دهان است از بين برود، سپس در واژن عود و يا  12اگر زن  -7

واژن قرار داده  بوي ديگري دود داده شود و يا يك قطعه پياز خام و يا سير در هر چوب خوش
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شود، اگر بعد از مدتي هيچ بوئي در مشام زن نباشد، يعني باردار است و علت انسداد بين رحم و 
 .دستگاه گوارش به واسطة جنين است

  

  بهداشت بارداري
پرهيز از يبوست با خوردن سوپ ساده به همراه روغن زيتون و اگر كارساز نبود استفاده از  )1

 .شيرخشت
اما سعي شود افراط نشود چون . باشد روي مي ها پياده دل كه بهترين ورزشورزش در حد متعا )2

 .دهد باعث تجمع مواد زائد در بدن شده و احتمال سقط را افزايش مي
حمام كردن زياد خوب نيست و در ضمن نبايد زياد در حمام ماند و حتي آنقدر كه بعضي حمام  )3

دقيقاً به (شود  زايمان كه سبب تسهيل زايمان ميمگر در نزديكي . اند را بر زن باردار حرام كرده
 ).برد همين علت منع شده است چون احتمال سقط را باال مي

 .اجتناب از حركات شديد مثل رقصيدن و پريدن از ارتفاع و دويدن )4
 .ممانعت از اينكه در معرض ضربات قرار گيرند )5
را در بعضي از زنان  طسقاجتناب از جماع چون باعث حركت رحم به سمت پائين است احتمال  )6

 .دهد افزايش مي
 .پرخوري نكند و از گرسنگي مفرط هم پرهيز كند )7
ماه اول  5/1از عصبانيت و ناراحتي و اضطراب و حتي شادي شديد دوري كند خصوصاً در  )8

 .بارداري و در اواخر از ماه هشتم به بعد منع شديد دارد
 .شمي ببنددشكم خود را با يك پارچة نرم پ )9

 .غذاهاي تند، تلخ، شديداً گرم و شديداً سرد مضر استخوردن  )10
. شوند دوري كند از خوردن موادي كه احتمال خونريزي را افزايش و يا باعث سقط جنين مي  )11

 اسفند -سياهدانه  –مثل كنجد 

 .سيب ملس و انار ملس مفيد است –گالبي  –به شيرين  –اما خوردن مويز   )12
ستفراغ واجب است مگر در ضرورت شديد و در اين زمان هم اجتناب از فصد، حجامت، اسهال، ا  )13

نبايد مبالغه كرد مثالً اگر نياز به مسهل باشد از مسهل قوي نبايد استفاده كرد بلكه در حد نياز 
 .استفاده از ملين كافي است
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موارد باال اگر نياز باشد در فاصلة قبل از ماه چهارم و بعد از ماه هفتم منع شديدتري دارند 
 .تر از آن هفتة اول و باز سه روز اول انعقاد نطفه است روز اول و مهم 20صوصاً ماه اول و باز خ

 .اجتناب از بوهاي قوي، اصوات با صداي بلند حتي اگر موسيقي باشد  )14
 .اجتناب از مصرف سركه در دوران بارداري مگر در مقدار خيلي كم  )15
 .دوري كردن از برداشتن اشياء سنگين  )16
  

  صدعلت منع ف
چون دفع خون در عمل فصد به همراه تحليل روح است، بنابراين باعث ضعف اعضاء رئيسه است 

شود خصوصاً  و به دنبال آن باعث ضعيف شدن كل بدن و در ادامه باعث ضعف و تحريك جنين مي
ماهة اول و سه ماهة آخر  3(اگر فصد در زماني كه اتصال جنين به رحم محكم نيست انجام شود 

  ).يباردار
در ابتداي بارداري به علت خامي و ضعف جنين و در انتهاي بارداري به علت اينكه جنين تقريباً 

ترين حركت احتمال سقط  رسيده است، تعلق و اتصال او به رحم سست و ضعيف است و با كوچك
در ابتدا اتصال شكوفه به درخت سست . مثَل جنين و رحم مثل درخت و شكوفه و ميوه است(است 

. شود ولي ميوه نارس است شود و به ميوه تبديل مي ترين نسيمي از درخت جدا مي ست و با كوچكا
شود كه گاه در موقع جدا كردن ميوه عالوه بر اينكه انرژي زيادي الزم  اين اتصال آنقدر محكم مي

ترين  كوچكاما بعد از اينكه ميوه رسيد، مجدداً با . شود است، شاخه به همراه ميوه از درخت جدا مي
  ).نسيمي ممكن است از شاخه جدا شود

به همين ترتيب چون اتصال جنين در ابتداي بارداري به رحم شديد نيست اگر به علل خاص 
. آيد و تأثير زيادي بر روي سالمتي مادر ندارد جنين سقط شود، مشكل زيادي براي مادر پيش نمي

ين جنين و رحم اگر جنين سقط شود آسيب اما در اواسط بارداري به علت محكم بودن اتصاالت ب
احتمال آسيب در سقط اواخر بارداري نسبت به اوايل بارداري . وارد بر سالمتي مادر شديد است

  .بيشتر اما نسبت به اواسط بارداري كمتر است
رود چون حفظ جان مادر از  اگر مادر شديداً به فصد نياز دارد و احتمال خطر بزرگي براي وي مي

شود تا ضعف نكند و فقط  شود اما خون زيادي از مادر گرفته نمي تر است، فصد انجام مي همجنين م
مرض كاسته شود اما اگر ضرورت شديد نباشد از شود كه از شدت  گيري مي در حدي از وي خون

  .شود هاي ديگر جهت اصالح خون استفاده مي روش
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ا قبل از ماه هفتم است كه اتصال جنين به خطرترين زمان براي انجام فصد مادر از ماه چهارم ت كم
  .رحم محكم است چون در اين زمان احتمال سقط جنين كمتر است

اگر هدف از فصد درمان مشكالت جنين باشد و ناچار به انجام فصد باشيم در ماه چهارم و پنجم 
  .باشد بهترين زمان انجام فصد مي

  

  علت منع حجامت
شود و در بارداري خون بايد بيشتر متوجه  هر و پوست ميم حجامت خون متوجه ظااچون در انج

شود خصوصاً اگر حجامت باعث  جنين در رحم باشد تا جنين تغذية بهتري داشته باشد انجام نمي
حالي براي مادر حامله مضر بوده و احتمال سقط را  زيرا ضعف و بي. حالي مادر شود ضعف و بي
زيادي از مادر گرفته شود كه در اين حالت ضرر آن  دهد خصوصاً اگر با حجامت خون افزايش مي

اما اگر احتياج شديد به انجام حجامت است فقط در جهت رفع حاجت و بصورت . مشابه فصد است
  .شود سبك انجام مي

شود كه ضرر آن كمتر است و  اگر با حجامت گرم نياز به حجامت تر نباشد حجامت گرم انجام مي
  .باشد تر مي عارضه ه جاي حجامت گرم استفاده كرد، استفاده از زالو كمتوان از زالو ب حتي اگر مي

اما بعضي صاحب نظران از پايان ماه چهارم بارداري در تمام زنان باردار كه قواي بدني مناسب 
  .اند داشته و مشكل خاصي ندارند يك حجامت سبك را مفيد دانسته

  

  علت منع مسهل
ست و در استفاده از مسهالت تغييراتي كه در دستگاه چون رحم در مجاورت دستگاه گوارش ا

شود، اين تغييرات به اعضاء مجاور  افتد باعث افزايش حركات و انقباضات آن مي گوارش اتفاق مي
خصوصاً زماني كه از داروهاي مسهل قوي استفاده شود . شود دستگاه گوارش مثل رحم هم منتقل مي
  .رود سقط جنين مي احتمال آسيب بيشتر بوده و حتي احتمال

دانيم دفع در زن باردار نبايد با  اگر شديداً نياز به استفاده از مسهل است چون همانطور كه مي
اما در استفاده از داروهاي ملين ضعيف . شود مشكل مواجه شود، از داروهاي ملين ضعيف استفاده مي

  .ادت پيدا كندروي كرد كه باعث ضعف شود و يا فرد نسبت به آن ع هم نبايد زياده
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  علت منع استفراغ
چون استفراغ محرك قوي كل بدن است و خصوصاً به علت نزديكي دستگاه گوارش با رحم، 

اگر استفراغ خودبخود باشد و بدون ناراحتي و اذيت . احتمال سقط در زمان استفراغ شديد وجود دارد
د كه باعث آزار و اذيت زن باردار مادر انجام شود، نبايد مانع آن شد حتي اگر حالت تهوع وجود دار

توان با استفاده از داروهاي ضعيف استفراغ را بصورت ماليم تحريك كرد تا مواد نامناسب  مي. است
اما نبايد در استفاده از آنها افراط كرد و يا از داروهاي قوي استفاده كرد . موجود در معده تخليه شود

  .چون احتمال ضرر و حتي سقط جنين وجود دارد
  .به منظور پيشگيري از حالت تهوع و استفراغ بايد از درهم خوردن غذاها و پرخوري اجتناب كرد

  

  علت منع جماع
شود، احتمال  چون در زمان نزديكي حركات رحم به سمت پايين است و دهانة رحم تحريك مي

  .شود نزديكي خصوصاً در اوائل و اواخر بارداري توصيه نمي. تأثير بر جنين است
  

  شكالت دوران بارداريم
 اشتهائي، تهوع بي )1

 .از خوردن غذاهاي چرب و بسيار شيرين اجتناب كند -
 .روي آرام داشته باشد پياده -
سازي آن داشته باشد كه از گل انگبين  اشتهائي شديد است سعي در تخلية معده و پاك اگر بي -

ب غوره و شربت غوره توان استفاده كرد و پس از آن از تركيباتي مثل ر جهت تخلية معده مي
 .توان استفاده كرد با عسل مي

 .كنندة اشتها مثل بذر كرفس استفاده كند داروهاي تقويت -
 درد و ورم معده )2

ساعت در سركه خيس كرده سپس آن را بو داده با مقدار برابر از كندر و مرزه  4زيره را  -
 .مخلوط كرده و هر بار مقدار خيلي كمي از آن ميل كند

 طپش قلب )3
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شود بعد از  موارد علت آن خلط مزاحمي است كه در دهانة معده وجود دارد كه باعث مي اكثر -
 .غذا مادر دچار طپش قلب شود

 ورزش سبك -

اگر كمي گل گاوزبان و دارچين در آن جوشانده شده باشند اثر . جرعه جرعه آب گرم بنوشد -
 .بهتري دارد

 ورم پاها )4

اگر ورم پاها خفيف است نياز به . كند روز مياين عارضه خصوصاً زماني كه جنين دختر است ب
  .كنيم اما اگر شديد است آن را درمان مي. يابد درمان ندارد چون پس از زايمان خودبخود بهبود مي

 ضماد برگ كلم پخته -

 ماليدن روغن گل بصورت موضعي -

 ماليدن سركه و يا سركه و نمك بصورت موضعي -

 ذارندمخلوطي از ني كوبيده و سركه را بر موضع گ -

 مخلوطي از شويد كوبيده شده و سركه بصورت موضعي مفيد است -

 ...درد پشت، كمر، پهلو و شكم و )5

هاي  هاي مختلف بدن عارض شود نياز به معالجه با روش اگر در ابتداي بارداري درد در قسمت
كمر و  خصوصاً استفاده از داروها در ناحية. مختلف مثل فشار، ماساژ، ماليدن موضعي داروها ندارد

تواند باعث سقط  تواند باعث عدم انعقاد نطفه شده و گاه اگر نطفه منعقد شده باشد مي زير شكم مي
زماني كه نطفه منعقد شده خصوصاً بايد از مصرف داروهاي شديداً سرد و شديداً گرم . شود

 .اجتناب كرد و حركات شديد انجام نداد
 خونريزي در بارداري )6

ه دچار خونريزي شود خصوصاً اگر به همراه ضعف باشد بايد سريعاً در در هر زمان از بارداري ك
  .جهت درمان آن اقدام كرد

 )در آن بنشينند(عدس، گلنار، پوست انار، مازو و بلوط را در آب جوشانده و آبزن كنند  -
 مازو، گلنار، پوست انار، انجير خشك را با كمي سركه مخلوط كرده و به ناحية عانه طلي كنند -

 )در ناحية فرج(ات پوستي و مخاطي ضايع )7
تواند داخل و يا  اين ضايعات مي. تواند به همراه خارش باشد و يا خارش نداشته باشد ضايعات مي

  .خارج فرج باشد
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  گل سرشوي را با لعاب گل ختمي مخلوط كرده و بر ظاهر فرج طلي كنند -
 برگ كاسني و يا آب هندوانه آبزن كنندبا آب  -

  

  سقط
  گام در سقطعالئم زودهن

اگر اين عمل . كند تر از قبل شده بود شروع به كاهش سايز مي پستان كه رشد كرده و حجيم )1
سقط (يكطرفه اتفاق بيفتد دليل بر بارداري دوقلو است كه احتمال سقط يكطرفه در آن است 

 ).در سمتي كه پستان شروع به كاهش رشد دارد

ياپي شير كند آژير خطر است يعني جنين اگر پستان زن باردار شروع به تراوش زياد و پ )2
 .ناتوان شده و در معرض سقط است

تب و لرز زن باردار، خستگي و گرفتگي شديد و درد رحم از عالئم ضعف جنين و احتمال  )3
  .سقط در آيندة نزديك است

  علل سقط
 عوامل خارجي - 1

وادي كه اتصال استفاده از مواد شديداً سرد و يا گرم، مسهالت قوي و يا مدرات قوي و يا م -
 دهند و به عبارتي محرك سقط هستند مثل سياهدانه جنين به رحم را كاهش مي

حركات شديد بدني مثل رقصيدن، پريدن از ارتفاع و يا پريدن شديد خصوصاً به سمت عقب،  -
استفراغ شديد، ضربه به شكم و يا ضربات كلي و شديد به بدن، عطسه و سرفة شديد، آواز 

 جسم سنگينبلند، بلند كردن 

 سردي و يا گرمي شديد هوا -

 حمام كردن طوالني -

 غذائي نامناسبويار داشتن و به دنبال آن عدم مصرف مواد غذائي و يا مصرف كردن مواد  -

 آالم نفساني - 2

 غضب شديد -

 ترس ناگهاني -

 اندوه بزرگ -
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 شادي زياد و ناگهاني -

 هاي مادر آالم بدني و بيماري - 3

 هاي شديد اسهال -

 استفراغ شديد -

 دنفصد كر -

 پرخوري شديد -

 نزديكي كردن زياد خصوصاً بعد از ماه هفتم -

 مشكالت جنين - 4

 مرگ جنين -

 ضعف و بيماري جنين -

 
 هاي رحم بيماري - 5

 باز شدن دهانة رحم -

 كاهش انقباض و سفتي رحم -

 سوءالمزاج به علت حرارت و يا سردي زيادي آن -

 ...)سرطان، عفونت و(هاي رحم  بيماري -

  

  سقط مكرر
تواند به علت  اما گاه مي. دوم و سوم به علت باد و يا رطوبت زياد رحم استاكثراً سقط در ماه 

  .سوءالمزاج گرم و يا سرد رحم باشد
اگر سقط مكرر اتفاق بيفتد، رحم ديگر توانائي نگهداشتن جنين را ندارد و استعداد نگهداري جنين 

اً و از يك محل يكي از مثَل رحم در اين وضعيت مثل درختي است كه مكرر(ود ش از او گرفته مي
اگر يك شاخة درخت را مكرراً و به محض رويش قطع كنند، اين شاخه . هاي آن بريده شود شاخه

اگر چند بار . رحم هم اين حالت را دارد. تواند رشد كند دهد و نمي كم از دست مي توان رويش را كم
  .تواند آن را نگهداري كند يدهد و نم جنين سقط شود، رحم توانائي نگهداري جنين را از دست مي

  

  عالئم مرگ جنين در رحم
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  :اگر جنين در شكم مرده باشد عالئم زير را خواهيم داشت
هلو خوابيدن و اين حالت در موقع به پ. ديگر برودمثل اينكه جسمي سنگين از سوئي به سوي  -

 شود جابجا شدن احساس مي

 شود ناف كه قبالً در لمس گرم بود سرد مي -

 شوند رم و سفت بودند سرد و شل ميه قبالً در لمس گها ك پستان -

 .آلود از رحم خواهيم داشت ترشح خونابة چرك -
  

  زايمان
  در ماه نهم بارداري

 زن باردار اگر يبوست دارد هر روز كمي روغن بادام شيرين صبح ناشتا بخورد -

 از خوردن مواد ترش، قابض و غليظ پرهيز كند -

اما زياد در حمام نماند و حمام گرم نباشد چون . فيد استم ماچون زايمان نزديك شد؛ استحم -
شود و بعد از آن روغن شويد، بابونه و كنجد بر شكم و پشت او بمالند  بدن سست و ناتوان مي

خصوصاً اگر زايمان قبلي . ب با روغن بادام ميل كند تا زايمان را تسهيل كندرو حلواي چ
 ن سختي دارندسخت بوده است و يا اقوام درجة اول زايما

 نزديك زايمان بوهاي خوش استشمام كند -

 بخش مثل بذر كتان در مهبل استفاده كند هاي سستي بخش و لعاب مايه و سستي هاي كم مرهم -

 نوشيدن شير هر روز در حدي كه تمايل دارد -

مهبل  رهائي مثل پيه مرغ و غاز را بصورت ولرم مايل به گرم به ناحية باسن ريخته و اگ چربي -
 است از آنها هم در اين قسمت استفاده كند خشك

حجم اما مغذي مثل آب گوشت بدون  هر گاه زايمان نزديك بود و زمان آن رسيد، غذاي كم -
مرغ ميل كند يك ساعت بنشيند پاها را دراز كند سپس يك ساعت به  گوشت آن و تخم

يايد و با صداي بلند آواز پشت بخوابد و بعد ناگهان بلند شده و از پله باال رفته و بعد پايين ب
 بخواند

اگر زايمان خيلي سخت بوده و يا اقوام درجة اول زايمان سختي دارند نكات زير را در ماه آخر  -
 :رعايت كند

 دانه و يا بذر كتان بخورد صبح ناشتا لعاب به )1
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 صبح ناشتا در روزي كه درد زايمان شروع شده، آب شنبليله ميل شود )2

ن، شورباي ساده، گوشت حيوان چاق و چرب ميل كرده و بطور هاي ملي در غذاهايش سبزي )3
 شوند اجتناب كند كلي از غذاهائي كه خشك هستند و باعث يبوست مي

 دود مشك و چيزهاي خوشبو به مهبل بدهد )4

  عالئم آسان زائي و سخت زائي
ئي اگر روزهاي قبل از وضع حمل درد در قسمت جلو شكم و زير شكم احساس شود عالمت آسان زا

  .و اگر درد در سمت عقب و كمر باشد عالمت سختي زايمان است
  : نكته

چون استفاده از . يكي از علل اشكال در زايمان استفاده از عطر به وسيلة مادر در موقع زايمان است
در حاليكه در موقع زايمان رحم . عطر باعث حركت رحم به سمت باالي بدن و به طرف عطر است

پس در موقع زايمان زن نبايد از عطر استفاده كند مگر زماني كه از . حركت كند به طرف پايينبايد 
  ).جهت نجات جان مادر در اين حالت هيچ چيز بهتر از عطر نيست(شدت درد از حال برود 

  

  بهداشت بعد از زايمان
روز  35روز و نوزاد دختر  25كه در نوزاد پسر . دوران بعد از تولد نوزاد را دوران نفاس گويند

به محض بدنيا آمدن نوزاد مادر بايد خود را بپوشاند تا سرما نخورد، خوب غذا بخورد اما غذاي . است
غذاي پرمايه اين گرما را بيشتر . پرمايه و ديرهضم ميل نكند چون بعد از تولد كبد شديداً گرم است

  .اشتهائي است كرده و بيم تشنگي زياد و بي
مادر ممكن است مشكالت متعددي ايجاد شود مثل خونريزي بيش در دوران بعد از زايمان براي 

  .از حد، بند آمدن خون نفاس، تب نفاس، ورم شكم و درد رحم
 خونريزي زياد در دوران نفاس )1

 اي را در سركه خيس كرده، بر شكمش گذارند پارچه -

 داروهاي بندآورندة خون بصورت داخلي بردارد مثل گلنار، كهربا، گل محمدي -

 خون نفاس بند آمدن )2

اگر بعد از زايمان و يا سقط بيم خونريزي كمتر از حالت طبيعي و يا بند آمدن خون باشد، بايد 
  .تواند باعث ورم در ناحية رحم باشد سعي در ايجاد خونريزي كردچون احتباس خون مي

 )آور عطسه(عطسه كردن در اين حالت مفيد است  -
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 مكي و اگر پاسخ نداد مثل اسفند، خردل، مرّمفيد است  رساندن دود بعضي از مواد به مهبل -

 جوشاندة بذر كتان بصورت داخلي استفاده شود -

فصد صافن ممكن است خون را به جريان اندازد و اگر با فصد خون به جريان نيفتاد حداقل از  -
 كند بروز ورم در ناحية رحم پيشگيري مي

 خوردن مخلوطي از خرما و شنبليله مفيد است -

 سركه انگبين -

 نار شيرين و اب جوا -

 تب بعد از زايمان )3

  اكثراً علت بند آمدن خون و يا عفونت است
 اگر عفونت است درمان عفونت مثل مصرف سياهدانه و روغن سياهدانه -

 اگر علت بند آمدن خون باشد -

 آب جو –انار شيرين  -1

 فصد صافن -2

 سركه انگبين -3

 ورم كردن شكم )4

 ا ميل شودمرزه، مصطكي به مقدار مساوي مخلوط و همراه غذ -

 خوردن سياهدانه هم مفيد است -

 درد رحم )5

 نشستن در آب ولرم -

 شكم و زير شكم و مهبل را با روغن بنفشه ولرم چرب كنند -

  

  بند ناف
بندناف را كه از يك سوي به مشيمه متصل است به آرامي به طرف مشيمه مالش داده تا هر چه 

زيرا اگر خلط . ه و از طريق آن دفع شوداز اخالط مختلف و مواد ديگر در آن است بطرف مشيمه رفت
. و مواد بخوبي خارج نشود، احتمال دارد كه به بيضه، مثانه، معده و رحم ريخته و باعث بيماري شود

به فاصله ناف رابا دوبند پشمي كه با روغن زيتون چرب شده است يكي در نزديكي شكم نوزاددبعد بن
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بنديم و سپس از فاصلة بين دو بند  ره اول، محكم ميو ديگري با يك وجب فاصله از گ دو سانتيمتر
  .كنيم پشمين قطع مي

درمورد . يچ هواي خارجي وارد آن نشده باشداي عمل شود كه ه درموقع قطع كردن آن بايد بگونه
  .محل قطع بايد مراقب بود كه موضع سرما نخورد و حرارت موضع در حد حرارت داخل بدن باشد

شود و اگر كمتر از مقدار  تر و بيشتر مي قدرت نگهداري مثانه طفل قوياگر فاصله يك وجب باشد 
. شود گفته شده باشد قدرت نگهداري مثانه طفل ضعيف و مثانه بزرگ شده و دچار تكرر ادرار مي

گاه  توان گاه مي. پوشانيم سپس روي آن را با يك پارچه كتاني كه كمي به روغن كنجد آغشته شده مي
وقتي هم كه ناف افتاد بهتر است كمي خاكستر صدف بر . نرم بر روي آن پاشيد كمي زردچوبه خيلي

  .روي آن بپاشيم
  

  شستن نوزاد
كه آب شوئيم و مراقب هستيم  مي  نمك طعام در آن ريخته كميابتدا نوزاد را با آب نيمگرم كه 

اين عمل . ستنددر چشم و گوش و دهان و بيني او نرود چون اين اعضاء در نهايت لطافت و نازكي ه
باعث سخت و نيرومند شدن پوست است و باعث عدم تحليل رطوبات مفيد داخل بدن است چون 

شود اعضاء را مستحكم و قوي كرده و باعث  نمك به علت خشكي باعث بسته شدن مسام مي
در موقع شستشو بهتر است ماما نوزاد را به شكم روي . پيشگيري از عفونت و ضايعات پوستي است

  .خود بياندازد تا آب به اعضاء گفته شده وارد نشود دست
اي نرم و گرم كه  پس از شستن نوزاد را با يك پارچة لطيف خشك كرده و سپس در پارچه

  .پيچيم حرارتي متعادل و در حد حرارت رحم داشته باشد مي
تمام بدن اند بهتر است به جاي عمل باال، پس از تولد مقدار كمي نمك طعام نرم بر  بعضي گفته
اين . ساعت وي را در همان وضعيت نگه داشت و سپس با آب شيرين او را بشوئيم 24نوزاد پاشيده و 

گروه عقيده دارند كه اين عمل نقش بيشتري در استحكام پوست و اعضاء داخلي و پيشگيري از 
و بيني  اما بايد باز هم مراقب ورود نمك به چشم و گوش و دهان. عفونت و ضايعات پوستي دارد

حتي در موقع شستن طفل با آب شيرين هم مراقب ورود آن به چشم و گوش و دهان و بيني . باشيم
  .باشيم چون احتمال دارد باعث التهاب در اين اعضاء شود
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پس از خشك كردن نوزاد ماما دست و پاي نوزاد را در جهات مختلف به ماليمت بكشد و هر 
موجود باشد با فشار ضعيف سرانگشتان و مالش پهن و آنچه را نياز تر از حالت  اندامي كه را بايد پهن

  .تر شدن دارد باريك كند و به عبارتي هر اندام را به بهترين وضع آرايش دهد به باريك
 سپس انگشت كوچك خود را كمي چرب كرده، راه حلق و بيني نوزاد را باز كرده و كمي گشاد كند

بعد سر آلت را با دست كمي بمالد و سپس شكم و . اد كندشو در مرحلة بعد كمي مقعد وي را گ
. مثانة او را كمي ماساژ دهد تا فضوالتي كه در شكم و ادراري كه در مثانه جمع شده است خارج شود

دانيم كليه منافذ جنين در زمان زندگي جنين بسته است و كلية تبادالت وي از  چون همانطور كه مي
  .پس منافذ طبيعي وي ضعيف بوده و نياز به تقويت دارند .شود طريق بند ناف انجام مي

دهيم تا اگر ترشحات در آن تجمع  در مرحلة بعد چشمان نوزاد را با يك پارچة لطيف ماساژ مي
چكانيم كه اگر روغن زيتون باشد  پيدا كرده است، خارج شود و سپس كمي روغن در چشم وي مي

اي ملين ضعيف به او  ماده .شود لف چشم نوزاد ميخيلي بهتر است چون باعث تقويت طبقات مخت
  .هايش به هم شود خورانند تا مانع ابتالي نوزاد به يبوست و چسبيدن روده مي

  
  
  
  

  قنداق كردن
گيري بدن در وضعيت مناسب  به خاطر محافظت نوزاد از گرما و سرما و صدمات خارجي و شكل

چون تا . ي كه اعضاء استحكام پيدا كنند نيستماهگ 4-3هيچ چيزي بهتر از قنداق كردن نوزاد تا 
  .زماني كه اعضاء استحكام مناسب پيدا كنند احتمال آسيب طفل زياد است

ها را در وضعيت مناسب قرار داده و سپس وي را  ابتدا دست و پاي نوزاد را ماساژ داده و اندام
كنيم  و از بند قنداقي استفاده مي. مبندي ها را هم دراز كرده و در قنداق مي ضمناً دست. كنيم قنداق مي

بنديم تا نوزاد آسيب نبيند و حتي در دختران نسبت به  كه پهن باشد و خيلي هم محكم آن را نمي
ها يك بار قنداق را باز  بار و شب 2روزانه . تر هستند چون دختران لطيف. بنديم تر مي پسران ان را شل

گذاريم  مدتي وي را آزاد مي. دچار آسيب احتمالي نشده باشدكنيم تا  كرده، نوزاد را كامالً بررسي مي
  .كنيم دهيم و مجدداً وي را قنداق مي تا كمي هوا بخورد، بدن او را كمي ماساژ مي
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دهيم تا  اي قرار مي در زمان قنداق كردن در زير دست و شانه و گردن و سر نوزاد پارچة تا شده
  .تا فضوالت بدن به سمت مغز صعود نكند يردسر نوزاد باالتر و بلندتر قرار گ سمت

پوشانيم تا از سرما و جريان هوا حفظ شود و دچار بيماري و سرماخوردگي  سر نوزاد را حتماً مي
  .نشود
  

  محل نگهداري نوزاد
از نظر درجة حرارت متعادل . جاي نوزاد از نظر روشني و تاريكي بهتر است رو به تاريكي باشد

  .وي نتابد، به عبارتي در سايه باشدباشد، آفتاب مستقيم بر 
  .نوزاد را بايد از صداهاي شديد حفظ كرد تا به شنوايي وي آسيبي نرسد

چون . ضمناً در باالي سر وي و يا پهلوها روشني چراغ و يا چيزي كه جلب توجه وي را كند، نباشد
چشم نوزاد احتمال چپ شدن . عضالت و اعصاب چشم نرم است و در جاي خود استحكام ندارند

  .هست
چون تكان دادن . توان در گهواره گذاشت، گهواره را تكان داد و براي وي الالئي خواند نوزاد را مي

اما بعد از شير خوردن نبايد گهواره را . نوزاد و الالئي خواندن براي او باعث آرامش و لذت نوزاد است
  .تواند باعث سوء هضم شود تكان داد چون مي

پس پاية گهواره در سمت سر نوزاد طوري . ه بايد باالتر از بدن او باشدسر طفل در گهوار
  ).به علت عدم صعود فضوالت به سمت مغز(ريزي شود كه باالتر قرار گيرد  طرح

  حمام كردن
  .دهيم شود و پس از استحمام كمي او را ماساژ مي روز اول نوزاد روزانه يكبار حمام مي 40معموالً تا 

مثالً در فصل سرما . حمام بسته به فصل و قدرت بدني نوزاد متفاوت استاما تعداد دفعات 
اي يكبار نوزاد را حمام كرد و در فصل گرما  توان روزي يك مرتبه تا يك روز در ميان و حتي هفته مي

هر چه طفل . بار وي را حمام كرد كه بسته به قوت طفل و فصل متفاوت است 2روزي يكبار تا روزانه 
  .توان تعداد حمام كردن را افزايش داد ر باشد ميت قوي بنيه

دماي . آب مورد استفاده در حمام بايد نيمگرم باشد و در فصل سرد كمي متمايل به گرم باشد
تواند باعث سرماخوردگي نوزاد  خود حمام معتدل باشد و هوا در آن جريان نداشته باشد چون مي

  .شود
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اگر حمام كردن طوالني شود باعث تحليل رطوبت مفيد نوزاد بايد سريعاً شسته و خشك شود چون 
داخلي طفل و جذب رطوبت خارجي مضر توسط اعصاب طفل است و باعث بيماري و ضعف نوزاد 

  .است
بنابراين اول صبح مفيدتر . حمام كردن بهتر است بعد از يك خواب طوالني و هضم شير باشد

  .است
  

  مالي روغن
  .هاي مناسب ماساژ داده شود ماه بايد با روغن 4د تا پس از حمام كردن نوزاد بدن نوزا

  .است شيرين بهترين روغن در پسرها روغن گاو، دنبه و پيه تازه و در دختران روغن بنفشه و بادام
دهيم تا خستگي و ماندگي ناشي از قنداق و در گهواره  مالي بدن نوزاد را ماساژ مي همزمان با روغن
ماند، دچار  به علت اينكه طفل مدت طوالني در قنداق و در گهواره مي حتي گاه. ماندن از بين برود

مالي و ماساژ  شود كه باعث گرية زياد و شير نخوردن است كه روغن ناراحتي و خستگي در پشت مي
  .باعث آرامش و بهبودي و در نتيجة آن شير خوردن و سپس خوابيدن است

توان كمي  ان، زير بغل و پشت گوش است، ميهاي بدن مثل كشالة ر چون احتمال عفونت در چين
ها پاشيد و اگر هوا سرد است، گل سرشوي  نرم سائيده در اين قسمت ورد و گل سفيد سرشويبرگ م

  .به تنهايي كافي است
  

  شيردهي
ساعت نبايد به نوزاد شير داد تا نوزاد گريه كند و دست و پاي خود را تكان دهد  6پس از تولد تا 

اما اگر . ن معده و حلق او نيز حركت كرده، وسعت پيدا كند و آمادة پذيرش شير شودو در نتيجة آ
تأخير  بهكند، بايد تا جايي كه ممكن است شير دادن را طفل شديداً ناآرام است و طلب شير مي

  .انداخت
گر خواهند به طفل شير دهند، ابتدا بايد كام وي را با تربت سيدالشهدا و ا زماني كه دفعة اول مي

نبود با آب فرات، زمزم و يا باران نيسان بردارند و بعد كمي عسل، خرما و يا شيريني ديگر به كام او 
بمالند و بعد به وي شير دهند چون عسل و يا هر شيريني ديگر باعث تقويت معده و آمادگي آن براي 

  .هضم است
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كم  ردهي بايد به طفل كمدر شروع شي.كام نوزاد برداشته شود بهتر استهر چه زودتر از طرفي 
بار به طفل شير دهند تا معده و  4تا  3روز  مثالً در هفتة اول در شبانه. شير دهند و در دفعات كم

دستگاه گوارش او به شير عادت كند و قبل از هر بار شير دادن كمي عسالب و يا جالب در دهان او 
  .ها تا بهتر شير بخورد بريزند خصوصاً صبح
دهي بايد اطمينان به هضم شير قبلي داشت و سپس مجدداً به نوزاد شير داد در هر بار شير

  .خصوصاً خوابيدن بعد از شير خوردن خيلي مفيد بوده و باعث هضم بهتر شير است
  

  اختيار دايه
اما در هفتة اول كه هنوز مادر مشكالت بعد از . هيچ شيري براي طفل بهتر از شير مادر نيست

دايه بايد ابتدا به طفل ديگر شير دهد . توان از دايه براي شيردهي طفل استفاده كرد زايمان را دارد، مي
  .و بعد به نوزاد شير بدهد

  .در هفتة اول مادر بايد مرتباً شير خود را دوشيده و دور بريزد تا آمادة شيردهي به طفل شود
ير دهد، ناگزير از انتخاب اما اگر مادر شير كافي نداشت و يا به هر علتي نتوانست به نوزاد خود ش

  دايه بايد واجد يك سري شرايط باشد؛. دايه هستيم
حتي اگر مادر شير نداشته . دانيم بهترين شير براي نوزاد شير مادر خود اوست همانطور كه مي

چون باعث كاهش احتمال بيماري نوزاد و تقويت . باشد هم مكيدن سينه به وسيلة نوزاد مفيد است
  .شود و ثانياً باعث تقويت و افزايش شير مادر است يقواي بدني او م

  

  شرايط دايه
چون در اين سنين قدرت بدني در حداكثر بوده . سال باشد 40سال و نهايتاً  35تا  25سن او بين  )1

 .و شير بهترين وضعيت خود را دارد
ي نه چاق از نظر سالمتي در وضعيت مناسب بوده و از نظر قامت و اندام در حد متوسط باشد يعن )2

 .و نه الغر باشد و ضمناً رنگ چهره نيكو باشد چون رنگ صورت تابع مزاج است
بدن بايد عضالني باشد نه اينكه . عضالت بزرگ و قوي باشد كه دليل زيادي حرارت غريزي است

اين نشانة كمي رطوبات مضر بوده و باعث ديرتر بيمار شدن و كاهش . بافت چربي زياد داشته باشد
 .ذيري بدن استعفونت پ

 .دهندة اعتدال مزاج است ها از نظر اندازه متعادل بوده و ضمناً آويزان نباشد چون نشان پستان )3
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رنگ آن سفيد، مزة آن شيرين و اجزاء آن . شير از نظر قوام متوسط و از نظر مقدار مناسب باشد )4
 .همگن باشد و بدبو نباشد كه دليل اعتدال مزاج است

ي بوده و حاملگي قبلي وي هم طبيعي بوده باشد و هيچ مشكل خاص و مدت حاملگي دايه طبيع )5
دهندة  چون نشان. مهمي براي وي و فرزندش نه در حاملگي اخير و نه قبلي بروز نكرده باشد

دانيم رحم و  چون همانطور كه مي. سالمتي رحم و خون حيض و در نتيجه سالمتي شير است
مثالً زني كه . كالت هر يك بر ديگري اثر مستقيم داردها ارتباط نزديك بهم دارند و مش پستان

ها و شير  دچار سقط جنين شده است، يعني رحم وي مشكل دارد و اين اشكال رحم بر روي پستان
 .توليد شده در آن مؤثر است و باعث بدي كيفيت شير وي است

اندوه در شير او اثر  اي كه بچة او مرده است چون دچار غم واندوه زيادي است، اين غم و حتي دايه
 .شود كرده و باعث تغيير كيفيت شير مي

حتي اگر فرزند آخر وي دختر . دايه پسر زائيده باشد و يا اكثر فرزنداني كه زاده است پسر باشد )6
باشد زيرا عادت به زائيدن پسر نشانة سالمتي رحم فرد و زيادي حرارت غريزي وي است و اين 

 .زند آخر دايه چيستاينكه جنسيت فرتر است تا  مهم
بعضي عقيده دارند شير دايه پسر زائيده براي نوزاد دختر و شير دايه دختر زائيده براي نوزاد پسر 

 .مفيدتر است چون باعث تعديل مزاج است
ماه فاصله نباشد  6روز و بيشتر از  40بين زمان زايمان دايه و شروع شيردهي به نوزاد كمتر از  )7

 .دارد چون شير در اين فاصلة زماني كيفيت بهتري
 .اينكه دايه از زمان شروع شيردهي از آنچه كه باعث فساد شير است پرهيز كند )8
دور باشد، ... ب، كينه، بخل و حسد واز غض. خوش اخالق باشد و از نظر صفات نفساني نيكو باشد )9

 ...پاكدامن باشد، ديوانه نباشد و

  .كند زيرا خصوصيات اخالقي دايه از طريق شير به طفل سرايت مي
اي كه تعداد بيشتري از  اي كه تمام خصوصيات باال را داشته باشد، پيدا نشد، دايه اگر دايه -

كنيم و در صورت لزوم  رد انتخاب ميتر است دا صفات را دارد و خصوصاً صفاتي را كه مهم
 .كنيم شير وي را اصالح مي

  

  مدت شير خوردن
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حداكثر زمان شير خوردن . ماه تمام است 21نُه ماه و به عبارت ديگر  مدت شير خوردن يكسال و
. شود اگر بيشتر از مدت توصيه شده شير خورده شود، باعث كندذهني طفل مي. دو سال تمام است

كم مقدار  ، سپس كمز اتمام زمان شيرخوارگي بايد طفل را به غذا خوردن عادت دهيمبنابراين قبل ا
  .شير خوردن را كم و مقدار غذا خوردن را زياد كنيم تا در موقع از شير گرفتن، طفل اذيت نشود

  

  شير دادن به نوزاد
صبح قبل . دايه صبح با آب مناسب غسل كرده و پس از آن دست و پاي و بدن او را ماساژ دهند

خصوصاً اگر شير دايه ايرادي داشته . بار شير خود را دوشيده و بريزد 3-2از شير دادن بهتر است 
  .باشد دوشيدن شير قبل از خوراندن آن به طفل واجب است

شود بايد سينه را با دست گرفت و در دهان نوزاد  اگر شير آنقدر زياد است كه خودبخود جاري مي -
ي سينه را جدا كرده تا شير موجود در دهان را فرو برده و مجدداً سينه گذاشت و بعد از مدت كم
چون به سبب زيادي جريان شير بيم وارد شدن ان به ريه و دستگاه . را در دهان نوزاد گذاشت

 .تنفس و آسيب به طفل است
طرفي ها حفظ شود و از  در موقع شير دادن بايد از هر دو سينه به نوزاد شير داد تا تقارن سينه -

كنندة هم هستند پس بايد از هر دو سينه  ها وجود دارد كامل بعضي عقيده دارند شيري كه در سينه
 .به نوزاد شير داد

از طرفي دادن دو شير متفاوت از دو دايه به طفل جايز نيست و همواره يك دايه بايد به نوزاد شير  -
دانيم قدرت هضم در  ر كه ميهمانطو. مثَل دو شير متفاوت مثل دو غذاي مختلف است. بدهد

بنابراين نوزاد توان هضم دو شير متفاوت را ندارد و ممكن است باعث آسيب . نوزاد ضعيف است
 .به دستگاه گوارش شود

  

  عالئم شير مناسب
اي از آن بر ناخن بچكد نه ثابت بر جاي خود بماند و نه  قوام معتدل داشته باشد يعني اگر قطره )1

 .ارتي بايد ميل به سيالن داشته باشد اما متوقف شودبه عب. سريع جاري شود
از نظر مقدار متعادل و متوسط باشد چون زيادي شير دليل بر زيادي رطوبت بدن و زيادي  )2

رطوبت منجر به افزايش پذيرش عفونت و فساد است و كمي شير دليل بر خشكي مزاج و ضعف 
 .قوة فاعله است



٢٩ 
 

شير است و هر شيري كه سفيد نباشد يعني از مزاج  سفيدرنگ باشد چون سفيدي دليل بر كمال )3
مثالً تيرگي شير دليل بر سردي و خشكي مزاج و به . دم كه بهترين نوع مزاج است عدول دارد

است كه  فاعله پستاندليل بر ضعف قوة ) ميل به سرخي(عبارتي غلبة سودا است و سرخي شير 
اعلة پستان در نهايت ضعف باشد حتي خون توان بر سفيد كردن خون را ندارد و حتي اگر قوة ف

 .شود ها جاري مي به جاي شير از پستان
 .آنكه خوشبوي باشد )4
اما اگر بقية اخالط غلبه داشته باشد، طعم شير . خوش طعم باشد كه به علت غلبة خون است )5

اشد بلغم ب+ مثالً اگر غلبة صفرا داشته باشيم شير ميل به تلخي دارد و اگر صفرا . شود عوض مي
 .بلغم باشد ميل به ترشي دارد+ ميل به شوري دارد و اگر بلغم و يا سودا 

 .اجزاء آن متشابه و يكسان باشد )6
اگر در ظرفي آن را بدوشيم كف زيادي بر روي آن ايجاد نشود چون زيادي كف دليل بر زيادي  )7

 .باد است و مضر است
  

  آزمايش مطلوب بودن شير
آنگاه . دهيم مرّ مكّي اضافه كرده، كمي آن را با انگشت تكان ميريزيم و كمي  شير را در شيشه مي

اگر دو بخش پنيري و آبكي برابر بود يعني شير . شود مقداري مادة پنيري و مادة آبكي ظاهر مي
  ...مطلوب است و اگر

  

  چگونگي اصالح شير
  اگر شير غليظ باشد

 به دايه سركه انگبين داده شود و غذاهاي لطيف بخورد -

 ه غذا ترب بخوردهمرا -

 فعاليت متعادل داشته باشد -

استفراغ كند چون وقتي شير غليظ است ) مثل سركه انگبين گرم شده(آور  با خوردن مواد قي -
توان از عرق آويشن و يا عرق نعنا  درد شد، مي اگر طفل دچار دل. شود درد نوزاد مي باعث دل

  .استفاده كرد
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  اگر شير رقيق باشد
 كند و بيشتر استراحت كند و بخوابددايه زياد فعاليت ن -

 مفيد است) ها مثل گوشت(اغذيه مولد خون غليظ  -

  .خوردن شيرة انگور مفيد است -
  اگر شير بدبو است

 اي در استفاده از شير نباشد، خوردن برگة زردآلو مفيد است اگر چاره -

وشيد و مدتي در توان شير را د ضمناً مي. استفاده از سركه انگبين به وسيلة دايه هم مفيد است -
 معرض جريان هوا قرار داد تا بوي آن كمتر شود

  .نوشيدن شربت ريحان و مواد خوشبو هم مؤثر است -
  مزاج است اگر شير گرم

در اين وضعيت وقتي دايه ناشتا است، . يعني مزاج دايه گرم است پس بايد مزاج او را تعديل كرد
  .داشته و شير شديداً گرم استبه نوزاد شير ندهد چون در حالت ناشتا گرمي غلبه 

  .مزاج است حتماً عرقيات سرد و سركه انگبين بنوشد اگر دايه گرم
  

  دات شيرمفس
چون در اين وضعيت خون . ترين عامل فساد شير است تمايل زياد به نزديكي و نزديكي زياد مهم )1

. ندك ها به منظور توليد شير حركت مي به سمت رحم حركت كرده و كمتر به سمت پستان
 .بنابراين باعث كمتر شدن مقدار شير و از طرفي فساد شير است

در اين وضعيت خون موجود تقسيم . حاملگي دايه كه شديداً براي شير وي و جنين وي مضر است )2
 .رسد شود و به نوزاد و جنين سهم كمتري مي مي

اضطراب و هر چيزي كه باعث آزار و اذيت بدن باشد شامل اغراض نفساني منفي مثل ترس و  )3
تواند تأثير منفي بر روي كيفيت شير و  ، مواد غذائي مختلف و صدمات جسماني مي...غم و اندوه و

 .مقدار شير داشته باشد
. شود و در اين وضعيت بايد از مواد غذائي سرد اجتناب كرد سردي زياد باعث فساد شير مي )4

 .خوردن نخودآب در اين حالت خيلي مفيد است
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  تغذيه دايه
. ين مواد غذائي گندم و برنج و ذرت و گوشت بره و بزغاله و ماهي تازه، ماش و امثال آن استبهتر

  .به عبارتي آنچه كه صالح الكيموس باشد يعني مادة حاصل از هضم آنها با كيفيت باشد
اما موادي مثل گوشت گاو پير و . بقوالت، كاهو، اسفناج، بادام و فندق هم بد نيستند موادي مثل

  .سود شده مضر هستند ات پير، ماهي مانده و نمكحيوان
  .نعنا هم خيلي مناسب نيست. ترتيزك و خردل هم باعث فساد شير هستند

استحمام و ماساژ . اما از نظر فعاليت دايه بايد فعاليت بدني در حد مناسب و متوسط داشته باشد
  .در حد متعادل مفيد است

 سرد مزاج است گاهگاه كمي خشم و غضب مفيد است اما اگر فرد غم و اندوه اصالً مفيد نيست
  .شود چون باعث تحريك و تجديد حرارت غريزي و تحليل اخالط فاسد در بدن مي

  

  علل تغييرات مقدار شير
افزايش و كاهش شير به افزايش و كاهش خون خوب و مناسب و به عبارتي به كيفيت خوني كه 

اد است يعني كيفيت و ميزان خون موجود در بدن اگر شير زي. در بدن جريان دارد بستگي دارد
  .مناسب است و بالعكس

گاه ممكن است حجم خون موجود در بدن زياد باشد اما اين خون كيفيت مناسب نداشته باشد به 
  .عبارتي آمادگي تبديل شدن به شير را نداشته باشد

زي كه مني را كم كند، دهد و هر چي هر چيزي كه باعث افزايش مني است، شير را هم افزايش مي
  .كند شير را هم كم مي

توان به قدومه، بذر خشخاش و پستان بز و گوسفند و حيوانات ديگر اشاره  از علل افزايش شير مي
  .توان شاهدانه را نام برد كرد و از علل كاهش شير مي

تر  اگر علت كمي شير كم خوردن غذاست، بايد غذا بيشتر مصرف كرد و خصوصاً غذاهاي گرم و
اگر علت سوءالمزاج . اما اگر علت فعاليت زياد و ورزش است، بايد فعاليت را محدودتر كرد. خورد

است، بايد موادي را تجويز كرد كه سوءالمزاج را اصالح كند و اگر نياز به تخلية خلط خاصي هست، 
  .هاي مختلف در جهت تخلية آن خلط استفاده كرد از روش
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  علل كم شدن شير
بنابراين خون كافي . رسد اي كه توانائي تبديل شدن به خون را دارد كمتر به بدن مي گاه ماده )1

 وجود ندارد تا شير كافي توليد كند

به عبارتي ماده كيفيت . ماده در حالتي نيست كه براي تبديل شدن به خون آمادگي داشته باشد )2
 .ار سرد باشداين در حالتي است كه مادة اوليه از نوع خشك يا بسي. مناسبي ندارد

. شود اي كه جهت توليد خون بايد مصرف شود به علل متفاوت به جانب ديگري منحرف مي ماده )3
شود و يا مثالً دچار  مثالً شخص دچار خونريزي است كه در اين حالت خون از بدن خارج مي

 .شود هماتوم است كه خون به ناحية هماتوم متمايل مي
مثالً مزاج بدن و يا پستان . فرد و يا مزاج پستان باشد ممكن است كمي خون به علت نوع مزاج )4

تواند باعث  صفرا يا سودا هر دو مي(فرد خشك بوده كه باعث خشك كردن مادة رطوبي شود 
بنابراين بايد بررسي كرد كه علت . توان انتظار شير كافي داشت در اين حال نمي). اين حالت شود

  حرارت است يا برودت؛
هاست؟ اگر حرارت در  ت، آيا حرارت در كل بدن است و يا فقط در پستاناگر علت حرارت اس

سعي در تعديل مزاج ... كل بدن است، با خوردن تركيباتي مثل سركه انگبين، عرق كاسني، آش جو و
ها در لمس  هاست، عالمت آن اين است كه پستان اما اگر حرارت فقط در پستان. كنيم كل بدن مي

كننده  هاي خنك از ضمادهاي خنك در اين حال عالوه بر استفاده از نوشيدني. ستتر از بقية بدن ا گرم
  .توان استفاده كرد هم مي

هاي مفيد هستند كه عالوه بر سركه  كننده عصارة جو، اسفناج، ماش پوست كنده، برنج از خنك
روغن بنفشه،  هاي موضعي كننده از خنك. توان استفاده كرد مي... انگبين و عرق كاسني و عرق بيد و

  .باشد مي... ضماد گل ختمي و
توان از غذاهاي  شود، مي اما اگر علت از برودت است چون گاه اين سردي زياد سبب انسداد مي

حتي در ادامة . لطيف متمايل به گرم مثل بذر هويج و بذر زردك و خود آنها و رازيانه استفاده كرد
  .ا انجام داده توان فصد سبك در ناحية زير پستان درمان مي

هاي سودا، صفرا و يا بلغم بر خون غلبه كند، كيفيت خون  در بسياري از موارد وقتي يكي از خلط )5
هاي گفته  راكت خون با يكي از خلطبه عبارتي ش. شود را تغيير داده و باعث افت كيفيت خون مي

 .كند مي پس كيفيت شير هم افت. شده و يا مخلوطي از آنها منجر به افت كيفيت خون است
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  شناسائي خلط شريك در توليد شير
 .اگر شير كمي به رنگ زرد متمايل است آبكي و تندمزه است، يعني صفرا در آن وارد شده است )1
متمايل به ترشي دارد، بلغم وارد آن  اگر شير سفيدتر از حالت عادي است و مزه و بوي آن كمي )2

 .شده است
 .يعني سودا در توليد آن دخالت داشته استاست و تيره اگر شير پرمايه، غليظ و اندك  )3

  

  غذاهاي مناسب جهت افزايش شير
  :مزاج معتدل) الف

 خوردن ماهي شور )1

 خوردن آب نخود خيس شده صبح ناشتا )2

 و عسل خوردن بذر يونجه )3

 سياهدانه و عسل )4

بذر يونجه را به نسبت مساوي مخلوط + بذر شنبليله + بذر شبدر + بذر تره + بذر شويد  )5
 .پس در عرق رازيانه ريخته و روزانه ميل شودكرده و س

  :مزاج صفرا) ب
  خوردن بذر خيار چنبر) 1
  خوردن مغز پختة حيوانات) 2
  او و يا بزنوشيدن شير گ) 3
  وشت ماهي، بزغاله و مرغ چاقگ) 4
  شير+ سوپ جو ) 5
  :مزاج بلغم) ج

  خوردن هويج) 1
  خوردن رازيانه) 2
  خوردن شويد) 3
  خوردن كرفس) 4
  شنبليله+ رازيانه + پ آرد گندم سو) 5

  :مزاج سودا) د
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  ...مصرف غذاهاي گرم و تر مثل رازيانه، هويج و
  : نكته

اگر غلبة سودا و يا صفرا آنقدر شديد است كه شير تقريباً خشكيده و نخ مانند از پستان بيرون 
اه با كه حتي گ ن و كيفيت پايين خون استوهر بودني بسيار غليظ و خشك است، علت بدگآيد، يع مي

  :در اين وضعيت بايد. وجود زيادي آن توان تبديل شدن به شير را ندارد
 ...ل ختمي وها بماليد مثل ضماد گ بخش است بر پستان داروهايي كه بسيار رطوبت -1

 ...بخش هستند زياد مصرف شود مثل رازيانه، نخودآب و غذاهايي كه رطوبت -2

  

  ها درمان تجمع شير در پستان
بنابراين غليظ و . شود شير زياد است و به همين علت در پستان تجمع كرده و متوقف مي گاه مقدار

  :توان درمان كرد در اين وضعيت به چند طريق مي. شود فاسد شده، موجب آزار دايه مي
 غذاي دايه را بايد كمتر كرد و غذاهايي مصرف شود كه غذائيت كمي دارند -1

 ه آغشته كردها و بدن وي را با سركه و زير پستان -2

 ها و بدن ضماد كرد عدس را در سركه پخته و روي پستان -3

 .به دايه آب شور خورانيد -4
  

  يخ بستن شير در پستان
وقتي است كه سينه در لمس سرد و سفت شده است و با فشار دادن آن شير از پستان خارج 

  .نشده و درد موضعي وجود دارد
  :درمان

 ضماد كنجد و عسل -

 دار و يا آرد باقال با آن مخلوط شود بهتر است عسل كه اگر آرد سبوسضماد روغن حيواني و  -

 بخور دادن پستان با آب گرم كه اگر بذر كتان در آن جوشيده شده باشد بهتر است -

 ها ماليد توان آب اين داروها را هم به پستان البته مي. بخور شنبليله، ختمي، بابونه و بذر آنها -

  

  ورم گرم و درد پستان
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  حل اوليه است؛اگر مرا
 ماليدن سركه به همراه كمي روغن گل -

  اگر شديدتر است؛
 ستان بريزندكتان كوبيده شده در سركه را به روي پ بذر -

از ضمادهايي كه در يخ بستن پستان گفته شد، مثل عسل و روغن حيواني به همراه آرد  -
 .شود دار و يا آرد باقال، ضماد كنجد و عسل هم استفاده مي سبوس

  

  ر گرفتن كودكاز شي
ستان و اوايل بهار و سپس اواخر تابستان و اوائل پاييز مفتن طفل اواخر زگربهترين زمان از شير 

  .به عبارتي ابتدا بهار و سپس پاييز بهترين فصل براي از شير گرفتن طقل است. است
ل و در چون در تابستان احتمال اسها. از شير گرفتن شيرخوار در تابستان و زمستان جايز نيست

اگر مجبور به از شير گرفتن طفل در فصل تابستان هستيم، بايد . زمستان احتمال سوء هضم هست
مثل دوغ شيرين، شيرة تخم  موادي. موادي كه منجر به كاهش عطش است مرتباً به طفل بدهيم

  ...خرفة بو داده، ماست و نان، آب كدو، آب خيار و
شود و سپس در ادامه غذاهاي ديگر را  كه با شير آماده ميضمناً ابتدا بايد با غذاهايي شروع كرد 

  .به رژيم غذايي كودك اضافه كرد
  .در اين وضعيت غذاي چرب نبايد به كودك داد

  . بايد مواد خنك مثل حنا بر روي سر طفل طلي كرد تا عطش كمتر شود
او . به طفل بخورانند مزاج اكر در فصل زمستان اقدام به از شير گرفتن طفل كنند، بايد غذاهاي گرم

  .را از آب خيلي سرد حفظ كنند و در كل بسته به فصل، از مواد غذايي مناسب استفاده كنند
به عبارتي از . توان كمي شير به وي داد گاه شديداً ناآرام شد، مي در زمان از شيرگيري اگر طفل گاه

ها  ن مواد نامطبوع بر سر پستانتوان با ماليد در اين وضعيت مي. كم باشد شير گرفتن طفل بايد كم
كم شير  ضمناً بايد وسايل سرگرمي كودك را فراهم كرد تا كم. كودك را از شير خوردن باز داشت

  .خوردن را فراموش كند
  

  خشك كردن شير
  ها را از شير خالي و سپس شروع به مصرف داروها كرد كه شامل؛ ابتدا بايد پستان
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 آويشنخوردن پاچة گوسفند و زيرة سبز و  )1

 ضماد آرد گندم و آرد باقال با روغن گل در موضع )2

 .خوردن گوشت بره و عدس و كمي زيره )3
  

  ها رويش دندان
 ها شروع به رويش كرد بايد از بردن اشياء سخت در دهان طفل پيشگيري كنند چون دندان -

ماساژ مغز خرگوش و پيه مرغ بر ناحية رويش دندان مفيد بوده و رويش دندان را تسهيل  -
 كند يم

رم ريخته، سر و گردن ا چرب كرده و كمي هم از اين روغن در اگر قدري روغن كنجد در آب گ -
 گوش او بچكانند مفيد است

توان جسمي نرم به دست طفل داد تا به دهان برده و  ها از لثه خارج شدند مي هنگامي كه دندان -
السوس كه همان ريشة مهك  اي از اصل استفاده از قطعه. جهت تسكين موضع از آن استفاده كند

 خصوصاً اگر تازة آن در دسترس باشد بهتر است كه دو فايده دارد؛. است بسيار مفيد است

هاست  و دوم اينكه باعث اصالح رويش دندان شود ها نمي اول اينكه باعث سايش و آسيب دندان -
 . شود مي ها باشد باعث از بين رفتن آن و ضمناً اگر ترشح و يا عفونتي در ناحية لثه

ذاشت كه باعث افزايش ايمني از مخلوط عسل و نمك در دهان طفل گتوان كمي  حتي گاه مي -
 .هاي موضعي است طفل در دهان و پيشگيري از عفونت

  
  

  ها ممكن است بروز كند هايي كه در موقع رويش دندان بيماري
 ها ورم لثه -1

مغز تمايل به دفع از اين ناحيه به علت سستي و ضعف در محل رويش دندان جديد، فضوالت  :علت
  .به عبارتي رطوبت زياد مغز به علت نزديكي با لثه تمايل به دفع از اين موضع دارد. دارند
توان روغن بنفشه و يا بابونه را با عسل مخلوط كرده و روي  ها شد، مي اگر طفل دچار ورم لثه -

 ها ماساژداد لثه

 توان روي سر گذاشت نها را ميجوشاندة بابونه و شويد در آب و يا عصارة آ -
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 .محل تورم را به ماليمت با مغز خرگوش و يا پيه مرغ ماساژ داد -
 يبوست -2

  توان؛ مي اين در حال. شوند ها دچار يبوست مي گاه اطفال ندرتاً در موقع رويش دندان
 ذاشتسل و پونه شياف ساخته و در مقعد گا زع -

 دبه اندازة يك نخود سقز درخت ون به وي بخوارني -
  شكم وي را با روغن به آرامي ماساژ دهيد -

 ها سوزش لثهخارش و  -3

  .انحراف مادة گرم به سمت لثه در موقع رويش دندان منجر به بروز خارش و سوزش لثه است :علت
 .هاي خويش را ماساژ دهد گوشت شور به دست طفل دهند تا به دهان برده و به وسيلة آن لثه -
ها خارج شد سر و گردن و بناگوش را با  ه و چون دندان از لثهلثه را با روغن و موم ماساژ داد -

 اي هم از آن در گوش بچكانيد آن چرب كرده و قطره

 .ماساژ مغز خرگوش و ديگر حيوانات بر روي لثه مفيد است -
 اسهال -4

  :علت
چرك و مواد عفوني كه در هنگام رويش دندان به علت سستي محل اتصال لثه و دندان از  )1

شود، در موقع شير خوردن و غير از آن وارد معده شده، شير را فاسد كرده  مي بين آنها خارج
 .شود ها باعث بروز اسهال مي و اين شير فاسد شده در روده

در هنگام رويش دندان چون توجه بدن كودك به موضع رويش دندان است به بقية بدن  )2
خون بيشتر متوجه  توان گفت در اين زمان جريان به عبارتي مي. شود توجه كمتري مي

تواند عمل خود را به  پس از دستگاه گوارش منحرف شده و دستگاه گوارش نمي. هاست لثه
 .كند بنابراين اسهال بروز مي. شود خوبي انجام دهد و هضم كامل انجام نمي

به علت تورم لثه، طبيعت، روح و قوا در بدن متوجه لثه است پس از هضم غافل و اسهال  )3
 .كند بروز مي

  :رماند
اما اگر ادامه يافت و يا شديد بود، در مرحلة اول . اگر اسهال خفيف است، نياز به درمان ندارد -

از چون با خارج شدن دندان . تر دندان و تسكين درد آن اقدام كرد جهت رويش سريعبايد در 
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يا بعد از  اما اگر اسهال شديد بود و. يابد لثه و از بين رفتن درد و تورم آن اسهال هم بهبود مي
 .توان استفاده كرد رويش دندان ادامه يافت، از داروهاي قابض مي

زيره و انيسون و تخم كرفس را گرم كرده داخل پارچه گذاشته و آن را روي شكم و نشيمنگاه  -
 .بگذاريد

 .زيره و گل سرخ را كوبيده و با سركه ضماد كرده و روي شكم طلي كنيد -
  .مصرف نكنندكودك و دايه روغن و چيزهاي چرب  -

  

  سخن گفتن
وقتي كودك شروع به سخن گفتن كند، ريشة زبان طفل را در زير زبان با انگشت ماساژ دهيد  -

 .كه اين عمل باعث فصاحت كالم است
نمك مخلوط شده  اما اگر دير به سخن آمد، هر صبح انگشت سباسه را در عسل كه با كمي -

سپس سر وي را پايين نگه داشته تا آب . هيدزده و ريشة زبان در زير زبان را با آن ماساژ د
 .دهان خارج شود

باعث . شي و تخم كبوتر هم در تأخير تكلم طفل مؤثر استخوردن زيرة سبز، مرزنگوش و ح -
 .شود زودتر صحبت كردن وي مي

  

  پرورش اطفال
و چون بدن و مزاج اطفال در نهايت لطافت و پاكي است، پس تعديل آن هم بايد در نهايت لطافت 

ماليمت باشد و به هيچ وجه افراط و تفريط در آن نباشد زيرا كه اطفال شديداً تحت تأثير قرار 
آنها را از اعراض نفسانية مذمومه مثل . گيرند كه علت آن غلبة رطوبت و ضعف قوا در آنهاست مي

ر حفظ د. شود بايد حفظ كرد زيرا باعث از بين رفتن نشاط آنها مي... ترس شديد، غضب، اندوه و
هر گاه به چيزي و يا انجام كاري تمايل دارند، اگر . سالمتي و معالجة آنها بايد تأمل بيشتري كرد

مضر به حال آنها نباشد، آن خواهش را اجرا كنيم تا خوش خوي بار بيايد و با او كنار بيائيم تا او هم 
زند و از  ي و بدرفتاري سر ميچون از سوءالمزاج بدخلق. اينگونه تربيت شود و با ديگران كنار بيايد
 وخشك مثالً خشم مزاج را بيشتر از حالت اعتدال گرم. شود عادت به بدخويي نيز سوءالمزاج پيدا مي

  .آورد ضعف اراده بلغم مي سردي و كند، اندوه خشكي مزاج و مي
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اما اگر خواهش طفل مضر است، . از طرف ديگر انجام اين عمل باعث خوشي و سرحالي طفل است
با اخالق نيكو، طوري كه ناراحت نشود وي را از آن باز داريم و او را به جهت مناسب هدايت كنيم تا 

دهد، خوي بد هم مزاج را  عصباني و ناراحت نشود زيرا همانطور كه مزاج بد خوي آدمي را تغيير مي
  .دهد تغيير مي

. نيمگرم بدن او را بشوئيم شود او را حمام كرده و يا با آب هنگامي كه طفل از خواب بيدار مي
سپس او را آزاد بگذاريم تا . شود ها و بدن مي هيچگاه با آب سرد او را نشوئيد چون مانع رشد اندام

چون ) حدوداً يك ساعت(اما مدت بازي طوالني نشود . اگر تمايل دارد با همساالن خود بازي كند
  .بازي زياد باعث تحليل قواي بدني است

تر مناسب نيست  تر و بزرگ هاي كوچك بازي كردن با بچه. ساالن خود بازي كننداطفال بايد با هم
تواند همة توان بالقوة خود را به فعل در آورد و اگر  تر باشند، طفل نمي ها كوچك چون اگر بچه

بعد از بازي به او غذا بدهيد تا انرژي . تر باشند، ممكن است انرژي طفل شديداً تخليه شود بزرگ
  .فته جايگزين شودتحليل يا

او را به زياد خوردن غذا عادت ندهيد اما غذاي زياد جلوي بچه بگذاريد تا بلندنظر شود ليكن 
  .غذاي زياد به او نخورانيد

سالگي رسيد، او را به معلم خوش اخالق، مؤدب و خردمندي كه به صفات اخالقي نيكو  4وقتي به 
ن ادب و تكلم، آداب سل آداب سالم، حق بزرگان، حآراسته است، بسپاريد تا اصول اولية زندگي مث

  .را فرا بگيرد... غذا خوردن و نوشيدن آب و
سال و چهار ماه و چهار روز رسيد، گفتن بسم اهللا الرحمن الرحيم را به وي آموزش  4زماني كه به 

گويد و دهيد و اينكه براي شروع هر عملي حتي شروع خوردن و هر چيزي بسم اهللا الرحمن الرحيم ب
در اين زمان آداب خوابيدن و بيدار شدن، نشستن و بلند شدن، . شكر نعمات خداوند را انجام دهد

  .را به او بياموزيد... طهارت و
سالگي موارد باال را آموزش داده و مراقب اجراي آن به وسيلة طفل باشيد اما در كنار آن، از  6تا 

سال تمام شد، آداب نماز خواندن  6زماني كه سن طفل اما . تفريح و سرگرمي و بازي هم غافل نشويد
. اخالق حسنه را آموزش داده و از اخالق ناپسند منع كنيد. را به او بياموزيد و به تعليم او بپردازيد

اگر تخلف كرد او را توبيخ كنيد زيرا در اين زمان هر خلق و خوئي كه در طبيعت وي قرار گرفت به 
توانيم او را  ل طفل مانند يك نهال نوپاست كه به هر شكل كه بخواهيم ميمثَ. رود سختي از بين مي



۴٠ 
 

اما هنگامي كه به درختي تنومند و مستحكم تبديل شد، تغيير آن مشكل و حتي گاه . پرورش دهيم
  .غيرممكن است

كنيم و  سالگي كه رسيد تأكيد بر صفات اخالقي حسنه و نكات آموزش داده شده را بيشتر مي 9به 
  .كنيم گام تخلف وي را بازخواست ميدر هن

دهيم تا  كم افزايش مي سالگي كه رسيد رياضت و تحمل سختي و تعليم و تربيت را كم 10به سن 
سن بلوغ بايد فعاليت بدني را بيشتر كند تا رطوبت كمي كه در . برسد) سالگي 14-12(به سن بلوغ 

  .مزاج او باقي مانده است از دست نرود
سالگي رسيد، ديگر او را به خود واگذاريم و اميدوار باشيم كه آنگونه كه  25تا  20 اما زماني كه به

  .ايم پرورش يافته است خواسته
  

  هاي اطفال بيماري
هاي كودك ابتدا بايد به حال شير و دايه نگريست تا اگر اشكال در آن است ابتدا دايه و  در بيماري

  .توجه كردشير وي را اصالح كرد و در درجة بعد به بچه 

  صرع اطفال -1
  .گويند الصبيان ريحواالّ  الصبيان امدرپي واقع شود  اگر متواتر و پي

ها  شود، چشم ها و پاها منقبض مي شود و دست كند، طفل بيهوش مي بصورت ناگهاني بروز مي :عالئم
اآرام پس از به هوش آمدن، ناگر حمله شديد باشد . آيد از حالت طبيعي خارج شده، از دهان كف مي

  .گردد اما اگر حمله خفيف باشد، سريعاً به حالت اوليه باز مي. خورد كند و شير نمي ريه مياست، گ
شود  سالگي بيشتر عارض مي 5ها از بدو تولد تا سه سالگي و نهايتاً تا  اين بيماري در بچه :علت آن

  .يابد و اكثراً با رسيدن به سن بلوغ بهبود مي
هضم در دايه به علت خوردن غذاهاي غليظ  ختاللزياد مغز و يا ا اكثر موارد علت آن رطوبت

رطوبت زياد بدن و مغز طفل در اكثر موارد هنگامي كه جنين در رحم مادر . است... مثل گوشت گاو و
اما گاه به علل مختلف مثل هيجان، نوع تغذيه و يا هر . يابد كم كاهش مي است و يا بعد از تولد كم

تواند باعث بروز صرع در  شود كه مي شود و حتي گاه بيشتر هم مي ت كم نميعلت ديگر اين رطوب
  .طفل شود



۴١ 
 

اگر رطوبت به همراه حرارت باشد، حرارت باعث توليد باد از رطوبت است و چون اعصاب 
  .شود كودكان نسبت به باد نفوذپذير است با نفوذ باد در آنها منجر به ايجاد بيماري در طفل مي

باشد با فاصلة كمي از تولد خود را نشان ) افزايش رطوبت مغز(اج طبيعي اگر علت سوء مز
  .كند اما اگر علت مصرف غذاهاي نامناسب به وسيلة دايه باشد، ديرتر بروز مي. دهد مي

) الصبيان ريح(و يا خفيف ) الصبيان ام(تواند صرع شديد  بسته به اينكه رطوبت مغز چقدر است مي
  .اتفاق افتد

افتد و هر دفعه نسبت به دفعة قبل به علت  درپي اتفاق مي زود و پي زودبه :شندهعالمت نوع ك
افتد كه در اين نوع بيم هالك  كثرت و غلبة مادة آن و پرشدگي همة بطون مغزي شديدتر اتفاق مي

  .طفل هست
  .ستتر از دفعة قبل ا دير اتفاق افتاده و هر دفعه خفيف اما در نوع خفيف به علت كمي ماده ديربه

   :درمان
در صرع طفل شيرخوار اگر حمله كوتاه مدت باشد و احتمال تكرار حمله كم باشد، به عبارتي مادة 

توان هيچ اقدام درماني انجام نداد چون در بسياري از موارد  ايجادكنندة آن كم و رقيق باشد، مي
اما بطور كلي . د تبديل كندتواند مادة كم و رقيق را به مادة غليظ و زيا هاي درماني نامناسب مي روش

، سپس سعي در در درمان هر بيماري و از جمله صرع ابتدا بايد خلط و مزاج غالب را تشخيص داد
  .تعديل آن كنيم و در كنار آن اقدام به درمان بيماري نمائيم

در درمان كودكي كه دچار حمله صرع است، عالوه بر كودك بايد دايه را مورد توجه قرار داد تا 
مثالً استفادة دايه از شير بز، . ر علت حمله نوع شير دايه باشد، با تغيير تغذيه دايه شير اصالح شوداگ

از طرفي در ابتداي هر ماه قمري رطوبات بدن . تواند احتمال صرع را در طفل بيشتر كند مي... گاو و
ايد مورد توجه بيشتر پس در طفلي كه سابقة صرع دارد در اين زمان طفل و دايه را ب. شود بيشتر مي

مورد ... كنندة رطوبت هستند مثل زنجبيل، مشك، اسفند و كننده و كم قرار داد و داروهايي كه خشك
  .استفاده قرار گيرند

شود و يا تنفس نامنظم دارد و  خوابي مي كند و يا دچار بي علت مي از طرفي زماني كه طفل گرية بي
ها با استفاده از داروهاي  پس در اين زمان. شروع صرع باشد تواند عالمت شود، مي يا دچار يبوست مي

  .توان پيشگيري كرد گرم خوراكي و موضعي از بروز صرع مي
 .مثالً كف دست و پاي را ماساژ داده و اگركف دست و پاي را با جسمي خشن بماليد بهتر است -
 .بوئيدن شويد، مرزنجوش و سداب مفيد است -
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 بر بدن مفيد است ماليدن روغن گل با آب نيمگرم -

اي مرجان را گرم كرده و رگي را كه بين دو ابرو است در موقع حمله با آن داغ كنند  اگر قطعه -
 .خيلي مفيد است

توانند انجام دهند تا هر چه زودتر حمله تمام شود چون هر چه حمله  بطور كلي هر اقدامي كه مي
  .تر شود، مضرتر است طوالني

  :در غلبة صفرا
در اين افراد در جهت سرد و . ها خشك شده و عالئم شدت گرمي بارز است ، لببدن گرم است

سردكننده ... ها و ها و قطره كننده ها، ضمادها، طلي از داروها، نوشيدني. كنيم لطيف كردن صفرا اقدام مي
  .كنيم استفاده مي

  .مغز فلوس، ترنجبين و شيرخشت، گل بنفشه و شاهتره مفيد هستند -
 .كنيم ين مسهل لطيف مثل گل ختمي استفاده ميضمناً از يك مل -
 .توان تخم و عرق كاسني، عناب و سپستان را نمونه آورد از داروهاي خنك مي -
 .حجامت هم مفيد است -

اين شير را بر مالج طفل . باشد اي كه طفل وي دختر است مي هاي مغز، شير دايه كننده از مرطوب
. الج، ماليدن روغن گل سرخ بر بدن نيز مفيد استگذاشتن كدوي رنده شده بر روي م. ريزيم مي

  .موارد گفته شده در حين حمله جهت از بين رفتن حمله كاربرد دارد
  :اگر علت بلغم است

  .بيشتر موارد صرع به علت افزايش بلغم و غلبة آن بر مزاج فرد است
به بيني  ريزيم و بخار آن را خردل را سائيده در سركه ريخته و سپس بر آهن گداخته مي -

 .رسانيم مي
 مرزنجوش و زيرة كرماني را نرم سائيده در شير دايه حل كرده و به طفل بخورانيد -

استفاده از مواد مسهل و ملين كه دفع بلغم كند، مثل رازيانه، اسطوخودوس و مرزنجوش مفيد  -
 است

  .خوردن روغن بادام نيمگرم مفيد است -

  خوابي گرية زياد و بي -2
 .كه درمان آن بيماري خاص است... مثل درد گوش، درد شكم واكثراً علت درد جسمي  )1
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در اين حالت استفراغ و گرسنگي باعث بهتر شدن بيمار . گاه علت فساد شير در معده است )2
شود فاسد است كه درمان اين حالت اصالح شير  ضمناً شيري كه با استفراغ خارج مي. است

 .دايه است
ن آن ماساژ بدن طفل با آب گرم است خصوصاً درما بستن قنداق است كهحكم مبه علت  )3

 .اگر مقداري زردچوبه در آب جوشانده و سپس از آن استفاده شود بهتر است
  :خوابي و گرية زياد اما درمان در بي

 در گهواره گذاشتن طفل و الالئي خواندن براي وي )1

 .يدهاي پشت ماساژ ده كاهو بر سر نوزاد و مهره تخم روغن تخم خشخاش و يا روغن )2

  ترسيدن در خواب -3
  :كند و دو نوع است به علت ديدن كابوس بروز مي

خوابد  بنابراين وقتي كه مي. اينكه در بيداري از چيزي ترسيده و تصور آن در ذهن وي باشد )1
كند، بنابراين آنچه كه در خيال فرد و در ذهن فرد وجود دارد  چون حواس ظاهري كار نمي
 .شود جلوه كرده و موجب ترس مي

  :رماند
بايد ترس وي نسبت به موضوع خاص به هر روش ممكن از بين برود و شجاعت فرد تحريك 

 .گشنيز را بو داده با نبات به طفل بدهيد مفيد است تخم خرفه و يا تخم عالوه بر آن. شود
در اين حالت بخارات غليظ . به علت پرخوري غذا در معده فاسد شده و باعث ناراحتي است )2

 .كند غز رفته و روح نفساني را ناراحت ميمعده به طرف م
  :درمان
توانيد از خوابيدن او  تر خوردن غذا است و اينكه بعد از غذا بالفاصله به خواب نرود و اگر نمي كم

. كم هضم شود جلوگيري كنيد، وي را در گهواره گذاشته و به مدت طوالني تكان بدهيد تا غذا كم
توان مصطكي نرم سائيده شده و نبات را هم  مي. كند مك ميضمناً خوردن كمي عسل در هضم غذا ك
 .استفاده كرد كه در هضم غذا مفيد است

 ترس در بيداري -4
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در صورتي كه مشكل در معده نباشد، يعني طفل . علت آن ضعف نفس و كمي درك طفل است
سيده و حال دچار پرخوري و فساد غذايي ناشي از آن نباشد، علت اين است كه طفل قبالً از چيزي تر

  .شود با يادآوري آن مجدداً دچار ترس مي
 .درمان آن همان درمان علت ترس در خواب است

 درد گوش - 5
  .علت آن در اكثر موارد افزايش رطوبت مغز است

همزمان عالوه بر گريه، ناآرام و . كند اما ظاهراً هيچ علتي براي آن وجود ندارد طفل گريه مي
تر باشد داخل  برد و اگر بزرگ د باشد مرتباً به گوش خود دست مياگر درد گوش شدي. قرار است بي

خاراند و اگر به پهلوي درگير خوابانده شود و يا دست را روي گوش درگير  گوش را با انگشت مي
  .از عالئم ديگر آن تكان دادن سر و گردن است. بگذاريم، باعث تسكين موقت درد است

  :درمان
  .مكي و يا سرو كوهي را هم در روغن جوشانيده و در گوش چكاند توان مرزة كوهي و يا مرّ مي -

  .اما اگر علت درد گوش گرمي زياد است چند قطر شير دايه را در گوش بچكانيد
ها نريزيم چون خطر تورم و بروز كري  بايد دقت كرد هيچ گاه داروي شديداً قوي در گوش بچه

   .دارد
 Leechتوان از  المت آن قرمزي موضع است، مياگر علت درد گوش ورم گرم ناحيه است كه ع

ضمناً بيمار نبايد يبوست داشته باشد و مرتباً شير دايه را در . استفاده كرد) عدد 2-1(ناحيه ماستوئيد 
  .گوش او چكاند

  .هاي مختلف خشك كرد گاه علت رفتن آب به داخل گوش است كه بايد آب گوش را به روش
  

 خارش گوش -6
احتي باشد و با گذاشتن انگشت روي گوش طفل احساس راحتي كند و يا با اگر بدون درد و نار

  كنيم؛ ريختن داروهاي نيمگرم آرام شود به طريق زير درمان مي
  :درمان

تا غليظ شود سپس صاف  ر علت افزايش بلغم است، قدري شنبليله را در شير دايه بپزيداگ -
 .وش بچكانيدكرده و نيمگرم در گ
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سركه را ) مزاج است گاه دايه صفراوي است بنابراين شير او نيز گرم(ت اما اگر علت صفرا اس -
جوشانيم تا فقط روغن باقي بماند سپس فتيله به آن آغشته و در  با دو برابر روغن گل مي

 .گذاريم گوش مي

 خروج ترشحات از گوش -7
  :خروج ترشحات زردرنگ از گوش كه دو نوع است

كه قبل از خروج ترشحات، تورم ناحيه و درد و  علت آن عفونت است و عالمت آن اين است )1
 .قرمزي در ناحية گوش داريم

  :درمان
سپس عسل را با شير دايه حرارت داده و . كنيم تا ترشحات خارج شود تا چند روز هيچ درماني نمي

 .چكانيم كمي در گوش مي
ي در شود و در صورتي كه هيچ مشكل گاه رطوبت مغز زياد است و از طريق گوش خارج مي )2

 .گوش وجود ندارد، در اين حال بايد سعي در كاهش رطوبت مغز كرد
  :درمان

اگر ترشحات كم است بهتر است هيچ درماني صورت نگيرد چون به اين طريق زيادي رطوبت مغز 
اما اگر ترشحات زياد است بايد رطوبت . يابد شود و مفيد است و با باالتر رفتن سن بهبود مي خارج مي

 .توان روغن كنجد را روي مالج ماليد نيم؛ مثالً ميمغز را كم ك

 سرخي چشم - 8
  .علت آن اين است كه كيفيت شير تمايل به سمت خشكي دارد و يا بيداري زياد است

  
  :درمان

  ريختن روغن بنفشه در چشم -
 .خوردن عصارة كاهو براي طفل و خصوصاً داية او -

 هاي طفل به علت ترشحات زياد چسبيدن چشم  -9
  .ت غليظ در مغز استعلت آن رطوب

  :درمان
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 اي خشن ماليدن سر با پارچه -

 شستن كل بدن و از جمله سر با آب گرم -

 شستن زبان با آب سماق چند بار در روز -

 .ماليدن بيني تا طفل عطسه كند -

 اگر چيزي در مجراي بيني باشد  -10
شديد  ر طفل دچار سرفه و يا عطسه شود و يا حركتحالت بيشتر در هنگام غذا خوردن اگاين 

ماند و  در اين وضعيت مادة غذائي به داخل مجراي بيني رفته و همانجا مي. كند انجام دهد، بروز مي
تواند آن را  كند نمي خصوصاً اگر هنوز صحبت نمي. تواند آن را دفع كند چون طفل ضعيف است نمي

. رسد آن به مغز ميدر اين حال مادة غذائي در آنجا مانده، متعفن شده و بخار حاصل از . بيان كند
گاه ممكن . شود خواب مي رنگ او زرد شده، ضعيف و بي. شود اشتها مي بنابراين طفل بداخالق و بي

تواند به  از طرفي چون نمي. شود است عفونت خفيفي در موضع اتفاق بيفتد كه باعث تب خفيف مي
  .برد راحتي تنفس داشته باشد مرتباً به بيني دست مي

  .طفل جسمي را به داخل بيني برده و جسم در مجرا باقي بماند گاهي هم ممكن است
  :درمان

براي اين كار كمي موم آب كرده به روغن اضافه . كنيم چرب ميبيني را از داخل و خارج كامالً 
ريزيم و  سپس طفل را به پشت خوابانيده، چند قطره روغن در بيني او مي. كنيم تا زود خشك نشود مي

  .رسانيم تا طفل عطسه كند و جسم خارجي به وسيلة آن خارج شود بيني ميآور به  كمي عطسه
  
  
 

 گرفتگي بيني -11
تواند به علت سرماخوردگي و يا به علت كيفيت شير  علت رطوبت غليظ در بيني است كه مي

  .گرفتگي بيني گاه آنقدر شديد است كه طفل قادر به تنفس نيست. خورده شده باشد
  :درمان

  .يه است بايد كيفيت شير را اصالح كرد و به عبارتي دايه را درمان كرداگر علت از شير دا
  :توان موارد زير را انجام داد اما به طور كلي در هر دو صورت مي
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ريختن آب گرم بر سر وي و بخور آب گرم كه اگر موادي مثل اكاليپتوس و يا اسانس نعنا  -
 .اضافه شده باشد مفيدتر است

 .ست و يا با يك پارچة خشنماساژ سر به ماليمت با د -

 ورم حلق  -12
  .شود قورت دادن مواد غذائي مشكل شود ورم بين دهان و مري است كه باعث مي

چون حرارت بدن در اطفال زياد است، رطوبت مغز را پائين كشيده و به اعضاي متصل به وي كه 
  .شود منتقل كرده و باعث تورم آنها مي حلقتر هستند، مثل ناحية  پايين
  :ندرما
 .غرغره مغز فلوس و خوردن خيار چنبر در شير دايه است -

 ورم لوزه -13
رطوبت و يا همان بلغم مغز به علت حرارت بدن در اين سن پائين آمده و در ناحية لوزه استقرار 

  .يابد مي
اگر علت بلغم باشد عالئم افزايش . عالمت آن تورم و دشواري در مكيدن و فرو بردن شير است

كه در اين ورم گرم يماري وجود دارد اما گاه علت بيماري افزايش حرارت بدن است بلغم به همراه ب
  .در بيمار مشهود است زمان عالئم افزايش حرارت بدن

  :درمان
  .كنيم دايه را از خوردن غذاهاي مولد بلغم منع مي -
ين انگشت را در عسل زده، خيلي كم زمه بر آن پاشيده بر لوزتين ماليده و سر او را به پاي -

خم كرده تا ترشحات زياد از دهان خارج شود و اگر بهبود نيافت بعد از سه روز انگشت را بر 
  .شود تا درمان كامل شودروي آن فشار داده تا جدار آن پاره شده و اخالط از آن خارج 

كنيد تا حرارتي سرد بر سر طفل و بر روي مالج طلي  اما اگر علت حرارت است؛ چيزهاي -
. توان از رندة كدوي تازه و يا خيار تازه استفاده كرد مي. بلغم است زايل شود كه باعث سيالن

اي كه دختر دارد و يا تر  چكانيدن شير دايه. برگ حنا و برگ كاسني و گشنيز هم مفيد است
 .كردن پارچه با اين شير و انداختن آن بر روي سر طفل مفيد است

 سرفه -14
 .ند و عالمت آن سرفة خشك استك اي كه به علت خشكي ريه بروز مي سرفه )1
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  :درمان
دانه با  عالوه بر آن خوردن لعاب به. هاي مناسب است درمان آن ماساژ ناحية ريه از پشت با روغن

بايد مرتباً داروها و غذاهاي مرطوب استفاده كند خصوصاً . به صورت نيمگرم مفيد است بكمي عسال
ي ابر) اگر غذاخور است(آلبالو پيش از غذا اگر مزاج وي گرم و خشك است از آب شاهتوت و رب 

 .توان استفاده كرد طفل و دايه مي
ها اين قسم بيشتر است كه اكثراً  كند و در بچه اي كه به علت شدت رطوبت بروز مي سرفه )2

با سرماخوردگي همراه است و عالمت آن آبريزش بيني و ساير عالئم افزايش رطوبت و 
 .سرماخوردگي است

  :درمان
  ،ون سرماخوردگي باشداگر بد -
آب سرد نخورد و خصوصاً اگر سردي و رطوبت همزمان باشد كمي عسل در آب نيمگرم  -

گاه انگشت را داخل عسل زده و نمك بر آن پاشيده و ريشة زبان را  گاه. ريخته به او بخورانيد
  .با آن ماساژ دهند تا رطوبت زيادي از اين طريق خارج شود

چرب كردن . ناشتا حلواي مغز بادام و يا گردو ميل شوداگر سرفه مزمن است بصورت  -
  .پارچة پشمي هم مفيد استسينه با موم و روغن و گرم نگه داشتن آن به وسيلة 

  ،اگر سرفه به همراه سرماخوردگي است -
  .آب گرم بر سر او بر يزيد و سر را پوشيده نگاه داريد -
  .بدهيد به صورت ناشتا حلواي مغز بادام و عسل به او -
ر سرفة اطفال هر چند علت آن افزايش بلغم باشد، اما مواد شديداً گرم و خشك نبايد د -

بلكه در جهت نضج ماده و كاهش درجة . خصوصاً اگر طفل تب داشته باشد. استفاده كرد
كنيم چون در بسياري از موارد همين اقدامات باعث بهبودي كودك  حرارت بدن عمل مي

  .است
. ل ماساژ داد و سپس ريشة زبان را فشار دهيم تا بلغم خارج شودتوان به ريشة زبان عس مي -

  .دانه و صمغ عربي و عسل را هر روز با شير به طفل خورانيد توان كتيرا و به عالوه بر آن مي

 خرخر در زمان خواب - 15
  .شود ها در زمان خواب از حنجرة اطفال خارج مي بآواز بلندي كه ش عبارت است از



۴٩ 
 

دانيم در خواب حرارت غريزي متمايل به باطن  همانطور كه مي. ريه استآن زيادي رطوبت علت 
بنابراين چون بدن اطفال داراي رطوبت زيادي است و مجراي تنفسي هم ضعيف . شود و داخل بدن مي

  .كند است رطوبت زيادي در ريه جمع شده و ايجاد مزاحمت مي
  :درمان

  عسالب گرم را قطره قطره بخورانيد -
  كم بخورد وبيده با عسل مخلوط و كمبذر كتان را ك -
  ئيده و عسل را به طفل بخوراننداسزيرة نرم  -
  شير دايه را با دادن گرميها اصالح كرده و دايه وقتي گرسنه شد غذا بخورد -
  وهواي سرد و گرية زياد حفظ كنيد كودك را از آب -
  هاي گرم چرب كنيد ريشة گوش و سينه و گردن او را با روغن -
 .بادام عسلي به وي بخورانيدگاه حلواي مغز  -

 استفراغ -16
  عبارت است از خروج محتويات معده كه سه نوع است؛

 .از زياد خوردن شير ايجاد شود )1
  :درمان

شير را به اندازه و در حد نياز كودك بدهيد تا در معده جمع و فاسد نشود و معده جهت دفع آن 
ظرافت تحمل اين مواد را ندارد و  به وسيلة استفراغ تالش كند چون غشاي دهان و زبان به علت

توان از بنفشة كوبيده شده و يا بنفشة مخلوط با گل محمدي و كمي  ضمناً مي. اعث آسيب آنهاستب
 .زعفران استفاده كرد

 .زيادي بلغم در معده كه عالمت آن خروج بلغم به همراه استفراغ است )2
  :درمان

زداها  توان از بقية بلغم مي. به او بخورانيدآب پوست خارجي پسته را نرم سائيده و با آب سيب و يا 
 ...هم استفاده كرد مثالً از آويشن، شيرين بيان و

غلبة صفرا در معده كه عالمت آن خروج صفرا در موقع استفراغ به همراه ديگر عالئم وجود  )3
 .حرارت است

  :درمان
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مجموع آنها مفيد  خوراندن رب ريواس، شربت ريواس، آب غوره هر يك به تنهائي يا جوشاندة
اما . توان از سركه انگبين هم استفاده كرد مي. است كه آن را كمي با عسل شيرين و سپس ميل كنند

پس بايد در موقع مصرف آنها معده از شير . توان همزمان با مصرف اينها از شير استفاده كرد نمي
  .ودخالي بوده و بعد از مصرف آنها حداقل يك ساعت به كودك شير داده نش

 اسهال و استفراغ - 17
  .عبارت است از اسهال و استفراغ شديد كه ناگهاني بروز كند

زماني كه شير و يا غذاي اول . درپي خوردن است درپي و يا شير و غذا پي علت آن شير خوردن پي
هضم نشده، غذاي بعدي خورده شود و يا بعد از مصرف غذا فعاليت زياد كند كه در اين زمان سوء 

  .كند ميهضم بروز 
  .اين بيماري حاد و خطرناك است و بايد سريعاً در جهت درمان اقدام نمود

كند، نبايد سعي در  تا زماني كه ماده در حركت است و طبيعت بدن در جهت دفع آن عمل مي
در اين زمان . ضمناً نبايد كودك شير و غذا مصرف كند مگر در حد ضرورت. احتباس آن كنند

  .ك را خوابانيد چون خواب و سكون و آرامش بهترين درمان استالمقدور بايد كود حتي
اما اگر علت افزايش صفرا است و حرارت غالب است، بايد عرق كاسني و عسل و يا سركه انگبين 
به او بخورانيم و چون استفراغ كند مجدداً آن را به طفل بدهيم تا زماني كه استفراغ كردن متوقف 

  .ضر از معده خارج شده استشود و مطمئن شويم كه مادة م
 

 اسهال -18
 .در موقع رويش دندان كه قبالً گفته شد )1
شود كه علت احتماالً فصل نامناسب در از  گاه در موقع از شير گرفتن طفل عارض مي )2

 .شيرگيري طفل است
  :درمان

مجدداً شير دادن را شروع كنيم تا اسهال بهبود يابد و بعداً در فصلي كه هوا مناسب است كودك 
اگر . ليكن تا زمان بهبودي اسهال شير را كمتر كرده و غذاي بيشتري به طفل بدهيم. ا از شير بگيريمر

 .توان از عرق نعنا و بارهنگ و عسل در درمان استفاده كرد بهبود نيافت مي
 .كند گاه به علت زياد خوردن و تداخل در خوردن بروز مي )3
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  :درمان
توان در اين حال از آويشن، شيرين  مي. ه را تقويت كرددر اين حال براي درمان بايد كبد و معد

بيان، عرق رازيانه و همزمان عدم تداخل مواد غذايي با هم و جلوگيري از زياد خوردن مواد غذايي نيز 
 .سود برد

 يبوست  -19
  .شود به علت كاهش رطوبت در دستگاه گوارش ايجاد مي

  :درمان
 .استفاده نمود... موادي مثل انجير، خاكشير وتوان از  مي. بايد در جهت رفع خشكي عمل كرد

 پيچش - 20

تواند به تنهائي و يا به همراه اسهال و يا يبوست باشد؛ طفل گريه  پيچشي كه در روده بوده و مي
كند  اين نوع بيشتر در اطفال شيرخوار به علت ضعف معده بروز مي. پيچد كند و به خود مي مي

  .شود ها جمع مي شد كه از آن باد توليد شده و در معده و رودهخصوصاً اگر شير نفاخ و زياد خورده با
  :درمان

  .طفل با روغن گل است ماساژ با شير گاو تازة نيمگرم و ماليدن پشت
  .از اقدامات ديگر اينكه دايه طفل را بر شكم خود و يا ران خود بخواباند و او را آهسته تكان دهد

 

 هاي دستگاه گوارش انگل  -21
  نوع است؛ 4بلغم در دستگاه گوارش است و علت آن افزايش 

  :حيات
  .طوالني و بلند است و بيشتر در رودة باريك است )1

  :حب القرح
اه گ. كولون و انتهاي رودة باريك استعريض و پهن و شبيه تخم كدو است و بيشتر در  )2

ت شوند ولي گاهي چند عدد به هم پيوسته و ممكن اس كم دفع مي ها جداجدا هستند و كم كرم
گاه با خوردن داروهاي مناسب كيسة مملو از كرم يكمرتبه . در تعداد زياد و با هم دفع شوند

  .شود خارج مي
  :مستدير
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  .مدور و گرد است و انتهاي رودة باريك و كولون است )3
  :دودالخلّ و يا كرم مطلق

 آيد و بيشتر در انتهاي دستگاه است كه در سركه بوجود مي كرميكوچك و باريك و شبيه  )4
شود نواحي  ها از مقعد خارج مي گوارش و در ركتوم و نواحي اطراف مقعد است و چون شب

  .شود كند و باعث خارش ناحية مقعد در هنگام شب مي اطراف مقعد را مجروح مي
شود و در درجة بعد نوع اول اما دو نوع دوم و سوم در درجة  ها ديده مي اخير بيشتر در بچه نوع

كند زيرا در  ن در آنها بايد يبوست غالب باشد و بيشتر در بالغين بروز ميچو. شود بعد عارض مي
  .مزاج اطفال اكثراً رطوبت غالب است

  :درمان
خوردن نارگيل كوبيده .اجتناب كودك و دايه از مصرف مواد غذايي مولد بلغم ضروري است -

  .شده و شكر مفيد است
  .گوارش استهاي دستگاه  اسفند از داروهاي مناسب و مهم در انگل -
رم كنيم و سپس بيرون و داخل مقعد را چرب كنيم مانع گزيدن ر موم را با روغن گل گاگ -

  .كرم و خارش موضع است
  :هاي اختصاصي داروها درمان

 .خورانيم كمي آب درمنه در شير ريخته به طفل مي هاي دراز  در مورد كرم -
دچوبه كوبيده شده به نسبت توان از زنجبيل و زر هاي ريز ناحيه مقعد مي در مورد كرم -

 .وزن آنها شكر مخلوط در آب حل كرده و به طفل بخورانيم مساوي و سپس هم

 سوزش ادرار - 22
  .عبارت است از سوزش مجراي ادرار در موقع ادرار كردن

گاه به علت گرمي زياد هوا . علت آن استفاده از اغذيه و ادوية گرم به وسيلة دايه و يا طفل است
  .ن عارضه بروز كندهم ممكن است اي

  :درمان
 كاربرد دارد آب هندوانه كه كمي با شكر شيرين شده و يا شيرة تخم خرفهخوردن  -

  نيز مفيد است نشاندن طفل در آب هندوانه – 
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و شير اگر بهبود پيدا نكرد گشنيز خشك را در آب خيس كرده و تخم كاهوي كوبيده شده  -
 .و طفل را از خوردن مواد غذايي گرم منع كنندهمزمان دايه . دگرفته شده را به او بخوراني

 شب ادراري - 23
  .اينكه طفل شب هنگام در خواب ادرار كند علت آن سردي و ضعف مثانه است

  :درمان
مصرف مصطكي،  –ا خوردن ادوية مقوي و گرم مثل خوراندن عسل به طفل تقويت مثانه ب -

  شاه بلوط، هليلة سياه هر يك به تنهايي و يا مخلوط آنها
  تناب از غذاهاي سرد و مرطوباج -
  زيره و كندر به نسبت مساوي نرم سائيده با عسل مخلوط شود -
 .از خواب در هنگام شب جهت بردن او به دستشوئي بيدار كردن طفل -

 درار سوختگيا -24
  .به علت گرمي و تندي زياد ادرار است

  :درمان
نهايي و يا شستن موضع با آب نيمگرم و سپس آرد جو و عدس و گل سرخ هر يك به ت -

  .مخلوطي از آنها را نرم سائيده و بر موضع بپاشيد
 .استفاده از گل ارمني و گل سفيد سرشوي موضعي هم مفيد است -

  
 

 اگزما  -25
كند كه خارش  هاي بسيار ريز و قرمز بروز مي خشونت و زبري كه در پوست بروز كند، ابتدا با دانه

كم  شود و كم ترشحات غليظ از آن خارج مي ه و كميها جدا شد زياد دارد و با خاراندن موضع پوسته
  .ضايعات در اكثر موارد مدور هستند. يابد ها هم سرايت كرده و در بدن گسترش مي به بقية قسمت

  :درمان
  .از غذاهاي گرم اجتناب كنند -
  .هاي خنك مثل روغن بنفشه استفاده كنند از روغن -
  .انجام حجامت عام -
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 .خوردن عرق كاسني و عسل -
  
 

 اطفال ناف قفت -26
  .زدگي شود را فتق گويند وقتي ناف به علت گرية زياد و يا هر علت ديگري دچار بيرون

  :درمان
 رويرا خرد كرده و با شيرة خرما و يا شيرة انگور مخلوط كرده، ) ترمس(باقالي مصري تلخ  -

  .بندند اي گذاشته و موضع را محكم با آن مي پارچه
مرّ مكي، پوست سرو، مغز سرو، پوست اقاقيا و آلوورا  تر از آن مواد قابض گرم مثل قوي -

 .است

 سكسكه -27
  .شود گاه به علت بد شير خوردن طفل دچار سكسكه مي

  :درمان
  .نارگيل سائيده شده با شكر در زمان سكسكه مفيد است -
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