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 دانشگاه علوم پسشکی قن
 

  دانشکده طب سنتی     

3 



 تغذیه و شیوه های آن درطب سنتی ایرانی:  ضوعمو

 

توجه به نقش تغذیه در پیشگیری، بهبود یا ایجاد : هدف

 .بیماریها

ارائه الگویی جامع و کاربردی از رژیم غذایی  و شیوه های 

تغذیه در افراد و گروههای مختلف جهت پیشگیری و درمان 

 بیماریها
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وضعیت فعلی سالمت و بیماری در دنیای امروز: 

 

 پیشرفت در کنترل  و ریشه کنی بسیاری از بیماریهای

واگیردار مثل آبله و فلج اطفال و طاعون و سیاه سرفه 

 ...و

 پیشرفت تکنولوژی و وسایل و ابزار تشخیصی و

پاراکلینیکی و تکنیکهای جراحی، تله مدیسین،سلولهای 

 بنیادی
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 :بیماریها از وپیشگیری سالمتی امروزبهداشت معضالت

دیابت، مثل مسری غیر و مزمن بیماریهای افزایش و ظهور و بروز 

 کم انواع متابولیک، بیماریهای بدخیم، بیماریهای افراطی، های چاقی

 و کرون استخوان، پوکی ناباروریها، ژنتیکی، جهشهای خونیها،

          اطفال بیماریهای روانی، و روحی بیماریهای اولسروز، کولیت

 زنان بیماریهای (ناشناخته و ژنتیکی بیماریهای )

 

بیماریهای عروقی، قلبی حوادث مثل بیماریهایی شیوع سن کاهش 

 گوارشی

شیوع دیابت، کانسر، کبد چرب، کم خونیها: آمار مراکز رسمی 
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 در علت مهمترین یا اصلی علت

 سبک تغییر  را بیماریها این بروز

 اند نموده بیان تغذیه و مردم زندگی
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 رسالت حرفه ای گروههای پزشکی امروزه آموزش تغییر

 

سبک زندگی مردم است و جز این هیچ طرحی مشکل گشا  

 نیست

 

درمان غالبا انجام نمی گیرد و بیشتر کنترل بیماریها مطرح 

 می شود
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 هر مکتب و شیوه و الگویی که بتواند در تغییر این سبک

موثر باشد و کمک نماید باید مورد توجه قرار گیرد و از 

 آن استفاده شود

 

به پرداختن آن عطف نقطه و سنتی طب قوت نقاط از یکی 

 در زندگی های شیوه مدیریت و اصالح و زندگی سبک

 ارائه  گفت بتوان شاید و است  بیماریها از جلوگیری

 از سالمتی بهداشت الگوهای ترین غنی از یکی دهنده

   است زندگی سبک طریق
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 :حکیم گیالنی

 می قرار مهلک وناخوشیهای امراض معرض در مردم اغلب اینکه

 ضعف و کسالت احساس دائما ظاهری سالمت حال در اینکه یا و گیرند

 و خوردن طریقه که است آن سبب به کنند می هضم وسوء عمومی

 رفتارهای و ورزش و بیداری و خواب ومقدار آن ترتیب و آشامیدن

 دانند نمی را آن مانند و زناشویی ومسائل رفتن حمام قبیل از بهداشتی

 کرد مراجعه طبیب به باید مرض و ناخوشی زمان در که کنند می فکر و

 های دستورالعمل طبیب که است صحت زمان در طبابت فائده حالیکه در

 .....و کند تعیین فرد برای را زندگی ضروری
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 مجدد طب سنتی درچرا احیای 

 

 است؟دستور کار قرار گرفته  

11 



 ویژگیهای طب سنتی ایرانی
 

 دارای پشتوانه علمی و تجربی هشت هزار ساله و براساس اصول 
 

 وفلسفه و مبانی مشخص و جامع، همراه با روشهای قانونمند و کتب
 
 تخصصی  
 

 whey  proteinکتاب قانون، تشریح چشم، 
 

 سبک زندگی و پیشگیری از بیماریها 
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 خواسته عمومی وتقاضای جهانی و مشکالت پیش روی بهداشت و 

 

 درمان، سازمان بهداشت جهانی، رفرنسهای علمی

 

 دارای فلسفه و برنامه قوی در حفظ سالمتی و پیشگیری ازبیماریها

 

 هزینه های درمان و دارو، اقتصاد :که مورد نیاز زمان حاضر است

 

 دندانپزشکی : مقاومتی، کم اثربودن درمان مانند
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 :نظریه جامع طب سنتی راجع به اسباب سالمتی وبیماری

 تمام پدیده های هستی با جسم وروح انسان تعامل دارند 

نور خورشید ، آب وباران ، نوع آب و هوا، رنگ، موسیقی، حاالت 

 روحی وروانی، بو و رایحه،غذا، جو پیرامون آدمی و کرات دیگر

 

چگونگی تعامل انسان با پدیده های هستی است که می تواند از این 

 پدیده ها در جهت سالمتی یا بیماری بهره بگیرد 
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و  زندگی سبک برآموزش ایرانی پزشکی تعالیم از ای عمده قسمت 

 را بیماریها درمان اول قدم و است شده متمرکز بیماریها از پیشگیری

 مستقلی کتابهای آن بر عالوه و اند دانسته می  زندگی سبک تغییر

  اند نگاشه باب این در نیز

بیان محور شش در ایرانی درطب سالمتی بهداشت صحیح الگوهای 

 آب مدیریت نوشیدنیها، و غذاها مدیریت :از عبارتند که است شده

 و روحی شرایط مدیریت واستراحت، ورزش مدیریت فصول، و هوا

 بهداشتی اعمال از بعضی مدیریت بیداری، و خواب مدیریت روانی،

 مدفوع،تعریق ادرار طریق از بدن زائد مواد استحمام،دفع مثل خاص
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نسبت کالری سهم و انرژی هرم اساس بر بیشتر رایج طب در تغذیه 

 شود می تعریف غذایی گروههای و روزمره فعالیت به

17 



 :برخی از تفاوتها وشباهتهای تغذیه درطب رایج و طب سنتی

 

 هرم غذایی و کالری دریافتی و رشد ونمو بدن و حفظ سالمتی-1

 آنالیز مواد غذایی و آزمایشات فیزیکی و شیمیایی-2

 تغذیه با توجه به مزاج شخص مغتذی و فصل و آب وهوا وسن-3

 نقش مهم تغذیه در ایجاد حاالت روحی، احساسات و شخصیت-4

اوقات غذا )پیگیری سرنوشت مواد غذایی تا رسیدن به مقصد نهایی -5

خوردن، ناسازگاریهای غذایی، اوقات ممنوعه تغذیه، ترتیب و توالی 

 (بعضی ازغذاها، رابطه تغذیه با خواب،فعالیتهای بدنی
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 بر طبق آموزه های طب سنتی غذاها

 دارند بر تمام امورات زندگی ما تاثیر
 

رشد جسمی و فیزیکی، اخالق، هوش، حافظه، احساسات، : مثل

 ...خشم، خواب، بیداری، تخیالت و شهوات و
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 امروز در بالین هم عوارض زیادی را از غذاها شاهد هستیم

 

 مثل بی خوابی و عصبیت،آرامش و خواب آلودگی، درد مفصلی، خارش 

 

 ها و آلرژیهای پوستی و تنفسی، مشکالت گوارشی، شب ادراری، طپش

 

 قلب، اسهال و یبوست، سردرد، فشار خون، تشدید بیش فعالی، ضعف  

 

 و بی حالی، جوش پوستی و آفت
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نظرات طب سنتی راجع به تغذیه: 

 تناسب مزاجی غذا با شخص مصرف کننده غذا که اگر رعایت نشود

 در کوتاه مدت و بلند مدت باعث عوارض و بیماری می شود

دارند از نظر طب ....به طور مثال انواع گوشت که همگی پروتئین و

 سنتی دارای مزاجهای مختلف هستند

کبک گوشت گوسفند، انواع گوشت وگوساله، گاو گوشت مثل 

 میگو گوشت ماهی، گوشت مرغ، شتر و شتر گوشت وبلدرچین،

  مرغ گوشت
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 ویا بعضی از مواد غذایی مصرف آنها در بعضی از افراد ایجاد

عوارضی می کند مثال گردو، لبنیات، ترشی، عسل در کودکان بیش 

فعال یا ادویه جات گرم که در بعضی از افراد ایجاد بی قراری وطپش 

 قلب و بی خوابی، خشکی پوست می کند

کودکی،)سن تناسب غذایی، ماده نوع با وهوا وآب فصول تناسب 

 و کیفیت با مختلف روانی و روحی حاالت تناسب (جوانی،کهولت

 دهد می قرار بررسی مورد غذایی ماده کمیت

شخصیتی و عاطفی و روانی و روحی حاالت گیری شکل در غذا نوع 

 است گذار تاثیر
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غذایی خوردن،ناسازگاریهای غذا اوقات راجع ایرانی طب منابع در 

 غذاها،عوارض انواع توالی و ترتیب خوردن، غذا ممنوعه اوقات

 و خواب با تغذیه رابطه تغذیه، از پس اعمال غذاها، از بعضی

 نماید می بحث روحی و جسمی فعالیتهای سایر و بدنی فعالیتهای

آب،اوقات نوشیدن آبها،آداب انواع از استفاده چگونگی مورد در 

 ومضار ومنافع غذا طبخ ظروف غذا، پخت آب،نحوه نوشیدن ممنوعه

 کند می بحث کدام هر
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مهم تزین اصل در تغذیه 
شناخت مزاج غذا و شخص 

 مغتذی است
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 شناخت مزاج غذا از چند وجه: 

1- رنگ 

2- بو و رایحه 

3-  (ترش، چربشیرین، تلخ، تند، تیز، شور، )مزه 

4- تاثیر در بدن شخص معتدل 

5- سرعت استحاله وتغییر در برابر تغییرات خارجی و... 

6- تمایل به بعضی غذاها دربعضی از فصول برای )طریق تجربی

 (بعضی از مزاجها
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 هساج آدهی
 

هجووعه ای از خصوصیات فیسیولوشیکی، رفتاری و : کاربردیتعریف 
 روحی 
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 شناخت مزاجهای مختلف

 علم روز -1

 طب سنتی -2
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 علم روز
 

 در حوزه روانشناسی و روانپزشکی -1

 

 در تحقیقات و مقاالت جدید کاربردی -2
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Hot and Cold natures and some parameters of 
neuroendocrine and immune systems in 
traditional Iranian medicine: a preliminary 
study. 

J Altern Complement Med. 2008 
Mar;14(2):147-56.  
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Thermogenic ingredients and body weight 
regulation 

Int J Obes (Lond). 2010 Apr;34(4):659-69.  

  

می نماید که تنظیم وزن بدن به عوامل زیادی مثل نوع غذا، تاثیر بیان 

بستگی ( مزاجی)فردی خصوصیات هورمون سمپاتیک روی لیپولیز، 
 دارد
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Thermogenic characterization of ghrelin 
receptor null mice. 

الغر دارای بافت چربی قهوه ای بیشتر هستند و همچنین به موشهای 

 هستندانسولین حساستر 

------------------------------------------------------------------ 

White, brown, beige/brite: different adipose 
cells for different functions?  

سلولهال چربی قهوه ای مسئول متابولیسم باالی بدن شناخته شده بافت 

 هستنداست و به دنبال راههایی برای افزایش سلولهای چربی قهوه ای 
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Effects of ingestion of a commercially available thermogenic dietary 
supplement on resting energy expenditure, mood state and  

cardiovascular measures. 

J Int Soc Sports Nutr. 2013 Apr 30;10(1):25 

 

ساعت باعث افزایش متابولیسم می شودچهار و چای سبز در کافئین   
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 :شناخت مزاج در طب سنتی
 

 (سرد)و( گرم)الغر

 

 (سرد)و ( گرم)چاق
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 ؟ رفع حرارت (صفراوی)رژیم غذایی در یک فرد گرم و خشک 

 

 

 استقرار بیماری-3عالئم اولیه عدم تعادل  -2سالمت  -1:سه حالت
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محدودیت های غذایی در یک فرد با مزاج گرم وخشک: 

 مثل گوشت شتر،گوشت ......گوشتهای گرم وخشک ؟ راه شناسایی؟

 ...کبوتر، کبک، بلدرچین و

سبزیجات گرم وخشک مثل شاهی، سیر، پیاز، ترخون، نعناع، تره 

تنقالت مثل گردو، خرما،عسل زیاد 

زنجبیل، دارچین، زیره، فلفل، زعفران: افزودنیها 

چای زیاد، چای آویشن، قهوه، نسکافه و دم نوشهای گرم : نوشیدنیها

 و خشک

غذاهای سرخ شده، نمک زیاد، قندهای ساده، به : سایر مواد غذایی

 طور کلی غذاهای تند وتیز و شور و خیلی سرخ شده
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برخی از توصیه های غذایی در مزاج گرم و خشک: 

 گوشتهایی که مایل به رطوبت وسردی باشند مثل گوشت ماهی، میگو
 بزغاله

کاهو، گشنیز، خرفه، اسفناج، خیار: سبزیجات مایل به سرد وتر مثل 

بادام، بادام هندی، هندوانه ، هلو، خیار : تنقالت و میوه ها مثل 

گرد غوره ، زرشک، ترشی، سماق، شربت آب لیمو: افزودنیها مثل 

شربت آب (ورون)چای بهار نارنج،چای به لیمو: نوشیدنیها مثل ،
 لیمو،شربت زرشک

پنیر، لبنیات، خامه ، سرشیر، زرده تخم مرغ : بقیه مواد غذایی مثل
 (خورشتی، حلوایی)عسلی، آبگوشت ، غذاهای آب پز و بخار پز، کدو

  سوپ جو، پلو ماش، شیربرنج، فسنجان بادام، قندهای مرکب 
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 :رژیم غذایی دریک فرد سرد و خشک
 

 

 رفع خشکی
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 برخی از محدودیتهای غذایی در مزاج سرد وخشک: 

مثل گوشت گاو، ماهیهای : گوشتهای با مزاج سرد وخشک وگرم وخشک
 نمک سود وشور، گوشت شتر، گوشت پرندگان صحرایی

تره، ترب، پیاز، سیر، شاهی، نعناع، ترخون: سبزیجات گرم وخشک مثل 

گردو، شکالت و :تنقالت و میوه های سرد وخشک، گرم وخشک مثل
قهوه، عسل زیاد، لواشک ترش، تمر هندی ترش، شیرینی قنادی، خرمای 

 زیاد، میوه های ترش و کال

زعفران، دارچین، زنجبیل، زیره، فلفل و ادویه، سرکه، : افزودنیها مثل
 دوغ وماست ترش، ترشی

غذاهای سرخ شده، نمک زیاد، خیار شور، بادمجان: بقیه مواد غذایی مثل 

به طور کلی غذاهای ترش و شور و تند و تیز و ....... عدس، ته دیگ
 خیلی سرخ شده

41 



توصیه های غذایی در مزاج سرد وخشک: 

گوشت گوسفند جوان، گوشت ماهی های لطیف و زود : گوشت ها مثل

 هضم ، میگو

گشنیز، خرفه، اسفناج، کاهو، خیار : سبزیجات مثل 

بادام، مویز، نخود چی، پسته، توت، بادام هندی، :تنقالت و میوه ها مثل

 نارگیل، هلو، انگور شیرین، سیب شیرین، انجیر، هندوانه، هویچ

 

فسنجان بادام، شیر برنج، لبنیات پر چرب و شیرین: بقیه مواد غذایی مثل 

 رد گندم، آسوپ جو و گندم، آش بادام، کدو خورشتی و حلوایی، فرنی با

 سوپ بال مرغ، پنیر تازه، زرده تخم مرغ، ماء الشعیر
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 مزاج سرد وتر: 

 عکس مزاج گرم و خشک 

 تذکر این نکته ضروری است که  آب سرد و یخ از مهمترین اسباب

 افزایش سردی و رطوبت در این گروه است 

 تذکر دوم اینکه در بحث رژیم غذایی شرایط سنی و آب و هوایی را

 هم باید مد نظر قرار داد
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 بعضی از غذاها که برای همه مزاجها مضر است: 

 سوسیس و کالباس و ژامبون 

مواد غذایی کمپوتی و کنسروی 

میوه های گلخانه ای 

 (جوش شیرین و پکینگ پودر)کک های صنعتی 

مواد غذایی با مواد نگهدارنده و رنگهای افزودنی 

آب میوه های مصنوعی 

مشکالت غذایی امروزی و میکروب و ویروس؟ 
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 تا وقتی اشتهای واقعی و کامل ایجاد
خوردن غذا نشده نباید غذا خورده شود،

وسوء سبب تداخل  واقعیبدون اشتهای 
 بیماریهای خطزناکی می شودو هضم 

 

46 



- وسیری غذا خورده نشود زیرا باعث درامتال : 
1- تحیر طبیعت 

2- عدم نضج غذا 

3- نامناسب  کیلوستولید 

4-عدم استراحت معده وضعف معده 

 5- فساد غذا 

6- تولید گرفتگی در عروق 

7- میشود.... بیماریهای مفصل و کلیه و ضیق النفس و 
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 :اصول تغذیه کراوس

  افراد خون گردش در غذا های پروتئین از بسیاری علیه بادی آنتی وجود

 

   از توجهی قابل مقادیر شناسی ایمنی نظر از که دهد می نشان سالم

 

   گردش وارد و  کرده فرار ازهیدرولیز نخورده دست بزرگ، پپتیدهای

 

 شود می پورت خون
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1- اگر نفخ و قراقر همراه اشتهاء نباشد اشتهاء واقعی است : نفخ و قرار
 .و اگر با نفخ و قراقر همراه باشد اشتهاء كاذب است 

2-  آروغ، )هر وقت كه طعم غذا مستحیل در آروغ باشد (: آروغ)جشاء

و آروغ زیاد باشد این اشتها كاذب است و اگر ( همراه طعم غذا باشد
 .                              اینگونه نباشد واقعی است

3- اگر اشتها همراه ثقل معده باشد كاذب است و در غیر این : ثقل معده
 .صورت واقعی است

4- هنگامي كه اشتها در فاصله زماني نزدیكي : زمان استعمال غذاي قبلي

.                                                                                از غذاي قبلي ایجاد شود كاذب است و در غیر این صورت واقعی است 

اگر مقدار غذاي مصرفي بیشتر از اشتهاء وتحّمل قّوه بدني : مقدار غذا -5
 .باشد غالبا اشتهاي كاذب است و در غیر این صورت واقعی است

 

49 



 

50 



 بگیرد؟ قرار نظر مد نباید مواردی چه در اشتها

 کاذب اشتهای

 ناقهین

 

 چگونه؟ دار تب کودکان
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در صورت ایجاد اشتها و گرسنگی، غذا خوردن را نباید زیاد به 

 

  تاخیر انداخت چون باعث تحلیل حرارت غریزی و ضعف والغری 

 

 و رفتن اشتها می شود 
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بیماریهای مثل بیماریها از بسیاری) شود جویده خوب غذا 
 عمومی، ضعف دیابت، عصبی، پوستی، مفصلی، ، گوارشی

 زیرا بگیرد سرچشمه غذا نجویدن ازخوب تواند می چرب کبد
 معدی هضم آماده وغذا نشود جویده خوب دردهان غذا وقتی
 در کند وهضم دهد نضج بدرستی آنرا تواند نمی هم معده نباشد
 می کبد تحویل نیافته نضج کیلوس و منهضم غیر غذای نتیجه
 می ایجاد ناصالح وخون اخالط ناصالح کیلوس ازاین و شود
 بافتها بین و مفاصل در و ندارد را بدن جذب قابلیت که شود

 کند می رسوب
 جویدن بامکانیسمهای مختلف باعث تحریک  و تنظیم ترشح

 آنزیمهای گوارشی میشود
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 هنوز قدری میل و رغبت به غذا باقی باشد دست

ازغذا کشیده شود زیرا هنگام هضم غذا متخلخل شده 

ومعده ممتلی می شود وباعث سوء هضم وفساد       
 می گردد

 عالئمی که داللت می کند براین که غذا بیش از حد
 :خورده شده است 

 احساس سنگینی در معده ،تنگی نفس بعد از

غذا،اضطراب موقع خواب وجابه جاشدن در بستر 
 وآروغ ترش 
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 غذا راباید به تناسب نیروی هاضمه انتخاب
 : نمود 

غذای پرقوت وغلیظ مانند : هاضمه قوی
 گوشت گاو وبره ، کباب وتخم مرغ آب پز 

 غذای لطیف و زود گذر : هاضمه ضعیف
 ازمعده مانند گوشتهای لطیف 
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 در تابستان دراوایل روز و در زمستان

در اواسط روز غذا خورده شود که 

 هوا معتدل است 

ضررغذای وسط روز در تابستان؟ 

 چه نوع غذایی در وسط روز در

 تابستان خورده شود؟
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 در یک وعده غذایی

چندین غذای مختلف باهم 

 خورده نشود 
تنوع غذایی در وعدهای متنوع 
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 مزه غذا را متناسب با کیفیت غذا انتخاب کرد و هر چه غذا خوشمزه

 تر باشد طبیعت بهتر آنرا جذب و هضم می کند

 

عادت طبیعت ثانوی است و اگر بد هم باشد باید به تدریج ترک شود 
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 در مورد تعداد دفعات غذا خوردن نخستین دستورآن است که در

هنگام نیاز غذا خورده شود و آن هنگام تحریک قوه جاذبه و 

اشتهای غذا است و هنگامی است که معده از غذای قبلی خالی شده 

باشد و خوردن غذا به دلیل عادت یا وعده معین اشتباه است که در 

 .  این صورت اگر غذای قبلی هضم نشده باشد مضر است 
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 شده تکیه شب غذای به که است این است مسلم که آنچه ولی   

 شب ودر کند می کمک غذا هضم به شب خواب که زیرا است

 کامل را هضم و رفته درون غریزی،به حرارت خواب، دلیل به

 برای ظهر هنگام خصوص به و روز در بدن طبیعت و کند می

 و بیداری خاطر به روز در که زیرا نیست آماده گوارش

 می بدن ظاهر سمت به غریزی حرارت حواس، بودن مشغول

 می ضعیف بدن داخل در هضم برای عملکردش پس ، رود

 معتدل و متوسط افراد مورد در الذکر فوق مطالب البته شود

 باشد می المزاج
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 ضعیف –کم خونی :عوارض مصرف زیاد غذای ترش

 .خشک کننده اعضا است –مضر اعصاب  –کننده قوا 
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از مصرف زیاد ترشی جات  

شیرینی جات ،غذای شور 
 وغذای چرب اجتناب شود 
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الغری  و خشکی بدن :عوارض مصرف زیاد غذای شور 

 

 ضعف  -کاهش اشتها: عوارض مصرف زیاد غذای چرب
 سنگینی و کسالت بدن –معده 
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  غذای لطیف و غلیظ با هم خورده نشود مثل

 میوه و گوشت

 

 

 

ماهی :مثل نشود خورده هم با غلیظ غذای دو      
               الویه – ماکارونی و قارچ – مرغ تخم و

  ماست و گوشت -ماکارونی و
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 مصرف آب زیاد در حین و پس از غذا خوردن

باعث سردی معده و شناورشدن غذا بر روی 

معده می شود ، هضم ناقص شده و تولید 

 بیماری می نماید

استثناء؟ 
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 حرکت شدید و سخت بعد از غذا باعث

ضعف هضم و توجه حرارت غریزی به 

ظاهر می شود و از طرفی باعث می شود 

که غذای هضم نشده وارد عروق شود و 

موجب گرفتگی های عروقی شود، البته 

چند قدم راه رفتن و فعالیت مختصر کمک 

به هضم غذا می نماید و همچنین حرکت و 

ورزش قبل از غذا موجب تقویت هاضمه 

 می شود 
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 حرکات سخت وشدید مانند ورزش و فعالیت شدید، پیاده روی زیاد

 وطوالنی

 

 

 استحمام بعد از غذا باعث ایجاد گرفتگی عروقی و بیماریهای دیگر

 می شود
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 :اصول تغذیه کراوس

 

 روز به روز وابستگی سالمت بدن به وجود مجرای گوارش سالم و

 

 مجرای گوارش در مقایسه با سایر بافتها. کارا بیشتر مشخص می شود

 

 به علت فعالیت متابولیک و نیازهای تغذیه ای بسیار باال به کمبود ریز 

 

مغذی ها، سوء تغذیه و آسیب ناشی از سموم، داروها یا قطع جریان 
 خون حساس تر است
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