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تدابیر فصل بهار در طب سنتی ایران
حکمای ایرانی بر این باور بودند که همانگونه که پیدایش بیماری نیاز به سبب دارد، تندرستی نیز نیاز به یکسری 
اسباب دارد. بر این اساس یکی از مهم ترین راه های نگهداری تندرستی (حفظ الصحة) و پیشگیری از بیماری ها در 
طب سنتی ایران، به کار بستن تدابیر متناسب با هر فصل است. در اینجا به بررسی تدابیر فصل بهار بر اساس طب 

سنتی ایران می پردازیم.

بهار طبی و بهار نجومی

تعریف منجمان و طبیبان از فصل بهار متفاوت است. بهار نجومی، فصلی است ۹۳ روزه که با تحویل سال، آغاز و با 
پایان خرداد ماه تمام می شود. اما از نظر طبیبان، فصل بهار، برهه اى از سال است که مردم سرزمین هاى معتدل 
نیازمند پوشیدن لباس گرم به علت سردى هوا و یا خنک کردن هوا به علت گرمى آن نباشند. در مناطقی مانند 

تهران، معموال در نیمه اول اسفند، بهار طبّی آغاز می شود.

مزاج فصل بهار

مزاج فصل بهار معتدل و به عبارت دیگر گرم و مرطوب در حد اعتدال است. بهار به واسطه مزاج خود موافق با تمام 
سنین است و به ویژه برای پیران و صاحبان مزاج سرد و خشک (سوداوی ها) مناسبترین فصل است، امّا برای 

صاحبان مزاج دموی باعث مشکالتی می شود.

تدابیر فصل بهار

تدابیر پیش از بهار

واقع این است که برای داشتن بهاری خوشایند، باید زمستانی مطلوب را پشت سر گذاشت. به این معنا که در 
زمستان، غذای مناسب خورد، با انجام ورزش به تعریق و دفع مواد زائد کمک کرد و راه های دفعی دیگر مثل روده ها 

را مراقب بود تا دچار مشکل نشوند و مثال در صورت یبوست، به درمان آن اقدام کرد.

تدابیر بهاری

تغذیه در فصل بهار
توصیه ها

بهترین کار در بهار، کم خوردن و کم نوشیدن است. با این کار، بار دفعی بدن کم تر می شود و طبیعت بدن  .۱
می تواند با تمام توان، به مقابله با بیماریهای این فصل بپردازد.

در این فصل باید بیشتر از غذاهایی استفاده کنیم که ارزش غذایى کمى دارند، یعنی شکم پر کن هستند،  .۲
مثل میوه ها، سبزیجات، ساالدهای ساده، آش های بدون گوشت، شورباها و سوپ های مناسب.

غذاهایی مانند بورانی اسفناج، بورانی شبدر و یونجه، آش شبدر و قره قروت، چلو گشنیز با گوشت جوجه  .۳
خروس 
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نوشیدنیها و ربهای خنک و فرونشاننده گرما مانند شربت ریواس، شربت زرشک، شربت آبغوره، شربت آب  .۴
لیمو، شربت رب انار، سکنجبین،کاهو سکنجبین، سوپ جو

حبوبات با طبع خنک مانند ماش، نخود فرنگی و جو. .۵
آب ماست و آب دوغ برای افراد بسیار گرم مزاج. .۶

عرقهای گیاهی مثل عرق بید، عرق خطمی، عرق شاه تره, عرق کاسنی .۷
پرهیزات

از پرخوری و درهم خوری پرهیز شود. .۱
غذاهای خونساز مثل گوشت ها، شیرینی های قوی، روغن ها، تخم مرغ و ... کمتر مصرف شوند. .۲

خوردنى ها و آشامیدنى هاى با طبع گرم و به ویژه با طبع گرم و تر، محدود شوند. .۳
از خوردن غذاهاى شور، تلخ و تند و تیز پرهیز شود. .۴

از خوردن غذاهاى غلیظ مانند کلهپاچه، گوشت گاو، خامه، ماست ترش و ... خودداری شود. .۵
مصرف غذاهای کنسروی و مانده در این فصل حتی از فصول دیگر هم مضرتر است. .۶

مرسومات تغذیه ای امروزی بهار(آجیل های بوداده، شیرینی های قنادی، شکالت و کاکائو، انواع پلوها و  .۷
چلوها با خورش های گوشتی و کباب ها و ...) همه و همه در جهت بدتر شدن اوضاع بهاری بدن عمل می 

کند و باید از آنها پرهیز کرد.
غذاهایی مانند فست فودها در بهار هم مثل همیشه در ایجاد عوارض بدنی نقش ویژه ای دارند. .۸

سایر تدابیر

فعالیت بدنى باید در حد متوسط باشد تا به دفع مواد زائد کمک کند. اگر ورزش و فعالیت سنگین انجام  .۱
دهیم، گرماى زیادى در بدن تولید مى شود که موجب ایجاد عوارض می شود. به عالوه فعالیت بدنى کم نیز 

فایده اى براى بدن ندارد.
بهترین زمان ورزش کردن در بهار، یکی دو ساعت بعد از طلوع آفتاب است تا از سویی سرمای صبحگاهی  .۲

تعدیل شده باشد و از سویی، گرمای میانه روز غلبه نکرده باشد.
پوشیدن لباسهایی با جنس کتان بهترین نوع پوشش است. البته کرباس نرم نیز توصیه شده است. .۳

در بهار باید از استحمام طوالنی یا خیلی گرم و سونا اجتناب کنیم. .۴
در صورتی که به مسافرت می روید، شهرهایی با آب و هوای معتدل را به عنوان مقصد سفر انتخاب کنید. .۵

رفع یبوست از راه های کمک به دفع مواد زائد بدن است که می توان با تدابیر ساده به درمان آن همّت  .۶
کرد.

فصل بهار بهترین فصل برای اقداماتی مانند حجامت، فصد و زالواندازی است. البته نیاز به تذکر ندارد که  .۷
این کارها باید با مشورت و نظر پزشک مجرّب صورت بگیرد.

بیماریهای شایع فصل بهار
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صرع و سکته، دملها، ورمهای چرکی، جوشها، سینوزیت، زکام، گرفتگی صدا، سرفه و....(آلرژی بهاره)، درد مفاصل، 
اوریون، سرخجه، سرخک، آبله مرغان، سرماخوردگی و سرفه از جمله رایجترین بیماریهایی هستند که با فرا رسیدن 

فصل بهار در میان بزرگساالن و کودکان دیده میشود.
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