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 طريق ازها  آن از برخي كه است) قه. 14 قرن تا اول قرن از( مختلف قرون در ايراني سنتي طب در مرجع كتاب 20 حدود ،موردمطالعه مواد ها: روش و مواد
. شد گرفته بهره 2020تا  1999 زماني بازه در) يسيانگل زبان به( يالملل نيب معتبر يها گاهيپا در جديد معتبر پژوهشي آثار از همچنين. شد استخراج نورافزار  نرم

 شد. بررسي و تحليل ي،آور جمع اسنادي-تحليلي روش به ازيموردن يها داده و گرفت صورت مرتبط يها دواژهيكل براساس وجو جست
 حفظ براي. آشاميدن سفارش شده است اصول و آداب رعايت و افزا غيرخشكي و ذيلذ لطيف، مصرف غذاهاي در طب سنتي براي حفظ سالمت قلب به :ها افتهي
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درباره برخي مواد غذايي نظير  ها افتهي اين مشابه. است شده سفارش پرخوري و بد بوهاي معرض قرار نگرفتن در و مبخرات از پرهيز و لطيف يها يدنينوش

 .شد مشاهده نيز مدرن زعفران و انجير، و اصول خوردن و آشاميدن در طب
 نجاما رسد يم نظر به. ستها يماريب آن اعضا به ابتالي از پيشگيري و مغز و قلب كبد، عملكرد بهبود در تغذيه زياد اهميت از حاكي مطالعه اين: يريگ جهينت

 .است ضروري اعضا اين سالمتي حفظ بر ها يدنيآشام و ها يخوراك مختلف انواع ريتأث بر تمركز با بيشتر يها پژوهش
 ايراني طب ،ها يدنيآشام و ها يخوردن سالمتي، حفظ طب، :ها دواژهيكل

 

 

 مقدمه:
 سالم تغذية. اوست جسمانيت انسان، وجودي ابعاد از يكي

 جسماني نيازهاي نيتأم در اساسي ايراهبرده از يكي كامل، و
 از كه است زندگي و حيات ادامة براي قوا يساز آماده و انسان

 برخوردار ايراني سنتي طب و اسالم دكترين در يا ژهيو جايگاه
 عنوان با را ها يدنيآشام و ها يخوراك سنتي، طب در. است

 حركت بيداري، و خواب هوا، كنار در »مشروبات و مأكوالت«
 امور از نفسانيه اعراض و احتباس و استفراغ كون،س و

 دانند يم انساني (ستة ضروريه) زندگي حياتي و اصليگانه  شش
 كنار در آشاميدني و خوراكي نوع انتخاب است بديهي .)1(

 تواند يم آشاميدن و خوردن مخصوص آداب و تدابير رعايت
 زني سالمت از منظور. باشد داشته پي در را جسماني سالمت

 سالم و صحيح افعال انسان از آن با كه است حالتي يا و ملكه«
 بدن تركيب و مزاج كه است هيئتي منظور يا و شود مي صادر
 از سالم و صحيح افعال كه است صورتي به حالت آن در انسان

 .)2(» است اينبرخالف  مرض، و شود صادر آن
 خود پيشين حكماي از برخي سخن اهوازي، عباس بن علي

 مرض معالجة ازتر  مهم سالمتي حفظ معتقدند كه كرده ذكر را
 بيماران، در و است موجود سالم، افراد در صحت زيرا است؛
 طلب ازتر  مهم موجود، احراز شيء«است. به تعبير وي  معدوم
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 و عقلي نظر از سالمتي، حفظ همچنين ».است مفقود شيء
 سالمتي نايشا. است بيماري مداواي بر مقدم و جلوتر زماني،

در طب سنتي ايراني،  .)3( بدن تعريف كرده است اعتدال را
 سيالرئ خيشاست؛  الزم سبب چهار چيزى هر وجود براى

 يبند ميتقس از بعد ،طب در قانون كتاب ابتداي در سينا بوعلي
 و صوري سبب فاعلي، سبب مادي، سبب به چهارگانه اسباب
 سبب .آورد يم فاعلي اسباب زمرة در را تغذيه غايي، سبب
 مادي سبب بر تأثيرگذار تمامى عوامل از است عبارت فاعلي
 چيز. هر آمدن وجود به براي

 براي تالش يعني بدن اعضاي سالمتيحفظ  بنابراين
 اصالح طريق از اول درجة در اعتدال، وضعيت بهها  آن رساندن

 منظر از بدن اعضاي سنتي، طب در. است ميسر غذايي رژيم
 يها روش به ديگر، اعضاي با عضو رابطة و عملكرد شأمن

 اعضا تقسيم ها يبند ميتقس اين از يكي. شوند يم تقسيم مختلفي
 رئيس، دستة چهار به كه هاست آن بين رابطة براساس

 . شوند يم تقسيم مرئوس نه رئيس، نه و مرئوس الرئيس، خادم
ها  آن به اعضا ساير كه هستند اعضايي اعضاي رئيس،

 يبند ميتقس شخص، و نوع بقاي براساس و هستند محتاج
 قلب، شامل شخص، بقاي براساس رئيس اعضاي. شوند يم

 كبد مغز و قلب، شامل نوع، بقاي براساس و كبد و دماغ (مغز)
 . هستند) دمثليتول ماده(مبدأ  انثيان و

 معاون ،دهنده ادامه كه هستند اعضايي الرئيس خادم اعضاي
 عضو مهيء -1اند:  نوع دو بر و دباشن يم رئيس اعضاي متمم و

 و مؤَدي -2 كبد؛ براي معده و قلب براي ريه مانند: رئيس
 كبد، براي اورده (وريدها) قلب، براي شرائين مانند: رساننده
  .)4( انثيان براي احليل و مغز براي اعصاب

 نه و فاعلي قوةمبدأ  نه كه هستند اعضايي مرئوس، اعضاي
 لحم مانند ،باشند يم رئيس عضو فعل قابل يول هستند؛ آن ممد

 . حساس
مبدأ  نه كه هستند اعضايي مرئوس، نه و رئيس نه اعضاي

 باشند يم رئيس عضو فعل قابل نه و آن ممد نه و فاعلي قوة
 .)5 ،4( غيرحساس لحوم و ها غضروف و ها استخوان مانند

 اعضاي اهميت قوا، فصل ،قانونچه كتاب در چغميني حكيم
 تشريح بدن قواي منظر از را مغز و قلب و كبد يعني بدن ةرئيس

 كرده تقسيم قسم سه به را بدن قواي اساس اين بر و كرده
 نيرويي. 2 است؛ كبد آن خاستگاه كه طبيعي نيرويي. 1: است

 كه نفساني نيرويي. 3 است؛ قلب آن خاستگاه كه حيواني
 كبد و زمغ و قلب اهميت بنابراين .)6( است مغز آن خاستگاه

 منشأ مغز بدن، حياتي نيرويمنشأ  قلب كه است جهت اين از
 بدن غذارسان نيروي منشأ كبد و بدن حركتي و حسي نيروي
 كبد در صالح خون توليد براي اوليه مادة مناسب غذاهاي. است

 قوا تقويت در مهمي بسيار نقش مناسب، خون توليد و هستند
 به مواد ساير از قبل حكما نظر طبق غذا زيرا دارد؛ طبيعت و

 .شد خواهد جذب دارو از زودتر و رسد مي ها اندام
 اين از پرده ،الصحه  حفظ كتاب در گيالني محمدكاظم

 اغلب كه اين«: است گفته و است برداشته مهم حقيقت
 و نديآ يدرم مهلك يها يناخوش و امراض معرض در اشخاص

 و كسالت اظهاردائماً  صوري، ناقص صحت حالت در يا
 آن سبب ،كنند يم اشتها و هضم سوء و عظام وجع و بنيه ضعف
 ستة امور ساير و آن ترتيب و شرب و أكل طريقة كه است

 ها يماريمنشأ ب وي، عقيدة . به)7» (كنند ينم رعايت را ضروريه
 عدم انسان، در قوا ضعف و جسمي ناخوشايند حاالت و

 امور ترعاي و بوده آشاميدن و خوردن چگونگي از آگاهي
 .داند مي را امري ضروريگانه  شش

 سالمت به وابسته بدن كل سالمت گفت توان يم بنابراين
 اعضا محقق اين سالمت و است مغز و كبد و قلب عضو سه
 امور از يكيعنوان  به تغذيه به توجه طريق از مگر شود ينم

 است پژوهشي ،مسئله اين بر شاهدي نمونه براي ضروريه؛ ستة
 چهار از گذر با را سينايي طب در اخالط توليد فرايند كه

 كبدي هضم كه دوم هضم در. است كرده تبيين هضم مرحلة
 و شود يم تحول دستخوش غذا نوعيه صورت شود يم ناميده

 اخالط توليد. شود يم حاصل آن از چهارگانه اخالط و كيموس
 شروط، اين از يكي كه است شرط دو نيازمند مناسب، كيفيت با

 عمل بر تواند يم كبد سالمت بنابراين؛ است كبد كامل سالمت
 .)8( باشد داشته ريتأث بدن بر غذا نهايي اثرگذاري و معده هضم

 تغذيه نوع به كبد و مغز قلب، سالمت وابستگي اهميت
 و ها يخوردن جايگاه بررسي به نوشتار اين در شد باعث
 .شود پرداخته عضو سه اين سالمت حفظ در ها يدنيآشام
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 در. است تحليلي-توصيفي روش بر مبتني حاضر پژوهش

 نظير داخلي علمي يها گاهيپا و نورافزار  نرم ابتدا راستا، اين
SID Magiran, Irandoc, علمي وجوي جست يها گاهيپا و 

 ,pubMed Scopus, ScienceDirect نظير يالملل نيب
Google Scholar, مورد زماني بازة. شدند وجو جست 

 ازموردنظر  مقاالت نمودن مشخص براي وجو جست
 شده گرفته نظر در 2020تا  1999 سال بين مذكور، يها گاهيپا

 مروري و اصيل پژوهشي مطالعات تنها مطالعه، اين در. است
 يها زبان از غير يها زبان به مقاالت واند  داشته حضور امكان

 وجو جست. دندگردي خارج مطالعه از عربي و انگليسي فارسي،
 سالمت تدابير اعضا،الصحه   حفظ يها دواژهيكل از استفاده با

 قلب،( اعضا سالمت درمؤثر  تغذيه و ادويه مغز، و كبد قلب،
 Healthشاملها  آن انگليسي معادل و) مغز كبد،

maintenance of brain, liver and heart, Hygiene of 
the head organs, Nutrition, Liver, brain, heart, 

Food effects شد كه يافت منبع 35مجموع  در. شد انجام 
 مورد كاملطور  ها به آن متون و شد مطالعه وارد منبع 28 تعداد
 .گرفت قرار يبررس

 يها دواژهيكل سنتي، طب مرجع متون و منابع بخش در
 شراب، و طعام تدبير تغذيه، اعضا، ةالصح  حفظ ،الصحه  حفظ«

 از »و دماغ كبد قلب، تقويت ،)كبد و دماغ ب،قل( رئيسه اعضاي
 في(تأل طب در قانون نظير ايرانـي طب مرجع يها كتاب

 العلمي نشر ،الطب في  القانون نسخة از برگرفته ،نايس ابن
 ،طب در قانون فارسي نسخة بيروت؛ ،2005 للمطبوعات،

 ذخيـرة ؛)ش1360تا 1340 شرفكندي، عبدالرحمن ترجمة
 ق؛504 جرجاني، سيداسماعيل حكيم في(تأل خوارزمشاهي

 االغذيه منافع ؛)ش1380 محرري، محمدرضا تحشيه و تصحيح
 سيدعبدالعلي ترجمة ق؛320 رازي، زكرياي محمدبن( مضارها و

 في(تأل الحكمه خالصه ؛)شه. 1343 تابان، نشر نائيني، علوي
 تحقيق و تصحيح ق؛12قرن  خراساني، عقيلي محمدحسين

 محمدكاظم( ناصـريالصحه   حفظ ؛)ش1384 ناظم، اسماعيل
  مخزن ؛)چوپاني رسول تحقيق و تصحيح ق؛13قرن  گيالني،

 چاپ نسخة ق؛12قرن  خراساني، عقيلي محمدحسين( االدويه
 اما نيستند مرجع منابع جزء كه هايي كتاب و) ق1844 كلكته،

 ازاند  داده اختصاص خود به را مزاج و تغذيه از ييها سرفصل
قرن  اهوازي، عباس بن علي في(تأل الطبيه الصناعه كامل قبيل

 ؛)ق1141سال  شريف، نقي علي بن مهدي( زاد المسافرين) ق4
 به ق4 قرن البخاري، ابوبكر في(تأل الطب في المتعلمين هدايه
 الطب معجم: الجواهر بحر ،)ش1371 متيني، جالل دكتر اهتمام

 يآور جمع) ق.ه 938 الهروي، يوسف محمدبن في(تأل الطبيعي
 تيم يك از استفاده باشده  استخراج نتايج نيز انتها در .شد
 و قرآن دكتراي و سنتي طب تخصصي دكتراي داراي نفره سه

 .گرديد گزارش و يبند جمع بهداشت
 :ها افتهي

 سخن »الصحه  حفظ« نام به مفهومي از ايراني سنتي طب در
 طب رد »پيشگيرانه اقدامات« معادل كه است آمده ميان به

 يها افتهي سنتي، طب كتب مرور با .)9(است  مرسوم
 محور سه در بدن كل سالمت حفظ خصوص درآمده  دست به

 تغذيه آداب و تدابير رعايت و تغذيه نوع مزاج، به توجه
 و تغذيه نوع محور دو به بخش اين در. شدند يبند ميتقس

 .شود يم پرداخته تغذيه آداب و تدابير رعايت
 يهتغذ نوع. الف

 و ها يخوراك راتيتأث سنتي، طب در تغذيه نوع محور در
 گوهر و عنصر هيئت، وجه سه در انسان بدن در ها يدنينوش

 و خوردني مادة كيفيت يعني هيئت: است شده خالصه
 و نوشيدني يا خوراك اصلي عنصر يعني نوشيدني؛ عنصر

. عمومطور  به نوشيدني يا خوراكي مادة يعني گوهر سرانجام
 سرد يا گرم شود يم وارد بدن به نوشيدني يا خوراك وقتي

 و دهد يم گرمي بدن به است گرم نوشيدني و غذا اگر. دشو يم
 غذايي مادة آنكه از بعد. بخشد يم سردي آن به است سرد اگر

 انجام را خود كار و شد بدن وارد درون به حالتي تغيير بدون
 يا كرد شكل هم زاجم با را خود و يافت تغيير آنكه از بعد و داد
 نكرده همانند اندام مزاج با را خود تماماً كه ماند يا مرحله در

  زنديآم يم هم با ماده آن گوهر ةدهند ليتشك سادة اجزاي است،
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 و انواع پذيرفتن براي كه ديآ يم وجود به مزاجي آميزه، اين از و
 هستند خودش سادة عناصر از غير كه ديگري زياد صور

 .)2( كند يم پيدا آمادگي
 سالمتي حفظ براي كه غذاهايي نوع بيان در زير يها افتهي
 :شد استخراجمؤثرند  بدن كل

 و جوان گوسفند و بزغاله گوشت انسان، اصلي . غذاي1
 .باشد سالم و پاكيزه گندم و گوساله

 و مزاج موافق يها ينيريش انسان اصلي . غذاي2
 و خوشبو باشد. پاك يها شربت

و  يرينش يدةو انگور رس يربه غذا، انج ها وهيم نيتر هيشب. 3
به خوردن آن عادت داشته است كه  ييها نيخرما در سرزم

 .)2( باشند
 حفظ كتاب درنباشد.  ييدوا يغذا انسان، اصلي . غذاي4

 غذاي از كه نمايند سعي و جهد«: است آمده ناصريالصحه  
 مثل اه نيا حاد چه نباشد دوائيه غذاي جنس از الصحه حافظ
 كه ي،رطوبت مائ احداثها  آن غليظ و سوزاند يم را خون سير،

» باشد حفظ تقدم و معالجه سبيل بر مگر ؛كند يقبول عفونت م
)10(. 

 نايس ابن حكيمشود.  يكتفك يردوايي،از غ ييدوا . غذاي5
 في الصحه حافظ يجتهد ان يجب«: است آورده قانون كتاب در
مثل البقول و  يهالدوائ االغذيه نم شيئاً غذائه جوهر اليكون ان

مبلغمه  يظهذلك، فان الملطفه محرقه للدم و الغل يرالفواكه و غ
صحت بدن الزم حفظ  يبرا يشان،ا يربه تعب» مثقله للبدن...

انسان)،  يغذا يقتحق يعنيانسان ( ياست در جوهر غذا
 يراز ؛ها نباشد و امثال آن ها وهيو م يجاتسبز يرنظ ييدوا يغذا

 غليظ و شوند يم سوختن آن و خون موجب تلطيفغذاها  ينا
 .)2(... شود يم بدن سنگيني باعث كه دينما يم بلغم توليدها  آن

 آمده شرحي نايس ابن عبارت اينبر  ،سعديه تحفة شرح در
 خودش حال از را بدن كه است چيزي حقيقي غذاي و«: است

 فاعليت كهاين به رسد چه نكند خارج كيفيات از كيفيتي يسو به
...» باشد باقي اش نوعيه صورت كه درحالي بدن در باشد داشته
 ايجاد بدن در زائد كيفيتي« كه است غذايي نيز دوايي غذاي

زائد به  يفيتك يجادا ينو ا ها وهيم و سبزيجات مثل كند يم

بدن باشد مخالفتش با جوهر  مغيراست كه هر چه  ينخاطر ا
 .)11» (يستبدن ن يرچه مغاست نسبت به آن يشترب يليبدن خ

 سرد غذاي تابستان در و بالفعل گرم غذاي زمستان، . در6
 .شود مصرف باشد داشته كمي گرماي كه غذايي يا

 تغذيه آداب و تدابير. ب
 با سنتي طب كتب در خوردن  غذا آداب و تدابير رعايت

 راستا، اين در. است آمده »مشروب و مأكول تدبير« عنوان
 از كه بدن كل سالمتي حفظ به ناظر يا هيغذت تدابير برخي
 :ازاند  عبارت است شده استخراج سنتي طب كتاب

 باشد؛ داشته وجود صادق اشتهاي كه شود خورده زماني . غذا1

 يراز ؛غذا استعمال شود ادرار و مدفوع،بدن از  يةاز تخل . بعد2
 جهيو درنت شود يغذا م يمعده بر رو ياليفضوالت مانع است

 ؛شود ياسد مغذا ف

 باشد؛ رياضت (ورزش) و حمام از بعد خوردن . غذا3

 وسط در زمستان در و زود صبح تابستان در خوردن . غذا4
 باشد؛ روز

 بخورد؛ غذا زود صادق، غالب گرسنگي يدآمدنپد . هنگام5

 ياسرد  يتابستان غذا در و بالفعل گرم غذاي زمستان . در6
 ؛كم خورده شود يبا گرما ييغذا

 )2( شود؛ پرهيز مدت يطوالن مفرط سيري و گرسنگي از. 7
مبادرت به استفراغ (به  غذا استعمال در افراط صورت . در8

 يرد؛اسهال) صورت گ يافصد  يها روش

غذاي مثال  يبرا ؛ها اصالح كند كردن آن را با مخلوط . غذاها9
را  غذاي شورو  شود يم ترش غذايباعث دفع مضرات  شيرين

 يشههم كردن مخلوط يترش، اصالح كرد (ول ذايغبا  توان يم
 .)2() يستز نيجا

 سالمت قلب حفظ �
 آمده سنتي طب كتب در تدابيري قلب، سالمت حفظ براي

 يها هيتوص كمك با عضو اين اعتدال حفظ به ناظر كه است
 حفظ براي. است غذايي اتهيزپر به توجه لزوم و غذايي
 و سرد قلب) كردن تسخين (گرم به توصيه قلب، مزاج اعتدال
 قلب )كردن تيبيس (خشك و گرم قلـب) كردن خنك(تبريد 

 .است شده مرطـوب
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 از كه االدويه مخزن در كتاب  غذايي يها هي) توصالف
 داروي صد از بيش است، سنتي طـب داروشناسـي مرجع كتب

 و فيزيكـي خواص و ظاهري مشخصـات ذكر با قلب مقوي
 جزء امروزهها  آن بيشتر كه اسـت شـده آوردهها  آن درمـاني

 به رسيدن يها سميمكان از يكي. شوند يم محسوب غذاها
 زعفران و نعناع نظير مقوياتي از استفاده قلب، قوام در اعتدال
 مناسب ماليم خاص، بوي و عطر داشتن دليـل بـه كه است
 تقويت سموم دفع بر را روح عطريت، .هستند حيواني روح

 نيز روح مولد ادويةعنوان  به برشت نيممرغ  تخم زردة. كند يم
نام  با طبي كتب در كه ميوة به. كنند يم تقويت را قلب

 نوشـيدن. استمؤثر  قلب تقويت در شود يم شناخته سـفرجل
 نيز آن ازشده  ساخته شـكري قند گل و آن بوييدن و گالب
 .)12( هستند قلب مقـوي

 آن المتيس حفظ و قلب تقويت در لطيف اغذية از استفاده
 و سيب آب به، سيب، با قلب تقويت همچنين. نيست ريتأث يب

 شربت بهارنارنج، عرق بيدمشك، گالب، انگور، شيرين، انار به،
 آب گرم، يها مزاج در و پرندگان تخم زعفران، و سكنجبين

 شده  هي) توصمزاج سوء غلبة عدمدر صورت  البته( آلو وزرشك  
 .)13( است

 غذايي پرهيزات) ب
 قلب سالمت تواند يم نباشد معتدل و لطيف كه غذايي ره

در طب » فاسد الكيموس« غذاي مثال براي اندازد؛ خطر به را
 است نامتعادل آن از حاصله اخالط ميزان كه است غذايي سنتي

از  بيشتري صفراي ميزان يا كند يمتوليد  كمتري خون خلط و
 به وانت يم غذاها نوع اين از امروزه. شود يم حاصل آن

 .)14( كرد اشاره كهنه پنير و كشك قارچ، كالباس، سوسيس،
 سالمت مغز حفظ �

 اوايل در تغذيه تأثير گذشته سال چهل طي متعدد مطالعات
. است كرده ارزيابي مركزي اعصاب سيستم رشد بر را زندگي

 تأمين يا انرژي كاهش كه دهند يم نشانوضوح  به مطالعات اين
 رشد بر زيادي تأثيرات زندگي مراحل اولين طي در مغذي مواد

 شواهد همچنين. دارد مغز عملكرد و ساختار رشد و جسم
 با تغذيه باالتر وضعيت سنين در كه دهد يم نشان موجود

 در مغذي مواد بودن كافي كه يطور به است مرتبط مغز سالمت
 ،)EFAs( ضروري چرب اسيدهاي جمله از غذايي رژيم

 شتريب ).15( بگذارد ريتأث افراد يشناخت عملكرد بر تواند يم
 يها يماريب از پيشگيري در گردو بين ريتأث بر مطالعات

 خطر فاكتورهاي كاهشاند.  گذاشته صحه عروقي _ قلبي
 مغز بهتر سالمت با است ممكن عروقي_قلبي يها يماريب

 توسعة با همچنين عروقي قلبي يها يماريب زيرا باشد؛ همراه
 خفيف شناختي اختالل و مغزي تةسك مغزي، عروق بيماري
 بر ايراني سنتي طب مرجع هاي كتاب در ).16هستند ( همراه

 در گردو و نارگيل فندق، بادام، مغز مانند مغزها مداوم مصرف
 نيتر مهم از برخي). 17( است شده دي) تأكنسيان( فراموشي

 سالمتي حفظ براي سنتي طب در غذايي پرهيزات و ها هيتوص
 :ازد ان عبارت مغز

 غذايي يها هي) توصالف
 سنتي طب مغز در سالمت حفظ براي غذايي يها هيتوص از

 معناي به لغوي نظراز مزلق [ غذاهاي مصرف به توان يم
 گفته غذايي به در اصطالح غذاي مزلق لغزاننده] اشاره كرد.

 تحريك لغزاند، مي است عضو سطح در هر چه را كه شود مي
بخارا. همچنين به  آلو مانند شود مي آن دفع موجب و كند مي

واسفيدباجات  مزلق شورباهاي مانند مصرف غذاهاي چرب
. توصيه شده است شدن طبع نرم جهت در چرب اسفناج] [آش

 است شده نيز سفارش لطيف يها يدنينوش و غذاها از استفاده
 حفظ و ذهن تقويت جهت نافع غذاهاي از ديگر يكي .)13(

 سـدة [هر كردن باز و كبد [سردي]برودت  و قلب و مغز قدرت
 منافـذ و كبـد مجاري] و عروق در بندآمدگي و گرفتگي نوع

 پوست. است آن دهانة و معده تقويت موجب پسته. است پسته
 پوست و معتدل خشك و گرم آن مغـز بـه متصل نازك سرخ
 بين از نيز سنتي طب منابع در. است سردوخشك آن بيرون سبز

 است توصيه نگذاشته تخم كه جوان مرغ گوشت به ،ها گوشت
 .)18، 13( كند يم زياد را حافظـه و عقل كه شده

 بادام شامل مغز ةكنند تيتقو غذاهاي از ديگر برخي
 گالب، به، سيب، انجير، گوشت، عصارة نبات، با گرفته پوست
  صورت در است ومرغ  تخم ماش، فندق، پسته، مويز، انگور،
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 .)13( ضروري است زاجسوءم انواع درمان نياز
 غذايي پرهيزات) ب

 از پرهيز است شده ديتأك سنتي طب در كه مواردي از يكي
 ممكن است شود مغز جذب اگر زيرا است ناشتا آب نوشيدن

 منجر شود. مغزي يها يماريب بروز و شدن] [سست استرخاء به
 آمده مغز براي امور مضرترين جمله از پرنوشي و پرخوري

 باعث يا كند توليد بلغم چه هر و ها يسرد نخورد از و است
 سنتي طب ) در17-10(كرد  اجتناب بايد شود خشكي و گرمي

 گرفتن، قرار بد بوهاي معرض در پياز، و سير از پرهيز به
 چرب، بسيار غذاهاي ماهي، لبنيات، زياد مصرف پرخوري،

مضمضه  و نزله، يا سرفه صورت وجود درخصوص  به ها يترش
 .)19( است شده اشاره سرد آب خيلي شيدننو و كردن 

 كبد سالمت حفظ �
 طبيعي قوت و روحمبدأ اعضا،  نيتر گرم كبد قلب، از بعد

 الطبيه الصناعه كامل كتاب در .)4( است نمو و و رشد تغذيه و
 ،رديگ يم را غذا عصارة كبد گفته شده است كه عضو اين دربارة

 بدن اعضاي بقية بهها  رگ طريق از و كند تبديل خون به را آن
 .)3(است  خون مادة به شبيه كبد جوهر بنابراين. رساند يم

 محسوب رئيسه اعضاي از سنتي، طب ديدگاه در كبد
 اخالط خون، از منظور و است خون توليد محل كه شود يم

 اختالل است بديهي. است بلغم و خون سودا، صفرا، چهارگانة
 ايجاد و اخالط تعادل خوردن برهم باعث كبد، عملكرد در

مسئله  اين كه شود يم »سوخته خلط« ايجاد ياها  مزاج سوء انواع
 داشتن براي بنابراين است؛ بدن در ها يماريب انواع ساز نهيزم

 ساير كنار در كبد به توجه است الزم تندرست، و سالم بدني
 اصول از يكي. گيرد قرار اولويت اعضا نظير قلب و مغز در

 خوردن در تدابير رعايت و تغذيه به وجهت كبد، سالمتي حفظ
 .است آشاميدن و

 سالمتي حفظ براي دستوراتي ايراني، طب متعدد كتب در
: ازاند  عبارت كتب اين از برخي. است آمده تغذيه طريق از كبد

 اكسير الصناعه، كامل  خوارزمشاهي، ذخيرة الطب، في  قانونال
 از. اكبري طب لي،عقي معالجات العالئم، و االسباب شرح اعظم،

 ذخيرة الطب، في  قانونال كتاب سه فقط كتب اين بين
 اختصاصي تغذية كلي دستورات اعظم اكسير و خوارزمشاهي

ها  داده بررسي با. اند كرده بيان بيماري و سالمت در را كبد
 كبد مختص دستوراتي ايراني، سنتي طب در كه شد مشخص

 .است شده ارائه غذايي پرهيزات و غذايي يها هيتوص شامل
 غذايي يها هي) توصالف

 حفظ در شده هيتوص مفيد غذاهاي نيتر مهم از برخي
 :ازاند  عبارت كبد سالمت

 ،قانونكتاب در  نايس ابن ة: به گفتيفلط يغذاها . خوردن1
 يزها ن آن يروبخشين اما ؛بهترند يحفظ سالمت يغذاها برا ينا

ون متولد از معتقد است خ يالنيمرحوم گ .)2(كمتر است 
با و  يفها لط ون از آنكاست و روح مت يقرق يف،لط يغذاها

 .)7(است  قوامي ضعيف

 ماليمي شيريني آنچه از بايد حلويات و ها شيريني . از2
 بادام و شكر از تركيبي شود؛ براي مثال خورده باشند داشته
 ).7، 4، 3، 2است ( كبد مطبوع شيريني زيرا است مفيد

 و انجير را غذا به ها وهيم نيتر هيشب ،ونقان كتاب . در3
 به عادت كه ييها نيسرزم در خرما و شيرين رسيدة انگور

 يهسعد تحفة شرح در .)2( است كرده معرفي دارند، آن خوردن
گفته كه انگور،  ينوسجمله، گفته شده است: جال ينبر ا

بدن و  يو چاق يبه غذاست و باعث شاداب ها وهيم نيتر هيشب
اقسام انگور، مضر مثانه و  ةو هم شود يكبد م يچاق ينهمچن

 يخوشمضرات به استعمال انار م ينكبد و طحال است و رفع ا
باعث  ياحر يداز باب تول يدبعد از استعمال انگور است [شا

باعث  نيزو تمدد  شود يباعث تمدد م ياحچون ر ؛شود يضرر م
 .)11(] شود ياختالل در عضو م

ماءالشعير  سكنجبين، مانند كبد مقوي غذاهاي . خوردن4
 انار، آب و سيب آب كاسني، فندق، مويز، بادام، پسته، طبي،
 و پرندگان گوشت مانند سريع هضم با يها گوشت كبر، ترشي

 ).13، 11توصيه شده است ( گوسفند گوشت

 مويز و فندق و انجير مانند لذيذ غذاهاي از . استفاده5
حرارت  يراز ؛كبدهاستشده است. فندق موافق تمام  يهتوص

 يموس(ك يدالكيموس(بازكننده) و ج مفتح و شديد ندارد
 خوب شرايطيدر  يذلذ يالبته غذا. )21-20خوب) است (

 وگرنه باشند و نيكومزاج سالم همه اصلي يها اندام كه است
 وفق بر همهها  مزاج اگرمثالً  ود؛ش نمي خوبي بر دليل بردن لذت
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 معده با كبد و باشند هم مخالفها  اندام مزاج يامراد نباشند 
 خوراك، بخشي لذت باشد، داشته غيرطبيعي مزاجي اختالف
 بسيار كه غذايي اين، از گذشته. نيست آن خوبي مقياس

 آور خواهد زيان شود تناول زياد مقدار به وقتي باشدبخش  لذت
 .)2( بود

 ييغذا زاتيپره) ب
 كبد متسال حفظ در ييغذا زاتيپره نيتر مهم از يبرخ
 :ازاند  عبارت
از  يخصوص اگر ناش به :)ياز تخمه (پرخور زيپره. 1
 نياز ا يتخمه ناش نا،يس ابن ةگفت به رايز ؛باشد ظيغل يغذاها

 شود يم يسوداو و يبلغم امراض وكبد  يغذاها باعث سفت
 كه است آمده عبارت نيا ايبر يالنيگ مرحوم شرح در. )2(

 مواد آن رايز ؛شود يم كبد جساوت و صالبت موجب تخمه
 اريعضو بس نيها از ا آن دفع و شوند يم حبس كبد در ظيغل

 .)7(مشكل است 
زا):  يابس (يبوست غذايخوردن  بر مداومت از زيپره. 2
 از كمي خون و روح زيرا ؛شود يم قوه سقوط باعث زيرا

 تكاثف غذاها اين كه دليل اين به شود يم توليد يابس غذاهاي
 در بدن طبيعت و است كندها  آن تكوين و دارند ارضيت و

 سختي دچارها  آن از خون و روح ساختن وها  آن تكوين
 .)7( شود يم

 يالني: مرحوم گندازنديدر آن ب يخكه  ياز آب . پرهيز3
بسا باعث مرگ  چه ...ندازنديدر آن ب يخكه  يآب« :ديفرما يم

 به شديد) يبرودت (سرما يدنخاطر رس به شود يم يناگهان
موجب  جهيو درنت شود يبسا باعث ضعف كبد م قلب و چه

 .)7( »شود يم )بيماري (نوعياستسقاء 

 نايس ابن ةبر جمل يشرح يآب ناشتا: مرحوم آمل . نوشيدن4
خاطر  آب ناشتا مضر است به يدنزده و گفته: نوش قانوندر 

 ييغذا يكه از مخلوط شدن آب با اجزا يعدم وجود مانع
 يدبع جهيو درنت شود يم يعنفوذ آب سر، لذا شود يحاصل م

هنوز بر برودتش  كه  يبرسد درحال يسهرئ يكه به اعضا يستن
 كند يرا فاسد م يسهمزاج آن عضو رئ جهياست و درنت يباق
 جهت است  ينآب هنگام ناشتا از ا يدنمنع نوش ينهمچن .)10(
 

كه  ياست و آب بالفاصله و قبل از نضج، درحال يكه معده خال
كه  يطور به. شود يم يسهرئ ياست جذب اعضا يباق تشبرود

و مرگ  يزيشدن حرارت غر خاموش يماگر جذب قلب شود ب
 يجادا يم(كبد) شود ب جگر جذب اگر و داردوجود  يناگهان

وجود آمدن  به يماستسقاء وجود دارد و اگر جذب مغز شود ب
 ) است.ي(مغز ي) و امراض دماغي(سست استرخاء

 جمله از دارد مضراتي زيرا: خوردن آب دزيا از . پرهيز5
 از و اعضا همة در غريزي حرارت كردن ضعيف باعث كه اين

 ماسكه و جاذبه يعني چهارگانه قواي كبد و و قلب و مغز جمله
 .)10( شود يم دافعه و هاضمه و

 معده از قبلي غذاي اينكه از قبل خوردن غذا از . پرهيز6
  باشد. شده خارج

 غذاهاي و سرد بسيار غذاهاي مصرف در راطاف از . پرهيز7
  گرم. بسيار

حمام،  از بعد آب ناشتا، در سرد آب نوشيدن از . پرهيز8
 ميان در آب نوشيدن از پرهيز ورزش و از بعد نزديكي، از بعد

 خواب.

 مصرف از پرهيز و لزج غذاهاي خوردن از . پرهيز9
 .)13( غليظ غذاهاي

 با ها وهيم ينا :آور يردس يها وهيم خوردن از . پرهيز10
 جهت اين بهبردارند.  در نيز ييها انيز رسانند يم نفعي اينكه

 ابتدا در اينكه با ،خورند يم را آور سردي مواد اين كه كساني
، 7، 2( شوند مبتال تب به كه نيست دور ولي گردند يم خنك

10 ،13.( 

 ي:ريگ جهينت و بحث
 سنتي، طب كاتبم ساير با مقايسه در ايران سنتي طب در

 آداب رعايت و تغذيه طريق از بدن سالمت حفظ بهتنها  نه
 يا ژهيو توجه بلكه شده، يتر پررنگ و اختصاصي توجه تغذيه

كه  جهت اين از است شده قلب و كبد و مغز سالمت حفظ به
 كنند يم عمل بدن اعضاي ساير براي فرمانده ةمثاب به اعضا اين

 در. دارد اعضا ساير ماندن المس در مهمي نقشها  آن سالمت و
 براي مهم عاملي خوردن، غذا آداب رعايت و غذا راستا، اين

 نگردد رعايت آداب اين اعضاست و چنانچه اين تقويت



 ... ،بررسي اثر تغذيه بر حفظ سالمتي قلب

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 338

 كل زوال و گراييده ضعف و سستي به روها  اندام اين جيتدر به
 عنوان تحت مبسوطي بحث بنابراين دارد؛ همراه به را بدن

 طب در يا ژهيو جايگاه از »بدن رئيسة اعضايالصحه   حفظ«
 .است برخوردار سنتي
 و ها يخوردن ويژة اهميت از حاكي مطالعه اين يها افتهي
 خواب هوا، سبب پنج كنار در سنتي طب كتب در ها يدنيآشام

 كه است استفراغ و احتباس و نفساني، اعراض بيداري، و
 در. دارند بدن اعضاي سالمت حفظ در مهمي نقش همگي

 در ديگر اسباب كنار در تغذيه ريتأث به زيادي توجه سنتي، طب
 يبند ميتقس جهت، همين به. است شده بدن سالمت حفظ

 اختصاصي تدابير و عام غذايي تدابير غذاها، انواع براي جالبي
 سنتي طب مرجع كتب در بدن اعضاي از هر يك براي تغذيه
 قلب، و كبد و مغز شامل بدن رئيسة اعضاي. است آمده ايران

ها  آن به خود حيات ادامة براي اعضا ساير كه جهت اين از
 فراهم را شخص و نوع بقاي اساس اعضا اين واند  محتاج

 تدابير واند  شده بررسي سنتي طب در ويژه نگاهي با كنند يم
 .است شده بيانها  آن براي خاصي غذايي
 حفظ در غذايي يها هيتوص به نيز مشابه ييها پژوهش در

شده   اشاره سنتي طب كتب در بدن رئيسة سالمت اعضاي
 سالمت حفظ ريتداب ةدربار پژوهش يك در نمونه براي است؛
 يبرا النفوذ عيسر و موسيدالكيج يغذاها از استفاده به كبد،
 جاديا كه ييجا تا قابض يخوشبو يغذاها و كبد تيتقو

 ذيلذ يغذاها از استفاده .است شدهتوصيه  نكنند مفرط بوستي
  .)22( كند كمك آنالصحه   حفظ به تواند يم

 سنتيدر طب  زعفران داد نشان روي پيش مطالعة يها افتهي
 را قلب كه دارد منضج و محلل بودن، قابض خاصيت ايران

 يافته اين. دكن يم برطرف را عروق يها رگ گرفتگي و تقويت
 سال در پژوهشي در. دارد همسويي نيز نوين طب يها افتهي با

 از جلوگيري وفشارخون  كاهش بر خوراكي زعفران اثر ،2015
 اين به پژوهشگران. شد بررسيها  موش در آئورت بازسازي

 باال،فشارخون  يها موش در مصرف زعفران كه رسيدند نتيجه
كرد  جلوگيري درمان سوم هفتة درفشارخون  سطح افزايش از
)23(. 

 بر زعفران درماني ريتأث بررسيمنظور  به كه ديگر پژوهشي
 گذاشته صحه يافته اين بر شد انجام عروقي_ قلبي هاي بيماري

 با مستقيمي ارتباط كه گفته سخن زعفران براي خواصي از و
 برابر در محافظت ازاند  عبارت خواص اين. دارند قلب عملكرد

 كلسترول، و گليسيريد يتر ة كاهند قلب، ايسكميك يها يماريب
 صاف يها چهيماه كنندة شل ،رخونفشا كاهندة آريتميك، آنتي

  .)24( پالكتي تجمع مهاركنندة و عروق
 قلب يكنندگ تيتقو خاصيت ايران سنتي طب در گالب

 تقويت بر آن اثرات دربارة اندكي يها افتهي كه هرچند. دارد
 پژوهشي در مثال براي است؛ در دست نوين طب در قلب

 و قلب ضربان بالقوهطور  به محمدي گل اتانولي -آبي عصارة
 داد افزايش را يهند ة خوكچ قلب درجداشده  قلب انقباض

)25(. 
 سنتي طب در ترنج و شربت انار شربت و سيب شربت

 از يكي مثال براي دارند؛ كاربرد قلب ضعف درمان براي ايراني
. است مغز و قلب به سوداوي بخار رسيدن قلب، ضعف علل
 عالجش باشد صفرا احتراق و مزاج حرارت با هرگاه پس

 شربت ليمو، شربت و ترنج شربت و سيب شربت خوردن
 .)21( است گاوي دوغ و غوره شربت و انار شربت و ريباس
 مصرف بين رابطة به ،2017 سال در همكاران و بوندونو نيكوال
 اشاره قلبي اسكميك يها يماريب از ناشي مرگ و سيب باالتر
 .)26( كردند

 قوي بسيار يها دانياكس يتآن از منبعي مدرن طب در انار
 قوي ضدآتروژنيك عوامل جمله از كه است) آنتوسيانين تانن،(

 ساير با مقايسه در انار ،واقع . درشوند يم محسوب
 كم چگالي با ليپوپروتئين از محافظت در ،ها دانياكس يآنت
)LDL، »( باال چگالي با ليپوپروتئين و) »بد كلسترولHDL، 
 كاهش باعث جهيدرنت و دارد برتري) »خوب كلسترول«

 عروقي قلبي حوادث آن دنبال به و آترواسكلروز گسترش
 تأثير ،2020 سال در پژوهشي در همچنين .)27( شود يم

 يها يماريب خطر فاكتورهاي بر غليظ انار آب مصرف
 كيستيك پلي تخمدان سندرم به مبتال زنان در عروقي_ قلبي

  مفيدي تأثير غليظ نارا آب مصرف داد نشان نتايج. شد بررسي
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 نسبت و HDL-C و TG سرمي غلظت ،فشارخون بر
TG/HDL-C كيستيك پلي تخمدان سندرم به مبتال زنان در 

 ،LDL-C سطح بر آن سوء اثرات دليل به حال، اين با. داشت
 نظر در احتياط با بايد مذكور بيماران در ميوه آب اين مصرف

 در عصاره اين مفيد اثرات براساس كلي،طور  . بهشود گرفته
 مكمل يكعنوان  به را آن توان يم ،HDL-C و TG سطح
 نظر در مذكور بيماران براي معمول هاي درمان با همراه درمان
 .)28( گرفت

 لذيذ و لطيف غذاهاي خوردن به سالمتي كبد، حفظ براي
 مانند مهم پرهيزات برخي و مويز و فندق و انجير جمله از

 اصول و آداب رعايت و آور بوستي يغذاها خوردن از پرهيز
توصيه  آب سردي و گرمي و زمان جهت از آب نوشيدن در

 خواص نمونه،عنوان  به نيز نوين طب در. است شده
 استرس برابر در خشك انجير كبدي محافظتي و يدانياكس يآنت

 موش در) سيتي هپاتوتوكسي( كبدي سميت و اكسيداتيو
 ).29( است شده گزارش

 بر را انجير برگ عصارة اثرها  پژوهش يبرخ همچنين
 رسانده اثبات به تتراكلريد سديم با شده مسموم يها موش
 برابر در محافظتي اثر انجير برگ عصارة اساس اين بر. است

 .)30(دارد  CCL4 از ناشي كبدي آسيب
 E ويتامين از سرشار منابعي مغزها مدرن، طب در

 انواع از اونس يك مصرف كه يطور به هستند دانياكس يآنت
 تأمين را ما روزانه نياز سوم كي از بيشتر وعده، يك در مغزها

 زيادي مقادير داراي و) 31( دارند زيادي فيبر و كنند يم
 و االژيك اسيد فنلي، اسيدهاي مانند( فنول پلي و فيتواسترول
 قادر ترتيب به كه هستند يمؤثر شيميايي مواد و )فالونوئيدها

 يها كاليراد و سرم كم چگالي با يپوپروتئينل غلظت كاهش به
 .)32( باشند يم آزاد

 با مقايسه در انگور هسته عصارة درماني در پژوهشي اثرات
سه اثربخشي  و شد بررسي دوسوكور محيط يك در C ويتامين

 تغيير درجةتوجه  قابل بهبود در انگور دانة عصارة ماه مصرف
 .)33( شد ثابت چرب كبد

 بر نايس ابن حكيم كبد، سالمتي حفظ به ناظر يسنت تدابير در
 در كه پژوهشي در. است كرده ديتأك سرد آب نوشيدن از پرهيز

 آب نوشيدني مدت يطوالن اثرات رسيد چاپ به 2020 سال
 يها افتهي. شد بررسي موش كبد بافت و عملكرد بر سرد
 نكروز كبدي، يها سلول وزيكول ميكرو تشكيل ي،شناس بافت

 در كوپفر را يها سلول نفوذ و سلولي يها طناب رفتن بين از و
 .)34( داد نشان بودند كرده افتيدر سرد آب كه حيواناتي

 استفاده به مغز، سالمت حفظ به ناظر سنتي طب تدابير در
 مانند مبخرات اكثر از پرهيز و لطيف يها يدنينوش و غذاها از

 پرهيز بد، بوهاي قرارگرفتن در معرض از پرهيز و پياز و سير
 چرب، بسيار غذاهاي ماهي، لبنيات، زياد مصرف و پرخوري از

 از پرهيز و نزله يا سرفه وجود خصوص در ويژه  به ها يترش
 در .است شده توصيه خيلي سرد آب نوشيدن و كردن مضمضه

 تنظيم با توانند يم رژيمي فاكتورهاي: است آمده كالسيك طب
 و غشا سياليت سيناپسي، انتقال عصبي، ةدهند انتقال مسيرهاي
 تأثير مغز مختلف فرايندهاي بر سيگنال، انتقال مسيرهاي
 دوگوزاهگزانوئيك نوع از 3- امگا چرب يدهاي. اسبگذارند

)DHA(، نظير مغزها انواع و رژيمي يها يماه از بيشتر كه 
 سلول غشاي طبيعي تركيبات ،ديآ يم دست به فندق و گردو

 با توانند يم و اند يضرور مغز يطبيع عملكرد براي كه هستند
 عملكرد بر سيناپسي، مناطق در پالسما غشاي سياليت تأمين

 مبنايي و پايه و بگذارند تأثير شناختي يها ييتوانا و سيناپسي
 .)35( گيرند قرار خلقي اختالالت به مبتال بيماران درمان براي

 E ويتامين حاوي مفيد غذايي منبع يكمرغ  تخم زردة همچنين
 در يمغز ة ضرب از پس شناختي اختالل بهبود به كه است

 سالمندان در شناختي فرسايش فرايند كاهش و) 36( جوندگان
 .)37( شود يم منجر

 يها تيفعال درمؤثر  مغذي منابع از ديگر يكي E ويتامين
 برگ سبزيجات مغزها، گياهي، يها روغن در كه است ذهني
 شده داده نشان و شود يم يافتوفور  به شده يغن غالت و سبز

 ميتوكندري عملكرد بهبود و عمر طول افزايش باعث كه است
 .)38( شود يم مسن يها موش در عصبي عملكرد و

 عدم است داده نشان نوين طب مطالعات ديگر سويي از
 كالري متوسط محدوديت ايجاد و اضافي كالري دريافت

 سلولي، يها نيپروتئ به اكسيداتيو آسيب كاهش با تواند يم
 مطالعة .)39( كند محافظت مغز از نوكلئيك اسيدهاي و ليپيدها
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 رژيم با ماهه 2 دورة يك طي افراد آن در كه ديگري
 كاهش از حاكي شدند نگهداري روزانه كالري محدودكنندة

 بود ديابت و عروقي - قلبي بيماري يها ليپروفا بهبود و وزن
)40(. 

 كالسيك، و سنتي طب در مشابه مطالعات و مطالعه اين
 كبد، صحت و عملكرد بهبود در تغذيه زياد اهميت از حاكي
 به ابتال از پيشگيري و بدن صحت در مغز و قلب

 با بيشتر ييها پژوهش انجام رسد يم نظر به. ستها يماريب
 و ها يخوراك مختلف انواع ريتأث و رئيسه اعضاي بر تمركز

 سال، مختلف صولف در اعضا اين سالمتي حفظ بر ها يدنيآشام
 تحليل و اعضا سالمت اين حفظ بر سته اسباب ساير ريتأث
 كالسيك طب با سنتي طب درآمده  دست به نتايج يا سهيمقا

 .است ضروري
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