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 سالمت در طب سنتی ایرانی اصالح تغذیه و
 ۷، رقیه سلیمانی لشکناری۳ر بخشی، علی اکب۳،  سوری سلیمانی۳، مهدی قانع۳، صفا مومنی بادله۰کبرا عابدیان کاسگری

 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران-۰
 دکترا داروسازی، بیمارستان امام )ره( فیروزکوه-۳
 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری-۳
ی و مامایی نسیبه ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران.دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستار -۳  

 مدرس ط  سنتی ، جهاد دانشگاهی -۳

 fsoleimani1400@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران.  -۷

ه به این مطل  که هر انسانی به طور سرشتتی دارای طبیعتت یتا مزاجتی استت کته باعتث        در ط  سنتی  ایرانی با توج مقدمه و هد :

هایش را تحت تتاثیر قترار متی    های جسمی، روحی واخالقی خاص وی می گردد و رابطه فرد را با دنیای پیرامونش از جمله خوردنیویژگی
گاهداشت تندرستی و همچنین درمان بیمتاری هتا نقشتی پتر     دهد، اصالح تغذیه  یک ضرورت می باشد. در سنت ایرانی تغذیه درست در ن

رنگ و حیاتی دارد. به طوری که حکیمان ایران زمین معتقد بودند: اگر طبی  درمان بیمار خود را با اصتالح غتذایی آغتاز نکنتد، گتویی بتر       
 ایرانی انجام شد.   کشتن بیمار جرأت یافته است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اصالح و سالمت تغذیه در ط  سنتی

 medline ،Iranmedex ،SID  ،google scholarاین تحقیق توصیفی با استفاده از پایگاه های اطالعاتی از جملته   روش کار:

وارد مطالعه شدند. اما در   ۳۳۰۳تا   ۳۳۳۳مقاله مورد بررسی قرار گرفت.  جهت جمع آوری اطالعات در ابتدا تمام مطالعات   ۶۳انجام شد. 
 مقاله که مربوط به پوشش موضوعی بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند.  ۳۳هایت مناس  ترین آنها به تعداد ن

در تغذیه سنتی، ایرانیان همیشه به همراهی مصلح ها با غذاها ودواهای مختلف توجه می کردند و بسیاری از خوراکی ها و نوشیدنی  نتایج:

غذاهای اصیل ایرانیان بسیار حکیمانه و طبیبانه بود مثال وجود لیموی عمانی در قیمه و زیره  ها، بدون مصلح مصرف نمی شد. دستور پخت
سیاه در برنج، کباب گوشت گوسفند با سماق، پخت گوشت مر  با دارچین، زنجبیل و پیازصرفا از سر تفنن یا توجه به مزه و رنگ غذا نبوده 

ه بود. در این بررسی حدود هفتاد نوع خوردنی ها وآشامیدنی هتا بته همتراه مصترف     است بلکه براساس دانش و تجربه ای عمیق و حکیمان
 مصلحات مختلف یافت شد.

ط  ایرانی بر پایه نظریه اخالط چهار گانه )سودا، صفرا، بلغم وخون( و مفاهیم مزاج و کیفیت چهارگانته ستردی وگرمتی و     نتیجه گیری:

بر این است هر ماده غذایی وقتی وارد بدن می شود موج  تولید نسبتی از اخالط چهتار   تری و خشکی بنا شده است. در این مکت  اعتقاد
گانه و ایجاد کیفیتی در بدن می شود. بنابر این هر کس باید بسته به طبع و مزاج خودش خوراکی های مناس  حال خود را برگزیند. توصیه 

 رانی از هر فرصتی در جهت آموزش احیای ط  سنتی ایرانی استفاده شود.محققین بر این است با توجه به این همه دستورات حکیمانه ای

 اصالح تغذیه، سالمت، ط  سنتی ایرانی کلمات کلیدی:
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