
تدابير طب ايرانى در فصل بهار
پرهيز از پرخورى در فصل بهار

در فصل بهار، مواد زائد انباشته شده در بدن از حالت انجماد 
خارج مى شوند و در بدن به جريان مى افتند. پرخورى و 
در  بدن  كه  شرايط  اين  در  غذايى  رژيم   رعايت  نكردن 
حال پاك سازى است موجب ضعيف  شدن بدن مى شود. 
از همين رو، توصيه مى شود از خوردن غذاهاى گرم و 
و خوردن  مكرر  حمام  زياد،  ورزش  و  خشك، حركت 

غذاهاى گوشتى و شيرينى زياد خوددارى شود.
به عالوه، در اين فصل مصرف غذاهاى چرب و سرخ كردنى، 
خوراكى هاى تلخ، تند و شور كه مزاج گرم دارند مانند 

آجيل شور و گردو مناسب نيست.
بهتر است در اين فصل از نوشيدنى هاى خنك مانند شربت 
ريواس، شربت عناب، شربت نارنج، ليمو و «به» استفاده 

شود و عرق كاسنى يا عرق شاه تره جايگزين آب باشد.

توصيه همگانى به حجامت 
در فصل بهار؟

در فصل زمستان به علت سرماى حاكم، مواد زائد در بدن 
منجمد مى شوند و باقى مى مانند و در بهار با گرم شدن 
تدريجى هوا، اين مواد نيز به تدريج ذوب مى شوند و به 
پيدايش  بدن، سبب  در  تغييرات  اين  درمى آيند.  حركت 
بيمارى هاى قديمى مى شود و در برخى افراد با هجوم مواد 
اضافى به سمت پوست براى خارج شدن از بدن، بروز 

دمل ها و جوش هاى پوستى شدت مى يابد.
اطباى طب ايرانى توصيه كرده  اند قبل از ايجاد مشكل براى 
بدن و پيشگيرى از بروز بيمارى در فصل بهار، بهتر است 
راه خروج مواد زائد از بدن باز شود. از همين رو است 

كه بهار را فصل پاك سازى مى دانيم.
دفع  به خوبى  مدفوع  و  ندارد  مزاج  لينت  كه  فردى  در 
نمى  شود، مواد اضافى راه مناسبى براى دفع ندارند و در 
بدن تجمع مى يابند بنابراين درمان يبوست، مهم ترين راه 

پاك سازى در فصل بهار است.
متاسفانه امروزه به دليل اقبال مردم به حوزه طب ايرانى 
و مكمل، شاهد ورود افراد غيرمتخصص به اين حوزه و 
حوزه  اين  خدمات  از  بزرگنمايى هايى  و  افراطى گرى ها 
هستيم كه همگان را به انجام حجامت و فصد در فصل 
بهار تشويق مى كنند، درحالى كه در اين مكتب غنى طبى، 
هر فرد برمبناى مزاج منحصربه فرد خود تحت درمان قرار 
مى گيرد و چنين اعمالى بايد با در نظر گرفتن شرايط بدنى 

هر فرد تجويز شود.
ابتدا  حتما  يبوست،  به  ابتال  در صورت  مى شود  توصيه 
دنبال راه هاى ساده درمان اين بيمارى كه به دليل اهميت 
بسيار، «ام االمراض» ناميده مى شود، باشيد و از خواص مواد 
غذايى ملين مانند آلو و انجير بهره بگيريد و چنانچه مشكل 
حل نشد يا دنبال روش هاى ديگر پاك سازى بوديد، تنها 
به متخصصان مورد تاييد وزارت بهداشت در حوزه طب 
ايرانى و مكمل در سالمتكده هاى داراى مجوز، مراجعه كنيد.

بهار و جوش هاى صورت

افزايش جوش هاى صورت و بدن گاهى به شكل كورك 
و تشديد حساسيت ها و خارش پوست از جمله مشكالتى 
است كه در فصل بهار خصوصا در افراد با مزاج گرم و تر 
ديده مى شود. براى رفع آن توصيه هاى زير كمك كننده است.  
* پرهيز از مصرف زياد مواد گرم، تلخ، تند، شور و تيز 
مانند تنقالت (آجيل هاى شور، گردو) و ادويه تند (فلفل، 

دارچين، زنجبيل، ميخك و خردل) 
*كم كردن مصرف مواد غذايى مولد خون مانند گوشت ها 

و شيرينى ها
*مصرف مواد غذايى سبك مانند آش ها با چاشنى تمرهندى، 

رب انار، آلو يا سوپ جو به جاى خورش ها
ليمو،  نارنج، شربت  مانند شربت  *نوشيدن شربت هايى 
شربت عناب، شربت سكنجبين، شربت زرشك، رب انار 

و عرق كاسنى، شاه تره و خرفه 
*نوشيدن ماءالشعير طبى

بهار و كودكان

از آنجايى كه كودكان مزاج ضعيف ترى دارند و سيستم 
ايمنى آنها هنوز تكامل نيافته، رعايت تدابير بهار مى تواند 

كمك كند در اين فصل كمتر دچار بيمارى شوند.
*پرهيز كودكان از پرخورى و درهم خورى

*استفاده از گوشت كمتر در غذاها (به استثناى كودكان 
ضعيف و كم بنيه)

*استفاده كمتر از ادويه ها، غذاهاى سرخ كردنى و چرب
*كاهش مصرف شيرينى ها مخصوصا شيرينى هاى خامه   اى، 

مواد شور و تلخ
*پيشگيرى از يبوست با مصرف ملينات

*تشويق كودكان به انجام ورزش در حد متعادل
*پوشيدن لباس هاى با پارچه كتان يا پنبه اى

طبيعت گردى راهى براى 
كنترل اضطراب و افسردگى

از منظر طب ايرانى، كنترل اعراض نفسانى، يكى از اصول 6گانه 
موثر در حفظ سالمت است. بروز اعراض نفسانى در قالب 
خشم، غضب، اندوه و ترس هر يك آثار متفاوتى بر سامانه 
ارواح و قوا و اعضاى بدن مى گذارند و تكرار و افزايش آن 
مى تواند سبب تغيير مزاج و سوءمزاج هاى مختلف در بدن شود.
اعراض نفسانى ضرورتا با مصرف داروهاى گياهى كنترل 
نمى شود، بلكه بسيارى اوقات حضور در دامن طبيعت و دل 
سپردن به نغمه زيباى پرندگان و صداى دلنشين آب و ديدن 
درختان و گل هاى رنگارنگ و زيبا مى تواند به همان اندازه 
تاثير گذار باش. ميل طبيعت بدن از درون (مشكالت جسمانى و 
دغدغه هاى روانى) به سمت بيرون (مناظر زيباى بهارى) يكى 
از راه هاى كنترل اضطراب و افسردگى است. در فصل بهار 
طبيعت گردى را بيشتر در برنامه هاى هفتگى خود بگنجانيم.

پاك سازى بدن در فصل بهار
مزاج فصل بهار معتدل در سردى و گرمى و رطوبت و خشكى 
است و با همه سنين موافق است. در اين فصل، موادى كه در 
زمستان به دليل سردى هوا منجمد بودند، به هيجان درمى آيند 
و بايد دفع شوند. به همين دليل بايد به دفع اين مواد زائد 

كمك كنيم تا دچار بيمارى هاى اين فصل نشويم. 
راه هاى دفع مواد زائد شامل اسهال، استفراغ و فصد(خارج 
كردن خون از سياهرگ ها) و حجامت است كه برحسب 
تشخيص خلط غالب توسط متخصص طب سنتى، بايد به 

دفع آن اقدام شود.
برخى تدابير كلى براى همه مزاج ها وجود دارد كه بايد در 
بهار به كار گرفته شود. تقليل و تلطيف غذا (كاهش كميت و 
كيفيت غذا) از جمله اين دستورات است؛ بايد غذاهايى مانند 
سوپ و آش هاى سبك بدون گوشت و سبزيجاتى مانند كاهو 
و هويج را جزو اين گروه دانست. همچنين از خوردن غذاهاى 
توليد كننده خون، مانند گوشت تا حد ممكن (البته در كسانى 
كه كم خونى ندارند) پرهيز و از مواد شيرين و طعم هاى تلخ 

و شور تا حد ممكن كمتر استفاده كرد.
يكى از آش هايى كه مناسب فصل بهار است و به پاك سازى 
بدن كمك مى كند، آش غوره است. براى تهيه اين غذا كمى 
گوشت آبپز را با مقدارى كدو، گشنيز و اسفناج و يك قاشق 
غذاخورى عدس و جو و برنج بپزيد و در دقايق آخر آبغوره 
به آن اضافه كنيد. همچنين مى توانيد كمى نمك و ادويه يا 
شكر به آن اضافه كنيد. افرادى كه مزاج گرم و تر دارند يا 
عضالنى هستند مى توانند اين آش را بدون گوشت تهيه كنند.
آش سماق نيز مانند آش غوره تهيه مى شود ولى به جاى 
افشره غوره، سماق استفاده مى شود. مى توان به اين مخلوط 
مقدارى چغندر و هويج هم اضافه كرد. همچنين با گوشت 
گردشده كوچك(قلقلى) هم تهيه مى شود. آش ريواس، آش 
آلو و تمر هندى و سيب ترش نيز از آش هاى بهار هستند كه 

تفاوت آنها فقط در افزودن نوع ترشى است.
توجه كنيد در كسانى كه دچار يبوست هستند آش غوره و 
سماق با احتياط مصرف شود و در صورت بروز يبوست در 

هر پياله دو قاشق روغن زيتون اضافه كنند.
اگر تمايل به پاك سازى بدن و كبد داريد، آش هاى ملين ترش 
مانند آلو و تمرهندى را آبكى و  همراه روغن بادام يا زيتون تهيه 
كرده و 3 روز به جاى هرگونه غذا از اين آش استفاده كنيد.

مصرف لواشك هاى بهداشتى و خانگى براى فصل بهار بسيار 
مناسب است و از اين لواشك ها مى توان براى پذيرايى استفاده 
كرد. همچنين مى توان به تناسب سليقه به جاى شيرينى و آجيل 
از كاهو و سكنجبين و شربت هاى آلبالو، ليمو، خيار، گالب، 
عرق كاسنى، سكنجبين و تخم خرفه براى پذيرايى استفاده 
كرد. افراد با مصرف اين خوراكى ها احساس سبكى و آرامش 

خوبى را تجربه مى كنند.

خوراكى ها در مطبخ ايرانى

خرفه سبزى فراموش شده
با فرارسيدن فصل بهار و گذراندن زمستان، بدن انسان مانند 
طبيعت از حالت انقباض و فشردگى خارج شده و مانند يخ كه 
با گرماى بهار آب مى شود، ميزان مواد و اخالط بدن نيز زياد 
خواهدشد و بايد با كاهش مصرف غذا و استفاده از غذاهاى ساده 
و زودجذب يا انجام اعمالى مانند حجامت، قِى، فصد، اسهال و... 
اين مواد اضافى را خارج و به طبيعت بدن براى پاك سازى كمك 
كرد. الزم است در اين فصل از مصرف غذاهاى گرم و خشك، 
حركت زياد، خوردن غذاهاى گوشتى و شيرينى زياد خوددارى 
كرد. استفاده از شربت ليمو، آلبالو، سكنجبين و افزودن زرشك، 
سماق و انار به غذاها توصيه مى شود. استفاده از انواع آش ها و 
سوپ ها، به خصوص با سبزى هاى شناخته شده موجود در طبيعت 
در فصل بهار توصيه شده و يكى از روش هاى قديمى ها براى 
پاك سازى بدن بوده است. خرفه يكى از سبزى هاى خودروى 
طبيعت است كه در انواع آش و سوپ مى توان از آن استفاده كرد.
طبيعت خرفه سرد و تر است. خرفه خشكى، گرمى و حرارت 
را فرومى نشاند و باعث برطرف شدن و از بين رفتن دردهايى 
كه ناشى از حرارت و گرمى در بدن است، مى شود. اين سبزى 
در هواى گرم براى رفع تشنگى مفيد است. براى برطرف كردن 
سرفه، تسكين دردهاى سينه، سوزش مجراى ادرار و مثانه استفاده 
مى شود. مصرف خوراكى خرفه به عنوان سبزى خام و پخته همراه 
با پياز و روغن براى تقويت روده ها، قطع اسهال و تب كاربرد 
دارد. مصرف خام برگ و ساقه آن به صورت ساالد همراه سركه 
براى دردهاى كليه مفيد است. همان طور كه اشاره شد، مصرف 
شيرينى هاى خامه اى، باقلوا و شيرينى هاى تر در اين فصل مجاز 
نيست. افرادى كه تمايل به شيرينى دارند مى توانند شيرينى هاى 
برنجى با دانه هاى خرفه بخورند. خرفه حاوى منبع غنى امگا3 
است كه براى سالمت مغز، قلب و سيستم عصبى مفيد است. 
همچنين منبع خوب ويتامين A و ويتامين C است. اگر دچار 
كمبود منيزيم، مس و پتاسيم هستيد خرفه به شما كمك مى كند. 
توجه داشته باشيد سبزى خرفه به دليل دارا بودن اگزاالت براى 
افرادى كه مبتال به سنگ هاى ادراى هستند با احتياط مصرف شود. 
خرفه به دليل داشتن مواد آنتى اكسيدان در بعضى سرطان ها مانند 
سرطان ريه مفيد است. در پژوهش هاى انجام شده، خرفه اثر كاهنده 
در قندخون و كلسترول خون داشته است. از اين گياه مى توان در 
درمان پوكى استخوان هم استفاده كرد. در ادبيات طب چينى اين 
گياه به عنوان «گياهى براى زندگى طوالنى» شناخته شده است. 
در مجموع اين گياه جزو 8 گياه پرمصرف در جهان است و به 
دليل تركيبات مفيد آن به عنوان غذاى برتر آينده هم از آن نام 
برده شده است. به رغم اينكه اين گياه خودرو به وفور در ايران 
وجود دارد، از آن غفلت شده و مصرف آن كاهش يافته است.

باورهاى اشتباه را كنار بگذاريم!

تخم مرغ مضر است و بايد از رژيم افراد با كلسترول 
باال حذف شود

در مطالعات جديد، تخم مرغ افزاينده كلسترول شناخته نشده و 
حتى در بيمارى ايسكميك قلب، نيز مصرف منطقى آن مجاز 
شمرده شده است. بهترين نحوه مصرف تخم مرغ، به صورت 
نيم  برشت (عسلى) است و زرده تخم مرغ عسلى غذاى لطيفى 
محسوب مى شود، به اين معنى كه هضم آن براى فرد سالم 
داراى مزاج معتدل، دشوار نيست، ماده مغذى آن به سرعت 
در بدن توزيع مى شود، خون معتدلى از آن توليد مى شود و 

فضوالت اندكى از آن در بدن به جا مى ماند. 
مطالعات جديد در سال هاى اخير نشان مى دهد مصرف تخم مرغ 
خطر بروز بيمارى هاى قلبى- عروقى را افزايش نمى دهد اما 
مصرف 3 تا 4 تخم مرغ در هفته كافى است و مى توانيد اين 
ماده غذايى فوق العاده را به عنوان صبحانه ميل كنيد. مداومت و 
زياده روى در مصرف تخم مرغ باعث سنگ كليه و  بيمارى هاى 

پوستى برشمرده شده است.

 دكتر ناصر رضايى  پور
متخصص طب ايرانى 

 دكتر فاطمه محجوب
متخصص طب ايرانى 

 دكتر على غالمپور
دانشجوى دكتراى تخصصى طب ايرانى دانشگاه 

علوم پزشكى مشهد

 دكتر محمد عسكر فراشاه
متخصص طب ايرانى

 دكتر سيده صديقه يوسفى
متخصص طب سنتى، عضو هيات علمى دانشگاه 

علوم پزشكى مازندران 

 دكتر منيره سادات مطهرى فرد
متخصص طب ايرانى 

 دكتر محمود خدادوست
متخصص طب ايرانى، معاون طب سنتى  وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
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