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 های حفظ سالمت )حفظ الصحه( معده در پزشکی ایرانی مروری بر توصیه

 
، فاطمه *ج، مرتضی مجاهدیب، آرمين زارعيانالف، محمود خدادوستالف، الهام پارساالفنژاد روشنک مكبری

 الف، عاطفه سعيدی بروجنیالف، زهرا گرجیالفآباد شریف کارگر
 

 سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  طب   ۀسنتی، دانشکد  طب  گروه الف 
 ری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایرانپرستا ۀگروه سالمت جامعه دانشکد ب

 اه علوم پزشکی بابل، بابل، ایرانسنتی، دانشگ  طب   ۀسنتی، دانشکد  طب  گروه  ج

 چكيده
تا با  اصالح سبک زندگی است، ۀها بر پای سنتی ایرانی با زیر بنای مزاج، توصیه  مشکالت معده از شیوع باالیی برخوردارند. در طبامروزه  :سابقه و هدف

 آن سالمتی را حفظ کنیم. اصالح سبک زندگی و بهبود

آوری شد. پس از  های حفظ سالمتی )حفظ الصحه( معده از منابع معتبر طب سنتی جمع ای، توصیه کتابخانه-در این مطالعه از نوع مروری :ها مواد و روش

 شود. های معده می فظ سالمتی و پیشگیری از بیماریها سبب ح ها، عواملی بیان شد که توجه به آن بندی داده آوری و طبقه جمع

در طب ایرانی، سالمت معده جهت حفظ سالمت کل بدن، نقش کلیدی داشته و دستورات دقیقی برای حفظ سالمت آن ارایه شده است. زمان غذا  ها: یافته

زمان نوشیدن آب از  پرهیز از غذاخوردن در حالت روانی نامناسب، فاصلۀ مناسب بین فعالیت بدنی و غذا، جویدن کافی غذا،، نوع غذامیزان غذا،  خوردن،

 باشد. های طب سنتی ایرانی جهت حفظ سالمتی معده می ترین توصیه مهم

که در ست ارائه کرده ا ای فراوانی جهت سالمت معده های تغذیه : با توجه به اینکه طب سنتی ایرانی نظر خاصی به معده و سالمتی آن دارد و توصیهگيری نتيجه

تواند در پیشگیری بسیاری  ای مد نظر طب ایرانی می های تغذیه طب مدرن کمتر به آن توجه شده و همچنین اهمیت نحوۀ تغذیه در سالمت انسان، رعایت توصیه

های آینده بررسی  ایرانی در پژوهشهای مدنظر منابع طب  تک توصیه شود تأثیرگذاری تک های گوارشی مؤثر باشد. پیشنهاد می ها و خصوصاً بیماری از بیماری

 ها در نظام سالمت فراهم شود.  شود تا امکان استفادۀ کاربردی از آن

 ، طب سنتی ایرانیمزاج ،معده ،الصحه  حفظ: ها کليدواژه
 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

 مشکالت معده در طب بالینی از شیوع باالیی برخوردارند

را در بدن (؛ معده عضو مهمی در بدن است و نقش حیاتی 1)

 (.2) دارد

های  های مختلفی از عالیم بیماری بیماران با شکایت

گوارشی فوقانی، درصد باالیی از مراجعین به کلینیک گوارشی 

های گوارشی  (. بیماری0دهند ) سرتاسر جهان را تشکیل می

شوند، ضایعات التهابی  فوقانی به سه دسته تقسیم می

 ا. ه ها و نئوپالسم ها(، زخم )گاستریت

 

گاستریت شامل هر وضعیت بالینی است که عالیم تهوع و 

استفراغ، درد و ناراحتی در ناحیۀ باال و مرکزی شکم بدون 

شواهد بالینی و رادیولوژی مثبت را داشته باشد. وقتی که تعادل 

خورد، زخم  بین عوامل دفاعی و تهاجمی در معده برهم می

های  رین بیماریت زخم معده از شایع .(1آید ) وجود می به

گوارشی در قرن حاضر است که اکثراً در دهۀ شش عمر بروز 

(. بر اساس آمار ارائه شده از طرف سازمان بهداشت 4کند ) می

کانسر معده دومین علت مرگ و میر در کل دنیا به  ،جهانی

 87اسفند : افتیدر خیتار

 89خرداد تاریخ پذیرش: 
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ها با  (. در بین تومورهای بدخیم کارسینوم0رود ) شمار می

 (. 1( در رأس تومورها هستند ))درصد 00تا  03فراوانی حدود 

عنوان  شود، به ایرانی نیز نامیده می ایران که طب  سنتی  طب 

های طب سنتی، قدمت چندین هزار ساله دارد،  یکی از شاخه

آموزش کتب پزشکان طب سنتی ایرانی طی قرون متمادی در 

 (.0، 0، 0است ) های کشورهای غربی متداول بوده  دانشگاه

ها  خط اول پیشگیری و حتی درمان بیماریایرانی  در طب 

بر پایۀ اصالح سبک زندگی است؛ در این زمینه دستورات 

ها و  مختص خوردن و آشامیدن و مصرف انواع خوردنی

ها، فعالیت جسمی، نحوۀ خواب و بیداری، استراحت  آشامیدنی

و فعالیت، استحمام و فعل و انفعاالت روحی روانی از جمله 

ها  با سبک زندگی است تا با رعایت آن های مرتبط توصیه

(. شناخت مزاج افراد و 13، 0سالمت افراد جامعه ارتقاء یابد )

خصوصاً مزاج معدۀ ایشان جزو ملزومات مقدماتی ارائۀ 

(. در این خصوص 12، 11باشد ) دستورات حفظ سالمتی می

های مرتبط با نحوه یا نوع مصرف مواد  جهت اکثر توصیه

اج افراد و سالمت و بیماری مزاجی معده غذایی شناخت مز

 (.10، 14، 10باشد ) دارای اهمیت می

در طب سنتی ایران معده عضو بسیار مهمی است و 

گذارد  ها مثل کبد و قلب اثر می مشکالت آن روی سایر ارگان

(. تولید مواد غذایی سالم برای اعضای بدن منوط به سالمت 2)

 (.10معده است )

آور و  های بالینی رنج راوانی سبب بیماریضایعات معده به ف

شود که در صورت  صرف هزینه هنگفت جهت بیماران می

رعایت دستورات حفظ سالمتی )حفظ الصحه( که قسمت 

توان  دهد می های طب سنتی ایران را تشکیل می عمدۀ توصیه

های مرتبط بدان شد. بسیاری از این  سبب کاهش شیوع بیماری

ای ندارند و انجام مطالعات  ید شدهدستورات مستندات تأی

ها، در  بالینی جهت بررسی میزان تأثیرگذاری این توصیه

سالمت معده و بدن نیاز است، از آنجایی که اولین قدم در 

بندی نظرات منابع  مدون کردن این دستوارت استخراج و جمع

های  باشد در این مطالعه توصیه طب ایرانی در این زمینه می

)حفظ الصحه( معده جهت پیشگیری از حفظ سالمتی 

های این عضو مهم و حتی سایر اعضای بدن، از کتب  بیماری

 آوری شده است. معتبر طب سنتی جمع

 : ها مواد و روش

های  ای است که توصیه کتابخانه–این مطالعه از نوع مروری

سنتی  معده از منابع معتبر طب  حفظ سالمتی )حفظ الصحه(

 است. آوری شده جمع

 افزار نور عبارات حفظ هت انجام این مطالعه ابتدا در نرمج

الصحۀ معده، سالمت معده و اصول تغذیه و مأکول و مشروب  

ها( جستجو شد و کتبی که در طب  ها و آشامیدنی )خوراکی

ایرانی روی این مباحث بیشتر بحث کرده بودند و مطالب 

 تری داشتند، انتخاب شدند. کامل

تا  033های  نتی ایرانی بین سالهای مرجع طب س کتاب

ها  م( بررسی شدند که نویسندگان آن1000تا  1130ق )1033

اند، از این کتب مبحث تغذیه و  از اطبای مشهور زمان خود بوده

های بررسی شده شامل  حفظ الصحۀ معده مطالعه شد. کتاب

)عقیلی  الحکمه خالصه)ارزانی(،  یاکبر طب)رازی(،  یالحاو

)حکیم  اعظم ریاکس)یوسفی هروی(،  یوسفی طبخراسانی(، 

 الصحه حفظ)بلخی(،  االنفس و االبدان مصالحاعظم خان(، 

 قانون)ارزانی( و  القلوب مفرح)ابن نفیس(،  الموجز، یناصر

 ،Google Scholar یموتورها در جستجوسینا( بودند. )ابن

PubMed، Scopus، Irandoc وScienceDirect  با

و  ,Life style, Stomach, Gastrointestinal یها واژه

 دیطب جد یها هیتوص یکتب معتبر طب مدرن جهت بررس زین

 یآور جمع یها معده انجام شد. سپس داده یسالمت حفظ جهت

 .شد یبند طبقه و یبررسشده 
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 و همكاران نژاد مكبري 

  27 ---8931اول، بهار  ۀ، شماردهمسال  

 ها: یافته

هفده مقالۀ مروری طب ایرانی که به مباحث پیرامون معده 

ها و مشکالت  یماریاند یافت شد که عمدتاً به ب پرداخته

گوارشی پرداخته بودند و از این میان فقط یک مقاله اصول کلی 

سنتی را مطرح کرده بود. در منابع مکتوب تحت  طب   تغذیه در 

صورت  مطالعه در مباحث مختلف اصول حفظ سالمتی اعضا به

خصوص در رابطه با معده،  جداگانه مطرح شده بودند، به

اصول حفط سالمت بدن و معده  وانعن به یفراوانهای  توصیه

  .است شدهذکر 

در حفظ سالمت انسان  یزندگ ۀنحو نایس یابوعل دگاهید از

 نیمدت ا یطوالننکردن  تیرعااست و  تیاهم زیحا اریبس

هر چند که  شود، یفرد م یبرا یادیز مشکالت مسبب اصول

 اصول نکردن تیرعامدت آثار مخرب  ممکن است در کوتاه

 یبرخ یتوجه امر سبب کم نیهم و نشودظاهر  یحفظ سالمت

  (.10) شودافراد 

ترین اصول حفظ  رعایت آداب غذا خوردن یکی از مهم

سالمتی در طب ایرانی است، که در این خصوص انتخاب 

کمیت و کیفیت غذا بر اساس شرایط گوناگون جسمی و 

 (.10باشد ) گوارشی و سنی افراد متفاوت می

دنبال آن  نی، سالمتی اعضای بدن و بهاز منظر منابع طب ایرا

سالمتی کل بدن وابسته است به معده و آنچه در آن تولید 

سنتی این است که یکی  طب  ای از بزرگان  شود و اعتقاد عده می

ها تالش جهت  های حفظ سالمتی و درمان بیماری از اولویت

معالجه و سالمتی معده است؛ زیرا در نهایت موجب سالمتی 

 (.10خواهد شد )کل بدن 

)قرن سوم  المعده و امراضها و مداواتها یفصاحب کتاب 

خواهد سالمتی  هجری( گوید: شایسته است، برای کسی که می

 اش حفظ شود که تا وقتی بیماری ایجاد نشده غذا را مثل  معده

طور که دارو را به میزان زیاد و  دارو در نظر بگیرد، همان

فع دارو از آن استفاده خوریم و جهت منا جهت لذت نمی

کنیم از غذا هم جهت لذت استفاده نکنیم و زیاد نخوریم و  می

 (.10از آن صرفاً جهت منفعت آن به میزان کافی سود ببریم )

از منظر منابع طب ایرانی غذا باید در زمان غذا خوردن: 

زمان اشتهای صادق یا گرسنگی واقعی خورده شود. اشتهای 

گینی غذای قبلی از بین رفته باشد و صادق زمانی است که سن

شود وقتی  میل وافر به خوردن غذا ایجاد شده باشد. توصیه می

، 11اشتهای صادق اتفاق افتاد بدون تأخیر غذا خورده شود )

. سبک شدن 1(؛ اشتهای صادق دارای عالیمی است: 23

. 0. نبض ضعیف؛ 2قسمت فوقانی شکم )زیر سینه تا ناف(؛ 

. کاهش حرکات 4شنوایی و بینایی؛  تیزی حواس خصوصاً

. خروج 0. کاهش آب دهان؛ 0. عدم تمایل به خواب؛ 0بدن؛ 

. وجود نداشتن طعم غذای قبلی در 0فضوالت غذای قبلی؛ 

(. در مقابل اشتهای صادق، اشتهای 21. نداشتن عطش )0آروغ؛ 

آن اشاره شده  کاذب وجود دارد که در اکثر منابع طب ایرانی به

دنبال اشتهای کاذب  طالب سالمتی از خوردن غذا بهو انسان 

اشتهای  االنفس و االبدان مصالح منع شده است. بلخی در کتاب

است که اشتهای کاذب خوردن  گونه تعریف کرده کاذب را این

(.غذا خوردن 22بر اساس عادت است نه حاجت و نیاز بدن )

خل در حالت سیری و یا پاسخ دادن به اشتهای کاذب سبب تدا

شود و در  خورده شده با غذای باقیمانده در معده میغذای 

 (.20شود ) هضم صحیح، اختالل ایجاد می

، ضمن اشاره به بحث الطب یف القانونسینا در کتاب  ابن

اشتهای صادق و اشتهای کاذب و لزوم خوردن غذا بدون تأخیر 

دنبال اشتهای صادق، بر اجتناب از تداوم گرسنگی زیاد تأکید  به

شود و معده خالی است  وقتی گرسنگی ایجاد می ،(10کرده )

 اگر غذا خورده نشود، مواد زائد بدن جذب معده 
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 اند : مقاالت مروری که به مبحث معده در طب سنتی پرداخته1 ۀجدول شمار

 نویسنده عنوان مقاله 
سال 

 انتشار

1 
Functional dyspepsia: A new approach from 

traditional Persian medicine 

Mehdi Pasalar and et 

al. 
2014 

2 
Bloating: Avicenna’s perspective and modern 

medicine 

Mohsen Naseri and et 

al. 
2016 

3 
Prevention and treatment of flatulence from a 

traditional persian medicine perspective 

Bagher Larijani and 

et al. 
2016 

4 

Comparison of dyspepsia symptoms from the 

viewpoints of Persian traditional and modern 

medicine: A qualitative study using content analysis 

approach 

Ali Taghipour and et 

al. 
2017 

5 

Reliability and validity assessment of gastrointestinal 

dystemperaments questionnaire: A novel scale in 

Persian traditional medicine Hamidreza 

Hamidreza 

Hoseinzadeh and et 

al. 

2018 

 0291 مهدی برهانی و همكاران های معده در طب سنّتی ایران نشانه شناسی بيماری 6

 0291 محمود بابائيان و همكاران اندستگاه گوارش از دیدگاه مكتب طب سنّتی ایر 7

 0291 همكاران و مریم یاوری و ریفالکس: از طب سنّتی ایران تا پزشكی رایج سوزش سردل 8

 مروری برعلل درد معده در طب سنّتی ایران 9
حيدری و  محمدرضا حاجی

 همكاران
0291 

 تی تا طب رایجنفخ از طب سنّ 11
آبادی  احمدرضا شریفی علون

 و همكاران
0291 

 0291 مهين الصاق و همكاران یبوست در مكتب طب سنّتی ایران 11

 0290 ادی و همكارانحسين مر تیسنّطب ه یدگاا از دهضم غذل ختالایرانی امل اعوتبيين  12

 0290 محمدعلی کمالی و همكاران تی و مدرناه طب سنّگتهوع و استفراغ از دید 13

 0290 سيد علی مظفرپور و همكار تی و طب جدیدب سنّن مفهوم یبوست و علل آن در طيتبي 14

 0292 مهدی برهانی و همكاران تی ایراناختالالت عملكردی سيستم گوارش و طب سنّ 15

 تی ایرانبندی در تغذیه از دیدگاه طب سنّ اهميت زمان 16
نژاد و  روشنک مكبری

 همكاران
0294 

 0295 الهام پارسا و همكاران تی ایرانیهای تعيين مزاج معده در طب سنّ مروری بر شاخص 17

 (. توصیه شـده 10رود ) شوند و احساس گرسنگی از بین می می

سـاعت   2که فاصلۀ بین ایجاد گرسنگی و غذا خوردن بیشتر از 

 ها   سنتی ایران این است که میوه  طب  توصیۀ (.21نشود )

 

 

در غـذا بایـد    (.24، 11نیز قبل غذا و با فاصله، مصرف شـود ) 

ترین زمان خـورده شـود. در فصـول گـرم سـال توصـیه        معتدل

 شود عمدۀ غذا در صبح و در فصول سرد سال در نیمروز   می
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  (.20، 20، 20، 21خورده شود )

: ورزش و فعالیت فاصلۀ مناسب بين فعاليت بدنی و غذا

 شدید بعد غذا، از علل بدی هضم در معده است.

لیت شدید بالفاصله بعد رازی یکی از علل نفخ معده را فعا

سینا حرکات سنگین بعد غذا را از موانع هضم  داند. ابن غذا می

 (.10داند ) خوب می

منابع طب ایرانی حجم یا وزن خاص یا میزان ميزان غذا: 

های غذایی ذکر  مشخصی از یک خوراکی را جهت وعده

اند و معیار اصلی میزان مصرف غذا توسط هر فرد را،   نکرده

اند که  اتفاق تأکید کرده شتهای وی ذکر کرده و بهوضعیت ا

هنگامی باید دست از غذا کشیده شود که گرسنگی اولیه از بین 

رفته باشد؛ ولی همچنان اشتها به غذا باقی باشد. بر این مبنا 

سیری کامل و احساس اشباع معده از غذا نباید در فرد طالب 

 0/1به میزان  که (، توصیه شده زمانی21، 11سالمت رخ دهد )

(. 20از اشتها، باقی مانده، دست از غذا خوردن کشیده شود )

است که چون در خالل هضم   یکی از دالیل این توصیه این

فتد و حجم کلی غذای انباشته شده  ا بین اجزای غذا فاصله می

کند، باید از قبل برای این افزایش  در معده افزایش پیدا می

خان در کتاب  (. اعظم20شد )حجم جایی در معده باقی با

کند که غذا خوردن قبل از اتمام هضم  تأکید می اکسیر اعظم

( و منجر به هضم ناقص در 21، 10غذای قبلی مضر است )

معده شده و محصول نهایی خوبی تولید نخواهد شد که 

 (.20مناسب استفادۀ بدن باشد )

گونه که تحمیل گرسنگی  از منظر منابع تحت مطالعه همان

بر معده مضر است پری بیش از حد معمول معده نیز مضر 

باشد. البته مضرات پری شکم بیشتر  سالمتی معده و کل بدن می

از گرسنگی است؛ یکی از اصول مورد تأکید منابع طب ایرانی 

جهت حفظ سالمت معده و کل بدن جلوگیری از شبع )سیری( 

قدر اند که هرچ است تا حدی که برخی از منابع ذکر کرده

(. 10یابد ) های وی هم کاهش می غذای فرد کم شود بیماری

جهت حفظ سالمتی هم گرسنگی و  قانونسینا نیز در کتاب  ابن

 (.10کند ) هم سیری به افراط را نهی می

ضعف معده یکی از علل مهم  ،از منظر منابع تحت مطالعه

هاست و از عوامل مهم  های معده و حتی سایر ارگان بیماری

ضعف معده پر شدن بیش از حد معمول است. بدین ایجاد 

صورت که اگر در معده بیشتر از حد تحملش غذا وارد شود 

دیوارۀ آن متسع و نازک شده و به همین سبب دچار ضعف 

سینا پرخوری در هر حالتی و به  (. از منظر ابوعلی10شود ) می

هر دلیلی مضر است تا حدی که زیاد خوردن بعضی غذاها 

های تنفسی و  سبب ایجاد درد مفاصل، بیماری تواند می

 قانونسینا در کتاب  ابن(. 10مشکالت کبدی و طحالی شود )

کند که مقدار غذا بر حسب عادت و قوت هر فرد  تأکید می

متفاوت است و معیار مقدار غذای مناسب در هر انسان سالم تا 

حدی است که بعد از غذا خوردن، سنگینی و کشیدگی در 

خوابی عارض نشود و در  نفخ، تهوع، ترش کردن و بی پهلوها،

 (.20، 10 ,10آروغ طعم غذا حس نشود )

های مختلفی در منابع طب  : دیدگاههای غذا تعداد وعده

است.  شده   های غذا مطرح ایرانی در خصوص تعداد وعده

گونه که در بحث میزان غذا مطرح شد، با توجه به اینکه  همان

ع اشتهای صادق یک وعدۀ غذایی بخورد، هر فرد باید با شرو

های غذایی در افراد مختلف، متفاوت  رسد تعداد وعده نظر می به

طور کلی  خواهد بود. با این حال در مباحث منابع طب ایرانی به

دو  های غذا هم اشاره شده است. برخی منابع به تعداد وعده

مده در طور ع اند؛ ولی به وعدۀ غذا در روز را مناسب ذکر کرده

های غذایی در  اند که تعداد وعده بندی خود پیشنهاد داده جمع

صورتی که در روز اول وعدۀ صبح  دو روز، سه وعده باشد، به

و شب و روز دوم فقط وعدۀ ظهر خورده شود و این چرخه در 

تکرار شود. البته باید توجه داشت کودکان و روزهای بعد 
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های غذایی  رشد به وعدهعلت هضم قوی و نیاز به  نوجوانان به

(. در دورۀ بارداری و سالمندی نیز میزان 21بیشتری نیاز دارند )

های غذایی بنا به شرایط جدید تعدیل شود به  غذا و وعده

نحوی که مادران باردار یا افراد مسن بهتر است غذای خود را 

 (.20در حجم کمتر در چند وعده مصرف کنند )

ا شرایط معدۀ هر فرد و : سازگاری نوع غذا بنوع غذا

خصوص مزاج معدۀ فرد توسط منابع طب ایرانی تأکید شده  به

زکریای رازی به  محمدبن یالحاواست. تا حدی که در کتاب 

ها  هاضمه اشاره شده که یکی از آن هشت علت بیماری سوء

 (.03باشد ) سازگار نبودن غذا با مزاج معده می

ع غذا توجه شود، از دیگر مواردی که باید در تعیین نو

میزان غذاییت و به تعبیر امروزی کیفیت مواد غذایی است که 

باید با توجه به نیاز بدن هر فرد در مواقع مختلف از قبیل 

رعایت فصول سال و همچنین نوع فعالیت جسمانی، ورزشی 

 (.01و... به طورمناسب انتخاب شود )

ادی دلیل تولید مو توصیه شده از غذاهای چرب و لزج )به

شود(  که با ایجاد غلظت در خون، سبب انسداد در عروق می

جهت حفظ  قانونسینا در کتاب  (. ابن00، 02پرهیز شود )

سالمتی معده ممانعت از مصرف غذاهای تند و غلیظ و سنگین 

(. از دیگر نکاتی که در طب ایرانی 10، 10است ) را بیان کرده

است که فرد به  تأکید فراوان شده، پرهیز از مصرف غذاهایی

(، جهت رعایت این امر توجه به عادت 10ها عادت ندارد ) آن

(؛ 10ها همیشه باید مدنظر باشد ) هاضمۀ آن  افراد و قدرت

های  همچنین پرهیز از غذاهای دیر هضم و ضد اشتها از توصیه

 (.04طب سنتی ایرانی است )

طور کلی سبب شلی بافت معده  مصرف هر نوع روغن به

سینا برای  ها طبق نظر ابن و از این منظر بهترین روغنشود  می

کنندگی بافت معده  معده، روغن زیتون و پسته است که اثر شل

(. در برخی منابع روغن گل 10، 10را، به میزان کمتری دارند )

های دارای اثرات کمتری در  عنوان روغن سرخ و گردو هم به

 (.10اند ) ایجاد شلی معده، معرفی شده

علت اثر  نابع طب ایرانی مصرف برخی انواع غذاها بهدر م

عنوان غذاهای موافق معده  سالمت افزایی خود بر معده به

 عنوان نمونه از بین سبزیجات، کرفس،  است. به شده  توصیه 

عنوان سبزیجات مفید برای معده  شاتره، کاهو و نعناع به

مفید مثل  (. همچنین استفاده از تنقالت10، 10اند )  معرفی شده

شود و اگر سوزش خفیف معده  سازی معده می مویز، سبب پاک

کند؛ البته در سوزش شدید  وجود داشته باشد، آن را برطرف می

(. 10، 10تری است ) تر و درمان جدی معده، نیاز به داروی قوی

هایی مانند  توجه به تقویت معده و استفاده از غذاها یا چاشنی

اند از اهمیت   معده مطرح شده عنوان مقوی زعفران که به

 (.04، 10ای برخوردار است ) ویژه

های مقوی، مثل کباب کبک، تیهو،  مصرف غذاها و کباب

جوجه خروس با ادویۀ گرم مثل زیره و دارچین و هل از 

 (.00، 02باشد ) غذاهای مناسب جهت تقویت معده می

شود، در برنامۀ غذایی  می  در منابع بررسی شده توصیه

های لیمو،  های مقوی معده مثل سکنجبین، شربت  انه، شربتروز

کنندۀ  های مقوی و برطرف ترنج، غوره، انار، زرشک و معجون

 (.00، 02رطوبات معده مثل زنجبیل پرورده، گنجانده شود )

در خصوص نوع غذای مناسب، بهترین غذا آن است که 

و میان لطیف و غلیظ باشد، مثل نان گندم پاک و گوشت مرغ 

در تابستان بهتر است غذاهای با  (؛20، 11) کبک و ماهى

طبیعت سرد و از نظر هضم غذاهای سبک و در زمستان 

غذاهای با طبیعت گرم توصیه شده و همچنین خوردن غذاهای 

غلیظ و سنگین در زمستان مجاز دانسته شده است. توجیه 

ها هم وضعیت حرارت غریزی مسئول  تئوریک این توصیه

علت  م در معده است. بدین ترتیب در تابستان بهانجام هض

گرمای هوا حرارت میل به خارج دارد و لذا قوت هضم معده 
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یابد و برعکس در زمستان حرارت میل به داخل و  کاهش می

تواند غذاهای  احشا داشته و لذا قوت هضم معده باال رفته و می

د که در تابستان بای(. همچنین 10سنگین و غلیظ را هضم کند )

غذاهای خنک و در زمستان غذاهای گرم )حرارت باال( خورده 

شود، البته افراط در باال و پایین بودن دمای غذا مدنظر نیست. 

و ( 11) طور کلی بناى حفظ صحّت به حفظ اعتدال است به

حفظ تندرستی هر فرد باید مطابق مزاج وی صورت پذیرد 

(24 .)

، 11شود ) ر توصیه میها نیز، انگور و انجی در خصوص میوه

24.) 

از منظر منابع طب ایرانی تخلیط غذا، یعنی تنوع غذاها: 

مصرف مواد غذایی متنوع در یک وعده، از علل ایجاد مشکل 

(، طب ایرانی تأکید بر تنوع 20، 11باشد ) در هضم مناسب می

کند که در روزهای  غذاهای مصرفی دارد؛ ولی پیشنهاد می

متفاوت استفاده کرد؛ اما در یک وعده مختلف باید از غذاهای 

(. این تأکید در حدی است 20تنوع غذایی را منع کرده است )

سینا در مبحث مربوط به تدابیر بالغین، عمل ورزشکاران  که ابن

خوردند و در  قبل از دورۀ خود که در یک وعده گوشت می

 (. 10کند ) خوردند را تحسین می یک وعده نان می

اند که  حکمای طب سنتی توصیه کرده مدت غذا خوردن:

طول مدت غذا خوردن متعادل باشد و غذا نه بسیار سریع و نه 

(. غذا باید خوب جویده شود، این 21بسیار آرام خورده شود )

دنبال آن هضم بهتر غذا  عمل سبب ترشح کامل غدد بزاقی و به

(. از سوی دیگر زمان غذا خوردن نباید به حدی 20شود ) می

 (. 10کشد که در فرآیند هضم اختالل ایجاد کند )طول ب

منابع طب ایرانی دفع لزوم دفع به موقع فضوالت: 

فضوالت در زمان مناسب را جزو ارکان حفظ سالمت معده 

کند که  تأکید می قانونسینا در کتاب  دانند تا حدی که ابن می

جلوگیری از دفع به موقع باد و مدفوع، ضرر عظیم برای 

دارد. از این منظر هر گاه فردی احساس دفع گاز  سالمت بدن

را  ترین زمان ممکن آن معده یا دفع مدفوع داشت باید در سریع

دالیل مختلف  دفع کند و حتی االمکان از نگه داشتن آن به

همچنین استفاده از موادی که باد معده را  .(10اجتناب ورزد )

الت معده برد، مثل زنجبیل جهت پیشگیری از مشک از بین می

 (.10توصیه شده است )

از منظر پرهيز از غذا خوردن در حالت روانی نامناسب: 

حکمای طب ایرانی، مصرف غذا در حالت اضطراب و 

عصبانیت در اختالل هضم نقش مهمی دارد. احمدبن سهل 

گوید: از غذا خوردن در حالت اضطراب و ترس  بلخی می

در این حالت شدید و غضب باید اجتناب شود؛ زیرا معده 

 (.10شود ) تواند غذا را هضم کند و ضعیف می نمی

در افرادی که روزانه اشتغال فکری زیاد دارند خوردن غذا 

آلودگی و اختالل تفکر  سبب اختالل هضم و در نتیجه خواب

شود در وعدۀ شب بعد از اتمام  شود به این افراد توصیه می  می

 (.21صرف کنند )کارهای روزانه قسمت عمدۀ غذایشان را م

خصوص  پرهیز از مواد بسیار سرد بهزمان نوشيدن آب: 

های مهم طب سنتی است. اگر فرد  آب سرد ناشتا از توصیه

عادت نداشته باشند، مصرف آب سرد ناشتا بسیار مضراست 

نوشیدن آب بین غذا و بالفاصله (. منابع طب ایرانی 10، 10)

سینا تأکید  (. ابن02، 11) اند بعد غذا را مضر فرآیند هضم دانسته

کند که عادت آب روی غذا نوشیدن از مضرترین آداب  می

در طب یوسفی تأکید شده که خوردن آب  (.10ای است ) تغذیه

عنوان عمل اصلی  همراه غذا سبب ایجاد مشکالتی در هضم به

ها مانند بسیاری از  گونه توصیه البته این (.00شود ) معده می

ایرانی بر اساس مزاج عام و مزاج معدۀ  های منابع طب توصیه

ای که مصرف مقداری آب و مایعات  گونه افراد متفاوت است به

همراه غذا در برخی منابع  های گرم و خشک به در معده

 (.00صورت موردی توصیه شده است ) به
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 : گيری بحث و نتيجه

با توجه به اینکه طب سنتی ایرانی نظر خاصی به معده و 

الصحه،  ارد در منابع مختلف در قسمت حفظسالمتی آن د

ای جهت سالمت معده داشته است. طب  های جداگانه توصیه

( Life styleمدرن این روزها توجه زیادی به سبک زندگی )

ها داشته است، با این وجود  در پیشگیری و کنترل بیماری

های معده بیان  پروتکل مشخصی جهت پیشگیری از بیماری

ها  جات و سبزی ها توصیه به مصرف میوه مقالهنشده و در اکثر 

( 00های گوارشی ) شده است. مطالعات بیشتر بر روی سرطان

های آزار دهندۀ  خصوص کولورکتال بوده و به سایر بیماری به

 است.  شده  معده کمتر بها داده

ها را  ( مصرف پروبیوتیک1000در مقالۀ اجتهد و همکاران )

ر میکروبی روده، جهت سالمت عنوان تعدیل کنندۀ فلو به

ها  اند؛ پروبیوتیک دستگاه گوارش پیشنهاد داده

ای هستند که بر روی سالمت بدن  های زنده میکروارگانیسم

انسان نقش دارند؛ در حال حاضر شواهد خوبی از اثرات این 

ها بر روی درمان اسهال عفونی، اسهال ناشی از  ارگانیسم

های التهابی  وکز، بیماریبیوتیک، عدم تحمل گل مصرف آنتی

پذیر، یبوست و آلودگی به  روده، سندرم رودۀ تحریک

هلیکوباکترپیلوری وجود دارد و در پیشگیری از سرطان کولون 

نقش دارند؛ ولی مطالعات بیشتری با تعداد نمونۀ بیشتر جهت 

 (.00ها نیاز است ) بررسی کارایی این ارگانیسم

هت بررسی ارتباط بین در چند دهه اخیر مطالعات زیادی ج

مصرف فیبر و ایجاد سرطان کولون انجام شد؛ ولی هنوز به 

اند. البته بعضی مواد موجود در رژیم غنی   نتایج دقیقی نرسیده

از فیبر مثل فولیک اسید از پیشرفت این سرطان سیستم 

 (.00) کند گوارشی جلوگیری می

ها و  وه( بیان شده که می1001در مطالعۀ نیکنام و همکاران )

زا  سبزیجات نقش محافظتی دو برابر جهت فرآیندهای سرطان

اکسیدانی این مواد  دلیل خواص آنتی دارند که احتماالً به

موسسۀ تحقیقات جهانی سرطان اعالم  1000باشد. در سال  می

جات و سبزیجات فراوان نقش  های حاوی میوه کردند که رژیم

 2330دارند. در سال ای در برابر سرطان معده  محافظت کننده

جات و  سازمان بهداشت جهانی بیان کرد که مصرف میوه

سبزیجات شاید احتمال سرطان معده را کاهش دهد در نهایت 

AICR  انستیتو تحقیقات کانسر آمریکا( اعالم کرد که مصرف(

جات در مقایسه با سبزیجات به احتمال بیشتری خطر  میوه

ویژه مرکبات در  ها به دهد. میوه سرطان معده را کاهش می

ای نقش سبزیجات  کاهش سرطان معده نقش دارند. در مطالعه

دار و تازه، سیر و پیاز در محافظت از سرطان معده بیان  برگ

شده است. شواهد حاکی از آن است که مصرف چای سبز و 

دهد. مصرف  ویتامین سی نیز میزان سرطان معده را کاهش می

های فرآوری  نمک و گوشت بیشتر غذاهای نمک سود شده و

زا سبب  عنوان یک مادۀ سرطان دلیل وجود نیتروزآمین به شده به

 (.43است ) افزایش سرطان معده شده

( نقش وجود استرس را 1000مطالعۀ وفایی و همکاران )

 سن شیمطرح کردند که با افزا یگوارشهای  در ایجاد بیماری

دچار  یساستر نیبا قرار گرفتن در معرض کمتر یفرد هر

 یگارهایس مصرف مقاله نیشود، ا یم یگوارش یماریب

 و الکل و ها NSAIDمصرف  ،O یخون گروه دار، نیکوتین

ثر دانسته است ؤم یگوارش یها یماریب بروز در زین را نیکافئ

(41.) 

( ریسک 1004مطالعۀ سایه میری و همکاران ) در 

لی یا سا فاکتورهای زخم معده شامل مردان سیگاری، سن میان

 (.42است ) و افراد پر استرس بیان شده Oمسن، گروه خونی

( خواب با کیفیت 2310مطالعۀ رحیمی و همکاران ) در

اند و آن را   پایین را از علل ایجاد بیماری گوارشی ذکر کرده

هم خوردن سیکل سیرکاردین بدن و خوردن مواد  علت به 
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گوارش غذا را  ها آمادگی دانند که بدن آن می  غذایی در زمانی

 (.40ندارد )

( علل 2310و همکاران )xiao jiao cheng در مقالۀ 

سرطان معده، رژیم ناسالم غذایی و رعایت نکردن سبک 

است که شامل استفاده از غذاهای   زندگی مناسب بیان شده

 (.44باشد ) شور و سیگار و الکل می

( رعایت سبک 2314و همکاران ) Psechnikovدر مقالۀ 

ی را در پیشگیری از سرطان معده بسیار مؤثر دانسته است زندگ

ها  اکسیدان ترین فاکتور پیشگیری کننده را استفاده از آنتی و مهم

 (.40داند ) می

( جهت برخورد با 2312و همکاران ) Miwaدر مقالۀ 

اختالل فانکشنال گوارشی سبک زندگی به صورت خواب 

ناسب، ورزش و مناسب، عادات غذایی درست، رژیم غذایی م

 (.40کاهش استرس ارائه شد )

بسیاری از اصول ضروری جهت پیشگیری و درمان 

ها مثل تغییرات فصل و حرارت، ژنتیک، محل زندگی و  بیماری

راحتی کنترل  آب و هوا قابل کنترل هر فرد نیست؛ ولی تغذیه به

شود؛ لذا حفظ سالمتی با کنترل مواد خوردنی آشامیدنی و  می

 ایی اهمیت بسیاری دارد.بهداشت غذ

عنوان ریسک فاکتور و مسبب  در طب مدرن عواملی به

های معده یاد شده است که با رعایت دستورات توصیه  بیماری

توان در پیشگیری از این مشکالت قدم برداشت. در  شده می

هایی جهت سالم ماندن معده شده  ایرانی نیز توصیه سنتی  طب 

ات ارایه شده به بیماران در طب است؛ برخی از این پیشنهاد 

 باشد مثل شرایط روانی مناسب در  مدرن و سنتی یکسان می

 

 

 

 

 هنگام غذا خوردن، مصرف نکردن غذا در صورت نداشتن 

، 21، 10، 11اشتهای واقعی، عادات و رژیم غذایی مناسب )

( و 00ها ) ها مثل مصرف پروبیوتیک (، بعضی از توصیه03

است؛  ( منحصراً در طب مدرن مطرح شده 40ها ) اکسیدان آنتی

ها و سبزیجات اختالف نظر وجود  در خصوص مصرف میوه

دارد و طب سنتی مصرف سبزیجاتی چون کرفس، نعناع، شاتره 

 (.10، 10است ) و کاهو را جهت سالمت معده توصیه کرده

های  نقش عوامل رژیمی و چگونگی ارتباط آن با بیماری

ز است و نتایج متناقضی از مطالعات گوارشی هنوز بحث برانگی

است. برخی از علل مشکالت معده عواملی  به دست آمده 

هستند که در طب مدرن کمتر به آن توجه شده است. با نگاهی 

به کتب طب سنتی ایرانی و توجه به اهمیت بهداشت تغذیه در 

ها و اینکه از منظر طب ایرانی هضم مختل یا رژیم  این کتاب

های عمومی بدن و  تواند سبب بسیاری از بیمارینامناسب می 

های تنفسی و مشکالت کبدی  های مفاصل، بیماری حتی بیماری

و طحالی شود و با نظر به اینکه در طب رایج در این حد، 

هایی  توجه به رژیم غذایی برای پیشگیری از چنین بیماری

های علمی  نشده است و همچنین با در نظر گرفتن پیشرفت

ها و بررسی و  ید و در صورت تلفیق این یافتهعصر جد

تواند در پیشگیری از  کارآزمایی بیشتر بر روی نقاط اختالف می

 ها از جمله معده گام مؤثر برداشت. بسیاری بیماری

با توجه به اینکه آموزش عمدۀ بیماران از نظر رعایت اصول 

سالمتی )حفظ الصحه( بر عهدۀ پزشکان و پرستاران است، 

عنوان یک عضو مهم و  مبانی حفظ الصحۀ معده به آموزش

 حیاتی مد نظر این افراد قرار بگیرد.
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