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 مصلح چیست؟

هر غذایی کیفیت و مراج  و اثرات خاصی در بدن 

می کند. مثال: ایجاد سردی یا گرمی در بدن ایجاد 

 و یا ایجاد تشنگی یا رفع تشنگی و...

برای مدیریت این موارد حکما مصلحات را پیشنهاد 

می کنند. مصلح در لغت به معنای اصالح کننده است. 

اهای موادی هستند که می توانند ضرر غذ مصلحات کال

 یا منافع آنها را افزایشمختلف را کاهش دهند 

مصلحات هنگام پخت، بعضی هنگام  دهند. بعضی از

. خوردن غذا و برخی بعد از غذا استفاده می شوند

ادویه ها دسته ی بزرگی از مصلحات هستند و نقش آنها 

صرفا خوش مزه کردن غذا نسیت مثال آویشن همراه با 

پیتزا به این علت است که آویشن باعث هضم  ،ماکارونی

ضم را راحت می کند.غذاهای غلیظ می شود و ه  

مصلح یک غذا در افراد با مزاج های مختلف می 

 تواند متفاوت باشد

جداول زیر پرکاربرد ترین مصلحات را ارائه می 

 کند:

 ادویه جات

 ردیف نام فارسی نام عربی مزاج مصلحات

 سرکه
آخر دوم گرم و خشک برخی 

اول سوم گفته اند گرمی و 
ی آن بیشتر استبلخشکی ج  

 1 آویشن صعتر

 2 اکلیل کوهی اکلیل الجبل سوم گرم و خشک سکنجبین
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سکنجبین –صندل   
اول سوم گرم و آخر اول 

 خشک
 3 بادیان رومی رازیانه

 4 برگ بو حب الغار گرم و خشک کتیرا

نجدفو اول سوم گرم و خشک کتیرا  5 پونه کوهی 

محرومین بعد از خوردن 
دهان را بشویند ؛ انار 

بمکند و چاشنی داررر 
سکنجبین بخورند و اندکی 

خشخاش هم مصلح آن  
 است. فممن.

 6 جوز هندی جوز  آخر دوم کرم و سوم خشک

ادهان بارده در گرم 
 مزاجان

در سرد مزاجان عسل 
 مصفی

آخر سوم و سفید آن در اول 
سوم گرم و خشک. ابن سینا 

فلفل سیاه را در چهارم گرم و 
 خشک گفته است.

 7 فلفل سیاه 

 –انیسون  –مصطکی 
 طبخ آن بادنجان

سرد و خشک در دوم. جبلی 
آن در سوم خشک و برودت 

آن کمتر از دانه اشبرگ   

 8 سماق ُسّماک. َتمَتم

گرم در اول و خشک در دوم  
 هاضم طعام

 9 هل 

 ردیف نام فارسی نام عربی مزاج مصلحات

 10 میخک قرنفل سوم گرم و خشک صمغ عربی

ترمس -گشنیز  سوم گرم و خشک اول   11 زنیان نانخواه 

سکنجبین -انیسون   12 زعفران  دوم گرم اول خشک 
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تر و تازه اش در سوم گرم و  عسل و روغن بادام
در اول خشک. خشک آن در 
 دوم خشک با رطوبت فضلیه

 13 زنجبیل 

 14 زردچوبه عروق الصفر سوم گرم و خشک آبلیمو و اترج

سوم خشک –در دوم گرم  کتیرا  15 زیره سبز کمون 

خسیاندن در سرکه . در 
محرورین: بوئیدن کافور با 

تخم  –رازیانه  –گالب 
 خیارین

 16 گل پر کاشم سوم گرم و خشک

بری آن سوم گرم و دوم  عسل
خشک. بستانی آن دوم گرم و 

 اول خشک

 17 گلرنگ احریض

 

میخک         زنیان

                                                              گلرنگ                        

رگ بو ب                     هل  
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  فلفل 

                                                          

                                                                                                                                     آویشن  

                                     زعفران

             سماق                                                                            

                                                          

                   

 جوز هندی
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پونه  

                                

                          زنجبیل   

                                     

      زردچوبه           
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 مغزهای گیاهی و آجیل ها

 ردیف نام فارسی نام عربی مزاج مصلحات

بعد از خوردن دهان را  -1
 بشویند

انار چاشنی دار بمکند -2  
سکنجبین -3  
خشخاش -4  

در دوم گرم و خشک با 
 رطوبت فضلیه

 1 گردو جوز

شکر-2مصطکی   -1  2 بادام درختی لوز در اول گرم و تر )معتدل( 

آشامیدن سرکه -1  
انار ترش -2  
 زردآلوی ترش خشک -3

* نطول به طبیخ پوست 
آن جهت درخت و برگ 

است )شپش( رفع قُمل  

در دوم گرم و خشک و 
برخی تتر دانسته اند با 

 رطوبت فضلیه
 3 پسته فستق

در سردمزاجان: ماء -1
 العسل و فانیز

در گرم مزاجان:  -2
 سکنجبین و جالب

گرم در آخر و خشک در 
 اوایل آن

 4 فندق )جذق( جلوز

در برودین و مشایخ -1
 احتیاج به اصالح ندارد.

در محرورین: میوه  -2
لیمو و  –های ترش 

 هندوانه 

تازه اش در وسط دوم گرم 
 و اول خشک

خشک آن در آخر دوم گرم 
 و اول دوم خشک

 5 نارگیل نارجیل

گرم در اول یا دوم و خشک  شکر
در اول با اندک رطوبت 

 فضلیه

 6 بادام کوهی ُجلّوز

 7 پسته کوهی ُبنه  
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با عسل یا  –بریان نبودن 
خوردنمری   

در آخر اول گرم و تر با 
رطوبت فرجه و در دوم گرم 

 و تر هم گفته اند

 8 کنجد سمسم

شیرین: در اول سرد و در  سکنجبین و قند
 دوم خشک

 تلخ: در اول سوم خشک

 9 بلوط 

 -سکنجبین  –گشنیز 
 عسل

اول گرم و خشک با رطوبت 
 فضلیه

 10 تخم کتان بذرک

مصطکی -عسل  –شکر  اول خشک و  در دوم سرد و 
 بعضی در سوم هم گفته اند.

 11 خشخاش افیون

 -2بریان نبودن  -1
سکنجبین -3خشخاش 

 شکری 4- شراب ......

 12 شاهدانه قّنب گرم و خشک در سوم

  -آذریون   
 صامریوما

تخمه 
 آفتابگردان

13 

 14 تخم خربزه بطیخ در اول گرم و در دوم تر عسل و بنفشه

طالبیتخمه  بطیخ اصفر    15 

سرد و تر با قوت مسکنه  
 اخالط متحرکه

 -قرع 
 یقطین

 16 تخمه کدو

   بادام
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پسته کوهی                

                                       

                             

 تخم کتان 

 بلوط   تخم طالبی 

                                  

 

                 

خشخاش                                                          گردو
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   تخم کدو

 

      تخم خربزه                                                                                          

                                                                 

 آفتابگردان
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                                                                         فندق                                     

 

                      شاهدانه                                             

 فندق  
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 بذرهای ملین

 ردیف نام فارسی نام عربی مزاج مصلحات

شیرین آن گرم در آخر  سکنجبین. ...
اول و تر. ترش آن 
 دوم سرد اول خشک

 1 توت 
عسل. آب انار . جوارشات 

اطریفل صغیر –  

دوم گرم و اول تر  
برخی خشک هم گفته 

 اند

قدومه  تودری
 شیرازی

2 

 

دوم گرم و خشک 
محمد بن زکریای 

رازی تخم آن با در 
دوم گرم و تر دانسته 

 است

 3 تخم مرو 

 4 خاکشی خّبه اول دوم گرم و اول تر  کتیرا

مصطکی -عسل  لسان الحمل  دوم سرد و خشک   5 بارهنگ
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بارتنگ -  

 –سرد سفید آن سوم  
دوم تر. سرخ آن تر 
در اول و سیاه آن با 

 یبوست

 6 اسفرزه بزر قطونا

 7 بالنگو  گرم و تر در آخر اول 

 8 تخم ریحان شاهسفرم اول گرم دوم خشک 

دوم گرم و خشک و  
بّری آن گرم و تر تخم 
آن بسیار خشک تخم 

 آن ...

 9 فرنجمشک 

 

 تخم مرو
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 اسفرزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریشه ها

 ردیف نام فارسی نام عربی مزاج مصلحات

 -گلقند -ترشی ها –سکنجبین 
 خشخاش سیاه

 1 شلغم شلجم دوم گرم و اول تر

نمک عسل زیره که در سرکه 
 خیساندن . ترش آن با سرکه

سیاه آن خشک تر از 
 سفیدش اول گرم دوم تر

 2 ترب فجل

با سرکه  –شستن آن با آب نمک 
کاسنی خوردن یا بعدش انار و 

 تناول نمودن

سوم گرم و اول سوم 
 خشک

 3 پیاز بصل

روغن  –پختن آن با کمی نمک  سوم گرم و خشک با   4 سیر ثوم
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بادام یا کره. پشنیز . سکنجبین. 
 آب انار

رطوبت فضلیه بری آن در 
 چهارم گرم و خشک

 5 سیب زمینی   

عسل. سکنجبین. خردل. ادویه 
 خوشبو مثل دارچین و قرنفل

در اول گرم و دوم مطلقا 
 تر. اول خشک هم گفته اند

سیب زمینی  قلقاسی
 ترشی

6 

دوم گرم و تر با رطوبت  عسل و مربای آن
 فضلیه

 7 زردک هویج

اول گرم و دوم تر با  عسل و مربای آن با عسل
 رطوبت فضلیه

هویج 
 بیابانی

 8 شقاقل

با  –پختن با گوشت و روغن زیت 
 ادویه حاره لطیفه خوردن. در آب

 جوشانیدن و آب آنرا مکرر ریختن

با رطوبت  –مرکب القوا 
گرم در اول  –مائیه غلیظه 

 و خشک در دوم

 9 کلم قمری قنبیط

سلق  با قوت قابضه 
 اسود

 10 چغندر قرمز

سلق: مرکب القوا با حرارت در 
اول و خشکی. مصلح: پختن آن با 
عدس و استعمال خردل و آبکامه. 

 آبغوره و یا شراب اترج

سفید آن در مداوا بهتر از 
سرخ آن با قوت جالیه  و 

 محلله

سلق 
 ابیض

 11 چغندر قند

آخر سوم گرم و خشک با قوت 
 تریاقیه

 12 موسیر اُسقوریون سیر صحرایی

   

ریشه شقاقل  

 

 انواع صیفی جات
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 ردیف نام فارسی نام عربی مزاج مصلحات

 –سرکه  –آب انار ترش 
  -عسل و بنفشه 

در دوم تر گرم و خشک 
 و در حرارت معتدل

 1 خربزه بطیخ

آب انار ترش و سرکه و 
 عسل و بنفشه

 2 طالبی بطیخ گرم و تر

آب انار ترش و سرکه و 
 عسل و بنفشه

گرم و تر. در گرمی و 
 تری معتدل

 3 گرمک بطیخ

 4 دست انبوه درداب گرم و تر 

عسل و گلقند و پوست 
 سفید هندوانه.

در معده سرد: عسل و 
گلقند و در مبرود المزاج: 

 بدون مصلح

سرد و تر. در اول سرد 
 و در آخر تر

 5 هندوانه بطیخ هندی

صمغ عربی و صندل و 
 گالب

 فلفل دلمه ای  گرم و خشک
فلفل ریز و 

 فلفل سبز

6 

در محرورین سکنجبین و 
در مبرودین زبیب و 

نانخواه و عسل و کندن 
پوست و معاجین حاره 

 –مثل با نمک خوردن 
زنیان -زیره  –رازیانه   

 خیار سبز قثد سرد و تر
 خیار درختی

7 

زبیب  –نانخواه  –نمک 
سکنجبین -رازیانه  –  

 8 خیار چنبر فلوس و قثاء سرد و تر

 –سنبل الطیب  –زعفران 
تخم کرفس  –دارچینی 

 –روغن زیتون  –جبلی 
 -مصلح آن در افراط قی

 –مصلحات مناسب: صبر 
 –سورنجان  -قنطوریون

 –سنبل الطیب  –طعفران 
 –تخم کرفس  -انیسون

 9 خیار دشتی قثاء الحمار گرم و خشک
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مقل و .... –سکبیج   

طبخ با گوشتها و روغن 
آب  –آبکامه  –سرکه  –

 –اناردان  –انارین 
پیاز -نمک  –زنجبیل   

 10 بادمجان باذنجان گرم و خشک

در مبرودین آشامیدن با ما 
العسل وعود هندی و 

و زیره و سعد و قرنفل 
نعنا و جوارشات حاره 

عطره و پختن با روغن و 
فلفل و خردل و آبکامه و 

اشیای حاره دیگر و نمک. 
در محرورین و صفراویها 

 آبغوره و انار و سرکه.

 کدو خورشت قرع سرد و تر
 کدو حلوایی

11 

 –زبیب  –نمک و نانخواه 
مقشر نمودن  –رازیانه 

آن است در مبرودین و 
 محرورین: سرکه

 در آخر دوم سرد و تر
مغز آن ارطب و الطف 

 از لحم آن 

 12 خیار قثاء
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 انواع گوشت

 ردیف نام فارسی نام عربی مزاج مصلحات

شراب کهنه ، سرکه، عسل ، پختن 
  با کرفس و دارچین.

 1 پاچه اکارع گرم و تر

خوب پختن با ادویه حاره و 
 خوردن سرکه

و تر سرد و خشک یا گرم  2 سیرابی کرش 

 –نمک  –ادویه گرم  –سرکه 
خیساندن در سرکه –دارچین   

 کبد گرم و تر
جگر سفید و 

 سیاه
3 

مهرا پختن، مطنجن آن با شحم و 
روغن و با آبکامه ، و سرکه 

خوردن و یا کباب رقیق به روغن 
کنجد و یا بادام و با سرکه خوردن 
و آنجدان و فلفل و زیره و آویشن 

آن سرکه و آبکامه  و باالی
 آشامیدن.

یا قلب  دل  گرم و خشک  4 

کباب کردن با  –فلفل  –نمک 
 روغن زیتون

 5 قلوه  سرد و خشک

دارچین  –زیره  –آویشن  –نمک 
 –نعناء  –و ترشیهای طبیعی 

 آبکامه و ادویه های حاره

 6 مغز دماغ سرد و تر
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 –مرزه و زیره  –طبخ با سرکه 
 –خشک طبخ با سرکه یا گشنیز 

 خولنجان در محرورن

 7 زبان لسان گرم و تر

ادویه حاره و شراب و مطبوخ آب 
 انگور در محرورین سکنجبین

 گرم و رطوبت معتدل
جوان فربه اهلی: آخر 
اول گرم و در رطوبت 

 معتدل

 8 مرغ محلی دجاج

 9 جوجه مرغ  ارطب به رطوبت فضلیه 

حرارت دیک نسبت به دجاج کمتر 
غالبو یبوست بر آن   

 10 خروس دیک سرد و خشک

 11 جوجه خروس  اعدل مایل به رطوبت 

  .در محرورین سرکه و گشنیز 
 ودر مبرودین ادویه حاره 

. جوارشات مناسبه   

 12 کبد  جگر 

سماق  –آبکامه و مرزه  –سرکه 
پشنیز و کشک –  

 13 گوسفند  گرم و تر

سیر  –فلفل  –زنجبیل  –دارچین 
تره تیزک –  

خشکسرد و   14 گاو  

مصلح گوشت گوساله  –سکنجبین 
 زیره استحمام و ریاضات بوده

 15 بقره  گرم و خشک

 –عسل  –ریاضات  –استحمام 
 کتیرا

 16 گوساله  گرم و تر

مرزه -سماق   17 بقره  گرم و خشک 

نارگیل و خرما  –بادام  نر  بز ماعز گرم و تر   18 

عز ما  سرد و خشک ترشیها   19 

با روغن زیتون  –شبت  – –نمک 
زیره  –کروبا  –پخته شود. فلفل 

 20 شتر جمل گرم و خشک
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 –سرکه  –خردل  –کرمانی 
مربای  -زنجبیل   

بسیار گرم و خشک تا  سرکه و روغن
مچهاریا  آخر سوم  

معان  21 شترمرغ 

و یا  –پختن آن با روغن بادام 
روغن  –نمک  –سرکه  -کنجد

روغن کردگان زیتون. سکنجبین . 
. آب و نمک. اول جوش دادن در 
آب سپس با روغن بادام یا کنجد 

 مقشر طبخ نمودن

 22 آهو غزال گرم و خشک

 23 بوقلمون  گرم و خشک گشنیز و سماق

 –طبخ آن با حموضات و ادهان 
کنجد و  –روغن بادام  –آب انار 
پختن آن بهتر از کباب آن  –زیتون 
 است.

 24 بلدرچین سلوی گرم و خشک

گرم و خشک در دوم. و  سکنجبین . ترشیها
بر گرمی خشکی آن زیاد 

و برخی معتدل دانسته 
 اند.

 25 کبک قبج

فلفل  –دارچین  –زیره  –آب انار 
زنجبیل -  

گرم و تر و غلیظ تر از 
 اردک

 26 غاز غاز

 –سکنجبین  –زنجبیل  –سرکه 
سداب . کرفس  –ادویه های حاره 
روغن زیتون .  . فوعنج. پیاز .
 نخود . دارچینی

 27 مرغابی بط گرم و خشک

 –پونه  –کرفس  –پختن با سرکه 
سکنجبین -دارچین  –شوید   

 28 اردک بط گرم و خشک

 29 قرقاول تدرج گرم و خشک سکنجبین

مصلح آن روغن یا آب انار یا آب 
 چغندر پخته شود یا سرکه

 30 سار زرزور گرم و خشک

پشنیز  –سرکه پختن با آبغوره و 
خیار خوردن –خوردن کاسنی  –  

 31 کبوتر حمام گرم و خشک
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 –سماق  –آبغوره  –آب انار 
مضر محرورین  –سکنجبین ترش 

مصلح: غوره –  

 32 گنجشک عصفور گرم و خشک

صعتر  –سرکه  –سماق  –آبغوره 
پختن با روغن  –پلقند  –عسل  –

با کنجد  –یا روغن بادام  –گاو 
خوردن  -ادویه حاره –آبکامه 

زنجبیل پرورده. محرورین خوردن 
 با سرکه و سکنجبین.

 سرد و تر یا گرم و تر
ماهی رودخانه ای آب 
شیرین سرد و تر از 

 ماهی آب شور

 33 انواع ماهی سمک

شربت انار  –سرکه  –سکنجبین 
  -نعناء  –

جراد البحر.  گرم و تر
 گرم و خشک

 34 میگو

 

 انواع مرکبات

 ردیف نام فارسی نام عربی مزاج مصلحات

هلکون سرد و تر   1 پرتقال 

 2 نارنگی  سرد و تر عسل . گلنگبین

 3 نارنج  سرد و خشک شکر و عسل

عسل. بنفشه . و با شحم و 
 حماض آن خوردن

پوست آن گرم و 
دراول و خشک در 

 دوم . 
شحم آن سرد و تر اگر 
مغزش شیرین باشد و 
چنانچه مغزش ترش 

و خشک .  باشد سرد
در آخر  ترش آنمغز
و سرد و خشک  دوم 

ر. شیرین آن سرد و ت  

 4 بالنگ اترج 

 5 گریپ فوروت  سرد و خشک عسل و گلنگبین

 6 لیموشیرین  سرد و ...  شکر و عسل
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سرد و خشک و تر   شکر و عسل
 نیز گفته اند

 7 لیمو ترش 

 8 لیمو عمانی   

 9 دارابی  سرد و تر 

 10 بکرایی   

 11 بیدخونی   

 12 بنایی   

 13 کیوی  سرد و تر 

دارابی  

 

 انواع میوه جات

 ردیف نام فارسی نام عربی مزاج مصلحات

مغز  –عسل و شیرینیها 
گردگتن و بادام و روغنهای 

 و سرکه

زیتون   سرد و بغایت خشک
 نارس

1 

 2 زیتون سیاه  گرم و خشک 

 3 زیتون سبز زیتون گرم و خشک 
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 –نمک باالی آن خوردن 
عسل و  –مربای زنجبیل 

شکر و سکنجبین بزوری و 
شکری در بعض امزجه 

بارده و سکنجبین بزوری و 
 شکری در حاره . 

 4 موز موز گرم و تر با قوت قابضه

خوردن آن با نمک و زنجبیل 
 پرورده

 5 آناناس انناس سرد و تر

مضر محرورین . مصلح 
سنگنجبین . آب دوغ و آب 

سرد و خوردن میوه جامون 
 رسیده یا شربت آن .

 خام: سرد و خشک
 شیرین: گرم و خشک

 6 انبه انبج

سرد و تر با قوت قابضه و  شکر
 برخی گرم دانسته اند.

 7 زغال اخته کرونده

گلقند و دارچینی و لعق 
 نمودن عسل

شیرین گرم و تر . ترش: 
 سرد و خشک 

 8 سیب تفاح

مصلح انار شیرین: انار 
ترش و در بارد المزاج: 

رب انار  –زنجبیل پرورده 
مصطکی –شیرین   

 –مصلح انار ترش: مویز 
انار شیرین و زنجبیل پرورده 

و اسفیدیاج.   

 شیرین: سرد و تر. 
 ترش: سرد و خشک

 9 انار رمان

عسل و نمودن . مربا 
 انیسون 

 

به شیرین: در حرارت و 
برودت قریب به اعتدال و 

وآخر اول مایل به حرارت 
 تر.

سرد و خشکاول ترش:   
میخوش : از معتدل در 

حرارت و برودت و دوم 
 خشک. 

 

 10 به سفرجل

کال آن : سرد و خشک و  جوارشات حاره مقوی یاصقرا  11 گیالس 
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 قابض در اول.
 ترش: سرد و خشک

: گرم و رسیده آن شیرین
 تر

مبرودین  –گلقند  –عناب 
مصطکی و کندر و ماء 

 العسل

سیاه: سرد و ترآلو   
آلو زرد میخوش: سرد 

 وتر
 آلو ترش: سرد و تر

صاجا  12 آلو 

انیسون  –مصطکی  –شکر 
جوارش کمونی  –نانخواه  –
کندر –  

 ترش: سرد وتر
 شیرین: گرم وتر

 13 زرد آلو مشمش

پلشکری –عود  –انیسون  مانند زالزالک ولی قوی  
 تر سرد و خشک

 کنوس
 طبری

 14 ازگیل

پلشکری –عود  –انیسون  عرورز سرد و خشک   15 زالزالک 

تخم کرفس  –رازیانه  –زیره 
و غذاهای  –سکنجبین  –

ترش و آب سرد با ... انگور 
 بغایت مفسد آن است

 16 انگور عنب گرم و تر

 17 گالبی کمثری گرم و تر زنجبیل مربا و رازیانه

جوارش کمونی و  –عسل 
کندری و پختن آن با بخار 

 -آب و در زیر آتش پختن
 مربا ... 

کمثری  سرد و خشک
 حامض

 18 گالبی ترش

آب انار و سکنجبین و  –
روغنهای خشخاش و بادام و 
 شستن دهان بعد از خوردنش

 گرم و خشک
 برخی اول تر دانسته اند

 19 خرما تمر

 -خیار  –سرکه  –کاهو 
 سکنجبین

 20 خرما تازه رطب گرم و تر

 -مصطکی انیسون  –عسل 
 زنیان

 21 قیسی  گرم و تر

مربای زنجبیل –عسل   22 شفتالو خوخ سرد و تر 

 23 شلیل  سرد و تر عسل و مربای زنجبیل

سرد و تر. هلو از شفتالو  عسل و مربای زنجبیل
 بیشتر است

 24 هلو خوخ
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