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مقدمه
کــه در عالــم خلقــت بــه  انســان تنهــا موجــود مختــاری اســت 
کار بــردن وســایل و ابــزار،  می توانــد  واســطه عقــل و اختیــار، بــا بــه 

کمــال شایســته و بایســته خــود در نظــام آفرینــش برســد. ــه  ب
گــر طبــق حدیث شــریف »عبدی أطعنــی أجعلک مثلــی...«1،  ا
کنیــم،  کمــال رســیدِن انســان را در عبــادت خداونــد خالصــه  بــه 
کــه مــی توانــد روح را  جســم مــا بــه عنــوان مرکــب راهــواری اســت 
بــه تعالــی مطلــوب حق تعالــی  برســاند و از شــرایط الزم آن، ســالم 
بــودن جســم اســت. از ســویی بالیــا و فتنه هــای دنیــا، بســتر رشــد 
و تعالــی و زمینه ســاز تقویــت اراده و ایمــان انســان در افــق تکاملی 

اوست.
ــات معتبــر وارده در ایــن خصــوص، فتــن و  ــرآن روای ــات ق در آی
بالیــای اجتماعــی، موجــب خلــوص و رفــع نواقــص و آســیب های 
اجتماعــی دانســته شــده اســت؛2 لــذا در تقابــل بــا هــر ابتــال، ابتــدا 
بایــد بــه ســراغ ضعف هــا و نقص هــای فــردی و اجتماعــی خــود 
کــه خداونــد بــرای رفــع چــه  رفــت و ایــن ســوال را از خــود پرســید 
نقــص و ضعفــی، ایــن ابتــال را بــه ما ارزانی داشــته اســت؟ و چگونه 
گامــی  بــه ســوی  می تــوان بــا رفــع و دفــع ایــن نقــص و ضعــف، 

تکامــل برداشــت و بــه جامعــۀ مطلــوب الهــی نزدیک تــر شــد؟
تحلیــل ضعف هــا و نقص هــا بــه عنــوان علــل وقــوع مشــکالت، 
طراحــی تدابیــر الزم و برنامه ریــزی بــرای تبدیــل ضعف هــا بــه 
گــون اجتماعــی و مدیریتــی خواهــد  گونا قــّوت در عرصه هــای 
گام اول از »قــوی شــدن« در مقابلــه بــا  بــود. این گونــه تحلیل هــا، 

کروناســت.  ــروس  بحران هــا و بالهایــی مثــل شــیوع وی
1 . الجواهــر الســنیة »کلیــات حدیــث قدســی«، ص709 / بحــار األنــوار: 105 / 165 

در حاشــیه.
ــا  ــوا آَمّن ــوا أْن َیُقوُل ــا الَحَســِن الرضــا؟ع؟ یقــوُل :»الــم* أ َحِســَب النــاُس أْن ُیْتَرُک 2 َســِمعُت أب
و ُهــم ال ُیْفَتُنوَن«؛ُثــّم قــاَل لــي : مــا الِفتَنــُة؟ قلــُت : ُجِعلــُت فــداَك الــذي ِعنَدنــا الِفتَنــُة فــي 
هــُب؛ 

َ
کمــا ُیخَلــُص الّذ هــُب. ُثــّم قــال: ُیخَلُصــوَن 

َ
کمــا ُیفَتــُن الّذ یــِن. فقــاَل: ُیفَتُنــوَن  الّدِ

گفتنــد  کــه تــا  شــنیدم امــام رضــا؟ع؟ می گویــد: »الــف، الم، میــم. آیــا مــردم پنداشــتند 
ایمــان آوردیــم، رهــا می شــوند و مــورد آزمایــش قــرار نمی گیرنــد؟« )العنکبــوت : 1 و 2 ( 
کــه مــا  ــا جایــی  کــردم: فدایــت شــوم. ت ســپس بــه مــن فرمــود: آزمایــش چیســت؟ عــرض 
گداختــه و آزمــوده  کــه طــال  می دانیم، آزمایــش در دیــن اســت. حضــرت فرمــود: همچنــان 
کــه طــال نــاب می شــود، مــردم  می شــود، مــردم آزمــوده می شــوند. و بــاز فرمــود: همچنــان 

 )4/370/1 می شــوند. )الکافی:  نــاب 
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از  همزمــان  اســتفادۀ  شــدن،  قــوی  راهکارهــای  از  یکــی 
ظرفیت هــای ارزشــمند دو شــاخۀ اصلــی بهداشــت و درمــان، 
ــرای پیشــگیری  ــی« ب یعنــی »پزشــکی روز« و »طــب ســنتی ـ ایران
کــه متاســفانه  و درمــان بیماری هــای ویروســی اســت. ظرفیتــی 
کمتــر مــورد  کــز درمانــی  کرونــا و در مرا در دوران شــیوع بیمــاری 
گرفتــه اســت. چــه بســا بــا ایجــاد ارتبــاط همدالنــه بیــن  اعتنــا قــرار 
متخّصصــان ایــن دو رشــته، حجــم خســارت ها و تلفــات ایــن 
کمتــر شــده و جــان افــراد بیشــتری از خطــر در  گیــر،  بیمــاری فرا

ــد. ــان بمان ام
کــه هــم از ظرفیــت طــب روز بهــره بــرده و هــم  یکــی از پزشــکانی 
بــه تحصیــل طــب ســنتی- ایرانــی در مقطــع دکتــرا پرداخته انــد، 
خانــم دکتــر مــژده پورحســینی هســتند. ایشــان از پژوهشــگران 
»مرکــز تحقیقــات طــب ایرانی ســنتی دانشــگاه علوم پزشــکی قم« 
ــتخراج  ــه اس ــت، ب ــدت طباب ــۀ طوالنی م ــار تجرب کن ــتند و در  هس
راهکارهــای طــب ســنتی در پیشــگیری و درمــان بیماری هــای 
گیــردار و ویروســی پرداختــه، یافته هــای خــود و دیگــر اســاتید  وا
ایــن عرصــه را در دورۀ شــیوع بیمــاری بــه کار بســتند و بــه دور از 
ــر  ــنتی را ب ــب س ــتورالعمل های ط ــر دس ــب، اث ــا تعّص ــی ی بزرگنمائ

ــد. کرده ان ــی مطالعــه  کرونائ بیمــاران 
نتیجــۀ ایــن پژوهش هــای ارزشــمند، در قالــب مجموعــه 24 
قســمتی از برنامــه »شــفا« در رادیــو سراســری معــارف ارائــه شــد.
کــه با تالش  کتــاب، ماحصــل ایــن تجارب ارزشــمند اســت  ایــن 
محمدرضــا  والمســلمین  االســالم  حجــت  جنــاب  مدیریــت  و 
کل تبلیغات اســالمی  طاهــری و خادمــان فرهنــگ دینــی در اداره 

گردیــد. اســتان اصفهــان بــه زیــور طبــع آراســته 
کــه انتشــار و به کاربســتن ایــن محتــوای ارزشــمند، باعــث  امیــد 
کــم شــدن تلفــات غیرقابــل  حــل بســیاری از معضــالت و زمینه ســاز 

گــردد. جبــران ایــن بیمــاری منحــوس 

کمیتۀ امور معنوی ستاد مقابله با 
کرونای استان اصفهان بیماری 
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1
کرم؟ص؟:  رسول ا

که روز قیامت از  اولین چیزی 
بنده سوال می شود این است 
که آیا بدن سالم به تو ندادم؟ 
)چرا مراعات صحت نکردی ؟(

آثار الصادقین  ج 10 صفحه 296
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ــه  ک ــودن، باعــث می شــود  ــودن و هوشــیار ب همیشــه مراقــب ب
انســان غافلگیــر نشــود و بتوانــد مقاومت و سیســتم ایمنی بدنش 
کار در ایــن  بــاال ببــرد. تدابیــر »اصــالح ســبک زندگــی«، مؤثرتریــن 
زمینــه اســت و در همــۀ شــاخه های علــم طــب چــه شــاخه های 
کالســیک و چــه طب هــای ســّنتی  مکّمــل در همــه جــای  پزشــکی 
دنیــا در همــۀ آنهــا، بــر »افزایــش قدرت سیســتم ایمنــی و قدرتمند 

کیــد می کننــد. کــردن طبیعــت انســان« تأ

مثلث طالیِی مقابله با بیماری ها
گیــردار  ســه نکتــۀ خیلــی مهــم بــرای مقابلــه بــا بیماری هــای وا

ــود دارد؛ وج

اول - پیشگیری با هدف باال بردن ایمنی بدن

کــه پیشــگیری را بایــد بــه  عــادت و ملکۀ  اولیــن نکتــه ایــن اســت 
کــه خلل ناپذیــر باشــد.  کنیــم؛ پیشــگیری ای  ذهــن خــود تبدیــل 
چــرا می گوییــم پیشــگیری؟ چــون می خواهیــم بــا تدابیــر طبیعــی 

زندگــی، پیــش برویــم. 
پــس در اول قــدم، ســراغ دارو نمی رویــم. دارو هیــچ وقــت قــدم 
کیفیت  کــه دارو باعث می شــود تعــادل  اول نیســت؛ به خاطــر ایــن 
گاهــی  بــدن بــه هــم بریــزد. دارو بــرای بــدن بیگانــه و نــا آشناســت؛ 
گاهــی هــم بــدن نســبت بــه آن حالــت تدافــع  هــم دشــمن اســت و 
کنیم.  پیــدا می کنــد. پــس تــا مجبــور نشــدیم نبایــد از دوا اســتفاده 
ــدن« را  ــی ب ــد »ایمن ــرد و بای ک ــز  ــد از دارو پرهی ــدم اول بای ــذا در ق ل

فصل اول

گیردار  راهبردهای اساسی برای مقابله با بیماری های وا
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کــه بــا دســتورات ســاده  بــاال بــرد. از ایــن رو در ابتــدا بــه دنبــال آنیــم 
و غذایــی، ایمنــی بــدن را بــاال ببریــم.

دوم - تقویــت سیســتم ایمنــی؛ نتیجــۀ رعایــت تدابیــر »پیشــگیری از 

بیمــاری« 

گفــت در طــب ایرانــی، نتیجــۀ  دومیــن نکتــه اینکــه شــاید بشــود 
رعایت تدابیر حفظ الصحه، تقویت سیســتم ایمنی باشــد. )یعنی 
کردیــم(1  کــه مــا مــدت ســه چهــار ســال در مــوردش صحبــت  آنچــه 
کــه تدابیــر »حفــظ الصحــه« را چگونــه بــکار  پــس ســؤال ایــن اســت 
را ســالم نگــه داریــم و در نتیجــه سیســتم  تــا خودمــان  ببریــم 
کــه مــا در طــب ایرانــی بــه آن  ایمنــی بــدن تقویــت بشــود؟ چیــزی 
می گوییــم قــوای طبیعــت و قــوی بــودن طبیعــت. »طبیعــت مــا« 
کــه بــدن مــا را مراقبــت می کنــد و در وقــوع  همــان نگهبانــی اســت 
گیــرداِر  حــوادث ناخوشــایند و عوامــل غیرمترقبــه مثــل بیمــاری وا
کمــک می کنــد تــا در مقابــل آنهــا  کرونــا بــه مــا  عجیــب و غریــب 

بایســتیم. 
پــس بایــد بدانیــم چگونــه سیســتم ایمنــی طبیعــی، بــدن مــا را 
کار مــا در مرحلــه پیشــگیری،  تقویــت می کنــد؟ پــس مهمتریــن 
تقویــت سیســتم ایمنــی اســت. و قــرار اســت طــی چنــد جلســه، در 

کنیــم. مــورد آن صحبــت 

سوم – محوریت »شش گانه سالمتی بخش« در تدابیر قّوت آفرین

الصحــة«، وقتــی  نکتــه ســوم؛ وقتــی می گوییــم »حفــظ  امــا 
ــه«  ــّتۀ ضروری ــان »س ــی«، منظورم ــبک زندگ ــالح س ــم »اص می گوی
گــر درســت و به جــا  کــه ا اســت؛ همــان شــش گانه ســالمتی بخش 

1- در قالب برنامه »شفا« در شبکه رادیویی معارف
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گرفتــه  بــه یــک نکاتشــان در نظــر  گرفتــه بشــوند و یــک  بــه کار 
بشــود، شــما می توانیــد یــک بــدن ســالم و قــوی در مقابــل عوامــل 
بیمــاری زا داشــته باشــید. بــا ایــن شــش گانه ســالمتی بخش آشــنا 

ــتید؟ هس
کرونــا و در بیماری هــای  1. آب و هــوا؛ در ایــام شــیوع ویــروس 

کــه بحــث عمومــی مــا هســت، چطــور بایــد هــوا را  گیــردار فصلــی  وا
کنیــم؟ تدبیــر 

2. تغذیه؛ معمواًل در خوردن و آشــامیدن خیلی بحث هســت؛ 

به خاطــر اینکــه یــک مقــدار اقبــال مــردم بــه آن بیشــتر اســت و 
کننــد. و مــا هــم  کی هــا از خودشــان مراقبــت  دوســت دارنــد بــا خورا

بیشــتر در مــوردش صحبــت می کنیــم. 
3. خــواب و بیــداری؛ ایــن موضــوع، بحــث خیلــی مهمــی اســت 

و متأســفانه برنامــه خواب هــا بــه هــم ریختــه و افــراد مدیریتشــان 
را روی خــواب خودشــان و بچه هایشــان از دســت داده انــد. ایــن 

خیلــی مهــم اســت و بیمــاری را می توانــد تحریــک بکنــد. 
4. ورزش و تحــرک و ســکون؛ نــکات مهمــی در بحــث افزایــش 

تحــّرک و اثــر آن در افزایــش سیســتم ایمنــی وجــود دارد.
عــراض نفســانی، به خاطــر بیمــاری 

َ
5. تــرس یــا اضطراب هــا؛ ا

هــم بــه وجــود می آیــد و باعــث تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن 
می شــود.

ک ســازی بدن؛ یا احتباس و اســتفراغ ششــمین ســرفصل  6. پا

کــه رعایــت اصــول آن، موجــب تقویــت سیســتم ایمنــی  اســت 
بــدن می شــود.

کــه  بحــث فعلــی مــا در »شــش گانه ســالمتی بخش« ایــن اســت 
چطــور می توانیــم مقابــل ایــن بیمــارِی عجیــب و غریــب بایســتیم 

کنیــم؟  و پیشــگیری 
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تدابیر مربوط به »آب و هوا«، خط مقدم پیشگیری
کتــب اســالمی از  کــه در  بــرای پیشــگیری، ابتــدا از »آب و هــوا« 
ــه »االهلیــه« می شــود صحبــت می شــود؛ چــون آب و  ــر ب آن تعبی
هــوا خــط مقــدم پیشــگیری اســت. اینکــه می گوینــد از ازدحــام در 
خیابان هــای شــلوغ جلوگیــری بکنیــد، هــوای تنفســی را مدیریت 

بکنیــد، ماســک بزنیــد، بحــث در مــورد االهلیــه اســت. 

گی های ویروس؛ نشانگر راه مقابله  شناخت ویژ
ــد،  ــا داده ان ــه م ــروس ب ــن وی ــاره ای ــاال درب ــا ح ــه ت ک ــی  ــا اطالعات ب
کرونــا جــزء ویروس هــای درشــت اندام و ســنگین  کــه  می دانیــم 
گفــت  می تــوان  و  نمی کنــد  طــی  را  زیــادی  فاصلــه  و  هســت 
 بایــد یــک فاصلــۀ حــد میانــه یعنــی دو متــری را در نظــر بگیریــم. 
که ویروس می تواند  کثر مســیری اســت  این فاصله دو متری، حدا
ســوار بــر ترشــحات تنفســی )Droplet( جابه جــا بشــود. چــون ایــن 
کــه  ویــروس بــا قطــرات آب جابه جــا می شــود و آن قــدر ریــز نیســت 
بتوانــد بــا هــوا جابه جــا شــود و مســافت های طوالنــی را طــی  کنــد. 

ــی داشــته  ــه خوب ــد تهوی ــه هســتید، بای ک بنابرایــن در فضایــی 
کنیــد. امــا در  تــا دو متــر رعایــت  بــا دیگــران را  باشــد و فاصلــه 
مکان هــای سربســته، اینجــا مســأله تغییــر می کنــد، چــون ازدحــام 
کــم باعــث می شــود شــانس بیماری زایــی بــاال بــرود. پــس  و ترا
کرونــا را بایــد جــّدی بگیریــم و ایــن موضــوع  توصیــۀ متخّصصــان 
ــه  ک کیــد شــده  ــی هــم تأ ــه در طــب ایران ک یکــی از مطالبــی اســت 
ــته،  ــکان سربس ــام در م ــی، ازدح ــری و وبای گی ــای وا در بیماری ه
کامــاًل ممنــوع اســت؛ یــک جــا بــودن بــا بیمــار مبتــال، بــدون فاصلــه 
کامــاًل موافــق  ممنــوع و عامــل خطــر اســت و مــا در طــب ایرانــی، 

ایــن اصــل هســتیم.
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هر کسی می تواند بیمار یا ناقل باشد!
کــه افــراد دیگــر هســتند، همــۀ افــراد  نکتــه دیگــر اینکــه جایــی 
ــا بیمــار  کســی ناقــل ی ــد؛ ممکــن اســت هــر  را بیمــار در نظــر بگیری
کــه فــرد بیمــار، افــراد را بیمــار  باشــد. فرقــی هــم نــدارد؛ همان طــور 
می کنــد، همان قــدر هــم فــرد ناقــل می توانــد موجــب بیمــاری 
کــه رفیــق  شــود. و ایــن شــامل همــۀ افــراد اســت؛ چــه فــردی 
ماســت و مّدت هاســت او را ندیده ایــم، یــا اینکــه فــردی غریبــه 
کنید و  باشــد. پــس در روبرویــی بــا افــراد، فاصله دومتــری را حفظ 
گر پوشــش روی چشــم هم داشــته باشــید،  ماســک زده باشــید و ا
کنیــد، دســت ندهیــد و روبوســی  بهتــر اســت. بــا فاصلــه صحبــت 

نکنیــد؛ همــۀ ایــن مطالــب مــورد تأییــد طــب ایرانــی اســت. 
تــرّدد نکنیــد،  تــا می توانیــد در مکان هــای پــر ازدحــام  پــس 
کامــاًل توصیه هــای بهداشــتی و  کنیــد و  فاصلــۀ اجتماعــی حفــظ 

ــد. کنی ــت  ــًا رعای ــی را دقیق ــب ایران ط

 وقتــی می گویــم »اصــالح ســبک زندگــی«، منظورمــان همــان 
گــر درســت و به جــا بــه کار  کــه ا شــش گانه ســالمتی بخش اســت 
گرفتــه شــوند، شــما می توانیــد یــک بــدن ســالم و قــوی در 

مقابــل عوامــل بیمــاری زا داشــته باشــید.
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ــم  گفتی ــم و  کردی ــت  ــگیری صحب ــورد پیش ــل در م ــل قب در فص
بیمــاری، پیشــگیری اســت و  بــا  مهم تریــن مرحلــه در مقابلــه 
را جــّدی بگیریــم، ان شــاءاهلل خیلــی  گــر همــۀ مــا پیشــگیری  ا
کرونــا رخــت برمی بنــدد. در ادامــه از »بخش هــای  زود بیمــاری 
کــدام چقــدر می توانــد  شــش گانۀ حفــظ صحــت« و اینکــه هــر 
ــا هــر بیمــاری  در افزایــش ایمنــی بــدن مــا، پیشــگیری و مقابلــه ب
کند،  کووید 19 مقاومــت ایجاد  گیــردار فصلــی خصوصــًا بیمــاری  وا

کردیــم.  صحبــت 
در قســمت اول بــر اســاس رســم همــۀ کتب طب ایرانــی به تدابیری 

کــه در بحــث »آب و هــوا« در نظــر گرفته می شــود، پرداختیم.

آیــا دســتورالعمل های طــب مــدرن و طــب ســنتی در پیشــگیری 
کرونــا متضادند؟!  از 

 خیلــی از مــردم مکــّرر از رســانه ها تدابیــر پیشــگیرانۀ مربــوط بــه 
هــوا مثــل اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصلــه و...  را شــنیده اند؛ 
کرونــا دائمــًا اعــالم می کنــد قصــد  کــه ســتاد  یعنــی همتــن تدابیــری 
کــه ایــن توصیه هــا را بــا اصــول و توصیه هــای طــب  مــا ایــن هســت 
کــه از پیــروان روش هــای طــب  کســانی  کنیــم و  ایرانــی تطبیــق 
ــالمتی  ــق، س ــن طری ــتر از ای ــد بیش ــت دارن ــتند و دوس ــنتی هس س
کــه  کننــد  کننــد هــم اطمینــان علمــی پیــدا  خودشــان را حفــظ 
کدامیــک از ایــن توصیه هــا مطمئنــًا می توانــد بــه ســالمتی ایشــان 
ــا  ــه؛ در آن شــک و شــبهه هســت و ی ــدام مــوارد، ن ک کنــد و  کمــک 

ک اســت. حتــی خطرنــا

فصل دوم

الگوی مقابله با بیماری  در محیط عمومی 
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باألخره ماسک بزنیم یا نه؟
ــه  ک ــد  کنن ــرح  ــبهه را مط ــن ش ــت ای ــن اس ــراد ممک ــی از اف  بعض
در طــب ســنتی و قدیــم، بســتن جلــوی منفذهــای تنفســی یعنــی 
کار انجــام شــود.  دهــان و بینــی را مضــّر می داننــد و نبایــد ایــن 
مطــرح  را  حــرف  ایــن  مجــازی  فضــای  در  خیلی هــا  می بینیــد 
یــا مشــابه  نزنیــد! ماســک ضــرر دارد!«  کــه »ماســک  می کننــد 
کــه متأســفانه در بیــن مــردم رایــج می شــود، پاســخ  ایــن حرف هــا 

درســت چیســت؟
گــر در شــرایط عــادی و طبیعــی باشــیم،  کــه ا جــواب ایــن اســت 
کنیــم،  یــا بخواهیــم به صــورت طوالنی مــدت از ماســک اســتفاده 
به صــورت  آمــده  ایرانــی  طــب  در  اســت.  درســت  حــرف  ایــن 
طوالنی مــدت، در شــرایط عــادی و طبیعــی نبایــد جلــوی تبــادل 
مجــاری  راه  از  اســت  قــرار  کــه  ســمومی  چــون  گرفــت؛  را  هــوا 
ــه بــدن مــا و بــدن  ــد ب ــر می گردن ــاره ب تنفســی خــارج بشــوند، دوب
کــه  کمــا اینکــه خــود مــا هــم می بینــم  مــا را مســموم می کننــد. 
وقتــی به مــدت طوالنــی ماســک روی صورتمــان هســت، حســی 
از خســتگی، حســی از ســّمی شــدن در فضــای تنفــس، ســنگین 
شــدن نفــس بــرای مــا پیــش می آیــد و دوســت داریــم برویــم و در 

ــم. کنی ــس  ــای آزاد تنف ــک فض ی

تنفس عمیق در فضای آزاد را فراموش نکنید!
کــه در توصیه هــای بهداشــتی هــم ایــن  اتفاقــًا جالــب اســت 
کــه ماســک روی صــورت داشــتید،  کــه شــما بعــد از مدتــی  آمــده 
کنیــد برویــد در هــوای آزاد، ماســک را برداریــد و تنفس هــای  ســعی 

عمیــق انجــام بدهیــد.
که   توصیــه می کنیم به افــراد 

ً
کیدا کــه در شــرایط فعلــی ا پــس مــا 
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کــه در هــوا عامــل بیمــاری زا  ماســک را بزنیــد، بــه ایــن دلیــل اســت 
گســترش بیمــاری وبــا، بســتن  داریــم. در طــب ســنتی در زمــان 
جلــوی دهــان را داریــم و جــزء تدابیــر مبــارزه بــا آن بیمــاری، ایــن 
دســتورالعمل آمــده اســت. لــذا ماســک زدن را بــا خیــال راحــت 

انجــام بدهیــد.
کــم  بــدن  بــه  کــه آن ســموم بازگشت شــان  کنیــم  امــا چــکار 
بشــود و بــازدم تنفســی مــا، خــود مــا را مســموم نکنــد؟ چــون یکــی 
از علت هــای افســردگی، بازگشــت ســموم تنفســی بــه بــدن اســت. 
کــه از ماســک اســتفاده  کــه مــدت زمانــی  چــاره اش ایــن اســت 
که هســتید، خارج بشــوید،  کار و درس و محیطی  کردید، از فضای 
بروید در هوای آزاد، ماســک را بردارید و نفس های عمیق بکشــید؛ 
کــه  کــه الزم اســت  بعــد دوبــاره ماســک را بزنیــد بیاییــد و بــه جایــی 
کنار دیگران و  که در  کارتان، جایی  ماســک داشــته باشــید محیط 

در مواجهــه بــا اربــاب رجــوع هســتید برگردیــد. 

گر ناچار شدیم به محل های شلوغ برویم... ا
در فصــل قبــل در خصــوص پرهیــز از حضــور و تــردد در مکان هــای 
گر الزم شــد به چنین محل هایی  پرازدحــام، صحبــت کردیــم. حاال ا
برویــم، حتمــًا جلــوی بینــی و دهــان را ببیندیــم؛ همیــن ماســکی که 
کردیــم؛  داریــم خــوب اســت. دیگــر این کــه بــه تهویــه مناســب اشــاره 

اآلن می خواهیــم درمــورد تهویــۀ هــوا بیشــتر صحبــت کنیم. 
که می تواند میزان ابتال  جریــان هــوای آزاد یکــی از عواملی اســت 
کنیــد در دو ســمت  کاهــش دهــد. پــس شــما بایــد ســعی  را بســیار 
کــه هســتید، ترجیحــًا دو دریچــه، یــا یــک در و یــک پنجره،  فضایــی 
کــه از یــک طــرف هــوا  یــا دو منفــذ بــه هــر طریــق ممکــن بــاز باشــد 
کــرد در  وارد بشــود و از طــرف دیگــر خــارج بشــود. البتــه بایــد دقــت 
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کــه بیمــار هســت، ایــن تهویــه بــه نحوی  مطب هــا یــا محیط هایــی 
کــه هــوا را از ســمت بیمــار یــا فــرد مبتــال بــه ســمت فرد ســالم  نباشــد 
کــه هواســاز یــا پنکــه می گذارنــد در  ببــرد. بعضــی وقت هــا می بینیــم 
اتــاق انتظــار یــا مثــاًل اتــاق تزریقــات و هــوا را از ایــن اتــاق می بــرد توی 
آن اتــاق و از آنجــا خــارج می کنــد. ایــن روش اشــتباهی اســت. بایــد 
کامــاًل  کل هــوا  کــه یــا  جــوری مســیر چرخــش هــوا انتخــاب بشــود 
گــر این  تهویــه بشــود، یــا تعــداد پنجره هــای متعّدد داشــته باشــد. ا
کــه هســتیم فراهم نیســت، جریــان هوا و  شــرایط بــرای آن فضایــی 
که از ســمت افراد ســالم  کنیــم  گــردش هــوا را جــوری تنظیــم  مســیر 
که  که ســالم هســتند، به ســمت افــرادی  کادر درمانــی و افــرادی  یــا 

مشــکوک یــا مبتــال هســتند، جریــان پیــدا کند.
کــه اصــاًل نمی دانیــم چــه  کنیــد مثــاًل جایــی هســتیم  حــاال فــرض 
کســی مبتالســت و چه کســی واقعًا سالم اســت. در چنین شرایطی 
ــاز  ــد یــک منفــذ در یــک ســمت و یــک منفــذ در ســمت دیگــر ب بای
کمــی ســخت می شــود.  کار  ــم. حــاال در فصــل ســرما ایــن  بگذاری
کنیــد.  کنیــد چنــد ســاعتی یــک بــار، پنجــره را بــاز  حداقــل ســعی 
کرده ایــد، بازهــم اشــکالی نــدارد،  گــرم  گــر خــوب ایــن فضــا را  حتــی ا
کنــد و دوبــاره پنجــره را  بگذاریــد چنــد دقیقــه هــوا جریــان پیــدا 
گــر مــا بــا ســختی  گــرم بشــود. ولــی ا ببندیــد و بگذاریــد هــوا دوبــاره 
کــه اصــاًل پنجــره بــاز نباشــد  کردیــم و ترجیــح می دهیــم  گــرم  فضــا را 
یــا ســرما وارد نشــود، خــود ایــن عــدم تهویــه، احتمــال ابتالی شــما 

را بیشــتر می کنــد.

گر ناچار شدیم به نزدیکان سر بزنیم... ا
وقتــی می گوییــم بــه محل هــای پــر ازدحــام نرویــم، یعنــی نــه 
کنیــم. پــس  ــی شــرکت  ــه در مهمان ــی دهیــم و ن خودمــان مهمان
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فکــر نکنیــم خواهرمــان، دخترعمــو و پســرعمه مــا چــون ظاهــرًا 
مبتــال نیســتند و جزیــی از مــا هســتند، اشــکالی نــدارد بــا هــم 
کنیــد.  باشــیم. تــا می توانیــد از حضــور در محیــط پرازدحــام دوری 
حتــی دیــد و بازدیدهــا )مثــاًل وقتــی بایــد بــه بزرگترتــان ســر بزنیــد( 
ســرپایی و بــا رعایــت نــکات ایمنــی باشــد؛ ماســک داشــته باشــید، 
کنید، چنــد دقیقه ای برویــد و برگردید. فاصلــۀ دو متــری را حفــظ 
ــاز تمــام ایــن  گــر دیگــران هــم ناچــارًا بــه منــزل شــما بیاینــد، ب ا
کنیــم  ــد ایــن را فرهنــگ  مطالــب در مــوردش صــدق می کنــد؛ بای

کســی )دوســت، آشــنا، فامیــل( بــه منــزل شــما آمــد: گــر  کــه ا
اواًل بــا ماســک بیایــد و همین کــه وارد خانــه شــد، ماســک ها را 

برنــدارد.
کنیــد بچه هــا هم  کنیــد و ســعی  دوم، فاصلــۀ دومتــری را حفــظ 

بــه هــم نزدیک نشــوند.
ــا  ــد ت ــاز بگذاری کنیــد؛ پنجره هــا را ب و ســوم، تهویــه هــوا را برقــرار 

ــان هــوا آزاد باشــد. ــردش باشــد و جری گ هــوا در 

شاخصه های اصلی در انتقال بیماری
در طــب ایرانــی چندیــن شــاخص بــرای باالرفتــن بیماری زایــی 

وجــود دارد: 
کــه آن جــا هســتند  و  اول اســتعداِد قابــل اســت؛ اینکــه افــرادی 

 بیمار شــوند، چقدر بدنشــان اســتعداد بیماری 
ً
احتمــال دارد بعــدا

کــه برای تقویت سیســتم ایمنــی بدن مطرح  دارد؟ همیــن اصولــی 
می کنیــم، اســتعداد قابــل را بــرای بیمــار شــدن پاییــن مــی آورد و بــه 

ایــن وســیله می خواهیــم توانمنــدی بــدن را افزایــش  دهیــم. 
بــس اســت؛ اینکــه ناقــل ایــن عامــل بیمــاری زا، 

ُ
دوم طــول ل

چقــدر نــزد ایــن  فــرد ایســتاد؟ یعنــی چقــدر بــا ایــن فــرد تمــاس 
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داشــت و چقــدر بــه ایــن فــرد نزدیک شــد؟ طــول لبس عامل خیلی 
خیلــی مهمــی در انتقال بیماری اســت. در همیــن ازدحام ها، توی 
کــم  همیــن دیــد و بازدیدهــا، ســر زدن هــا، هرچــه طــول ایــن زمــان را 
کنــد و ایــن اصــل  کنیــم، باعــث می شــود بیماری زایــی کاهــش پیــدا 

خیلــی مهمــی اســت. 
ــه پاییــن آوردن قــدرت  ک ســوم قــدرت عامــل بیمــاری زا اســت. 

کســن ها انجــام می شــود و فعــاًل وارد تفصیــل  ویــروس، توســط وا
ــویم. ــث نمی ش ــن بح ای

گــر مــا قابــل را  ایــن ســه تــا عوامــل بســیار مهمــی هســتند. پــس ا
کنیــم و حتی االمــکان قدرت  کوتــاه  کنیــم، زمــان تمــاس را  توانمنــد 
ویــروس را هــم پاییــن بیاوریــم، احتمــال تأثیــر بیمــاری بــه حداقــل 

می رســد. 

نه سرمای شدید؛ نه گرمای شدید!
نکتــه بعــدی که در شــرایط فعلــِی آب و هوایی خیلی مهم اســت 
و بایــد این جــا بــه آن اشــاره بشــود، بحــث دمــا اســت. هــم ســرمای 
کنندۀ سیســتم ایمنی اند؛ در  گرمای شــدید تضعیف  شــدید و هم 
گــر بــا ویروســی مواجهیم  طــب ایرانــی ایــن  یــک قانــون اســت. پــس ا
کــه هــم در تابســتان و هــم در زمســتان فعــال اســت و بــا آب و هــوای 
ــیر،  گرمس ــیر و چــه در  ــازگاری دارد؛ چــه سردس ــم س ــی ه هــر اقلیم
کــه چه گرمای  مهــم سیســتم ایمنــی بدن اســت و باید توجه کنیم 
خیلــی شــدید و چــه ســرمای خیلــی شــدید، می توانــد سیســتم 

کند.  ایمنــی را ضعیــف 
کســانی  کنیــم؟ یــا  کار  گرمســیریم چــه  کــه در منطقــه  حــاال مــا 
کــه در منطقــه سردســیرند و در فصــل زمســتان چــکار باید بکنند؟
گرمــای شــدید  اول اینکــه مــا بایــد از این کــه ســرمای شــدید یــا 
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کنــد یــا تمــاس طوالنــی بــا بــدن داشــته  بــه درون بــدن نفــوذ پیــدا 
کنیــم. باشــد، جلوگیــری 

کننده هــای خیلــی  کــه از ســرد  گرمــا ایــن نیســت  معنــی فصــل 
کار خراب تر می شــود. در مناطق سردســیری  کنیم؛  قوی اســتفاده 
کنیــم؛ ایــن  گــرم  و فصــل ســرد هــم نبایــد بیــش از انــدازه، محیــط را 

کار را خراب تــر می کنــد.  هــم بــاز 
از  بیــش  کــردن  گــرم  بــا  کــه در فصــل ســرما،  بارهــا دیده ایــم 
کردن هــای نابه جــا و هــوا بــه هــوا شــدن ها،  حــد بــدن و عــرق 
ســرماخوردگی ها بیشــتر می شــود. چــرا؟ چــون ایمنــی بدن ضعیف 
کرونــا ویروس هــا  گــروه  می شــود. و شــما بدانیــد بــه هــر ویروســی از 
گــروه هســتند مبتال  کــه همــۀ ویروس هــای ســرماخوردگی از همیــن 
کوویــد 19 در بــدن شــما بــاال مــی رود؛ پــس  شــدید، شــانس ابتــال بــه 
در نتیجــه جلــوی ویروس هــای ســرماخوردگی را هــم بایــد بگیریــم.
گرمــای شــدید، هــر دو  کــه چــه ســرمای شــدید، چــه  دانســتیم 
کلــی  کننــده سیســتم ایمنــی هســتند. پــس از دیــدگاه  ضعیــف 
کــه داریــم دربــارۀ آن صحبــت  و از جهــت ایــن بیمــاری خــاص 
می کنیــم، بایــد جلــوی نفــوذ ســرمای شــدید بــه داخــل بــدن و 
ســرد شــدن بیــش از حــد فضــا را بگیریــم. علی الخصــوص هــوا بــه 
کنیــم و از آن وارد بشــویم  گــرم  هــوا شــدن ها یعنــی محــل را خیلــی 
گهــان وارد فضای خیلی  بــه فضــای ســرد، یا از جای بســیار ســرد نا
گــرم شــویم، باعــث می شــود ایمنــی ضعیــف بشــود و بــدن بیمــاری 
گرمــای شــدید هــم بــاز همین طــور، خیلــی هــوای خانــه  بگیــرد. در 
گرمــی  کار را ســرد نکنیــم. جابه جــا شــدن بیــن ســردی و  یــا محــل 
باعــث می شــود شــانس ابتــال بــه ســرماخوردگی ها و بیماری هــای 

این چنینــی زیــاد شــود و احتمــال ابتالءمــان بــاال بــرود.
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چطور از نفوذ سرما به سر جلوگیری کنیم؟
ــه از  ک یــک نکتــۀ خیلــی خیلــی مهــم در ایــن  میــان ایــن اســت 
کنیــد.  ناحیــۀ »ســر« در مقابــل ســرما به طــور خــاص محافظــت 
گــر ســر را قــوی نگــه داشــتید، می توانیــد  گفــت، ا شــاید بشــود 

کنیــد. بیمــاری جلوگیــری  ورود  از  قابل توجهــی  به مقــدار 
کوویــد 19، یکــی »قلــب« هســت و دیگــری  اصــاًل هــدف بیمــاری 
کــه  »ســر«. در ادامــه درمــورد ایــن قضیــه بیشــتر صحبــت می کنیــم 

ریــه و دیگــر اعضــا در حاشــیۀ ایــن دو قــرار می گیــرد. 
گر به  مــا بــا »ســر« در بحــث آب و هــوا )االهلیــه( خیلــی کار داریــم. ا
ســر، ســرمای شــدید رســید و نزله هــا شــروع شــدند مثــل آلرژی هــا، 
ترشــحات، عطســه و ســرفه ها و... این ها باعث می شــود، سیســتم 
ایمنــی ســر ضعیــف شــود و بــا تــداوم و مانــدگار شــدن ایــن بیمــارِی 
کــه سیســتم ســر را در بــر  نزلــه، شــانس ابتــال بــه بیماری هایــی 
کــه بــا اخــالط و  می گیرنــد مثــل انــواع عفونت هــا و ســرماخوردگی ها 

غیــره روبــرو هســتند بیشــتر شــود، مــا ســالمتی را باخته ایــم.

پوشش مناسب؛ راه  جلوگیری از نفوذ سرما به بدن
کــه نفــوذ  در فصــل ســرما، ســه ناحیــۀ خیلــی مهــم هســت 
گــر ایــن ســه ناحیــه را  ســرما بــه بــدن، از ایــن ســه منطقــه اســت؛ ا
کنیــم، ســرما نخواهیــم خــورد. یکــی »ســر«،  توانســتیم مراقبــت 
ــا پاپــوش مناســب  یکــی »گــردن« و یکــی »پاهــا« هســت. پاهــا را ب
کاله  گــردن را شــال گردن بیاندازیــد و ســرتان را بــا  بپوشــانید، جلــو 
یــا یــک پارچــه یــا روســری ببندیــد و نگذاریــد ســرما بــه ســر برســد. 
کنید، جلوی  گــر ایــن ســه موضــع را خوب نگهــداری و محافظــت  ا

ــد.  گرفته ای ــه ایــن بیمــاری را  ــوط ب خیلــی از مشــکالت مرب
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پــس درنتیجــه مــا بایــد خــود را از ســرمای شــدید و گرمای شــدید 
گیــردار  ــل بیماری هــای وا ــدن در مقاب ــا ایمنــی ب کنیــم؛ ت مراقبــت 
کرونــا، مثــل ســرماخوردگی و آنفلوانــزا  گــروه  خصوصــًا بیماری هــای 

و غیــره بــاال بــرود. 

کویید 19 و هجوم به دو سیستم اصلی بدن
مطالعــات انجــام شــده روی ایــن ویــروس، نشــان داده اســت 
کــه دو تــا از سیســتم های اصلــی و اعضــای رئیســیۀ مــا بیشــتر مورد 
کــه موجــب شــروع نزله ها اســت  تهاجــم قــرار می گیــرد؛ یکــی »ســر« 
کوویــد 19 به قلب  و دیگــری »قلــب« اســت. البتــه بــه نظر می رســد 
تمایــل خاصــی دارد و عالئمــش را در تنفــس نشــان می دهــد؛ 
چــون می دانیــم ریــه بــه نوعــی عامــل قلــب و وســیلۀ احیــای قلــب 

کار آماده ســازی  بــرای قلــب را انجــام می دهــد.  اســت و 

کوتــاه  کنیــم، زمــان تمــاس را  گــر مــا فــرِد قابــل را توانمنــد   ا
کنیــم و حتی االمــکان قــدرت ویــروس را هــم پاییــن بیاوریــم، 

ــد. ــل می رس ــه حداق ــاری ب ــر بیم ــال تاثی احتم
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3
کرم؟ص؟:  رسول ا

بوی خوش، قلب را تقویت 
می  کند و بر توان می  افزاید.

کافی، ج 6، ص 510.
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بحــث بعــدی در آب وهــوا، موضــوع روایــح هســت؛ بحــث »بوهــای 
کــه به طــور خــاص هدف شــان  خــوش«. روایــح یــا بوهــای خــوش 
اثرگذاری روی قلب است، خیلی خیلی در این زمینه کمک کننده اند. 
ایمنــی«  سیســتم  »تقویــت  موجــب  می تواننــد  روایــح،  ایــن 
کــه می تواننــد »آرامــش روح« ایجــاد  شــوند. چــه از ایــن طریــق 
ــر باشــیم و آن تــرس و اضطــراب و اســترس  کــه هرچــه آرام ت کننــد؛ 
کــم شــود، سیســتم ایمنــی منظــم و قوی تــر می شــود و می توانیــم 
کنیم.  کنیــم و بــا این بیمــاری مقابله  در برابــر بیماری هــا مقاومــت 
و چــه این کــه بعضــی از ایــن روایــح اصــاًل به طــور خــاص خودشــان 
ایمنــی  فلــذا تقویت کننــدۀ سیســتم  تریــاق هســتند؛  ســم زدا و 

هســتند.
البتــه فرامــوش نکنیــم تقویت سیســتم ایمنی بیشــتر به واســطۀ 
»تقویــت قلــب« رخ می دهــد؛ یعنــی هــر وقــت قلــب مــا قوی تــر شــد 
ــح و  ــورد روای ــود. بنابرایــن درم ــر می ش ــم قوی ت ــی ه ــتم ایمن سیس

کــه در ادامــه بــه آن می پردازیــم. کار اساســی داریــم  بحــث بوهــا 

روایح به دو دسته تقسیم می شوند:
دستۀ اول  روایح بد، زننده و آزاردهنده

تقویــت  باعــث  می تواننــد  خــوش  روایــح  کــه  مقــدار  همــان 
سیســتم ایمنــی بــدن و قلــب بشــوند، نقطــه مقابلــش روایــح بــد و 
ناخوشــایند و آزاردهنــده هســتندکه عکــس اینهــا عمــل می کننــد. 
که بوی ناخوشــایند، بد، نامناســب، بوی  گر در فضایی هســتیم  ا

فصل سوم

بوهای خوش؛ تقویت کنندۀ سیستم ایمنی
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فاضــالب، آشــغال، مــواد مانــدۀ فاسدشــده و... از هــوا استشــمام 
کننــدۀ سیســتم ایمنــی  می شــود، همــۀ اینهــا می تواننــد تضعیــف 

باشــند.
روح  و  اســت  گریــزان  ناخوشــایند  بــوی  از  به شــّدت  قلــب 
ــوی ناخوشــایند بســیار  ــا از ب ــی م ــی و حیوان به خصــوص روح حیات
گریــزان اســت. پــس ایــن روایــح بــر قــوای دفاعــی و قــّوت طبیعــت 

بــدن مــا تأثیــر می گذارنــد.
کــه اول بایــد فضایــی  پــس ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــیم 
ــه  ک ــی  کنیــم. مثال ــی  ــوی ناخوشــایند خال ــه در آن هســتیم را از ب ک
خیلــی هــم شــایع هســت، اینکــه خانواده هــا بعضــی وقت هــا تنبلی 
می کننــد و ســطل زبالــه را آخــر شــب بیــرون از خانــه نمی گذارنــد و  در 
خانــه می مانــد. حــاال ممکن اســت بــه بــوی آن عادت کرده باشــند 
کنیــد یــک نفــر از بیــرون وارد خانــه  و متوّجــه آن نشــوند. امــا فــرض 
می شــود و احســاس می کنــد خیلــی بــوی بــد و ناخوشــایندی در 
گرمــا و تابســتان. خیلــی مهــم  خانــه اســت، به خصــوص در فصــل 
کنیــم زباله هــا را دائــم حتــی در طــول روز بیــرون از  کــه ســعی  اســت 

خانــه یــا در حیــاط یــا حداقــل در فضــای بــاز بگذاریــم.
کــه  مثــال دیگــر بــوی فاضــالب و ســرویس های بهداشــتی اســت 
در ســاختمان های جدیــد همــه داخــل فضــای خانــه اســت و ایــن 
باعــث بیمــاری می شــود. خیلــی بایــد مراقــب باشــیم بهداشــت 
می توانــد  ناخوشــایندی  بــوی  هــر  شــود.  رعایــت  خانــه  هــوای 

کنــد. سیســتم ایمنــی و قلــب را ضعیــف 

دستۀ دوم روایح خوش و تقویت کننده

کــه بــرای مــا قابــل اســتفاده  بوهــای خــوش بســیاری هســتند 
هســتند؛ 
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الف( سیب
ســیب، از ســم زداهای بســیار قــوی و از تریاقــات اســت.تقویت 
انــواع ســیب ها  این طــور  ایمنــی اســت. همــه   کننــدۀ سیســتم 
کــه ایمنــی بــدن را قــوی می کنــد؛  یعنــی در بحــث تغذیــه در  اســت 
کــه از ســیب، انــواع اســتفاده ها می شــود؛  مباحــث آینــده می بینیــم 
ــا. ــۀ قالب ه ــیب و هم ــوپ ها، آب س ــه، س ــت ها، صبحان در خورش
 اینجــا در بحــث روایــح، از بــوی ســیب صحبت می کنیــم. فرض 
گــر ســیب را داخــل ماشــین بگذاریــد،  گرماســت. ا کنیــد فصــل 
کنــد و شــما آن را  گــرم، بــوی ســیب را متصاعــد  ســپس هــوای 
کنیــد، حــس خوشــایند عطــر ســیب در فضــای وســیلۀ  استنشــاق 
ــه هســتید، ســیب را  ــر در خان گ ــا ا نقلیــه شــما پخــش می شــود. ی
ــن  ــد ای ــد و اجازه دهی گاز بگذاری ــاق  ــل اج ــم مث ــرارت مالی روی ح
ــا در فصــل ســرما، یــک ســیب  ــوی خوشــایند متصاعــد شــود. ی ب
گوشــه بخــاری بگذاریــد و اجــازه دهیــد آرام آرام بــوی خوش ســیب 

در فضــا بپیچــد.
کنید  کنید آن را بو  گر می خواهید ســیب را بخورید، اول ســعی   ا
و بــا تمــام وجودتــان بــا یــک تنفــس عمیــق، عطــر ســیب را بــه عمــق 
ــا  ــد، ام ــاده باش ــی س ــانید. ایــن ممکــن اســت خیل ــان برس وجودت
یکــی از ســم زداهای خیلــی خــوب و مقّویــات قلــب اســت. حتمــًا از 

کنیــد.  بــوی خــوش ســیب اســتفاده 

ب( نارنج
 بــوی نارنــج از ســم زداهای عالــی و از مقّویــات قلــب اســت. یــک 
کنید آرام آرام  خراش ســطحی روی پوســت نارنج بدهید و ســعی 
کنیــد و بگذاریــد قلــب بــا بــوی نارنــج نفــس  بــوی آن را استنشــاق 
ــه  ــدن هــم ب بکشــد. ســپس احســاس تقویــت سیســتم ایمنــی ب
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دنبالــش خواهدآمــد. ایــن احســاس یکــی از فوایــد ســاده ای اســت 
کــه از استنشــاق عطــر نارنــج به دســت می آیــد.

ج( انار
بــا  به خصــوص در مقابلــه  ایمنــی  مقّویــات سیســتم  از  یکــی 
هــم  یعنــی  اســت؛  انــار  پوســت  بخــور  ویروســی،  بیماری هــای 
کــه دارید  می توانیــد پوســت انــار را گوشــه بخــاری بگذاریــد یــا زمانــی 
گوشــه اجــاق بگذاریــد تــا حــرارت بــه آن  غــذا درســت می کنیــد، آن را 
کــه خوردیــد،  برســد و بــوی پوســت انــار بلنــد بشــود. یــا این کــه انــار 
پوســتش را بگذاریــد داخــل آب و ایــن آب و پوســت انــار را بگذاریــد 
ــش  ــا پخ ــورش در فض ــد و بخ ــا بجوش ــاری ت ــا بخ ــاق گاز ی ــه اج گوش
از خشــکی نجــات پیــدا  را مرطــوب می کنــد و  شــود. هــم فضــا 

می کنــد، هــم ضدعفونــی می کنــد.
کل پوســت انــار خــواص بســیار زیــادی دارد. یکــی دیگــر  در 
اینکــه جلــوی وقــوع چنــد بیمــاری ویروســی را می توانــد بگیــرد و 
در طــب ســّنتی هــم انــار و پوســتش جایــگاه خاّصــی دارد. بــا یــک 
ــا  ــد ت کنی ــک  ــار را تحری ــد ان ــت می توانی ــی راح ــم خیل ــرارت مالی ح

ــد.  کن ــوش آزاد  ــوی خ ب
ــودن آن  ــر ب ــد، خیلــی معّط ــار را بخوری ــر همین طــور ان گ شــاید ا
کمــی حــرارت بــه آن برســد یــا می توانیــد  بــه شــما نرســد. بایــد 
کــه حــرارت ببینــد و ایــن  خراش هــای ســطحی بدهیــد و بگذاریــد 

ــد. کنی ــتفاده  ــود و از آن اس ــش ش ــایندش پخ ــوی خوش ب
کبــد و   خــوردن خــود انــار و آب آن، می توانــد بســیار مقــوی 
قلــب باشــد. انــار از میوه هــای بســیارعالی بــرای باالبــردن سیســتم 

ایمنــی بــدن اســت.
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گالب گل و  د( 
گالب نیز از مقّویات قلب است. برای رفع استرس ها  گل و  بوی 
گالب از مقویــات اختصاصــی قلــب اســت و  بســیار مفیــد اســت. 
ــت را  ــن خاصی ــود، ای ــاخته ش ــرخ س گل س گل و  ــه از  ک ــزی  ــر چی ه
گل  گل محمــدی و  گل هــم در دسترســتان بــود، ماننــد  گــر  دارد. ا
گــر فصلــش نبــود، گالب  کنیــد و ا ســرخ، می توانیــد آن را استنشــاق 
ــامیدنی تان  ــد در آب آش ــم می توانی گالب را ه ــد.  کنی ــاق  را استنش

کنیــد.  بریزیــد و هــم از روش »لخلخــه« اســتفاده 
ــل  ــد داخ گالب را می ریزن ــه  ک ــت  ــورت اس ــن ص ــه ای ــن روش ب ای
کمــی بــاز  یــک شیشــه و آن را تــکان می دهنــد و درب شیشــه را 
می کننــد و بــو می کننــد، ســپس درب شیشــه را می بندنــد و دوبــاره 
کار یعنــی »لخلخــه« را تکــرار می کننــد و ایــن  تــکان می دهنــد و ایــن 

کارهــای مقــّوی قلــب اســت. یکــی از 
کامــل انــرژی حیاتــی اش  کــه غش کــرده و قلــب او به طــور  فــردی 
کاهش یافتــه را نیــز بــا روش »لخلخــه« ایــن انــرژی را بــر می گردانند. 
ــر ظاهــر می شــود. به وســیله  ــت قلــب بســیار مؤث کار در تقوی ایــن 
کنیــد  گالب، به راحتــی می توانیــد خانــه را معّطــر  عطــر و بخــور 
کنیــد و در مقابــل ایــن  و سیســتم ایمنــی و قلــب را نیــز قوی تــر 
کنیــد.  ک، بــه روش بســیار ســاده مقاومــت ایجــاد  بیمــاری خطرنــا
کنیــد، بــرای  گالب را به صــورت اســپری در هــوا اســتفاده  گــر  ا
مقابلــه بــا اســترس مفیــد اســت. البتــه در تحقیقــات بــه ایــن 
مــاده  جــای  می توانــد  گالب،  اســپری  کــه  نرســیدیم  نتیجــه 
ــتم  ــب و سیس ــد قل گالب می توان ــا  ــرد، ام ــده را بگی ضدعفونی کنن
کنــد؛ ایــن مــورد اثبــات شــده اســت و در ایــن  ایمنــی بــدن را قــوی 

کنــد.  کمــک  مســیر می توانــد بــه شــما 
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هـ ( گل نرگس
بــوی گل نرگــس هــم می توانــد به ما کمک کند. بــوی گل نرگس 
می توانــد جلــوی زکام هــای زمســتانه و پاییــزه را بگیــرد. درواقــع 
گل نرگــس، قــوای ِدماغــی و سیســتم ایمنــی را تقویــت  بوییــدن 
گل نرگــس و تقویت کــردن بــدن  می کنــد. به طورکلــی بیــن بوییــدن 

و از بیــن بــردن زکام، ارتبــاط مؤثــری وجــود دارد.

نکتة طالیی:

ــح   برخــی روای
ر  به طــو
خــاص ســم زدا و 

 برخــی روایــح به طــور خاص ســم زدا و تریاق هســتند. بوهای 
کننــد؛ و هرچه آرام تر  خــوش، می تواننــد »آرامش روح« ایجاد 
کــم شــود، سیســتم  باشــیم و آن تــرس و اضطــراب و اســترس 
ایمنــی منظــم و قوی تــر می شــود و می توانیــم بــا ایــن بیماری 

مقابله بکنیم. 
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4
امام رضا؟ع؟: 

بیشترین عامل مرگ مسلمانان، 
که آنان را به  در اثر پرخوری است 
سرعت از تاب و توان می اندازد.

کافی، ج 3، ص 201.
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مقدمه
ــر اســت.  ــا بســیار مؤث کرون ــا ویــروس  ــه در ارتبــاط ب تدابیــر تغذی
از  بهــره وری  تغذیــه،  فرهنــگ  ســطح  افزایــش  بــا  می توانیــم 
اوقــات،  بیشــتر  در  مــا  مثــال  بــرای  ببریــم.  بــاال  را  موادغذایــی 
ــادی می کنیــم و تالش هــای بســیاری انجــام می دهیــم  هزینــۀ زی
و مــاده ای را به دســت می آوریــم، امــا چــون نمی دانیــم چگونــه از 
گویــا آن را دور انداخته ایــم.  کنیــم، اســراف می کنیــم؛  آن اســتفاده 

کــردن. مثــل پرخــوری 
می شــود  باعــث  غذایــی،  مــواد  خــوردن  بــرای  بی جــا  زمــان 
کافــی از آن مــاده غذایــی نبریــم؛ چــه بــرای خودمــان و چــه  بهــرۀ 
ــم،  ــاد بگیری ــوردن را ی ــگ خ ــر  آداب و فرهن گ ــان. ا ــرای فرزندانم ب

می توانیــم بهــره وری بهتــری داشــته باشــیم.

موانع تغذیۀ فایده بخش
کــه مانــع فایــده  در بحــث تغذیــه ابتــدا بــه مــواردی مــی پردازیــم 

رســاندن غــذا بــه بــدن می شــوند؛

مانع اول - خوب نجویدن و پرخوری کردن

گر می خواهید سیســتم ایمنی قوّیی داشــته باشــید، خواهش   ا
کل پرخوری کــردن، بــه سیســتم  می کنیــم پرخــوری نکنیــد. در 
ایمنــی بــدن مــا بســیار آســیب می زنــد. یعنــی بــدن به خصــوص 
گــوارش وقتــی بــا حجــم زیــادی از غــذا روبــرو می شــود  سیســتم 
گنجایــش نــدارد، اضافــه  کــه برایــش مهمــان ناخوانــده اســت و 

فصل چهارم

تغذیه؛ عامل دوم در تقویت سیستم ایمنی بدن 
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بــار محســوب می شــود. بــدن بــه آن نیــاز نــدارد و یــک چالشــی 
در بــدن رخ می دهــد و حجمــی از قــوای بــدن، بــرای هضــم ایــن 
کــه توســط مــا خــورده می شــود، مصــرف می شــود.  غــذای اضافــی 
غیــر از این کــه باعــث »شــل شــدن دهانــۀ معــده« می شــود. ایــن 
کــس  پرخــوری، می توانــد مســتقیم بــه بــدن لطمــه بزنــد و رفال
ــدن و سیســتم ایمنــی آن را ضعیــف  ــد ب اســیدی، چقــدر می توان

ــاال ببــرد. ــه بیماری هــای ویروســی را ب کنــد و امــکان ابتــال ب
از بیماری هــا در طــب ســنتی  اینهــا عامــل بســیاری  از   غیــر 
ُکّلِ  کــه »الَمِعــَدُة َبیــُت  ایرانــی، پرخــوری اســت؛ در روایــات  داریــم 
ُکّلِ َدواٍء«1 ؛ آنچــه در معــده اســت، نقطــۀ  داٍء،  َوالِحمَیــُة رأُس 
ــا  شــروع بیماری هاســت. پــس بایــد بــه نقــش معــده در مقابلــه ب
کــرد. ایــن یــک قانــون در طــب ایرانــی اســالمی  کوویــد19 توجــه 
کلیــوی یــا  اســت. هــر بیماریــی را در نظــر بگیریــد از بیماری هــای 
کمــک  ــه شــما بســیار  ک ب حتــی بیمــاری خــاص مدیریــت خــورا
از  بســیاری  جلــوی  می توانیــد  پرخــوری،  کنتــرل  بــا  می کنــد. 

بیماری هــا را بگیریــد. ایــن خیلــی مهــم اســت. 

آنچه از »چه خوردن« مهم تر است! 
هــم  را  ایــن  امــا  نخوریــم.  چــه  و  بخوریــم  چــه  بدانیــم  بایــد 
گــر غذاهــای خــوب، ســبک و مفیــد بــرای مقابلــه ایــن  کــه ا بدانیــم 
کنیــم،  کنیــم، امــا »پرخــوری«  بیماری هــا و ایــن ویــروس اســتفاده 
ــه بیمــاری  ــم هیــچ، بلکــه مــا را مبتــال ب کــه نمی گیری از آن نتیجــه 

نیــز می کنــد.
کــه معــده  کنیــم  گوشــمان  پــس ایــن نکتــه طالیــی را آویــزۀ 

1- پیامبــر خــدا ؟ص؟: معــده، خانــه همــه دردهاســت و پرهیــز، ریشــه همــه درمان هــا  
. طــّب النبــّي ؟ص؟: ص 11.
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همیشــه بایــد حالت ســبکی خــودش را داشــته باشــد. و امیــدوارم 
کــه می نشــینیم، همــه  کــه یادمــان بمانــد؛ چــون اغلــب ســر ســفره 
ایــن مطالــب یادمــان مــی رود و بعــد از بلندشــدن یادمــان می افتد 

کــه ایــن مطالــب چقــدر مهــم بــود.
کامــل ســیر نشــدیم، از ســر ســفره بلنــد  بایــد یــاد بگیریــم »تــا 
گرســنه نشــدیم، ســر ســفره ننشــینیم« و ایــن  کامــل  شــویم« و »تــا 

از توصیه هــای اصلــی دیــن ماســت.
ایــن  اولیــن شــرط  کیــد می کنــم، در آداب تغذیــه،  تأ دوبــاره 
کامــل هضــم شــود و  کــه پرخــوری نکنیــد تــا غــذا به طــور  اســت 
کنــد. به هنــگام  معــدۀ شــما بتوانــد مــواد مــورد نیــاز را جــذب بــدن 
ــدار  ــم و به مق ــذا نخوری ــیری، غ ــم و در س ــذا بخوری ــنه بودن غ گرس
کــه »چــه  کــم و نــه بیــش. و ایــن  نیــاز غــذا بــه بــدن برســانیم، نــه 
نکتــۀ  ایــن  بگذاریــد!  حاشــیه  در  را  نخــورم؟«  چــه  و  بخــورم 

کم خــوردن و پرخــوری نکــردن را در رأس قــرار دهیــد.

مانع دوم - »درهم خوری«

ــد در نظــر داشــته باشــیم، پرهیــز از  کــه در تدابیــر بای عامــل دوم 
ــا  ــر م گ ــه ا ک ــت  ــواردی اس ــوری از م ــت؛ درهم خ ــوری« اس »درهم خ
حتــی غــذای مفیــد داشــته باشــیم، ایــن عامــل باعــث می شــود 
از ایــن غــذای مفیــد فایــده ای نبریــم. یعنــی درهم خــوری، مانــع 
ــد در  ــدن نمی توان ــتم ب ــون سیس ــود. چ ــد می ش ــواد مفی ــذب م ج
فرصــت مناســب، مــواد غذایــی را بــا آنزیم هــای مخصــوص در معده 

کنــد.  هضــم 
کــه قــدرت هضــم دیگــری  ــا غــذای دیگــر  گــر یــک غــذا ب یعنــی ا
انباشــته شــود،  اینهــا روی هــم  می طلبــد، وارد معــده شــود و 
مــاده غذایــی، هیچ کــدام نمی توانــد  ایــن دو  باشــید  مطمئــن 
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برســاند و چه بســا ضــرر هــم  بــدن شــما ســود  بــه  به طورکافــی 
باشــد.  داشــته 

گوارشــی  گیجــی سیســتم   شــما می دانیــد درهم خــوری باعــث 
کــه مــاده غذایــی  می شــود و ایــن سیســتم نمی توانــد آن قّوتــی را 
کــه قــرار اســت مــا بــا  دارد، بــه بــدن برســاند و آن را بســازد. چــرا 

کنیــم و بســازیم. »غــذا« سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت 

مانع سوم - گرسنگی دادن به بدن

کــه باعــث   بعــد از پرخوری نکــردن و درهم خــوری، نکتــه ای 
گاهــی در افــراط و تفریــط  کــه مــا  غفلــت می شــود، ایــن اســت 
ــدن  ــه ب ــی ب ــنگی دادن های طوالن گرس ــد از  ــویم. بای ــار می ش گرفت
و  طوالنــی  کشــیدن های  گرســنگی  ایــن  چــون  پرهیزشــود. 
کنــد. چــون  بی تدبیــر، می توانــد بــدن را در برابــر ویــروس ضعیــف 
بــدن در ایــن شــرایط، مایعــات و مواد مغــّذی را نمی تواند دریافت 
کنــد، در نتیجــه ضعیــف شــده و راحت تــر دچــار بیماری هــای 

کرونــا می شــود.  مختلــف از جملــه بیمــاری 
کننــد، در آخــر  بعضــی افــراد بــرای اینکــه از پرخــوری جلوگیــری 
کــه بدنشــان ضعیــف شــده  کــه در ورطــه ای افتادنــد  می بیننــد 
کــه پرهیــز داشــته  اســت. نقطــۀ مقابــل پرخــوری، ایــن نیســت 
باشــیم و بــدن را ضعیــف نگــه داریــم. اتفاقــًا روش روزه داری یعنــی 
»درســت ســحری خــوردن« و در ابتــدا و انتهــای روز درســت غــذا 
کــه روزه دار نیســتید، مایعــات خــوب را  خــوردن و در روزهایــی 
گــر بــا تدبیــر درســت پیــش برویــد باعــث می شــود  کــردن، ا دریافــت 
کســی بــدون تدبیــر، فقــط بــدن  گــر  کــه بــدن قــوی شــود. امــا ا
گرســنه نگــه مــی دارد،  خــود را ضعــف می دهــد و بــه شــکل شــدید 
کننــد و  یــا بــا بدنــی ضعیــف، از تــرس ابتــال بــه بیمــاری، پرهیــز 
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مــواد غذایــی الزم را بــه بــدن خــود نرســانند، اتفاقــًا خــود را بــرای 
کرده انــد. آمــاده  بیماری هــا 

مانع چهارم - غذاهای سنگین هضم و غلیظ

کــه می توانــد بــرای پیشــگیری از ابتــال بــه  نکتــۀ بســیار مهــم 
که برخی غذاهای  بیماری، حکم میانبر داشــته باشــد، این اســت 
ســنگین هضم یــا غذاهــای غلیــظ، سیســتم دفاعــی و سیســتم 
عمومــی بــدن را دچــار ضعــف می کنــد. بنابرایــن این طــور غذاهــا، 
گیــردار  را می توانــد ســرعت دهــد یا  خطــر ابتــال بــه هرگونــه بیمــاری وا

ــاال ببــرد.  شــّدت آن را ب
کــه نــام بــرده می شــود، مصــرف نکنیــد تــا  بنابرایــن غذاهایــی را 
بــدن شــما ســالم تر باشــد و به نوعــی پیشــگیری از ابتــال بــه بیمــاری 

و ویــروس باشــد.
که از اسمشــان مشــخص اســت،   ایــن غذاهــای ســنگین هضم 
گــوارش می شــوند، بایــد انــرژی زیــادی بــرای  وقتــی وارد دســتگاه 
گذاشــته شــود. بنابرایــن بــدن، تــوان خــودش را در  هضــم آنهــا 
جایــی غیــر از سیســتم ایمنــی بــه کار می بــرد و سیســتم ایمنــی 

کم انــرژی می شــود. ضعیــف و 
دوم آنکــه وقتــی یــك غذایــی ســنگین هضم و غلیــظ اســت، 
کنــد؛  نــدارد مــادۀ غذایــی مفیــد از آن دریافــت  بــدن توانایــی 
مــواد  بنابرایــن  کنــد.  را هضــم  چــون نمی توانــد به درســتی آن 
کبــد بــه ســمت  و محصــول نهایــی تولیدشــده از آن، از ســمت 
کــه ایــن مــواد در بــدن  ســلول های بــدن و خــون جریان یافتــه 
خیلــی محصــوالت مفیــدی نیســتند. بنابرایــن بــاز هــم سیســتم 
کمتــر مصرف کــردن ایــن  کاهــش پیدامی کنــد. می تــوان بــا  ایمنــی 

ــرد. ک ــك  کم ــود  ــی خ ــتم ایمن ــه سیس ــا ب غذاه
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مانع پنجم - غذاهای چرب و شیرین 

کــه چــرب و شــیرین هســتند،  همچنیــن خــوردن غذاهایــی 
باعــث تضعیــف سیســتم ایمنــی می شــوند و ایــن غذاهــا در رأس 
کامــل  بایــد مصرفشــان به طــور  کــه  تضعیف کننده هــا هســتند 
گــر  حــذف شــود یــا بــه حداقــل ممکــن برســد. ایــن چربی هــا ا
ســرخ شــده باشــد، بدتــر اســت و بــه شــّدت غلیــظ و بدهضــم 
کــردن، به شــدت مــواد قابــل هضــم را بــرای  اســت. در واقــع ســرخ 
بــدن از بیــن می بــرد و آن را بــه مــادۀ ســوخته ای تبدیــل می کنــد. 
فســت فودها و غذاهــای آمــاده مثــل فالفــل و همبرگــر هــم از ایــن 

دســته هســتند. 

مانع ششم - غذاهای خمیری

ــته  ــل رش ــد؛ مث ــری دارن ــت خمی ــه حال ک ــی  ــن غذاهای همچنی
ایــن  اســت.  اینهــا ســنگین هضم تر  برنــج. خمیــر  و  کارانــی  ما و 
کامــل از وعــدۀ غذایــی حــذف شــوند،  غذاهــا الزم  نیســت به طــور 
ــان  ــوع پختت ــد ن کنی ــعی  ــوند. س ــی مصــرف ش ــه زمان ــا فاصل ــا ب ام
کــه حالــت خمیــر پیــدا نکنــد. بــرای مثــال آش از  به گونــه ای باشــد 
کنــد. و دوم اینکه  کــه حالت خمیری پیــدا  رشــته انباشــته نباشــد 

کنیــد.  زیــاد تکــرار نشــود؛ ایــن غــذا را دیــر بــه دیــر درســت 
کــه سرگرمی شــان تســت کردن  ایــن مــوارد هــم بــرای بعضــی افــراد 
کیــک و  کی هایــی مثــل  کــه بهانــۀ خورا کــودکان  غذاهاســت یــا 
کلوچــه و... را می گیرنــد، چــون آنهــا هنــوز بــه مرحلــه ای نرســیدند 
کــه ضعف هــای خــود را نشــان دهنــد، ممکن اســت از همــان ابتدا 
عالئمــی نشــان ندهنــد؛ امــا پــس از مدتــی، ضعــف در آنهــا ایجــاد 
می شــود و بــه مــرور زمــان سیســتم ایمنــی آنهــا ضعیــف می شــود.
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کــه از ترکیــب آرد و شــکر و روغــن  کــه هــر چیــزی  گفــت  می تــوان 
درســت شــده باشــد یــا حالــت خمیــری داشــته باشــد، بایــد از 
کبــد را بــه شــدت  برنامــه غذایی مــان حــذف شــود. ایــن مــواد 
گرفتگــی و ســده ایجــاد می کنــد و در نتیجــه سیســتم  ســنگین و 

دفاعــی را ضعیــف می کنــد. 
کنید و دور هم بخورید  کیک درســت  کنید اینکه هر روز  ســعی 
کــه بعضــی روزهــا شــادمانی ایجــاد  کنــار بگذاریــد. در حــدی  را 
کرونــا  کــه ایــن دوران  کافــی اســت. البتــه یکــی از فوایــدی  کنــد، 
کــه اعضــای خانواده هــا را بیشــتر بــه هــم نزدیــک  دارد ایــن اســت 
کننــد؛ امــا  گاهــی دور هــم غذایــی درســت  کــه  کــرد. اشــکالی نــدارد 
کم حجــم و  ــد اســتفاده از این طــور غذاهــا فاصلــه دار باشــد. و  بای
کم مقــدار باشــد. البتــه نمی تــوان بــرای فاصلــه این طــور غذاهــا 
کــرد؛ بــرای هــر مزاجــی متفــاوت اســت. مســئله  زمــان تعییــن 
گوارشــمان باشــد. ایــن  کــه حواســمان بــه دســتگاه  ایــن اســت 
کــه احســاس می شــود،  ترش کردن هــا و ایــن ســنگینی در هضــم 

ــوارش اســت. گ ــتگاه  ــف دس ــوارض ضع از ع
از مــوارد دیگــر در ایــن دســته: انــواع حلواهــا، فتیرهــا یــا نان های 
شــیرین، بعضــی غذاهــای خمیــری و غلیــظ ماننــد حلیــم و پنیــر 
کــه مــاده غذایــی غلیظــی اســت می بایســت مصــرف آن مخصوصــًا 

کــم یــا حــذف شــود. در وعــدۀ عصــر بــه بعــد 
کامــاًل برشــته و  کامــل ســبوس دار  گنــدِم  دربــارۀ نــان، از نــان 
کنیــد. برنــج هــم آبکــش شــود و به صــورت  غیرخمیــری اســتفاده 
کــه خمیــر می شــود.  کته هایــی  کتــه مصــرف نشــود. مخصوصــًا 
ترجیحــًا چیزهایــی مثــل ســبزیجات یا زیــره و زعفران بــه آن اضافه 

کنــد.  ــا هضــم آن را آســان تر  شــود ت
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برخی دیگر از مواد

گوشت ها  گروه  کنسروها و از  همچنین مصرف سس، نوشابه و 
غ، در مــوارد خــاص  گوشــت شــتر و شــتر مــر گوســاله،  گوشــت  نیــز 
قابــل اســتفاده اند، امــا به صــورت عمومــی نبایــد اســتفاده شــوند؛ 

چــون اینهــا غذاهــای غلیــظ و دیرهضــم هســتند. 
کنندۀ سیســتم تنفس  غ، تضعیــف  همچنیــن ســفیدۀ تخم مــر
اســت؛ یعنــی هــم ریــه را ضعیــف می کنــد و هــم به مــرور زمــان بــرای 

گرفتــاری ایجــاد خواهدکرد. هضم 

کــه غــذای  کلــی ایــن اســت  ــا خــوردن، قانــون  در رابطــه ب
را  غــذا  نکنیــم،  پرخــوری  یعنــي  بخوریــم؛  کم حجــم 
میــل  زودهضــم  و  ســبك  غــذای  نکنیــم،  درهم خــوری 
کــه اســتفاده می کنیــم، مقــّوی باشــد.  کنیــم و غذایــی 
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5
حضرت علی؟ع؟: 

کردن  شکم خانه بیماری و پرهیز 

اساس داروها است .

سفینه البحار،  ج 2،  ص 78



46

مقدمه 
بــه بیمــاری  ابتــالء  از  در ادامــه مباحــث تدابیــر »پیشــگیری 
کرونــا« و مقــاوم ســازی بــدن در مقابــل ایــن ویــروس، در بحــث 
تدابیــر تغذیــه ابتــدا بــه غذاهــای مفــرده و اســتفاده از آنها و ســپس 
بــه چگونگــی ترکیــب ایــن مــواد و ایجــاد تنــوع غذایــی بــه ارائــۀ 
راهکارهــای تهیــه غذاهــای خــوب خانگــی ســالم می پردازیــم. 
کنــون در سلســله مباحــث پیشــگیری هســتیم و مباحــث ارائــه  ا
که وارد بحث درمان  شــده متناســب با همین مقطع اســت؛ وقتی 
شــویم، غــذای بیمــار متفــاوت خواهــد شــد. هرچنــد بســیاری 
از ایــن قوانیــن نظیــر پرهیــز از ســنگین و غلیــظ و درهم خــوری و 
گرســنگی بیــش از حــد، مشــترک اســت و در همــۀ  منــع ســیری یــا 
مواقــع اعــم از پیشــگیری، هنــگام بیمــاری و بعــد از بازتوانی صدق 
می کنــد. در مــواد غذایــی نیــز همین طــور اســت؛ بســیاری از آنهــا 
مشــترک هســتند، امــا نحوۀ پخــت و استفاده شــان در زمــان ابتالء 
کــه  و قبــل از ابتــالء بــه بیمــاری تفاوت هایــی بــا هــم پیــدا می کنــد 

در جــای خــود )بحــث درمــان( بــه آن اشــاره خواهــد شــد.

کننــده؛ ســاده، ســالم و خانگــی  اصــل در تغذیــۀ پیشــگیری 
ــذا  ــودن غ ب

اصــل مهــم در مقطــع پیشــگیری از بیمــاری، ســاده، ســالم و 
خانگــی بــودن غــذا اســت. ســفارش دادن غــذا از بیرون و اســتفاده 
از غذاهــای آمــاده یــا غذاهــای از بیــرون آورده توصیــه نمی شــود. 

فصل پنجم

مواد اولیۀ غذاهای مفید برای پیشگیری
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کــه در حجــم زیــاد پختــه می شــود، معمــواًل ممکــن  غذاهایــی 
کــه در آنهــا اســتفاده  گوشــتی  کیفیــت نــوع برنــج و روغــن و  اســت 
گوشــت های  کم قیمت تــر یــا  می شــود پاییــن باشــد؛ مثــاًل از انــواع 
غلیظ تــر باشــد و سیســتم ایمنــی را تحــت تأثیر قــرار بدهد. مصرف 
غذاهــای آمــاده را بــه حداقــل ممکن برســانید و غذاهــای از بیرون 
آورده نظیــر نذری هــا را در حــّد تبــرک و مقــدار مختصــر و بــا رعایــت 
کــه  کنیــد؛ البتــه بــا ایــن شــرط  کامــل بهداشــتی اســتفاده  شــرایط 

گــرم شــود.  دوبــاره 
کــه پختــه شــده و از بیــرون می آیــد و ســرد شــده در  هــر غذایــی 
حکــم ابتــالء و انتقــال بیمــاری و ویــروس اســت؛ مگــر اینکــه دوبــاره 
گــرم شــده و تمــام اجــزای  کامــاًل  بــا تمــام تدابیــر بهداشــتی از اول 
مــادۀ غذایــی در حــد 80 درجــه بــه بــاال و بــه انــدازۀ پخــت تقریبــًا 

کامــل، حــرارت بگیــرد تــا بــرای اســتفاده مجــاز باشــد. 

مواد اولیۀ غذاهای ساده )مفرده های غذایی ( کدام اند؟ 

1- هویج

هویــج یکــی از مفرده هــای بســیار خــوب در تقویــت ایمنــی در 
کــه توصیــه می شــود در تهیــۀ غذاهــا از  مقابــل ایــن بیمــاری اســت 

آن اســتفاده شــود. 
مصرف هویج: 

 به صورت پخته شده؛ یکی دو بار در طول روز 
 به صــورت پختــه شــده در غذاهــا؛ همــراه بقیــۀ ســبزیجات و 

صیفی جــات و مــواد غذایــی در وعده هــای مختلــف 
 به صورت مربا شده؛ در وعدۀ صبحانه 

 به صورت آب میوه 
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 طبخ آن به صورت کمپوت و همراه با مقداِر کمی عسل 
 مصرف آن در ساالد و ... 

ک ســازی و بــه تقویــت سیســتم ایمنــی  گــوارش را پا سیســتم 
ــه  کمــک می کنــد و در رفــع ایــن بیمــاری و حتــی در افــراد مبتــال ب

بیمــاری آزمــوده شــده اســت.
اســتفاده از هویــج پختــه در زمان هــای خــاص - مثــاًل قبــل از 
کــه معــده خالــی اســت بســیار مفیــد بــوده و آثــار خــود را  غــذا - 
نشــان داده و در حــد اطالعــات فعلــی می تــوان بــه آن اعتمــاد 
کــه موجــب  گــزارش نشــده  کــرد و ضــرر و عارضــۀ خاصــی بــرای آن 

ــردد. گ ــی  نگران
اســتفاده از دو نــوع هویــج - هویــج فرنگــی و هویــج ایرانــی 
کرونایــی و همچنیــن در  )زردک( - خــوب اســت. و در بیمــاران 
گــوارش  پیشــگیری از بیماری هــا بســیار مؤثــر و بــرای سیســتم 

مقــوی اســت. 

2 - سیب و به

گــروه و خانــواده هســتند. هــر دو  ســیب و بــه، تقریبــًا از یــک 
فوایــد بســیار عالــی دارنــد و مکمــل غــذا هســتند. ماننــد هویج چه 
به صــورت پختــه چــه به صــورت مربایــی تقویت کننــدۀ سیســتم 

ایمنــی بــدن اســت.
ســیب فوایــد بســیاری دارد؛ از آن بــو و رایحــه ی خــوش ســیب 
)کــه  ســیب  پالــوده ی  نیــز  و  آن  پخته شــده ی  و  مربــا  تــا  گرفتــه 
ان شــاءاهلل در بحــث آرامــش روحــی خواهــد آمــد( مفیــد و مؤثــر 

اســت. 
ســادۀ  خورش هــای  و  ســوپ ها  انــواع  و  غذاهــا  در  می تــوان 
ــا صیفی جــات و  کــرد. طبــخ قطعاتــی از میــوه ی خانگــی اســتفاده 
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ســبزیجات درون غذاهــا، هــم بــه غــذا حجــم می دهــد و هــم مانــع 
ــه غــذا اضافــه  ــی خــود را ب ــد بســیار عال پرخــوری شــده و هــم فوای
کــه  بهــاره  تاس کبــاب  از  فصــل  تناســب  بــه  می تــوان  می کنــد. 
ــه دارد اســتفاده نمــود. کــه ب ــا تاس کبــاب زمســتانه  ســیب دارد ی
کــه بــه جهت نســج  تذکــر ایــن نکتــه در مــورد بــه خــام الزم اســت 
بــه، زیــاده روی در مصــرف و به صــورت میوه خــوردن آن تضعیــف 
کننــدۀ ریــه اســت و سیســتم ریــوی را ضعیــف می کنــد و خیلــی 
کم حجم باشــد. کوچک  توصیــه نمی شــود؛ مگــر آنکــه یک قطعــۀ 

3 - کدو حلوایی

یکــی از مــواد مقــّوی و بســیار مؤثــر و از مفرده هــای هــدف بــرای 
گیــرداِر  افزایــش سیســتم ایمنــی در فصــل ابتالء بــه بیماری های وا
کــدو  کوویــد 19 و انــواع ســرماخوردگی ها،  ویروســی مثــل آنفوالنــزا، 
ــۀ  ــت. تجرب ــده اس ــه ش ــی توصی ــب ایران ــه در ط ک ــت  ــی اس حلوای
ــان  ــان داد چــه در زم ــته، نش گذش ــل ســرمای  مصــرف آن در فص

بیمــاری و چــه در پیشــگیری از وقــوع آن، بســیار مؤثــر اســت.
کــردن از آن بــه عنــوان یــک  پخــت آن بــه تنهایــی و اســتفاده 
میان وعــده یــا وعــده ی غذایــی یــا افــزودن آن بــه انــواع خورش هــا 
یــا طبــخ آن به صــورت الیــه ی نازکــی در البــه الی برنــج، مــزه ی 

ــه غــذا می دهــد. ــی ب خیلــی خوب

4 – شلغم

که همیشــه در سبک  شــلغم از دیگر مفرده های مفیدی اســت 
ــرماخوردگی را  ــوی س ــه جل ک ــوده  ــا ب ــا ایرانی ه ــتانۀ م ــی زمس زندگ
کل  ــل  ــی را در مقاب ــتم ایمن ــت و سیس ــر اس ــیار مؤث ــرد و بس می گی

ــا ویروس هــا مقــاوم می کنــد.  کرون کوویدهــا از جملــه  گــروه 
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ــار مفیــد شــلغم در ســرماخوردگی های دیگــر شــناخته شــده  آث
گذشــته و بیمــاری  و تجربــۀ مصــرف آن در فصــل ســرمای ســال 
چــه  مختلــف،  انحــاء  بــه  شــلغم  مصــرف  داد  نشــان  کوویــد19 
گانــه مثــل یــک میان وعــده در روز و چــه اســتفاده  به صــورت جدا
از آن همــراه بــا ســایر مــواد غذایــی در انــواع ســوپ های ســادۀ 
ســرماخوردگی بــه افزایــش مقاومــت بــدن در مقابــل بیمــاری و 

پیشــگیری از آن مؤثــر اســت. 
آیا طبع شلغم سرد است؟

کــه از پندارهــای  برخــی افــراد طبــع شــلغم را ســرد می داننــد 
مــا،  بحــث  در  اســت.  مالیــم  گــرم  آن  طبــع  و  اســت  نادرســت 
صرف نظــر از طبــع مــواد غذایــی، خــواص ســم زدایی و افزایــش 
سیســتم ایمنــی بــدن مــد نظــر اســت و چــه بســا مــواردی معرفــی 
گاهــی  کــه اشــکالی نــدارد و  کــه طبعــی ســرد دارنــد  و توصیــه شــود 
ــاور غلــط و نیازمنــد اصــالح  ــرای تعدیــل غــذا الزم اســت. ایــن ب ب
گرمــی خــورد!«  کــه »در مقابــل ایــن بیمــاری بایــد یک ســره  اســت 
کــه بــدن بــه یــک تعــادل مزاجــی در غــذا نیــاز دارد. یعنــی بــدن  چرا
گــروه غذاهــای ســردمزاج  کــه در  هــم بــه غذاهــا و مفرده هایــی 
گرم مــزاج؛ امــا بــه  گــروه مفرده هــای  باشــند نیــاز دارد و هــم بــه 

ــاز. اعتــدال و تناســب مــورد نی

7 و 6 و 5 – اسفناج، برگ چغندر و برگ تربچه

ــه  ک ــت  ــی اس ــب ایران ــدن در ط ــی ب ــم زداهای عال ــفناج از س اس
ک ســازی می کنــد و هــم  بــه خوبــی پا گــوارش را  هــم سیســتم 
از آنهــا در  بــاال ببــرد. اســتفاده  بــدن را می توانــد  قــوای ایمنــی 
بســیار  و  شــده  توصیــه  خورش هــا  و  آشــها  ســوپ ها،  غذاهــا، 
مؤثرنــد. بــرای افزایــش سیســتم ایمنــی در بیمــاران، بــرگ تربچــه 
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کی هــای بســیار خــوب  گانــه توصیــه شــده و جــزء خورا به طــور جدا
ــد. ــرگ تربچه ان ــرگ چغنــدر و ب اســت. جایگزین هــای اســفناج، ب

9 و 8 - سیر و پیاز

برخــی بــه مصــرف فراوان ســیر و پیاز و فوایــد آن توصیه می کنند، 
امــا طــب ایرانــی افــراط در هیچ کــدام از مــواد را نمی پذیــرد؛ خصوصــًا 
کوویــد 19 توصیــه نمی شــود. در دورۀ بعــد از بحــران  در بیمــاری 
کوویــد 19، وقتــی آن تــب اولیــۀ اســفند و فرودیــن فــرو  ابتــالء بــه 
نشســت، در حوالــی اردیبهشــت و خــرداد، شــاید نصــف مشــکالت 
درمانگــران طــب ایرانــی، رفــع عــوارض مصــرف بیــش از حــد و 
گرمی جاتــی نظیــر تــره، زنجبیــل، ســیر و پیــاز فــراوان بــود  افراطــی 
کــه به صــورت مکــرر و بــا حالــت حــاد - یعنــی خــام - اســتفاده شــده 
و سیســتم ایمنی را به شــدت تضعیف و افراد را در مقابل بیماری 

کــرده بــود.  ضعیــف 
کوویــد19 در چنــد فــاز، خــودش را نشــان می دهــد. آن  بیمــاری 
گــرم اســت. بنابرایــن  فــاز اولیــۀ تبــدار آن، فــاز حــاد، یعنــی بســیار 
کــردن بیــش از حــد بــدن در ایــن مقطــع، می توانــد بــه آن ضرر  گــرم 
گــر مــا ندانیــم چــه مــادۀ  بزنــد و بیماری زایــی ویــروس را بــاال ببــرد. ا
ــه صــرف  کنیــم و ب ــه اســتفاده  غذایــی را در چــه مقطعــی و چگون
بیمارتــر  را  بــدن خــود  کنیــم،  افــراط  آن  شــنیده ها در مصــرف 

کردیــم.  خواهیــم 
در ایــن بیمــاری، فقــط مصــرف نــوع پخته شــدۀ ســیر و پیــاز 
کامــل پختــه شــده و در غــذا  مطلــوب اســت. پیــاز بایــد به طــور 
آب شــود. بــا تشــدید بــرودت در فصــل ســرما، می تــوان ســیر را هــم 
کــرد.  کم حجــم در غذاهــا اضافــه  کامــاًل پخته شــده و  به صــورت 
مصــرف خــام و زیــاد و تکــرار آنهــا، می توانــد ایمنــی بــدن را تضعیــف 
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کامــاًل پختــه و لــه شــده در  کــم و  کنــد؛ امــا مقــدار  و بــدن را بیمارتــر 
ــا فصــل، می توانــد سیســتم ایمنــی را تقویــت و  غــذا و متناســب ب
کنــد.  کوویــد 19، مــا را ایمــن  در مقابــل ســرماخوردگی ها از جملــه 
کــه پیــاز و ســیر سرخ شــده  توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت 
کــردن  ممنــوع و تأثیــر آن ماننــد مصــرف خــام آن اســت. ســرخ 
کــم و حــّدت آن را زیــاد می کنــد  بنابرایــن ضرر  فقــط خاصیــت آن را 

آن را افزایــش می دهــد. 

11 و 10 - نارنج و لیمـو

گـــروه  از مفرده هــای بســیار مفیــد، نارنــج و لیمـــو اســت. نارنــج از 
بالنــگ و یــک َتریــاق )ســم زدا( عالــی اســـت. و آب نارنــج به صــورت 
واقــع  در  و  دادن  مــزه  بــرای  غــذا،  بــه  افزودنــی  و  طعم دهنــده 
کنــار آن اثــری عالــی در  کــه در  کار مــی رود؛  کــردن بــه  خوش طعــم 

تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن دارد. 
بــه غذاهــا و  نارنــج  لیموتــرش( نظیــر آب  )آِب  لیمــو  افــزودن 
کــه ایمنــی  ســاالدها توصیــه شــده و از دیگ افزاهــای عالــی اســت 
فصــل  بیماری هــای  خصوصــًا  بیماری هــا  مقابــل  در  را  بــدن 
ــاال می بــرد و همچنیــن  گیــردار ب ســرما، بیماری هــای ویروســی وا
کــه بــه غذاهــا اضافــه  گــرم مطــرح شــده در قبــل  بــه تعدیــل مــواد 
گرمــی، نــه افــراط در  کمــک می کنــد؛ یعنــی نــه افــراط در  شــده، 

ســردی بــرای بــدن بــه وجــود مــی آورد. 
لیموعمانــی نیــز از دیگر موارد اســت و به همــان میزان، خاصیت 

ســم زدایی دارد.

12 – زرشک

کبــد اســت  زرشــک از ســم زداهای خیلــی عالــی و از مقّویــات 
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کنــد؛ امــا همچــون  کمــک  و می توانــد  بــه قــّوت سیســتم ایمنــی 
ســایر مــوارد، زیــاده روی و افــراط در هیچ کــدام مجــاز نیســت و بــه 
تناســب غــذا و مــواد موجــود، اســتفادۀ متعــادل از ایــن مفرده هــا 

توصیــه می شــود. 

13 – انار

که در گذشــته بــدان پرداخته  عــالوه بــر تأثیــر خــواص و بــوی انار 
شــد، »رب انــار« از دیگــر مفرده هــای عالــی در تقویــت سیســتم 
کــه مــزه و طعــم خوبــی بــه  ایمنــی و نیــز سیســتم تنفســی اســت 
گوجــه به تدریج آن  غذاهــا داده و می توانــد بــا تعدیــل مصــرف رب 
کنــار  را حــذف و جایگزیــن خوبــی بــرای آن باشــد و مصــرف آن در 

غذاهــا تبدیــل بــه عــادت شــود.
نکتة طالیی:

ابتدا مواد 
مغّذی مفید در 
ایمنی بخشی به 

بدن را بشناسیم و 

ابتــدا مــواد مغــّذی مفیــد در ایمنی بخشــی بــه بــدن را 
و  مــواد  ایــن  ترکیــب  بــه چگونگــی  و ســپس  بشناســیم 
ایجــاد تنــوع غذایــی و ارائــۀ راهکارهــای تهیــه غذاهــای 

بپردازیــم. ســالم  خانگــی 
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6
امام حسین؟ع؟: 

در مّدت عمر،  در حفظ سالمت 
تن بکوشید . 

تحف العقول،  ص 239 .
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مقدمه 
از دیگر موارد مفرده ها عبارتند از:

به صــورت  کــه  انگــوری  ســرکۀ  مصــرف  انگــوری:  ســرکۀ   -  14

طبیعــی و بــه روش ســنتی تهیــه شــده باشــد در غذاهــا توصیــه 
کم مقــدار باشــد یعنــی نبایــد  کم حجــم و  می شــود. البتــه بایــد 
بــه هیچ وجــه تیــزی ســرکه حــس شــود. زیــرا تیــزی ســرکه و ترشــی 
آن ضعیف کننــدۀ حلــق اســت و ممکــن اســت حلــق را در مقابــل 
کنــد امــا بــه واســطۀ  ســرفه و بیماری هــای تنفســی و ... ضعیــف 
افزایــش  و  تحریــک  خاصیــت  جملــه  از  فــراوان  بســیار  خــواص 
کــردن  سیســتم قــدرت ایمنــی بایــد از آن اســتفاده شــود و محــروم 

بــدن از خــواص آن توصیــه نمی شــود. 
کــه ســرکۀ صنعتــی،  نکتــه: توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت 
کــه بــه هیــچ وجــه  نوعــی اســید بــه نــام »اســید ســیتریک« اســت 

نبایــد اســتفاده شــود. 

بــه  دیگ افــزا  عنــوان  بــه  کــه  دیگــری  مفــردۀ  زردچوبــه:   -  15

غذاهــا اضافــه می شــود و بســیار مفیــد هســت زردچوبــه اســت. 
ــه و در واقــع  ــودن زردچوب افزایــش قــدرت ایمنــی، ضــد التهــاب ب
ــام در  ــه از قدیم االی ک ــت  ــی اس ــه خواص ــودن آن از جمل ــدل ب معت
ــرای ایــن مــادۀ غذایــی شــناخته شــده و در طــب  طــب ســنتی ب
کالســیک نیــز مقــاالت فراوانــی در ایــن زمینــه ارائــه شــده اســت. 

فصل ششم

دیگر مفردات غذایی مفید در پیشگیری
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ــه  ــی و ویروســی از جمل ــی و میکروب ــواع بیماری هــای عفون و در ان
کــه طعــم آن  کوویــد 19 امتحــان پــس داده و در صورتــی  بیمــاری 
کافــی و  غالــب نباشــد و حرارتــش در بــدن زیــاد نشــده و بــا مقــدار 

معتــدل اســتفاده شــود، بســیار مفیــد اســت .

گشــنیز، شــوید و نعنــاع: ایــن ســبزیجات از جملــه  16 - جعفــری، 

کــه می توانــد در انــواع خــورش و ســوپ و  افزدونی هایــی هســتند 
غذاهــای مایــع پختــه و یــا دم شــده همــراه برنــج )مثــاًل شــوید پلــو و 
کنــار غذاهــای ســفره  ...( و یــا حتــی به صــورت ســبزیجات خــام در 
کــه  مصــرف شــود. بــا تو جــه بــه ســفارش مؤکــد بــه مصــرف ســبزی 
از آن بــه عنــوان زینــت ســفره یــاد می شــود می تــوان از اینهــا در 
ــد آن در تقویــت سیســتم  ــرد و از فوای ک ســبزی خــوردن اســتفاده 

ایمنــی خصوصــًا در مقابــل ایــن ویــروس خــاص بهــره بــرد.
گفتــه پیداســت در هنــگام مصــرف ایــن ســبزیجات به صــورت  نا
کــردن آن به طــور خــاص مد نظر  خــام بایــد شستشــو و ضدعفونــی 
کــه در بحــث ســبزیجات و میوه هــا اشــاره  گیــرد. همان طــور  قــرار 
کمی ســرکه و 5 الی 10  کمی نمک یا مقدار  شــد، اســتفاده از مقدار 
کافــی اســت  کردن هــا  دقیقــه مانــدن در ایــن آب بــرای ضدعفونــی 
ــا  و بــه هیچ وجــه اســتفاده از مــواد ضدعفونی کننــدۀ شــیمیایی ی
کی هــا توصیــه  الــکل یــا بقیــۀ ضدعفونی کننده هــا در مــوارد خورا

ــود.  نمی ش
ــرای  ــه ایــن مراحــل ب ــه پختــه می شــوند ب ک نکتــه: ســبزیجاتی 

ــدارد.  ــاز ن ــی نی ضدعفون

18 و 17 - زنجبیــل و فلفــل: از دیگــر دیگ افزاهــا و افزودنی هــای 

ــا  ــا معرفــی ایــن مفرده هــا بن ــه غذاســت هرچنــد ب بســیار خــوب ب
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نیســت همــه یــک غــذای ثابــت بخورنــد بلکــه در اســتفاده از آنهــا 
توجــه بــه مقدمــات مصــرف مفرده هــا - از جملــه توجــه به شــرایط 

اقلیمــی و مزاجــی و مصــرف متناســب آن - الزم اســت. 
گرمی جــاِت خیلــی تنــد و تیــز  ســؤال شــایع در مــورد ایــن قبیــل 
کامــل  مثــل زنجبیــل و فلفــل عبــارت اســت از: »اینهــا را به طــور 
کار ببریــم؟« و »گرمی جــاِت خیلــی تنــد، مفیــد  کنیــم یــا بــه  حــذف 

هســت یــا مضــر؟«
در زنجبیل و فلفل، خواص تریاقی و ســم زدایی و قدرت بخشــی 
بــه بــدن و سیســتم ایمنــی وجــود دارد و مفیــد و مــورد توصیــه 
اســت؛ امــا نگرانــی اطبــای طــب ســنتی افــراط در اســتفاده از ایــن 
کــه خاصیتــی از یــک مــاده ای  مــواد اســت. متأســفانه افــرادی 
ــوردن اینهــا  ــه خ ــی و مکــّرر شــروع ب ــورت افراط ــنوند، به ص می ش

می کننــد. 
کم مقــدار و به صــورت طعم دهنــده بــه غــذا  گــر ایــن مــواد،  ا
کــه خیلــی بــه طعــم غــذا غالــب نشــود،  گونــه ای  اضافــه شــوند، بــه 
کافــی و معتــدل دیگ افزاهــا در غــذا همیــن  شــاخص مصــرف 
کــه مــزۀ آن غالــب بــر غــذا نباشــد و بــه تناســب فصــل و مــزاج  اســت 

باشــد، اشــکالی نــدارد. 
کــه زنجبیــل دارد از جملــه اینکــه تریاق  بــا وجــود همــۀ خواصــی 
اســت و سیســتم ایمنــی را قــوی می کنــد امــا عمومــًا در وســط 
کســی توصیــه نمی شــود؛ امــا در زمســتان و فصــل  تابســتان بــه 
ســرما در صورتی کــه اقلیــم او جــواب دهــد و مــزاج فــرد آن را بپذیــرد 
کنــد، می توانــد بــه مقــدار  گرمــی را تحّمــل  و بتوانــد ایــن مقــدار از 
مختصــر در مــواد غذایــی بــه عنــوان طعم دهنــده و دیگ افــزا و نــه 
که اصــاًل در مرحلۀ  بــه عنــوان دوا و جوشــانده و امثــال روش هایــی 

کننــد.  پیشــگیری توصیــه نمی شــودـ اســتفاده 
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گــروه  دواهــا  هرچنــد زنجبیــل و فلفــل دوائیــت دارنــد و جــزء 
کــه دوا بــه هیــچ وجــه بــرای  گذشــته مطــرح شــد  هســتند و در 
گرفتــه  پیشــگیری اســتفاده نمی شــود، امــا وقتــی داخــل غــذا قــرار 
کــم اســتفاده  و بــه عنــوان دیگ افــزا و ادویــۀ غذایــی و بــا حجــم 
می شــوند، ُمصلــح محســوب شــده و اثــر دوایــی زیــادی در بــدن به 
کنیــم. زیــاده روی و  جــا نمی گذارنــد و می توانیــم از آنهــا اســتفاده 
مصــرف مکــّرر و بیــش از حــد آن روی غذاهــا، بــدن را دچــار ســوء 

مــزاج می کنــد.
کــه  هــر یــک از انــواع فلفــل )ســفید، ســیاه و قرمــز( خواّصــی دارد 
ــه هــر یــک از آنهــا در ایــن مقــال نمی گنجــد. مصــرف  پرداختــن ب
کلــی  انــواع فلفل هــا نیــز هماننــد ســایر مــواد غذایــی تابــع قانــون 
تغذیــه یعنــی متناســب بــا شــرایط اقلیــم و آب و هوا و مــزاج و فصل 
کــه در حالــت تفــاوت مــزاج افــراد یــک خانــواده، ترکیــب  و... اســت 

ایــن مفرده هــا هوشــمندی و هنــر خــاص می طلبــد.

22 و 21 و 20 و 19 - روغــن خــوب )روغــن زیتــون، روغــن حیوانــی، 

کنجــد( کنجــد، روغــن اردۀ  روغــن 

کــه در ایــن فصــل توصیــه می شــود، در درجــۀ   بهتریــن روغنــی 
اول روغــن زیتــون اســت. توصیــه می شــود روغــن غالــب مصرفــی 
کنــار آن روغــن حیوانــی - روغــن  خانــواده روغــن زیتــون باشــد و در 

گیــرد.  گاوی - مــورد مصــرف قــرار  تهیــه شــده از لبنیــات 
کــه تریــاق و سم زداســت و خــواص  روغــن حیوانــی روغنــی اســت 
بســیار عالــی در تقویــت سیســتم ایمنــی دارد؛ امــا رعایت اعتــدال و 
شــرط پرهیــز از چــرب و شــیرین خوری الزم اســت و نبایــد حجــم 
مصرفــی روغــن اعــم از زیتــون یــا روغــن حیوانــی زیــاد و بیــش از حــد 

بشود. 
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کــه انتخــاب اول همیــن دو روغن اســت، امــا در صورت  هرچنــد 
کنجــد  کنجــد خــوب خصوصــًا روغــن اردۀ  دسترســی بــه روغــن 
خــوب درصــورت نداشــتن غلظــت خــون یــا مشــکالتی از ایــن 

ــود. ــتفاده ش ــا اس ــیۀ آنه ــد در حاش ــل، می توان قبی

23 - برنــج: در میــان انــواع برنج هــا، برنــج ایرانــی از همــه بهتــر 

اســت. مصــرف آن به صــورت آبکــش و ترجیحــًا به صــورت طبــخ 
شــده بــا اندکــی زیــره یــا اندکــی زعفــران یــا شــوید و ســبزی های 
ــر  ــم آن را راحت ت ــه هض ک ــود  ــه می ش ــل توصی ــن فص ــد، در ای مفی

کنــد و از غلظتــش بکاهــد. 

27 و 26 و 25 و 24 – حبوبــات و غــالت )نخــود، مــاش، عــدس، 

جــو(

در زمــان پیشــگیری از بیمــاری می تــوان از خــوِد بافــِت ایــن 
کرد و مقّوی سیســتم ایمنی اند؛  حبوبــات نیــز بــه راحتی اســتفاده 
مخصوصــًا غذاهــای حــاوی انــواع جــو از ســوپ های ســادۀ جــو و 
کشک الشــعیر  گرفتــه تــا ماءالشــعیر یــا  همــراه بــا ســبزیجات پختــه 
گر سیســتم  در ایــن بیمــاری بــه نوعــی امتحــان پــس داده اســت و ا
گرفتــار  گــوارش را  کوویــد 19  گــوارش خــوب و قــوی باشــد و بیمــاری 
کــه هضمــش بــه هــم بریــزد، اســتفاده از جــو در انــواع  نکــرده باشــد 
که بیماری ســرماخوردگی  کند  کمک  ترکیباتش، می تواند بســیار 

کنیــم.  خــاص را از بــدن بیــرون و دورۀ بیمــاری را راحت تــر طــی 
مــاش در حبوبــات خیلــی خــاص اســت و در طــب ایرانــی غــذای 
بــدن  ایمنــی  وقتــی  یعنــی  می شــود.  محســوب  نقاهــت  دورۀ 
گــوارش ناتــوان و ضعیــف شــده، بــدن بــه غــذای  خیلــی ضعیــف و 
کــه مــاش یکــی  خیلــی زود هضــم، خوش گــوار و مقــّوی نیــاز دارد 
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از انتخاب هــا اســت. و می تــوان به صــورت ماش پلــو یــا در انــواع 
ــرد.  ک ــتفاده  ــا اس ــاده و آش ه ــای س ــا و غذاه ــوپ ها و خورش ه س
بــر خــالف تصــور افــراد، طبــع مــاش خیلــی ســرد نیســت؛ بلکــه 
کــه وقتــی قبــل از طبــخ مقــداری خیــس  ســرد درجــۀ یــک اســت 
گرفتــه و دور ریختــه شــود، بــه اعتــدال  بخــورد تــا پوســتۀ روی آن 

ــود.  ــک می ش ــیار نزدی بس
نکتــه: الزم اســت مایعــات غــذا یعنــی حالــت ســوپ و خورشــی 
کــه تأمیــن آب بــدن  بــودن غــذا  در ایــن فصــول بیشــتر باشــد؛ چرا
بــه آن خواهیــم  کــه  یــک بحــث بســیار مهــم و مفصــل اســت 

پرداخــت. 

غ، گوسفند، بره، بوقلمون( 28 – گوشت )مر

ــر باشــد،  کم حجم ت ــر، آســان هضم تر و  گوشــت لطیف ت هــر چــه 
گوشــت زیــاد یــا اســتفادۀ مکــّرر از غذاهــای  مفیدتــر اســت. مصــرف 
پختــه  گوشــت  و  جوجه کبــاب  و  کبــاب  نظیــر  گوشــتی،  واحــد 
کــه حجــم اصلــی غــذا در آنهــا  کنــار غــذا و ...  و ماهیچــۀ پختــه 
گوشــت خواری افراطــی  کــه  گوشــت اســت، توصیــه نمی شــود. چرا

به شــّدت سیســتم ایمنــی را ضعیــف می کنــد. 
گیــری بیماری هــا خصوصــًا  اصــل عمــده در فصــل شــیوع و وا
کاهــش و  گوشــت  ــد حجــم  ــه بای ک بیمــاری ویروســی ایــن اســت 
کــه مکمــل و  بــا فاصلــۀ الزم  مثــاًل دو بــار در هفتــه و همــراه مــوادی 
مصلــح آن هســتند و بــا رعایــت قاعــدۀ خــوب جویــدن و بــه انــدازۀ 
کــه بــدن بتوانــد خــود را بــا غــذای ســبک  کافــی مصــرف شــود؛ 
کنــد، یعنــی ایمنــی خــودش را بــرای مقابلــه بــا بیمــاری و  تقویــت 

کنــد.  نــه بــرای هضــم غــذا مصــرف 
چه گروهی از گوشت ها لطیف و آسان هضم هستند؟ 
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غ  کــه بهتــر اســت مــر غ را توصیــه می شــود  گوشــت مــر از طیــور، 
کــه ایمنــی  خانگــی و محلــی باشــد، در غیــر ایــن صــورت، از مرغــی 
ــه اش  ــرای تغذی ــه ب ک ــوادی  ــا م غ ی ــر ــرورش م ــای پ ــرای فض الزم ب
کار رفتــه، اســتفاده شــود. در صــورت عــدم دسترســی، بهتریــن  بــه 
غ  کار جداســازی و دور ریختــن همــۀ پوســت و چربی هــای مــر
کــرده باشــد،  غ از مــواد نامناســبی اســتفاده  گــر ایــن مــر کــه ا اســت؛ 

کمتریــن آســیب بــه بــدن برســد. 
غ جــوان  کوچک انــدام، یعنــی مــر گــر  غ خصوصــًا ا گوشــت مــر
غ های  کیــد و بــرای انتخــاب عالی اســت. خــواص مر باشــد مــورد تأ
کــم می شــود و گوشــت  آنهــا ضخیــم و غلیظ شــده، مصــرف آن  پیــر 

توصیــه نمی شــود. 
بــه ســمت  کــه مقــداری  بلدرچیــن از جملــه مــواردی اســت 
کیفــی بــا خــود دارد و بــرای  خاصیــت داروئــی داشــتن  مــی رود و بــار 
گاه و بیــگاه از ایــن  غــذای روزانــۀ افــراد توصیــه نمی شــود و می تــوان 

کــرد.  طیــور اســتفاده 
گوســفندی،  گوشــت  گوشــت،  عالــی  انتخاب هــای  دیگــر  از 
گوســفند بــّره خصوصــًا قســمت های لطیف تــر مثــل قســمت های 

کیــد هســت.  کــم، مــورد تأ ماهیچــه البتــه در حجــم 
گاو، شــتر،  گوشــت  گوســاله،  گوشــت های غلیــظ مثــل  مصــرف 
گاهــی در افــرادی  گوشــت بچه شــتر  غ توصیــه نمی شــود. و  شــترمر
کــه ســردی مــزاج بســیار باالیــی دارنــد و در بعضــی از مناطق بســیار 
ســرد و شــرایط خــاص آن هــم نــه در بیمــاری می توانــد اســتفاده 
کلــی عــدم مصــرف یــا اســتفادۀ حداقلــی ممکــن  شــود؛ امــا به طــور 

توصیــه می شــود. 
گوشــت  غ و  کــه بیــن مــر گوشــت بوقلمــون اســت  از دیگــر مــوارد، 
گوســفند محســوب می شــود و می تواند دارای آثار مشــترک باشــد. 
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موارد غذایی  نامطلوب برای پیشگیری از بیماری کرونا

1– ماهی

گوشــت های لطیــف  گوشــت ماهــی هــر چنــد در ظاهــر جــزء 
گوشــت غلیظ و ســنگین هضمی  محســوب می شــود، امــا در واقــع 
ــی وارد  ــا وقت ــت، ام اســت. یعنــی در ظاهــر و اجزایــش لطیــف اس
کــه دائمــًا در  معــده می شــود، به خاطــر شــرایط پــرورش ماهــی 
آب اســت و رطوبــت زیــادی وارد بــدن می کنــد هضــم آن بــرای 
ــم  ــون هض ــن چ ــت. بنابرای ــنگین اس ــظ و س ــداری غلی ــده مق مع
ــه عنــوان یکــی  ــدگاه طــب ایرانــی، تکــرار آن ب غلیظــی دارد، در دی
گوشــتی در ایــن ایــام، خیلــی مطلــوب  از فرآورده هــای پروتئینــی و 
ــر  گ ــًا ا ــدارد؛ خصوص ــکالی ن ــۀ آن اش ــرف بافاصل ــی مص ــت؛ ول نیس
کــه در آب شــور پــرورش یافتــه و ســختی  ماهــی جنــوب باشــد 

کمتــر می شــود. هضــم آن 
طبــخ ماهــی بــه روش هــای مختلــف انجــام می شــود. روش 
گوشــت اضافــه شــده و آن  کــه از دود بــه  دودی بــه جهــت مــوادی 
گــر بــا مصلحــات آن  را ســمی می کنــد اصــاًل توصیــه نمی شــود؛ ولــی ا
کــه ماهــی خشــک تر شــده و رطوبــت ذاتــی  بــه نحــوی طبــخ شــود 
گــوارش آن کمک می کند؛ اما  کیفیت  کنتــرل شــود، بــه افزایش  آن 
گوشــت های مــورد توصیــه در ایــن ایــام نیســت.  کلــی جــزء  به طــور 

2– لبنیات

کمــی ســنگین اســت؛  کلــی لبنیــات، غلیــظ و هضــم آن  به طــور 
کــه می توانــد خیلی ســنگین تر  خصوصــًا بــرای معده هــای رطوبــی 
باشــد. تحقیقــات نشــان داده لبنیــات خصوصــًا قســمت های 
کنــد و  پروتئینــی لبنیــات می توانــد سیســتم ایمنــی را تضعیــف 
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خــوب نیســت خیلــی زیــاد و مکــرر مصــرف شــود.
شــیر  مصــرف  تــب،  ایــام  در  قدیم االیــام،  از  ایرانــی  طــب  در 
ــه  ک ــه بچــه ای  ــوده و همــۀ مادربزرگ هــا می دانســتند ب ممنــوع ب
کــرده، نبایــد شــیر داد و شــیر زیــاد می توانــد تبــش را بــاال ببــرد.  تــب 
قــرار می گیرنــد.  ایــن محــدوده  نیــز تقریبــًا در  باقــی لبنیــات 
کلــی، مصــرف افراطــی لبنیــات و انــواع و اقســام فرآورده هــا  به طــور 
و محصــوالت لبنــی )اعــم از دوغ، ماســت، خامــه، پنیــر و شــیر( 
گیــرداِر ویروســی، خیلــی توصیــه  در ایــام شــیوع بیماری هــای وا
کامــل ایــن مــواد از برنامــۀ  نمی شــود؛ البتــه ایــن بــه منزلــۀ حــذف 

غذایــی نیســت.
مثــاًل ماســت یــک تریــاق و ســم زدای عالــی اســت؛ امــا زمــان 
مصــرف آن مهــم اســت. می تــوان از آن بــه عنــوان میان وعــده 
کــه خیلــی تــرش نباشــد و به صــورت  کــرد؛ البتــه ماســتی  اســتفاده 
طبیعــی و نــه بــا شیرخشــک و فرآیندهــای غیرطبیعــی تهیــه شــده 
گــر غــذای غلیظــی مصــرف شــده و معــدۀ بدهضمــی  باشــد. امــا ا
ــذا  ــم غ ــادی از هض ــان زی ــوز زم ــی هن ــت وقت ــرف ماس ــم، مص داری
ــد  ــده، می توان ــی نش ــی خال ــذای قبل ــوز از غ ــده هن ــته و مع نگذش

کنــد. هضــم غذاهــا را خــراب و سیســتم ایمنــی را ضعیــف 

نکتة طالیی:
مواد اولیه و 

مفردههای غذایی، 
باید متناسب با 

سبک و سیاق هر 

مــواد اولیــه و مفرده هــای غذایــی، بایــد متناســب بــا ســبک و 
ســیاق هــر خانــواده و غذاهــای رایــج در منطقــه، بــه کار رود تــا 

سیســتم ایمنــی افــراد خانــواده قــوی شــود. 
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7
کرم؟ص؟:  رسول ا

کند بدنش  کم خوری  کسی  هر 
کسی  ک و هر  سالم،  قلبش پا
کند بدنش مریض و  پرخوری 

گیرد . قلبش قساوت می 

تنبیه الخواطر،  ج 1، ص 46.
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شــیوع  و  پیشــگیری  دوران  در  تغذیــه  تدابیــر  بیــان  از  پــس 
بیمــاری و معرفــی مفرده هــا و تدابیــر مصــرف آنهــا، بــه دو  نمونــه 
کــه مرکــب هســتند و دیگــر مفــرده نیســتند، اشــاره  از غذاهایــی 

می شــود تــا بــه فهرســت برنامــۀ غذایــی اضافــه شــود.
ایــن دو غــذا به طــور خــاص در تقویــت سیســتم ایمنــی امتحــان 
پــس داده هســتند و هــم در ایــن بیمــاری ویروســی و هــم در ســایر 
کــه منجــر  گیــردار و حتــی بیماری هایــی  بیماری هــای ویروســی و وا
بــه ضعــف سیســتم ایمنــی می شــوند، همــواره در طــب ایرانــی 

توصیــه می شــود.

1- نخوداب

ک و عالــی اســت و  نخــوداب غذایــی بســیار لذیــد، خوش خــورا
ــن  ــود. ای ــرف ش ــه مص ــار در هفت ــک ب ــل ی ــود حداق ــه می ش توصی
ــمانی  ــت جس ــم تقوی ــود و ه ــه می ش ــت ری ــب تقوی ــم موج ــذا ه غ
که به طــور ذاتی  ایجــاد می کنــد؛ یعنــی ضعــف جســمانی افــرادی را 
گذاشــته و اآلن  ضعیــف هســتند یــا دورۀ بیمــاری را پشــت ســر 
حالــت ضعــف داشــته و نگــران افزایــش احتمــال ابتــالء بــه بیماری 

ــرد.  هســتند را از بیــن می ب
گوشــت دار  ایــن غــذای مفیــد، بــه دو روش پختــه می شــود؛ هــم 

گوشــت )نخوداب ســاده(.  ــم( و هــم بــدون  )ُمَلِحّ
مصــرف مــاده و نســِج نخــود در دورۀ پیشــگیری اشــکالی نــدارد 
کننده هــای  بــدن و سیســتم تنفــس اســت و  و نخــود از تقویــت 

فصل هفتم

ترکیب های غذایی مناسب در مقطع پیشگیری
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کــه نقطــۀ  می توانــد بــدن را در مقابــل ایــن بیمــاری ویروســی 
که در فصل ســرما نشــان داد(  حمله اش )در نشــانه های اولیه ای 
بــه سیســتم قلــب و تنفــس بــود و سیســتم مغــز را هــم بــه خاطــر 
آن نزله هــا و ایجــاد آبریزش هــا و عالئــم ســرماخوردگی تحریــک 
کنــد. عــالوه بــر آن، نخــود از آن حبوباتــی اســت  می کــرد - تقویــت 
کتــب طــب ایرانــی،  کامــل خیلــی نزدیــک اســت و در  کــه بــه غــذای 
اوصــاف فراوانــی بــرای آن ذکــر شــده و خــوردن آن می توانــد بــه 
یــک برنامــۀ غذایــی تقریبــًا ثابــت و تکرارشــونده در برنامه هــای 

کنــد.  کمــک  هفتگــی تبدیــل و بــه سیســتم ایمنــی 
طــرز تهیــۀ نخــوداب: نخــود بایــد حداقل 6 ســاعت خیســانده و 
صــاف شــود. و بهتــر آن اســت بــه توصیه هــای قدیمی هــا در ایــن 
6 ســاعت چنــد مرتبــه آب آن تعویــض شــود. ســپس بــا مقــداری 
ــرا  ــه از همــان اول پخــت اضافــه می شــود، پختــه شــود؛ زی ک ــاز  پی
کامــاًل پختــه شــود. ســپس بنــا بــه ذائقــه و طبــع و مــزاج  پیــاز بایــد 
کمــی دارچیــن، بــه آن افــزوده و  کمــی شــوید،  کمــی زیــره،  افــراد، 
کامــاًل بــه  خــورد نخــود بــرود  در آب نســبتًا زیــاد پختــه می شــود تــا 
کامــل لعــاب بینــدازد و اصــاًل حالــت  کــه  و آنقــدر بــا همدیگــر بپــزد 
گــر بگذاریــد  خامــی نداشــته باشــد و زیــر دنــدان حــس نشــود. ا
کامــل لهیــده شــده و لعــاب بینــدازد، باعــث می شــود آن خواصــی 

کــه می خواهیــم، بیشــتر داخــل غــذا بشــود. 
گوشــت دار مــد نظــر باشــد، هــم می تــوان  ــم یــا  گــر نــوع ُمَلِحّ ا
گوشــت  گوشــت را از ابتــدا افــزود و هــم می تــوان در همیــن مرحلــه، 
کامــاًل پخته شــده افزود.  گانــه پخــت و ســپس بــه ایــن نخــود  را جدا
ــفید  ــت س گوش ــوان از  ــم می ت ــم، ه ــوداب ُمَلِحّ ــۀ نخ ــرای تهی ب
کــه در طــب ایرانــی روی ایــن  کــرد  غ اســتفاده  گوشــت مــر مثــل 
غ در همــان مرحلــۀ دوم  کــه پخــت مــر بســیار مانــور داده شــده 
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کافــی اســت و زمــان زیــادی  - بعــد از اینکــه لعــاب انداخــت - 
گوشــت قرمــز؛  کــه بــا هــم خــوب طبــخ شــوند و هــم بــا  نمی بــرد 
گوشــت قرمــز، زمــان پخــت بیشــتری می بــرد و  البتــه در پخــت بــا 

کــرد.  می تــوان آن را مقــداری زودتــر اضافــه 
می تــوان بــرای ایجــاد تنــوع و پیشــگیری از خســتگی ذائقه هــا 
گاهــی نخــوداب را به صــورت ســاده  از مصــرف یــک نــوع غــذا، 
م  کامــاًل پختــه( در وعــدۀ عصرانــه یا شــام، یــا نخــوداب ُمَلِحّ )نخــود 
گوشــت اســت  کــه فقــط نخــود و  و به صــورت یــک آبگوشــت ســاده 

کــرد.  و یــا به صــورت برنــج دم کشــیده بــا نخــوداب1 مصــرف 

2– سوپ سرماخوردگی

وقتــی بــدن مســتعد بیمــاری اســت یــا اوائــل ابتــالء بــه انــواع 
گــروِه ســرماخوردگی اســت، ایــن ســوپ در پیشــگیری و  بیمــاری 
تقویــت سیســتم ایمنــی یــا جلوگیــری از پیشــروی بیمــاری بســیار 

تأثیــر دارد.
گیــردار، داشــتن  بــرای جلوگیــری از بیماری هــای ویروســِی وا
کافــی بــدن بســیار مهــم اســت. در دوران پیشــگیری،  رطوبــت 
ــگاه خاصــی  ــد، جای ــاد و آبکــی دارن ــت مایــع زی ــه حال ک غذاهایــی 
دارنــد. چــون تأمیــن آب بــدن بــا غــذا خیلی بهتــر و ماندگارتــر از آب 
نوشــیدن اســت. ایــن غذاهــای ســوپی )یعنــی آبــدار(، در ایــن ایــام 

دارای اولویــت ویــژه اســت. 

محتویات سوپ سرماخوردگی چیست؟

ماننــد  ســبزیجاتی  اســت.  ســبزیجات  از  غنــی  ســوپ  ایــن 
پختــه  کامــل  به طــور  )کــه  پیــاز  جعفــری،  گشــنیز،  اســفناج، 

1- برخی افراد در مرحلۀ دوم مقداری برنج داخل نخوداب ریخته و دم می کنند.

نکتة طالیی:
 » ب ا د نخــو «
»ســوپ  و 
 » گی د ر خو ما ســر
ــاص در  ــور خ به ط
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ــا بــرگ تربچــه. از دیگــر  گاهــی وقت هــا بــرگ چغنــدر ی می شــود( و 
مــواد ایــن ســوپ، حبوبــات یــا غالتــی مثــل مــاش، اندکــی عــدس، 
مقــداری بلغــور جــو یــا بلغــور برنــج اســت. هویــج فرنگــی یــا هویــج 
کــدو  تکه هــای خردشــدۀ  تناســب فصــل  بــه  و  )زردک(  ایرانــی 
کــه می تــوان بــه ایــن ســوپ افــزود.  حلوایــی از دیگــر مــوادی اســت 
همزمــان  به صــورت  مــواد  ایــن  کل  ترکیــب  از  می تــوان  هــم 
کــرد و هــم می تــوان در هــر بــار پخــت ســوپ از یــک یــا  اســتفاده 

چنــد تــا از اینهــا اســتفاده و در پخــت و طعــم آن تنــّوع داد. 
بــرای تعدیــل و ســم زدایی بهتــِر آن، می تــوان از آبلیمــو یــا از 
کــرد؛ زیــرا مصــرف آلــوی زیــاد،  کمــی آلــو بخــارا اســتفاده  مقــدار 
مقــدار  ولــی  بگــذارد؛  جــا  بــه  را  گــوارش  تنبلــی  اســت  ممکــن 
کنــد. می تــوان بــه  مختصــرش می توانــد مــزاج روده هــا را تعدیــل 
کــردن  کــرد. بــرای طعــم دار  جــای آب لیمــو، لیمــو عمانــی اضافــه 
کلــی ایــن ســوپ، زرشــک یــا آب نارنــج مناســب اســت.  یــا تعدیــل 
طــرز تهیــۀ ســوپ ســرماخوردگی: هــم می تــوان ایــن ســوپ را 
ــا افــزودن  مثــل نخــوداب به صــورت ســاده مصــرف نمــود و هــم ب
گوشــت ایــن ســوپ  کــرد.  گوشــت دار  گوشــت بــه آن، آن را  اندکــی 
غ  کتــف مــر گوشــت بســیار لطیــف و آســان هضم مثــل  بایــد از نــوع 

گــوارش ایجــاد نکنــد.  کــه ســختی  باشــد 
کامــاًل لعــاب  ایــن مــواد بایــد بــه خوبــی بــا هــم پختــه شــده و 
کامــاًل اجــزای آن بــا هــم آمیختــه شــده و جــا بیفتــد.  بینــدازد و 
پخــت نخــوداب زمــان بیشــتری می بــرد، امــا چــون حبوبــات 
ایــن ســوپ مثــل مــاش و عــدس ســاده تر هســتند و ماننــد بلغورها 
کوتاه تــری  کمتــری می برنــد، بــا یــک زمــان خیلــی  زمــان پخــت 
گاز یــا ذائقــۀ افــراد بــرای جــا  می پــزد و بنــا بــه میــزان شــعلۀ اجــاق 

افتــادن ایــن ســوپ، زمــان تعییــن می شــود. 
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مصرف حداقل دو ســه بار در هفتۀ این ســوپ، به عنوان یکی 
کــودکان یــا افــراد جوان  از  وعده هــای غذایــی توصیــه می شــود. در 
کم حجــم باشــد، می تــوان از  گــر  کــه اشــتهای بیشــتری دارنــد، ا
کرد و شاید تداخل  کنار غذای اصلی هم استفاده   سوپ ساده در 

غذایی زیادی ایجاد نکند. 

»نخــوداب« و »ســوپ ســرماخوردگی« به طــور خــاص در تقویــت 
سیســتم ایمنــی امتحــان پس داده انــد و هــم در ایــن بیمــاری و 
گیــردار، در طــب ایرانــی  هــم در ســایر بیماری هــای ویروســی و وا

توصیــه می شــوند.
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8

امام علی؟ع؟: 

کم باشد،  کش  که خورا هر 

کم می شود.  دردهایش 

غرر الحکم، ح 8409.
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پیشنهادهایی برای صبحانه

1- مرباها

روز  آغــاز  وعــده ی  اولیــن  کــه  صبحانــه  بــرای  غــذا  بهتریــن 
ــاِق ســم زداِی  کــه تری هســت، اســتفاده از مربــای مفرداتــی اســت 
گذشــته بــدان اشــاره  تقویت کننــدۀ سیســتم ایمنــی اســت )کــه در 
شــد( نظیــر مربــای ســیب، مربــای هویــج یــا زردک، مربــای بــه، 
کــدو حلوایــی. مربــای  گل ســرخ1 و مربــای  مربــای بالنــگ، مربــای 

ک اســت.  کــدو حلوایــی بســیار خوشــمزه و خوش خــورا
می توانــد  شــکر،  مصــرف  مدیریــت  مربــا:  در  شــکر  مدیریــت 
نگرانــی افــراد را بــرای مصــرف مربــا و تــرس از بیمــار شــدن را برطرف 
کنــد؛ لزومــی نــدارد مربــا خیلــی شــیرین باشــد و می تــوان از حجــم 
کــه شــیرینی آن غالــب نباشــد.  کــرد  کمتــری از شــکر اســتفاده 
عــالوه بــر آن می تــوان از شــکرهای ســالم، مثــل شــکر ســرخ و شــکر 
قهــوه ای مطمئــن )کــه توســط تولیدکننــدۀ معتبــر تولیــد شــده( یــا 

کــرد.  حتــی شــیره یــا عســل اســتفاده 
و ممــزوج  آن  کــف روی  گرفتــن  و  بــا طبــخ شــکر  همچنیــن 
کــه در حــال پخــت اســت، بــه اعتــدال  کــردن آن بــا غــذا و مــاده ای 
کــم می شــود. خــواص مربــای ســیب،  نزدیــک شــده و مضــرات آن 
ــه  ک ــت  ــاد اس ــان زی ــی چن کدوحلوای ــج، زردک،  ــگ، هوی ــه، بالن ب
 مفیــد و 

ً
گرفــت. مرباهــا واقعــًا ــده  ــوان ضررهــای شــکر را نادی می ت

گالب، پالوده،  که به طرق مختلف از جمله  خ از جمله مفرده هایی است  گل سر  -1
مربا و دم نوش قابل استفاده است.

نکتة طالیی:
چای پررنگ خیلی 
توصیه نمیشود و 
می تواند به خاطر 
خاصیت ُمدر بودن 

فصل هشتم

کرونا صبحانه ها و میوه های مناسب در دوران 
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ــر هســتند و الزم اســت جایــی جــّدی در برنامه هــای غذایــی  مؤث
داشــته باشــند. 

کــرۀ حیوانــی جــزء لبنیات محســوب  کــرۀ حیوانــی؛ همــراه مربــا: 
نمی شــود و تقریبــًا حکمــی مثــل روغــن حیوانــی دارد به خاطــر 
کــره  گــر  ا هســت.  خــوب  ک هــای  خورا و  تریاق هــا  از  همیــن 
کــرۀ حیوانــی و طبیعــی، یعنــی بــدون اینکــه فــرآوری  به صــورت 
کــرۀ دوغــی البتــه  خیلــی خاّصــی روی آن شــده باشــد همــان 
کــه چــرب و  کردیــم  کــم اســتفاده شــود؛ قبــاًل اشــاره  در حجــم 
گــر اســتفاده  کــه ایمنــی را ضعیــف می کنــد. پــس ا شــیرین خواری 
کــرۀ حیوانــی بــه مقــدار زیــاد نباشــد، اشــکالی نــدارد همــراه ایــن  از 

ــود.  ــتفاده ش ــا اس مرباه
کــه بــرای تنــوع ایــن مرباهــا بــا بــادام  از آن بهتــر، ایــن اســت 
کــه دندان هــای خوبــی  کســانی  خــورده شــود. بــرای بچه هــا یــا 
ــا تندخــور هســتند و خــوب  ندارنــد و نمی تواننــد خــوب بجونــد ی
توصیــه  مربــا  بــا  بــادام  پــودر  ترکیــب  از  اســتفاده  نمی جونــد، 
کــه همــراه بــا نــان طبیعــی خــوب، در وعــدۀ صبحانــه  می شــود 

اســت.  روز  در طــول  بــدن  فوق العــادۀ  ایمنی بخــش  و  انــرژی 
کنجــد برشــته و دیگــر دانه هــای روغنــی؛ همــراه مربــا: عــالوه 
گزینــۀ دیگــری  کــره یــا بــا بــادام، ســایر دانه هــای روغنــی مفیــد  بــر 
کنجــد  کنجــد برشــته.  بــرای مصــرف در صبحانــه اســت؛ مثــاًل 
کلســیم عالــی و یــک مــادۀ خیلــی  کمــی برشــته یــک  پوســت کندۀ 
عالــِی مقــوِی خصوصــًا بــرای بچه هــا و افزایــش قــوای ذهنــی آنــان 
بــه ویــژه در فصــل شــروع مدرســه و افزایــش قــدرت و انرژی اســت. 
مصــرف متعــادل آن در وعــدۀ صبحانــه همــراه بــا مربــا بســیار 

خــوب اســت.



74

روش طبــخ مربــا بــرای بیمــاران دیابتــی: در بیمــاران دیابتــی و 
کــه از مصــرف شــکر خیلــی نگــران هســتند،  بیماری هــای خاصــی 
توصیــه می شــود میوه هــای مطــرح شــده بــرای مربــا را بــه همــراه 
کننــد. پــودر دارچیــن، هــم شــیرینی بــه آن  پــودر دارچیــن بخارپــز 
می دهــد و هــم خــودش از آن تریاق هــای خــوب و عالــی اســت؛ 
کاهش دهنده هــای  ــر آن دارچیــن در بیمــاران دیابتــی از  عــالوه ب
کنــد. بنابرایــن ایــن  قنــد خــون اســت و می توانــد قنــد را تعدیــل 
کم شــیرین پیــدا  میــوۀ بخارپــز بــا پــودر دارچیــن حالــت مربــای 
عالــی،  صبحانــۀ  یــک  بــادام  کمــی  و  ســالم  نــان  بــا  و  می کنــد 
خــوب و مقــّوی بــرای بیمــاران دیابتــی اســت؛ زیــرا بــادام نیــز از 
کــه یکــی از افــراِد  تعدیل کننده هــای قنــد خــون اســت و از آنجــا 
گرفتــار  کرونــا، بیمــاران دیابتــی هســتند و احتمــال  هــدف بیمــاری 
شــدن و ابتالیشــان بســیار باالســت، صبحانــۀ مفیــدی بــرای آنــان 

محســوب می شــود. 

2- نان ها

کامــل  گنــدم  در طــب ایرانــی نــان مطلــوب، نــان متشــکل از 
برشــتۀ تخمیرشــدۀ سبوســدار معتدل اســت؛ نه خیلی پرســبوس 
نــه خیلــی کم ســبوس. نمــک آن معتدل، پخت تنــوری، ضخامت 
کاغــذی و َورآمــده بــا  متوســط نــه خیلــی ضخیــم و نــه خیلــی 
کــه از  خمیرمایــه. نانوایی هایــی از خمیرمایــه اســتفاده می کننــد، 
نمــاز صبــح مشــغول خمیرگیــری هســتند؛ چــون چنیــن خمیــری 

بایــد جــا بیفتــد. 
اســتفاده از نــان ســفید، نان هــای ضخیــم و خمیــری، نان هایــی 
کــه طبــخ یــا آرد یــا مــدل طبــخ یــا مــواد افــزوده  نامناســب دارنــد، 

ممنــوع اســت؛ زیــرا عامــل تخریــب سیســتم ایمنــی هســتند.
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غ 3- تخم مر

غ نیم برشــت توصیــه شــده  در طــب ایرانــی، مصــرف تخم مــر
ــا آب طبــخ و زردۀ آن نــه آنچنــان  کــه ب اســت. یعنــی تخــم مرغــی 
کم رنــگ شــود  ــرده و زرد  ک کــه حالــت پــودری پیــدا  ســفت شــده 
کــه جــاری شــود؛ بلکــه خــودش را بســته، امــا  و نــه آنچنــان شــل 
کــرده اســت.  حالــت نارنجــی و تقریبــًا ژلــه ای ماننــد خــود را حفــظ 
گاهــی اوقــات بــا روغــن حیوانــی آن را به صــورت پختــه  می تــوان 
کنیــم.  کمــی در روغــن طبــخ  شــده بخوریــم؛ یــا بــا روغــن حیوانــی 
البتــه هــر چــه به صــورت نیــم رو و در روغــن تفــت داده شــده باشــد، 
غلظــت آن افزایــش می یابــد و در طــب ایرانــی مصــرف غذاهــای 
کاهــش غلظــت  غلیــظ خیلــی توصیــه نمی شــود. می تــوان بــرای 
کــرد  کمــی پــودر آویشــن اضافــه  آن بــه ایــن غــذای در حــال پخــت، 
ــه خوشــگوار شــدن آن  ــه افزایــش هضم پذیــری و هــم ب ــه هــم ب ک

کمــک می کنــد. 
غ تضعیــف  کــه ســفیدۀ تخم مــر توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت 
کرونا  کننــدۀ سیســتم ایمنــی و ریه اســت. یعنــی نباید در بیمــاری 
کــه هدفشــان سیســتم ریــوی اســت زیــاد  و در بیماری هایــی 

مصــرف شــود. 

4- انواع حریره ها

 از ترکیــب مقــداری نشاســته، شــکر، شــیرۀ بــادام یــا پــودر بــادام 
کــه حالــت فرنــی  کــرد  و روغــن بــادام می تــوان حریرهــای درســت 
کــودکان  پیــدا می کنــد و بــرای همــه خصوصــًا بــرای شــیرخواران و 
کم ســن و ســال بســیار مناســب اســت. حریــره هــم مقــوی سیســتم 
و  خوشــمزه  و  خــوب  صبحانــۀ  می توانــد  هــم  و  اســت  ایمنــی 

باشــد. خوش گــواری 
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عســل، شــیرۀ انگــور نیــز خــوب و تقویت کننــدۀ سیســتم ایمنــی 
ــه ممتــد و پــی در پــی، در  اســت و مصــرف معتــدل و متنــاوب، ن
کــره یــا بــادام و دانه هــای روغنــی توصیــه  وعده هــای صبحانــه بــا 

می شــود. 
چای بخوریم یا نخوریم؟ 

کــه حالت غلبۀ چای نداشــته نباشــد، اشــکالی  کم رنــگ  چــای 
نــدارد؛ امــا چــای پررنــگ خیلــی توصیــه نمی شــود و می توانــد بــه 
خاطــر خاصیــت ُمــدر1 بــودن و همچنیــن برخــی از مضــرات دیگــر 
مثــل ســودازا بــودن، بــه سیســتم ایمنــی آســیب زده و آب بــدن 

کنــد. کــم  را 
کل لبنیــات  گیــری بیماری هــای تنفســی،  لبنیــات: در ایــام وا

کنــد. پنیــر  مخصوصــًا پنیــر می توانــد سیســتم ایمنــی را تضعیــف 
غــذای صبــح نیســت و امیــد داریــم پنیــر از قــرار برنامــۀ غذایــی 
گهــگاه و تنّوعــی  صبحانــۀ افــراد حــذف شــده یــا خیلــی بــه نــدرت و 
در مناســب ترین زمــان آن، یعنــی وعــدۀ عصرانــه اســتفاده شــود. 
بســیار  غــذای  بیمــاری، عســل  ایــام شــیوع  ایــن  در  عســل: 

مفیــدی اســت؛ امــا بایــد بــه اعتــدال و متناســب بــا فصــل، اقلیــم و 
مــزاج اســتفاده شــده و در مصــرف آن زیاده روی نشــود. زیــاده روی 
ــل  ــا در فص ــرس بیماری ه ــل از ت ــات مصــرف عس ــزان و دفع در می
گرمــا، نگران کننــده بــوده و مــزاج بــدن را از تعــادل خــارج می کنــد و 
کنــد؛ لــذا الزم اســت بــه صبحانه هــا تنوعی  می توانــد بــدن را بیمــار 

داده شــود. 

میوه های مناسب 
کــه مصــرف میوه هــا در زمــان همه گیرِی  بحــث دیگــر ایــن اســت 

1-ادرار آور
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کوویــد 19 باید چگونه باشــد؟  بیماری هــای تنفســی تبــدار مثل 
کــه تریاقّیــت داشــته  کار اســتفاده از میوه هایــی اســت  بهتریــن 
در  میوه هــا  این طــور  می کننــد؛  تقویــت  را  ایمنــی  سیســتم  و 
ــد ایــن میوه هــا  ــزارش شــده اســت. بای گ ــی  کتاب هــای طــب ایران
گیرنــد و بقیــۀ میوه هــای  در فهرســت و برنامــۀ خریــد خانــواده قــرار 

کم مقــدار و تفّننــی و در حاشــیه مصــرف شــود.  فصــل، 

1- سیب، به، انار و گالبی

انــار و  بــه،  کدام هــا هســتند؟ ســیب،  ایــن میوه هــای عالــی 
گــروه ســیب و بــه هســت - و به طــور خــاص  کــه از همــان  گالبــی - 
گالبــی در تقویــت سیســتم ایمنــی و بیماری هــای تنفســی، تأثیــر 
بســیار عالــی دارد و نبایــد از برنامــۀ ســبد میــوه ی خانــواده حــذف 

شــود. 
در فصــل پاییــز و زمســتان، مرّکبــات شــیرین مثــل پرتقــال و 
کــه  لیموشــیرین و... می تواننــد جــزء مقّویــات خــوب باشــند؛ چرا
گــروه بالنگ هــا و از جملــه تریاق هــا و ســم زداها هســتند؛  جــزء 
یــا  تــرش  باشــند. مرّکبــات  کامــاًل رســیده  و  بایــد شــیرین  ولــی 
یــا  تحریــک  نــارس، می تواننــد موجــب  یــا  کم رســیده  مرکبــات 
ــه  ک ــوند. خصوصــًا در ایامــی  ــی و حلــق ش ــتم تنفس ضعــف سیس
ــا  ــوارض بیماری ه ــواع ع ــا ان ــس ی ــی نف ــا تنگ ــده ی ــایع ش ــرفه ش س

کــرده، اصــاًل نبایــد اســتفاده شــود. بــروز 
میان وعــده  میــوۀ  به صــورت  خــام  می توانــد  میوه هــا  ایــن 
اســتفاده شــوند، یــا به صــورت پختــه، مربــا شــده، اضافــه شــده بــه 
گیــرد. غذاهــا و ســوپ ها و خورش هــا و ... در برنامــۀ غذایــی قــرار 
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2- لیموترش و نارنج 

کنــار ایــن میوه هــا، لیموتــرش و نارنــج هــم  توصیــه می شــود در 
گیــرد. نارنــج، تریــاق و ســم زدای بســیار عالــی اســت. می تــوان  قــرار 
ــذا و ...  ــاالد و غ ــه س ــی ب ــوان افزودن ــه عن ــو ب ــج، آب لیم از آب نارن
ــح از  ــر صب ــا ه ــو و ی ــربت لیم ــج و ش ــربت نارن ــا از ش گرم ــل  و در فص
کرد.  ترکیــب آن بــا عســل همــراه بــا آب داغ اســتفاده و بــدن را قوی 
می تــوان بــا یــک تیــر دو نشــان زد: هــم از خــوردن میوه هــا بهــره 
گرفــت و هــم از فرصــت نــاب بوییــدن میوه هــا  بــرد و قــّوت جســمی 

گرفــت. کــرد و قــّوت روحــی  اســتفاده 

3- هویج، زردک، کدو حلوایی و شلغم

ــوه  ــد می ــلغم، هرچن ــی و ش ــدو حلوای ک ــی  ــج و زردک و حت هوی
ــا  ــار میوه ه کن ــان در  ــد خاّصش ــر و فوای ــت اث ــه جه ــا ب ــتند، ام نیس
قــرار می گیرنــد و توصیــه می شــود در طــول روز چــه به صــورت 
پختــه، چــه به صــورت آبگیری شــده یــا طبخ شــده در غذاهــا، چــه 

به صــورت مربــا شــده اســتفاده شــوند. 

4- میوه های خشک 

که همان انگور خشــک اســت  کشــمش و مویز  انجیر خشــک و 
کــه ایمنــی بدن  بســیار خــوب اســت. انگــور تــازه در ردۀ میوه هایــی 
را خیلــی قــوی و ســم زدایی می کنــد قــرار دارد و اســتفاده از آن 
کــه تیــزی و تحریــک سیســتم تنفســی نداشــته باشــد،  ــا زمانــی  ت
گــر بــا مصــرف انگــور، حس خــراش در حلــق ایجاد  اشــکالی نــدارد. ا

شــود، مصــرف آن توصیــه نمی شــود. 
تــوت خشــک هــم جــزء میوه هــای خشــک خــوب اســت؛ امــا بــه 

کشــمش نمی رســد. پــای انجیــر و مویــز و 
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ــه  ــی توصی ــی اســت و در طــب ایران ــات عال ــته از مقّوی ــودر پس پ
شــده پســته را ســاییده و بــا شــکر آغشــته و به صــورت میان وعــده 
کــودکان اســتفاده  بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی، خصوصــًا بــرای 

گــردد.

میوه های تضعیف کنندۀ سیستم ایمنی
گوجــه توصیــه نمی شــود و  میوه هایــی مثــل خیــار، هنداونــه و 
گــر زیــاد و بیــش از حــد اســتفاده شــود، می توانــد سیســتم ایمنــی  ا

کنــد. را ضعیــف 

ــه خاطــر  ــد ب چــای پررنــگ خیلــی توصیــه نمی شــود و می توان
خاصیــت ُمــدر بــودن و ســودازا بــودن، بــه سیســتم ایمنــی 

کنــد. کــم  آســیب زده و آب بــدن را 
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کاظم؟ع؟:  امام 

گر مردم در خوراك، میانه روى   ا

کردند، بدن هایشان استوار و  می 

سالمت می  شد.

محاسن، ص 439
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در دیــدگاه طــب ایرانــی برنامــه پیشــگیری یکــی از مهمتریــن 
خــود  بــه  را  طــب  از  مهمــی  بســیار  بخــش  و  اســت  اقدامــات 
گــر دســتورات ایــن مقطــع بــه خوبــی رعایت  اختصــاص می دهــد. ا
کار بــه مراحــل بعــدی یعنــی درمــان و بازتوانی  شــود، امیــد مــی رود 

ــد. ــاری نرس ــس از بیم پ
دهنــدۀ  نشــان  کــه  پیشــگیری  بحث هــای  در  دیگــر  نکتــه 
ــه هــر توصیــه ای در مــورد  ک اهمیــت آن اســت، ایــن نکتــه اســت 
گیــردار در دوران همه گیــر  پیشــگیری از ابتــالء بــه بیماری هــای وا
کاربــرد دارد.  ایــن بیماری هــا، بعــدًا به نحــوی در دورۀ درمــان نیــز 
بــه عبــارت دیگــر، بحــث پیشــگیری، مفّصل تــر از ســایر مراحــل 
ــا اصــاًل  ــرار می گیــرد ت ــای آن مــورد مطالعــه ق بیــان می شــود و زوای
بیمــاری ایجــاد نشــود؛ امــا در صــورت ابتــالء، مباحــث درمــان و 
مقابلــه بــا بیمــاری پــس از ابتــالء، بســیار مختصرتر مطرح و بیشــتر 

بــه مباحــث پیشــگیری ارجــاع داده می شــود.

دقت در تأمین آب بدن و مرطوب نگه داشتن دهان و حلق
کرونــا ویروس هــا  موضــوع اول و یــک اصــل خیلــی مهــم دربــارۀ 
ــرای تکثیــر  ــه ایــن ویــروس ب ک ــد 19 ایــن اســت  کووی و مخصوصــًا 
کــم آب در بــدن خیلــی عالقــه دارد.  بــه محیط هــای خشــک و 
کــم آب شــد و بــدن  گــر حلــق، فضــای دهــان و حنجــره  یعنــی ا
ــدن از  ــر ب گ ــود و ا ــر می ش ــر تکثی ــود بهت ــرو ب ــی روب کم آب ــکل  ــا مش ب
لحــاظ آب تأمیــن شــد و یــا یــک قانــون و نظمــی برای جرعه نوشــی 
گرفته  گــوارا در نظر  نوشــیدنی ها خصوصــًا همیــن آب ســالم ســادۀ 

فصل نهم

کویید 19 توصیه هایی برای پیشگیری از بیماری 
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گســترش اثــر ایــن  شــود بــه طــرز ســاده و خیلــی در دســترس از 
ویــروس جلوگیــری می شــود. 

شستشــوی مــکان تجمــع ویروس ها، پیشــگیری خیلی خوبی 
اســت و شستشــوی محــدودۀ دهــان، حلــق و ابتــدای حنجــره بــه 
کل بــدن از یــک طــرف  کم آبــی  کمــک می کنــد. خشــکی و  دفــع آن 
و خشــکی مســیرهای تنفســی از طــرف دیگــر، بــدن را مســتعد 
بــه ابتــالی ایــن بیمــاری می کنــد و همچنیــن بیمــاری آنفوالنــزا و 
کــه از مســیر حلــق  ســرماخوردگی ها و انــواع بیماری هــای ویروســی 
وارد شــده و بــه ســمت ریــه رفتــه یــا مســیر حنجــره را بــرای تجّمــع 
انتخــاب می کننــد، خیلــی مؤثــر اســت. یــک توصیــۀ خیلــی ســاده 

کــه مکــّرر آب بنوشــید امــا بــه تعــادل نــه افراطــی.  ایــن اســت 
گزارش هــای  در  بلکــه  ایــران  از  فقــط  نــه  فراوانــی  گزارش هــای 
کــه برخــی افــراد بــه جهــت تــرس  کــی از آن اســت  بین المللــی حا
مشــکل  دچــار  و  کــرده  زیــاده روی  آب  نوشــیدن  در  اضطــراب  و 
بیماری های ناشی از زیاده روی و حتی مسمومیت از آب می شوند. 
کــه در معــرض ابتــالء هســتند یــا زیــاد صحبــت می کننــد  افــرادی 
فضــای  و  هســتند  ورزش  و  دویــدن  حــال  و  ورزشــکار  مثــاًل  یــا 
تنفسی شــان در رفــت و آمــد هــوا خیلــی خشــک می شــود، یــا 
کــه بــه هــر طریقــی فضــای تنفســی و حلــق و حنجره شــان  کســانی 

کننــد.  خشــک می شــود، نبایــد از »جرعه نوشــِی آب« غفلــت 
 منظــور از جرعه نوشــِی آب، بــه هیــچ وجــه آب ســرد نیســت. 
گــرم نیــز آب یــخ و آب خیلــی ســرد خــوردن مضــر  حتــی در فصــول 
کــه قباًل بیان شــد، یک  اســت و مثــل همــۀ اصــول حفظ الّصحــه ای 
نوشــیدن مکــّرر آب )معتــدل در خنکــی بــرای فصــل تابســتان و آب 
گــرم و داغ بــرای فصــل زمســتان و فصــل ســرما( خیلــی مفید اســت. 
ــان  ــرای دورۀ درم ــا ب ــگیری ی ــرای پیش ــه ب ک ــی  ــه دم نوش های ب
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مفیدنــد، خواهیــم پرداخــت؛ امــا الزم نیســت دنبــال یــک چیــز 
خــاص بگردیــم. در طــّب ســنتی، »سّیداالشــربه« آب ســادۀ ســالِم 
گرفتــه تــا آب  گواراســت. از آب ســاده  تمیــز و بهداشــتِی تــازه و 
جــوش تــا دم نوش هــا تــا عرقیــات، بایــد بــه تعــادل و بــدون افــراط 

و زیــاده روی باشــد. 
مصــرف یــخ بســیار مضر و بیماری زاســت و نوشــیدنِی حــاوی یخ 
نه تنهــا فایــدۀ مــد نظــر را نــدارد، بلکــه بــا تشــدید نزلــه و ریزش هــای 
پشــت حلــق و ضعــف دمــاغ و تضعیــف و ســرکوب سیســتم ایمنــی، 
کــرده و با توجه به اینکــه اندام  ضعــف ریه و سیســتم تنفســی ایجاد 
هــدف کوویــد 19 ریــه و سیســتم تنفســی و قلــب اســت، از ســه چهــار 
کوویــد 19 یــاری  کــرده و بــه بیماری زایــِی  جهــت بــه بــدن حملــه 
کــه  ــذا در هیــچ شــرایطی، آب حــاوی یــخ و حتــی یخــی  می کنــد. ل
ذوب و تبدیــل بــه آب شــده، توصیــه نمی شــود و ایــن جرعه نوشــی 

کــرد. هیــچ کمکــی بــه مــا نکــرده، بلکــه مشــکل را بیشــتر خواهــد 

مصرف متعادل آب را از کجا پیدا کنیم؟ 
مصــرف متعــادل، بنــا بــه مــزاج فــرد و مــزاج فصــل و اقلیــم و... 
کمتر آب بخورد.  کســی  کســی زیادتر و چه  مشــخص می شــود چه 
کــه بــدن خشــک  بایــد بنــا بــه نیــاِز بــدن آب نوشــید. هنگامــی 
ــد. یــک اصــل  ــه بــدن ضــرر می زن ــم آب نیســت، مصــرف آب ب ک و 
کــه قاعدتــًا بایــد بنــا بــه حــال و درخواســت معده،  مهــم ایــن اســت 
کــه بــه  کنیــم. یعنــی متوّجــه شــویم  احســاس نیــاز بــه آب را حــس 
گــر آب بنوشــیم آیــا معــدۀ مــا می پذیــرد یــا  آب نیــاز داریــم یــا نــه؛ و ا

ــد.  ایــن آب را پــس می زن
کــه خیلــی پیــر و ســالمندند  ممکــن اســت مرکــز عطــش افــرادی 
که به  کــه اســترس و فشــار روحــی باال دارنــد و یا افــرادی  یــا افــرادی 
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کار و مشــغلۀ بیــش از حــد، از خــود غافل می شــوند، درســت  علــت 
کار نکــرده و بــه آنهــا پیــام تشــنگی ندهــد. ایــن افــراد بایــد بنــا بــه 
ــر حــال مزاجــی و  ــا ب ــا شــرایط فصــل و بن شــرایط جــوی و اقلیــم ی
کــم آب شــدن بدنشــان  حالت هــای خــود و اینکــه عالئــم خشــک و 
ــه پوست شــان چروکیــده و  ک ــم  کننــد؛ مثــل ایــن عالئ را مراقبــت 
خشــک شــده، زبــان و حلق شــان خشــک شــده و... این طــور 
افــراد بایــد تصمیــم بگیرنــد برنامۀ مشــخصی بــرای نوشــیدن های 
مکــّرر داشــته باشــند؛ مثــاًل در زمان هــای مشــخص )مثــاًل ســاعتی 
یک بــار، نیم ســاعتی یک بــار، دو ســاعتی یک بــار( و متناســب بــا 

شــرایط خــود، مقــدار مشــّخصی آب بنوشــند. 

داروهای گیاهی 
کــه آیــا بــرای دورۀ پیشــگیری از  یــک ســؤال رایــج ایــن اســت 
گیاهــی مصــرف  کــه مــا داروهــای  کوویــد 19 الزم اســت  ــه  ابتــالء ب

ــم؟  ــه ســراغ دارو بروی ــا ب کنیــم ی
متأســفانه برخــی از ســر دلســوزی و برخــی بــا ســوء اســتفاده 
ــواد  ــی م ــرف برخ ــر مص ــی ب ــات فراوان ــا تبلیغ ــردم، ب ــراب م از اضط
دارویــی در فضــای مجــازی منتشــر و بــرای مــردم دردســر درســت 
کــه به صــورت عمومــی مطــرح  می کننــد. خیلــی از ایــن مــوادی 
کــه  می شــود، در حکــم دارو اســت. توصیه هایــی از ایــن قبیــل 
»بــرای پیشــگیری از بیمــاری هــر روز ســیاه دانه بخوریــد«، »هــر 
روز زنجبیــل بخوریــد«، »دائــم ســیر بخوریــد«، »هلیلــه بخوریــد«، 
زمــان  ایــن دســتورالعمل ها مخصــوص  »رازیانــه بخوریــد« و... 
بیمــاری اســت و بــدن ســالم نیــاز بــه دارو نــدارد. بــدن ســالم بــه 

غــذای ســالم و ســبک زندگــی ســالم نیــاز دارد. 
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گــرم )درجــۀ ســه  ســیر، زنجبیــل، ســیاه دانه از داروهــای بســیار 
کــه حتــی طبیــب  و چهــار دارویــی( اســت و جــزء داروهایــی اســت 
کنــد؛ چــه برســد بــه اینکــه بــا شــروع  هــم بایــد بــا احتیــاط تجویــز 

فصــل ســرما و بــدون تجویــز، بــه مــردم بگوییــم دائمــًا بخوریــد! 
در ماه هــای اول شــیوع ایــن بیمــاری، در بســیاری از مراجعیــن 
ــن  ــد همی ــش از ح ــرف بی ــا مص ــمومیت ی ــم مس ــب، عالئ ــه طبی ب

داروهــا و دواهــای غذایــی یــا غذاهــای دوایــی مشــهود بــود. 
ــا و در شــرایط عــادی و شــرایطی  کرون ــرای پیشــگیری از  پــس ب
کــه بــدن در حالــت نرمــال اســت، نیــازی بــه مصــرف دوا نیســت. 
بــا تحقیقــات فراواِن انجام شــده بر بســیاری از این مــواد از جمله 
ســیاه دانه، زنجبیل، ســیر، شــیرین بیان و ... مشــخص شــده اینها 
کاربــرد  داروهــای بســیار قــوِی ضــد ویــروس هســتند و در »درمــان« 
دارنــد؛ امــا مصــرف آن در مقطــع »پیشــگیری« جایگاهــی نــدارد 
و فــرد را از تعــادل مــزاج خــارج می کنــد و ســوء مزاج هــا، عالئــم 

کــرد.  بیمارگونــه ایجــاد و ابتــالء بــه بیمــاری را تشــدید خواهــد 
وقتــی فــرد بیمــار شــد، بــرای تعدیــل مــزاج غــذا، بــه تناســب 
شــرایط و موقعیــت و بنــا بــه نیــاز، همــان لحظــه مقــدار مشــخصی 
تجویــز می شــود و مصــرف طوالنــی مــدت آن به طــور عمومــی و 

ــرای همــۀ بیمــاران، مجــاز نیســت.  حتــی ب
کــه بــه فــرِض مؤثــر بــودِن خیلــی از  نکتــۀ بســیار مهــم آن اســت 
گیاهــی در درمــان، بــا زیــاده روی در مصــرف، بــدن  ایــن داروهــای 
کــه بــدن بــه آنهــا نیــاز دارد، دیگــر  کــرده و در زمــان درمــان  عــادت 
بــرای اســتفاده از دارو از دســت  داروهــا بی اثــر شــده و فرصــت 

ــی رود. م
کالم، دارو در فصــل پیشــگیری هیــچ جایگاهــی نــدارد.  در یــک 
الزم اســت بــدن را بــا حفــظ صحــت و ســبک زندگــی و تغذیــۀ 
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صحیــح بــا غذاهــای درســت، ســالم و ایمن، طبیعت بــدن را قوی 
و هشــیار نگــه داشــت. 

داروی حضرت امام کاظم؟ع؟
کرونــا، داروهــای مختلفــی در جامعــه معرفی  بــا شــیوع بیمــاری 
کــه به طــور خــاص و  و مصــرف آن توصیــه شــد. در رأس اینهــا 
کــه  کاظــم؟ع؟ اســت  گســترده تبلیــغ شــد، داروی حضــرت امــام 
گرفتــه اســت.  به صــورت مــدام و مکــّرر مــورد اســتفادۀ عمــوم قــرار 

منبع اصلی این دارو
کاظــم؟ع؟ جــزو داروهــای طــب ســنتی اســت و در  دوای امــام 
کاظــم؟ع؟  ــه نقــل از حضــرت امــام  ــه« ب کتــب طــب »مخزن االدوی
ذکــر و نحــوۀ اســتفاده و تهیــه و ترکیــب هــر یــک از مــوادش به طــور 
کــه ایــن  مفصــل توضیــح داده شــده اســت. امــا نکتــه در اینجاســت 
کوتــاه دارد. جــزء معــدود مــواردی اســت  دارو اواًل یــک زمــان بســیار 
کل ســال توصیــه  کــه بــرای حفــظ ایمنــی یــک یــا نهایــت دوبــار در 

شــده اســت. 

شروط استفاده از این دارو
کــه »مــا می دانیــم بدن  گفتــه شــده  کتــاب ارزشــمند،  در همــان 
کــه »حجامت« یک عمل  ســالم، دارو الزم نــدارد«؛ امــا همان طــور 
ک ســازی و  درمانــی اســت و یک بــار در ســال، بــرای ســم زدایی و پا
کل  تقویــت ایمنــی بــدن توصیــه می کنیــم و موجــب می شــود در 

ســال، بــدن آثــار ایــن را بــا خــود داشــته باشــد. 
کاظم؟ع؟  کتاب توصیه شــده، اســتفاده از داروی امام  در این 
گرماســت و یــک بــار اول فصــل  کــه شــروع فصــل  یک بــار اول بهــار 
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ــه  ــه روز و ب ــط س ــدت فق ــه م ــت ب ــل سرماس ــروع فص ــه ش ک ــز  پایی
یــک مقــدار بســیار مختصــر، بــرای افزایــش مقاومــت بــدن مجــاز 
گیــردار، ویروســی،  اســت و اصــاًل هــم اشــاره ای بــه بیماری هــای وا

میکروبــی، عفونــی و... نشــده اســت. 
کتــاب دقیقــًا آمــده: »البتــه ایــن  جالــب اینکــه در ادامــۀ همــان 
کلــی نیســت و هنــگام تجویــزش بایــد بــه  دســتور بــرای همــه و 
ــا  مــزاج بیمــار و بیمــاری رایــج و شــرایط محیطــی دقــت شــود و ب
کــه در حال  پزشــک مشــورت شــود.« و ایــن همــان نکتــه ای اســت 
حاضــر از آن غفلــت شــده و افــراد، بــدون اینکــه بداننــد به ایــن دارو 
نیــاز دارنــد یــا نــه، شــرایط بیماریشــان بــا ایــن موافــق اســت یــا نــه، 
از لحــاظ مزاجــی بــه آنهــا لطمــه می خــورد یــا نــه، مکــّرر و بســیار 

مدیریــت نشــده از آن اســتفاده می کننــد. 

عوارض دارویی
بیماری هــای خــاِص ســرد و خشــک از عــوارض ایــن دارو اســت؛ 
گذشــته  کــرده اســت. از اســفندماه ســال  گرفتــار  کــه افــراد زیــادی را 
تــا همیــن االن یعنــی بــه مــدت هشــت نــه مــاه بســیار دیــده شــده 
از بچــۀ دو ســاله تــا پیرمــرد 70، 80 ســاله ایــن دارو را به طــور مکــرر، 
ده روز خوردنــد دو ســه روز نخوردنــد! یعنــی به قــدری در مصــرف 
کامــاًل بــه هــم ریختــه  کــه ســالمت مــزاج بــدن  آن زیــاده روی شــده 

کــه بیــان شــد، ایــن صحیــح نیســت.  اســت. همان طــور 
کوتــاه فقــط ســه روز، یک بــار  بایــد مصــرف ایــن دارو، بســیار 
گرمــا و یک بــار در اول فصــل ســرما اســتفاده شــود  در اول فصــل 
و مصــرف بیشــتر آن، نیازمنــد تحقیقــات مفّصــل اســت. ولــی 
در  دارو  آن  مــورد  در  کــه  چیــزی  و  دارو  ایــن  تاریخــی  پیشــینۀ 
و  گســترده  تبلیــغ  و  هســت  میــزان  همیــن  ماســت،  دســترس 
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کار غیــر علمــی و سوءاســتفاده از اعتمــاد  عمومــی ایــن داور، نوعــی 
مــردم اســت. 

ــل و  ــه اص ک ــه  ــدن اســت و هلیل ــی ب ــتم ایمن ــد، رئیــس سیس کب
کبــد بــه  کبــد مضــر اســت و بــا تضعیــف  عمــود ایــن دواســت، بــرای 
سیســتم ایمنــی ضــرر می رســد. همچنیــن در تحقیقــات جدیــد 
مشــخص شــده، هلیله قــدرت بــاروری را کاهــش می دهد و ممکن 
اســت بــا مصــرف زیــاد و طوالنی مــدت آن، در درازمــدت مشــکالت 

ــد.  ــاروری و ... به وجــود بیای نازایــی، دیرب

جمع بندی استفاده از دارو در دورۀ پیشگیری و درمان
بنــا بــر مباحــث ارائــه شــده، دارو در فصــل پیشــگیری هیــچ 
جایگاهــی نــدارد. الزم اســت بــدن را بــا حفــظ صحــت و ســبک 
ایمــن،  بــا غذاهــای درســت، ســالم و  زندگــی و تغذیــۀ صحیــح 
طبیعــت بــدن را قــوی و هشــیار نگــه داشــت. مصــرف بی رویــۀ دارو 
کاظــم؟ع؟ روی آن دارو باشــد  گــر نــام مبــارک حضــرت امــام  حتــی ا
ممنــوع اســت. اســتفاده از داروهــا و تجویــزات و دســتورات آن، باید 
گیــرد.  منطبــق بــر قانــون و بــر اســاس پایــه و اصــول علمــی آن انجــام 

دارو در فصــل پیشــگیری هیــچ جایگاهــی نــدارد. الزم اســت 
بــدن را بــا حفــظ صحــت و ســبک زندگــی و تغذیــۀ صحیــح بــا 
غذاهــای ســالم و ایمــن،  طبیعــت بــدن  را قــوی و هشــیار نگــه 

داشــت.
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امیرالمؤمنین؟ع؟: 

هیچ لباسی زیباتر از 

سالمت نیست . 

 غرر الحکم و درر الکلم
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ــدن،  ــن آب ب ــر تأمی ــالوه ب ــربت ها، ع ــات و ش ــا، عرقی دم نوش ه
نقــش مهمــی در پیشــگیری از بیمــاری دارنــد. 

1- دم نوش ها

کــه از دیــدگاه طب ســنتی خاصیت تریاقی و ســم  دم نوش هایــی 
زدایــی در بــدن دارنــد، در دورۀ پیشــگیری، نقش مهم تــری دارند.

گل محمــدی  ارزشــمند، غنچــه  ایــن دم نوش هــای  از  یکــی 
یــا چهــار قاشــق  از ســه  اســتفاده  کاســبرگ هســت.  بــا  همــراه 
غذاخــوری گالب در یــک فنجــان آب داغ، می توانــد یــک دم نــوش 

ــد. ــوی باش ــی ق خیل
دم نوش هــا، هــم نوشــیدنی هســتند و به واســطه نوشــیدنی 
بودنشــان، مایعــات بــدن مــا را تامیــن می کننــد و وقتــی مایعــات 
کاهــش  را  تکثیــرش  واقــع  در  و  ویــروس  تجّمــع  شــود،  تأمیــن 
کمــک می کننــد؛  ــه تقویــت سیســتم ایمنــی مــا  می دهــد و هــم ب
کــه  کــه به خاطــر خاصّیت هــای دوایــی تریاقــی و ســم زدایی  چــرا 
در ذات خودشــان دارنــد، یــک تیــر و دو نشــان هســت و می توانیــم 

ــم.  ــی از آنهــا بهــره ببری خیلی خیل
ــه دم نوش هــای مفیــد دسترســی  ــه ب ک امــا بعضی هــا هســتند 
ندارنــد در شــرایط خــاص هســتند؛ یعنــی مختــار هســتند بیــن 
اینکــه هیــچ نوشــیدنی نخورنــد و بدنشــان خشــک شــود و یا اینکه 
کم رنــگ بخورنــد؛ بــه ایــن افــراد هــم توصیــه  مثــاًل یــک چــای 
کم رنــگ را بخوریــد؛ یعنــی پــر رنگــش نکنیــد و  می کنیــم چــای 

فصل دهم

نوشیدنی ها در شرایط پیشگیری
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کــم باشــد؛  کــه داخــل ایــن آب جــوش می ریزیــد  مقــداری چایــی 
ــم آب شــود. ک ــدن  ــد ب ــا بنوشــید و نگذاری ام

ک ســازی مســیر  کــه در واقــع پا گیاهــی ســاده  ایــن دم نــوش 
سیســتم تنفســی حلق و حنجره، را می تواند انجام دهد، اســتفاده 
 چــای باشــد؛ رنــگ و 

ً
کنیــد. فقــط حواســتان باشــد؛ چــای واقعــًا

طعــم و طبیعــی باشــند و مــواد شــیمیایی بــه آن زده نشــده باشــد.
کــه معمــواًل بیشــتر در دســترس  کنیــد از ایــن چــای هــم  دقــت 
گــر شــرایطش هســت، یــک  کنیــد؛ امــا ا همــه هســت، اســتفاده 

ــد. تنوعــی بدهیــد؛ دائمــًا و بی رویــه چــای نخوری
راهکارهــای  قضیــه  همیــن  در  مــا  اســاتید  از  بعضــی  حتــی 
ــرای جایگزینــی چــای مطــرح می کننــد؛ مثــل همیــن  ســاده ای ب
کــه در ســبزی خــوردن وجــود دارد و خیلــی هــم  »ســبزی ترخــون« 
ســم زدای عالــی ای هســت و اصــاًل ترخــون یــک اعجوبــه ای اســت 
کنیم  کــه فعــال نمی خواهیــم در مــوردش صحبــت  در ســبزی جات 
کــه حالــت دم نــوش شــود؛ ایــن  بگذاریــد یــک مقــدار خشــک شــود 

کنیــد.  را هــم می توانیــد بــه مقــدار خیلــی مختصــر اســتفاده 
کنیــد؛ خصوصــًا افــرادی  یــک قاشــق چای خــوری ترخــون را دم 
کردنــد یــا می ترســند و در معــرض قــرار  کــه عالئــم اولیــه را پیــدا 
کــه ترخــون یــک  کننــد. البتــه از آنجــا  گرفتنــد، از آن اســتفاده 
مقــدار تنــد و تیــز هســت و یــک مقــدار درجــه اش باالســت، بــا 
فاصلــه بیشــتری از حیــث زمانــی توصیــه اش می کنیــم. امــا چــون 
جــزء ســبزی خــوردن عــادی روزانــۀ مــردم هســت؛ خیلــی تقریبــًا 
گاهــی از اوقــات هــم از  ترســی از خــوردن آن نداریــم و می گوییــم 
کنیــد. و بــه دلیــل آن تیــزی خوشــایند  دم نــوش ترخــون اســتفاده 
کــه ایجــاد می کنــد، ذائقــه خیلی هــا بــا آن جــور اســت. و مطبوعــی 
یــک مقــدار عســل یــا مقــداری شــیره یــا مقــداری نبــات هــم 
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کــرد و چنــد روز یک بــار  کــرد؛ شــیرینش  می شــود بــه آن اضافــه 
سیســتم  می خواهنــد  کــه  کســانی  بــرای  کــرد.  اســتفاده  آن  از 
کننــد یــا در معــرض ابتــال هســتند یــا حتــی عالئــم  ایمنــی را قــوی 
گــر ایــن  اولیــۀ بیمــاری را در خــود دیدنــد، بیــن پنــج تــا هفــت روز ا
کنیــد، بعضــی از اســاتید اعتقادشــان ایــن  دم نــوش را مصــرف 

کــه اســتفادۀ آن خــوب هســت. هســت 
که ســبزی خــوردن  البتــه بــاز هــم می گویــم، ترخــون از آن جهــت 
عــادی و معمولــی روزانــه مــردم هســت، مــا اینجــا توصیــه اش 
کــه درجــۀ دوائیــت  می کنیــم؛ و اال هیچ کــدام از دارو و دواهایــی 
کلــی  بــاال دارنــد، نبایــد به صــورت بی رویــه یــا توصیــۀ عمومــی و 
کســی می بینــد  گــر  اســتفاده شــود. در مــورد همیــن ترخــون هــم ا
گــرم اســت، یــا حساســیت دارد و خیلــی ســوزش و  مزاجــش خیلــی 
گلویــش دارد، یــا در عالئــم ظاهری اش تب وجــود دارد،  خــارش در 
کنتــرل شــود. گرمــی مــزاج  فعــاًل اســتفاده نکنــد؛ تــا آن فــاز حــاد و یــا 

2- عرق ها

از عرق هــا هــم عــرق بیدمشــک و عــرق نســترن، عــرق نعنــا و 
گاهــی هــم  کــه مــزاج ســردتری دارنــد؛ بــه لیمــو و  کســانی  بــرای 

بابونــه مفیدنــد.

3- شربت ها

ــدای  ــج در ابت ــا آب نارن ــو ی ــل و آبلیم ــا عس ــراه ب ــوش، هم آب ج
صبــح هــم می توانــد مفیــد باشــد و تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن 

را بــه همــراه داشــته باشــد. 
کــه می توانــد هــم تقویــت قلــب  یــک شــربت خیلــی عالــی هســت 
کنــد و هــم نوشــیدنی ای باشــد  دهــد و هــم سیســتم ایمنــی را قــوی 
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کــه روزانــه اســتفاده شــود؛ یــک شــربتی هســت بــه نــام »شــربت 
کــه در ایــن روزهــا و از اول  زعفــراِن معطــر«؛ جــزء چیزهایــی هســت 

کرونــا، توســط اســاتید مــا خیلــی توصیــه شــده اســت. بیمــاری 
کــه آشــنا شــدیم، بــا ایــن  ایــن شــربت را تقریبــا بــا آن ترکیباتــی 
دو ســه روش تهیــه می کنیــم؛ یعنــی آب، عــرق بیدمشــک یــا عــرق 
کمی شــکر ســرخ، به آن اضافه می کنیم و »یک  گالب و  نســترن و 
کــه فقــط یــک رنــگ زرد  کــم باشــد  پــر زعفــران« یعنــی اینقــدر بایــد 

کم رنگــی بــه ایــن آب بدهــد.
لــب  دو  تیــغ  مثــل  قلــب،  تقویــت  دواهــای  و  داروهــا  ایــن 
کــه هدفشــان  می ماننــد؛ هــل، زعفــران، دارچیــن، ایــن چیزهایــی 
گــر زیــاد مصــرف شــوند، در ایــن بیمــاری و هــر  قلــب هســت، ا
بیمــاری تــب دار دیگــری مضرنــد. بــه واســطه اینکــه حــرارت داخل 
قلــب را بــاال می برنــد و تــب را تشــدید می کننــد، نبایــد اســتفاده 
کــم و مختصــر اســتفاده شــود. چــون  شــود؛ مگــر بــه میــزان بســیار 
ک مــا را بــه ســمت قلــب می برنــد و قــّوت بــه  هدایــت دارو و خــورا
از  قلــب می بخشــند، می توانــد مفیــد واقــع شــود و إن شــاءاهلل 

کلــی آن دارو اســتفاده شــود. فوایــد 

راهکارهای تقویت قلب با نوشیدنی ها 
کوویــد 19 از دیــدگاه طــب  گفتیــم از اندام هــای هــدف ویــروس 
ایرانــی، قلــب و ریــه هســت. ایــن تثبیــت شــده حتــی در طــب 
جدیــد هــم در مــورد اینکــه ریــه هــدف هســت و تــب را مــا از آنجــا 
کــه منشــأ و ریشــه اش را در قلــب می دانیــم و سیســتم ایمنــی را 
کبــد می دانیــم، لــذا بــه تقویــت قلــب خیلــی  همچنیــن از قلــب و 
کیــد می کنیــم در امــر پیشــگیری و بعــد در  اهمیــت می دهیــم و تأ

گیــرد.  مرحلــه درمــان، همیشــه بایــد مدنظــر قــرار 
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ــرای بــدن انجــام  کار خیلــی مفیــدی ب کردیــم،  ــر قلــب را قــوی  گ ا
دادیــم.

1- شربت زعفران، عرق بیدمشک، نسترن و گالب

شــربت زعفــران معطــر و همچنین عرقیات بیدمشــک، نســترن 
ــدام هدفشــان  ــت قلــب هســت و ان کارشــان تقوی کاًل  ــه  ک گالب  و 
قلــب هســت، بــا همیــن تقویــت قلــب و به واســطۀ آن تقویــت 

سیســتم ایمنــی، می توانــد خدمــت بزرگــی بــه مــا بکننــد.
ــد از  ــع می توانن ــّرر مای ــیدن مک ــان و نوش ــع بودنش ــا مای ــک؛ ب ی

تجّمــع ویــروس جلوگیــری بکننــد.
دو؛ فرح بخش، آرامش بخش و نشاط بخش هم هستند. 

پــس از چنــد جهــت می تواننــد بــدن مــا را در مقابــل ایــن بیمــاری 
کنند. مقــاوم 

 شــیوۀ تهیــۀ شــربت زعفــران معطــر: در روش تهیــۀ ایــن شــربت 
کمــی  گالب،  ــا  گفــت یــک مقــدار عــرق بیدمشــک نســترن ی بایــد 
شــکر ســرخ، مقــدار بســیار مختصــری زعفــران، فقط رنــگ مایع ما 

کنیــم.  عــوض شــود و حــرارت قلــب را بــاال نبــرد، اســتفاده 

2- پالوده سیب

کــه در مــورد آثــار  یــک تقویت کننــدۀ قلــب بســیار عالــِی آشــنا 
ارزشــمند آن، فراوان صحبت شــده اســت »پالودۀ ســیب« هســت.
شــیوۀ تهیــۀ پالــوده ســیب: یــک عــدد ســیب رنــده شــده و 
ــا عــرق  گالب و عــرق نســترن ی کمــی  ــا عســل و  کمــی شــکر ســرخ ی
ــه  کنــار صبحان کنیــم. در صبــح اول وقــت، در  بیدمشــک ترکیــب 
کنــد بــا  می توانــد هــم بــدن شــما را بــرای مقابلــه بــا اســترس آمــاده 
کــه در مــورد ایــن ویــروس می شــنوید و ممکن  اخبــار بســیار زیــادی 
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کنــد  اســت در اضطــراب قــرار بگیریــد و هــم روح شــما را آرام و قــوی 
کنــد و منجــر بــه تقویــت سیســتم  و هــم می توانــد قلــب را تقویــت 
کــی هایــی  کال مــی دانیــد جــزء خورا ایمنــی  بــدن می شــود. و هــم 
کــه سیســتم ایمنــی بــدن را در مجمــوع قــّوت مــی بخشــد. هســت 

2- رّب سیب و به

بــه عــالوه اینهــا بعضــی از رب هــا مقویــات قلب هســتند و در این 
بیمــاری به طــور خــاص توصیــه شــدند؛ مثــل رب ســیب یــا رب به. 
هــر دو هــم قلــب را قــوی می کننــد و هــم معــده را قــوی می کننــد و 
کــه  هــم سیســتم ایمنــی را. بنابرایــن بــاز از آن چیزهایــی هســتند 

بــرای توصیــه عمومــی مــا در بحــث قلــب بــه میــان می آیــد.

3- آب انار و رّب انار

کــه ترشــی بیــش از حــد غالب  انــار و رب انــار و تمــام ترکیبــات انــار 
نداشــته باشــد؛ و ملــس باشــد )تــرش و شــیرین باشــد( و خصوصــًا 
گــر بــا پوســت فشــرده شــده باشــد، ایــن افشــره در قّوت بخشــی به  ا
قلــب و سیســتم ایمنــی بــدن، خیلــی عالی تــر می شــود؛ همان طور 
کاری را می کنــد  کاســبرگ هــم همــان  گل محمــدی و  کــه غنچــه 
گــر انــار را بــا پوســت فشــرده  کــه اینجــا پوســت انــار می کنــد. پــس ا
کرده باشــند، یا آن آب  گرفته باشــند و آن آب را رب  باشــند و آب را 
کننــد، ایمنــی را بســیار قــوی می کنــد. را به صــورت خــام اســتفاده 

پرهیزهای الزم برای حفظ قّوت قلب 
گــرم و تنــد و تیــزی در ایــن شــرایط، مضــر   هــر ادویــۀ پرحــرارت، 
مبــادا  می کنــد؛  تشــدید  را  تــب دار  بیماری هــای  هســت؛  قلــب 

کنیــم!  بی رویــه اســتفاده 
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 گوشت قرمز را مبادا بیش از حد استفاده بکنیم.
کــه بــرای بــدن هــر فــردی خــودش به طــور خــاص   هــر چیــزی 
آلــرژی ایجــاد می کنــد؛ ایــن را اســتفاده نکنیــد حواســتان باشــد 
کبــد  آلرژیزه هــا چــون بــا خودشــان ضعــف ریــه می دهنــد و ضعــف 
ــود.  ــدید ش ــا تش ــدن م ــاری در ب ــود؛ بیم ــث می ش ــد، باع می دهن
کســی نســبت بــه آنهــا  گــر  گفتیــم ا کــه  حتــی همیــن رب هایــی هــم 

کنــد. آلــرژی داشــته باشــد، نبایــد اســتفاده 
گرمــی و تیــزی را   حواســمان باشــد عــالوه بــر اینکــه تنــدی و 

کنیم؛ ترشــی و حّدت ســرد را هم نمی خواهیم  نمی خواهیم زیاد 
کنیــد و تنــد و تیــز  کنیــم؛ مبــادا غذاهــا را؛ بیــش از حــد ســرد  زیــاد 
گفتیــم  کنیــد؛ البتــه از ترشــی های مالیــم اشــکالی نــدارد قبــاًل هــم 
کنــار غذاهــا و اتفاقــًا در ایــن  از دیگ افزاهــای عالــی مــا هســتند در 
کــه ایــن ترشــی  بیمــاری هــم مؤثــر واقــع شــده امــا حواســتان باشــد 
کــه چــون حلــق بــا ترشــی ضعیــف مــی شــود. ســرکه  غالــب نباشــد؛ 
کــه ضعیــف  کال حلــق را ضعیــف می کننــد؛ حلــق هــم  و ترشــی هــا 
شــد تجمــع ویــروس درآن زیــاد می شــود و بیمــاری و ســرفه های 

کوویــد 19 می توانــد تشــدید شــود. خشــک و عالئــم بیمــاری 

از چای، این دمنوش گیاهی ســاده که مســیر سیســتم تنفســی 
ــد. فقــط  کنی ــتفاده  ــد، اس ــازی می کن ک س حلــق و حنجــره را پا
کنیــد چــای واقعــًا چــای باشــد؛ رنــگ و طعمــش طبیعــی  دقــت 

باشــد و مــواد شــیمیایی بــه آن زده نشــده باشــد. 
امــا بهتــر اســت در نوشــیدن دمنــوش تنــوع بدهیــد و دائمــًا و 

بی رویــه چــای نخوریــد.
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11
کاظم؟ع؟:  امام موسی 

خداوند  در صحت بدن و سالمتی 
اعضاء بدن عبد، نعمت هایی دارد 
که بنده،  یاد خدا را بر این نعمت ها 

فراموش می کند. 

کافی، ج 2، ص 654
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کــه با حفــظ الصحــه و اصول شــش گانه  محــور بحــث ایــن اســت 
سالمتی)ســّتة ضروریــه(، ایمنــی خــود را چنــان قــوی نگــه داریــم 
کــه اصــال نیــازی بــه دوا و دارو پیــدا نکنیــم و ان شــاءاهلل ابتــالی بــه 

کــه مجبــور باشــیم از دوا حــرف بزنیــم. ایــن بیمــاری پیــدا نکنیــم 
ــت  ــث حرک ــا وارد بح ــیدنی ه ــا و نوش ــی ه ــث خوردن ــد از بح بع
ــا در ایــن  ــی وقت ه گاه ــه  ک ــویم. چیــزی  و ســکون و ورزش می ش

کافــی در مــورد آن نباشــد.  شــرایط ممکــن اســت اطالعــات 
کاًل  ــال،  ــی از ابت ــرس و نگران ــر ت ــت از س ــن اس ــراد ممک ــی از اف بعض
کــه البتــه  کنــار بگذارنــد و نخواهنــد بــه فضاهــای ورزشــی  ورزش را 
در ادامــه می گویــم ایــن فضاهــا چــه شــرایطی بایــد داشــته باشــد 
نزدیــک شــوند؛ بعضی هــا هــم ممکــن هســت از ترس شــان این قــدر 
کــه ســرکوب حــرارت غریــزی برایشــان ایجــاد کند. زیــاد ورزش کننــد 

1- پرهیز از ورزش های سنگین و طاقت فرسا 

کیــد  در بحــث ورزش، خصوصــًا در طــب ســنتی ایــران، توصیــه ا
کــه وقتــی زمــان همه گیــری بیماری هــا می آیــد و شــایع  شــده 
ــِی طاقت فرســا مضــّر اســت. چــرا؟ چــون  می شــوند؛ فعالیــت بدن
کــه ورزش هــای ســنگین، حــرارت غریــزی بــدن را مصــرف می کنــد؛ 
کســی ورزش  گــر  ایمنــی بــدن و قــّوه بــدن را پاییــن مــی آورد. یعنــی ا
کنــار بگــذارد و فقــط بــه ورزش  حرفــه ای انجــام می دهــد، ایــن را 

کنــد. کتفــا  کننــدۀ سیســتم ایمنــی ا مالیــم تقویــت 

فصل یازدهم

حرکت و سکون و ورزش 
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2- پرهیز از بی حرکتی و تجّمع فضوالت و مواد مضّر در بدن

از طرفــی بی حرکتــی زیــاد هــم باعــث افزایــش بیمــاری خواهــد 
شــد. چــرا؟ چــون بی حرکتــی زیــاد، باعــث می شــود فضــوالت و 
ــود  ــث می ش ــد؛ باع کنن ــدا  ــع پی ــدن تجّم ــّر در ب ــواد مض ــد و م زوای
کنــد؛ در نتیجــه ایمنــی ضعیــف  حــرارت غریــزی فروکــش پیــدا 
شــود و بــدن در مقابلــه بــا بیمــاری تنبــل و سســت و ناتــوان شــود. 
بنابرایــن بی حرکتــی زیــاد، بــدن را ســرد می کنــد و در بیماری هــای 
گیــردار، ســردی به ضــرر بــدن اســت؛ خصوصــًا بیماری هایــی  وا
مثــل همیــن  بیماری هــای فصــل ســرما هســتند؛  گــروه  از  کــه 
کاهــش  کوویــد 19 هــم جــزءش هســت و موجــب  کــه  ــا  کرون گــروه 

مقاومــت بــدن می شــوند.
کنیــم؟«  کــه »چگونــه ورزش   بنابرایــن در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه نــه ورزش و فعالیــت بیــش از حــد را  یــک توصیــه کلــی ایــن اســت 
می پســندیم، نــه بی حرکتــی و ســکون بیــش از حــد را؛ بــدن حتمــًا 
فعالیــت در حــد مجــاز و متعــادل را  الزم دارد و زیــاده روی و افــراط در 

کاری هــم بــد اســت. کــم  آن بــد اســت، تفریــط و 
کــه چــون شــرایط قرنطینــه ایجــاد شــده و   مشــکل اینجاســت 
کــه ایــن تعــادل  خیلــی از افــراد، خانه نشــین شــدند، ممکــن اســت 
کیــد  بیشــتر از قبــل هــم بــه هــم بخــورد و به همیــن خاطر،ایــن تا
مجــّدد را  الزم دانســتم. ان شــاء اهلل  در مــورد اینکــه »چطــور ورزش 
کارهایــی را نکنیــم؟«  کارهایــی را بکنیــم؟« و »چــه  کنیــم؟« و »چــه 

کــرد. صحبــت خواهیــم 
کــه نــه بدن مــا انــرژی و حرارت  کنیــم  گفتیــم بــه مقــداری ورزش 
کن، تنبل و خســته  غریــزی اش را از دســت بدهــد و نــه بــدن ما ســا
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ــع فضــوالت  ــدن تجّم ــه ب ک ــرار بگیــرد  ــت ســکون ق شــود و در حال
کنــد و ســرد شــود و بــه ایــن واســطه مقاومــت بــدن کم شــود. پیــدا 

3- انتخاب ورزش هایی که کل بدن را در بر بگیرند

کل بــدن را  کــه  توصیــه می شــود ورزش هــا، ورزش هایــی باشــند 
کــه صرفــًا  کــه ایــن خیلــی مهــم اســت یعنــی ورزشــی  در بــر بگیرنــد 
گفــت ایــن هــدف  بــا یــک انــدام خــاص انجــام شــود، می شــود 
مثــاًل  نمی کنــد.  فراهــم  مــا  بــرای  را  ایمنــی«  »تقویــت سیســتم 
کار  کــه بدمینتــون بــازی می کنــد؛ فقــط بــا یــک دســت دارد  کســی 
کــه بــاال و پاییــن نپــرد و تحــّرک نداشــته  گــر طــوری باشــد  می کنــد؛ ا
کنیــد یــک نفــر خیلــی  باشــد فایــدۀ چندانــی نــدارد. یــا مثــاًل فــرض 
ــرود و  ــه بــدن بدهــد، فقــط راه ب کلــی ب آرام، بــدون اینکــه تحــرک 

کنــد؛ آن اثــر مطلــوب را نــدارد. پیــاده روی 
کنــد  کنــد و حرکــت  گــر در پیــاده روی تمــام بــدن جنبــش  البتــه ا
متفــاوت اســت و بــرای مــا مطلــوب و مطبوع هســت. ورزش هایی 
کــه صرفــًا یــک انــدام را در بــر می گیرنــد، ورزش هــای هــدف مــا در 
که ورزش، ورزشــی  تقویت سیســتم ایمنی نیســتند. خوب اســت 
کنیــد  کنــد؛ یعنــی از ســر شــروع  کــه همــۀ بــدن را درگیــر  باشــد 
نرمــش را انجــام دهیــد، بیایــد انــدام پایین تــر، تــا پاییــن پــا؛ همــۀ 

کنیــد. عضــالت را و مفاصــل را، درگیــر نرمــش و ورزش 

4- نشانه های مؤثر بودن ورزش در بدن

 بعــد از نرمش هــای تک تــک انــدام، یــک تحــرک عمومــی هــم 
کــه تعــداد تنّفســتان بــاال بــرود؛ رنــگ  بــه بدنتــان بدهیــد؛ طــوری 
چهره تــان یــک مقــدار ســرخ تر شــود و ریزش عــرق در بدنتان شــروع 

شــود. 
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کــه بدنتــان بــه حرکــت افتــاده و سیســتم  اینهــا  نشــانۀ ایــن اســت 
داخلــی بــدن دارد آن فضــوالت و زواید را بیرون می کشــد و در مســیر 
ک ســازی شــود؛ ایــن آن هدفــی  ــا بــدن پا ــان خــون می ریــزد ت جری
کــه مــا داریــم؛ ایمنــی بــدن را تقویــت می کنــد و نمی گــذارد  هســت 
کــه زائدنــد و در بدن  کــه حــرارت غریــزی مــا ضعیــف شــود. و مــوادی 
انباشــته شــده اند، خــارج می شــوند. این شــاخص، میــزاِن ورزش و 

کــه می خواهیــم انجــام دهیــم. نــوع ورزشــی اســت 

5- مکان مناسب برای ورزش در شرایط قرنطینه

کــه در شــرایط قرنطینــه در چــه مکانــی  نکتــۀ بعــدی ایــن اســت 
کنیــم؟ مــکان امن بــرای ورزش کردن کجاســت؟  می توانیــم ورزش 
گر شــرایط ورزش در محیط باز برای شــما  که ا پاســخ این اســت 
کــه حیــاط دارد، آپارتمــان نیســت  مهیاســت مثــاًل خانــه ای داریــد 
و می توانیــد پــرش و جهــش انجــام دهیــد و نگــران همســایه ها 
نیســتید و می توانیــد این چنیــن فضایــی را بــرای خودتــان فراهــم 
داشــتن  اختیــار  در  این صــورت،  غیــر  در  اســت.  خــوب  کنیــد، 
کافــی اســت. مــن همیشــه بــه  فضــای محــدودی بــرای ورزش، 
ــد، چقــدر مــکان  ــم مگــر وقتــی باشــگاه می روی مراجعینــم می گوی
بــه شــما می دهنــد؟ فوقــش یــک فضــای یــک متــر در یــک متــر! 
کنیــد، شــما در فضــای یــک متــر در یــک  کار  گــر بلــد باشــید چــه  ا
کــه الزم داریــد، انجــام دهیــد؛  متــر هــم می توانیــد تمــام ورزشــی را 
کنیــد و مقّیــد باشــید و اهمّیــت آن را  کــه تمریــن  فقــط الزم هســت 
کــه  بدانیــد. وقتــی اهمیــت یــک چیــزی را بدانیــد، باعــث می شــود 
کنیــد و حرکت های مــورد نظر  کنیــد، ســِر ســاعت شــروع  پافشــاری 
کنیــد و ایــن برنامــه  را انجــام دهیــد و بــرای خودتــان برنامه ریــزی 

بــرای شــما قانــون باشــد.
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کنیــد، حتمــًا بایــد تهویــه  گــر داخــل خانــه خواســتید ورزش  ا
بــاز بگذاریــد،  گــر ممکــن هســت یــک پنجــره را  ا کنیــد؛  ایجــاد 
گــردش باشــد؛ تنّفســتان بــا هــوای آزاد ارتبــاط داشــته  هــوا در 
کــه آن فایــدۀ ورزش و  کنیــد  باشــد؛ بتوانیــد هــوای آزاد را دریافــت 

کسیژن رســانی بدنتــان بــاال رود و بیشــتر شــود. ا
گــر ایــن شــرایط در خانــه برای شــما فراهم نیســت و می خواهید  ا
امــن  مــکان  برویــد.  امــن  مکان هــای  ســراغ  بــه  برویــد،  بیــرون 

کجاســت؟ 
اواًل محیــط دارای هــوای آزاد باشــد. مــا به هیچ وجه در فضاهای 
مســّقف و محــدود شــده مثــل باشــگاه ها، اســتخرها، فضاهــای 
گروهــی و تجّمعــی را در ایــن شــرایط بــه هیچ وجــه توصیــه  ورزشــی 
ــه  ــه در ایــن مکان هــا، همچنــان ریســک ابتــال ب ک نمی کنیــم؛ چــرا 

بیمــاری باالســت.
گر شــما  کنید.« ا دوم اینکــه شــما »اصــاًل نبایــد با ماســک ورزش 
کــه تجّمــع هســت حتــی با فاصلــه دو متر بــا طرف  جایــی می رویــد 
کنارتــان هســت بــاز هــم باید ماســک تان را  کــه در  مقابــل یــا فــردی 
کــردن،  بزنیــد تــا بتوانیــد در ایــن فضــا باشــید؛  شــما هنــگام ورزش 
کــه ورزش  کــه نبایــد ماســک داشــته باشــید؛ چــرا  اصــل ایــن اســت 
بــا ماســک، باعــث مســمومیت بــدن بــا ســموم بــازدم تنفســی 

گــر این طــور ورزش نکنیــد، خیلــی بهتــر اســت. می شــود و ا
ــقف  ــدون س ــط ب ــوای آزاد، محی ــد در ه ــرون می روی ــر بی گ ــس ا پ
ــه ماشــین و  ک ــان  ــارک باشــد؛ فضــای خلــوت خیاب ــاًل محیــِط پ مث
گــر ماســک بزنیــد و  دود و آلودگــی نباشــد ماســک نبایــد بزنیــد؛ ا
گر در  ورزش کنیــد؛ ضــررش بیــش از منفعتش هســت. دقت کنیــد ا
شــرایطی قــرار گرفتیــد که با کســی مقابل شــدید، بایــد جلوی بینی 

و دهانتــان را بــا ماســک بپوشــانید.
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ورزش؛ مهمترین عامل سالمتی!
ــر  ــن تدبی ــینا، باالتری ــی س ــس ابوعل ــیخ الرئی ــر ش ــاس نظ ــر اس ب
حفــظ الّصحــه، »ورزش« اســت؛ بعــد از آن تدبیــر غــذا، بعــدش 
تدبیــر خــواب؛ یعنــی اول و اصلی تریــن اصــل را تدبیــر ورزشــی 
کســی درســت ورزش  گــر  کیــد می کنیــم ا می دانــد. همین جــا بــاز تأ
گــر خیلــی هــم بــه  نکنــد و فعالیــت بدنــی درســتی نداشــته باشــد؛ ا
غــذا و خــواب و بــه حالــت روحــی اش برســد؛ بــاز هــم یــک چیــزی 
کــم دارد؛ و آن حفــظ الّصحــۀ اصلــی را بــه دســت نمــی آورد؛ پــس 
ابــن ســینا ورزش  دیــدگاه  از  تدبیــر حفــظ ســالمتی  مهم تریــن 

ــت. اس

پاســخ بــه چنــد ســؤال مهــم دربــاره ورزش در دوران شــیوع 
ــا کرون

آیا ورزش در محیط باز خطر ندارد؟

که ان شــاء اهلل  کوویــد 19 داریم  کــه فعــاًل از  بــا توجــه بــه اطالعاتــی 
کوویــد 19 جــزء  کــه  در آینــده خالفــش ثابــت نشــود ایــن اســت 
ویروس هــای ســنگین اســت؛ یعنــی همــراه بــا ترشــحات تنفســی 
جابجــا  طوالنــی  فاصله هــای  در  بنابرایــن  می شــود؛  جابجــا 
نمی شــود و نمی توانــد ســوار بــر هــوا  شــود؛ بلکــه روی ذرات آب 
و ذرات تنفســی ســوار می شــود؛ بنابرایــن اوج تحّرکــش »دو متــر« 

ــت. اس
کــه  خــب! ایــن چــه خیــری بــرای مــا دارد؟ خیــرش ایــن اســت 
کــه ایــن  کــه بــه فضــای آزاد می رویــم، نگــران ایــن نیســتیم  وقتــی 
کــه در آن تنفــس می کنیــم، آغشــته و آلــوده بــه ویــروس  هوایــی 

گرفتــار شــویم.  باشــد و مــا 
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کــه تمــام ســنگینی های هــوا  در هــوای آزاد خصوصــًا صبحــگاه 
گــر بتوانیــد بیــرون  کــرده و هــوای تــازه و صافــی هســت، ا نشســت 
برویــد در یــک فضــای خلــوت، پــارک یــا فضــای ســبز بــدون اینکــه 
مســائل ایمنــی را نادیــده بگیریــد یعنــی مثــاًل همــه چیــز را لمــس 
کنیــد و بــه دهــان و بینــی دســت بزنیــد بــا رعایــت همــه نــکات 

کنیــد. کنیــد؛ پیــاده روی  کنیــد؛ نرمــش  ایمنــی، ورزش 

در هنگام ورزش هم ماسک بزنیم؟

گــر بــه  گفتیــم حتمــًا در هنــگام ورزش ماســک نزنیــد؛ ولــی ا
کــه ورزش می کردنــد نزدیــک شــدید  افــراد دیگــری  یــا  افــراد، 
زمان هایــی  همــان  فقــط  شــوید،  رد  کنارشــان  از  بــود  الزم  و 
کمتــر از دو متــر شــود، می توانیــد  کــه فاصله هــا ممکــن اســت 
کنیــد و ســپس برداریــد. ترجیحــًا در  موقتــًا از ماســک اســتفاده 
ــا بقیــه حفــظ  کــه فاصله تــان ب شــرایطی خودتــان را قــرار دهیــد 

ــود. ش

تا چه حد ورزش کنیم؟

ــاال  کمــی ســرخ شــوید؛ تنفســتان ب کــه  حــد ورزش ایــن اســت 
بــرود؛ ضربــان قلبتــان بــاال بــرود؛ و نمــی از عــرق، روی بدنتــان 

بنشــیند؛ شــما آن هــدف ورزشــی را بدســت آورده ایــد.

چه نوع ورزشی در این ایام کرونایی مفید است؟

کــه خیلــی بــرای مــا مهــم  یــک نکتــه دیگــر در بحــث ورزش 
مفیــد  می گوییــم  مــا  کــه  ورزشــی  ایــن  کــه  اســت  ایــن  اســت 
هســت و سیســتم ایمنــی را قــوی می کنــد، بــدن را قــوی می کنــد، 
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ورزش هــای هــوازی هســتند؛ ســراغ ورزش های بی هــوازی نروید1. 
کــه هــدف مــا تقویــت سیســتم ایمنــی  مخصوصــًا در ایــن شــرایط 
هســت؛ ایــن هــدف را ورزش هــای بی هــوازی تأمیــن نمی کنــد؛ 
و  ایمنــی  سیســتم  تقویــت  بــرای  هــوازی  ورزش هــای  از  فقــط 
اســتفاده  می توانیــد  ســموم  تصفیــۀ  بــرای  بــدن  ک ســازی  پا
ــت  ــم اس ــان فراه ــش برایت ــی، امکان ــرایط خانگ ــم ش ــر ه گ ــد. ا کنی
و می توانیــد فضــا را در تهویــه و چرخــش قــرار دهیــد، در فضــای 

کنیــد. خانگــی ورزش 

س طبی در ورزش چگونه است؟
ّ

تنف

همین طــور کــه ورزش می کنیــد؛ از »تنّفــس طبــی« اســتفاده کنیــد؛ 
کــه هــوا را بــا فشــار از بینی داخل بدهیم تا شــکم جلو  کنیــد  تــالش 
بیاید و ریه ها کاماًل باز شود و افزایش ارتفاع شکم را کاماًل به چشم 
کنیــم.  ببینیــم و بعــد بــه آرامــی و در چنــد شــماره از دهــان خــارج 
کنیم؛ اغلب ما بلد نیستیم تنّفس  این طور تنفس را باید تمرین 
کنیــم.  کنیــم. بایــد مــدام تنفــس عمیــق شــکمی را تمریــن   طبــی 
ایــن نحــو تنفــس باعــث می شــود ریــۀ مــا قــوی شــود؛ ریــه ظرفیــت 

گنجایشــش بــاال بــرود.  کنــد و  عالــی خــود را پیــدا 
ــاری  ــر بیم ــا در براب ــدن م ــود ب ــث می ش ــا باع ــوع ورزش ه ــن ن ای
کنــد و مــا بــه  خصوصــًا بیماری هــای ویروســی مقاومــت پیــدا 

کــه در آن خــون  کاردیــو یــا ایروبیــک می گوینــد ورزشــی اســت  کــه بــه آن  1ورزش هــوازی 
کســیژن بــه تمــام عضــالت در  کســیژن بــاال بــه وســیله قلــب پمپــاژ می شــود تــا ا بــا ا
حــال فعالیــت برســد. ورزش هــوازی برعکــس ورزش بی هــوازی ســبب افزایــش ضربــان 
قلــب و تنفــس، فعالیــت ریــه هــا و تنفــس می شــود، در حالیکــه در ورزش بــی هــوازی 
کشــتی و...( بــدن شــما به صــورت  یــا انفجــاری )مثــل وزنه بــرداری، دوی صدمتــر، 
گهانــی تحــت فشــار شــدید قــرار می گیــرد. در واقــع تفــاوت ورزش هــای هــوازی و  نا
بی انــدازه  هــوازی  اســت. چنانچــه شــدت ورزش  آن  انجــام  بی هــوازی، در شــدت 

شــدید باشــد )مثــل دوهــای ســرعتی(، بــه ورزش بی هــوازی تبدیــل می شــود.

نکتة طالیی:
بر اساس نظر شیخ 

الرئیس ابوعلی 
سینا، باالترین 

تدبیر حفظ الّصحه، 
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کوویــد 19 ایمنی مــان را بــاال ببریــم. نحــوی در مقابــل 
گیردار  کــه بــدن مــا را در مقابل بیماری هــای وا یکــی از چیزهایــی 
کوویــد 19 ایمــن می کنــد،  کال و علــی الخصــوص االن دربــاره بیمــاری 

ورزش و حرکــت مدیریــت شــده و بــه انــدازه هســت.

آیا آب خوردن در هنگام ورزش مفید است؟

ــزان هنــگام ورزش، یــک بطــری آب  ــود عزی ــده می ش ــی دی گاه
هــم همراهشــان هســت و جرعــه جرعــه می نوشــند. آب نوشــیدن 
کنــد یعنــی بتوانــد  کــه حجــم پیــدا  هنــگام ورزش، خصوصــا آبــی 
کنــد بســیار مضــر اســت؛ یعنــی ایــن ورزش را  معــده را درگیــر و ســرد 

نکنیــد، بهتــر هســت! 
کبــد،  کــردن  کــردن معــده و بــه تبــع آن ســرد  شــما بــا ســرد 
کبــدی خودتــان را ســرکوب می کنیــد و بــه  حــرارت غریــزی و قــوای 
کــه نتیجــۀ  خاطــر همیــن، ضــرر بســیار بزرگــی بــه بــدن می زنیــد؛ 
کوتــاه  کبــد،  گــوارش و سیســتم  آن عــالوه بــر ســرد شــدن سیســتم 
کال حــرارت بــدن و حــرارت غریــزی  شــدن عمــر هــم هســت؛ یعنــی 
کــه زمینــه حیاتــی شــما هســت را از دســت دادیــد. امــا در حــدی 
کــه حلــق خشــکی اش را از دســت بدهــد؛ معمــوال آب را به صــورت 
این صــورت  در  می کننــد؛  اســتفاده  دهــان  در  کــردن  اســپری 
گــر آب در دهــان اســپری شــود، یــا اینکــه این قــدر  اشــکالی نــدارد. ا
گــر  کــه انــگار اصــاًل بــه معــده نرســد، یــا ا کوچــک باشــد  ایــن جرعــه 
کامــاًل حــرارت بــدن را بــه دســت آورده باشــد، در ایــن حــد  رســید، 
کــه شــما قبــل از ورزش  اشــکالی نــدارد. امــا ترجیــح بــر ایــن اســت 

ســیراب شــده باشــید، بعــد ورزش را انجــام دهیــد. 
در خصــوص آب خــوردن بعــد از ورزش هــم بایــد یــک مقــدار 
کنیــد تــا تعــداد ضربــان قلبتــان عادی شــود؛ رنگتــان طبیعی  صبــر 
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را  آب  داریــد  اجــازه  بعــد  شــود،  طبیعــی  تنفــس  تعــداد  شــود؛ 
بنوشــید. 

بــا رعایــت همــه ایــن شــرایط هــم بــاز »آب خیلــی ســرد« یــا »آب 
یــخ« و »نوشــیدنی های ســرد« ممنــوع اســت؛ امــا آب بــا حــرارت 

متعــادِل متناســب بــا مــزاج هــر فــرد، می توانــد اســتفاده شــود.

بــر اســاس نظــر شــیخ الرئیــس ابوعلــی ســینا، باالتریــن تدبیــر 

حفــظ الّصحــه، »ورزش« اســت؛ بعــد از آن تدبیــر غــذا، بعــدش 

تدبیــر خــواب.
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12
امام رضا؟ع؟: 

خواب، سلطان مغز است 

و مایۀ قوام و نیروى بدن.

بحار األنوار، ج 62،  ص 316



112

خواب خوب؛ ضامن حفظ سیستم ایمنی
»خــواب«  موضــوِع  ســالمت بخش،  شــش گانۀ  از  دیگــر  یکــی 
کــه متأســفانه غالبــًا  اســت. خــواب امــر بســیار مهمــی هســت 
ــام قرنطینــه هســت  کــه ای ــام  گرفتــه می شــود و در ایــن ای نادیــده 
کاری بــرای انجــام دادن ندارنــد، یــا  و بــه قــول افــراد، معمــواًل 
کــه می خواســتند در خانــه انجــام دهنــد، تمــام شــده،  کارهایــی را 

بــه خوابیــدن رو می آورنــد. 
کــه »بــد خوابیــدن« و »به هــم زدن  موضــوع بســیار مهــم ایــن اســت 
نظــم خــواب«، باعــث می شــود سیســتم ایمنــی آســیب جــّدی 

ببینــد.
کافــی و بــه موقــع بــرای  مــا قبــاًل در مــورد اینکــه خــواب خــوب، 
کرده ایــم.  صحبــت  اســت،  ضــروری  بیماری هــا  از  پیشــگیری 
کــه یــک پایــۀ حفــظ الّصحــه، خــواب درســت و صحیــح  دانســتیم 
بیماری هــای  خصوصــًا  بیماری هــا،  بــه  ابتــال  کاهــش  و  اســت 
کار دارد.  گیــرداِر فصلــی، بــه سیســتم ایمنی آنــِی ما، خیلی ســر و  وا
گــر یکــی دو روز، یکــی از آن اصــول ســّته را بــه هــم  شــاید حتــی ا
گیــردار در تمــاس دائــم  بزنیــم، به خاطــر اینکــه بــا ایــن بیمــاری وا

هســتیم، چــه بســا خودمــان را در معــرض خطــر قــرار داده ایــم.
ــا بیماری هــای غیرحــاّد  گاه شــما از یــک بیمــاری متابولیکــی ی
صحبــت می کنیــد، در آن شــرایط یــک شــرایطی الزم اســت تــا 
کــه مبتــال بشــود؛ امــا یک وقــت از یــک  بــدن شــما بــه جایــی برســد 

فصل دوازدهم

کرونا الگوی خواب در دوران 
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کــه شــما انــدک  کــه در کمیــن ایســتاده  بیمــاری صحبــت می کنیــم 
کنــد؛ ایــن »کوییــد  کنیــد، ســریع شــما را شــکار  ضعــف ایمنــی پیــدا 
19« از ایــن بیماری هاســت؛ یعنــی یــک لحظــه خطــا، یــک عمــر 

پشــیمانی بــه دنبــال مــی آورد. 

انواع آسیب ها در مورد خواب و عوارض آن
کــه روی برنامــۀ  کیــد مــن ایــن اســت  بــه خاطــر همیــن، توصیــۀ ا
خوابتــان به شــّدت دقــت داشــته باشــید؛ برنامه ریــزی داشــته 
کســی برنامــۀ خوابــش بــه هــم بخــورد  گــر  باشــید؛ یادتــان باشــد ا
کم خوابــی داشــته باشــد، چــه پرخوابــی داشــته باشــد؛ چــه  چــه 
دیرخوابــی داشــته باشــد؛ روزخوابــی داشــته باشــد؛ خــواب بــا 
شــکم پــر داشــته باشــد؛ روی غــذا خوابیــدن داشــته باشــد؛ و تمام 
گفته ایــم مضــر هســت و بــدن را  کــه در مــورد خــواب  چیزهایــی 
کنــد بــه بــدن آســیب می زنــد؛ تمــام این هــا منجــر بــه  ضعیــف مــی 
ضعــف سیســتم ایمنــی می شــود؛ و ضعــف سیســتم ایمنــی منجــر 

بــه افزایــش احتمــال ابتــال بــه بیمــاری می شــود.
گوشــه ذهنتان داشــته باشــید؛ برای  پس شــما همیشــه این را 
ــواِب  ــک خ ــک، ی ــدون ش ــوی، ب ــی ق ــتم ایمن ــک سیس ــتن ی داش
ــب و  ــی، واج کاف ــزان  ــه می ــش ب ــان الزم ــع و در زم ــه موق ــوب، ب خ
ضــروری هســت و امــکان نــدارد شــما بــا یــک خــواب ناقــص، حتــی 
کــرده باشــید؛ بتوانیــد به  گــر همــۀ اصــول غــذا و دارو و... را رعایــت  ا

ســالمتی برســید.

برنامۀ خواِب ایمنی بخش بدن
گــر مــا قبــل از نیمــه شــب )کــه خیلــی بــا ارفــاق داریــم ایــن را  ا
می گوییــم( قــرار بــود فــرد ســاعتی بعــد از غــروب آفتــاب بخوابــد 
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کــه االن دیگــر فصــل ســرما شــروع شــود و روز  ولــی دیگــر می دانــم 
کوتــاه شــود و شــب طوالنــی شــود و ســاعت غــروب جلوتــر بیایــد، 
کنیم ســاعتی بعــد از غروب  خیلــی ســخت هســت افــراد را متقاعــد 
آفتــاب بخوابنــد بنابرایــن حداقــل می گویــم یکــی دو ســاعتی قبــل 
ــا  از نیمه شــب فــرد بــه خــواب رود و ســاعتی قبــل از طلــوع فجــر ی
نهایتــًا قبــل از طلــوع آفتــاب بیــدار شــود، ایــن خــواب می توانــد 

کنــد. ایمنــی بــدن را قــوی 
باالترین انرژی های ایمنی بخش بدن، انرژی های سالمتی بخش 
ــرو  ــدن نی ــه ب ــت؛ ب ــن هس ــاعت های بیــن الطلوعی ــدن، در آن س ب

مــی دهــد؛ بــدن را در برابــر بیماری هــا قــوی می کنــد.
گــر یــک مقــداری بــا پافشــاری ایــن عادت هــای غلــط  خــود افــراد ا
کــه وقتــی  کننــد، درک می کننــد  خــواب و بیداری شــان را اصــالح 
ســحرخیزند چقــدر ســالم ترند؛ چقــدر بانشــاط ترند. توانایی هــای 
بــدن، توانایی هــای ذهنــی، حتــی توانایی هــای عضالنــی بــدن 

ارتقــاء می یابــد. 

تنظیم ساعت خواب؛ ضروری ترین اقداِم ایمنی آفرین
فردی که همیشــه کســل، خمود، سنگین، ســاعت نه ده صبح 
کاری از دســتش برنمی آید؛ دو ســه  بیــدار می شــود و می بینــد هیــچ 
ــه بیــداری واقعــی  ــا از بیــداری ظاهــری ب ســاعتی طــول می کشــد ت
برســد. وقتــی ســحرخیز می شــود، می بینــد چقــدر روزش برکــت 
کــرد؛ ســاعت ده صبــح می شــود، فکــر می کنــد پنــج غــروب  پیــدا 
اســت؛ اینقــدر زمانــش گســترش پیــدا می کنــد و بــا برکــت مــی شــود. 
گــر می خواهیــم از عمرمــان بیشــترین اســتفاده را بکنیــم،  پــس ا
می خواهیــم ایمنــی بدنمــان را بــاال ببریــم بیماری هــا را از بــدن 
کنیــم،  گیــردار بــدن را قــوی  کنیــم و در مقابــل بیماری هــای وا دور 
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کــه خوابمــان به موقــع، به انــدازۀ  واجــب، ضــروری و الزامــی اســت 
کافــی و در شــرایط مناســب باشــد. پــس نکتــۀ مهــم در مســاله 

خــواب، »تنظیــم ســاعت خــواب« اســت.

آیا ساعت طبیعی بدن بعضی ها برعکس است؟ 
کــه مــن شــب  گرفتــه  یــک اعتقــادی در بیــن بعضــی افــراد شــکل 
هــا بیــدارم، چــون توانایــی ام در آخــر شــب بیشــتر اســت؛ اول صبح 
کار نمی کنــد. طــرف آزمــون  ــم؛ ذهنــم نمی کشــد؛ مغــزم  نمی توان
ــاغل هســت؛ دورکاری دارد  ــرد ش ــور دارد؛ درس دارد؛ ف کنک دارد؛ 
کــه بچه هایشــان را می خواباننــد و می گوینــد  یــا حتــی مادرهایــی 
کارهای مــان  بــه خودمــان و  کنیــم و  تــازه می خواهیــم زندگــی 
و... برســیم. لــذا جــوری برنامه ریــزی می کننــد بــرای خودشــان 
ــا ســاعت یــک  کــه ت کــه آرام آرام بدنشــان بــه ایــن ســمت مــی رود 
ــا اذان صبــح بیدارنــد؛ نمــاز می خواننــد و تــازه  یــا دو و بعضی هــا ت
می خوابنــد. ایــن خیلــی اشــتباه اســت. وقتــی به ایــن افــراد برنامه 
می دهیــم و خوابشــان را تنظیــم می کننــد، تــازه اقــرار می کننــد 
کــه چقــدر توانایی هــا در ســحرخیزی و خــواب بــه موقــِع شــب، 

کننــد. افزایــش پیــدا می کنــد و می تواننــد بیشــتر اســتفاده 
می کننــد  فکــر  کــه  آمــده  پیــش  ایــن  خاطــر  بــه  توّهــم  ایــن 
کــه توانایی هایشــان در  این طــوری راحت ترنــد؛ و فکــر می کننــد 

ایــن شــرایط بیشــتر اســت! 

عادت؛ تنها ریشۀ بی نظمی ساعت خواب 
کنــم،  کیــد  مــا در اصــول طبــی چنیــن چیــزی نداریــم. ایــن را تأ
کــه وقــت خــواب هســت  اینکــه فــردی توانایــی و قوایــش در شــب 
کمتــر شــود، بــه هیــچ وجــه در طــب  بیشــتر شــود و در اول صبــح 
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ســنتی نداریــم. فقــط بــه واســطۀ عــادت، چنیــن چیزهایــی ایجــاد 
کــه افــرادی از طفولیــت و  ــر اینجاســت  می شــود. و مصیبــت باالت
ــوند،  ــزرگ می ش ــی ب ــد. وقت ــدا می کنن ــا را پی ــی ایــن عادت ه کودک
احســاس می کننــد جــزء سرشتشــان هســت و اغلــب هــم اینهــا 
کاًل نمی توانیــم شــب بخوابیــم و صبــح نمی توانیــم  می گوینــد مــا 

بیــدار باشــیم.
را عــادت دهیــد؛  خواهــش می کنــم خــود و بچه هــای خــود 
هســت  اداره  نداریــد؛  یــا  داریــد  مدرســه  باشــید  نداشــته  کاری 
یــا نیســت؛ شــما موظفیــد بــرای حفــظ ســالمتی تان شــب زود 
بخوابیــد و صبــح زود بیــدار شــوید. نهایتــًا روز تعطیــل، ســاعت 
خــواب، نیــم ســاعت جابه جــا شــود؛ نــه اینکــه یــک دفعــه از هفــت 
و هشــت صبــح بیــدار شــدن بشــود یــازده دوازده ظهــر؛ و بعــد فکــر 
ــران  ــرای جب ــر ب کث ــد. حدا کنیــد بــه خودتــان اســتراحت می دهی
کم خوابی هــا و خســتگی های طــول هفتــه، روز تعطیلــی شــما نیم 

کنیــد. ــا جابجــا  کنیــد ی ســاعت، ســاعت خوابتــان را بیشــتر 

برنامه ریزی؛ ضرورت دورۀ قرنطینه 
پس به چند نکتۀ مهم دقت کنید:

ــا برنامه ریــزی می توانیــد درســت  یــک برنامه هایتــان را فقــط ب
کنیــد.

کــه می گوینــد مــا در دوران  گنــاه اســت  دو ایــن هــم عــذر بدتــر از 
کاری نداریــم، پــس می خوابیــم! به خاطــر اینکــه فــردی  قرنطینــه 
ــا آخــر  ــل هســت، از اول صبــح ت ــرای عمــر خــودش ارزش قائ ــه ب ک

شــبش را برنامــه می ریــزد.
ــد... از کارهایــی  کار نکــرده داری ــر فکــر کنیــد، می بینیــد این قــدر  گ ا
کــه بایــد بــرای رشــد جســمی و روحــی و ســالمتی خودتــان انجــام 
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گذاشــته اید تــا یــک وقتــی وقــت  کــه  کارهایــی  دهیــد، تــا اغلــب 
ــم.  ــام بده ــم؛ انج کن

کارهــا را از آن صندوقچه هــای قدیمــی خودتــان بیــرون  ایــن 
کنیــد؛ می بینیــد تــازه چقــدر هــم  بکشــید، بنویســید، برنامه ریــزی 
ــد. شــما می توانیــد بهتریــن اســتفاده را از ایــن  ــم می آوری ک وقــت 

شــرایط ببریــد. 
کارهــای جدیــد بــا بچه های تــان  ســه خالقّیــت داشــته باشــید؛ 
کنیــد؛ آنهــا بیشــتر از شــما حوصله شــان ســر مــی رود؛ چــون  شــروع 
هنــوز آن ابتــکار عمــل شــما را ممکــن اســت نداشــته باشــند. پــس 
بــا یــک امیــد و پشــتکاری بــرای زندگــی خودتــان برنامه ریــزی 
کنیــد؛ چــون ممکــن اســت حــاال حاالهــا بــا ایــن »کوییــد 19« ســر 
کار داشــته باشــیم؛ قــرار نیســت بــه ایــن زودی تســلیم شــویم و  و 
فقــط از ســر افســردگی، روزهــا بخوابیــم، شــب هــم دیگــر خوابمــان 
نیایــد؛ بنشــینیم بــا یــک فیلمــی یــا بــا یــک چیــزی خودمــان را 

کنیــم. عمرتــان را حــرام نکنیــد. ســرگرم 

حداقل نیاز بدن به خواب چقدر است؟ 
کم خوابــی، هــم بدخوابــی، هــم دیرخوابــی، همــۀ این هــا  هــم 
بیــدار  زود  صبــح  مــا  می گوینــد  افــراد  از  بعضــی  هســتند.  بــد 
بــد  ایــن هــم  امــا شــب هــم نمی توانیــم بخوابیــم.  می شــویم، 
اســت. حداقــل 6 ســاعت خــواب شــبانۀ فــرد بایــد تأمیــن شــود؛ 
حــاال بســته بــه مزاجــش ممکــن هســت آن نیــاز متفــاوت شــود؛ 
کــه بــرای مــن ســه ســاعت، چهــار ســاعت خــواب  امــا نبایــد بگویــد 
کافــی هســت. حــاال یــک وقتــی هســت تقویــت قــوای روح را و توان 
ــرار  کمــال روحــی ق ــو و  ــرده و آنچنــان در عل ــاال ب قلــب را آنچنــان ب
کــرده؛ آن دیگــر از مســائل طــب خــارج  کــه روح غلبــه پیــدا  گرفتــه 



118

کــه بــا میــزان خــواب  می شــود و بــه مســائل روحانــی وارد می شــود 
کنــد؛ امــا در عمــوم مــردم  کمتــر تــوان خــودش را توانســته حفــظ 

ایــن صــدق نمی کنــد. 
ــت  ــن هس ــود، ممک ــام نش ــر  انج گ ــبانه ا ــل ش کام ــواب  ــک خ ی
روزخوابی هــای  باشــد،  داشــته  روزانــه  کســالت های  فــرد  ایــن 
مکــّرر، عــدم اســتفاده از تــوان و قــوا در روز داشــته باشــد و بــه 

ضــررش تمــام شــود.
که ســاعت های  کلی من این هســت  پــس در مجمــوع، توصیــه 
اولیــه شــب بخوابیــد؛ ســاعت های اولیــه صبــح قبــل از طلــوع فجــر 

بیــدار شــوید؛ و ان شــاء اهلل نهایــت اســتفاده را از ایــن فضا ببرید.
نکتة طالیی:

روی برنامة خوابتان 
به شّدت دقت 

داشته باشید؛ اگر 
کسی برنامة خوابش 

گــر  روی برنامــۀ خوابتــان به شــّدت دقــت داشــته باشــید؛ ا
کســی برنامــۀ خوابــش بــه هــم بخــورد -چــه کم خوابی داشــته 
باشــد، چــه پرخوابــی؛ چــه دیرخوابــی داشــته باشــد؛ چــه 
روزخوابــی؛ یــا روی غــذا خوابیــدن- بــه بــدن آســیب می زنــد؛ 

ــه ضعــف سیســتم ایمنــی می شــود. تمــام این هــا منجــر ب
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13
امیرالمؤمنین؟ع؟: 

گمانی، از بهترین صفات  خوش 

انسانی و پربارترین مواهب الهی 
است.

غررالحکم و دررالکلم، ج 3، ص 388.
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مقدمه
گفته ایــم، بنــای مــا بــر ایــن اســت  کــه پیــش از ایــن  همان طــور 
کــه فقــط بــا »حفــظ الصحــه«، بــا »ســّته ضروریــه« یک ایمنــی عالی 
که بی نیاز از دوا و دارو شــویم و بتوانیم در  برای خودمان بســازیم 
کــه شــیوع پیــدا می کننــد،  گیــر داری  مقابــل انــواع بیماری هــای وا
ِاپیدمــی می شــوند، مثــل بیمــاری »کوییــد 19« بدنمــان را ایمــن 
کافی اســت  کار شــدنی اســت. فقط  کــه ایــن  کنیــم و خواهیــم دیــد 
کــه ایــن »ســبک صحیــح زندگــی«، می توانــد  بــه ایــن بــاور برســیم 
قــدرت و تــوان بــدن مــا را در برابــر انــواع بیماری هــا باالببــرد؛ و حتی 
کنیــم؛ در زمــان بیمــاری هــم  کــه بــه دالئــل خــاص ابتــال پیــدا  گــر  ا
کــه قــوی اســت و ایمنــی عالــی دارد، بهتــر می توانــد مقابلــه  بدنــی 

کنــد و زودتــر بیــرون بیایــد. 
بــه همیــن دلیــل دوبــاره شــش گانه ســالمتی بخش را از دیــدگاه 

طــِب ایرانــی اســالمی مــرور می کنیــم؛ 
ــش  ــی، ش ــبک زندگ ــن س ــالمتی، ای ــن س ــه ای ک ــد  ــان باش یادم
ــه دارد؛ »آب و هــوا«، »خــوردن و نوشــیدن«، »ورزش، حرکــت  پای
و حــاالت  نفســانی  »اعــراض  بیــداری«،  و  و ســکون«، »خــواب 
روحــی« و »احتبــاس و اســتفراغ«. و بایــد بدانیم برای اینکه ســالم 
ــر این هــا و  تــک تــک آن مــوارد  کــم ب بمانیــم، بــه همــۀ اصــول حا

نیــاز داریــم. 

فصل سیزدهم

اعراض نفسانی و حاالت روحی 
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حاالت روحی؛ سریع ترین عامل سالمتی زا 
کــه از ابتــدا طــب ایرانــی مــا بــا تمــام  اصــل بســیار بســیار مهمــی 
ــر ســالمت  کــه ب کــه ســریع ترین چیــزی  قــوا می گفــت، ایــن اســت 
و بیمــاری مــا تأثیــر می گــذارد »حالــت روحانــی« اســت. االن طــب 
کــه ابتــالء بــه ایــن  نویــن و تحقیقــات طــب کالســیک هــم می گویــد 
که ترسشــان زیاد شــده، اضطراب و  کوویــد 19، در افــرادی  بیمــارِی 
گریزان تر هســتند، شــانس  استرس شــان باالســت، از ایــن بیمــاری 
کــه می تواننــد مقاومــت  کســانی  ابتــالء باالتــر مــی رود؛ نســبت بــه 

کننــد و قــدرت روحی شــان را در مقابــل بیمــاری باالبرده انــد.

آرامش؛ عمود خیمۀ سالمتی!
کــه بحــث اعــراض نفســانی و حــاالت روحــی و  پیــش از ایــن هــم 
کــه اصــل و عمــود  گفتیــم  رخدادهــای روانــی را مطــرح می کردیــم، 

حفــظ ســالمتی، »آرامــش« اســت.
وقتــی آن آرامــش، وقتــی آن فــرِح مالیــِم انــرژی و نیروبخــش در 
روح انســان جریــان داشــته باشــد، مقابلــه بــا خیلــی از موانــع بــرای 
او آســان می شــود. در واقــع خیلــی از مســائل را خــود اســترس و 
تــرس ایجــاد می کنــد؛ یعنــی بــرای بــدن، بیماری زایــی می کنــد. 
بیمــاری زای  عوامــل  بــا  شــما  نباشــد،  تــرس  و  اســترس  وقتــی 
که هم  کمتــری در حالــت آرامــش مواجــه خواهیــد شــد؛ در حالتــی 
در دل شــما، در جان شــما و در درون شــما، یک آســایش و توّجه 

عمیقــی وجــود داشــته باشــد.

حاالت روحانی؛ دارای بیشترین اثر در سالمت جسم
کــه می توانــد حــال جســم شــما را تغییــر  ســریع ترین چیــزی 
دهــد، »اعــراض نفســانی« اســت. یعنــی چه جســم شــما به ســمت 
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کنــد، چــه جســم شــما بــه ســمت شــفا و درمــان  بیمــاری حرکــت 
کنــد، حــاالت روحانــی ســریع االثرترین  عوامــل هســتند.  حرکــت 
یعنــی حتــی در زمــان درمــان هــم می بینیــد که ایجاد حالــت روحی 
مســاعد و حالــت فــرح و آرامــش می توانــد حتــی ِســیر درمــان را تنــد 

کنــد و انســان زودتــر بــه نتیجــه برســد.

ترس از بیماری؛ تضعیف کنندۀ قلب
یادمــان  می کنیــم،  صحبــت  پیشــگیری  مقطــع  در  کــه  االن 
کــه اثــر مخربــش را اوال روی قلــب و قــوای قلبــی  باشــد انــواع تــرس 
دارد؛ هــم در اثــر ســردی قلــب ایجــاد می شــود و هــم قلــب را ســرد 
می کنــد؛ یعنــی اثــرش دو طرفــه اســت می توانــد چــه قــدر روی 
کــه هــدف و نقطــۀ حملــه اش قلــب و ریــه هســت، مؤثر  بیمــاری ای 

باشــد.
کردن  کنار بگذاریم. دائم با حالت وحشــت زده برخورد  ترس را 
کنیــم. یــک اعتمادبه نفســی  بــا ایــن بیمــاری را، از فکرمــان خــارج 
کلیــه اصــول را رعایــت  گــر  کــه ا کنیــم؛  در درون خودمــان ایجــاد 
کنیــم، بــا تــوان بــاال، می توانیــم بــا بیمــاری  کنیــم و شــرایط را ایمــن 

کنیم. مقابلــه 
یکــی از چیزهــای خیلــی مهــم، ایجاد »ترس با وســیلۀ خارجی« 
کــه قلــب ضعیــف یــا ســردی دارند،  اســت. یعنــی بــه خیلــی از افــراد 
گــوش دهیــد.  ــا را  کرون کــه اجــازه نداریــد اخبــار  توصیــه می کنیــم 
اجــازه نداریــد پــای تلویزیــون بشــینید و آمــار مــرگ و آمــار بســتری 
کنیــد. شــما  ک، آمــار شــهرها را ببینیــد. نمی خواهــد چــک  خطرنــا
ــی ات را  ــتت را بکــن و زندگ ــت بهداش ــاش و رعای در قرنطینــه ات ب

! بکن
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ــه هــر دو را قبــاًل در بحــث خجلــت و در  ک قلــب ســرد و ضعیــف 
کردیــم هــر دوی اینهــا  بحــث ُجبــن یــا تــرس در مــورد آن صحبــت 
مســتعد هســتند بــرای اینکــه بــه واســطه ایجــاد عامــل تــرس، 
کــه چــون ســرد و  ســردتر و ضعیف تــر شــوند و مســتعد هســتند 
ــه واســطه آن، روح را  ــرس را عمــق دهنــد؛ و ب ضعیــف هســتند، ت

کننــد. ضعیــف 
کــه اصــاًل عوامــِل خارجــِی  پــس مــا بــه ایــن افــراد می گوییــم 
کاهــش دهیــد و حتی االمــکان  ایجــاد تــرس را از اطــراف خودتــان 
کــه قلبتــان قــوی شــود؛  کنیــد و بگذاریــد  تــا می توانیــد حــذف 
یعنــی بــه دســت آوردن قلــب قــوی، نیازمنــد یــک ســری مقدمــات 

ــت. هس
ــه افــراد  کــه اخبــار را ب  از اطرافیــان ایــن افــراد هــم می خواهیــم 
کــه پیــش آنهــا هســتند،  نرســانند و نگرانشــان نکننــد. هنگامــی 
درمــورد ایــن بیمــاری و مشــکالت آن صحبــت نکننــد؛ تا ایــن افراد 
بتواننــد آرام آرام یــک قــّوت قلبــی بگیرنــد و از تــرس فاصله بگیرند. 
تــرس بســیار عامــل مخربــی اســت بــرای ضعــف سیســتم ایمنی 

کوویــد. و ابتــالی بیشــتر بــرای بیمــاری 

غم و اندوه؛ زمینه ساز انواع بیماری
را ضعیــف  ایمنــی  بــه شــدت  کــه  از چیزهــای دیگــری  یکــی 
می کنــد و نیــاز بــه توضیــح زیــاد نــدارد »غــم و انــدوه« اســت. خیلــی 
کــه وقتــی به خاطــر عاملــی غمگیــن و افســرده  از افــراد دیده انــد 

گهــان بــا هــم پیــدا می کننــد. می شــوند، انــواع بیماری هــا را نا
کــه مثــاًل بیمــار  می بینیــد یــک مــادری بــا امیــد از فرزنــد خــودش 
شــرایط  در  او  ســالمت  و  می کنــد  مراقبــت  و  پرســتاری  هســت 
گهــان  کنیــد نا کار می کنــد. امــا فــرض  خوبــی اســت و بــا تمــام تــوان 
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بــه دالئلــی آن بیمــاری غلبــه می کنــد یــا حــال بچــه بــد می شــود، 
کارش را انجــام بدهــد و شــرایط  مــادر ناامیــد می شــود از اینکــه 
ــتری  ــد بس ــه فرزن ــک دفع ــاًل ی ــد مث ــش می آی ــش پی ــی برای غمگین
می شــود؛ یــا آن فــرد از دســت مــی رود یــا بــد حــال می شــود یک باره 
کــه تــا دیــروز ســرپا بــود، یک دفعــه صبــح  کــه ایــن مــادر  می بینیــد 
ــر او  ــواع بیماری هــا ب ــا می شــوید، می بینیــد در بســتر افتــاده و ان پ

کــرده اســت. غلبــه 
کــه باعــث می شــود شــما ســرپا بمانید.  ایــن قــّوت روحیــه اســت 
ــا تمــام تــوان  یعنــی در مقابــل هــر عامــل مخــّرِب آزاردهنــده ای، ب
کــه آن عامل ایســتادگی ســرکوب  کنیــد! همیــن  بایســتید و مبــارزه 
گهان  کــه ســرکوبش را هــم خودتان انجــام می دهید؛ یعنــی نا شــد 
بــه خودتــان بگوییــد دیگــر فایــده نــدارد! مــن نمی توانــم! مــن 
ضعیف تــر از ایــن عامــل بیمــاری هســتم! مــن نخواهــم توانســت 
کــه ایــن را بــه  کنــم! همیــن  در مقابــل آن بیمــاری ایســتادگی 
گفتیــد و بــه ایــن فــاز ِفســردگی و غــم رفتیــد اثــرش همــان  خودتــان 

زمــان شــروع می شــود.
 
ً
کــه واقعــًا مــن مثــال فرزنــد و مــادر را بــه خاطــر ایــن می گویــم 

می بینیــد امــروز مــادر ســرپا هســت و فــردا بســتری شــد. یعنــی 
کار می کــرد، چــون امیــد بــه بهبــود  کــه تــا امــروز داشــت  ایــن آدمــی 
فرزنــدش داشــت؛ یعنــی در زندگــی اش یک عامــل امیدبخش عالی 
کــه مشــکل داشــت، االن خــوب  داشــت، بــه هــر دلیلــی آن بچــه ای 
کــه  کــرد و فــوت شــد، فــردا می بینیــد  شــد، یــا اینکــه بیمــاری غلبــه 
ایــن فــرد در بســتر اســت. یعنــی تمــام عوامــل بیمــاری زای اطــراف 
کنــد، ایــن  ــه ایــن مــادر قــّوت ایمنــی اش افــت  ک ــد  کمیــن بودن در 
امیــد و تــوان در روحــش پاییــن بیایــد و تــرس غلبــه کند تا بــر او غلبه 
گــر گذاشــتیم  کننــد. در بیمــاری کوویــد 19، هــم همین طــور اســت؛ ا
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غــم و انــدوه و افســردگی و نگرانــی از شــرایط موجــود و اینکــه خیلی از 
عزیــزان و دوستانشــان را از دســت دادنــد، ارتباط شــان را بــا دیگــران 
کــم شــده و دیــد و  از دســت دادنــد، رفــت و آمدهــا و ارتباط هــا 
کــم شــده، غــم و انــدوه روی ایــن روح ســوار  بازدیدهــای خانوادگــی 
شــده؛ ایــن فــرد مســتعد بیمــاری می شــود. یعنــی سیســتم ایمنــی 

شــروع بــه ضعیــف شــدن می کنــد.

فکــر زیــاد، مدیریــت نشــده و وسواســی؛ باعث ضعف سیســتم 
ایمنی

گــر فکــر مدیریــت نشــود؛ می توانــد  کنــار ایــن، »فکــر زیــاد«. ا در 
کل صّحــت را مــورد تهدیــد  زیربنــای ســالمت فــرد را بزنــد. یعنــی 

قــرار دهــد.
افــکار مدیریــت نشــده، افــکار زیــاِد آزاردهنــده، افــکار وسواســِی 
تکــرار شــونده، همــۀ اینها باعث ضعف سیســتم ایمنی می شــوند. 
یعنــی شــاید هیــچ چیــز بــه انــدازه وسواســی شــدن، روی بیمــاری 
ــه تنهــا خــودش باعــث  ــد. ن ــراد ضــرر نزن ــه ســالمت اف ــد 19، ب کووی
می شــود ایــن روح ضعیــف شــود در نتیجــه جســم هــم ضعیــف 
دیگــر  بیماری هــای  از  بســیاری  عامــل  خــودش  بلکــه  شــود 
خــالط ســرد 

َ
می شــود. چــون آن وســواس، ارتبــاط نزدیکــی بــا ا

و ســودایی دارد؛ بــا هرچــه بیشــتر شــدنش، تشــدید ســوء مــزاج 
می کنــد و افــراد در واقــع بیمارتــر می شــوند.

ــم همــراه  ــی ه ــای منف ــا تلقین ه ــد ب ــکار ب ــر ایــن اف گ ــًا ا خصوص
کــه االن بیمــاری  کنــم  باشــند؛ یعنــی اینکــه مــن دائمــًا احســاس 
کــه دائــم تلقیــن  گرفتــم و... همیــن  گرفتــم؛ نــه یــه دقیقــه دیگــه  را 
منفــی می کنیــم، ایمنــی بدنمــان را پایین آوردیم. ضعف سیســتم 
درونــی قلبمــان، کبدمــان، ایجــاد می شــود. پس اعراض نفســانی، 
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جایــگاه خــاص دارنــد؛ ایــن َهــّم و افــکار، خیلــی جایگاه شــان در 
ســالمتی ویــژه اســت.

»رعایــت اصــول ایمنــی« و »تفّکــر منطقــی«؛ ســّدی در برابــر 
فاســد خیــاالت 

کــه در معرض انــد، بــه  کــه افــرادی  کیــد می کنــم  مــن توصیــه ا
سالمتی شــان اهمّیــت می دهنــد و ایــن اهمیت باعث می شــود که 
گاهــی بــه وســواس بیفتنــد، شــدیدًا درمقابــل ایــن افــکار بی برنامــۀ 
مدیریــت نشــدۀ زائد، یک ســّدی بچینند؛ یــک برنامه ریزی کنند.
بــا رعایــت اصــول ایمنــی و ایجــاد یــک تفّکــر منطقــی، در مقابــل 
ایــن افــکار بایســتند. خیــاالت فاســِد وسواســی ســوداوی در طــب 
ایرانــی، از مخّرب تریــن عوامــل بــرای مقاومــت قــوای بــدن اســت.
اصــل در ایجــاد تفکــر منطقــی اســت. آیــا بایــد همیشــه مراقــب 
کرونــا باشــد؟  کــه نکنــد ایــن عالمــت بیمــاری مــا، عالمــت  باشــیم 
گرفتــه  گــر تفکــر منطقــی را یــاد  بلــه؛ ایــن منطقــی اســت. امــا ا
کــه در  کــردن آن چیزهایــی  باشــیم، بــا چیــدن مقدمــات، بــا مــرور 
کــردن بــه ســایت ها  گرفتیــم؛ یــا بــا مراجعــه  مــورد ایــن بیمــاری یــاد 
کــه برای مدیریــت و راهنمایــی این بیماری  یــا شــماره تلفن هایــی 
هســت، در عــرض چنــد دقیقــه یــا چنــد ســاعت، به نتیجه برســیم 

کــه یــا هســت یــا نیســت؛ و تمــام!
گرفتــار  کــه ذهــن مدت هــا مشــغول ایــن باشــد و دائمــًا  ایــن 
تلقین هــای منفــی و افــکار منفــی باشــد، مخــرب اســت و سیســتم 
ایمنــی مــا را ســرکوب می کنــد و باعــث می  شــود بیشــتر از قبــل، بــه 

ایــن بیمــاری و هــم بــه ســایر بیماری هــا دچــار شــویم.
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مثبت اندیشــی؛ موتــور حرکــت از »اوج یــک بیمــارِی العــالج«، 
کامــل« تــا »ســالمتی 

کــه »بــرای اینکــه حــال  جمع بنــدی بحــث تــا اینجــا ایــن اســت 
الصحــه،  حفــظ  اصــول  به واســطۀ  و  کنیــم  خــوب  را  روحمــان 
ــرای  ــی ای را ب ایمنــی بدنمــان را باالببریــم و ســالمت جســمی عال
کنیــم »مثبت اندیشــی«  خودمــان داشــته باشــیم و برنامه ریــزی 

کنیــم.  را تمریــن 
کلیــد تقویــت سیســتم ایمنــی اســت. یعنــی  مثبــت اندیشــی، 
یــک  اوج  از  وقت هــا  گاهــی  اســت،  مثبت اندیــش  کــه  فــردی 
بیمــارِی العــالج، خــودش را تــا ســالمتی بــاال می کشــد؛ چــه برســد 
کــه نــه هنــوز مبتــال شــده و نــه هنــوز در شــرایط بیمــاری  کســی  بــه 
کنید. کار  گرفتــه! بــا مثبــت اندیشــی می توانیــد خیلی خیلــی  قــرار 

کاربــردی بــرای تقویــت   نوشــتن نعمت هــای الهــی؛ تکنیکــی 
مثبت اندیشــی

ــه  ــما داده را ب ــه ش ــه ب ک ــی  ــای فراوان ــد و نعمت ه ــًا خداون دائم
که ممکن اســت در زندگی،  یــاد بیاوریــد؛ و شــرایط بســیار عالــی ای 
حتــی بــه واســطه همیــن ویــروس جدیــد بــرای شــما ایجــاد شــده 

کنیــد. باشــد را بــا خودتــان مــرور 
مــن اغلــب بــه بیمارانــم می گویــم نــکات مثبــت را بنویســید؛ 
کــه مــن امــروز بــه خاطــر اینکــه قرنطینــه بــودم، صبــح  بنویســید 
ــا همســرم  ــه بدهــم؛ مــن توانســتم ب ــه بچــه ام صبحان توانســتم ب
کار عقــب افتــاده را انجام  کنــم؛ من توانســتم ایــن  بیشــتر صحبــت 
دهــم و... نــکات مثبــت را بنویســید و ببینید خــدا چه قدر نعمت 

قــرار داده اســت.
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اغلــب افــراد هــم وقتــی نــگاه می کننــد، می بیننــد یــک نعمت هــا 
کــه مدت هــا بــود  و شــرایط جدیــِد مثبتــی برایشــان به وجــود آمــده 
ــا بتواننــد خیلــی از  منتظــر بودنــد چنیــن شــرایطی پیــش بیایــد ت

کارهایشــان را انجــام دهنــد.

کمــال  »زندگــی درشــرایط ســخت«؛ تمریــن حرکــت در مســیر 
ــانی انس

کنیــد بــرای »زندگی  گــر اینطــور هــم نباشــد، شــما تمریــن  حتــی ا
کمــال شماســت؛ ایــن را  کــه مقدمــۀ رشــد و  درشــرایط ســخت«، 
نکتــه مثبــت در نظــر بگیریــد. خداوند شــرایط ســختی را بــرای من 
کمال، خودســازی  که مثل یک انســان واقعی در مســیر  قرار داده 

کمــال قــرار دهــم. کنــم و خــودم را در مســیر 
کــه می توانــد  اصــاًل هنــر انســان و تفاوتــش بــا حیــوان ایــن اســت 
ــه  ــدی را ب ــخت و ب ــرایط س ــر ش ــری، ه ــت و انعطاف پذی ــا خالقّی ب
کنــد. ســخت ترین  نــوع مثبــت و مطلــوب بــرای خــودش تبدیــل 
کــه بدتــر نیســتید  کــه در زنــدان انفــرادی هســت  کســی  شــرایط از 
می توانیــد حتــی در آن شــرایط هــم بهتریــن و عالی تریــن وضعیــت 
کنید. را نســبت بــه امکانــات موجــود، بــرای خودتان برنامه ریــزی 
کنیــد و آن چیزهــا  کــه قبــاًل فکــر نمی کردیــد، فکــر   بــه چیزهایــی 
ــا انعطاف پذیــری.  ــوآوری، ب ــا ن ــا خالقّیــت، ب ــد؛ ب را بدســت بیاوری
یــک  بــا  کــه قبــاًل داشــتید و همیشــه  ُدگمــی  یعنــی آن حالــت 
کــه از صبــح شــروع می شــد تــا شــب را به هــم  خط کشــی هایی 
کنید و االن در شــرایط جدیدتان  بریزیــد؛ یــک برنامه ریــزی جدید 

نهایــت اســتفاده را ببریــد.
ایــن باعــث می شــود آرامــش پیــدا بکنیــد. آرامــش شــما باعــث 
کنند.  می شــود فرزنــدان، همکارانتــان، اطرافیانتــان آرامــش پیــدا 
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کــه بــا شــما در تمــاس هســتند، حــس مثبــت پیــدا  کســانی  همــه 
کننــد. کننــد و بــا شــرایط جدیــد ســازگاری پیــدا 

عبور از این شرایط سخت؛ تمرین قوی شدن برای آینده
ــاز  ــذرد و ب ــرایط بگ ــن ش ــا ای ــم ت کنی ــر  ــت صب ــن وضعی در بهتری
مــا یــک امتحانــی را به صــورت عالــی و موفــق پشــت ســر بگذاریــم 
کــه بــه  و بتوانیــم دوبــاره زندگی مــان را بــا یــک قــدرت بیشــتری 

دســت می آوریــم، ادامــه دهیــم.
گــر از ایــن امتحــان ســربلند بیــرون آمدیــم،  یادمــان باشــد مــا ا
کلی تجربه هــای عالی. حتی  آدم هــای قوی تــری خواهیــم بــود؛ بــا 
قــوای جســمی و روحــی شــما بعــد از ایــن باالتــر خواهــد رفــت. چــرا 
گذاشــتید. بنابراین پرورش و  که یک شــرایط ســخت را پشــت ســر 
کردیــد، چــه از لحاظ جســمی و چــه از لحاظ  کمــال بیشــتری پیــدا 
کــه در درونتــان  ــا بهتریــِن قوایــی  روحــی. مثبت اندیــش شــوید ب

داریــد بــه ســراغ ایــن شــرایط برویــد.

نکتة طالیی:
مثبت اندیشی، 

کلید تقویت 
سیستم ایمنی 

است. یعنی فردی 

کلیــد تقویــت سیســتم ایمنــی اســت. یعنــی  مثبــت اندیشــی، 
گاهــی وقت هــا از اوج یــک  کــه مثبت اندیــش اســت،  فــردی 
بیمــارِی العــالج، خــودش را تــا ســالمتی بــاال می کشــد؛ چــه 
کــه نــه هنــوز مبتــال شــده و نــه هنــوز در شــرایط  کســی  برســد بــه 

گرفتــه! بیمــاری قــرار 
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14
امیرالمؤمنین؟ع؟: 

گرسنه نشدی غذا نخور و هنوز  تا 
اشتها داری از غذا دست بکش و 

غذا را خوب بجو و قبل از خوابیدن 
کن؛ قضای حاجت 

کنی از مراجعه  گر این نکات را رعایت  ا
به طبیب بی نیاز می شوی. 

خصال، ص 229
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هــر شــش پایــه ایــن »ســتۀ ضروریــه« بــرای افزایــش سیســتم 
ــًا در  ــتند؛ خصوص ــب هس ــا واج کرون ــاری  ــا بیم ــه ب ــی و مقابل ایمن
کنیــم و همچنیــن در بحــث  کــه االن صحبــت مــی  امــر پیشــگیری 

ــت. ــم پرداخ ــه آن خواهی ــه ب ــاءاهلل در ادام ــه ان ش ک ــان  درم
کــه  ک ســازی« ایــن اســت  یکــی از مســائل مهــم در اصــل »پا
ک ســازی بــدن از ســموم و مــواد  کــه مســئول پا تمــام اندام هایــی 
کار  گیــردار، بایــد  زائــد هســتند، در فصــل اپیدمــی بیماری هــای وا

خودشــان را بــه نحــو احســن انجــام دهنــد.
کــه نقــص داشــته باشــند، منجــر  کــدام از ایــن سیســتم ها  هــر 
می شــود بــه اینکــه مقــداری از ســموم و زوایــد و مــواد بیمــاری زا 
در بــدن مــا انباشــته شــود؛ و چــون شــرایط محیطــی مــا شــرایط 
هســتیم،  بیشــتری  بیماری هــای  معــرض  در  و  اســت  خاصــی 
باعــث می شــود مــا بیشــتر بیمــار شــویم. یعنــی همیــن انــدک 
کرد  ســموم و مــواد زایــد و فضــوالت بــرای مــا دردســر ایجــاد خواهــد 

کــرد . و بــدن مــا را ضعیف تــر خواهنــد 
ک ســازی« یــک اصــل بســیار مهــم داریــم؛  پــس مــا در امــر »پا
کــه مســئول دفــع فضــوالت بــدن مــا هســتند،  کلیــه اندام هایــی 
کلیــه، َمســاِم عــرق مــا، سیســتم های تصفیه گــِر  مثــل روده هــا، 
خــون قاعدگــی درخانم هــا و... بایــد همــه به خوبــی و به درســتی 
ک ســازی شــود. پــس بایــد حواســمان بــه آنهــا  کننــد تــا بــدن پا کار 
جمــع باشــد تــا از انباشــته شــدن انــدک ســموم و مــواد زائــد در 
ــدن خودمــان را از خطــر دور  کنیــم و ب ــدن خودمــان جلوگیــری  ب

نگــه داریــم.

فصل چهاردهم

ک سازی  بدن از سموم(  احتباس و استفراغ )پا



133

ک سازی بدن  اندام های مسئول پا
ک ســازی بــدن  کــه مســئول پا یک ســری اندام هایــی داریــم 
کــه ســموم و زوائــد را  هســتند و فلســفه آفرینــش اینهــا ایــن بــوده 
ــم  ــار هض ــا چه ــد م ــه می دانی ک ــور  ــد. همان ط کنن ــارج  ــدن خ از ب

در بــدن داریــم:
هضــم اول: مربــوط بــه معــده اســت؛ از دهــان شــروع می شــود تــا 

انتهــای معــده ادامــه دارد؛ فضــوالت و زوائــدش را می فرســتد بــه 
ک ســازی شــود.   کــه از طریــق روده هــا تخلیــه و پا ســمت روده هــا 

کبــد اســت؛ ایــن هضم،  هضــم دوم: از انتهــای معــده تــا انتهــای 

کلیه هــا و از طریــق ادرار  فضوالتــش را غالبــًا می فرســتد بــه ســمت 
دفــع می کنــد. 

هضــم ســوم و چهــارم: در درون عــروق و درون ســلول هســت. 

کــه ســطح بــدن را  از طریــق مســام بــدن مثــل عــرق و چرکــی 
کــه درون مجــاری قــرار می گیرنــد مثــل  می پوشــاند و ترشــحاتی 

گــوش و بینــی و... تخلیــه می شــوند.  ترشــحات 
و مقــداری هــم بــاز بــه ادرار اضافه می شــوند و تخلیه می شــوند. 
که دائمًا  کــردم، نیاز دارنــد  کــه خدمتتان عرض  تمــام مســیرهایی 
کــه انســدادی در آنهــا رخ  مــورد بررســی واقــع شــوند و توجــه شــود 

کنیم  کار موجــب می شــود پیشــگیری  ندهــد؛ ایــن 
کــه مبــادا تــک تــک ســلول های بــدن در فضایــی مســموم قــرار 

کارشــان را بــه درســتی انجــام دهنــد.  بگیرنــد و نتواننــد 
ک سازی را از همان مرحلۀ هضم اول شروع می کنیم. بحث پا

ک سازی و مجاری هر یک انواع پا
1- دفع از طریق روده ها

کار خیلی خیلــی مهمی انجــام می دهند.پرحجم ترین  روده هــا 
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ــه وارد مســیر روده هــا می شــود، دائمــًا حداقــل  ک ــدن  فضــوالت ب
روزی یک بــار بایــد از بــدن تخلیــه شــود. بنابرایــن از دیــدگاه طــب 
کارنکــردن روزانــۀ روده هــا، به خصــوص در  ایرانــی، یبوســت یــا 
زمــان شــیوع بیماری هــا بــدن را بــرای انــواع بیمــاری مســتعد 
می کنــد. چــرا ایــن »به خصــوص« را می گویــم؟ یــک وقتــی هســت 
بیمــاری یــک زمــان طوالنــی نیــاز دارد بــرای اینکــه یــک فــرد را 
کنــد؛ یــک وقتی هم هســت نــه، بیماری در کمین ماســت؛  گرفتــار 
کــرده و در حــال اپیدمــی هســت و  بیمــارِی حــاد شــیوع پیــدا 
کنیــم، مــا را بیمــار می کنــد. در ایــن  بــه محــض اینکــه یــک خطــا 
کــه هیــچ مــادۀ ســّمی، هیــچ مــاده  صــورت بایــد حواســمان باشــد 
فضولــی و زائــدی در بــدن انباشــته نشــود. پــس خصوصــًا در زمــان 
کــرد و بــدن را  گیــر دار، یبوســت را بایــد رفــع  شــیوع بیماری هــای وا

ــرد. ک ــازی  ک س ــب پا مرت
را  یبوســت  کــه  کــه غذا هایــی هســتند  باشــد  یادمــان  بایــد 
کنیــم  افزایــش می دهنــد؛ در »شــرایط پیشــگیری«، بایــد ســعی 
حداقــل  بــه  یــا  کنیــم  حــذف  زندگی مــان  از  کاًل  را  غذاهــا  ایــن 
کــه منــع مطلق اســت؛ به  ممکــن برســانیم. در »شــرایط بیمــاری« 

کــرد. هیچ وجــه ایــن غذاهــا را نبایــد اســتفاده 

غذاهای مضر برای سیستم گوارش 

1- غذاهای غلیظ
کــه هضم شــان ســنگین  گــروه غذاهــای غلیــظ یعنــی غذاهایــی 
اســت و فضوالت شــان زیــاد و ســنگین هســت نشســت می کننــد 
کــه حالــت خمیــری  و بــه آســانی تخلیــه نمی شــوند؛ غذاهایــی 
مقاومــت  و  چســبندگی  نــوع  یــک  می شــوند  باعــث  و  دارنــد 
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کــه ســنگین هســتند  کی هایــی  دفــع، در بــدن ایجــاد شــود. خورا
گوشــت خواری مکــّرر، خــوردن بیــش ازحــِد برنــج، غذاهــای  مثــل 

کلوچه هــا. کیــک و  کارانی هــا و  خمیــری، رشــته ها و ما

کی های کاذب 2- خورا
کاذب، بیشــترین آزار را بــه سیســتم های  کی هــای  انــواع خورا
فســت فودها،  مثــل  می کننــد؛  وارد  گوارشــی  دفــع  و  جــذب 

چیبــس، پفــک، تنّقــالت مضــر و...

کی های با طعم گس 3- خورا
غذاهایی که طعم گس دارند، یبوست زا هستند. 

گرفتگــی در بــدن ایجــاد می کنــد، روده ها  کــه قبــض و  هرچیــزی 
را هــم بــه همــان میــزان حالــت قبــض ایجــاد می کنــد. ترشــی های 
گــس مثــل خیلــی زیــاد ســماغ، آبغــوره و غــوره خــوردن، ایــن حالت 

کــه ایجــاد می کنــد، باعــث یبوســت زیــاد مــی شــود. گســی 
کــه گــس هســتند، خــوب نرســیده اند، مــوادی که   خرمالوهایــی 
وقتی می خورید دهانتان جمع می شــود، یبوســت را زیاد می کند. 
گــر زیاد مصرف شــود. چــون انرژی زاســت بدن  میوهایــی مثــل مــوز ا

را قــوی می کنــد؛ امــا از آن طــرف یبوســت را زیــاد می کند.
اســتفاده از ایــن مــواد، باعــث می شــود حجــم تخلیــۀ ســموم از 
کــم شــود و بــدن همچنــان درمعــرض بیمــاری باقــی بمانــد.  بــدن 

از غذاهای روان و دارای سبزیجات زیاد استفاده کنیم
ســری  یــک  بــا  بــدن  کــه  دهیــم  اجــازه  این هــا  جــای  بــه 
کــه مایعــات بیشــتری دارنــد و روان تــر هســت مثــل  کی هایــی  خورا
ــاد هســت و امثــال  کــه سبزی شــان خیلــی زی ســوپ ها، آش هایــی 
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کنــد. اینهــا یبوســتش را برطــرف 
کارکنــد؛  گوارشــتان  کنیــد هــر روز  گیــر بیمــاری، دقــت  در زمــان وا
کنیــد و ایــن مشــکل را  گــرالزم شــد بــا پزشــک مشــورت  حتــی ا
گــر الزم هســت روزانــه بــه همــان آب جــوش عســل و  کنیــد. ا رفــع 
کنیــد. یــا مقــداری ملّین هــای  کشــیر اضافــه  آبلیمــو، مقــداری خا
کنیــد تــا روده هــا را  گاهــی آلوبخــارا بــه غــذا اضافــه  خیلــی ضعیــف و 

کنیــد. درجریــان و فعــال نگــه داریــد و از یبوســت جلوگیــری 
کرونا این هســت  پس یکی از اصول تندرســتی در پیشــگیری از 
کــه بــدن انجــام  ک ســازی هایی  کــه بایــد حواســمان بــه هضــم و پا

می دهــد باشــد.

2- دفع از طریق کلیه ها 

کلیه هــا باشــد.  کامــل و خــوب ادرار از   حواســمان بــه دفــع 
کــه  کــه عــادت می کننــد بــا همــان دســتورالعمل هایی  افــرادی 
کافــی نوشــیدن و بــدن را از حالــت خشــکی خــارج  االن دادیــم آب 
کــردن و آب الزم را بــه بــدن رســاندن غالبــًا ایــن مشــکل را ندارنــد. 
کلیه هایشــان  از  ادرار  بــه همــان میــزان هــم دفــع آب و  یعنــی 
کــه به واســطه هضم  افزایــش پیــدا می کنــد؛ بنابرایــن دفــع ســموم 
ــد انجــام شــود خــوب انجــام می شــود و  کلیه هــا بای دوم از مســیر 

کمتــر می شــود. نگرانی هــا 
کافــی، دم نوش هــا، نوشــیدنی ها و... خیلــی   بــا نوشــیدن آب 
کلیه هــا را فعال تر کنیم  کار تصفیــه بــدن را پیــش ببریــم؛  می توانیــم 
و تســویه ســموم از طریــق ادرار را بــاال ببریــم. پــس آن نوشــیدنی ها و 
کــه دارند، فعال نگه داشــتن  دم نوش هــای مفیــد، یــک هنر دیگری 

کلیه هاســت.
ــع  ــد، از تجّم ــدن می چرخن ــات در ب ــی مایع ــد وقت ــان باش یادم
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ویروس هــا جلوگیــری می کننــد؛ بعــد از اینکــه مایعــات بــه ســمت 
کلیه ها رفتنــد، در تمام این  کبد به ســمت  کبــد آمدنــد و از ســمت 
ک ســازی را انجــام می دهنــد و ســموم و زمینه ســازهای  مســیر، پا
تجمــِع عوامــل بیمــاری زا را هــم بــا خودشــان خــارج می کننــد؛ این 

کمــک بزرگــی بــه ســالمت اســت. یــک 
کافی مایعات بنوشــید و   بــرای ســالمتی الزم اســت، هــم میــزان 

هــم به درســتی و به جــا تخلیــۀ ادرار را انجــام دهیــد.
کلیه هــا  نگــه داشــتن ادرار بیــش از حــد طوالنــی، باعــث می شــود 
کــه مثانــه پــر می شــود  ضعیــف و دچــار برگشــت ادرار شــوند. وقتــی 
ــر اینکــه بــدن مســموم  و ادرار در آن تجّمــع پیــدا می کنــد، عــالوه ب
می شــود، باعــث اســترس و بی قــراری هــم می شــود. پــر شــدن 
مثانــه و تخلیــه نکــردن به موقــع، خــود از عوامــل ایجــاد اســترس 
اســت؛ بنابرایــن از چنــد جنبــه بــه بــدن خــود ضربــه می زنیــم. 
کنیــم.  یادمــان باشــد ادرار را بــه موقــع و در زمــان مناســبش تخلیــه 

3- دفع از طریق تعریق و بخارات بدن

کارهــای مهــم، تخلیــۀ مناســب ســموم از طریــق هضــم  یکــی از 
ــه مســیر مهــم آن تعریــق اســت؛ یعنــی از  ک ســوم و چهــارم اســت 
کــه همــراه بــا رطوبــت اســت و  مســام1 و منافــذ بــدن و مــوادی 
بــه عــرق آغشــته اســت، همــراه بــا ایــن رطوبــت از بــدن خــارج 
می شــود؛ مــا ایــن ترکیــب را بــه اســم عــرق می شناســیم. البتــه 
خیلــی از ایــن رطوبت هــا را به صــورت عــرق نمی بینیــم؛ خیلــی از 
آنهــا به صــورت بخــارات نامحســوس در آمــده و مــا بصــورت عــرق 
آن را حــس نمی کنیــم؛ البتــه در ایــن حالــت هــم تصفیــه بــدن از 

ســموم و زوائــد را بــر عهــده دارد.

1- سوراخ های بن موها

نکتة طالیی:
کلیه اندام هایی 
که مسئول دفع 
فضوالت بدن 
هستند مثل 
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بسته بودن منافذ پوستی، موجب بازگشت سموم به بدن
کــه این مســام  البتــه الزمــۀ انجــام صحیــح ایــن فرآینــد آن اســت 
کــه در ایــن نواحــی هســت،  و منافــذ بــاز باشــند؛ و ایــن پوششــی 
ک باشــد، باعث  گــر پوشــش بــدن خیلی چســبنا مناســب باشــد. ا
کار تصفیــه  می شــود ایــن مســام بســته شــوند و نتواننــد بدرســتی 
کــه در مناطــق  گــر پوشــش و لبــاس مــا  و تعریــق را انجــام دهنــد. ا
گرفتــه، جنــس نامناســب و جنــس پالســتیکی  و منافــذ بــدن قــرار 
کــم باشــد، نمی گــذارد ایــن تعریــق بــه درســتی انجــام شــود.  و مترا
گریــز از بــوی عــرق یــا ترشــحات عــرق، مناطق تعریق  گــر مــا بــرای  ا
گیاهــی، چــه معدنــی بــه هــر  را بــا ضدعرق هــا چــه شــیمیایی، چــه 
کــرده باشــیم؛ بــه بدمــان ضــرر زده ایــم  طریقــی مســدود و تنــگ 
کــه در ایــن  کــه نمی گذاریــم ایــن تعریــق درســت انجــام شــود؛ چــرا 
ــدن مســموم می شــود.  ــد و ب ــدن برمی گردن ــه ب شــرایط، ســموم ب

کــه  پــس بــه عنــوان جمع بنــدی می توانیــم این طــور بگوییــم 
یکــی از راه هــای تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن، بیــرون ریختــن 
که دائمًا در مراحل هضم در بدن تشــکیل  ســموم و زوائدی اســت 
گر  می شــود؛ یکــی از راه هــای آن عــرق و تعریــق مناســب هســت؛ که ا
انجــام نشــود، بــدن مســموم می شــود. پــس ایمنــی بــدن ضعیــف 

می شــود و اســتعداد مــا بــرای بیمــاری بیشــتر می شــود. 
برای دفع کامل سموم، باید:

کنیــم بــه تعــداد مناســب  ک نگــه داریــم و تــالش   روده هــا را پــا
دفــع انجــام شــود. 

 ادرار، فعــال، در جریــان، پرحجــم و به موقــع تخلیــه شــود. 
پــس هیچ وقــت ادرار را نگــه نداریــد؛ شــب بــا ادرار نخوابیــد؛ حتمــًا 
کــه در مــورد  کنیــد؛ و تمــام اصولــی  مثانــه را قبــل از خــواب تخلیــه 

کنیــم.  گفتیــم را رعایــت  دفــع ادرار قبــاًل 
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کنیــم و بــه تعریــق مناســب    شــرایط مســاعد تعریــق را فراهــم 
ــا ورزش  ــم ب ــی نداری ــق خوب ــم تعری ــر دیدی گ ــم و ا کنی ــت  ــدن دق ب
کنیــم تــا ســم  کــردن، فعالیــت و ایجــاد تحــرک، تعریــق را ایجــاد 

زدایــی تشــدید و بهتــر شــود. 
 بعــد از هضــم ســوم و چهــارم، مجاریــی مثل ترشــحات بینی و 
حلــق، حتمــًا بایــد بــه درســتی تخلیــه شــوند. یادمــان باشــد محــل 
کوویــد 19، در حلــق و  حملــه ی اولیــه و تجمــع اولیــه ی ویــروس 
گــر ایــن  حنجــره هســت؛ یعنــی فضــای پشــت بینــی، پشــت حلــق. ا
ک ســازی و ســالم نگــه داشــته نشــوند و  مناطــق بــه درســتی پا
خودشــان محــل تجّمــع عفونت هــا و ترشــحات ســموم و فضــوالت 
شــده باشــند؛ اســتعداد بیشــتری بــرای ابتــال ایجــاد می شــود. لــذا 
کیــد می شــود در توصیه هــای ایــن روز هــا و شــاید شــنیده  خیلــی تأ
گاه و  ــد،  گرفتی ــرار  ــر ق ــق پرخط ــر در مناط گ ــد ا ــه می گوین ک ــید  باش
کنیــد. در واقــع طــب کالســیک هــم  بــی گاه آب نمــک رقیــق، قرقــره 
توصیــه می کنــد شستشــویی دهان و حلــق را بعد از هــر بار مراجعه 

کاری تــان قــرار دهیــد. بــه منــزل جــّدی بگیریــد و جــزء برنامــه 
که در درجــه اول، محل تجّمع فضوالت   توصیــه مــا این اســت 
کــه  ک ســازی هایی  کنیــد؛ مثــل پا بــدن در ایــن نواحــی را تخلیــه 
از دمــاغ و حلــق انجــام می گیــرد و نزله هــا و خلط  هــا  را تخلیــه 
کنیــد؛ چــه اول صبــح و چــه آخــر شــب. خصوصــًا  ک ســازی  و پا
ــه در  ک ــرژی زا مثــل پاییــز،  بچه هــا در آغــاز فصل هــای حســاس آل
معرضــش هســتیم شــرایط ترشــحاِت بیــش از حــد برایــش فراهــم 
کــه بچــه می خوابنــد،  کــه ممکــن اســت شــب  شــود؛ تــا جایــی 
بینــی و حلق شــان مســدود شــود؛ ترشــحات بیــش از حــد باشــد. 
خــالط در حلق، 

َ
کشــیدن و همین تجمــع ا همیــن خشــک نفــس 

ــاال ببــرد؛ بنابرایــن الزم  ــه بیمــاری را ب ــد اســتعداد ابتــال ب می توان
کنیــم. ک ســازی  اســت اینهــا را پا
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کنیــد؛   نمی گویــم دائمــًا بــا آب نمــک یــا دیگــر محلول هــا غرغــره 
گــر قــرار  کــه غرغــرۀ دائــم، ممکــن اســت ضعــف بدهــد. بلکــه ا چــرا 
کافــی اســت. فقــط  کنیــم؛ آب ســالِم ســاده  ک ســازی  اســت پا
گاهــی نمــک، خیلــی  کــرده و  گاهــی اوقــات، بــا مقــداری بابونــۀ دم 
کــدام از ایــن  کنیــد. ولــی هــر  مختصــر را می توانیــد بــه آب اضافــه 
کنیــد؛  تعــداد و پی در پــی اســتفاده  پــر  نبایــد مکــّرر و  را  دواهــا 
به خاطــره اینکــه ممکــن اســت باعــث ضعــف ایــن سیســتم ها 
 شــود؛ یــا اینکــه خــودش تحریک کننــده و آلــرژی زا باشــد. پــس آب 

کافــی اســت. ــرای شستشــویی و تخلیــه  ســاده ب

نقش استحمام در تقویت یا تضعیف بدن
کنیم؟« بحث خیلی مهمی  در این که »چگونه باید اســتحمام 
در طــب ایرانــی وجــود دارد؛ امــا در زمــان شــیوع بیماری هــای 
کننــده به شــدت پرهیــز داده  گیــردار، از حمــام طوالنــی و خســته  وا
که برای ورزش های  شــده اســت. فلســفه اش همان چیزی اســت 
قــرار  شــرایطی  در  فــرد  وقتــی  گفتیــم.  خســته کننده  و  طوالنــی 
ــوان می گــذارد، بیــش از حــد خســته  کــه بیــش از حــد، ت می گیــرد 
گــر یــک نــوع فعالیــت  کاهــش پیــدا می کنــد. ا می شــود، انــرژی اش 
کــه باعــث  شــود حــرارت غریــزی و تحــرک  و تحرکــی صــورت بگیــرد 

کنــد، طبیعتــًا اســتعداد بیمــاری اش بــاال مــی رود.  فــرد افــت 
کننده، حمام های  البته منظور از حمام های طوالنی و خســته 
کــه از صبــح می رفتنــد و بیــت بــه بیــت می نشســتند،  قدیــم اســت 
کلــی طــول می کشــید تــا قبل از ظهــر از حمام در بیاینــد؛ این توصیه 
بــه آن برمی گــردد. ولــی ممکــن اســت بعضــی از افــراد عــادت داشــته 
باشــند، به صــورت طوالنــی در حمــام بمانند و فعالیت هــای خاص 

انجــام دهند.  
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سونا و استخر در شرایط کرونایی 
ــاه  کوت گیــردار، زمــان حمــام را  ــام بیماری هــای وا ترجیحــًا در ای
امــروزی اش  مشــابه  شــاید  نباشــد.  پرفعالیــت  خیلــی  کنیــد؛ 
کیــد مــا ایــن اســت ســونا رفتــن و  ســونا و اســتخر باشــد. توصیــه ا
بخارگرفتن هــای طوالنــی و اســتحمام های حالــت ســونا و اســتخر 
ــش  ــد و توان ــرف می کن کــه زمــان می بــرد و خیلــی فــرد انــرژی مص
کاهــش پیــدا می کنــد و ممکن اســت اســتعداد شــما بــرای بیماری 
بیشــتر شــود. پــس در ایــن ایــام چنیــن فعالیت هایــی نداشــته 
باشــید. البتــه مشــروط بــه اینکــه ایــن ســونا و اســتخر، شــخصی و 

خصوصــی باشــد؛ 
کاًل بــا  کــه  گــر محــل اجتمــاع و اســتخر و ســونای عمومــی باشــد  ا
شــرایط فعلــی، اصــاًل توصیــه  نمی کنیــم. چــون هــم میــزان ابتــال را 
بــاال می بــرد، هــم رطوبــت مــکان، امــکان رشــد ویــروس را افزایــش 
می دهــد و هــم مســّقف و بســته بــودن فضــا و تجمــع، همــه این هــا 
گــر حمام  احتمــال انتقــال ویــروس بــاال می بــرد. نکتــه مهــم این کــه ا
کردیــد، کوتــاه هــم بــود و خســته کننده هم نبود؛ شــما بایــد از حمام 
گــرم نگــه داریــد و بــا بــدن خیــس و  کــه خــارج می شــوید، بدنتــان را 
کولــر و...  مرطــوب، در معــرض هــوای آزاد یــا ســرد یــا در معــرض بــاد 
گــرم نگــه داریــد.  قــرار نگیریــد؛ بعــد از خــروج از حمــام، حتمــًا بــدن را 

حفاظت از نقاط حّساس بدن، پس از استحمام 
خصوصًا دو ناحیه خیلی مهم است؛ 

کــه حتمــًا بایــد خــوب بپوشــانید تــا بــاد بــه  اول - »ســر« و »گلــو«، 

آن نخــورد؛ نزله هــا و ریزش هــا تشــدید نشــوند، تا خدای نخواســته 
باعــث نشــود اســتعداد ابتــال بــه بیمــاری »کوییــد 19« در بدن شــما 

بــاال بــرود و احتمــال ابتالئش بیشــتر شــود.
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کــه ســرد نشــود. مثــاًل از  کــرد  دوم - »پاهــا« را بایــد مراقبــت 

کــف پــا را روی ســرامیک ســرد نگذاریــم؛  کــه بیــرون آمدیــم،  حمــام 
ــر فصــل ســرما شــروع شــده باشــد.  گ خصوصــًا ا

گــر تعریق  گــر فصــل ســرما شــروع شــد، حتــی در غیرحمــام هــم ا ا
کنیــد تــا جلــوی ابتــال بــه بیماری  داشــتید، ایــن نواحــی را مراقبــت 

را بگیرید.
بــا رعایــت تمــام ایــن مســائل، اســتفاده از حمــام بســیار مفیــد 
حمــام  بیمــاری زا،  مــوارد  بــا  تمــاس  از  بعــد  خصوصــًا  اســت، 
ــل،  ــاال ببــرد و در مقاب ــد شــانس ســالمت شــما را ب ســریع می توان
کننــده و مکــرر و بــا عــدم رعایــت  حمام هــای طوالنــی، خســته 
کاهــش دهــد.  گفتیــم، می توانــد ایمنــی بــدن شــما را  کــه  نکاتــی 

کــه مســئول دفــع فضــوالت بــدن هســتند  کلیــه اندام هایــی 
کلیــه، َمســاِم عــرق مــا و... - بایــد همــه  -مثــل روده هــا، 
ک ســازی شــود. پــس بایــد  ــا بــدن مــا پا کننــد ت کار  به خوبــی 

حواس مــان بــه آنهــا جمــع باشــد!
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ح واژه صفحهواژه شر

اعراض 1
نفسانی    

که به نفس انسان عارض 14 حالت هایی 
ح، غم و  ع، فر می شود شامل: غضب،  فر

هم و محبت .... 

  نگه داشتن ادرار )حبس البول(14احتباس2

اعضای 3
رئیسه  

کبد و سر است 26 شامل : قلب و 

که با خرابی سینه و 26شروع نزله   4 زکام،  به خصوص زکامی 
سرفه همراه باشد.

ــه در طــّب 28تریاق  5 ک ــا داروهــای مســّکن و مخــّدر  غــذا ی
کار  بــه  و ضــد ســم  به عنــوان ضــد درد  قدیــم 

می رفتــه

ترکیبی از چیزهای خوش بو، ازقبیِل 32لخلخه   6
کافور و امثال آن ها. مشک، عنبر، 

کند و مانع خروج 42سده    7 گیر  آنچه در روده 
مدفوعات شود. 

تیزی؛ برندگی.52حّدت  8

که به دیگ غذا افزوده می شود 56دیگ افزا  9 آنچه 

که به تنهایی 47مفرده  10 ماده غذایی یا دارویی 
بدون ترکیب با سایر غذاها یا داروها 

مصرف شود

که عوارض داروی 57مصلح   11 غذا یا دارویی است 
دیگری را از بین می برد

گان توضیح واژ
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 یکی از اخالط چهارگانه در بدن انسان. 76سودا12
سودای طبیعی مزاجش سرد و خشك 

است

گرمسیری یا سردسیری 76اقلیم  13 منطقه 

که از آمیزش اجرای اصلی 76مزاج14 کیفیتی در بدن 
کیفیات  که از تفاعل  کیفیتی است  پدید آید. 

متضادۀ موجود در عناصر حادث می شود 

که میوه اش 85هلیله15 از درختان نواحی حاره است 
ع است: هلیلۀ  مصرف طبی دارد و آن چند نو

گویند، هلیلۀ زرد و بلیله.  کابلی  که  ٔبزرگ 
کوچک چون سیب و به و آلو و  درخت آن 

کوچک تر و دراز چون برگ بید.  برگ آن 
)یادداشت های مٔولف(. و آن را اقسام است: 

کابلی هلیلۀ زرد، هلیلۀ سیاه و هلیلۀ 

که 98آلرژیزه ها16 آلرژی زا= نوعی پادگن )ماده ای 
کند  دستگاه ایمنی را وادار به تولید پادتن 

که حساسیت  کنش شود (  و با آن وارد وا
کند بیش از اندازه ایجاد 

اخالط سرد 17
و سوداوی

مزاج سوداوی یا مالیخولیایی سرد 125
که در آن سودا غلبه دارد وخشك است 

که عرق از 132مسام عرق 18 مسام = سوراخ های ریز پوست 
کند آن تراوش 

که می تواند افراد 132اپیدمی19 ع بیماری ای  شیو
کند. بسیاری را هم زمان مبتال 

که در آن عمل دفع 134یبوست20 نوعی اختالل روده ای 
با دشواری صورت می گیرد و معمواًل به 
کم نوشیدن مایعات  کم تحرکی و  علت 

ایجاد می شود.

گس21 که دهان را جمع  کند، مثل مزۀ 135طعم  مزه ای 
میوۀ نارس


