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مقدمه
ــه  ــم خلقــت ب ــه در عال ک 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. بــه 
گــر طبــق حدیــث 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 تکاملــی 

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 مــا 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، 

ــت.  کروناس ــروس  ــیوع وی ــل ش ــی مث ــا و بالهای بحران ه
1 . الجواهر السنیة »کلیات حدیث قدسی«، ص۷۰۹ / بحار األنوار: 105 / 165 در حاشیه.

2 َســِمعُت أبــا الَحَســِن الرضــا؟ع؟ یقــوُل :»الــم* أ َحِســَب الناُس أْن ُیْتَرُکــوا أْن َیُقوُلــوا آَمّنا و ُهم ال 
یــِن. فقاَل:  ُیْفَتُنوَن«؛ُثــّم قــاَل لــي : مــا الِفتَنــُة؟ قلــُت : ُجِعلــُت فــداَك الــذي ِعنَدنــا الِفتَنــُة في الّدِ
هــُب؛ شــنیدم امــام رضــا؟ع؟ 

َ
کمــا ُیخَلــُص الّذ هــُب. ُثــّم قــال: ُیخَلُصــوَن 

َ
کمــا ُیفَتــُن الّذ ُیفَتُنــوَن 

گفتنــد ایمــان آوردیــم، رهــا می شــوند و  کــه تــا  می گویــد: »الــف، الم، میــم. آیــا مــردم پنداشــتند 
مــورد آزمایــش قــرار نمی گیرنــد؟« )العنکبــوت : ۱ و ۲ ( ســپس بــه مــن فرمــود: آزمایش چیســت؟ 
کــه مــا می دانیم، آزمایــش در دیــن اســت. حضــرت  کــردم: فدایــت شــوم. تــا جایــی  عــرض 
گداختــه و آزمــوده می شــود، مــردم آزمــوده می شــوند. و بــاز فرمــود:  کــه طــال  فرمــود: همچنــان 

کــه طــال نــاب می شــود، مــردم نــاب می شــوند. )الکافی: ۴/۳۷۰/۱(  همچنــان 
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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

امــان بمانــد.
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 
ــاتید  ــود و دیگــر اس ــی پرداختــه، یافته هــای خ ــردار و ویروس گی وا
ایــن عرصــه را در دورۀ شــیوع بیمــاری بــه کار بســتند و بــه دور از 
بزرگنمائــی یــا تعّصــب، اثــر دســتورالعمل های طــب ســنتی را بــر 

ــد. کرده ان ــه  ــی مطالع کرونای ــاران  بیم
نتیجــۀ ایــن پژوهش هــای ارزشــمند، در قالــب مجموعــه 24 
قســمتی از برنامــه »شــفا« در رادیــو سراســری معــارف ارائــه شــد.
که با تــالش و  کتــاب، ماحصــل ایــن تجارب ارزشــمند اســت  ایــن 
مدیریــت جنــاب حجــت االســالم والمســلمین محمدرضــا طاهری 
کل تبلیغــات اســالمی اســتان  و خادمــان فرهنــگ دینــی در اداره 

گردیــد. 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

کنید؛ چه خداوند  خود را مداوا 
هیچ دردی را فرو نفرستاد مگر 

که برای آن شفایی هم نازل  این 
کرده است.

مکارم األخالق، ج ۲، ص ۱۷۹؛
بحار األنوار، ج ۶۲، ص ۶۸
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فصل اول
اصول تغذیه در دورۀ درمان 

راهبردهای اصلی در دورۀ درمان

1- تالش برای کنترل بیماری 
ــه  کنیــم؛ اول این ک کیــد  ــر دو راهبــرد تأ در ابتــدا الزم اســت ب
کنتــرل  کوویــد ۱۹ تمــام ســعی مــا  در زمــان ابتــال بــه بیمــاری 
کــه ابتــدا عالمت هــا را شناســایی  بیمــاری اســت. بــه ایــن معنــا 
کنــون داروی  کــه تا و ســپس اقــدام بــه درمــان آن می کنیــم؛ چــرا 
کالســیک  عــالج بیمــاری -چــه در طــب ســنتی و چــه در طــب 
و ســازمان بهداشــت جهانــی- پیــدا نشــده اســت و ســعی مــا 
کمتریــن عارضــه و  کــه بیمــار، بیمــاری اش را بــا  بــر ایــن اســت 
کنــد و وظیفــۀ مــا حمایــت از بیمــار در  کوتاه تریــن دوره طــی  در 
گذرانــدن بیمــاری اســت. چنان کــه رونــد اقدامــات مــا در اغلــب 
بیماری هــای ویروســی همیــن اســت. پــس منظــور مــا از درمــان 
در ایــن مجموعــه، عــالج آن بیماری یا رفع اصل ســبب نیســت.

2- تمرکــز بــر غــذای بیمــار؛ بــا هــدف تقویــت بــدن در مقابلــه 
بــا بیمــاری 

در دورۀ درمــان، ابتــدا بــر غــذای بیمــار تمرکــز می کنیــم تــا 
ــا بیمــاری تقویــت شــود. پــس توصیه هایــی  ــه ب ــدن در مقابل ب
گفتــه شــد، در بحــث درمــان هــم  کــه در بحــث پیشــگیری 
کارگشاســت. اصــول تغذیــه در دورۀ پیشــگیری و درمــان تقریبــًا 
کتــاب پیشــگیری، بــر روی اصل بســیار  مشــترک اســت؛ مثــاًل در 
کــه غذاهــا بایــد ســاده  کردیــم و آن ایــن بــود  مهمــی پافشــاری 
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باشــند؛ پیچیــده، غلیــظ و ســنگین نباشــند. ایــن اصــل، در 
مــورد بیمــاران هــم صــدق می کنــد و اتفاقــًا در مــورد بیمــاران، بــا 

کیــد و جدّیــت بیشــتری بایــد انجــام شــود. تأ

اصول تغذیه در دورۀ درمان

1- مصرف غذای سالِم خانگی 
می گیرنــد  قــرار  شــرایط  ایــن  در  وقتــی  کرونایــی  بیمــاران 
کــه در منــزل  -حــاال چــه در فــاز بســتری باشــند، چــه در فــازی 
هســتند- یکــی از مشــکالت آنها تغذیه شــان اســت؛ یعنــی عالوه 
بــر بی اشــتهایی ها، بدمزگــی  دهــان، حــس نکــردن طعم هــا 
کــه خودشــان دارنــد و نمی تواننــد غــذا  و مشــکالت دیگــری 
بخورنــد، هــر غذایــی را هــم نمی تواننــد بخورنــد؛ پــس بایــد 
گفــت،  می تــوان  باشــد.  ســخت گیرانه  خیلــی  غــدا  انتخــاب 
مصــرف غــذای ســالِم خانگــی، ســاده و بــدون پیچیدگــی از 

کرونایــی اســت.  اصــول اولیــه درمــان بیمــاران 

2- مصرف غذای ساده و کم حجم 
پرخــوری بــه طــور عمومــی و به ویــژه در بیمــاری، بســیار 
بــدن،  کــه »قــوای  یــک اصــل داریــم  مضــر اســت. چــرا ؟ مــا 
وقتــی در جایــی متمرکــز شــدند، توانشــان در جاهــای دیگــر 
ــاد شــد، ســنگین و  ــه غــذا در معــده زی ک ــم می شــود.« وقتــی  ک
پیچیده و غلیظ شــد، طبیعت بدن مجبور اســت توان بیشــتر 
کند؛  کــه داخــل معده هســت صــرف  را بــرای هضــم ایــن چیــزی 
ــه  ــا آن غافــل می شــود و بیمــاری ب ــارزه ب پــس، از بیمــاری و مب
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ــد.  ــه می کن ــرد غلب ف
کمــک  فکــر می کنیــم داریــم خدمــت می کنیــم بــه بیمــار، 
کبــاب درســت می کنیــم؛ غذاهــای پــر طمطراق  می کنیــم بــه او، 
که اآلن بیمار را  تقویت می کنیم.  درست می کنیم؛ با این تفکر 
امــا عمــاًل وقتــی بیمــار مشــغول هضــم این هــا شــد، بیمــاری اش 
کــه سیســتم ایمنــی و طبیعــت بــدن در  تشــدید می شــود. چــرا 

مقابلــه بــا ایــن بیمــاری دچــار مشــکل می شــود.
کارونــی، رشــته ها، فســت  غذاهــای غلیــظ مثــل الزانیــا، ما
فــود و غذاهــای بــازاری و... در صــورت عــادی مضــر هســتند و 
ــه عــدم اســتفاده از آنهــا می شــود.  در دورۀ بیمــاری، توصیــه ب
و  خانگــی-  نــوع  از  -حتــی  کلوچه هــا  و  کیــک  حلواهــا، 
ــه هــر نحــوی تهیــه شــود،  ــه از آرد و روغــن و شــکر ب ک هــر آنچــه 
کوویــد  کــه معــده در زمــان ابتــال بــه بیمــاری  ممنــوع اســت. چــرا 
کی هــا نیــز موجــب  گرفتگــی اســت و ایــن نــوع از خورا ۱۹، دچــار 

گرفتگــی معــده می شــود و بــر بدحالــی بیمــار می افزایــد.
در نان هــا نیــز، انــواع نان هــای خمیــری و حجیــم بربــری، 
ســنگک های ضخیــم، یــا نان هــای نیم پختــه و نــان ســفید، 
کم ضخامــت،  ممنــوع اســت. اســتفاده از نــان ســنتی، ترجیحــًا 
فــاز  ایــن  بــرای  تنوری پخــت،  و  مالیــم  ســبوس دار  برشــته، 
از بیمــاری خــوب اســت و همیــن خشــکی و برشــته بــودن، 

به نوعــی اشــتهای بیمــار را تحریــک می کنــد.

3- پرهیز از پرخوری و درهم خوری
پرخــوری و درهم خــوری به خــودی خــود، عامــل بیمــاری 
گــوارش را درگیــر می کنــد؛ پــس همیشــه مضــر  جدیــد اســت و 
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بــوده اســت. امــا در هنــگام بیماری هــای حــاّد، خصوصــًا در 
دورۀ فــاز تــب دار، بــه شــدت نهــی می شــود. 

شــعار طــب ایرانــی در هنــگام بیماری های تب دار این اســت 
کــه »گــوارش بیمــار -در صــورت وجــود قــّوت بدنــی- خالــی نــگاه 
گــر بیمــار میــل بــه خــوردن نــدارد او را مجبــور بــه  داشــته شــود و ا
خــوردن ننماییــم و اجــازه دهیــد بدن به شــما بگویــد چه زمانی 
کــودک و افــراد پیــر  نیــاز بــه غــذا دارد.« ایــن اصــل حتــی در مــورد 

کــه در مقابلــه بــا بیمــاری مقــاوم هســتند هــم صــدق می کند. 
البتــه بایــد توجــه داشــت، خالــی نــگاه داشــتن معــده بــه 
معنــای ممنوعیــت ورود هرگونــه مــواد غذایی به معده نیســت. 
»ســوپ ها« و »آش هــا« در تعریــف مــا غــذا محســوب نمی شــوند 
گــول می زننــد و خاصیــت  کــه معــده را  و مزّوره هایــی هســتند 
کــه سیســتم ایمنــی  دارویــی- درمانــی دارنــد. بــه ایــن معنــا 
را قــوی، رطوبــت بــدن را تأمیــن، ریــه را قــوی و تــب را  پاییــن 
گــوارش را  بــرای غــذا خــوردن مشــغول  می آورنــد. و در عین حــال 
و درهــم  پرخــوری  اثــر مخــرب  بــه همیــن دلیــل  نمی کننــد. 
کــه می تــوان  خــوری را نــدارد. و ایــن مهم تریــن خدمتــی اســت 

کــرد.  کرونایــی بخصــوص در فــاز حــاّد تــب دار  ــه بیمــاران  ب

4- پرهیــز از غذاهــای ســخت هضم و نامناســب بــرای دورۀ 
حــاّد بیمــاری

کــه خصوصیــات و شــرایط خــاص درمصــرف  از غذاهایــی 
کرد. نکته مهم در این بحث، پرهیزهاســت.  دارند، باید پرهیز 
که توصیه  که نباید استفاده شود. آنچه  پرهیز یعنی غذاهایی 
می شــود در دورۀ پیشــگیری اســتفاده نشــود، در مرحلــۀ امــر بــه 
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پرهیــز، مطلقــًا ممنــوع اســت. ایــن پرهیزهــا عبارت انــد از:
گوشــت ها: تــا می توانیــد از غذاهــای غلیــظ، علی الخصــوص 
گفتیم، در فصل شــیوع  کنید. قباًل در پیشــگیری  گوشــت پرهیز 
بلکــه مصــرف  گوشــت نخوریــم؛  زیــاد  گیــردار  وا بیماری هــای 

کاهــش دهیــم. کــه می توانیــم  گوشــت را تــا آنجایــی 
کــه مطلقــًا نبایــد مصــرف شــود،  گوشــت هایی   بعضــی از 
گوشــت های غلیظ گاو، گوســاله و شتر اســت. بعضی از گوشت ها 
کــم و در شــرایط ویــژه -کــه اشــاره  را بــه طــور خــاص، بــه مقــدار 
ــم  ــه حج ــد ب ــود- می توانی ــتفاده ش ــد اس ــور بای ــم چــه ط می کن
ــی  ــاری ط ــاِدّ بیم ــاِز ح ــه ف ــرط این ک ــه ش ــد؛ ب کنی ــتفاده  ــم اس ک
گوشــت را بــه  شــده باشــد. بــه عبــارت دیگــر، وقتــی می توانیــم 
که از فــاِز حاّدِ بیماری و فــاِز تب داِر  کنیم  غذاهــای بیمــار اضافــه 
و شــدیِد بیمــاری رد شــده باشــد و حــاال بخواهیــم بــرای تقویِت 
گوشــه نظــری  کنیــم. در آن صــورت هــم یــک  کار  ایمنــِی بــدن 
گــر بیمــاری هســت  بایــد بــه تــوان بیمــار داشــته باشــیم؛ یعنــی ا
کــه ایــن قــدر ضعیــف اســت، ایــن قــدر سیســتم ایمنــی اش 
کــه زودتــر بایــد بــه دادش  پاییــن اســت و ایــن قــدر ناتــوان اســت 
گاهــی وقت هــا یــک ترکیباتــی از این هــا  برســیم؛ در این صــورت، 
ــه  ک ــت  ــاری هس ــت بیم ــک وق ــا ی ــم. ام ــذای او می کنی را وارد غ
کــه بتوانیــم غذاهــای  خیلــی قــوی و خوش بنیــه اســت، تــا آنجــا 
ــا قــّوۀ  کامــاًل ب ــد  کــه بــدن بتوان غلیــظ را زود شــروع نمی کنیــم، 

کنــد. خــودش بــر بیمــاری غلبــه 
کنیــم -آن  کــه مجــاز اســت وارد برنامــه بیمــار  گوشــت هایی 
ــرد- از همــه  ک ــاز تــب دار و حــاّدش را طــی  ــه ف هــم بعــد از این ک
غ  کتــف جوجــه یــا مــر لطیف تــر و ســبک تر و خوش هضم تــر، 
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ــرده  ک ــدا  ــرورش پی ــالم پ ــًا س ــه ترجیح ک ــت  ــدام هس ــک ان کوچ
گوســفند کوچک  باشــد. و یــا مقــدار مختصــری از ماهیچــۀ بره، 
کــه دارد در فــاز  کــه آن هــم به واســطه خنکــی  انــدام یــا بــز جــوان  
بیمــاری و تــب دار بــه مقــدار مختصــر شــاید بشــود بــه غذاهــا 

کــرد.  اضافــه 
گر بخواهیــم در فاز بیماری از گوشــت ها  ولــی یادمــان باشــد ا
طبیعــی  ســرکۀ  مختصــری  بســیار  مقــدار  کنیــم،  اســتفاده 
گوشــت در زمــان طبخــش بزنیــم، تــا غــذا را محــّری  انگــوری بــه 
گوارشــی  کــه سیســتم  کنــد. ایــن باعــث می شــود  و هضم پذیــر 
گفتیــم  کــه  گوشــت نشــود؛ تــا آن ضــرری  مــا خیلــی درگیــر هضــم 
نزنــد و بــه جــای آن، قــّوت ایــن مــاده غذایــی بــه بــدن مــا برســد.
که از مصــرف »گوشــت ماهی«  کیــد ایــن اســت  نکتــه قابــل تأ
گوشــت ماهــی بــر خــالف ظاهــر  در ایــن فــاز بایــد پرهیــز شــود. 
لطیــف خــود، بســیار ســخت هضم و باعــث ایجــاد رطوبــت زایــد 

و غلظــت می شــود.
که اســتفاده می شــود، یک  برنج: باید یادمان باشــد برنجی 

مدتــی مخصوصــًا در فاز حــاّد بیماری، به صورت پلوخورشــتی و 
این هــا اســتفاده نشــود؛ برنــج هــم مثــل ســایر حبوبــات و غالتــی 
گــر  کنیــم، اســتفاده می شــود. ا کــه بــه ســوپ ها و آش هــا اضافــه 
هــم فــرد تنهــا میلــش بــه برنــج می کشــید و می خواســت بخــورد، 
کــه برنــج  کامــاًل ممنــوع اســت؛ چــرا  کتــه،  پخــت برنــج به صــورت 
گرفتــار  کتــه، لزوجــت و غلظــت دارد و هاضمــه را  آبکــش نشــده و 
کاًل بــرای معده هــای  می کنــد؛ پــس در ایــن فــاز حــاّد بیمــاری -و 
یــا ضعــف  کــه ایمنی شــان پاییــن اســت،  افــرادی  کم تــوان و 
ــج آبکش شــده اســتفاده شــود.  ــد- از برن ــوارش دارن گ سیســتم 
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در مجمــوع حجــم غذاهــای پلویــی را بایــد در ایــن فــاز بیمــاری 
کنیــم. کــم 

گــر مقــدار مختصــری دارچیــن )چنــد تکــه چــوب دارچیــن؛  ا
ــم و در  ــه پــودر شــده( را داخــل غــذای در حــال طبــخ بیندازی ن
انتهــای طبــخ دربیاوریــم؛ بــه خاطــر این کــه لطافــت می دهــد، 
کــه  کنــد  کمــک  هضم پذیــری غــذا را بــاال می بــرد. می توانــد 
کــردن غذاهــا خیلی مصرف  طبیعــت مــا و قــوای مــا بــرای هضم 

نشــود و غــذا راحت تــر هضــم شــود.
کمتــر  کرونایــی  کیــد می کنیــم، هرچــه غــذای فــرد  روغــن: تأ

کاًل  چــرب  غذاهــای  یعنــی  اوســت.  نفــع  بــه  باشــد  چــرب 
گــر حرفــی از روغــن می زنیــم، مقــدار  ســنگین هضم ترند. پــس ا
مختصــر و بــه میــزان نیــاز هســت. خیلــی غذاهــای بیمــاران را 
ســرخ کردنی و چــرب نکنیــد؛ چــون بــه ضررشــان اســت و دورۀ 
ــر روغــن  کمت ــی می کنــد. پــس  ــب را طوالن بیمــاری خصوصــًا ت

کنیــد. اســتفاده 
کــم، از چــه نوعــی باشــد؟ روغــن زیتــون  حــاال ایــن روغــن 
کــه هــر دو تریــاق انــد۱ ، هــر دو ســم  زدا  و روغــن حیوانــی؛ چــرا 
هســتند، هــر دو سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت می کننــد و در 
فــاز بیمــاری هــم، همچنــان می توانــد ایــن دو -یعنــی روغــن 
ــم مصــرف شــود.  ک ــدار  ــه مق ــی- البتــه ب ــون و روغــن حیوان زیت
گاو؛  روغــن حیوانــی یعنــی روغــن تهیــه شــده از لبنیــات 
گاو تهیــه می شــود، می توانــد در  کــره و لبنیــات  کــه از  روغنــی 

کرونایــی اســتفاده شــود.  طبــخ غــذای افــراد بیمــار 

کــه در طــّب قدیــم به عنــوان ضــد درد و ضــد  1- غــذا یــا داروهــای مســّکن و مخــّدر 
کار می رفتــه ســم بــه 
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لبنیــات: مصــرف شــیر، دوغ و ماســت در فــاز حــاّد تــب دار 
مضــر بــوده، هــر چنــد ماســت در دورۀ پیشــگیری جــزء تریاق هــا 
و قابــل اســتفاده اســت؛ امــا در ایــن دوره از بیمــاری، توصیــه 
نمی شــود. شــیر نیــز تــب را تشــدید می کنــد و درصــورت نیــاز، 
بعــد از دورۀ تــب دار، بیمــار می توانــد بــه مقــدار بســیار انــدک 
کنــد. ایــن ترکیــب، بــرای  کمــی عســل در فصــل ســرما میــل  بــا 

ترمیــم بافت هــای حلــق می توانــد مفیــد باشــد.
و  بــا چربــی  و شــیرین، حلواهــا  تنقــالت چــرب  تنقــالت: 

که به اشــتباه برای  شــیرینی و دانه هــای روغنــی زیــاد و پرحجــم 
برگردانــدن قــوای بیمــار بــه او تحمیــل می شــود، ضمــن ایجــاد 
آشــفته خوری و درهم خــوری، اســباب ایجــاد غلظــت و هضــم 
کــه یکــی از عالئــم بیمــاری  ســخت اســت. ایــن درحالــی اســت 

گــوارش و بی اشــتهایی اســت.  کوویــد ۱۹ اختــالل 
کاهــش داده  در ایــن دوره توصیــه می شــود میان وعده هــا را 
کنیــم و غذاهــا را  و تمــام انــرژی را صــرف تهیــه وعده هــای اصلــی 
بــا ترکیبــات درســت و ســالم بــر اســاس هــر دوره از فــاز بیمــاری 
بچینیــم تــا فــرِد بیمــار بتوانــد بــا همــان وعــدۀ اصلــی، قــوۀ مــورد 
گــوارش،  کنــد و بــه جــای مشغول ســازی  نیــاز بــدن را تأمیــن 

کنــد. بــدن بــا بیمــاری مقابلــه 
کــه بایــد مــورد توجــه باشــیم، ایــن اســت  نکتــۀ بســیار مهــم 
تــب دار،  فــاز حــاّد  تیــز در  و  تنــد  گرمی جــات  از  اســتفاده  کــه 
کار  ــن  ــا ای ــت. و ب ــار اس ــه بیم ــت ب ــیر زدن از پش ــد شمش همانن
بیمــار تحــت تاثیــر عامــل بیمــاری زا قــرار می گیــرد و او را ضعیــف 
ضــد  کــه  و...  ســیاه دانه  فلفــل،  ســیر،  از  اســتفاده  می کنــد. 
ویــروس هســتند، در فــاز حــاّد تــب دار، عامــل بــروز بیماری هــای 
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ــع  ــد از رف ــی بع ــه حت ک ــا  ــا آنج ــود؛ ت ــوارش می ش گ ــه و  ــّدی ری ج
ــد. ــان نباش ــل درم ــاید قاب ــم، ش ــد ۱۹ ه کووی ــاری  بیم

انــواع نوشــیدنی های صنعتــی: نوشــابه ها و آب میوه هــای 
کــه معمــواًل بــه اشــتباه در ایــن دوره بــه جــای آب میــوۀ  صنعتــی 
و  مــواد  به خاطــر  می گیــرد،  قــرار  اســتفاده  مــورد  طبیعــی 
که در آنهاســت، بســیار مضّر به حال بیمار اســت. اســانس هایی 
بیماری هــای  فــاز  در  ســنتی  طــب  در  ُجــاّلب،  شــربت 
کمک کننــدۀ خوبــی در تقویــت قلــب و جلوگیــری از  گیــردار  وا
تــب و عطــش و موجــب ایجــاد آرامــش به ویــژه در بیماری هــای 
کوویــد ۱۹ اســت. مــواد تشــکیل دهنــدۀ  پرهــراس مثــل بیمــاری 
گالب -کــه مــادۀ اصلــی و پایــه ایــن شــربت اســت-  ایــن شــربت، 
کم، عســل، عرق بیدمشــک و نســترن،  زعفران به مقدار بســیار 
گالب، بســیار  گالب و تخــم ریحــان اســت. از بقیــه مــواد غیــر از 
کــم اســتفاده می شــود. اســتفاده زیــاد از زعفــران و عســل در ایــن 
ــز  ــرخ نی ــکر س ــل از ش ــای عس ــوان به ج ــت و می ت ــر اس دوره مض
کــه دارد، عامــل  کــرد. تخــم ریحــان به خاطــر رطوبتــی  اســتفاده 
کــم و رطوبــت بــدن را زیــاد  ترمیــم حلــق می شــود و خشــکی را 

کــم شــود.  می کنــد و باعــث می شــود نیــاز بــه نوشــیدنی 
گذرانــدن  کافــی در  بایــد در نظــر داشــت مصــرف مایعــات 
ــم آن بســیار مفیــد و ضــروری اســت.  دورۀ بیمــاری و رفــع عالئ
فاســد  معــده  در  ســریع  خیلــی  کــه  میوه هایــی  میوه هــا: 

می شــوند ماننــد خیــار، هندوانــه، نارنگی و موز که عامل تشــدید 
تــب و یبوســت۱ نیــز هســتند، توصیــه نمی شــود. 

کــه در آن عمــل دفــع بــا دشــواری صــورت می گیــرد و  1- نوعــی اختــالل روده ای 
کــم نوشــیدن مایعــات ایجــاد می شــود. کم تحرکــی و   بــه علــت 

ً
معمــواًل
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ــه  ــا »پخت ــه میوه ه ک ــت  ــن اس ــب دار ای ــاز ت کار در ف ــن  بهتری
کــه عامــل  کمپــوت« اســتفاده شــود. خام خــواری  و به صــورت 
مهــم ضعــف ریــه در ایــن دوره اســت، مطلقــًا ممنــوع اســت. 
گالبــی و بــه،  کــدو حلوایــی، هویــج و میوه هــای پختــه ســیب، 

ــت. ــار اس ــال بیم ــد به ح مفی
آب انــار، رب انــار نیــز می توانــد مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. 
مفیــد  بســیار  هنــگام طبــخ  بــه  غــذا  در  تمبــر هنــدی  میــوۀ 
اســت، زیــرا ایــن میــوه یکــی از تــب ُبــر تریــن میوه هــا و رافــع 
کــردن غــذا، هاضــم خوبــی  یبوســت اســت و ضمــن خوش طعــم 

می شــود.  محســوب 
کلــم  کــه مــورد تردیــد اســت، مثــل  کی هایــی اســت  خورا
در  کــه  اســت  ســخت هضم  غلیــظ  کی هــای  خورا جــزء  -کــه 
فــاز بیمــاری، اصــاًل توصیــه نمی شــود- و باقــال، قــارچ، انــواع 
ــه  ــاز حــاّد بیمــاری ب ــه باعــث می شــود ف گوجــه -ک بادمجــان و 

کــرد. ســمت تیــزی و حــّدت۱ رود- نبایــد اســتفاده 

5- سوپ ها؛ بهترین غذا برای دورۀ بیماری کووید
 غذاهــا بایــد ســاده باشــند و پیچیــده نباشــند. بهتریــن 
پیشــنهاد و توصیــۀ مــا ســوپ ها هســتند؛ مثــاًل در فــاز تــب داِر 
کــدو و حتــی  کــه حــاوی  کرونایــی، ســوپ هایی  یــک بیمــار 
کاهــو باشــند؛ ایــن باعــث می شــود فــاز تــب دار را راحــت  حــاوی 
کننــد و غذایشــان دوایشــان شــود و موجــب می شــود تــب  طــی 

کنــد. کاهــش پیــدا 

۱- تیزی؛ برندگی
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کــه فــرد هــم بی اشتهاســت،  کرونایــی  در فــاز اولیــۀ تــب دار 
هــم طعــم غذاهــا را متوجــه نمی شــود و ذائقــه اش مشــکل 
نبایــد غذاهــای خیلــی ســنگین مصــرف  هــم  و  کــرده  پیــدا 
کــه تــوان و قــّوه  کنــد و از طرفــی هــم، باالخــره بایــد غــذا بخــورد 
کــه حاوی مــوادی  داشــته باشــد، توصیــۀ مــا چنــد ســوپ اســت 
کــه هــم ایمنــی بــدن را تقویــت می کنــد، هــم تــب را  هســتند 
گــوارش را  پاییــن مــی آورد و درعیــن حــال، خیلــی هــم سیســتم 

مشــغول خــودش نمی کنــد.

سوپ حاوی کدو مسمی + هویج آب پز

کــدو خورشــتی؛  )یــا همــان  کــدو مســّمی  از  کــه  ســوپی   
کــدو مســماِی آب پــز را  کــدو ســبز( در آن اســتفاده شــود. حتــی 
ــر فــرد بتوانــد آرام آرام بخــورد، خــودش می توانــد در فــاز  گ هــم ا
گــر فــردی  کنــد. هویــج آب پــز را هــم ا کمکــش  تــب دار بیمــاری 
بتوانــد بخــورد در پیشــگیری بســیار عالی اســت. در فــاز بیماری 
گــر بتوانــد هویــج آب پــز را یــا قبــل از غذاهــا، یکــی -دو عــدد  هــم ا
گانــه بخــورد یــا همــراه غذایــش بخــورد،  هویــِج آب پــز را جدا
کمــک می کنــد.  بــه مقابلــه بــا ایــن بیمــاری به طــور خــاص 
کرونــا، هویــج پختــه خیلــی  در مشــاهدات مــا در ایــن مــدت 

توانســته مفیــد واقــع شــود.

سوپ حاوی گشنیز

گشــنیز،  گشــنیز باشــد. ســبزی  کــه حــاوی ســبزِی  ســوپی 
خــاِص  ایرانــی  طــب  در  کــه  هســت  ســبزی هایی  آن  از 
کرونــا  ویــروس  -حــاال  اســت  شــده  معرفــی  ســرماخوردگی 
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یــک ویــروس جدیــد هســت، امــا جــزء ویروس هــای خانــوادۀ 
کــه  شــده  دیــده  هــم  تجربــه  بــه  اســت-  ســرماخوردگی 
گشــنیز خیلــی در مقابلــه بــا ایــن بیمــاری  ســوپ های حــاوی 
گشــنیز و  موفق انــد و تأثیــر عالــی دارنــد. پــس در ســوپتان از 
کنیــد. در فــاز حــاّد تــب،  ــا آِب جوجــه اســتفاده  گوشــت ی آِب 
گوشــت؛  ترجیــح می دهیــم آب جوجــه پایــۀ غــذا باشــد یــا آِب 
گوشــت را در غــذای بیمــار می ریزیــم و بعــد از  کــه  بــه ایــن نحــو 
کنیــد و فقــط آبــش در غــذا باقــی  ج  گوشــت را خــار طبــخ غــذا، 
گشــنیز و هویچ بریزید؛  بماند. در آن ســبزِی جعفری، ســبزِی 
اختیارتــان  کــدام در  کــدوی حلوایــی -هــر  یــا  کــدو ســبز  از 
کنیــد. مقــدار مختصــری  هســت - هــم می  توانیــد اســتفاده 
ــی، اصــاًل  ــا جــو و مقــداری مــاش- مــاش در طــب ایران ــج ی برن
و  اســت  راحت هضــم  یعنــی خیلــی  اســت؛  بیمــاران  غــذای 
ــًا دارد و  ــّوه می دهــد. تعــادل مــزاج هــم تقریب خیلــی خــوب ق
خیلــی بــه بیمــار انحــراف مــزاج نمی دهــد- این هــا را داخــل 

ســوپ بریزیــد.
کنیــد. خــام، ســرخ شــده  در اســتفاده از ســیر و پیــاز، پرهیــز 
و ترشــی انداختــۀ ســیر و پیــاز در دورۀ بیمــاری ممنــوع اســت. 
می توانــد  پختــه اش  کامــاًل  و  مختصــر  بســیار  مقــدار  فقــط 
اســتفاده شــود؛ آن هــم نــه در فــاز حــاّد بیمــاری. در فــاز حــاّد 
که  کــه بــا غــذا پختــه شــود. امــا همین  تــب دار، نبایــد پیــاز بزنیــم 
از فــاز تــب دار خــارج شــد، بــه همیــن ســوپ می توانیــم پیــازی 
کنیــم و ایــن ســوپ  ــه شــده باشــد، اضافــه  کامــاًل پختــه و ل کــه 
کنــد، در چنــد نوبــت  کــه فــرد می توانــد مصــرف  را بــه حجمــی 

ــد.  کن ــتفاده  ــه اس ک ــم  ــف می دهی مختل
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کاســه -پیمانه ای تقریبًا  گر از این ســوپ، هر ۸ ســاعت یک  ا
در حــدود یــک لیــوان ۲۰۰ سی ســی- مصــرف شــود، می توانــد 

ایمنــی بــدن را بــاال ببــرد.

سوپ کاهو

کــه یــک مقــداری برنــج  کاهــو بــا ایــن دســتور پخــت  ســوپ 
کاهــوی خــرد شــده را همزمــان می گذارنــد پختــه شــود؛ روغــن  و 
کم بنیــه بــود  گــر الزم بــود و بیمــار  زیتــون، نمــک و زردچوبــه -و ا
اضافــه می کنیــم.  آن  بــه  گوشــت-  یــا آب  غ  مــر مقــداری آب 
می گذاریــد بــه حالــت رقیــق و آبکــی باشــد؛ یعنــی برنــج این قــدر 
کند؛  کــه ســوپ خــودش را ببنــدد و حالت پلو پیــدا  زیــاد نباشــد 
ــم  ــی ه ــذا خیل ــن غ ــد. ای ــته باش ــوپ داش ــت س ــد حال ــس بای پ
کاهــِش تــب خوبــی می دهــد و  لطیــف و خوش گــوار اســت، هــم 

ــاز حــاّد بیمــارِی تــب دار مفیــد باشــد.  ــد در ف می توان

سوپ حاوی جو

کلیــۀ  کنیــم، بــا  گــر مــا از جــو در مراحــل بیمــاری اســتفاده  ا
کنیــم. چــه  مراحــل بیمــاری در فــاز تــب دار می توانیــم مقابلــه 
گانــه، بــه صــورت ماءالشــعیر  جــو را بــه صــورت خــاص و جدا
 در مــورد شــیوۀ طبــخ آن صحبت 

ً
کــه بعــدا کنیــد -  طّبــی آمــاده 

می کنیــم - یــا اســتفاده از جــو در انــواع آش هــا و ســوپ ها بــه 
ــر جــو بافتــش  گ کامــاًل پختــه شــده باشــد. البتــه ا ــه  ک ــی  صورت
ج شــود. در فــاز  کــه حتمــًا از غــذا خــار باقــی بمانــد، الزم اســت 
ــرد  ــا ف ــرم باشــد ت ــد ن ــات بای ــا ســایر حبوب حــاّد بیمــاری، جــو ی
بیمــار، هیــچ نیرویــی صــرف جویــدن و هضــم این مــادۀ غذایی 
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کامــاًل پختــه و صــاف شــده  نکنــد؛ یعنــی حتمــًا بایــد محــّری و 
گــر صــاف صــاف نشــده، بایــد از صافــی بگذرانیــد  باشــد. حتــی ا
ــورت  ــه ص ــی اش را ب ــد و آن آب نهای ــاال نگه داری ــاده را ب و آن م
تــا از آن اســتفادۀ  بــه بیمــار بدهیــد  یــا شــیرابه  یــک حلیــم 

کنــد. غذایــی 

مواّدی که غذا را هضم پذیرتر می کنند
از مقــدار مختصــری هــل،  غــذا می توانیــد  هنــگام طبــخ 
مقــدار بســیار مختصــری زعفــران، چــوب دارچیــن یــا اندکــی 
کــه این هــا باعــث شــود هضم پذیــری  کنیــم  میخــک، اســتفاده 
ــه آش، ســوپ، خورشــت  ــد ب ــاال رود. ایــن مــوارد می توان غــذا ب
کــه طبــخ می شــود، اضافــه شــود. بعــد از پخــت  ــا هــر چیــزی  ی
غــذا می توانیــم، چــوب دارچیــن، تفالــه هــل یــا میخــک را از غــذا 
گــوارش هــم  کــه ضعــف  کنیــم؛ خصوصــًا بــرای فــرد بیمــار  خــارج 
گــر فــرد می تواند  کردنــش بهتــر اســت. اما ا پیــدا می کنــد، خــارج 
کــه بخــورد، خوردنــش اشــکال  کنــد یــا میــل دارد  هضمــش 

ــد. ــاد نمی کن ــی ایج خاّص

طعم دهنده های مفید به غذای بیمار
کــه ایــن بیمــاری را می گیرنــد،  ــا توجــه بــه این کــه افــرادی  ب
کنــد می شــود و یکــی از عالئــم ایــن بیمــاری  ذائقه شــان تنبــل و 
پیــدا  کاهــش  به شــّدت  چشــایی  و  بویایــی  کــه  اســت  ایــن 
کاهــش پیــدا می کنــد، طعــم دار  می کنــد و اشــتها و میــل بــه غــذا 
کــه حــّس بیمــار بــه غــذا بیشــتر شــود  کمــک می کنــد  کــردن غــذا 

کنــد.  و بتوانــد مــادۀ غذایــی را دریافــت 
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در ایــن مقطــع می گوینــد از مــواد غذایــی »تــرِش مالیــم« 
کــه خیلــی حــّدت و تیــزی ندهنــد  کننــد. ترشــی هایی  اســتفاده 
گــر شــما یــک غذایــی را می خوریــد، حــس ترشــی و  - یعنــی ا
کــه تیــزی بــا خــود همــراه  کــه ترشــی  تیــزی از آن نکنیــد - چــرا 
دارد، باعــث می شــود ریــه و حلــق ضعیــف شــود و هــر وقت حلق 
گیــردار فصــل ســرما  ــه شــما ضعیــف شــد، بیماری هــای وا و ری
کــه اآلن مــورد بحــث ماســت - این هــا  کوویــد ۱۹  - خصوصــًا 
عالمت زایی شــان بیشــتر می شــود؛ یعنــی ســرفه های خشــک، 

خــارش و ســوزش حلــق، تنگــی نفــس بیشــتر می شــود.
کنیــد، منظــور  گــر می گوییــم ترشــی های مالیــم اضافــه  پــس ا
کنیــد  کــه مثــاًل مقــداری »رب انــار مَلــس« اضافــه  ایــن اســت 
کــه عــالوه بــر طعم دهــی، ایمنــی بــدن را هــم بــاال می بــرد . یــا 
کنید. یا  مقــدار مختصــری »لیموتــرش«، یــا »آب نارنــج« اضافــه 
کــه از ســم زداهای خیلــی عالــی هســت.  کمــی »زرشــک« بزنیــد 
گــر افــرادی دوســت دارنــد بــه غــذا طعــم بدهنــد بــا آلبالــوی  یــا ا
خشــک، بــا آلــوی خشــک، آلــوی بخــاری و... این  هــا هــم در 
کــه حجمــش و طمعــش بــر غــذا غالــب  حــد بســیار مختصــر 

نشــود، مناســب اســت.
کبــد و   »ســماق« بــه طــور خــاص، چــون موجــب تقویــت 
ــرای  کــه یبوســت ایجــاد نکنــد - ب معــده می شــود - در حــدی 
گــر  فــرد مفیــد اســت. البتــه جــرم ســماق نبایــد خــورده شــود. ا
کــه  قــرار اســت از ســماق در غذاهــا اســتفاده شــود، بهتــر اســت 
کــه بــه  در یــک بســته پارچــه ای پیچیــده شــود، طعــم ترشــش 
غــذا منتقــل شــد، از غــذا خــارج شــود؛ یــا این کــه اول را ســماق را 
کنیــم  در یــک مقــدار آب، بجوشــانیم، ســپس تفالــۀ آن را صــاف 
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کنیــم و آن آب حــاوی طعــم تــرش را بــه غــذا اضافــه  و خــارج 
کبــد - وارد  کنیــم تــا خــواص عالــی ســماق - در تقویــت معــده و 

بــدن شــود.

در دورۀ درمــان، ابتــدا بــر غــذای بیمــار تمرکــز می کنیــم تــا بــدن 
در مقابلــه بــا بیمــاری تقویت شــود.

شــد،  گفتــه  پیشــگیری  بحــث  در  کــه  توصیه هایــی  پــس 
کارگشاســت. اصــول تغذیــه در دورۀ  در بحــث درمــان هــم 

تقریبــًا مشــترک اســت. پیشــگیری و درمــان 
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2
رسول اعظم؟ص؟: 

که دردها را آفریده، درمان  آن 
آنها را نیز آفریده است. 

دعائم االسالم، ج ۲، ص ۱۴۴؛ 
بحار األنوار، ج ۶۲، ص ۷۳
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فصل دوم
حمایت از بیمار؛ با میان وعده های ساده 

مقدمه
اســتفاده از میان وعده هــای ســاده، می توانــد بیمــار را در 
کنتــرل و  حاّدتریــن مرحلــه، حمایــت و عــوارض بیمــاری او را 
کاهــش تــرس و هــراس بیمــار  کنــار تأمیــن مایعــات بــدن، بــه  در 
کنــد. در ایــن فصــل بــه معرفــی چنــد میان وعــدۀ مفیــد  کمــک 

کرونــا و بیــان روش تهیــۀ آن می پردازیــم. در دورۀ درمــان 

استفاده از آب میوه های خاص
گذشــته اشــاره شــد، یکــی از  ــه در بحث هــای  ک همان طــور 
مهم تریــن نــکات در دورۀ پیشــگیری، اســتفاده از میوه هــای 
ِبــه  انــار و  گالبــی،  تــازه، پــرآب، خــاص و خــام مثــل ســیب، 
اســت. در مرحلــۀ حــاّد بیمــاری، نبایــد از میوه هــا به صــورت 
خــام اســتفاده شــود، زیــرا باعــث دوام تــب و حتــی تشــدید آن 

در بیمــار می شــود. 
کم اشــتهایی  کــه یکــی از عالیــم ایــن بیمــاری،  از آنجایــی 
کــه بیمار  اســت، اســتفاده از آب میوه هــا بایــد به انــدازه ای باشــد 
کی هــای  توانایــی میــل آن را دارد. و چــون آب میوه هــا، خورا

راحت نوشــی هســتند، اســتفاده از آنهــا مفیــد خواهــد بــود. 
ــِی آب پــز شــده، بســیار مفیــد و  گالب هویــج پختــه، ســیب و 

ــد.  ــگاه خوبــی در رفــع بیمــاری دارن جای
کــدو حلوایــی و شــلغم نیــز از صیفی جــات و میوه هــای خوب 
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کوتاه شــدن دورۀ بیماری و تقویت سیســتم ایمنی اســت  برای 
و جایگزیــن غــذا و حافــظ بیمار در دورۀ بیماری اســت.

کی های مفید به عنوان »میان وعده« خورا
کار رفتــه اســت  کــه در ایــن فالــوده بــه  فالــوده ســیب: مــوادی 
کاهــش  گالب، بیدمشــک، عســل( بــرای قلــب و ریــه و  )ســیب، 
تــب مفیــد اســت. فالــودۀ ســیب، ضعــف و بی حالــی شــدید را - 

کوویــد ۱۹ بــه آن مبتــال اســت - از بیــن می بــرد.  کــه بیمــاِر 
کــه ســیب  طــرز تهیــه ایــن نــوع فالــوده بــه ایــن صــورت اســت 
کــم  گالب را بــه مقــدار  کــرده، عســل، عــرق بیدمشــک و  را رنــده 

بــه آن اضافــه می کنیــم و آرام آرام بــه بیمــار می خورانیــم.
در توصیۀ »ابن ســینا« ســیب ســرخ در این فالوده اســتفاده 
کــه ایــن بیمــاری در هــر فصلــی شــایع  می شــود؛ امــا از آنجایــی 

کــرد. اســت، از هــر نــوع ســیبی می تــوان اســتفاده 
کــه هضــم پوســت ســیب ســنگین اســت و بــرای  از آنجایــی 
ایــن دوره درگیــری ایجــاد می کنــد، توصیــه  معــدۀ بیمــار در 
گرفتــه شــود.  می شــود در تهیــه ایــن فالــوده، پوســت ســیب 
شــیر بــادام: توصیــه می شــود بــادام را بــه صــورت تــازه مــورد 

پوســِت  از  شــدن  جــدا  از  بعــد  بــادام  دهیــد.  قــرار  اســتفاده 
ســخت چوبــی، تــا ســه مــاه قابــل اســتفاده و بعــد از جــدا شــدن 
از پوســت نــازک ان، تــا ســه روز و بعــد از آســیاب شــدن، تــا چنــد 

ســاعت قابــل اســتفاده اســت.
کمــی شــکر یــا پــودر  کنیــد،  طــرز تهیــه: بــادام را رنــده یــا پــودر 

نبــات - بــرای هدایــت آن بــه مســیر مغــز و قلــب و هضــم بهتــر 
ــو به مقــدار  کنیــد. ســپس بــه صــورت آرام - و ل ــه آن اضافــه  - ب
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کــم - بــه بیمــار خورانــده شــود. بســیار 
مقــدار اســتفاده از بــادام در ایــن دوره، بســتگی بــه میــل 
کم اشــتهایی مواجــه اســت،  کــه بیمــار بــا  بیمــار دارد. از آنجایــی 
در صــورت میــل بــه ایــن خوردنــی، محدودیتــی بــرای آن قائــل 

نمی شــویم. 
ــدن آن را  ــوان بلعی ــار ت ــادام، بیم ــکی ب ــر خش ــاید به خاط ش
کــرد. بــه  نداشــته باشــد؛ از ایــن رو می تــوان بــادام را شیره کشــی 
کــه بــادام را بعــد از مرحلۀ آســیاب، در داخل پارچه  ایــن صــورت 
نخــی تمیــز ریختــه، ســپس پارچــۀ حــاوی بــادام را در داخــل 
گــرم  آب جــوش قــرار دهیــم. بعــد از شیره کشــی، آن را به صــورت 
بــه بیمــار بدهیــم. ایــن نــوع مصــرف، در رفع ســرفه بســیار مفید 

و مرهــم حلــق محســوب می شــود. 
بــادم نیــز در ایــن دوره از بیمــاری قابــل اســتفاده  شــیرۀ 
کــم(  گالب و عســل )بــه مقــدار خیلــی  اســت؛ یعنــی بــادام را بــا 

مخلــوط و مــورد اســتفاده قــرار دهیــم.
مثــل  لعــاب دار  دانه هــای  لعــاب دار:  دانه هــای  خیســاندۀ 

کــه ضــد التهــاب قــوی هســتند، در رفــع  کتــان  اســفرزه یــا تخــم 
ــه را  ــوع از دان ــد. ایــن ن ــد ۱۹ بســیار مفیدن کووی ــم بیمــاری  عالی
کــه خاصیــت آن را از بیــن ببــرد - قــرار  گــرم - نــه جــوش  در آب 
داده، ســپس لعــاب آن را مــورد اســتفاده قــرار دهیــد. ایــن نــوع 
میان وعــده، بــرای رفــع خشــکی و خشــونت حلــق بســیار مفیــد 

اســت.
دمنــوش گل گاوزبــان: گل گاوزبان از داروهای بســیار ضعیف 

کــه بــرای همــه توصیــه می شــود؛ به جــز  کم عــوارض اســت  و 
کــه در فــاز خونریــزی  کــه دارای فشــار خــون بــاال و زنانــی  افــرادی 
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ــاب، بــه آن - خاصیــت  کــردن چنــد دانــه عّن هســتند. اضافــه 
ضدالتهابــی آن را بــاال می بــرد.

ماءالشــعیر: ماءالشــعیر نیــز ضمــن این کــه داروی ضدالتهــاب 

محســوب می شــود، خاصیــت تب ُبری قــوی دارد که در فــاز حاّد 
تــب دار بیمــاری توصیه می شــود. البته هرگز ماءالشــعیر صنعتی 
کــه حــاوی مــواد نگهدارنــده و دیگــر افزودنی هاســت را توصیــه 
کنیــم. بــه ایــن صــورت  نمی کنیــم. ماءالشــعیر خانگــی درســت 
کنــدۀ تــازه را بــه مقــدار یــک پیمانــه بــا ۱۴ تــا  کــه جــوی پوســت 
۲۰ پیمانــه آب )بســتگی بــه مقــدار رقیــق بــودن آن( روی شــعله 
می گذاریــم و بــه محــض شــکافته شــدن جــو، شــعله را خامــوش 
می کنیــم. آبــی متمایــل بــه رنــگ صورتــی به دســت می آیــد؛ آن را 
کــرده و کمــی نبــات بــه آن اضافــه می کنیــم. در اینجــا  از صافــی رد 
نیــز می تــوان چنــد دانــه عّناب در هنــگام پخت بــه آن اضافه کرد 

تــا خاصیــت ضدالتهابــی آن را بــاال ببریــم.
کــه قبــاًل نیــز در مــورد آن صحبــت شــد را  شــربت ُجــاّلب: 

داد. قــرار  اســتفاده  مــورد  میان وعــده  به عنــوان  می تــوان 

اســتفاده از میان وعده هــای ســاده، می توانــد بیمــار را در 
کنتــرل  حادتریــن مرحلــه، حمایــت و عــوارض بیمــاری او را 
کــه  کنــد. اســتفاده از آب میوه هــا بایــد به انــدازه ای باشــد 

بیمــار توانایــی میــل آن را دارد. 
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3
امام جعفر صادق؟ع؟: 

پیامبری از پیامبران، بیمار شد. گفت 
درمان نمی کنم تا همان کسی که بیمارم 
کرده است، خود، درمانم کند. خداوند 
به او وحی فرستاد: »شفایت نمی دهم 
مگر درمان کنی؛ که شفا از من است.«

مکارم األخالق، ج ۲، ص ۱۸۰؛ 
بحار األنوار، ج ۸۱، ص ۲۱۱
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فصل سوم
غذاهای کاهش دهندۀ عالئم بیماری 

کووید 19 در زمان ابتال به بیماری 

غذا؛ تأمین کنندۀ انرژی، رافع عالئم بیماری
کم حجــم و تأمین کننــدۀ  ــرژی خــاص،  ــا ان ــژه ب غذاهــای وی
ــرژی در فــاز حــاّد بیمــاری اســت و ضمــن خاصیــت غذایــی،  ان

ــد.  ــع می کن ــاری را رف ــم بیم مشــکالت و عالئ
یکــی از مشــکالت جــدی در این بیمــاری، ضعف، بی حالی، 
بی اشــتهایی و درد عضلــه اســت. ایــن  عالمت هــا، عامــل اصلــی 
در ســخت شــدن دورۀ بیماری اســت و بیماران از این حاالت، 

کی هستند.  بسیار شــا
کــه مصــرف  کی هایــی اشــاره می شــود  در ایــن بحــث بــه خورا

کاهــش دهــد. آن می توانــد ایــن نــوع عالئــم را در فــرد 
ایــن نــوع از غذاهــا، ســوپ ها و آش هــا دارای خاصیــت ضــد 

کیفیــت پخــت آنهــا بســیار مهــم اســت. ویروســی هســتند و 
نخــودآب: - نخــودآب در دورۀ بیمــاری بســیار مفیــد و مؤثــر 

کمــی  اســت. هرچنــد نســبت بــه ایــن غــذا در دورۀ پیشــگیری 
تفــاوت دارد؛

کــه نخــودآب، هــم می توانــد بــا گوشــت  گفتیــم  تفــاوت اول: 
کــه ســه روز  گوشــت. در فــاز تــب دار -  پختــه شــود و هــم بــدون 
گوشــت اســتفاده شــود.  اول بیمــاری را در بــر می گیــرد - نبایــد از 
کــه حــدود ۱۴ روز  گذرانــدن ایــن دوره، در فــاز دوم -  امــا بعــد از 
گوشــت های بســیار لطیــف  بــه طــول می انجامــد - می تــوان از 
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کــه  کمــی دارچیــن  گــردن اســتفاده و بــا  کتــف و بــال و  مثــل 
کــرد.  کنندگــی دارد، آن را طعــم دار  خاصیــت ضدعفونــی 

تفــاوت دوم: در فــاز اول شــاید الزم باشــد جــرم نخــود جــدا 
کامــِل نخــود در طوالنی  کــه بعــد از پخــت  شــود. بــه ایــن صــورت 
گرفتــن غــذا، آن را از صافــی بگذرانیــم. از آنجایــی  مــدت و لعــاب 
کاهــش یافتــه، اواًل دقــت شــود  ک  کــه میــل بیمــار بــه خــورا
طعــم غــذا را خیلــی تــرش یــا تنــد نکنیــد، در ثانــی آن را آرام آرام 

به خــورد بیمــار بدهیــم.
تقویــت  بــرای  خورشــت،  نــوع  ایــن  طبــی:  لپــه  خورشــت 

کــه هــدف آن قلــب و ریــه  ریــه مفیــد اســت. در ایــن بیمــاری 
اســت، هــر آنچــه بــرای ایــن دو عضــو مفیــد باشــد، فــرد را در برابــر 

بیمــاری مقــاوم می کنــد. 
کامــل  ایــن خورشــت درســت ماننــد نخــودآب، بعــد از پخــت 
گوشــت و در فــاز بیمــاری بــا  لپــه، در فــاز حــاّد تــب دار بــدون 
گوشــت های لطیــف و مــواد طعم دهنــده -مثــل دارچیــن و ِبــه 
کــه خــوب پخــت شــده باشــد- تهیــه می شــود. امــا چــون لپــه 
ــه  ــر آنک ــت؛ مگ گرفتــن جــرم آن نیس پوســت نــدارد، الزامــی بــر 

گــوارش بیمــار، ســخت درگیــر باشــد.
نکتــه: در فــاز تــب دار نبایــد از برنــج اســتفاده شــود؛ مگــر 

کــم؛ زیــرا برنــج بــا  به صــورت آب کــش و خوب پخــت و بــه مقــدار 
حــال بیمــار ســازگار نمی باشــد. 

آش انــار: در فصــل انــار از دانه هــای انــار و در غیــر فصــل، از 

ــه  ــار« اســتفاده می کنیــم. ب ــا »رب ان دانه هــای خشــک شــده ی
کــه برنــج را بــه حــد نیــم پخــت می رســانیم؛ ســپس  ایــن صــورت 
روغــن بــادام شــیرین یــا مغز باداِم شــیره کش شــده و آب انــار تازه 
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یــا دانــه انــار خشــک شــده یــا رب انــار را بــه آن اضافــه می کنیــم. 
کــه انــار تــرش اســتفاده نشــود؛  نکتــه: بایــد توجــه داشــت 
کــه ترشــی بــرای ریــه مضــر اســت. لــذا در صــورت ترشــی، آن  چــرا 
کمــی شــیرین  را بــا پــودر نبــات یــا شــکر ســرخ و یــا شــکر ســفید 

می کنیــم. 
آش انــار نیــز چــه بــا گوشــت و چــه بــدون آن خاصیت غذایی 
- دارویــی دارد. امــا بایــد توجــه داشــت بعــد از فــاز تــب دار بــا 
گوشــت لطیف و پیاز طبخ شــود و در صورت اســتفاده از ســیر و 
کــم باشــد، ثانیــًا به قــدری  پیــاز در دوره بیمــاری، اواًل مقــدار آن 

کــه در غــذا پیــدا نباشــد.  پختــه شــود 
کــه نبایــد  نکتــه: کــف روی غــذا، قســمت مضــری اســت 

حــاوی  کــه  غذاهایــی  داشــت  توجــه  بایــد  شــود.  اســتفاده 
کــف آنهــا  گوشــت و حبوبــات هســتند، بایــد به صــورت منظــم، 
کف گیــر همیــن رســالت  گرفتــه شــود. در آشــپزخانه های ایرانــی 

را داشــته اســت. 
گوشــت یــا بــدون آن  آش آلــو: ایــن نــوع آش نیــز می توانــد بــا 

- بســته بــه دورۀ بیمــاری - پختــه شــود. در صــورت اســتفاده از 
کامــاًل پختــه شــد، به تدریــج برنــج و  گوشــت  کــه  گوشــت، زمانــی 

آلــو بــه آن اضافــه می شــود. 
کــه تمام  کــه آلــو، تــرش و پرحجم نباشــد  بایــد توجــه داشــت 
طعــم غــذا را بــه خــود اختصــاص دهــد و غــذا را بــه ســمت ترشــی 
کند و  کــه در جــرم برنــج نفــوذ  ببــرد. ایــن مــواد آن قــدر بایــد بپــزد 

از هــم جدا نایســتند.
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نکات مهم غذایی در شرایط حاّد بیماری 
گفتــه شــد، غــذای آبکــی بــود. یکــی از اصــول  * آنچــه تــا االن 
کوویــد ۱۹، مصــرف غــذای آبکــی و عــدم اســتفاده از  درمانــی 
غــذای جــرم دار اســت؛ زیــرا غــذای جــرم دار، ضمــن این کــه 
کمــی در  هضمــش ســخت اســت، خاصیــت رطوبت رســانی 

دارد. بــدن 
گوشــت اســتفاده شــود؛ امــا در صــورت  * در فــاز تــب دار نبایــد از 
گوشــت  کــه جــرم  گوشــت بــه ایــن صــورت  نیــاز، می تــوان از آِب 

کــرد. گرفتــه شــود اســتفاده 
*  از انــواع ســوپ ها نیــز در فــاز پیشــگیری می تــوان اســتفاده 
کــرد؛ مشــروط بــه این کــه ترشــی و تندی و ادویه نداشــته باشــد.
کنــار توجــه بــه غــذای بیمــار، آرامش روحــی او را تأمین  گــر در  *  ا

کنیــم، ایــن بیماری بســیار آســان رفع می شــود.

کم حجــم، تأمین کننــدۀ  ــرژی خــاص و  ــا ان غذاهــای ویــژه ب
انــرژی در فــاز حــاّد بیمــاری اســت و ضمن خاصیت غذایی، 

مشــکالت و عالئــم بیمــاری را رفــع می کنــد. 
دارای  کــه  هســتند  کی هایــی  خورا آش هــا  و  ســوپ ها 
خاصیــت ضــد ویروســی هســتند و مصــرف آن می توانــد 

کاهــش دهــد. عالئــم بیمــاری را در فــرد 
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امام محمدباقر ؟ع؟: 

هیچ دانشی چون سالمت جویی 
نیست و هیچ سالمتی چون 

سالمت دل نیست. 

منتخب میزان الحکمه جلد 2، ص 849
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فصل چهارم
دقت در عناصر شش گانۀ سالمتی

شــش گانۀ  اصــول  بــر  بیمــاری،  ایــن  درمــان  دورۀ  در  مــا 
کــردن  ســالمت، تکیــه داریــم. هــدف از بیــان ایــن مباحــث، پــر 
ــا بداننــد  دســت و افزایــش اطالعــات پرســتاراِن بیمــار اســت؛ ت
چــه چیزهایــی را در دســترس داشــته باشــند تــا به بیمار آســیب 

نرســد و عامــل رفــع عالئــم بیمــاری باشــد.
کی هــا و غذاهــا - از بــاب این کــه یکــی از عالئــم ایــن  از خورا
بیمــاری بی اشــتهایی شــدید اســت - مطالــب بســیاری ذکــر 

شــد. 
شــود.  رعایــت  بایــد  بدخــوری  و  پرخــوری  بحــث  گفتیــم 
دارد،  بنیــه  گــر  ا اســت.  ممنــوع  بیمــار  بــرای  غلیظ خــوری 
ــوارش نشــود،  گ ــوا صــرف  ــد هرچــه ق میان وعــده نخــورد و بدان
گــر بیمــار خوش بنیــه  صــرف مقابلــه بــا بیمــاری خواهــد شــد. ا
گــر چــه  بــود هرچــه نخــورد، بــرای حالــش بهتــر اســت. خــوردن، ا
بنیــۀ بیمــار را تقویــت می کنــد، امــا از طــرف دیگــر عامــل تقویــت 
عناصر بیماری زا نیز هســت! و این یک اصل در قانون ســالمت 
کــی  خورا به تدریــج  بیمــار  بــه  می توانیــم  زمانــی  مــا  اســت. 
کــه ببینیــم بیمــار، بنیــه اش را از دســت می دهــد.  بخورانیــم 
گذشــت زمــان طوالنــی، چیــزی میــل نکــرده باشــد و  یــا پــس از 
براســاس ذائقــه اش، درخواســت خاصــی نــدارد؛ در این صــورت 
میان وعده هــای  و  کی هــا  خورا ســراغ  می توانیــم  کــه  اســت 

پیشــنهادی برویــم.
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کــه در صــورت  کی هــا امــوری دیگــری وجــود دارد  کنــار خورا در 
ــه آنهــا، تمــام زحمــات مــا در مــورد تهیــه و تأمیــن  بی توجهــی ب

ــود. ــده خواهــد ب کی هــا بی فای خورا

دقت در دفع فضوالت بدن 
چنانکه در جلد اول گذشت، هر چه سموم و فضوالت بدن 
خــوب تخلیــه شــوند، احتمــال دچــار شــدن بــه بیماری هــای 
کمتــر اســت. لــذا نبایــد  کوویــد ۱۹ -  ویروســی - مثــل آنفوالنــزا و 
کنیــد  دفــع ادرار بیمــار،  بیمــار یبوســت داشــته باشــد. دقــت 

خــوب و تعریــق او مناســب باشــد.
کار نکنــد  گــر بیمــار شــکمش خــوب  پــس در فــاز بیمــاری، ا
یــا ادرار و تعریــق نــدارد، ایــن عالئــم بــرای مــا مهــم اســت. دقــت 

کــه تخلیــه ســموم از بــدن بــه درســتی انجــام شــود. شــود 
ک ســازی را در ایــن دوره  البتــه مــا محّرک هــای دفــع یــا پا
حــاّد  فــاز  کــه  اول  روز   ۸ یــا   ۷ در  یعنــی  نمی کنیــم.  توصیــه 
بیمــاری اســت، بــه هیــچ عنــوان حــق اســتفاده از مســّهل ها و 
خون گیــری )حجامــت( را نداریــم. زیــرا بنیــه و قّوۀ فــرد را کاهش 
می دهــد و قــدرت مقابلــه فــرد را در مواجهــه بــا بیمــاری ضعیــف 
می کنــد. بنابرایــن مــا بایــد در دوره پیشــگیری، بــه موضــوع 
ک ســازی )اســتفراغ و احتبــاس۱( توجــه داشــته و مالحظــات  پا

الزم را انجــام دهیــم.
گــر بیمار دارای مشــکل کم کاری  پــس در دورۀ حــاّد تــب دار، ا
کــه  روده و... بــود، فقــط از غــذا اســتفاده می کنیــم؛ غذاهایــی 
کردیــم.  کــه بیــان  رافــع اســت؛ مثــل تمــام ســوپ ها و آش هایــی 

۱-  نگه داشتن ادرار )حبس البول(
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در ایــن دوره، دانه هــای لعــاب دار نمی توانــد بــه روان ســازی 
کــردن مرحلــۀ حاّد بیمــاری،  کنــد. امــا پــس از طــی  کمــک  مــزاج 
می تــوان از مســهل های ضعیــف - مثــل بــرگ گل ســرخ، فلــوس 

کــرد.  و روغــن بــادام - اســتفاده 
گــذر از بیمــاری نیــز  کنــد،  کار  پــس وقتــی شــکم بیمــار خــوب 

ــر می شــود و بالعکــس. راحت ت

حرکت و سکون در بیماری 
کــه بیمــار بایــد مــورد  حرکــت و ســکون از دیگــر مــواردی اســت 
توجــه قــرار دهــد. بیمــار در فــاز حــاّد و نقاهت بــه هیچ وجه نباید 
کار در  حرکات شــدید - مثل ورزش - و حرکات ســنگین - مثل 
منــزل یــا اداره - انجــام دهــد. بــه عبــارت دیگــر، ۱۰ تــا ۱5 روز اول 
بیمــاری، بیمــار حــق انجــام حــرکات ســنگین را نــدارد. ایــن نــوع 
کــه مفیــد در ســالمتی جســم اســت، بایــد  حــرکات )مثــل ورزش( 

گیــرد؛ نــه در حیــن بیمــاری. در دوره پیشــگیری انجــام 
از ســکون، خــواب  مــا  توجــه داشــت منظــور  بایــد  البتــه 
کــه  طوالنــی نیســت؛ منظــور اســتراحت در بســتر اســت. چرا
کــرده، عامــل اصلــی  خــواب طوالنــی، خــواب شــب را مختــل 
انباشــتگی ســموم و فضــوالت در بــدن اســت. لــذا اســتراحت در 
روز داشــته باشــید؛ امــا ایــن اســتراحت منجــر به خــواب طوالنی 
کــه اختــالل  کــه منجــر بــه اختــالل در خــواب شــود؛ چــرا  نباشــد 

در خــواب، سیســتم ایمنــی بــدن را پاییــن مــی آورد. 
خــواب شــب بایــد بــه موقــع و در ســاعات اولیــه شــب باشــد؛ 
ــن  ــواب را در ای ــالمت بخش ترین خ ــن و س ــه پرانرژی تری ک ــرا  چ

کــرد.  ســاعت می تــوان تجربــه 
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البتــه اســتراحت در روز بــه معنای چــرت زدن اشــکال ندارد. 
مطالعــه، ذکــر، تماشــای فیلــم و اســتفاده از فایل هــای صوتــی 
در بســتر اســتراحت نیــز بی اشــکال اســت. و منظــور مــا از ســکون 

کارهــای ســنگین و ســخت اســت. در فــاز بیمــاری عــدم انجــام 

استحمام در شرایط حاّد بیماری 
کــردن مضــر اســت. در دیگــر  در فــاز تــب دار بیمــاری، حمــام 
که  فــاز بیمــاری، فقــط »اســتحمام طوالنی« ممنوع اســت. چرا 
در ایــن دوره، هــر آنچــه از شــما انــرژی بگیــرد نبایــد انجــام شــود 

و الزم اســت بــدن، انــرژی را صــرف مقابلــه بــا بیمــاری نمایــد. 
کــه تــوان بیمــار را بگیــرد نبایــد فــرد را  هیــچ عامــل خارجــی 
کــه باعــث  کارهایــی  بــا آن مصــادف ســاخت؛ بنابرایــن از ســایر 

ــرد.  ک ــودداری  ــد خ ــز بای ــود نی ــتگی می ش خس

دقت در تأمین هوای مورد نیاز بدن
کــه در پیشــگیری بیــان شــد، در ایــن  گفتیــم همــۀ نکاتــی 
دوره نیــز حائــز اهمیــت اســت. در طــب ایرانــی، هــوا، غذای قلب 
و ریــه اســت و ریــه از هــوا نیــرو می گیــرد و عالئــم حیاتــی می یابــد. 
گرفتــار  کــه قلــب و ریــه اش  کیفیــت هــوا بــرای بیمــاری  بنابرایــن 
کاهــش یافتــه اســت، بســیار مهــم  شــده اســت و توانایی هــای او 
کــه بیمــار در آن اســتراحت  اســت. از ایــن رو الزم اســت مکانــی 
کیــزه ای داشــته باشــد  ک و پا می کنــد، تهویــۀ خــوب و هــوای پــا
ــه  ــه درون ری ــا هــر استنشــاقی، هــوای خــوب را ب ــا فــرد بیمــار ب ت

بکشــد.
کــه ســرماخورده یــا دچــار آنفلونــزا   معمــواًل در مــورد افــرادی 
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کوویــد ۱۹ نیــز عالئمــی شــبیه ایــن دو بیمــاری را  شــده اند -و 
کــه  گازســوز  گرمایشــی نفت ســوز یــا زغال ســوز و  دارد- از وســایل 
ــد و هــوا،  ــر اســت، اســتفاده و دریچه هــا را می بندن از همــه بدت
گرفتــار و در  هوایــی ســنگین بــرای استنشــاق می شــود و ریــه را 
کــه در ایــن صــورت لطمــه خیلــی  آن ضعــف ایجــاد می کنــد؛ 

بزرگــی بــه بیمــار زده ایــم. 
کننــدۀ  گــرم  کــردن اتــاق، ترجیحــًا از وســایل  گــرم  لــذا بــرای 
ــار،  ــاعت یکب ــا دو س ــک ی ــر ی کم آالینــده اســتفاده می کنیــم و ه
فضــای اتــاق را تهویــه می کنیــم )در و پنجره هــا بــاز شــود.( هرگــز 
ــمِت  ــه س ــار ب ــاِق بیم ــمت ات ــوا، از س ــۀ ه ــت و تهوی ــت حرک جه
محــل زندگــی بقیــۀ افــراد نباشــد؛ بلکــه رو بــه خــارج از خانــه 

باشــد.
نکتــه: پوشــاندن بیــش از حــد بیمــار در فــاز تــب دار، تــب را 
کــردن بیــش از حــد فضــا نیــز باعــث تشــدید  گــرم  ــرد.  ــاال می ب ب
ــاال رفتــن بی قــراری و اضطــراب بیمــار می شــود. روغــن  تــب و ب
کــردن کل بــدن، باعــث مختــل شــدن تهویــۀ بدن شــده و  مالــی 
تــب بیمــار را بــاال می بــرد. همــه این هــا را عوامل احتقــان حرارت 
کــرد  گــر بیمــار بی قــرار شــد و شــروع بــه حرکت هایــی  می نامیــم. ا
کــه تــب درونــی  کــه نشــان از بی قــراری بیمــار اســت، بدانیــد 
کنیــد و  کــم  بیمــار بــاال رفتــه اســت. لــذا لبــاس و روانــداز او را 
حالــت بیمــار را در حالــت ســکون قــرار دهیــد و از لحــاظ هــوای 

کنیــد.  محیــط نیــز تهویــه را مناســب 

مراعات حال روحی بیمار
یــک نکتــه خیلــی  مهــم در ایــن میــان، مراعــات حــال روحــی 
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از  محــور  یــک  کــه  نفســانی  َاعــراض  آن  یعنــی  اســت؛  بیمــار 
کیــد  شــش گانۀ ســالمتی بخش )ســّتۀ ضروریــه( اســت و مــن تأ
می کنــم به صــورت ویــژه، هــم در خــوِد بیمــار و هــم اطرافیــان، 

کننــد. آشــنایان و نزدیــکان بیمــار بــه آن توجــه 
کــه  دور نگه داشــتن بیمــار از تــرس: یادمــان باشــد چیــزی 

کنــد - هــم در هنگام  باعــث می شــود بیمــاری خیلــی نفــوذ پیدا 
کــرد و ایــن  بیماری زایــی و هــم بعــد از این کــه فــرد ابتــال پیــدا 
گســترش و نفــوذ پیــدا می کنــد - عامــل تــرس اســت. بیمــاری 
تــرس باعــث می شــود ارواح و قــوا تحلیــل برونــد؛ در واقــع 
کنــد  کاهــش پیــدا  آن ایمنــی بــدن از بیــن بــرود و توانایی هــا 
گــر فــرد هنــوز ابتــال  و فــرد در مقابــل بیمــاری، شــکننده شــود؛ ا
گــر  کــه آســان تر مبتــال شــود و ا پیــدا نکــرده، باعــث می شــود 
مبتــال شــده، باعــث می شــود پیشــرفت بیمــاری و ظهــور عالئــم 

بیمــاری بــرای او شــدید تر و قوی تــر شــود.
کــه فــرد  کیــد داریــم  کــه خیلــی تأ بنابرایــن یکــی از نکاتــی 
ایــن بیمــاری اســت.  از  کنــد، نترســیدن  در مــورد آن دقــت 
کــه مثــل همــۀ بیماری هــا می تواند بــا مراقبت های  بیمــاری ای 
گــر حواســمان بــه خودمــان  خــوب بــه آســانی برطــرف شــود و ا
نباشــد و ناپرهیــزی داشــته باشــیم، می توانــد شــدید و قــوی 
کننــد  کننــد و ســعی  ــاد  ــراد توکل شــان را زی ــد اف شــود. پــس بای
ــۀ  ــه مای ک ــرس -  ــر ایــن ت ــد بســپارند و ب ــه خداون همــۀ امــور را ب

کننــد. تشــدید بیمــاری اســت - غلبــه 
کــه می توانــد در مقابــل  عاملــی  بــه بیمــار:  نشاط بخشــی 

ــا نشــاط اســت.  کنــد، عامــل شــادی ی ــر  تــرس خیلــی خــوب اث
کــه تقریبــًا می توانــد  فــرح و نشــاط، عامــل بســیار مهمــی اســت 
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کنــد و قــوای  بــر همــۀ اعــراض مخــّرب نفســانی غلبــه پیــدا 
روحــی و نفســانی فــرد را در مقابلــه بــا بیماری هــا بــاال ببــرد؛ 
ــر مــا بتوانیــم به نحــوی فــرح را، تفریــح را، حالــت خوشــایند  گ ا
کنیــم، باعــث  را در زمــان 10 - 15 روزۀ قرنطینــه در فــرد ایجــاد 

کــه بیمــاری را آســان بگذرانــد.  می شــود 
خیلــی  کنــد  احســاس  شــیطان  وقتــی  مثــال،  مقــام  در 
کــه برایــش اهمیــت  کنــد  حــواس شــما بــه او هســت و احســاس 
قائــل هســتید، وسوســه را افزایــش می دهــد و حتــی ممکــن 
کند؛ اما وقتی نشــان  اســت شــیطان بر ذهن شــما ســلطه پیدا 
ــر او غلبــه  ــدا ب ــه خ ــوکل ب ــا ت ــدارد، ب ــان ن ــی برایت ــد اهمیت بدهی

پیــدا می کنیــد و همــه چیــز برایتــان آســان تر می گــذرد. 
گرفتــن - و نــه  تــرس هــم همین طــور هســت؛ بایــد بــا آســان 

کنیــد. بی توجهــی - به راحتــی می توانیــد ایــن مرحلــه را طــی 
کــه شــاید دلیــل این کــه بچه هــا از  یکــی از اســاتید می گفتنــد 
ابتــدا، ابتالئشــان بــه ایــن بیماری بــاال نبود و االن هم آمارشــان 
ــه  ــه بچه هــا حواسشــان ب ک درخــور توجــه نیســت، ایــن باشــد 
گرفتــار ایــن مســائل  ایــن چیز هــا نیســت و خیلــی خودشــان را 
گرفتــار ابعــاد این  نمی کننــد؛ به خاطــر همیــن، خیلــی روحشــان 
بیمــاری نمی شــود و خیلــی هــم ابتــال پیــدا نمی کننــد. البتــه 

کــه از بچه هــا غافــل شــویم. ایــن بــدان معنــا نیســت 
گــر خیلــی نترســیدید و روحتــان را بــا ایــن عامــل خیلــی  ا
کنیــد؛  ــر آن را طــی  ــه راحت ت ک ــد؛ باعــث می شــود  ــر نکردی درگی
کــه شــما بــا تــوکل بــه  کــه باعــث می شــود  مخصوصــًا در فــاز ابتــال 
کــه واقعــًا امــور، متعّلــق  کســی  خــدا و ســپردن همــۀ امــور بــه آن 

بــه اوســت، آســان از ایــن مرحلــه بگذریــد.
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ارتبــاط تصویــری و خندانــدن بیمــار: مــا در ایــن زمینــه چند 
کاِر خیلــی خــوب می توانیــم انجــام دهیــم؛ یکــی این کــه عواملــی 
کــه  قــرار بگیــرد  فــرد بیمــار در شــرایطی  باعــث می شــود  کــه 
بخنــدد، خوشــحال باشــد، شــاد باشــد، ایــن را بــرای او فراهــم 
فــرد در  کــه  کنیــد. چطــوری ممکــن اســت؟ مثــاًل در زمانــی 
کــه تماس هــای تصویری  قرنطینــه هســت، پیشــنهاد می کنیم 
کنیــد در ایــن دیدارهــا و  ــا او داشــته باشــید و ســعی  و صوتــی ب
کنیــد؛ یعنــی چیزهــای  صحبت هــا، ایــن افــراد را وادار بــه خنــده 
خــوب، چیزهــای نشــاط آور و خاطــرات خــوب بگوییــد؛ جــوک 
کنیــد.  خنــده  بــه  وادار  را  آنهــا  می توانیــد  هرطــور  بگوییــد؛ 
کــه در ایــن مرحلــه یــک فاصلــه و  خندیــدن باعــث می شــود 
گرفتــاری و ابتــال و آن تــرس به مقــدار  فراغتــی ایجــاد شــود و آن 

ــل توجهــی از بیمــار دور شــود. قاب
کــه  تــرس باعــث می شــود  کــردم،  کــه عــرض  همان طــور 
فــرد در مقابــل بیمــاری آســیب پذیر شــود. همچنیــن باعــث 
تعبیــر طــب  بــه  بــرود.  او تحلیــل  قــوای  و  کــه روح  می شــود 
بــدن حــرارت به وجــود بیایــد؛ حــرارت در درون،  ایرانــی، در 
کــه بیمــار تــب دارد، ایــن احتبــاس،  محتبــس شــود و در فــازی 
ک  ایــن خیلــی خطرنــا موجــب حــرارت در قلــب می شــود و 
ک  گدازنــده و بســیار خطرنــا کــه تــب،  اســت و باعــث می شــود 
شــود. بنابرایــن عامــل تــرس، بیماری هــای تــب دار را بســیار 

آســیب زا می کنــد.  و  ک  خطرنــا
ــن  ــًا در ای ــه مخصوص ک ــیم  ــته باش ــاد داش ــه ی ــن را ب ــس ای پ

شــرایط، بیشــتر بــه داد بیماران مــان برســیم.
کــه  کننــدۀ روح اســت و باعــث می شــود  خنــده، منبســط 
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کنــده ســازد و بــه  روح، قــوای حیاتــی اش را در همــه بــدن پرا
کــم  ــی و احتبــاس قلــب را  همــه جــا برســاند و آن حــرارت درون
کنــد.  کاهــش پیــدا  کنــد و درنتیجــه، حالــت تــب زای بیمــاری 
پــس خــوِد شــادی، فــرح و خنــده می توانــد بــه مقــدار قابــل 
توجهــی ضدتــب باشــد. پــس از طریــق ایجــاد خنــده می توانیــد 
فــاز  کنیــد. در بقیــه مراحــل بیمــاری - غیــر  تــب مقابلــه  بــا 
تــب دار - هــم بــا ایجــاد نشــاط و حالــت خوشــایند بــرای بیمــار، 
کــه  کــه ایمنــی اش تقویــت شــود؛ چــرا  کنیــد  کمــک  می توانیــد 
کــه ایمنــی بــدن را تقویــت  فــرح و شــادی یکــی از عواملــی اســت 

می کنــد. 
گاهــی  کــه  کرده ایــم  همــۀ مــا ایــن را بــه یــک نحــوی درک 
کســل بوده ایــم، افســرده بوده ایــم و احســاس  خســته بوده ایــم، 
شــرایطی  یــک  کــه  همیــن  ناتوانیــم؛  و  بیماریــم  می کردیــم 
ــد خــوب، تعطیــالت  ــرای یــک ســفرخوب و خوشــایند، بازدی ب
کــه چقــدر قــوای مــا بهتــر  دلنشــین بــرای مــا پیــش آمــد، دیدیــم 

شــده؛ حالمــان خــوب شــده اســت.
در بیمــاری هــم همین طــور اســت؛ یعنــی شــما بــا ایجــاد 
کــه  کنیــد  کمــک  حالــت خوشــایند روحــی، می توانیــد بــه بیمــار 
کــه در دید  کنــد . البته توصیه این اســت  ایــن فــاز را راحت تــر طــی 
کــه به صــورت  گفتیــم درســت ایــن اســت  کــه  و بازدیــد از بیمــار - 

غیرحضــوری باشــد - بیمــار را خســته و ناراحــت نکنیــم.

پرهیــز از دادن خبرهــای بــد بــه بیمــار: نکتــۀ دیگــر این کــه 

نگوییــد؛  می شــود  بیمــار  ناراحتــی  باعــث  کــه  را  چیزهایــی 
کــه او در قرنطینــه بــوده و نشــنیده برایــش  خبرهــای بــدی را 
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کســی آســیب دیــده و بیمــار شــده، یــا خــدای  گــر  نگوییــد؛ ا
نخواســته از دنیــا رفتــه، در دورۀ بیمــاری حــاّد بــه او انتقــال 

ندهیــد.
کســالت، ناراحتــی، این هــا باعــث  غــم، انــدوه، خســتگی، 
کنــد؛ هــم طوالنی تــر  کــه بیمــاری بــه فــرد غلبــه پیــدا  می شــود 
ک تــر شــود. بیمــار قلبــش ضعیف تر می شــود  شــود و هــم خطرنا

و نبایــد بیمــار را بترســانید. 

توصیۀ ایمنی نکنید!

کــه در مالقات هــا، نــکات ایمنــی را بــرای  اصــاًل الزم نیســت 
بیمــار بگویــد و بیمــار را بیشــتر بترســانید. االن ایــن بیمــار هــم 
مبتــال شــده و هــم در قرنطینــه اســت، الزم نیســت نکات ایمنی 
کنــد بــرای فــرد بگوییــد؛ ایــن  کــه بایــد احتیــاط  و مســائلی را 
تذکــرات را بگذاریــد بــه عهــدۀ پزشــک و پرســتاران. شــما ســعی 

کنیــد.  کنیــد و ایجــاد فــرح و امیــد  کنیــد حــال اش را خــوب 
در دورۀ بیمــاری، قلــب حــرارت غریــزی و تــوان و قوایــش را از 
کــه فــرد را در حالــت فــرح و خوشــایند  گــر  دســت می دهــد، امــا ا
قــرار دادیــم و محیــط و شــرایط برایــش خوشــایند بــود؛ ایــن 
کنــد  کنــد آن قــوا و حــرارت غریــزی اش را حفــظ  می توانــد کمــک 

و از زیــر بنــا، توانایــی اش زیــاد شــود. 
کــه بیمــار در دوره بیمــاری،  از دیگــر توصیه هــا ایــن اســت 
کــه دوســت دارد، بخوانــد. یــا ذکرهایــی را  کتــاب یــا رمانــی را 
کلــی، هــر  کــه برایــش آرامــش ایجــاد می کنــد. بــه طــور  بگویــد 
کــه قبــاًل دوســت داشــته و بــا آن آرام می شــده، االن  کاری را 
کنــد  کنیــد؛ تــا احســاس  زمینــۀ انجامــش را بــرای بیمــار فراهــم 
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کارهــای دوست داشــتنِی عقــب  کــه بتوانــد  کــرده  فرصتــی پیــدا 
کنــد و  افتــاده اش را انجــام دهــد؛ تــا ان شــاءاهلل ایــن دوره را طــی 

از ایــن مرحلــه بگــذرد.

مراقبت از بیمار، با تأمین شش گانۀ سالمتی بخش 
کرونایــی روبه رو می شــویم و می خواهیم  وقتــی بــا یــک بیمار 
کنیــم، تمــام ایــن ابعــاد شــش گانۀ  از او پرســتاری و مراقبــت 
کنیــم و برایــش برنامه ریزی  ســالمتی بخش را در ذهنمــان مــرور 

کنیــم بــه مراقبــت از بیمــار. کنیــم و بعــد شــروع 
کــه می پزیــم غــذای  کــه غذایــی  مثــاًل بایــد حواســمان باشــد 
کامــاًل ســاده باشــد؛ غذاهــای پیچیــده و غلیــظ نباشــد و مــواد 

غذایــی مفیــد اســتفاده شــود. 
کــه نبایــد مجبــورش کنیــم به خــوردن و معــده اش  می دانیــم 
را بیــش از حــد پــر کنیــم و علی رغم میلش به او چیزی بخورانیم. 

کــه بایــد بدنــش را از اضافه بــار نگه داریــم.  می دانیــم 
کردیــم  کــه قبــاًل در مــوردش صحبــت  ســوپ های ســاده ای 
بــرای بیمــار، طبــخ  کنیــم. در وعده هــای غذایــی یــا میان وعده هــا 
کــه بیمــار اشــتها داشــته باشــد، هــر وقــت بیمــار اظهــار  هــر وقتــی 
کــه اشــتها دارد، همــان موقــع غــذا را بــه او ارائــه می دهیــم و  کــرد 
کیــد می کنم حتمًا  کــه میــل دارد بخــورد. بــاز تأ بــه مقــداری هــم 
که االن  کار نداشــته باشــید  که بیمار دلش خواســت؛  هر وقتی 
وقــت صبحانــه هســت؛ االن وقــت ناهــار یــا شــام هســت یــا نــه.

گرمی جــات بــه بیمــار  گــر بیمــار در فــاز تــب دار اســت، نبایــد  ا
کــه  کنیــم چــرا  گــرم  بدهیــم. بــدن بیمــار را نبایــد بیــش از حــد 
ممکــن اســت تبــش را بــاال ببریــم و قلبــش در مقابلــه بــا تــب 
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ناتــوان شــود.
گــر تحریــک حلــق دارد،  گــر ســرفه دارد، ا  از طــرف دیگــر، ا
گلــوی اش ناراحــت اســت، نبایــد ترشــی بــه او بدهیــم ؛ مبادا  گــر  ا
کــه تحریــکات  طعــم تــرش و طعــم شــور در غذا هــا زیــاد شــود 

ــاد شــود.  ســرفه در او زی
کنیــم اتــاق بیمــار خیلــی پرنــور  محــور دیگــر این کــه دقــت 
کند.  کــه هــر محرکــی ممکــن اســت بیمــار را بی قــرار  نباشــد؛ چــرا 
ــا  کاغــذ دیــواری اش ســرخ اســت ی کــه  مبــادا بیمــار را در اتاقــی 
تحریک کننــده  و  بیدار کننــده  کــه  اســت  جــوری  شــرایطش 
اســت قــرار بدهیــم. یــک اتاقــی بــا نــور مالیــم، رنــگ مالیــم، 
ترجیحــًا رنگ هــای روشــن - مثــل رنــگ آبــی روشــن، مثــل ســبز 
ــا رنــگ ســفید - در چنیــن شــرایطی بیمــار  پســته ای روشــن، ی
ــب  ــرار می دهیــم. رنــگ زرد، رنــگ ســرخ، رنــگ نارنجــی، ت را ق
را بــاال می بــرد؛ یادمــان باشــد شــرایط بیمــار را شــرایطی قــرار 
کــه حالــت آرامــش، خــواب و اســتراحت بــه او دهــد و تــب  دهیــم 

کاهــش دهــد. و عالمت هــای دیگــر را 
کــه اتــاق بیمــار تهویــه اش خــوب باشــد؛ پنجــره  دقــت  کنیــم 
گــرم  داشــته باشــد و هــوا بتوانــد داخــل اتــاق بچرخــد؛ نــه خیلــی 
ــرای مــا  ــه خیلــی ســرد باشــد. ایــن دو عامــل خیلــی ب باشــد؛ ن

مهــم اســت؛ هــر دو بایــد مراقبــت شــود. 
فراهــم  بیمــار  اســتراحت  حالــت  کــه  کنیــم  بررســی  بــاز  
هســت؟ چیــزی بیمــار را آزار نمی دهــد؟ چیــزی بیمــار را بی قــرار 
کار عقب افتــاده ای، مشــغله ای، نگرانــی  گــر فکــری،  نمی کنــد؟ ا
کســی دارد او را آزار می دهــد، نگرانــی اش  از فرزنــدی، آشــنایی، 

کنیــم. را رفــع 
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این هــا خیلــی مهــم اســت؛ مراقبت، فقط غــذا و دارو نیســت؛ 
کــه باید بــرای بیمار حل شــود.  خیلــی مطالــب جانبی هســت 

کارهــای هیجانــی: بــه هیــچ وجــه فــرد  پرهیــز از انجــام 
کارهــای هیجانــی انجــام  بیمــار، خصوصــًا در فــاز تــب دار نبایــد 
دهــد؛ چیزهــای هیجانــی ببینــد یــا بشــنود. ایــن هیجانــات 
کــه تــب تشــدید شــود و یــک مقــداری از قــوای  باعــث می شــود 
فــرض  مثــاًل  شــود.  صــرف  احســاس  ایــن  بــرای  فــرد  ایمنــی 
ــرای بیمــار بگذاریــد؛  ــا صوتــی ب کنیــد می خواهیــد یــک فیلــم ی

هیچ وقــت از انــواع هیجانــی آن اســتفاده نکنیــد.
کارهایــی  کنــار ایــن  مدیریــت خــواب بیمــار: همچنیــن در 
کــه ذکــر شــد، خــواب بیمــار را مدیریــت می کنیــم؛ نمی گذاریــم 
گــر درد دارد،  کــه شــب بیداری های طوالنــی داشــته باشــد. ا
کاهنــدۀ درد -چــه از انــواع داروهــا و چــه از انــواع  بــا عوامــل 
کی هــای طبیعــی- ســعی می کنیــم درد بیمــار را تســکین  خورا
دهیــم تــا خــواِب شــِب بیمــار تأمیــن شــود از طرفــی خــواِب روز 

ــد.  ــته باش ــدازه، نداش ــش از ان بی
ــت  ــار را مدیری ــدن بیم ــد از ب ــواد زائ ــع م ــم دف ــعی می کنی س
کــم شــده، بدانیــد  کــه بیمــار خیلــی ادرارش  گــر دیدیــم  کنیــم. ا

کــم داده ایــم. بــه او مایعــات 
دقــت در تأمیــن رطوبــت بــدن بیمــار: رطوبــت بــدن بایــد 
گــر دیدیــد فــرد بیــش از حــد دارد عــرق می ریــزد  تأمیــن شــود. ا
-چــون یکــی از خصوصیــات ایــن بیمــاری تعریــق بیــش از حــد 
ــود.  ــران ش ــن و جب ــد تأمی ــدد بای ــدن، مج ــًا آب ب ــت- حتم اس
ــرای بیمــار خیلــی  ــد ب کــم آب شــدن بــدن در ایــن فــاز، می توان
کــرده و دفــع  گــر دیدیــد بیمــار یبوســت پیــدا  ک باشــد و ا خطرنــا
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کــم آب  کــم خــوردن و  کم غذایــی و  نــدارد، بوســطۀ  خوبــی 
شــدن بــدن -هــر ســه- یبوســت،  به وجــود می آیــد.  ســعی 
کی هــا، بــا دانه هــای لعــاب دار، بــا مــواد  کنیــد بــا غذاهــا، بــا خورا

کنیــد. کــی ســاده، ایــن مشــکل را حــل  خورا
گــر فــرد بیمــار درد بــدن دارد  تســکین دردهــای بــدن: ا
کــه در مباحــث بعــدی  بــه راحتــی بــا یــک روغــن مالــی مالیــم ـ 
کمــک  را  بیمــار  ـ  می کنیــم  صحبــت  مــورد  ایــن  در  بیشــتر 
کــدو، روغــن بــادام  می کنیــم. بــا روغن هــای مالیــم مثــل روغــن 
شــیرین یــا روغــن بنفشــه، آرام آرام محــل درد را روغــن مالــی 
تنفــس  تــا  نگه می داریــم  چــرب  را  بیمــار  بینــی  و  می کنیــم. 

بیمــار راحت تــر شــود.

مروِر شش گانۀ سالمتی بخش 
ــرد  ــک ف ــت ی ــی از مدیری ــک فضای ــم ی کردی ــعی  ــا س ــا اینج ت
کنیــم تــا بــه ســادگی این شــش گانه را در  بیمــار را برایتــان ترســیم 
کنیــد و آمادگــی داشــته باشــید و چیــزی را از قلــم  ذهنتــان مــرور 

کــه:  نیاندازیــد. االن می دانیــد 
کنید؛  * در قسمت هوای محیط باید چه کار 

کنید؛  * در قسمت خواب و بیداری اش باید باید چه کار 
* در تحرکش باید بیمار سکون داشته باشد؛ 

کنید؛  * در غذایش باید چه کار 
* در ایجــاد آرامــش و دوری از تــرس و نگرانــی و تفکرات نامناســب 

کنید؛ بایــد چگونه رفتــار 
کنید؛ * و در دفع فضوالت و زوائد باید چه 
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کنیــد و از  ــه مــورد، مــرور  ــه آرامــی و مــورد ب همــۀ این هــا را ب
کــه در یــک زمان هایــی بــا  قبــل همــۀ لــوازم را آمــاده نگــه داریــد 
بحــران و نگرانــی مواجــه نشــوید و بدانیــد در هــر مرحلــه ای باید 

کنیــد.  بــرای بیمارتــان چــه کار 
کــه ان شــاءاهلل بــا همیــن راهکارهــای  امیــد مــن ایــن اســت 
ســاده بتوانیــد مراحــل بیمــاری را پشــت ســر بگذرانیــد و بــر آن 

کنیــد. غلبــه 

ــتاراِن  ــردن دســت پرس ک ــر  ــان ایــن مباحــث، پ ــدف از بی ه
بیمار اســت؛ تا بدانند چه چیزهایی را در دســترس داشــته 
باشــند تا به بیمار آســیب نرســد و عامل رفع عالئم بیماری 
کی هــا اموری دیگــری وجــود دارد که در  کنــار خورا باشــد. در 
صــورت بی توجهــی بــه آنهــا، تمــام زحمــات ما در مــورد تهیه 

کی هــا بی فایــده خواهــد بــود. و تأمیــن خورا
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5

امام جعفر صادق؟ع؟: 

سالمتی بهترین نعمت های 
خدادادی است. 

بحاراالنوار، ج ٧8، ص 365
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فصل پنجم
کاهش عوارض ناشی  راه های 

کووید 19 از بیماری 

1. درد اعضای بدن
کوویــد ۱۹، خیلــی اذیــت  کــه در بیمــاری  یکــی از عوارضــی 
کنــده   کننــده اســت، درد اعضاســت. یــک درد ناخوشــایند و پرا
گرفتــار  را  جــا  همــه  و  کجاســت  دقیقــًا  گفــت  نمی شــود  کــه 
می کنــد. یــک نــوع ناتوانــی و ضعــف عمومــی به وجــود مــی آورد؛ 
کــه راحــت بتوانــی بخوابــی،  ک. یعنــی نــه ضعفــی  ضعــف دردنــا
ــد.  ــدن درد می کن ــای ب ــه ج ــرون و درون، هم ــه از بی ک ــی  ضعف
کمــر  گاهــی وقت هــا یــک نیــم تنــه را می گیــرد -مثــاًل  ایــن دردهــا 
ــی  گاه ــرد؛  ــه را می گی ــاال تن ــا ب ــی وقت ه گاه ــت-  ــن اس ــه پایی ب
گرفتــار  را  و قفســۀ ســینه  بازوهــا  گاهــی  و  را  ریــوی  عضــالت 
کل بــدن را بــا هــم در بــر می گیــرد.  گاهــی وقت هــا هــم  می کنــد؛ 
کــه دورۀ  راهــکار اول؛ ماســاژ: راه حــل اصلــی ایــن اســت 

ک شــود و دورۀ بیماری  بیمــاری طــی شــود و ویــروس از بــدن پــا
تمــام شــود و فــرد دوبــاره بــه حالــت طبیعــی اش برگــردد؛ امــا 
کنــد، یکــی از راهکارهای  این کــه ایــن فــاز را چطــور راحت تــر طــی 

ســادۀ طــب ایرانــی، »ماســاژ« اســت. 
کــه می تواند  مالیــدن، َدلــک یــا ماســاژ، از راهکارهایی اســت 
کنــد و فــرد را بــه حالتــی از آرامــش نســبی برســاند،  کــم  درد را 
کنــد تــا دورۀ بیمــاری طــی  بلکــه حداقــل بتوانــد اســتراحت 

شــود.
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ایــن ماســاژ یــا َدلــک، معمــواًل بــا روغن هــای مالیــم مثــل 
»روغــن بــادام شــیرین« یــا »روغــن زیتــون« -در فــاز غیرتــب دار- 
ــام  ــب دار- انج ــاز ت کــدو« یــا »روغــن بنفشــه« -در ف یــا »روغــن 
کــه  کــدو، عــالوه بــر ایــن  می شــود. چــون روغــن بنفشــه و روغــن 
عضــالت را آرام می کننــد و دردش را می گیرنــد، ضــد تــب هــم 
کنیــم بــه ماســاژ دادن بــدن و نــرم  هســتند. آرام آرام شــروع 

کــردن عضلــه.
ماســاژها در حالــت درد و ضعــف، نبایــد خیلــی قــوی و   
گاهــی  کافــی اســت و  خشــن باشــد؛ یــک ماســاژ نــرم و مالیــم 
کنــار ایــن ماســاژ از »بادکــش« هــم اســتفاده  گــر در  وقت هــا ا
کــه خیلــی  کمک کننــده اســت. مخصوصــًا در بیمارانــی  شــود، 
کتف هــا  خســتگی عمومــی در بدنشــان وجــود دارد، بادکــش 
کمک شــان می کنــد. بــرای ایــن نــوع بادکــش، بعــد از  خیلــی 
کتــف چــپ  کــدام از  کردنــد، در هــر  این کــه زیــر آن را روغــن مالــی 
گذاشــته شــود و ۱۰ الــی ۱5 دقیقــه  و راســت، یکــی دوتــا بادکــش 
گردش  کمــک می کنــد به تســهیل جریــان  کار، هــم  بمانــد. ایــن 
کاهــش دردهای عضالنــی در هر  کمــک می کنــد بــه  خــون و هــم 

ــود دارد.  ــا درد وج ــف ی ــاص ضع ــور خ ــه به ط ک ــه ای  ناحی
می توانــد  هــم  مالیــم  بادکــش  روغن مالــی،  از  بعــد  پــس 
کمک کننــده باشــد. فقــط یادمــان باشــد، بادکــش در مناطــق 
خــاص بــدن، احتیاط هــای ویــژه ای دارد؛ در ســتون فقــرات و 
گذاشــته شــود، روی خــود نــاف نبایــد  در مناطــق نخاعــی نبایــد 
کــه ممنــوع اســت.  گذاشــته شــود. این هــا از مناطقــی اســت 
کمــک  کــه خبــره هســتند  کســانی  بــرای ایــن نقــاط بایــد از 
ک بــدن نزدیــک نشــوید. بگیریــد؛ وگــر نــه، بــه مناطــق خطرنــا
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می توانــد  هــم  به تنهایــی  عضــالت،  چرب کــردن  همیــن   
کمک کننــده باشــد و درد را از بیــن ببــرد. خیلــی 

گــرم: یکــی از عوامل  راهــکار دوم؛ مصــرف مایعــات فــراوان و 
گرفتگی هــای عضالنــی و درد و ضعــف،  کاهــش درد عضالنــی و 
گــرم اســت؛ یــک راه خیلــی ســاده.  کافــی و  مصــرف مایعــات 
ممکــن اســت بیمــار اشــتها نداشــته باشــد و میــل بــه هیــچ 
چیزی نداشــته باشــد و از شــما تقاضایی برای نوشــیدن نکند، 
گــر درد عضالنــی و ضعــف عمومــی و ناتوانــی و احســاس  امــا ا
ــه او بدهیــد. دو  ــرم فــراوان ب گ ناراحتــی دارد، آرام آرام مایعــات 
ــراوان« باشــد، هــم  کیــد اســت؛ هــم مایعــات »ف نکتــه مــورد تأ

»گــرم« باشــد. 
بــه هیــچ وجــه نوشــیدن مایعــات ســرد را توصیــه نمی کنیــم؛ 
کنــد و  کــه حلــق و ریــه را ممکــن اســت ضعیــف  به واســطۀ ایــن 
کنــد. حجــم مایعــات هــم برایمان مهم اســت؛  بیمــاری را فعــال 
ــدن  ــی نتیجــه بدهــد و ب ــه یــک ادرار خــوب و فعال ک در حــدی 
کم آبــی نداشــته باشــد. خــود ایــن  کم آبــی و آزار از  احســاس 
کوویــد ۱۹، بلکــه در  »اســتفاده از مایعــات فــراوان«، نــه تنهــا در 
آنفوالنزاهــا، ســرماخوردگی ها و انــواع بیماری هــای ویروســی، 
بــه عــدم تمرکــز ویــروس در یــک ناحیــه و تخلیــۀ زود هنــگام آن 
کــه بیمــاری را راحت تــر پشــت  کمــک می کنــد و باعــث می شــود 
کمتــر  گــرم، هــم موجــب  ســر بگذاریــم. اســتفاده از مایعــات 
کمتــر  شــدن دردهــای عضالنــی می شــود، هــم ضعــف بیمــار را 

کوتاه تــر می شــود.  می کنــد و هــم ان شــاءاهلل دورۀ بیمــاری 
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2. خشکی گلو و سرفه ها
گلــو و  کوویــد ۱۹، خشــکی  یکــی دیگــر از عــوارض بیمــاری 
گلــو و  سرفه هاســت. ایــن بیمــاری در یــک دوره ای بــه خشــکی 

می شــود.  وارد  ســرفه ها 
راهــکار اول؛ اســتفاده از لعــاب دانه هــای لعــاب دار: قبــاًل 
گفتیــم لعــاب  کردیــم؛  اشــاره هایی بــه راه حــل ایــن مشــکل 
دانه هــای لعــاب دار مثــل »به دانــه« خیلــی خــوب اســت. خــود 
ــه  ــردن و جرع ک ــری  ــن و لعاب گی ــی« را در آب انداخت »گل ختم
جرعــه نوشــیدن، هــم تقویــت سیســتم ایمنــی می دهــد و هــم 
ضدالتهــاب بســیار قــوی و خوبــی اســت و هــم بواســطه لزوجتی 
کننــده در ناحیــه حلق  کننــده و پانســمان  کــه دارد، یــک ترمیــم 

گلــو را از بیــن می بــرد.  اســت و خشــگی 
گالب و مقــداری  دیگــر این کــه می توانیــد مقــداری آب داغ و 
تخــم  اســفرزه،  ریحــان،  تخــم  مثــل  دار  لعــاب  دانــه  هســته 
کــه داغ  کنیــد و همین طــور  ــه آن اضافــه  کشــیر ب ــا خا شــربتی ی
گــرم اســت، جرعــه جرعــه بنوشــید. البتــه نوشــیدنی های  و 
ــرارت  ــون ح ــم؛ چ ــه نمی کنی ــب دار توصی ــاز ت ــی داغ را در ف خیل
گــرم باشــد در فــاز تــب دار  کــه  درونــی را بــاال می بــرد، همیــن 
گــر فــاز تــب دار طــی شــده و فــرد می توانــد  کافــی هســت. امــا ا
مایعــات داغ را هــم بنوشــد -البتــه داغــی آن در حــّدی نباشــد 
ــِی بهتــری داشــته باشــد؛  ــد ترمیم کنندگ ــه بســوزاند- می توان ک
کــه از داغــی افتــاده باشــد، ممکــن  گرمــی  به خاطــر این کــه مایــع 

کنــد. ــت  ــراد را اذی کنــد و اف اســت تهــوع را تحریــک 
در  را  حــرارت  بتوانــد  کــه  شیشــه ای  بطــری  می توانیــم 
کنــار بیمــار می گذاریــم، هــر وقــت احســاس  خــودش نگــه دارد، 
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کــرد، آرام آرام یــک  گلــو و ســرفه های ریــز و خشــک  خشــکی 
کــه مخــاط  کنــار. ایــن باعــث می شــود  جرعــه بنوشــد، بگــذارد 
ایــن  و  بشــود  ترمیــم  و  شــود  پانســمان  مــدام  آســیب دیده، 
کــم شــود و مــدام فضــای حلــق  اذیت کنندگــی ســرفه خشــک، 

ــد. ــرم باش ن
کــردن  راهــکار دوم؛ اســتفاده از روغن هــای بینــی: چــرب 

کننــده اســت؛  کمــک  بینــی بــا روغن هــای مالیــم هــم خیلــی 
ــه راحتــی  ــدارد و ب ــادام شــیرین، هیــچ تحریکــی ن مثــاًل روغــن ب
در بینــی قابــل اســتفاده اســت؛ هــم ناحیــۀ بینــی را چــرب نگــه 
مــی دارد و هــم لطافــت می دهــد و خشــکی را از آن می گیــرد. 
کــه جــزء  گفتیــم  گفتــه شــده؛  بــادام بســیار  از فوایــد روغــن 
کی هــای خــوب هســت و وقتــی از حلــق پاییــن مــی رود و  خورا
وارد معــده می شــود بــه بــدن خیلــی خدمــت می کنــد؛ از مــزاج 

ــا تقویــت سیســتم ایمنــی. گرفتــه ت
ویــروس  مانــدگاری  باعــث  چربــی  کــه  فکــر  ایــن  نکتــه:   
ــدارد. و شــاید از ایــن جــا نشــأت  ــه علمــی ن می شــود، اصــاًل پای
کــردن بــدن در فــاز تــب دار، دورۀ  کــه روغــن مالــی  گرفتــه اســت 
گفتیــم،  قبــاًل  کــه  همان طــور  می کنــد.  طوالنــی  را  بیمــاری 
باعــث افزایــش حــرارت غریــزی می شــود و موجــب می شــود 
کل بــدن  کــه تــب بــاال بــرود. لــذا در دورۀ حــاٌد بیمــاری، نبایــد 
گــر روغــن را داخــل بینــی بچکانیــم  کنیــم. امــا ا را روغن مالــی 
کمــی روغــن  کــودک تــب داِر نــا آراِم بی قــرار را بــا  یــا مثــاًل مــالج 
ــی را  ــا نواحــِی درد عضالن کنیــم ی ــدو چــرب  ک ــا روغــن  بنفشــه ی
کنیــم، این هــا اشــکالی ایجــاد نمی کنــد و مانعــی  آرام آرام چــرب 

نــدارد.
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»روغــن بنفشــه« هــم ضدویــروس قــوی و هــم ضــد تب قوی 
و هــم چرب کننــدۀ خوبــی اســت؛ امــا بــرای بعضــی افــراد حالــت 
کــه در ذات خــود  تحریــک ایجــاد می کنــد. به خاطــر آن تیــزی 
کــه بیمــار خیلــی تحریک پذیــر هســت، توصیــه  دارد، در فــازی 
گــر بیمــار از ایــن فــاز خــارج شــد، می توانــد  نمی کنیــم؛ پــس ا
کنــد. امــا روغــن بــادام شــیرین  از روغــن بنفشــه هــم اســتفاده 
کــدو، آن تحریک کنندگــی را هــم ندارنــد و بــه راحتــی  و روغــن 

می تواننــد اســتفاده شــوند.
گل گاوزبــان: دیگــر از  راهــکار ســوم؛ اســتفاده از عنــاب و 
گلــو و ســرفه ها را بهتــر می کنــد، عنــاب  کــه خشــکی  چیزهایــی 
گل گاوزبــان اســت. ایــن جوشــانده، از داروهــای مالیــم بــا  و 
خاصیــت دارویــی بســیار خفیــف اســت و تقریبــًا همــۀ افــراد بــا 

کننــد. خیــال راحــت می تواننــد از آن اســتفاده 
کــه چنــد  دســتور آماده ســازی آن هــم بــه این صــورت اســت 
عــدد عنــاب را بگذاریــد بجوشــد. ســپس شــعله را خامــوش 
کنیــد، بگذارید دم  گل گاوزبــان بــه آن اضافه  کنیــد و یــک مقــدار 
کنیــد. آرام آرام و جرعــه جرعــه، هنگامــی  بکشــد و آن را صــاف 
کــه بیمــار ســرفه  گلــو خیلــی خشــک اســت یــا هنگامــی  کــه 

کنــد. می کنــد، اســتفاده 
گل گاوزبان ضد سرماخوردگی و ضدویروس  هم عناب و هم 
اســت. ایــن جوشــانده، هــم سیســتم ایمنــی را قــوی می کنــد و 
کــه  هــم خشــکی موضعــی را برطــرف می کنــد. و در بررســی هایی 
کوویــد ۱۹،  کــه روی بیمــاران  کــه داشــته ایم، دیده ایــم  تــا االن 

اثــرات خوبــی داشــته اســت.
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3. گرفتار شدن ریه
کوویــد ۱۹، خیلی وســیع تر  کــه مشــکالت بیمــاری  می دانیــم 
گلــو و ســرفه هســت و در بیشــتر مــوارد، از ناحیــه  از ایــن خشــکی 
حلــق پیشــرفت می کنــد و خــود ریــه را درگیــر می کنــد. از طــرف 
کــه ســه  کرونــا، بعــد از ایــن  کــه در بیمــاری  دیگــر، می دانیــم 
گذاشــتیم، مشــکالت  چهــار روز فــاز تــب دار و حــاّد را پشــت ســر 
کم کــم خــودش را نشــان می دهــد، رو بــه تشــدید رفتــه،  ریــوی 

کاهــش می کنــد. بعــد شــروع بــه 
شــاید اصــل عضــِو هــدف و محل حملۀ این ویــروس، قلب و ریه 
کشــف  کــه دارد  باشــد. البتــه حــاال انــواع دیگــرش را هــم می بینیــم 
کــه  گــوارش حملــه می کنــد، نوعــی  کــه بــه سیســتم  می شــود؛ نوعــی 
بــه سیســتم عصبــی حملــه می کنــد و... ولــی به طــور عمــده، هــدف 
اولیــه اش سیســتم قلــب و تنفــس اســت. به همین خاطر مــا باید با 
کنیم تا  مســائل تنفســی آشــنا باشــیم و بدانیم در این رابطه چه کار 

ایــن بــازۀ تنفســی را راحت تــر طــی کنیــم.
کــه مشــکالت ریــوی آرام آرام زیــاد می شــود،  البتــه در فــازی 
کــه موجــب می  شــود ایــن فــاز  راهکارهــای ســاده ای وجــود دارد 
را بــه ســالمت بگذرانیــم وگرنــه بــا ناپرهیــزی و بی دقتــی،  ممکن 
کــه متأســفانه  اســت ریــه تخریــب شــود، آن هــم بــا عوارضــی 
کارکرد  مانــدگار می شــود و قســمتی از بافــت ریــه هرگــز بــه چرخــۀ 

خــود برنمی گــردد.
گــر بیــش از  توصیــه اول؛ تهویــه مطبــوع هــوا: یادمــان باشــد ا

گرفتــه نگــه داریــم، بیــش از حــد آلــوده باشــد و ذرات  حــد هــوا را 
ــی  گرم کننــدۀ مــا آالیندگ ــاًل دســتگاه  آالینــده داشــته باشــد؛ مث
داشــته باشــد، یــا هــوا خــوب چرخــش نداشــته باشــد و تــازه 
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گــر  گرفتــاری ریــه می توانــد بیشــتر شــود. همچنیــن ا نشــود، 
بوهــای نامطبــوع و بوهــای محــرک در فضــا باشــد، می تواند ریه 
کــه هــر بــوی  گفتیــم  کنــد. قبــاًل در بحــث پیشــگیری  را ضعیــف 
تنــدی، هــر بــوی نامطبوعــی، هــر بــوی ناخوشــایندی، ُمَضّعــِف 
قلــب اســت و برعکــس، هــر بــوی خوشــایند و مطبوعــی، بــرای 

قلــب و ریــه مقــوی اســت.
کــردن هــوا: از ایــن رو مــا مثــاًل توصیــه  توصیــه دوم؛ خوشــبو 

کــردن  اســپری  گالب در فضــا،  کــردن  اســپری  بــه  می کنیــم 
بیدمشــک در فضــا. این هــا عطرهــای خوشــایندی دارنــد و 
کــه قلــب قــوی شــود، در  کــه عــالوه بــر ایــن  باعــث می شــوند 
مقابــل بیمــاری به واســطۀ آرام بخشــی و ایجــاد فــرح و آرامــش، 
کــرده باشــیم تــا  کنیــم و فــرد را هــم کمــک  قلــب و ریــه را حمایــت 

ــد. کن ــی  ــر ط ــاری را راحت ت ــاز بیم ف
توصیــه ســوم؛ ضدعفونــی کردن هــوا: دیگــر این که توصیه 
کنیــد و بعــد در  گالب را بــا اندکــی ســرکه آغشــته  کــه  می شــود 
کــه  کار باعــث می شــود  کنیــد؛ ایــن  کنیــد، افشــانه  فضــا اســپری 
کنندگــی هــم همــراه داشــته باشــد.  یــک مقــدار ضــد عفونــی 
تنهایــی  بــه  گالب  خــود  کــه  می کنــم  اشــاره  بــاز  همین جــا 
کنندگــی قــوی نــدارد و نمی توانــد به جــای مــواد  ضدعفونــی 
ضدعفونی کننــده اســتفاده بشــود؛ امــا ســرکه و نمــک تــا حــد 
قابــل توجهــی می توانــد اثــر داشــته باشــد. از قدیــم االیــام هــم 
کــردن ســرکه را توصیــه می کردنــد  در فضاهــای وبایــی، اســپری 
یــا دِر ظــرف ســرکه را بــاز می گذاشــتند و در هــوا بــوی ســرکه 
می پیچیــد و باعــث می شــد هــوا ضدعفونــی شــود. االن هــم 

کنیــم. می توانیــم از آن روش اســتفاده 
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گر یک لیوان گالب را داخل ظرف افشانه خودمان ریختیم،  ا
چنــد قاشــق غذاخــوری ســرکه بــه آن اضافــه می کنیــم؛ به نحــوی 
ــه عطــرگالب را بپوشــاند.  ک ــارز نباشــد  ــوی ســرکه خیلــی ب ــه ب ک
چــون هــم می خواهیــم از تقویت ریه و آرام بخشــی اش اســتفاده 
هــم  ضدعفونی کنندگــی  ســرکه،  آن  به واســطۀ  هــم  و  کنیــم 
گر هرچند ســاعتی یکبار در فضا اســپری شــود،  داشــته باشــد. ا

آن فضــا بــرای تقویــت سیســتم تنفســی آماده تــر می شــود.
کاربردن  البتــه ســرکه حتمــًا بایــد ســرکۀ خانگی باشــد و از بــه 

ســرکه های صنعتــی جــدًا بپرهیزید.
بــرای  خوشــایند  و  ســاده  آســان،  خیلــی  راهــکار  یــک   
کــه داخــل  اســت  ایــن  معطرســاختن فضــا در فصــل ســرما 
کنیــد و  ســیبی -آن هســته ها و قســمت مرکــزی اش- را خالــی 
کــه بافــت ســیب باقــی بمانــد  کنیــد، به طــوری  حفره ایــی ایجــاد 
گاز  گوشــۀ اجــاق  گوشــۀ بخــاری -یــا  گالب بریزیــد و  و داخلــش 
کــه شــعله اش خیلــی مالیــم هســت-  کــن  یــا روی شــعله پخش 
گالب بپــزد و  قراردهیــد و بگذاریــد ایــن ســیب، آرام آرام بــا ایــن 
عطــر خوشــایند ســیب و گالب بــا همدیگــر در فضا پخش شــود.
البتــه یکــی از مرهم هــای ریــه در طــب ایرانــی همیــن ســیبی 
گالب بــه خــوردش رفتــه  کــه بــه آرامــی پختــه شــده و  اســت 
کمپــوت شــده و پختــه  اســت و میث شــود به صــورت یــک میــوۀ 
کوچــک داخــل ایــن ســیب را ذره ذره  فــرد بیمــار بــا یــک قاشــق 

بخــورد. 
کمپــوت شــدۀ  کــه هــم یــک میــوه  ایــن باعــث می شــود 
ــی و نشــاط بخش و تقویت کننــدۀ ایمنــی و  مقــوی و بســیار عال
کــرده باشــد و هــم فایــدۀ تقویــت ریه به واســطۀ  ســم زدا دریافــت 
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گالب را داشــته باشــیم و بــه قــول  استنشــاق عطــر ســیب و عطــر 
ــر و چنــد نشــان بزنیــم. توصیــه می کنیــم هــر  معــروف، یــک تی
که خیلی  کنید؛ چــرا  طــور شــده از ایــن مرهــم طبیعــی اســتفاده 

فوایــد فراوانــی دارد. 
گــرم و  کــه عطرهــای  نکتــۀ آخــر در ایــن بــاب ایــن اســت 
ــاورد، حلــق را  ــرد را پاییــن بی ــد ظرفیــت تنفســی ف تنــد می توان
کنــد. بنابراین اصــاًل در  کنــد یــا خــارش و التهــاب ایجــاد  تحریــک 

فضــا از عطرهــای تنــد و تیــز و محــّرک اســتفاده نکنیــد.
از  دیگــر  یکــی  ریــه:  ناحیــۀ  روغن مالــی  چهــارم؛  توصیــه 

دهنــدۀ  افزایــش  و  نفــس  تنگــی  کاهش دهنــدۀ  راهکارهــای 
کرونایــی -کــه مــا در هفــت هشــت ماهــی  ظرفیــت ریــۀ بیمــاران 
کار داشــتیم، خیلی توانســتیم از آن  کرونایی ســر و  که با بیماران 
کنیــم- روغــن مالــی ناحیــه ریــه و پشــت قفســه ســینه  اســتفاده 
گــر خواســتید به جلوی قفســه ســینه هم کشــانده  اســت؛ حــاال ا
ــه شــکم  ــرد بیمــار ب ــه ف ک ــه ایــن شــیوه  ــدارد. ب شــود، اشــکالی ن
کنید با روغن هایی  بخوابد و شــما از پشــت قفســه ســینه شــروع 
ــه  ــن بابون ــل روغ ــتند -مث ــاینده هس گش ــب و  ــل، ضدت ــه محّل ک
و روغــن شــوید- آرام آرام پشــت ریــه را ماســاژ دهیــد. در انتهــای 
کنیــد؛ یعنــی  ماســاژ هــم می توانیــد از بادکــش خشــک اســتفاده 

ــد؛ بــدون خونگیــری و حجامــت.  ــا بادکــش بگذاری چنــد ت
در فــاز حــاّد بیمــاری، بــه هیــچ وجــه حجامــت نکنیــد و 
کــه ظرفیــت  کار باعــث می شــود  فقــط بادکــش بگذاریــد. ایــن 
گهــان احســاس می کنــد راحت تــر  ریــه افزایــش یابــد و فــرد نا
کــرده  می توانــد نفــس بکشــد و قــدرت تنّفســش افزایــش پیــدا 

ــت.  اس
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گــذران بیمــاری در فــاز  ایــن راهکارهــای ســاده، توانســته 
کنــد و حتــی در مــواردی  حــاّد را، در خیلــی از بیمــاران آســان 
کمــک پرســتاران توانســتند در بیمارســتان این  کــه دوســتان بــا 
بادکش گــذاری روغــن را بــرای افزایــش ظرفیــت ریــه اســتفاده 
کــه در  کننــد، خیلــی نتایــج خوبی داشــته اســت. پــس بیمارانی 
خانــه مراقبــت می شــوند، پرســتاران و اطرافیانشــان می تواننــد 
ــاری، از  ــاّد بیم ــاز ح ــتن از ف گذش ــه و  ــت ری ــرای افزایــش ظرفی ب

کننــد.  ایــن روش اســتفاده 
کــه حتمــًا بایــد  البتــه ایــن توصیه هــا، جــدا از ایــن اســت 
کــه پزشــکان  کنیــم. پــس توصیه هایــی  ــه را درمــان  عفونــت ری
محتــرم در بخش هــای بیمارســتانی می کننــد را حتمــًا مــد نظــر 

ــیم.  ــته باش داش
توصیــه پنجــم؛ دوری از هــر نــوع دخانیــات و دود: نکتــۀ آخــر 

کــه هرگونــه دود در ایــن فاز ممنوع اســت؛ یعنی  هــم ایــن اســت 
کنیــم؛ دودهــای  اجــازه نداریــم از دودهــا یــا تدخیــن اســتفاده 

کاًل ممنــوع اســت. خشــک 
همچنین دودها مثل دود اســفند، عنبر نســارا به هیچ وجه 
ــت  ــون رعای ــا چ ــت؛ ام ــر نیس ــه بی تأثی گرچ ــود؛ ا ــه نمی ش توصی
حــد مفیــد و مضــرش خیلی تخصصی و ظریف اســت -و ممکن 
اســت افــراد دود غلیــظ را بــه ریــه فــرد برســانند- به طــور عمومــی 
کرده  که پزشــک تجویــز  کلــی توصیــه نمی کنیــم؛ مگــر مقداری  و 

و بــرای فــرد مفید دانســته باشــد.
کــه مشــکالت  توصیــه ششــم؛ اســتفاده از بخورهــا: در فــازی 

ترشــحات  افزایــش  ســرفه ،  نفــس،  تنگــی  -همچــون  ریــوی 
برخــی  از  می توانیــد  می شــود،  شــروع  و...-  ریــه  از  خلطــی 
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که  کنیــد. در طــب ایرانی، بخور چیزی اســت  بخورهــا اســتفاده 
بــا بخــار همــراه اســت و رطوبــت دارد؛ در آب، جوشــانده و بخــار 
آن مــاده استنشــاق می شــود. بنابرایــن بخــور دادن اصــاًل بــه 
معنــای تدخیــن و دود دادن نیســت. در فازهــای تحریــک ریــه، 
ــد اســتفاده شــود؛ چــون خشــک شــدن فضــای  از دودهــا نبای

ریــه ممکــن اســت آســیب زا باشــد. 
گیاهــان به صورت  گــر چــه بعد از گذشــت فــاز حاّد، بعضی از  ا
کم دود، ممکن اســت مفید باشــد؛ اما  خیلــی مالیــم و بــدون ترا
کنند، فقط  چــون ممکــن اســت افــراد دقــت نکننــد و دود را زیاد 
کــه آســان تر  و بی عارضه تر اســت. کنیــد؛ چرا از بخورهــا اســتفاده 
ــه همــان پوســته ضخیــم و اولیــه جــو  کاِه جــو -ک مقــداری 
کــه در حــال جوشــیدن  کنیــد و داخــل آبــی  هســت- تهیــه 
کــه از آب  اســت، بریزیــد یــا همــراه آب بجوشــانید و بخــاری را 

کنیــد. بلنــد می شــود، استنشــاق 
کاه جــو  ایــن راهــکار، بســیار ســاده، امــا خیلــی مؤثــر اســت. 
کــه حتــی در بیمــاران آســمی هــم  از بازکننده هــای ریــه هســت 
گرفتاری هــای  بخــور،  ایــن  می بریــم.  اســتفاده  خیلــی  آن  از 
چــه  گــر  ا می بخشــد،  بهبــود   ۱۹ کوویــد  در  را  ریــه  ویروســی 
ــرای  ــاز را ب ــن ف ــذران ای گ ــی  ــت؛ ول ــی نیس ــالج قطع ــان و ع درم

بیمــار آســان می کنــد.
گــر فــرد مقــداری  کاه جــو از خــود جــو خنک تــر اســت؛ یعنــی ا
تــب هــم داشــته باشــد، تــب را پوشــش می دهــد. همچنیــن 
گشــاینده و مفتــح ریــه هــم هســت و می توانــد بــه خوبــی فــاز 

ــد. کن ــان  ــوی را آس ــکالت ری ــس و مش ــی نف ــی، تنگ گرفتگ
گل پنیــرک یــا  گل بنفشــه،  همچنیــن می توانیــد از بخــور 
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کنیــد. البتــه بنفشــه از همــه بهتــر و  گل ختمــی هــم اســتفاده 
ــر اســت.  مؤثرت

مالیــم  خیلــی  حــرارت  بــا  آرام  آرام  بنفشــه  گل  بگذاریــد 
کنیــد بنفشــه نبایــد بــا حــرارت بــاال تمــاس  بجوشــد. دقــت 
آرام آرام  بایــد  پاییــن  بــا حــرارت خیلــی  بلکــه  باشــد؛  داشــته 
کــه بخــار لطیفــی از ظــرف بلنــد شــود.  بجوشــد، در حــدی 
کنــد، باعــث بــاز  وقتــی فــرد بیمــار ایــن بخــار را آرام استنشــاق 
ــه  ــردن ری ک ــی  ــب و ضدعفون ــش ت کاه ــه،  ــیرهای ری ــدن مس ش
می شــود. خــود بنفشــه بــه تنهایــی تب ُبــر خوبــی هــم هســت و 
کند و پوشــش بدهد. می توانــد فــاز تــب درونــی را هــم مدیریــت 
ــرای بخورهــا نمی توانیــم اســتفاده  البتــه هــر چیــزی را مــا ب
کنیــم. بعضــی از ایــن بخورهــا ممکــن اســت بــا مــزاج فــرد ســازگار 
نباشــد و تــب را بــاال ببرد. متأســفانه خیلــی از افراد بــدون اطالع 
کافــی، بخــور اســطوخودوس یا بخور بابونــه برای همه  و دانــش 
کــه به واســطۀ حــدت و درجــه بــاال بــودن  کــرده بودنــد  توصیــه 
ایــن داروهــا، باعــث شــده بــود افــراد بیمــار تــب بیشــتری پیــدا 
گرفتــار ســردرد، عطســه، خــارش حلــق و... بشــوند.  کننــد و 
کمک کننــده هســتند، امــا نــه  هرچنــد این هــا داروهــای ریــه و 

بــرای همــه افــراد. 
گل بنفشــه بــه خاطــر مالیــم بــودن، عارضــه ای  کاه جــو و   
ندارنــد و به صــورت مشــترک بــرای همــه افراد اســتفاده می شــود؛ 
ــاس  ــک و براس ــز پزش ــا تجوی ــط ب ــا فق ــا و بخوره ــۀ داروه ــا بقی ام

ــد اســتفاده شــوند. مزاج ســنجی بیمــار بای
وقتــی بیمــار  توصیــه ششــم؛ رعایــت تعــادل دمــای فضــا: 

گــرم یــا خیلــی ســرد  مشــکالت ریــوی دارد، نبایــد فضــا را خیلــی 
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کــرد، چــون ممکــن اســت فــرد تــب  داشــته باشــد و بخواهــد از 
کنــد، نبایــد ایــن  کنــد و پنجره هــا را بــاز  گرم کننده هــا فــرار  انــواع 
کــه نــه فــرد خیلــی  اجــازه را بدهیــم. بلکــه بایــد شــرایطی باشــد 
گرمــا، تنگــی نفــس یــا عــرق زیــاد شــود و نــه  دچــار احســاس 

ــاره فــاز بیمــاری فعــال شــود. کــه دوب خیلــی ســرد باشــد 
ــد بیــش از حــد بپوشــانید؛  همچنیــن خــود فــرد را هــم نبای
ــانی  ــدن به آس ــرای ب ــه ب ــس و تهوی ــه تنف ک ــد  ــوری باش ــه ط بلک
را  پوســت  ســطح  روغــن  بــا  کــه  کنیــد  دقــت  شــود.  انجــام 
کــه فــرد نتوانــد تنفــس پوســتی انجــام بدهد؛  نپوشــانده باشــید 
کاهــش  ــه هســت، بیشــتر  ک ــه اش از آنچــه  ــه ظرفیــت ری ک چــرا 

پیــدا می کنــد.
تنــد نفــس  یــا خیلــی  کوتــاه  وقتــی دیدیــد بیمــار خیلــی 
ــن  ــت. در ای ــی نیس کاف ــش  ــس برای ــن تنف ــد ای ــد، بدانی می کش
ــی  ــا تــب درون ــرم اســت ی گ ــی  ــرای بیمــار خیل ــا فضــا ب صــورت ی
بــاال رفتــه یــا احتقــان ایجــاد شــده و یــا مشــکالت ریــوی تشــدید 

شــده اســت. 
بایــد متناســب بــا حــال بیمــار فضــای اطرافــش را مدیریــت 

کنیــد و از برخــی از ایــن بخورهــا هــم اســتفاده ببریــد.
ــاز  ــه بیمــار در ف ک توصیــه هفتــم؛ مراقبــت از اندام هــا: وقتــی 

ــرار دارد، نحــوه مراقبــت از اندام هــا  تــب و مشــکالت تنفســی ق
دقــت بیشــتری الزم دارد. مثــاًل مــا حتمــًا ســر را بایــد به طــور 
کنیم. ســر، هنــگام خواب باید پوشــیده  خــاص و ویــژه مراقبــت 
نــگاه داشــته شــود. همین طــور هنــگام اســتراحت در تمــام 
کرونایــی تبــدار بــا خلــط یــا بــا ترشــحات  طــول روز، در فــرد بیمــار 
ــا غلیــظ، ســر بایــد محفــوظ نگــه داشــته شــود.  ریــوی رقیــق ی
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البتــه پوشــش های پشــمی یــا خیلــی ضخیــم منظــور نیســت؛ 
بلکــه پوشــش خیلــی لطیــف و ظریفی که مانع ایجــاد خنکی در 
که ســر خیلی عــرق نریزد،  ســر توســط جریــان هــوا شــود. طــوری 
گرفتــه نشــود، امــا بــاد زیــاد نخــورد و در  جلــوی تصاعــد بخــارات 

معــرض جریــان هــوا نباشــد.
کــه داریــم ســر را محافظــت می کنیــم و نســبتًا  در عین حــال 
گــرم نگــه داریــم. نوعــی  گــرم نگــه می داریــم نبایــد بــدن را خیلــی 
رفتــار دوگانــه بــا بــدن و ســر بایــد داشــته باشــیم. بــه عبارتــی 
گرمــای مالیم یا  گــرم و ســرد باشــد؛ یعنــی  کلــی اتــاق بیــن  هــوای 
که  خنکــی مالیــم داشــته باشــد. اتــاق را متناســب باحــال بیمــار 
کــه از ســر داریــم  کنیــم. در عین حــال  تبــدار هســت یــا نــه، حفــظ 
بــه طــور ویــژه و خــوب محافظــت می کنیــم، بایــد از درون هــم 

گــرم نگــه داریــم. فــرد را 
گرم دارد، از آب ساده تا دمنوش هایی  که دمای  مایعاتی را 
کــه بــدن از  کردیــم، آرام  آرام و جرعه جرعــه بخوریــد  کــه قبــاًل  ذکــر 
گــرم نگــه داشــته شــود؛ چــون بــا ســرد شــدن درون بــدن  درون 
ــر شــود. در عین حــال از  ممکــن اســت فازهــای ویــروس فعال ت
کــه تــب بیمــار بــاال بــرود  گــرم نکنیــم  بیــرون هــم، بــدن را آن قــدر 

یــا احســاس نــا آرامــی و بی قــراری در او ایجــاد شــود.
کاســنی  کــه بیمــار تــب  دارد از عرقیجاتــی مثل بید،   در فــازی 
گرم  کــه آب را  کنیــم. بــه این صــورت  و گالب می توانیــم اســتفاده 
کنند  کننــد، چنــد قاشــق غذاخــوری از عرقیجــات بــه آب اضافــه 
ــد  ــه نوشــیدن ندارن ــر خیلــی میــل  ب گ و جرعه جرعــه بنوشــند، ا
ــردن  ک ــا مقــداری رقیــق  می تواننــد خــود ایــن عرقیــات را هــم ب

کننــد. بنوشــند و در فازهــای مختلــف بیمــاری از آن اســتفاده 
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توصیــه هشــتم؛ ماســاژ شــدید پاهــا در شــرایط بحرانــی: 
کــه بیمــار بی قــرار اســت،  یــک راهــکار خیلــی عملــی بــرای وقتــی 
حــال بحرانــی دارد یــا درگیــر تــب بــاال و تنگــی نفــس هســت، 
کــه پاهــای بیمــار را  کمــک می کنــد ایــن اســت  کــه خیلــی  کاری 
کار در واقــع دارید عامل  بگیریــد، محکــم ماســاژ بدهیــد. با ایــن 
کشــش از قســمت قلــب، مغــز و ریــه دور می کنیــد. بیمــاری را بــا 
بــه ماســاژ دادن قــوی و شــدید پاهــا.  کنیــد  پــس شــروع 
می توانید دســت ها را هم ماســاژ بدهید البته ماســاژ پاها مؤثرتر 
اســت. وقتــی ماســاژ در ایــن نواحــی خیلــی خــوب انجــام شــود، 
گهــان احســاس آرامــش و نیــاز بــه خــواب پیــدا می کنــد و  بیمــار نا
کمک کننــده  از فــاز بحرانــی خــارج می شــود. ماســاژ دادن، یــک 
اورژانســی اســت، در واقــع وقتــی هیــچ راهــی نداریــد و بیمارتــان 
کار آرامــش پیــدا  نــاآرام، بی قــرار و شــدیدًا بدحــال اســت، بــا ایــن 

می کنــد.

پرهیزهای این دوره:
گرفتــار اســت، تــب باالســت و بیمــار، فــاز حــاّد  کــه ریــه  * وقتــی 
کی هــای غلیــظ اســتفاده  و بحرانــی دارد بــه هیــچ وجــه از خورا
گــر ایــن فــرد چــرب و شــیرین بخــورد حتمــًا تبــش بــاال  نکنــد. ا

مــی رود. 
گر فرد غذاهایی مثل شیر خورد، حتمًا تبش باال می رود.  *  ا

کنــد.  * بیمــار از مصــرف خربــزه و هندوانــه بــه شــدت پرهیــز 
گوجــه و خیــار هــم در فــاز حــاّد، بیمــاری را تشــدید  مصــرف 

می کننــد. 
* وقتــی چیــزی در معــده خــوب هضــم نشــود و بــه قــول مــا 
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»اســتحاله بــه خلــط غالــب« شــود یعنــی باعــث می شــود مــاده 
ــاری  ــاز بیم ــام در ف ــوه خ ــیر و می ــی ش ــود. وقت ــاد ش ــاری زی بیم
حــاّد وارد معــده شــود، ایــن حالــت را ایجــاد می کنــد؛ این هــا 

باعــث تشــدید بیمــاری می شــود.

یــک راهــکار عملــی موثــر بــرای وقتــی که بیمــار حــال بحرانی 
کــه پاهــای بیمــار را محکم ماســاژ بدهید. با  دارد ایــن اســت 
ایــن کار درواقــع داریــد عامــل بیماری را با کشــش از قســمت 

قلــب، مغــز و ریــه دور می کنیــد. 
وقتــی ماســاژ در ایــن نواحــی خیلــی خــوب انجــام شــود، 
گهــان احســاس آرامــش و نیــاز بــه خــواب پیــدا  بیمــار نا

بحرانــی خــارج می شــود. فــاز  از  و  می کنــد 
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کتاب سوم: بازتوانی 

1

امام حسین؟ع؟: 
در تمام مدت عمر خود برای 

سالمتی و حفظ تندرستی 
کوشا باشید. بدن های خود 

تحف العقول، ص ۲۳۲
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فصل اول
اصول ترمیم اختالالت ناشی از بیماری 

)اصالح اختالالت خواب(

متاســفانه بعــد از بهبــود بیمــاری، همۀ مســائل و مشــکالت 
کــه  آن بــه آســانی حــل نمی شــود؛ خصوصــًا در مــورد افــرادی 
ــواع شــدید بیمــاری را  ــد و ان گذرانده ان دوره ســخت بیمــاری را 
گرفته انــد، بعضــی از عــوارض تــا مدت هــا باقــی می مانــد. در ایــن 
شــرایط به وســیلۀ راه کارهایــی از طــب ایرانــی، می تــوان ایــن 

کــرد.  مشــکالت را برطــرف 
 

اصالح اختالالت خواب
کــه بعــد از بیماری  می خواهیــم یــک مــروری روی اختالالتــی 

می مانــد و بیمــاران را آزار می دهــد بنماییــم.
وقتــی فــاز بیمــاری طــی می شــود و شــاخص های ویــروس در 
خــون منفــی می شــود، بیمــار ظاهــرًا خــوب شــده؛ امــا همچنــان 
بــا تنفــس و بــا خــواب و بیــداری مشــکل دارد یــا همچنــان ضعــف 
ــی  کرونای ــار  ــر بیم ــو دیگ ــد ت ــه او می گوی ــب ب ــی دارد. طبی عضالن

نیســتی، امــا بیمــار احســاس راحتــی اولیــه را نمی کنــد.
کــه بــه بازتوانــی نیــاز دارد، یعنی الزم اســت  ایــن فــازی اســت 
کــه اصــل  کنــد؛ چرا بیمــار توانایی هــای قبلــی اش را بازیابــی 
گــر قــرار باشــد  درمــان، برگشــتن بــه زندگــی طبیعــی اســت. ا
عامــل بیمــاری زا رفــع شــود؛ امــا نتوانیــم بــه زندگــی طبیعــی 
برگردیــم، در واقــع هنــوز مشــکل بیمــاری حــل نشــده اســت.
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کــه بعــد از بهبــود بیمــاری  یکــی از شــایع ترین مشــکالتی 
کــه افــراد نمی تواننــد درســت  کرونــا بــا آن مواجهیــم، ایــن اســت 
ــواب،  ــود. خ ــان ســخت می ش ــواب رفتنش ــه خ ــاز ب ــد. ف بخوابن
ســبک، بریــده بریــده و تکــه پــاره می شــود و در فــردای آن روز هــم 
کســالت و بی کیفیتــی خــواب اذیت شــان  احســاس خســتگی، 

می کنــد.
ــد  ــد بگذارن ــاری نبای ــاز بیم ــه در ف ک ــت  ــن اس ــم ای ــه مه نکت
خــواب شــب بــه هــم بخــورد. نباید تمــام اســتراحت و خــواب در 

کــه شــب دیگــر نتواننــد بخوابنــد. روز باشــد 
ایــن اختــالل، یکــی از ایــن عــوارض بــد عــادت شــدن بــدن 
اســت. در واقــع علــت این کــه بــدن اختــالل خــواب پیــدا می کند 
گرفتــار هســت، عــادت غلطــی اســت  و تــا طوالنــی مــدت بــا آن 
کــه در فــاز ۱۴-۱5 روزه بیمــاری داشــته اســت؛ بنابرایــن اول باید 

کنــد. از آن پیشــگیری 
دوم این کــه ویــروس روی سیســتم عصبــی اثــرات خــاص 
کــه در طــب کالســیک بــرای  می گــذارد. از عــوارض برخــی داروهــا 
درمــان اســتفاده می شــود، اختــالل خــواب اســت، بــه نحــوی از 
دیــدگاه مــا خشــکی ِدمــاغ بــرای فــرد بــه وجــود مــی آورد. ِدمــاغ 
ــخت  ــش س ــواب رفتن ــه خ ــد ب ــک ش ــه خش ک ــی  ــز و اعصاب و مغ

می شــود. 
کــردن خشــکی ِدمــاغ: - بــرای رفــع ایــن اختــالل  بــر طــرف 

می تواننــد از برخــی ریختنی هــای روغنــی مثــل روغــن بــادام 
کــه هــر دو آرام کننــده خــواب  شــیرین یــا روغــن بنفشــه بــادام 
کننــد. البتــه خــواب آوری این هــا مثل قرص  هســتند، اســتفاده 
کســل و خواب آلــوده بــودن در  کــه فــرد نگــران  خــواب آور نیســت 
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فــردای روز مصــرف دارو باشــد؛ بلکــه خشــکی دمــاغ را برطــرف 
کــه مغــز بــه خــواب نیــاز دارد، فراهــم می کنــد.  و مقــداری را 
روغــن بنفشــه بــا پایــه بــادام و یــا روغــن بــادام شــیرین را در بینــی 
کنیــد آن را بــه ســمت مغــز حرکــت بدهیــد،  بریزیــد و ســعی 
کــه حرکــت روغــن بــه  کنیــد، طــوری  یعنــی یــک مقــدار ســجده 
ســمت سیســتم دماغی باشــد و ماندگاری اش در سیســتم ســر 
بیشــتر باشــد. زود بــه حلــق نــرود و بلعیده نشــود. بــا نفس های 
کار را قبــل  کــه روغــن را بــاال بفرســتید و ایــن  کنیــد  عمیــق ســعی 
کــه حســاس اند و  از خــواب می توانیــد انجــام بدهیــد. افــرادی 
زود بــه عطســه می افتنــد، می تواننــد یــک ســاعت قبــل خــواب 

کار را انجــام دهنــد.  ایــن 
گاه و  گل بنفشــه: -  اســتفاده از شــیرۀ بــادام و دمنوش هــای 

گل بنفشــه یــا از همیــن دانه هــای بــادام  بــی گاه هــم می توانیــد از 
بــه صــورت شیره کشــی شــده یــا دانــه دانــه شــده، بــه صــورت 
کــی اســتفاده کنیــد. دمنوش گل بنفشــه با مقــداری عناب  خورا
ــه خشــکی دمــاغ برطــرف شــود و خــواب آور و  ک باعــث می شــود 
آرام کننــده خیلــی خوبــی هســت. همین طــور خــوردن بــادام بــه 
واســطه رطوبــت رســانی بــه مغــز می توانــد خــواب را بــرای شــما 
گر  کنــد. اســتحمام بــا آب گرم هم مؤثر اســت، مخصوصًا ا راحــت 
بگذاریــد آب گــرم روی ســر بریــزد و ســر در تمــاس بــا آب گــرم مدتــی 

گــرم باشــد. باقــی بمانــد. آب نبایــد داغ و ســوزان باشــد، بلکــه 
استشمام گالب یا اسطخودوس: می توانید گالب را استشمام 

کنیــد یــا مقــداری اســطوخودوس را در پارچــه بپیچیــد و آرام آرام 
گــر مــزاج مغــز شــما ســرد باشــد، برطــرف  کنیــد، ا آن را استشــمام 

می شــود.
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کاهــش   ایــن راهکارهــای ســاده بــا تنظیــم ســاعت خــواب و 
کــه ان شــاءاهلل بتوانیــد  کمــک می کنــد  خــواب در روز، بــه شــما 
کنیــد و راحت تــر بخوابید. کرونــا غلبــه  بــر اختــالل خــواب بعــد از 

گذرانده انــد و انــواع  کــه دوره ســخت بیمــاری را  افــرادی 
گرفته انــد، بعضــی از عــوارض در بــدن  شــدید بیمــاری را 
آنهــا، مدت هــا باقــی می مانــد. در ایــن شــرایط به وســیلۀ 
را  مشــکالت  ایــن  می تــوان  ایرانــی،  طــب  از  راه کارهایــی 

کــرد. برطــرف 
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2
کرم؟ص؟:  رسول ا

سالمتی و اوقات فراغت دو نعمتی 
 ناسپاسی 

ّ
که همواره محل هستند 

که  گونه  کفران هستند )آن  و 
باید و شاید از آنها بهره برداری 

نمی شود(. 
مواعظ صدوق، ص 55
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فصل دوم
اصول ترمیم اختالالت ناشی از بیماری 

)ضعِف توان تنفسی(

ــاری  ــه بیم ک ــرادی  ــّدی در اف ــدگار و ج ــکالت مان ــی از مش یک
گرفتــه و بعــد بهبــود یافته انــد، ضعــف تــوان تنفســی  کوویــد ۱۹ را 
کــه بعــد از بهبــودی هــم، ریــه آنهــا توانایی هــا  اســت. بدیــن معنــا 
کارکردهــای قبــل را نــدارد. نمی تواننــد نفــس عمیــق بکشــند،  و 
کم تــوان شــده و بــه  بــا هــر تنفســی بــه ســرفه می افتنــد. نفس هــا 
ــا  آســانی نیــاز فــرد را تأمیــن نمی کنــد. بنابرایــن فــرد، نیــاز دارد ت

تــوان تنفســی خــود را بــاال ببــرد. 
طــب  ســادۀ  راهکارهــای  از  یکــی  طبــی:  تنفــس  تمریــن 
ایرانــی، تمریــن تنفــس طبــی بســیار آســان اســت و بــرای تمــام 
کــه ریــه را درگیــر می کنــد، توصیــه شــده اســت. در  بیماری هایــی 
کــه قبــل از ابتال و بــه عنوان  فــاز پیشــگیری نیــز توضیــح داده شــد 
کنــون نیز که  پیشــگیری، تمریــن تنفــس طبــی  داشــته باشــید. ا
ابتــال حاصــل شــده و فــرد بیمــار بهبــود یافتــه اســت، تمریــن ایــن 
کارکــرد و تــوان ریــه بســیار مفیــد اســت.  شــیوۀ تنفــس در بهبــود 
کــه خیلــی آرام و بــا بینــی  تنفــس طبــی بــه ایــن صــورت اســت 
هــوا را بــه داخــل می کشــیم، حــدود ده شــماره فقــط هــوا را داخل 
کــه شــکم جلــو آمــده و  می کشــیم و در ایــن حیــن دقــت می کنیــم 
بــه عبــارت دیگــر تنفــس شــکمی باشــد و فقــط داخل فضــای ریه 
کامــاًل بــاز شــده و از  کــه ریــه مــا  نباشــد؛ زیــرا بایــد مطمئــن شــویم 
تمــام ظرفیتش اســتفاده می شــود. بنابراین مرحلــه دم و داخل 

کامــاًل شــکم بــاال بیــاد، بایــد ادامــه داد. کــه  دادن هــوا را تــا وقتــی 



85

ریــه  کــردن  قوی تــر  و  محکم تــر  بــرای  نیــز  اوقــات  گاهــی 
کتــاب یــا شــیء ســنگین  می توانیــم بــه پشــت خوابیــده و چنــد 
روی شــکم بگذاریــم و ســعی کنیــم بــا حرکــت دم، کتاب هــا را بــاال 
گســترش  کامــاًل  گــم  کــه دیافرا کار نشــان می دهــد  بیاوریــم؛ ایــن 
کــرده اســت و ریــه در حــال  یافتــه و بــه ســمت شــکم قــوس پیــدا 

ــوان و ظرفیــت خــود اســت.  اســتفاده از تمــام ت
کــه می توانید نفس را نگــه دارید و بعد  در ایــن مرحلــه تــا آنجــا 
بــه آرامــی -در حــد دو تــا ســه شــماره- نفــس را بیــرون دهیــد. در 
ایــن مرحلــه، بــا دهــان و بینــی -هــر دو- می تــوان نفــس را بیــرون 
داد. ســرعت خــروج، بســته بــه اســتفاده از دهــان و بینــی، اندکــی 

متفــاوت می شــود. 
نکته مهم در نفس طبی، تنفس شــکمی اســت، تا مطمئن 
شــویم از تمــام ظرفیــت ریــه اســتفاده شــده اســت. معمــواًل گفته 
کــه در یــک مرحلــه، ده بــار تنفس طبــی را انجــام داده و  می شــود 
ســه یــا چهــار بــار در روز تکــرار کنیــم؛ تقریبًا می شــود چهل تنفس 

طبی در روز.
کنــده باشــد و  کــه ایــن عمــل در طــول روز پرا مهــم ایــن اســت 
فرامــوش نکنیــم بــا گذشــت هــر چهــار یــا پنج ســاعت، تمریــن ده 
گشــایش پیــدا  بــار تنفــس طبــی را انجــام دهیــم تــا ریــه به خوبــی 
کنــد. ایــن حرکــت، ماننــد یــک ورزش و تمریــن بــرای ریــه اســت و 

کنــد.  باعــث شــود ریــه بیشــتر از ظرفیــت خــود اســتفاده 
مــا معمــواًل از تمــام تــوان قوایمــان اســتفاده نمی کنیــم؛ 
کار فکــری از تمــام قــوای ریــه و مغــز اســتفاده  مثــاًل در تنفــس یــا 
گــر یــک بیمــاری  گــر بــه ایــن تمریــن ادامــه دهیــم، ا نمی کنیــم. ا
هــم ایجــاد شــد و قســمتی از ریــه هــم از بیــن رفــت، ناتــوان شــد، 



86

فیبــروز شــد یــا هــر مشــکل دیگــری پیــش آمــد، بــدن آن قــدر 
کــردن آنهــا بــه حــال عــادی  کــه بعــدًا بتوانــد بــا بــاز  ذخیــره دارد 
بــا تمریــن بتوانیــم  کــه  پــس امیــد داشــته باشــیم  بازگــردد. 

ظرفیــت تنفســی مان را بــاال ببریــم.
کــه قبــاًل در  روغن مالــی و بادکــش ریــه: راهــکار دیگــری 
ــر  ــث قوی ت ــم و باع ــرده بودی ک ــاره  ــه آن اش ــز ب ــان نی ــش درم بخ
شــدن تنفــس و افزایــش قــوا و ظرفیــت تنفســی می شــود، روغن 
کار را بعــد از بهبودی هــم ادامه  مالــی و بادکــش ریــه اســت. ایــن 
دهیــد. البتــه ممکــن اســت هماننــد آن فــاز حــاّد بیمــاری هــر 
شــب نیــاز نباشــد و یــک شــب در میــان یــا دو شــب در میــان هم 
کنیــد در حــال  کامــاًل  احســاس  ــه  ک ــا وقتــی  کافــی باشــد؛ امــا ت
اســتفاده از ریــه بــا تمــام قوتــش هســتید، روغــن مالــی و بادکــش 

را ادامــه دهیــد. 
پشــِت ریــه به طــور خــاص، منطقــه ماســاژ ریــه اســت؛ برخــی 
روی قفســه صــدری را هــم چــرب می کننــد، اشــکالی هــم نــدارد؛ 
ولــی به طــور خــاص پشــت قفســه ســینه بــا روغن هــای مفتــح و 
کننده -مثل روغن بابونه و روغن شــوید- ماســاژ داده شــود.  باز 
گــر بتوانیــم روغن  این هــا باعــث می شــود منافــذ بــاز شــود. حتی ا
را بــه حبابچه هــا نفــوذ دهیــم تــا بــاز شــوند و از ظرفیت هایشــان 
گذاشــتن،  بادکــش  ســپس  شــود.  اســتفاده  عالــی  نحــو  بــه 
جریــان خــون را منحــرف می کنــد و بــه ســمت ریــه می کشــد 
گشــایش ایجــاد می کنــد. بادکــش  و در نتیجــه در فضــای ریــه 
کامــاًل  کــه می توانــد  عالــی هســت  بســیار  کمک کننــدۀ  یــک 
ــا بتوانیــم از ظرفیت هــای  کنــد ت ــاز  بــه صــورت فیزیکــی ریــه را ب
ــا داروهــا،  ــه واســطۀ بیمــاری ی ــه ب ــا افســرده شــدۀ ری پنهــان، ی
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ــا افســرده بدیــن معناســت  کنیــم. ظرفیــت پنهــان ی اســتفاده 
کــه ممکــن اســت برخــی بخش هــای ریــه تــوان داشــته باشــد، 
امــا به واســطۀ بیمــاری، ایــن بخــش از ریــه روی هــم خوابیــده 

ــرد. ک ــتر  ــش را بیش ــوان قّوت ــش می ت ــیله بادک ــه به وس ک ــده  ش
ورزش هــای قفســۀ ســینه: در کنــار ایــن راهکارهــا، ورزش هــای 
کــه انجامــش  قفســۀ ســینه را می تــوان انجــام داد. هــر ورزشــی 
ــاز شــده و  کنیــم دنده هــای مــا از هــم ب باعــث شــود احســاس 
گم ما بیشــتر شــده اســت -کــه این هــا ورزش های  حرکــت دیافرا
کــه در ســنین دبســتان هــم در مــدارس انجــام  خاصــی اســت 
گشــایش داده و  می شــد- می توانــد ظرفیــت قفســه ســینه را 

تــوان تنفســی مــا را بــاال ببــرد. 
بــاز می کنیــم.  بــه اطــراف می کشــیم و ریــه را  دســت ها را 

همیــن ورزش هــای ســاده بســیار مؤثرنــد.
اســتفاده از مقّویــات قلــب و ریــه: مبحــث مقّویــات ریــه و 
گذشــته -در فــاز پیشــگیری و درمــان مفصــل  کــه در  قلــب هــم 
کردیــم- اینجــا مفیــد اســت؛ اســتفاده از  در مــوردش صحبــت 
کــه  تمــام نوشــیدنی ها، عرقیــات، دم کرده هــا، نخــودآب طبــی 

گفتیــم از مقّویــات قلــب و ریــه هســتند را ادامــه دهیــد.

یکــی از راهکارهــای ســادۀ طــب ایرانی، تمرین تنفس طبی 
که  که بســیار آســان اســت و برای تمام بیماری هایی  اســت 

ریــه را درگیــر می کننــد، توصیه شــده اســت. 
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3
کرم؟ص؟:  رسول ا

مقصود از »حسنه« )در آیه شریفه 
»رّبنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی 

اآلخرة حسنة«( در دنیا، »عافیت 
و تندرستی« و در آخرت، »آمرزش 

و رحمت الهی« است. 

بحار األنوار، ج ۷۸ ، ص ۱۷۴
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فصل سوم
اصول ترمیم اختالالت ناشی از بیماری 
)از دست رفتن حس چشایی و بویایی(

که بســیاری از بیماران از آن شــکایت  یکی دیگر از مشــکالتی 
دارنــد، از دســت رفتــن حــس چشــایی، بی اشــتهایی و ســنگین 
کــه بــا وجــود این کــه دیگــر فــرد بیمــار نیســت  شــدن زبــان اســت؛ 
ــی از غــذا خــوردن  و ویــروس در بدنــش فعــال نیســت، امــا لذت
نمی بــرد و همچنــان عالقــه ای به خــوردن غذا نــدارد؛ در نتیجه 

نمی توانــد قــوای بدنــی اش را بــه خوبــی بــه دســت بیــاورد. 
فــردی  کنیــد  فــرض  چشــایی:  قــدرت  رفتــن  دســت  از 
کــرده و یــک فــاز  کــه حجــم زیــادی از داروهــا را اســتفاده  هســت 
حــاّد از بیمــاری شــدید را گذرانــده اســت. ایــن داروهــا که اخالط 
گذارده انــد و  تاثیــر  بــر روی چشــایی  ایجــاد می کنــد،  زیــادی 
کــه بــاز هــم  باعــث ناتوانی هایــی سیســتم حلــق و حنجــره شــده 

روی چشــایی و بلــع غــذا تأثیــر دارنــد. 
حال باید ببینیم مشکل دقیقًا در کجا ایجاد شده است؟ 

ابتــدا حتمــًا بایــد زبــان بیمــار معاینــه شــود. اغلــب ایــن افــراد 
بعــد از فــاز بهبــودی، یــک بــار ضخیــم بــر روی زبانشــان وجــود 
ــده  ــه مع ک ــت  ــن معناس ــی بدی ــب ایران ــدگاه ط ــن از دی دارد. ای

انباشــته از یــک ســری مــواد نامناســب هســت. 
گاه از بدغذایی هــای دورۀ  دلیــل ایــن امر هم متفاوت اســت؛ 
کی های  کــه فــرد قــدرت هاضمــه نداشــته و فــراوان خورا بیمــاری 
نامناســب بــه او خورانــده شــده و در نتیجــه انباشــتگی مــواد 
گاهــی هــم از داروهاســت  کــرده اســت.  نامناســب در معــده پیــدا 



91

کــه در حــال حاضــر  کــه به طــور خــاص، جــزء عــوارض داروهایــی 
کرونــا تجویــز می شــود، بداشــتهایی و از دســت رفتــن  بــرای 
کــه از دیــدگاه مــا بــه دلیــل تاثیــری اســت  قــدرت چشــایی اســت 
کبــد می گذارنــد و همچنیــن بــه دلیــل عارضه ای اســت  کــه روی 

کــه خــود بیمــاری ویروســی در بــدن ایجــاد می کنــد.
امــا راه حــل چیســت؟ در مرحلــه اول، بایــد انباشــتگی داخــل 

ک ســازی شــود.  معــده پا
خیلــی وقت هــا یــک مرحلــه خــوردن ُمســهل ســاده یــا یــک 
ملّیــن ســاده، بســیاری از مشــکل را حــل می کنــد. البتــه توصیــه 
می شــود ایــن مســهل یــا منــزج، ترجیحــًا زیــر نظــر متخصــص 
ک ســازی شــده و اشــتهای  مصــرف شــود تــا در نتیجــه معــده پا
کنــد. امــا  ــه غــذا خــوردن پیــدا  ــاز ب ــاز شــده و احســاس نی ــرد ب ف
کنیــد بــا پرهیــز از غذاهــای  گــر ایــن نتیجــه حاصــل نشــد، ســعی  ا
کــه قبــاًل در  غلیــظ و ســنگین و مصــرف مکــّرر ملّین هــای ســاده - 
فــاز بیمــاری هــم گفتیم- مثــل دم کردۀ گل ســرخ یا روغــن بادام 
کشــیر، معــده ســبک و تخلیــه شــده و در نتیجــه  شــیرین یــا خا

اشــتهای بیمــار برگــردد. 
کــرد،  پــس انباشــتگی مــواد نامناســب در معــده را بایــد حــل 

گــوارش را راه انداخــت. بایــد 
بــه روغن مالــِی شــکم  یــک راهــکار خــوب دیگــر، توصیــه 
ــا روغن هــای  ــه تمــام فضــای شــکم را ب ک اســت. بدین صــورت 
مناســب، در جهــت عقربه هــای ســاعت و بــه صــورت چرخشــی 
کار، می تــوان بــه  ماســاژ دهیــد. از روغن هــای مناســب ایــن 
گــس نباشــد و  کــه خیلــی  روغــن بــادام شــیرین، روغــن زیتونــی 
کــرد. کــه مفّتــح و بازکننــدۀ مسیرهاســت، اشــاره  روغــن بابونــه 
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ایــن عمــل باعــث تخلیــۀ بهتــر معــده و روده هــا می شــود. 
گــوارش ســبک  گیــرد، بــار  کــه تخلیــه انجــام  چندیــن مرتبــه 
شــده و طعــم دهــان بــاز می گــردد؛ زبــان مجــددًا صــاف شــده و 

بــار غلیــظ زبــان آرام آرام برطــرف می شــود.
در تمام این مراحل، دشــمِن شــماره یک بیمار، بدخوری، 
پرخــوری، درهم خــوری، نجویــده خــوردن و بی اشــتها خــوردن 
کــه باعــث می شــود بــار اضافــه معــده زیــاد و زیادتــر  غذاســت 

شــده و مشــکل تشــدید شــود. 
کم حجــم و مقــّوی، انــرژی خودتــان را  بنابرایــن بــا غذاهــای 
کــه ذکــر  کارهایــی  کنیــد و بــه معــده فرصــت دهیــد تــا بــا  تأمیــن 

کنــد و زبــان ســبک شــود. شــد، زودتــر بــار اضافــی را تخلیــه 
گاهــی ایــن چشــایی،  البتــه بعــد از ســبک شــدن زبــان نیــز 
تــا  بگــذرد  زمــان  بایــد  اینجــا  در  می مانــد.  باقــی  ضعیــف 
سیســتم های عصبــی چشــیدن و ایجــاد اشــتها -کــه از بیمــاری 
ویروســی متضــرر شــده اند- بتواننــد بــه حالــت اولیه شــان در قبل 
از بیمــاری بازگردنــد. کاری کــه می تــوان در این شــرایط انجــام داد 
ــتم  ــازی سیس ک س ــان پا ــت- هم ــم هس ــی ه ــک مهم کم ــه  -ک
گــوارش و برگردانــدن قــوای هضم به حالت قبل از بیماری اســت.
کنــار ضعــف چشــایی، همیشــه مشــکل  ضعــف بویایــی: در 

دیگــری بــه نــام ضعــف بویایــی وجــود دارد و یــا بــه اصطــالح 
آزار  را  افــراد  بویایــی،  و  کربویــی۱ . نداشــتن همزمــان چشــایی 
می دهــد و واقعــًا لــذت از خــوردن و اساســًا درک فضــای اطــراف تــا 
حــدی برایشــان ســخت می شــود؛ خصوصــًا در مــورد خانم هایی 
کارهــای زندگــی را ســامان می دهنــد، ایــن  کــه آشــپزی می کننــد و 

1- ناتوانی در تشخیص بوها
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ــده  کنن ــت  ــیار اذی ــایی، بس ــف چش ــار ضع کن ــی در  ــف بویای ضع
اســت. 

کــه باعث بازگشــت زودتــر حس بویایی  کارهایــی وجــود دارد 
ــردد.  ــی برمی گ ــب بویای کارهــا بــه تحریــک عص می شــود. ایــن 
البتــه موضــوع عــوارض دارویــی در اینجــا هــم مطــرح اســت؛ 
کــه داروهــای خــاص و اختصاصــی بیمــاری  در مــورد افــرادی 
کرده انــد، االن از عارضــۀ ضعــف بویایــی  کرونــا را بیشــتر مصــرف 
یــک  اســت  الزم  می برنــد.  رنــج  داروهــا  از  ناشــی  چشــایی  و 
کبــد توســط پزشــک  ک ســازی های  مقــداری فرصــت دهیــم. پا
کمــک  متخصــص طــب ســنتی، بــه رفــع عارضه هــای دارویــی 

می کنــد.   
ــی  ــورت موضع ــه ص ــوان ب ــی را می ت کارهای ــه  ــا چ ــال اینج ح
می توانــد  محــّرک،  استنشــاق های  ســری  یــک  داد؟  انجــام 
کنــد؛ بــه طــور مثــال مقــداری ســرکه داخــل آب  کمــک  خیلــی 
کنیــد.  بریزیــد و آن را بجوشــانید و ســپس ایــن آب را استنشــاق 
بــوی ســرکه یکــی از محرک هــای عالــی عصــب بویایــی و ضمنــًا 

کننــدۀ مســیر و مفتــح هــم هســت.  ــاز  ب
اساســًا یــک مقــدار از ضعــف بویایــی برمی گــردد بــه نزلــۀ 
کــه آن بــاال مانــده، رســوب  محتبــس شــده؛ ایــن ترشــحاتی 
کــرده اســت؛ بنابرایــن  کــرده و عصــب بویایــی را زیــر خــود پنهــان 

کار بویایــی درســت انجــام نمی شــود. 
بســیاری مواقــع در ســرماخوردگی ها نیــز بــه دلیــل وجــود 
کــه اخــالط  کربویــی ایجــاد می شــود؛ و همیــن  همیــن اخــالط، 
ک شــده و مغــز از ترشــحات و  جــاری می شــود و ســینوس ها پــا
ــه حــس بویایــی آرام آرام  ک ــی می شــود، می بینیــم  اخــالط خال
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بــه حالــت طبیعــی برمی گــردد. 
کننــدۀ  کمــک  در اینجــا نیــز ایــن استنشــاق بخــار ســرکه، 
کــه موجــب می شــود هــم تحریــک عصــب بویایــی  خوبــی هســت 
کــه توســط  داشــته باشــیم و هــم بازکننــدۀ مســیرهایی باشــد 
ــاال مانده انــد و  کــه ب ــی  اخــالط، عفونت هــا و چرک هــای احتمال

کننــد، بســته شــده اند.  نتوانســته اند جریــان پیــدا 
کــه مســیر، انســداد جــّدی دارد، از دود دادن  گاهــی اوقــات 
کــه ســنگ یــا فلــزی را  ســرکه اســتفاده می کننــد؛ بدین صــورت 
داغ می کننــد و ســرکه را روی آن می چکاننــد و ســریع دود یــا 

بخــار غلیــظ آن را استنشــاق می کننــد. 
استنشــاق جوشــاندۀ بابونــه هــم بازکننــدۀ بســیار خوبــی 
کربــو می شــوند -مخصوصــًا در  کــه  اســت. در مــورد افــرادی 
کــه مســیر مســدود باقــی مانــده و عفونــت در بــاال  شــرایطی 
هســت و بیمــار می گویــد نــه تنهــا بویــی را حــس نمی کنــم، بلکــه 
همه چیــز برایــم بــوی عفونــت دارد یــا این کــه یــک بوهایــی را بــه 
طــور خــاص، بیشــتر حــس می کنــم و بوهایــی را نیــز اصــاًل حــس 
کــه یــک باقی مانده هــا  نمی کنــم- ایــن نشــان دهنــدۀ آن اســت 
اینجــا  در  دارد.  وجــود  فضــا  ایــن  در  احتباس هایــی  یــک  و 

استنشــاق بابونــه مفیــد اســت. 
گــر بخواهــد استنشــاق شــود، بایــد  حتمــًا می دانیــد بابونــه ا
گیــاه از آن جــدا شــده باشــد، آِب شــفاف و  گل و  کامــاًل ذرات 
گــرم باشــد؛ نــه داغ و نــه ســرد.  رقیقــش بایــد جــدا شــده باشــد. 
و بــه آرامــی بــه همــان روش استنشــاق معمولــی، خیلــی مالیــم 

انجــام شــود. 
معمــواًل شــب، قبــل از خــواب، اثــر خوبــی دارد و می توانــد 
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ضدعفونی کنندگــی  و  ک ســازی کنندگی  پا و  بازکنندگــی 
داشــته باشــد.

روغــن بنفشــۀ موضعــی و روغن بــادام موضعی نیــز می توانند 
روغــن  الخصــوص  علــی  کننــد.  کمــک  بویــای  بازگشــت  بــه 
کــه هــم  بنفشــه، در ایــن زمینــه خیلــی خــاص اســت؛ چــرا 
فعال کننــده و محــرک اســت، هــم بازکننــده. وقتــی داخــل بینی 
کــه عصــب بویایــی تحریــک  کمــک می کنــد  چکانــده می شــود  

و فعــال شــود. 
دیگــر این کــه هرچــه ایجــاد عطســه کند، به بازگشــت بویایی 
کــه می توانیــد بــو  کمــک می کنــد؛ از یــک پــر ســاده بگیریــد  مــا 

کنیــد و باعــث عطســه شــود، تــا تمــام مــواد عطسه ســاز.
هــم داشــته  را  عفونــت  رفــع  و  بیــداری  و  اصــالح خــواب 
باشــید؛ تــا ان شــاءاهلل بتوانیــد از یــک بویایــی خــوب و با کیفیت 

بهره مند باشید.

دالیــل متفاوتــی موجــب از دســت رفتــن حــس چشــایی 
ــد  ــدا بای ــس ابت ــود؛ پ ــد 19 می ش کووی ــاران  ــی در بیم و بویای

کجــا ایجــاد شــده اســت؟  ببینیــم مشــکل دقیقــًا در 
کــی از آن اســت که معــده در دورۀ بیمــاری از  گاهــی قرائــن حا
گاهی هم  یک ســری مواد نامناســب انباشــته شــده اســت. 
کــه در حــال حاضــر  کــه در داروهایــی  در اثــر داروهاســت؛ چــرا 
کرونا تجویز می شــود، عوارض بداشــتهایی و از دســت  برای 

رفتــن قدرت چشــایی اثبات شــده اســت...
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4
امیرالمؤمنین علی؟ع؟: 

که انسان از مریضی بهبود  چه بسا 
یافت و )بیماری خود را( فراموش 
گناهانش باز  می کند و به ارتکاب 

می گردد و بر ظلم و ستم بندگان دلیر 
گستاخ می شود!  و 

غرر الحکم، ج۱، ص ۲5۷
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فصل چهارم
اصول ترمیم اختالالت ناشی از بیماری 

)سردی بدن، ناتوانی و سرفه(

ســردی بــدن: یکــی از شــکایت خیلــی شــایع و آزاردهنــدۀ 

کل بــدن  بعــد از بهبــوِد بیمــاری، ســردِی ُعمقــِی آزارنــده در 
-به خصــوص در ناحیــۀ پشــت، یعنــی داخــل قفســه ســینه و 
پشــت قلــب- اســت. ایــن افــراد بــا اندکــی فعالیــت بدنــی، دائــم 
احســاس عــرق ســرد دارنــد؛ مغــز و اســتخوان ها و قلــب را ســرد و 

یــخ زده احســاس می کننــد. 
واقعیــت هــم همیــن اســت! بعــد از مبــارزه بــا یــک بیمــارِی 
قــوی و طاقت فرســا، امــکان نشســت ســردی بــر قلــب وجــود 
بــوده و  کــه هــدف عامــل بیمــاری زا، قلــب  دارد؛ مخصوصــًا 

کــرده اســت.  تب هــای قــوی و طوالنــی را فــرد طــی 
کــه  ایــن ســردی در بعــض از مزاج هــا مخصوصــًا در افــرادی 
کــرده باشــند، یــا بنیــۀ ضعیفــی داشــته باشــند،  ســردی مصــرف 

بیشــتر ایجــاد می شــود.
راه درمان:

کــه در  مهم تریــن راهــکار رفــع ایــن حالــت، ترفندهایــی اســت 
آموزش هــای گذشــته، در مــورد »تقویت قلب« یاد گرفته ایم؛ چه 
کــردن قلب هــای ســرد  گــرم  کــه در مــورد تــرس و خجلــت و  نکاتــی 
که در پیشــگیری و درمان  و ضعیف بیان شــد و چه راهکارهایی 
بیمــاری قلــب اشــاره شــد، در اینجــا مــورد اســتفاده قــرار می گیرد. 

باعــث  کبــاب-  بــوی  کبــاب -و حتــی  بــه عنــوان مثــال، 
تقویــت قلــب اســت؛ زیــرا قلــب بیشــتر از هــوا تغذیــه می کنــد از 
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کبــاب، مفیــد فایــده اســت. ایــن رو استشــمام بــوی 
دل پرنــدگان -چــون ُپــر دل و جرأت تــر هســتند نســبت بــه 
گــر درســت پخته  چهارپایــان- بســیار مقــّوی اســت؛ مخصوصــًا ا
شــود. مثاًل در داخل ســرکه و آب لیمو خوابانده و ســپس همراه 

اندکــی هــل و زعفــران پختــه و روزی یکــی دو تــا میــل شــود.
کــه هــل و زعفــران و عســل، تیــغ دو دم  بایــد توجــه شــود 

کــم از آن می توانــد مفیــد باشــد.  هســتند؛ فقــط اســتفادۀ 
ِبــه،  از  ســیب و فراورده هــای آن، بســیار مناســب اســت. 
غافــل نشــوید؛ البتــه َنســج ِبــه، ُمضِعــف ریــه اســت و ریــه را 
ضعیــف می کنــد. در ایــن بیمــاری، ریــه بــه اوج ضعــف خــود 
رســیده اســت؛ لــذا الزم اســت در ایــن دوره، از ِبــه به صــورت 
کامــاًل پختــه اســتفاده شــود؛ مثــل خورشــت ِبــه و به دانــۀ پختــه.
عرقیجــات -مثــل عــرق نســترن، گالب، بیدمشــک و به طور 
کــدام بــه طریقــی  کــه هــر  کیاَلــک-  خــاص عــرق نیلوفــر و عــرق 
ــاری  ــه از بیم ــوند، در ایــن مرحل ــوب می ش ــّوی قلــب محس مق
کــه بــدن دچــار ســردی اســت، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
گل ســرخ بدســت می آیــد -مثــل دمنــوِش  گالب و هــر آنچــه از 
ــاژ دادن  ــی ماس ــرخ و...- حت گل س ــای  ــرخ، مرب گل س ــۀ  غنچ
کــردن قلــب  گــرم  گل ســرخ، در  ناحیــۀ پشــت قلــب بــا روغــن 

بســیار تأثیرگــذار اســت. 
گــردش خــون را در بــدن بــاال می بــرد.  کلــی  ماســاژ، به طــور 
گرم کننــدۀ بــدن و موجــب قــّوت قلــب اســت. ماســاژ را  از ایــن رو 
گرمــی زیــر دســت و عمــق  کــه احســاس  تــا زمانــی ادامــه دهیــد 
بــدن بیمــار، احســاس شــود. همچنیــن ورزش و هر آنچــه فرح زا 

گــرم می کنــد. و محــرک غیــرت و شــجاعت باشــد، قلــب را 
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حس ناتوانی عمومی بعد از بهبود

کــرده،  در برخــی افــراد، فــاز حــاّد و دورۀ بیمــاری را طــی 
خــوب  هــم  بویای شــان  و  چشــایی  حــس  می خورنــد،  غــذا 
شــده، امــا ناتواننــد؛ مثــل افــراد پیــر، احســاس ناتوانــی می کنــد. 
حرکــت  هــر  بــا  می دهنــد،  انجــام  زحمــت  بــه  را  کارهایشــان 
ســبکی، عــرق بــر بدنشــان می نشــیند. ناتوانی عمومــی و ضعف 
عضالنــی بعــد از بیمــاری، بســیار آزار دهنــده اســت و بســیاری از 

بیمــاران بهبودیافتــه، از آن شــکایت می کننــد.
راه درمان:

ایــن عارضــه را هــم می تــوان بــا یــک راهــکار ســاده درمــان 
کافــی بــرای  کــرد. یکــی از ســاده ترین راه هــای مقابلــه، تأمیــن آب 
کــم آبــی، مجــرِم درجــه  بــدن اســت. در ضعف هــای عضالنــی، 
یــک -چــه در دورۀ بیمــاری و چــه در دورۀ بازتوانــی- محســوب 

می شــود. 
ممکــن اســت فــرد بنابــر ذائقــه اش و به طــور عــادی، عــادت 
ــاز از بیمــاری  کافــی نداشــته باشــد و در ایــن ف ــه خــوردن آب  ب
کــه آب بنوشــد. ایــن فــرد بایــد  کنــد  هــم نتوانــد یــا فرامــوش 
بدانــد به طــور برنامه ریــزی شــده و علی رغــم بی میلــی، بایــد آب 

کافــی بــه بــدن برســاند. 
گــر فــرد ضعــف  گــرم باشــند و ا البتــه ایــن مایعــات بهتــر اســت 
عمومــی دارد، بهتــر اســت مغــّذی باشــند؛ مثــل شــربت ها و 
گــرم و همچنیــن غذاهــای  عرقیجــات مناســب و دارای تبــع 
دیگــر  و  خالــص  آِب  از  ماندگارتــر  آن  آِب  کــه  گــرم  و  آب دار 
نوشــیدنی ها در بــدن اســت. و نیــز الزم اســت از نظــر دمــا هــم 

گــرم باشــد؛ به عنــوان مثــال، آب ســرد ننوشــند. 
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گــرم خیلــی  بــرای رفــع ناتوانی هــای عمومــی، اســتحمام 
گرم، ماندۀ ســموم بدن و باقیماندۀ  مفید اســت. با اســتحمام 
کــه در بــدن رســوب داشــته، تخلیــه می شــود. همچنیــن  دارو 

اســتحمام بــه خــودی خــود فرح بخــش و انــرژی زا می باشــد. 
کــردن می توانــد بــا آب خالــص باشــد یــا بــا  حــال حمــام 
جوشــانده های طبی مثل غوطه ور شــدن در جوشــاندۀ بابونه 
ــر ایجــاد نشــاط و فرح بخشــی،  کــه عــالوه ب ــا اســطوخودوس؛  ی

ــد. ــران می کن ــم جب ــدن را ه ــف ب ضع
از دیگــر راهــکاری رفــع ضعــف عمومــی بــدن در ایــن فــاز، 
روغــن مالــی و ماســاژ و در صــورت نیــاز بادکــش بســیار مالیــم 
کــه به خاطــر طوالنــی بــودن دورۀ بیمــاری،  اســت.هرعضله ای 
کارکــرد قــوا و حتــی ظاهر، تحلیل رفته اســت  ضعیــف شــده و در 
را روغــن مالــی می کنیــم. روغن مالی هــای درون ناحیــه ای و 
ــم باشــد. ســفت، خشــک و  ــد بســیار مالی نواحــی ضعیــف، بای
محکــم نباشــد؛ چــون عضلــه را تحلیــل می بــرد و بایــد دقــت 
کــرد، بــدون فشــار و مکــِش زیــاد، بادکش انجــام دهیم، تا عضله 

کــرده بــه قــوای قبلــی خــود برگــردد. بــه تدریــج حجــم پیــدا 
یــک  -کــه  نقاهــت  دوره  در  مغــّذی  و  مقــّوی  غذاهــای 
ــد در  ــای مفی گســترده در طــب ایرانــی اســت و غذای ه فصــل 
گیــرد.  برگردانــدن قــوا را برمی شــمارد- بایــد مــورد توجــه قــرار 
مخاطبیــن را بــرای دریافــت نــوع غذاهــا و نحــوۀ پخــت آن، بــه 

کتــب طــب ســنتی ارجــاع می دهیــم.
کمبــود پتاســیم، ضعــف را بســیار تشــدید می کنــد؛ از ایــن رو در 
برگردانــدن ضعــف عمومــی اســتفاده از مــواد غذایــی کــه ایــن کمبود 
کیــد قــرار می دهیــم. کنــد، مــورد تأ ویتأمین هــا و پتاســیم را جبــران 
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ســرفه: ســرفۀ خشــک و خلطــی، خــارش، خلــط و تحریــک 
گلــو و بینــی، در عیــن احســاس خشــکی در دهــان و بینــی، 
کــه بــه خاطــر ضعــف انــدام حلــق، بعــد  عارضــۀ دیگــری اســت 
از بیمــاری و عارضه هــای داروی شــیمیایی ایجــاد شــده اســت.

راه درمان:

عــوارض  از  بــدن  ک ســازی  پا مــا  وظایــف  مهم تریــن  از 
کالســیک به وجــود آمــده  کــه طــی درمــان  داروهایــی اســت 
کبــد از عــوارض دارویــی و ایجــاد تعــادل  ک ســازی  اســت. مثــاًل پا
کــه یکــی از مهم تریــن مشــکالت بعــد از  ِخلــط صفــرا و ســودا  
درمــان بیمــاری، اختــالل ایــن تعــادل اســت. غالبــًا بــه محــض 

ایجــاد تعــادل، ســرفه های خشــک نیــز از بیــن مــی رود.
از توصیه هــای دیگــر اســتفاده از غذاهــای رطوبــت زا مثــل 
کــرده و  حریره هــا اســت. نشاســته را همــراه پــودر بــادام، فرنــی 
ــود. ــل ش ــرم می گ ــورت  ــده به ص ــا میان وع ــه ی ــدۀ صبحان در وع
ــی  ــق و بین ــکی در حل ــد خش ــادام می توان ــه و ب ــن بنفش روغ
روش  بــه  لعــاب دار  دانه هــای  و  لعاب هــا  از  ببــرد.  بیــن  از  را 
کــه نبایــد از  کــرد؛ بــه ایــن معنــا  جرعه نوشــی می تــوان اســتفاده 
کرد؛ زیــرا معده  ایــن دانه هــای لعــاب دار بــا حجــم زیاد اســتفاده 
را سســت و شــل می کنــد و موجــب بخــارات معــده می شــود و 
خــوِد ایــن امــر عامــل ایجــاد ســرفه اســت. از ایــن رو اســتفاده از 

گلــو باشــد. گذاشــتن بــر  ایــن درمــان، بایــد در حــد مرهــم 
کمــی عســل -مشــروط بــه  اســتفاده از شــیرگرِم مالیــم بــا 
کــرده  کــه فــرد دارای تــب نباشــد و فــاز حــاّد بیمــاری را طــی  ایــن 
گلــو خــوب اســت. بایــد توجــه  باشــد- بــرای ترمیــم خشــکی 
داشــت، تیــزی عســل، ســرفه را تحریــک می کنــد؛ لــذا بایــد از 
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کــرد. اســتفاده زیــاد از آن خــودداری 
استنشــاق هوای خشــک نیز تحریک کننده است. استفاده 
از ماســک جهت مرطوب نگاه داشــتن هوا نیز توصیه می شــود. 
بــه  کــه  اســت  اهمیــت  حائــز  نکتــه  ایــن  ذکــر  پایــان  در 
می شــود  مطــرح  مجــازی  فضاهــای  در  کــه  توصیه هایــی 
کــه متأســفانه بســیاری از آنهــا  کــرد؛ چــرا  نمی تــوان اعتمــاد 
مشــکل  و  فــرد  شــرایط  و  مــزاج  بــا  تناســب  عــدم  دلیــل  بــه 
گاه از اصــل  کــه  کــرده  موجــودش، عارضــه یــا عوارضــی را ایجــاد 

اســت.  بدتــر  اولیــه  مشــکل 
شــد،  ارائــه  مجموعــه  ایــن  در  کــه  توصیه هایــی 
کــه معمــواًل بــرای  دســتورالعمل های بســیار مالیمــی اســت 
دیگــر  پــس  اســت.  اســتفاده  قابــل  شــرایط  و  مزاج هــا  همــۀ 
مــوارد را بــا توصیــه و مشــورت بــا طبیــب انجــام دهیــد؛ و بعــد از 
کــه بــا ذائقــه و مــزاج و تــوان  کنیــد  مشــورت، روش هایــی را اجــرا 

باشــد. نداشــته  ناهم خوانــی  شــما  بــدن 

کــرده،  کــه فــاز حــاد و دورۀ بیمــاری را طــی  در برخــی افــراد 
و  ضعــف  امــا  می شــود؛  برطــرف  بیمــاری  عــوارض  غالــب 
ــراد پیــر، احســاس  ناتوانی شــان برطــرف نمی شــود. مثــل اف
ناتوانــی می کنــد. یکــی از ســاده ترین راه هــای مقابلــه بــا ایــن 
کافــی بــرای بــدن اســت. در ضعف هــای  عارضــه، تأمیــن آب 
عضالنــی، »کــم آبــی« مجــرِم درجــه یــک محســوب می شــود. 




