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 ایرانی -کرونا از سیر تا پیاز با نگاه طب اسالمی 

 

 کرونا، سرماخوردگی ساده یا بیماری کشنده؟

با ورود به بدن بر بستر ویروس کرونا، مثل ویروس آنفلوآنزا، 

یک بیماری زمینه ای مثل زکام و سرماخوردگی سوار می شود و 

 لیآن، تبد جهیکه نت فعل و انفعاالتی را در بدن انجام می دهد

شدن آن به سمت  زیاز اخالط و مواد زائد در بدن و سرر یبرخ

به سمت  زیاخالط ن نیقسمت اعظم ا .ستابدن  یخروج یمجار

 ها،هیکل ها،هیشدن ر ری. )درگشودیم ریجهت دفع سراز هاهیکل

اخالط  نیاست. چرب و لزج بودن ا لیدل نیو ... به هم هانوسیس

حالب  یها و در ابتدا هیدر منافذ کل دیشد یگرفتگ جادیباعث ا

  (شود یظاهر م هیسنگ کل هیشب یمیو عال شودیم
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سیستم ایمنی بدن آنها به دلیل تغذیه سالم و عدم کسانی که 

ها و داروهای شیمیایی، در حالت بیوتیکسرکوب توسط آنتی

مشکل سالمت و آماده باش قرار دارد، با ابتال به این ویروس، 

چندانی نخواهند داشت. این افراد یا عالیمی در بدن خود احساس 

ی، با کمی نخواهند کرد، و یا با عالیمی شبیه سرماخوردگ

استراحت و درمان خانگی، دوره این بیماری را به راحتی طی 

  خواهند کرد.

های سالم، از این توان ادعا کرد که بدنحتی به جرأت می

کنند سازی و تقویت ایمنی خود استفاده میبیماری در جهت پاک

و در نهایت این بیماری برای آنان به عنوان یک فرصت و در 

 آفرین باشد.تواند نقشعنوان یک نعمت می ادبیات الهی، به

آید که سیستم ایمنی بدن مشکل عمده در افرادی به وجود می

ها و بیوتیکها تحت سرکوب و تضعیف توسط آنتیها، سالآن

ها قرار گرفته مسکن ها وها، کورتونداروهایی مثل آنتی هیستامین
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بیماری برخوردار و از آمادگی و هشیاری الزم جهت مقابله با این 

بدن این گروه از افراد، به مثابه کشوری است که ارتش و  نیست.

با کوچکترین تهدید دشمن  مقتدری ندارد و نیروهای دفاعی

 آورد.می دخارجی، سر تسلیم فرو

 

 

 چگونه به بدن خود برای مقابله با کرونا کمک کنیم؟

منشاء هایی که های ویروسی )بیماریمقابله با بیماریروش 

ایجاد آنها از خارج بدن است( در طب اسالمی و طب سنتی ایران، 

ترین ارکان این مقابله، تقویت قوه دفاعی )سیستم مشابه است. مهم

ایمنی( بدن و بازکردن انسدادها و کمک به دفع و خروج اخالط 

فاسد از بدن است. شاید از خبرهای مربوط به بیماری کرونا  

دسته از بیماران کرونا که عالیم آنها شدید اید که آن متوجه شده
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و خطرناک می شود، با تجمع عفونت در ریه و اختالالت تنفسی 

های بدن را به کمک تغذیه صحیح و مواجه هستند. باید خروجی

برخی از داروهای گیاهی باز کنیم تا بدن به خوبی اخالط فاسد 

ن دامنه و از طرفی قوه دفاعی را برای محدود کردرا دفع کند 

 قویت کرد.تفعالیت ویروس و از بین بردن آن 

 

 

 سیستم ایمنی بدن، باید ها و نباید ها

متأسفانه بدن بسیاری از مردم، سیستم ایمنی دست نخورده و 

سالمی ندارد. این ضعف سیستم ایمنی در طول سالیان سال به 

  وجود آمده و دالیل فراوانی دارد. بعضی از این دالیل عبارتند از:

درمان زودهنگام بیماری هایی که در نقش مانور و آماده باش قوه 

دفاعی بدن عمل می کنند )مثل سرماخوردگی و زکام(، تجویز و 
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های گذشته، استفاده از ها طی دههبیوتیکمصرف گسترده آنتی

ها، ها و کورتونداروهای سرکوبگر ایمنی بدن مثل آنتی هیستامین

بدن سنخیت ندارند  طبیعت ایی که باتغذیه ناسالم و مصرف غذاه

طبیعی، گوشت طبیعی، نمک و شکر غیرهای غیرروغنمثل )

و ...(  هاتراریختهحیوانات تغییرژنتیک داده شده مثل مرغ صنعتی، 

زنند مصرف غذاهایی که تعادل مزاج بدن را بر هم میو همچنین 

 مثل غذاهای سرد و غذاهای خشک.

نیروی زیادی از بدن خود را معطوف ما با انجام رویه های فوق، 

کنیم. دقیقا مثل تیم فوتبالی که به جای جبران خسارات آن می

گل به »و  فراوانهای تمرکز روی حمله به حریف، دچار حاشیه

 است!بازیکنان های «خودی
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 ایرانی –پیشنهادهای طب اسالمی 

 بدن تقویت سیستم ایمنیجهت 

 الف( توصیه های غذایی

سرد،  یغذاها پرهیز ازحفظ حرارت غریزی بدن از طریق  -1

 یصنعتغذاهای  ،هایکردنچرب، سرخخیلی شده، مانده، زیفر

غیر از سرکه ) جاتیترشفودها، ها، کنسروها و فستآماده، کمپوت

و کالباس،  سیسوس ،یساالد ماکارون ه،یالو ،پنیر ماست و(، طبیعی

 .دوغ و آب سرد ر،یخنک، مانند؛ نوشابه، ماءالشع یهایدنیو نوش

با  )خیلی مهم( بوستیرفع بدن و سالم حفظ رطوبت  -2

مانند آش ) آبدار غذاهای تون،یروغن ز غذاهای ملین خوردن

 (هاو آبگوشت بیس ایکدو، آش آلو، سوپ شلغم، خورشت به 

 تره،، نعناع و پونهمانند ) مفید جاتیسبز و وهیممصرف مداوم 

زردک،  از،یپ ر،یس ،ییکدو حلواکاهو،  ،یخرفه، کاسن حان،یر



 8 صفحه                           ایرانی    –کرونا، از سیر تا پیاز با نگاه طب اسالمی 

مانند )گرم،  یهایدنینوش مصرف (و برگ چغندر جیهو

در گرم )معتدل و با طبع  یاهیگ هایدمنوشو  گرمریجوش، شآب

 ( قسمت بعدی توضیح آن آمده است

 

 ب( توصیه های سبک زندگی

چنین و هم بیماری های )ریشه بسیاری از از پرخور زیپره -1

همین پرخوری است. اگر  ها،و طوالنی شدن درمان نسخت شد

های غذایی را به صبح و شب محدود کنید و بین توانید وعدهمی

آن فقط از ساالد یا میوه استفاده کنید. هنگام غذاخوردن، طوالنی 

 بجوید و قبل از سیری کامل، دست از غذا بکشید(

و  حمام داغ طوالنی )حداقل نیم ساعت(سازی بدن با پاک -2

 )واجبی( از نورهمداوم استفاده 
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قبل و بعد  ژهیها به صورت مداوم به ودست یشووشست -3

 دنیاز خوردن و آشام

گوارش با خوردن  ستمیدهان و س یو ضدعفون یسازپاک -4

قاشق  کیخوردن  ای ،قبل و بعد از هر غذا ،یعینمک طب یکم

 .بعد از هر غذا یعیسرکه طب

به صورت مداوم  (و دهان ینیبمجای تنفسی ) یشووشست -5

 .نمک گرم و در صورت امکان استنشاق و غرغره با آببا آب

بازدم از  ،ینیب قیدم از طر ح؛یتنفس صح ها باتقویت شش -6

 .قیو عم یدهان و تنفس شکم قیطر

مانند معطر کردن بدن با عطرهای طبیعی و ضدعفونی کننده   -7

 .نعناعطبیعی عطر  ایگل نرگس، گالب 
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و دلهره  . )چرا که ترسیتوکل به خدا و عدم ترس و نگران -8

 ستمیضعف س تیقلب و در نها فیتضع یاز عوامل اصل و نگرانی،

 بدن است( یدفاع

که جهت پیشگیری و دور ماندن از  یهایدعا مداومت به -9

الکرسی و ذکر بیماری توصیه شده است مثل دعای نور، آیت

بِسمِ اهلل الرَحْمنِ الرَحیمِ، ال حَوْلَ واَل قُوَّهَ اِال بِاهلل اَلعَلِیِّ حوقله )

 هفت بار بعد از نماز صبح و مغرب(حداقل  العَظیمِ

 انفاق کردن و صدقه دادن -10
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 ( طبیعیواکسیناسیون) ایمن سازی ج( انجام

شدن واکسن شاید شما هم مانند بعضی از مردم، به ساخته 

بیماری کرونا دلخوش کرده باشید. اما مسأله این است که آیا بدن 

ما برای مقابله با هر ویروس و بیماری جدیدی، نیاز به واکسن 

ویژه آن بیماری را دارد؟ هنوز ماجراهای مربوط به واکسن 

تزریق واکسن آنفلوآنزا در بسیاری از آنفلوآنزا تمام نشده است )

عوارض بسیار شدیدتری نسبت به خود بیماری نقاط جهان با 

تا  !آنفلوآنزا همراه بوده است و حتی به مرگ افراد انجامیده است

جایی که در بعضی از کشورها، این واکسن جزو داروهای ممنوعه 

 است( طبقه بندی شده 

ما باید از یک واکسن طبیعی برای مقاوم سازی سیستم ایمنی 

های ها، واکسنتک بیماریبرای تکبدن استفاده کنیم نه اینکه 

 جداگانه و پرعوارض شیمیایی به کار ببریم.
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ایرانی برای تقویت قوای  –برخی از راهکارهای طب اسالمی 

 دفاعی و ایمنی بدن عبارتند از:

انتخاب سبک زندگی سالم )در قسمت قبل مفصل توضیح  -1

 داده شد(

)یا رازیانه در  مصرف داروی ترکیبی هلیله سیاه + مصطکی -2

( السالمعلیه)داروی منسوب به امام کاظم  + شکر سرخ فصل گرم(

در اول فصل سرما یا مواقعی که  هر ده روز یکبار مخصوصاً

گیر شدن است جهت های مسری و ویروسی در حال همهبیماری

)خواص ضد ویروسی، ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و  پیشگیری.

 جزء این دارو به اثبات رسیده است.( تقویت سیستم ایمنی هر سه

)حداقل سالی دو بار اول بهار و اول  انجام حجامت عام -3

هستند و زنان باردار  یخونکه دچار ضعف و کم یافراد -پاییز 

 حاذق حجامت کنند.( بینظر طب ریز
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 توصیه موکد به مصرف نمک طبیعی قبل و بعد از غذا -4

 استشمام رایحه گل نرگس -4

 مصرف شلغم، مصرف سیر -5

 

 ایرانی  –طب اسالمی  راهکارهای

 های ویروسی مثل آنفلوآنزا و کرونابیماری درمانجهت 

 گیرانه همه موارد باال )تقویت ایمنی(رعایت جدی و سخت -1

 استراحت کامل در منزل  -2

به  هاها، آنتی هیستامین، کورتونهاکیوتیبیعدم مصرف آنت -3

 .بدن یمنیا ستمیسو اختالل در  فیعلت تضع

های گیاهی مثل زیتون و کنجد در غذاها استفاده از روغن -4

 )فقط در طول دوره درمان(های حیوانی به جای روغن
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به همراه کمی  طبیعی غذاخوری عسل یک قاشقخوردن  -5

 در روز. دانه سه مرتبهسیاه

از )اگر دفع راحت ندارید یا کمتر  درمان سریع یبوست -6

حداقل سه بار در طول شبانه روز دفع دارید، مبتال به یبوست 

با مصرف غذاهای ملین  مثل غذاهای آبگوشتی، خورش  هستید(

مصرف پرهلو و  میوه مثل به، آلو، کدو، آش، سوپ و ...

 .آلوبخارای آب زده

با مصرف  هاهیرطوبت سالم و کمک به کارکرد کل شیافزا -7

+ بیآب س ج،یمعتدل و گرم و تر مثل آب هو یهایدنینوش

 یعسل نی+ عسل، شربت سکنجب گرممین دهیعسل، آب جوش

مراه عسل )آب پرتقال آب هندوانه، آب مرکبات به ه ،یینعنا

 به یصنعت یهاوهیماستفاده از آب - یعسل یمویآب ل ،یعسل

ترب و تربچه و برگ آن  نی( همچنشودینم هیوجه توص چیه

 است. دیمف اریبس
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 :ضد ویروسدرمانی  هایجوشاندهاستفاده از  -8

نیلوفر، چای  آویشن، مرزنجوش،گیاه(: 10چایمون ) جوشانده

کوهی، اسطوخودوس، گل ختمی، تخم گشنیز، پنیرک، قدومه، 

)از هرکدام به مقدار مساوی مخلوط کنید. صبح و شب  سپستان

عله مالیم بجوشانید شیک قاشق غذاخوری با دو لیوان آب روی 

 که یک لیوان بماند و همراه عسل میل کنید(

ود نعناع( + جوشانده آویشن + رازیانه + پونه کوهی )اگر نب

 هل سبز )تهیه به روش گفته شده در باال (

 کنترل دمای بدن )تب( با روش های زیر: -9

 شستن دست و پا با آب خنک،  ر،یخاکش و شربت اسفرزه

 گفته شد. 7که در مورد  یهایمصرف نوشیدنی

ضماد روغن بنفشه و برگ کاسنی روی پیشانی، استفاده از پیاز 

 در قسمت کف پا
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مصرف داروی ترکیبی هلیله سیاه +  رازیانه + شکر سرخ  -10

( روزی سه بار، هر بار علیه السالم)داروی منسوب به امام کاظم 

خوری. بهترین روش مصرف دارو، ریختن روی نصف قاشق چای

زبان و مکیدن آن است. بهتر است تا یک ساعت بعد از آن آب 

مقداری از دارو در خورده نشود یا خیلی کم آب خورده شود تا 

 محیط دهان و گلو باقی بماند.

اخالط  جخرو سازی ریه وترکیب سیر و شیر جهت پاک -11

لیوان  کنده را خرد کنید و با دوفاسد: هفت عدد سیرتازه پوست

بماند. سپس با یک قاشق شیرطبیعی گاو بجوشانید تایک لیوان باقی

 یل کنید.نصف آن را صبح و نصف آن را شب مو عسل مخلوط 

با استنشاق  هاو ریه مجاری تنفسیسازی پاکو باز کردن  -12

و غرغره آب نمک با کمی سرکه طبیعی، چکاندن روغن بنفشه با 

دانه داخل بینی و استعمال انفیه )عطسه پایه کنجد یا روغن سیاه
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دانه و کُندُش. البته به فلفل یا پودر سیاه مقدار کمی آور، مانند

 شدت مراقب آلوده نکردن محیط باشید!(

دانه و قرار دادن کیسه ماساژ پشت و سینه با روغن سیاه -13

 .آب گرم یا حوله داغ روی سینه

دقیقه، دو یا سه  15بادکش وسیع پشت سینه به مدت  -14

 .مرتبه در روز به میزان شدت سرفه و تنگی نفس

 
 محل بادکش ریه
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چرب کردن مرتب پیشانی با چند قطره روغن بنفشه یا  -15

روغن سیاهدانه و چکاندن یک قطره در هر سوراخ بینی جهت 

 سبک کردن سر از بلغم غیرطبیعی.

تضرع توکل به خدای متعال و و مهمترین قسمت درمان:  -16

تقویت دعای هفتم صحیفه سجادیه( دلگرمی دادن و مثالً دعا )و 

 .قلب بیمار توسط طبیب و اطرافیان

 

 جهت پیشگیری و درمان بیمارانمحیط آماده سازی 

روزی و خالصانه کادر ضمن قدردانی از تالش شبانه -1

ها درخواست کشور، از همه دست اندرکاران بیمارستان یدرمان

کنیم دستگاه تنفسی و سیستم ایمنی بیماران را با استعمال مواد می

عفونی کننده شیمیایی اسیدی و الکلی تضعیف نکنند. علت ضد 
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مراکز  وها تشدید عالیم بیماران در هنگام ورود به بیمارستان

 درمانی، استعمال همین مواد ضدعفونی کننده است.

سازی محیط منزل، از محلول سرکه و نمک جهت پاک -2

ک استفاده کنید. )آب جوشیده ولرم + یک لیوان سرکه طبیعی + ی

 قاشق غذاخوری نمک طبیعی(

. هوا را با دود کندر و اسفند گرم و ضدعفونی کنید -3

آویشن، اوکالیپتوس، نعناع، مرزنجوش و جوشانده گیاهانی مانند 

در محل استراحت بیماران، به رفع ضعف ریه و  اسطوخودوس

کند. همچنین فضای زندگی را با تر آنان کمک میبهبودی سریع

 کنید. عود و گالب معطر

تخم گشنیز، آویشن، بخور گرم با استفاده از گیاهانی مثل  -4

مرزنجوش، اوکالیپتوس و امثال آن عالوه بر ایجاد گرما، 
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ضدعفونی کننده و باز کننده سیستم هوایی و باعث جذب اکسیژن 

  .بیشتر و ارسال آن به قلب است

بدن با مواد  تیتقو ی، و آغاز بهبود یماریدر آخر بو  -5

و  گرم ریو ش قیسنجد، سو ،یسالم، مانند؛ کباب گوسفند ییغذا

 .خداوند متعالمداوم شکر 

 

 

 
 و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلََّهِ رَبَِّ الْعالَمِین

  1399فروردین  16
 ایرانی  -اسالمی  کارشناسان خبره طب اتگیری از نظربا بهره

 
 سهیم باشبد. مطلبلطفا در انتشار گسترده این 

http://www.1borhan1.parsiblog.com/Feeds/4570818/
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