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توصیههایی از طبّ سنّتی ایران به
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به نام نامی سر؛ بسمه تعالی سر
توصیههای عمومی
خستگی ،گرفتگی و کوفتگی عضالت؛ دردهای مفصلی
کمردرد ،دردهای سیاتیکی
سوءهاضمه ،نفخ ،ترش کردن و سایر مشکالت گوارشی
پیشگیری از تهوّع ،استفراغ و مسمومیتهای غذایی
اسهال
یبوست
دفع ضررهای آب
تدابیر رفع عطش
تدابیر مقابله با گرما
تدابیر هوای آلوده
سرماخوردگی
ضعف ،افت قند ،افت فشار
عرقسوز شدن
بوی بد بدن
تاول
تَرَک پا
سالمت چشم
بهداشت دهان و دندان
چند نکته اورژانسی
پس از بازگشت
منابع
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هب انم انمى سر؛ بسمه تعالى سر ...

1

اللَّهُمَّ  ، ...وَ أَفْزَعُ إِلَیْکَ خائِفاً ،وَ أَبْکی إِلَیْکَ مَکْرُوباً ،وَ اسْتَعینُ بِکَ ضَعیفاً ،وَ أَتَوَکَّلُ عَلَیْککَ
کافِیاً ...

2

از « روزی که در جام شفق مُل کرد خورشید»3؛ تا چهل منزل بعد ،که معشوق در سکوت «حَبیبٌ ال یُجیبُ حَبیبَههُ» ،4حکه «و
مَن عَشَقْتُهُ قَتَلْتُهُ» 5در قلوب عشّاق نگاشت؛ حرارتی در میخانههای مستور صدور برافروخته شد که « ال تَبرد أبَداً».

6

و چون مؤمنین به آتش درون خویش نظر افتدشان؛ گرمی آن نار ،نشان انس دلدار یابند «إِنِّی آنَسْتُ ناراً»7؛ پس به امر «فَهاخلَ
نَعلَیک» 8نگار ،وزر تعلّقات درفکنند و به سر سوی او شتابند تا شاید اخگری جانسوز برگیرند «لَعَلِّی آتِیکُ ْ مِنْها بِقَهبَسٍ» 9یها از
افسون گل سرخ ،خبری عاشقانه دریابند «سَآتِیکُ ْ مِنْها بِخَبَرٍ»10؛ امّا رجعتشان بیخبر است و بیپا و سر؛ بها تهن مجهروق؛ قلهب
مشتعل و وجود مُندک به صاعقه محبّت حضرت ارباب؛ علیه السّالم.
آری « ،این فصل را با من بخوان ،باقی فسانه است؛ این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است»11؛ این رمز و راز سلوک اربعینهی
و سفر زینبی به سوی حسین است.
امّا در این ثوران عشق و هیجان دلدادگی ،جس مجروق دلدادگان حضرت ارباب علیهالسّالم ،بایهد کهه مرکهب راههوار قلهب
مشتعل و روق فروزان ایشان در قدم قدم همراهی قافله اربعینیان باشد .پس بر آن شدی که بر اساس تجربیهات ببّهی سهالهای
گذشته؛ خابرات دلانگیز سفر اربعین و با نگاهی به تجربیات صاحبنظران بهبّ سهنّتی کشهور ،مرهمهی بهرای جراحتههای
جس عاشقان اباعبدهللالحسین علیهالسّالم تدارک ببینی ؛ شاید که تشفّی خابری باشد بر دل « عقیله بنیهاش  ،صدّیقه صغری؛
زینب کبری» که در هجوم تازیانه و سنگ و کعب نی ددان اموی ،کمتهر فرصهت تیمهار زخه ههای اههل بیهت یریهب پیهامبر
صلوات اهلل علیه و آله را یافت.

ارجمندا ن ،زعزیان و نور چشمان عازم سفر اربعین؛

 -1مطلع غزلی از شاعر اهل بیت علیهم السّالم ،سید حمیدرضا برقعی.
 -2بخشی از مناحات حضرت ارباب علیهالسّالم در لحظات نزدیک به شهادت.
 -3مطلع غزلی از استاد علی معلّم دامغانی.
 -4قسمتی از مناجات عاشقانه جناب « جابر ابن انصاری» به هنگاه وصال اربعینی حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السّالم.
عشَققُْتهُ قَ َتلْتُقهُ ،و مقن قَ َتلْتُقهُ فَ َعلَقی
عشَقُْتهُ ،و مَن َ
عشَقَنی َ
عشَقَنی ،و مَن َ
طلَبَنی وَجَدَنی ،و مَن وَجَدنی عَ َرفَنی ،و مَن عَ َرفَنی احَبّنی و مَن احَبّنی َ
 -5اشاره به حدیث مرسل « مَن َ
دِی ُتهُ ،و مَن علی دیتُه فانا دِیتُه»؛ فیض کاشانى ،مال محسن ،الحقائق فى محاسن االخالق ،محقق :عقیلى ،محسن ،ص  ،366قم ،دار الکتاب االسالمى ،چاپ دوم1423 ،ق.
 « -6ان لقتققل الحسققین حققرارل فققل قلققنب المققامنین ال بردابققدا :كشققته شققدن حسققین علیققه السّققالم شققل در دل مامنققان در انداختققه اسققت كققه هر ققز سققرد نخناهققد شققد».
(مستدرك النسائل،ج،1ص)318
 - 7سنره طه؛ یه 10
 -8سنره طه؛ یه 12
 - 9سنره طه؛ یه 10
 -10سنره نمل؛ یه 7
 -11مطلع شعری از استاد علی معلّم دامغانی.
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 -1در این مختصر تنها به توصیههای طبّی از منظر طبّ سنّتی ایران پرداخته شده و موضوعات اخالقی ،امنیتی و
مانند آن به اهل آن احاله شده است.
 -2بنای این نوشتار بر سادگی است و توصیههای آن بر مبنای اصولی چهون آساایی اجارا تجرباه تأثیرگااایی
مناسب انتخاب شدهاند .سعی شده است انواع و اقسام نسخهها و پیشهنهادهای درمهانی ارا هه شهود تها دسهت زا هر در
گزینش روش مطلوبش باز باشد .به عبارت دیگر ،معرّفی روشهای متعدّد درمانی به این معنا نیست که باید همه آنهها
را اجرا کرد بلکه هر شخص بنابه نوع مشکل ،سلیقه و امکانات شخصی ،توصیههای متناسب را گزینش کرده و انجام
میدهد.
 -3در نگاه نخست ممکن است از تعدّد داروها و نسخههای برق شده احساس سنگینی بار شود امّها چنهان کهه گذشهت،
این نسخهها قابلیت گزینش شخصی دارند؛ برخی داروها و خوراکیها عمومیترند و بهتر است همهه ،آنهها را بهه
همراه داشته باشند و بعضی ،بر اساس نیاز هر زا ر و سالک انتخاب میشوند .مضاف بر اینها ،در سفر گروهی میتوان
موارد الزم را برگزید و بین افراد گروه تقسی کرد تا هیچ کس گرانبار نگردد.
 -4نکته بسیار مه این است که این جزوه و تالشهای مشابه ،جایگزین ویزیت و تشهخیص پزشهکان حهانق نیسهت کهه
بحمداهلل در بول مسیر پیادهروی اربعین ،همکاران ببّ سنّتی و ببّ جدید حضوری فعّال دارند.
 -5خاضعانه از همه نوکران ارباب بیکفنمان میخواه که این نوشتار را در عال مجاز و واق به عازمهان بریهق عاشهقی
برسانند .نشر این وجیزه به هر یحو با هر عنوان شکلی که مورد استفاده زا ران اربعین قرار گیرد ،منّتی اسهت
بیانتها بر سر ما.
 -6خواست این حقیر و سایر عزیزانی که در این ساحت ،افتخار نوکری ارباب را پیدا کردهانهد ایهن اسهت کهه اجهر ایهن
نوکری را فراموش نکنید و با درود و صلوات بر محمّد و آل محمّد ،فرج بالب بدم المقتول بکهربال ،،علیهماسهالم را
عاجزانه و متضرّعانه از ساحت حضرت حقّ ،جلّ و عال ،درخواست نمایید.
امید که این ران ملخ ،مورد قبول حضرت سلیمانپناهی ولی عصر(عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف) که هر بامداد و شباهنگام بهر
مصیبت جدّ یریبش -علیهالسّالم -خون میگرید قرار گیرد 12و آن را به دیده قبول و ایماض و کرامت بنگرند.

ق
َأد ْ
عةٍ ُمزْجاةٍ فَأَوِِْ َلنَأا ا ْل َيیْأوَ وَ تَص َّ
جئْنا ِببِضا َ
« یا أ َُّیهَا ا ْلعَزیزُ مَسَّنا وَ َأهْ َلنَا الضُّرُّ وَ ِ
13
جزِي ا ْل ُمتَصَدِّقین»
عَ َلیْنا إِنَّ اَّللََّ َی ْ

ن َنصَق َ لَقک َالْعَقداوَ َل مُناصِقبان،
ن حارَبَقک َمُحارِبقان ،وَ لِمَق ْ
ن َنصْقرِل َالْمَقْقدُورُ ،وَ لَقمْ أَکُقنْ لِمَق ْ
 -12اشاره به فرازی از زیارت ناحیه مقدّسهَ « :فلَئِنْ أَخَّرَ ْنِى القدههُنرُ ،و عقاقَنی عَق ْ
ُص ِة االِکْتِیاب :ا رچقه زمانقه مقرا بقه
ع ِة الْمُصابَِ ،و غ َّ
ت ِبلَنْ َ
علَیْکَ ،و ََأسهفنا عَلى ما دَهال َ َو َلَههفان ،حَتّى أَمُن َ
حسْرَ نل َ
ع دَمان؛ َ
فَالَنْدُبَنَّک َصَباحان وَ مَسآءن ،و الَبْکِیَنَّ لَک َبَدَلَ الدهمُن ِ
ت ققن بازداشققت ،ونبققندم ققا بققا نققان کققه بققا ققن جنگیدنققد بنققنگم ،وبققا کسققانی کققه بققا نا هاردشققمنى کردنققد خصققنمت ورزم،
ققأخیر انققداخت ،ومُقققدَّرات الهققى مققرا ازیققار ِ
(درعنض)صبح وشام بر ن منیِه می کنم ،و به جات اشک برات نخنن می قریم ،ا زروت حسقرت و أسّق و افسقنم برمصقیبتهقائى کقه بر قن وارد شقد ،اجقائى کقه از
فرط اندوهِ مصیبت ،وغم وغصّه شدّت حزن جان سپارم».
 - 13سنره ینس ؛ یه 88
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ت صی عم
م
و هاهی و ى
ع
امام حسن سكری( علیه السالم) فرمودند:

ل حم
لم م خم ص لخمس
بعی لتخت ف ليمی تعفي لجبی لجه ببس
حي
ی
ل
« عالمات ا ؤ ن س :الة ا ن و زيارة األر ن و ا م ى ا ن و را ن و ا ر م اهلل ا ر ن ا ر م»

« مؤمن جنپ نشاهن دارد :ااقهم پنجاه ركعت نماز ،زيارت اربعین،ارتشگن رد دست راست كردن ،رد سجده پيشانى رب خاك ن نهادن و
حم
بس
م اهلل الر ن الرحيم را(رد نماز) بلند گفتن».
وسائو الشیعة ،ج  ،10ص 373

 -1سبکبار سفر کنید و از بردن وسایل اضافه و غیرضروری خودداری کنید.
 -2از چند ماه قبل از سفر ،به درمان بیماریها و توان افزایی خیود موی وو دیوید و عیادا ایاموبوو و
مزاحم در سفر -به ویژ مصرف دخاایا  -را ترک کنید.
 -3بهتر است که همه افراد -حتّ افراد سالم -یک دو ماه قبل از سفر ،به فرد حیاق و مریرّو در زمینیه
طبّ سنّت مراجعه کنند .بسیاری از موکال طوو سفر ااد از وجود اخالط فاسد در بیدن اسیت کیه
پیادهروی ،گرمای هوا و  ...آاها را تحریک م کنند .گاه اارام یک حرامت عام یا پاکسازیهای ساده
توسّط طبیب ،سفر را بر ما بسیار آسان خواهد کرد.
 -4توجّه به مزاج از اصوو اصب طبّ ایراا است .در هر درایو موابق ایازهای مزاج خود عمل کنیید.
با این توجیه که خوردن غذای اذری موکب ایراد ام کند خود را در معرض غذاهای مختبف با مزاج-
های متفاو قرار ادهید .اگر مزاج دما گرم است از خوراکهای گرم و درایو که گرم را باال می -
برد پرهیز کنید و اگر مزاج دما سرد است؛ بهعکس.
 -5عاد دادن تدریر خود به موکال سفر از اصوو مهمّ هر سفر طیوالا ییا سیخت اسیت .در سیفر
اربعین مهمترین آمادگ مورد ایاز ،آمادگ برای پیادهروی است .لذا از چند ماه قبل تمرین پییادهروی را
دروع کنید.
 -6غفبت از سالمت دادانها ممکن است در سفر دما را دچار موکل کند .معاینیه دهیان و دایدان قبیل از
سفر را فراموش اکنید.
 -7در سفر ،بدن درگیر درایط غیرمعموو است؛ لذا اباید او را به چیزهای دیگر مو وو کیرد .پرخیوری ییا
خوردن غذاهای اامناسب ،فکروخیاو ،جرّو بحث با همسفران ،کمخواب و  ...ازجمبه اضافه بارهای قیوّه
مدبّره بدن هستند که م توااند قدر او در حفظ تعادو بدن را کاهش دهند.
5

 -8در طوو سفر از عور مناسب استفاده کنید .این کار باعث اواطافزای و تقویت جسم و روحی خیود و
اطرافیااتان دده بوهای ااموبوو را ایز پنهان م کند.
 -9داروهای مصرف خود -به ویژه داروهای روان پزدک  ،صرع ،فوار خون ،بیماریهای قببی و دیابیت-
را به اادازه کاف  -و ترجیحا کم بیش از ایاز -همراه دادته بادید .یادتان بادد بالفاصبه قبیل از سیفر
اربعین وقت مناسب برای ترک یا کاهش مصرف داروهای دیمیای ایست.
اسخه داروهای مصرف را به همراه دادته بادید تا در صور ایاز بتوااید آاها را از داروخااههای
-10
عرا تهیه کرد .از پزدک خود بخواهید اام ژاریک و عبم داروها را بنویسد و از اودتن اام تراری آاها
خودداری کند تا در تهیه آاها دچار موکل اووید .البتیه بیه همیراه دادیتن اسیخه بیرای پیویگیری از
موکال مربوط به بازرس های لب مرز هم م توااد مهم بادد.
وسایب مااند عینک طبّ  ،سمعک ،عصا و  ...را هرگز فراموش اکنیید .ترجیحیاً -و بیه وییژه در
-11
مکانهای دبوغ -از بند عینک استفاده کنید .آوردن یک عینک قخیره را هم مدّاظر دادته بادید.
در طوو مسیر از لباس های اخ  ،گواد و راحت استفاده کنید.
-12
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مف
خس
ل
ص
گ
ت
ع
گ
ک
ض
ى ،ریگتف و ویگتف الت؛ ردداهی ى
لم
حضرت اميرا ؤمنین ،على( ،علیه السالم) فرموده اند:
« ...و سر البردین»...

« رد زمان دو خنکى(بامداد و عصر) راه پيمایى کن».
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 -1از مدّت قبل از سفر به طور منظّم و افزاینده پیادهروی کنید.
 -2کفش طب دارای پادنه ارم ،مناسبترین کفش برای پیاده روی است تا به کمر فوار زیادی وارد اوود.
پادنه ببند کفش یا کف اازک آن از عوامل مستعدکننده موکال عضیالا  -مفصیب در طیوو سیفر
است.
 -3چون در طوو سفر پاها ورم م کنند بهتر است از کفش بنددار استفاده کنید تا فوار کمتری به پاها وارد
دود.
 -4سع کنید وسایبتان به اادازه ای بادد که همه آاها در کوله جای بگیراد .حمل وسیبه اضاف بیا دسیت،
به دااه و ستون فقرا فوار م آورد .همچنین با احتراز از آوردن وسایل اضافه ،کولیه خیود را تیا حیدّ
امکان سبک کنید.
 -5استفاده از عصا یا چوبدست مناسب ،در کاهش فوار به عضال اثر زیادی دارد.
 -6بدون عربه پیادهروی کنید .طوو زمان پیادهروی را کمکم افزایش دهید .پیاده روی بادیتاو و زییاد در
روز اوو ممکن است موجب گرفتگ ددید عضال دود.
 -7سرعت راه رفتن خود را کم و طوو گامهای خود را کوتاه کنید.
 -8ترجیحا در ساعا اولیه روز قسمت بیوتری از مسیر مورد اظر را بپیمایید و در ساعا میاا و همراه بیا
تابش آفتاو ،کمتر به خود فوار بیاورید.
 -9بسته به قوای بدا خود ،در حین پیاده روی ،در فواصل منظم ،استراحتهای کوتاه دادته بادید.
استراحت یک ساعته بعد از ااهار ،قوی پییادهروی یکی  -دو سیاعت قبیل از غیروو آفتیاو و
-10
استراحت کامل دبااه از ضروریا این سفر هستند.

 -14این حدیث شری

بر رفته از نصیه های حضر ش(علیه السّالم) به « معقل ابن قیس ریاحی» است هنگامی که او را برای جنگ با شامیان روانه کرد.

7

اگر احساس خستگ زیاد ،تعریق بیش از حد ،طپش قبب یا افت فوار دادتید؛ پیادهروی را قوی
-11
کنید؛ چند دقیقه به پوت دراز بکوید و بعد از طبیع ددن ضربان قبب به آرام مسیر را ادامه دهید.
در منازو و موکبهای بین راه ،پای خود را با آو خنک بوویید ییا آاهیا را میدّت در آو خنیک
-12
بگذارید.
هر دب ،عضال خود -به ویژه عضال سا پا ،مچ پا و کمر -و ایز ااخنهای پاها را بیا ییک
-13
روغن یا پماد مناسب ماساژ دهید .این کار را حتّ اگر احساس درد و کوفتگ هم اداریید ااریام دهیید.
روغن زیتون ،بابواه ،سیاهدااه ،پماد ویکس و  ...موارد مناسب برای این کار هستند.
درصور ضرور از گن کمر ،مچبند ،سا بند یا زااوبند استفاده کنید .ااواع پوم برای این کیار
-14
مناسبتراد.
یک از بدترین چیزها برای عضال و مفاصل ،قرار گرفتن آاها در معرض سرماست؛ به ویژه اگر
-15
عر کرده بادند .در طوو مسیر پودش مناسب و گرم دادته بادید و در وقیت اسیتراحت و بیاز کیردن
کوله و ایز پس از استحمام به دد مراقبت کنید که در معرض باد یا سرما قرار اگیرید.
در صور امکان ،دبها دوش آو گرم بگیرید و عضال خود را زیر آو گرم ماساژ دهید.
-16
ماساژ و اگهدادتن پاها در آوامک گرم در تقویت عضال بسیار مفید اسیت .هیر دیب کیه در
-17
طوو سفر برایتان مقدور دد این کار را بکنید .افزودن مقداری حنا و آولیمو به این محبیوو اثیر فیو -
العادهای در تقویت مفاصل و عضال و کاهش درد و خستگ آاها دارد .یک پیونهاد خوو ایین اسیت
که چند روز قبل از دروع سفر این کار را دروع کنید.
اگر امکان دارد دبها به هنگام خواو ،پاها کم باالتر از سوح بدن قرار گیراد.
-18
تعویض یا دستووی مرتب جوراوها به کاهش خستگ پاها کمک م کند.
-19
در صور گرفتگ عضال ران یا سا  ،یک تدبیر مناسب ،ضربه زدن به کفِ پیا(مثال بیا ییک
-20
چوو) است.
فراموش اکنید که پرخوری ،درهیم خیوری ،و مصیرف غیذاهای ماایده ییا غیذاهای سینگین و
-21
دیرهضم زمینه را برای کرخت  ،سنگین و گرفتگ عضال فراهم م کنند.
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کمرردد ،ردداهی سیاتیکى
لم
حضرت اميرا ؤمنین ،على( ،علیه السالم) فرموده اند:

یسه
يل لبش
یس
لق
ش
ف
م
لل
ل
ه
« الدهن ین ا رة وزیيد فى الدماغ و ل َجاری ا ماء ويذ ب ا ف و ر ا ون»

« روغن(مالى)  ،پوست را رنم مىكند  ،رب توان مغز مىافزايد  ،مجاری آب را رد بدن مىگشايد  ،كثافت پوست را از میان مىربد و
رنگ را روشن مىكند»..

اليافي  ،جلد  ، 6صفحه 519

 -1توصیههای قکر دده در فصل قبب را رعایت کنید.
 -2قبل از سفر ،عضال کمر ،باسن و رانها را تقویت کنید.
 -3در طوو پیاده روی ،کمر خود را با داو یا گن پوم  ،محکم ببندید.
 -4از کوله استاادارد استفاده کنید و بندهای کمری کوله را محکم ببندید.
 -5استفاده از عصا یا چوودست به هنگام پیادهروی را فراموش اکنید.
 -6از مصرف غذاهای سردی به ددّ پرهیز کنید.
 -7در صور امکان هر روز مقداری زاربیل را در آو گرم حل کرده میل کنید.
 -8هردب ،کمر ،پوت ران و سا  ،زیر قوزک خارج و فاصبه بین قوزک خارج تا بیین ااگویت اوّو و
دوّم پای مبتال را با روغن زیتون(یا بابواه ،یا سیاهدااه یا کنرد یا  )...ماساژ دهید.
 -9در صور تودید کمردرد و به ویژه درد در مسیر عصب سیاتیک ،عالوه بیر مراجعیه پزدیک  ،سیع
کنید بخو از مسیر را با مادین ط کنید .در این تصمیمگیری عاقالاه عمل کنید و مومینن بادیید
که حضر ارباو ،عبیه السّالم ،از ایت دما باخبراد و ااواءاهلل اجر پیادهروی کامیل را بیه دیما هبیه
خواهند امود.
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م
س ضم نف
ش
ش
ك
گ
ک
ا
وءاه ه ،خ ،رتش ردن و ساری الت و ر ى
لم
حضرت اميرا ؤمنین ،على( ،علیه السالم) فرموده اند:

لط ه یشتهی ل يحت
تم
م لم
ب
ل
م
ي
ت
ل
ا
«من أكل الطعام على النقاء و أجاد الطعام ضغا و رتك ا عام و و ه و م َ س ا غائِط َ إذ أ ى؛ م رض إل رض ا وت».
ل هن می
چ
خ
ح
ا
ا
ا
ق
ا
ا
« ره كس رد گرسنگى كامل غذا بخورد ،غذا را خوب بجود ،رد حا ى هك وز ل وردن د رد ،غذ ر و گذ رد و ون ا ساس ضای
مح
نم
حاجت كرد ،آن را بوس ندا رد ،هب چيه بيماریای جز بيماری مرگ ،مبتال ىشود».
بحاراألنوار ،ج  ،66ص 422

 -1اگر دچار موکل گوارد هستید قبل از سفر اسبت به درمان آن اقدام کنید.
 -2پس از استفاده از سرویسهای بهدادت و قبل از غذا خوردن ،دستها را با آو و صیابون بویویید .اگیر
برایتان مقدور است ،مای دستووی یا خمیر صابون در کوله خود دادته بادید.
 -3تا گرسنه اوده اید سراغ خوردن اروید و قبل از سیری کامل دست از خوردن بکوید.
 -4بسم اهلل در ابتدای غذا و دُکر در پایان آن را فراموش اکنید.
 -5در ابتدا و ااتهای غذا کم امک مزّه کنید.
 -6غذا را خوو بروید.
 -7از درهم خوری و پرخوری پرهیز کنید .پرخوری و درهم خوری منرر بیه پیری بیدن از خبیط بب یم و
سنگین و کرخت م دود.
 -8غذاهای مااده یا غذاهای سنگین و دیرهضم ،گرفتگ عضال و ب خواب را به داباو داراد.
 -9از خوردن آو ،دوغ ،اودابه ،ماست ،ترد  ،ساالد و سایر مخبفا به همراه غذا خودداری کنید.
بعد از غذا و تا سبک ددن معده ،از خوردن چیزهای مااند چای و میوه بپرهیزید.
-10
چا ها مزاجِ تری داراد و باید بهویژه از مصرف حرم باالی غذاهای سینگین ،بیویتر پرهییز
-11
کنند.
افراد الغراادام باید در تعداد وعده های بیوتر ،حرم های کم و قابل هضم غذا بخوراد تا کیم
-12
ایاوراد.
میزان ایاز به غذا در چنین سفری کم بیش از حالت عادّی است .امّا این اباید جیوازی بیرای
-13
پرخوری بادد .ایاز اضافه به غذا را در میانوعدهها -یعن وقت که غذای وعده قبیل از معیده خیارج
دده و اصوالحاً سرِدو سبک دده است -جبران کنید.
10

در این گواه سفرها ،گرسنه ماادن م توااد به اادازه پرخوری مُضرّ بادد .لیذا ،بیه موقی و بیه
-14
اادازه ایاز غذا مصرف کنید.
وعدههای غذای باید در آرامش و سکون مییل دیواد و بعید از آن میدّت اسیتراحت کرد(امّیا
-15
اخوابید) .به همین دلیل ،در میانوعدهها که باید به حرکت خود ادامه دهید از خوراک هیای سیبک و
زودهضم استفاده کنید.
سع کنید بعد از صرف غذا تا سبک ددن معده از پیادهروی خودداری کنیید .در صیورت کیه
-16
این کار مقدور ایست ،یک ساعت اخست بعد از غذا را آهستهتر گام بردارید.
با دیدن غذاهای خودمزه در هر موکب به سراغ آاها اروید .سع کنید تا م دود همان عاد
-17
سه وعده غذا را رعایت کنید و در صور گرسنگ و ضعف در فواصل وعدهها ،چنان که اداره دید از
خوراک های مقوّی امّا سبک و زودهضم مااند خوکبار خام ،عسل ،خرما و  ...استفاده کنید.
غذاهای عراق کم سنگین و دیرهضم هستند و ممکن است معده های میا تکیافوی هضیم
-18
آاها را اکند .از خوردن برخ غذاهای بسیار چرو یا بسیار تند عراق بپرهیزید .فالفل ،حُمُص ،کباو
کوبیده و خورشهای عراق حاوی اخود و لوبیا و دب م احتماال دما را اقیت خواهند کیرد .متاسیفااه
استفاده از براجهای هندی و پاکستاا در عرا ایز مااند ایران رایج است.
غذاهای ایراا به قائقه ما ایراا ها سازگارتراد .در صور امکان در موکبهای ایراا مسییر،
-19
غذا میل کنید.
قبل از صرف غذا امتحان کنید که خوو پخته دده بادد .درصور خام غیذا بهتیر اسیت در
-20
موکب دیگری غذا صرف کنید.
هرگز غذای مااده مصرف اکنید.
-21
در ااتخاو بین ایمرو و تخممرغ آوپز ،دوّم ارجح است.
-22
در مورد بهدادت سبزی و ساالد ،دقّت بیوتری الزم است.
-23
خرما و به ویژه ااواع خوک آن ،یک خوراک مناسب برای تردید اارژی است امّا خوردن زیاد
-24
خرما برای مردم ایران و مخصوصاً اهال مناطق که خرماخیز ایست توصیه ام دیود .مصیرف زییاد
خرما به ویژه مخبوط با ارده ،افراد مستعد و بهویژه افراد گرممزاج را درمعرض آلرژی ،کهییر ،خویک
پوست ،جوشهای پوست و  ...قرار م دهد.
از اودیدن قهوههای خیب تبخ و غبیظ که بوی سوختگ داراد پرهیز کنید که معموال به مزاج
-25
ما ایراا ها ام سازاد و ایراد خوک و سودا و صفرای غییر طبیعی می کننید .از افیراط در مصیرف
چایهای غبیظ و پرراگ و پُردکر عراقی هیم پرهییز کنیید .از ایویان بخواهیید بیرای دیما چیای
کمراگ(معروف به چای ایراا !) بریزاد.
11

برای هضم بهتر غذا و جبوگیری از افخ و ترش کردن و سنگین معیده ،کمی زیره(ییا تخیم
-26
کرفس یا تخم رازیااه یا اایسون یا سیاهدااه یا زایان یا اعناع خوک یا دوید خوک یا گبپر یا  )...بیه
همراه دادته بادید و بعد از صرف غذا یک قادق چایخوری از آاها را به آهستگ بروید .اگیر خیبی
گرم مزاج هستید م توااید از سما به همراه ادویه فو استفاده کنید .با موور طبیب می تواایید از
داروهای ترکیب مناسب مااند گُل قند ،سکنربین سَفَرجَب (دربت جالینوس) ،ااواع جُواردا و  ...هم
استفاده کنید.
خوردن یک قادق مربّاخوری عسل بعد از وعدههای غذای کمیک زییادی بیه هضیم غیذا و
-27
تقویت معده به خصوص در افراد دارای معدههای سرد م کند.
روغنمال دکم با روغن بابواه یا زیتون یا سیاهدااه ،به هضم غذا ،تقویت دسیتگاه گیوارش و
-28
رف یبوست کمک م کند .م توااید این کار را صبح اادتا و ایم ساعت قبیل از دیام ،بیه مرکزییت
ااف ،در جهت عقربههای ساعت 40 ،بار اارام دهید.
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پيشگي ی ته ستف ا مسم
می
ی
ا
ر از وع ،ا ر غ و و تاهی غذ ى
ایپمبر اكرم ،صلى اهلل علیه و آهل و سلم ،فرموده اند:

ف
ع
خل
« إذا د تم بالدا کلوا من بصلها؛ يطرد نکم و باءاه».

« چون هب سرزمينى ردآمديد ،از ایپز آن بخوريد ات وبای آن را از شما دور كند».
اليافي ،ج  ،6ص 374

 -1توصیههای قکر دده در فصل قبب را رعایت کنید.
 -2سع کنید همراه غذا از پیازی که میزبان م آورد-یعن پیاز همان منوقه -یا سبزیرا (بهویژه کاهو)
استفاده کنید.
 -3درصور امکان با غذا مقداری آو لیموترش تازه استفاده کنید .راه دیگر ایین اسیت کیه بعید از غیذا
کم سرکه میل کنید.
 -4اودیدن سکنربین یا گیالو ،خیوردن مییوههیای تیرش ،روّ اایار ،روّ بیه ییا روّ سییب ،زردیک،
تمبرهندی ،لوادکهای خااگ ترش ،قرهقروط و  ...برای پیوگیری از تهوّع یا درمان آن مفید است.
 -5بوییدن گالو ،سیب ،اعناع و  ...هم به رف تهوّع کمک م کند.
 -6هر سه-چهار ساعت یک  -دو برگ تازه اوکالیپتوس را به آرام بروید.
 -7مقداری از آو محل زادگ خود را در یک بوری دیوهای تمیز با خودتان ببرید و در هر منزو ،کم
از آن را با آو آن محل مخبوط و میل کنید تا از آو به آو ددن جبوگیری کنید.
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اسهال
ایپمبر اكرم ،صلى اهلل علیه و آهل و سلم ،فرموده اند:

سب
لس
« إن فى أصلها و فروعها را ،و إن فى حبها الشفاء من اثنین و عین داء ،فتدا ووا بها و بالكندر».

« رد تنه و ریشهاهىاسپند ،رازی نهفته است و رد داهن آن ،ردمان هفتاد و دو ردد است .با آن و با كندر ،ردمان كنید».
بحار األنوار ،ج  ،62ص  ،233ح 1

 -1توصیههای گوارد فصوو قبل را رعایت کنید.
 -2در صور بروز اسهاو ،یک قادق مرباخوری اسفند را قور دهید .اگر برایتان سخت است؛ اسفند را در
یک استکان آو جوش ریخته ده دقیقه درو آارا با اعببک پودااده و سپس صاف و مییل کنیید .بهتیر
است این دماوش را با کم عسل دیرین کنید.
 -3جویدن یا دماوش اعناع ،پواه ،آویون ،بابواه ،زایان و  ...و یا مصرف عرقیا آاها هم در درمان اسیهاو،
مناسب است .این دماوشها یا عرقیا را هم در صور امکان با عسل میل کنید .راه ساده ایین اسیت
که مقداری از گیاهان خوک فو را پودر کرده همراه دادیته بادیید .در مواقی ضیروری ،ییک قادیق
مربّاخوری از آاها را در یک لیوان آو جوش ریخته روی آن را پودااده بعد از یک رب تا بیسیت دقیقیه
میل کنید.
 -4به همراه دادتن کم کوک خوک و مکیدن آن در این مواق خیب خوو است.
 -5اگر سابقه این موکل را در سفرهای موابه دارید ،مقداری بارهنگ را ایم کوو کرده و کم بو بدهید و
همراه خود ببرید و در صور بروز اسهاو ،در طوو روز چند قادق چایخوری از آن را میل کنید.
 -6اگر آو زیادی از بدن دف دده است آو امک رقیق درست کنید و مقداری عسل ،اضافه و به جای آو
میل کنید .اگر این موکل ددید دد و دچار عالئم ازجمبه ضعف ددید ،کاهش دید ،خوک پوسیت و
 ...ددید به درمااگاههای مسیر مراجعه کنید.
 -7اگر اسهاو از گرم زیاد بود و عالئم مااند زردی مدفوع و سوزش آن دادتید کته-ماست درمان خوب
است.
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یبوست
ایپمبر اكرم ،صلى اهلل علیه و آهل و سلم ،فرموده اند:

« كلوا الزيت و ادهنوا بالزيت؛ فإهن من شجرة مبارةك».

« روغن زیتون بخوريد و خود را با روغن زیتون ،چرب كنید؛ چرا هك آن ،از ردختى خجسته است».
اليافي ،ج  ،6ص  ،331ح 1

خود پیادهروی یک درمان مناسب برای یبوست است ولذا خیب از کساا کیه در حالیت عیادی دچیار یبوسیت
هستند در این سفر ممکن است موکب ادادته بادند .با این حاو این توصیه ها را به یاد دادته بادید:
 -1غذا را خوو بروید.
 -2از حبس ادرار و مدفوع خودداری کنید .طبیعتا اظافت بسیاری از سرویسهای بهدادیت مسییر مویابق
عادا ما ایست .کم کوتاه بیایید و در مواق ضروری اسبت به قضای حاجت اقدام کنید.
 -3هر دب  5عدد ااریر خوک را در کم آو بخیسااید و صبح اادتا میل کنید .اگیر میزاج گرمی داریید
م توااید از خیسااده آلو استفاده کنید.
 -4اگر خاکو همراه دارید ،صبح اادتا یک قادق غذاخوری از آن را با یک حبّیه قنید در ییک لییوان آو
جوش ریخته داغ داغ -مثل چای -میل کنید.
 -5با غذای خود چند قادق روغن زیتون میل کنید.
 -6صبح اادتا روغن زیتون را در جهت عقربههای ساعت ،چهل بار روی ااف و اطراف آن(بیه دیعاع ییک
وجب خودتان) ماساژ دهید.
 -7مصرف براج را به حداقل برسااید.
 -8در طوو مسیر از غذاهای آبک مثل ااواع دورباهای عراق و ایز سبزی ،کاهو و میوههای مناسیب کیه
در بعض از موکبها توزی م دود استفاده کنید.
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دفع ضرراهی آب
امام صادق (علیه السالم) فرموده اند:

ك لحس
لع
ل
ف
ی
كت
حس
ل
ل
عل
سي
س
ل
ت
ئ
عن
ن
ی
« فَما من عبد شرب الماء ،فَذ ر ا ن ( ها الم) و ن اق َه ال ب اهلل هل ماةئ ا ف ة و حط ه ماةئ ا ف ة و ر ع هل ماةئ
ثل
حش
الف ردةج و كانما أعتق ماةئ الف نسمة و ره اهلل تعالى یوم القیاةم ج الفؤاد».

حس
« بندهای نيست هك آب بنوشد و ین علیهالسالم را ياد و اقتلش را لعنت كند مگر اينکه خدا صدزهار حسنه ربایش مىنویسد و صدزهار
گناه از سيئات او را پاك مىكند و او را صد زهار ردهج بال مىربد و گویى او صد زهار ربده را آزاد كرده و خدا ی متعال روز قیامت او را
مح
با قلبى بسیار خنک شور مىكند».

کامو الزّیارات ،صص 106-107

 -1آو را به یاد خدای متعاو بنودید و به یاد لبان تونه اباعبداهلل عبیه السالم و با افرین بیر قیاتالاش بیه
پایان ببرید.
 -2مقداری از آو محل زادگ خود را در یک بوری دیوهای تمیز با خودتان ببرید و در هر منزو ،کم از
آن را با آو آن محل مخبوط و میل کنید تا از آو به آو ددن جبوگیری کنید.
 -3افزودن کم سرکه یا آولیموترش یا سکنربین به آو ،بسیاری از ضررهای آن را جبران م کند.
 -4خوردن سیر ،پیاز و کاهو هم ضرر آوهای آدامیدا آلوده را کم م کند.
 -5به هیچ وجه در اودیدن آو زیادهروی اکنید.
 -6آو خیب سرد یا آب که با یخ سرد دده است را انودید؛ به ویژه در هنگام تونگ ددید یا گرمای هوا.
 -7آو را جرعه جرعه و آرام و در سه افس بنودید.
 -8بالفاصبه بعد از پیادهروی طوالا و در حال که بداتان داغ است و هنگام تونگ ددید یا گرمای هیوا،
بالفاصبه آو انودید .ابتدا آو را کم مزمزه کنید؛ کم آو به صور خود بزایید؛ در صیور امکیان،
دست و پایتان را با آو بوویید و بعد از چند دقیقه و با خنک ددن و آرامش یافتن بیدن ،بیه آرامی آو
بنودید.
 -9بین یا بالفاصبه بعد از خواو و در حمّام یا بالفاصبه بعد از آن آو انودید.
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تدا بير رفع عطش
لم
حضرت اميرا ؤمنین ،على( ،علیه السالم) فرموده اند:
« من وثق بماء لم يظمأ»

« ره كس هك هب آب اطمينان كند؛ رهگز تشنه نخواهد شد».
نهج البالغة ،خطبه 4

اگر ازجمبه کساا هستید که زیاد تونه م دوید م توااید این توصیهها را مدّاظر دادته بادید:
 -1پرخوری اکنید.
 -2غذاهای تند و دور و دیرین و چرو ،سیر ،پیاز و غذاهای خیب داغ کمتر بخورید.
 -3آو را مخبوط با کم سرکه یا آولیموترش یا گالو بنودید.
 -4در هنگام پیادهروی دهان را ببندید و از راه بین افس بکوید.
 -5در طوو مسیر از زیاد حرف زدن یا آواز خواادن پرهیز کنید.
 -6پیادهروی را به صور آهسته و پیوسته اارام دهید .حرکا سری  ،تونگ را زیاد م کنند.
 -7یک عدد آلوبخارا یا میوه تمبرهندی یا کم قرهقروط را گوده دهااتان بگذارید تا کمکم آو دواد.
 -8اسپرزه را در آو سرد بریزید تا لعاو داده و میل کنید.
 -9گل خوم یا پنیرک یا بنفوه را پودر کرده و همراه دادته بادید .هر روز کمی از آاهیا را در آو سیرد
ریخته پس از  20دقیقه ،آو را بنودید.
قبل از سفر مقداری تخم خرفه را ایمکوو کرده در یک ظرف پهن ریخته و روی آن را با کمی
-10
دوغ ترش(محبّ ) بپودااید و بگذارید خوک دود .مرددا دوغ اضافه کنید و بگذارید خوک دیود .ایین
کار را سه تا هفت بار تکرار کنید و این تخم خرفه خوک دده را در سفر همراه ببرید .مصیرف روزاایه
یک قادق مرباخوری تا غذاخوری از این تخم خرفه در طوو پیاده روی از تونگ مفرط دما جبوگیری
خواهد کرد .در این روش م توااید به جای دوغ از سرکه استفاده کنید.
م توااید دربتهای با طب خنک تهیه و در بوری کوچک همراه دادته بادید و در طوو مسیر
-11
گاه با مقداری آو خنک مخبوط و میل کنید .حُسن این دیربتهیا ایین اسیت کیه معیده و دسیتگاه
گوارش و کبد را در طوو سفر تقویت م کنند .چند پیونهاد ساده به این درح است:

17

 .aدربت لیمو :مقداری دکر(سرخ) را در ظرف ریخته به اادازه ای آو لیموترش تازه به آن اضیافه
کرده تا رویش را بگیرد .سپس  24ساعت در ظرف دربسته و دمای معمیول اگهیداری و بعید،
صاف کرده با قدری دیگر آو لیموترش تازه ،قوام بیاورید.
 .bدربت ااراج یا بالنگ :آو بالنگ یا ااراج را با دو سوم آن دکر(سرخ) روی حرار مالییم قیوام
بیاورید.
 .cدربت سما  :دب 40 ،گرم سما را در  400گرم گالو خیسااده صبح صاف کرده با  400گرم
آو گالب و  200گرم دکر(سرخ) قوام بیاورید.
 .dدربت آب وره+روّ ااار :سه قسمت آب وره ب امک را با دو قسمت روّ ااار خااگ مخبوط کیرده
چند دقیقه برودااید تا قوام بیاید.
تردّحا پوت حبق و سینوزیت م توااند از عوامل مهم تونگ بادند .لذا قبل از سفر به فکیر
-12
درمان آن بادید.
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تدا بير مقابله با گرما
امام صادق (علیه السالم) فرموده اند:
نع ه لبنفس
« م الد ن ا ج».

« خوب روغنى است ،روغن بنفشه».
بحار األنوار ،باب  ،88ص260

تدابیر مقاببه با عوش که درفصل قبب قکر دد ،عب العموم مقاومت بدن اسبت به گرما را ایز افزایش م دهند.
تدابیر مقاببه با گرما که در ادامه م آیند هم متقابالً میزان تونگ را کم م کنند.
 -1استرس و ب خواب م توااند موجب تحریک یا تولید خبط صفرا و افزایش حرار بدن دواد .فکروخیاو
آسوده و خواو کاف ازجمبه راههای یاری بدن در مقاببه با گرما هستند.
 -2در ساعا میاا روز و هنگام تابش آفتاو و ایز در صور وزیدن باد ،از عینک آفتاب  -یا کاله لبهدار-
و ضدّآفتاوهای مناسب استفاده کنید .در صور ایاز ،ماساژ یک پمیاد ویتیامین  ADسیاده ییا زینیک
اکساید هم موکل دما را حل م کند .آفتاو زیاد و ددید که به سر برهنه بتابید ،می توااید منریر بیه
خوک پوست سر و مو و م ز ،ب خواب  ،عصب ددن ،گرمازدگ  ،عوش و ب ادتهای دود.
 -3در گرماى ددید هرگز با معده پُر پیادهروی اکنید .بهترین وقت برای دروع پیادهروی ،بعد از خروج غیذا
از معده و سبک ددن سرِدو است.
 -4در گرماى ددید هرگز با دکم گرسنه و خال هم پیادهروی اکنید .این اکته بهویژه در افراد گرممیزاج و
الغراادام اهمیت دارد.
 -5پوداادن سر برای محافظت دخص از گرما بسیار مهم است.
 -6گرما بهویژه اگر همراه با پیادهروی طوالا بادد بر افراد الغراادام تأثیر منف بیوتری م گذارد .لذا این
زائرین باید دقّت بیوتری دادته بادند که در طوو مسیر ،متناوباً استراحت کنند ،بهویژه چنان کیه گفتیه
دد ،این افراد باید از گرسنگ در طوو مسیر احتراز امایند.
 -7مصرف غذاهای با طب خنک و بهویژه مصرف مقداری سرکه یا آولیموترش به همراه غیذا ییا آو بیه
مقاومت گرمای دخص کمک م کند.
 -8در منازو و موکبهای بین راه ،پس از اادک استراحت و کاهش حرار بدن ،سر و تین خیود را بیا آو
خنک بوویید.
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 -9ماساژ صور  ،سینوسها و سینه و مالج با روغن بنفوه -بادام یا روغن کدو یا روغن خییار در کیاهش
گرمازدگ مؤثّر است.
اگر در گرما دچار سردرد م دوید دقیقه های خود را با روغن بنفوه -بادام یا گالو ماساژ دهید
-10
یا کم روغن بنفوه داخل بین بچکااید .در این گواه سردردها که معموال از پیواا دروع م دیواد؛
گذادتن دستماو آغوته به آببیمو یا سرکه روی پیواا هم درد را تسکین م دهد.
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تدا بير هوای آلوده
لم
حضرت اميرا ؤمنین ،على( ،علیه السالم) فرموده اند:
لمضمض ا س ن سن طه للف
ن
ا
ة و ل تـ شاق ت و ور م و أل ف».
«ا

« مضمضه(گرداندن آب رد داهن) و استـنشاق(گرداندن آب رد ینیب) سنت است و ماهی پاکيزگى داهن و ینیب».
دانش نامه احادیث پزشيي330 / 1 ،

آو و هوای عرا  ،گرم و خوک و هوای آن پر از گردوغبار است .بسیاری از زائرین تا مدّ ها پس از بازگویت
دچار سرفههای خوک هستند.
برای مقاببه با این موکال  ،عمل به توصیههای زیر م توااد مفید بادد:
 -1از ماسکهای مناسب استفاده کنید .در مناطق به ددّ آلوده ،یک پارچه اخ مااند چفیه را خیس کرده
و به عنوان ماسک استفاده کنید .اگر کم سرکه هم با آو مخبوط کرده و چفیه را در آن خییس کنیید
اتیره بهتری حاصل خواهد دد.
 -2هر یک ساعت ،کم آو خنک ،مضمضه و استنوا (کویدن داخل بین ) کنید و قدری هم بیادامید.
 -3صور و سینه و داخل بین را با روغن بنفوه  -بادام یا روغن کدو یا روغن خیار چرو کنیید .چکاایدن
چند قوره از این روغنها داخل بین و خوردن یک – دو قادق از آاها در هرروز هم خیب خوو است.
 -4بوییدن سرکه ،پیاز یا سیر برای دف ضرر هوای آلوده مفید است.
 -5خوردن پیاز همراه عسل به پاکسازی مراری تنفّس و سینوسها کمک زیادی م کند.
 -6دود کردن اسفند هم یک گزینه مناسب برای پاکسازی محیط به ویژه در موکیبهیا و منیازو بیین راه
است .موکبداران م توااند از دود اسفند به تنهای یا همراه با افزودا های مااند کندر ،گبپر و کاه برای
ضدّعفوا کردن هوا استفاده کنند.
 -7در اوقا استراحت ،بین  ،دهان و حبق خود را بوویید و تردّحا سر و سینه را تخبیه کنید.
 -8مقداری گل خوم یا پنیرک را پودر کرده همراه خود در سفردادته بادیید و روزی ییک ییا دو بیار بیه
اادازه یک قادق چایخوری در مقداری آو جوش یا چای گرم ریخته پس از چند دقیقه میل کنید.
 -9اگر دچار سینوزیت هستید قبل از سفر آن را درمان کنید.
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سرماخوردگى
ایپمبر اعظم ،صلى اهلل علیه و آهل و سلم ،فرموده اند:
ی لع
عل
س
لق
آ
« یکم بالشفاء ن؛ ا ل و ا ر ن».
ع
س
ق
آ
« رب شما باد دو شفاء؛ ل و ر ن».

بحار األنوار ،ج  ،66ص  ،290ح 2

 -1قبل از سفر ،بیماریهای مااند سینوزیت و آلرژی فصب را درمان کنید.
 -2اگر زیاد سرما م خورید قبل از سفر خود را تقویت کنید .ورزش روزااه و استفاده از خوراک های مقیوی
به ویژه مصرف روزااه دربت (آو +عسل +آو لیموترش) برایتان مفید است .ادامه مصرف ایین دیربت
در طوو سفر هم بسیار خوو است .با توخیص فرد مررّو در زمینه طبّ سنّت  ،برخ از اینگواه افراد
از اارام حرامت عام -در زماا مناسب قبل از سفر -برای تقوییت سیسیتم ایمنی خیود افی زییادی
خواهند برد.
 -3لباس مناسب و گرم به تن دادته بادید و فریب هوای پاییزی اسبتا گرم عرا را اخورید .به ویژه صبح
زود و هنگام غروو و ایز وقت خوابیدن به این مسیأله دقیت بیویتری کنیید .اگیر در حیین پییادهروی
احساس گرمای زیادی کردید کم از لباس خود کم کنید اما اه در حدی که در پوستتان احساس خنک
زیادی بکنید.
 -4هم هنگام خواو و هم در ساعا سرد روز ،کمر و پهبوها را با داو یا پارچه ای ببنیید تیا دچیار قیولنج
ااد از باد و سرما اووید.
 -5هنگام که عر کرده اید یا پیس از اسیتحمام ،در معیرض سیرما و هیوای آزاد قیرار اگیریید .پیس از
درآوردن کوله ،معموال تمام پوت دما عر کرده است و این زمان ،احتماو سیرماخوردگ بسییار زییاد
است .در این وضعیت پودیده بودن سر و دااهها و پوت خیب مهم است.
 -6وقت به منزل م رسید بالفاصبه وارد حمام اووید؛ ببکه صبر کنید تا عر بداتان خوک دود.
 -7به هیچ وجه دوش آو سرد اگیرید بهویژه وقت که بدن گرم است چراکه ممکن است موجب بیمیاری-
های چون سرماخوردگ  ،سینهپهبو ،دردهای مفصب و  ...گردد.
 -8محافظت از سر ،دااهها ،گبو و پاها در برابر سرما مهمتیر از سیایر اقیاط بیدن اسیت .اسیتفاده از کیاله،
عر چین ،چفیه یا وسایل موابه و جوراو مناسب اخ را حت به هنگام خواو فراموش اکنید.
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 -9درصور امکان در طوو مسیر -به ویژه در صور مواجهه با باد یا گردوخاک -از ماسک استفاده کنید.
باز هم در صور امکان ،ماسک را روزااه تعویض کنید.
از قرار گرفتن در معرض باد ددید پرهیز کنید؛ به ویژه باد پاییزی که بر چوم و م ز و سینوس-
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ها اثر منف زیادی م گذارد.
در هنگام عر کردن و تونگ زیاد از مصرف اودیدا های خیب خنک اجتناو کنیید .در ایین
-11
حالت ،پس از کم استراحت و کاهش دمای بداتان ،آوِ کم خنک را کم کم و جرعه جرعه بنودید.
جویدن روزااه مقداری اعناع یا دوید خوک یا چند برگ تیازه اوکیالیپتوس ،دسیتگاه گیوارش و
-12
تنفس دما را پاکیزه اموده از سرماخوردگ پیوگیری م کند.
در صور امکان هر روز مقداری عسل مصرف کنید.
-13
برای پیوگیری از سرماخوردگ  ،قبل از خروج از حمام ،از مچ پا به پایین را با آو سرد بوویید.
-14
هنگام عوسه و سرفه ،جبوی دهان و بین خود را بگیرید.
-15
اگر سرما خوردید م توااید این اقداما را اارام دهید:
-16
 .aتا درمان کامل سرماخوردگ از مصرف غذاهای سنگین ،چرو ،تند و ترش خودداری کنید.
 .bاز اعناع یا اوکالیپتوس روزی چند بار استفاده کنید .به این صور که یا آاها را بروید یا مقیداری
از آاها را خرد کرده داخل یک لیوان آو جوش ریخته روی آن را با اعببکی پودیااده بعید از ده
دقیقه میل کنید .م توااید قبل از سفر مقداری بابواه(یا آویون یا اعناع) را با مقدار مساوی گیل
خوم (یا پنیرک یا بنفوه) مخبوط و پودر کنید و در طوو سفر به صور فو مصرف کنید .این
اودیدا  ،هم در پیوگیری و هم در درمان سرماخوردگ مفیید اسیت .ترکییب مناسیب دیگیر،
ترکیب مساوی اعناع و دوید و آویون است که به صور دمایوش ییا جوییدا قابیل اسیتفاده
است.
 .cدر صور امکان ،سینوسها ،بین  ،گبو و سردااهها را با روغن بابواه یا زیتون ییا سییاهدااه ییا
ویکس یا  ...ماساژ دهید .اگر چرک به قفسه سینه هم ریخته است ،آنجا را هم ماساژ دهید.
 .dدر صور آبریزش بین  ،چکاادن قورهای آو لیموترش تازه یا روغنهای فو در سیوراخهیای
بین  ،آبریزش را تخفیف م دهد.
 .eاسااس اعناع؛ یک داروی کم حرم و پرفایده است .دما م توااید به جای همیراه بیردن مقیدار
زیادی عر اعناع یا اعناع خوک چند عدد اسااس اعناع را از عوّاریهای معتبر تهیه کنیید .بیه
هنگام سرماخوردگ  ،چند قوره از اسااس اعناع را دو طرف بالش یا روی یقه لباس خود بریزیید
یا این که درو آن را باز کرده و چنددقیقه جبوی بین اگه دارید .بیا ایین کیار ،گرفتگی بینی ،
برطرف و سینوسها ضدّعفوا م دواد و سرعت بهبودی سرماخوردگ زیادم دود .م توااید
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این کار را چندمرتبه در روز یا دب تکرار کنید .ریختن چند قوره از اسیااس در ییک لییوان آو،
اودیدا موابه عر اعناع به دما م دهد.
همچنین برای رف سردرد ،درد ااحیه گردن ،دسیت ،پیا و کمیر کیه در اثیر سیرماخوردگ و ییا
موکال دیگر به وجود آمده ااد ،م توان چند قوره از محبوو اسااس اعناع را روی موض درد
ماساژ داد که معموال بالفاصبه جذو م دود .در صور وسعت ااحیه درد م توااید اسیااس را
با روغن زیتون مخبوط کنید .ماساژ اسااس اعناع روی سینوس ها بیرای درمیان سیینوزیت هیم
بسیار مفید است.
با مخبوط چند قوره اسااس اعناع و مقداری آو جوش ،یک محبوو بخور خوو خواهید دادت.
 .fلیموی ترش و دیرین هردو در درمان سرماخوردگ بسیار مفیداد که از اتّفا هر دو(به خصوص
لیموترش) در عرا در دسترس هستند .استفاده از آو لیموترش تیازه در اایواع اودییدا هیای
مورد استفاده در سرماخوردگ در تسری بهبودی بسیار مفید است.
 .gماساژ ویکس(پمادهای حاوی منتوو) روی بین یا چکاادن قوره های بین موجود در داروخااه-
ها(قوره های کبرورسدیم) هم در درمان سرماخوردگ و رف احتقان بین مفیداد .ماساژ ویکس
روی سینوسها و قفسه سینه هم خیب خوو است.
در صور بروز تب ،باید توجه دادت که با توجه به سخت های سفر ،استفاده چندروزه از تببرها
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و مسکّنهای سادهای مااند استامینوفن ادکاو خاصّ ایراد ام کند .با این حاو اگر اصرار بیه اسیتفاده
از روشهای طبیع دارید؛ اقداما زیر کمک کننده است:
 .aجویدن سیاهدااه
 .bپادویه :پادویه با آو معمول  ،برای درمان اکثر تب ها کاف است .طبق رواو م توااید پاهیای
بیمار را داخل ظرف آو قرار داده دستوو دهید .البته اگر پاهای بیمار سرد است بهتر است سراغ
جاهای دیگر بروید .درواق ضرورت ادارد حتما پادویه روی پاهای بیمار اارام دود .گذادیتن و
عوض کردن متناوو دستماو خیس بر روی پیواا هم روش رایج دیگیر اسیت امیا عیالوه بیر
پیواا  ،از دکم هم که سوح وسی تری دارد غافل اووید .همچنین م توااید یک اسفنج را بیه
آو ولرم آغوته کنید و روی پوست بکوید .حت دستووی ساده دست و صور هم می توااید
به کاهش قابل توجه دمای بدن منرر دود .یک روش دیگر برای پادویه این است که با لیف یا
اسفنج خیس پوست را به این ترتیب خنک کنید :از تنه دروع کرده و مسیر رگهای خوا بزرگ
را در امتداد اادام ها با لیف خنک امایید( مثل زیر ب ل ها؛ کواله ران؛ کف دست ها و پاها )
پادویه بهتر است با آو ولرم که  3تا  4درجه ساات گراد خنک تیر از حیرار معمیول بیدن
است اارام دود.
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 .cخیار را به ورقه های اازک برش زده آن را روی سوح پیواا یا دکم بیمار قیرار داده ییا آن را
روی این اواح ماساژ دهید.
 .dقوعه ای خیار را در اادازه تقریب یک دیاف ،برش داده از راه مقعد ،دییاف بگذاریید .دییاف را
م توااید هر  2-3ساعت تا قو تب تکرار کنید.
نکته مهم :اگر قبل از تب ،بیمار دچار لرز دود؛ روی او را با پتو بپودااید تا با باال رفتن درجه حرار
بدن ،لرز قو دود .آاگاه به آرام اسبت به درمان تب اقدام کنید.
غرغره و استنوا آو امک ،هم در پیشگیری و هم در درمیان سیرماخوردگ و گبیودرد مفیید
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است .یک قادق چای خوری سرخال امک را داخل یک لیوان آو جوش ریخته و بعد از ولرم دیدن از
هر دو سوراخ بین استنوا کنید (.از داخل بین آو را به سمت حبق و دهان هدایت کنید تیا از دهیان
خارج دود .برای اینکار اباید آو امک را با فوار زیاد (مکش قوی) داخل بین بکویم ،ببکه با حرکیت
دادن صور رو به باال و پوت ،آو را از سوراخ بین به حبق هدایت م کنیم ).مقداری از این آو امک
را غرغره کنید .در حاو صحّت یا ابتال به بیماری ،روزی دو سه بار این کار را تکرار کنید .افزودن کمی
آولیموترش به این محبوو اثر آن را قویتر م کند.
استنوییا دود عنبراسییارا ،یییک روش درمییاا بسیییار قییوی بییرای ااییواع سییینوزیت ،آلییرژی و
-19
سرماخوردگ است .م تواایدکم از آن راهمراه دادته بادید .اخیراً عود عنبراسارا ایز به بازار آمیده کیه
استفاده از آن را آسان م کند.

25

ضعف ،افت قند ،افت فشار
لم
حضرت اميرا ؤمنین ،على( ،علیه السالم) فرموده اند:

عش
« من أكل إحدی و رین زبيبَة حمراء على الریق ،لم يَجد فى جسده شيئا يكرهه».

« ره كس رد حالت انشتا بيست و يک موزی سرخ بخورد ،رد تن خویش ،چيزی انخوشايند نخواهد يافت».
عیون أخبار الرضا علیه السالم ،ج  ،2ص  ،41ح 133

 -1برای پیوگیری از ضعف ،هر یک دو ساعت ،یک قادق مرباخوری عسل را در دهیان بگذاریید و صیبر
کنید تا خودش به آرام آو دود.
 -2بادام و دکر را مساوی پودر کنید و در موارد الزم میل کنید .اگر مزاج سردی داریید م تواایید کنرید و
پودر اارگیل را هم به این ترکیب اضافه کنید .م توااید در این ترکیب و ترکیبهیای مویابه بیه جیای
دکر از عسل استفاده کنید.
 -3ترکیب از م زها و به ویژه بادام؛ اخودچ ؛ کومش یا مویز؛ ااریر خوک؛ خرمیای خویک و  ...همیراه
دادته بادید و در طوو مسیر ،آهسته و پیوسته و با جویدن زیاد میل کنید؛ مثال یک م ز بادام در طیوو
یک رب پیاده روی.
 -4از مصرف سردیها مثل ماست و دوغ و ایز اودابه پرهیز کنید.
 -5درصور ضعف زیاد ،در وعده صبحااه یک دو عدد تخممرغ میل کنید .همچنین برای وعده های دیگر
سع کنید از غذاهای حاوی گودت گوسفند استفاده کنید .اگر موکل خاص به ویژه به لحاظ گواردی
ادارید از غذاهای چروتر و مقویترعراق ها مااند خوراک کبه پاچه ،خیوراک قبیم گیاو و حُمُیص هیم
استفاده کنید.
 -6درزماا که دچار افت قند یا افت فوار م دوید کم عسل را داخل دهان بگذارید تا کمکم آو دود یا
یک عدد خرما را در دهان اگهدارید تا کمکم جذو دود یا این که مقدار کم امیک را در دهیان میزّه
کنید.
 -7اگر این موکال به طور معموو زیاد برایتان اتّفا م افتند همراه دادتن داروهای مقیوّی ماانید اایواع
مولت ویتامینهای خوراک یا تزریق هم گزینه مناسب است.
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رعقسوز شدن
لم
حضرت اميرا ؤمنین ،على( ،علیه السالم) فرموده اند:
« من نظف ثوهب ،قل همه».

تم
« ره كس جاهم خویش را يز كند ،اندیشه و اندوهش کم شود».
كنز الفوائد ،ج  ،2ص 182

این موکل در افراد فربه به ویژه اگر مزاج گرم دادته بادند زیاد دیده م دود .برای پیشگیری و درمان ایین
موکل:
 -1از لباس زیر اخ و گواد استفاده کنید.
 -2روزی یک  -دو بار در دستووی یا حمام ااحیه کواله ران را با آو و صیابون دستویو دهیید و سیپس
کامال خوک کنید.
 -3از مصرف غذاهای تندوتیز ،خیب دیرین و خیب چرو خودداری کنید.
 -4درصور امکان ،هر دب لباس زیر خود را عوض کنید.
 -5مالیدن عسل ،روغن زیتون ،روغن بنفوه ،روغن کدو ،روغین خییار ،گیالو ،سیدر ،میورد ،پمیاد زینیک
اکساید ،پمادکاالادوال و  ...در پیشگیری از این موکل مفید است .راه مناسب دیگر ایین اسیت کیه در
حمّام روی اواح مستعد سرکه یا آولیمو مالیده بعد از چنددقیقه آوکو کنید.
 -6در صور ایراد عر سوز ،باز هم دستوو با آو و صابون اارام دود و بعد از خوک ددن از داروهیای
بند فو استفاده دود .در صور عدم دسترس  ،مالیدن میوههای مااند خیار ییا کیاهو ،مالییدن سیفیده
تخم مرغ یا ضماد کردن دااههای له دده ااار و یا حتّ ماساژ روغن ابات هم خیب خوو است.
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بوی بد بدن
ایپمبر اعظم ،صلى اهلل علیه و آهل و سلم ،فرموده اند:
« ما طابت را ِئ َحة عبد إل زاد عقله».

ع
« چيه بندهای خوشبو نباشد ،مگر آن هك قلش افزون گردد».
دعائم اإلسالم ،ج  ،2ص  ،165ح 593

اگر ازجمبه کساا هستید که عر بدبوی دارید و اگران هستید که همراهان دما در طیوو پییادهروی از ایین
بابت متأقّی دواد بهتر است مدّت قبل از سفر با مراجعه به درمانگران مررّو طبّ سنّت موکل را حل کنید.
این اکا را ایز مدّاظر دادته بادید:
 -1مدّت قبل از سفر روزی چند استکان از مخبوط مساوی عر های کاسن و داهتره میل کنیید؛ مصیرف
غذاهای چرو ،تند ،غبیظ و دیرهضم را کم کنید و مقداری گالو یا دارچین به خوراک های خود اضافه
کنید.
 -2در طوو سفر ،هرگاه مقدور بود ،بعد از استحمام ،لیف را به سرکه یا آولیمو آغوته کنید و روی بیدن –
بهویژه زیرب ل و کواله ران – بکوید و بعد از چند دقیقه آوکو کنید .این کار را در طیوو سیفر هیم
م توااید ادامه دهید.
 -3ازجمبه اقداما خوو دیگر ماساژ اواح فو با پیودر زاج سیفید ییا مردارسینگ اسیت .البتیه اسیتفاده
طوالا از مردارسنگ را توصیه ام کنیم.
 -4استفاده از لباسهای زیر اخ  ،تعویض و دستووی روزااه آاها و استحمام روزااه هم درحدّ امکان اارام
دود.
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اتول
حس
امام ین(علیه السالم) فرموده اند:

خی
« اقل لى رسول اهلل صلى اهلل علیه و آهل :يا بنى  ...واستجد النعال ،فإنها خال ل الرجال ».

« ایپمبر خدا هب من فرمود« :فرزندم! ...كفش خوب هب پا کن هك كفش ،خلخالِ (زينت پای) مردان است».
كنز العمّال ،ج  ،15ص  ،412ح 41627

 -1کفش مناسب و راحت بپودید .اگر کفش او خریده اید؛ مدّت قبل از سفر آن را بپودید تا بیه آن عیاد
کنید.
 -2ترجیحا از کفشهای جاقو عر استفاده کنید.
 -3از جوراو اخ  -و ترجیحا جوراوهای ارم و حولهای -استفاده کنید .حتّ المقدور هر دب جوراوهیا را
عوض کنید یا بوویید.
 -4از یک دو هفته قبل از سفر چند بار پای خود را حنا بگذارید .برای تأثیرگذاری بیویتر ،حنیا را بیا کمی
گالو و مورد مخبوط کنید.
 -5قبل از هربار پیاده روی ،دور ااگوتان پا را چسب ضدّحساسیت ببندید.
 -6در زمانهای استراحت ،پای خود را با آو خنک ،خوو بوویید و بعد از خوک کردن کامل ،آن را با یک
روغن مناسب -مثل روغن بنفوه یا پماد  - ADچرو کنید.
 -7اگر پایتان دچار سوزش دده ول هنوز تاوو ازده ،یک پارچه اخ را بیا آو سیرد ییا گیالو ییا سیرکه
آغوته کرده چند بار روی پایتان بگذارید .مالیدن سفیده تخممرغ هم مناسب است.
 -8تاوو را دستکاری اکنید چراکه تاوو ،اقش محافظت برای پوست دارد .اما اگر تاوو خیب بزرگ است یا
باعث درد و ااراحت م دود ،به این روش آن را تخبیه کنید:
 .aبا بتادین یا الکل یا پارچه آغوته به آو جوش موض را تمیز کنید.
 .bبا استفاده از سوزن سراگ یک سوراخ کوچک روی تاوو ایراد و مای داخل آن را بیه آرامی
تخبیه امایید .اگر به سراگ دسترس ادارید یک سوزن معمول را چند ثاایه روی آتش بگیرید
تا استریل دود.
 .cبعد از تخبیه تاوو ،آن را با عسل پااسمان کنید.
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 -9یک دمپای ارم و راحت در کوله خود دادته بادید تا در صور بروز این موکل و عدم امکیان اسیتفاده
از کفش ،از آن استفاده کنید.
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رتَك پا
ایپمبر اعظم ،صلى اهلل علیه و آهل و سلم ،فرموده اند:

ي ی
ي
خت
« ا ضبوا بالحناء فإهن جلو البصر و ينبت الشعر و يطیب الر ح و سكن الزوةج».

ام همس
س
«هب حنا خضاب كنید هك ديده را جال مىدهد ،مو را مىروياند ،بو را خوش مىسازد و ماهی آر ش ر ا ت».
اليافي (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،6ص 484

ترک پاهای عمیق که بعضا در طوو پیادهروی ایراد م دواد با درد زیاد خود م توااند سخت زیادی را بیرای
زائر اربعین رقم بزاند .این موکل در افراد چا و ایز کساا که پوست کف پای خوک و زبر و ترکداری داراد
بیوتر به وجود م آید.
 -1کفش مناسب و راحت بپودید.
 -2از یک دو هفته قبل از سفر چند بار پای خود را حنا بگذارید.
 -3با استفاده از سنگپا در ایّام قبل از سفر ،قسمت خوک و ترکدار پا را الیهبرداری کنید.
 -4قبل از سفر از پمادهای ارمکننده و ضدّترک مناسب استفاده کنید تا در دروع سیفر کیف پاهیای ارمی
دادته بادید.
 -5استفاده از پمادهای فو را در طوو سفر ادامه دهید.
 -6درصور احساس دروع موکل ،بعد از مالیدن پماد ،پای خیود را در ییک پالسیتیک فرییزر گذادیته و
بخوابید.
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چش
سالمت م
لم
حضرت اميرا ؤمنین ،على( ،علیه السالم) فرموده اند:

لی
« إذا اشتکى أحدکم عينیه فليقرأ آةي الكرسى و ضمر فى نفسه أنها تبرأ؛ فإهن يعافى إن شاءَ اهلل»

كس
« اگر ى از شما چشمانش انراحت بود ،آةي الكرسى بخواند و رد دل ،نيت شفا كند .هب خواست خدا وند ،بهبود خواهد يافت».
تحف العقول ،ص 106

 -1از اگاه مستقیم به اور خوردید و ادیاء برّا پرهیز کنید.
 -2در صور لزوم از عینک آفتاب مناسب استفاده کنید.
 -3در صورت که از عینک طبّ استفاده م کنید عینک قخیره ایز همراه دادته بادید.
 -4اگر سابقه موکال چوم در فضاهای غبارآلود را دارید قوره هیای اسیتریل دستویوی چویم بیه
همراه دادته بادید.
 -5پیونهاد ما این است که عر خوم و کاسن و رازیااه را مخبوط کنید و داخل یک قورهچکان بریزید
و در طوو سفر برای دستووی چوم استفاده کنید.
 -6در صور خستگ چوم م توااید هر دب دو قوره کوچک عسل(بدون آو) داخل چوم بریزید.
 -7در صور التهاو و قرمزی چوم ،یک دستماو تمیز را با گالو خیس کنید و میدّت روی چویمهیای
بسته خود بگذارید .در این حالت ،بهتر است از خوردن غذاهای افّاخ و تند خودداری کنید.
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بهدا شت داهن و دندا ن
ایپمبر اعظم ،صلى اهلل علیه و آهل و سلم ،فرموده اند:

خم
ل لح
سل
« س من سنن المر ین :الحیاء و ا حلم و ا ِجاةم والسواك و التعطر».

« جنپ چيز از سنن ایپمبران است :حیا ،ربدباری ،حجامت كردن ،و مسواك و عطر زدن».
نهج الفصاحه ص ،462ح 1463

 -1در طوو سفر از اارام کارهای که به لثه و دادانها آسیب م زاند مثل مصرف متنیاوو خیوراک هیای
گرم و سرد؛ خوردن چیزهای بسیار سرد؛ دکستن اجسام سخت با دادان و  ...خودداری کنید.
 -2از مخبوط عسل و امک به عنوان خمیردادان استفاده کنید.
 -3از مصرف خوراک های مااند گردو که م توااند باعث التهاو لثه دواد خودداری کنید.
 -4در صور بروز داداندرد یا عفوات و التهاو لثه این اقداما م توااد کمککننده بادد:
 .dامک را داغ کرده ،داخل پارچه ریخته ،از بیرون ،روی گواه(در سمت که دادان ،درد م کنید)
بگذارید.
 .eمسواک را با امک آغوته کرده روی دادان و لثه بکوید.
 .fپنج قسمت گالو و یک قسمت سرکه را مخبوط و به عنوان دهااوویه استفاده کنید.
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نس
چند نكته اورژا ى
ایپمبر اعظم ،صلى اهلل علیه و آهل و سلم ،فرموده اند:
ین
« إن ماء الورد زیيد فى ماء الوهج و فى الفقر».

«هب ردستى هك گالب آربو را مىافزايد و فقر را مىربد».
ميارم األخالق ،ص 44

 -1در صور بروز خواریزی داخب مااند خواریزیهای گوارد  ،بواسیر ،قاعدگ و : ...
 .aروزی دو سه بار و هر بار یک قادق غذاخوری بارهنگ را در یک لیوان آو جوش ریخته بعید
از ده دقیقه دم کویدن میل کنید.
 .bهر  4 -3ساعت مقداری تره خوک میل کنید.
 .cروزی دو سه قادق مربّاخوری سویق عدس(آرد بو داده عدس) میل کنید.
 -2در صور بروز خواریزی خارج مااند زخمها و جراحتها ،زخم را از عسل پر کنید و پااسمان فویاری
اارام دهید.
 -3در زخمهای عمیق عفوا  ،زخم را از امک پر کنید و پااسمان فواری اارام دهید.
 -4در صور غش کردن یک از همراهان:
 .aاو را به پهبوی چپ بخوابااید و پاهایش را در دکم او جم کنید.
 .bمقداری آو خنک به سر و رویش بزاید.
 .cچند سیب به صورتش بزاید.
 .dسردااهها را ماساژ دهید.
 .eمقداری گالو یا یک سیب یا لیموترش برش زده را جبوی بین او بگیرید.
 .fمقداری عسل را زیر زبان دخص قرار دهید.
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پس از بازگشت
 -1پس از بازگوت از سفر تا مدّت کوفتگ و درد عضال و ورم پاها باق م مااند .مداومت بر روغنمال
عضال و ااحیه ورم موجب تسری بهبودی است .با اظر درمااگر حاق در زمینه طبّ سینّت  ،حرامیت
ساقین ایز م توااد مدّاظر بادد.
 -2مداومت بر ماساژ روغن زیتون در اصالح کبودیهای پوست مفید است.
 -3در صور بروز آافوالازا پس از بازگوت ار فر ،پودر دوید ،اعناع و ریحان را مساوی با هم مخبوط کرده
کم هم امک اضافه کرده و هر 4ساعت ،یک قادق مرباخوری میل کنید.
 -4در صور تداوم سرفههای خوک از دماوش خوم  ،پنیرک ،بنفوه یا چهارتخمه خنک استفاده کنید.

و آخر دعوانا أن الحمد هلل ربّ العالمین
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منابع
 حفظ الصحة ااصرى
 خالصه الحکمه حکیم عقیب
 زادالمسافرین


 کاااو تبگرام
 مرموعه ویدئوهای اورژااس راه کربال
 و با اگاه به توصیهها و ترربیا :
 oاستاد مرحوم دکتر محمّد مهدی اصفهاا
 oاستاد حسین خیراادیش
 oاستاد سیّد محمّد موسوی
 oدکتر رضا منتظر
 oدکتر حسین روازاده
 oدکتر مهدی فهیم
 oدکتر غالم رضا کریم
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