
 ماتیسمرُ

 اهلل عالمه سید حسن ضیائی در درمان آن: بیان نظریّة استاد آیت

به مّدت دو هفته پروتئنی حیواین خنورد )نه گوشت سفید و نه گوشت قرمز( فقط گوشت ماهی سفید ای قزل آ ال که بعد از آ ن یک قاشق 

  عسل خبورد، به مّدت دو هفته حبوابت خنورد، به مّدت دو هفته ابدام زمیین، فندق، گردو، ابدام درخیت خنورد. پلوخوری

 برای مهیشه از موارد ذیل پرهزی کنید:

تین های بس )آ مبیوه های ش مییایی، نوشابه های گازدار،  .ُاسانسهای ش مییایئ2، ، و...( قنادی ها شریینیجات)قند، شکر،  .قندهای ش مییایئ1 

)روغن جامد، موز، غذاهای .ترانس چریب ابال 4، )چای مانده، چای پُر رنگ، اکاکئو، شالکت، قهوه، نساکفه( .اکفئنی زاید3، (و ... صنعیت

.آ حشاء 6.آ دویه جات، 5(، جگر س یاه، رسخ کردین، تف دادین، بو دادین، ته دیگ رسشری، لکّه پاچه، ،پُر چرب، کیک خامه ای، خامه

خوراکهای صنعیت و غذاهای آ ماده )فست فودها، سوسیس ها، اکلباسها، مهربگرها، پیزتا  .8.ُمسِکرات، 7داخیل حیواانت حالل گوشت، 

.مکپوت ها، 18.کنرسوها، 9، آ نزمیهای مفید آ ن پائنی آ مده[ %88و...( ]که بس یاری از امالح مقّوی و ویتامنی های آ ن از بنی رفته و 

 .ُسس ها11

 .فقط روغن زیتون اس تفاده کنید: توّجه

 الف. درمان های معومی: 

 . متشک، توت فرنگی.1

 . گیالس، آ لبالو.2

 . تره، تره فرنگی.3

 سل ع  اب . صبح انش تا: آ ب هوجی4

 عسل اب .شب آ ب سیب رسخ5

 . غوره، آ بغوره، ُرّب غوره.6

 . پیاز، سری.7

 . ُگلَقند اب سکنجبنی.8

 خوردن بعد از آ ن و . ماهی9

 عسل.

 ، ُتُرب س یاه.کرفس .18

 . اجنری، آ لو.11

 ، گرمک.طالیب .12

 هلو، زردآ لو. .13

 دمکردۀ  دارویئ، میخک .14

 برگ اباب آ دم.

 شری، ماست. .15

 انگور فرنگی سزب اب  .16

 عسل.

 .رتقالپآ بلمیو ترش، آ ب  .17

 فقط خامن ها و رازاینه ) .18

 .(دخرتان خبورند 

 آ ب پرتقال اب خرما. .19

 آ ب پرتقال اب آ ب خربزه. .28

 آ ب آ انر اب آ ب خربزه. .21

 گل لکم، سیب زمیین. .22

بنی روز: مراّبی ابلنگ که  .23

 آ ن یک تّکه انن خشک بعد از 

 تنوری خبورید.

 مراّبی به، آ ب ِبه اب عسل. .24

 ب. درمان های خاص: 

 ز صبح یک َحبّه سری جبود و خبورد.ر خون دارد و رماتیسم: هر رو.فشا1

  گردو به مقدار یک اس تاکن خبورد.کبد چرب دارد و رماتیسم: هر روز جوشانده ای دمکردۀ برگ ای پوست سزب.2

بِه فلجی دارد و رماتیسم: جوشاندۀ خملوط اببونۀ شریازی و3  گاو چشم و مرزجنوش خبورد. اببونۀ .فَلَجی ای ش ِ

 وسط روز و یک لیوان عرصانه خبورد.مک خوین دارد، سوزاک دارد و رماتیسم: هر روز یک لیوان آ ب انگور 4

 ب، عرق بید مشک، عسل آ ویشن، نعنا..ضعف آ عصاب، ضعف قلب و رماتیسم: خملوط گال5

 نۀ علف هفت بند.س و رماتیسم: جوشا.مکبود مایع مفصیل و صدای زانو، ایئسگی زود ر 6

 : جوشاندۀ خملوط سوس نرب و آ ویشن..هتوّع، ضعف آ عصاب و رماتیسم7



 یب عسل که خملوط آ ن هبرت است..مک خوین، عفونت داخیل و رماتیسم: جوشاندۀ آ ب س 8

 سکنجبنی اب آ ب آ انر شریین خبورید..انسداد کبدی و قلیب و رماتیسم: هر روز دمکردۀ ختم کرفس بنوش ید، خملوط 9

 ، آ ب سیب، آ ب زردک، آ ب ترب س یاه.تنبیل کبد و مک اکری لکیه و رماتیسم: آ ب پرتقال، آ ب آ انر.18

ضایف ابفیت و رماتیسم: خورشت کرفس، سوپ هوجی جعفری، روغن زیتون، عسل ُاس توخدوس، 11 ضایف بدن، جتّمع مایعات ا  .رطوبت ا 

  ، آ فتمیون، زجنبیل پرورده در عسل.گل ُاس توخدوس

اب رّب آ انر،  .چریب خون، ابال بودن آ نزمیهای کبدی و رماتیسم: شوید پلو، آ ش گل رسخ، کدو مسّمی اب پوستش، خورشت کدو حلوایئ12

 مراّبی ابلنگ عسل.

.تَب لکیه، س نگ لکیه، کیست لکیه و رماتیسم: آ ب ترب س یاه، برگ چغندر اب راِن مرغ خورشت درست کنند، آ ش شلغم، آ ش 13

 ه کباب، جوشاندۀ هس تۀ خرما.ه، جوجآ بغور

  بربت آ جنری اب قند و شریۀ توت..یبوست و رماتیسم مزمن: ُگلَقند اب شریۀ توت، گلقند اب سکنجبنی، مراّب ای14

ور قولنجان به مقدار یک عدس زیر زابن نگه دارد، نیش زنب خبورد و : َحّب سورجنان به مقدار یک خنودو رماتیسم .نقرس، ضعف نعوظ15

 .ق حاّره و گرمسری ابشد هبرت استدر مناطخشص بامیر ، خبورد ، مراّبی ِبه، مراّبی ابلنگ، مراّبی شقاقل و عسلبزند لدر مفص

 جوشاندۀ غلیظ مرمی ُگیل :راشیتیسم و رماتیسم .16

اتیسمی کهنه شده را روی موضع درد رم سری خبورد و سری ِل  . ویلوردخبکهنه و مزمن نبایس یت کشک، رسکه، ترش یجات در رماتیسم  .17

  د.برب رماتیسم مزمن را از بنی  ات داش ته و سپس بشویگذبه مّدت یک ساعت 

ل : صبحها: شری + عسرماتیسم عفوین درمان، پیشگریی و پرهزی شود از رسما خوردگی و جراین هوای رسد رماتیسم عفوین:.18

ب سیب + عسل، شب بعد از شام: س یاهدانه + عسل، شب قبل از خواب: ُاس توخدوس، وسط روز: آ ب شلغم + عسل، عرصانه: آ  

 .روغن زیتون(، مه خبورید و مه ماساژ دهید یِطیّبِ خالص )در پایه یروغن بنفشه

 رماتیسم مفصیل:

 در آ ن انحیه ورم و درد شدیدی دارد ، بطوریکه بامیر از شدت درد خوابش منیربد. در این بامیری مفصل ها خشک شده و

 زشکی جدید دارو ندارد و کورتون جتویز میکند.پ

. یک اس تاکن آ ب اانر شریین عرصانه و در فصویل که اانر موجود نیست 2عدد که مثال صبح ات ظهر مرصف شود ،  7. آ لو خبارا 1درمان: 

.ماساژ اب 5روغن زیتون، .خوردن و ماساژ اب روغن بنفشه طیّب بر پایه 4در شب،  خام . زرشک3قاشق غذا خوری رب اانر شریین،  1

 ماساژ اب روغن طبیعی مار .6، روغن س یاهدانه بر پایه روغن ابدام شریین

 و بامیر ابید از خوردن غذاهای چرب و رسخ کردین ها پرهزی کند.

 بدن رسایت کرده ۀامیر رماتیسم شدید گرفته و به مه* اگر ب

قاشق پلو خوری  2لیوان آ ب اانر شریین، ای  1ساعت خبورد )بصورت مکیدن(، عرصانه:  24عدد در  14درمان: در بنی روز: آ لو خبارا 

قاشق مراّب خوری س یاهدانه اب عسل جبود و  1قاشق پلو خوری، بعد از شام:  1رّب اانر شریین، از مغرب ات وقت شام: زرشک خام 

بدن  یهِطیّب مه یروغن زیتون خبورد، و اب روغن بنفشه ییهِطیّب در پا یقاشق مراّب خوری روغن بنفشه 1خبورد، شب قبل از خواب: 

 .خود را ماساژ دهد


