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/ کشیدگی عضلۀ پا/ / کوفتگی و ضرب دیدگیک و سیاتیک / درد کمردیس و بادگرفتگی/ پوکی استخوان/ نرمی استخوان/

 دردهای عضالنی و رفع گرفتگی عضالنی

 نظریّۀ استاد آیت اهلل عالمه سیّد حسن ضیائی در درمان آنها:بیان 

 مواردی که ابید پرهزی شود:

 و...(ها ادی قن  )قند، شکر، شرییین های  قندهای ش مییاییـ 1
)آ مبیوه های ش مییایی، نوشابه های  اسانسهای ش مییاییـ 2

 (و ... گازدار، بستین های صنعیت
 )فست فودها،نعیت و غذاهای آ ماده خوراکهای ص ـ 3

]که بس یاری از ها، مهربگرها، پیزتا و...(  ، اکلباسها سسوسی

ی و ویتامنی های آ ن از بنی رفته و از  %08 ات امالح مقو 

 [مک شده استآ نزمیهای مفید آ ن 
 غذاهای ماندهـ 4

یکـ 5  مک حتر 
 چایق شمکی )ابعث ازداید قوس مکر می شود.(ـ 6
ضافهـ 7 ضافه وزن معادل  ا  برابر  18وزن)هر یک کیلوگرم ا 

 فشار اضافه بر مفصل زانو وارد می کند.(
 ابر س نگنی برداشنتـ 0
 ـ فشار اضافه به یک طرف همره های بدن )ای عدم توازن(9

کیلو  28ات  15ـ کوهل پش یت س نگنی)یعین وزن آ ن ابالی 18

 گرم ابشد.(
 پوش یدنمناسب کفش و دمپایی غری و کفش پاش نه بلند ـ 11

کف آ ن ای خییل نرم  ای کف آ ن ختت ابشد و کفشی که )یعین

بیش از ۀ آ ن پاش ن ای و ای خییل خشک مانند چوب ابشد؛ و

 کفش تنگ ابشد.( ای سانیت مرت ابشد؛ و 2
 ت بدون اسرتاحت در بنی آ نپیاده روی های طوالین مد  ـ 12
ر راه پ  ، سینه س  فنت انمناسب )قوز مانند راه رفنتراه ر ـ 13

 (الح عامیانه سینه کفرتی راه رفنترفنت ای به اصط
تـ 41 دقیقه  15ساعت،  2هر  ذلا) رانندگی طوالین مد 

 (اسرتاحت کنید

   و نردابن و چهار پایهاز پل   ابال و پائنی رفنتـ زاید 15

  :)آ رتریت( ـ درمان التهاب مفصل

 ۀروغن بنفشخوردن عرصانه .2 ،در بنی روز س یاهدانهساژ اب روغن و ما ()یک اس تاکن عسل س یاهدانه اب ۀدمکردخوردن .1

، طبیعی مار روغنماساژ اب . 4، سزبی خرفه و ختم آ نخوردن  .3، آ نو ماساژ اب  (به دست آ مدهروغن زیتون  ۀدر پایکه )طّب  

 . ماساژ اب روغن اس تربق5

  :ـ سائیدگی مفصل )آ رتروز(

ـ مکبود 2آ رتروز را افزایش میدهد،  %38ایل  %28 کیلو اضافه وزن، 28ایل  18ـ وزن انمناسب؛ زیرا 1علل اجیاد آ رتروز: 

ل نیوم، 3ها را افزایش میدهد، آ رتروز  %68ات  D ،58%ویتامنی  ـ چهار زانو 6ـ عضالت ضعیف، B ،5ـ مکبود ویتامنی 4ـ مکبود س 

 مخ شدن زاید ـ9ـ چرخش انگهاین، 0ـ گردن را در یک حالت زاید نگه داشنت، 7 زاید نشسنت،

 .2در یک لیوان شری،  )که از خملوط پودر پوست و گوشت و هس تۀ س نجد است(خوری پودر س نجد غذایک قاشق .1: درمان

 سال   اتزۀ   ـ سزبجیات  7)زجنبیل، به تنهایئ ای خملوط اب عسل(،  ـ زجنفیل6ـ س نجد، 5ـ برگ س نا، 4، خرما ۀشری.3خرما، شری 

 هبداش یت به رنگهای زرد، بنفش و سزب، به مهراه انهار و شام خبورند.

ابر دس تها را به مکر گرفته و شانه ها را ابال داده و به حالت  38. صبح، ظهر و شب، هر ابر 1: پیشگریی از آ رتروز گردن

. آ رجن را روی مزی گذاش ته، 3ابر،  18.گردن را به چهار طرف بطور آ هس ته و ن رم، هر طرف 2چرخش به عقب دور دهند، 

ت  ت 4، پیشاین فشار دهند به اثنیه 18کف دست را به مد  اثنیه رس را به عقب فشار داده، در حالیکه دو دست را  18. به مد 

فت ابشد.. ابیس یت ابل ش  رس کوات5پشت رس گذاش ته و به طرف جلو فشار دهند،   ه و س 



ب    .2 ،آ لوخبارا .1: ماتیسم مفصیلر   معومی ـ درمان . روغن گ ل بنفشۀ طّب  مه 4، زرشک خام .3 ،طبیعی اانر شریین اانر شریین ای ر 

 طبیعی مار ماساژ اب روغن .5، خبورید و مه ماساژ دهید

 28مییل گرمی  1B 388ویتامنی  .3عدد،  14درخیت خام  مغز ابدام شریین .2یک عدد لمیو شریین،  .1: ـ درمان مکبود مایع مفصیل

 عدد، که هر روز یک عدد مرصف گردد.

 در مفصل: ش بکۀ پروتئیین تشکیل ـ 

ع نسج چریب در زانو : عل ت وجود تشکیل ش بکۀ پروتئیین در مفصل ک ابش ند، ضایعۀ جتم  در کساین که چریب زاید خبورند و مک حتر 

دار شمک به مقدار زاید،  جود ن سجابال مریود، و و  دار زانو ای در ج  ۀ لیپواکین در زانو ای مفصل اجیاد چریب در ج  و ضایعه  منودهماد 

 .در زانو اجیاد میشود

ت : درمان یل  18ساعت،  24روز آ ب درماین، به این صورت که در  48به مد  لیوان آ ب و آ ب جوش ولرم خملوط اب عسل  12ا 

وس مرصف شود. د   ا س ت وخ 

 .کنندپیش نهاد می را جرایح  ،)مکیس یون پزشکی(پس از مشورت ، متخصصنی ه داشت که در پزشکی جدیدابید توج  

 ن درد مفاصل انیش از رسدی مفاصل و ابدگرفتگی:درما

 خورده، و ماساژ اب روغن زنبق )سوسن( دهید. )سوسن( به مهراه زنبق رسکۀ طبیعییک قاشق غذا خوری 

 درمان قولنج و درمان ابدگرفتگی و اس پامس های عصّب و گواریش و درمان ابد گرفتگی رساترسی:

عوط  2طبیعی به مهراه زنبق )سوسن( میل کرده،  ـ یک قاشق غذا خوری خملوط رسکۀ1 نب ق در شب، )اس تنشاق( ـ س     ع نرب  و ز 

شتـ خملوط یک 3 شتسزبی شنبلیل اب یک  م  اجنری خشک در آ ب طبخ منوده و سپس صاف کنید و روزی یک اس تاکن  م 

 خبورید.

ز(:ـ درما  ن پویک اس تخوان )استئوپ ور 

)که از خملوط پودر پوست و گوشت و هس تۀ س نجد عرصانه: پودر س نجد : شری خرما،: صبح: شری عسل، ظهرطبیعیدرمان 

 ، شب: مغز گردو اب پنریخوردن خملوط سه شریه )خرما، انگور، توت(عرصانه ای وسط روز:  خملوط اب شری، (است

 (متخصص )اب جتویز پزشک،  قرص لکس می غرضویف D،  قرص لکس می 1B: ویتامنی درمان ش مییایئ

 :درمان نرمی اس تخوان )راشیتیسم( -

، ـ حلمی گندم گوشت3اب شری،  ()که از خملوط پودر پوست و گوشت و هس تۀ س نجد استس نجدـ پودر 2ـ شری خرما، 1

 جوشاندۀ غلیظ مرمی گ یل درمان راشیتیسم و رماتیسم است. ـ4

 درمان دیسک و س یاتیک: ـ 

وس س یاهدانه اب عسل ۀخوردن دمکرد.1 .خوردن 2، ساژ اب روغن س یاهدانه در بنی روز)یک اس تاکن( و ما آ ویشن ای ا س توخد 

و هر صبح و شب، اب  اللۀ رسنگون )گ ل ق هرو( را پودر منوده و خملوط اب گالب طبیعی کنید . گلربگهای گ ل3، س یاهدانه اب عسل

خوری روغن 4ماساژ مالمی دهید و ضامد منائید،  این خملوط روت اب یک قاشق مراب  . هر روز، خملوط نصف قاشق چاخیوری ا نز 

 بید اجنری )= روغن کرچک( خبورید )ضد  درد مفاصل و س یاتیک(

 



 ن درد مکر )لومباگو(: ـ درما

)منع مرصف در د خردلضامفقط یکبار  .2روی مکر ابشد،  دقیقه 18 حساسیت پوس یت( منع مرصف در)ضامد سریفقط یکبار .1

خوردن کشمش و .5، خوردن کشمش و مغز گردو.4گوسفند،  خوردن پاچۀ.3، روی مکر ابشددقیقه  18 حساسیت پوس یت(

 دقیقه 28 به مدت ،روغن کوهان شرت خملوط کردهیک قاشق غذا خوری را در  س یاهدانه پودر  یک قاشق چاخیوری  .6، انرگیل

 ماساژ دهید.

 رضب دیدگی:ن کوفتگی و ـ درما

ب خملوط اب عسل، 1 ه در زردۀ ختم مرغ 3، سال . ضامد خملوط زردچوبۀ خالص اب زردۀ ختم مرغ2.ضامد ت ر  م  . ضامد خملوط پودر ز 

 سال

 : ضامد خملوط کتان اب عسل آ ویشنـ درمان کش یدگی عضلۀ پا

 ـ درمان دردهای عضالین و رفع گرفتگی عضالین: 

ـ اگر از مک اکری 3ـ اگر از مکبود منزیمی ابشد، مویز خبورد، 2ـ اگر از مکبود لکس می ابشد، لبنیات خبورد، 1: درمان های خاص

ت خبورد،  ل و آ خر غذا و سوپ ذر  ـ اگر انیش از رسد مزایج و ابد گرفتگی ابشد، روغن 4تریوئید ابشد، منک ی د دار درای در او 

ک، نرمش 5ژ دهد، زنبق )سوسن( خورده و اب روغن زنبق ماسا ک زاید و ای نرمش و ورزش ابشد، بعد از حتر  ـ اگر انیش از حتر 

ل( خبورد.  و ورزش، دو عدد میوۀ شاه بلوط )بلوط امللک= ق صط 

هر صبح و  .3عدد خرما بعد از غذا،  7.خوردن 2رخون، قبل از غذا، . خوردن یک اس تاکن عرق طبیعی ت  1: درماهنای معومی

 دهد(.ماساژ روغن انرگیل اب از هر خوابیدن  قبل)ای ماساژ اب روغن انرگیل شب 

 

ضافه وزن ، و چایقیگاهی درد های مفصل و زانو مربوط به بامیرهیای فشار خون، چایق شمک ه:توج   * ابشد، ذلا خشص  می به نوع ا 

بتال به   عایت کند:یکی از اینها، موارد ذیل را ر بامیر در صورت ا 

 سزبی شنبلیل بعد از انهار و شام .2  ،فوروت به مهراه انهار و شام گریپ ۀخوردن میو .1 شار خون:درمان ف  ـ

اب یک لیوان دوغ شریین مک  )منع مرصف در حاملگی و شری دهی( خوردن یک قاشق چاخیوری پودر زنیان.1 :یدرمان چایق شمک ـ

قاشق چاخیوری پودر . خوردن یک 2، )منع مرصف در حاملگی و شریدهی( ای خوردن یک اس تاکن عرق طبیعی زنیان ،چرب

 زیره به مهراه هر غذا )منع مرصف در حاملگی(

، از غذا یک عدد سیب خبورید بعد .2 ،و و خیار و آ بغوره خبوریدقبل از غذا ساالد  اکه .1 :اضافه وزنچایق به نوع درمان  ـ

 .خبورید)منع مرصف در حاملگی( رصانه یک اس تاکن عرق زیره وسط روز و ع .3


