إلتهاب مَفصَل /سائیدگی مفصل /رُماتیسم مفصلی /کمبود مایع مفصلی /وجود شبکۀ پروتئینی در مفصل /درد مفاصل ناشی از سردی
و بادگرفتگی /پوکی استخوان /نرمی استخوان /دیسک و سیاتیک  /درد کمر /کوفتگی و ضرب دیدگی /کشیدگی عضلۀ پا/
دردهای عضالنی و رفع گرفتگی عضالنی

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

مواردی که ابید پرهزی شود:
1ـ قندهای ش مییایی (قند ،شکر ،شرییین های قنادی ها و)...
2ـ اسانسهای ش مییایی (آمبیوه های ش مییایی ،نوشابه های
گازدار ،بستین های صنعیت و )...
3ـ خوراکهای صنعیت و غذاهای آماده (فست فودها،
سوسیس ها ،اکلباس ها ،مهربگرها ،پیزتا و[ )...که بس یاری از
امالح مقوی و ویتامنی های آن از بنی رفته و ات  %08از
آنزمیهای مفید آن مک شده است]

4ـ غذاهای مانده
5ـ مک حتریک
6ـ چایق شمکی (ابعث ازداید قوس مکر می شود).
7ـ اضافه وزن(هر یک کیلوگرم اضافه وزن معادل  18برابر
فشار اضافه بر مفصل زانو وارد می کند).
0ـ ابر س نگنی برداشنت
9ـ فشار اضافه به یک طرف همره های بدن (ای عدم توازن)

18ـ کوهل پش یت س نگنی(یعین وزن آن ابالی  15ات  28کیلو
گرم ابشد).
11ـ کفش پاش نه بلند و کفش و دمپایی غری مناسب پوش یدن
(یعین کفشی که کف آن ختت ابشد و ای کف آن ای خییل نرم
و ای خییل خشک مانند چوب ابشد؛ و ای پاش نۀ آن بیش از
 2سانیت مرت ابشد؛ و ای کفش تنگ ابشد).
12ـ پیاده روی های طوالین مدت بدون اسرتاحت در بنی آن
13ـ راه رفنت انمناسب (قوز مانند راه رفنت ،سینه سپر راه
رفنت ای به اصطالح عامیانه سینه کفرتی راه رفنت)
14ـ رانندگی طوالین مدت (ذلا هر  2ساعت 15 ،دقیقه
اسرتاحت کنید)
15ـ زاید ابال و پائنی رفنت از پل و نردابن و چهار پایه

ـ درمان التهاب مفصل (آرتریت):
.1خوردن دمکردۀ س یاهدانه اب عسل (یک اس تاکن) و ماساژ اب روغن س یاهدانه در بنی روز.2 ،عرصانه خوردن روغن بنفشۀ
طّب (که در پایۀ روغن زیتون به دست آمده) و ماساژ اب آن .3 ،خوردن سزبی خرفه و ختم آن .4 ،ماساژ اب روغن طبیعی مار،
 .5ماساژ اب روغن اس تربق
ـ سائیدگی مفصل (آرتروز):
علل اجیاد آرتروز1 :ـ وزن انمناسب؛ زیرا  18ایل  28کیلو اضافه وزن %28 ،ایل  %38آرتروز را افزایش میدهد2 ،ـ مکبود
ویتامنی  %58 ،Dات  %68آرتروزها را افزایش میدهد3 ،ـ مکبود سلنیوم4 ،ـ مکبود ویتامنی 5 ،Bـ عضالت ضعیف6 ،ـ چهار زانو
زاید نشسنت7 ،ـ گردن را در یک حالت زاید نگه داشنت0 ،ـ چرخش انگهاین9 ،ـ مخ شدن زاید
درمان.1 :یک قاشق غذاخوری پودر س نجد (که از خملوط پودر پوست و گوشت و هس تۀ س نجد است) در یک لیوان شری.2 ،
شری خرما.3 ،شریۀ خرما4 ،ـ برگ س نا5 ،ـ س نجد6 ،ـ زجنفیل (زجنبیل ،به تنهایئ ای خملوط اب عسل)7 ،ـ سزبجیات اتزۀ سال
هبداش یت به رنگهای زرد ،بنفش و سزب ،به مهراه انهار و شام خبورند.
پیشگریی از آرتروز گردن .1 :صبح ،ظهر و شب ،هر ابر  38ابر دس تها را به مکر گرفته و شانه ها را ابال داده و به حالت
چرخش به عقب دور دهند.2 ،گردن را به چهار طرف بطور آهس ته و نرم ،هر طرف  18ابر .3 ،آرجن را روی مزی گذاش ته،
کف دست را به مدت  18اثنیه به پیشاین فشار دهند .4 ،به مدت  18اثنیه رس را به عقب فشار داده ،در حالیکه دو دست را
پشت رس گذاش ته و به طرف جلو فشار دهند .5 ،ابیس یت ابلش رس کواته و سفت ابشد.

ـ درمان معومی رماتیسم مفصیل .1 :آلوخبارا .2 ،اانر شریین ای رب طبیعی اانر شریین .3 ،زرشک خام .4 ،روغن گل بنفشۀ طّب مه
خبورید و مه ماساژ دهید .5 ،ماساژ اب روغن طبیعی مار
ـ درمان مکبود مایع مفصیل .1 :یک عدد لمیو شریین .2 ،مغز ابدام شریین درخیت خام  14عدد .3 ،ویتامنی  388 B1مییل گرمی 28
عدد ،که هر روز یک عدد مرصف گردد.
ـ تشکیل ش بکۀ پروتئیین در مفصل:
علت وجود تشکیل ش بکۀ پروتئیین در مفصل :در کساین که چریب زاید خبورند و مک حترک ابش ند ،ضایعۀ جتمع نسج چریب در زانو
ابال مریود ،و وجود نسج چریب در جدار زانو ای در جدار شمک به مقدار زاید ،اجیاد مادۀ لیپواکین در زانو ای مفصل منوده و ضایعه
در زانو اجیاد میشود.
درمان :به مدت  48روز آب درماین ،به این صورت که در  24ساعت 18 ،ایل  12لیوان آب و آب جوش ولرم خملوط اب عسل
اس توخدوس مرصف شود.
ابید توجه داشت که در پزشکی جدید ،متخصصنی پس از مشورت (مکیس یون پزشکی) ،جرایح را پیش نهاد می کنند.
درمان درد مفاصل انیش از رسدی مفاصل و ابدگرفتگی:
یک قاشق غذا خوری رسکۀ طبیعی به مهراه زنبق (سوسن) خورده ،و ماساژ اب روغن زنبق (سوسن) دهید.
درمان قولنج و درمان ابدگرفتگی و اس پامس های عصّب و گواریش و درمان ابد گرفتگی رساترسی:
1ـ یک قاشق غذا خوری خملوط رسکۀ طبیعی به مهراه زنبق (سوسن) میل کرده2 ،ـ سعوط (اس تنشاق) عنرب و زنبق در شب،
3ـ خملوط یک مشت سزبی شنبلیل اب یک مشت اجنری خشک در آب طبخ منوده و سپس صاف کنید و روزی یک اس تاکن
خبورید.
ـ درمان پویک اس تخوان (استئوپورز):
درمان طبیعی :صبح :شری عسل ،ظهر :شری خرما ،عرصانه :پودر س نجد(که از خملوط پودر پوست و گوشت و هس تۀ س نجد
است) خملوط اب شری ،عرصانه ای وسط روز :خوردن خملوط سه شریه (خرما ،انگور ،توت) ،شب :مغز گردو اب پنری
درمان ش مییایئ :ویتامنی  ،B1قرص لکس می  ،Dقرص لکس می غرضویف (اب جتویز پزشک متخصص)
 درمان نرمی اس تخوان (راشیتیسم):1ـ شری خرما2 ،ـ پودر س نجد(که از خملوط پودر پوست و گوشت و هس تۀ س نجد است) اب شری3 ،ـ حلمی گندم گوشت،
4ـ جوشاندۀ غلیظ مرمی گیل درمان راشیتیسم و رماتیسم است.
ـ درمان دیسک و س یاتیک:
.1خوردن دمکردۀ س یاهدانه اب عسل آویشن ای اس توخدوس (یک اس تاکن) و ماساژ اب روغن س یاهدانه در بنی روز.2 ،خوردن
س یاهدانه اب عسل .3 ،گلربگهای گل اللۀ رسنگون (گل قهرو) را پودر منوده و خملوط اب گالب طبیعی کنید و هر صبح و شب ،اب
این خملوط ماساژ مالمی دهید و ضامد منائید .4 ،هر روز ،خملوط نصف قاشق چاخیوری انزروت اب یک قاشق مرابخوری روغن
بید اجنری (= روغن کرچک) خبورید (ضد درد مفاصل و س یاتیک)

ـ درمان درد مکر (لومباگو):
.1فقط یکبار ضامد سری(منع مرصف در حساسیت پوس یت)  18دقیقه روی مکر ابشد .2 ،فقط یکبار ضامد خردل(منع مرصف در
حساسیت پوس یت)  18دقیقه روی مکر ابشد.3 ،خوردن پاچۀ گوسفند.4 ،خوردن کشمش و مغز گردو.5 ،خوردن کشمش و
انرگیل .6 ،یک قاشق چاخیوری پودر س یاهدانه را در یک قاشق غذا خوری روغن کوهان شرت خملوط کرده ،به مدت  28دقیقه
ماساژ دهید.
ـ درمان کوفتگی و رضب دیدگی:
.1ضامد ترب خملوط اب عسل .2 ،ضامد خملوط زردچوبۀ خالص اب زردۀ ختم مرغ سال .3 ،ضامد خملوط پودر زمه در زردۀ ختم مرغ
سال
ـ درمان کش یدگی عضلۀ پا :ضامد خملوط کتان اب عسل آویشن
ـ درمان دردهای عضالین و رفع گرفتگی عضالین:
درمان های خاص1 :ـ اگر از مکبود لکس می ابشد ،لبنیات خبورد2 ،ـ اگر از مکبود منزیمی ابشد ،مویز خبورد3 ،ـ اگر از مک اکری
تریوئید ابشد ،منک ید دار درای در اول و آخر غذا و سوپ ذرت خبورد4 ،ـ اگر انیش از رسد مزایج و ابد گرفتگی ابشد ،روغن
زنبق (سوسن) خورده و اب روغن زنبق ماساژ دهد5 ،ـ اگر انیش از حترک زاید و ای نرمش و ورزش ابشد ،بعد از حترک ،نرمش
و ورزش ،دو عدد میوۀ شاه بلوط (بلوط امللک= قصطل) خبورد.
درماهنای معومی .1 :خوردن یک اس تاکن عرق طبیعی ترخون ،قبل از غذا.2 ،خوردن  7عدد خرما بعد از غذا .3 ،هر صبح و
شب ماساژ اب روغن انرگیل (ای قبل از هر خوابیدن اب روغن انرگیل ماساژ دهد).
* توجه :گاهی درد های مفصل و زانو مربوط به بامیرهیای فشار خون ،چایق شمکی ،و چایق به نوع اضافه وزن می ابشد ،ذلا خشص
بامیر در صورت ابتال به یکی از اینها ،موارد ذیل را رعایت کند:
ـ درمان فشار خون .1 :خوردن میوۀ گریپ فوروت به مهراه انهار و شام .2 ،سزبی شنبلیل بعد از انهار و شام
ـ درمان چایق شمکی.1 :خوردن یک قاشق چاخیوری پودر زنیان (منع مرصف در حاملگی و شری دهی) اب یک لیوان دوغ شریین مک
چرب ،ای خوردن یک اس تاکن عرق طبیعی زنیان (منع مرصف در حاملگی و شریدهی) .2 ،خوردن یک قاشق چاخیوری پودر
زیره به مهراه هر غذا (منع مرصف در حاملگی)
ـ درمان چایق به نوع اضافه وزن .1 :قبل از غذا ساالد اکهو و خیار و آبغوره خبورید .2 ،بعد از غذا یک عدد سیب خبورید،
 .3وسط روز و عرصانه یک اس تاکن عرق زیره (منع مرصف در حاملگی) خبورید.

