
 ذات الری ه(/ سرطان ریه / بیماری سِل/ دردگلو/تور م لوزه هات )(/ سرفه های خشک/ برونشیفسس ، ضیقُ الن َآسم )تنگی نَفَ

 در درمان آنها : استاد آیت اهلل عال مه سی د حسن ضیائیبیان نظری ۀ 

 مواردی که ابید پرهزی شود:

 )خاک، خاک گچ، س امین، گچ و ...( غبارگرد و .1

ا و ای أ فیوین، خمصوصدوده و دود )س یگار، ُچُپق، قلیان، پیپ .2

 و دود های رسخ کردین(دود برگ 

خبارات مسموم )أ س تون، أ مونیاک، أ رسنیک، أ ب ِژوال، . 3

 وایتکس، جوهر منک و مواد سفید کننده(

  جیوه و...(ذّرات س نگنی معلّق در هوا )رسب، هوای أ لوده و . 4

مش تقّات ش مییایئ )مواد پرتوش میی مثل سوسکش ها و انواع ُادلکن . 5

 ها و عطر های ش مییایئ(

 . غذاهای رسخ کردین و غذاهای بودادین و میوۀ انرنگی6

 . أ ب داغ سوزان )چای داغ، قهوه داغ، نساکفه داغ(7

. اکفئنی زاید )چای مانده، چای پُررنگ، اکاکئو، نساکفه، قهوه، 8

 شالکت(

 . أ ب رسد تگری، خی، غذاهای رسد خیچایل، بستین9

 . پشت پنجره خوابیدن، پشت َدر خوابیدن، سوار موتور شدن11

ت لو، پُرز ِبه، پوس. پُرز )پتو، َخز، قایل(، پُرز کیوی، پُرز ه11

 ابدام زمیین

 . سوختهای فس ییل، أ ئروسل )ذّرات معلّق در هوا(12

 جوش ردن. اسرتس )نگراین مس متّر(، 13

.حمیط بس ته، هوای بس ته، درایفِت اکسژین مک14

 تقویت ریه:

 اانر شریین، ترب س یاه، کرفس، اکهو، شری اتزۀ گاو، عسل، مویز، ابدام شریین درخیت، خرمای خشک، فندق اتزۀ خام، روغن فندق

 درمان أ مس خفیِف 

)در کوداکن  زردک = هوجی رمسی أ باس تاکن  2روزی  .2،  )در کوداکن ابالی دو سال، یک سوم این مقدار( شلغم أ باس تاکن  2روزی  .1

(،  میباشد Dیکی از علل اجیاد أ مس مکبود ویتامنی در نور مس تقمی أ فتاب ابزی کند ) دقیقه 15روزی  .3،  ابالی دو سال، یک سوم این مقدار(

 دوچرخه سواری أ رام در سطح ُمس توی  .5أ ِب هبداش یت سامل،  نا در معق مِک ش ِ  .4

 ختم ابرهنگدمکردۀ برگ ابرهنگ ، جوشاندۀ  .2، )ِاجقو( . خوردانه1 :درمان أ مس متوسط و شدید

 :درمان تنگی نَفَس در ساملندان و میانساالن

 ِریسا به نسبت مساوی   اول شب یک اس تاکن از جوشاندۀ خملوط ُگِل ُزوفا و ریشۀ أ   .1

 (الزم است Dدقیقه که برای درایفت ویتامنی  15در نور مس تقمی أ فتاب مبدت در سطح مس توی در حیاط ای پارک ) پیاده روی أ رام .2

 الزم است Aت درایفت ویتامنی ( که هج زردهوجیأ ب سیب اتزه اب أ ب زردِک اتزه ) خوردن خملوط . 3

 ، رودخانه ...(  برکه ،کردن در أ ب هبداش یت سامل ) اس تخر، درایچه، درایش نا  .4

. گیاه پاَخر 5، . ختم کتان4، . ختم ا سپند3، . ختم کرفس2. ختم أ مهل، 1 :برای تنگی نفس بس یار خوب استمواردی که  ه :توجّ * 

.أ ویشن )برای درمان س یاه رسفه و تنگی 7=ابداین رومی )ضّد رسفه، ضّد برونشیت، ضّد رسفه(، .دانۀ انیسون6، (عالالس   حشیشةُ )

)در .خوردن زنیان 9 )برای درمان تنگی نفس خوبست(،پس تۀ جنگیل( جویده شود  درخت .نعنا اب مصطکی )مصغ8نفس خوبست(، 

ِب رس یده را اب یک قاشق غذاخوری عسل أ ویشن عدد عنّا 14روزی  .11، .سوپ جو11(، مفید است درمان أ مس و چایق شمکی

جوشاندۀ برگ َحساس و ریشۀ َحساس )گیاه  .12مویز )کِشِمش انگور س یاه( خبورند، افراد رسد مزاج مه میتوانند َعنّاب را اب  ،خبورید

ومیّت می أ ورد و : زایده روی در خوردن دمکرده ای جوشاندۀ برگ و ریشۀ حساس، مسمتوّجه] َحساس = گل قارکون = مس تحیه(

 موجب ریزش مو میشود[.



 درمان برونشیت و ذات الریّه  

)هوجی رمسی ای  خوردن خملوط أ ب سیب رس یدۀ اتزه اب أ ب زردک.4، .جوشاندۀ گل أ فتابگردان3، .جوشاندۀ پنریک2، .جوشاندۀ ُگِل ماهور1

. جوشاندۀ برگ ابرهنگ روزی 6  و برونشیت مفید است(، .به مهراه غذا س یاهدانه و رازاینه خورده شود )در درمان أ مس5، هوجی وحشی(

 سه فنجان )در درمان أ مس برونشییت مفید است(.

 : اسانِس قُسطِ ََبری )کُوسِت َبری(کنرتل محهل های أ مس و برونشیت و رفع سکسکه و ِضّدِ عفوین کنندۀ بس یار قویّ 

 نفس کش یدن )ُعرُس النَّفَس(تسکنی رسفه )ُسعال(، رفع تنگی نفس )ضیق النَّفَس=أ مس(، خست 

 دمکردۀ خملوط پَر س یاوش + رازاینه )ابداین = ِاجقو( + اجنری

 نفس مک أ وردن در هنگام راه رفنت

 .مک حتّرک نباشد )روزی نمی ساعت پیاده روی أ رام در سطح مس توی در هوای أ زاد داش ته ابشد(.2.اضافه وزن خود را درمان کند، 1

 ر َدم ای ابزَدم، در بیداری ای به هنگام خواب(أ پنِه ای توقّف تنفیّس )د

: چریب های اب ترانس ابال )موز، جگر س یاه، ته دیگ، خامه، رسشری، کیک خامه ای، رولت، انرجنکی، روغن مواردی که ابید پرهزی شود

یایئ )نوشابه های س فلفل(، اسانسهای ش می جامد، لکّه پاچه(، قند های ش مییایئ )قند و شکر، شریینیجات قنّادهیا(، غذاهای تند و تزی )فلفل، سُ 

 گازدار، أ مبیوه های ش مییایئ(، خوردن ختم مرغ )کوکو، نمی رو( در شب.

(،  -1: درمان هر روز یک قاشق روغن زیتون اب انهار و یک اب شام،  -2هر روز روغن ابدام تلخ به بیین بکش ید )= سعوط َمَع ُدهِن لَوِز ُمّرٍّ

وسط روز یک عدد ُخرمالوی رس یده ای ُگل خرمالو ای برگ أ ن، و  -4َمرَزجنوش )در درمان تنگی نفس=َعرُس النََّفس(، هر شب خُبور  -3

 مهچننی یک عدد عرصانه.

 تسکنی رسفه:

 رت دهید.عدد اجنری پخته را بفشارید و أ ِب أ نرا غرغره کنید و قو  7ـ 2خملوط أ ب رحیان اتزه اب شری اتزه را غرغره کنید و قورت دهید، 

  :رسفه های خشک

 : رسخ کردین، رسمای خشک، گرمای خشک، میوۀ انرنگی، شالکت، ترش یجات، ماست و دوغ خوردن در ش هباپرهزی شود از

جوشاندۀ .4(، نزی مؤثر است جوشاندۀ أ ب خنود زرد )حیّت در درمان بامیری ُخروسک.3، اکسربگ خرمالو دمکردۀ.2، خرمالو میوۀ.1 :درمان

 ُگِل زوفا

 مثقال( 5مثقال( + عنّاب ) 4( + ُگِل زوفا )مثقال 3)شکر تیغال)تیقال(: ندرمان رسفه های خشک ُمزمِ 

 درمان أ نواعی از رسفه:

ـ فندق اتزه و 5ـ أ ب جوشاندۀ عدس را غرغره کنید و قورت دهید، 4ـ دمکرده ای جوشانده ای رشبت عنّاب، 3ـ مراّبی ِبه، 2ـ حریره ابدام، 1

ـ سزبی تره و تره فرنگی، أ ب جوشاندۀ ایندو را غرغره کنید 8نه، ـ خبور س یاهدا7ـ خورشت ابمیه، 6میوۀ خرمالوی رس یده،  ـ6روغن فندق، 

 و خبورید.



 س یاه رسفه کوداکن:

زاید .خروج ِخلطِ 3.اس تفراغ به دلیل رسفه های شدید، 2.محالت رسفه مهراه اب یک تنفّس شدید که صدای هوپ را تولید میکند، 1عالمئ: 

 .رسفه در شب شدیدتر است4به هنگام رسفه، 

.أ ش ساده، أ ش 3.اس تفاده از أ ِب ساُرو در أ طراف شهر قزوین، 2)دیفرتی، کزاز، س یاه رسفه(،  DTP.اس تفاده از واکَسِن سه گانه 1درمان: 

مثقال، پودر  5مثقال + َعنّاب  4ُزوفا  مثقال + ُگلِ  3.شکر تیغال )تیقال( 7.أ ب اانر س یاه، 6.چای أ ویشن، 5.أ ب خنود، 4کدو، أ ش شلغم، 

.رشبت شلغم، الف: أ ب 8منوده و مبقدار یک قاشق چاخیوری در یک اس تاکن أ جبوش، مه بزند، ِولرم که شد مه بزنند قرقره کنند و فرو برند، 

غذای اکمل مککی بعد از غذای اصیل: .9شلغم اب عسل، ب: أ ب شلغم اب پودر شاخه نبات )هر دو در درمان س یاه رسفه، سینه هپلو، أ نفالنزا(، 

گرم + برگ پاخری  11گرم + گل ماهور  21.أ ویشن 11الف: صبحانه شری عسل، ِفرین، ب: أ ب سیب عسل بعد از شام، سوپ شلغم، 

کشد، أ نرا ب گرم )مقدار یک قاشق پلوخوری از خملوط فوق را که قباًل پودر شده در یک لیوان أ جبوش رخیته و به مّدت بیست دقیقه َدم  11

عدد + میوهی أ نیسون )ابداین رومی( یک  5.داهنیی کتان 11صاف کرده، صبحها و ش هبا هر ابر یک فنجان یعین نصف لیوان، میل کنید(، 

قسمت )مقدار یک قاشق پلوخوری از خملوط فوق را که قباًل  5/1قسمت + میوهی رازاینه یک قسمت + میوهی یک قسمت + گیاه أ ویشن 

جان یعین نصف لیوان، نیک لیوان أ جبوش رخیته و به مّدت بیست دقیقه َدم بکشد، أ نرا صاف کرده، صبحها و ش هبا هر ابر یک ف پودر شده در 

 میل کنید(

 : دهچسبندفع خلط اضایف و دفع اخالط زاید و لَُزج و دفع و رفع خلط 

 سلنطنی، شب قبل از خواب: أ ب سیب ع )=قسط عریب= خولنجان عریب( اب نمی گرم افس   صبح: شری عسل، عرص: خملوط قُسط شریین

 درمان بلغم اضایف، درمان خلط اضایف و خماط اضایف:

هر یک از َانَزوت )مصغ سفید قرمز، زرد رنگ( و مغز گردو را أ س یاب کرده و به نسبت مساوی خملوط کنید، و هر روز یک قاشق مراّبخوری 

 میل کنید.

اب حملول رسکۀ طبیعی غرغره  .4 ،به دانهدمکردۀ  .3، . غرغره کردن اب أ ب ِاسفناج2(، أ بنوس )به صورت غرغره دمکردۀ میوۀ .1: مان درد گلودر 

 زرد جوشاندۀ أ ب خنود .5کنید، 

 متشک، مراّبی متشک، لعاب ِبه دانه، جوشاندۀ خرماخوردن میوۀ : رمان خلط خوین گلو و گرفتگی صداد

 گرم برگ َازگیل در یک لیرب أ ب،  51: جوشاندۀ انراحتیهای حلق و گلو و درمان ورم گلو و خماط گلودرمان 

 : شکر تیغال+ ختم کچونه+ ابرهنگ+ ختم رحیان+ نشاس ته+ مصغ عریبدرمان گرفتگی گلو و گرفتگی صدا در تغیری رشائط أ ب و هوایئ

 رفع َخَفقان، صاف کنندۀ صدا و أ واز:

جاخیوری کُنُدِر مرغوب خورایک )الل بان( را اب نصف قاشق جاخیوری مصغ درخت پس تۀ جنگیل )مصطکی= مس تکی( بکوبید نصف قاشق 

 و خبورید )برای افراد خسرنان، معّّل، مّداح، قاری قرأ ن و اس تاد، بس یار خوب است(.

 درمان توّرم لوزه ها

    .( خنوریدقهوه، شالکت، نساکفه، اکاکئو ،انرنگی و اکفئنی زاید )چای پُررنگ، چای ماندهمیوۀ  .1

   .اب حملول أ ب رسکه غرغره کنید .3، اب أ ب اسفناج غرغره کنید .2



 ختریب ریه )بر أ ثر اس تعامل دخانیات(:

 صبح: عسل رقیق شده، وسط روز: یک لیوان أ ب پرتقال، عرصانه: یک لیوان أ ب لمیو شریین، شب: أ ب سیب عسل

 سارکوئیدوز ریوی:

لَکَم، سوپ سری، تره فرنگی، کدو )حلوایئ اب رّب أ انر شریین، ُمسّمی اب پوستش(، گل بنفشه )طّّب، کوهی( اب عسل اس توخدوس، اکهو سوپ 

 بدون ُسس و کرفس به مهراه انهار و شام، أ ویشن و نعنا )ضّد رسفه های خشک اسرتیس و عصّب(، روغن زیتون، زردک )هوجی زرد ایراین(

 و رسطان ریه درمان بامیری ِسل

صبح أ ب و أ جبوش ولرم اب یک قاشق چاخیوری پودِر ُگِل  .1

 ُاس توخّدوس اب عسل ُاس توخّدوس ای اب عسل زجنفیل

 صبحانه شری اب عسِل ُاس توخّدوس ای اب عسل زجنفیل  .2

س یاهدانه اب عسِل ُاس توخّدوس ای اب  . بنی روز و عرصانه دمکردۀ3

 لعسل زجنفی

 اب فتمیون در یک لیوان أ بأ  عرصانه یک قاشق چاخیوری  پودِر  .4

  عسل اس توخدوس ای اب عسل زجنفیل

 ل سل زجنفیخّدوس ای ع ، أ جبوِش ولرم اب عسل ُاس تو مغرب أ ب .5

 عسل ُاس توخّدوس ای ابشب قبل از خواب أ ب سیب طبیعی اب  .6

 عسل زجنفیل

(، هر وحشی )خار مقّدس. کنگر فرنگی )أ رتیشو، پُواُرو(، و کنگر 7

دو ضّد رسفه های شدید و ضّد ِسِل ریوی پیرشفته و ضّد رسطان 

 میباش ند.

. رحیان کوهی )ابَذروج( ِضّدِ بامیری ِسل است )کتاب طّب ال مئّة، 8

) به مهراه انهار و شام مرصف شود. عاّلمه ُشربَّ

 عفونتهای دیگر:درمان عفونت ریه و انواع 

 صبح انش تا: یک قاشق غذا خوری عسل اس توخدوس خملوط اب یک لیوان أ ب أ شامیدین سامل

 عرصانه: یک قاشق غذا خوری عسل اس توخدوس خملوط اب یک لیوان أ ب شلغم اتزه

 شب: یک قاشق غذا خوری عسل اس توخدوس خملوط اب یک لیوان أ ب سیب رس یدۀ اتزۀ شریین

 )موکویس( ِضّد حساسیّت و أ لرژی، درمان گلو درد، درمان عفونت های ریوی، تنظمی اکرکرد بدن و متابولیسم:درمان تَب های بلغمی 

 ـ دمکردۀ خرما و شنبلیهل2ـ کورتزیول گیاهی= خرما )رسشار از منزیمی، که ضّد رسطان است(، 1


