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اللَّهُمَّ  ...وَ أَفْزَعُ إِلَیْکَ خائِفاً وَ أَبْکی إِلَیْکَ مَکْرُوباً وَ اسْتَعینُ بِکَ ضَعیفاً وَ أَتَوَکَّلُ عَلَیْکَ کافِیاً ...
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***********
از « روزی که در جام شفق مُل کرد خورشید»؛ 3تا چهل منزل بعد ،کهه معوهو در سهوو «حَبیهٌ ُُییهٌُ
حَبیبَهُ» 4،حوم «و مَن عَوَقْتُهُ قَتَلْتُهُ»5در قلوب عوّا نگاشت؛ حرارتی در میخانهههای متهتور وهدور برافروختهه
6
شد که « تَبرد أبَداً».
و چون مؤمنین به آتش درون خوُش نظر افتدشان؛ گرمی آن نار ،نوان انس دلدار ُابند «إِنِّی آنَتْتُ ناراً»؛ 7پهس
به امر «فَاخلَع نَعلَیک»8نگار ،وزر تعلّقا درفونند و به سر سوی او شتابند تا شاُد اخگری جانتوز برگیرند «لَعَلِّی
آتِیوُمْ مِنْها بِقَبَسٍ»ُ9ا از افتون گل سرخ ،خبری عاشقانه درُابند «سَآتِیوُمْ مِنْها بِخَبَرٍ»؛10امّها رجعتوهان بهیخبهر
است و بیپا و سر؛ با تن میروح؛ قلٌ موتعل و وجود مُندک به واعقه محبّت حضر ارباب؛ علیهالتّالم.

 - 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 اباعبدهللا الحسین علیه السّالم.
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 - 5اشاره به حدیث مرسل « َمن َ
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عشَنقتهه قت َلتنهه ،و منن قت َلتنهه فعَلنی
عشَنقتهه ،و َمنن َ
عشَنقنی َ
عشَنقَنی ،و َمنن َ
ع َرفَنی ا َحبّنی و َمنن ا َحبّننی َ
ع َرفَنی ،و َمن َ
طلَبَنی َو َج َدنی ،و َمن َو َجدنی َ
دِیتههه ،و َمن علی دیتهه فانا دِیتهه»؛ فیض کاشانى ،مال محسن ،الحقائق فى محاسن االخالق ،محقق :عقیلى ،محسن ،ص  ،366قم ،دار الکتاب االسالمى ،چاپ دوم1423 ،ق.
سنننالم نتشنننم در دل م منننان در انداختنننه اسنننت كنننه هر ننز سنننرد نخواهننند شننند».
 « - 6ان لقتنننل الحسنننین حننرارب فنننم قلنننوب المننن منین ال تبردابنندا :كشنننته شننندن حسننین علینننه ال ّ
(مستدرك الوسائل،ج،1ص)318
 - 7سوره طه؛ نیه 10
 - 8سوره طه؛ نیه 12
 - 9سوره طه؛ نیه 10
 -10سوره نمل؛ نیه 7
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آری « ،اُن فصل را با من بخوان ،باقی فتانه است؛ اُن فصل را بتیار خواندم عاشقانه است»؛11اُهن رمهز و راز
سلوک اربعینی و سفر زُنبی به سوی حتین است.
التهالم ،باُهد کهه مرکهٌ
امّا در اُن ثوران عوق و هییان دلدادگی ،جتم میروح دلدادگان حضر ارباب علیه ّ
راهوار قلٌ موتعل و روح فروزان اُوان در قدم قدم همراهی قافله اربعینیان باشد .پهس بهر آن شهدُم کهه بهر
اساس تجربیات طبّی ساا های گذشاه ؛ خااطرتت ل تنگیا سا ر تعبنای ا باا نگااهی با تجربیاات
صاحبنظرتن طبّ سنّهی کشوع ،مرهمی برای جراحتهای جتم عاشقان اباعبدهللالحتین علیهالتّالم تهدارک
ببینیم؛ شاُد که توفّی خاطری باشد بر دل «عقیل بنیهاشم ،صدّیق صغری؛ زیناب کباری» کهه در هیهوم
تازُانه و سنگ و کعٌ نی ددان اموی ،کمتر فروت تیمار زخمهای اهل بیت غرٌُ پیامبر ولوا اهلل علیه و آله
را ُافت.
ارجمندان ،عزُزان و نور چومان عازم سفر اربعین؛
 -1در اُن مختصر تنها به توصی های طبّی تز منظر طبّ سنّهی تیرتن پرداخته شده و موضهوعا اخالقهی،
امنیتی و مانند آن به اهل آن احاله شده است .تنها در ُک فصل ،چند تووهیه فرهنگهی ضهمیمه جهزوه
امتال شده که علّت آن ،ملموس بودن ضرور رعاُت اُن نوا در پیادهروی اربعین بر مهؤلّفین مهرهم
است.
 -2بنای اُن نوشتار بر سادگی اسهت و تووهیههای آن بهر مبنهای اوهولی چهون آساانی تجارت ا تجربا
تأثیرگذتعی مناسب انتخاب شدهاند .سعی شده است انواع و اقتام نتخهها و پیونهادهای درمانی ارائهه
شود تا دست زائر در گزُنش روش مطلوبش باز باشد .به عبار دُگر ،معرّفی روشهای متعدّد درمانی به
اُن معنا نیتت که باُد همه آنها را اجرا کرد بلوهه ههر شهخ بنابهه نهوع موهول ،سهلیقه و اموانها
شخصی ،توویههای متناسٌ را گزُنش کرده و انیام میدهد.

 - 11مطلع شعری از استاد علی معلّم دامغانی.
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 -3در نگاه نختت ممون است از تعدّد داروها و نتخههای طرح شده احتاس سنگینی بار شود امّا چنان که
گذشت ،اُن نتخهها قابلیت گ ینش شخصی دارند؛ برخی داروها و خوراکیها عمومیترند و بهتر است
همه ،آنها را به همراه داشته باشند و بعضی ،بر اساس نیاز هر زائر و سالک انتخاب میشهوند .مضها بهر
اُنها ،در سفر گروهی میتوان موارد زم را برگزُد و بین افراد گروه تقتیم کرد تا ههی کهس گرانبهار
نگردد.
 -4چنان که گذشت ،بنای ما بر اُن بوده و هتت که توویهها بر مبنای طٌّ سنّتی اُران باشد امّا در مهوارد
معدودی به دلیل برخی محدالیتهای تی س ر ،توویههای جاُگزُن از طهٌّ جدُهد ههم کهر شهده
است.
 -1جزوه امتال به لحاظ تنوّع موضوعات موعل بحث ا تندّل نسخ ا عتهکاعهای تعتئ شده بتیار غنیتهر
از سال گذشته است و سعی بر آن بوده تا نه موضوع مبتالبهی مغفول افتهد و نهه تووهیهای از وهاحٌ-
نظری دور از نظر بماند .ولی به دلیل حیم زُاد اُن توویهها ،امتال مرهم در دو جزوه تنظهیم شهد کهه
ُوی جزوه مختصر و ساده برای استفاده زائران عزُز است و دُگری همین جزوه که جزوه اولی و مادر و
بیوتر مناسٌ استفاده پزشوان و اطبّای طٌّ سنّتی ،موکٌداران و ارائهکنندگان خدما درمانی در متهیر
پیادهروی اربعین است.
 -2نوته مهم اُن است که اُن جزوه و تالشهای موابه ،جاُگزُن وُزُت و توخی پزشوان حا نیتت
که بحمداهلل در طول متیر پیادهروی اربعین ،همواران طٌّ سنّتی و طٌّ جدُد حضوری فعّال دارند.
 -3خاضعانه از همه نوکران ارباب بیکفنمان میخواهم که اُن نوشتار را در عالم میهاز و واقهع بهه عازمهان
طرُق عاشقی برسانند .نور اُن وجیهزه ب هر نحو ا با هر عنوتن ا شاکلی کهه مهورد اسهتفاده زائهران
اربعین قرار گیرد ،منّتی است بیانتها بر سر ما.
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 -4خواست اُن حقیر و ساُر عزُزانی که در اُن ساحت ،افتخار نوکری ارباب را پیدا کردهاند اُهن اسهت کهه
اجر اُن نوکری را فراموش نونید و با لعال ا صلوتت بر محمّد ا آ محمّد ،فرج طالب بادم تلمقهاو
بکربالء ،علیهماسالم را عاجزانه و متضرّعانه از ساحت حضر حقّ ،جلّ و عال ،درخواست نماُید.
امید که اُن ران ملخ ،مورد قبول حضر سلیمانپناهی ولی عصر (عیّل اهلل تعالی فرجه الوّرُف) که هر بامهداد
و شباهنگام بر مصیبت جدّ غرُبش -علیهالتّالم -خون میگرُد قرار گیرد12و آن را به دُهده قبهول و اغمها و
کرامت بنگرند.

َلَّ َّ ْ عَلَیْاَّا إََِّّ اللََّّ َ يَزَّْزِ
الرَّرُّ وَ ِْاْاَّا بِعِرَّاعَزْ مُزَّْْاَْ فََّلَوْاِ لَاََّا الْکَیَّْلَ وَ ت َ
« يا أَيُّهَا الْعَزيزُ م ََّسَّاا وَ أَْْلَاََّا ُّ
الْمُتَلَ ِّقین»
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حاربناَ ،و ِل َم ت
نن ِل َم ت
هورَ ،و لَن تم َ َ هک ت
عن ت
ناصننبا،
نن نَص ِتنرَ تَال َم تقند ه
 - 12اشناره بنه فنرازی از زینارت ناحیننه مقدّسنه « :فَلَنئ تِن َ َ رخ َرتتنِنى الن وده ه
نداوب َ هم ِ
ص َ
هور ،و عناقَنی َ
نن نَ َ
حار َبننک َ هم ِ
نن َ
نب لَنک تَال َع َ
بَ ،و ه
صن ِ ا ِال تکتِیناب :ا رچنه زماننه منرا بنه
غ ر
عن ِ تال همصنا ِ
على ما َدهاَ ََو تَلَ وهفاَ ،حتّى َ َ همنوتَ بِلَ تو َ
علَیتکَ ،و تَأَسوفا َ
صباحا َو َمسآء ،و الَ تب ِکیَ رن لَک َبَ َد َل ال ود هموعِ َدما؛ َحس َترب َ
فَالَ تن هدبَنرک َ َ
ازیارى تو بازداشت ،ونبودم تا با ننان که با تو جنگیدند بجنگم ،وبا کسانی که با تواظهاردشنمنى کردنند خصنومت ورزم( ،درعوض)صنب
تأخیر انداخت ،و همقدررات الهى مرا
ِ
وشام بر تو مویِه می کنم ،و به جاى اشک براى توخون می ریم ،ا زروى حسرت و تأسّف و افسوس برمصیبتهائى کنه برتنو وارد شند ،تاجنائى کنه از فنرط انندو ِه مصنیبت،
ت حزن جان سپارم».
صه ش ّد ِ
وغم وغ ّ
 - 13سوره یوسف؛ نیه 88
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امام رضا ( عليه السالم) فرمودند:

ُ
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ف
ل
« الث ِ ن ا رو ِة ي ا ِر :بذل ا ز ِاد و ن ا ِق و ا مِزاح ي رِ ا عا ي»

هم
ّ
« هس خصلت رد سفر نشان مروت است :توهش خود را رد اختيار سفران قرار دادن ،اخالق خوش داشتن و شوخياهي خالي از گناه».
خصال ،ج  ،١ص 3 ١٥٧

در اسالم دستورا زُادی در مورد سفر و آداب آن وارد شده است که مختصراً به مواردی از آنها اشاره میکنیم:
 -1آگاه کرلن لاسهان ا خویشان تز س ر خول ا حاللیت طلبیدن تز تیشان.
 -2غسل پیش تز س رهای زیاعتی.
 -3گ ه بسمتهلل ب هنگام سوتع شدن.
 -4تفههاح س ر با لعا ا لتلن صدق ا خوتندن آی تلکرسی.
 -5همرته لتشه تربت تمام حسی (علی تلسالم).
 -6پرهی تز مسافرت ب تنهایی.
 -7برلتشه توش خوب ا فرتاتن ب خصوص لع س ر مکّ .
 -8کمک کرلن ب همس رتن ا کوتاهی نکرلن لع خدمت ب لیگرتن.
 -9تنهخاب همس ری ک لع خرج کرلن مانند ای باشد.
-10

خوش تخالقی ،حلم ،برلباعی ا عفاقت با همرتهان.

-11

عفیق ا همرته بولن لع تصمیمگیریها ج لع موعل گناه ا نافرمانی خدت.

-12

لعوت تز همرتهان بر سر س ره ا سخاات نسبت ب آنها.

-13

شوخی ا م تح با لیگرتن؛ ب شرط تینک نافرمانی خدت نباشد.
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-14

تهمیت ب نماز تا اقت.

-15

ب یال خدت بولن لع طو س ر ا هر فرتز ا نشیبی.

-16

ترک کالم بیهوله ،خصومت ا مجالل لع عته.

-17

لتشه اضو.

-18

لباس پاک ،نو ا س ید لع س ر زیاعتی.

-19

عطر زلن ا خوشبو بولن.

-20

آاعلن هدی ا سوغاتی برتی خانوتله مخصوصاً لع س ر حج.

-21

کسی ک تز س ر برمی گرلل ،بههر تست پیش تز هار کااعی ،غسال کناد ،لا عکنات نمااز

بگذتعل ،ب سجده عال ا (ب خاطر ب سالمت بازگشه ا  )...شکر خدتاند عت بر زبان آاعل.
-22

ضیافت لتلن بند تز بازگشت تز س ر.
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ع
امام حسن سكري( عليه السالم) فرمودند:

لخم
بعي لتخت ف ليمي تعفي لج
لم خم
ل حم
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س
س
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ج
ب
حي
ي
ي
ل
ه
« عالمات ا ؤمن س :صالة ا ن و زيارة األر ن و ا م ي ا ن و را ن و ا ر م الله ا ر ن ا ر م»
نگش
پن
« مؤمن ج نشاهن دارد :ااقمه پنجاه ركعت نماز ،زيارت اربعين،ا تر رد دست راست كردن ،رد سجده پيشاني رب خاك ن
حم
بس
نهادن و م الله الر ن الرحيم را(رد نماز) بلند گفتن».
وسائل الشيعة ،ج  ،١0ص 3٧3

 -1سبکبار سفر کنید و از بردن وساُل اضافه و غیرضروری خودداری کنید.
 -2از چند ماه قبل از سفر ،به درمان بیماریها و توان افزاُی خود موغول شوُد و عادا نامطلوب و مزاحم
در سفر -به وُژه مصر دخانیا  -را به تدرُج ترک کنید.
 -3بهتر است که همه افراد -حتّی افراد سالمُ -وی دو ماه قبل از سفر ،به فهرد حها و میهرّب در زمینهه
طٌّ سنّتی مراجعه کنند .بتیاری از مووال طول سفر ناشی از وجود اخالط فاسهد در بهدن اسهت کهه
پیادهروی ،گرمای هوا و  ...آنها را تحرُک و در بدن پخش می کنند و موجهٌ موهوال گونهاگون مهی
شوند .گاهی انیام ُک حیامت عام (بین دو کتف) ُا پاکتازیهای ساده توسّط طبیهٌ ،سهفر را بهر مها
بتیار آسان خواهد کرد .در فصل بعد روش های ساده برای اُن کار را توضیح داده اُم.
 -4عاد دادن تدرُیی خود به مووال سفر از اوول مهمّ هر سفر طو نی ُا سختی است .در سفر اربعین
مهمترُن آمادگی مورد نیاز ،آمادگی برای پیادهروی است .لذا از چند مهاه – ُها اقهل ُهک مهاه  -قبهل
تمرُن پیادهروی را شروع کنید .اُن کار باُد از مقدار کم شروع شده و به تدرُج به میزان آن افزوده شود.
پیاده روی ،عالوه بر اُن که عضال و مفاول شما را آماده می کند؛ با بهبود گردش خون ،اثهر تقهوُتی
14

مثبتی بر تمام بدن و ازجمله قلٌ و مغز می گذارد و شما را برای سفر اربعین آماده تر خواهد کرد .تعرُهق
ناشی از اُن پیاده روی هم بتیاری از موادّ زائد بدن شما را دفهع مهی کنهد و بهه منزلهه ُهک پاکتهازی
عمومی قبل از سفر عمل می کند.
 -5به ُاد داشته باشید اعتیاد و مصر قرصهای کدئیندار در کوور عرا ممنوع بهوده و پلهیس عهرا بها
خاطیان به شد برخورد میکند.
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حضرت علي( عليه السالم) فرمودند:

لل سب ص ع َله َم ُ ق َّل َ ل ك ق َّل َ لط ق َّل َ
لم
« اذا اراد ا ه حاهن الح بده ا ه ِ ة ا الم و ِ ة ا عام و ِ ة ا نام»
« هن گامي كه خداوند سبحان ،صالح بنده اش را بخواهد ؛ كم گویي ،كم خوري و كم خوابي را هب او الهام فرماید».
مستدرك الوسائل ،ج  ،3ص 6١

چنان که گذشت ،بر اساس منطق طٌّ سنّتی ،وجود موادّ زائد در بدن می تواند ما را در سفری مانند سفر اربعهین
دچار موول کنند .اُن موادّ زائد به د ُلی پرخوری ،مصر غذاهای ناسالم ،کم تحرّکیُ ،بوست و  ...معمو ً در
بدن ما انباشت می شوند و به تدرُج زمینه ساز بیماری های گوناگونی مانند دُابت ،پرفواری خون ،کبد چهرب و
 ...می شوند .اُن موادّ زائد گاهی بر اثر تحرُواتی ،به حرکت درمی آُند و در بدن پخش می شهوند و موهوال
دُگری مانند دردهای عضالنی ،انواع جوش و دمل و  ...را به وجهود مهی آورنهد .بعضهی از از مههم تهرُن اُهن
تحرُوا ُعنی گرما و حرکت در سفر اربعین وجود دارند .مثالً با شروع پیاده روی اُهن مهوادّ زائهد در عضهال
سا پا رسوب می کنند و باعث گرفتگی و درد در عضال می شوند.
بنابراُن هر قدر بتوان قبل از شروع سفر میزان اُن موادّ زائد را در بدن کم کهرد ،انتظهار سهفری سهبک بهارتر و
آسان تر را خواهیم داشت.
پیونهاد ما اُن است که مدّتی قبل از سفر ،به طبیٌ حا در زمینه طٌّ سنّتی مراجعه کنید تا بر اساس مزاج و
مووال شخصی شما ،برنامه ای برای اوالح تغذُه و ساُر تدابیر زم در اختیارتان قرار گیرد .اگر به هر دلیهل
موفّق به اُن کار نودُد می توانید اُن توویه ها را مدّنظر داشته باشید و مواردی که براُتهان قابهل اجراسهت را
انتخاب کنید و انیام دهید:
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 -1پرخوری را کنار بگذارُد و با مصر کم غذاهای سالم و پرهیز از مصر غذاهای ناسالم و غلیظی ماننهد
انواع فتت فود ،ماکارونی ،غذاهای چرب و  ...خود را برای سفر آماده کنید .کم خوری و سالم خوری شما
را برای درک فیوضا معنوی اُن سفر هم آماده تر خواهد کرد.
ُ -2بوست خود را درمان کنید .برای اُن کار به فصل چهاردهم همین جزوه مراجعه کنید.
 -3عالوه بر درمان ُبوستُ ،وی دو هفته قبل از سفر خود را به اسهال بیندازُد .برای اُن کارُ ،هک قاشهق
غذاخوری برگ سناُ ،ک قاشق غذاخوری گل سرخ و ُگ قاشق غذاخوری گل خطمی را با دو لیوان آب
روی شعله کم بیوشانید تا ُک لیوان بماند .سپس آن راوا و شیرُن و میل کنید .به جای گل خطمی
می توانید بعد از خوردن اُن دارو دو-سه قاشق روغن بادام شیرُن میل کنید .با اُن کار چنهد بهار شهوم
شما به وور اسهالی عمل می کند که باعث پاکتازی برخی موادّ زائد خواهد شد .اُهن کهار را حهدّاکثر
سه بار به فواول سه-چهار روزه انیام دهید.
 -4چنان که اشاره شد افزاُش فعّالیت بدنی و ورزش به خصوص پیاده روی روزانهه در هفتهه ههای قبهل از
سفر ،عالوه بر آماده سازی عضال و مفاول ،به پاکتازی بدن شما هم کمک زُادی خواهد کرد.
 -5وبح ناشتا ُک قاشق غذاخوری خاکوی+سه قاشق غذاخوری سونیبین (ُا ُک قاشق مربّاخوری شهور
سرخ ُا ُک قاشق چاُخوری ترنیبین) را در ُک لیوان آب جوش رُخته داغ داغ (مثل چهای) بنوشهید و
سعی کنید تا دو ساعت بعد از آن چیزی میل نونید .انیام اُن کار سهاده از دو سهه هفتهه قبهل از سهفر،
عالوه بر درمان ُبوست ،پاکتازی مناسبی هم انیام می دهد .اُن دستور حتّی با خاکوی به تنهاُی ههم
اثرا بتیار خوبی خواهد داشت.
 -6افراد گرم مزاج می توانند از ُک ماه مانده به سفر چند بار در دوره های دو -سه روزه دستور آش ترش را
به اُن شرح انیام دهند:
وبحانه و ناهار و شام از اُن آش میل کنید و غذای دُگری مصر نونید .مواد مهورد اسهتفاده در طهبخ
آش ترش ،برنج ،دال عدس ،گردن ُا بال مرغ (پوست کنده) ،زردچوبه ،روغن زُتون ،سبزی (گوهنیز بهه
مقدار زُاد و تره و جعفری و شنبلیله به مقدار کم) است .در هر وعده ،آش با ُوی از اُن چاشنی هها (بهه
دلخواه) میل شود :رب انار ،سرکه ،آبغوره ،سما (عصاره) ،تمبر هندی .در وور احتاس ضعف در بهین
وعده ها ،شربت عتل استفاده شود.
 -7خوردن انار ملس ُا شیرُن به پاکتازی و دفع اخالط زائد از بدن کمک میکند .اگر انار در دسترس نبهود
خوردن روزانه  10تا  15عدد عنابُ ،ا ربّ انار ملس حلّ شده در آب هم خوب است.
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 -8شربت عنّاب و آوُون 5 :عدد عنّاب را با چنگال خراش داده با ُک قاشق غهذاخوری بهرگ آوُوهن و دو
لیوان آب روی شعله کم بیوشانید تا نصف شود .سپس آن را وا وکمی شیرُن و میهل کنیهد .شهربت
عنّاب و آوُون کمک زُادی به تصفیه خون و کاهش غلظت آن میکند.
ُ -9وی از تدابیر کارآمد برای پاکتازی بدن انیام حیامت ُا فصد است که باُد با توخی و تیوُز طبیٌ
حا انیام شود.
ُک داروی مناسٌ برای پاکتازی بدن ،کپتول کبد است که چون فرمولی سهاده دارد و داروُهی
-10
کمعارضه و قابل استفاده برای عموم است روش ساخت آن را کر می کنیم .برای ساخت اُن دارو ،تخم
گونیز ،شاهتره ،تخم کاهو ،عنّاب ،تخم کاسنى (هر کدام دو واحد)؛ رُوه رُوند ،سنا و برگ آوُوهن (ههر
کدام ُک واحد) را پودر کرده در کپتولهاى  500میلىگرمى رُخته نیم ساعت پیش از وبحانه و پهیش
از خواب دو عدد کپتول میل شود .اگر دسترسی به کپتول خالی ندارُد؛ براى هر بهار مصهر (ههر 12
ساعت)ُ ،ک قاشق مربّاخوری از پودر را در ُک و نیم لیوان آب با حرار مالُم بیوشانید تا ُک لیهوان
14
از آن باقى بماند .سپس ،دارو را وا و کمی شیرُن کرده تا گرم است میل کنید.

 - 14ناظم ،اسماعیل ،دارونامه طوبا (گزُده داروهاى میرب پزشوى اُرانى)1 ،جلد ،نور آبژ  -تهران ،چاپ :اول 1389 ،ه.ش.
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حضرت علي( عليه السالم) فرمودند:
« واذا قویت افقو علي طاعة الله  ،واذ ضعفت افضعف عن معصية الله»
مع
« هرگاه تواان بودي ،رب طاعت وبندگي خدا تواان باش واگر انتوان بودي از صیت وانفرماني خدا انتوان باش».
نهج البالغه فيض االسالم؛ ١268

بتیاری از ما دچار مووالتی مانند ضعف عمومی ،افت مورّر قند خون ُا فوار خون ،ختتگی زُاد ُها زودرس در
کارها ،ضعف عضال و  ...هتتیم که ممون است در طول سفر اربعین ما را دچار موول کنند .توهخی علّهت
دقیق اُن مووال و درمان تخصّصی آنها به عهده طبیٌ حا است .دراُن فصل دستورا نتبتاً عمومی کهه
برای اکثر افراد قابل اجرا و مفید هتتند را تقدُم می کنیم:
شربت عسل

عتل را با غلظت دلخواه (ُک تا ُک و نیم قاشق غذاخوری به ازای ههر لیهوان) در آب حهل کهرده کمهی آب-
لیموترش تازه (ُا آبلیموی خانگی) به آن اضافه کرده پس از خنک شدن به وور جرعهه جرعهه میهل کنیهد.
مصر دو سه لیوان از اُن ترکیٌ در روز کمک زُادی به قوّ بدنی شما میکند .میتوانید اندکی تخم شهربتی
ُا تخم رُحان و چند قاشق گالب و عر بیدموک هم به اُن ترکیٌ اضافه کنید.
شیربادام

شیربادام مقوّی عمومی ،مقوّی استخوانها و آرامبخش است.
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پنیاه گرم بادام درختی خام پوست گرفته ،دو لیوان آب سرد و دو قاشق غذاخوری عتل را خوب میوس کنید و
در طول روز خنک و جرعه جرعه میل کنید .شیربادام را هر روز تازه تهیه کنید.
فالوده سیب

فالوده سیٌ ،مقوّی عمومی بدن ،مقوّی قلٌ و مغز و معده ،خونتاز و نواطآور است.
ُک عدد سیٌ سرخ متوسّط ُا دو-سه عدد سیٌ گالب را بعد از جدا کردن پوست و هتهته رنهده کهرده ،بها دو
قاشق عر بید موک ،دو قاشق گالبُ ،ک قاشق تخم رُحان (ُا تخم شربتی ُا تخهم بهالنگو) و ُهک قاشهق
عتل مخلوط و بعد از خنک شدن در ُخچال و لعاب انداختن دانهها میل کنید.
دوسین

دوسین ترکیٌ سیاهدانه و عتل است که اثر تقوُتی خوبی بر بدن و سیتهتم دفهاعی آن دارد .اُهن ترکیهٌ در
خیلی از عطّاری ها موجود است امّا با آسیاب کردن ُک سوّم لیوان سیاهدانه و ترکیٌ آن با ُهک لیهوان عتهل
میتوانید آن را بتازُد .میزان مصر اُن ترکیٌ ،روی دو تا سه قاشق چاُخوری است .افراد گهرممهزاج باُهد از
دوسین مدبَّر استفاده کنند به اُن روش که سیاهدانه را  24سهاعت در سهرکه انگهور خیتهانده و بعهد از خوهک
کردن ،آن را آسیاب و با عتل مخلوط کنند.
دوسین در دوران بارداری و عاد نباُد مصر شود.
نخودآب

نخودآب ُک غذای بتیار سالم و مقوّی است که مداومت بر مصر آن در روزههای قبهل از سهفر بتهیار مفیهد
است .پیونهاد ما اُن است که همیوه هفتهای دو-سه وعده از اُن غذا استفاده کنید .اگر میتوانیهد در چنهد روز
قبل از سفر ،ناهار و شام نخودآب میل کنید .برای تهیه نخودآبُ ،ک لیوان نخود را با  50گرم گوشهت گوسهفند
(ترجیحاً بره)ُ ،ک قاشق غذاخوری سرخالی برنج اُرانی و مقداری آب با حرار مالُم پخته تا کامالً نهرم شهود
(حدود  4تا  5ساعت) .سپس ُک قاشق غذاخوری روغن بادامشیرُن و ُا روغن زُتون ،کمی نمهکُ ،هک عهدد
پیاز متوسط خردشده 5 ،گرم چوب دارچین و کمی زعفران سائیده اضهافه کهرده میگهذارُم ُهک سهاعت دُگهر
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بیوشد تا کامالً جا بیفتد .اُن غذا در انتها باُد کمی آب داشته باشد (مانند خورش) .اُن مقدار غذا برای ُک نفر
در ُک وعده کافی است.
نکته های مهم در مورد نخودآب

 پس از خوردن غذاهای حاوی نخود ،حداقل تا ُک ساعت آب نخورُد.
 در وورتی که ضعف ندارُد بهتر است اُن غذا را بدون نان مصر کنید .درغیراُنوور  ،از نان سنگک
برشته استفاده کنید.
 اضافه کردن کمی آب لیموترش برای طعمدهی به اُن غذا بالمانع است.
 افراد گرممزاج میتوانند اُن غذا را بدون ادوُه ُا با لیموعمانی طبخ ُا همراه کمی سرکه میل کنند .افراد
سردمزاج ،میتوانند عالوه بر دارچین و زعفران از زُره نیز استفاده کنند.
 افزودن برنج به نخودآب ،عالوه بر لعاب دادن و خوشطعم کردن غذا ،نفخ حاول از مصر نخود را هم
کم میکند.
 در وورتی که علیرغم افزودن ادوُه ،باز هم با خوردن نخودآب نفخ میکنیهد؛ مهیتوانیهد نخهود را از 24
ساعت قبل از طبخ ،خیتانده و چند بار آب آن را عو و پوست نخودها را جدا کنید.
 اُن غذا بدون گوشت هم قابل تهیه و مصر است .استفاده از گوشت پرندگان هم بالمانع است.
 در طبخ اُن غذا از اضافه نمودن گوجهفرنگی ،ربّ گوجه ،سیٌزمینی و  ...خودداری کنید.
 بهتر است بانوان باردار با موور پزشک خود از اُن غذا استفاده کنند.
شربت جلّاب

جلّاب ،مقوّی قلٌ و معده و مغز؛ خونتازُ ،ک نواط آور فهو العهاده و برطهر کننهده افتهردگی ،تهرسههای
غیرطبیعی و افوار منفی است.
ُک کیلو نبا سفید ُا شور ُا قند ُا عتل را با سه کیلو گالب ،روی شعله مالُهم بیوشهانید تها نصهف شهود.
سپس نیم مثقال (حدود دو و نیم گرم) زعفران را در کمی گالب حل کرده و به آن اضهافه کنیهد و بعهد از چنهد
دقیقه جوشیدن خاموش کنید و بعد از خنک شدن در ُخچال نگهداری کنید .در طول زمان جوشیدن ،مرتّبا کف
هاُی که روی ماُع در حال جوش جمع می شود را بگیرُد.
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روزی دو سه بار و هر بار نصف استوان شربت جُلّاب را در ُک لیوان آب رُختهُ ،ک قاشهق مربّهاخوری تخهم
شربتی (ُا تخم رُحان ُا تخم بالنگو) و کمی آبلیموترش اضافه کرده و بعهد از خنهک شهدن و لعهاب انهداختن
دانهها میل کنید.
حريره نیروزا

حرُره ی نیروزا ترکیبی است برای تقوُت قوای عمومی ورزشواران ،افراد متن ،در دوره نقاههت بیمهاریههای
مزمن و مبتالُان به کم خونی.
20عدد مغز بادام پوست کنده 4 ،عدد مغز گردوی سفید 15 ،عدد مغز پتته خام 5 ،عدد مغز بادام هندی 7 ،عهدد
خرمای رطٌ بدون هتتهُ ،ک عدد موز متوسطُ ،هک قاشهق غهذاخوری کنیهد خهام پوسهت کنهده 3 ،قاشهق
غذاخوری عتل طبیعیُ ،ک قاشق غذاخوری پودر نارگیل ،کمی پودر زعفران و  5لیوان آب سهرد را در دسهتگاه
مخلوط کن رُخته و به آرامی مخلوط کرده تا کامالَ ُونواخت و ُودسهت شهود .معیهون نیهروزا را در ُخچهال
نگهداری کنید و بتته به میزان فعّالیت ،روزی سه قاشق چاُخوری تا مربّاخوری مصر کنید.
تذکّر :مصر اُن معیون در مبتالُان به دُابت ،چربی خون ،افراد چا و گرم مزاجان و افراد دچار موهوال
گوارشی باُد با احتیاط و تنها با تیوُز پزشک باشد .قیمت با ی اُن معیون هم مانع بعدی در راه استفاده از آن
است.
حريره نارگیل

حرُره نارگیل برای جبران کمبود وزن سردمزاجان ،دفع امرا
تولید خون مناسٌ و نیز تقوُت قوای عمومی موثر است.

بلغمی و سوداوی ،تقوُت حرار غرُزی و رشد،

 2قاشق عذاخوری پودر مغز بادام 3 ،قاشق غذاخوری پودر نارگیهل 2 ،قاشهق عهذاخوری نواسهته ،کمهی ههل و
زعفران آسیاب شده و به میزان زم شور را در آب رُخته و به آرامی حرار دهید تا قهوام بیاُهد .حرُهره آمهاده
شده را در ُخچال نگهداری نماُید و هر روز با کمی نان ،به عنوان ُک وعده غذاُی میل کنید.
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شربت انجیر

شربت انییر از ترکیبا داروُی است که تقوُت قوای عمومی بدن بهوُژه در افراد ضعیف و متن ،اُیهاد لینهت
طبع و کمک به درمان ُبوست ،افزاُش رطوبت بدنهای خوک و  ...برخی از خواصّ آن است.
نیم کیلو انییرخوک را شٌ تا وبح در  8لیوان آب خیتانده ،سپس با حرار مالُم کامالً بپزُد .سپس عصهاره
آنرا گرفته با ود گرم شور سرخ ،روی حرار کم بیوشانید تا قهوام بیاُهد .شهربت انییهر بههدسهت آمهده را در
ُخچال نگهداری و هر  6ساعتُ ،ک قاشق غذاخوری آن را میل کنید.
عصاره دنده

اُن ترکیٌ در تقوُت استخوانها و عضال اثر فو العادهای دارد.
ُک کیلو دنده گوسفند که به اندازه  2-3سانتیمتری خرد شده است را با ُک قابلمه آب روی حرار قرار دهید.
نصف استوان آب لیموترش تازه به آن افزوده ،اجازه دهید  24ساعت به آرامی بیوشد .سهپس بها وهافی خیلهی
خیلی رُز وا کرده بعد از کمی سرد شدن داخل قالٌ ُخ رُخته در فرُزر نگهداری کنید .در زمان پخهت غهذا
ُک قالٌ جدا کرده به غذا افزوده شود.
پودر سنجد

پودر سنید کامل (شامل پوست و گوشت و هتته سنید) داروی شناختهشدهای است که تقرُباً در ههر عطّهاری
پیدا میشود .مصر پودر سنید از بهترُن راهها برای تقوُت استخوانها و عضال  ،و بهوُژه سا پاست .اکثهر
افراد میتوانند از مخلوط پودر سنید با شیر و عتل استفاده کنند .اگر موول تحمّل شیر دارُد میتوانیهد آب ُها
عرقیا را جاُگزُن شیر کنید.
تذکّر :مصر پودر سنید ممون است منیر به ُبوست شود.
پودر پوست تخم مرغ

پوست تخممرغ ُک منبع ساده ،سالم ،ارزان و بتیار مؤثّر در تأمین کلتیم مورد نیاز بدن و تقوُت استخوانها و
عضال است.
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پوست تخممرغهای مصرفی خود را دور نیندازُد؛ آنها را خوب بووُید و در آفتاب خوک و سپس آسهیاب کنیهد.
پودر حاول را با عتل مخلوط کنید و روزی دو -سه قاشق چاُخوری از اُن معیون میل کنید.
ساير موارد

انواع قاوو و قوّتو ،معیونهای حاوی مغزها (اوطالحاً معاجین لبوب ،مثال ساده آن چههارمغز) ،جوانهه گنهدم،
کباب گوشت گوسفند ،زرده تخم مرغ نیم برشت (عتلی) میتوانند استفاده شوند.
قرص آُرونپالس (خبث الحدُد) که ُک مومّل آهن بر اساس فرمو سیون طهٌّ سهنّتی اسهت؛ بهرای درمهان
سرُع افراد دچار کمخونی فقر آهن ُک گزُنه مناسٌ است.
برای افرادی که ضعف زُادی دارند استفاده از معیون ژل روُال ُک پیونهاد فو العاده است هرچند قیمهت آن
با ست.
انواع مولتیوُتامینها و مومّلهای خوراکی ُا تزرُقی موجود در بازار داروُی رسمی کوور هم با موور پزشک
میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
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حضرت علي( عليه السالم) فرمودند:
سخ
لح
كس
« من لم يصبر علي مضض ا مية؛ طال سقمه :ي كه رب تي رپهيز صبر نكند  ،بيمارياش طوالني شود».
غررالحکم و دررالکلم

از آنجا که به دلیل تراکم زُاد جمعیت در اُام اربعین میزان خدما پزشوی و بهداشتی در دسهترس زائهران بها
محدودُت هاُی رو به رو است ،توویه میشود افراد دچار بیماریهای مزمنی چون دُابت ،فوهارخون ،بیمهاری-
های قلبی -عروقی ُا تنفّتی ،ورع و تونّج که دارای شراُط خاص هتتند و نیهاز بهه مراقبهت ههای پزشهوی
خاوی دارند و نیز زنان باردار از شرکت در پیاده روی اربعین خودداری و برای تور به عتبها عالیها زمهانی
دُگر را انتخاب کنند .در وور اورار بر رفتن به اُن سفر ،زمان را به گونهای تنظیم کنید کهه قبهل از ازدحهام
روزهای منتهی به اربعین ،از سفر برگردُد.
اما اگر قصد شما برای اُن سفر جدّی است نوا

ُل را مورد توجّه وُژه قرار دهید:

 -1حتما قبل از سفر به پزشک معالج خود مراجعه و درباره میاز ُا غیرمیاز بودن سفر با او موور کنید.
 -2در وور تأُید پزشک ،احتیاطاتی که باُد در طول سفر رعاُت نماُید را از زبان او بونوُد و دسهتورا و
داروهای خاص بیماری خود را تهیه کنید و در سفر به همراه داشته باشید.
 -3داروهای مصرفی خود -به وُژه داروهای روان پزشوی ،ورع ،فوار خون ،بیماریهای قلبی و دُابت -را
به اندازه کافی -و ترجیحا کمی بیش از نیاز -همراه داشته باشیدُ .ادتهان باشهد بالفاوهله قبهل از سهفر
اربعین وقت مناسبی برای ترک ُا کاهش مصر داروهای شیمیاُی نیتت.
 -4در بتتن کوله و ساک ،همه داروهای خود را ُک جا قرار ندهید و مقداری را در کیف دستی و مقداری را
در کوله و ُا ساک جاسازی کنید.
 -5از تنهاُی متافر کردن پرهیز نماُید و در قالٌ کاروان و ُا در گروه های چند نفری حرکت کنید.
25

 -6همراهان خود را از بیماری و نوع داروهاُی که مصر میکنید مطلع سازُد.
 -7موخصا خود ،بیماری و سوابق آن و داروهاُی که مصر میکنید را روی ُک کار نوشته به گهردن
خود بیندازُد.
 -8متناسٌ با توان خود پیاده روی نماُید و از آوردن فوار بیش از حد به خود اجتناب نماُید .هر جا زم شد
قتمتی از متیر را با اتوموبیل طیّ کنید.
 -9در وور احتاس ناخوشی عمومی هر چه سرُعتر و قبل از اُن که بیماری حاد شود به مراکهز درمهانی
متیر پیاده روی مراجعه کنید.
نتخه داروهای مصرفی را به همراه داشته باشید تا در وور نیاز بتوانید آنهها را از داروخانهههای
-10
عرا ُا مراکز پزشوی متیر پیاده روی تهیه کنید .از پزشک خود بخواهید نام ژنرُک و علمی داروهها را
بنوُتد و از نوشتن نام تیاری آنها خودداری کند تا در تهیه آنها دچار موهول نوهوُد .البتهه بهه همهراه
داشتن نتخه برای پیشگیری از مووال مربوط به بازرسیهای لٌ مرز هم میتواند مهم باشد.
توجه داشته باشید اموانا همودُالیز برای بیماران دُالیزی در اُام اربعین در عرا وجود نهدارد و
-11
اُن دسته از بیماران در بیمارستانها و درمانگاههای عرا پذُرش نمیشوند.
پُرفشاری خون

 -1داروهای خود را به همراه داشته باشید و در طول سفر منظّم استفاده کنید.
 -2در طول سفر به طور منظّم در موکٌ های درمانی فوار خون خود را کنترل کنید.
 -3از پرخوری و مصر غذاهای شور ،چرب و تند و تنقّال شور خودداری کنید.
 -4در گرمای زُاد و در زُر تابش متتقیم آفتاب پیاده روی نونید.
درمان

در وور افزاُش فوار خون در طول متیر پیادهروی:
 -1بهتر است در جای خنوی به استراحت بپردازُد و پاهای خود را ماساژ دهید تا فوار خون کهمکهم تنظهیم
شود.
 -2در وور نیاز ،داروهاُی که همیوه مصر میکنید را برای کاهش فوار خون استفاده کنید.
 -3اگر باز هم فوار خون کنترل نود به واحدهای درمانی مراجعه کنید.
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 -4در وور تماُل به درمانهای طبیعی اُن روش ها می توانند به شما کمک کنند:
 .aچند قطره روغن سیاهدانه ُا قطره نازُل زُر زبان خود برُزُد تا جذب شهود .جوُهدن چنهد عهدد
سیاهدانه هم در کاهش فوار خون مؤثّر است.
 .bمقداری آب لیموترش ُا سرکه را مخلوط با کمی آب ،جرعه جرعه و آرام بنوشید.
ديابت

 -1تنظیم گلوکومتر قبل از شروع سفر و استفاده وحیح از آن در طول سفر و مصر منظّم داروههای مهورد
استفاده برای هر فرد دُابتی زم است .لذا قبل از سفر از وحت عملورد دستگاه گلوکومتر خود اطمینان
حاول کرده و در طول سفر آن را به همراه داشته باشید تا در وور بروز عالُم با ُا پاُین رفتن قنهد
خود فورا متوجه شده و اقدام مقتضی را به عمل آورُد.
 -2بیماران دُابتی بیش از دُگران باُد به کمّیت و کیفیت تغذُه خود در طول سفر دقّت داشته باشند .توویه
می کنیم فصل ُازدهم همین جزوه را به دقّت مطالعه کنید.
 -3مهم ترُن نوته برای دُابتی ها در طول متیر پیادهروی مراقبت از پاهاست .ضمن رعاُت متائل مربوط
به انتخاب کفش مناسٌ:
 .aحتما از جوراب نخی استفاده کنید.
 .bاز دمپاُی استفاده نونید.
 .cدر فواول مناسٌ استراحت کنید و پاهای خود را از داخل کفهش خهارج کهرده ،جهورابهها را در
بیاورُد و پاهای خود را به خوبی وارسی نمانید.
 .dبروز هرگونه تاول و زخم را جدی بگیرُد و هر چه سرُع تر بهه مراکهز درمهانی بهین راه مراجعهه
نمانید.
 .eبهتر است روزی دو سه بار پاها را شتتوو داده و سپس به دقّت خوک کنید.
 .fروغن مالی پاها با روغن های مناسٌ ،قدم بعدی است .روغن حنظل ُوی از بهتهرُن روغهن هها
برای ماساژ پای افراد دُابتی است ولی باُد مراقٌ افت قند احتمالی بعد از اسهتفاده از آن باشهند.
روغنهاُی مانند روغن بنفوه ،بادام شیرُن ،و انواع پمادهای نرمکننده ههم پیوهنهادهای بعهدی
هتتند.
 -4موول شاُع دُگر ،افت قند ناشی از پیاده روی ،گرما و  ...است.
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پیشگیری از افت قند

اگر سابقه افت مورّر قند در چنین شراُطی را دارُد:
 -1از مصر سردیها مثل ماست و دوغ پرهیز کنید.
 -2هر ُوی دو ساعتُ ،ک قاشق مرباخوری عتل را در دهان بگذارُد و وبر کنید تا خودش به آرامهی آب
شود.
 -3بادام و شور را متاوی پودر کنید و روزی چند بار میل کنید .اگر مزاج سهردی دارُهد میتوانیهد کنیهد و
پودر نارگیل را هم به اُن ترکیٌ اضافه کنید .میتوانید در اُن ترکیٌ و ترکیٌهای موابه به جای شور
از عتل استفاده کنید.
 -4ترکیبی از مغزها و به وُژه بادام؛ نخودچی؛ کومش ُا موُز؛ انییر خوهک؛ خرمهای خوهک و  ...همهراه
داشته باشید و در طول متیر ،آهتته و پیوسته و با جوُدن زُاد ُا نگه داشتن در دهان میل کنیهد؛ مهثال
ُک مغز بادام در طول ُک ربع پیاده روی.
تذکّر :خرما در طول متیر به فراوانی توزُع میشود و نیازی نیتت از اُران به همراه برده شود.
درمان افت قند

زمانی که دچار افت قند میشوُد کمی عتل را داخل دهان بگذارُد تا کمکم آب شود .اُن بهترُن و سرُعترُن
راه برای افزاُش قند خون است .ساُر راههای معرّفی شده در قتمت پیوگیری هم میتوانند در زمان درمان بهه
کار گرفته شوند.
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امام صادق( عليه السالم) فرمودند:
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« ِا ِ ح سفرك بالصدق ِة و اخرج إذا بدا لك؛فإنك ترِي سالمة ِرك ».

« مسافرت خود را با صدقه دادن آغاز كن و هرگاه خواستي بيرون ربو ؛زريا [ با صدقه دادن ] سالمت سفرت را مي خري».
بحار األنوار؛ ج ٥؛ ص ١03

 -1در طول متیر از لباس های نخی ،گواد و راحت استفاده کنید .لباسهای تنگ و دارای الیها مصهنوعی
اموان عر سوز شدن و اُیاد حتاسیت و ناراحتی پوستی را با میبرند .لباس زُر نیز بهتر است نخهی
و گواد باشد.
 -2با توجه به احتمال سرد و گرم شدن و تفاو دما در موانها و ساعا مختلف در عرا بهتر است لباس
طوری انتخاب شود که به وور ُه ُه بوده و قابلیت کم و زُاد کردن در طهول راه را داشهته باشهد.
پس به جای همراه بردن لباس های گرم حییم ،چند ُه لباس سبک و کم حیم داشه باشید .اسهتفاده
از چند ُه لباس سبک باعث میشود هوای بین اُن لباس ها به وور عاُق عمهل کهرده و از خهروج
گرمای بدن جلوگیری کند .از طرفی بتته به گرمی و سردی هوا در طول شهبانه روز مهی توانیهد حیهم
لباس ها را کم ُا زُادکنید.
برای مثال می توان از کاپونهاُی که زُپ دار است و ُه روُی و زُرُن آن و گاه کاله و آستین ههای
آنها نیز با زُپ از هم جدا می شود استفاده نمود که از ُک لباس حتی ا موان استفاده چند منظوره بوود
(با توجه به لزوم سبکبار سفر کردن).
 -3به همراه بردن ُک پتوی متافرتی سبک نیز توویه می شود.
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 -4بهتر است دو جفت جوراب نخی ُا حولهای داشته باشید تا در وور لزوم جوراب خهود را عهو
تعرُق پا و کثیف بودن جوراب ،عواملی هتتند که می توانند باعث تاول زدن و آسیٌ پاها شوند.
 -5برخی ترجیح میدهند ُک کیته خواب سبک تهیه کرده با خود ببرند تا اگر محل مناسهٌ بهرای خهواب
نیافتند از آن استفاده کرده و از سرما و آسیٌ حورا و  ...محفوظ بمانند .اُن اقدام بتته به نظر شخصی
شما دارد به خصوص که کمتر پیش میآُد که جای خواب مناسٌ پیدا نوود.
 -6بهتر است ُک دستمال پارچه ای نخی ُا چیزی مانند چفیه تهیه کنید تا هم هنگام خواب سر خود را بها
آن بپوشانید و هم به عنوان ساُه بان ،حوله ،روبالوی ،شال کمهر ،پوشهش جلهوی چوهم و بینهی بهرای
محافظت از گرما و سرما و گرد و غبار و  ....از آن استفاده کنید.
 -7استفاده از کاله لبهدار (بهخصوص برای آقاُان) برای جلوگیری از تابش آفتاب ُها ورود گهرد و غبهار بهه
چومها مفید است .می توانید از عینک آفتابی مناسٌ نیز استفاده نماُید.
 -8همراه داشتن لوازم شخصی فردی مثل متواک ،وابون ماُع ُا جامد ُا وابون کاغهذی ،ژل ضهدعفونی
کننده دست ،دستمال کاغذی و ماسک ُکبار مصر زم است.
البته بتیاری از اُن وساُل مانند دستمال کاغذی به وفور در متیر توزُع میشوند.
 -9وساُلی مانند عینک طبّی ،سمعک ،عصا و  ...را هرگز فراموش نونید .ترجیحاً -و به وُهژه در موانههای
شلوغ -از بند عینک استفاده کنید .آوردن ُک عینک خیره را هم مدّنظر داشته باشید.
به همراه داشتن ُک دمپاُی نرم و راحت برای استفاده در حمّام ُا استفاده در مواقعی که کفش ُا
-10
پا آسیٌ دُدهاند هم خوب است .البته در وور نیاز اموان خرُد دمپاُی در شهرهای عرا ُها در طهول
متیر فراهم است.
ُک لیوان تاشو ُا لیوان کوچک درب دار ،قاشق و چنگال ،حوله ،ملحفهه سهبک ،متهواک ،نهخ و
-11
سوزن ،چاقوی کوچک ،ناخن گیر و  ...همراه داشته باشید .برخی از وساُل به وور چند منظهوره دارای
قاشق و چنگال و ناخنگیر و چاقو و  ...تاشو در ُک دستگاه هتتند که برای جلوگیری از سنگین شدن بار
در چنین سفرهاُی استفاده از آنها مفید است .بهتر است ُک ظر پالستیوی کوچک و سبک و درب دار
همراه داشته باشید تا در وورتی که محل سرو غذا نامناسٌ بود ،بتوانید ظر غذای شخصی خهود را بها
غذا پر کرده و در جای مناسٌ میل کنید.
به همراه داشتن مقداری باند ،گاز ،چتٌ ضدّ حتاسیت و دستوش پالستیوی ُهکبارمصهر در
-12
طول سفر توویه می شود.
کنیهد.
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خصوصیات کوله مناسب

بهترُن ساک برای حمل وساُل در اُام پیادهروی کوله است .قبل از سفر ُک کوله پوتی جادار و سهبک تهیهه
کنید و وساُل خود را در آن قرار دهید .دست گرفتن ساک و کیف دستی شما را خیلی زود ختهته خواههد کهرد.
بهتر است خانم ها برای سفر چادری تهیه کنند که اموان استفاده از کوله پوتی با آن وجود داشته باشهد؛ ماننهد
چادر ملی.
کوله مناسٌ ،کولهای است که متناسٌ با قد شما باشد؛ سنگین نباشد؛ به خهوبی روی پوهت بنوهیند؛ گهردن و
شانهها را آزار ندهد؛ اطرا کمر را در بر بگیرد و دارای دو بند برای تنظیم کوله بر روی شانههاُ ،ک بنهد بهرای
بتتن دور کمر و ُک بند برای بتتن دور قفته سینه باشد.
نحوه چیدمان وسايل و بستن کوله

 بار اضافی با خود برندارُد؛ حمل ُک کوله سنگین برای چند روز متوالی نیروی جتمی شما را بهه شهد
کاهش می دهد .وزن کوله پس از پرشدن نباُد بیش از  20تا  25درود وزن بدن فرد باشد.
 ابتدا همه وساُلی را که قرار است داخل کوله بگذارُد ،آماده و بعد اقدام به بتتن کوله نماُید.
 وساُلی را که در طول روز به آنها احتیاج ندارُد در قتمت انتهاُی کولهه و وسهاُلی را کهه موهرر از آنهها
استفاده میکنید در قتمت با ُی قرار دهید.
 در چیدمان وساُل بر مبنای وزن آنها عمل کنید .وساُل سبک در انتهای کوله ،وساُل سنگین در قتمت
وسط کوله نزدُک به ستون فقرا (در قتمت داخلی کوله) و بهاز ههم وسهاُل سهبک در کنهار وسهاُل
سنگین در قتمت خارجی کوله و در نهاُت وساُل نیمه سنگین در سر کوله.
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نحوه استفاده از کوله

 کوله را به دوش بیندازُد و با بند کمری ،کوله را درست بر روی استخوان لگن محوم کنید.
 بندهای روی دو طر شانه را به طور همزمان گرفته و به وور هماهنگ و مهوازی بهه گونههای آن را
تنگ کنید که بندهای آن درست روی شانه قرار گیرند.
 در آخر بند روی ناحیه قفته سینه را به گونهای ببندُد که منیر به سختی در تنفس نوود.
 کوله باُد به طورکامل بر روی ستون فقرا ثابت شود.
 همواره برای استفاده از کوله از دو بند آن اسهتفاده کنیهد و از انهداختن کولهه بهر روی ُوهی از شهانههها
خودداری نماُید.
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کفش مناسب

کفش مناسٌ برای پیادهروی کفوی است که:
 سبک ،نرم و راحت باشد.
 کفش های پنیه بارُک به هی وجه مناسٌ اُن سفر نیتتند .نوک کفهش نباُهد پهای شهما را بزنهد ُها
انگوتان در آن فورده شوند.
 کف آن دارای قوس متناسٌ با قوسهاس طبیعی پا باشد و انعطا کافی داشته باشد.
 قتمت زُر کفش عاجهای مناسبی داشته باشد تا راه رفتن شما را تتهیل کند.
 ارتفاع کف کفش در قتمت پاشنه تا م پا مناسٌ باشد.
 از کفش هاُی استفاده کنید که اموان چرخش هوا در آنها وجود داشته باشد تا از عر کردن پاها و اُیاد
تاول و ُا احیانا قارچ بین انگوتان جلوگیری شود.
 قتمت جلویکفش انعطا پذُری کافی داشته باشد به طوری که بتوانید به راحتی به میزان  45درجه آن
را خم کنید.
 دارای پاشنه نرم باشد تا به کمر فوار زُادی وارد نوود.
 پاشنه بلند کفش ُا کفی نازک آن از عوامل متتعدکننده مووال عضالنی -مفصلی در طول سفر است.
 بهتر است کفش را از مدتی قبل بپوشید تا شول پای شما را به خود بگیرد .کفش های نو ممون است در
روزهای ابتداُی پوشیدن ،پا را ا ُت کنند.
 استفاده از کفی های چرم طبیعی ارزان قیمت درون کفش ها سبٌ می شود فوار کمتری به کف پا وارد
شود.
 انتخاب کفش های بند دار توویه نمی شود زُرا در طی پیاده روی در وورتی که نیاز به استراحت داشته
باشید ،باز و بتته کردن مورر بند ممون است در ازدحهام و شهلوغی متهیر و ختهتگی جتهمی ،شهما را
کالفه کند .از سوی دُگر اگر به هر دلیلی در طول سفر بند کفوتان پاره شد ،کفش در پاُتان نمی ماند و
ممون است برای تهیه بند سالم دچار موول شوُد .با اُن حال اگر در طول سفر پاهاُتهان ورم میکننهد
بهتر است از کفش بنددار استفاده کنید تا در مواقع لزوم بتوانید اندازه کفوتان را تنظهیم کنیهد .تصهمیم-
گیری نهاُی در اُن مورد بتته به عادا و راحتی شما دارد.
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ُ ک جفت دمپاُی راحت و نرم تهیه کنید و در طول سفر همراه داشته باشید تا در وور اُیهاد موهول
برای پاُتان (تاول زدن ،عر سوز شدن و  )...بتوانید از آن استفاده کنید.
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« الس ر زان ا وم :ر ،سنگ حك مردمان است».
ِ
مکارماالخالق ،ص 2٤0

سفر هواُی ،مخصوواً سفرهای راه دور ،متافران را در معر
آنها اثر نامطلوب بگذارد.

عواملی قرار می دهد که ممون است بر سهالمت

اگر قتمتی از متیر (اُران تا عرا ) را با هواپیما طی میکنید:
 -1در متافر هواُی در اثر تقلیل فوار هوا در کابین هواپیما ،هوا در تمام حفره های بدن منبتط میشهود.
انبتاط گاز در دستگاه گوارش احتما تا حدی باعث ناراحتی میشود که در وور استفاده از نوشابههای
گازدار تودُد می شود .بالفاوله قبل از پرواز ُا در هواپیما از مصر اُن نوشابه ها پرهیز کنید.
 -2هنگام وعود هواپیما ،هوای داخل گوش میانی و سینوس ها خارج می شود .هنگام فرود به ارتفاع پاُین-
تر ،هوا باُد در جهت مخالف به گوش میانی و سینوس ها برگردد تا تفاو فوار ُوتان گردد .با بلعیدن،
جوُدن و خمیازه کویدن ،ناراحتی ناشی از اُن قضیه برطر می گردد .اگهر موهوال همچنهان بهاقی
بماند ،حالت بازدم با دهان و بینی بتته و با فوار (مانور والتالوا) معمو موثر است .در کودکان و نوزادان
با غذا دادن ُا دادن پتتانک عالُم کاهش می ُابد.
 -3کتانی که عفونت گوش ،بینی و سینوس دارند ممون است در نتییه عدم توانهاُی در ُوتهان سهازی و
تعادل در تفاو فوار ،دچار درد و جراحت شوند .لذا بهتر است در حین پرواز از قطره ضهد احتقهان بینهی
استفاده کنند.
 -4رطوبت نتبی داخل کابین هواپیما پاُین و بین  10تا  20درود متغیر است .اُن رطوبهت پهاُین مموهن
است باعث ناراحتی چوم و دهان و بینی شود .با نوشیدن ماُعا کافی قبهل و هنگهام پهرواز و مرطهوب
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کردن پوست و استفاده از عینک به جای لنز تماسی ( زُرا در هنگام پرواز ،اشک کافی برای لغزنده کردن
سطح تماس لنز با قرنیه ترشح نمی شود) می توان از اُن موول جلوگیری کرد.
 -5گرچه برای داخل هواپیما ،هوای فورده تأمین می گردد ولی در اُن حال نیز فوار ههوا از فوهار ههوا در
سطح درُا کمتر است .در نتییه ،اکتیژن هوا تقلیل می ُابد .اغلٌ متافران برخوردار از سالمت قادر بهه
جبران طبیعی اُن میزان کمبود اکتیژن هتتند اما ممون است بیماران عهرو کرونهری قلهٌ ،بیمهاران
دچار موول رُوی ،اختالل عرو مغزی و کم خونی قادر به جبران نباشند .از آن جاُی که فوار اکتیژن
خون شرُانی اُن بیماران در سطح زمین هم کمتر از حد طبیعهی اسهت کهاهش بیوهتر در فوهار داخهل
هواپیما ممون است موجٌ سلٌ آساُش ُا وخامت بیمارُوان گردد .اُن افراد بهتر است بعد از موهور
با پزشک خود ،درباره متافر هواُی تصمیم بگیرند.
 -6افرادی که به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته اند ،به علت احتمال آسیٌ دُدن از انبتاط گاز ،برای
مدتی نباُد پرواز کنند .اُن زائرُن هم باُد با پزشک معالج خود مواوره های زم ر ا انیام دهند.
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لقمان نبي ( عليه السالم) فرمودند:
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« اگر با عده اي سفر شدي،رد كاراه با آنها زياد مشورت كن و مرتب هب روي آانن م ن و رد زاد و توهش ات ت هب آانن شنده باش ».
بحار األنوار؛ ج 28؛ ص 2٧١

 -1در سفر ،بدن درگیر شراُط غیرمعمول است؛ لذا نباُد او را به چیزهای دُگهر موهغول کهرد .پرخهوری ُها
خوردن غذاهای نامناسٌ ،فوروخیال ،جرّو بحث با همتفران ،کمخوابی و  ...ازجمله اضافه بارههای قهوّه
مدبّره بدن هتتند که میتوانند قدر او در حفظ تعادل بدن را کاهش دهند.
 -2در طول سفر از عطر مناسٌ استفاده کنید .اُن کار باعث نواطافزاُی و تقوُت جتهمی و روحهی خهود و
اطرافیانتان شده بوهای نامطلوب را نیز پنهان میکند.
 -3شتتووی دست سادهترُن و البته مؤثرترُن روش برای جلهوگیری از انتقهال عفونهت اسهت .شتتوهوی
دست با آب و وابون باُد حتما بعد از رفتن به توالت ،قبل از غذا خوردن و قبل از تهیه و آماده سازی غذا
انیام شود.
طرز شتتن وحیح دستها با آب و وابون به اُن وور است که باُد دست را زُر شیر آب بها وهابون
ماُع آغوته کرده و به مد  30ثانیه کف دسهت ،پوهت دسهت ،ی انگوهتان و ناخنهها را بهه خهوبی
بووُید.
همراه داشتن ژل ضدعفونی کننده دست نیز توویه میشهود .در مهواردی کهه دسترسهی بهه آب مموهن
نیتت اُن نوع ژلها میتوانند برای ضدعفونی کردن دستها به کار روند.
 -4از مصر چای و آب داغ در لیوان های شفا ُک بار مصر خودداری کنید.
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 -5در مواقع بروز بارشهای پاُیزی به دلیل آلوده بودن هوای کوور عرا حتما در محیط متقف و سربتته
قرار بگیرُد و در زُر باران نمانید.
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ّ
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م
حضرت اميرا ؤمنين ،علي( ،عليه السالم) فر وده اند:
« ...و سر البردین :رد زمان دو خنکي(بامداد و عصر) راه پيمایي كن».

5

وسائل الشيعة ،ج  ،٤ص 238

 -1از مدّتی قبل از سفر به طور منظّم و افزاُنده پیادهروی کنید.
ُ -2وی از اولی ترُن د ُل ختتگی ،کوفتگی و گرفتگی عضالنی در طول سفر ،وجهود اخهالط فاسهد در
بدن است که با شروع پیاده روی در بدن به حرکت درآمده و به وُژه در مناطقی مانند سا پا رسوب می
کنند .بنابراُن پاکتازی مناسٌ بدن از اُن اخالط در اُّام قبل از سفر از بهترُن اقداما برای پیوهگیری
از اُن مووال است .حتماً اُن کار را با موور ُک فرد میهرّب در زمینهه طهٌ سهنّتی انیهام دهیهد.
توضیحا کاملتر در اُن زمینه در فصل سوّم همین جزوه آمده است.
 -3برای افزاُش توان عضال  ،عالوه بر توویه های بند ُک و دو ،مصر خوراکی هاُی مانند پودر سنید،
معیون پودر پوست تخم مرغ و عتل ،بادام ،انییر ،کنید ،خوراک قلم گاو ُا پاچه گوسفند ُا پای مرغ و
 ...بتیار مؤثّر است.
 -4بهتر است از مدّتی قبل از سفر ،هر شٌ عضال سا و ران خود را با روغنی مانند روغن زُتهون ماسهاژ
دهید .اُن کار عالوه بر قوی کردن عضال  ،موادّ زائد موجود در آنها را هم تحلیل می برد.

 - 15این حدیث شریف بر رفته از توصیه های حضرتش(علیه السّالم) به « معقل ابن قیس ریاحی» است هنگامی که او را برای جنگ با شامیان روانه کرد.
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 -5نوا مهمّ مربوط به انتخاب کفش و بتتن کوله (فصل شوم) را رعاُت کنید.
 -6استفاده از عصا ُا چوبدستی مناسٌ ،در کاهش فوار به عضال اثر زُادی دارد.
 -7قبل از شروع پیاده روی با نرمش های مناسٌ کمی خود را گرم کنید .در پاُان پیاده روی هم چند دقیقه
وبر کنید تا حرار بدن شما تعدُل شود و سپس به استراحت بپردازُد.
 -8بدون عیله پیادهروی کنید .طول زمان پیادهروی را کمکم افزاُش دهید .پیاده روی باشهتاب و زُهاد بهه
وُژه در روز اول ممون است موجٌ گرفتگی شدُد عضال شود.
 -9سرعت راه رفتن خود را کم و طول گامهای خود را کوتاه کنید.
ترجیحا در ساعا اولیه روز قتمت بیوتری از متیر مورد نظر را بپیماُیهد و در سهاعا میهانی و
-10
همراه با تابش آفتاب ،کمتر به خود فوار بیاورُد.
بتته به قوای بدنی خود ،در حین پیاده روی ،در فواوهل مهنظم ،اسهتراحتهای کوتهاهی داشهته
-11
باشید .اُن استراحت ها باُد قبل از احتاس ختتگی باشند.
استراحت ُوی -دو ساعته بعد از ناهار ،قطع پیادهروی ُوی -دو ساعت قبهل از غهروب آفتهاب و
-12
استراحت کامل شبانه از ضرورُا اُن سفر هتتند.
اگر احتاس ختتگی زُاد ،تعرُق بیش از حد ،طپش قلٌ ُا افت فوار داشتید؛ پیهادهروی را قطهع
-13
کنید؛ چند دقیقه به پوت دراز بووید و بعد از طبیعی شدن ضربان قلٌ به آرامی متیر را ادامه دهید.
به میزان نیاز خود آب بنوشید .در کنار مصر آب ،از موادی که نمک بیوتری دارند مثهل آجیهل
-14
شور ُا دوغ به میزان کم استفاده نماُید و ُا همراه میوه نمک بخورُد.
در منازل و موکٌهای بین راه ،پای خود را با آب خنک بوهوُید ُها آنهها را مهدّتی در آب خنهک
-15
بگذارُد .البته در هوای سرد اُن کار را با آب گرم انیام دهید.
هر شٌ ،عضال خود -به وُژه عضال سا پا ،م پا و کمر -و نیز ناخنها و پاشنههای پاها را
-16
با ُک روغن ماساژ دهید .اُن کار را حتّی اگر احتاس درد و کوفتگی هم ندارُد انیهام دهیهد .در ههوای
سرد از روغن بابونه ،شوُد ،سیاهدانه ،کوهان شتر ،شترمرغ و  ...و در هوای گرم از روغن بنفوه ُها بهادام
شیرُن استفاده کنید .روغن زُتون در زمتتان و تابتتان قابل استفاده اسهت .داروههای ضهد درد حهاوی
عصاره رزماری و ُا منتول هم به شما کمک زُادی خواهند کرد.
اگر براُتان مقدور بود در پاُان پیاده روی روزانه ُک ساعت استراحت کنید؛ سپس استحمام با آب
-17
گرم کرده و بعد از استحمام ،روغن مالی های فو را انیام دهید .البته در وور اموان به وُژه اگر ساُر
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زائرُن برای استفاده از حمّام در نوبت نیتتند ،بهتر است روغن مالی در حمّام انیام شود .روغنهی کهه در
حمام مالیده می شود بیوتر جذب بدن می شود و خووی بدن را از بین می برد .البته چنهان کهه گفتهیم
شرط اُن کار وجود آب گرم است و در شراُط سردی آب نباُد در حمّام اقدام به روغن مالی کرد.
اگر در کلّ بدن احتاس ختتگی ُا کوفتگی دارُد ،قبل از غذا به حمام بروُد و سهپس بها روغهن
-18
مناسٌ کل بدن را ماساژ دهید .بعد از حمّام مدتی استراحت کرده و سپس غذا بخورُد.
روغن مالی داخل بینی ،داخل نا  ،ناخن ها و کف پاها برای کاهش ختتگی و کوفتگی عمهومی
-19
بتیار مفید است.
برس کویدن پوست سر از پیوانی به گردن و ماساژ گوشهها در حهدّی کهه قرمهز شهوند باعهث
-20
کاهش ختتگی و افزاُش انرژی میشود.
آرامش شانهها باعث رفع ختتگی است .لذا در پاُان پیهادهروی مهدّتی را بهه پوهت دراز بووهید.
-21
ماساژ شانهها را هم فراموش نونید.
در وورتی که به دلیل ختتگی زُاد دچار افزاُش حرار بدن و حالتی شبیه تٌ شدُد؛ استراحت
-22
کنید؛ ماُعا مقوّی بنوشید و پیوانی را با اسانس نعناع ماساژ دهید.
قبل از آغاز پیاده روی پاها را از روغن پاک کنید و کامال خوک درون کفش بگذارُد.
-23
در وور ضرور از گن کمر ،م بند ،سا بند ُا زانوبند استفاده کنید .به شرط گرم نبهودن زُهاد
-24
هوا ،انواع پومی برای اُن کار مناسٌترند.
ُوی از بدترُن چیزها برای عضال و مفاول ،قرار گرفتن آنها در معر سرماست؛ به وُژه اگهر
-25
عر کرده باشند .در طول متیر پوشش مناسٌ و گرم داشته باشید و در وقت استراحت و باز کردن کوله
و نیز پس از استحمام به شد مراقبت کنید که در معر باد ُا سرما قرار نگیرُد.
ماساژ و نگهداشتن پاها در آبنمک گرم در تقوُت عضال بتیار مفید است .هر شٌ که در طول
-26
سفر براُتان مقدور شد اُن کار را بونید .افزودن مقداری حنا و آبلیمو به اُن محلول اثر فو العادهای در
تقوُت مفاول و عضال و کاهش درد و ختتگی آنها داردُ .ک پیونهاد خوب اُن اسهت کهه چنهد روز
قبل از سفر اُن کار را شروع کنید.
اگر اموان دارد شٌها به هنگام خواب ،پاها کمی با تر از سطح بدن قرار گیرند.
-27
تعوُض ُا شتتووی مرتٌ جورابها به کاهش ختتگی پاها کمک میکند.
-28
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در وور گرفتگی عضال ران ُا سا ُ ،ک تدبیر مناسٌ ،ضربه زدن به کفِ پا (مهثال بها ُهک
-29
چوب) است.
درمان اولیه و ساده گرفتگی عضال شامل اقداماتی جهت انبتاط عضال می باشد .سادهتهرُن
-30
راه درمان اُن عارضه ،کوش آرام و ممتد عضله است .مثالً اگر عضال پوت سا پا گرفته است ،باُهد
در حال نوتته ،پاها را دراز کرده و انگوتان پا را به سمت با کوید.
ُک راه مناسٌ برای کاهش گرفتگی عضال سا پا اُن است که چند دقیقه متیر زُهر قهوزک
-31
های داخلی و خارجی هر پا تا زانو ( که از ناودان بین عضال سا و استخوان های سا می گذرد) را با
روغن ماساژ دهیم.
دمنوش بابونه ُا گل گاوزبان ،کمک زُادی به رفع ختتگی و آرامش روحی و جتمی شهما مهی-
-32
کند.
فراموش نونید که پرخوری ،درهم خوری ،و مصر غذاهای مانده ُا غذاهای سنگین و دُرهضم
-33
زمینه را برای کرختی ،سنگینی و گرفتگی عضال فراهم مهیکننهد .غهذاهای تهرش و سهردی ههم در
افزاُش ختتگی شما نقش دارند.
مصر خوراکی دارچین ،زنیبیل ،فلفل و  ...می توانند در افزاُش تهوان عضهالنی کمهک کننهده
-34
باشند.
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حضرت اميرا ؤمنين ،علي( ،عليه السالم) فر وده اند:
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« الدهن ين ا رة وزيید في الدماغ و ل جاري ا ماء ویذ ب ا ف و ر ا ون»
« روغن(مالي)  ،پوست را رنم ميكند  ،رب توان مغز ميافزاید  ،مجاري آب را رد بدن ميگشاید  ،كثافت پوست را از ميان
ميربد و رنگ را روشن ميكند».
الكافي  ،جلد  ، 6صفحه ٥١9

پیشگیری

 -1توویههای کر شده در فصل قبل را رعاُت کنید.
 -2قبل از سفر ،عضال کمر ،باسن و رانها را تقوُت کنید .بهترُن روش اُن کار ،انیام نرمش ها و ورزش
های مناسٌ است.
برای انتخاب وحیح نوع ورزش ها و نتییه گیری بهتر ،با ورزشواران باتیربه ُا کادر پزشوی متخصّ
موور کنید.
روش دُگر اُن است که از مدّتی قبل از سفر ،هر شٌ ،کمر و متیر عصٌ سیاتیک (پوت ران و سها ،
زُر قوزک خارجی و فاوله بین قوزک خارجی تا بین انگوت اوّل و دوّم پها) را بها روغهن مناسهبی ماننهد
روغن زُتون ماساژ دهید .با موور فرد میرّب میتوانید از ضمادهای مناسٌ برای تقوُهت عضهال و
ستون فقرا کمری هم استفاده کنید.
 -3در طول پیاده روی ،کمر خود را با شال ُا گن ،محوم ببندُد.
 -4از کوله استاندارد استفاده کنید و بندهای کمری کوله را محوم ببندُد.
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 -5استفاده از عصا ُا چوبدستی به هنگام پیادهروی را فراموش نونید.
 -6از مصر غذاهای سردی به شدّ پرهیز کنید.
درمان

 -1در وور اموان هر روز مقداری زنیبیل را در آب گرم حل کرده میل کنید.
 -2هر شٌ ُک قاشق مربّاخوری اسفند را با کمی آب قور دهید.
 -3هرشٌ ،کمر ،پوت ران و سا  ،زُر قوزک خارجی و فاوله بین قوزک خارجی تا بین انگوهت اوّل و دوّم
پای مبتال را با روغن زُتون (ُا بابونهُ ،ا سیاهدانه ُا کنید ُا  )...ماساژ دهید.
 -4در وور تودُد کمردرد و به وُژه درد در متیر عصٌ سیاتیک ،عالوه بر مراجعه پزشوی ،سهعی کنیهد
بخوی از متیر را با ماشین طی کنید .در اُن تصهمیمگیری عاقالنهه عمهل کنیهد و مطمه ن باشهید کهه
حضر ارباب ،علیه التّالم ،از نیت شما باخبرند و انواءاهلل اجر پیادهروی کامل را به شهما هبهه خواهنهد
نمود.
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حضرت اميرا ؤمنين ،علي( ،عليه السالم) فر وده اند:
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«من أكل الطعام علي النقاء و أجاد الطعام ضغا و رتك الطعام و هو یشتهيه و لم بس الغا ِئط َ إذا أتي؛ لم يمرض إال مرض ا وت».

مي
« هر كس رد گرسنگي كامل غذا بخورد ،غذا را خوب بجود ،رد حالي كه هنوز ل خوردن دارد ،غذا را وا گذارد و چون احساس
هي
مح
نم
قضاي حاجت كرد ،آن را بوس ندارد ،هب چ بيمارياي جز بيماري مرگ ،مبتال يشود».
بحاراألنوار ،ج  ،66ص ٤22

 -1اگر دچار موول گوارشی هتتید قبل از سفر نتبت به درمان آن اقدام کنید.
 -2پس از استفاده از سروُسهای بهداشتی و قبل از غذا خوردن ،دستها را بها آب و وهابون بوهوُید .اگهر
براُتان مقدور است ،ماُع دستووُی ُا خمیر وابون در کوله خود داشته باشید.
 -3میوه ها را قبل از مصر حتماً خوب بووُید.
 -4تا گرسنه نوده اُد سراغ خوردن نروُد و قبل از سیری کامل دست از خوردن بووید.
 -5بتم اهلل در ابتدای غذا و شُور در پاُان آن را فراموش نونید.
 -6در ابتدا و انتهای غذا کمی نمک مزّه کنید.
 -7غذا را خوب بیوُد.
 -8توجّه به مزاج از اوول اولی طٌّ اُرانی است .در هر شراُطی مطابق نیازهای مزاجی خود عمل کنید .با
اُن توجیه که خوردن غذای نذری موولی اُیاد نمیکند خود را در معر غذاهای مختلف با مزاجهای
متفاو قرار ندهید .اگر مزاج شما گرم است از خوراکهای گرم و شراُطی کهه گرمهی را بها مهیبهرد
پرهیز کنید و اگر مزاج شما سرد است؛ بهعوس.
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 -9در انتخاب غذا ،توجّه به فصل و آب و هوا هم مهم است .در فصل سرد می توان از غذاهای با مزاج گرم
تر و نیز غذاهای سنگینتر استفاده کرد .در فصل گرم بیوتر باُد از غذاهاُی استفاده کرد کهه ههم طبهع
خنوی داشته باشند و هم هضموان آسان تر باشد.
از درهم خوری و پرخوری پرهیز کنید .پرخوری و درهم خوری منیر به پری بدن از خلط بلغهم و
-10
سنگینی و کرختی می شود.
مصر غذاهای مانده ُا غذاهای سنگین و دُرهضم ،گرفتگی عضال و بیخهوابی را بهه دنبهال
-11
دارند.
از خوردن آب ،دوغ ،نوشابه ،ماست ،ترشی ،سا د و ساُر مخلفا به همراه غهذا خهودداری کنیهد.
-12
مصر سبزی ،کاهو و زُتون با غذا بالمانع است.
بعد از غذا و تا سبک شدن معده ،از خوردن چیزهاُی مانند چای و میوه بپرهیزُد.
-13
چا ها مزاجِ تری دارند و باُد بهوُژه از مصر حیم با ی غذاهای سنگین ،بیوتر پرهیز کنند.
-14
افراد غراندام باُد در تعداد وعده های بیوتر ،حیم های کم و قابل هضم غهذا بخورنهد تها کهم
-15
نیاورند.
بهتر است فرد بیوتر از اغذُه ای استفاده کند که به آنها عاد دارد ُا به غذاهای معمولش شبیه-
-16
ترند .غذاهای اُرانی به ائقه ما اُرانیها سازگارترند .در وور اموان در موکٌهای اُرانی متهیر ،غهذا
میل کنید.
بهتر است در طول متیر غذاهاُی مصر شود که غذائیت آن غالٌ است مثل گوشت ،تخممهرغ
-17
و نان .به عوس باُد از مصر زُاد میوه و سبزی تازه به نحوی که جای غذا را بگیرند خودداری کند.
میزان نیاز به غذا در چنین سفری کمی بیش از حالت عادّی است .امّها اُهن نباُهد جهوازی بهرای
-18
پرخوری باشد .نیاز اضافه به غذا را در میانوعدههاُ -عنی وقتی که غذای وعده قبل از معده خارج شده و
اوطالحاً سرِدل سبک شده است -جبران کنید.
در اُن گونه سفرها ،گرسنه ماندن میتواند به اندازه پرخوری مُضرّ باشد .لذا ،به موقع و بهه انهدازه
-19
نیاز غذا مصر کنید.
وعدههای غذاُی باُد در آرامش و سهوون و بهه حالهت نوتهته میهل شهوند و بعهد از آن مهدّتی
-20
استراحت کرد (ترجیحاً به پهلوی راست ولی نباُد بخوابید) .به همین دلیل ،در زمان مصر میانوعدههها
که باُد به حرکت خود ادامه دهید از خوراکیهای سبک و زودهضم استفاده کنید.
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سعی کنید بعد از ور غذا تا سبک شدن معده از پیادهروی خودداری کنید .در وورتی کهه اُهن
-21
کار مقدور نیتتُ ،ک ساعت نختت بعد از غذا را آهتتهتر گام بردارُد.
با دُدن غذاهای خوشمزه در هر موکبی به سراغ آنها نروُد .سعی کنید تا میشهود همهان عهاد
-22
سه وعده غذا را رعاُت کنید و در وور گرسنگی و ضعف در فواول وعدهها ،چنهان کهه اشهاره شهد از
خوراکیهای مقوّی امّا سبک و زودهضم مانند خووبار خام (و به وُژه بادام درختی خهام ،مهوُز و انییهر
خوک)  ،عتل ،خرما ،مخلوط سوُق گندم و جو و  ...استفاده کنید.
هی وعده غذاُی به علت نبود وقت ُا علل دُگر نباُد حذ شود به امید اُنوه غهذای آن وعهده
-23
توسط فرد نگهداری شود و بعداً مصر شود .چون در شراُط نگهداری نامناسٌ ،هم غذا فاسد می شهود
و هم به هم خوردن ساعت عادا غذاُی ،فرد را دچار موول می کند.
هرگز غذای مانده مصر نونید .به خصوص از مصر غذاُی که به مد طو نی در ههوای آزاد
-24
و خارج از ُخچال نگهداری شده خودداری نماُید.
غذاهای عراقی کمی سنگین و دُرهضم هتتند و ممون است معده های ما توافوی هضم آنها را
-25
نوند .از خوردن برخی غذاهای بتیار چرب ُا بتیار تند عراقی بپرهیزُد .فالفل ،حُمُ  ،کباب کوبیهده و
خورشهای عراقی حاوی نخود و لوبیا و شلغم احتما شما را ا ُت خواهند کرد.
فالفل ،وفرا را با می برد و ممون است موجٌ بی خوابی و خارش پوست شود و بهرای گهرم مزاجهان
مناسٌ نیتت.
متاسفانه استفاده از برنجهای هندی و پاکتتانی در عرا نیز مانند اُران راُج است.
قبل از ور غذا امتحان کنید که خوب پخته شده باشهد .دروهور خهامی غهذا بهتهر اسهت در
-26
موکٌ دُگری غذا ور کنید.
در انتخاب بین نیمرو و تخممرغ آبپز ،دوّمی ارجح است چراکه هضم راحت تری دارد و به علّهت
-27
در پوسته بودن ،اطمینان بیوتری به سالمتی آن هتت.
در مورد بهداشت سبزی و سا د ،دقّت بیوتری زم است.
-28
خرما و به وُژه انواع خوک آنُ ،ک خوراکی مناسٌ برای تیدُد انرژی است امّها خهوردن زُهاد
-29
خرما برای مردم اُران و مخصوواً اهالی مناطقی که خرماخیز نیتت توویه نمیشود .مصر زُاد خرمها
به وُژه مخلوط با ارده ،هر قدر برای افراد سردمزاج ُک خوراکی مقوّی و مناسٌ اسهت؛ افهراد متهتعد و
بهوُژه افراد گرممزاج را درمعر آلرژی ،کهیر ،خووی پوست ،جوشهای پوستی و  ...قرار میدهد.
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از نوشیدن قهوههای خیلی تلخ و غلیظ که بوی سوختگی دارند پرهیز کنید که معمو به مزاج ما
-30
اُرانیها نمیسازند و اُیاد خووی و سودا و وفرای غیر طبیعی میکنند .از افراط در مصر چهایههای
غلیظ و پررنگ و پُرشور عراقی هم پرهیز کنید .از اُوان بخواهید برای شما چای کمرنهگ (معهرو بهه
چای اُرانی!) برُزند.
برای هضم بهتر غذا و جلوگیری از نفخ و ترش کردن و سنگینی معده ،کمی زُره (ُا تخم کرفس
-31
ُا تخم رازُانه ُا انیتون ُا سیاهدانه ُا زنیان ُا نعناع خوک ُا شوُد خوک ُا گلپر ُا  )...به همراه داشته
باشید و آنها را روی غذاُتان بپاشید ُا بعد از ور غذا ُک قاشق چاُخوری از آنها را به آهتتگی بیوُد
ُا مقداری از پودر آنها را در آب جوش رُخته و بعد از دم کویدن میل کنید .اگر خیلی گرم مزاج هتهتید
میتوانید از سما به تنهاُی ُا همراه ادوُه فو استفاده کنید .با موور طبیٌ مهیتوانیهد از داروههای
ترکیبی مناسبی مانند گُل قند ،سونیبین سَفَرجَلی (شربت جالینوس) ،انواع جُوارشها و  ...ههم اسهتفاده
کنید.
خوردن ُک قاشق مربّاخوری عتل بعد از وعدههای غذاُی کمک زُادی به هضم غهذا و تقوُهت
-32
معده به خصوص در افراد دارای معدههای سرد میکند.
روغنمالی شوم با روغن بابونه ُا زُتون ُا سیاهدانه ُا قتهط ،بهه هضهم غهذا ،تقوُهت دسهتگاه
-33
گوارش و رفع ُبوست کمک میکند .می توانید اُن کار را وهبح ناشهتا و نهیم سهاعت قبهل از شهام ،بهه
مرکزُت نا  ،در جهت عقربههای ساعت 40 ،بار انیام دهید.
اگر قتمتی از متیر با اتومبیل طی می شود:
-34
 .aبالفاوله قبل از حرکت غذا نخورُد و با شوم پُر سوار اتومبیل نووُد .در حین حرکت نیز حتهی-
ا موان از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید .زُرا حرکتی که با و پاُین شدن اتومبیل بر بدن شهما
تحمیل می کند ،باعث به حرکت در آمدن بیش از حد غذا در بدن شده و هضم را مختل و اُیهاد
نفخ و باد میکند.
 .bتهوّع و استفراغ در حین حرکت (بیماری ماشین ُا بیماری حرکت ُا ماشین گرفتگی) را نباُد قطع
کرد .اگر سابقه اُن موول را دارُد و قبل از سفر نتبت به درمان آن اقهدام نوهرده اُهد ،تعهدادی
دمنوش بابونه ُا مقداری سما و زُره به همراه داشته باشید .اگر تهوع و استفراغ بتهیار شهدُد و
آزار دهنده شد می توانید از دمنوش بابونه با آب جوش ُا مخلوط سما و زُره با آب سهرد میهل
کنید.
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« إذا دخلتم بالدا كلوا من بصلها؛ يطرد نکم و باءاه :چون هب سرزميني ردآمدید ،از پياز آن بخورید ات وباي آن را از شما دور
كند».
الكافي ،ج  ،6ص 3٧٤

پیشگیری

 -1توویههای کر شده در فصل قبل را رعاُت کنید.
 -2سعی کنید همراه غذا از پیازی که میزبان میآورد ُ-عنی پیاز همان منطقهُ -ا سبزُیا (بهوُژه کهاهو)
استفاده کنید.
 -3دروور اموان با غذا مقداری آب لیموترش تازه ُا سما استفاده کنید .راه دُگر اُن است که بعد از غذا
کمی سرکه میل کنید.
 -4هر سه-چهار ساعت ُوی -دو برگ تازه اوکالیپتوس را به آرامی بیوُد.
 -5مقداری از آب محل زندگی خود را در ُک بطری شیوهای تمیز با خودتان ببرُد و در هر منزل ،کمهی از
آن را با آب آن محل مخلوط و میل کنید تا از آب به آب شدن جلوگیری کنید.
 -6نوشیدن سونیبین ُا گالب ،خوردن میوههای ترش ،ربّ انار ،ربّ به ُا ربّ سیٌ ،زرشهک ،تمبرهنهدی،
لواشکهای خانگی ترش ،قرهقروط و  ...برای پیوگیری از تهوّع ُا درمان آن مفید است.
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درمان

 -7در وور بروز تهوّع و استفراغ ،خوردن شربت گالب مفید استُ :ک سوم لیوان گالب ،دو سهوم لیهوان
آب سرد و کمی شور ُا عتل .پس از تهیه شربت آن را جرعه جرعه و با فواول چند دقیقهه ای بنوشهید
تا به تدرُج تهوع کاهش ُابد .خوردن مخلوط زُره و سما با آب سرد نیز به برطر شدن تهوع کمهک
می کند .اگر گالب به همراه ندارُد میتوانید از مغازههای عراقی متیر تهیه کنید.
 -8بوُیدن گالب ،سیٌ ،نعناع و  ...هم به رفع تهوّع کمک میکند .می توانید دستمال پارچه ای ُا چفیههای
که با خود برده اُد را با گالب آغوته کنید و جلوی بینی خود بگیرُد.
 -9زنیبیل اثر فو العاده ای در درمان تهوّع و استفراغ دارد .مقداری پودر زنیبیل را در آب جوش رُختهه و
جرعه جرعه میل کنید .اگر مزاج گرمی دارُد کمی آب لیمو ُا سما به آن اضافه کنید.
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« إيا م و ا ة اف ها ساة ب ة ن ا الة ،سدة سد :رپ وري ید كه د ي ،ي ت هب ماز و با ي بدن را رد ي دارد».
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پیشگیری

 -1توویههای گوارشی فصول قبل را رعاُت کنید.
درمان

 -1هنگام ابتال به اسهال بهتر است از مصر اُن مواد غذاُی اجتناب کرد:
حبوبا  ،شیر ،پنیر خامهای ،بتتنی ،قهوه ،انواع نوشابه ،گوشت قرمز ،فلفهل تنهد ،مهواد غهذاُی چهرب و
پرادوُه ،میوههاُی مانند تو ها ،آناناس ،گیالس ،موُز ،کومش ،انگهور و انییهر ،کلهم ،گهل کلهم ،کلهم
بروکلی ،پیاز و موسیر.
 -2جوُدن ُا دمنوش نعناع ،پونه ،آوُون ،بابونه ،زنیان و  ...و ُا مصر عرقیا آنها هم در درمهان اسههال،
مناسٌ است .اُن دمنوشها ُا عرقیا را هم در وور اموان با عتل میل کنید.
راه ساده اُن است که مقداری از گیاهان خوک فو را پودر کرده همراه داشته باشید .در مواقع ضروری،
ُک قاشق مربّاخوری از آنها را در ُک لیوان آب جوش رُخته روی آن را پوشهانده بعهد از ُهک ربهع تها
بیتت دقیقه میل کنید .به همراه بردن دمنوشهای کیتهای اُن داروها هم راه حلّ مناسبی است.
 -3در وور بروز اسهالُ ،ک قاشق مرباخوری اسفند را قور دهید .اگر براُتان سخت است؛ اسهفند را در
ُک استوان آب جوش رُخته ده دقیقه درب آنرا با نعلبوی پوشانده و سپس وها و میهل کنیهد .بهتهر
است اُن دمنوش را با کمی عتل شیرُن کنید .راه دُگر اُن است که وهبح و ظههر و شهٌ ،هفهت تها
چهارده دانه اسفند را به آرامی بیوُد .البته مصر اسفند به افراد گرم مزاج توویه نمی شود.
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 -4به همراه داشتن کمی کوک خوک و مویدن آن در اُن مواقع خیلی خوب است.
 -5اگر سابقه اُن موول را در سفرهای موابه دارُد ،مقداری بارهنگ را نیمکوب کرده و کمی بهو بدهیهد و
همراه خود ببرُد و در وور بروز اسهال ،در طول روز چند قاشق چاُخوری از آن را میل کنید .میتوانید
بارهنگ را داخل آب جوش برُزُد و بخورُد .بارهنگ به وُژه برای درمهان اسههال ههای خهونی گزُنهه
مناسبی است.
 -6در وور دسترسی ،خوردن زُاد سیٌ به وُژه سیٌ ترش هم درمان مناسبی است.
 -7مقداری پودر سنید را در آب گرم حل کرده و میل کنید.
 -8اگر آب زُادی از بدن دفع شده است آب نمک رقیق درست کنید و مقداری عتل ُها قنهد ،اضهافه و بهه
جای آب میل کنید.
کمبود ماُعا و امالح بدن را میتوانید با خوردن دوغ های حاوی نمک و نعناع هم جبران کنید.
اگر اُن موول شدُد شد و دچار عالئمی ازجمله ضعف شدُد ،کاهش دُد ،خووی پوست و  ...شدُد بهه
درمانگاههای متیر مراجعه کنید.
 -9اگر اسهال از گرمی زُاد بود و عالئمی مانند زردی مدفوع و سوزش آن داشتید کته-ماست درمان خهوبی
است .همچنین می توانید برنج ساده از موکٌ ها تهیه کنید و کمی سما روی آن بپاشید و میهل کنیهد.
می توانید سما ُا تخم خرفه را کم کم بیوُد ُها آنهها را در مقهداری آب جهوش رُختهه و روُوهان را
بپوشانید و بعد از  15دقیقه دم کویدن میل کنید.
در اسهال های عفونی ،رنده ُا خرد کردن ُوی دو حبّه سیر و مصهر آن بها کمهی ماسهت ههم
-10
کمک کننده است.
کپتول نرم لوموس ( )Lomexکه عصاره مرزه است در وورتی که بعد از هر وعهده غهذاُی دو
-11
عدد مصر شود ،سرُعاً اسهال را بند می آورد .کتانی که در سفر زُاد دچار اسهال می شوند؛ میتواننهد
به عنوان پیوگری بعد از وبحانه و شام ُک کپتول میل کنند.
وبا

 -1موارد موووک به وبا را سرُعاً به مراکز بهداشتی ارجاع دهید.
 -2شخ مبتال به وبا ،اسهال خفیف بدون درد و بدون تٌ دارد که کم کم شدُد میشهود .اسههال وبهاُی،
شُل و آبوی بوده که بعد از چند بار دفع مدفوع به شول لعاب برنج شهده و بهوی مهاهی پیهدا مهی کنهد.
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بیماری وبا گاهی همراه با استفراغ و گاهی بدون استفراغ است که به سرعت و در ظر سهه الهی چههار
ساعت موجٌ کم آبی شدُد بدن شده و در وورتی که سرُعاً آب و امالح بدن جبران نوود ،سبٌ مهرگ
فرد مبتال میشود.
 -3در وور مواهده عالئم وبا باُد ماُعا فراوان و پودر «او آر اس» را مطابق دستورالعمل نوشته شده بر
روی آن مورد استفاده قرار دهید و سرُعاً به نزدُکترُن مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید .توضهیحا
کاملتر در زمینه «او آر اس» را در فصل هیدهم همین جزوه مطالعه کنید.
 -4در وور شیوع وبا ،از دست دادن و تماس های نزدُک با دُگران اجتناب کنید.
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امام حسن تبي (عليهال الم) ،ر وده اند:

َغ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ
َ
قب
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َّ شس
َ َ ُ ین
ین
« سل الیدی ِن ل الطعام ِفي الفقر ،وبعده ِفي الهم :تن دست اه ل از طعام ،تنگدستي را مي زداید و بعد از آن؛ انراحتي اه را».
ِ
كلمه اإلمام الحسن (عليه السالم) :ص ٤6

خود پیادهروی ُک درمان مناسٌ برای ُبوست است ولذا برخی کتانی که در حالت عادی دچار ُبوست هتهتند
در اُن سفر ممون است موولی نداشته باشند .در حهالتی متنهاقض ،در طهول سهفر بهه دلیهل شهراُط احتمهالی
نامطلوب برای دفع ،تعرُق زُاد ،تغذُه نامناسٌ و  ...ممون است ُبوست اُیاد ُا توهدُد شهود و شهما را دچهار
موول کند.
دفع مواد زاُد از بدن کتی که دچار ُبوست است به خوبی وور نمی گیرد .به همین دلیهل بهیش از دُگهران
ختته می شود؛ بیوتر دچار مووال و گرفتگی های عضالنی می گردد و احتمال ابتالی او بهه بیمهاری ههای
عفونی و  ...در طول سفر نیز افزون تر است .لذا اگر معمو ً ُبوست دارُد ُا مهی دانیهد کهه در سهفر دچهار اُهن
موول می شوُد از مدّتی قبل از شروع سفر به درمان خود بپردازُد .ولی برای پیوگیری ُا درمان اُن موول در
طول متیر پیاده روی اُن توویه ها را به ُاد داشته باشید:
 -1غذا را خوب بیوُد.
 -2از حبس ادرار و مدفوع خودداری کنید .طبیعتاً نظافت ُا اموانا برخهی سهروُسهای بهداشهتی متهیر،
مطابق عادا ُا انتظار ما نیتت .کمی کوتاه بیاُید و در مواقع ضروری نتبت بهه قضهای حاجهت اقهدام
کنید .در وورتی که به هر دلیل قادر به استفاده از توالت های معمولی نیتتید؛ می توانید کاور دستووُی
فرنگی همراه خود ببرُد که هم سبک است و جای زُادی نمی گیرد و هم به رعاُت بهداشت در هنگهام
اجابت مزاج کمک می کند.
 -3مصر برنج ،سیٌ ،موز ،چای پررنگ و ماست را به حداقل برسانید.
54

 -4در طول متیر از غذاهای آبوی مثل انواع شهورباهای عراقهی و نیهز سهبزی ،کهاهو ،زُتهون و میوهههای
مناسبی که در بعضی از موکٌها توزُع می شود استفاده کنید.
درمان

 -1هر شٌ  5عدد انییر خوک را در کمی آب بخیتانید و وبح ناشتا میل کنیهد .اگهر مهزاج گرمهی دارُهد
میتوانید به همین شول از خیتانده آلو استفاده کنید .خیتانده  5عدد انییر 3 +عدد آلو معمو ً به همهه
افراد می سازد.
 -2اگر خاکوی همراه دارُد ،وبح ناشتا ُک قاشق غذاخوری از آن را با ُهک حبّهه قنهد در ُهک لیهوان آب
جوش رُخته داغ داغ -مثل چای -میل کنید .اگر براُتان ممون است بگذارُد کمی خاکوی دم بوود تا
اثربخوی آن بیوتر شود.
 -3با غذای خود چند قاشق روغن زُتون میل کنید.
 -4قبل از غذا کمی عتل میل کنید.
 -5وبح ناشتا -و اگر شد ،قبل از شام -روغن زُتون را در جهت عقربههای ساعت ،چههل بهار روی نها و
اطرا آن (به شعاع ُک وجٌ خودتان) ماساژ دهید .به جای روغن زُتون ،استفاده از روغن ههاُی ماننهد
بنفوه ُا بادام شیرُن هم خوب است .روغن کرچک از همه اُنها قوی تر است امّا مموهن اسهت شهما را
دچار دل پیچه کند.
 -6خیتانده سبوس گندم ُا برنج هم می تواند به حل موول کمک کند.
 -7اگر گرم مزاج هتتید می توانید از خیتانده اسپرزه – ُا شول فرآوری شده آن ُعنهی پتهیلیوم -اسهتفاده
کنید تا عالوه بر رفع ُبوست ،حرار بدن و عطش شما هم کم شود .خیتانده برگه هلو ُها قیتهی ههم
همین خاویت را دارد .سردمزاجان می توانند از خیتانده تخم شربتی ُ-ا تخم رُحان ُا بالنگو -اسهتفاده
کنند.
 -8خوردن ُوی دو لیوان آب ولرم در وبح ناشتا می تواند در اُن چند روز موول شما را حل کند.
 -9استفاده موقتّی و چند روزه از ترکیبا داروُی حاوی سنا – سی کس و داروهای موابه -در وورتی که
چاره ای ندارُد بالمانع است.
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ّ
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م
پيامبر اكرم (ص ي الله عليه و آله و م) ،فر وده اند:

َ َی ْ َق ُ ْ َ َ َ َی ْن َ ُ َ ْ
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ُ
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ج
ل
« كلوا التين الرطب و اليا س افهن زيید في ا ماع و طع البواسير و ع من النق
االربد ِة».
ر
س ,و ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ

نج
« ا ير اتزه و خشك بخورید ،كه قدرت زانشویي را زياد و بواسير را ریشه كن ميكند و رباي ِنق ِرس و سردي مزاج مفید است».
مکارم االخالق صفحه ١٧٤

درمان بواسیر در طٌّ سنّتی مبتنی بر پاکتازی عمومی بدن از اخالط فاسد و زائد (عمدتاً سودا) و سپس درمان-
های موضعی است .امّا در مدّ کوتاه سفر تنها میتوان بر درمانهای عالمتی متمرکز شد و درمان کامهل باُهد
موکول به بازگوت شود.
پیشگیری

 -1اگر بواسیر ُا سابقه آن را دارُد به طبیٌ حا
درمان کنید.
 -2مهمترُن نوته در درمان بواسیر پیوگیری از ُبوست است .دستورالعملهای فصل قبل را به دقّت مطالعه
و به آنها عمل کنید .در اُن میان داروهاُی مانند خاکوی و انییر برای مبتالُهان بهه بواسهیر در اولوُهت
هتتند.
 -3از مصر موادّ غذاُی مانند بادنیان ،گوجه فرنگی ،سیر ،غذاهای تند ،خرما و  ...که ممون است بواسهیر
را تودُد کنند پرهیز کنید.
 -4ضعف عمومی بدن میتواند زمینهساز بروز بواسیر شود .لذا از هر چیز که باعث ختتگی زُاد شما میشود
پرهیز کنید و در طول سفر ،استراحت و تغذُه مناسٌ داشته باشید.
در زمینه طٌّ سنّتی مراجعه کنید و قبهل از سهفر خهود را
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درمان

در وور بروز بواسیر اُن نوا را مدّنظر داشته باشید:
 -1باز هم مهمترُن نوته درمان ُبوست است.
 -2اگر خونرُزی بواسیر کم و تیره است بهتر است جلوی آن را نگیرُد .امّا اگر زُاد ُا روشن است ُا منیهر
به ضعف شما میشود بهتر است درمان شود.
برای کاهش خونرُزی بواسیر:
 .aبارهنگ از بهترُن داروها برای درمان انواع خونرُزیهای داخلی است .روزی دو -سه بار و هر بار
ُک قاشق غذاخوری بارهنگ را را در ُک لیوان آب داغ رُخته و بعد از کمی دم کویدن ،شیرُن
و میل کنید .در وور دسترسی میتوانید بارهنگ را در عر هاُی ماننهد خارشهتر ُها مهورد کهه
خودشان خاویّت ضدّخونرُزی دارند دم کنید.
 .bپودر پوست انار ،پودر خوککرده گل انار ،گلنار فارسهی ،خهون سیاوشهان ،بلهوط ،مهازو و  ...ههم
خاویّت ضدّخونرُزی قوی دارند .میتوانید ُک با چند تای آنها را داخل کپتهول رُختهه و روزی
سه-چهار عدد کپتول میل کنید .مصر روزانه دو عهدد کپتهول رُپهاون ( )Reepavenکهه
محتوی شاهبلوط است هم خونرُزی را کم ُا قطع میکند.
 .cروزی دو سه قاشق مربّاخوری سوُق عدس (آرد بو داده عدس) میل کنید.
 .dتره زُاد میل کنید .تره هم در کاهش خونرُزی و هم در درمان بواسیر مناسٌ است .خوشهبختانه
تره از سبزیهای مورد عالقه عراقیهاست.
 .eتذکّر :داروهای بند  bو  cممون است خود باعث ُیوست شوند که باُد درمان شود.
 -3مصر ُک کپتول روهمورُن ( )Ruhemorrinقبل از ناهار و شام ،پاسخ درمانی مناسبی دارد .اُهن
دارو ملین هم هتت ولی اگر کتی ُبوست شدُد دارد بهتر است درمانهای تومیلی را نیز درنظر داشهته
باشد.
 -4اطرُفل مقل ملّین ،از فرآوردههای طٌّ سنّتی است که مصر دو ُا سه عدد آن قبل از خواب اثر خهوبی
در درمان بواسیر دارد.
ُ -5وی از بهترُن راهها برای کاهش درد و خونرُزی بواسیر ،دود دادن عنبرنتارا به موضع است.
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 -6ماساژ موضع بواسیر با انواع پمادهای موجود در بازار ُا استفاده از شیا های مربوط به اُهن بیمهاری ههم
کمک زُادی به کاهش درد و خونرُزی میکندُ .ک پیونهاد ساده اُن است کهه روغهن کوههان شهتر و
وازلین را با هم مخلوط کنید و برای ماساژ مقعد استفاده کنید.
 -7اگر درد شدُد بواسیر ناشی از تیمّع خون در آن باشد میتوانید پنبهای را با آب پیاز آغوته کهرده و روی
بواسیر ضماد کنید تا خونرُزی شروع شود.
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امام صادق (عليه السالم) فر وده اند:
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« ما ن عبد رب ا ماء ،فذ ر ا ن ( يها سالم) و ن اقتله اال ب الله له مائة ا ف نة و حط عنه مائة ا ف ئة و
ّ
ل نسم حش لل ت ل ی لق ثل
عت
لف
ن
رفع له مائة الف ردجة و كا ما أ ق مائة ا ف ة و ره ا ه عا ي وم ا يامة ج ا ؤاد».

حس
« بندهاي نيست كه آب بنوشد و ين عليهالسالم را ياد و اقتلش را لعنت كند مگر اینکه خدا صدهزار حسنه ربایش مينویسد و

صدهزار گناه از سيئات او را اپك ميكند و او را صد هزار ردجه باال ميربد و گویي او صد هزار ربده را آزاد كرده و خداي متعال
مح
روز قيامت او را با قلبي بسيار خنك شور ميكند».
کامل ّ
الزيارات ،صص ١06-١0٧

 -1آب را به ُاد خدای متعال بنوشید و به ُاد لبان تونه اباعبداهلل علیهالتالم و با نفرُن بر قاتالنش به پاُان
ببرُد.
 -2به هی وجه در نوشیدن آب زُادهروی نونید.
 -3آب خیلی سرد ُا آبی که با ُخ سرد شده است را ننوشید؛ به وُژه در هنگام تونگی شدُد ُا گرمای هوا.
 -4آب را جرعه جرعه و آرام و در سه نفس بنوشید.
 -5بالفاوله بعد از پیادهروی طو نی و در حالی که بدنتان داغ است و هنگام تونگی شدُد ُا گرمهای ههوا،
آب (مخصووا آب ُخ) ننوشید .ابتدا کمی استراحت کنید تا بدن کمی آرامش پیدا کند؛ حا آب را کمهی
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مزمزه کنید؛ کمی آب به وور خود بزنید؛ در وور اموان ،دست و پاُتان را بها آب بوهوُید و بعهد از
چند دقیقه و با خنک شدن و آرامش ُافتن بدن ،به آرامی و جرعه جرعه آب بنوشید.
 -6بین ُا بالفاوله بعد از خواب و در حمّام ُا بالفاوله بعد از آن آب ننوشید.
 -7مقداری از آب محل زندگی خود را در ُک بطری شیوهای تمیز با خودتان ببرُد و در هر منزل ،کمهی از
آن را با آب آن محل مخلوط و میل کنید تا از آب به آب شدن جلوگیری کنید .البته اُن کار بهرای ُوهی
دو روز اوّل کفاُت می کند .بعد از آن می توانید آب همان محلّ را در بطری رُخته و در منازل بعدی بها
آب آن موان مخلوط و میل کنید و اُن کار را تا انتهای سفر ادامه دهید.
 -8اگر کار فو براُتان سخت است سعی کنید برای آشامیدن فقط از آب معدنیهاُی که به وفهور در متهیر
توزُع می شوند استفاده کنید.
 -9افزودن کمی سرکه ُا آبلیموترش ُا سونیبین به آب ،بتیاری از ضررهای آن را جبران مهیکنهد .اُهن
کار جلوی تونه شدن زُاد را هم می گیرد و داغی بدن را کم می کند.
خوردن سیر ،پیاز و کاهو هم ضرر آبهای آشامیدنی آلوده را کم میکنند.
-10
ظرو سفالی نو کیفیت آب را افزاُش می دهند .اگهر بهرای موکهٌ داران مموهن اسهت از اُهن
-11
ظرو برای ارائه آب شرب به زائران استفاده کنند.
مصر چای و قهوه جای آب را نمی گیرد .چای به دلیهل خاوهیت ادرارآوری مهی توانهد باعهث
-12
کاهش آب بدن شود؛ لذا از مصر زُاد آن پرهیز نماُید.
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ّ
لم
م
حضرت اميرا ؤمنين ،علي( ،عليه السالم) فر وده اند:
« من وثق بماء لم يظمأ :هر كس كه هب آب اطمينان كند؛ هرگز تشنه نخواهد شد».
نهج البالغة ،خطبه ٤

اگر ازجمله کتانی هتتید که زُاد تونه میشوُد میتوانید اُن توویهها را مدّنظر داشته باشید:
 -1مدّتی قبل از سفر مخلوط متاوی عر کاسنی و شاهتره را در ُخچال بگذارُد و روزی دو سه لیوان میل
کنید.
 -2کپتول کبد که نحوه ساخت آن در فصل سوّم توضیح داده شد عطش را کنترل میکند.
 -3پرخوری نونید.
 -4غذاهای تند ،شور ،شیرُن و چرب؛ سیر ،پیاز ،ماهی ،زُتون و غذاهای خیلی داغ کمتر بخورُد.
 -5آب را مخلوط با کمی سرکه ُا آبلیموترش ُا گالب ُا سونیبین بنوشید.
 -6در هنگام پیادهروی دهان را ببندُد و از راه بینی نفس بووید.
 -7در طول متیر از زُاد حر زدن ُا آواز خواندن ُا سخن گفتن با ودای بلند پرهیز کنید.
 -8پیادهروی را به وور آهتته و پیوسته انیام دهید .حرکا سرُع ،تونگی را زُاد میکنند.
 -9در ساعا خنوا و به وُژه از ُوی -دو ساعت به ا ان وبح تا ُوی -دو ساعت بعد از طلوع آفتاب پیاده-
روی کنید.
ُک عدد آلوبخارا ُا میوه تمبرهندی ُا کمی قرهقروط را گوشه دهانتهان بگذارُهد تها کهمکهم آب
-10
شوند.
کاهو ،خیار ،انار ،سیٌ ،هندوانه ،لیموترش و  ...میوه های مناسبی برای رفع عطوند کهه در طهول
-11
متیر پیاده روی قابل دسترسی هتتند.
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ولی به ُاد داشته باشید که میوههاُی مانند خیار ،هندوانه ،هلو و  ...بافت لطیفی دارند و تابع مهزاج معهده
می شوند .لذا اگر در حال تونگی شدُد و داغی بدن مصهر مهی شهوند توهنگی را زُهادتر مهی کننهد.
بنابراُن پس از توقف ،کمی وبر کنید و حرار بدن و تونگی خود را به روش های مناسٌ فرو بنوهانید
و بعد اُن میوه ها را میل کنید.
روزی ُوی -دو بار ُک قاشق مربّاخوری تا غذاخوری اسپرزه را در آب سرد برُزُد تا لعاب داده و
-12
بنوشید .اُن کار عالوه بر کاهش عطش ،تحمّل شما در برابر گرما را نیز می افزاُهد و ملهیّن خهوبی ههم
هتت.
گل خطمی ُا پنیرک ُا بنفوه را پودر کرده و همراه داشته باشید .هر روز کمهی از آنهها را در آب
-13
سرد رُخته پس از  20دقیقه ،آب را (ترجیحاً به همراه خود داروها) بنوشید.
قبل از سفر مقداری تخم خرفه را نیمکوب کرده در ُک ظر پهن رُخته و روی آن را بها کمهی
-14
دوغ ترش (ترجیحاً محلّی) بپوشانید و بگذارُد خوک شود .میددا دوغ اضهافه کنیهد و بگذارُهد خوهک
شود .اُن کار را سه تا هفت بار تورار کنید و اُن تخم خرفه خوک شده را در سفر همراه ببرُد .مصر
روزانه ُک قاشق مرباخوری تا غذاخوری از اُن تخم خرفه در طهول پیهاده روی از توهنگی مفهرط شهما
جلوگیری خواهد کرد .در اُن روش میتوانید به جای دوغ از سرکه استفاده کنید.
میتوانید شربتهاُی با طبع خنک تهیه و در بطری کوچوی همراه داشته باشید و در طول متهیر
-15
گاهی با مقداری آب خنک مخلوط و میل کنید .حُتن اُن شربتها اُن است که معده و دستگاه گهوارش
و کبد را در طول سفر تقوُت میکنند .چند پیونهاد ساده به اُن شرح است:
 .aشربت لیمو :مقداری شور(سرخ) را در ظرفی رُخته به اندازه ای آب لیموترش تازه بهه آن اضهافه
کرده تا روُش را بگیرد .سپس  24ساعت در ظرفی دربتته و دمهاُی معمهولی نگههداری و بعهد،
وا کرده با قدری دُگر آب لیموترش تازه ،قوام بیاورُد.
 .bشربت نارنج ُا بالنگ :آب بالنگ ُا نارنج را با دو سوم آن شور (سرخ) روی حهرار مالُهم قهوام
بیاورُد.
 .cشربت سما  :شٌ 40 ،گرم سما را در  400گرم گالب خیتانده وبح وا کرده با  400گهرم
آب گالبی و  200گرم شور (سرخ) قوام بیاورُد.
 .dشربت آبغوره+ربّ انار :سه قتمت آبغوره بی نمک را با دو قتمت ربّ انار خانگی مخلهوط کهرده
چند دقیقه بیوشانید تا قوام بیاُد.
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ُک گزُنه مناسٌ دُگر ،بهه همهراه بهردن ربّ ههای طبیعهی تهرش ماننهد ربّ لیمهو سهبز ،ربّ
-16
لیموعمانی ،ربّ تموک و  ...است .می توانید روزی دو سه قاشق چاُخوری از آنها میل کنید ُا بها کمهی
آب خنک به وور ُک شربت گوارا میل کنید.
ترشّحا پوت حلقی و سینوزُت میتوانند از عوامل مهم تونگی باشند .لذا قبل از سفر بهه فوهر
-17
درمان آن باشید.
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ّ
م
امام صادق (عليه السالم) فر وده اند:

نع ه لبنفس
غن
ن
ب
غ
ف
خ
س
ش
« م الد ن ا ج :وب رو ي ا ت ،رو ن ه».
بحار األنوار ،باب  ،88ص260

سال به سال ،زمان پیاده روی اربعین به سمت گرمای شدُد عرا در حرکت است .لذا سهعی کهرده اُهم فصهل
مربوط به متائل ناشی از گرما را مفصّلتر از قبل به نگارش دربیاورُم.
تدابیر مقابله با عطش که در فصل قبلی کر شد ،علیالعموم مقاومت بدن نتبت به گرما را نیز افزاُش میدهند.
تدابیر مقابله با گرما که در ادامه میآُند هم متقابالً میزان تونگی را کم می کنند .لذا دستورا اُن دو فصهل را
با هم بخوانید و عمل کنید.
 -1استرس و بیخوابی میتوانند موجٌ تحرُک ُا تولید خلط وفرا و افزاُش حرار بدن شوند .فوروخیهال
آسوده و خواب کافی ازجمله راههای ُاری بدن در مقابله با گرما هتتند.
 -2لباس مناسٌ در هوای گرم بتیار حیاتی است .پوشش باُد نازک ،گواد و با رنگ روشن باشد و ههوا بهه
راحتی در بالی آن جرُان ُابد .لباسهای تنگ در اثر اُیاد اوطواک با بدن ،نواحی عهر سهوز را در
بدن به وُژه در زُر بغلها و کواله ران اُیاد مینماُند .به خانمها که از چادر و لباسهای تیهره اسهتفاده
میکنند ،توویه میشود از لباس زُر خنک و نخی و با رنگ روشن استفاده کنند.
 -3در حین پیادهروی ،در فواول مناسٌ استراحت کنید.
 -4در زمانهاُی که هوا به شد گرم است ،مثل وسط ظهر ،بیوتر استراحت کنیهد و در وهبح زود و زمهان
عصر که از دمای هوا کاسته میشود ،پیاده روی نماُید.
 -5در ساعا میانی روز و هنگام تابش آفتاب و نیز در وور وزُدن باد ،از دستوش ،عینک آفتابی ُا کهاله
لبهدار ،پوشیه و ضدّآفتابهای مناسٌ استفاده کنید .در وور نیاز ،ماساژ ُک پماد وُتامین  ADساده ُا
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زُنک اکتاُد هم موول شما را حل میکند .مالیدن سفیده تخممرغ ُا لعاب اسپرزه ُا ژل آلوئههورا روی
پوست ُک ُه محافظتی قوی در برابر آفتاب میسازد.
 -6پوشاندن سر -به خصوص اگر با پارچه ُا روسری خیس باشد -برای محافظهت شهخ از گرمها بتهیار
مؤثّر است .آفتاب زُاد و شدُد که به سر برهنه بتابد ،می تواند منیر به خووی پوست سهر و مهو و مغهز،
بی خوابی ،عصبی شدن ،گرمازدگی ،عطش و بی اشتهاُی شود.
 -7در گرماى شدُد هرگز با معده پُر پیادهروی نونید .بهترُن وقت برای شروع پیادهروی ،بعد از خروج غذا از
معده و سبک شدن سرِدل است.
 -8در گرماى شدُد هرگز با شوم گرسنه و خالی هم پیادهروی نونید .اُن نوته بهوُژه در افراد گهرممهزاج و
غراندام اهمیت دارد.
 -9گرما بهوُژه اگر همراه با پیادهروی طو نی باشد بر افراد غراندام تأثیر منفی بیوتری میگذارد .لذا اُهن
زائرُن باُد دقّت بیوتری داشته باشند که در طول متیر ،متناوباً استراحت کنند ،بهوُژه چنهان کهه گفتهه
شد ،اُن افراد باُد از گرسنگی در طول متیر احتراز نماُند.
مصر غذاهاُی با طبع خنک و بهوُژه مصر مقداری سرکه ُا آبلیموترش به همهراه غهذا ُها
-10
آب ،به مقاومت گرماُی شخ کمک میکند.
در منازل و موکٌهای بین راه ،پس از اندکی استراحت و کاهش حرار بدن ،سر و تن خود را بها
-11
آب خنک بووُید.
در حین پیادهروی ،هر ساعت دهان خود را با کمی آب بووُید و بیرون برُزُد.
-12
به اندازه کافی ماُعا و به خصوص آب خنک مصر کنید ولی در نوشیدن آب زُاده روی نونید.
-13
متافرُن با سنین زُادتر مخصوواً باُد توجه داشته باشند که در شهراُط ههوای گهرم ماُعها بیوهتری
بنوشند ،چون با افزاُش سن احتاس تونگی و تماُل به نوشیدن آب کاهش میُابهد .اطمینهان حاوهل
شود که نوزادان و اطفال کوچک هم ماُعا کافی بنوشند که دچار کم آبی نووند.
در کنار مصر ماُعا بیوتر ،مصر نمک همراه با میوه ُا غذا ،مصر کمی آجیهل شهور و ُها
-14
دوغ خوشنمک برای جبران نمک از دست رفته توویه میگردد.
در وور وزُدن بادهای گرم ،پیاده روی را قطع و در جاُی که باد به شما نخورد استراحت کنید.
-15
ماساژ وور  ،سینوسها ،داخل بینی ،سینه و مالج با روغن بنفوه -بادام ُا روغن کدو ُا روغهن
-16
خیار در کاهش گرمازدگی مؤثّر است.
65

اگر در اثر تابش آفتاب و گرما دچار سردرد شدُد از خوابیدن در آن زمان پرهیز کنید .شقیقه ههای
-17
خود را با روغن بنفوه -بادام ُا گالب ُا مخلوطی از آنها ماساژ دهید ُا کمی روغن بنفوهه داخهل بینهی
بچوانید .در اُن گونه سردردها که معمو از پیوانی شروع میشوند؛ گذاشتن دستمال آغوته به آبلیمهو
ُا سرکه روی پیوانی هم درد را تتوین میدهد.
گرمازدگی

فعالیت بدنی انتان با افزاُش سوخت و ساز و آزاد شدن انرژی زُادی همراه است که باعث تولید گرما در بهدن
می شود .برای ثابت نگه داشتن دمای بدن ،دفع اُن گرمای اضافی به محیط بیرون زم است .هر چهه ههوای
محیط گرمتر و مرطوب تر باشد ،اُن انتقال دما با مووال بیوتری همراه است .گاه میزان افزاُش دما در بدن
بیش از گرماُی است که خارج میشود .اُن امر موجٌ اختالل دمای بدن و بروز وضعیتی غیرعادی میشود که
به گرمازدگی موهور است.
عالئم مهم گرمازدگی شامل تٌ ،افزاُش ضربان قلٌ ،منگی ،گییی ،هذُان ،تونج ،توهم ،ناهماهنگی حرکتی،
رعوه ،تولم ناهماهنگ ،حرکا سرُع کره چوم ،افزاُش تعداد تنفس ،درد و گرفتگی عضالنی ،کاهش میهزان
ُا تغییر رنگ ادرار است.
سیر اختالل

با فعالیت در هوای گرم ُا گرم و مرطوب ،بدن برای حفظ دمای خود شروع به تعرُق میکند که باعث از دست
رفتن آب و امالح بدن میشود .ما معمو ً با مصر «آب بدون امالح« اقدام به جاُگزُن کردن آن میکنیم کهه
باعث اختالل در امالح بدن و بروز دردهای عضالنی میشود (گرفهگیهای عضالنی ناشی تز گرما).
با شدُدتر شدن تعرُق ،کم کم کمبود آب هم بروز میکند و دمای بدن اندکی افزاُش میُابد و بدن به کم آبی
دچار شده که باعث سردرد ،سرگییه ،بی اشتهاُی ،تهوع ،غش ،افزاُش ضربان قلٌ ،رنهگ پرُهدگی پوسهت و
افزاُش دما ی بدن تا  39درجه سانتیگراد می گردد (خسهگی گرمایی).
اگر اُن روند ادامه پیدا کند ،کمبود شدُد آب بدن منیر به افزاُش شدُد دمای بدن (دمهای بها ی  40درجهه)،
گرم وخوک شدن پوست ،توقف تعرُق و اختالل کارکرد دستگاه های بدن ،اختالل در هوشهیاری و گهاه مهرگ
می شود (حمل گرمایی).
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در تمام اُن مراحل بدن خون بیوتری به پوست می فرستد تا با تبادل دما با محیط ،دمای خود را پاُین بیاورد و
اُن ممون است به طور لحظه ای باعث کاهش خون رسانی مغز و افت ناگهانی و برگوت پذُر سطح هوشیاری
شود (غش یا سنکوپ ناشی تز گرما).
درمان

 -1استراحت و پناه دادن از گرما
ابتدا باُد مصدوم را از برابر آفتاب و گرما خارج کرد و در ُک محیط ساُه و خنک در حالی که پاهاُش  20درجه
با آورده شده ،خواباند.
 -2خنک کردن
بهترُن راه برای خنک کردن بیمار استفاده از آب و باد است .برای اُن کار بیمار را لخت کرده و روی بدن او آب
 15تا  20درجه برُزُد (ترجیحاً به وسیله ُک اسپری) و سپس او را باد بزنید .میتوان کیتههای ُخ ُها پارچهه-
های خیس را در کواله رانها ،زُر بغل و سر و گردن بیمار قرار داد و سپس به باد زدن او اقدام کردُ .ا اُن کهه
او را در آب خنک غوطهور کرد.
اُن خنک کردن باُد به آهتتگی انیام شود و اگر بیمار حین خنک کردن دچار لرز شهد باُهد خنهک کهردن را
متوقف کرد و بعد به آرامی ادامه داد.
 -3جاُگزُنی آب و امالح
مهمترُن قتمت درمان ،جاُگزُنی مناسٌ آب و امالح است که در مراحل خفیف گرمازدگی به تنهاُی میتواند
درمان مناسبی باشد .اگر مصدوم هوشیار است به او  ORSداده میشود .اُهن محلهول بهتهرُن جهاُگزُن آب و
امالح از دست رفتهی بدن است.
ORS

ُک بتته پودر را در ُک لیتر آب حل کنید و سپس جرعه جرعه به بیمار بدهید.
هی چیز (شور ،نمک ُا نوشابه) به محلول  ORSاضافه نونید زُرا ترکیٌ محلول را به هم میزند .فقهط مهی-
توانید برای بهبود مزه اندکی آبلیمو به آن اضافه کنید.
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مصر محلول  ORSمحدودُتی در افراد بزرگتال ندارد.
اگر پودر آماده  ORSنداشتید ُک قاشق چاُی خوری نمک ،دو قاشق مرباخوری شور و نصف قاشق چهاُخوری
جوش شیرُن به ُک لیتر ( 4لیوان) آب جوشیده شده اضافه کنید.
در میان ماُعا طبیعی ،دوغ خوشنمک ،جاُگزُن مناسبی برای محلول  ORSاست .راه دُگر اُن است که آب
نمک رقیق درست کنید و مقداری عتل ُا قند ،اضافه کنید و به بیمار بدهید.
 -4استراحت
بیمار را به استراحت وادارُد و از ادامه حضور و فعالیت او در هوای گرم جلوگیری کنید.
 -5ارجاع به مرکز درمانی:
 .aگرفتگیهای عضالنی :در وور برطر شدن عالئم ،نیاز به انتقال به مراکز درمانی ندارد.
 .bختتگی گرماُی :بعد از انیام اقداما اولیه ،شخ باُد به نزدُک ترُن مرکهز درمهانی منتقهل
شود.
 .cحمله گرماُیُ :ک وضعیت اورژانتی است و بیمار باُد سرُعاً حین انیام اقداما اولیه به مراکهز
درمانی منتقل شود.
 .dغش (سنووپ) :در هر مرحله از گرمازدگی ممون است اتفا بیفتد .با خواباندن بیمار و با بردن
پاها برطر میشود .بعد از بازگوت هوشیاری بیمار ،خنک کردن او را شروع کنید .ولی اگر بیمار
هوشیار نیتت ،سرُعاً او را به مراکز درمانی منتقل کنید.
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حضرت اميرا ؤمنين ،علي( ،عليه ال الم) ر وده اند:
لمضمض سـتن سن طه للف
ن
ة واال شاق ت و ور م واأل ف».
«ا

ّ
سـت
« مضمضه(گرداندن آب رد داهن) و ا نشاق(گرداندن آب رد بيني) سنت است و ماهی اپكيزگي داهن و بيني».
دانش نامه احاديث پزشكي330 / ١ ،

آب و هوای عرا  ،گرم و خوک و هوای آن پر از گردوغبار است .بتیاری از زائرُن تا مدّ ها پهس از بازگوهت
دچار سرفههای خوک هتتند.
برای مقابله با اُن مووال  ،عمل به توویههای زُر میتواند مفید باشد:
 -1از چند روز قبل از سفر ،هرروز مقداری پیاز را در دوغ رُخته و بعد از چند ساعت دوغ را بنوشید.
 -2از ماسکهای مناسٌ استفاده کنید.
در مناطق به شدّ آلودهُ ،ک پارچه نخی مانند چفیه را خیس کرده و به عنوان ماسک استفاده کنید .اگر
کمی سرکه ُا آبلیمو هم با آب مخلوط کرده و چفیه را در آن خیس کنید نتییه بهتهری حاوهل خواههد
شد.
ماسکهای ُکبارمصر معمو کارآُی چندانی ندارند و استفاده از ماسک های فیلتردار ارجح است ولی
در وور ناچاری بهتر است ماسکهای ُکبارمصر را نیز با کمی سرکه ُا آبلیمو آغوته کرد.
 -3در اوقا آلودگی زُاد هوا ،گذاشتن پاها در آب خنک را فراموش نونید.
 -4هر ُک ساعت ،کمی آب خنک ،مضمضه و استنوا (کویدن داخل بینی) کنید و قدری هم بیاشامید.
 -5در اوقا استراحت ،بینی ،دهان و حلق خود را بووُید و ترشّحا سر و سینه را تخلیه کنید.
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 -6وور و سینه و داخل بینی را با روغن بنفوه  -بادام ُا روغن کدو ُا روغن خیار چهرب کنیهد .چوانهدن
چند قطره از اُن روغنها داخل بینی و خوردن ُوی – دو قاشق از آنها در هرروز هم خیلی خوب است.
 -7بوُیدن سرکه ،پیاز ُا سیر و نیز مصر خوراکی آنها و ُا نوشیدن شیر ُا دوغ خنک برای دفع ضرر هوای
آلوده مفید است .البته مصر شیر و دوغ در بیمار تٌ دار ممنوع است.
 -8در شراُط آلودگی هوا مصر غذاهای خنوی و خوراکی های ترش باُد مدّنظر باشد.
 -9خوردن پیاز همراه عتل به پاکتازی میاری تنفّتی و سینوسها کمک زُادی میکند.
دود کردن اسفند هم ُک گزُنه مناسٌ برای پاکتازی محیط به وُژه در موکٌها و منهازل بهین
-10
راه است .موکٌداران میتوانند از دود اسفند به تنهاُی ُا همراه با افزودنیهاُی مانند کندر ،گلپهر و کهاه
برای ضدّعفونی کردن هوا استفاده کنند .توویه می شود اُن دود دادن به نحوی باشد که فضای بیهرون
از موکٌ را هم فراگیرد .اقدام عمومی موکٌ داران باعث خواهد شد کهه فضهای متهیر پیهاده روی نیهز
کیفیت بهتری پیدا کند.
مقداری گل خطمی ُا پنیرک را پودر کرده همراه خود در سفرداشته باشید و روزی ُک ُها دو بهار
-11
به اندازه ُک قاشق چاُخوری در مقداری آب جوش ُا چای گرم رُخته پس از چند دقیقه میل کنید.
اگر دچار سینوزُت هتتید قبل از سفر آن را درمان کنید.
-12
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پيامبر اعظم ،ص ي الله عليه و آله و م ،فر وده اند:
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« يکم بالشفاءین؛ ا سل و القرآن :رب شما باد دو شفاء؛ سل و قرآن».
بحار األنوار ،ج  ،66ص  ،290ح 2

در اُن سالها شاُد متأله سرما در متافر اربعین زُاد جلٌ توجّه نوند امّا واقعیت اُن است که شٌهای عرا
همیوه میتواند با سرمای غیرمنتظره همراه باشد .به وُژه وقتی که به هر دلیل مانند نیافتن موکٌ خالی میبور
به خوابیدن در هوای سرد شوُد.
 -1اگر اتاً سرماُی هتتید ،ساعا انتهاُی شٌ و ابتداُی وبح ممون است شما را دچار موول کنند .بهتهر
است دو -سه ساعت قبل از غروب پیادهروی را تمام کنید تا بتوانید موکهٌ مناسهبی را بهرای اسهتراحت
شبانه پیدا کنید .داشتن ُک کیته خواب سبک میتواند در اُن مواقع کمک زُادی به شما کند.
 -2مانند گرما ،در سرما هم پوشاندن سر و وور از مهمترُن اقداما است.
 -3قبل از حرکت ،ابتدا دست و پا را بمالید تا گرم شود سپس با روغنهای گرم مانند روغهن زُتهون ،گهردو،
بادام تلخ و  ...ماساژ دهید.
 -4در سرما کفش تنگ به پا نونید .کفش باُد به گونهای باشد که کمی پا در آن حرکهت کنهد کهه همهین
حرکت باعث گرم شدن پا میشود .همچنین عضوی که در فوار و تنگنا باشد در اثر سرما بیوهتر آسهیٌ
میبیند.
 -5مابین انگوتان دستها و پاها را پوم نرم قرار دهید؛ دستوش گرم به دست کنید و جهوراب پوهمی نهرم
بپوشید.
 -6در فواول موخّ  ،استراحت کنید و کفشها را درآورده پاها را ماساژ دهید.
 -7کفش ُا لباس خیس را سرُعاً تعوُض کنید.
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 -8در سرمای شدُد بینی و دهان خود را ببندُد.
 -9در هوای سرد به هی وجه با شوم خالی پیادهروی نونید .بعد از خوردن غذا و سبک شدن معهده حرکهت
را شروع کنید.
در هوای سرد از غذاهای گرمی بیوتر استفاده کنید.
-10
خوردن ترکیٌ پنج واحد عتل  +دو واحد فلفلسیاه شهما را از سهرمای شهدُد اُمهن مهی کنهد؛
-11
خصوواً که در سفر اربعین-به وُژه در شهر نیف -گاهی میبور می شوُد به علت کمبود جا شهٌ را در
موان ُاز ُا نیمه باز بگذرانید .میتوانید زنیبیل را جاُگزُن فلفل سیاه کنید.
بعد از رسیدن به مقصد به تدرُج خود را گرم کنید .پاها را در آب گرم بگذارُد و بها پتهو و لحها
-12
خود را بپوشانید.
اگر دچار سرما زدگی پا شدُد؛ داخل ظر آب ولرم ،نمک و روغن بهادام برُزُهد و پاهها را در آن
-13
ماساژ دهید.
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« هر كس ميخواهد رد همه زمستان از زكام ا ن بماند ،هر روز ،هس لقمه سل با موم آن بخورد».
بحار األنوار ،ج  ،62ص 32٤

بعضی عوامل ،از جمله ضعف عمومی ،ختتگی ،محیطهای پرتراکم ،عدم رعاُت مناسٌ بهداشت ،فصل و موان
جغرافیاُی و وضع نامطلوب تغذُه ،اموان ابتالء به سرماخوردگی را افزاُش میدهند که اُن عوامل تقرُباً همگی
در سفر اربعین موجودند.
پیشگیری

 -1قبل از سفر ،بیماریهاُی مانند سینوزُت و آلرژی فصلی را درمان کنید.
ُ -2وی از د ُل اولی سرماخوردگی در سفر اربعین ،به حرکت درآمدن موادّ زائد انباشته شده در بدن براثهر
حرکت و گرما و نیز ضعف سیتتم اُمنی بر اثر فعّالیت زُاد ،اختالل خواب ،تغییر آب و هوا و  ...است .لذا
بهتر است قبل از سفر بدن خود را پاکتازی کنید و توان بدنی خود را افزاُش دهید .لذا شما را به مطالعه
میدّد فصول سوّم و چهارم همین جزوه دعو میکنم.
 -3اگر زُاد سرما میخورُد ورزش روزانه و استفاده از خوراکیهای مقوی به وُهژه مصهر روزانهه شهربت
(آب +عتل +آب لیموترش) در روزهای قبل از سفر براُتان مفید است .ادامه مصر اُن شربت در طول
سفر هم بتیار خوب است.
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 -4با توخی فرد میرّب در زمینه طٌّ سنّتی ،برخی افراد از انیام حیامت عام -در زمانی مناسٌ قبهل از
سفر -برای تقوُت سیتتم اُمنی خود نفع زُادی خواهند برد.
 -5داروی «نوفلو» ،محتوی وُتامین سهی ،زُنهک ،دارچهین و زنیبیهل ُهک داروی مهؤثّر در پیوهگیری از
سرماخوردگی است .اُن دارو توسط ُک شرکت آمرُواُی فرموله شهده ولهی خوشهبختانه ههماکنهون در
داخل کوور تولید میشود .میتوانید از دو هفته قبل از سفر روزی ُک کپتول مصر کنید.
ساخت نتخه خانگی اُن دارو هم زُاد سخت نیتت .پیونهاد ما اُن است که دارچین ،زنیبیل و پوسهت
نارنج آسیاب شده را متاوی با هم مخلوط کنید و داخل کپتول بزنید .راه دُگر اُن است که اُن مهواد را
با عتل معیون کنید و روزی ُوی -دو قاشق چاُخوری میل کنید .برای طعم بهتر میتوانیهد بهه جهای
پوست نارنج از پودرلیمو استفاده کنید.
 -6مصر روزانه قرصهای مویدنی وُتامین سی برای پیوهگیری از سهرماخوردگی مفیدنهد .همچنهین بهه
محض شروع عالئم بیماری هم میتوان از آنها استفاده کرد.
 -7غرغره و استنوا آب نمک ،هم در پیشگیری و هم در درمان سرماخوردگی و گلودرد مفید اسهتُ .هک
قاشق چای خوری سرخالی نمک را داخل ُک لیوان آب جهوش رُختهه و بعهد از ولهرم شهدن از ههر دو
سوراخ بینی استنوا کنید( .از داخل بینی آب را به سمت حلق و دهان هداُت کنیهد تها از دههان خهارج
شود .برای اُنکار نباُد آب نمک را با فوار زُاد (موش قوی) داخل بینی بوویم ،بلوه بها حرکهت دادن
وور رو به با و پوت ،آب را از سوراخ بینی به حلق هداُت میکنیم ).مقداری از اُن آب نمک را هم
غرغره کنید .در حال وحّت ُا ابتال به بیماری ،روزی دو سه بار اُن کهار را توهرار کنیهد .افهزودن کمهی
آبلیموترش به اُن محلول اثر آن را قویتر می کند.
 -8لباس مناسٌ و گرم به تن داشته باشید و فرٌُ هوای پاُیزی نتبتا گرم عرا را نخورُد .به وُهژه وهبح
زود و هنگام غروب و نیز وقت خوابیدن به اُن متأله دقت بیوتری کنید .اگر در حین پیادهروی احتاس
گرمای زُادی کردُد کمی از لباس خود کم کنید اما نه در حدی که در پوستتان احتاس خنوهی زُهادی
بونید.
 -9هم هنگام خواب و هم در ساعا سرد روز ،کمر و پهلوها را با شال ُا پارچه ای ببنید تا دچار قولنج ناشی
از باد و سرما نووُد.
محافظت از سر ،شانهها ،گلو و پاها در برابر سرما مهمتر از ساُر نقاط بدن است .استفاده از کهاله،
-10
عر چین ،چفیه ُا وساُل موابه و جوراب مناسٌ نخی را حتی به هنگام خواب فراموش نونید.
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هنگامی که عر کرده اُد ُا پس از استحمام ،در معر سرما و هوای آزاد قرار نگیرُهد .پهس از
-11
درآوردن کوله ،معمو تمام پوت شما عر کرده است و اُن زمان ،احتمهال سهرماخوردگی بتهیار زُهاد
است .در اُن وضعیت پوشیده بودن سر ،شانهها و پوت خیلی مهم است.
وقتی به منزلی میرسید بالفاوله وارد حمام نووُد؛ بلوه وبر کنید تا عر بدنتان خوک شود.
-12
به هی وجه دوش آب سرد نگیرُد بهوُژه وقتی که بدن گرم است چراکه مموهن اسهت موجهٌ
-13
بیماریهاُی چون سرماخوردگی ،سینهپهلو ،دردهای مفصلی و  ...گردد.
برای پیوگیری از سرماخوردگی ،قبل از خروج از حمام ،از م پا به پاُین را با آب سرد بووُید.
-14
دروور اموان در طول متیر -به وُژه در وور مواجهه با باد ُها گردوخهاک ُها ابهتالی ههم
-15
سفران به سرماخوردگی ُا آنفو نزا -از ماسک استفاده کنید .باز هم در وور اموان ،ماسهک را روزانهه
تعوُض کنید.
از قرار گرفتن در معر باد شدُد پرهیز کنید؛ به وُژه باد پاُیزی که بر چوم و مغز و سینوسها
-16
اثر منفی زُادی می گذارد.
در هنگام عر کردن و تونگی زُاد از مصر نوشیدنیهای خیلی خنک اجتنهاب کنیهد .در اُهن
-17
حالت ،پس از کمی استراحت و کاهش دمای بدنتان ،آبِ کمی خنک را کم کم و جرعه جرعه بنوشید.
جوُدن روزانه مقداری نعناع ُا شوُد خوک ُا چند بهرگ تهازه اوکهالیپتوس ،دسهتگاه گهوارش و
-18
تنفتی شما را پاکیزه نموده از سرماخوردگی پیوگیری میکند.
در وور اموان هر روز مقداری عتل مصر کنید .افهزودن کمهی زنیبیهل بهه عتهل شهما را
-19
واحٌ ُک داروی خوب برای پیوگیری و درمان سرماخوردگی میکند.
هنگام عطته و سرفه ،جلوی دهان و بینی خود را ُا دستمال ُا بخش بها ُی آسهتینتان بگیرُهد.
-20
دستمال کاغذی های استفاده شده برای اُن کار را دور بیندازُد .بهتهر اسهت دسهتمال اسهتفاده شهده را
داخل کیته پالستوی انداخته ،در کیته را ببندُهد و سهپس آن را در سهطل زبالهه بیندازُهد .در وهور
استفاده از دستمال پارچه ای ،روزی ُوی دو بار آن را بووُید.
ضمن رعاُت احترام هم سفران ،از دست دادن و روبوسی با افراد دچار سرماخوردگی ُها آنفهو نزا
-21
خودداری کنید .اگر خودتان مبتال هتتید هم کامالً اُن متأله را رعاُت کنید.
شتتووی دست ها بعد از استفاده از سروُس بهداشتی و قبل از غذا خوردن را فراموش نونید.
-22
در وور آلودگی دست هاُتان ،به وُژه آنها را به چوم ،دهان و بینی خود نزنید.
-23
75

واکسن آنفوالنزا؟

ُک سؤال مهم قبل از سفرهای اُنچنینی آن است که تلقیح واکتن آنفو نزا ضروری است ُا خیر؟
جواب ساده و خالوه اُن سؤال اُن است:
ژنهای وُروس آنفو نزا هر سال تغییر شول میدهد .در کوهورهای مختلهف نیهز شهولههای متفهاوتی از اُهن
وُروس شیوع دارد .اساس تهیه واکتن ،شاُعترُن وُروس آنفو نزا که اخیرا در ُهک منطقهه شهاُع بهوده ،مهی
_باشد .پس آنفو نزای شاُع در هر منطقه با آنفو نزای شاُع در مناطق دُگر متفاو اسهت ولهی بها توجهه بهه
توابه قتمتی از ژن وُروس آنفو نزاهای هر منطقه ،واکتیناسیون احتما از شد عالئم میکاهد.
ولی آُا همه افراد باُد اُن واکتن که احتمال اثر بخوی متوسّطی دارد را بزنند؟
پاسخ اُن است که چون عوار واکتن آنفو نزا در بعضی از افراد بروز میکند ،پس باُهد فقهط اشخاوهی کهه
ممون است بر اثر آنفو نزا دچار بیماری شدُد و ُا مرگ شوند اُن واکتن را بزنند .اُن افراد شامل کودکان زُر
 5سال؛ افراد با ی سن  65سال؛ مبتالُان به نارساُی کبد ،رُه ُا کلیه؛ بیماران دچار نقض اُمنی مانند بیماران
سرطانی ،اُدز ،دُابت کنترل نوده و قدُمی و در بانوان باردار با شراُط خاص هتتند.
در بقیه افراد واکتن آنفو نزا به شول تزرُقی که ا ن وجود دارد ،عوار
آنفو نزا دارد و توویه نمی شود.

بیوهتری نتهبت بهه ابهتال بهه خهود

در آمرُوا واکتن آنفو نزا برای افراد عادی و سالم به شول اسپری بینی وجود دارد که در کوور ما وجود نهدارد
و عدّهای همین واکتن تزرُقی را به عنوان پیوگیری از سرماخوردگی به همه گروههای سهنی و سهالم معرفهی
می کنند که کار نادرستی است.
توجه داشته باشید که واکتن آنفو نزا باعث تٌ و عالئم آنفو نزا در بدن می شود که مموهن اسهت شهما را از
سفر باز دارد .فلذا اگر جزو گروههاُی که واکتن زم دارند هتتید ،حداقل  2هفته قبل از حرکت اقدام کنیهد تها
عالئم شما هنگام سفر رفع شده باشد .با اُن حتاب ،واضح است که تلقیح اُن واکتن در مرزهها مموهن اسهت
منیر به بیماری زائر در طول سفر شود.
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درمان

اگر سرما خوردُد میتوانید اُن اقداما را انیام دهید:
 -1تا درمان کامل سرماخوردگی از مصر غذاهای سنگین ،چرب ،تند و ترش ،ماست ،بتهتنی و خهوراکی-
های خیلی سرد خودداری کنید.
 -2میزان پیاده روی و فعّالیت روزانه را تا زمان بهبودی کمتر کنید و از حضور در محیط های پرتراکم احتراز
کنید.
 -3کمتر چیزی به اندازه بادکش کردن کتفها موجٌ بهبود حال بیمار سرماخورده میشود.
 -4برس کویدن پوست سر از پیوانی بهه گهردن و ماسهاژ گهوشهها در حهدّی کهه قرمهز شهوند در بهبهود
سردردهای ناشی از سرماخوردگی مفید است.
 -5از نعناع ُا اوکالیپتوس روزی چند بار استفاده کنید .به اُن وور که ُا آنها را بیوُد ُا مقداری از آنها را
خرد کرده داخل ُک لیوان آب جوش رُخته روی آن را با نعلبوی پوشانده بعد از ده دقیقه میل کنید.
می توانید قبل از سفر مقداری بابونه (ُا آوُون ُا نعناع) را با مقدار متاوی گل خطمهی (ُها پنیهرک ُها
بنفوه) مخلوط و پودر کنید و در طول سفر به وور فو مصر کنید .اُن نوشیدنی ،هم در پیوهگیری
و هم در درمان سرماخوردگی مفید است.
ترکیٌ مناسٌ دُگر ،ترکیٌ متاوی نعناع و شوُد و آوُون است که به وور دمنوش ُا جوُدنی قابل
استفاده است .پاشیدن پودر آوُون ُا شوُد ُا نعناع روی غذا ُا رُختن آنها داخل چای هم مفید است.
 -6جوشانده سعال به عنوان ُک جوشاندنی ُا دمکردنی از مخلوط پودر آوُون ،گل خطمی ،اسهطوخودوس،
پونه ،زوفا ،سوسنبر و پنیرک ساخته میشود و داروی مفیدی است.
 -7در وور اموان ،سینوسها ،بینی ،گلو و سرشانهها را با روغن بابونه ُا زُتون ُا سیاهدانه ُا وُوس ُا ...
ماساژ دهید .اگر چرک به قفته سینه هم رُخته است ،آنجا را هم ماساژ دهید.
 -8در وور آبرُزش بینی ،چواندن قطرهای آب لیموترش تازه ُا روغنهای فهو در سهوراخههای بینهی،
آبرُزش را تخفیف می دهد.
 -9اسانس نعناع؛ ُک داروی کم حیم و پرفاُده است .شما می توانید به جای همهراه بهردن مقهدار زُهادی
عر نعناع ُا نعناع خوک چند عدد اسانس نعناع را از عطّاریهای معتبر تهیه کنید.
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به هنگام سرماخوردگی ،چند قطره از اسانس نعناع را دو طر بالش ُا روی ُقه لباس خود برُزُد ُا اُن
که درب آن را باز کرده و چند دقیقه جلوی بینی نگه دارُد .با اُن کار ،گرفتگی بینی ،برطر و سینوس-
ها ضدّعفونی میشوند و سرعت بهبودی سرماخوردگی زُاد می شود .می توانید اُن کهار را چندمرتبهه در
روز ُا شٌ تورار کنید .رُختن چند قطره از اسانس در ُک لیوان آب ،نوشیدنی موابه عر نعناع به شما
میدهد.
همچنین برای رفع سردرد ،درد ناحیه گردن ،دست ،پا و کمر که در اثر سرماخوردگی و ُا مووال دُگر
به وجود آمده اند ،می توان چند قطره از محلول اسانس نعناع را روی موضع درد ماسهاژ داد کهه معمهو
بالفاوله جذب می شود .در وور وسعت ناحیه درد می توانید اسانس را با روغن زُتون مخلوط کنید.
ماساژ اسانس نعناع روی سینوس ها برای درمان سینوزُت هم بتیار مفید است.
با مخلوط چند قطره اسانس نعناع و مقداری آب جوشُ ،ک محلول بخور خوب خواهید داشت.
لیموی ترش و شیرُن هردو در درمان سرماخوردگی بتیار مفیدند که از اتّفا هر دو (به خصوص
-10
لیموترش) در عرا در دسترس هتتند .استفاده از آب لیموترش تازه در انواع نوشیدنی های مورد استفاده
در سرماخوردگی در تترُع بهبودی بتیار مفید است .مخلوط آب داغ و آبلیمهوترش ُهک داروی سهاده
برای درمان سرماخوردگی است که بها افهزودن کمهی عتهل و چنهد قطهره اسهانس نعنهاع اکثهر مهوارد
سرماخوردگی را درمان میکند.
ماساژ وُوس (پمادهای حاوی منتول) روی بینی ُا چواندن قطره های بینی موجود در داروخانه-
-11
ها (قطره های کلرورسدُم) هم در درمان سرماخوردگی و رفع احتقان بینی مفیدنهد .ماسهاژ وُوهس روی
سینوسها و قفته سینه هم خیلی خوب است.
در وور بروز تٌ ،باُد توجه داشت که با توجه به سختیهای سهفر ،بها موهور کهادر درمهانی
-12
حاضر در متیر ،استفاده چندروزه از تٌبرها و متوّنهای سادهای مانند استامینوفن (شهول خهوراکی ُها
شیا ) اشوال خاوّی اُیاد نمیکند .با اُن حال اگر اورار به استفاده از روشهای طبیعی دارُد؛ اقداما
زُر کمک کننده است:
 .aجوُدن سیاهدانه
 .bپاشوُه :پاشوُه با آب معمولی ،برای درمان اکثر تٌ ها کهافی اسهت .پاشهوُه بهتهر اسهت بها آب
ولرمی که  3تا  4درجه سانتیگراد خنک تر از حرار معمولی بدن است انیام شود.
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طبق روال می توانید پاهای بیمار را داخل ظر آب قرار داده شتتوو دهید .البته اگر پاهای بیمار
سرد است بهتر است سراغ جاهای دُگر بروُد .درواقع ضرورتی ندارد حتمها پاشهوُه روی پاههای
بیمار انیام شود .گذاشتن و عو کردن متناوب دستمال خیس بر روی پیوانی ههم روش راُهج
دُگر است اما عالوه بر پیوانی ،از شوم هم که سطح وسیع تری دارد غافل نووُد.
همچنین میتوانید ُک اسفنج را به آب ولرم آغوته کنید و روی پوست بووید .حتهی شتتوهوی
ساده دست و وور هم می تواند به کاهش قابل توجه دمای بدن منیر شود.
ُک روش دُگر برای پاشوُه اُن است که با لیف ُا اسفنج خیس پوست را به اُن ترتیهٌ خنهک
کنید :از تنه شروع کرده و متیر رگهای خونی بزرگ را در امتداد اندام ها بها لیهف خنهک نماُیهد
(مثل زُر بغل ها؛ کواله ران؛ کف دست ها و پاها).
 .cخیار را به ورقه های نازک برش زده آن را روی سطح پیوانی ُا شهوم بیمهار قهرار داده ُها آن را
روی اُن نواحی ماساژ دهید.
 .dقطعه ای خیار را در اندازه تقرُبی ُک شیا  ،برش داده از راه مقعد ،شیا بگذارُد .شیا را می-
توانید هر  2-3ساعت تا قطع تٌ تورار کنید.
نکه مهم :اگر قبل از تٌ ،بیمار دچار لرز شود؛ روی او را با پتو بپوشانید تا با با رفتن درجه حهرار
بدن ،لرز قطع شود .آنگاه به آرامی نتبت به درمان تٌ اقدام کنید.
غرغره و استنوا آب نمک را به شرحی که در قتمت پیوگیری گذشت ،در درمان سرماخوردگی
-13
و به وُژه برای پیوگیری از درگیری رُه انیام دهید.
استنوهها دود عنبرنتههاراُ ،ههک روش درمههانی بتههیار قههوی بههرای انههواع سههینوزُت ،آلههرژی و
-14
سرماخوردگی است .میتوانید کمی از آن راهمراه داشته باشید .عود عنبرنتارا نیز به بازار آمده که استفاده
از آن را آسان میکند.
خوردن عنّاب و استنوا دود آن هم برای کاهش عالئم سرماخوردگی مفید است.
-15
بتیاری از داروهای گیاهی موجود در بازار داروُی کوهور ههم بهه درمهان سهرماخوردگی کمهک
-16
مناسبی میکنند .البته تعداد زُادی از شربتهای گیاهی که برای سهرماخوردگی طرّاحهی شهدهانهد دارای
آوُون هتتند که ممون است سرفههای خوک ناشی از گردوغبار را تودُد کنند.
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به ُاد داشته باشید که انواع آنتی بیوتیک ها ،نقوی در درمان سرماخوردگی های معمولی ندارنهد.
-17
استفاده بییا از اُن داروها به ضعف و ناتوانی بیوتر شما منیر خواهد شد.
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« من أكل إحدي و رین زبیبة حمراء علي الریق ،لم جد ي سده ئا رهه».
« هر كس رد حالت انشتا بيست و يك موزي سرخ بخورد ،رد تن خویش ،چيزي انخوشایند نخواهد يافت».
عيون أخبار الرضا عليه السالم ،ج  ،2ص  ،٤١ح ١33

 -1اگر زُاد دچار چنین مووالتی می شوُد از مدّتی قبل از سفر با موور ُک فرد میرّب در زمینهه طهٌّ
سنّتی اقدام به تقوُت خود کنید.
مصر جوانه گندم ،کباب گوشت گوسفند ،زرده تخم مرغ نیم برشهت (عتهلی) ،شهربت عتهل ،فهالوده
سیٌ ،شیربادام ،انواع معیون های لبوب (حاوی مغهز خوهوبار مختلهف) ،دوسهین (سهیاهدانه و عتهل)،
معیون ژل روُال ،قرص آُرون پالس ،پودر سنید به همراه شیر و عتل ،و  ...مهی تواننهد راهوارههای
مناسبی باشند.
استفاده از مومل های خوراکی ُا تزرُقی میاز موجود در بازار داروُهی کوهور ههم بها موهور پزشهک
بالمانع است.
شرح بیوتر اُن اقداما در فصل چهارم همین جزوه آمده است.
 -2از مصر سردیها مثل ماست و دوغ و نیز نوشابه پرهیز کنید.
 -3برای پیوگیری از ضعف ،هر ُوی دو ساعتُ ،ک قاشق مرباخوری عتهل را در دههان بگذارُهد و وهبر
کنید تا خودش به آرامی آب شود.
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 -4بادام و شور را متاوی پودر کنید و در موارد زم میل کنید .اگر مزاج سهردی دارُهد میتوانیهد کنیهد و
پودر نارگیل را هم به اُن ترکیٌ اضافه کنید .میتوانید در اُن ترکیٌ و ترکیٌهای موابه به جای شور
از عتل استفاده کنید.
 -5ترکیبی از مغزها و به وُژه بادام؛ نخودچی؛ کومش ُا موُز؛ انییر خوهک؛ خرمهای خوهک و  ...همهراه
داشته باشید و در طول متیر ،آهتته و پیوسته و با جوُدن زُاد میل کنید؛ مثال ُک مغهز بهادام در طهول
ُک ربع پیاده روی.
 -6دروور ضعف زُاد ،در وعده وبحانه ُوی دو عدد تخممرغ میل کنید .همچنین برای وعده های دُگهر
سعی کنید از غذاهای حاوی گوشت گوسفند استفاده کنید .اگر موول خاوی به وُژه به لحهاظ گوارشهی
ندارُد از غذاهای چربتر و مقویترعراقی ها مانند خوراک کله پاچهه ،خهوراک قلهم گهاو و حُمُه ههم
استفاده کنید.
 -7ماساژ قلٌ و وور با گالب و استنوا گالب را چند بار در روز انیام دهید تا قو قلهٌ کهافی بهرای
ادامه متیر داشته باشید.
 -8زمانی که دچار افت قند ُا افت فوار میشوُد کمی عتل را داخل دهان بگذارُد تا کمکهم آب شهود ُها
ُک عدد خرما را در دهان نگهدارُد تا کمکم جذب شود ُا اُن که مقدار کمهی نمهک را در دههان مهزّه
کنید.
 -9اگر اُن مووال به طور معمول زُاد براُتان اتّفا میافتند همراه داشتن و مصر داروهای مقوّی مانند
انواع مولتیوُتامینهای خوراکی ُا تزرُقی هم گزُنه مناسبی است.
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ّ
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امام صادق (عليه السالم) ،فر وده اند:

َ
َلخ ُ
َّ
ُ
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طم نش شس
خطم
« سل ال
أس با ِ ي رة :تن سر با ي ،ماهی شادابي است».
ر
ِ ِ
الكافي ،ج  ،6ص ٥0٤

 -1در وور وجود اخالط نامناسٌ در بدن ،پیاده روی و گرما باعث انتوار آنها در بدن و مووال مختلهف
از جمله ضاُعا پوستی مانند جوش و دمل خواهد شد .لذا چنان که گفتهه شهد مهدّتی قبهل از سهفر ،بها
موور فرد حا  ،به پاکتازی بدن خود بپردازُد.
 -2خوشبختانه تعداد حمّام ها در طول متیر پیاده روی سال به سال افزاُش مهی ُابهد .اسهتحمام روزانهه را
فدای ختتگی و خواب آلودگی خود نونید.
 -3سر و وور خود را در طول متیر بپوشانید و از عینک آفتابی و کاله لبه دار مناسٌ استفاده کنید.
 -4قبل از سفر موهای سر و وور را کوتاه کنید و موهای زائد بدن را رفع نماُید.
 -5از ضدّآفتاب مناسٌ استفاده کنید.
اگر تماُلی به استفاده از ضدّآفتاب ندارُد می توانید هر روز مقداری سفیده تخهممهرغ را روی قتهمتی از
پوست که در معر آفتاب است بمالید.
راه مناسٌ دُگر اُن است که کمی کتیرا ُا بهدانه ُا اسپرزه را در آب خیس کنید و لعابش را روی پوست
بمالید.
ُک پیونهاد دُگر اُن است که از ژل داخل برگ آلوئهورا به عنوان ضدّآفتاب استفاده کنید.
اگر هی چیز گیرتان نیامد می توانید کمی نان خوک را در آب بخیتانید و لعابش را به پوست بمالید!
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ّ
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حضرت اميرا ؤمنين ،علي( ،عليه السالم) فر وده اند:
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ّ
ّ
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« من نظف ثوهب ،ل همه :هر س جامه خو ش را يز كند ،اندیشه و اندو ش كم شود».
كنز الفوائد ،ج  ،2ص ١82

اُن موول در افراد فربه به وُژه اگر مزاج گرمی داشته باشند زُاد دُده میشود .برای پیشگیری و درمهان اُهن
موول:
 -1از لباس زُر نخی و گواد استفاده کنید.
 -2روزی ُوی -دو بار در دستووُی ُا حمام ناحیه کواله ران را بها آب و وهابون شتتوهو دهیهد و سهپس
کامال خوک کنید.
 -3از مصر غذاهای تندوتیز ،خیلی شیرُن و خیلی چرب خودداری کنید.
 -4دروور اموان ،هر شٌ لباس زُر خود را عو کنید.
 -5مالیدن عتل ،گالب ،مخلوط عتل و گالب ،روغن زُتون ،روغن بنفوه ،روغن کدو ،روغن خیهار ،سهدر،
مورد ،پماد زُنک اکتاُد ،پمادکا ندو و  ...در پیشگیری از اُن موول مفید اسهت .راه مناسهٌ دُگهر
اُن است که در حمّام روی نواحی متتعد ،سرکه ُا آبلیمو مالیده بعد از چنددقیقه آبکوی کنید.
 -6در وور اُیاد عر سوز ،باز هم شتتوو با آب و وابون انیام شود و بعد از خوک شهدن از داروههای
بند فو استفاده شود .در وور عدم دسترسی ،مالیدن میوههاُی مانند خیار ُا کاهو ،مالیدن سفیده تخم
مرغ ُا ضماد کردن دانههای له شده انار و ُا حتّی ماساژ روغن نباتی هم خیلی خوب است.
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پيامبر اعظم ،ص ي ا ه ه و آله و م ،ر وده اند:
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« ما طابت را ِ ة بد إال زاد ه « :چ ندهاي وش و باشد ،ر آن كه ش ا زون ردد».
دعائم اإلسالم ،ج  ،2ص  ،١6٥ح ٥93

اگر ازجمله کتانی هتتید که عر بدبوُی دارُد و نگران هتتید که همراهان شهما در طهول پیهادهروی از اُهن
بابت متأ ّی شوند بهتر است مدّتی قبل از سفر با مراجعه به درمانگران میرّب طٌّ سنّتی موول را حل کنیهد.
اُن نوا را نیز مدّنظر داشته باشید:
 -1مدّتی قبل از سفر روزی چند استوان از مخلوط متاوی عر های کاسنی و شاهتره میل کنید.
مصر غذاهای چرب ،تند ،غلیظ و دُرهضم را کم کنید و مقداری گالب ُا دارچین به خوراکیهای خود
اضافه کنید.
 -2مدّتی قبل از سفر ،بعد از استحمام ،لیف را به سرکه ُا آبلیمو آغوته کنید و روی بدن – بهوُژه زُربغهل
و کواله ران – بووید و بعد از چند دقیقه آبکوی کنید .اُن کار را در طول سفر ههم مهیتوانیهد ادامهه
دهید.
 -3ازجمله اقداما خوب دُگر ماساژ نواحی فو با پودر زاج سفید ُا مردارسنگ است .البته استفاده طهو نی
از مردارسنگ را توویه نمیکنیم.
 -4استفاده از لباسهای زُر نخی ،تعوُض و شتتووی روزانه آنها و استحمام روزانه هم درحدّ اموان انیهام
شود.
 -5اگر پاهاُتان معمو ً بوی بدی میدهد عالوه بر اقداما فو میتوانید از چند وقت قبل از سهفر ،گهاهی
حنا را با کمی آبلیمو و نمک خمیر کنید و روی پاُتان بگذارُد .میزان نمک ُک پنیم حنا باشهد و آب-
لیمو هم به جای آب استفاده شود.
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ّ
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امام ين(عليه السالم) فر وده اند:
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« اقل لي رسول الله ص ي الله يه و آله :يا ي  ...وا جد ا عال ،فإنها خال ل ا رجال ».

كف
كف
« پيامبر خدا هب من فرمود« :فرزندم! ...ش خوب هب اپ كن كه ش ،خلخال (زينت اپي) مردان است».
ِ
كنز الع ّمال ،ج  ،١٥ص  ،٤١2ح ٤١62٧

پیشگیری

 -1کفش مناسٌ و راحت بپوشید .اگر کفش نو خرُده اُد؛ مدّتی قبل از سفر آن را بپوشید تها بهه آن عهاد
کنید.
 -2ترجیحا از کفشهای جا ب عر استفاده کنید.
 -3از جوراب نخی -و ترجیحا جورابهای نرم و حولهای -استفاده کنید .حتّیالمقدور ههر شهٌ جورابهها را
عو کنید ُا بووُید.
 -6از ُوی دو هفته قبل از سفر چند بار پای خود را -ترجیحا تا م  -حنا بگذارُد .اُن کهار را بهه وُهژه اگهر
پوست نازک و حتّاسی دارُد حتماً انیام دهید .برای تأثیرگذاری بیوتر ،حنا را بها کمهی گهالب و مهورد
مخلوط کنید .به وُژه «مورد» به تقوُت پوست و عضال و تاندون ها کمک زُادی می کند .مهیتوانیهد
حنا را با کمی آبلیمو و نمک خمیر کنید و روی پاُتان بگذارُد .میزان نمک ُک پنیم حنا باشهد و آب-
لیمو هم به جای آب استفاده شود.
 -4قبل از هربار پیاده روی ،دور انگوتان پا را چتٌ ضدّحتاسیت ببندُد .دور محل هاُی که مموهن اسهت
تاول بزند را با کمی پنبه بپوشانید.
 -5در زمانهای استراحت ،پای خود را با آب خنک ،خوب بووُید و بعد از خوک کردن کامل ،آن را با ُهک
روغن مناسٌ -مثل روغن بنفوه ُا پماد  -ADچرب کنید.
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 -6اگر پاُتان دچار سوزش شده ولی هنوز تاول نزدهُ ،ک پارچه نخی را با آب سرد ُا گالب ُا سرکه آغوته
کرده چند بار روی پاُتان بگذارُد .مالیدن سفیده تخممرغ هم مناسٌ است .مالیدن مردارسنگ (مخلهوط
با آب ُا گالب) هم مفید است.
درمان

 -1بهتر است تاول تخلیه نوود چرا که ماُع درون آن استرُل بوده و با تخلیه آن راهی برای ورود میوروب-
ها باز می شود .پوست روی تاول هم به عنوان ُک پانتمان طبیعی و سد محافظتی عمل کهرده و نباُهد
برداشته شود .اگر چیزی پوست روی تاول را پهاره کهرد ،پوسهت را سهرجاُش برگردانیهد تها از زخهم آن
محافظت کند .محل تاول خوک و تمیز نگه داشته شود.
 -2مورد را با کمی گالب ُا آب خمیر کنید و قبل از خواب روی تاول پانتمان کنید .البته وبر کنید تا ضماد
شما کمی خوک شود و بعد آن را پانتمان کنید .تا وبح ،التهاب و اندازه تهاول کهاهش زُهادی خواههد
داشت.
برای نتییه گیری بهتر می توانید پانتمان را کوچک بگیرُد تا در طول پیاده روی هم مهزاحم راه رفهتن
شما نباشد .بهتر است هر  12ساعت ُ-ا حدّاقل هر شٌ -پانتمان را تیدُد کنید.
 -3نولین ُا چربی پوم از بهترُن داروهای آزموده شده برای درمان تاول اسهت .تهاول را بها آن پانتهمان
کنید.
 -4ماساژ و ضماد پماد اکبرُ 2ا پماد زُنک اکتاُد ُا ضماد زردچوبه ُا ضماد سفیده تخممهرغ ههم راهههای
خوبی برای درمان تاول هتتند.
 -5اما اگر تاول خیلی بزرگ است ُا باعث درد و ناراحتی می شود ،به اُن روش آن را تخلیه کنید:
 .eبا بتادُن ُا الول ُا پارچه آغوته به آب جوش موضع را تمیز کنید.
 .fبا استفاده از سوزن سرنگ ُک سوراخ کوچک روی تاول اُیهاد و مهاُع داخهل آن را بهه آرامهی
تخلیه نماُید .اگر به سرنگ دسترسی ندارُد ُک سوزن معمولی را چند ثانیه روی آتش بگیرُد تها
استرُل شود.
 .gبعد از تخلیه تاول ،آن را با عتل پانتمان کنید .پانتمان با مورد ،پهودر بلهوط ،پهودر مهازو ،پهودر
گلنار ،پودر پوست انهار ،پهودر گهل ارمنهی و  ...ههم مفیهد اسهت .پمادههای آنتیبیهوتیوی (مثهل
تتراساُولین ُا موپیروسین) هم قابل استفاده اند.
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باُد دقت شود که اُن پانتمان ،فواری و محوم نباشد.
 -6اگر تاول شما اُن خصوُا را دارد بهتر است از کادر درمانی حاضر در متیر کمک بگیرُد:
 .aتاول هاُی که در زُر بتتر ناخن قرار دارند.
 .bتاولها بعد از ُوی دو روز بهبود نمیُابند ُا چرکی ،قرمز ،داغ ُا دردناک میشوند.
 .cتاولهاُی با قطر بزرگتر از پنج سانتیمتر.
ُ -7ک دمپاُی نرم و راحت در کوله خود داشته باشید تا در وور بروز اُن موول و عدم اموان اسهتفاده از
کفش ،از آن استفاده کنید.
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پيامبر اعظم ،ص ي ا ه ه و آله و م ،ر وده اند:
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« من ِاغبرت قدماه في ل الله حرمها علي النار :هر كه قدم اهیش رد راه خدا غبارآلود شد ،آتش را رب او حرام ميكند».
الدر المنثور ،ج ،١ص٥9١

ترک پاهای عمیقی که بعضا در طول پیادهروی اُیاد میشوند با درد زُاد خود میتوانند سختی زُهادی را بهرای
زائر اربعین رقم بزنند .اُن موول در افراد چا و نیز کتانی که پوست کف پای خوک و زبر و ترکداری دارنهد
بیوتر به وجود میآُد.
 -1کفش مناسٌ و راحت بپوشید.
 -2از ُوی دو هفته قبل از سفر چند بار پای خود را حنا بگذارُد.
 -3با استفاده از سنگپا از ُوی دو-هفته قبل از سفر ،قتمت خوک و ترکدار پا را ُهبرداری کنید.
 -4قبل از سفر از پمادهای نرمکننده و ضدّترک مناسٌ استفاده کنید تا در شهروع سهفر کهف پاههای نرمهی
داشته باشید .مالیدن پیه بز ،روغن کوهان شتر ،چربی قلم گاو و  ...هم میتوانند کمهک زُهادی بهه شهما
کنند.
 -5استفاده از پمادهای فو را در طول سفر ادامه دهید.
 -6دروور احتاس شروع موول ،بعد از مالیدن پماد ،پهای خهود را در ُهک پالسهتیک فرُهزر گذاشهته و
بخوابید.
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ّ
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حضرت اميرا ؤمنين ،علي( ،عليه السالم) فر وده اند:
َ ّ
لی
شاء الله»
« إذا اشتکي أحدكم عینيه فليقرأ آية الكرسي و ضمر في نفسه أنها تبرأ؛ فإهن یعافي إن
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« اگر ي از شما چشمانش انراحت بود ،آية الكرسي بخواند و رد دل ،ت شفا كند .هب وا ت خداوند ،ود واهد يا ت».
تحف العقول ،ص ١06

 -1از مدّتی قبل از سفر از سرمههای مناسٌ برای تقوُت چومان خود استفاده کنید.
 -2هلیله سیاه را پودر کنید و داخل کپتول برُزُد و از چند هفته قبل از سفر شبی ُک کپتول میهل کنیهد.
هلیله سیاه عالوه بر پاکتازی کبد و بدن از اخالط فاسد ،تقوُت مغز و حافظهه ،تقوُهت گهوارش و رفهع
ُبوست ،چوم را نیز تقوُت می کند.
 -3از نگاه متتقیم به نور خورشید و اشیاء برّا پرهیز کنید.
 -4در وور لزوم از عینک آفتابی مناسٌ استفاده کنید.
 -5در وورتی که از عینک طبّی استفاده میکنید عینک خیره و نیز دستمال مخصوص پاک کهردن شیوهه
عینک همراه داشته باشید.
 -6اگر سابقه مووال چومی در فضاهای غبارآلود را دارُد قطره های استرُل شتتووی چومی به همهراه
داشته باشید.
پیونهاد ما اُن است که عر خطمی و کاسنی و رازُانه را مخلوط کنید و داخل ُک قطرهچوان برُزُد و
در طول سفر برای شتتووی چوم استفاده کنید.
 -7در وور ختتگی چوم میتوانید هر شٌ دو قطره کوچک عتل (بدون آب) داخل چوم برُزُد.
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 -8در وور التهاب و قرمزی چومُ ،ک دستمال تمیز را با گالب خهیس کنیهد و مهدّتی روی چوهمههای
بتته خود بگذارُد .چوامدن گالب داخل چوم ،ضماد کردن خیار ُا کاهو ،چواندن آب جوشیده عنّهاب و
 ...هم راهحلهای مناسبی هتتند .در وور بروز اُن موول ،بهتر است از خوردن غذاهای نفّهاخ و تنهد
خودداری کنید.
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پيامبر اعظم ،ص ي ا ه ه و آله و م ،ر وده اند:
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« س من سنن المر ين :الحياء و ا حلم و ا جامة والسواك و التعطر».
ِ

پن
« ج چيز از سنن پيامبران است :حيا ،ربدباري ،حجامت كردن ،و مسواك و عطر زدن».
نهج الفصاحه ص ،٤62ح ١٤63

پیشگیری

 -1غفلت از سالمت دندانها ممون است در سفر شما را دچار موول کند .معاُنه دهان و دندان قبل از سفر
را فراموش نونید؛ مخصوواً اگر موول مزمن دندانی و ُا دندان دردهای مورر دارُد.
 -2در طول سفر از انیام کارهاُی که به لثه و دندانها آسیٌ میزنند مثل مصر متناوب خوراکیهای گرم
و سرد؛ خوردن چیزهای بتیار سرد؛ شوتتن اجتام سخت با دندان و  ...خودداری کنید.
 -3متواک زدن مرتٌ در طول سفر را فراموش نونید .اگر عاد به اسهتفاده از خمیردنهدان ههای معمهولی
دارُد می توانید در طول سفر هم از آنها استفاده کنیدُ .ک پیونهاد جاُگزُن خوب اُن است که عتل و
نمک را مخلوط کنید به نحوی که قوامی مناسٌ پیدا کند و از آن به عنوان خمیردنهدان اسهتفاده کنیهد.
متواک زدن با نمک به تنهاُی ُا ماساژ عتل روی لثه ها و دندان ها هم کمک زُهادی بهه پهاکیزگی و
قوام دندان ها و لثه ها می کند.
 -4از مصر خوراکی هاُی مانند گردو که میتوانند باعث التهاب لثه شوند خودداری کنید.
درمان

در وور بروز دنداندرد ُا عفونت و التهاب لثه اُن اقداما میتواند کمککننده باشد:
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 -1هنگام خوابیدن زُر سرتان بلندتر باشد؛ زُرا اگر بالوت کامالً تخت باشد ،خونرسانی به سر بیوتر شده و
دندان درد تودُد می گردد.
 -2نمک را داغ کرده ،داخل پارچه رُخته ،از بیرون ،روی گونه (در سمتی که دندان ،درد میکند) بگذارُد.
 -3متواک را با نمک آغوته کرده روی دندان و لثه بووید.
 -4پنج قتمت گالب و ُک قتمت سرکه را مخلوط و به عنوان دهانووُه استفاده کنید .اُن دهانووُه ساده
قدر زُادی در کاهش التهاب و عفونت لثه و قطع خونرُزی آن دارد.
اگر زُاد دچار التهاب لثه می شوُد اُن دهانووُه را در بطری نیم لیتری رُخته و با خود ببرُد و ههر روز
دو سه بار دهانووُه کنید .دهانووُه آب و نمک هم به کاهش درد دندان کمک می کند.
 -5فرآورده های میخک از جمله قطره دنتول که در داروخانهها موجودند در تتوین درد دندان کارآُی خوبی
دارند .می توانید آنها را به همراه داشته باشید.
حتی می توانید خود میخک را متتقیماً روی دندان بگذارُد .برای اُن کارُ ،ک ُا دو گهل میخهک را در
بخش دردناک دهان قرار داده و نگه دارُد تا کم کم نرم شوند .اُن فراُند اجازه می دهد تا روغن میخک
منتور شده و با بزا دهان مخلوط می شود و سبٌ بی حتی گردد.
راه دُگر اُن است که پودر میخک را در محل درد قرار دهید .پس از چند لحظه میخک بها بهزا دههان
مخلوط شده و منطقه درد را بی حس میکند.
 -6در وور ناچاری استفاده از متون های ضد التهاب مثل بروفن ،ژلوفن و استامینافون را مهدّنظر داشهته
باشید.
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ّ
م
ف
س
امام رضا (عليهال الم) ر وده اند:

َ
َ ّ َیش َ َ َ َ َيحب َ
ك
نش
م
لب
ُ
ک
ت
م
« ن أراد أال ي مثانته ،فال س ا ول :هر س يخواهد مثاهناش هب عارضهاي گرفتار ود ،پيشاب خود را نگه ندارد».
ِ ِ
بحار األنوار ،ج  ،62ص 323

عفونت ادراری معمول که اغلٌ ناشی از التهاب مثانه است بیماری شاُعی در مردان نیتت ولی برای بانوان می-
تواند موولساز شود.
پیشگیری

 -1بهداشت فردی را رعاُت کنید.
 -2مقدار کافی ماُعا بنوشید.
 -3از نگه داشتن ادرار خودداری نماُید .بعضی زائرُن به دلیل وسواس زُاد نتبت به نظافت سهروُسههای
بهداشتی متیر ،به موقع ادرار خود را تخلیه نمیکنند .اُن کار ابتالء بهه عفونهتههای ادراری را افهزاُش
میدهد.
 -4سعی کنید موقع ادرار کردن ،مثانه خود را به طور کامل خالی نماُید.
 -5مردان سعی کنند حتماً بعد از تخلیه ادرار ،عمل متتحٌّ استبراء را انیام دهند.
 -6از مصر غذاهای تند و تیز و خوردن گرمی زُاد پرهیز کنید.
 -7لباس زُر نخی بپوشید.
درمان

عالئم شاُع ،سوزش ادرار ،تورر ادرار و احتاس فورُت در دفع ادرار است.
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در بتیاری از موارد ،سوزش ادرار به دلیل کمآبی بدن است و بها خهوردن چنهد لیهوان آب برطهر میشهود .در
وورتی که سوزش ادرار با ساُر عالئم همراه بود و ُا با افزاُش آب مصرفی برطر نود به فور عفونت ادراری
باشید.
بهترُن راه مراجعه به پزشک است .اگر اُن کار ممون نود:
 -1در اُن شراُط از مصر نوشیدنیهای گازدار و غذاهای تند و پر ادوُه اجتناب نماُید.
 -2دو سه عدد خیار میل کنید.
 -3مقداری خطمی ُا پنیرک ُا بنفوه را در آب جوش رُخته و روی آن را بپوشانید و بعد از ده دقیقهه میهل
کنید.
 -4روی مثانه را با روغن بنفوه ُا بادام شیرُن ُا کدو ماساژ دهید.
 -5روی مثانه را با خیار ُا کاهو ماساژ دهید.
 -6دمنوش ُا شربت لیموعمانی که در برخی موکٌها سرو میشود میتواند نیا بخش شما باشد.
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ّ
م
ف
س
امام صادق (عليهال الم) ر وده اند:

َُ
َّ
ْل َ ْ َ ُي َطی ُ ْلن ْك َه َ َ يحس ُ ْل َ َ َ
َ ْ لح ّ ُ َ ْ َه ُ َّلس َ َ َ ُ
ف
ك و زيید ي ِماء ا وج ِه و ب ا ة و ن ا ولد»
« ا ِ ناء یذ ب با ه ِ

«حنا ،بوي بد ع رق را از بين مي ربد ،چهره را شاداب ،داهن را خوشبو و فرزندرا زیبا مي كند».
کافی ،ج  ،6ص 38٤

بانوان محترم قبل از تصمیمگیری برای عزُمت به سفر اربعین باُد به طور جدّی به مووال متیر فوهر کننهد.
اگر تصمیم قاطع به عزُمت داشتند اُن نوا را به ُاد داشته باشند:
 -1هرگز تنها سفر نونید .بهتراست با مرد ُا مردانی از محهارم خهود سهفر کنیهد .بهتهرُن ههمسهفر همتهر
شماست.
 -2چادری را انتخاب کنید که حرکت شما را تتهیل کند و انداختن کوله را آسان کند .چهادر ملّهی ،عربهی و
لبنانی از اُن دست هتتند.
 -3بانوان متأهّل قبل از عزُمت از باردار نبودن خود مطم ن شوند .اگر شک به بارداری دارُد بهتهر اسهت از
سفر منصر شوُد.
 -4جواهرا و لوازم زُنتی و گرانقیمت خود را به همراه نیاورُد.
 -5چتر به وُژه اگر بزرگ باشد بیوتر مزاحم شماست.
 -6بهتر است زمان بیوتری را به سفر اختصاص دهید تا میبور نباشید به خودتان فوار زُادی وارد کنید.
 -7برای ُافتن موکٌ مناسٌ سعی کنید عصرها کمی زودتر از معمول پیادهروی را تمام کنید.
 -8ازدحام در شهرهای نیف و کربال به حدّی است که تقرُباً محال است بتوانید بدون برخورد با نامحرم بهه
حرم نزدُک شوُد .لذا بهتر است به زُار از راه دور بتنده کنید.
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تنظیم عادت

عاد زنانه در چنین سفر سختی مووال متعدّدی را برای بانوان زائر فراهم میکند ولذا باُد سعی شود در اُن
اُّام اُن متأله حادث نوود.
در حال حاضر در دسترسترُن راهوار ،استفاده از انواع قرصهای جلوگیری و هورمونی موجود در بهازار داروُهی
است که البته نحوه وحیح استفاده از آنها منوط به نظر پزشک است .لذا تووهیه مهیکنهیم بهرای قطهع عهاد
ماهیانه خود به هی وجه خودسرانه از داروهای هورمونی استفاده نونید و با پزشک خود موور کنید.
امّا چند نوته در اُن زمینه:
 -1اگر معمو ً در شراُط استرس روحی ُا فوار جتمی نظم عاد شما به هم میرُزد باُهد مهدّتی قبهل از
سفر خود را تقوُت کنید .راهوارهای فصل چهارم همین جزوه به شما کمک میکنند.
 -2بعضی از بانوانی که موول فو را دارند دچار ضعف عمومی نیتتند امّا به قول طٌّ افواهی کمر ستهتی
دارند .اُن بانوان نیز با موور طبیٌ حا طبٌ سنّتی میتوانند قبل از سفر خود را درمان کنند.
اگر در گودی کمر خود احتاس ستتی ُا لقّی میکنید؛ بدون دلیل دچار عفونتهای مورّر واژُنال مهی-
شوُد؛ سابقه شٌ ادراری در کودکیِ خود ُا افراد خانواده دارُد؛ سابقه ضربه و آسیٌ به کمر ،جرّاحی اُن
ناحیه ُا بیحتّی نخاعی دارُد و  ...ممون است دچار اُن عارضه باشید.
اگر به هر دلیل به طبیٌ حا دسترسی پیدا نوردُد میتوانید از چند هفته قبل از سفر ،هر شٌ گهودی
کمر خود را با روغن زُتون ُا بابونه ُا مورد ُا قتط ماساژ دهید.
 -3برخی اقداما میتوانند خونرُزی عاد را کم و دوره آن را کوتاهتر کنند .مثال اگر چند روز قبل از شروع
سفر عاد شدهاُد اُن کارها میتواند دوره عاد را تا قبل از شروع سفر تمام کند .اگر در سفر هم دچهار
اُن موول شدُد خیلی از اُن کارها قابل انیام و مفید فاُده هتتند:
 .aبادکش زُر پتتانها تا روی تخمدانها در دو طر  .اُن کار باُد چند بار در روز انیام شود .اگهر
در اُن کار خبره نیتتید میتوانید از موش جاروبرقی استفاده کنید .به اُهن ترتیهٌ کهه روی ههر
نقطهای که باُد بادکش کنید را چند دقیقه با جاروبرقی اعمال فوار کنید.
 .bبارهنگ از بهترُن داروها برای درمان انواع خونرُزیهای داخلی است .روزی دو -سه بار و هر بار
ُک قاشق غذاخوری بارهنگ را را در ُک لیوان آب داغ رُخته و بعد از کمی دم کویدن ،شیرُن
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و میل کنید .در وور دسترسی میتوانید بارهنگ را در عر هاُی ماننهد خارشهتر ُها مهورد کهه
خودشان خاویّت ضدّخونرُزی دارند دم کنید.
 .cپودر پوست انار ،پودر خوککرده گل انار ،گلنار فارسهی ،خهون سیاوشهان ،بلهوط ،مهازو و  ...ههم
خاویّت ضدّخونرُزی قوی دارند و مصر آنها به اشوال مختلهف بهه کهاهش خهونرُزی عهاد
کمک میکند .میتوانید ُک با چند تای آنها را داخل کپتول رُخته و روزی سه-چهار عدد میهل
کنید.
 .dروزی دو سه قاشق مربّاخوری سوُق عدس (آرد بو داده عدس) میل کنید.
 .eکپتول رُپاون ( )Reepavenکه محتوی شاهبلوط است دربازار داروُی ،موجود اسهت .مصهر
روزانه دو عدد از آن خونرُزی را کم ُا قطع میکند .اُن دارو در وورتی کهه از چنهد روز قبهل از
عاد مصر شود میتواند از شروع عاد هم جلوگیری کند.
تذکّر :داروهای فو ممون است باعث ُبوست ُا افزاُش فوار خون شوند لذا بهتر است با نظر طبیهٌ میهرّب
در زمینه طٌّ سنّتی مصر شوند.
عفونتهای واژينال
پیشگیری

 پرهیز از مصر غذاهای تند و تیز ،خیلی چرب و غذاهای غلیظ و سختهضم.
 درمان ُبوست.
 دفع موهای زائد قبل از شروع سفر.
 پوشیدن لباس زُر نخی.
 تعوُض روزانه لباس زُر.
 شتتن لباس زُر با آب داغ.
 تعوُض مرتٌ و زود به زود پدهای بهداشتی.
 خوک کردن خود پس از دستووُی.
 پرهیز از نوتتن در محیطهای مرطوب مخصووا حمام.
 جلوگیری از مرطوب شدن و مرطوب ماندن لباس زُر.
 نپوشیدن شلوار تنگ و جوراب شلواری ُا لگهای جذب.
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 عدم استفاده از پد ُا تامپونهای معطر ُا خوشبو کنندههای واژن.
درمان

 -1اگر زُاد دچار اُن موول میشوُد داروهای موضعی مانند پماد کلوترُمازول به همراه داشته باشید.
 -2دوددادن عنبرنتارا به موضع از بهترُن و سرُعترُن راهها برای کنترل عفونتهای واژُنال است.
 -3مقداری حنا ُا سدر ُا مورد ُا گل سرشور ُا جوش شیرُن را به تنهاُی ُا مخلوط بها ههم همهراه داشهته
باشید و در وور نیاز روزی دو -سه بار و هر بار دو قاشق آن را داخل آفتابه آب رُخته خود را شتتوهو
دهید .افزودن کمی سرکه نتییه درمان را بهبود میدهد.
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ّ
م
ف
س
امام علي (عليهال الم) ر وده اند:

فض
«أ ل العباده غلبة العادة :باالرتین عبادت ،چيرگي رب عادتها(ي انپسند) است».
ميزان الحکمة ،ج ،6ص ،20ح١١36٥

زائرُن محترمی که به گونهای از مواد مخدر معتادند و علیرغم موول اعتیاد ،عازم سفر می شوند به نوا
توجه وُژه کنند:

ُهل

 -1اعتیاد و مصر قرصهای کدئیندار در کوور عرا ممنوع بوده و اگر از زائری مواد مخدر کوف شود بها
وی طبق مقررا کوور عرا برخورد می شود.
 -2بتیاری از مواقع فرد در طول سفر دچار عوار قطع ماده مخدر می شهود و از پزشهوان مرکهز پزشهوی
مطالبه دارو می نماُد .اُن افراد باُتتی توجه کنند که مرکز پزشوی برای اُهن مهوارد داروُهی در اختیهار
ندارد .لذا اکیداً توویه می شود که افراد معتاد بدون ترک اعتیاد عازم اُن سفر دسته جمعی نووند ،چهون
مووال مربوط به آنها گرُبانگیر بقیه نیز خواهد شد.
 -5افراد سیگاری باُد از سیگار کویدن در اتا ها ،راهروها و فضهاهای بتهته خهودداری کننهد و در پاُهان،
سیگار روشن را جاُی نیندازند.
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ي
پيامبر اعظم ،ص ي ا ه ه و آله و م ،ر وده اند:

ّ
ین
« إن ماء الورد زيید في ماء الوجه و في الفقر :هب ردستي كه گالب آربو را ميافزاید و فقر را ميربد».
مكارم األخالق ،ص ٤٤

تذکّر مهمّ :کر نوتههای ُل نباُد مانع از انتقال سرُع مصدوم به مراکز درمانی شود.
سوختگی
قبل از ایجاد تاول

قبل از اُن که محلّ سوختگی تاول بزند؛ اقداما

ُل کمک زُادی به کاهش عوار

سوختگی میکنند:

 -1مالیدن سفیده تخممرغ روی محل سوختگی اقدامی است که تقرُباً همه جا قابل انیام است و اثهر کهم-
نظیری در کاهش وسعت ،عمق ،درد و عوار سوختگی دارد .سهعی کنیهد تها آرام شهدن درد و کنتهرل
التهاب ،هر  20دقیقه تا نیم ساعت اُن کار را تورار کنید.
حتّی در سوختگیهای خیلی شدُد هم از اُن کار نترسید و در متیر رساندن مصدوم به مراکز درمانی اُن
کار را ادامه دهید.
 -2مالیدن ژل داخل برگ آلوئهورا هم ُک اقدام فو العاده مفید است.
 -3پانتمان با مقدار زُادی عتل میتواند بدترُن سوختگیها را هم کنترل کند.
 -4گذاشتن پارچه خیس شده در آب ُخ و تعوُض مورّر آن.
 -5ناحیه سوخته را در شیر قرار دهید ُا روی آن ماست برُزُد.
 -6سرکه به تتوین درد ،خارش و التهاب ناشی از سوختگی کمک شاُانی کرده و به عنوان ُک ضد عفونی
کننده و قابض (موجٌ بتته شدن منافذ باز پوست می شود) شناخته می شود و به همین دلیهل از اُیهاد
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عفونت و التهاب در محل سوختگی جلوگیری می کندُ .ک پارچه نخی را با سرکه خیتهانده روی ناحیهه
سوخته بگذارُد.
 -7ضماد عدس پخته روی محلّ.
 -8ضماد گل ارمنی خمیر شده با کمی سرکه و آب روی محلّ.
 -9ضماد مردارسنگ خمیر شده با کمی سرکه روی محلّ.
ضماد سیٌزمینی رنده شده.
-10
ضماد نواسته.
-11
بعد از ایجاد تاول

 -1پانتمان با عتل بهترُن راه درمان است .هر  24ساعت ،پانتمان را تعوُض کنید.
 -2پماد اکبر  2هم از بهترُن داروها برای درمان انواع سوختگی است.
 -3می توانید کپتول وُتامین  Eرا سوراخ کرده و ماُع درون آن بهه طهور متهتقیم بهر روی ناحیهه سهوخته
برُزُد .اُن کار در التیام زخم و جلوگیری از اُیاد اسوار پوستی بتیار مفید و موثر است.
 -4مقداری آب لیمو را با روغن نارگیل ترکیٌ کرده و بر روی تاول های پوستی ماساژ دهید.
زخم

در زخمهای تازه ،پانتمان عتل انیام دهید .زخم را باعتل پر کنید و با پانتمان فواری لبههای آن را بهه ههم
نزدُک کنید و ببندُد .هر  24تا  48ساعت پانتمان را عو کنید.
اگر زخم ،عمیق و عفونی باشد باُد عتل و نمک را با نتبت  5به ُک مخلوط کنید.
خونريزی داخلی

مانند خونرُزیهای گوارشی ،بواسیر ،قاعدگی و : ...
 -1بارهنگ از بهترُن داروها برای درمان انواع خونرُزیهای داخلی است .روزی دو -سه بار و هر بهار ُهک
قاشق غذاخوری بارهنگ را را در ُک لیوان آب داغ رُخته و بعد از کمی دم کویدن ،شیرُن و میل کنید.
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در وور دسترسی میتوانید بارهنگ را در عر هاُی ماننهد خارشهتر ُها مهورد کهه خودشهان خاوهیّت
ضدّخونرُزی دارند دم کنید.
 -2پودر پوست انار ،پودر خوککرده گل انار ،گلنار فارسی ،خون سیاوشان ،بلهوط ،مهازو و  ...ههم خاوهیّت
ضدّخونرُزی قوی دارند .میتوانید ُک با چند تای آنها را داخل کپتول رُخته و روزی سهه-چههار عهدد
کپتول میل کنید.
 -3کپتول رُپاون ( )Reepavenکه محتوی شاهبلوط است دربازار داروُی ،موجود است .مصهر روزانهه
دو عدد از آن خونرُزی را کم ُا قطع میکند.
 -4تره زُاد میل کنید.
 -5روزی دو سه قاشق مربّاخوری سوُق عدس (آرد بو داده عدس) میل کنید.
خونريزی خارجی

مانند زخمها و جراحتها:
زخم را از عتل پر کنید و پانتمان فواری انیام دهید.
غش کردن

 -1مصدوم را به پهلوی چپ بخوابانید و پاهاُش را در شومش جمع کنید.
 -2مقداری آب خنک به سر و روُش بزنید.
 -3چند سیلی به وورتش بزنید.
 -4سرشانهها را ماساژ دهید.
 -5مقداری گالب ُا ُک سیٌ ُا لیموترش برش زده را جلوی بینی او بگیرُد.
 -6مقداری عتل را زُر زبان شخ قرار دهید.
اگر با اُن اقداما نتییهای نگرفتید او را به مراکز درمانی منتقل کنید.
گزيدگی
پیشگیری
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 -1در هنگام خوابیدن پوشش کاملی داشته باشید مثال لباس آستین بلند ،جوراب و ....
 -2در پوشیدن میدد کفشها بعد از هر بار درآوردن ،آنها را به خوبی توان بدهید و اطمینان حاول کنید که
جانوری داخل آنها نرفته باشد.
 -3موکٌهاُی که ساختمانی هتتند نتبت به موکٌهاُی که از چادر هتتند در اُن موضوع اُمنترند.
درمان

اگر جانور سمّی بوده است:
 -1بیحرکت بمانید و تقال نونید.
 -2عضو دچار گزُدگی را بیحرکت نگه دارُد.
 -3عضو را پاُینتر از سطح قلٌ نگه دارُد.
 -4از مویدن زخم خودداری کنید.
 -5ده سانتیمتر با ی ناحیه زخم را طوری ببندُد که حداقل ُک انگوت از زُر آن رد شود.
 -6با کمترُن میزان حرکت خود را به ُک مرکز درمانی برسانید.
 -7تا رسیدن به مراکز درمانی میتوانید محلّ گزش را با تیغ استرُل جراّحی به وور ضربدری (که مرکهز
ضربدر ،محلّ گزش باشد) خراش دهید و با گذشتن بادکش روی محلّ ،سم را تخلیه کنید .راه دُگر اُهن
است که پوسته سخت تخم مرغ را ُک سوراخ کوچک کنید و از همهان محهل آن را روی محهل گهزش
بگذارُد.
اگر جانور غیر سمی است:
 -1موضع را با آب و وابون خوب بووُید.
 .2اگر عالئمی چون تنگی نفس ،سختی در تنفس و افزاُش ضربان قلٌ پیدا کردُد به مرکهز درمهانی مراجعهه
نماُید؛ در غیر اُن وور واکنشهای اُیاد شده در محل گزش طبیعی بوده و نیاز به مراجعه پزشوی ندارند.
تشنج
در حین تشنّج
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در مواجهه با فردی که دچار تونج شده ،در حین تونج اقداما

ُر را انیام بدهید:

 -1اطرا بیمار را خلو کنید و و او را از دُد افراد کنیواو دور نگه دارُد.
 -2سر بیمار را با ُک بالوت و ُا ُک وسیله نرم محافظت کنید تا حین توانها آسیبی به سر وارد نوود.
 -3لباسهای تنگ که به بدن فوار وارد میآورند را باز و ُا گواد نماُید.
 -4هر نوع اسباب و وسیلهای که ممون است به بیمار آسیٌ برساند را از اطرا بیمار دور کنید.
 -5جهت باز کردن فک قفل شده اقدامی انیام ندهید.
 -6حرکا بیمار را مهار نونید.
 -7در وور اموان ،بیمار را به پهلو قرار بدهید و سر وی را به جلو خم کنید تا زبان به جلو متماُل شهود و
تخلیه بزا انیام گیرد.
بعد از اتمام تشنج

بعد از اتمام تونج اقداما زُر را انیام بدهید:
 -1بیمار را در وضعیت بهبودی قرار دهید .برای اُن کار دست نزدُک بیمار به خود را به طر با خم کنید.
دست مقابل بیمار به سمت خود بیارُد و زُر سر بیمار قرار دهید .پای دور بیمهار را گرفتهه و بیمهار را بهه
پهلو بچرخانید .سپس ُک دست خود را روی پیوانی و دست دُگر خود را زُر چانه قرار بدهید و پیوانی
را به سمت عقٌ و چانه را به با بیاورُد.
 -2بعد از هوشیار شدن بیمار ،وی را نتبت به موقعیت زمانی و موانی آگاه کنید.
 -3از باز بودن راه هواُی بیمار اطمینان حاول کنید ،اُن کار را با نزدُک کردن سر خود بهه دههان بیمهار و
گوش دادن به ودای تنفس وی انیام دهید.
 -4سعی کنید در کنار بیمار بمانید و به وی آرامش بدهید.
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األدوية ما ِ ع هب أنت و ن معك( :رد ر) دارواه ي كه هب كار تو و رااهنت ي آید با خود ربدار».
« َتود معك ِ ن
ِ
ِ
مكارم األخالق ،ج  ،١ص ٥٤0

واقعیت اُن است که ارائه فهرستی ُوتان برای همه زائرُن غیرممون است .هر زائر بها توجّهه بهه مهزاج خهود،
بیماریهاُش ،سلیقه و ائقه و عاد های خوُش ،همراهان و همسفران ،باری که میتواند حمهل کنهد ،و حتّهی
وضعیت اقتصادی و اطالعا طبی خود میتواند فهرست شخصی خود را تنظیم کند.
اُن چند نوته را به عنوان تیربه سفرهای قبل در نظر داشته باشید:
 اگر به وور گروهی سفر میکنید با هماهنگی ساُر همتهفران داروهها و سهاُر مهوادّ ضهروری را بهین
خودتان تقتیم کنید تا عالوه بر به همراه داشتن همه موارد مورد نیاز ،بارتان نیز سنگین نوود.
 برای حمل ماُعا از بطریهای پالستیوی کوچک و سبک که درهای محوم دارند استفاده کنید .ظهر
شیوهای هم سنگین است و هم خطر شوتتن دارد.
 به جای عرقیا که حمل و نقل سخت تری دارند ،دمنوشها ُا اسانسها و افوهرهههای آنهها را همهراه
ببرُد.
 برای جلوگیری از سنگین شدن بارتان میتوانید پمادها و داروهای نیمهاستفاده شده منهزل را بهه همهراه
ببرُد.
 به ُاد داشته باشید شما در اُن سفر لزوماً به همه اُن موارد نیاز پیدا نخواهید کهرد .لهذا از ههر کهدام بهه
مقدار بتیار کم و درحد دو-سه بار مصر به همراه داشته باشید.
 هر نوع داروُی که به طور مداوم به دلیل بیماری خاوی مصر میکنید؛ چند عدد قرص متهوّن؛ پنبهه؛
باند و چتٌ (چتٌ زخم و چتٌ ضدّحتّاسیت) به همراه ببرُد.
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 از بین پمادها و روغنهای خنک کننده و ضدّالتهاب مانند زُنک اکتاُد ُا کا ندو ُها اکبهر ُها روغهن
بنفوه ُا  ...برای پیوگیری و درمان تاول ُا عر سوز ُوی را به همراه داشته باشید.
ُ ک روغن مناسٌ برای ماساژ عضال و مفاول به همراه ببرُد .روغن زُتون ُا بابونه ُها شهوُد تقرُبهاً
برای همه افراد میتوانند مناسٌ باشند.
 از پمادها و روغنهای نرمکننده و ضدّترک غافل نووُد .شاُد سادهترُنش وازلین باشد.
 داروی مناسٌ برای درمان ُبوست احتمالی به همراه داشته باشید.
ُ ک داروی مناسٌ و آزموده شده برای تقوُت گوارش و هضم از ضرورُا سفر است.
 تنقّال مقوّی با حیم و وزن منطقی به همراه ببرُد (انییر ،موُز ،عتل ،کومش ،بادام و )....
 عر نعناع ُا اسانس آن ُا نعناع خوک شاُد برای همه زم شود.
 اگر مقدور بود ،ساکون دستی و تعدادی لیوان پالستیوی حیامت با خود به همراه ببرُد .بادکش ،کمهک
زُادی به درمان مووال اسولتی-عضالنی ،سرماخوردگی ،مووال گوارشی و  ...مهیکنهد .اگهر فهرد
میرّبی همراه شماست میتوانید وساُل حیامت را نیز به همراه ببرُد.
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« ات هن گامي كه بدنت ردد را ل ميكند ،از دارو ر ز و آنگاه كه ردد را ل نكرد ،س دارو».
دانشنامه احاديث پزشكى (رى شهرى)

در اُن فصل با نگاه به آنچه تا کنون گفتهاُم اشارهای به کاربرد انواع داروهای طبیعی مهیکنهیم تها راحهتتهر
بتوانید درباره بردن ُا نبردن آنها تصمیم بگیرُد.
عسل

 -1مومّل غذاُی و مقوّی عمومی.
ُ -2ک قاشق مربّاخوری بعد از هر وعده غذا ،کمک به هضم غذا بهوُژه در سردمزاجان.
 -3مناسٌ برای پانتمان انواع زخم ،سوختگی و تاول.
 -4مصر آن به اشوال مختلفُ ،ک راه مناسٌ برای پیوگیری و درمان سرماخوردگی.
 -5بهترُن درمان افت قند ُا پیوگیری از آن.
 -6ماساژ لثهها با آن ،برای تقوُت آنها و جلوگیری از عفونتها.
 -7اضافه نمودن آن به محلول آب نمک رقیق ،جاُگزُن محلول او آر اس.
 -8مناسٌ برای هدُه دادن به میزبانان عراقی (با توجّه به قیمت گران عتل در عرا ).
لیمو و آبلیمو

 -1مناسٌ برای جلوگیری از انواع متمومیتهای غذاُی و مووال آب شرب.
 -2شربت آب و عتل و آبلیموترشُ ،ک راه مناسٌ برای پیوگیری و درمان سرماخوردگی.
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 -3مناسٌ برای کاهش عطش و حرار بدن ،با افزودن به آب آشامیدنی.
 -4مناسٌ برای کاهش عر و بوی بد آن (آغوته کردن لیف در حمّام و مالیدن به بدن).
 -5مناسٌ برای کاهش فوار خون افزاُش ُافته (افزودن به آب و جرعه جرعه میل کردن).
 -6آغوته کردن ماسک وور به آن باعث افزاُش کارآُی ماسک میشود.
 -7چواندن آن در بینی ،آبرُزش بینی را کم میکند.
 -8گذاستن دستمال آغوته به آن روی سر و شقیقهها ،سردردهای ناشی از گرما را کاهش میدهد.
 -9افزودن آن به آب گرم و گذاشتن پاها در آن باعث تقوُت عضال پا میشود.
نکه  :لیموترش تازه معمو ً در کوور عرا قابل دسترسی است.
سرکه

 -1مناسٌ برای جلوگیری از انواع متمومیتهای غذاُی و مووال آب شرب.
 -2مناسٌ برای کاهش عطش و حرار بدن ،با افزودن به آب آشامیدنی.
 -3مناسٌ برای کاهش عر و بوی بد آن (آغوته کردن لیف در حمّام و مالیدن به بدن).
 -4مناسٌ برای کاهش فوار خون افزاُش ُافته (افزودن به آب و جرعه جرعه میل کردن).
 -5آغوته کردن ماسک وور به آن باعث افزاُش کارآُی ماسک میشود.
 -6گذاستن دستمال آغوته به آن روی سر و شقیقهها ،سردردهای ناشی از گرما را کاهش میدهد.
 -7بوُیدن سرکه آثار منفی آلودگی هوا را کم میکند.
 -8مخلوط پنج قتمت سرکه و ُک قتمت گالبُ ،ک دهانووُه مناسٌ بهرای تقوُهت لثهه و دنهدانهها و
درمان خونرُزی و عفونت آنهاست.
گالب

 -1مناسٌ برای جلوگیری مووال آب شرب با افزودن به آب آشامیدنی.
 -2گذاستن دستمال آغوته به آن روی سر و شقیقهها ،سردردهای ناشی از گرما را کاهش میدهد.
 -3مناسٌ برای کاهش عر سوز با مالیدن آن روی پوست.
 -4مناسٌ برای کاهش بوی بد عر با مصر خوراکی.
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 -5مناسٌ برای کاهش خارش و سوزش و قرمزی چوم با چواندن در چوم ُا گذاشتن پارچه خیسکرده با
آن روی چوم.
 -6مناسٌ برای افراد غش کرده با گذاشتن دستمال آغوته به آن روی بینی فرد.
 -7نوشیدن و بوئیدن گالب برای جلوگیری ُا درمان تهوّع مفید است.
 -8مخلوط پنج قتمت سرکه و ُک قتمت گالبُ ،ک دهانووُه مناسٌ بهرای تقوُهت لثهه و دنهدانهها و
درمان خونرُزی و عفونت آنهاست.
نکه  :گالب اُرانی در بتیاری از مغازههای عراقی ُافت میشود.
سیاهدانه و ترکیبات آن

 -1دوسین (مخلوط سیاهدانه و عتل) ُک ترکیٌ قوی برای افزاُش تواناُی عمومی بدن است.
 -2جوُدن چند عدد سیاهدانه ُا رُختن چند قطره روغن آن در زُر زبان ،فوار خون را کاهش میدهد.
 -3روغن سیاهدانه روغن مناسبی برای ماساژ عضال به وُژه در سردمزاجان است.
 -4جوُدن سیاهدانه بعد از غذا به هضم غذا و تقوُت معده کمک میکند.
نعناع و ترکیبات آن

 -1مناسٌ در تقوُت هضم و مووال مختلف گوارشی مانند نفخ و سوءهاضمه.
 -2درمان کننده قوی اسهال.
 -3مناسٌ در درمان انواع سرماخوردگی.
 -4بوُیدن آن به کاهش تهوّع کمک میکند.
 -5مالیدن اسانس آن به تنهاُی ُا مخلوط با روغنهای مناسٌ برای کاهش ختتگی و گرفتگهی عضهال ،
گرفتگی بینی و سینوسها و درمان سرماخوردگی (با ماساژ شانه ها) مفید است.
نکه  :از بین عر نعناع ،نعناع خوک و اسانس نعناع ،بردن سوّمی به دلیل حیم و وزن کم ارجح است.
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خاکشی

 -1اگر وبح ناشتا ُک لیوان آب جوشُ+ک قاشق غذاخوری خاکوی را کمی شیرُن کرده و داغ داغ میهل
کنید ُوی از بهترُن درمانها برای ُبوست خواهد بود.
 -2مصر خاکوی به وور خنک از بهترُن راههای مبارزه با عطش و گرمای هواست.
 -3اگر خاکوی به وور ُخمال استفاده شود اسهالهای گرم را درمان خواهد کرد.
 -4دود دادن خاکوی روی آتش برای درمان خارشهای پوستی مفید است.
زيره

 -1مصر زُره ُک راه بتیار خوب برای تقوُت دستگاه گوارش و کمک به هضم غذا و کاهش نفخ است.
 -2طبع گرم زُره به کاهش دردهای عضالنی بهوُژه در سردمزاجان کمک زُادی می کند.
 -3مخلوط پودر زُره و سما داروی مناسبی برای تقوُت گوارش ،درمهان تههوّع و جبهران ضهرر غهذاهای
سنگین ُا ناباب است.
 -4اگر زُره را به وور پودر با خود میبرُد حتماً در ظر دربتته باشد تا عطر آن از بین نرود.
 -5در اُن مورد هم به همراه بردن افوره زُره مناسٌتر است.
نمک

 -1نمک از بهترُن پاک کنندهها و میوروبکشها است.
 -2قبل و بعد از غذا نمک بچوید.
 -3نمک را در آب رُخته و به عنوان دهانشوُه و غرغره استفاده کنید .دهانووُه برای سالمت دنهدانهها و
لثهها و غرغره برای پیوگیری و درمان سرماخوردگی.
 -4برای تقوُت عضال و مفاول و کاهش درد آنها ،نمک را به آب گرم اضهافه کنیهد و پاهاُتهان را در آن
ماساژ دهید.
 -5نمک را در کیتهای نخی رُخته و گرم کرده روی محلّهای درد عضال و مفاول بگذارُد.
 -6در گزشهای سرد ،مانند گزش عقرب ،ضماد نمک روی محلّ گزش ،زهر را خارج میکند.
 -7در اُّام پیادهروی ،استفاده خوراکی از نمک را کمی بیوتر کنید تا امالح از دست رفته بدن جبران شود.
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طبیعتاً نیازی نیتت که نمک را از اُران به همراه خود ببرُد .روی متأله نمک درُا و معدن هم در اُن چنهد روز
تعصٌّ نداشته باشید و از نمکهای موجود در عرا استفاده کنید.
عنّاب

 -1روزی چند عدد عنّاب میل کنید تا به کاهش عطش و گرمای بدن شما کمک کند.
 -2خوردن عنّاب در کاهش عالئم سرماخوردگی نیز بتیار مفید است.
 -3در وور سرماخوردگی عنّاب را بتوزانید و دودش را استنوا کنید.
بادام درختی

 -1مقوّی عمومی بدن.
 -2ملیّن طبع.
 -3ضدّسرفه.
روغن زيتون

 -1ملیّن طبع.
 -2مناسٌ برای ماساژ عضال و مفاول.
آلو خورشی

 -1خیتانده آن باعث رفع ُبوست و کاهش عطش و حرار بدن میشود.
 -2سردمزاجان ُا کتانی که گوارش سردی دارند باُد در مصر آن احتیاط کنند و به جای آن از ملیّنهاُی
مانند انییر ُا روغن زُتون استفاده کنند.
زنجبیل

 -1طبع بتیار گرم.
 -2مقوّی سردمزاجان.
 -3ضدّتهوّع و استفراغ.
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 -4مناسٌ برای متافر در فصل سرما.
 -5مناسٌ برای تقوُت هضم و گوارش به وُژه در سردمزاجان ُا در همراهی با غذاهای سردی.
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رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرموده اند:

َّ لک م م َ ٌ ی َ
وم الق
« استک ِثروا ِمن اإلخوان؛ فإن ل ؤ ن ش
يامة :رب شمار رباردان خود بيفزایید؛ كه رد قيامت هر مومني را شفاعتي است».
ة
فاع
ِ
ٍ
منتخب ميزان الحکمه؛ جلداول؛ صفحه3٤

 -1در اُن چند روزی که عرا هتتید ،بین آنچه موکٌهای کوچک عراقی تقدُم شما میکنند بها آنچهه در
موکٌهای پر زر و بر اُرانیها توزُع میشود ،فرقی قائل نووُد .متاسفانه حضور پر رنگ موکٌهای
اُرانی آن هم با آن همه زر و بر در پذُراُی از زائران ،حس میزبانی عراقی ها را بهه چهالش کوهیده
است .سعی کنید در موکٌ های عراقی هم تا جاُی که مقدور است سونی داشته باشید .آنها باُهد ببیننهد
اُنیا اُرانی و عراقی ندارُم و همه ُک امت واحده هتتیم.
 -2در اُن چند روزی که عرا هتتید ،اگر جاُی فالن غذای اُرانی توزُع میشد ،فرُاد نزنید غذای اُرانی!!
با اُن کار عراقیها احتاس میکنند که برای آنها نیتت! چراکه هی موکهٌ عراقهی ههی وقهت فرُهاد
نمیزند غذای عراقی!!
 -3در اُن چند روزی که عرا هتتید ،کمک کنید هزُنههای دولت عرا برای جمعآوری زباله و بهداشهت
متیرها بیش از پیش نوود.
 -4در اُن چند روزی که عرا هتتید ،به اعتقادا مذهبی و عربی عراقیها کاری نداشته باشید .اوال روی
اُرانی و عراقی بودن وحبت نونید.
 -5در اُن چند روزی که عرا هتتید ،غذاُی نگیرُد که نمیخورُد .عراقیها خیلی خیلی ناراحت میشهوند!
اگر هم گرفتید و بدتان آمد ،به روی خودتان نیاورُد و از طر توور هم کنید.
 -6در اُن چند روزی کهه عهرا هتهتید ،مراقهٌ وسهاُل عمهومی و مردمهی عراقیهها باشهید .خودروهها،
سروُسهای بهداشتی ،محل اسوان و ....
 -7در اُن چند روزی که عرا هتتید ،بدانید که عراقیها موظف به خدمت راُگان بهه شهما نیتهتند! پهس
هرجا هزُنهای داشت پرداخت کنید .مثال کراُه ماشین!
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 -8در اُن چند روزی که عرا هتتید ،اگر در منزلی اسوان ُافتید ،خیال نونید که میزبهان تها هروقهت کهه
شما بخواهید ،تماُل دارد و میتواند از شما پذُراُی کند!
 -9در اُن چند روزی که عرا هتتیدُ ،ادتان نرود که عرا کووری در حال جنگ و به شد پرخرج است.
خرج اضافی برای اُن کوور نتراشیم.
در وور اموان چند هدُه کوچک از اُران خرُداری کرده؛ در متیر به نهام اُهران بهه کودکهان
-10
عراقی هدُه دهید.
با خادمان موکٌ ها خوشرو باشید ،قدردانی کنید و عوس ُادگاری بگیرُد.
-11
بعضا برخی خانمهای اُرانی داخل موکٌ ها آراُش می کنند .لطفا توجه داشته باشهید کهه زنهان
-12
عراقی هرگونه آراُش کردن زنان ،علیالخصوص در اُام عزای اهل بیت (علیهمالتّالم) را به شد بد و
قبیح می دانند.
در کنار استفاده از تصاوُر و نوانههاُی که با خود حمل میکنید (مانند تصهوُر رهبهر انقهالب ُها
-13
سردار سلیمانی) حتماً از تصاوُر مراجع عظام تقلید عراقی (آُا سیتتانی ،حویم و ودر) و ُا فرمانهدهان
الحود الوعبی (هادی العامری ،ابومهدی مهندس و  ) ...هم استفاده کنید.
محور غربی ،عبری ،عربی شدُداً در حال تبلیغ در میان مردم عرا هتتند که اُران کوور شما را
-14
تتخیر کرده است .حتما با همان عربی دست و پا شوتته به عراقی ها بگوُید کهه دفهاع از حهرُم اههل
بیت (علیهمالتّالم) و مردم عرا را وظیفه دُنی اُرانیها می دانید و از دوستی و ومیمیت دو ملهت و از
اُنوه به نیابتوان به زُار امام رضا (علیهالتّالم) خواهید رفت بگوُید.
به هی وجه به تصاوُر ،بنرها و موکٌ های جرُان شیرازی واکنش نوان ندهید.
-15
در متیر پیاده روی ،برخی فرقه های انحرافی مانند کلبی هاُ ،مانی ها ،وهرخی هها و  ...حضهور
-16
دارند .وقتتان را با بحث بیهوده با آنها هدر ندهید و در موکٌ هاُوان نیز اقامت نونید.
تقرُبا همه شما عزُزان ابراز تصوُر برداری مناسٌ در اختیار دارُد (حداقل دوربین گوشیهاُتان).
-17
اتفاقا و وحنه های ناب اُن سفر بینظیر را ثبت و ضبط کرده و با هوتگ ههای انگلیتهی در شهبوه
های اجتماعی جهانی (مانند گوگل پالس ،فیس بوک ،توُیتر ،اُنتتاگرام و  )...به اشتراک بگذارُد.
هر سال به تعداد خبرنگاران غیر متلمان کنگره عظیم اربعهین افهزوده مهی شهود .شهما عزُهزان
-18
نماُندگان فرهنگ غنی اُرانی -اسالمی ما هتتید .به گونه ای رفتار کنید و سخن بگوُید که اُرانیان ،به
عنوان نمونه استاندارد و قابل ُک شیعه به جهانیان معرفی شوند.
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امتال شیطان و اُادی او تمام حربههای خود را به کار گرفتهاند تا راهیان اُن سفر را کم و کمتر
-19
و دلهای اُوان نتبت به هم را پر از کینه و نقار کنند .در اُن راه فقط به ندای «هل من ناور» اربهاب
بیکفن دل بتپارُد و گوش بر اووا کرُه تفرقهافونانه سپاهیان ابلیس ببنید .برای بهه خهاک مالیهدن
بینی جنود ضاللت بهتر است در حدّ توان ،کمکهای مادّی و معنوی خهود را نثهار بهرادران و خهواهرانی
کنید که در عزموان نتبت به اُن سفر موانعی وجود دارد.
فراموش نونیم شاُد ُوی از همین هزاران عزُزی که از کنارشان عبور میکنیم مو و واحبمان
-20
حضر ولی عصر ارواحنا فداه باشند .احترام زائران حضر حتین (علیهالتّالم) و اُهن متهیر مقهدّس را
حفظ کنیم.
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ّ
م
امام صادق (عليهالسالم) فر وده اند:

َ
ُ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ لحُ َس ْ
ل ّ َ ً َك َت َ َّ ُ َ ُ ب ُک ْخط َ َ ْل َ َح َس َ َ َم َ َ ْ ُ َ ْل َ َ َ َ َ ف َ َ ُ َ ْل َ َ َ َ
« من أتي قبر ا ي ِن عليه ا سالم ما ِشيا ب الله له ِ ل و ٍه أ ف ن ٍه و حا عنه أ ف سیئ ٍه و ر ع له أ ف ردج ٍه»

ّ
حس
ح
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ه
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گ
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تب
ن
« خداوند با هر قدم زارئ پياده قبر ين عليهال الم  ،زار ه ربا ش ت و زار ناه از وي و ي رماید و زار ردجه ر هاش را باال يربد».
کامل الزيارات؛ باب چهل و نهم

 -1پس از بازگوت از سفر تا مدّتی کوفتگی و درد عضال و ورم پاها باقی میمانند .مداومت بر روغنمهالی
عضال و ناحیه ورم موجٌ تترُع بهبودی است .با نظر درمانگر حا در زمینه طهٌّ سهنّتی ،حیامهت
ساقین نیز میتواند مدّنظر باشد.
 -2مداومت بر ماساژ روغن زُتون در اوالح کبودیهای پوستی مفید است.
 -3در وور بروز آنفو نزا پس از بازگوت از سفر ،پودر شوُد ،نعناع و رُحان را متاوی با هم مخلوط کرده
کمی هم نمک اضافه کرده و هر 4ساعتُ ،ک قاشق مرباخوری میل کنید.
 -4لیموترش را با پوست کباب کنید و مقداری عتل بالی آن اضافه و میل کنید .اُن روش ،کمک خهوبی
به درمان سرفههای خوک میکند.
 -5در وور تداوم سرفههای خوک از دمنوش خطمی ،پنیرک ،بنفوه ُا چهارتخمه خنک استفاده کنید.
 -6به خاطر تعدّد اُتتگاههای ولواتی و سرو انواع غذاها در متهیر پیهادهروی و نیهز ناسهازگاری وسهنگینی
برخی غذاهای عراقی ،خیلی از زائرُن غذای زُاد ُا غلیظ مصر میکنند کهه در طهول سهفر بهه دلیهل
پیادهروی ممون است عارضه زُادی ندهد ولی پس از بازگوت ،به ُکباره ،تحرک و پیاده روی متوقهف
میشود که اُن باعث ظهور عوارضی مانند سرماخوردگی ،آبرُزش بینی ،عفونتههای رُهه و تهٌ و لهرز و
استخوان درد میشود .لذا ضمن پرهیز از پرخوری و درهمخوری در طول سفر ،پس از بازگوت ،پیادهروی
ُا ورزشهای مناسٌ دُگر ادامه پیدا کند و در وور ضرور  ،با موور پزشهک از داروههای مناسهٌ
استفاده شود.
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ّ
م
امام باقر (عليهالسالم) فر وده اند:

ً
لفض
لحس
ی
« لو علم الناس ما في زيارة قبرا ين عليه السالم من ا ل ،لماتوا شواق».

فض
حس
« گر مردم ميدانستند كه چه يلتي رد زيارت مرقد امام ين عليه السالم است از شوق زيارت ميمردند».
ثواب االعمال ،ص 3١9؛ به نقل از كامل الزيارات

سفری است که همه در پیش دارُم ،زمان آن نزدُک است و نزدُکتر میشود.
تدابیر سالمتی اُن سفر چنین است که امیرمؤمنان علی علیهالتالم میفرماُند:

«وابستگی ب دنیا را کم کای و با زاد و توش نیکو ب سو آخرت باز گردي ک پیشاپیش شما گردن ا سَّت و
دشوار و مازلگاه ْايی ترسااک وْود دارد ک باي در آَّ ْاْا فرود آيی و توقف کای  .آگاه باشی ک فاصل نگَّاه
ْا مرگ بر شما کوتاه اس و گويا ْم اکاوَّ چاگال ْايش را در ْاَّ شما فرو مَّی بََّرَد .کارَّْا دشَّوار دنیَّا
مرگ را از يادتاَّ برده و بالْا طاق فرسا آَّ را از شما پاهاَّ داشت اس  .پس پیون ْا خَّود را بَّا دنیَّا قعَّ
کای و از پرْیزکار کمک بگیري ».
حضرتوان موخصا اُن سفر را اُنگونه توویف میفرماُند:
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«آه مِن قِلَّزِ الزّاد وَ طُولِ العَّريقِ وَ بُع ِ السّفَرِ وَ عِظَمِ المَورِد :وا ک چَّ انَّ ازه توشَّ کَّم و راه دراز و سَّفر دور و
ْايگاْی ک باي وارد ش ست اس ».

16

امّا سالمت اُن سفر شاهداروُی دارد که آن را نزد ارباب بیکفن نهادهاند:

«کل عین باکیز يوم القیامز االعین بک على ملاب الحسین فانها ضاحکز مستعشرَ باعیم الزاز :در قیامَّ َّْر
چشمی گرياَّ اس ب ْز آَّ دي ه ک بر ملیع ْا حسین گريست باش ک خا اَّ و مژده يافت ب نعم َّْا
بهش اس ».

17

و ووول اُن ترُا کبیر جز به اطاعت اوامر الهی و تقوا ممون نیتت که امام باقر (علیهالتّالم) فرمودند:

«واهلل ما معاا من اهلل براءَ والبیااا و بین اهلل قراب وال لاا علی اهلل حزّز والنتقرّب الی اهلل الّا بالّعاعز فمَّن کَّاَّ
ماکم معیعاً هلل تافع واليتاا و من کاَّ ماکم عاصیاً هلل لم تافع واليتاا .ويحکم التعتروا! و يحکم التغتروا :بَّ
خ ا قسم ما از خ ا حکم برائتی برا کسی ن اريم و ْیچ قوم و خويشی با خ ا نَّ اريم .از خ اونَّ طلعکَّار َّْم
نیستیم .ما فقط با اطاع ب خ ا تقرّب میْوئیم و نزديک میشويم .پس ْر يک از شما مردم اگر معیَّ اوامَّر
خ ا بود والي ما او را سودما خواْ بود و ْر يک از شما اگر اوامر خ ا را نافرمانی و علیاَّ کرد والي ما
را ْیچ فاي ها برا او ن ارد .وا بر شما مغرور نشوي ! وا بر شما مغرور نشوي !»

 - 16غررالحکم
 - 17بحاراالنوار ،ج  ،44ص  .293روایات مربوط به نثار و پاداش ریه بر نن حضشرت در بحاراالنوار ،ج  ،44ص  278به بعد.
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18

و اگر اُن گونه شد ،تدابیر سالمت سفر تمام است و طبیٌ متیحادم در بر:
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم؛ راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب؛ من به بوی سر آن زلف پریشان بروم
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت؛ رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
چون صبا با تن بیمار و دل بیطاقت؛ به هواداری آن سرو خرامان بروم
در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت؛ با دل زخم کش و دیده گریان بروم
نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی؛ تا در میکده شادان و غزل خوان بروم
به هواداری او ذره صفت رقص کنان؛ تا لب چشمه خورشید درخشان بروم
تازیان را غم احوال گران باران نیست؛ پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم
ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون؛ همره کوکبه آصف دوران بروم

و آخر دعوانا أن الحمد هلل ربّ العالمین 
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 گیالنی ،محمد کاظم ،حفظ الصحه ناوری ،تصحیح و تحقیق دکتهر رسهول چوپهانی ،انتوهارا المعهی،
 ،1388تهران
 عقیلی خراسانی شیرازی ،خالوهه الحومهه ،تصهحیح و تحقیهق و وُهراُش اسهماعیل نهاظم ،انتوهارا
اسماعیلیان ،1385 ،تهران
 شرُف ،مهدی بن علی نقی ،زادالمتافرُن ،انتوارا جاللالدُن ،1387 ،قم
 ابوعلی سینا ،قانون فی الطٌ ،تحقیق ابراهیم شمسالدُن ،انتوارا اعلمی1425 ،ه  ، .بیرو
 جرجانی ،سیّد اسماعیل ،ا غرا الطبّیة و المباحث العالئیه ،تصحیح و تحقیق دکتهر حتهن تهاجبخش،
انتوارا دانوگاه تهران با همواری فرهنگتتان علوم ،1384 ،تهران
 جرجانی ،سیّد اسماعیل ،خیره خوارزمواهی ،تصحیح و تحویه دکتهر محمّهد رضها محهررّی ،انتوهارا
فرهنگتتان علوم پزشوی جمهوری اسالمی ،1384 ،تهران
 ناظم ،اسماعیل ،دارونامه طوبا (گزُده داروهاى میرب پزشوى اُرانى)1 ،جلد ،نور آبهژ  -تههران ،چهاپ:
اول 1389 ،ه.ش.
 تن ساز ،مژگان؛ خدادوست ،محمود؛ چوپانی ،رسول؛ امتیازی ،میید؛ تدابیر حفظالصهحه در سهفر؛ اسهاتید
راهنما :مرحوم دکتر محمد مهدی اوفهانی ،دکتر منصور کواورز؛ بهار 1388
 کتابچه آموزشی پزشوی بهداشتی؛ وُژه کادر درمان در اُام اربعین
 راهنمای پزشوی؛ وُژه زائران پیاده روی کربال
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