
 

 

 

 

 

 

 

 

  

وع ک که مطالعه این کتابچه را  قبل از این ید، نشر

این کار آن را برای آشنایان و دوستانتان بفرستید. 

.دهدر را نجات فک نی جان شاید شما   

های اثرگذار دهها طبیب و  تجربه خالصه مطالبی که پیش روی شماست،

 طب اسالیم 
ی
 در طول یک سال و نیم اخیر یم –مشاور درمان

ی
باشد.  ایران  

 توجه
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 مقدمه

ساز بشر  رصف نظر از اینکه بیماری کرونا را یک بیماری دست

و برای اهداف خاص استعماری و سیایس بدانیم، باید به یک 

کرونا به ظاهر از نکته بسیار مهم دقت کنیم. و آن اینکه بیماری  

ق و غرب عالم  ی به شر وع شد. از ووهان چیر ی شر شهر ووهان چیر

ی مثل   را به وجود آورد. اما شهرهای دیگر چیر
ی
رفت و بحران بزرگ

 پکن، گوانجو، شانگهای و ... درگیر این بحران نشدند. چرا؟

ی روزی که در حال ویرایش این مقاله هستم )اول  در همیر

 که تعدا ( در حایل0011شهریور
 
های کرونا در آمریکا  د فون

هزار نفر و  030هزار نفر، در هند  575هزار نفر، در برزیل 826

هزار نفر گزارش شده، در کل کشور یک میلیارد  012در ایران 

  ، ی اند! این آمار  از کرونا فوت کردههزار نفر  5کمی  از نفری چیر

 قدری عجیب است! 

یم: هنوز هیچ داروی گرد به زمان آغاز شیوع بیماری بریم

 نشده بود، واکسبی هم برای این 
ی
شیمیانی برای کرونا معرف

بیماری وجود نداشت. پس این بیماری به ظاهر هولناک، چطور 

!  3در مدت کمی  از  ی مهار شد؟ فقط با قرنطینه؟ خیر  ماه در چیر

ی از  مهمپاسخ بسیار  است. مقامات بهداشت و درمان چیر

که در این بیماری، باید از حداکیر پتانسیل دانستند   همان ابتدا یم

سیع و خطاهای و نباید منتظر  طب اصیل خود استفاده کنند 

ی ناپذیر مافیای  که دراین صورت،  بمانند  طب مدرن اشتهای سیر

ی فقط دارو و واکسن، مردم را به هالکت خواهد انداخت. لذا  چیر

ی از طب اصیل خود، توانست افسار بر دهان  با بهره این گیر

نه با داروهای شیمیانی و نه با  و مهارش کند  ند ز اژدهای چموش ب

ی به کل جهان دارو  واکسن.  و واکسن  ی شیمیانی و البته االن چیر

ل و درمان کنندها  با آنکند تا  صادر یم  !!به ظاهر کرونا را کنی 

در واما .وجود نداشت ساله، طب اصییل 251آمریکای  در یلو

طب چیبی داشت، ایران با وجود اینکه طب اصیل قدمب  بیش از 

درمان که در وزارت بهداشت ریشه دوانده بود اما مافیای دارو و 

 که درهمچون گذشته، اجازه فعالیت به این طب نداد و تاجانی  

 بگذریم!  توان داشت آن را محدود کرد تا منافعش به خطرنیفتد. 
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 ایرانی -المی تحلیل بیماری بر اساس طب اس

ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد که مگر کرونا 

 –یک ویروس یا بیماری جدید نیست؟ پس چرا طب اسالیم 

 یا طب سنب  بر مبنای متون کهن خود ادعای درمان آن را 
ی
ایران

فته خود، از  دارد در حایل ات پیشر ی که هنوز طب مدرن با تجهیر

 است؟درمان آن عاجز شناخت و 

 بیماری
ً
هانی شبیه کرونا در طول تاری    خ  پاسخ این است که اوال

 است.   با اسایم دیگری وجود داشته

 ما در طب اسالیم 
ً
، بدون این –ثانیا

ی
که الزم باشد ماهیت  ایران

بیماری را بر اساس فعیل که در بدن عامل بیماری را بشناسیم، 

 که ایجاد یم انجام یم
 
. کنیم کند تحلیل یم دهد و تغییر و تحوالن

 
ً
که بدانیم عامل به وجود آورنده  رصف نظر از این پس اصل

ی و ...، به فعل  یا سم بیماری، ویروس است یا میکروب یا باکی 

ل و متوقف یمکنیم و آن  بیماری در بدن توجه یم  نماییم.  را کنی 

 کند؟ کرونا در بدن چه می

مثل بسیاری از ویروس )یا بهی  بگوییم عامل( بیماری کرونا 

فعل و  با ورود به بدن، هانی که عامل خارجی دارند، بیماری

از  برجی  لیتبدتجزیه و آن،  جهیکه نتدهد   انفعاالن  را انجام یم

 خروجی  یشدن آن به سمت مجار  ز یاخالط و مواد زائد و شر 

 ها  هیکلها و   ریهاخالط به سمت  نیقسمت اعظم ا است. بدن 

 ها، هیکل  ها، هیشدن ر  یر . )درگشود  یم ر یجهت دفع شاز 

ی و ... به هم ها  نوسیس  نیچرب و لزج بودن ا (است.  لیدل یر

  جادیاخالط باعث ا
ی
گردد.  اعضای فوق یمدر منافذ  د یشد گرفتگ

س و در    یا دیسی 
ی
 هیشب یمیها عال  هیکل)در ریه بصورت گرفتگ

  شود( ظاهر یم هیسنگ کل

تغذیه سالم و عدم  کسانی که سیستم ایمبی بدن آنها به دلیل

، در حالت کیبیوتشکوب توسط آنب   ها و داروهای شیمیانی

مشکل سالمت و آماده باش قرار دارد، با ابتال به این ویروس، 

نخواهند داشت. این افراد یا عالییم در بدن خود احساس  حادی
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احت  ، با کیم اسی 
ی
نخواهند کرد، و یا با عالییم شبیه شماخوردگ

 
ی
  ، دوره این بیماری را به راحب   ی خواهند کرد. و درمان خانگ

آید که سیستم ایمبی بدن مشکل عمده در افرادی به وجود یم

ها تحت شکوب و تضعیف توسط داروهانی مثل ها، سالآن

ی ها، بیوتیکآنب   ها قرار  مسکن ها و ها، کورتون آنب  هیستامیر

 و هشیاری الزم جهت مقابله با 
ی
این بیماری گرفته و از آمادگ

بدن این گروه از افراد، به مثابه کشوری است   برخوردار نیست. 

وهای دفایع ترین تهدید  با کوچک مقتدری ندارد و  که ارتش و نیر

، ش تسلیم فرو   آورد.  یم د دشمن خارجی

 راهبرد اصلی مبارزه با بیماری کرونا

هانی  بیماریبه طور کیل های ویرویس )مقابله با بیماریروش 

ایرانی  –که منشاء ایجاد آنها از خارج بدن است( در طب اسالیم 

 
ً
ترین ارکان این مقابله، تقویت قوه دفایع مشابه است. مهم تقریبا

( بدن و  ی )سیستم ایمبی بازکردن انسدادها و کمک به دفع همچنیر

شدید و  بیماری وقب  و خروج اخالط فاسد از بدن است. عالیم 

 ی بدنها خروجی در حاصله، اخالط که شود،   خطرناک یم

 
ً
ن  تنفس یابد و باعث اختالل در  تجمع یمریه مخصوصا ر و اکسیر

 لذا مراحل اصیل درمان عبارتند از: . شود رسانی به خون یم

 پرهیز از ترستوکل و  -1

ب در هر المثل حقیقت دارد که ترس برادر مرگ است!  این رصی

اگر  1اندازد.  کار یمبیماری، ترس و وحشت، سیستم ایمبی بدن را از  

سید، خود بخود نییم از مسیر درمان را  ی کرده  اید.  از بیماری نی 

  به خدا توکل کنید و برای تقویت قلب، از اذکار وارده مثل دعای

مِن الَرحیِم،  هللا ِبسِم ) ذکر حوقلهسوره حمد، الکریس، نور، آیت
ْ
الَرح

لَعیِلِّ 
َ
 ِاال ِباهلل ا

َ
ه وَّ
ُ
ْوَل َوال ق

َ
 الَعظیِم الح

ً
دعای هفتم صحیفه ( و مخصوصا

ید  سجادیه  و صدقه دادن را فراموش نکنید.  بهره بگیر

                                                           

های تهران بوده است در  ارستانمییک از پرستارانی که سال گذشته عضو کادر درمان ییک از بی - 1
ساله با پای خودش برای تست کرونا به بیمارستان  42یک جوان  »نویسد:  خاطرات خود یم

حال شد و افتاد و بعد از دقایقی  آمد. وقتی نتیجه تست را که مثبت بود به او اعالم کردیم، ن  
! قجان داد. علت مرگ: سکته   میر کرونا بر اثر ترس است. متأسفانه بخش زیادی از مرگ و « لت 
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 توصیه های غذایی -2

ی از  ی است! پرهیر ، پرهیر ین غذا برای یک بیمار کرونانی بهی 

ی و چرب که در بدن خلط غلیظ تولید یم کنند  غذاهای سنگیر

، غذاهای شخ مرغ، چرنی مثل 
ی
، های حیوان

ی
 غذاهای شد، کردن

، روغن لبنیات، تریسر  ، جات، قند و شکر صنعب   های صنعب 

، سوسیس و  
ی
غذاهای صنعب  مثل کمپوت و کنشو، ماکارون

 
ی
، غذاهای رستوران  و ...  ، آب یخکالباس، سیب زمیبی

ی  سالم اما  مرصف غذاهایحب   در زمان  )مثل آبگوشت( سنگیر

بلکه بخش قابل  کند، بیماری، نه تنها کمگ به تقویت بدن نیم

توجیه از انرژی بدن را به جای اینکه رصف مقابله با بیماری 

 2، رصف هضم و جذب مواد غذانی خواهد کرد. شود 

یجات  آل برای یک بیمار کرونانی  ایده غذای ی یک سوپ سیی

ی )تره و برگ چغندر، کرفس، شنبلیله رقیق است به  (، گشنیر

و نمک  زیتونبا روغن  که  )در فصل آن( شلغم و پیاز  جو، همراه

 طبخ شده باشد و البته بدون مرغ! دریا 

  استراحت -3

احت با  را خود ایمبی  سیستم بیماری، زمان در مطلق اسی 

احت  .کنید یم تقویت بیماری با مقابله جهت در صورن  که اسی 

 تری را با بیماری درگیر خواهید بود.  تر و طوالنی  نکنید دوره سخت

 ی تنفسی رمجا مداوم یشوو شست -4

( قرقره دهانی و استنشاق به صورت  )باال کشیدن از طریق بیبی

تأثیر بسیار زیادی در عدم ابتال و  یا آب نمک مداوم با آب

ی کاهش عالیم بیماری خواهد داشت.  همچنیر
این کار هم به  3

 توصیه 
ً
ی( و هم به افراد مبتال اکیدا افراد سالم )برای پیشگیر

 شود.  یم

                                                           

 بیماران بی - 2
ً
 شوند و  اشتها یم در ایام بیماری عموما

ً
، واکنش طبییع قوه مدبره اشتهانی بیمار  این ن  اتفاقا
 در این ایام به سوپ و آب میوه اکتفا کنید.  بدن است برای اینکه انرژی خود را رصف هضم غذا نکند. 

 منتشر شده نشان یمز که به تا  در گرجستان نتایج یک مطالعه بالیتی  - 3
ی

دهد شستشوى حفره بيتی و  گ
ی )سديم كلرايد  ى سالير ساعت اول مثبت شدن  2٢یا همان آب نمک( در -حلق دو بار در روز با اسیر

ى شدن در بيمارستان یمی « برابرى 1١كاهش »تست كرونا باعث 
  لینک منبع .شود احتمال بسیی

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.16.21262044v1
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 درمانی عسل -5

 کار به را دستورالعمل این روز، سه مدت به بیماری اوایل اگر

ی خواهید کرد.  ببندید، بیماری را بصورت خییل خفیف تری سیر

یک ظرف عسل کنار دست خود بگذارید و هر بیست دقیقه یک 

انگشت یا نصف قاشق بند بار، مقدار کیم )به اندازه یک 

 در مواقع میل کنید. با چند عدد سیاهدانه خوری(  چای
ی
تشنگ

 هم بهی  است به جای آب، آب عسل ولرم بنوشید. 

 میوه مصرف میوه و آب -6

ای  بدن، هیچ میوهبرای مقابله با ویروس و دفع اخالط زاید 

بهی  از سیب نیست. مرصف روزانه سیب، آب سیب، فالوده 

د. باش سیب و عسل و... برای درمان بیماری بسیار مفید یم

ی مرصف میوه ، توصیه یم آلو، مثل فصل های همچنیر شود.  انجیر

 اما هندوانه و موز مرصف نکنید. 

 چایمونیا دمنوش مصرف جوشانده  -7

این جوشانده یا دمنوش، کمک بسیار زیادی به دفع مواد زاید 

کند. در متون کهن  و بازشدن مسیر خروج اخالط زاید بدن یم

گذاری شده و امروزه بسیاری از مردم آن را به  طبی به ُسعال نام

شناسند که شامل یازده گیاه است:  یمچایمون نام دمنوش 

مرزنجوش، نیلوفر، چای کویه، اسطوخودوس،  بابونه، آویشن، 

ک گل ختیم، ، ،پنیر ی قدومه، رازیانه، ،  خنا، گلش س تخم گشنیر

س نبود بقیه را تهیه کنید( .عناب و سپستان  )اگر بعضی از گیاهان در دسی 

ان مساوی تهیه و مخلوط کنید. سپس هر  ی از هر کدام به میر

دو لیوان  دو قاشق غذاخوری از آن را در روز صبح و بعدازظهر 

افراد همراه عسل میل کنید. و  م کنیدد به مدت نیم ساعت آب

 مرصف کنند.  را  منوشدتوانند این  سالم هم یم

 السالم علیهامام کاظم منسوب به داروی  -8

 
ً
ی عالقمندان به طب اسالیم رایج  فقطاین دارو قبل در بیر

نام این دارو  در طول یک سال و نیم گذشته افراد زیادیاما . بود
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و با خواص و اثر آن آشنا  هاز این دارو استفاده کرد را شنیدند و 

ند. این دارو از سه جزء تشکیل شده است:  هلیله سیاه + ا هشد

خواص ضد  مصطگ )یا رازیانه در فصل گرم( + شکر شخ که

 و تقویت سیستم ایمبی هر 
ی
، آنب  اکسیدان ویرویس، ضد التهانی

سه جزء این دارو هم به صورت جداگانه و هم به صورت ترکیبی 

در محافل علیم به اثبات رسیده است. روش مرصف این دارو 

ی از بیماری  :و برای درمان بیماری ؛ده روز یکبار  :ها برای پیشگیر

  .باشد خود بصورت خشک یمبه اندازه یک نروز هر 

 ندرشربت کُ -9

ی ریه دارند   برای افرادی که درگیر
ً
ی مخصوصا بت نیر این شر

خوری کندر را در آب جوش حل   موثر است. یک قاشق چای

ین کنید و  کنید و یک رب  ع بگذارید دم بکشد. سپس با عسل شیر

طبع این گرم  االثری است.  بخورید. تجربه شده که داروی شی    ع

بت را هم بهی  است با چندقطره آب  لیموترش تعدیل کنید.  شر

 سریع یبوست  رفع -1

بار در طول  دو تا سهاگر دفع راحت ندارید یا کمی  از حداقل 

یبوست باعث شبانه روز دفع دارید، مبتال به یبوست هستید. 

ی تب لذا الزم شود.  یم عدم دفع عفونت از بدن و شدت یافی 

ی مثل غذاهای آبگ، مرصف مرتب  است با مرصف غذاهای ملیر

میوه مثل به،  تآب فاتر )آب جوشیده بصورت ولرم( خورش

آلو، کدو، آش، سوپ و ... مرصف پرهلو و آلوبخارای آب زده، 

ی ماساژ دورانی شکم با روغن  یبوست خود را رفع کنید.  همچنیر

های ساعت به مدت ده دقیقه،  زیتون در جهت چرخش عقربه

 تاثیر زیادی در رفع یبوست دارد. 

 شکمی عمیقتنفس  ها باتقویت شش -2

ی ریه ندارید   که درگیر
ی از آن در صورن  روزی ، جهت پیشگیر

های خود را تقویت   با تنفس عمیق شکیم ریهمرتبه دو تا سه 

 بی یب قیاز طر را دم با چهار شماره، هوای  کنید. به این صورت که

با  را بازدم وارد ریه کنید، چهار شماره در ریه نگه دارید و هوای

 این کار را هفت بار انجام دهید.  خارج کنید. از دهان چهار شماره 
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 های درمانی برای رفع تب توصیه

 که تب دارید، با راهکارهای
 
زیر دمای بدن خود را   در صورن

ل کنید:  ل،  کنی  ی خرد استفاده از پیاز پوشیدن حداقل لباس در میی

، 4به مدت بیست دقیقه در قسمت کف پا )در جوراب(شده 

بت خاکشیر  ی دست بصورت گرم )با آب فاتر( شر و پا با آب ، شسی 

شکر  عناب، سیاهدانه، سنجد،آلو،  ،خنک، مرصف زیاد سیب

 ضماد رو شخ، 
ی
  .غن بنفشه و برگ کاسبی روی پیشان

 های درمانی برای رفع درگیری ریه توصیه

 که ریه شما درگیر شده است 
 
برای دفع اخالط فاسد در صورن

 های مجرب زیر را به کار ببندید:  از ریه، دستورالعمل

 مثل  -0
ی
، آویشن، بخور گرم با استفاده از گیاهان ی تخم گشنیر

و امثال آن، ضدعفونی کننده و باز کننده  مرزنجوش، اوکالیپتوس

ن بیشی  است ر چایمون هم  .سیستم هوانی و باعث جذب اکسیر

 های قبیل  در بخش)برای بخور مناسب است. 
ی
ی مخلوط  (شد معرف همچنیر

شکه طبییع، گالب، پونه، نعنافلفیل و کیم عسل هم برای بخور 

شفه و خروج خلط بعد از توصیه و اثر آن تجربه شده است. 

 بخور نشانه بدتر شدن نیست بلکه نشانه خروج عفونت است. 

و قرار دادن   یا زیتون دانه ماساژ پشت و سینه با روغن سیاه -2

)پانزده دقیقه با شست  .کیسه آب گرم یا حوله داغ روی سینه

ون ماساژ دهید. ماساژ نباید سطیح باشد  دست از وسط سینه به بیر

 و باید کیم عضالت را هم درگیر کند. روزی چند بار تکرار کنید(

دقیقه، دو یا  31تا  21بادکش وسیع پشت سینه به مدت  -3

 نفس سه مرتبه در روز به
ی
ان شدت شفه و تنگ ی   .میر

 
                                                           

ی ریه و بهیی شدن تنفس و  در این کار  - ٢  بدن بسیار موثر است. از عفونت  خروج رفع درگیر

 محل بادکش ریه
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 خود را روی دست -0
ی
ید. پیشان ها  به حالت سجده قرار بگیر

های عمیق، اخالط را از  بگذارید. در این حالت سیع کنید با شفه

همزمان یک نفر با دست روی کمر بهی  است ریه حرکت دهید. 

به این راهکار کمک بسیار های مالیم و نر در نر بزند.  بیمار رصی

ی ریه خواهد داشت.   موثری در رفع درگیر

ی  -5  موثر است. استشمام پیاز رنده شده نیر

 تدابیر پساکرونا

 بماند
 
 پس از بهبودی بیماری، بعضی از عوارض ممکن است باف

و باعث اختالل در  )که بیشی  مربوط به مرصف داروهای شیمیانی است(

 
ی

تواند این عوارش را   رعایت نکات زیر یم شخص شود. روزمره زندگ

 خود بازگرداند:  کاهش داده و بیمار را شی    ع
ی

 تر به روند عادی زندگ

اشتهانی تدبیر طبییع بدن است. اما در صورت  نی : اشتهانی  نی  -0

به مدت پنج روز، صبح و عرص یک قاشق طوالنی شدن آن، 

یاغذاخوری زی ی  و با عسل میل کنید.  را جوشاندهسیاه( ره )سیی

 به دلیل درمان ناقص  :مزمن شفه -3
ً
 ماندن شفه، معموال

 
باف

بیماری و استفاده از داروهای شیمیانی است )چون داروهای 

 آن را 
ً
در جای خود شیمیانی به جای خروج اخالط از ریه، معموال

جهت درمان شفه مزمن، هر روز از همان  کند( خشک یم

ی بخور استفاده کنید.   دمنوش چایمون و همچنیر

(: این دردها بیشی  به  )درد در اندامکمردرد و پادرد  -2 های تحتانی

های  دلیل غلظت خون و گسیل بعضی از رسوبات به سمت اندام

تحتانی است. ماساژ با روغن سیاهدانه، و مرصف غذاهای صاف و 

ی طبییع،  رقیق بت سکنجبیر ، شر کننده خون مثل آلو، کاهو، کاسبی

 تواند به بهبودی بیمار کمک کند.  نه و عسل، انار و... یمسیاهدا

مرصف سویق  : تقویت عمویم بدن و برطرف کردن ضعف -0

 سنجد 
ً
، ح )یمگندم، جو و مخصوصا

ی
لوا توانید با سویق و عسل و روغن حیوان

ه، تخم مرغ نیم برشت، مرصف  درست کنید( مویز و کشمش، سه شیر

)مقداری گوشت تازه گوسفندی را در شیر طبییع گاو در زمان ذای گوشت و شیر غ

 پخته شود.(
ی
ممکن است ضعف به دلیل باقیماندن قسمب  از اخالط  طوالن

 ا تقویت کنید. ریه ر توانید با انجام دستورات قبیل،  در ریه باشد که یم

ی  و آخرُ  ِمیر
َ
عال
ْ
 ال
ِّ
ِ َرب

ه
 َلِِل

ُ
ْمد

َ
ح
ْ
ِن ال

َ
 دعوانا أ
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