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  مقدمه

 « پیشگیری و حفظ بهداشت بهتر از درمان و معالجه است»

این سخن وارد از ائمه و دستور طبی مشهوری است که مردمان زمان گذشته آن را حفظ کرده و به 

آیندگان سپرده اند و همیشه این سخن در زبان مردم جاری است و حتی به شکل مَثَل معروفی در 

   د. آمده که همه به آن استناد می کنند و قوانین طبیعی جدید هم به طور مطلق آن را تأیید می کنن

غلط و  ییك عالمت مشترك دارند که همانا تغذیه هابیماری یدرمان طبیعی، همه یفلسفه براساس

. براساس همین فلسفه روش باشدبدن می هایو بافت هاانباشته شدن سموم و مواد زاید در ارگان

زاید از بدن یا امساك  موادو آن هم دفع سموم و  نیستهم یك چیز بیشتر  هابیماری یهمه یمعالجه

 هایبعدی سموم و مواد زاید با اصالح برنامه هایو نیز جلوگیری از انباشتگی میوهدر غذا و رژیم

. فرق بین روش درمان پزشکی رایج با روش درمان طبیعی در این است که در گرددغذایی ممکن می

در حالیکه در درمان طبیعی بدون  شودبه نام دارو به بدن اضافه می ایپزشکی برای درمان، ماده

. بنا به گزارش پزشکی دکتر س، شوداستفاده از دارویهای شیمیایی مواد اضافی از بدن دفع می

 بهبا  بودندمختلف مبتال شده هایمورد از بیماران مراجعه کننده که به بیماری 97کاسمن؛ تعداد 

مدت دو سال( به طور کامل معالجه  کارگیری اصول صحیح تغذیه و مصرف مواد غذایی طبیعی )در

 . اندشده

شده در قسمت انباشته زایداساسی درمان طبیعی عبارتند از: الف: پاك سازی سموم و مواد  اصول

داخلی بدن به روش امساك در غذا )نخوردن غذا( که در مدت درمان به جز آب یا آب پرتقال یا  های

آب سبزی چیز دیگری نباید بخورد. ب: رژیم میوه و سبزی، که در مدت رژیم به جز آب، میوه 

غذایی نباید مصرف شود؛ در ضمن برای درمان  یشیرین و آبدار( هیچ نوع ماده هایسبزی )میوه

کوتاه  وحاد مانند سرماخوردگی، تب، یبوست موقت، استفراغ و از این قبیل که خفیف  هایاریبیم



را خالی کرده و در این مدت به غیر  هاروده مصرفمدت سه روز و هر روز یك بار  باشندمدت می

ولی در مواقعی که بیماری سخت و مدت آن طوالنی است  شود؛از میوه و آب، چیزی مصرف نمی

   مطابق دستوالعمل طبیعی عمل کرد.باید 

: در انتخاب نوع غذا معیار لذت نیست بلکه معیار سالمتی و تندرستی است که صحیح یتغذيه

)یعنی  كییولوژ. اصول صحیح تغذیه: الف( مصرف مواد غذایی طبیعی و بطلبدحوصله و زحمت می

محصول کود و سمی، مصرف نشود( و خوردن غذاهایی که صنایع غذایی در آماده  لیدبرای تو

سازی آنها دخالت کمتری داشته باشند، متأسفانه کارخانجات قند، روغن کشی و آردسازی 

: ب: نیمی از غذاهای روزانه را سبزی و غذایی. فرمولآورندمحصوالت را از حالت طبیعی در می

. ج: دهدغذاها مانند غالت، حبوبات، لبنیات، گوشت و غیره تشکیل می میوه و نیم دیگر را سایر

هر فرد طوری باید تعیین گردد که مقدار آن بیشتر از نیاز واقعی بدن نباشند. د:  یغذاهای روزانه

شده و خودداری  فیهپرهیز از مصرف زیاد گوشت، نمك، روغن، نان سفید، قند سفید، مواد غذایی تص

سس، نوشابه و مواد غذایی طبیعی؛ یعنی  جات،کل، سیگار، ادویه جات، ترشیجدی از مصرف ال

)کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، و عناصر معدنی هامحصول صنایع غذایی. هـ: نظریه این که ویتامین

جذب و ایفای  های)منگنز، نیکل، مس، برم، آلومینیوم، روی، ید( در قابلیت هامغذی زیمنیزیم( و ر

آنها به صورت مجموعه و به طور  یبنابراین الزم است همه باشندنقش بر یك دیگر تأثیرگذار می

. جذب عناصر غذایی گردددایمی مصرف شوند که آن هم فقط با خوردن مواد غذایی طبیعی ممکن می

عناصر غذایی  : الف. وجود شرایط الزم در بدن، برای جذبرددر بدن به دو عامل مهم بستگی دا

داخلی بدن. ب: خوردن مواد غذایی  هایمانند نداشتن مشکالت جسمی و روحی و پاکیزه بودن قسمت

 الزم برای تولید انرژی و رشد بدن با به کارگیری اصول صحیح تغذیه. 



لیکن انسان زمانی که بیمار  یابندو بهبود می خورندبه حکم غریزه موقع بیماری غذا نمی حیوانات

غافل از اینکه موقع بیماری در بدن شرایط برای جذب مواد  خوردمرتباً غذاهایی مقوی می شده

 . کندغذایی فراهم نیست و خوردن غذا بیمار را مبتالتر می

جدا از  کندغذای زیادی که معده به راحتی آن را هضم می دنداشتن اشتهای خوب و خور یمسئله

از پرخوری  تواندکه توجه به این امر می باشدمواد غذایی میبدن به  هاینیاز واقعی سلول یقضیه

 تواندجلوگیری کند. در پایان، شایان توجه است عمل به دستورات درمان طبیعی و اصول تغذیه؛ می

داده و نشاط و سالمتی را به ارمغان بیاورد که در این صورت  نجاتجان انسان را از خطر بیماری

  1و اعمال جراحی نخواهد بود. دارسنگین ایهلزومی به پرداخت هزینه

بشر حاصل شده، در کنار  یبرا یکه در علم پزشک یییشرفتهادر عصر حاضر با وجود پ متأسفانه

درمان امراض  یرا که برا ییداروها یشترب نکهیبوجود آمده است. چه ا یریآن عوارض جبران ناپذ

امراض و  نخود در بد گرید یکند از سو یرا درمان م یبوده و اگر درد ییاییمش میکن یمصرف م

کند . چه خوب بود در کنار همه  یو عمر بشر را کوتاه م دینما یم یجادا زیرا ن یعوارض ناخواسته ا

 یزاتهمه امکانات و تجه یندردها و امراض و با در دسترس بودن ا یصتشخ ینهدر زم قاتیتحق

 اهانیضرر از گ یو ب یعیطب یساخت داروها ینهبشر قرار گرفته، در زم یارکه در اخت یشرفتهپ

 نیبه ا ییقاتشاهد توجه دانشمندان و مراکز تحق یراًاخ ایآمد و گو یم لبه عم یاقدام جد زین ییدارو

 و عالقه ،شده ییدارو اهانیکه سبب نوشتن کتاب در مورد گ ینکته جلب شده است و اما عوامل

 نیکرده بودم اگر چه ا یبود که جمع آور ییها شیو ف ییدارو یاهاناز گ نجانبیبود که ا یاطالعات

عالوه  پیشسال  ینراستا از چند یندر ا زیشود امّا نگارنده ن یرا شامل نم ییدارو اهانیگ ۀکتاب هم
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دوستان و همکاران  قیو تشو یبخاطر عالقه شخص یموضوعات در تمدن اسالم یرسا در قیبر تحق

 یو ف یو ارائه مقاالت یاهیگ یداروها ینهارجمند مخصوصاً در زم یداسات و

ارجمند و گرام خود مصصم شدم در قالب  یداسات شنهادیبنا به پ بودمکه انجام داده  یییهابردار ش

و  كیکالس یداروها قیخواستم که تطب یالبته در ابتدا م مینما یمباحث را جمع آور نیا یکتاب

 یعوارض داروها یمباحث، تطابق و بررس یو با توجه به حجم باال بدهم انجام یاهیگ یداروها

   استفاده آماده شده است.  وهیو ش یاهیگ یفعالً داروها كیکالس

 دیکمك کار بنده بوده اند و از محضرشان استفاده کرده ام و اسات یکه به نحو یکسان ۀهم از

گذاشتن  یارکمك کار بنده بوده اند و با در اخت قیکه در مراحل تحق یارجمند خود سروران گرام

 کمك کرده اند سپاسگزارم.  نجانبیبا ا یمنابع و همفکر

 ینا یرمدامش، دستگ لطافکه ا میسا یم ینبر زم یمسرتعظ ،یهمانند خداوند یبر بارگاه ب یان،پا در

شان  یدهو گز زیخدا )ص( و خاندان عز یگرام یامبرو بر پ یدرس یانکار به پا نیشد و ا کمترین ۀبند

کتاب با اعتراف به وجود لغزش و  نیفرستم اکنون ا یدرود م ید،ساز کار گرد هچار یتشانکه عنا

 فرزانگان قرار دارد.  یرو یشنقص در آن، پ

 خدا را از تذکّر و رهنمود محروم نگردانند.  ۀبند یناست، ا دیام
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