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هـوا شـامل تدابیـري جهـت حفاظـت از بـدن از طریـق رعایـت هـواي استنشـاقى و پیرامونى 
اسـت. هـواي خـوب آنسـت کـه نفـس کشـیدن را مشـکل نسـازد و بهتریـن هـوا در هـر فصل 
از لحـاظ بـرودت و حـرارت هـواي منطبـق بـا مـزاج آن فصـل مـى باشـد. پرهیـز از هـواي 
نامناسـب مهمتریـن تدبیـر در رعایـت ایـن اصـل قلمـداد مـى گردد که شـامل پرهیـز از غبار 
و بخـار و دخـان، بوهـاي ناخوشـایند و متعفـن، بخـار مـزارع کشـت حبوبـات، کلـم و سـیر، 
هـواي محبـوس در زمینهـاي پسـت، هوایـى کـه بـا طلـوع خورشـید زود گرم و بـا غروب آن 
زود سـرد مـى شـود و هـواي محبـوس نمنـاك اسـت. شـاید مهمتریـن تدبیـر بـراي داشـتن 

سیسـتم تنفسـى سـالم، توجه به .هواي استنشـاقى در طول زندگى مى باشـد.

امـروزه توجـه اندیشـمندان دنیـاى پزشـکى بـه نقش مهـم حاالت روانـى و عواطف بر جسـم و اعضـاى مختلف بدن 
جلب شده است . تحقیقهاى فراوانى در زمینه سایکونوروایمونولوژى (PSYCHONEUROIMMUNOLOGY) و نقش حاالت 
روانـى بـر سیسـتم عصبـى و سیسـتم دفاعـى بـدن در حـال انجـام اسـت.بهبود احـوال روانى انسـان میتوانـد دفاع 
تخصصـى سـلول هـاى ایمنـى را افزایـش داده و بسـیارى از بیمـارى هـاى مزمـن را تحـت تاثیـر قـرار دهـد . روان 
انسـان ماننـد کـوه یخـى اسـت که تنهـا بخش بسـیار کوچکـى از آن قابل دیدن اسـت و بخش عظیـم آن در اعماق 

وجود دارد  و در واقع جنبش بخش پنهان و عمیق آن اسـت که موجب حرکات بخش آشـکارش میگردد.

در دیـدگاه طـب ایرانـى غذاهـا داراى درجـات مختلفـى از لحـاظ کیفیـت تاثیـر گـذار بر بدن مى باشـند و 
هـر فـرد بـا توجـه بـه ویژگـى هـاى فـردى ،فصـل و نـوع شـغلى کـه دارد بایـد غذاهـاى خاصـى مصـرف 
نمایـد.از مهمتریـن اصـول کـه رعایـت موازیـن آن منجـر به حفظ سـالمتى مى گـردد رعایت اصـول تغذیه 
بـر مبنـاي طـب سـنتى اسـت. دانسـتن ایـن اصـول قبـل از مصرف مـواد غذایـى مختلـف براي مـردم، چه 
سـالم و چـه بیمـار ضـروري اسـت. توجه بـه زمان غذا خـوردن، آداب غذا خـوردن، ترتیب و عـادات مربوط 
بـه تغذیـه، مـزاج معـده و غـذاي مصرفـى، پرهیـز از ناسـازگارها در تغذیـه، خـواب بعـد از تغذیـه و تدابیـر 
مربـوط بـه مصـرف غذاهایـى کـه بیـش از آنکـه اثـرات غذایى داشـته باشـند از دیـدگاه طبـى دارو قلمداد 
مـى شـوند بسـیار .اهمیـت دارد. البته هرکـدام از این مـوارد نیازمند توضیحـات مفصلى مى باشـد حکماي 
ایـران زمیـن بهتریـن غـذا هـا را نان سـالم، گوشـت گوسـفند شـش ماهه، شـیرینى هـاي مالیـم و از میان 

میوه ها انگور و انجیر براي همه و خرما براي سـاکنین مناطق گرمسـیر بر شـمرده اند.

از دیـدگاه طـب ایرانـى بـدن انسـان بـه عنـوان یک سیسـتم دینامیک بسـیار فعـال ،دایمـا در حال تولیـد مواد 
زایـد بـا عنـوان فضـوالت اسـت کـه این مـواد بایسـتى از راه هـاى مختلـف دفعـى ماننـد ، مدفـوع ،ادرار ،عرق 
،چـرك ،خلـط ریـه، خونریـزى هـاى طبیعى عـادت ماهیانه و منى دفع شـوند. یکـى از وظایف طبیـب کمک به 
دفـع مـواد از راه هـاى طبیعـى مذکـور میباشـد و در عیـن حال طبیـب وظیفه دارد بـه تقویت اعضـاى مربوطه 
بپـردازد کـه دفـع فضـوالت از بهتریـن راه ممکـن از بـدن امـکان پذیـر شود.بسـیارى از حکم معتقدنـد بیمارى 
هـاى پوسـتى زمانـى ایجـاد میشـود کـه راه هـاى دفعى طبیعـى بدن به صـورت طبیعـى قادر به دفـع فضوالت 
نباشـند ، در نتیجـه بـدن انسـان جهـت حفـظ انـدام هـاى داخلـى ایـن مـواد را بـه سـمت پوسـت ارسـال 

ميكند.

شــیخ الرئیــس میفرمایــد: مهمتریــن تدبیــر در حفــظ ســالمتى ورزش اســت و بعــد از آن تدابیــر مربــوط بــه 
ــه حــرکات ارادي اطــالق مــى شــود کــه عمــق و تعــداد نفســها را  تغذیــه و بعــد آن اصــالح خــواب. ورزش ب
افزایــش دهــد. فوایــدي کــه بــراي ورزش برشــمرده انــد عبــارت اســت از گرمــى بخشــى بــه بــدن، دفــع مــواد 
زائــد از طریــق منافــذ بــدن، تقویــت هضــم غــذا در معــده، تقویــت اعصــاب و افزایــش نشــاط؛ زمــان گرســنگى 
ــت  ــام فعالی ــراي انج ــبى ب ــات مناس ــرم اســت اوق ــوا بســیار گ ــه ه ــى ک ــذا و در زمانهای ــوردن غ ــد از خ و بع
ــت  ــرات مثب ــد اث ــى توان ــى م ــى وقت ــت بدن ــه فعالی ــت ک ــد اس ــیخ معتق ــه ش ــن هم ــا ای ــت. ب ــى نیس ورزش

جســمى و روحى را ایجاد نماید که .شــخص آن فعالیت را به نیت ورزش کردن انجام داده باشــد.

ــردم داشــته باشــد  ــظ ســالمتى م ــد نقــش مهمــى در حف ــى توان ــت آن م ــه رعای ــى ک یکــى از اصول
اصــالح روش خوابیــدن اســت. بــر اســاس نظــر اطبــاي ایرانــى بهتریــن زمــان بــراي خوابیــدن حــدود 
دو ســاعت بعــد از غــروب آفتــاب و پــس از خــروج غــذا از معــده اســت. مــدت زمــان خــواب برحســب 
بامــداد   2 الــی   9 ســاعت  از  خــواب  طالیــی  اســت.زمان  متغیــر  فصــل  و  ســن 
ــاي  ــاري ه ــیاري از بیم ــت بس ــد و عل ــر میباش ــیار مض ــاب بس ــوع آفت ــد از طل ــواب بع ــد و خ میباش
گوناگــون اســت. حکمــا بویــژه بــه افــرادي کــه از مشــکالت ریــوي رنــج مــى برنــد توصیــه نمــوده انــد 
کــه از خوابیــدن در طــول روز بپرهیزنــد. بســتر جوانــان در فصــل گرمــا از جنــس کتــان و کهنســاالن 
ــرم  ــدن در بســتر ن ــه خوابی ــد ک ــان نمــوده ان ــن بی ــه باشــد. همچنی ــر و پنب در فصــل .ســرما از حری

موجب چاقى بدن مى شود.
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