
هدف از ورزش حفظ و ارتقای سالمت است، 
الزم است حد و میزان ورزش کردن را بدانیم 
و براساس آن، میزان ورزش را برای خود 

تعیین کنیم.

عواملی که در تعیین میزان ورزش دخیل هستند 
عبارتند از:

نحوه تنفس:  تا زمانی که تنفس عادی باشد، 
یعنی فرد قادر باشد تنفس عمیق داشته باشد. 
برایتان راحت  تنفس  احساس کردید  هرگاه 

نیست، نباید به ورزش ادامه دهید.
رنگ چهره: چنانچه رنگ پریده شدید، یعنی 
خون کافی به مغز نمی رسد و نباید ادامه دهید.

تعریق شدید که باعث احساس ماندگی شود. 
البته افراد چاق چربی ممکن است بیش از بقیه 

عرق کنند و خسته هم نشوند.
توان ادامه دادن: اگر احساس کردید که دیگر 
قادر به ادامه نیستید و بسیار خسته شده اید، 

ورزش را رها کنید. 
ممکن است کسی تنها با چند دقیقه ورزش 
یکی یا بیش از یکی از این عالئم را پیدا کند. 
باید ورزش را قطع کند و به مرور زمان، بر 

طول مدت و شدت ورزش بیفزاید.

چه ورزشی برای من مناسب است؟
برای پاسخ به این سوال، باید دانست که عوامل 
گوناگونی در انتخاب ورزش مناسب برای هر 

فرد اثر می گذارند.
توان  میزان  به  می توان  عوامل  این  جمله  از 
بدنی، سن، جنس، وزن، سطح سالمت اولیه، 
بیماری هایی که فرد به آنها مبتالست، مزاج، 
عادات غذایی، شغل و عادات خواب و بیداری 
اشاره کرد. به این ترتیب، انجام یک نوع ورزش 

به همه افراد  توصیه نمی شود. 
عالوه بر این، توجه به نکات زیر ضروری است:
1. ورزش باید از آرام شروع شده، کم کم بر 

شدت آن افزوده شود.
2. بر یک ورزش واحد نباید ماند. بهتر است هر 
چند ماه، ورزش را عوض کرد زیرا هر ورزشی، 

بر بخشی از بدن بیش از بقیه اثر می گذارد.
3. حتی االمکان از ورزش حرفه ای خودداری 

شود، به ویژه در کودکان.

مکان مناسب برای انجام ورزش 
 مکان ورزش باید تهویه مناسب داشته باشد. 
ورزش در هوای گرم و آلوده توصیه نمی شود 

و می تواند خطرناک باشد.

شرایط فیزیولوژیک بدن
 روده ها از مدفوع و مثانه از ادرار خالی 

شده باشد.
به  دارد،  وجود  بیماری خاصی  چنانچه   

عضو بیمار فشار وارد نشود.
 خانم ها در دوره عادت ماهانه از شدت 

ورزش کم کنند.
 برای ورزش باید خواب کافی داشت و 

نباید با خستگی ورزش را آغاز  کرد.
با گرسنگی یا موقعی که شکم پر از غذاست، 

ورزش ممنوع است.
 در تابستان باید از شدت و مدت ورزش 

کاست. 

چرا مفاصل من زمان حرکت و 
ورزش صدا می دهد؟ 

وجود گاز در مایع مفصلی )در طب سنتی 
برای  علتی  عنوان  به  عامل  این  نیز  ایرانی 
روی  است(،  شده  بیان  مفصل  صدادادن 
هم افتادگی و حرکت رباط ها، نازک شدن 
غضروف بین مفاصل در آرتروز )به ویژه در 

زانو و به  خصوص در سنین باالی 50 سال(، 
معمول  از  بیشتر  بودن  درازتر و کشسان تر 

رباط ها و وترها و حرکت بیش از اندازه مفصل 
از جمله علل این مساله محسوب می شود. 
چنانچه درد و محدودیت حرکت همراه با صدا 
دادن مفصل وجود داشته باشد، این مشکل 
از سن  اگر  داشت.  بررسی خواهد  به  نیاز 
میانسالی به بعد  تازه مفاصل شروع به صدا 
دادن کند، باید از نظر آرتروز بررسی شود.

راهکارهای طب سنتی ایرانی برای 
صدای مفاصل

 استفاده از خوراکی های کاهنده گاز، مانند 
زیره و زنیان همراه با گل گاوزبان

 ماساژ مالیم اندام با روغن زیره

 داشتن ورزش منظم
 پرهیز از خوراکی هایی مانند فست فودها 
و خوراکی های نفاخ مثل عدس، کلم و قارچ.

به خاطر داشته باشید ارتباط چندانی بین صدا 
دادن مفاصل با کمبود مصرف ویتامین ها و 
کلسیم وجود ندارد و مکمل ها در درمان این 

حالت ضروری نیستند.
مصرف مکمل ها، از جمله روغن ماهی، در 
نازک  مفاصلشان،  صدای  علت  که  کسانی 
شدن غضروف )آرتروز( است و معموال در 
افراد میانسال و سنین باالتر دیده می شود و 
همراه درد و محدودیت حرکتی است، تحت 

نظر پزشک ارتوپد، الزامی است.
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برای پاسخ به این سوال، باید دانست 
که عوامل گوناگونی در انتخاب ورزش 

مناسب برای هر فرد اثر می گذارند.
از جمله این عوامل می توان به میزان 

توان بدنی، سن، جنس، وزن، سطح 
سالمت اولیه، بیماری هایی که فرد به 

آنها مبتالست، مزاج، عادات غذایی، 
شغل و عادات خواب و بیداری اشاره 

کرد. به این ترتیب، انجام یک نوع 
ورزش به همه افراد  توصیه نمی شود

ایجاد و ارتقای سالمت با کمک »ورزش« از دیدگاه طب ایرانی

پیش نیازهای ورزش

غلط رایج: ورزش باید شدید و 
خسته کننده باشد تا اثر مثبت بگذارد! 

ریاضت یا ورزش در  طب 
ایرانی اهمیت فراوانی 

که  طوری  به  دارد 
حکیم بوعلی سینا 
در کتاب قانون در بحث تدابیر مشترک، مهم ترین تدبیر در 
تندرستی را در درجه نخست ورزش کردن و سپس تدبیر 
غذا و تدبیر خواب می داند و از این رو سخن خود را با 

تدبیر ورزش آغاز می کند.
ایرانی  ورزش شدید و خسته کننده مخصوصا در  در طب 

بلکه می تواند  نیست،  نه تنها کمک کننده  مزاج گرم و خشک 
آسیب رسان باشد.

بود.  نگیرد، مشکل ساز خواهد  انجام  مناسب  اندازه  و  به شکل  اگر ورزش 
فردی را تصور کنید که پس از سال ها بی تحرکی تصمیم به 
ورزش می گیرد. بدن این فرد به احتمال زیاد انباشته 

از مواد نامناسب است.
ورزش کردن مخصوصا اگر شدید باشد باعث  
افزایش حرارت بدن و رقیق شدن مواد 
غلیظ و چسبنده آن می شود و این رقیق 
شدن منجر به حرکت مواد و جابجایی 
آنها خواهد شد، ممکن است این مواد 
به اندام های ضعیف و حیاتی سرازیر 
شوند و مشکالت مختلف و گاهی 
به  را  عروق  گرفتگی  مثل  خطرناک 

دنبال داشته باشند.
پس با شناخت درست از بدن و  مزاج 

خود ورزش کنید.

غذا  صرف  از  قبل  ساعت  نیم  حدود  که  افرادی 
گوارشی  فضوالت  کاهش  باعث  می کنند،  ورزش 
به خودی خود، خوب  می تواند  که  می شوند  خود 
باشد. ورزش قبل از غذا می تواند تحریک حرارت 
غریزی دستگاه گوارش و جذب بهتر غذا را در بدن 
به دنبال داشته باشد. با این حساب اگر عادت به ورزش روزانه دارید، می توانید آن را 30 تا 60 
دقیقه قبل از غذا انجام دهید. ورزش کردن بعد از غذا به هیچ عنوان توصیه نمی شود. البته بهتر 
است بالفاصله پس از صرف وعده های اصلی غذایی، حدود 2 تا 3 دقیقه قدم بزنید تا غذا به 
قعر معده برود. فایده این کار این است که قدرت هضم غذا در دستگاه گوارش بیشتر می شود. 
وقتی پس از صرف غذا سکون داشته باشید، تجمع حرارت در معده بیشتر می شود و سرعت 
هضم مواد غذایی باالتر می رود. از همین رو، نه تنها انجام ورزش و فعالیت های فیزیکی، بلکه 
انجام کارهای فکری و مطالعه های شدید، سخت و سنگین نیز پس از صرف غذا توصیه نمی شود. 

این کارها می توانند باعث ابطال قوه  هاضمه شوند.

 دکتر رسول چوپانی
متخصص طب سنتی ایران 
و عضو هیات علمی دانشگاه 

 دکتر محمدعسکر علوم پزشکی شهید بهشتی
فراشاه

متخصص طب ایرانی

ورزش قبل و بعد از غذا

ورزش؛ همه وقت! همه جا!
ارتقای  اهمیت »ورزش« در حفظ و 
سینا  ابن  که  است  به حدی  سالمت 
سالمتی  حفظ  اصول  سایر  بر  را  آن 

اولویت داده است. 
حکما به دو گونه ورزش معتقد بوده اند؛ 
ورزش عام که تمام بدن را درگیر کند 
و ورزش خاص که یک یا چند عضو 

را به کار وادارد.
منتظر  کردن  برای ورزش  مردم  اکثر 
زمان و مکان خاص هستند اما با رعایت چند توصیه 
ساده می توان در زمان ها و مکان های مختلف به ورزش 

پرداخت و سالمت خود را حفظ کرد و ارتقا داد:
 عضالت شکم خود را به داخل بکشید و چند ثانیه 
نگه دارید و رها کنید. تکرار این کار باعث عمیق شدن 

تنفس و نیز افزایش خونرسانی به ناحیه شکمی و تقویت 
عضالت این ناحیه می شود. 

 شانه های خود را باال بیاورید، چند ثانیه نگه دارید 
و رها کنید. تکرار این کار نیز باعث تقویت عضالت 
سرشانه و رفع خستگی و دفع مواد زائد آنها می شود.

 ماشین خود را با فاصله از محل کار پارک کنید یا 
چند ایستگاه مانده به محل کارتان از اتوبوس یا مترو 
پیاده شوید یا به همسرتان بگویید شما را با فاصله از 
محل کار پیاده کند. البته این کافی نیست! باید باقی مانده 
مسیر را با دور تند گام بردارید به نحوی که تنفس هایتان 
مسیر  در  یابد.  افزایش  قلبتان  عمیق تر شود و ضربان 

برگشت نیز چنین کنید. 
شما هم اگر خوب فکر کنید تعداد زیادی از حرکات 
ساده و موثر خواهید یافت که می توانید بدون صرف 
در سالمت خود  آنها  منافع  از  هزینه خاص  یا  وقت 

بهره مند شوید.

 دکتر 
محمدعلی 

زارعیان
دکترای تخصی 

طب سنتی 
ایرانی

ورزش در شیرخوارگي
از  ورزش  ایرانی،  طب  نظر  از 

شروع  نوزادی  دوران  همان 
نوزاد  اندک  گریه  می  شود. 

قبل  و  گرسنگی  هنگام 
نوعی  شیرخوردن  از 
ورزش است و با حرکتی 
که در طفل ایجاد می کند 
باعث  دفع مواد زائد 
از بدن می شود. مادران 
عزیز، اجازه دهند شیرخوار قبل از شیر 

سریع  را  او  و  کند  گریه  اندکی  خوردن 
آرام نکنند. 

از دیدگاه ابن سینا حرکت طفل در گهواره، باعث 
تقویت مزاج شیرخوار می شود. حرکت گهواره برای 

نوزادان، نوعی ورزش است که به  دفع مواد زائد بدن کمک می کند. 
البته حرکت گهواره باید آهسته و مالیم و همراه با خواندن 
الالیی و آواز خوش باشد. از تکان دادن سریع گهواره 
مخصوصا بعد از شیرخوردن باید اجتناب کرد.

بازي کودکانه 
نوعی ورزش  برای کودکان  بازی کردن 
محسوب می شود که می تواند عالوه بر 
تحریک رشد و نمو صحیح و مناسب، 
باعث  رشد عقلی کودک نیز شود. بعد 
از بازی کردن، با گرم شدن بدن جذب 
موادغذایی افزایش می یابد. بهتر است بازی 
و ورزش بعد از  هضم غذای قبلی و قبل 
از خوردن وعده بعدی باشد. مزاج کودک در 
شدت ورزش و بازی باید درنظر گرفته شده و 

از ورزش های شدید اجتناب شود.

 دکتر 
منیره سادات 

مطهری فرد
متخصص طب 

ایرانی

شماره هفتصدوسی وهشت  بیست وهشت دی نودوهشت

 دکتر مرضیه بیگم سیاهپوش
متخصص طب ایرانی


