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چکیده
سابقه و هدف :سالمت جسم انسان در همه حال مورد توجه دین و رهبران الهی قرار داشته است .از این رو توصیههای فراوانی در قالب
روایات و احادیث توسط پیامبر اعظم (ص) در کتب دینی و سیره زندگی ایشان بیان گردیده است .بنابراین هدف از این مطالعه ،مشخص
نمودن توافق علوم پزشکی با برخی از احادیث نبوی در مورد اثر گیاهان ،میوهها و آداب تغذیهای بر سالمتی میباشد.
مواد و روش ها :مطالعه مروری حاضر به بررسی بخشی از احادیث نبوی در ارتباط با گیاهان ،میوهها و توصیههای تغذیهای که در کتب
احادیث پزشکی و منابع طب سنتی ذکر شدهاند پرداخته و با نتایج علمی حال حاضر که در منابع مختلفی از جمله ،SID ،Pub med
 Science Direct ،Medicinal Plant ،Scopusدر سالهای  3002تا  3002مورد تایید قرار میگیرد.
يافته ها :مطالعات مختلف نشان داد که بسیاری از گیاهان ،میوهها و آداب غذایی توصیه شده در اسالم و احادیث نبوی جنبه علمی داشته و
دانش بشر در علوم پزشکی امروزه به بسیاری از آنها دست یافته است به طوری که با سخنان پیامبر و آیات قرآنی مطابقت بسیار نزدیکی
دارد.
نتیجه گیری :در نهایت از پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجهگیری نمود که انسانها و به ویژه مسلمانان میتوانند با بهرهگیری از احادیث
و سیره زندگی پیامبر (ص) به نتایج علمی و پژوهشی چشمگیری دست یافته و سالمت جسم و روح خود را تضمین نمایند.
واژگان کلیدی :پیامبر اعظم (ص) ،آداب تغذيهای ،علوم پزشکی

مقدمه
بهداشت و سالمت از دغدغههای اساسی بشر در طول تاریخ بوده و

بدانند ،مىدانستند .بنابراین ،بىتردید پیامبر اسالم و اهل بیت او ،از دانش

هست ،چرا که سالمت جسم زمینه ساز همه فعالیتهای علمی ،فرهنگی،

پزشکى برخوردار بودهاند که میتوان با انجام آزمایشهای متعدد موارد

اجتماعی ،سیاسی و دینی میباشد .بنابراین اگر بهداشت و سالمت انسان در

مختلفی از آنها را به اثبات رساند و تایید نمود ( .)0امروزه دانشمندان در

خطر قرار گیرد ،گویا همه فعالیتهای انسان در معرض خطر قرار گرفته

سراسر جهان پس از سالهای طوالنی تحقیق و پژوهش به نتایجی دست

است .از اینرو انسان به بهداشت و درمان خود اهمیت فوق العادهای میدهد

یافتهاند که صدها سال پیش پیامبر اسالم (ص) در احادیث و توصیههای

و این مسأله مهم مورد توجه دین و رهبران الهی نیز بوده است .همچنین

خود آنان را بیان کرده است به عنوان مثال ایشان در حدیثی چنین بیان

میبینیم که قرآن کریم در مورد بهداشت و درمان به اصول کلی بهداشت

مینمایند« :روغن زیتون برطرف مىکند بلغم را و مقوى اعصاب و

مثل لزوم استفاده از غذاهای پاك و پاکیزه و پرهیز از اسراف در غذا خوردن

نیکوکنندهى اخالق و باعث پاکى نفس و از بین برندهى غم و اندوه است»

و آشامیدن اشاره کرده و به خواص درمانی برخی غذاها مثل عسل مستقیماً

( .)3این سخن در سال  3002توسط محققی به نام  Perveenبا کار بر

اشاره نموده است .در حوزه علوم بشرى ،پزشکى ،سرآمد همه دانشهاست؛

روی حیوانات آزمایشگاهی به اثبات رسید که روغن زیتون با افزایش مقدار

چرا که فلسفه سایر علوم ،استفاده انسان از مواهب زندگى است و این هدف،

دوپامین (ناقل عصبی) در مغز فعالیت ضد افسردگی داشته و نقش چشمگیری

جز در پرتو سالمت جسم و جان ،میسر نمیگردد .بنابراین در روایات پیامبر

در کاهش اضطراب و استرس را ایفا میکند ( .)2همچنین در سخنی دیگر

(ص) و اهل بیت نیز به بهداشت و سالمت انسان توجه شده و اینگونه احادیث

پیامبر اکرم (ص) فرمودند« :شام را وا مگذارید ،هر چند به خوردن دانه خرماى

آنان در کتب مختلفی گردآوری گردیده است .بررسى دقیق احادیثى که درباره

خشکیدهاى باشد .من بر امّت خویش از این بیم دارم که از وا گذاردن شام

ویژگىهاى علمى ،سرچشمههاى دانشها و نیز انواع دانشهاى اهل بیت

پیرى و درهمشکستگى به سراغشان آید؛ چرا که شام ،مایه نیرومندى پیر و

(ع) به ما رسیده ،نشان مىدهد که پیامبر اسالم و اهل بیت آن بزرگوار ،نه

جوان است» ( .)0در مطالعهای که  Baris Afsarدر سال  3003بر روی

تنها از دانش پزشکى ،بلکه از همه علوم ،نه از راه تحصیل ،بلکه از طریق

بیماران انجام دادند مشخص گردید که شام خوردن منجر به افزایش کیفیت

الهام الهى برخوردار بودهاند ،به گونهاى که هرگاه اراده مىکردند چیزى را

زندگی و بهبود عالئم افسردگی و اختالالت شناختی میگردد ( .)2در
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پژوهشهایی در سال  0231توسط  Mahmoodiو همکاران و

مطالعهای در خصوص تاثیر برگ این گیاه بر خواب افراد سالم صورت

 Khodadadiو همکاران به بررسی کلینگر یا مختصر توصیههای آداب

نپذیرفته که نیازمند بررسیهای بیشتری در آینده توسط محققین میباشد.

و آموزههای تغذیهای ذکر شده توسط پیامبر اکرم (ص) پرداختند اما در مورد

در پژوهش دیگری بر موشهای آزمایشگاهی نیز مشخص شد که عصاره

بررسی تاثیر آزمایشگاهی و بالینی احادیث تغذیهای و توصیه به خوردن برخی

این گیاه اثری آرام بخش و ضد اضطراب دارد (00و .)9همچنین در برخی

مواد غذایی به صورت جزء جزء و تطابق با مطالعات کنونی پژوهشی صورت

کتب طب سنتی و مقاالت به اثرات هضم کنندگی غذا و افزایش اشتها توسط

نپذیرفته است (1و .)5بنابراین باتوجه به احادیث توصیههای بهداشتی و

این گیاه نیز اشاره شده است (.)00

تغذیهای نقل شده از پیامبر (ص) و رعایت آنها در زندگی خویش و اثبات

 -اثر قارچ بر چشم :پیامبر اکرم (ص) در احادیث مختلفی در

علمی برخی از آنان توسط دانشمندان و نبود تحقیقی مروری منسجم که

توصیه به مصرف قارچ فرمودهاند« :قارچ از گیاهان بهشت است و آب آن

موارد مختلفی را در بر گیرد و با مطالعات اثبات شده در علوم پزشکی پایه و

براى درد چشم ،سودمند است .قارچ ،از همان «من» است که خداوند بر بنى

بالینی حال حاضر مقایسه نماید صورت نپذیرفته است بنابراین هدف از این

اسرائیل نازل کرد و آن شفایى براى چشم است .بر شما باد قارچ تازه ،چرا

مطالعه بررسی برخی از این احادیث و اثبات آن بر اساس مقاالت موجود در

که از همان «من» است و آبش ،شفایى براى چشم است» ( .)0در مطالعهای

علوم پزشکی میباشد تا صحت این مطالب را با مطالعات علوم طبیعی تایید

که  Fatmawatiو همکاران در سال  3009انجام دادند مشخص شد که

نماید.

استفاده از عصاره انواع مختلف قارچ خوراکی منجر به کاهش سطح
گاالکتیتول به عنوان یک عامل اصلی آب مروارید در عدسی چشم موشهای

مواد و روش ها

صحرایی دیابتی شده است ( .)03همچنین اثبات این مطلب در مطالعهای

در این مطالعه مروری فرمودههای پیامبر در ارتباط با گیاهان ،میوهها

بسیار جالب توسط  Ganeshpurkarدر سال  3000این چنین بیان گردید

و توصیههای تغذیهای ایشان با نتایج علمی حال حاضر در منابع مختلفی از

که عصاره گرفته شده از قارچ منجر به بهبود و درمان آب مروارید عدسی

جمله ،Medicinal Plant ،Scopus ،SID ،Pub med

چشم در محیط خارج از بدن گردیده است (.)02

 Science Directقرآن ،کتب احادیث پزشکی ،طب النبی (ص) و منابع

 -انجیر و درمان قولنج :پیامبر اکرم (ص) میفرمایند« :خوردن

طب سنتی در سالهای  3002تا  3002مورد مقایسه قرار گرفت .جستجوی

انجیر شخص را از قولنج حفظ مىکند ( ،)02بواسیر را ریشه کن کرده و براى

منابع بدون محدودیت و به زبانهای فارسی و انگلیسی صورت گرفت.

درمان نقرس سودمند است» ( .)3در ارتباط با قولنج میتوان چنین بیان نمود
که گرفتگی در عضالت صاف دستگاه گوارش منجر به ایجاد درد قولنجی

يافته ها

میشود ( .)05نتایج مطالعه  Gilaniدر سال  3003بر روده جدا سازی شده

رعایت دستورهای بهداشتی و پیروی از احادیت طبی پیامبر اعظم

خرگوش نشان داد که استفاده از عصاره انجیر منجر به کاهش انقباضات

(ص) درخوردن و آشامیدن ،یکی از مهمترین عوامل سالمت ،شادابی و طول

عضله صاف روده و شلی آن میگردد .این شل شدگی خود میتواند یبوست

عمر است .براى ارزیابى دقیق احادیث طبى و بهرهگیری کامل از آنها ،بهترین

را درمان نموده و یکی از علل اصلی ایجاد بواسیر را خنثی نماید و در نهایت

راه ،آزمایش است .در واقع آزمایش و آزمایشگاه ،بهترین قرینه عقلى براى

باعث درمان گرفتگی عضله صاف نیز گردد ( .)01نقرس یک اختالل

اثبات صحت و سقم احادیث طبى است که خوشبختانه ،در عصر حاضر،

متابولیکی مزمن میباشد که با افزایش اسید اوریک در خون ،التهاب مفاصل

امکان بهرهبردارى از آن ،بیش از هر وقت دیگر فراهم است .بنابراین مخاطب

(آرتریت) در نهایت نارسایی کلیوی همراه است .در این ارتباط

اصلى دانشنامه احادیث طبّى ،پژوهشگران علوم پزشکىاند ( .)0از مثالهای

 Mohamedدر سال  3003طی یک پژوهش جامع آزمایشگاهی بر

مختلف احادیث طبی نقل شده در سیره زندگی پیامبر در ارتباط با مواد

موشهای صحرایی مشخص نمود که عصاره انجیر به دلیل دارا بودن

خوراکی ،رعایت نکات تغذیهای و نتایج علمی به دست آمده در آزمایشات

ترکیبات فنلی ،خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی میتواند باعث کاهش

مختلف ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

اسید اوریک خون و درمان بیماری نقرس گردد (.)07

 -کاهو و اثر خوابآوری :پیامبر اکرم (ص) فرمودند« :کاهو

 -تاثیر خوردن سیب بر معده :در ارتباط با خوردن سیب و اثر

خوابآور و هضم کنندهى غذا است» ( .)0در طب سنتی از کاهو به عنوان

آن بر معده پیامبر فرمودهاند« :چهار چیز ،عمر را مىافزاید ...:و خوردن سیب

یک گیاه خواب آور نام برده شده است و در این زمینه تنها یک مورد پژوهش

در سحرگاهان .سیب را ناشتا بخورید؛ چرا که تمیز کننده معده است»

آزمایشی توسط  Yakootو همکاران در سال  3000انجام گرفته و

(03و .)02نتایج مطالعات انجام شده در سالهای  3003و  3002توسط

مشخص نمودهاند که استفاده از روغن دانه کاهو منجر به افزایش زمان

 D'Argenioو  Grazianiنشان داد که مصرف سیب در انسانها منجر

خوابیدن در بیمارن با اختالالت خواب شده است ( .)7همچنین پژوهشی

به جلوگیری از آسیب معده در بدن موشهای صحرایی و در محیط

 Ghorbaniدر سال  3000انجام داد به اثبات رسید که استفاده از عصاره

آزمایشگاهی میگردد .همچنین مصرف این میوه میتواند زخم معده ایجاد

کاهو منجر به افزایش زمان خوابیدن در موشهای آزمایشگاهی که داروی

شده توسط داروی آسپرین را نیز درمان نمایند (30و.)09

پنتوباربیتال دریافت گردیدهاند شده است که این اتفاق ممکن است به دلیل

 -اثر خرفه (نوعی گیاه) بر عقل :پیامبر اکرم (ص) فرمودند« :بر

تداخل فارماکوکینتیکی عصاره کاهو با این داروی خواب آور باشد ( )3اما

شما باد خرفه؛ چرا که زیرکى مىدهد و اگر تنها یک چیز باشد که عقل را
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افزون مىکند ،همان است» ( .)03پس از سالیان سال از گفته پیامبر در سال

(03و .)02درمان زخم معده با توجه به درگیر نمودن  %5از جمعیت جهان و

 3000و  3002توسط  Wangو  Abdel Moneimاین مطلب به اثبات

عوارض جانبی غیر قابل پیش بینی بلند مدت استفاده از داروهای تجاری به

علمی رسید که خرفه با داشتن ترکیبی به نام بتاسیانین منجر به افزایش

عنوان یک مشکل اساسی در دنیای مدرن میباشد ( .)25از این رو ،جستجو

حافظه ،پیشگیری از تخریب سلولهای عصبی مغزی و درمان بیماری عصبی

جهت یافتن دارویی با داشتن اثرات آنتی اکسیدانی و بهبود دهنده زخم معده

پارکینسون موشهای آزمایشگاهی میشود (33و.)30

همچنان ادامه داشته و در جهت استفاده از محصوالت طبیعی در حال توسعه

 -تاثیر پیاز بر بدن :پیامبر اکرم (ص) می فرمایند« :اگر به

و پیشرفت است .در مقاله حاصل از یافتههای  Ajaikumarو همکاران

آبادیهای وبا زَده درآمدید و از وبای آن ترسیدید ،بر شما باد پیاز آن؛ آب

در سال  3005چنین عنوان شده است که عصاره اتانولی و متانولی حاصل از

کمر را افزون میسازد ،بر گامها میافزاید و نیز خستگی را از میان میبرد»

میوه انار منجر به بهبود زخم معده ایجاد شده توسط داروی آسپیرن شده که

( .)03ویبریوکلرا ،یک باکتری گرم منفی و ارگانیسم مسبب بیماری وبا و

این اثرات را از طریق افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیمهای

مسئول بسیاری از مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه جهان میباشد

وابسته به آن در بدن موشهای صحرایی اعمال مینماید ( .)21به عالوه

( .)32وبا را میتوان با راه حل مایع درمانی خوراکی و عوامل ضد میکروبی

 Pérez-Vicenteو همکاران در سال  3003با تحقیق مستقیم بر دستگاه

مانند تتراسایکلین ،آمپی سیلین ،نالیدیکسیک اسید ،اریترومایسین و

گوارش در محیط خارج از بدن دریافتند که آب انار شیرین با داشتن ترکیبات

فورازولیدون درمان نمود اما مقاومت ضد میکروبی ویبریوکلرا به بیش از یک

فنولی ،ویتامین  Cو آنتوسیانینها منجر به بهبود عملکرد این دستگاه شده

آنتی بیوتیک در حال حاضر افزایش یافته است (35و .)32بنابراین استفاده از

و در نهایت منجر به پیشرفت سالمتی انسان میگردد (.)27

طب سنتی یکی از مواردی پیشنهادی برای مقابله با این مشکل میباشد

 -اثر خوردن زيتون بر دندان :در خصوص مصرف زیتون در

( .)31در پژوهش آزمایشگاهی که در سال  3000توسط  Hannanو

فرمایشات پیامبر (ص) چنین بیان گردیده است که« :چه نیکو مسواکی است

همکاران باکتری تهیه شده از نمونههای بیمارستانی انجام شد مشخص

زیتون ،از درختی خجسته! دهان را خوشبو میکند ،جِرم دندان را می َبرَد ،و

گردید که استفاده از عصاره اتانولی پیاز دارای فعالیت ضدمیکروبی علیه

مسواك من و پیامبرانِ پیش از من است» ( .)03سندرم سوزش دهان به

ویبریوکلرا بوده و میتواند به عنوان یک محصول طبیعی در درمان بیماری

عنوان یک احساس سوزش آشکار و درد مزمن در مخاط دهان ،به ویژه در

وبا مورد استفاده قرار گیرد ( .)37نقص در سیستم تولید مثل مردانه با کاهش

زبان ،لبها و یا کل حفره دهان دیده میشود که هیچ ضایعات هدف یا

حجم و تعداد اسپرم همراه میباشد (39و .)33در سه مطالعه مختلف که به

یافتههای تست آزمایشگاهی قادر به تشخیص این ناراحتی وجود ندارد (.)23

بررسی تاثیر خواراکی پیاز به صورت استفاده در رژیم غذایی و عصاره آبی در

نتایج مطالعه  Cano-Carrilloو همکاران در سال  3002بر بیماران با

سالهای  3003 ،3003و  3001پرداختند چنین عنوان شده است که استفاده

این سندرم نشان داد که استفاده از روغن زیتون به مدت  03هفته به صورت

از پیاز منجر به افزایش تعداد و زنده ماندن اسپرمها در موشهایی میگردد

موضعی منجر به بهبود این سندرم و عالئم حاصل از آن شده و همچنین

که در معرض سمیت سیستم تولید مثل توسط آلومینیوم ،کادمیوم و ذرات

توانسته اطالعاتی را در ارتباط با عوامل ایجاد کننده این سندرم در اختیار

منتشر شده از گازوئیل قرار گرفتهاند و پیشنهاد شده است که این گیاه اثرات

محققین قرار داده و در نهایت پیشنهاد داده است که ممکن است اثرات روغن

خود را از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در بدن اعمال

زیتون توسط ماده لیکوپن موجود در آن اعمال شده باشد (.)29

نموده است (.)20-23

 Karygianniو همکاران در سال  3002نشان دادند که به طور کلی

 -اثر مصرف خربزه بر سیستم کلیوی و تولید مثل :در ارتباط

عصاره زیتون در برابر عوامل بیماری زا فعال دهان به ویژه باکتریهای

با مصرف خربزه پیامبر اکرم (ص) چنین بیان مینمایند که« :بر شما باد

بیهوازی گرم منفی فعال بوده میتواند به عنوان عامل جایگزین طبیعی در

خربزه چرا که مثانه را میشوید» ( .)03نارسایی کلیه بیماری است که کلیهها

مقابل بیماری التهاب لثه در نظر گرفته شود (.)20

طی این بیماری قادر به فیلتراسیون مواد زائد از خون به اندازه کافی نیستند.

 -تاثیر خوردن عناب بر تب و التهاب :پیامبر اکرم (ص)

این بیماری به دو نوع اصلی تقسیم میشود :آسیب کلیوی حاد ،که اغلب با

میفرمایند« :عناب تب را از بین میبرد» (03و .)02در پژوهشهای مختلف

مدیریت مناسب قابل برگشت است ،و آسیب مزمن کلیه که اغلب برگشت

بر قسمتهای متنوع گیاه عناب از جمله ریشه ،ساقه ،برگ و میوه صورت

پذیر نیست .همچنین نارسایی کلیه عمدت ًا با کاهش میزان فیلتراسیون

گرفته است ،نتایج بیانگر از این مطلباند که عصارههای آبی ،اتانولی و

گلومرولی مشخص میشود ( .)22در سال  3005طی یک مطالعه مروری

متانولی این گیاه منجر به کاهش تب و درد در مدلهای مختلف حیوانی

 Ullahو همکاران این چنین عنوان شد که دانه و پالپ خربزه به طور

میگردد .به عالوه در طبهای سنتی مختلف هند نیز از عناب به عنوان یک

معمول به عنوان یک عامل ادرار آور و خنک کننده استفاده میشود .عالوه

داروی تب بر عنوان شده است (.)20-25

بر این در درمان احتباس ادرار و ادرار دردناك نیز مورد مصرف قرار میگیرد.

 -خوردن کدو و کرفس و تاثیر آن بر مغز :در فرمایشات پیامبر

بنابراین توصیه به استفاده بیشتر بیماران کلیوی از این گونه میوه خاص ،به

خاتم (ص) بیان گردیده که« :بر شما باد کدو؛ چرا که عقل را افزون میسازد

ویژه دانههای آن جهت افزایش کار کرد کلیهها مینماید (.)22

و مغز را بزرگ میکند .بر شما باد کرفس؛ زیرا اگر چیزی باشد که بر عقل

 -تاثیر خوردن انار به همراه پیه آن بر معده :پیامبر اکرم

بیفزاید ،همان است» (03و .)02بیماری آلزایمر -معروف به بیماری

(ص) فرمودند« :انار را با پیه آن بخورید؛ چرا که شستشو دهنده معده است»

فراموشی -یک اختالل عصبی بالینی همراه با از دست رفتن پیشرونده

23

Islam and Health Journal. 2015; 2(2): 30-37
Medical sciences and nutritional sayings of the Prophet/ Oroojan AA

تواناییهای شناختی مانند حافظه ،صحبت کردن و حل مسئله میباشد که

را سالم مىداریم و او را پاداشى بزرگ مىدهم .شیطان در درون آدمى زاده

معموالً در افراد باالی  15ظهور پیدا میکند ( .)21محققین در سال  3002با

به سان خون ،جریان مىیابد .گذرگاههاى او را با گرسنگى ،تنگ کنید» (.)03

مطالعه بر موشهای صحرایی دریافتند که استفاده از دانه کدو منجر به

امروزه در پژوهشهای متعددی ارتباط بین بهبود سالمت جسم و روزهداری

کاهش استرس اکسیداتیو (عامل اصلی دخالت کننده در بیماری فراموشی)

حتی در افراد با بیماریهای مزمن نیز صورت پذیرفته است .برخی از این

از طریق افزایش فعالیتهای آنتی اکسیدانی در سیستم عصبی میگردد.

نتایج در سالهای  3002و  3002به این مطلب اشاره دارند که در افراد سالم

عالوه بر این با کاهش فاکتورهای التهابی (سایتوکاینها) ایجاد کننده اختالل

روزهداری منجر به افزایش چربی مفید سرم ( )HDLو کاهش کلسترول و

در حافظه نیز باعث بهبود این عارضه از بیماری آلزایمر میگردد ( .)27در

تریگلیسرید میگردد ( .)55همچنین در افراد با بیماریهای مزمن همچون

پژوهشی که  Zaibو همکاران در سال  3002بر مغزهای جداسازی شده

دیابت نوع  3و فشار خون باال کاهش چشمگیری در مقدار وزن ،قند خون و

موشهای آزمایشگاهی انجام دادند مشخص شده که استفاده از پوست میوه

فشارخون آنها مشاهده شد (57و.)51
 -شستن دستها :از موارد توصیه شده پیامبر (ص) در مورد آداب

کدو منجر به حفاظت سلولهای عصبی مغز از سمیت ایجاد شده توسط
تتراکلرید کربن میشود (.)23

غذا خوردن شستن دستها میباشد .از احادیث نقل شده ایشان میتوان به

در ارتباط با تاثیر کرفس بر بهبود عملکرد مغز و حافظه  Minو

این موارد اشاره نمود« :شستن دستها پیش و پس از غذا ،شفایى براى تن

همکاران در سال  3002با خالص سازی  Dl-3n-Butylphthalideبه

و مایه برکت در روزى است .شستن دستها پیش از غذا ،فقر را دور مىکند

عنوان ماده موثره کرفس بر سیستم عصبی در یافتند که این ماده با جلوگیری

و شستن دستها پس از غذا ،اندوه را مىراند و چشم را سالمت مىدهد .اگر

از تخریب و بهبود فعالیت میتوکندری سلولی اثر حفاظتی بر مغز موشهای

کسى از شما در حالى خوابید که در دستانش بوى گوشت بود و آن را نشست

آزمایشگاهی داشته است ( .)29همچنین  Xiangو همکاران در مطالعهای

و آنگاه عارضهاى به وى رسید ،مباد جز خویش را نکوهش کند ( .)03در یک

دیگر بر روی این ماده در همان سال ،به این نتیجه رسیدند که استفاده از

مطالعه مروری توسط  Curtisدر سال  3002مشخص گردید که شستن

کرفس با بهبود عملکرد هیپوکامپ به عنوان مرکز حافظه در مغز باعث

دستها منجر به کاهش انگلها و باکتریها و بسیاری از بیماریها از جمله

کاهش اختالل فراموشی در موشهای آزمایشگاهی مبتال به بیماری آلزایمر

اسهال میگردد .این مطالعه عنوان نمود که شستشوی دستها پیش از غذا

میگردد (.)50

خوردن در کودکان باعث کاهش چشمگیری در بیماریهای رودهای به ویژه

 -تاثیر کندر بر بدن :پیامبر خدا (ص) میفرمایند« :بر شما باد

اسهال خونی و وبا میشود (.)53

کُندُر؛ زیرا آن سان که انگشتان ،عرق را از پیشانی پاك میکنند ،عقل را
افزون میکند ،ذهن را ذکاوت میدهد و فراموشی را از میان میبرد»

بحث و نتیجه گیری

(03و .)02یادگیری فرآیند به دست آوردن دانش در مورد جهان و حافظه

در مورد محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به دسترسی سخت به

حفظ این دانش و بازیابی آن در مواقع لزوم میباشد .تواناییهای یادگیری

منابع مرجع احادیث پزشکی و کم بودن علم بشر در رسیدن به اثبات برخی

ضعیف ،اختالل در حافظه ،حفظ پایین تر و فراخوان آهسته از مشکالت شایع

از این احادیث اشاره نمود .با توجه به اشارات این مقاله به برخی از فرمودههای

در شرایط افزایش سن ،استرس و بیماری آلزایمر میتواند ایجاد گردد (.)50

پیامبر (ص) و اثبات علمی آنها ،در انتها از این بررسی میتوان چنین نتیجه

نتایج مطالعهای حاکی از تاثیر مطلوب عصاره کندر بر تستهای مختلف

گرفت که آنچه را دانشمندان و پژوهشگران در سالهای متمادی به دنبال

حافظه و فراموشی در حیوانات آزمایشگاهی مبتال به بیماری آلزایمر و

آن بودهاند تا بدان دست یابد ما مسلمانان در گفتههای پیامبر خویش

اختالالت حاصل از آن میباشند ( .)53همچنین مشخص گردیده که استفاده

میتوانیم آنان را یافته و جهت اثبات علمی آنها با استفاده از آزمونهای

از عصاره این گیاه باعث کاهش خیز (ادم) ایجاد شده توسط تومورهای مغزی

غربالگری صحت آنان را بیان کرده و یا در صورت عدم حصول نتیجه ،نقض

در بیماران میشود (52و.)52

و یا مطالعات بیشتر در این زمینه را اعالم نماییم .همچنین با استفاده از

 -اثر روزه داری بر سالمت تن :پیامبر (ص) در توصیههای

توصیهها و آداب تغذیهای بیان شده توسط پیامبران و امامان و عمل نمودن

مکرر خود به منظور سالمتی جسم و روح افراد را به گرفتن روزه تشویق

به آنها میتوانیم سطح کیفیت زندگی و سالمت جسم و روح خود را ارتقا

نموده است .به عنوان مثال ایشان میفرمایند« :روزه بدارید تا تندرست بمانید.

دهیم .بنابراین روایات طبی در صورت صحیح السند بودن میتوانند به عنوان

خداوند به یکى از پیامبران بنى اسرائیل ،وحى کرده که به طایفهات خبر بده

یک مقدمه یا یک فرضیه جهت انجام مطالعات آتی مورد توجه محققان قرار

هیچ بندهاى ،یک روز براى خشنودى من روزه نمىگیرد ،مگر آن که تن او

گیرند.
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Introduction: Divine religion and leaders have considered the health of the human
body in all times. It has been made several recommendations in traditions and
sayings of the Prophet Muhammad in religious books and his life. Therefore, the
purpose of this study was to determine the Medical sciences' agreement with some
of the prophetic sayings on the effect of herbs, fruits and nutritional habits on health.
Methods: In this review study, the Prophet sayings on the plants, fruits and
nutritional recommendations mentioned in various sources of traditional medicine
and books of medical sayings were studied and confirmed with the present scientific
results in several resources including Pub med, SID, Scopus, Medicinal Plant and
Science Direct from 2003 to 2014.
Findings: Several studies indicated that many recommended plants, fruits and
nutritional habits have scientific aspects in Islam and prophetic sayings and today,
the humane achieves to them in medical sciences so that they are very close to the
sayings of the Prophet Muhammad and Quran.
Conclusion: Finally, it can be concluded that the humans, especially the Muslims,
can take advantage of traditions and biographies of the Prophet Muhammad to
achieve significant scientific results and grantee the health of body and soul.
Keywords: Prophet Muhammad, Nutritional habits, Medical sciences
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