
 

 

                  نشریه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

  51- 62 :، صفحه93 تابستان، دوماول، شماره  دوره
  

 
  اسالمی منابع اساس بر چشم بهداشت و مراقبت

  )سرمه: موردي مطالعه(
  

   14/6/93 :پذیرش مقاله          8/4/93 :مقالهدریافت 
  چکیده

 ها ساعت امر این به توجه بدون روز هر ما همه. باشند می انسان بدن اعضاي ترین پیچیده از ها چشم :سابقه و هدف
 حفظ خود اطراف احتمالی خطرات از را خود و نگریم می را طبیعت زیباي هاي صحنه ومی کنیم  تماشا را مختلف موضوعات

 و باشد می آسیب معرض در بدن اعضاي سایر از بیش بیرونی هاي محرك با زیاد مواجهه دلیل به ظریف عضو این. کنیم می
 اساس بر چشم بهداشت و مراقبت در سرمه از استفاده نقش موردي مطالعه به مقاله این در. دارد نیاز نیز بیشتري مراقبت به

  .است شده پرداخته اسالمی منابع
 عطف. است شده می پرداخته آن به گذشته از و نبوده امروزي و نوپدید بحث چشم از مراقبت چگونگی :مواد و روش ها

 مظهر و دنیوي عالمان برترین) السالم علیه( معصومین آن، مبلغین سیره در و اسالم ظهور در توان می را موضوع این به توجه
 معتبر احادیث در) کحل کاجل، إثمد،( سرمه بخصوص چشم نافع طبیعی مواد از استفاده به توصیه در تندرستی و پاکی

 علمی و اسالمی منابع اي کتابخانه هاي بررسی طریق از سالمت  سیستم در تحقیق هدف با مطالعه این لذا. نمود مشاهده
  .شد ارائه حاصل نتایج و انجام سرمه استعمال پیرامون

 کننده درمان آفتاب، نور انعکاس برابر در چشم محافظ دهنده، تسکین باشد شده تهیه نئمطم منبع از سرمه اگر :یافته ها
 و استفاده بر معتبر روایت و حدیث 70 از بیش در که باشد می چشم هاي مژه طبیعی کننده آرایش و چشمی هاي عفونت
 کادمیوم و نیکل سرب، نظیر غلظت پر هاي آالینده به آغشته که صورتی در اما. است شده تأکید آن از صحیح استفاده اصول

  .است چشم هاي کننده متضرر از خود باشد میکروبی خصوصه ب و
  .باشد شده تهیه نمطمئ و سالم منبع از اگر است نافع بسیار چشم سرمه از صحیح استفاده :نتیجه گیري

 إثمد کاجل، کحل، سرمه، چشم، مراقبت چشم، بهداشت :واژگان کلیدي

 

  مقدمه
 بینایی یعنی پنجگانه حواس از حس اولین بارز عضو چِشم یا چشم

 عنبیه، مردمک، قرنیه، صلبیه، ملتحمه، مژه، پلک، اجزاي داراي و است
 از یکی ها چشم). 1( باشد می مشمیه و شبکیه زاللیه، عدسی، زجاجیه،
 معلومات از درصد 85 حدود که باشند می انسان بدن اعضاي ترین پیچیده
. شوند می گردآوري آن در فعال بخش میلیون 2 از بیش توسط انسان

 از تر قوي برابر 100 و بدن عضالت ترین قوي از چشم هاي ماهیچه
 چشم). 2( است خلقت عجایب از و باشند می آن عملکرد براي الزم مقدار

 روز یا شب از زمانی هر در توانند می که هستند بدن از قسمتی تنها ها
 از بیش تنهاییه ب عضو این. باشند فعال درصد صد استراحتی هیچ بدون

 به توانند می و کند می استفاده را مغز به منتهی هاي مسیر درصد 65
 عظیم حجم این). 3( نماید فعال را بدن اندام و ماهیچه ها صد سرعت
 در را فراوانی احتیاط و توجه آن، به انسان فراوان ادراکی نیاز و فعالیت

 در خصوصه ب دور بسیار هاي گذشته از آن بهداشت و سالمت خصوص
 سالمت و بهداشت). 4و5( است ساخته معطوف خود به اسالم صدر دوران
 جمله از درونی عوامل بسیاري به آن بصري قدرت نتیجه در انسان بینایی
 ها هممر انواع از استفاده نظیر نافع خارجی عوامل اثر تا صحیح تغذیه

   چشم بهداشت و سالمت بر متأثر خارجی عوامل از یکی. باشد می وابسته

  
 (or Surmaسرمه نظیر طبیعت در موجود ترکیبات و مواد از استفاده

(Kohl or Kajal است )و دوده مخلوط ،سرمه انواع از یکی). 6 
 بین در کمتر گسترش با و زنان بین در عمدتاً که است دیگر ترکیبات

 آسیا جنوب و آفریقا صحراي جنوب شمالی، آفریقاي خاورمیانه، در مردان
 در و) آسیایی واژگان در( سورمه ،)عربی واژگان در( کاجل و کحل اسامی با

 کهن و خاص نوع). 7( شود می استفاده کولی تحت آفریقا مناطق بسیاري
 شده، اشاره بسیار آن از استفاده به اسالمی احدایث و روایات در که آن تر

 تهیه درخشان و براق بسیار سنگ نوعی از که باشد می إثمد یا سرمه سنگ
 باشد می رنگ اي سرمه تقریباً و نیست خالص سیاه آن پودر. است شده می
 به تا گذشته از). 8( است شده نهاده آن بر اساس همین بر نیز سرمه نام

 اًعمدت سرمه نظیر ها چشم هاي مژه و پلک کننده رنگ مواد از بشر امروز
 با اخیر هاي سال در). 9( است برده می بهره زیبایی و آرایشی اهداف با

 از بسیاري توجه فردي، بهداشت و سالمت سطح ارتقاء بحث به توجه
 و مصرفی مواد اجزاء برخی به آرایشی مواد کننده تولید بزرگ هاي شرکت

 و ها ویتامین با مواد آن فرآوري توسط آنها اصالح یا و بهبود مکاناال حتی
 کننده آرایش مواد پیرامون که شدیم لذا ما بر آن). 10( است شده جلب... 
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 تحقیقی جوان، بانوان خصوص  هب جامعه افراد بین در رایج بسیار آرایشی
 مقاالت برخی در که نکته این بررسی که چرا. باشیم داشته نظري و علمی

 در جنبه چند از خود اند خوانده بهداشتی غیر و ناسالم را سرمه از استفاده
  .باشد می بینانه ریز نگاه و توجه خور

 طبیعت زاده نیز انسان و است طبیعت از برگرفته ماده این اینکه اول
 جایگزین صنعتی انواع از کمتر مراتبه ب باشد داشته نیز زیانی اگر طبعاً و

 از استفاده علیه ها شرکت و صنایع برخی اینکه علت. داشت خواهد آن
 از استفاده که کرد توجیه اینگونه توان می را کنند می سوء تبلیغات سرمه
 است زیاد خاورمیانه منطقه هاي کشور بین در بهداشتی و آرایشی لوازم
 پیشرفت برابر در قیمت ارزان تجاري رقیب و مانع یک سرمه استعمال رواج
 دوم جایگاه در ایران کشور آرایشی، مواد مصرف نظر از. بود خواهد آنها

 دیگر طرف از .دارد قرار عربستان کشور از بعد دنیا هفتم رتبه و خاورمیانه
 به معطوف عموماً سرمه از استفاده گذشتگان سفارش و نقل سنت، به بنا

  ).11( است آن حاشیه و خاورمیانه هاي کشور
 و توسعه حال در هاي کشور در متعدد تحقیقات اینکه دوم

 ترین معروف و ترین بزرگ حتی صنعتی آرایشی مواد آلودگی یافته توسعه
 شده عنوان آنها نتایج در. اند کرده تأیید را )May( ماي شرکت نظیر آنها

 وجود صنعتی آرایشی مواد در عصبی و سمی شیمیایی ترکیب 330 از بیش
 گرم 233 و کیلو دو ساالنه جذب موجب فوق لوازم از مداوم استفاده و دارد
 که است شده اعالم آنها هاي یافته در حتی شود، می بدن به شیمیایی مواد

). 12( هستند ناشناخته هاي مارك از تر آلوده شدته ب معروف هاي مارك
 و آرایشی لوازم مختلف مارك نوع 53 از بیش خود عمر طول در زنان اکثر

 خطرات افزایش کننده تایید خود موضوع این و کنند می استفاده بهداشتی
 به آمریکا داروي و غذا سازمان ).13( باشد می مواد آن مصرف از ناشی
 بهداشتی قوانین مجري و تصویب سازمان ترین معتبر از یکی عنوان

 آرایشی مواد در سرب خصوصه ب سنگین فلزات میزان در محدودیتی
 در زیاد مقدار با سنگین فلزات وجود دالیل از خود این و است نکرده تعیین
 آالینده عناصر محتوي سرمه اگر اینکه دیگر و) 14( باشد می آرایشی لوازم
 صورته ب را آن آرایشی لوازم کننده تولید معتبر هاي شرکت چرا باشد می

 و رسانند می فروشه ب و تولید دیگر اسامی با دار مارك هاي پودر یا و مداد
 تجربیاتی به یابد می گسترش و توسعه چه  هر علم امروزه اینکه نهایت در
 و رسیده باور به بیشتر اند کرده کسب را آن گذشتگان ها سال طی در که
 را سرمه محقیقن از بعضی حاضر دهه در اگر .نهد می علمی ادله آنها بر

 هاي سرمه آنها منظور یقیناً دانند می بهداشتی غیر عناصر برخی محتوي
 ادامه در لذا. شوند می عرضه و تهیه ناسالم هاي روش با که باشد می فعلی

 را سرمه) ع( اطهار عالمه ائمه چرا اینکه و موضوع تحلیل تجزیه هدف با
 ویژگی چه داراي آنها نظر مد سرمه اینکه و اند کرده توصیه و دانسته مفید
 مسائل تفسیر به اسالمی دینی و علمی منابع به استناد با است بوده هایی

 .شود می پرداخته چشم مراقبت و بهداشت در آن پیرامون

  
  ها مواد و روش

 باالي درصد مشاهده از پس اي کتابخانه-توصیفی مطالعه این در
 امروزي جامعه اقشار میان در چشمی آرایشی مواد از استفاده به گرایش

 این در گذشتگان پند که مطلب این به توجه و ایران عزیزمان کشور
 را ما اعتقادي شالوده که اسالمی احادیث به است، بوده چگونه خصوص
 از پس و مراجعه قبول قابل و معتبر منبع یک عنوان به دهند می تشکیل
 و بهداشت موضوع آنها در موجود مراقبتی و بهداشتی عناوین بررسی

 انتخاب،) ع( معصومین و) ص( اکرم نبی سیره در دقت با چشم سالمت
 و نافع کاربرد شدن مشهود از پس سرانجام. گردیدند تفسیر و تحلیل

 و پاکی اسوه خود که بزرگواران عزیزان آن نصایح و سیره در سرمه برجسته
 و آنالین معتبر منابع در جستجو با همچنین و اند بوده دانایی و تندرسی

 و ساخته یکپارچه را آنها امکان حد تا موضوع مخالف و موافق مرجع کتب
 به نتایج و ها یافته شده، توصیه سرمه خصوصیات و نوع شناخت هدف با

  .شدند آورده ادامه در و تجمیع سالمت نظام در تحقیق صورت
  
  ها یافته

 سیاه براي چشمی، هاي بیماري برابر در حفاظی عنوان به سرمه از
 امروز به تا گذشته از ها مژه براي آرایشی عنوان به و ها پلک کردن

 چشم دهنده تسکین ها چشم اطراف کردن سیاه). 7و8( شود می استفاده
 در آن از استفاده علل از یکی مسلماً باشد، می آفتاب نور انعکاس برابر در

 مطلب همین زیاد، نور انعکاس با جغرافیایی نواحی در خصوصه ب و گذشته
 اشعه و نور انعکاس کاهش بر را آن اثر توان می که طوريه ب بوده

 سرمه، از استفاده). 7و15( دانست طبیعی آفتابی عینک مشابه به فرابنفش
 محافظت غبار و گرد طریق از چشم به وارد میکروبی آلودگی از را چشم

 تسکین موجب همچنین. دارد می نگاه پاکیزه و خُنک را را آن و کند می
  ).16( شود می خسته هاي چشم درد

ه ب کوتاه موج طول با امواج مداوم تابش و کامپیوتر از زیاد استفاده
 به چشم خشکی نوعی ایجاد موجب چشم سطح به رایانه X اشعه خصوص

 (CVS Vision Syndrome رایانه بصري سندرم بیماري نام
Computer (شودمی  افراد در قرنیه خراشیدگی آن پیامد و )استفاده). 1 

 دیگر و الکترومغناطیسی امواج اثرات کاهش به تواند می سرمه از
 دیگر هاي راز از). 17و18( کند کمک چشم بر محیطی مضر هاي انرژي

 و اکسید تولید با فوق فلز. است آن در موجود سرب امالح سرمه، درمانی
 هاي باکتري با مبارزه در بدن ایمنی دستگاه به اکسیدان آنتی نقش ایفاي
 آمدو  رفت که مناطقی در خصوصه ب کند می کمک چشم التهاب عامل
 مشهود سرمه از استفاده اثر است زیاد هوا در غبار و گرد مقدار یا و مگس

 به وي همکاران و Sadatfar توسط که تحقیقی در ).19(باشد  می
 گرم باکترى نوع پنج روى بر) سرمه( إثمد میکروبى ضد آثار بررسى منظور
 آزمایشگاهی محیط در چشمى هاى  بیمارى عوامل از منفى گرم و مثبت
 باکتري بردن بین از توانایی ،احمر إثمد که شده مشخص است شده انجام

 تسهیل و چشم عضالت کردن نرم). 20( داراست را سوبتیلیس باسیلوس
 باشد، می سرمه از استفاده خواص از پیرچشمی با مبارزه و رسانی خون در

 مغذي مواد از سرشار که مغز چهار نام به سرمه نوعی در موجود هاي چربی
). 21( آورد  می عمل به جلوگیري نیز چشم داخلی خونریزي از و است

 چشم ریزش آب شود، می مروارید آب و سیاه آب از جلوگیري موجب سرمه
 استقامت افزایش به برد، می بین از را چشم درد کند، می طرف بر را
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 عناصر از برخی همچنین و کند می شایان کمک نیز چشم هاي  ماهیچه
). 16و18و22( کند می فراهم چشم هاي سلول سالمت براي را ضروري

 کند می جلوگیري مو ریزش از و کند مى کمک ها مو رشد به سرمه
 هاي بیماري درمان جهت را سرمه اشتباه به مردم از برخی). 18و22(

 بهتر خصوص این در. کنند می استفاده مروارید آب یا خشکی نظیر چشمی
 مربوط اصوالً معتبر احادیث با مطابق سرمه از استفاده که شود توجه است

 متن در). 18( آنها درمان نه باشد می امراض از پیشگیري مباحث به
 کمک بر عالوه سرمه کاربرد سنتی طب پزشکان اعتقاد اساس بر و احادیث

  ).23( سازد مى گوارا و رینیش را دهان آب ها، مو رشد به
 استفاده که شده مشخص فرانسه در شده انجام تحقیقات اساس بر 

 به چشم ابتالي از و دارد زیادي درمانی فواید زیبایی، بر عالوه سرمه از
 و مصري کهنسال گروهی). 24( کند می جلوگیري مختلف هاي بیماري
 مادران بعضی کردند، می استفاده آرایشی مواد عنوان به را سرمه هندي

 کنند می استفاده سرمه از وي چشم تقویت منظور به نوزاد تولد از پس
 و جلوه بخشد، می ابرو و مژه پلک، پشت به که سیاهی رنگ با سرمه). 22(

 استفاده آرایشی مقاصد براي رو این از کند می بیشتر را چشم گیرایی
 منطقه در زنان توجه مورد آرایشی ابزار از همواره ماده این و شود می

 و فروشندگان از اعم ایرانیان ).25( است بوده النهرین بین و خاورمیانه
 کنند نمی استفاده ماده این از که کسانی حتی و سرمه کنندگان مصرف
 و باشد می چشم براي مقوي و سالم آرایشی ماده یک سرمه که ندمعتقد

  ).6( کنند می توصیه را آن مصرف
 معدن سنگ و سولفید تري موان آنتی از عربی هاي سرمه معموالً

 شدند می ساخته )Ethmid( إتمید به معروف )Stibnite( استیبنیت
 طی تدریج به جهت همین به و بوده کمیاب و گران ها سرمه این). 26(

 داراي استیبنیت اندازه به که )Galena( گالن یا سرب سولفید ها سال
 گذشته در). 27( گردید آن جانشین بود درخشنده نماي و تیره مشکی رنگ

 یا سوز  پیه هاي چراغ از منزل فضاي کردن روشن براي ها  شب مردم که
 کردند، می استفاده) کنتو( بیدانجیل نام به گیاهی دانه از حاصل کنتو روغن
 بود، سوختن حال در و روغن به آغشته که اي فتیله روي را سنگی

  ).24( کردند می تهیه را سرمه طریق این از و گرفتند می
 کرچک، فندق، سوزاندن از ایران در خصوصه ب را سرمه دیگر انواع

 پسته،( آنها ترکیب یا گاو، استخوان مغز روغنی، هاي دانه دیگر یا و بادام
 ساز دست صورته ب و) مغز چهار به مشهور گاو استخوان مغز و فندق بادام،

 حاوي آن معدنی نوع خصوصه ب سرمه ).21( کنند می تهیه صنعتی و
 هماتیت ،)Pb3O4( سرب اکسید ،)Pbs( سرب سولفید ترکیبات

)(Fe2O3، مگنتیت )Fe3O4(، روي اکسید )ZnO(، بلوري، غیر کربن 
 آراگونیت/ کلسیت ،)H3BO3( ساسولیت ،)CaCO3( کلسیت

)CaCO3(، تالک عنصري، سیلیکون )Mg3Si4O10(OH)2( مس 
)Cu2O(، آنتیموان سولفید )Sb2S3(، ژئوتیت ))FeO(OH(، 

 هالیت یا نمک ،)BaSO4( باریت ،CaMg(CO3)2 دولومیت
)NaCl(، ،و گوگرد آلومینیوم، آهن، سیلیس، نیتروژن، کربن، پارافین 

 یک کلی طوره ب ).7و27-30( باشد می بلوري، غیر آلی ترکیبات دیگر
% 9 روي،% 13 کربن،% 30 سرب،% 34 عناصر متوسط داراي سرمه نمونه

). 29( باشد می غیره% 4 و سیلیکون% 2 آهن،% 4 کلسیم،% 4 بورون،
 کنندگان استفاده اولین که طوريه ب دارد طوالنی سابقه ماده این از استفاده

 عنوان تحت مسیح میالد از قبل سال 3100 حدود باستان مصر مردم آن
 انعکاس از ها چشم حفاظت و کشی میکروب خاصیت درك و فراعنه چشم
 هخامنشیان پادشاهی زمان در). 31( بودند آن بیابانی، هاي  شن نور شدید

). 32( داشت خاصی جایگاه آن از استفاده سرشناس افراد بین نیز ایران در
 از) ع( معصومین و شده اشاره بسیار آن خواص به اسالم صدر دوران در

 توصیه سایرین به نیز را آن و استفاده آن از بسیار که بودند افرادي جمله
 شده نقل) ص( اسالم پیامبر از »االسالم دعائم« کتاب در). 32( کردند می

 به علیکم): وآله علیه اهللا صلى( قال و ثمد باال کتحال باال امر انه« است
 که کردند سفارش) ص( اکرم پیامبر »للبصر مصفاة للْقَذى مذهبۀ فانه

 سرمه، از نوع این بر تأکید ضمن و بکشند سرمه »إثمد« با مسلمانان
 کند مى پاك را چشم و نموده خارج را خاشاك و خار إثمد به سرمه: فرمودند

 و البصر یجلو فانه ثمد، باال علیکم«: حضرت آن از دیگرى روایت در). 33(
 و چشم نورانیت و جال باعث که نکنید ترك را) إثمد با( سرمه »الشعر ینبت

  ).34( شود مى ها مو روئیدن
 اذا کان) ص( النبى ان«: که است شده آورده الزائر مصباح کتاب در

 و السواك و المذرى و المکحلۀ و المرآة: أشیاء خمسۀ معه حمل سافر
 سرمه، آینه، داشت؛ همراه چیز پنج ها سفر در همواره) ص( پیامبر »المشط

 و الدهن قارورة اسفاره فی یفارقه ال کان و«). 35( شانه و مسواك، چنگال،
) ص( اسالم پیامبر »المشط و السواك و المرآة و المقراض و المکحلۀ
 کرِم و روغن از کوچکى شیشه. 1 داشت همراه سفر در چیز شش همیشه

): ص( اکرم پیامبر). 36( شانه .6 مسواك .5 آینه .4 قیچى .3 دان سرمه .2
 جال را دیده چشمان، کشیدن سرمه: »البصرَ یجلُو العینَینِ فی الکُحلُ«

 ). 37( دهد مى

 و بِاإلثمد، الکُحلُ: البصرِ قُوةِ فی یزِدنَ ثَالثٌ«): ص( اکرم پیامبر
 را بینایى قدرت چیز، سه »الحسنِ الوجه إلَى النَّظَرُ و الخُضرَةِ، إلَى النَّظَرُ

 به کردن نگاه و سبزى به نگریستن إثمد، به کشیدن سرمه: کند مى افزون
 ینبِت فَإِنَّه بِالکُحلِ؛ علَیک«): ص( اکرم پیامبر). 38) (محرم( زیبا چهره
 چشم و رویانَد مى بر را موى که چرا سرمه؛ باد تو بر: »العینَ یشُد و الشَّعرَ،

 منبتَۀٌ فَإِنَّه بِاإلثمد؛ علَیکُم«): ص( اکرم پیامبر). 39( کند مى تقویت را
 مایه که چرا إثمد؛ با سرمه باد شما بر: »للبصرِ مصفاةٌ للقَذى، مذَهبۀٌ للشَّعرِ،

 اکرم پیامبر). 40( است دیده یافتن صفا و آلودگى رفتن میان از مو، روییدن
 إثمد،: »الشَّعرَ ینبِت و البصرَ، یجلُو فَإِنَّه اإلثمد؛ بِه اکتَحلتُم ما خَیرُ«): ص(

 دهد مى جال را دیده که چرا کنید؛ مى سرمه آن، با که است چیزى بهترین
 فَإِنَّه المرَوحِ؛ بِاإلثمد اکتَحلوا«): ص( اکرم پیامبر). 41( رویانَد مى بر مو و

 سرمه مشک، با شده خوشبو إثمد سرمه به: »الشَّعرَ ینبِت و البصرَ، یجلُو
) ص( اکرم پیامبر). 42( رویاند مى بر مو و دهد مى جال را دیده که بکشید،
 البصر یجلو اإلثمد لیالً اکتحل صائم، انت و بالنهار تکتحل ال« :اند فرموده

) بلکه( نکش، سرمه هستى روزه که هنگامى به روز در ؛»الشعر ینبت و
 ).43( »شود مى ها مو رشد و چشم صفاى و جال باعث که کن سرمه شب
 على نَم بنَی، یا: آله و علیه اهللا صلىِ  اللّه رسولُ لی قالَ«): ع( حسین امام

ص قَفاكخمی ،طنُکب اشرَبِ و ا الماءصم مرَأكی ،أکلُک ل واکتَح ترا و 
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51-62: ، صفحه93 تابستان، )2(شماره  نشریه اسالم و سالمت، دوره اول،  
و دیگرانجوان  نسیبه /اسالمی منابع در سرمه  

54 

 من به خدا پیامبر: »نَبِیک بِسنَّۀِ تَتَشَبه غبا ادهن و بصرُك، لَک یضئ
 مکیدن به را آب شود، کوچک شکمت تا بخواب پشت به! فرزندم«: فرمود
 تا بکش سرمه فرد، دفعات شمارِ به آید، گوارا تو بر خوردنت تا بنوش

 پیامبر سنّت به تا بزن روغن میان، در روز یک و شود روشن چشمانت
  ).44( »باشى کرده عمل خویش،

 سرمه الماء؛ منَ أمانٌ النَّومِ عند الکُحلُ«: اند فرموده) ع( صادق امام
 صادق امام). 45( »است] چشم[ آب از ایمنى مایه خواب، هنگام در کشیدن

 اخذ من و عیناه ترمد لم خمیس کل اظفاره من اخذ من«: اند فرموده) ع(
 و البصر ضوء فی یزید الکحل و داء ظفر کل تحت من خرج جمعۀ کل

 بگیرد شنبه، پنج روز هفته، هر را هایش ناخن هرکس »االشفار ینبت
 این هفته هر جمعه روز اگر و! شود نمى چشمانش عارض دردى و ناراحتى

 سرمه و شود، مى خارج بیمارى و درد ناخنى هر زیر از دهد انجام را کار
  ).46( شود مى ها مژه رشد و چشم نور شدن زیاد باعث

 و الدمعه یجفّف و الشعر ینبت الکحل« :اند فرموده) ع( صادق امام 
بعذکمک موها رشد به .1 :)دارد فایده چهار( سرمه »البصر یجلو و الریق ی 

 آب .3. نماید مى جلوگیرى) معمول حد از( زیاد اشک ریزش از .2. کند مى
 در) ع( صادق امام). 47( دهد مى جال را چشم .4. سازد مى گوارا را دهان

 و الحسن، الوجه الی النظر: الوجه یضئن اربع« :که اند فرموده دیگرى حدیث
 چیز چهار »النوم عند الکحل و الخضرة الی النظر و الجاري، الماء الی النظر
 لذّت قصد بدون( کردن نگاه .1: شود مى انسان سیماى نورانیت سبب

 به کردن نگاه .2) است محرم او به که شخصى ى( زیبا صورت به) جنسى
 امام). 48( خواب هنگام به کشیدن سرمه .4 سبزه به نگاه .3 جارى آب

 سرمه »األشفار ینبت و البصر ضوء فی یزید الکحل«  :اند فرموده) ع( صادق
) ع( صادق امام). 49( شود مى ها مژه رشد باعث و کند مى زیاد را چشم نور
 ینبت و الدمعۀ یقطع و البصر یجلوا اإلثمد« :اند فرموده دیگرى روایت در

 مو رویش و اشک زیاد ریزش قطع چشم، جالى سبب إثمد »الشعر
  ).50( گردد مى

 الرّیقَ، یعذب و الدمعۀَ، یجفِّف و الشَّعرَ، ینبِت الکُحلُ): ع( صادق امام
 آب خشکاند، مى را ریزش اشک رویاند، مى را مو سرمه، »البصرَ یجلُو و

 امام از روایتى در). 51( دهد مى جال را دیده و سازد مى گوارا را دهان
 »العین فی ینزل الذي الماء امان النوم عند الکحل« شده نقل) ع( صادق
) آن مانند و مروارید( آب از امنیت موجب خواب، هنگام به کشیدن سرمه
 الکحل«  :فرمودند) ع( صادق امام). 52( گردد مى چشم عارض که است،
 سبب شب در کشیدن سرمه »صباحاً اربعین الی منفعته و الفم یطیب باللیل

 امام). 53( است باقى روز چهل تا آن فایده و شود، مى دهان شدن خوشبو
 و الفم یطیب فانه بالکحل علیکم« :اند فرموده دیگرى روایت در) ع( صادق
 استاك اذا النه: قال هذا؟ کیف: قلت قال البصر، یجلو فانّه بالسواك علیکم

 را سرمه »الفم فطیب البلغم ذهب اکتحل اذا و البصر فجال البلغم نزل
 همواره کنید سعى و گردد مى دهان شدن خوشبو باعث که نکنید فراموش
! شود مى شما دید قدرت روشنایى و چشم جالى سبب که کنید مسواك
 زیرا: فرمود امام دارد؟ را اثر دو این مسواك و سرمه چطور: پرسید شخصى

 و شود مى زیاد چشم نور نتیجه در و شود مى کم »بلغم« مسواك اثر بر
 خوشبو باعث نتیجه در شود مى کم »بلغم« کشید مى سرمه که هنگامى

 البصر یجلو اإلثمد«: فرمودند) ع( صادق امام). 52و54( گرد مى دهان شدن
 جالى سبب إثمد به سرمه »بالدمعۀ یذهب و الجفن فی الشعر ینبت و

 کند مى جلوگیرى اشک زیاد ریزش از و شود مى ها مژه تقویت و دیدگان
 به را دعا این«: خوانیم مى) ع( صادق امام از دیگرى روایت در). 55(

 محمد آلِ و محمد بِحقِّ اَسئَلُک انّی اَللّهم«: بخوانید کشیدن سرمه هنگام
لِّی اَنْ لى تُصد عمحم د، آلِ ومحم لَ اَنْ وعتَج ري فى النُّورصب صیرَةَ والْب 
 و نَفْسى فى السالمۀَ و عملى فى والْاخْالص قَلْبى فى الْیقینَ و دیِنى فى

 آل و محمد بر: که خواهم مى »اَبقَیتَنى ما اَبداً لَک الشُّکْرَ و رِزقى فى السعۀَ
 بصیرت با دینم در مرا و دهى قرار نور پر را چشمانم و فرستى درود محمد

 سازى اخالص با را عملم و گردانى نافذ روحم و قلب در را یقین و گردانى
 تا و بخشى وسعت را ام روزى و رزق و گردانى سالم را جانم و جسم و

  ).56( »دارى ارزانى من به را ها نعمت شکرگزارى توفیق ام زنده
 غَیرِ إثمد على نام من«: فرمودند دیگرى روایت در) ع( صادق امام

کسمنَ منَ أمم الماء ددا األَسوما أب دام نامی لَیه إثمد باسرمه کس هر »ع 
 حالت این بر که زمانى تا همیشه، براى بخوابد، مشک با ناشده آمیخته

 روایت در) ع( صادق امام). 57( مانَد مى امان در سیاه آبِ از خوابد مى
 در سرمه »زینۀ بالنهار هو و العین ینفع باللیل الکحل«: فرمودند دیگرى

 در) ع( صادق امام). 58( است زینت روز در و سودمند چشم براى شب
 کند مى شیرین را دهان آب سرمه »الفم یعذب الکحل«: فرمودند روایتى

 سرمه »الفَم یعذب الکُحلُ«: فرمودند روایاتى در) ع( صادق امام). 59(
 منفَعتُه و الفَم، یطَیب بِاللَّیلِ الکُحلُ«. کند مى تازه و تَر را دهان کشیدن،

 و کند مى خوشبو را دهان شب، هنگام در کشیدن سرمه »صباحا أربعینَ إلى
 الفَم، یطَیب فَإِنَّه بِالکُحلِ؛ علَیکُم«. یابد مى استمرار روز، چهل تا آن منفعت

لَیکُم و ؛ عواكبِالس جلُو فَإِنَّهرَ یصالرّاوي[ قالَ. الب :[قالَ هذا؟ کَیف :أَنـَّهإذَا ل 
نَزَلَ استاك لغَمالَ البرَ، فَجصلَ إذَا و الباکتَح بذَه لغَمالب بفَطَی بر »الفَم 

 دیده که مسواك، باد شما بر و کند؛ مى خوشبو را دهان که سرمه، باد شما
 بلغم زند، مسواك چون زیرا: فرمود چگونه؟: پرسید] راوى. [دهد مى جال را

 و برود بلغم کشد، سرمه چون و یابد؛ جال دیده آن، پى در و نشیند فرو
  ).60( شود خوشبو دهان،

 تَرَى کانَت فَتاةً لَنا إنَّ: السالم علیهِ عبداللّه لأَبی قُلت«: الکافی 
ثلَ الکَوکَبرَّةِ مم،: قالَ. الجو نَع ثلَ تَراهم بالح .رَها إنَّ: قُلتصب فضَع .

 به »فَنَفَعها بِه فَکَحلناها. سواء أجزاء الکافورِ و المرِّ و بِالصبِرِ اُکحلها: فَقالَ
 سانِ به را ستاره که داریم جوانى دختر: گفتم السالم علیه صادق امام

 .بیند مى دانه یک سان به را آن نیز گاه و! خوب«: فرمود. بیند مى کهکشان
 و تلخه و سبر گیاه به را آن«: فرمود. است شده ضعیف چشمش: گفتم

 و کردیم سرمه ها چیز بدان را وى. کن سرمه برابر، هاى سهم به کافور،
 علیه الصادقِ عنِ أبیه عن تَوبۀَ بنِ عمرَ عن«). 61( افتاد سودمند برایش
 فی رِیاحا و ضرسه، فی وجعا و عینه، فی بیاضا إلَیه شَکا رجالً أنَّ السالم

،هل فاصم ه  وزنَ واحد کُلِّ من فُلفُل، دار و أبیض فُلفُالً یأخُذَ أن فَأَمرَ
 و انخَلها، و کُلَّها اسحقها و درهمٍ، وزنَ صافیا جیدا نُشادرا و درهمینِ،

 یقطَع فَإِنَّه ساعۀً؛ علَیها اصبِر و مراوِد، ثَالثَۀَ عینٍ کُلِّ فی بِها اکتَحل
،یاضنَقّی و البی ینِ، لَحمکِّنُ و العسی عجل تَعالى، اللّه بِإِذنِ الوفَاغس ینَیکع 

بِالماء البارِد و مر از »بِاإلثمد أتبِعهصادق امام درباره پدرش، از توبه، بن ع 
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 چشمش، در اى سفیدى از حضرت آن نزد مردى که شد نقل السالم علیه
 امام. کرد ناراحتى اظهار هایش مفصل در بادى و دندانش در دردى
 کدام هر از فلفل، دار قدرى و سفید فُلفُل قدرى که فرمود او به السالم علیه

:] فرمود سپس. [دارد بر نشادر درهم، یک وزن به نیز و درهم، یک وزن به
 میل سه ط،مخلو این از چشمى هر در و کن غربال و بساب را اینها همه

 را سفیدى عزوجل، خداوند اذن به که دار نگه را آن دمى و کن سرمه
. دهد مى تسکین را درد و کند مى تمیز را چشم گوشت کند، مى کن ریشه
 کن سرمه سیاه، سرمه با آن، پىِ در و بشوى سرد آب با را چشمانت پس

  ).62و63(
 نقل چنین) ع( على حضرت از کتابش در هندى الدین حسام علّامه

 »للبصر مصفاة للقذاء مذهبۀ للشعر منبتۀ فانه باإلثمد علیکم«: کند مى
 و چشم داخل هاى خاشاك و خار برنده بین از مو، رشد باعث إثمد سرمه

 کان من«: اند فرموده) ع( رضا امام ).64( است دیدگان صفاى موجب
 قیامت روز و خداوند به ایمان که کسى »فلیکتحل االخر الیوم و باللّه یؤمن
 امام). 53( بکشد سرمه که است مستحب) پذیرفته را معاد و مبدأ و( دارد
 عند مراود سبعۀ فلیکتحل بصره فی ضعف اصابه من«: اند فرموده) ع( رضا

 احساس خویش چشم در ضعفى و ناراحتى کس هر »اإلثمد من منامه
 و راست چشم در بار چهار بکشد، سرمه بار هفت خواب هنگام به کند مى
  ).65( چپ چشم در بار سه

 انه فعرض اکتحل،«: است فرموده اصحابش از یکى به) ع( رضا امام
 سرمه »الکحل تدع ال و اکتحل و اللّه اتق: فقال منزله فی الزینۀ یحب ال

 زینت منزل در را خویش ندارد دوست: کرد عرض حضرت به وى. بکش
 پیچى سر معصوم امام سخن از( کن پیشه را الهى تقواى: فرمود امام. کند
: اند فرموده) ع( رضا امام). 66( نکن ترك را آن و بکش سرمه و) نکن

 یزید و النکهۀ یطیب و االشفار ینبت و البصر یجلو فانه ثمد، باال علیک«
 و چشم نور شدن زیاد و جال باعث زیرا نکن فراموش را سرمه ؛»الباه فی

  ).53( است شهوت قوه تقویت و دهان شدن خوشبو و ها مژه رویش
 عینی، أشتَکی أنَا و بِخُراسانَ السالم علیه أبوالحسنِ رآنی«: الکافی

 خُذ: فَقالَ. بلى: فَقُلت عینَک؟ تَشتَک لَم فَعلتَه إن شَیء على أدلُّک ال. فَقالَ
 یوم إلى عینی اشتَکَیت فَما فَفَعلت،: قالَ. خَمیسٍ کُلِّ فی أظفارِك من

رتُکداشتم درد چشم که حالى در دید، خراسان در مرا) ع( رضا امام »أخب .
 دهى، انجام را آن اگر که شوم رهنمون کارى به را تو خواهى مى یا: فرمود

 از قدرى شنبه، پنج روز هر در: فرمود چرا،: گفتم نکند؟ درد چشمانت
 امروز تا پس آن از و دادم انجام را کار آن من: گوید راوى. بگیر هایت ناخن

: الکافی). 67( ام نشده مبتال درد، چشم به کنم، مى نقل را روایت این که
لی مولى سلَیمٍ عن عمیرٍ، أبی ابنِ عن« قطینٍ بنِ عی لقى کانَ أنَّهن ید ممر 

ینَیهع ،قالَ أذى :فَکَتَب نِ إلَیهسوالحالسالم علیه أب ن ابِتداءم هندما: ع 
کمنَعن یعفَرٍ أبی کُحلِ مالسالم؛ علیه ج زءکافورٍ ج یباحو ر زءبِرٍ جص 

 منَ یکتَحلُ ما مثلَ منه یکتَحلُ بِحریرةٍ ینخَالنِ و جمیعا یدقّانِ اُصقوطرى،
: قالَ. البدنِ منَ تُخرِجه و الرَّأسِ فی داء کُلَ تَحدر الشَّهرِ فی الکَحلَۀُ اإلثمد،
 بن على وابسته سلیم، از »مات حتّى عینَیه اشتَکى فَما بِه، یکتَحلُ فَکانَ

 رنج در چشم درد از ،)یقطین بن على احتماالً( وى که شده نقل یقطین،
 باشد داده اطّالعى وى، که آن بى و خود السالم، علیه کاظم امام پس. بود

 جعفر ابو سرمه از را تو چیز چه«: نوشت چنین وى براى باشد، پرسیده یا
 سبر سهم یک رباحى، کافور سهم یک دارد؟ مى باز) السالم علیه باقر امام(

 همان به و شوند مى غربال حریر، اى پارچه بر و آرد هم با که اصقطرى
 ماهى را چشم نیز مخلوط این از کنند، چشم بر سرمه، سنگ از که اندازه
 بدن، از و آورد فرود هست، سر در که را دردى هر تا کند سرمه بار، یک

 پس آن از و کرد مى سرمه مخلوط این به ،)یقطین ابن( وى. »برَد بیرون
  ).68( نداشت درد چشم بود، زنده تا

 روایت چنین) ص( اسالم پیامبر از) ع( جهان شیعیان ششم امام
 العینین، رطب کان و »قلیب« له یقال اعرابى) ص( النبی اتی« کند مى

 رسول یا نعم: قال قلیب، یا رطبتین عینیک آري): ص( اللّه رسول له فقال
 »العین سرجین فانه ثمد، باال علیک: قال ضعیفتان، کماترى همان اللّه،
 و داشت چشمى ناراحتى که »قلیب« نام به جاهلیت هاى عرب از یکى

 او به حضرت. رسید) ص( اسالم پیامبر خدمت بود، مرطوب دائماً چشمانش
 پیامبر اى بله،: گفت قلیب. بینم مى مرطوب را چشمانت! قلیب اى: فرمود

: فرمود حضرت. است ضعیف و بیمار فرمودید که همانطور چشمانم! خدا
). 65( شود مى محسوب چشم کود منزلهه ب سرمه. نکن فراموش را إثمد
 و البصر یحد و االشفار ینبت باإلثمد االکتحال«: فرمودند) ع( باقر امام

 شود مى ها مژه رشد موجب إثمد با کشیدن سرمه »السجود طول على یعین
 نماید مى کمک دارى زنده شب و عبادت به و کند مى تیزبین را چشم و
 »العینِ أشفار یشُد و النَّکهۀَ، یطَیب بِاإلثمد االکتحالُ«): ع( باقر امام). 53(

 استحکام را ها گاه مژه و سازد مى خوش را بوى إثمد، به کشیدن سرمه
  ).60و69( بخشد مى

 نیز معنوى اتاثر مادى، آثار بر عالوه سرمه ،روایت این با مطابق
 یشد و النکهۀ یطیب صمد باال االکتحال«: فرمودند) ع( باقر امام .دارد

 و محکم را ها مژه و خوشبو را دهان إثمد به کشیدن سرمه »العین اشفار
 رجلٌ شَکا«) السالم علیهم األئمۀ طب( ذُریح از نقل به). 55( کند مى قوى
 جزءا هندي توتیا خُذ: فَقالَ عینه، فی بیاضا السالم علیه الباقرِ جعفَرٍ أبی إلى

 الهلیلَجِ منَ جزءا لیجعل] و[ جزءا جیدا] ا[إثمد و جزءا، الذَّهبِ إقلیمیا و
 بِماء حدةٍ على منها واحد کُلَّ اسحق و أندرانی، ملحٍ من جزءا و األَصفَرِ،
،ماءالس ثُم عهاجم عدحقِ بل الس؛ فَاکتَحبِه فَإِنَّه قطَعی ،یاضفّی و البصی لَحم 

 باقر امام نزد مردى »عزوجلِ اللّه بِإِذنِ علَّۀٍ کُلِّ من ینَقّیه و العینِ
 قدرى: فرمود. کرد ناراحتى اظهار چشمش در اى سفیدى از السالم علیه

 سرمه سنگ قدرى و زر و سیم) ریم( کوره جوش قدرى هندى، توتیاى
) بلور نمک( ترکى نمک نیز سهمى و زرد هلیله سهمى و بردار مرغوب

 و بساب خوب باران، آب در جداگانه را آنها از یک هر و بردار] آن همراه[
 ،]کار[ این. ساز سرمه آن از و درآمیز هم به سابیدن از پس را همه سپس،

 گوشت برَد، مى میان از را چشم بر عارض سفیدى عزوجل، خداوند اذن به
 روایات از ).70- 72( پاالید مى اى بیمارى هر از و کند مى تصفیه را چشم

 و مادى فراوان و مختلف فوائد و آثار و سرمه العاده فوق اهمیت مذکور
 دسته سه به کشیدن سرمه آداب زمینه در .شد روشن آن معنوى
 و مقدار روایات .2 کشیدن سرمه زمان روایات. 1: گردد مى بندي تقسیم
 هنگام دعاهاى .4 ماده و میل نوع روایات .3 کشیدن سرمه دفعات تعداد
  :شود می اشاره آنها از ییها مثال ذکر به ادامه در .کشیدن سرمه
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 شب کشیدن سرمه براى مناسب زمان :کشیدن سرمه زمان .1
 .باشد مى مشهود خوبىه ب فوق روایات در مطلب این است، خواب موقع و

 و زینت منظور به خواهند مى که کسانى که آید می بر فوق روایت از ضمناً
 از هدفشان که کسانى و بکشند سرمه روز در کنند استفاده سرمه از آرایش
 شب در است، جسم و روح سالمت خالصه و روحى و جسمى آثار سرمه
) ص( پیامبر شده ذکر روایات برخى طبق بر که طوريه ب بکشند، سرمه

  ).44( دادند مى انجام را اسالمى سنّت این خواب موقع هنگام شب همواره
 پدرانش از) ع( صادق امام: کشیدن سرمه دفعات تعداد .2

 فی منها یکتحل مکحلۀ للنبی کان«: کند مى نقل چنین ،)السالم علیهم(
 دانى سرمه) ص( اسالم پیامبر »منامه عند عین کل فی مراود ثالث لیلۀ کل

 از یک هر در بار سه دان سرمه آن از خواب هنگام به شب هر که داشت
 پدرانش از دیگرى حدیث در) ع( صادق امام). 73( کشید مى چشمانش

 کان و باللیل کحله اکثر کان انه«: کند مى نقل چنین) السالم علیهم(
 سرمه ها شب غالباً) ص( اسالم پیامبر »عین کل فی افراد ثالثۀ یکتحل

 از) ع( رضا امام). 66( کشید مى سرمه بار سه چشمش هر در و کرد مى
 من و احسن فقد فعل من فیلوتّر، اکتحل من«: کند مى نقل چنین پدرانش

 عدد کند سعى کشد مى سرمه که کسى» )74( شیء علیه فلیس یفعل لم
 البتّه) زوج عدد نه... بار، پنج یا بار سه یا بار یک یعنى( کند انتخاب را فرد
  ).66( ندارد مشکلى هم آن ترك و است مستحب انتخاب این

) ص( اسالم پیامبر کشیدن سرمه مورد در االخالق مکارم کتاب در
 و ثنتین الیسري فی و ثالثاً الیمنی عینه فی یکتحل« :است آمده چنین
 فال فوقه او ذلک دون فعل من و حین کل و ثالثاً اکتحل شاء من: قال
 چپش چشم در و بار سه راستش چشم در) ص( اکرم رسول حضرت »حرج

 بار سه زمانى هر دارد دوست کس هر: فرمود مى و کشید مى سرمه بار دو
 مشکلى بکشد هم بار سه از کمتر یا بار سه از بیش اگر و بکشد سرمه

 صلى( اللّه رسول کان«: فرمایند مى) ع( صادق امام). 75( داشت نخواهد
 سیره و سنّت »تراً و تراً و فراشه الی آوي اذا باإلثمد یکتحل) وآله علیه اهللا

 در و کشید مى سرمه إثمد با خواب هنگام به که بود این) ص( اسالم پیامبر
  ).76( کرد مى انتخاب را فرد عدد کشیدن، سرمه دفعات تعداد

 به »عرضاً استاکوا و تراً و اکتحلوا«: فرمایند می) ص( اسالم پیامبر
 عرض از را مسواك و کنید انتخاب را فرد عدد کشیدن سرمه هنگام
 اهللا صلى( اللّه رسول ان«: فرماید مى) ع( صادق امام). 55( بزنید ها دندان
 »الیسري فی ثالثاً و الیمنی فی اربعاً ینام ان قبل یکتحل کان) وآله علیه

 چشم در بار سه و راست چشم در بار چهار خواب از قبل) ص( اسالم پیامبر
 از ،)السالم علیهم( پدرانش از) ع( صادق امام). 58( کشید مى سرمه چپ

 فلیوتر تجمر من و فلیوتر اکتحل من«: کند می نقل چنین) ص( خدا رسول
 عدد ،گانه چهار امور این در »فلیوتر اللّه استخار من و فلیوتر استنجى من و

). 66( استخاره و استنجاء جمرات، رمى کشیدن، سرمه: کنید انتخاب را فرد
 بنی یا) وآله علیه اهللا صلى( اللّه رسول قال«: فرمایند مى) ع( حسین امام

: فرمود من به) وآله علیه اهللا صلى( پیامبر »بصرك لک یضیء تراً و اکتحل
 زیاد آن سبب به تو چشم نور تا کن انتخاب را فرد عدد سرمه در فرزندم

 است، مهم کشیدن سرمه دفعات تعداد در آنچه: که این نتیجه ).77( شود
 است، متفاوت مختلف افراد براى آن دقیق مقدار اما است؛ فرد عدد انتخاب

 کشیدن سرمه دفعات تعداد که فوق روایات از بعضى در جهت بدین
  .است شده ذکر مختلفى عددهاى شده، مشخّص
 شود می مشاهده فوق روایات در :آن میل جنس و سرمه نوع .3

 شایسته بنابراین. است شده تأکید »إثمد« سرمه بر روایات از بسیارى در که
 سنگ »إثمد« إثمد سرمه. گیرد قرار استفاده مورد سرمه نوع این است

 نامیده »إثمد سرمه« نامه ب و شود مى گرفته سرمه آن از که است معروفى
 سنگ این معدن که این اما دارند، نظر اتّفاق لغت اهل علماء همه شود، مى

 إثمد«: است آمده البحرین مجمع در. دارد وجود نظر اختالف کجاست،
 است، مشرق در آن معادن و کشند مى سرمه آن وسیله به که است سنگى

 نامه لغت در دهخدا). 78( »است اصفهان در آن معادن معتقدند برخى و
 و مغرب از که است سنگى آن و است سرمه سنگ إثمد«: گوید مى خویش

). 79( است اصفهان سرمه سنگ آن، بهترین و آورند مى اصفهان از نیز
 آن معدن که است سیاهى سنگ إثمد: گوید مى) اهللا رحمه( مجلسى علّامه

 نوع این«: است معتقد حدائق صاحب و )80( است آن اطراف و اصفهان
 نوع بهترین که مطلب این به). 81( شود مى یافت مکرّمه مکّه در سرمه
  .است شده تصریح روایات در است إثمد سرمه سرمه،

: گفت عباس ابن که کند مى نقل جبیر بن سعید از کتابش در بیهقى
 فیها کفنوا و البیض ثیابکم من البسوا«): وآله علیه اهللا صلى( النبی قال

 »الشعر ینبت و البصر یجلو انه اإلثمد اکحالکم خیر من و موتاکم
 هاى پارچه در را مردگانتان و کنید انتخاب سفید هاى پارچه از را لباسهایتان

 است سرمه نوع بهترین که إثمد، از را هایتان سرمه و نمائید کفن سفید
 در ).82( گردد می ها مو رشد و چشم جالى باعث إثمد سرمه که برگزینید،

: دارد وجود روایتى در »دان سرمه« جنس و سرمه »میل« جنس مورد
 و حدید من میالً) السالم علیه( ابوالحسن ارانى«: گوید مى جهم بن حسن

 به فاکتحل) السالم علیه( الحسن البی کان هذا: فقال عظام من مکحلۀ
 آن میل و استخوان از که دانى سرمه) السالم علیه( هشتم امام »فاکتحلت

 امام پدرم از این: فرمود و داد نشان من به را بود شده ساخته آهن از که
 آن با من سپس بکش، سرمه این با است بوده) السالم علیه( کاظم موسى
  ).83( کشیدم سرمه

 بین ارتباطى شک بى: کشیدن سرمه هنگام دعاهاى .4
. دارد وجود شده شمرده مستحب اعمال آن هنگام به که هایى دعا و اعمال
 جمله از است اهمیت خور در ها دعا این مضمون به توجه جهت بدین
: اند فرموده که کرد؛ اشاره) ع( رضا حضرت از روایتى به توان می ها  دعا

 و بگیر راست دست در را سرمه میل بکشى، سرمه خواستى زمان هر«
 که هنگامى و بگو »اللّه بسم« هنگام آن در و کن دان سرمه داخل

 و بصري نَور اَللّهم«: بخوان را دعا این بکشى چشمت به را سرمه خواستى
 الى اَرشدنی و الْحقِّ طَریقِ الى اهدنی و حقَّک، بِه اَبصرُ نُوراً فیه اجعلْ
ه ب( را چشمانم! پروردگارا »آخرَتی و دنْیاى علَى نَور اَللّهم الرَّشاد، سبیلِ
 تنها نه که( ده قرار نورى چشمانم در و گردان نورانى) سرمه این وسیله
 را تو حقّ) آن با بتوانم بلکه باشد، رؤیت قابل آن وسیلهه ب مادى اشیاء
. فرما ارشاد رشد راه به و بنما هدایت حق راه به مرا!) خدایا. (ببینم

 در طبرسى، مرحوم). 83( گردان روشن و نورانى را آخرتم و دنیا! پروردگارا
 عالّمه: گوید مى) ص( اسالم پیامبر آداب بیان در االخالق، مکارم کتاب
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 قبر طین و«: کند مى نقل) ع( معصومین از یکى از را زیر روایت مجلسى
 فی اربعاً لیکن و العین سراج ثمد باال االکتحال و داء کل من شفاء الحسین
 شفاء) ع( حسین امام) مطهر( قبر تربت »النوم عند الیسار فی ثالثاً و الیمین

 به است مستحب و است چشم شدن پرنور باعث إثمد سرمه و درد هر
 شود کشیده چپ چشم در بار سه و راست چشم در بار چهار خواب هنگام

)84.(  
 سرمه در موجود اسرار کشف و ترکیبات شناخت بر اتقتحقی امروزه

 اي مالحظه قابل مقادیر حاوي آن هاي نمونه اغلب که دهند می نشان
 دارند عقیده محققین). 85( باشد می نعناع جوهر و کافور آلومینیوم سرب،

 با امالح میکروبی ضد فعالیت سرمه، از استفاده درمانی خواص از یکی که
 وجود این با اما. باشد می آن در موجود سرب سنگین فلز اندك غلظت

 به مربوط نتایج که چرا کرد دقت سرمه تهیه محل و نوع در باید همچنان
 نشان اند گرفته قرار سرب معرض در که چشمی هاي قرنیه آزمایش

 موجب سرب زیاد مقادیر با انسان جسم مدت طوالنی ارتباط که دهد می
 در روي و مس آهن، کلسیم، جمله از ضروري فلزات حضور تعادل عدم
 در تواند می ها کاتیون این مقدار بر سرب اثر. شد خواهد شخص بدن

 عنصر فیزیولوژیک عمل با مشابه که آنها معمولی هاي جایگاه به اتصال
 پوکی بروز موجب سرب جایگزینی با و کرده رقابت بوده بدن در کلسیم

 به مایل کمی خاکستري است فلزي سرب). 86( گردد انسان در استخوان
 جذب ،بدن نسوج در سرب که شده مشخص علمی تحقیقات بر بنا که آبی

 می وارد اعصاب و مغز بر را خود سمی اثر بیشترین و شود می ها پروتئین
 بدون و نامرغوب منابع از سرمه سنگ که مواردي در کنید دقت). 87( کند

 می تشکیل سرب سولفید را آن وزن نصف از بیش باشد، شده تهیه احتیاط
 سرمه از استفاده). 28و88( ورزید اجتناب باید شدته ب موارد این از و دهد

 ایجاد باعث بارداري دوران اول نیمه در زیاد سرب مقادیر محتوي
 هایی نقص موجب است ممکن و شود می چشم شبکیه رشد در اختالالتی

 عوارض صورت به سرب با مسمومیت). 89( شود جنین بینایی سیستم در
 خشمی زود نگرانی، تشویش، شکمی، عضله شدید هاي درد جمله از بالینی

 ).6و90( کرد خواهد بروز خونی کم و

  
  نتیجه گیريو بحث 
 هاي بیماري از پیشگیري و بهداشت رعایت بر اسالم مکتب در
 آگاهی و بوده ارتباط در محیط با مداوم که هایی اندام خصوصه ب مختلف
 در چنانچه. است شده توجه بسیار افزاید می آنها عملکرد کیفیت به انسان
 و سنت در مستقیم غیر چه و کریم قرآن در مستقیم طوره ب چه خود تعالیم

 تکامل و پیشرفت الگوي و اسوه عنوان به مکتب این پیشوایان زندگی دابآ
 ارائه را متعددي فرامین دستورات جهان، مسلمانان سایر براي سالمت و

 فرمایشات و اعمال تمامی در که است چنان مطلب این اهمیت. است کرده
 اهمیت و ضرورت به اسالمی مکتب بزرگان سایر و) ع( معصومین
 به توجه و آگاهی به علم با مختلف يها بیماري شیوع و بروز از پیشگیري

 مباحث به تنها اسالمی منابع در. است شده تأکید بسیار آن وقوع اصول
 هنگام به و صحیح درمان به خاص اي گونه به و نشده توجه پیشگیرانه
 در سالمت و بهداشت موضوع به توجه. است شده پرداخته نیز نامطلوبات

 جمله از. باشد می آشکار کریم قرآن مبارك هاي سوره از متعدد هاي آیه
 چون و« :فرمود که کند می نقل) ع( خلیل ابراهیم از ،80 آیه شعرا سوره در

 این یادآور فوق آیه در تأمل). 91( »دهد می شفایم که اوست شوم بیمار
 فرستادگانش طریق از خود هاي آموزه در متعال خداوند که است امر

 او اراده و خواست به همه که داده نشان را آنها درمان هاي راه و ها بیماري
  .باشد می

 اللَّه بِه یهدي« 16 آیه مائده سوره در متعال خداوند کالم ترجمه در
لُمات منَ یخْرِجهم و السالمِ سبلَ رِضْوانَه اتَّبع منِ  و بِإِذْنه النُّورِ إِلَى الظُّ

دیهِمهإِلى ی  راطتَقیمٍ صسبه خداوند :فرماید می شیرازي مکارم اهللا آیت »م 
 پیروي او رضاي از) و آورند ایمان( که را کسانی) کتاب و نور( آن سبب
 کند می هدایت) است دین فروع و اصول راه که( سالمت هاي راه به کنند

 خود توفیق به نور سوي به) فسق و نفاق و کفر ي( ها تاریکی از را آنها و
 در همچنین). 92( کند می هدایت راست راهی سوي به و آورد می بیرون
 ثَواب اللَّه فَعنْد الدنْیا ثَواب یرید کانَ منْ« :فرماید می 134 آیه نساء سوره
 طالب را دنیا نعمت و ثواب که هر »بصیراً سمیعاً اللَّه کانَ و الْآخرَةِ و الدنْیا
 و شنوا خدا و خداست نزد آخرت و دنیا ثواب) که بخواهد خدا از( است

 که هایی برنامه از تبعیت و خدا به پیوند با تواند می انسان بنابراین. بیناست
 نه و یافته دست الهی نعمت بزرگترین به کرده ارائه بشر زندگانی براي او

 تأمین نیز را خود دنیاي خوشبختی و سعادت و سالمت بلکه آخرت تنها
  ).91( نماید

 و) ع( معصومین به العاده خارق علم و گسترده دانش اعطاي لطف
 و زندگی دابآ در تفسیر و تفحص که شده موجب پیروانشان به آنها لطف

 امام خصوص این در و باشد داشته پی در بسیاري هاي آموزه گفتارشان
 کارهاي داري عهده براي را اي بنده خداوند که آنگاه«: فرماید می) ع( رضا

 و سازد می فراخ کار این براي را وي سینه برگزیند، خویش بندگان
 به را دانش و گذارد می ودیعت به او دل در را حکمت هاي سرچشمه

 نه و ماند می فرو پاسخی در نه او پس، آن از و کند می الهام او به تمامی
 علوم پایان بی منبع با ارتباط این). 93( »گردد می سرگشته صواب راه از

 مکرر که چرا شد متوجه) ع( علی حضرت فرمایش در توان می را الهی
 آنجا از). 94( بپرسید من از خواهید می چه هر :فرمود می مردم به خطاب

 در اند، بوده برخوردار دانشی چنین از خداوند برحق فرستادگان همه که
 و علمی احادیث دقیق بررسی. ماندند نمی در علمی مسائل به دادن پاسخ
 بیت اهل و اسالم پیامبر که دهد می نشان) ع( بیت اهل هاي دانش انواع

 اند داشته توجه علوم سایر و سالمت و بهداشت موضوع به بسیار حضرت آن
 ترویج و کسب الهی الهامات توسط بلکه تحصیل راه از نه را مهم این و

  ).95( اند داده می
 دو ؛»العافیۀُ و األَمنُ مکفُورتانِ نعمتانِ«: فرمودند) ص( اکرم پیامبر

 دومی و امنیت نعمت یکی است، پوشیده مردم بر آن ارزش که است نعمت
 منَ أجملُ لباس ال«: فرمایند می) ع( علی امام). 96( سالمتی نعمت

 فرموده) ع( صادق مام). 94( نیست سالمتى از زیباتر لباسى هیچ »السالمۀِ
 زایل العیش، ناقص یزل لم واحدهخ منهن فقد من خصال خمس« است

 چیز پنج... و االمن الثانیه و البدن صحه فاوالدها: القلب مشغول العقل،
 ناگوار و ناقص زندگی نباشد، برقرار چیز پنج این از یکی اگر حتی که است
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 پنج این اولین. گردد می مشغولی دل ي مایه و شود می نابود عقل است،
 ترین روشن و شایع از یکی). 97( است امنیت آن دومین و سالمتی چیز

ه ب باشد می چشم سالمت و بهداشت امر به اهمیت بزرگواران آن توجهات
 آداب و سرمه نافع کاربرد به روایت و حدیث 70 از بیش در که طوري
 مختلف منابع از سرمه امروزه. است شده فراوان تأکید آن از استفاده صحیح

 هاي کشور خصوصه ب ها کشور انواع بازار در و تهیه مختلف طرق به
 و نوع بر زمانی و مکانی تغییرات اثر به توجه با. گردد می عرضه اسالمی

 منابع دیگر از امروزي هاي سرمه اینکه و آن تهیه منابع خصوصیات
 به محققان مختلف آزمایشات در شوند می تهیه نامعلوم و گذشته از متفاوت

 در. اند داده هشدار بسیار آنها در آلوده و خطرناك و سمی ترکیبات وجود
 سرمه با مطابق را شده عرضه سرمه ،عربستان در خصوصه ب منابع برخی
 آلودگی از متعدد، گزارشات اما رسانند می فروشه ب و معرفی پیامبر زمان

 خبر آنها در سرب سنگین و سمی فلز باالي غلظت محتویات خصوصه ب
 اشارات و شواهد ها، برداشت برخی به توجه با این بر عالوه. دهند می

 که رود می گمان گذشته در سرمه تهیه مکان و رنگ مورد در احدایث
 اینکه. است بوده سرب همچون عناصري محتوي خود نیز اصیل سرمه

 تعیین قابل و نامشخص زیاد یا بوده کم آن در فلزات نوع این غلظت

 زندگی که است این باشد می توجه خور در و مهم آنچه اما باشد نمی
 مختلف طرق به را سرب فلز جمله از سنگین فلزات انواع دریافت امروزي
 زیادي حد تا جامعه اقشار تمامی بدن در گوارشی و پوستی تماس تنفس،
 فرض با بنابراین. است داده قرار خطر ایجاد مرز در را آنها و یافته افزایش

 سطح ،زمان آن به نسبت امروزي انسان باشد اصیل نیز سرمه حتی اینکه
 عامل هرگونه لذا. باشد می دارا را خود جسم در فلزات از متفاوتی و بیشتر

 سبب را بهداشتی مشکالت بروز خطر خود فلزات نوع این فزاینده عمل یا
 مواد یا سرمه نوع هر از استفاده هرگونه شود می توصیه لذا. شد خواهد
 نکته این به. پذیرد انجام متخصص پزشک مشورت و نظارت تحت مشابه

 به آلوده امروزي ساز دست هاي سرمه از بسیاري که باشید داشته توجه نیز
 عناصر و ترکیبات محتوي یا و چشمی دهنده عفونت هاي میکروارگانیسم

 آنها از استفاده و باشند می قرنیه دهنده خراش زبر ذرات جمله از نامطلوب
 متخصصان که شود می احساس نیاز این نیز خصوص این در. نیست جایز

 دخالت و نظارت کشور در سرمه صحیح توزیع و تهیه در پزشکان چشم و
 نافع بسیار سرمه استعمال گرفت نتیجه توان می بنابراین. باشند داشته تام

 مربوطه کارشناسان نظارت تحت و اطمینان مورد سالم، منابع از اگر است
  .قرارگیرد استفاده مورد دقت با و محتاطانه و باشد شده تهیه
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Abstract 
Introduction: The eye of human is one of the most complex organs. Every day 
regardless to this subject, all of us look at the various and beautiful scenes of 
nature for hours. We can see the near and far objects and keep ourselves from 
possible hazards of the environment. This sensitive organ is vulnerable more than 
other organs due to the excessive exposure to the external stimuli. Certainly, eye 
needs more care by considering the importance of its conception for each 
individual. This article was discussed the advantages of using Surma in the care 
and health of human eyes according to Islamic Hadith. 
Methods: The eye care is not new discussion and it has been dealt with from many 
years ago. The salient points of eye care could predate the rise of Islam, the life of 
its missionaries, the innocent people (PBUT) who were the pattern of purity and 
health and the greatest scientists of the world. They consequently recommended 
using the beneficial natural materials for eyes such as Surma (Ethmed, Kajal and 
Kohl). Therefore, the aim of this study was to investigate the eye health through 
the scientific and Islamic resources of libraries about Surma. 
Findings: Surma is soothing and protective object for eyes against the sunlight, it 
treats the eye infections and it is a natural substance for makeup of eyelashes if it is 
provided from the reliable source. Using and applying principles of Surma were 
emphasized in more than 70 authentic Hadith and narrations. But if Surma is 
polluted by high concentrations of contaminants such as lead, cadmium, nickel and 
particularly microbial ones, it itself will hurt the eye. 
Conclusion: Using of Surma is very lucrative especially if it is made from safe 
and sure source. 
Keywords: Eye, Health, Lead sulfide, Traditional medicine, Cosmetics 
[Pharmacological action] 
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