
 

 
 

                  نشریه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

  61-68 :، صفحه93 پاییز، سوماول، شماره  دوره
  

  
  احادیث و مجید قرآن منظر از ایمنی سیستم و داري روزه

  
  

   15/2/94 :پذیرش مقاله          29/11/93 :دریافت مقاله
  چکیده

 و اندوکرین سیستم  عصبی، سیستم ایمنی، سیستم جمله از بدن مختلف اجزاء کنار در روانی و روحی عوامل :سابقه و هدف
 هاي العمل دستور و احادیث روایات، نی،آقر آیات به توجه با. کند ایفا مهمی نقش انسان سالمت در تواند می گوارش سیستم
 »دارى روزه« اسالمی متعالی کاماح از یکی. برد پی اسالم مبین دین در سالمت ویژه جایگاه و ارزش به توان می اسالمی

 مبین دین. باشد می برخوردار انسان اجتماعی و فردي تعالی و رشد در بسزایی اهمیت از الهی احکام سایر و نماز مانند که است
 روایات از بسیاري و نآقر آیات در مستقیم طور به که داشته بیان انسان روح و جسم سالمت اسباب را داري روزه اسالم
 به و شمرده بر سالمتی مهم ابعاد از یکی را معنویت نیز جهانی بهداشت سازمان امروزه. است شده اشاره آن به میاسال

 قرآنی، آیات به توجه با تا آنیم صدد در مروري مقاله این در نیز ما. دارد تاکید پیش از بیش ،سالمت بر آن گذاري تاثیر اهمیت
 و مهم احکام از یکی عنوان به داري روزه اثر بررسی به پژوهشی و علمی معتبر مقاالت و ها یافته و اسالمی احادیث و روایات
 سالمت سطح ارتقاء نتیجه در و بدن ایمنی سطح افزایش با دو این ارتباط و انسان روح و جسم سالمت بر اسالمی واالي

  .بپردازیم
 بر نآ تاثیر و معنوي و جسمی سالمت با داري روزه بین ارتباط بررسی براي مروري، پژوهش این در :مواد و روش ها

 -علمی معتبر مقاالت و کتب همچنین و دینی معتبر منابع و کتب دینی، احادیث کریم، قرآن آیات از ،ایمنی سطح افزایش
  .است شده استفاده پژوهشی

 روح و جسم سالمت با آن رتباطا و داري روزه اهمیت به دینی معتبر کتب و شریف احادیث و قرآنی متعدد آیات در :یافته ها
 نقش بر توان می علمی شواهد به توجه با اما است شده اشاره ایمنی سیستم به 4 آیه الطارق سوره در. است شده اشاره
  .کرد تاکید سالمت و ایمنی سیستم ارتقاء در داري روزه

 تر اهمیت با بسیار است دار روزه فرد دینی هاي رباو و مذهبی اعتقادات با ارتباط در که داري روزه معنوي مزایاي :نتیجه گیري
 از بسیاري میان این در. باشد می داري روزه اصلی هدف که گفت توان می و بوده جسم سالمت بر آن فیزیکی تاثیرات از

 از تسالم تعریف به توجه با. باشد می ایمنی سیستم سطح ارتقاء بر داري روزه مادي و معنوي تاثیر دهنده نشان تحقیقات
 و داري روزه معنوي هاي جنبه باید سالمتی، چهارم بعد عنوان به معنویت گرفتن نظر در و جهانی بهداشت سازمان دیدگاه
 از داري روزه اهمیت به علمی و آموزشی مراکز در و گرفته قرار بررسی و بحث مورد بیشتر ،سالمت سطح افزایش با آن ارتباط
 .شود پرداخته پیش از بیشتر بدن ایمنی سطح افزایش رب آن تاثیر و معنوي سالمت دیدگاه

 ایمنی سیستم معنوي، سالمت داري، روزه اسالم، :واژگان کلیدي
 

  مقدمه
 به متعال خداوند که است هایى نعمت بزرگترین از یکی سالمت

 البالغه، نهج در) ع( على حضرت که آنچنان است فرموده عطا خود بندگان
 از یکى که شمارد مى بر انسان براى بزرگ هاى متنع عنوان به را چیز سه
 ،نعمت دو«: اند فرموده نیز) ص( اکرم پیامبر و) 1( است سالمتى آنها

 واژه براي .)2( »شود نمی شناخته قدرشان که است امنیت و تندرستی
 طبق کلی طور به ولی است نشده ارائه جامع تعریفی تاکنون ،سالمت
 کامل رفاه از برخورداري را سالمت توان می جهانی بهداشت سازمان تعریف
 بیماري و عضو نقص فقدان فقط نه شمرد بر اجتماعی و جسمی روحی،

   مسلمان غیر و مسلمان دانشمندان و علما از بسیاري کنون تا گذشته از). 3(

  
 و سالمت و است کرده اشاره همدیگر بر جسم و روح هبجان  دو تاثیر به

 افالطون همچون دانشمندانی. دانستند می وابسته هم به را دو این آرامش
 فرد روحی حاالت گرفتن نظر در بدون جسم درمان که بودند عقیده این بر

 و همدیگر بر روح و جسم متقابل تاثیر به ارسطو و است ممکن غیر
 تاثیر به پزشکی دیدگاه از سینا ابوعلی همچنین. است نموده اشاره سالمتی
 این بر دانشمندان نیز امروزه). 4( است کرده رهاشا نفس و بدن متقابل
 اجزاء متقابل و صحیح عملکرد بر عالوه روانی و روحی عوامل که اند عقیده

 و اندوکرین سیستم  عصبی، سیستم ایمنی، سیستم جمله از بدن مختلف
 سازمان و کند کمک انسان سالمت به تواند می یکدیگر، با گوارش سیستم
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 و فردي سالمت در معنویت اهمیت به 1979 لسا در جهانی بهداشت
 است برده نام سالمت ابعاد از یکی عنوان به آن از و کرده اشاره اجتماعی

 سالمتی بر نیایش و عبادت نماز، تاثیر دهنده نشان بسیاري شواهد). 5و6(
 است شده ارائه یهودي و مسیحی اسالم، مثل یمختلف مکاتب در که بوده

 اسالمی هاي العمل دستور و احادیث روایات، قرانی، تآیا به توجه با). 7(
. برد پی اسالم مبین دین در سالمت ویژه جایگاه و ارزش به توان می

 او خشنودي از را که هر خداوند«: فرماید می 16 آیه مائده سوره در خداوند
 و) 8( »شود می رهنمون سالمت هاي راه به کتاب آن وسیله به کند، پیروي

 ائمه دستورات قرانی، آیات دینی، امور در آگاهی و علم یقین،) ع( علی امام
 آرامش حفظ و سالمت موجب را گناه از دوري و آنها درست انجام ،)ع(

 نیز 134 آیه نساء سوره در خداوند همچنین). 9( است دانسته جسم و روح
 به تنها نه الهی هاي دستورالعمل کارگیريب با انسان که کرده نشان خاطر

 را خوشبختی و سالمت سعادت، بلکه یابد می دسترسی خداوند هاي متنع
  ).8( کند می خود نصیب آخرت و دنیا در

 و نماز مانند که است »دارى روزه« اسالمی متعالی احکام از یکی
 انسان اجتماعی و فردي تعالی و رشد در بسزایی اهمیت از الهی احکام سایر

 بر اسالم«: اند فرموده )ع( باقر محمد امام که همانطور باشد می برخوردار
) ع( علی امام و) 10( »والیت و روزه حج، زکات، نماز، ؛است استوار چیز پنج

 بر او از غیر کسی و آفریدگارش و بنده میان است عبادتی روزه«: اند فرموده
) 11( »دهد نمی پاداش بدان او از غیر کسی همچنین و گردد نمی آگاه آن
 دانست مى خدا بنده اگر«: فرماید می) ص( اکرم پیامبر ردیگ جاي در یا و

 تمام که داشت مى دوست] دارد وجود برکتى چه[ چیست رمضان ماه در که
 خداوندي عظیم حکم این در چیز چه واقع به .)12( »باشد رمضان سال،
  .است گردیده برخوردار جایگاهی چنین از که است نهفته

 و درمان بر داري روزه تاثیر هندهد نشان علمی تحقیقات از بسیاري
 اختالالت فشارخون، دیابت، همچون ها بیماري بسیاري از جلوگیري یا

 موارد این تمامی در که باشد می شرائین لبصت و متابولیک سندرم گوارشی،
 و چربی ها، کربوهیدرات جمله از غذایی مواد دریافت میزان کاهش تاثیر به

 دیگر طرف از ).13-15( است شده اشاره ها بیماري درمان در ها پروتئین
 طراب،ضا میزان کاهش بر داري روزه اثر دهنده نشان تحقیقات از بسیاري
. باشد می مختلف افراد در نفس عزت افزایش همچنین افسردگی و استرس

 تاثیر و ها استروئید کورتیکو میزان و طرابضا بین مستقیم ارتباط به توجه با
 بر داري روزه تاثیر بر تاکیدي فوق تحقیقات ی،ایمن سطح کاهش بر آن

  ).16-18( است جسم سالمت بر آن تاثیر و ایمنی سیستم
 و داري روزه هنگام در غذایی مواد دریافت میزان کاهش همچنین

 به دارد بدن ایمنی سیستم بر زیادي تاثیر نیز خود آن از حاصل گرسنگی
 زمانی هاي بازه در گرسنگی تاثیر دهنده نشان بسیاري تحقیقات مثال طور

 ترین تازه در و ).19و20( باشد می همورال و سلولی ایمنی سطح بر مشخص
 یافتند دست نتیجه این به خود تحقیقات در آمریکایی پژوهشگران ،مورد

 این. کرد تقویت را ایمنی سیستم توان می داري روزه روز 3 حداقل با که
 بنیادي هاي سلول داري روزه مدت طول در که دارند ادعا چنین محققین

 گرسنگی شوك اثر در )hematopoietic stem cells( ساز خون
 جدید هاي سلول نتیجه در یابد می افزایش تکثیرشان میزان و شده تحریک

مرکز  در که جدیدي تحقیق در همچنین ).21( شوند می تولید بیشتري
 روي بر بابلتحقیقات بیولوژي سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی 

 گرفت، صورت آزمایشگاهی محیط در انسان پوست هاي فیبروبالست
 ساعت، 16 مدت به گرسنگی شرایط تحت ها سلول این شد مشاهده
 مدل در زخم ترمیم تسریع باعث که کنند می ترشح هایی پروتئین

 دهی سرم از بعد ها سلول این همچنین. است شده حیوانی و آزمایشگاهی
 نشان خود از کنترل گروه با مقایسه در باالتري ثیرتک سرعت ،مجدد

 روح و جسم سالمت اسباب را داري روزه اسالم مبین دین ).22( دهند می
 روایات از بسیاري و نآقر آیات در مستقیم طور به و داشته بیان انسان

 معنویت نیز جهانی بهداشت سازمان امروزه .است شده اشاره آن به اسالمی
 بر آن گذاري تاثیر اهمیت به و شمرده بر سالمتی مهم ادابع از یکی را

 تا آنیم درصدد مروري مقاله این در نیز ما .دارد تاکید پیش از بیش ،سالمت
 معتبر مقاالت و ها یافته و اسالمی احادیث و روایات قرآنی، آیات به توجه با

 و ممه احکام از یکی عنوان به داري روزه  اثر بررسی به پژوهشی و علمی
 افزایش با دو این ارتباط و انسان روح و جسم سالمت بر اسالمی واالي
  .بپردازیم سالمت سطح ارتقاء نتیجه در و بدن ایمنی سطح

  
  ها مواد و روش

 بررسی براي مروري،  تحقیق این در و بوده مروري حاضر پژوهش
 افزایش بر نآ تاثیر و معنوي و جسمی سالمت با داري روزه بین ارتباط

 و دینی معتبر منابع و کتب دینی، احادیث کریم، قرآن آیات از ایمنی طحس
  .است شده استفاده پژوهشی - علمی معتبر مقاالت و کتب همچنین
  
  ها یافته

 183 آیه بقره سوره در :اسالم در پرخوري عدم و داري روزه
 گردید واجب روزه هم شما بر ایمان، اهل اي« :فرماید می خداوند 185 تا

 پاك که است آن براي دستور این و  بود شده فرض را گذشته امم که چنان
 ماه تمام( دارید روزه معین شماره به هایی روز ).183آیه ( شوید پرهیزکار و

 روزهاي از آن شماره به مسافر، یا باشد مریض شما از کسی هر و) رمضان
 اشتد توانند زحمت به را روزه که کسانی و دارد روزه رمضان ماه غیر

 بر کس هر و شود سیر اي گرسنه فقیر که قدر آن دهند فدا روز هر عوض
 بهتر شما براي داشتن روزه) تعلّل بی( و است بهتر او براي آن بیفزاید نیکی

 که است ماهی رمضان ماه ).184آیه ( بدانید) را آن فواید( اگر بود خواهد
 از حق امتیاز و راهنمایی براي و بشر هدایت براي شده نازل آن در قرآن

 که هر و بدارد روزه را آن باید را رمضان ماه دریابد که هر پس باطل،
 دیگر ايه ماه از) است خورده روزه آنچه شماره به( باشد سفر در یا ناخوش

 مشکل را تکلیف و خواسته آسان را حکم شما براي خداوند که دارد روزه
 یاد عظمت به را خدا و کرده تکمیل را روزه عدد اینکه تا خواسته و نگرفته

 سپاسگزار) بزرگ نعمت این از( که باشد فرمود، هدایت را شما که کنید
 است شده اشاره آن به آیات این در که همانطور .)8( »)185آیه ( شوید
 روح، تعالی موجبات آن واسطه به تا است شده واجب انسان بر روزه

 داران روزه دیعا آن ایدهف و سود و شود فراهم انسان تقوي و جسم سالمت
 غیر و مستقیم طور به گوناگون روایات و احادیث در که طوري به. گردد
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 روزه«:  اند فرموده) ص( اکرم پیامبر همچنین است شده اشاره آن به مستقیم
 روایات و احادیث از بسیاري در دیگر طرف از .)12( »شوید سالم تا بگیرید

 را آن و است شده تاکید پرخوري عدم و تغذیه میزان در مراقبت بر اسالمی
 از«:  فرمودند) ص( اکرم پیامبر. اند دانسته روح و جسم سالمتی موجب

 و آورد می وجود به بیماري و کند می تباه را بدن چون بپرهیزید پرخوري
 تمام خانه معده«: فرمایند می همچنین .)23( »است عبادت از کننده سست

  .)24( »هاست دارو نباالتری ،امساك و هاست درد
 بقره سوره در خداوند: مادي بعد به معنوي بعد بیشتر اهمیت

 شوند دچار ناگواري و سخت حادثه به چون که آنان« :فرماید می 156 آیه
 او سوي به و ایم آمده خدا فرمان به ما :گویند) و گرفته پیش صبوري(

 یا معنوي عدب داراي مادي جسم بر عالوه انسان .)8( »کرد خواهیم رجوع
 جسم زیرا است برخوردار واالیی بسیار اهمیت از که باشد می روح همان
 زمان رسیدن فرا از پس و شده مادي تغییرات دچار زمان گذر با انسان
 انسان روح اما گردد می بر زیست محیط چرخه به و رود می بین از مرگ

 از که است یعظیم امانت همان شده اشاره آن به باال آیه در که همانطور
 حائز آن تعالی و آرامش سالمت، و گرفته قرار ما اختیار در خداوند طرف

  .باشد می انسان آفرینش بنیادین اصل و اهمیت
 دارد، وجود جسم و روح سالمت بین جانبه دو اي رابطه که آنجایی از

 ،آن به رسان آسیب عوامل از دوري و روحی آرامش حفظ نتیجه در پس
: فرماید می) ع( علی امام. کند جسم سالمت به ایانیش کمک تواند می
 .4 مرگ .3 مرض .2 سالمت .1 :است حالت شش داراي آدمی جسم«

 حالت شش این داراي نیز آدمی جان و ،روح بیداري .6 خواب .5 حیات
 و نادانی به مرگش و است دینی و الهی علم به آدمی روح حیات .است
 آیات درستی درباره شک به روح رضم ؛اخروي و دینی امور درباره جهل
 .دستورات این مورد در یقین به سالمتش و است) ع( ائمه دستورات و قرآن
 بیداریش و است مرگ از پس حیات و آخرت از غفلت آدمی روح خواب
 صحیح که دهد می انجام آدمی که است اعمالی بر نمودن مراقبت و حفظ

 و آرامش اهمیت، به اشاره انسخن این که) 9( »نباشد گناه و باشد خیر و
  . دارد الهی دستورات و احکام سایه در روح تعالی

 احادیث ،روح تعالی و آرامش بر آن تاثیر و داري روزه اهمیت باب در
. است شده اشاره آنها از برخی به اینجا در که دارد وجود بسیاري روایات و

 شود، می میدهنا ریان که است درى را بهشت«: فرمودند )ص( اکرم رسول
 از یکی روزه گفت توان می پس .)25( »نشوند وارد داران روزه جز ،در آن از

 ابدي سعادت و یافت راه بهشت به آن واسطه به توان می که است هایی راه
 و بدن ،روزه«: فرمایند مى حضرت آن دیگر جاي در. کرد خود نصیب را

 شمارش قابل که هست هدیفا آنقدر روزه در و سازد مى آباد را انسان روح
 تاثیرات با روزه که کرد برداشت چنین توان می حدیث این از .)24( »نیست
 و همزمان طور به روح و جسم سالمت به تواند می خود مادي و معنوي
 معنوي بعد شامل هم و مادي بعد شامل هم آن فوائد و کند کمک متقابل
 از پرهیز روزه« :فرمایند می حضرت آن دیگر جاي در .شود می انسان
 »کند مى پرهیز نوشیدنى و خوردنى از شخص که همچنان است ها حرام

 و دعا زیاد ،رمضان ماه در که شماست بر«: فرمایند می )ع( علی امام). 12(
 به و سازد می دور شما از را گرفتاري و بال ،دعا که این چه کنید استغفار

 گفت توان می اینجا در .)26( »شود می محو شما گناهان استغفار، سبب
 آرامش احساس به استغفار و دعا واجبات، انجام و محرمات ترك با دار روزه

 جسم و روح سالمت باعث که یابد می دست خاطري آسودگی و روحی
  .شود می انسان

 ترین مهم از یکی: قرآن در ایمنی سیستم وجود به اشاره
 و باشد می فرد آن ایمنی سیستم ،انسان هر جسمی سالمت هاي فاکتور

 با فرد مقابله میزان در تغییر باعث سیستم این فعالیت کاهش یا و افزایش
 خداوند 4 آیه الطارق سوره در. شود می بدن تعادل حفظ و زا بیماري عوامل

 تفسیر در .)8( »دارد پشتیبانی نیروي خود درون در کسی هر« :فرماید می
 که باشد می مختلف صور به نفس از نگهبانی و حمایت شده گفته آیه این

 و داشته وجود انسان بدن در که است دفاعی حفاظتی سیستم آنها از یکی
 ها، میکروب ها، باکتري مانند خارجی يزا بیماري عوامل با مقابله به

 عوامل با مقابله با بدن درون در همچنین و پردازد می ... و ها ویروس
 شده بدن سالمت حفظ باعث سرطانی هاي سلول مانند درونی زاي بیماري

 عوامل برابر در انسان جسم که زمانی تا و پردازد می جسم از نگهبانی به و
 این. دهد می ادامه دنیا در خود حیات به نیز نفس شود نگهبانی زا بیماري
  ).27( است شده نهاده نام ایمنی سیستم حفاظتی سیستم

  
  نتیجه گیريو بحث 
 و خوردن در امساك رعایت و وريپرخ عدم به اسالم مبین دین در
 دانسته روح آرامش و جسم سالمت الزمه را آن و است شده تاکید آشامیدن

 اشاره موضوع این به اسالمی کتب و احادیث ،روایات از بسیاري در و است
 و است درونی هاي درد منشاء سر و بیماري براي عاملی پرخوري که گردید

 در. است شده تاکید آشامیدن و خوردن در تعادل رعایت و پرخوري عدم بر
 نیاز حد از بیش آشامیدن و خوردن گفت توان می علمی ساده زبان به واقع
 که شده بدن در سموم و ها چربی مانند مواد از بسیاري تجمع باعث بدن

 مراقبت با و شود می بدن در ها بیماري از بسیاري بروز باعث مواد این وجود
 سموم و زائد مواد اینگونه اثر توان می آشامیدن و خوردن در تعادل رعایت و
 تواند می آشامیدن و خوردن از امساك ،داري روزه هنگام در و داد کاهش را
 آنجا از اما. کند شایانی کمک بدن در یافته تجمع سموم و مواد این دفع به
 بدون حتی افراد تمامی به متعلق داري روزه پزشکی و فیزیکی مزایاي که
 است واضح پر پس باشد می معنویات و خدا به آنها اعتقادات گرفتن نظر در
 اسالم در داري روزه اصلی اهداف جزء پزشکی و فیزیکی تاثیرات که

 روحانى اثر همین روزه فلسفه بزرگترین گفت توان می حقیقت در. باشد نمی
 .باشد می فرد هر دینی باورهاي و اعتقادات به وابسته که است آن معنوى و

 شده اشاره آن به کریم قرآن در که است اسالمی واالي احکام از داري روزه
 و است شده نقل دین بزرگان و ائمه از باره این در بسیاري احادیث و است

 اشاره انسان روح و جسم سالمت در داري روزه ارزش و اهمیت به همگی
 سالمتی، است برخوردار واالیی ارزش از انسان روح که آنجایی از. کنند می

 احکام تمامی در و است برخوردار بسزایی اهمیت از نیز آن آرامش و تعالی
 در که همانطور .است شده زیادي توجه آن به داري روزه جمله از اسالمی
 و علما از بسیاري تاکنون گذشته از است شده اشاره آن به مقدمه

 همدیگر بر مجس و روح جانبه دو تاثیر به مسلمان غیر و مسلمان دانشمندان
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 و دانستند می وابسته هم به را دو این آرامش و سالمت و اند کرده اشاره
 سالمت بر معنویت گذاري تاثیر و ارزش تنها نه زمان گذشت با امروزه
 را معنویت بهداشت جهانی سازمان بلکه است نشده کم انسان روح و جسم

 نظر در سالمت رمچها بعد عنوان به اجتماعی و روحی جسمی، ابعاد کنار در
 و جسمی سالمت بر آن اثر بررسی به پژوهشگران از بسیاري و است گرفته

 در الهی فضل دکتر .اند پرداخته ها بیماري با مقابله در جسم توان افزایش
 و روانی جسمی، سالمت بر معنوي هاي فعالیت و ها دیدگاه تاثیر ،خود مقاله

  :اند هکرد بندي  طبقه دسته چهار به را اجتماعی
 :)Health Promotiong behaviors( بهداشتی رفتارهاي. 1
 برخی انجام با فرد که شود می سبب مذهبی فرایض انجام و دینی تعهدات

 خود بر روانی و جسمانی مفید اثرات دیگر اعمال بعضی ترك و دستورات
 مصرف جمله از کارها از بسیاري انجام از دار روزه فرد مثال طور به. بگذارد
  . شود می منع اجتماعی ضد رفتارهاي از بسیاري و سیگار مخدر، مواد الکل،

 دینی اعمال انجام: )Social Support( اجتماعی حمایت .2
 عنوانه ب اجتماعی حمایت امر این و شده اجتماعی تعامالت افزایش سبب
 مراکز سایر و مساجد در حضور مانند( سازد می فراهم را سالمت ارتقاء منبع،

  .)دینی معتج
 معنوي دیدگاه از رضایت احساس: سایکونوروایمونواندوکرینولوژي .3

 بدن فیزیولوژي سیستم کل بر انسان، بدن مترشحه نوروپپتیدهاي طریق از
 را بدن هاي ارگان کننده تقویت خاصیت و گذاشته تاثیر مختلف ابعاد در

  .شود می موجب
 یا و بوده اشناختهن اغلب که :)متافیزیک( طبیعی مافوق اثرات .4

  .)28( نیستند مادي هاي معیار با ارائه قابل
 سیستم شد، اشاره آن به الطارق سوره 4 آیه تفسیر در که همانطور

 داده قرار ها انسان درون در متعال خداوند که است نگهبانانی از یکی ایمنی
 خارجی و داخلی زاي بیماري عوامل و ها بیماري از آن وسیله به که

 ویژهه ب بدن هاي سیستم سایر با ایمنی سیستم این خود که شوند تمحافظ
 هاي سلول. باشد می تنگاتنگ ارتباطی در ریز درون غدد و عصبی سیستم
 براي هایی گیرنده داراي ها لنفوسیت خصوص به ایمنی سیستم در دخیل
 دیگر طرف از و بوده نوروترانسمیترها و نوروپپتیدها ها، هورمون به اتصال

 سیستم و عصبی سیستم با جانبه دو ارتباط ها سایتوکین ترشح با نیز دخو
  .کنند می برقرار اندوکرین

 ،عصبی سیستم با ارتباط در موجود هاي مسیر ترین مهم از یکی
 محور این که باشد می )PHA( آدرنال -هیپوفیز -هیپوتاالموس محور
 هیپوکامپ، ،پاریتال و فورنتال پره کورتکس فرونتال، لوب تاثیر تحت

 این و است بوده گابا و سروتونین - دوپامین روترانسمیترها،ون هیپوتاالموس،
 سیستم بر تاثیر باعث  PHAمحور مهار یا تحریک با عناصر و اجزا

 گذارد می تاثیر عصبی سیستم بر مستقیم طور به که شود می اندوکرین
 پی در و هیافت افزایش PHA محور فعالیت ،حاد استرس شرایط در ).29(

 این افزایش که دهد می رخ ACTH و کورتیکواستروئیدها افزایش آن
 و TNF-α فعالیت کاهش و ایمنی سیستم سطح کاهش باعث ها هورمون

IL-1, IL-6 )التهابی پاسخ کاهش باعث که شود می) التهابی هاي فاکتور 
 PHA محور تاثیر تحت خود که کورتیکواستروئیدها ).30و31( شود می

 این میزان بودن باال اگر که شده ها لنفوسیت میزان کاهش باعث هستند
 آتروفی باعث یابد ادامه مداوم استرس شرایط تحت و مدت طوالنی در ماده

 ایمنی سطح نتیجه در و شده بدن سراسر در لنفوئیدي هاي بافت در
 هاي بیماري به ابتال مستعد فرد ،صورت این در. شود می کم هومورال

 داده نشان بسیاري تحقیقات دیگر طرف از). 32( شود می سرطان و عفونی
 بخش آرامش اعمال و تفکر نیایش، مذهبی، هاي فعالیت که است

)meditation( فرونتال، لوب مانند مغز از هایی بخش شدن فعال باعث 
 اتونوم عصبی سیستم بر تاثیر با که شده پاریتال و فورنتال پره کورتکس

 محور بر تاثیر با و شده تنفس و قلب ضربان خون، فشار کاهش باعث
PHA شود می طرابضا کاهش نتیجه در و کورتیزول میزان کاهش باعث 

 کردند مشاهده IL-6 میزان بررسی با محققان از گروهی. )29و33و34(
 مذهبی مراسم در شرکت به افراد این بیشتر اعتقاد بین داري معنی ي رابطه

 بر معنوي عوامل تاثیر ).35( دارد وجود التهابی رفاکتو این پایین سطح با
 هاي راه از یکی امروزه که است شده باعث ایمنی سیستم سطح افزایش
 انجام به افراد تشویق ها بیماري در ایمنی سطح افزایش و استرس با مقابله

 AIDS/HIV به مبتال افراد بین اي مطالعه در. باشد مذهبی هاي فعالیت
 سطح داشتند حضور معنوي و مذهبی هاي فعالیت در که افرادي داد نشان

  ).36( دارند را+) CD4( نوع لنفوسیت هاي سلول از باالتري
 روزه شده اشاره آن به روایات و احادیث از بسیاري در که همانطور

 فرد و دارد بسزایی تاثیر روان و روح سالمت بر هم و جسم سالمت بر هم
 و پرداخته نیایش و دعا به آشامیدن، و وردنخ از امساك بر عالوه دار روزه
 دارد خدا به شدن تر نزدیک در سعی و کند می گناه از دوري به ملزم را خود
 پروردگار برابر در خشوع و خضوع با انسان داري روزه زمان در نتیجه در

 از بسیاري. کند می طلب او از را خود جسم و روح آرامش و گرفته قرار خود
 و استرس طراب،ضا میزان کاهش بر داري روزه اثر دهنده ننشا ،تحقیقات
 همچنین .باشد می مختلف افراد در نفس عزت افزایش همچنین افسردگی

 فعالیت کاهش باعث و گذاشته تاثیر مغز از هایی بخش فعالیت بر داري روزه
 و ACTH و کورتیکواستروئیدها میزان کاهش نتیجه در و PHA محور

  .)16-18( شود می ایمنی سیستم سطح افزایش
 دریافت میزان کاهش داري، روزه روانی و روحی تاثیرات بر عالوه

 بدن ایمنی سیستم بر زیادي تاثیر نیز آن از حاصل گرسنگی و غذایی مواد
 زمانی هاي بازه در غذایی مواد دریافت میزان کاهش یا گرسنگی و دارد

 پژوهش یک در ).20( گذارد می تاثیر همورال و سلولی ایمنی بر مشخص
 دهی غذا ساعت 6 و گرسنگی ساعت 36 از بعد پیر و جوان افراد بین

 و ها مونوسیت ها، لنفوسیت شامل که ها لکوسیت کل جمعت مجدد،
 ).37( بود یافته افزایش سنین همه در و گروه دو هر در باشد می نوتروفیل
 گردید مشخص شد، انجام فرد 25 روي بر که دیگر تحقیقی در همچنین

 T هاي سلول عملکرد ارتقاء باعث تواند می ماهه یک بازه یک در داري روزه
 ).38( شود) TNF-α کاهش( التهاب کاهش و) IFN-γ افزایش(

 که یافتند دست نتیجه این به خود جدید تحقیقات در آمریکایی پژوهشگران
 این. کرد تقویت را ایمنی سیستم توان می داري روزه روز 3 حداقل با
 بنیادي هاي سلول داري روزه مدت طول در که دارند ادعا چنین حققینم

 گرسنگی شوك اثر در) hematopoietic stem cell( ساز خون
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 هاي سلول نتیجه در یابد می افزایش تکثیرشان میزان و شوند می تحریک
 به کمک ایمنی سیستم هاي عملکرد دیگر از ).21( شوند می تولید بیشتري

 و رفته زخم ایجاد محل به ایمنی سیستم هاي سلول .باشد می زخم ترمیم
 کمک زخم ترمیم به دیگر شیمیایی مواد سري یک و ها سایتوکین ترشح با

 در انسان پوست هاي فیبروبالست روي بر که ما قبلی تحقیقات. کنند می
 شرایط تحت ها سلول این داد نشان گرفت، صورت آزمایشگاهی محیط

 تسریع باعث که کنند می ترشح هایی پروتئین عت،سا 16 مدت به گرسنگی
 این همچنین. است شده حیوانی و آزمایشگاهی مدل در زخم ترمیم
 گروه با مقایسه در باالتري تکثیر سرعت ،مجدد دهی سرم از بعد ها سلول
 ).22( دهند می نشان خود از کنترل

 يها سلول با مقابله ،ایمنی سیستم وظایف ترین مهم از دیگر یکی
 و سرطان انواع به مبتالیان آمار افزایش با امروزه .باشد می بدن در بدخیم
 افزایش زمینه در جهان سراسر در بسیاري تحقیقات موضوع، این اهمیت

. است گرفته صورت بیماري این درمان در ایمنی سیستم و بدن مقاومت
 سرطان انواع درمان به کمک داري روزه مورد در ها یافته ترین مهم از یکی
 اهمیت از بیماري این به مبتالیان افزون روز آمار به توجه با که باشد می

 تواند می تنهایی به روزه که اند داده نشان محققین. است برخوردار خاصی
 این که یاشد داشته سلولی سمیت اثر تومور مختلف انواع از بسیاري براي

 داري روزه. یابد می افزایش رمانید شیمی و داري روزه از توام استفاده با اثر
 کربن ترجیحی منبع که گلوکز، ویژه به دسترس در مغذي مواد کاهش با

هاي سرطانی  ، باعث کاهش رشد سلولاست سرطانی هاي سلول براي
 انسولین، کتونی، اجسام میزان در عمده تغییرات باعثشده، همچنین 

IGF-I، IGFBP-1 که ودش می یعوامل و ها مولکول دیگر انواع و 
 است سرطانی هاي سلول انواع از بسیاري براي آور زیان محیط یک مجموعاً

 و طبیعی هاي سلول از انتخابی صورت به تواند می داري روزه ).39(
 همزمان و کرده محافظت درمانی شیمی سمیت برابر در آنها هاي ارگانیسم

 نیدرما شیمی به نسبت سرطانی هاي سلول حساسیت میزان افزایش باعث
 داروي بیشتر تاثیر باعث روزه است شده داده نشان اخیراً ).40( شود

doxorubicin شود، می استفاده درمانی شیمی در گسترده طور به که 
 همچنین،). 40( شود می سلول رده 17 از سرطانی سلول رده 15 در

 حالت در داده نشان سرطان انواع در موش روي بر شده انجام آزمایشات
 تعویق به تومور پیشرفت درمانی شیمی از استفاده بدون حتی داري روزه
 که کرد برداشت چنین توان می شده گفته مطالب به توجه با ).39و41( افتاد

 افراد تمامی براي که جسم سالمت بر داري روزه فیزیکی تاثیرات بر عالوه
 اعتقادات با ارتباط در که داري روزه معنوي مزایاي باشد، می شکل یک به

 توان می و بوده تر اهمیت با بسیار است دار روزه فرد دینی هاي باور و مذهبی
 سوره 182 آیه در خداوند چنانچه باشد می داري روزه اصلی هدف که گفت
  .است برشمرده رستگاري و پاکی تقوا، را داري روزه از هدف بقره

 پزشکی و اجتماعی روانشناختی، تحقیقات و ها پژوهش از بسیاري
 میان این در باشد می سالمت سطح ارتقاء بر معنویت مستقیم اثر نگربیا

 ارتقاء بر داري روزه مادي و معنوي تاثیر دهنده نشان تحقیقات از بسیاري
 سازمان دیدگاه از سالمت تعریف به توجه با .باشد می ایمنی سیستم سطح

 باید سالمتی، چهارم بعد عنوان به معنویت گرفتن نظر در و جهانی بهداشت
 بیشتر ،سالمت سطح افزایش با آن ارتباط و داري روزه معنوي هاي جنبه
 به علمی و آموزشی مراکز در و شود گرفته قرار بررسی و بحث مورد

 تا شود پرداخته پیش از بیشتر معنوي سالمت دیدگاه از داري روزه اهمیت
 تماعاج و روح جسم، سالمت به اسالم مبین دین موازین و احکام پرتو در

 روزه«: فرمودند) ع( علی امام که همانطور نهایت در .یابیم دست همزمان
 گردد نمی آگاه آن بر او از غیر کسی و آفریدگارش و بنده میان است عبادتی

 همه وجود با). 11( »دهد نمی پاداش بدان او از غیر کسی همچنین و
 به توان نمی هیچگاه علمی، نتایج به دستیابی و تجربی علوم در ها پیشرفت

  .برد پی داري روزه واالي و واقعی ارزش
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Abstract 
Introduction: Psychological factors in addition to various parts of the body, 
including the immune system, nervous system, endocrine system and digestive 
system play a major role in human health. According to the Quran, Hadith and 
Islamic guidelines, the special position of health in Islam can be realized. One of 
the sublime precepts of Islam is "fasting" which has a key role in individual and 
social growth and human progress such as prayer and other divine commandments. 
Islam has expressed fasting as an important factor for the health of body and soul, 
which has been mentioned directly in many verses of Quran and Islamic traditions. 
Nowadays, World Health Organization knows spirituality as a major aspect of 
health and emphasizes the importance of its impact on health more than ever 
before. This review article investigated the fasting impact as one of the Important 
and noble precepts of Islam on body and soul health of human and their 
relationships with the increase of immune system and thus the promotion of health, 
levels according to the Quran, Hadith, Islamic traditions and scientific and 
research findings and papers. 
Methods: The present review study investigated the relationship between fasting 
and the physical and spiritual health and its effect on the increase of health level 
based on Qur'an verses, religious traditions, religious books and resources as well 
as books and valid scientific-research papers have been used. 
Findings: The importance of fasting and its relationship with the health of body 
and soul are mentioned in many verses of Qur'an and authentic religious traditions 
and Hadith. The significance of fasting in the improvement of health and immune 
system has been emphasized in Altareq Sura -fourth verse- and scientific 
evidences, too. 
Conclusion: Spiritual benefits of fasting which are in connection with religious 
beliefs of the fast person is much more important than its physical effects  on the 
human body and it can be said that the main purpose of fasting is spiritual benefits. 
Many studies show the spiritual and material effect of fasting on the promotion of 
the immune system. According to the World Health Organization's definition and 
considering spirituality as a fourth dimension of health, spiritual aspects of fasting 
and its relation with the increase of health level must be discussed further. In 
addition, scientific and educational centers must pay more attention to the 
importance of fasting from spiritual health perspective and its impact on enhancing 
the immune level of body. 
Keywords: Islam, Fasting, Spiritual health, Immune system 
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