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 بسمه تعالی

 

خوف بیجا از گرسنگی  –منع آب خوردن...  -دفع سموم وارده از جو  

ی در شمها 1347که حاصل چهاار للهاه ساانرانی اساتاد در ساا  « اهمیت روزه از نظرعلم روز» کتاب 

ینای دهایار مهام بدانشگاه تبریز بوده و چاپ اولش در همان سا  منتشرگردید نیز یکی دیگر از آثار و تألیفاا  

تااب کارهاا واود ببزبان علم روزاستاد است که باز هم بعلت مباحث بکر و نوآوریهای علمی بیهابقه اش نه تنها 

ینای رارار تجدید چاپ شده ، بلکه از همان سا  او  انتشارش بشد  مورد توله مطبوعا  ، محافال علمای و د

ماه ب در برنااری مهالمی  مباحاث کتااگرفت بطوریکه همه ساله در آستانۀ فرارسیدن ماه رمضان و ایاا  روزه د

باه  مومی نهبتعهای صدا و سیما و مجال  و روزنامه ها بطور پراکنده منعکس و در بیدار و آگاه کردن افکار 

یگیرناد   ماهمیت روزه از لها  ماتلف ا ماصوصاً نقش پیش گیرندۀ بهداشتی و طبی آن ا بر همدیگر سبقت 

لو  زیهاتی و عو علو  پزشکی و « شیمی حیاتی» ز سایر علو  ، رشته های زیربنای مباحث اصلی کتاب را بیش ا

بحث  روزه موردفیزیولوژی تشکیل داده است و بر مبحثی لداگانه فواید روزه داری را از نظر علو  کالسیک ام

ی و برای ز استثنائررار میدهند و بر طبق روا  عادی و به سبک سایر کارهای تحقیقاتی استاد مطالب ای  کتاب نی

ر داکنون ناه فرهنگ بشریت بیهابقه بوده و ههت بطوریکه تا ربل از انتشارش در ای  عمق و ای  سطح علمای تا

ا  عمیاق کشور ما که در سایر کشورهای اسالمی دیگر نیز ، کتاابی در ایا  ساطح براسااا مطالعاا  و تجربیا

ر ی از آب دو سووت  آنهاا و تولیاد چربا مؤلف برشتۀ تحریر درنیامده است  در ای  کتاب کیفیت هضم چربیها

نیاز یکای از  «دفا  سامو  وارده از لاو » بدن و تولید آب از احتراق چربی مشروحاً بیان گردیده اسات  مبحاث 

 مباحث مهم و بیهابقۀ تحقیقی کتاب را تشکیل میدهد که در ودمت شما عزیزان ررار می دهیم   
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 مبارزه با چاقی در اسالم

و دیگااری   Preventifوش واااو ولااود دارد کااه باصااطالی پزشااکی یکاای پیشااگیریدر اسااال  دو ر

 است :  Curatifدرمانی

وسه دبلکه روزی  ا در پیشگیری از ازدیاد چربی روش اسال  یک مبارزۀ روزانه است که نه تنها روزی یکبار  1

» کاه هات از ایند و آن عبارتبار یعنی به هر وعدۀ غذا یکبار میبایهت مورد توله پیاروان ایا  مکتاب رارار گیار

س ازطای غارب اماروزه پایعنی همانطوریکه محافل پزشاکی « سر سفره برواست         مهتحب است نیم سیر از

یهاای مراحل ماتلف علمی و تجربی و پس از تحمل وهار  سانگی  تلفاا  زیاادی از مارم و میرهاا و بیمار

ه مبارزه ه تنها راچاری و غیره بای  نتیجه رسیده اند ک ماتلف حاصله از تصلب شرائی  و ازدیاد کلهترو  وون و

تیجه نره به ای  زمایش اثرا  سوء انواع رژیمهای یک لانبه باالوعبارتهت از کم وواری و یا پس از آبا چاری 

دیم ش مطالعاه نماوو چنانکاه در پای« همه چیز باید وورد اما بمقدار کام » رسیده اند که نباید رژیم گرفت بلکه 

قاً متف» ه : کتصریح می کند « داولی  اصو  و نکا  عملی طب» در کتاب وود « استانلی دیویدسون » فهور پرو

یری کنیم کاه پیشاگفراموش ن» و یا واطر نشان میهازد که : « معتقدند کماواری تنها عالج مبارزه با چاری است 

چاک و همای  یاک دساتور رااهراً کودر حقیقت با کما  لرأ  توان گفات کاه ندانهاته « بهتراز درمان است 

 فراموش شدۀ اسال  را تشریح و تصدیق و تأئید نموده است  

واورا  و  ومن  افراط در هر چیزی اعم از واواب » دستور دیگر اسال  از نظر پیشگیری عبار  است از 

 « غیره 

بارزه ملحاظ همچنی  در ردیف مکروها  و مهتحبا  آداب غذا ووردن در اسال  دستوراتی است که از 

بیعات ط  فطر  و با چاری و بیماریهای وابهته اش حائز اهمیت بوده و کامالً منطبق است براصو  علمی و موازی

 که موارد چندی را ذیالً اشاره مینمائیم :
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 یعنی« شتها اووردن غذا بعد از رالب شدن » از مهتحبا  آداب غذا ووردن در اسال  یکی عبارتهت از : 

اظ را از لحا لب به غذا نگشایند   ای  تعلیم باه تنهاایی مشاکال  بهایاری هگرسنگی غلبه نکرد مهتحب است تا

ماواد  موضوع مورد بحث حل میکند   بدینمعنی که هیچکس حتی پس از علام و اطاالع بار سااوتمان شایمیائی

 ضا  فعالیاتوباا غذائی نیز رادر نیهت که کمیت و کیفیت غذای روزانه را درست مطابق احتیاج بدن و متناسب 

لای در اه و اوتاللهمی و روحی انتااب کرده و غذای روزانه را از روی وزن تعیی  و بکار برد تا هیچگونه اشتب

و  یش از عقالرژیم غذائی و وض  بدن پیش نیاید و اگر ای  چنی  عملی هم ممک  باشد ، اصوالً میل و هوا با

ی حتیاج طبیعااصل اینکه عارضۀ گرسنگی بهر حد محهوا ، منطق در تغذیه اعما  نفوذ میکند و لذا ، مراعا  

ر هار ناوع ه و از رهاوغذا اعال  میدارد نه میل و هوا به غذا ، وود راه هرگونه افراط و تفریط را بهاته بدن را ب

لیات ، کاار و فعا همواره متغییر باوده و بار حهاب ناوعاوتاللی للوگیری مینماید ، و بعالوه میزان غذای روزانه 

 یکند ، کاهحدود س  ، حاال  سالمتی و بیماری ، اوتالال  درونی و غیره فرق م ،لۀ حرار  محیط زندگیدر

یص ی  وسایلۀ تشاامذکور ، واود ساهل تاری  و طبیعای تار احهاا گرسنگی در وارج از مداولۀ تما  عوامل

های عی و اشترسنگی طبیاحتیالا  بدن است  البته در دستور فوق غرض از گرسنگی و غلبۀ اشتها عبارتهت از گ

ال  تولاه حقیقی  نه اشتهای کاذب حاصله از میل و هوا   همچنی  اگر بمکروها   آداب غذا واوردن در اسا

ۀ راعا  نقطامشود ، باز به نکا  رابل تولهی برمی ووریم که از لحاظ موضوع مورد بحث حائز اهمیت بوده و 

و « سایری  مکروه است  غاذا واوردن در حاا »است اینکه مقابل مهتحبا  نامبرده در پیش است ، از آن لمله 

هداشاتی که در هریک از ای  دستورا  ، شامل نکا  طبای و ب«مکروه است پرووری و شکم پرستی» همینطور 

 چندی است که شری و تفصیل آنها را به مباحث اوتصاصی مربوطه موکو  مینمائیم  

که « روزه داری سالیانه»االنه ای است تحت عنوان برنامۀ ا روش دو  مبارزه اسال  با چاری یک مبارزۀ س 2

ای  مورد بمانند موارد مذکور اوتیاری نبوده بلکه از والبا  دینی است تا اگر در عرض ساا  بعلات طما  و یاا 

شکم پرستی و پرووری وودداری ننمایند و ذوایر بدنی واود را ، افازایش دهناد هناوز      غفلت یا بهر علتی از
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روزه داری تادریجاً بادون       را دارند که سالیانه یکبار چربیهای ذویره را در طو  ماد  یاک مااه فرصت آن

کنند ربل از اینکه سالها چربی به دور اعضائ کمتری  عوارض و عوارب وویمی هضم کرده و بار بدن را سبکتر 

، هر روز مقداری از ذوایر  لم  شده و سا  به سا  کهنه و سفت و سات شود هر سا  با همی  رژیم یک ماهه

را هضم کرده از میان بردارد   ای  اردا  در حکم گردگیری ماشای  آال  کارگااه بادن و کارواناۀ ولاود ویاا 

بمنزلۀ وانه تکانی دربارۀ اعضاء داولای اسات کاه باا واذا ساربارهای مازاحم اعضااء آنهاا را آزاد و راحات 

یگری امکان ای  وانه تکاانی ولاود نادارد نکتاۀ رابال تولاه آن میگذارد و مهمتر آنکه بجز از آن از هیچ راه د

است کهانیکه به هر دونوع از دستورا  اوتیاری و الباری )مهتحبا  یاا مکروهاا  و والباا  س اساال  عمال 

ری پرهیز کرده و در هر سا  نیاز اکرده و راه و رسم زندگی را بر ای  اساا پیش گیرند در عرض سا  از پروو

ربی ها را در اثر روزه داری از وود دور بریزند مهلماً از چاری و ازدیاد چربی بادن مصاون باشاند و یکبار ای  چ

کاه روزه داری نیز موفق نگردند ) که امریهت استثنائی س نباید فراماوش کارد اگر با انجا  ای  دو نوع دستورا  

زه های مهتحبی و روزه هاای والبای در اسال  فقط منحصر به یک ماه روزه داری والبی نیهت   بلکه هنوز رو

دیگری نیز بمانند روزۀ کفاره در ای  برنامۀ لام  مطری و لوابگوی احتیالاا  طالباان و یاا افارادی اسات کاه 

بعلت استعداد موروثی ویا طبیعی با بکار بردن دو دستور فوق نیز از چااری مفارط نجاا  نیافتاه وباه برناماه هاای 

 د که البته ای  موارد استثنائی است  سنگی  تر دیگری باید دست بزنن

العاه ضمناً در مباحث آینده ضم  توضیح علت پرهیز مطلق و حذا آب ووردن در حاا  روزه داری مط

رۀ بادن روزانۀ روزه داری چگونه برای هضام و احتاراق چربای هاای ذویا ۀوواهیم کرد که حذا آب از برنام

ب مجبور آید در محیط سلولی شده و هم بدن برای تهیۀ کمک می کند که هم مان  چربی سازی بدن از آب زا

 ه کند ا نیز تهیمیشود چربی ذویره را بهوزاند و ضم  تأمی  نیروی الز  ) تأمی  کالری س ، حدارل آب الز  ر

چنانکه در درمان ئورمی ها ) مبتالیان به زیادی ئورۀ وون در اثر افراط در گوشتاواری و غیره س اشاره  ا 3

انتااب رژیم پروتئی  فقط رادر است اثرا  سوء و عوارض حاصله از ئوره را برطرا سازد اماا هرگاز گردید ، 
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آ مازم  در رادر نیهت اثرا  سوء تادیر عضوی را که در طو  مد  چند ماه یا چند سا  بصور  یاک عارضا

ی  مباتال و حتای تضعیف ماتال کارده یاا بشابه فلجای هاائوض  بیولوژیکی اعضاء ودستگاهها را از راه تادیرو

حهاسیت حیاتی و عکس العملهای بیولوژیکی آنها را از بی  برده واز حهاسیت مراکز عصبی و یا سلهله اعصاب 

و از عکس العملهای مربوطه کاسته است ، برطرا نماید بلکه الز  است اعضاء و دساتگاهها حتای کلیاه نهاوج 

کس العملهای حیاتی وود وادار ساوت که در اساال  باا عصبی وواب رفته را بوسیله ای تکان داده و به انجا  ع

یک ماهه چنانکه در مباحث بعدی ضم  درمان شبه فلجی ها بوسیلۀ روزه داری اشاره وواهد شد برنامۀ طوالنی 

تدریجاً اعضای وواب رفته را بیدار نموده و با بازیافت  حهاسیت طبیعی ، به عکس العملهاای حیااتی شاان وادار 

  می سازد  

نکتۀ مهم و حهاسی که در اینجا نباید فراموش کرد اینهت که علی رغم تصورا  راهربینان اساساً برناماۀ 

روزه داری در اسال  انتااب رژیم برای الغری نیهت یعنی روزه داری از نظر اسال  بمنظور طاری برناماه هاائی 

ی یاک برناماۀ عاالیتر در مراتاب برای الغر شدن نیهت بلکه هدا اصلی و حقیقی عبارتهت از روزه داری طار

ضمنی و یاک امتیااز فاوق العااده  ۀباالتری است که بروورداری از اثرا  مثبت روزه نهبت به الغری یک فاید

محدودی از ای  فرضیه است و برای اینکه بدانیم هضم چربی اضافی و مبارزه با چاری هناوز هادا اصالی روزه 

که پرهیز که صحت عمل در روزه داری تاب  شرایط چندی است  داری در اسال  نیهت کافیهت یادآوری کنیم

ربل از اردا  به عمل روزه گرفت  برای صحت روزه یاک شارط اصالی « نیت »نها است مثالً از ووردن یکی از آ

است که بدون آن ولو روزه داری از تما  لها  دیگر هم صحیح ومقبو  باشاد ولای معاذالک آن روزه باطال 

چیزی ناورد و نیاشاامد از ، هی تما  روز را بقصد پرهیز کردن از غذا و رژیم الغری گرفت  است   یعنی اگر ک

نظر اسال  روزه نگرفته و اگر ضم  نیت روزه گرفت  نیت انتااب رژیم را هم داشته باشد یعنای هار دو ارادا  را 

ه هر مشاقتی نیاز در ایا  مشترکاً نموده ، بعلت عد  ولوو نیت و اشترا  در طاعت روزه اش باطل است ولو ب

راه ت  داده باشد و ماهیت نیت در اسال  نیز بجز نیت والص و از روی اوالو روزه گرفت  ) یعنای فقاط بارای 
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و حتی اگر ودا و فقط به رصد تقرب بادا س چیز دیگری نیهت ونه چیزی در ای  نیت سهیم و شریک تواند بود 

فید و اثرش در مبارزه با چاری و پیشگیری از تصلب شرائی  از تما  مهلمانی تنها به نیت اینکه روزه عملی است م

دستورا  طبی معاصر ارزنده تر و راطعتر اسات ، روزه بگیارد البتاه از واواو تقلیال چربای ذویارۀ ایا  عمال 

یعنی بطورکلی هدفهای روزه داری از نظر اسال  بمراتب باالتر از ایا    برووردار میشود اما روزه اش باطل است

مهائل کوچک مبتال به ملل غرب یا شرق است ) هرچند که امروزه ای  موضوع بارای تماا  ملال لهاان از اهام 

و در بحث های آینده امیدواریم که حتی االمکان به تشریح هادفهای عالیاۀ دیگار روزه موفاق مهائل روز باشد س

 باشیم  

مادن تمادن ) ت ریقاً در دستورا  هر دوآنچه که ربل از واتمۀ ای  بحث رابل ذکر است ای  ایت که اگر د

یفیات از نظار ک غرب و اسال  س تأمل شود عالوه بر آنکه از امتیازا  تعالیم اسال  نهبت به روش غرب بحث شد

 :  ر است زیرانیز تعالیم اسال  از تما  دستورا  محافل بهداشتی لهان برتالرای دستور و اوذ نتیجۀ الز  

ورد مفید و موثر هام باشاند ل بهداشتی لهان کامالً اصولی بود و در ای  ماگر فرض کنیم دستورا  محاف

نها به افکار عمومی و الرای آن تعالیم والی از اشکا  نیهت زیرا تنها تعلیم اصو  برای الرای آن کافی تعلیم آ

دیاد کاه الارا  یدا شود اما بایدپنیهت یعنی ولو اینکه برای مبارزه با عوارض نامبرده روش صحیح و اصولی هم 

و چگونه افراد از عهدۀ امیا  و هوسهای وود میتوانند برآیند و وارعاً آنطاور کاه میدانناد ، عمال   ؟کننده کیهت

کنند مگر تنها دانهت  برای الرای امر کافیهت ؟ بگذریم از افراد عامی که به علت نادانی و بیاباری باه دانهاته 

د اما مگار طبقاا  روشانفکر در عمال عالمااً و عاماداً کاار مضاری های وود نیز ممک  است اعتماد نداشته باشن

مرتکب نمی شوند ؟ مگر وود اطباء اروپا و آمریکا مضرا  سیگار یا مشروبا  الکلی را نمی دانند ؟ یا بیمارانی 

تکاب که با راهنمائی اطباء حاذق و دلهوز باید پرهیز کنند چنی  می کنند؟ پس علم به تنهائی برای التناب از ار

اکثریت بشر در اثر غفلت و سهل انگاریهای غیررابل التناابی کار والا کافی نیهت بلکه در عی  علم و اطالع 

بروی نیز عمل س      دائماً به وطا مرتکب می شوند ) اشاره به موضوع اوتالا نظر ارسطو و سقراط دربارۀ علم و
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لاذا در التنااب صمیم به تر  عمل مضر نگرفته اند تصور می کنند که با علم به مضرا  تالفا  ، چون هنوز ت

از تالفا  کوچک یا بزرم هنوز از روی اراده و تصمیم وود اردامی نکرده اند یعنی هر ورت چنی  تصامیمی 

ماثالً چارا شاکم پرساتها بارای » گرفتند حتماً الرا وواهند کرد اما از گزارشهای نامبرده در پیش معلو  شد کاه 

و لذا چه بها که سالها گذشته اسات و آناان « از شکم پرستی همیشه فردا را در نظر گرفته اند اتااذ تصمیم پرهیز

 در تر  یک ابتالء بهیار ساده و کوچکی تنها بایا  اینکه هنوز تصمیم نگرفته اند وامانده اند  

دساتورا   ای  است که ملل غرب عالوه براینکه بعلت گریز از رژیمهای طوالنی و وهته کنناده در برابار

اند و عالوه بر اینکه در اثر وهته شدن بناچار ت به چاری مقاومت منفی پیدا کرده طبی محافل بهداشتی وود نهب

می کننداساساً باید دانهت که هایچ یاک از دساتورا  ماذکور ضاام  الرائای    از دستورا  مثبت نیز سرپیچی

طبی و عنوان پرهیز از مبتالیان ) که معلو  نیهت تاا چاه  بدنبا  وود ندارد و تنها به اتکاء عنوان تجویز از محافل

حد بر آن اصو  مؤم  و معتقد و وفادار بمانند س برای موفقیت در ای  مبارزه کافی نیهت در حالیکه رژیم مثبات 

در اسال  مطری است با اینکه هضم چربی زاید و نجا  « برنامۀ روزه داری یک ماهه» و مؤثری که تحت عنوان 

است بمانند آنکه مثالً کهی از تبریز بقصاد تالئا  آن هنوز هدا اصلی اسال  نیهت بلکه یک فایدۀ ضمنی از اب

تهران سفر کند و در سر راه شهرهای دیگر مانند زنجان و رزوی  را نیز ببیند معاذالک در لریاان نیال باه هادا 

روزه داری را بطور کامالً لادی و باا میال و  عالیتر ، سالیانه صدها میلیون نفر از مهلمانان لهان برنامۀ یک ماهۀ

علم و معرفت با یک اشتیاق تاامی بمعارض الارا گاذارده ودر کماا   رغبت ، بلکه در گروه باتقوی و صاحبان 

موفقیت نیز بنتایج باالتر از آنچه ملل غرب هرگز نمی رسند ، نائل می گردند زیرا ولو پیروان ای  مکتب موضوع 

الرا کنندگان ای  حکم آسمانی واود افارادی بیهاواد و          ا اصلی ررار نداده و ولوهضم چربی زائد را هد

عامی بوده و از ساوتمان شیمیائی چربی ها واز فورمو  فعل و انفعاال  هضام و احتاراق آنهاا بیابار باشاند ، در 

موفق و مؤید ههاتند ۀ وود الرای دستور باتکاء ایمان راسخ بر ضام  الرای ناپیدای ناگههتنی همواره در برنام

بگذریم از احهاسهای عالیه روحی و لنبه های ملکوتی علوی که در الرای صاحیح ایا  برناماۀ آسامانی بارای 
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مومنی  وارعی و افراد با تقوای حقیقی ، باصوو که از علم و معرفات الز  بهاره ای داشاته باشاند ، امکاناا  و 

 طبی و تربیتی لهان عاید نمیگردد امتیازاتی نیز حاصل است که در هیچ برنامۀ 

ر هماان دباالوره در معرفی ارزش و اهمیت ای  ضام  ناپیدای ناگههاتنی همای  باس کاه اشااره کنایم : 

 باا عواراب حالیکه در ربا  دستورا  ماتلف و چه بها متنارض محافل طبی و بهداشتی ملل غارب بارای مباارزه

در آن  ان و یکنواواتفر در لهان پیدا نمای شاود کاه یکهاوویم چاری عوارض حاصله از تجم  چربی هفتاد ن

 د ، هفتصادیم معی  و مشاص طبی پیروی کرده ویا چند روزی متحاداً و متفقااً ماداومت نمایناواحد از یک رژ

ا موفقیات یم آسمانی وود را بادون ضاام  الارای رااهری ، باتما  رژمیلیون نفر مهلمان لهان بمد  یک ماه 

ک یی ) مثالً اآور می رسانند، که اگر از ای  ررم عده ه ان شروع و در زمانی دیگر بکامل و درست در یک زم

بااز هام ررام  ،ای  بعلت انحرافا  و ضعف ایمان در ای  برنامه شرکت نکنند دهم یا یک پنجم س معذور و عده 

 ابل تولهرد و شرکت کنندگان با وحد  فکری و همزمانی در عمل و با هدفهای معنوی عالی مشتر  بهیار زیا

 است  

لتنااب از اناگفته نماند که هنوز مهلمانان بعلت غفلت و سهل انگااری از الارای دساتورا  مهاتحبا  و 

اهاً ا بارعکس اشاتبیارا تقریبااً فراماوش کارده و « مهئلۀ نیم سیر برواست  از سر سافره » مکروها  الز  به مانند 

سایلۀ عایش وربا  محرومیات از لاذا  مضار و نامشاروع تنهاا حداکثر بروورداری از اغذیه لذیذ و حال  را در 

مراتاب هالمانان بمدر پیش در مشروع وود ررار داده و افراط میکنند ولی معذالک آمار مبتالیان بامراض نامبرده 

ا نفار اله میلیونهاهمه سا»     کمتر است تا در ملل غرب تا آنجا که بمولب آمارهای منتشره در مطبوعا  فرانهه 

ن است و یهای سرطارتاسر لهان رربانی بیماری تصلب شرائی  میشوند که رربانیان آن بمراتب بیشتر از بیماردر س

رائی  ، شانفرشاان ررباانی تصالب  240000لمان فدرا  فو  کارده اناد نفری که در آ 607000از  1960سا   در

 «شده اند         بصور  سکته های مغزی ، سکته های رلبی و فلج های عضوی
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ابال عاالج و متأسفانه بیماری تصلب شرائی  یک بیماری غیر ر» و در همان گزارشها عالوه شده است که 

مان درو و نابهااولی البته بتدریج که مهلمانان شرق در اثر اوذ آداب و اصو  زندگی واو« التناب ناپذیر است 

رب در شارق مان نهبت نیز امراض غبهغرب شیفتۀ زندگی بالاصو  آن شده و کیش و آئی  وود را رها میکنند 

اماراض  مانان نیازروی می نماید بطوریکه در سنوا  اویار در مهالعه مهلمان نمایان نیز پیششیوع یافته و در لام

ی و شامنان رااهربوده است و ای  است آن تمدن کامل که برای بشر امنیت کامال از تماا  د دیاده ازنامبرده روب

انهان از  و مصونیت ه سایر تمدنها بالعکس با راهر فریبندۀ وود وسایل سلب امنیتباطنی را میتواند ایجاد کند ک

 تما  امراض را بدست وود فراهم مینمایند 

 

 

 

 

 اهمیت و ضرورت منع آب خوردن در روزه داری                        

شاود کاه  ید چنی  تصاوربنظر همگان آب ساده تری  ترکیب شیمیائی است که از ویلی ردیم شناوته شده و شا

ماان تنهاه یازن در محیط بادنآب بجز یک مای  حال  و نارل مواد محلو  ر  و وریفۀ دیگری در بدن ندارد و یا

ره ت که درباورایفی را بر عهده دارد که در طبیعت ولی برعکس آب  در محیط بدن بدان سادگی و به آن سهول

صر انیکی از ع و از نظر زیهت شناسی و شیمی حیاتی نه تنها اش رضاو  می کنند فقط عامل نقل و انتقا  نیهت

فعااال  فعال و ان مهم و موثر در ساوتمان اولیۀ الزا محیط زندۀ سلولی بشمار میرود بلکه در تجزیه و ترکیاب و

یاد کاه شاری مداولاه مای نمانیاز سنتز شیمیایی بدن نیز شرکت کرده حتی درتهیۀ ماواد شایمیایی الز  باه بادن 

 امر از حوصلۀ ای  بحث ماتصر وارج است لزئیا  
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ر محایط داز نظر زیهت شناسی و شیمی حیاتی ماهیت و کیفیت فعل و انفعاال  شیمیایی برحهاب اینکاه 

 وری از فعال مغایرناد ، بطوریکاه در محایط زناده بهایالاف ودرمحیط غیر زناده ، بااهم ماتزنده انجا  پذیر یا 

ت یا الارال یعنی در لولۀ آزمایش ممک  نیهزنده  غیر که در محیط صور  گیرد انفعاال  شیمیایی ممک  است

ارل وسایل و می پذیرد و چه بها که محیط زنده سلولی در کوچکتری  حجم و وسعت و با حد    به زحمت انجا 

در محایط  ومواد ، آنچنان بهرعت و سهولت می تواند یک ماده شیمیایی تهیه کند که در محایط آزمایشاگاهی 

ماان رابال ادی تهیه اش محتاج البراتوارهای مجهز و دستگاهها و ابزار مفصال آن هام در طاو  ماد  زلمود م

ظار ت کاه از نمالحظه ای است و یا بروی دیگر حتی با ولود لمی  وسایل مذکور نیز ساوته نشود ، از اینروسا

 زیهت شناسی واکنشهای شیمیایی را به دو دستۀ مهم تقهیم می کنند :

ر دشایمیایی  های شیمیایی والص در محیط غیر زنده و یا محیط لمادی یعنی فعل و انفعاال او  ا واکنش

فعااال  اسات معروا و شامل تما  انواع فعل و ان in vitroلولۀ آزمایش تحت عنوان فعل و انفعاال  بصور  

 که در  شیمی عمومی مورد بحث و مطالعه است  

ناوان که تحت ع ی در محیط زنده ) داول بدن یا نهوج سلولها سدو  ا فعل و انفعاال  و واکنشهای شیمیای

یا   Biochimieامی باشد و منحصراً موضوع بحث علم شیمی حیاتی ) بیو شیمی  in vivoواکنش به صور  

 شیمی بیولوژی س است 

فرق ای  دو دسته واکنشهای شیمیایی در آن است که گروه او  در محیط لمادی تااب  راوانی  فیزیاک و 

شیمی و ریاضی است و مهیر فعل و انفعاال  ربل از وروع نیز برای شیمیهت روش  است اما در دستۀ دو  گرچه 

متناسب با وواسته های محیط زنادۀ  یک نیروی ولّارۀ دیگری که آنهامذکور دوالت دارند ولی عالوه بر روانی 

ید و نیز بغیر از وط سیر بروی از فعال سلولی بوده و کمیت و کیفیت آن ماتلف و متفاو  است مداوله می نما

و انفعاال  معی  آنهم دربارۀ مواد مشاص و مواد معلاومی ، مهیرساایر واکنشاها معلاو  و مشااص نباوده و بار 

حهب هر یک از شرایط مربوط نتایج حاصله متفاو  است ماثالً در البراتاوار و در تجربیاا  لولاۀ آزمایشای از 
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یمیایی س الکل شراب ) الکل اتیلیک س لوهر سرکه یا اسید آسیتیک بولود می احتراق شیمیایی ) اکهیداسیون ش

آید ، در حالی که در تامیرا  الکلی بوسیلۀ میکربها و مامرهای مربوط همی  فعل و انفعاال  بااز هام ممکا  

است صور  گیرد ولی برحهب شرایط ماتلف عمل تامیار و کیفیات عمال اکهیداسایون ممکا  اسات ماواد 

س ای  مواد پیدا نمی شود ، به همای  in vitro)ی بولود آید که هرگز در فعل و انفعاال  آزمایشگاهی گوناگون

علت با اینکه محصوال  شرابهای حاصله از تامیر برحهب انواع مواد اولیه و نوع مامرها با هم ماتلف و مواد 

ل و انفعااال  شایمیایی رابال تقلیاد معطرۀ حاصله ازتامیر متفاو  ههتند ، اما در عی  حا  هرگاز از طریاق فعا

نیهتند وگرنه با ولود ارزانی ریمت و کثر  و وفور الکل سفید هنوز هام در صانای  اماروزی سااوت  شارابهای 

 تقلبی ارزان ریمت مشابه نوع طبیعی میهر نیهت 

که از محیط زندۀ سلولی محیطی است فعا  و از لحاظ فعل و انفعاال  شیمیایی یک محیط آزاد و مهتقل 

تما  وسایل مولود در دسترا ) عناصر و ترکیبا  شیمیایی مولود س تا حدودی می تواند مواد مورد نیااز واود 

بندر  در ساوتمان شیمیایی واکنشها  in vitroرا تهیه کند   آب در فعل و انفعاال  شیمیایی عادی یعنی بطور 

کاه مولکاو  آب باا مولکاو  ماواد  Hydrolise وارد عمل شده و مداوله مینمایاد ) باه مانناد عمال ئیادرولیز

کاه گلاوکز  شیمیایی ترکیب میشوند مثالً از ئیدرولیز نشاسته در مجاور  لوهر گوگرد ا اساید ساولفوریک ا

تولید می شود س آب که ساده تری  ترکیب شیمیایی مولود در محیط بدن است تنها وریفۀ انحال  و انتقا  ماواد 

در فعل و انفعاال  محایط  in vitroاشد و بر والا فعل و انفعاال  وشک شیمیایی شیمیایی را عهده دار نمیب

میتواند وارد میدان عمل شود و در ساوت  مواد اولیۀ بروی ترکیبا  شیمیایی مورد نیااز بادن باه  in vivoزنده 

 وای ترکیباا  آلاینوبت وود عنصری فعا  بشمار آید که نه تنها در ساوت  مواد اولیۀ الز  و سنتز شیمیایی بر

organique  رو  اساسی بازی میکند بلکه همانطورکه سایر عناصر محلاو  در آب از ربیال اسایدها و بازهاا و

مثبات و منفای در آب پااش و در عمال امالی میتوانند به دو لازء اولیاه تجزیاه شاده و باا بارهاای الکتریکای 

یی گردد اما از شگفتیهای فعالیت هماه لانباۀ آب وارد میدان فعالیت واکنشهای شیمیا Ionisationیونیزاسیون 
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مولکولهایی از آب رادرند در مایعا  بیولوژیکی ) وون ا لنف و سایر مایعا  بدن در محیط زنده نیز یکی اینکه 

شارایطی و باا س که رهمت اعظم آنها را آنجا تشکیل میدهد عیناً شبیه اسیدها و بازها و اماالی ماذکور در تحات 

ای که دو لزء اولیۀ وود اکهیژن و هیدروژن فعا  تجزیه شده و با بارهای الکتریکی مثبت ا  آلیه مداوله ترکیب

اگرچه ای  تجزیه بصور  که و منفی در محیط منتشر و در فعل و انفعاال  شیمیایی و حیاتی بدن شرکت نمایند 

تجزیۀ آب باه عناصار اولیاۀ واود کاه یونیزاسیون حقیقی نبوده و عملی مشابه آنهت اما از انجا  فعل و انفعاال  

دارای بارهای الکتریکی مثبت و منفی میباشد ناه تنهاا در عملیاا  سااوتمانی بادن و تولیاد ماواد شایمیایی الز  

شرکت مینماید ) بدان سان که در نباتا  از آب باالوره چربی سااوته مای شاود س بلکاه حتای در مقاا  دفااع از 

شده و با تغییر ساوتمان شیمیایی آنها ، اثرا  مضر و سمی آنها را ونثی می  محیط بدن با بروی از سمو  ترکیب

 حث سم شناسی کالسیک امروزه است : کند که هم اکنون وود ای  مورد باصوو موضوع ب

در للاد او    ،استاد معاروا فرانهاوی کاه شاهر  لهاانی دارد PR. Rene Fabreپروفهور رنه فابر 

ینکه چگونه بدن رادر است اثرا  بروای از سامو  را واود ونثای نماوده و از کتاب سم شناسی وود در مورد ا

سمیت آنها بکاهد شواهد بهیاری از راههای سنتز شیمیایی در  بدن را تشریح نموده که از آن لمله اسات ونثای 

کردن و کاست  اثرا  سمی بروی از سامو  از راه ترکیاب دادن بروای از سامو  باا ذرۀ هیادروژن مولاود در 

میتیلی  آلدئیادها ویاا ترکیاب دادن بروای از سامو  باا ذرۀ ولکو  آب از ربیل کلرا  و اسید پیکریک و بلودوم

آب مانند نیتریتها ، سلفیت ها آلدئیادها ،آلکلهاا و آساید اکهاالیک بنازی  و آساید  مولکو  اکهیژن مولود در

ند طبیعت هرگز هیدروژن والص بطاور بنزوئیک و کلشی سی  و مورفی  و سپس در مورد اینکه در بدن نیز بمان

س نشان میدهد که ای  عنصر شایمیایی  Reduction) عمل احیاء ا  طبیعی ولود نداشته ولی واکنشهای مربوطه 

گرچاه در حالات طبیعای عناصار » بطور والص ایجاد شده و وارد فعل و انفعاال  شیمیایی میگردد ، مینویهاد : 

محیط زندۀ سلولی هرگز ولود ندارد و نمی توانند بدون ترکیب والص در ) هیدروژن و اکهیژن س بطور  مذکور

با مواد دیگر بطور آزاد باری بمانند ) یعنی حتماً بالفاصله پس از ورود یا ایجااد عنصار آزاد و فعاا  آنچناانی در 
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ه هر ورات محیط بدن فوراً ترکیب شده و از میدان عمل وارج می شوند س اما محیط زندۀ سلولی آنچنان است ک

) مقتضی شود س میتواند ای  دو عنصر را از تجزیۀ وود آب مولود در بدن ، دو عنصر اولیۀ مورد احتیاج  باواهد

یعنی بدی  وسیله بدن راادر اسات  1وود )اکهیژن و هیدروژن س را تهیه و به مصرا احتیالا  حیاتی وود برساند

باستثنای موارد نادری باه  س in vitro)       ۀ آزمایشمحیط وارج و در لولدر موارد ضروری بروالا آنچه در 

و الزاء اولیه اش را )اکهیژن و هیدروژن  س  in vivoالزاء اولیه اش تجزیه نمیشود ، وودش آنرا تجزیه کرده )

در ساوت  مواد و ترکیبا  شیمیایی مورد نیازش از ربیل رندها و چربی ها و غیره از طریق سنتز شایمیایی بکاار  س

 د بر

می  مراحل را میتوان در مورد سنتز شایمیایی الز  در سااوتمان  ماواد ماورد نیااز بادن یاا تبادیل و عی  ه

در محیط بدن در نظر گرفت ، که ای  موضوع ماصوو و منحصر به محیط بادن استحاله مواد زاید بمواد دیگر 

را بدسات  تجزیاۀ واود آب ماواد اولیاهانهان نیهت بلکه در تما  محیط زندۀ سلولی فعالیتهای حیاتی رادرناد از 

آورده و برای تهیۀ مواد مورد نیاز بکار برند ، چنانکه سنتز شیمیایی رندها و نشاسته ها و چربی ها  و پروتئیادهای 

ن و اکهیژن و کرب  و آز  بکمک ماواد معادنی واا  و ناور ژنباتی در گیاهان از عناصر اولیه ای بمانند هیدرو

کامل صور  میپذیرد و واضح است که اگر اکهیژن و از  در هاوا و زمای  هام بطاور  آفتاب بوسیلۀ آب بطور

آزاد باشد ، هیدروژن و کرب  آزاد رابل لذب در طبیعت هرگاز ولاود نادارد بلکاه محایط زنادۀ سالولی بایاد 

ز راه و ترکیبا  هیدروژنۀ دیگر و کرب  را از گاز کربنیک هوا و کربناتهاای واا  اهیدروژن را از تجزیه آب 

                                                 
دیسوتن  و یتوو و   دآ  و و رفورفر     وو  دآ دفوی حوتتی چتورری   وت  ـ پروفسور  فور ر    ریورکی یت توج دک ور    1

ررجته ری ی و : ودی یهری دچترء و دیستودستر  یرگز     و  جودگرنوه دن ورن نتترترنوو   بوه  ور رو  ه اتور یوردآی  رف هور 

 لی گرگر   د ی  ه ررن و  یررالً د ربرط  د نو یه ودسطۀ عتل    دن رن ودی یهری حتتترئی    دک  رر   عبر ر و دآ دجسرن

( یووووه دک   ووووت  دیستودسووووتر  یتزروووور   وووور دچتوووورء  د  ر ووووتج  Cycteine( و ستسوووو )ت      Glutathion  (گ رروووررتر  

یه دیسوتن  و یتوو و    آد   2O  Hـــــ  H2 + O( گرک و رثالً دآ  و   رررل Oxidoreductionدیستوو  ویستر    

ودچ ردق سترن کر رریتب  ر  نهور و ئتوو و       تفورف یر یوری حوتتترئی سو رل حوه ، دیستن      رف ر  ه س رلهر 

رترسو.    یر  رف ی قو ت دچتر ی  وگی  ر ی وجر   د   یه رر رط دسوج  وه ریو  رت گورگر ی ستسو )ت  و گ رروررتر . 

  sulfhydrileک ه دیر دیستن  چر  ه دآ ر زکۀ  و  ه رفورف دیستودسوتر  رریتبورت گورگر ی نورربر ه یوه   ورن سو  تو 

 آد  حوووه و رت ردنووو  وورف دچتوورء سووترری  ترن ووو  سووتوپتبرکی کوور   وور ور ت ت  واتووره گوور    یسوو  و  سووو ئتووو و نر

و رعبه دگر یتو و    و جذو رریتوب  ی سو  ر ه حووه و نورد ربووکل   ورن سو  تو کی نترکوو ر  ور الً دیسوتن   آد  حووه 

واز سمیت  ن  کاهدمو و کووسیسمتبد کمو   مه    زوئتوی و اتوره  د دیسوتوه نتور هرت ردنو سترری دآ قبتل رر فت  و دستو   

 اس     میا   ضرو ی نب  ا تجزود کر ه و    سهختن میا  الزم اجزاء ننرا کاه  کر .
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تجزیه وترکیبهای گوناگونی تهیه کند  فراماوش نکنایم کاه بشار اماروز چربیهاای نبااتی را گرفتاه و باه کماک 

هیدروژن آنها را به چربی اشباع شده تبدیل کرده و در تحت عنوان روغ  نباتی بکار میبرد که ای  تنها شااهکار 

نشده را باا اتمهاای هیادروژن اشاباع نماوده و صنعت عظیم روغ  نباتی در لهان است که روغنهای نباتی اشباع 

گذارده اندو ای  وودش یکی از دهها فعال و انفعاا  شایمیایی مربوطاه در بادن « صنای  روغ  نباتی» اسم آن را

تازه بایاد او  هیادروژن الز  را از آب در و حیوان و انهان است که در طبیعت وود به وود انجا  میگیرد  نبا 

آیا بدن ای  هیدروژنها را از کجا میاآورد؟ بلای فقاط از آب تاأمی  مای کناد   باا در نظار صنعت تهیه کند  ولی 

گرفت  مراتب فوق دیگر محتاج به شری نیهت که آب وارده به بدن انهان تنها وریفۀ انحال  و انتقا  الها  رابل 

بشمار میارود و ن شیمیایی بدن حل را بر عهده ندارد بلکه از نظر شیمی حیاتی یکی از مواد اولیۀ الز  در ساوتما

 بدن رادر است که از تجزیۀ وود آب مواد و ترکیبا  ضروری دیگری را تهیه کند   

در پیش توضیح دادیم که بدن رادر است از مواد اولیۀ الز  چربی های مورد احتیاج وود را تهیاه نمایاد و 

از تما  ماواد مولاود در دساترا اساتفاده لذا ورتی بدن روی احتیاج طبیعی وود دست بهاوت  مواد چربی زند 

وواهد کرد که وود آب نیز یکی از مواد بشمار می رود و ورتی در حا  روزه داری عالوه بر ماواد غاذائی آب 

هم وارد بدن نشود و با توله بمصارا زیاد و احتیالا  دائمی بدن نهابت باه آب ورتای در بادن از لحااظ آب 

بدن وواه ناوواه متورف شده وبلکه برعکس چنانکه ذیالً تشاریح مای  کمبودی حاصل گردد عمل چربی سازی

نمائیم بدن ناچار است از راه احتراق مواد ذویرۀ وودش آب الز  را تهیه کند یعنی در حا  روزه داری پرهیز از 

رای تأمی  و هم از راه بکار انداوت  مواد ذویره بآب هم از راه ایجاد اوتال  در سنتز شیمیایی عمل چربی سازی 

آب الز  در نتیجۀ احتراق برای نیل به مقصود کمک می کند  میادانیم کاه آب در بادن وریفاۀ شهات و شاوی 

وون و نهوج و اعضا را داشته و روزانه مقادیر زیادی مالوط با ادرار و ضم  تعریق و هم برای تنظایم حارار  

ئی تاأمی  نمایاد کاه رهامتی از آن از واارج بدن از راه تنفس دف  میشود و الز  است مقادار مصارفی را از لاا

بصور  آب و مایعا  دیگر و مواد غذائی تأمی  می شود اماا رهامت دیگار نیاز از احتاراق رنادها و چربیهاا در 
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محیط سلولی بولود میآید   بطوریکه اگر شاصی ساعا  متمادی هم آب ناورد معذالک باز هم مقادیری آب 

می نماید بنابر ای  ورتی مدتی آب از واارج وارد بادن نگاردد بادن    یرون دف از راه کلیتی  و تنفس و للد به ب

آب الز  واودش آنارا از راه احتاراق برای حفظ تعاد  بیولوژیکی وود مجبور است در عی  رناعت به حادارل 

دن از هیدروژن مولود است تا با اکهیژن وارده باه بامواد چربی و رندی ذویرۀ وود ) که در همۀ آنها مقادیری 

هوا در ضم  سووت  در محیط سلولی تولید آب نماید س تهیه کند یعنی ای  عمل روی مقتضیا  وود بدن انجا  

مای   میپذیرد و مفهو  وارعی احهاا سوزش و عطش حاصله از نرسیدن آب به بدن را با توله به دو اصل فاوق

اه تبایر باار آب ضام  تانفس از ریتای  توان در  کرد که هم در اثر کمبود آب در بدن عمل تبرید بدن از ر

عرق متورف شده و شاص احهاا گرما می نماید و هم بدن مجبور است برای تأمی  آب الز  عمل احتراق را 

 تشدید کند یعنی تشنگی بمراحل کما  ممکنۀ وود میرسد 

اتلف مبشواهد  گرشاید بعلت عد  آشنائی اکثریت بماهیت امر ، اهمیت موضوع از انظار مکتو  بماند اما ا

 :فعل و انفعا  معکوا در بدن اشاره کنیم ارزش و اهمیت موضوع روشنتر میگردد انجا  اینچنی  

ان  مرم ممقاومت حیوانا  در برابر تشنگی و گرسنگی یکی از ای  موارد حهاا و مهم حیاتی است که 

ا تاأمی  ررار  الز  حاوود میتواند نیرو و و میر آنها میشود زیرا حیوان تشنه و گرسنه با احتراق چربیهای ذویرۀ 

س پاباالوره  واد ساده تری گردیده ونماید که در هر عمل مولکولهای چربیهای ذوییره شکهته شده و تبدیل بم

 ن یا عمال احتاراق) اکهیداسیو         از احتراق در بافتها و سلولها آوری  رهمتی که از ای  عمل سووت طبیعی

م بنیاک کاه لهاهوا س باالوره در بدن باری میماند عبارتهت از مقداری آب و گااز کر ژنبوسیلۀ اکهی شیمیایی

قاداری کاه ماویر در ضم  تنفس از راه ریتی  دف  می شود ولی آب در لریان عمومی وون وارد شده و به هر 

ز راه از آن نیز ابرای رساندن غلظت وون به حد طبیعی الز  است در وون میماند و مازادش یا مقدار بهیار کمی 

 تنفس صرا تبرید بدن میگردد :
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ت کاه بطور کلی وض  محیط داولی بدن چه در انهان یا در حیواناا  یاا ساایر مولاودا  زناده طوریها

مال عه ابتکاار رهمت اعظم احتیالا  وود را از راه تبدیل مواد شیمیایی مولود در دسترا واود میتواناد از را

مایاد نو برطارا  شیمی حیاتی یا بیوشیمی مورد مطالعاه رارار میگیارد س تاأمی  شیمیایی ) مطابق با اصولی که در

 یعنی در موارد ضروری و اضطراری از موادی که در دسترا دارد مواد دیگری را تهیه کند  

  طبیعای زندۀ سلولی اسات یکای از احتیالااآب در عی  حا  که از اساسی تری  عناصر اولیۀ هر محیط 

باود یگاردد و کموارد بادن ممرتباً از محیط وارج بصور  آشامیدن یا همراه با ماواد غاذائی بدن نیز میباشد که 

 لاف گردیادهاحتیالا  بدن را در لریان فعالیتهای بیولاوژیکی و فیزیولاوژیکی و کارهاای مکاانیکی و غیاره ت

ا  ود احتیالاکمبا م آنچه در رواهر امر به چشم میااورد چاه بهاا بادنمینماید ولی در موارعی نیز علیرغلبران 

ودش واشایمیایی  وود را از لحاظ تأمی  آب بدون اینکه ما متوله باشیم وود به وود از راه تجزیه و ترکیبهاای

اق رندها و چربیهاا سدر بدن از ربیل احتر Organiqueتهیه نموده و رف  احتیاج نماید که از سوزاندن مواد آلی) 

عنای احتاراق ییا پروتئی  هاس همیشاه مقاداری آب تولیاد مای شاود    Aibumin oides)        و آلبومینوئیدها

 کامل مواد آلی باالوره منتهی به گاز کربنیک و آب میگردد 

آب حاصااله از احتااراق مااواد نااامبرده را در باادن در اصااطالی شاایمی حیاااتی بااه نااا  آب متابولیااک ) 

Metabolique درونی )   س مینامند و چون در داول بدن تولید میشود به اسم آبEndogene  س نیز می نامند

که مقدارش برحهب مواد آلی رابل احتراق در بدن فرق میکند : بنا به آزمایشهایی که در علم فیزیولاوژی انجاا  

س و سایمونه)   Barsس ، بار )   Jacoutگرفته و سه نفر از فیزیولوژیهت های معروا فرانهوی به نامهای ژاکو )  

Simonnet  تغذیۀ حیوان  »س در کتاب « »Nutrition Animal   مشروحاً بیان داشته اناد ، ایا  «  1960ا سا

بطوریکه در علم فیزیولوژی حهااب کارده اناد کاه از احتاراق  آب از سووت  مواد آلیه در بدن بولود می آید

شاده و از گار  آب تولیاد  55س در حادود  Glucose) برحهب رند میوه یاا گلاوکز           گر  رند 100کامل 

گار  آب بولاود  41گر  پروتئی  در حادود  100گر  آب و از احتراق  107گر  چربی در حدود  100احتراق 
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میآید و در نتیجۀ تولید ای  چنی  آبی است که احتیالا  حشرا  و مولودا  زندۀ زیرزمینی و بروی حیوانا  

یواناا  در شارایط ساات یاا در صاحاری صحرانورد را کامالً تأمی  مینماید  به همی  علت اسات کاه بروای ح

وشک و سوزان مدتها بدون احهاا احتیاج به آب میتوانند راه روند و بار برند و زنده بمانند زیرا آب الز  وود 

را از احتراق مواد آلی ذویره و ماصوصاً چربیهای ذویرۀ بدن تأمی  می نمایند و لا دارد بعناوان مثاا  باه یاک 

بهتاری  شااهد زنادۀ ایا  مهائله شاتر اسات کاه در کوهاان واود  روزانه اشاره کنیم :مورد تجربی از مشاهدا  

مقادیری چربی ذویاره دارد و در موارا  لازو  از احتاراق آن آب الز  را تهیاه میکناد و از ایا  روسات کاه در 

راه  سفرهای طوالنی صحاری وشک و سوزان عربهتان تنها ای  حیوان است که بدون احتیاج به آب از وارج از

احتراق چربی ذویرۀ وود ) در نتیجۀ کار و فعالیت و احتیالا  طبیعی بدن نهبت به تاأمی  کاالری و نیاز تاأمی  

ضمنی آب الز  س حدارل آب مورد نیاز را تأمی  نماید که ای  مهئلۀ باریک به صور  یک معمای کامل العیاار 

و دانشمندان بشر را به وود مشغو  کرده بود که  ویک پدیدۀ شگفت انگیز دستگاه آفرینش ررنها بود افکار عقال

چگونه حیوانی به آن هیکل درشت باصوو با آن کاار سانگی  یعنای بااربری در سافرهای طاوالنی صاحاری 

وشک و با ولود حداکثر احتیاج به آب و غذای کافی ، معذالک مدتها میتواند در صاحاری وشاک و ساوزان 

، رکت کناد تگی و تشنگی راه رود و بار برد و در لنگهای طوالنی شاعربهتان و سرتاسر مناطق حاره بدون وه

که ای  موضوع نه تنها از لحاظ افکار عمومی بلکه مدتها افکار دانشمندان و محققی  غرب را باود مشغو  داشته 

 و پس از تحقیقا  مفصلی باالوره در نتیجۀ تکمیل وسایل آزمایشگاهی و پیشرفت علو  فیزیولوژی و بیولاوژی

و غیره در ررن اویر راز لالب شتر از نظر دانشمندان کشف و مورد بحث و تحقیق وار  گردید بطوریکه سه نفار 

در للاد  Leroyفیزیولوژیهت نامبرده ) ژاکو، بار و سیمونه س به همراهی یک استاد دامپروری فرانهوی باه ناا  

 Nouvelleرانهاااوی از ساااری دائاااره المعاااارا ف 1964چااااپ Nutrition Animalچهاااار  کتااااب 

encyclopedie agricole  طارت شتر در مقابل تشنگی با ولاود کاار عضاالنی »     می نویهد :  دربارۀ شتر

ساتی که انجا  میدهد مدتهای مدید کنجکاوی محققی  را برانگیاته بود  در حقیقت شاتر راادر اسات چنادی  
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نگی  طی ای  مد  فقط از چند بوته علف صحرایی هفته ) بویژه در زمهتان س تشنگی را تحمل کرده و بدون تش

)   سدلوع و عطش نماید  شتر میتواند حتی تاا دومااه بادون آشاامیدنی حتای لرعاه ای آب تعااد  اوساموزی

Osmotique  س وود را محفوظ نگاه دارد  تاا مادتها تصاور میشاد مقاومات شاتر بعلات ایجااد ذویارۀ آب در

که به همی  نهبت آن سلولها را به ناا  سالولهای آکیفار  ن می باشدسلولهای ماصوو مولود در معده یا کوها

آکووا در التی  به معنای آب است و محققی  و دانشمندان فرض   Aqua )کلمۀ cellules aquifersنامیدند 

می کرده اند که در کوهان یا معدۀ شتر سلولهایی ولود دارند کاه در شارایط عاادی آب را ذویاره کارده و در 

شامیت نیلها  )     رعاادی آن را صارا احتیالاا  بادن شاتر مینمایناد س لایک  فیزیولوژیهاتی باه ناا حالت غی

Schmidt Nilsen  س مالحظه کرد که مقدار آب مولود در شکمبۀ شتر ویلی کمتر از سایر نشاوار کنندگان

از نظار دانشامندان  و همچنی  مقدار آب مولود در کوهان نیز چندان زیاد نیهت   مهئلۀ حاایز اهمیاتمی باشد 

ای  بود که در کوهان شتر مقدار زیادی چربی ولود دارد که در موار  گرسنگی مورد استفادۀ ای  حیاوان رارار 

مواد چربی و رندی و سایر مواد آلی همیشه مقاداری آب میگیرد ولی بعدها پس از اثبا  اینکه در نتیجۀ احتراق 

وره مهلم گردید که چربیهای کوهان تادریجاً ساووته و در نتیجاه در محیط تولید می شود باالدر نتیجۀ احتراق 

 مقداری آب درونی ) آب آندوژن س یا آب متابولیک تولید مینماید  

فرضیۀ ردیم ا مبنی براینکه شتر رادر است مقداری آب در وود ذویره نماید ا بدی  دلیل بدلود آمده بود 

در دسترا شتر ررار میدادند ای  حیوان تمامی آب را نوشیده که چون بعد از مهافر  طوالنی ورتی آب زیادی 

و عجیب اینکه تمامی آب لذب بدنش میگردد ) شمیت نیل س  ضم  مشااهدا  واود ماوارد لاالبی را ثبات 

رض ده دریقه آشاامید س بایاد کرده است از آن لمله اینکه شتری را مشاهده کرده است که صد لیتر آب را در ع

نمی کند  شتری که گرسنه است میتواند حتی تاا        دانهت که شتر هرگز ای  مقدار آب را در بدن وود ذویره

درصد وزن بدن وود را از دست بدهد هنگامی که به آب دسترسی یابد رادر است که در عرض چناد دریقاه  25

هی را که شتر میآشامد فقط است که در حا  مقدار آب رابل توله کمبود فوق را لبران نماید ولی مهلم گردید
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صرا لبران اتالا وزن بدنش میگردد و از آن بیشتر را ) از آنچه که از وزن طبیعی اش کم شده س نمای تواناد 

عمال  Metabolismeشمیت نیل س  که یک گروه مجهز علمی باه صاحرا فرساتاده تاا متابولیهام ) بیآشامد  

و تحلیلهای شیمیایی در محیط زنده را گویند س آب را در بادن شاترمطالعه کنناد ، طارات واارق هضم و تجزیه 

العادۀ شتررا در مقابل تشنگی بطریق زیر تولیه می نماید که شتر مثال ساایر حیواناا  صاحرایی ، ادرار واود را 

اری است سات که پس از غلیظ می سازد مثالً موش کانگورو که یکی از پهتانداران صحرایی است ، دارای ادر

 25س تاا Deshydatation) دزئیداتاسیون دف  فوراً سات و لامد میشود و از طرا دیگر در اثر دف  آب زیاد 

درصد از وزن بدن شتر کاسته گردد ای  حیوان دچار ناراحتی نمیگردد ا بعنوان مقایهه باید بگوئیم که انهان اگر 

اثر کمبود آب از دست بدهد ناهت به حا  هاذیان افتااده و شاعور  در صحرا ده درصد از وزن بدن وود را در

 می گردد  ءوود را از دست داده و باالوره دچار اغما

برحهب تحقیقا  دانشمندان و فیزیولوژیهتهای ماتلف کیفیت مقاومت شتر در برابر تشانگی باا ماتصار 

د ا بطوریکه عالوه بر دانشمندان ناامبرده اوتالا نظرهایی باز بر همان اصل تبدیل چربی کوهان به آب برمیگرد

» س در کتااب واود باه ناا  O . Kolbیکی دیگر از فیزیولوژیهت هاای معاروا فرانهاوی باه ناا  ا   کولاب ) 

س درباارۀ شاتر  1965چااپ   Physiolojy des animeux domestiques) «فیزیولاوژی حیواناا  اهلای 

شتر رادر اسات مادتها بادون آب باه سار بارده و دچاار نااراحتی  »    تحقیقا  وود را به شری زیر نقل می کند 

درصد از وزن بادن شاتر کاساته شاود بااز هام نااراحتی در  30در اثر کمبود آب ) دزئیداتاسیون س اگر تا نگردد 

درصد از وزن بدن واود  12حیوان بولود نمی آید حا  آنکه میدانیم اکثر پهتانداران نمی توانند اتالفی بیش از 

با شری فوق معلو  میگردد که علت ولقت عجیب شتر از لحااظ مقاومات در برابرتشانگی ) « حمل نمایند     را ت

حتی وهتگی و گرسنگی س در اصل متکی است بر مکانیهم هضم و احتراق لربیهای ذویره و تولید مقادیر رابل 

رمز حل معمای راهراً الینحال گر  آب تولید می شود س و آنچه کلید  107گر  چربی  100تولهی آب ) که از 

در ولقت عجیب شتر بشمار می رود که فقط بااطر عد  امکان در  آن نکته و کشف آن رمز ) تولیاد آب از 
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هضم چربی س بود که ای  موضوع ررنها برای بشر بصور  یک معمای لالب درآمده بود و هام باااطر اهمیات 

ع مولودا  زنادۀ حیاوانی و نبااتی بارای للاب اهزاران انوکشف ای  راز بود که در چهارده ررن پیش، از میان 

توله بشر نهبت به مهایل پیچیدۀ حیا  باصوو در مورد شتر که تما  مهائل حیااتی رااهراً بارای انهاان حال 

شده بود مگر یک نکته ) یکی دو ماه مقاومت در برابر تشنگی س که یکباره رارآن انگشات بار روی همای  نکتاه 

نوع بشر باصوو تما  عقال و حکما و دانشمندان را برای مطالعۀ ای  کیفیات  17واشعه آیۀ گذاشته و در سورۀ 

الی االبل کیف ولقت : آیاا پاس چارا باه شاترنظر غیر عادی در ولقت شتر دعو  به مطالعه نمود : افال ینظرون 

در ولقات شاتر) در نمی کنند که در کیفیت ولقت آن تفکر و تأمل نمایند ؟! یعنی با مشااهدۀ وضا  غیرعاادی 

همان حالی که حیوانا  دیگر در اثر تشنگی مقاومت نداشته تلف می شاوند و شاتر مادتها بادون آب باروالا 

بایهات تأمال و تعقال کنناد   مای فطر  حیوانی و عاد  تجربه و تصورا  انهان ا راادر اسات زنادگی کناد س

ود را برای تأمی  نیروی الز  مصارا مای بطورکلی در موارد ضروری و در حا  احتیاج بدن چربیهای ذویرۀ و

کند که در آن ضم  ، مقداری آب تولید شده و صرا کارهای حیاتی بدن میگردد و باا تولاه باه ایا  اصال ، 

که اگر بدن هم از لحاظ غذا و هم از لحاظ آب در مضیقه باشد برای تأمی  نیرو و  نکتۀ همه و رابل توله اینهت

 ور است که چربیها را بهوزاند  آب مورد نیازش از دو لهت مجب

 پس در حا  روزه داری بعلت عد  صارا آب بادن از دو لهات احتیااج باه شکهات  مولکولهاای ماواد

 غذایی ذویرۀ مولود در وود را دارد :

نای تاراق ) یعهم از لهت تأمی  کالری برای فعالیتهای درونی و بیرونای و هام بارای تاأمی  آب از راه اح

 می ساوتس            ز آب در صور  ضرور  چربیعکس همان عملی که ا

ای  است که گرچه آب راهراً یکی از ترکیباا  سااده و شاناوته شاده در دیگر  مهم و رابل ذکرموضوع 

و  را می شناسد مهلماً از کثار  وضاوی مهائله بنظارش ساؤالی زایاد طبیعت است و از هر کس سؤا  شود آب

حقیقی در حق آب صاور  نگرفتاه  اگر ووب توله شود هنوز شناسائیاحمقانه آمده و تعجب وواهد کرد اما 
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است و هنوز بهیاری از وواو و امتیازا  آب از لها  ماتلفه مکتو  از انظار اسات کاه یکای هام واواو و 

اثرا  بیولوژیکی و فیزیولوژیکی آب می باشد ) که اگر توفیق حاصل شود برای آینده بحث نهبتاً لامعی لازو 

انی های ای  انجم  منظور گردیده س و اینک به یک مورد دیگری از علل من  صرا آب در برناماۀ برنامۀ سانر

روزه داری که توسط یکی از اطبا مورد بحث ررار گرفته است ذیالً بطور والصه اشاره می نمائیم : آراای دکتار 

تحریر درآورده و منتشر نموده اند رشتۀ  به« روزه از نظر پزشکی »پریور در مقالۀ نامبرده در پیش که تحت عنوان 

 د :نژیم مطلق ) روزه داری س نیز چنی  می نویهدر مورد اهمیت حذا آب در برنامۀ ر

روری ممک  است ربو  کرد که پرهیز از غذا در حا  روزه داری بمنظاور صارا ذواایر زایاد بادن ضا» 

ساؤا  عباار   ز نکارده اناد؟ پاساخ ایا را مجا« آب ووردن »است اما به چه دلیل در برنامۀ اصولی روزه داری 

ادی و است از اینکه اگر در نظر بگیریم بیشاتر عاد  تعادلهاای عصابی و تیاک هاای ماتلاف ) تحریاک غیارار

روزه  موضعی عضوی س و تشنجا  گوناگون بعلت ازدیاد آبی است که در بی  نهوج عصبی ذویره مای شاود و

باه  آب بی  سلولهای نهوج عصابی مای گاردد اعصااب راداشت  و عد  صرا آب به تدریج که سبب دف  ای  

النی حا  وود می گذارد  باوبی روشا  میگاردد کاه چارا روزه داران از شار اباتال باه تشانجا  ماتلاف عضا

عظم اداری رهمت  با در نظر گرفت  اینکه در پایان یک ماه روزه«   ماصوصاً تشنجا  عصبی در امان ههتند     

ه وواب رفتا ار بدن سبک گردیده ، و چربی ها و رندهای بدن حذا و باالوره اعضاءسمو  داولی دف  شده و ب

  عصابی بیدار و اوتالال  بیولوژیکی بدن برطرا گردیده و به شری فاوق در اثار واروج آب زایاد بای  سالو

ری اروزه د  تشنجا  عصبی حذا گردیده هم اکنون باوبی می توان دریافت که چرا تا مدتها پس از اتما  ایا

بمراتاب  ، روزه داران به یک راحتی و عد  فشار درونی و آرامش عصبی نائل مای شاوند کاه در افاراد حهااا

 محهوا تر است  

اما ناگفته نماند که متأسفانه رهمت اعظم مهالمانان بعلات بای وباری از اهمیات نعمات بزرگای باه مانناد 

، بعلات اینکاه ندانهاته و بادون تحمال  آرامش عصبی در عصر حاضر و نجا  از رید فشاار و تشانجا  عصابی
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وهارتی به ای  نعمت به سهل تری  راهی دست می یابند ردر آن را ندانهاته و در اثار ساهل انگااری و غفلات ) 

باصوو در نتیجۀ غرور حاصله در مقدا مآبان س و بالفاصله پس از رمضان در اثر پرووری و افراط در تغذیاه 

و آرامش عصبی را از دسات میدهناد و همردیاف ساایر ملال و پیاروان ساایر بدن ویلی زود تعاد   بیولوژیکی 

ممالک و مکاتب به امراض ماتلف عصبی و گوارشی و اوتالال  بدنی مبتال می گردند و بااطر همی  غفلت و 

سهل انگاری ها است که چه بها بروی از مهلمانان روزه دار سالمتر از سایر ملل نباشند و چاه بهاا بعلات تبعیات 

کورکورانه و بدون تفکر و تأملی در تعالیم عالیۀ کیش و آئی  وود فقط رناعت به عمل در محادودۀ والباا  و 

تاازه ایا  اباتالء ماصاوو گروهای  کروها  و مهتحبا  بی بهره بماننادمحرما  نموده و از فوائد تبعیت از م

ای  لحاظ نیاز سهات و متالاف  است که الارل در مراعا  حریم والبا  و محرما  لدی ههتند وآنان که از

 اند از تما  مراتب بروورداری وارعی از فواید ای  تعالیم عالیه بی بهره اند س 

یم تشاریح برنامۀ اسال  مورد مطالعه ررار دادآنچه در اینجا دربارۀ روزه یعنی انتااب یک رژیم سالیانه در 

  عوامل ماالف سالمتی بدن انهان باود ، اماا نکتاه علل و اهمیت روزه از لنبه های علمی در زمینۀ مبارزه با تما

ای که از نظر دانشمندان موضوع مورد بحث رابل توله و تصریحش رابل اهمیت اسات عبارتهات از اینکاه ولاو 

پرهیز از هرگونه غذا و آب ) ووردنی و آشاامیدنی س در برناماۀ روزه داری باتولاه باه دالیال ماذکور در فاوق 

، هنوز نکا  باریک و رابل طری چندی نیز در مورد حادود عمال و محادودیت هاای  معقو  و منطقی هم باشد

به نظر می رسد که به سهم وود لالب توله است از آن  مبهم یا راهراً بی ربط یا زائدی ) البته از نظر راهربینان س

و کامال آن مهاتلز   لمله اینکه اگر نظر به فوائد طبی و بهداشتی ناامبرده در برناماۀ روزه داری الارای صاحیح

پرهیز ازووردن و آشامیدن باشد پس چرا پرهیز مطلاق شارط صاحت روزه رارار گرفتاه اسات کاه در آن حتای 

مانند غبار غیرمآکو  یا شیئی دیگر و نیز رطره ای از به صرا عمدی کوچکتری  ذره ای از ووردنی  یا ماده ای 

د ه فقط یک رژیم غذائی بهداشتی است پاس بمانناآب یا آشامیدنی مولب بطالن روزه می شود یعنی اگر روز

نوشایدنی هاایی را بالماان  اد غذائی کم نیرو ا کم کالری ا و     که صرا موسایر رژیمهای غذائی کامل طبی)
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میداند س نبوده و صرا هر ماده ای الارل به مقادیر کمتری که از لحاظ ایجاد نیرو ویا تأمی  کالری یا رف  احتیاج 

 برابر آن پرهیز کامل ، ناچیز و بی اهمیت است مجاز نشده است؟مهم بدن در 

ه آن است ک ممک  است در بادی امر چنی  به نظر رسد که پرهیز مطلق از صرا الزاء مواد غذایی بااطر

 قادار رابالدر طو  مد  روزه داری تکرار صرا مقادیر کم ووردنی و آشاامیدنی ، بااالوره در پایاان روز بم

ها است تر از اینحهاسیت موضوع باالکامل را بی تأثیر نماید ، ولی ررافت ورژیم غذائی  برنامۀ و تولهی رسیده

ضوع از مرحله مو ، بلکه پاسخ ای  مهئله محتاج به بذ  توله کاملی در ماهیت اصل مهئله است ، چرا که در ای 

دی  معنی بوود وارد می شود دائرۀ بحث در محهوسا  و مادیا  وارج شده و به مرحلۀ لدید هدفهای معنوی 

و در  اشاتی مطاریکه در پیش اشاره گردید ، برنامۀ روزه داری در اسال  اساساً در وارج از هدفهای طبی و بهد

ا صلی واود رمافوق آنچنان لنبه های محدود لهمانی و راهری سیر می کند و بر اساا اوالو و ایمان مهیر ا

ن حقیقای و می شود که ماصوو مکاتاب ادیاا    نبه های معنوی متکیپیش گرفته و بر فلهفۀ فوائد نامحدود ل

ری از تعالیم آسمانی است و بااطر همان هدفهای عالیه است که در پایش گفتایم اگار شااص بقصاد برواوردا

اه تما  اه دوازده ممولو به لای یک » فوائد طبی و امتیازا  بهداشتی و به منظور تأمی  سالمتی وود روزه بگیرد 

ای معنوی ز لنبۀ هدفهااز نظر اسال  و « امتیازا  بهداشتی آن بروودار شوددار بوده و از تما  فوائد طبی و  روزه

  کرده است           ی زائد و باطللمع« موضوع » 

هیچگاه بر بنیان وواسته های میل و ارادۀ بشاری و بناا باه مقتضایا  » با توله به اینکه تعالیم ادیان حقیقی 

و عمالً در لهت موافق مقتضیا   نموده ) ولو غالباً بموازا  وواسته های روحینتکیه « اطالعا  او  عقل و علم

بر همان اساا بولود آمده اند بلکه در مراحلی ، اصو  و مبانی کامالً بکار مفیاد    ری او پیش می روند س ونهفط

الب نموده اند  از اینرو الز  نیهت که تماا  ونیک و بی سابقه با وود آورده و تبعیت از آنرا برای پیروان وود و

مراحل ماتلف یک یک طاعا  و عبادا  درست در سطح افق فکری او ررار گرفته و تما  الزاء آن در رالاب 

و تفوق رهبری مفیدش « بلکه اگر در اصل ، حقانیت آن مکتب و اصالت تعلیمش مهلم » فلهفۀ ذهنی او بگنجد 
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از آن پس تبعیت از الزاء احکا  ولو راهراً همرا  منطق مورد نظر » معلو  گردید  نهبت به امتیازا  فکری بشری

 برای پیروان حقیقی مقبو  و والب االطائه وواهد بود    « هم نباشد 

و فارائض و وراایف را حادود و » طاعا  و عباادا  ان ترتیب در سایر ادیان حقیقی س در اسال  ) وبه هم

یفه هم در عالم عمل و هم در عاالم آن ور آن فریضه و« حدود و ربو  آن حریم ماتصاتی است که با حفظ آن 

حادود و ثغاوری ههات کاه در  فرائض معنی تحقق می پذیرد و مولودیت می یابد همانطور که برای یک یک

  وارج از حیطۀ الزائش تحقق نیافته و نمی تواند مولودیتی برای آن رائل شد! بلکه الز  است کلیه شارائط الز

ۀ روزه داری از نظر اسال  تحقق یافتاه و ضیبنابرای  در محدوده ای که فر» ت و شروط والب را عیناً مرعی داش

به هدا اصیل معنوی وویش نزدیکتر می شود عبار  است از اینکه حفظ حریم ایا  فریضاه باا تماا  لزئیاا  

بهاتگی الز  و نیاز ز سایر تکامال روحای وابهته اش از لانب طالبان طی طریق حق و عالره مندان نیل بمراتبی ا

رد  در لادۀ تهلیم گذارند و لذا ورتای حادود عمال در  کاملی به آن دارد که با آن ایمان راسخ و عزمی استوار

و مهلم گردید احرا  در آن حریم وود فریضه ای از فرائض است و اگر بطالن روزه با صارا فریضه ای معلو  

نهبی حاصله از عقل و علم محدودی ائی از گردوغبار غلیظ بعلت اتکاء بر منطق عمدی حبه ای شاهدانه ، یا الز

) به ای  معنی که مثالً ای  الزاء ناچیز دیگر چه اهمیتی داشاته و چاه تاأثیری  ایۀ حیر  عقال حتی حکما است م

ایرفرایض ی محادودیت دائارۀ حاریم سامی نماید س برعکس در بررس   در ماهیت یک رژیم مفید و مثبتی ایجاد

عجیب تر از آن نیز ولود دارد باه مانناد آنکاه در طااعتی ساهل و سااده مثال نمااز ووانادن کاه    نکا  راهراً 

هیچگونه فلهفه ای از نظر نف  مادی یا فوائد بهداشتی نمی توان برای آن رائل شاد و یاا مطاابق  منطاق بشاری در 

سال  در حا  اداء نماز یاک عمال سااده ای باه مانناد معذالک از نظر ا الزاء و ارکان آن تولیهی نمود اطراا 

برای بطالن آن کافی است و همینطور است در برنامۀ اعما  حاج پاس از احارا  بهات  « تکلم » یا « حرا زدن»

یعنی بروی از اعما  که در تما  عمر حتی یکبار هم من  نشده و تحاریم نگردیاده اناد باه مانناد گیااه کنادن یاا 

اا دووته بکار بردن برعکس همی  اعما  در حاا  احارا  ممناوع ههاتند زیارا از نظار آئای  لاندار کشت  یا لب
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وداوندی صحت ای  طاعا  فقط در حیطۀ حریم باصوو آن طاعا  امکانپذیر است و در  و فهام بشار در 

 مورد علت وحکمت آن به لائی رسد یا نه شرط نیهت 

 

 

 

 خوف بیجا از گرسنگی   

ء و د  چناد سااعتی در حاا  گرسانگی باشاند واوا دارناد کاه بلکاه در یکای از اعضااموضوع ، از اینکه م 

همای ، دستگاههای بدن در اثر نرسیدن آب یاا غاذای الز  عارضاۀ اوتاللای روی دهاد و در اثار ایا  واوا و

به یا  لر کشند ولهار  روزه داری ندارند ) به اصطالی امروز دکوراژه می شوند س ولو اینکه از عارضۀ چاری ز

 اهمیت و فوائد یا ولوبش از نظر دی  اعتقادی هم داشته باشند 

 یااربل از هماه الز  اسات بادانیم اگار عضاوی از اعضااء بادن رابالً باه عارضاۀاوتال   مهام بیولاوژیکی 

فیزیولوژیکی دچار نباشد ، یعنی عارضۀ مهمی که شکل مشاص مرض باود بگیرد نداشته باشاد ، باه هیچولاه 

ی و گرسنگی مریض نمی شود مگر اینکه ربالً یک بیماری حاد یا مزم  یا اوتال  عمیق مافای در اثر روزه دار

و مکتو  داشته باشد که در اثر روزه داری شد  یافته و بصور  مرض رااهر گاردد ، در غیار ایا  صاور  باه 

عضوی نمی  هیچوله بی آب و غذا ماندن اعضاء و دستگاههای بدن طی ساعاتی محدود منجر به مرض و ضایعۀ

شود و می دانیم که در صور  ولود مرض و ثبو  اینکه روزه داری با آن یک عضو مریض باصوو ) مانند 

از نظر فقه اسالمی مطلقاً ممنوع است ) و از نظر احتیاط و پیشاگیری و اطمیناان چشم س یا به تما  بدن مضر است 

است   و ناگفته نماند که چه بهیارند روزه دارانای کاه حتی احتما  ضرر ا البته بی غرضانه ا نیز مان  روزه داری 

در برابر روزه وواران در لهت افراط مذهبی مقصرند و با ولود علم به ضارر روزه از روی عااد  یاا وساواا 

های شیطانی مصرند که از دوران مرض یا نقاهت و یا با ولود ضاعف وکهولات نیاز در مااه رمضاان ولاو چناد 
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روزه داری باشد اما وودداری نماید یا        گیرند و تفاو  نمی کند که کهی مکلف بهروزی هم باشد ، روزه ب

کهی که به علت عد  استطاعت بدنی تکلیفش عد  روزه داری باشد ولی به حکم فقهی بی اعتنا باشاد ، کاه در 

مت اعظام ینکاه اگار رهالالب در ای  مورد عباار  اسات از اهردو مورد وطا و عصیان صور  گرفته و نکتۀ 

گروه او  را طبقا  لوان و نا آشنا به احکا  و ورایف تشکیل می دهد ، رهامت اعظام گاروه دو  را ماردان و 

دهد  برای روشا  شادن طارز فکار و روش اساتدال  می   زنان عارل و اغلب رسیده و پیر آشنا به تکلیف تشکیل

یک ماورد را اشااره مای نماائیم تاا مراتاب افراطیون در پیش وود از هزاران موردی که همه ساله پیش می آید 

متعصبی  افراطی معلو  شود: چند سا  پیش بانوئی از منهاوبی  ، باا پیارزن وادمتکار ساتگیری و وسواا انگیز 

وود که طارت روزه داری نداشته ولی مصراً روزه گرفته و مرتباً بیمار می شد به طبیب وانوادگی شان که پیرمرد 

م غالحاظ مورد اعتماد پیرزن نیز باود بارای معالجاه مرالعاه و شاکوه نماود کاه علای رمجرب و متدی  و از هر 

تذکراتش دایر به اینکه روزه بر بیمار و پیر و ناتوان شرعاً والب نیهت ، پیرزن باز مرتباً روزه میگیرد و بیمار می 

پیارزن نهابت باه  شود و از طبیب بطور وصوصی و محرمانه وواست نظر به اعتمادی کاه طای سانوا  طاوالنی

طبیاب بعاد از معایناۀ ) یا اعماا  شاارهس باازدارد     دیانت و طبابت او یافته استفاده کند و پیرزن را از روزه داری

کوتاه و مطمئ  کننده اش ارهار داشت بیماری رابل تولهی ندارد و وواست به اعتماد نفوذ کال  وود در بیمار ، 

برای همیشه از روزه داری من  کند و لذا گفت : مادر ! همانطور که در شرع از مورعیت استفاده کرده و پیرزن را 

مقدا اسال  ووردن روزۀ ماه رمضان بدون عذر شرعی حرا  و مطارود اسات ، روزه داری بارای پیار نااتوان و 

ا  کود  و بیمار نیز حرا  است   اما پیرزن پس از شنیدن نظر طبیبی که نهبت به دیانات و طبابات او طای سانو

طوالنی اعتماد کامل پیدا کرده بود در پاسخ کفت : اگر بجای شما حتی پیغمبر روزه را بر م  من  و حرا  کناد ، 

 باز هم روزه وواهم گرفت )!!س

اینک در حاشیۀ ای  مطلب باید بگوئیم لای بهی تأسف است که چارا برناماۀ تعلیماا  البااری و تناویر 

یض و و فارااساال  ربال از هار ملات و تمادنی لاز نهی از منکار کاه در افکار عمومی از طریق امر به معروا و
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والبا  بود ای  چنی  راکد و معوق مانده و چه علل و عواملی مان  رشد فکری در مهلمانان شده است که یک 

مهلمان دروارج از حریم دینی وود رد  برمی دارد و تا لائی پیش میرود که وود پیشوای محبوب دیا  را نیاز 

ذیرد و بی مهابا راه افراط را وودسرانه در پیش میگیرد  در اینجا زاید ناواهد بود اشاره کنایم کاه از نظار نمی پ

 شرع هر نوع افراطی ولواز شد  عالره بدی  هم باشد همالنقدر مطرود است که تفریط 

بااه هرحااا  گرساانگی باارای باادن سااالم و اعضاااء و دسااتگاههای باادن کااه اوااتال  مهاام بیولااوژیکی و 

نداشته باشد  تال  مهمییزیولوژیکی نداشته باشند ) یعنی نه از نظر ساوتمان شیمیائی و نه از نظر اعما  حیاتی اوف

رهامت  س مضر نیهت   ولی برعکس در صورتی که بعلت اوتالال  فیزیولاوژیکی یاا بیولاوژیکی وفیفای ) کاه

ور  ادامۀ و بی حالی شود ) که در صاعظمش از اوتالال  رژیم غذایی حاصل می شود س دچار روو  و تنبلی 

ر تماً منجاحو بی آبی  ای  روو  و تنبلی پس از مدتی حتماً منجر به مرض وواهد شد س روزه داری و گرسنگی

 به احیای عضو از دو طریق می شود : 

یاج حتزاید بر ا بی لهت و   او  ا از راه تالیۀ مواد ذویرۀ زاید در عضو که هم از لحاظ شیمیائی در عضو

کم وانه تکاانی می سازد که در ای  صور  روزه در ح       لم  شده و استعداد اوتالال  بیولوژیکی را فراهم

 در عضو و بدن است   

یااتی و حدو  ا از راه عکس العملهای وود اعضاء و نهوج در برابر کمبود موادغذائی که مولاب شاو  

 احیاء اعضاء و نهوج میگردد 

 گرسنگی مقاومت بدن در برابر

 دتی گرسنهبهیاری از اشااو تصور می کنند گرسنگی حتی برای بدن سالم نیز لطماتی وارد می کند و م

د  بلکاه مماندن عوارب و عوارضی بدنبا  وواهد داشت حا  آنکه نه تنها در طو  مد  گرسنگی های کوتاه 

 می شود ت بدن دچار اوتال  و عوارب وویمی نسهولدر گرسنگی های ممتد نیز بدی  



 www.ordoubadi.ir 28 پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

م دارد : مقاومت حیوانا  ماتلف در برابر گرسنگی متفاو  است که بانوع و لنس حیاوان رابطاۀ مهاتقی

 را تحمل کنند   روز میتوانند گرسنگی 40ا  20روز ا سگ  30ا 15روز ا ورگوش  4ا 2موش 

نگی رساامروزه ضم  تحقیقا  و تجربیا  متعدد علم شیمی حیاتی ، ثابات گردیاده اسات کاه در اثار گ

د نیز ی های ممتچربیهای بدن هضم شده و اضافه وزن بدن از بی  میرود ولی در ساوتمان اولیه ا حتی در گرسنگ

ی وطار ا تغییرا  فاحشی روی نمی دهد حتی پس از چند روز متاوالی گرسانه مانادن   یعنای گرسانگی معماول

ور می نچه که تصگرسنگی ویلی بیشتر از آ مرم یا عارضه ای بصور  بیماری را بدنبا  ندارد ، و بشر در برابر

 50ا روز ت 2ز اکند مقاومت دارد بطوریکه در مورد روزه داران مطلق طوالنی حرفه ای و اعتصاب کنندگان غذا 

 صاور  روزهبروز و بیشتر هم بدن مقاومت نموده است  تاکنون در مناب  ماتلف از طوالنی تری  گرسنگی هاا 

 Larousseاتلف اسم برده شده که از آن لمله دایاره المعاارا فرانهاوی الروا های مطلق در مورد افراد م

، ماد   چنی  می نویهد : بر حهب مقدار مواد رنادی و چربای و گلیکاوژن ذویاره« روزه» ضم  توضیح کلمۀ 

 مقاومت شاص در برابر گرسنگی فرق میکند  

ایتالیاائی تاا  Succi از ربیال : ساوچی س ههتندProfetionelleبروی از آنها که روزه داران حرفه ای ) 

روز رسیده و در اعتصاب کنندگان غاذا  50ایتالیائی تا  Merlattiسی روز و تانر آمریکائی چهل روز و مرالتی

شاهردار   Trence Mac Suineyمدتهای طوالنی تری نیاز مشااهده شاده اسات ماثالً تارانس ماا  ساوینی

روز طاو   74ایرلند ، دست به اعتصاب غذا زد که مد   1920پس از توفیق در شورشهای سا   Corkکور  

کشید و باالوره پس از اغماء منجر به مرم شد   در بهیاری از حوادث و سوانح غیر مترربه مانند مهادود شادن 

و کوهها و یاا دهانۀ معادن یا چاهها در اثر واکریزی ناگهانی و یا انفجارا  و غیره ویا در گم شدن در صحاری 

ای بمدتهای طوالنی با ولاود  سقوط هواپیماها در لنگلها وکوهها و صحاری و غیره ، اتفاق افتاده عدهحوادث 

عد  دسترسی به غذا زنده مانده اند بدون اینکه پس از نجا  از مرم و گرسنگی عارضۀ مهم و مؤثری بصور  

  چناد مااه اویار در حادثاۀ ساقوط بیماری یا اوتال  عمیق یا عوارب وویم دیگری بدنبا  داشته باشد مثالً همای
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ماناده اناد  هواپیماا       س روز بدون دسترسی به غذا زنده 70نفر مد  ) 16تعداد « آند » هواپیما در کوههتانهای 

ساقوط کارد و باه « آناد » س در ناحیۀ سرد و یاخ زدۀ کوههاای  1351مهرماه  21) مطابق  1972اکتبر  13در روز 

روز  70یگر یافت  محل سقوط هواپیما برای گروه نجا  مقدور نگردید و در ماد  علت رط  ارتباط با مراکز د

کیلوگر  از وزن بدن وود را از دست داده و پاس از  15نفر از مهافران هواپیما که زنده مانده بود ند بیش از  16

هواپیما مواله  نجا  از مرم حتمی مدتی که تحت نظر پزشکان ررار گرفتند با اینکه با حادثۀ وحشتنا  سقوط

نفر همهفران وود بوده و با گرسنگی ممتد به سر برده بودند اما در تما  مدتی کاه تحات نظار  33و شاهد مرم 

نفر گزارشای مبنای بار  16رفته بودند و دائماً با وبرنگاران در تماا بودند ، در مورد هیچ یک از پزشکان ررار گ

شده است حتی یکای از ایا  عاده کاه در طاو  ایا  ماد  از ولود یک بیماری لهمی یا اوتال  روانی داده ن

نزدیک شاهد مرم فجی  وواهر همهفر وود بود ، نیز اوتاللی نشان نداده است   یعنی گرسنه ماندن حتی بطور 

مگر در کهی که علل و مولبا  ابتالء ربالً در بدن او فراهم بوده و گرسنگی ممتد نیز منجر به بیماری نمی شود 

عارضۀ پنهانی باشد  بطورکلی در گرسنگی ها بدن ابتدا مواد رندی و بعد چربیهای ذویرۀ واود را مولب شد  

 به مصرا رسانده و در صور  ادامه بیشتر مواد پروتئینی را نیز بکار می برد 

بررسای روزه از نظار » همکار محتر  آرای دکتر نفیهی استاد دانشکدۀ پزشکی دانشگاه اصفهان در کتاب 

مراحال ماتلاف گرسانگی را بحاث و در ماورد مقاومات انهاانها و « گرسنگی یاا بای غاذائی » ر فصل د« طبی 

حیوانا  به بررسی های ارزندۀ زیر اشاره نموده اند که نظر به اهمیت موضوع ماوارد چنادی را در اینجاا نقال و 

 117سگی را مد  »     م : عالره مندان را برای بحث تفصیلی موضوع به مطالعۀ کتاب مذکور راهنمائی می نمائی

) شصت و چهار س درصاد از وزن واود  64)صدو هفده س روز بدون غذا نگاه داشتند و در انتهای ای  مد  فقط 

انهاان و حیواناا  » و در همان کتاب تصریح نماوده اناد کاه « را از دست داد اما به اندازۀ کافی فعا  مانده بود 

گی را تحمل کنند تا لوانها ، و ماده ها بیشتر از نرها و آنانکه اعصابشان راوی می توانند گرسن        مه  تر بیشتر

طو  مدتی که یک انهان میتواند بدون وورا  زنده بماند تر است بهتر و بیشتر نهبت به گرسنگی تحمل دارند 
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چربای اسات س  بیشتر تاب  وزن بدنش ربل از روزه داری است ) مربوط به ازدیاد ذوایر بدنش ماصوصاً از لحاظ

روز س طو  ناواهد کشید   بی غذائی در حیوانا  و در طبیعت  70ا الی  63هفته )  10الی  9ولی معموالً بیش از 

بصور  فیزیولوژیکی یعنی بطور طبیعی ولود دارد از آن لمله است وواب زمهتانی عدۀ زیادی از پهاتانداران 

نامند و در نوعی از سنجاب و وارپشت و غیره مشااهده  Hybernationکه آنرا در اصطالی علمی هیبرناسیون 

پهت بصاور  گیجای و کروای ناشای از سارماهای زمهاتانی می شود و نوع دیگری از بی غذائی در حیوانا  

در ای  دو ماورد ناامبرده مقاومات در برابار گرسانگی  ولود دارد از ربیل ماهیها ، حشرا  ، حیوانا  ذوحیاتی  

) ترمز کنندگی س از راه دستگاه مراکز مغزی روی فعالیتهای حیاتی انجاا  میگیارد ایا   نتیجۀ عمل مهار کنندگی

بای    اعما  حیاتی بحدارل نقصان یافته و زندگی حیوان بطور نهفته ای ادامه می یابد و همینطاور ناوع ساومی از

از وارج وارد پیله یاا غذائی در پیله گذاری حشرا  و تامگذاری ماهیها ولود دارد که در تما  ای  مد  غذا 

تام ماهی نشده واز ذوایر مولود استفاده کرده شروع به رشد و نمو نماوده و باه مرحلاه ای از حادارل تکامال 

ود ) که ای  مورد عمومی بوده و مربوط باه تماا  اناواع حیواناا  و گیاهاانی مراحل اولیۀ دوران لنینی نائل میش

تام حیوان یا نبا  بادون اواذ غاذا از واارج از ذواایر مولاود  است که بطریق تام گذاری تکثیر می یابند و

استفاده می کند که نمونۀ زنده اش در نمو لنی  مرغ وانگی ا و تما  پرندگان ا در داول تاام مرباوط اسات س 

بی غذائی ماتلف است و بر حهب نوع و لنس و س  حیاوان فارق          مقاومت حیوانا  در برابر گرسنگی و

) دو س   2هر چه حجم حیوان کوچکتر باشد زودتر تلف می شود مثالً در پرندگان کوچک تا  که ریبطومی کند 

)چهل س روز  40) چهارده ای بیهت س روزا کرکس آمریکائی تا 20ا 14) یازده س روز ، مرغ  11شبانه روز کبوتر 

) پانزده الی سی  30ا  15رگوش ) شش الی نه س روز ا و 9ا  6) دو الی چهار س روز ا موش صحرائی  4ا2ا موش 

 روز اسات 65)هشتاد س روز و حداکثر مقاومت انهان  80اسب روز)بیهت الی چهلس روزا  40ا  20سگ س روز ا 

روز نیز ادامه یابد   از طرا دیگر هر چه حیوان لوانتر باشاد تحمال او کمتار  70که ممک  است در مواردی تا 

شاود می      درصد از وزن بدن وود تلف  11روز با از دست دادن رریب س )یک الی دو 2ا 1است مثالً بچه گربه 
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و گربۀ یاک  وود و گربه های یک هفته ای در ررا سه الی هفت روز با از دست دادن سی درصد وزن از بدن

ماهه در روز بیهتم با از دست دادن سی و پنج الی پنجااه درصاد از وزن واود تلاف مای شاود یعنای عاالوه بار 

عاد  تواناائی  آن لثه و حجم بدن حیوان عامل دیگری نیز در کم شدن مقاومات بادن دوالات دارد وکوچکی 

دستگاه عصبی مرکزی حیوان نهبت به سازگاری با گرسنگی است که مولاب تهاری  مارم حیاوان مای شاود 

مای بارد و همچنی  تمری  و ممارست نیز ردر  تحمل حیوانا  عالی ماصوصاً انهان را در برابر گرسنگی بااال 

هر چه روحیه ووب و عالیتر باشد و گرسنگی برای الرای مقاصد عالیتر انجا  گیرد تحمل آن با شرایط مهااوی 

از وزن بدن و وورا  ربلی و ساوتمان بدوی بدن بیشتر وواهد بود و باه همای  لهات اسات کاه مرتاضای  یاا 

روزه داری میزنناد مقاومتشاان نهابت باه باه اعتصااب غاذا یاا آنهائیکه بر اساا معتقدا  ملی یا مذهبی دسات 

نهبت به سایری  فوق العاده زیادتر است و ای  تحمل ورتی به حدارل می رسد که روحیۀ شاص بناا و  گرسنگی

» اضاطراب ، شاک در تصامیم و غصاه و انادوه و شکهات در تصامیم تضاعیف گاردد    ،به عللی از ربیل ترا

که پرهیز از همه چیز حتی آب اسات ، بیشاتر رابال « رسنگی مطلق گ» همراه با نوشیدن آب از « گرسنگی کامل 

تحمل است و نقصان وزن بدن نیز در آن صور  کمتر است و ادامۀ حیا  توأ  با گرسنگی طوالنی تار وواهاد 

شد و حتی گاهی اورا  گرسنگی بدون تشنگی تا دو برابر بیشتر از گرسنگی توأ  با تشنگی رابل تحمل اسات و 

 1 چربی بدن بیشتر باشد تحمل تشنگی بیشتر وواهد بوداگر ذویرۀ 

به هر حا  با توله به مراتب فوق که بروی ها می توانند چندی  روز الینقطا  روزۀ مطلاق بگیرناد ، روزه 

داری اسالمی که یک گرسنگی ممتد چند روزۀ مشقت آور هم نیهت و نه عوارب وویم بعدی بمانند آنها ) کاه 

میائی در ساوتمان بدن میگردد س دارد ، در حقیقت یک برنامۀ منظم و مالیام واناه تکاانی منجر به اوتالال  شی

                                                 
سو ری ـ ع ج دآ کر  ر رورج    گرس ری یترده  ر نرحتو   و نسبج  ه گرس ری رط ی و نتز طرالنی حو  عتر    گر1

 ری    رحتو   و و نتز دفزدکر طرل روت ر رورج     رد ر گرس ری  وو  ری ری و یت  ت  دفزدکر رحتل ریررأن  ر ن

وآه دیتتج ر و   و  ور        » ررد   دفزونی ذ ترۀ  ر ی  و  ، یته و یته  ر د رل  ترلر کبی رذیر     ففل 

لور کبی چ ردق  ر ی  ر ه و ی توۀ نروردت فتزکرر بی  ر ه و ن ت ۀ عتل  ر ی سرآی  و  دآ  و و رهتۀ  و دآد«  د ی 

ل دآ نرن  ر ۀ فرق    ی رو رذیر  ضت رً رؤکو  حج و  قج رردرب و رردچل رخ  ف ر ستر ع توی و  ترلور کبی    ففو

    ی رو رر دسج یه  طر  ر ر ی و رس  الً     ح ه یوری رخ  وف پزحوبی رور   رطرلروه قورد  گرف وه و یتبور  رح ورن

 ر ه دنو.ی رو  ر  ن ل ی
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است که چربیهای زائد و مواد شیمیائی و سمو  را دف  کرده و بر سالمت بدن لطمه ای نمیزند بلکاه اثارا  صاد 

 در صد مثبت بدنبا  دارد 

ش در افازای دیگر اثارا  رژیام روزه داری لا دارد ربل از واتمۀ ای  بحث صرا نظر از کلیۀ فوائد طبی

ته انجا  ها در گذشطو  عمر را از تجربیا  علم پزشکی لدید نیز یاد کنیم:          آزمایشهایی که در روی موش

 ، ازرفتنادیافته ، بطور تجربی نشان داده است که طو  عمر موشهایی که تحت رژیام مانظم گرسانگی رارار میگ

 تای  ) عضاورژیم نبودند طوالنی تر است   دانشمند معروا شوروی پروفهور نیکی موشهای مشابه وود که تحت

ثبت مؤسهۀ علمی وارکف شوروی س که آزمایشهای مذکور تحت نظر وی صور  میگرفت پس از اوذ نتیجۀ م

مای د انبه ای گاردبشر بدون اینکه متوسل به رژیم گرفت  های یک ل»     ای  آزمایشها ارهار نظر کرده بود که 

ک ر هر ماه یدوست دارد باورد ولی الز  است برای تجدید روای حیاتی و افزایش طو  عم تواند هر چه را که

 « روز رژیم مطلق بگیرد

د و هم ناورن البته منظور از رژیم مطلق در اینجا عبارتهت از اینکه در طو  مد  روز هیچ چیز حتی آب

أمی  ته از نظر نهایت بصور  منظم و مالیم و به روش معقو  ک ای  رژیم مشابه همی  روزه داری در اسال  است

ی و رای و ماذهبسالمتی از لها  ماتلف فوق العاده منشاء اثر است منهای اثرا  تزکیۀ نفهی و لنبه های اوال

 سایر روائد روحی دیگر روزه 

نعکس نیاز ما در مطبوعاا  لهاان هاابه نتیجاه رساید در هماان روزسا  پیش  10ای  آزمایشها که رریب 

عاا  و در مطبو Almanach Vermot« آلماناا ورماو» انهاوی ساالنامۀ فر 1963آن لمله در ساا   گردید از

ر هماان شاماره در مقالۀ مفصلی در اینباره منتشار کارد و د 1341سا   10فارسی سالنامۀ نور دانش نیز در شمارۀ 

« ا ناسایونا  آلمانا»هوی عالم حیوانا  از سالنامۀ فرانتأئید نظریۀ پروفهور نیکیتی  و تعمیم اثرا  مثبت پرهیز در 

Almanach National    نیز ای  عبار  را نقل کرده است : 1933چاپ سا 



 www.ordoubadi.ir 33 پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

فطری  رند ) بطورآیا می دانهتید که حیوانا  درنده مانند شیرو ببر و غیره برای حفظ سالمتی وود مجبو» 

جربیا  تنکه اگر ای  رد آزمایش نامبردۀ فوق نکتۀ رابل توله ایدر مو« مطلق کنند ؟!   س در هفته یک روز پرهیز 

 فهایر بنفا در کشور اسالمی به نتیجه می رسید، بعلت احتما  دوالات احهاساا  و عالئاق ماذهبی و تأویال و ت

عالم لز  وری که دراسال  ، شاید در افکار عمومی چندان هم مهم و مؤثر نبود ، اما ووشباتانه ای  مهئله در کش

ر ه ، و پروفهاوضد مذهبی ساتی نیز دارد به اثبا  رسید     اده برایش هیچ چیز دیگری اصالت نداشته و روشم

ظر گارفت  نبدون در  نیکیتی  ندانهته و بیابر از اینکه چهارده ررن پیش پیشوای عظیم الشأن اسال  روزه داری را

ویردر باا چهاارده رارن تاأصاوموا تصاحوا سایر مزایای طبای فراوانای کلیاد رمزساالمتی معرفای فرماوده اسات 

 آزمایشهای وود به ای  نتیجه رسیده است  

وز یکی دو ر ناگفته نماند طی آزمایشهای متعددی امروزه مهلم گردیده است که اگر روزه داری مطلق از

دنبا  نادارد مثبت با روز انجامد نه تنها از نظر طو  عمر اثری 30ا 40ن غرب به داراتجاوز کرده ، بمانند رکورد 

 ع بلکاه بااروزه داری متاوالی ممناو بلکه وود مولب کوتاهی عمر نیز میگردد و در احکاا  فقهای اساالمی نیاز

و  اشاد یاا ناهبروزه دار وود به وود شکهته می شود اعم از اینکه نیت ادامه داشته  غروب هر روز، روزۀ شاص

 اعم از اینکه مور  غروب افطار کند یا امتناع ورزد 

ه و نتیجه اینکه بطور کلی گرسنگی و روزه داری در اسال  به وودی وود یک عامال مولاد مارض والص

نبوده و از ای  لحاظ لای هیچ شک و نگرانی نیهت اما در صورتی کاه در عضاوی از بادن عارضاۀ بیمااری یاا 

نادۀ عامال مارض استعداد رهور مرضی پیدا شود یا ضایعه ای پدیدآید ، روزه از لمله عوامل مضر و تشادید کن

و عد  استراحت الز  بیماری را تشدید می کند یا عد  پرهیز مارض را شاد  تواند بود و همانطور که وهتگی 

میدهد ، بهمان ترتیب نیز روزه داری وود منشاء بیماری نبوده ولی در شد  عوارض مولود افزوده و تا سارحد 

اگردر ناحیه ای از بادن یاا در یکای از اعضااء و یک بیماری حقیقی پیش می برد و علت ای  ضرر آن است که 

دستگاههای بدن اوتال  و عارضه ای پیش آید بدن با تما  روا برای بهبود و التیا  ضایعه و رف  عارضه و اواتال  
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نقاهت ، رهمت اعظم روای بدنی صرا التیا  ورف  اواتال  میگاردد  و اگار در  دوران کوشیده و در تما  مد 

 کاریا ا یک بیماری عفونی یعنی میکروبی ) مانند مبارزه ب        ت فشار بار سنگی  ررار گیردهمان ضم  بدن تح

عاوارض لهامانی یا روزه داری و غیرهس مهلماً نیروی بدنی نمی تواند صرا التیا  و رفا  اواتال   یسنگی  بدن

ی  رو است که در درمان وارلی و عارضی می شود و از ا صرا کار سنگی  دیگری گردد و بیشتر نیروی بدنی

 د نبیماریها برای تهری  بهبود استراحت مطلق را شرط الز  و والب ررار می ده

یماران ری برای باز طرا دیگر میدانیم که در اسال  نیز تما  نکا  باریک مهئله پیش بینی شده و روزه دا

 باا روزه ا  مای رودتای کاه احتماممنوع و حتی برای کهانی که بعلت مشاهدۀ عوارض مقدماتی راهراً بای اهمی

 ه و تبدیل به مرض گردند ، نیز روزه داری ممنوع است گرفت  شد  یافت

با توله بمراتب فوق معلو  میگردد برای شاص ساالم روزه داری هیچگوناه ضارر و صادمه ای نادارد و 

و آنان که از چند  گرسنگی و رژیم مطلق روزه داری هم برای انهان هیچگونه صدمه و وطری بدنبا  نمی آورد

ساعت گرسنه ماندن وحشت دارند ووا بیجا را باه لهات داناش ناارص واود متحمال گردیاده اناد و از ایا  

در هر مورد است که صاحب وود را نه تنها از ورطاۀ هالکات نجاا  نمای باشاد « دانش نارص » وصوصیا  

  را از دست هر دانشامند نماائی واارج بلکه با ایجاد شک و تردید وسواا و ووا و واهمۀ بیجا ، تما  امکانا

میهازد و سرگردانی بدنبا  می آورد علم در هر موردی که بکما  رسد و اطالعا  کافی دهد نور هدایتی است 

بهوی شاهراه سعاد  و آنانکه به یک مشت معلوما  و اطالعاا  محادود کالسای مفتاون و مغرورناد و یاا در 

اظ و عبارا  و فرمولهای سفهطه آمیز که اغلاب از طریاق مجاال  و مهائل مهم و حهاا حیاتی بجز مشتی الف

مطبوعا  ) بدون ارائۀ سند و مدر  و منب  علمیس کهب کارده اناد تکیاه نماوده و حوصالۀ تحقیاق و بررسای 

و با ای  حا  وود را دانشمند و صاحب نظر در مهایل حیااتی میدانناد و  صحت و سقم آنچه فراگرفته اند نداشته

می کنند ، آناان ندانهاته واود در مانجالب        مهایل زندگی حتی دستورا  آسمانی دوالت لاهالنهدر تما  

انحطاط دانش نارص وود غوطه ورند ، حا  چگونه ممک  است آنان در مهایل مهم حیاتی صاحب نظار باشاند  
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شایدن چناد سااعته ، تبلیغا  منفی بافان به اتکاء دانش نارص وود در مورد مضارا  روزه داری و گرسانگی ک

کرده و چنان وانمود می کنند که روزه داری بر سالمت بشر لطماه وارد ی وحشت در افراد ساده لوی ایجاد گاه

بیماورد  و آورده و مولب ضعف مزاج و بیماری میگردد  در ای  فصل مطالعه نمودیم که چرا ایا  واوا بیجاا
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