نقش روزه در سالمت
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مقدمه
دین مبین اسالم در زمینهی بهداشت روح و جسم انسان دستورالعمل های مهمی دارد که شارع مق ّدس و اهل بیت
گرامی ایشان اکیدا در انجام آن سفارش فرموده اند .جسم و روح انسان نیازهاي خاصي دارند و از دیدگاه الهی
اولویت اصلي انسان تغذیهی روح و حفظ سالمت آن است .آموزهی روزه داری همراه با سحر خیزی رسیدگی به
جسم و روح را توأما در خود دارد .روزه داری سفارش همهی ادیان است و توجه به آن با تبلیغ نقش آن در سالمتی
انسان میسر می گردد  ،روزه داري در ماه رمضان و تغییر پروتکل رژیمی منجر به سازگاري هاي فیزیولوژیکی
می شود .در این مقالهی مروري ،تأثیر روزه داري را بر سالمت جسم و روان بررسی می کنیم.
تأثیرات روانشناختی روزه داری
برای روزه داری همچنین تأثیرات روانشناختی را نیز برشمرده اند که درمیان فهرستی از این تأثیرات مثبت می توان به
آرامش روزه داران ،تقویت صبر در آنان ،به حداقل رسیدن رویکردهای خصمانه در فرد و کاهش جرم و جنایت اشاره
کرد .این تأثیرات مثبت روانشناسی را می توان به ثبات قند خون در زمان روزه داری نیز نسبت داد .درنهایت این مسأله
عادی است که در هفته اول ماه رمضان احساس خستگی می کنیم ،این امر نشان می دهد که بدن برای انطباق خود با
شرایط جدید به زمان نیاز دارد .پرهیز از فعالیت جسمانی شدید در ماه رمضان از جمله توصیه های صورت گرفته توسط
پزشکان است که البته نباید در آن چون هر رویکرد دیگری افراط کرد .افزایش احساس خستگی ممکن است در نتیجه
کمبود خواب یا اختالل در الگوهای عادی خواب باشد .رژیم غذایی مناسب و اصالح وضعیت خواب و زمان بندی کاری
می تواند هر تأثیری را بر عملکرد بدن به حداقل رسانده و حتی حذف کند .بنابراین به سادگی می توان استدالل کرد که
روزه داری نه تنها به علمکرد بدن و شرایط جسمی صدمه نمی زند بلکه به سالمت جسم کمک های شایانی خواهد داشت
روزه و تقويت حافظه
بدون شككح حاف ه نقش بسككیار مهم در پیشككرفت و ترق انسككان
ایفكا م كنكد .افراد ككه از حكاف كه قو برخوردارنكد ،موفقترند.
روان شككككناسككككان عصككككر حاضككككر برا تقویت حاف ه روش ها و
تمرینات مختلف را ارائه داده اند .اما كسكككككان كه روزه م گیرند

عالوه بر اینكككه از بركككات معنو  ،برخوردار م شككككككونككد ،حككاف ككه آنككان نیز تقویككت م گردد؛ زیرا یك از فوایككد
«روزه» ،تقویت حاف ه اسكت .حضرت امیرالمممنین عل عع م فرمایند :سه چیز بلغم را از بین م برد و حاف ه
را زیاد م كند :مسواك كردن ،روزه گرفتن و قرائت قرآن .
تقويت اراده:
انسان موجودي است داراي اراده و اختیار ،بنابراین هم ميتواند بر کارهاي زشت و غیرقانوني دست زند و هم
نفس سرکش دارد که او را
قادر است کارهاي خوب و پسندیده انجام دهد .به بیان دیگر انسان هم شهوت ،هوس و
ِ
به سوي زشتي و بدبختي ميکشاند و هم از نیروي خرد و عقل بهرهمند است که وي را به جانب سعادت و نیکبختي
ت پاک انساني و پاگذاري روي
سر این دوراهي آنچه وي را در پیروي از
فرمان ِخرد و فطر ِ
ِ
هدایت ميکند .بر ِ
خواست هاي نفس سرکشیده و هواهاي لجام گسیختهي شهوت حیواني ،توانمند ميسازد ،شناخت آفریدگار یکتا و
پیروي از دستورهاي نجاتبخش اوست و بدون شک یکي از مهمترین دستورالعملهاي خداوند بزرگ ،فریضهی
روزه است .انساني که در روزهاي روزهداري با آن که در میان نعمتهاي فراوان و غذاهاي متنوع غرق است و
براي بهرهبرداري از انواع لذتهاي شهواني و جنسي ،توانایي دارد ،وقتي به امر خداوند حکیم از خوردن همه آن
نعمتها و غذاها دست کشیده و روي تمام لذتهای جنسي پا ميگذارد ،در حقیقت توفیق یافته تا مهار نفس سرکش
چموش خواستهاي درونياش ،لجام زند؛ یعني این انسان توانسته است
را در اختیار خود گرفته و بر دهن اسپ
ِ
براي نفس سرکشش «بِ ِریک» بسازد تا با استفاده از آن در موارد خطرناک ،خود و ایمانش را از افتادن در
مهار نفس سرکش را در اختیار
پرتگاههاي بيتقوایي حفظ کند .پس روزه در واقع ،ارادهي انسان را قوي ساخته و
ِ
او قرار ميدهد .پیامبر گرامي اسالمعص ميفرماید« :روزه آرزوهاي نامشروع نفس را از بین ميبرد و نیروي
شهوات را کنترل ميکند».
پاکیزگي روح:
ِ
پس از آنکه انسان روزهدار ،مهار نفس را در دست گرفت و غریزههاي گوناگون خود را تعدیل و اداره کرد،
زمینه را براي انجام واجبات و ترک محرمات آماده ميسازد؛ براي چنین انساني از هر لحاظ ،شرایط براي توبه

و بازگشت به خداوند بخشایشگر فراهم است و با یک توبهی حقیقي و پشیماني واقعي ،ميتواند خانهی خاکآلود و
دود زدهي دل را تکان داده و آیینهی گرد آلود و غبار گرفتهی عقل را پاک و مصفا سازد تا از یک روح پاک و
روان سالم بهرهمند گردد .در این زمینه پیامبر ميفرماید« :روزه ،قلب را مصفا و نوراني ميکند.
روزه و اضطراب
اضككككككطراب در حد معقول و عادی آن که در همه افراد وجود دارد ،نه تنها مضككككككرّ نیسككككككت ،بلکه می تواند موجب
احسككاس مسككتولیت ،ج ّدی بودن در کار ،بروز مکانیزمهای سككازش روانی و خالقیت گردد .آنچه معموال از شككنیدن
واژه اضطراب به ذهن میآید ،نوع بیماری اضطراب است که بیش از حد و مداوم است و با از بین بردن امکانات
روانی فرد ،موجب ناکامی و درماندگی وی و ایجاد اختالل های گوناگون می شكككككود .مهم ترین عاملی که براسكككككاس
ن ریكككه تحلیكككل روانی ،علكككت همكككه بیمكككاری هكككای روانی محسككككككوب می شككككككود ،همین اضككككككطراب اسكككككككككت.
به شكككهادت آزمون های میدانی ،تجربی و تجارب فردی ،افراد متدیّن و مذهبی ،فشكككارهای روانی و اضكككطرابهای
کمتری را در زندگی تحمل می کنند؛ دینداران هم به لحاظ نوع نگرش منسككككككجم و عاقبت نگرانه ای که نسككككككبت به
زنكدگی و مرگ دارنكد و هم بكه دلیكل آنکكه از حمكایكت اجتمكاعی و روانی صككككككمیمكانكه تری در جكامعكه مكذهبی خود
برخوردار می شكككوند ،توانایی روانی بیشكككتری در مقابله با ناگواری ها و مشكككکالت زندگی از خود نشكككان می دهند.
نقش امید به آینده و اعتقاد به عادالنه و هدفمند بودن ن ام خلقت ،در جلوگیری از بسكككیاری بدبینی ها و ناامیدی های
شكككدید که گریبانگیر افراد و جوامع غیر دینی اسكككت ،انکار ناپذیر اسكككت .مفاهیم و آموزه های دینی ،همچون توکل،
تقدیر الهی و ...فرد دیندار را در دو راهیها و تصكمیمگیریهای مشككکل ،از اسكترسها و اضككطرابهای بیماریزا
دور نگه میدارد.
تكأثیر هر یكک از اعمال عبادی به خصككككككوص روزه ،عالوه بر تقویت جنبهی روحانی و معنوی انسككككككان و تحکیم
ایمان ،در تقویت اراده و باال بردن سكككطع اعتماد به نفس و در نتیجه ،حفظ آرامش و بهداشكككت روانی فرد و جامعه
قكككابكككل تك ّ
كوجكككه اسكككككككككت و در کكككاهككش اضكككككككطككراب و نكككاراحككتككی هكككای درونككی فككرد تكككأثككیككر گكككذار اسكككككككككت.

روزه و وسواس
یکی از بیماری های رایج که در ادبیات روانشكككناسكككی امروز ،از اختالالت اضكككطرابی به شكككمار می آید ،وسكككواس
فکری و عملی اسكت ،وسكواسهای فکری شكامل اندیشكهها ،تکانه ها ،و عقاید ناخواسته و مداومی هستند که شخص
احسكككاس می کند ،نمی تواند از آنها دوری کند ،اما وسكككواس های عملی رفتارهای نامعقولی را در بر می گیرد که به
صكككورتی ثابت و تکراری انجام میشكككوند .در مواردی که فرد تشكككخیص میدهد وسكككواس های فکری و عملی غیر
منطقی هسكككككتند ،ممکن اسكككككت تمایل یا کوشكككككش برای مقاومت در برابر آنها داشكككككته باشكككككد ،ا ّما هنگام تالش برای
پیشكگیری از یک وسكواس عملی ،فرد ممکن اسكت احسكاس اضطراب یا تنش شدید داشته باشد که غالبا با تسلیم در
برابر وسواس عملی از آن رها میشود.
برای درمكككان وسككككككواس هكككای فکری و عملی ،عالوه بر
شككككككیوه هككای متعككدد درمككانی کككه در این زمینككه وجود دارد،
میتوان تأثیر روزه در مقابله با بروز یا پیشككرفت وسككواس
را از دو جكككككهكككككت مكككككورد مكككككالحككككك كككككه قكككككرار داد:
الف) کاهش اضطراب
بسكیاری از وسكواسها در نتیجه اسكتقرار اضكطرابی مزمن در روان فرد پدید میآید و تشدید میشود؛ حال با توجه
داری،
به نقش دینداری و به خصوص اعمال عبادی در کاهش اضطرابها ـككك چنان که ذکر شد ـككك میتوان از روزه
ِ
ایكن انكتك كككار را داشكككككككككت کكككه تكككأثكیر مثبتی بر کكككاهش یكككا پیش گیری از وسككككككواس هكككا داشككككككتكككه بكككاشكككككككككد.
ب) تقويت اراده
یکی از عوامل اصلی در تداوم عمل وسواسی ،ناتوانی فرد در مقابله و مقاومت در برابر اضطراب ناشی از ترک
عمل وسكككواسكككی خویش اسكككت؛ به گونه ای که فرد تصكككور می کند ،هیچ گاه نمی تواند آن را ترک نماید؛ بنابراین ،به
هر طریق که ممکن اسككت قدرت اراده و اعتمادبهنفس شككخص را تقویت نمود ،میتوان به درمان واقعی و اسككاسككی
وسواس کمک نمود.
در فرهنگ های مختلف ،عناصكككككری وجود دارد که می تواند با فراهم آوردن زمینه های مناسكككككب ،به شكككككکوفایی و
تقویت نیروی اراده کمک کند ،یا با از بین بردن زمینه های مناسكككككب و ایجاد شكككككرایط محیطی نامناسكككككب ،رشكككككد و

شكككکوفایی آن را به تأخیر بیندازد .این عناصكككر فرهنگی به شكككکل برنامه های تربیتی ،دسكككتورالعمل های اخالقی و
حكقكوقكی ،و آداب و رسككككككوم اجكتكمكككاعكی ،در جكوامع مختلف بكككه صككككككورتهكككای گونكككاگون ظهور می یكككابكككد.
فرهنگ اسككالم مشككحون از مباحر ن ری و برنامه های تربیتی و اخالقی اسككت که بر محور اختیار و اراده انسككان
اسككككتوار اسككككت؛ به عالوه بعضككككی فرایر مذهبی چون روزه که ماهیت آنها خودداری از ارضككككای فوری برخی
تمایالت و نیازهای سككككطع پایین اسككككت ،به تقویت این نیرو کمک می رسككككاند روزه داری را می توان به عنوان یک
روش رواندرمانی از نوع رفتار درمانی قلمداد کرد که برای تقویت اراده و ایجاد تغییر در رفتارها ،روش تمرین
عملی روزانه در طی یک برنامه مسكككتمر یک ماهه را به کار گرفته اسكككت .مکانیسكككم تقویت اراده در روزهداری،
تنها محدود به بعد رفتاری آن نیسككت؛ بلکه بعد ذهنی و شكككناختی آن ،یعنی انگیزهی روزه گرفتن نیز تأثیر بسكككزایی
در انجام و استمرار این نوع رفتار ارادی و در نهایت تقویت ارادهی انسان دارد .
روزه و افسردگی
اختالالت افسكككردگی از جمله شكككایع ترین اختالالت روانی اسكككت که در بیماران به صكككورت های مختلف با شككك ّدت و
ضككككككككعكككف وجكككود دارد؛ اخكككتكككالالت مكككهكككم افسككككككككردگكككی را مكككی تكككوان بكككه دو نكككوع زیكككر تكككقسككككككككیكككم نكككمكككود:
1.افسككككككردگی شككككككدید؛ افرادی که دسككككككتخوش یک یا چند حمله افسككككككردگی عمیق ،بدون وجود حمله های «مانی»
میشككوند ،تحت عنوان افسككردگی شككدید معرفی شككدهاند .از مهمترین نشككانههای افسككردگی شككدید ،به بیخوابیش كدید،
کاهش سككطع انگیزه و انرژی ،احسككاس بیارزشككی ،مشككکل در تفکر و تمرکز ،احسككاس مداوم اندوه و ناامیدی و...
است.
2.افسككردگی دو قطبی :اختالل افسككردگی دو قطبی بر اسككاس نامی که برای آن انتخاب شككده اسككت ،هم شككامل حمله
«مانی» و هم حمالت افسككردگی اسككت .حمله مانی نوعی تغییر خلق ناگهانی اسككت؛ به طوری که فرد مبتال ،ناگهان
شكككادی بی حد و حصكككری نسكككبت به آنچه انجام می دهد یا در فکر انجام دادن آن اسكككت ،احسكككاس می کند .این شكككادی
افراطی معموال با تحریک پذیری شكدید همراه است و غالبا با پرگویی ،بیش فعالی ،پرش اندیشه ،بی خوابی ،حواس
پرتی و رفتار بیمالح ه و بیپروا همراه میشود.

قرائن و شكواهدی وجود دارد که نشان می دهد ،روزه داری در تسریع امر بهبود بیماران مبتال به اختالل افسردگی،
نقش کلیكدی دارد و تغییرات رفتكاری و فیزیولویکی حكاصككككككل از روزهداری ،بكا رونكد بهبود این بیمكاران هماهنگ
میباشد.
روزه داری با دو شیوهی درمانی میتواند به بهبود بیماران افسردگی کمک نماید:
1.تغییر برنامه خواب -بیداری
روزه داری در طول یک ماه ،یک نوع تغییر در سكككبک زندگی انسكككان ایجاد میکند .گزارش شكككده که جلو کشكككیدن
زمان خواب بیمار به مدت  3تا  5سككاعت در طی  2تا  4روز ،میتواند آثار ضككد افسككردگی ایجاد کند .بیدار شككدن
برای سكحری و انجام فرائر عبادی در سحرگاهان در روزهداری اسالمی ،میتواند بر مبنای تغییر برنامه خواب
در طول یک ماه ،تأثیرات ضككد افسككردگی خود را اعمال نماید که اگر تا مدتی دوام یابد و در صككورتی که با سككایر
توصككیههای اسككالم در زمینه خواب و بیداری در طول ماههای دیگر سككال توأم شككود ،موجب اسككتمرار آثار حاصككل
شده میگردد.
2.محرومیت از خواب
شككككككکل
امروزه یکی از روش هكای درمكانی در بیمكاران افسككككككرده ،محرومیت از خواب اسككككككت که می تواند به دو
ِ
محرومیت کامل از خواب و محرومیت از خواب ِرم ) (REMصكككورت گیرد؛ برخی پشوهشها ثابت کرده اسكككت
که محرومیت کامل یا نسككبی از خواب ،منجر به بهبود قابل مالح های در  33تا  53درصككد بیماران افسككرده شككدید
می گردد .بیداری سكككحرگاهان در روزه داری برای سكككحری خوردن و انجام فرائر عبادی که سكككاعاتی را به خود
اختصاص میدهد ،در اصل نوعی محرومیت از خواب ِرم به شمار میآید ،که ادامه آن در طول یک ماه ،میتواند
تأثیرات بارز ضد افسردگی داشته باشد.
روزه و تعديل غريزهی جنسی
همهی غرایز انسانی از جمله غریزهی جنسی عالوه بر جنبهی جسمانی ،دارای یک بعد ذهنی و روانی نیز هستند.
هم رشككد جنسككی و هم میل و فعالیت جنسككی انسكككان در کنار عوامل جسككمی دورنی ناشككی از فعالیت غدد جنسكككی و
ترشككككككع هورمونهككای جنسككككككی ،از حككاالت روانی و نگرشهككای ذهنی و عوامككل محیطی نیز تككأثیر میپككذیرد کككه
روزهداری به سككبب ماهیتی که دارد از لحاظ روانی تأثیر میگذارد و جلو فزونطلبی غریزهی جنسككی را میگیرد.

از سكككوی دیگر ،ضكككعف ناشكككی از روزهداری از لحاظ جسكككمانی تأثیر میگذارد و از شكككدت فعالیت غدد جنسكككی و
ترشككع هورمونهای جنسككی میکاهد .در تعالیم اسككالمی و آموزههای دینی نیز به نقش روزه در تعدیل میل جنسككی
تأکید شده است.
عالوه بر مطالبی که عرض شكككككد ،بر اسكككككاس تحقیقات تجربی و میدانی مختلفی که انجام شكككككده روزهداری موجب
افزایش عزت نفس ،ارتقای خودباوری ،تقویت اعتماد به نفس ،افزایش توان و مقاومت افراد در برابر مشككکالت و
نكامالیمكات زنكدگی ،بهبود در عملكرد فردی و اجتمكاعي ،کكاهش رفتارهای خود تخریبی از جمله پرخاشككككككگری و
خودکشككی ،پرورش وجدان ،تقویت خودکنترلی ،افزایش سككطع صككبر ،تغییر رفتار و احیای شككخصككیت سككالم انسككان
ممثر بوده است.

روزه ،فرمان خدا و تمریني براي زندگي سككالم و با معنویت ،و تالشككي براي نزدیکي به خدا و دسككتیابي به مراحلي
از تقواسكت .این تمرین یک ماهه مي تواند انسكان را براي بهتر زیستن در  11ماه دیگر سال آماده کند و چه خوب
است که انسان از همان آغاز روزه داري تصمیم بگیرد معنویت این ریاضت سازنده را همواره حفظ کند.
هدف ما از روزه گرفتن در ماه مبارک رمضككان عالوه بر اجر معنوی آن ،بهره بردن از منافع جسكككمانی و روانی
این ماه مبارک اسكككت .در طول ماه مبارک رمضكككان رژیم غذایی نباید با حالت عادی تفاوت زیادی داشكككته باشكككد و
باید به گونهای باشككككد که وزن کاهش یا افزایش زیادی نداشككككته باشككككد .البته برای افرادی که اضككككافه وزن دارند ماه
مبارک رمضككان فرصككت مناسككبی برای کاهش وزن مختصككر و همچنین کسككب آمادگی برای شككروع برنامه کاهش
وزن بعد از ماه مبارک اسككت .رعایت راهکارهای سككادهی تغذیه ای در افطار و سككحر می تواند روزه داران را به
من ور دریافت منافع بدنی و تسككككككهیل بهره مندی از مزایای روحانی این ماه مبارک یاری کند زیرا یک فرد بیمار
به درستی نمی تواند از برکات ماه رمضان فیر ببرد.

ماه رمضككان فرصككتی اسككت که در هر سككال با کم خوردن و کم نوشككیدن برای حفظ تندرسككتی و پیشككگیری یا درمان
انواع بیماری ها در دسكككت داریم .روزه داری در تمام مکاتب مختلف از جمله مکتب اسكككالمی به دالیل گوناگون و
اغلب در چند روز متفاوت توصیه می شود و جهت حفظ سالمتی مورد تأیید طب سنتی و طب آلوپاتیک است.
بر اسككاس تحقیقات انجام شككده روزه باعر افزایش مقاومت سككلول های مغزی به هی وکسككی ،پیشككگیری از بیماری
های مغزی ،افزایش مقاومت در برابر سکته های مغزی و کند کردن روند آلزایمر می گردد.
تأثیر روزه بر سالمتى بدن از ديدگاه دانشمندان
در پرتو پیشرفت دانش پزشك  ،پزشكان و متخصصان دریافتهاند كه روزه عال ترین روش برای درمان انواع
بیمار ها به شمار م رود .كمتر طبیب است كه به این حقیقت اشارها نكرده باشد.
دكتر الكسیس كارل ،در كتاب انسان موجود ناشناخته م نویسد :با روزهدار قند خون ،در كبد م ریزد و
چرب ها كه در زیر پوست ذخیره شدهاند و پروتتینها ماهیچهها و غدد و سلولها كبد آزاد م شوند و به
مصرف تغذیه م رسند.
دكتر ژان فروموزان ،روش معالجه با روزه را شستشو اعضا بدن تعبیر م كند كه در آغاز روزه دار  ،عرق
بدن زیاد است ،دهان بو م گیرد ،گاه آب از بین راه م افتد كه همه این ها عالمت شروع شستشو كامل بدن
است .پس از سه ال چهار روز بو برطرف م شود« ،اسید اوریح» ادرار كاهش م یابد و شخص احساس سبك
و نشاط خارق العاده م كند در این حال اعضا هم استراحت كاف دارند .دكتر تومانیانس راجع به فواید روزه
م نویسد :روزه بهترین راه معالجه و حفظ تندرست است .مخصوصا امراض را كه بر دستگاهها گوارش ،به
خصوص كلیه و كبد عارض م شود و به وسیلهی دارو نم توان آنها را درمان کرد ،روزه به خوب معالجه
م نماید .دكتر گوئل پا ،م گوید :چهار پنجم بیمار ها از تخمیر غذا در رودهها ناش م شود كه همه با روزه
اصالح م گردد .

سالمت جسم در اسالم از اهمیت ویشها برخوردار است به گونها

كه در روایات اسالم از آن به عنوان

«بزرگترین نعمت» یاد شده است .روزه از جمله احكام انسان ساز اسالم است كه عالوه بر اینكه جال دهنده روح
آدم است ،جسم انسان را نیز طراوت و جان تازه م بخشد .با توجه به اینكه عامل بسیار از بیمار ها ،پرخور
و زیاده رو در خوردن غذاها مختلف است ،بهترین راه مبارزه با این بیماريها« ،روزهدار » است؛ به طور
كه امروزه دانشمندان ،پس از ط مراحل مختلف تحقیقات علم و تجرب «روزه دار » را به عنوان عال ترین
روش برا درمان انواع بیمار ها معرف م كنند.
نقش روزه در مبارزه با چاقى

یك از معضالت كه بشر عصر حاضر با آن دست به گریبان گیر است معضل چاق است ،كه احتمال ابتال به
بیماري ها مزمن مانند بیمارها قلب و عروق  ،چرب خون ،فشار خون باال ،دیابت و ...را افزایش م دهد.
عوامل متعدد در بروز چاق دخالت دارند كه در این میان كم تحرك و زیاده رو در تغذیه ،و به اصطالح
«پرخور » از جمله عوامل اصل پیدایش این معضل به شمار م روند.
« در اسالم دو روش خاص برا رفع معضل چاق وجود دارد كه به اصطالح پزشك یك پیشگیر و دیگر
درمان است» :راهكاری كه اسالم برا پیشگر از پیدایش معضل چاق و عوارض ناگوار آن ارائه نموده است

یح برنامهی دایم و همیشگ است كه باید در هر وعدهی غذای اعمال گردد و آن عبارت از اینست كه« :پیش از
اینكه سیر شوید دست از غذا بكشید».
اگر به مجامع روای مراجعه نماییم به روایات فروان برم خوریم كه بر این اصل تأكید م كنند كه به عنوان
نمونه به ذكر چند روایت بسنده م شود :پیامبر اع معص در این زمینه م فرمایند :معده مركز و خانه هر درد
است و اجتناب از عغذاها نامناسب و پرخور

اساس و رأس هر دارو شفا بخش است .حضرت عل عع

م فرمایند :كم خور  ،مانع بسیار از بیمار ها جسم م شود.
از ن ر علم نیز دانشمندان پس از ط مراحل مختلف تحقیقات علم و تجرب به این نتیجه رسیدهاند كه
مطمتنترین راه برا پیشگر از معضل چاق  ،میانه رو و رعایت
اعتدال در تغذیه است.
روش دیگر اسالم برا مقابله با چاق  ،یح «مبارزه سالیانه» با عنوان
برنامه «روزه دار » است .به این ترتیب اگر در طول سال بنا به هر
علل  ،ذخایر و چرب ها جذب نشده در بدن انسان انباشته شود ،فرصت آن را دارد كه سالی یح بار ،در طول
مدت یح ماه روزه دار  ،بهطور تدریج و بدون هیچ گونه عارضه جانب  ،چرب ها ذخیره شده را بسوزاند و
بار بدن را سبح كند.

تدابیری از طب سنتی برای روزه داری در ماه رمضان
روزه داری بهترین پروتکل برای بهبود عملکرد معده
و کبد است .اما روزه داری زمانی اثرات مفید خود را
نشان خواهد داد که با رعایت آداب و تدابیر یاد شده
توسط پزشکان و حکما همراه باشد .چگونگی خواب و
بیداری ،میزان خوردن و نوشیدن در فاصلهی افطار تا

سحر ،میزان فعالیت ذهنی و بدنی از جمله مواردی هستند که در ماه رمضان باید اصالح گردند .در طب سنتی
ایرانی تن یم روش زندگی مطابق مزاج و خصوصیات ذاتی فرد بر اساس امور شش گانه ی ضروری عآب و غذا،
هوا ،احتباس و استفراغ ،حرکت و سکون ،خواب و بیداری ،اعراض نفسانی انجام میگیرد.
شروع روزه داری با دفع رطوبات زاید و غلبه ی خشکی همراه است اما مشکالت مزاج سرد و خشک عسوداوی
و گرم و خشک عصفراوی در اوایل ماه رمضان و مشکالت مزاج سرد و تر عبلغمی و مبتالیان به امتال در اواسط
ماه رمضان بیشتر مشهود خواهد بود.
تدابیر روزه داری در ماه رمضان (دستورات کلی برای تمام مزاجها) شامل چند بخش است؛ تدابیر سحری ،تدابیر
ايام روزه داری ،تدابیر افطار و تدابیر افطار تا سحر.
تدابیر سحری عبارتند از:
رعایت مدت زمان صرف سحری ،پرهیز از نوشیدن آب خنک و سایر نوشیدنی بین غذا و بالفاصله پس از آن ،حفظ
آرامش و رعایت اعراض نفسانی عخشم ،هیجان ،نگرانی ،ترس ،افسردگی ،غم و پرهیز از خواب بالفاصله بعد از
صرف سحری عبهترین زمان خواب؛ پس از هضم معدی و عبور غذا از فم معده-یک ساعت پس از صرف غذا .
تدابیر ايام روزه داری عبارتند از:
خواب روزانه حداقل یک ساعت ترجیحا قبل از ظهر عخواب نزدیک غروب آفتاب ممنوع است  ،استحمام با آب
ولرم یا خنک ،استنشاق هوای خنک جهت کاهش حرارت زاید قلب و شستشوی صورت با گالب برای تقویت قوای
عالیه بدن.
تدابیر افطار شامل اين موارد است:
شروع افطار با نوشیدنی گرم و ترجیحا شیرین ،سبک و ساده هضم عآب جوش ،چای کمرنگ ،شیر گرم ،و شربت
عسل گرم  ،نوشیدن گالب عمقوی معده ،مقوی قوا  ،سوپ گرم با حداقل حبوبات ،حلوای سنتی ،شله زرد ،فرنی،
حریره بادام ،مربای به و بالنگ ،خرما عحداکثر  2-5عدد  ،پرهیز از غذاهای غلیظ مانند آش رشته ،حلیم و ماکارونی،

پرهیز از مصرف زولبیا ،بامیه و پشمک عمس ّدد و ادامهی افطار با نان سبوس دار غنی شده با ادویه ی نان
عسیاهدانه ،کنجد ،زیره ،رازیانه ،زنیان ،تخم خشخاش  ،مصرف سبزیجات معطر عریحان و نعناع و پلو با خورشت
هویج ،خورشت آلو ،خورشت خالل بادام و پسته و سایر خورشت های غیرچرب.
تدابیر افطار تا سحر عبارت است از:
مصرف میوه و سبزیجات تازه ،مصرف تنقالت سالم عگردو ،بادام ،پسته ،فندق در حد اعتدال ،نوشیدن شربت
خاکشیر ،شربت بیدمشک با گالب ،عدم مصرف غذاهای نامناسب و تنقالت کاذب ،در صورت مصرف غذاهای
نامناسب ،مصرف ملطّفات از جمله دمکرده آویشن شیرازی ،دمکرده دارچین توصیه میگردد.

هرساله باشروع ماه مبارک رمضان  ،متاسفانه کسبه محترم وحتی رسانه های عمومی ما نیز به جای آن
که فرهنگ متمدن و انسان ساز قرآن کریم را اشاعه دهند ،شروع به تبلیغ انواع شیریني جات قنادی از جمله زولبیا
و بامیه می کنند!
خداوند متعال در قرآن کریم برای بندگان خود از سر لطف نعمت های پاک و طیب خود را ارزانی داشته
است .دراین میان بیشترین اهمیت در قرآن کریم به غذاهای گیاهی اختصاص داده شده است به عنوان مثال :سوره
شعرا عآیه  ، 7سوره لقمان عآیه  ، 13سوره صافات آیه ع 42و سوره دخان آیه ع . 22همچنین خداوند رزق حسن
را به گیاهان نسبت داده است و از آن ها تعریف و تمجید می کند! آیا انصاف است در ماه مبارک رمضان به جای

این که با رزق حسن افطار کنیم با موادی مانند :چای ،زولبیا و بامیه و امثال آن افطار می کنیم!
خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارک بقره آیه ع 57می فرماید :هرکس غذای بد تناول کند به خویشتن ظلم کرده
است .در همان سوره در آیه ع 21می فرماید :هرکس غذای پست تناول کند به ذلت و بدبختی دچار خواهد شد!!!
امروزه مگر حال روز ما مسلمانان غیر از این است! بیمارستان ها مملو از بیماران سرطانی است و باید دست نیاز
بسوی اجانب دراز کنیم و عزت نفس خود را زیر پا بگذاریم ،امروز مگر غیر از این است؟
غذای انسان در قرآن کريم
خداوند رحمان و رحیم در قرآن کریم مواد غذایی را که برای انسان تعیین کرده اند به چند نوع تقسیم نموده
اند که به اختصار بیان می شود:
.1

مهمترین و بیشترین مواد غذایی انسان را گیاه می شمارد.

.2

دو آیه در مورد غذاهای در یایی بیان می کند .عسوره فاطر  12و نحل . 14

.3
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حال چرا بیشتر غذاهای گیاهی؟
چون انسان از هر چه که تغذیه نماید همان می شود ،یعنی خوی و خصلت همان را بهخود می گیرد ،چه بهتر که
انسان لطافت گل و گیاه را بهخود گیرد و مانند آن لطیف و زیبا و دوست داشتنی شود و ضمیری پاک و لطیف داشته
باشد.
استفاده از غذاهای حالل و طیب موجب می شود که انسان با پاکی ها سنخیت پیدا کند و حقایق را بفهمد و به قرآن
که حقایق محر است اشراف پیدا کند!

غذاهای گیاهی موجب پیشگیری از بیماری ها خواهد شد ،شما خواهر و برادر دینی با استفاده از این نوع غذاها با
یک تیر به چند نشانه هدف گیری کرده و هدف را خواهید زد عتوصیه قرآن کریم .
در ماه مبارک رمضان غذا چه بخوريم
همانطور که بیان شد ،ماه رمضان تمرینی است برای زندگی در بهشت ،پس مثل بهشتی ها هم باید غذا خورد!
خداوند در سوره مبارک مریم عع آیه ع 22می فرماید :در آن جا سخن لغو و بیهوده ای را نمی شنوید ،جز درود
و سالم و روزی تان صبع و شام در آنجا آماده است.
پس بهتر است که ما هم در ماه مبارک رمضان به دو وعده اکتفا کنیم ،سحر و افطار یعنی از اذان صبع تا اذان
مغرب.
غذای سحر :بهتر است سحر کمی زودتر بیدار شوید و یک لیوان آب خنک میل کنید .حدود یک ربع بعد از غذاهای
گیاهی خام یا پخته استفاده کنید .مانند :ساالد فصل  2 +قاشق غذاخوری جوانه گندم  +لیمو ترش تازه و روغن زیتون
و آن را خوب بجوید هر لقمه  43تا  53بار ،س س به مقدار کمی غذای پخته گیاهی مانند :انواع پلو و خورشت گیاهی
به جای گوشت از قارچ استفاده شود 2 ،قاشق کمتر میل شود به طوری که نیم ساعت قبل از اذان غذا خوردن تمام
شود ،یک دقیقه قبل از اذان یک لیوان آب میل شود.
غذایی دیگر :مقداری میوه و مغز بادام خام و تعدادی انجیر خشک خوب جویده شود و  1تا  2لیوان آب خنک نیز
میل شود
تذکر مهم :اکثر روزه داران گرامی به خاطر این که گرسنه نشوند ولع خوردن پیدا می کنند ،در حالی که بدن انسان
به این همه غذا نیاز ندارد! یکی از علت های پر خوری ترس از گرسنگی است ،که خداوند در این مورد بیان جالبی
دارد که می فرماید :سوره طه آیه ع : 21از غذاهای حالل و طیب تناول کنید ولی در آن زیاده روی عپر خوری
نکنید ک ه مورد خشم و غضب الهی قرار خواهید گرفت و به ورطه هالکت خواهید افتاد!!!

در این ماه باید کمی امساک کرد و با تقویت روح و روان می توان با حداقل غذا سیر شد و به تفکرات و تحقیقات
ادامه داد ،ولی متأسفانه در این ماه بیشتر مردم به مرغ و گوشت هجوم می برند و معده های خود را انبار می کنند،
در حالی که در ماه مبارک رمضان قضیه باید عکس باشد.
غذای افطار :بهترین غذای افطار شیرینی جات طبیعی است که خداوند متعال از آن ها بهعنوان شفا و رزق حسن
نام می برد! زیرا اگر بخواهیم به مسأله علمی آن ب ردازیم مسأله بسیار جالب خواهد شد!
زن دگی و حیات انسان و تصمیم گیری وی با مغز می باشد ،که غذای مغز گلوکز خالص است .خداوند متعال در رزق
حسن این نوع قند ها را قرار داده است که انسان مومن به زحمت نیفتد و بتواند به راحتی راه حق و حقیقت را ب یماید!
در ماه مبارک رمضان بیشترین چیزی که مصرف می شود قند است ،زیرا بر اثر سوختن قند است که نیرو و انرژی
تولید می شود ،پس بهتر است که برای تجدید قوای از دست رفته از این نوع غذاها استفاده کرد.
مسأله ی مهم :اگر شما روزه دار گرامی در این ماه از عسل استفاده کنید ،شگفتی خواهید دید و بهتر است که آن را
به صورت شربت و با یک عدد لیمو ترش تازه و چند تکه یخ مورد استفاده قرار دهید و یک لیوان از آن را به مدت
 3تا  5دقیقه مصرف کنید .جالب توجه این که برای جذب قند عسل بدن آدمی نیاز به انسولین ندارد.
چند ساعتی که معده مشغول رتق وفتق امور بوده هنوز استراحت نکرده دوباره او را سرکار می گذارید ،انصاف
داشته باشید حداقل به این اندام ظلم نکنید و کمی استراحت به او بدهید ،خدا را خوش نمی آید ،باور کنید.
روزه را با عسل و یا خرما و یا با انگور رسیده و شیرین افطار کنید ،نه با غذاهای مصیبت بار ،به خود رحم کنید!

عادت های غلط غذایی را در ماه مبارک رمضان اصالح کنیم تا دوران روزه داری مفید و موفقی داشته باشیم.
یکی از عادتهای غذایی غلط روزه داران این اسكت که به دلیل تشكنگی زیاد ،افطار را با آب سرد و یا نوشیدنی
های سكرد شكروع می کنند .توصكیه می شكود افطار را با نوشكیدنی های گرم مانند آب گرم ،چای کمرنگ و شكیرگرم

آغكازکنند .پس از آن می توانند از خرما یا کشككككككمش اسككككككتفاده کنند.
عالوه بر آن ،مصككككككرف خرمكا در مكاه مبككارک رمضككككككان در تن یم
قندخون بسكیار مفید است ،ازاین رو توصیه می شود که در وعده ی
افطكار 3تكا  5عدد خرما مصككككككرف گردد .از مصككككككرف بیش از حد
خرما نیز مانند سایر شیرینی ها پرهیز شود.
در وعده های سكككككحر و افطار از پرخوری اجتناب کنید و تا حد امکان به جای مصكككككرف انواع شكككككیرینی ها مثل
زولبیكا و بكامیكه کكه فقط حاوی انرژی و فاقد مواد مغذی عویتامین ها و مواد معدنی هسككككككتند ،از مواد غذایی طبیعی
شیرین مثل خرما ،کشمش و انواع میوه استفاده کنید.
مصكرف آب زیاد به هنگام صكرف افطار سكبب اختالل در هضم مواد غذایی می شود .بعد از صرف سحری نیز
بسیاری از افراد از بیم تشنگی در طول روز ،به مقدار فراوان آب می نوشند که عادت درستی نیست.
از نوشككككككیدن بیش از اندازه ی چای در وعده ی سككككككحری اجتناب کنید ،چون چای باعر افزایش دفع ادرار و از
دست رفتن نمک های معدنی می شود که بدن در طول روز به آن احتیاج دارد.
 روزه داران عزیر از مصرف تنقالت زیاد در فاصله ی افطار تا سحر پرهیز کنند .این قبیل مواد دیر هضم
هستند و سبب می شوند که به هنگام سحر به دلیل پری معده ،میل به غذا کاهش پیدا کند.

در برخی منابع توصككیه شككده اسككت که افراد روزه دار همانند زمانی که روزه نیسككتند ،سككه وعده غذا بخورند که این
وعده ها شككامل افطار ،شككام ،و سككحر اسككت ،اما صككرف غذا در دفعات کمتر از  2بار در سككال هایی که ماه مبارک
رمضان در فصل تابستان است ،توصیه نمی شود.

بهتر اسكككت غذای مصكككرفی در وعده ی سكككحری خصكككوصكككیات و ویشگی وعده ی ناهار را داشكككته باشكككد ،تا از ایجاد
گرسنگی در طول روز پیشگیری شود.
مصرف مواد غذایی شیرین در وعده ی سحری توصیه نمی شود .مصرف مواد غذایی شیرین با تحریک انسولین
موجب ورود قندخون به داخل سلول ها و در پی آن کاهش قندخون می شوند .به این ترتیب ،مصرف مواد غذایی
شیرین و حاوی قندهای ساده مثل شیرینی و شکالت در وعده ی سحری ،موجب می گردد شخص زودتر گرسنه
شود.
در هنگام افطار ،مصككرف غذاهای سككبک و مختصككر شككامل گروه های غذایی شككیر و لبنیات عمانند شككیر و ماسككت و
پنیر  ،میوه و سككككبزی ،نان و غالت عمانند برنج و نان برای افزایش قندخون توصككككیه می شككككود ،مانند نان و پنیر و
سككككككبزی که یکی از عادات خوب غذایی هموطنان در این ایام اسككككككت .عالوه بر آن ،مصككككككرف شككككككیر گرم ،فرنی و
شیربرنج در هنگام افطار مناسب است.
اسككككككتفككاده از مواد غككذایی آبکی مثككل سككككككوپ کم چرب ،آش کم حبوبككات ،حلیم بككدون روغنعحلیم منبع خوبی از مواد
نشككاسككته ای ،فیبر ،پتاسككیم و منیزیوم اسككت  ،همچنین مایعات به هنگام افطار و سككحر ،موجب حفظ تعادل آب و مواد
معدنی فرد روزه دار می شود.
اسكتفاده از سكبزی و میوه در هنگام افطار و همچنین در فاصكله ی بین افطار تا سحر ،به دلیل این که منبع خوبی از
آب و فیبر هسكتند ،برای دسكتگاه گوارش بسكیار مفید است و مانع بروز یبوست می شود .سبزی ها با دارا بودن مواد
مغككذی مختلف و آب ،عالوه بر تككأمین ویتككامین هككا و مواد معككدنی مورد نیككاز بككدن ،از تشككككككنگی فرد در طول روز
جلوگیری می کنند.

توصیه هايی برای افطار
 -1بیشتر انرژی بدن باید با خوردن سحری تامین شود .پس
افطار را سبح بخورید تا شكم سنگین نشود.
 -2غذای افطار باید سكككبح و پركالری باشكككد و سكككریع هضكككم
شككككود .مثل :خرما  ،شككككله زرد  ،مقداری كمی شككككیر و چای
كمرنگ .شككما هم حتما از غذاهای كم حجم اسككتفاده كنید تا به
معده فشاری وارد نشود.
 -3بهتر اسكت با چای شیرین و خرما روزه خود را باز كنید و حتی المقدور از نوشیدن آب زیاد ب رهیزید؛ چون این
كار باعر بی حالی ،ضعف و درد معده خواهد شد.
 -4موقع افطار مایعات زیادی مصكرف نكنید؛ چرا كه مصكرف مایعات در این زمان ،سكبب سكوض هاضكمه می شود،
اگرچه در ساعات بعد از افطار نوشیدن آب زیاد مفید است.
 -5در زمان افطار و سحر از خوردن غذاهای پرچرب خودداری كنید.

توصیه هايی برای سحری
 -1فراموش نكنید كه پرخوری در هنگام سحر نه تنها از
احساس گرسنگی در ساعات انتهایی روز جلوگیری نمی كند،
بلكه در ساعات ابتدایی بعد از سحر ،فشار زیادی را به معده
و دستگاه گوارشی فرد وارد می كند كه سبب بروز عالیمی
مانند سوض هاضمه ،درد و نفخ معده می شود.
 -2در ماه رمضكان سكعی كنید شكب ها زود بخوابید تا بتوانید سكحر به موقع ع تقریبا  1/5سكاعت قبل از اذان صبع
بیدار شككككوید .با این روش از ورود مقدار زیادی غذا و مایعات به معده و تجمع آنها جلوگیری می كنید و هضككككم غذا
نیز راحت تر خواهد بود.

 -3بیدار نشدن برای سحری كامال اشتباه است و در طوالنی مدت سبب ضعف و بی حالی روزه داران خواهد شد.
 -4در سككحر از مواد غذایی پروتتین دار ع تخم مرغ  ،حبوبات  ،لبنیات و گوشككت اسككتفاده كنید و به جای نوشككیدن
آب زیاد ،میوه های آب دار بخورید.
 -5مایعات توصكیه شكده برای سكحری باید به تدریج نوشكیده شكوند .یح لیوان آب میوه و یح لیوان شكربت عسكل یا قند
اثر مفیدی خواهد داشت.
 -6رژیم غذایی سكحر بهتراسكت شكامل مواد غذایی متنوع باشكد .این نكته برای نوجوانان اهمیت بیشتری دارد و باید
از مواد غذایی قندی ،پروتتین دار و پر انرژی استفاده كنند.
 -7خوردن مواد شیرین مانند زولبیا و بامیه هنگام سحر سبب افت سریع قند خون و احساس گرسنگی در طول روز
می شود.
 -8از مصرف نمح زیاد خودداری كنید ،چون نمح زیاد سبب دفع مایعات از بدن و احساس تشنگی در ساعات
روز خواهد شد .با یح رژیم غذایی معمولی ،نمح كافی به بدنتان خواهد رسید و نیازی به مصرف نمح اضافی
نیست.
 -9بعد از خوردن سحری حتی االمكان نخوابید ،چون وضعیت درازكش ،سبب برگشت مواد به مری و ترش كردن
می شكود و گذشكته از آن فردای آن روز احسكاس خوبی نخواهید داشكت .این كار در دراز مدت باعر سكوزش سردل
و بیماری " رفلكس معده و مری " می شود .در این بیماری غذا از معده و مری بر می گردد و به اصطالح احساس
" ترش کردن" را گویند.
 -11بعد از خوردن سككحری ،بهتر اسككت هنگام مسككواک زدن برای کاهش تشككنگی و خشككکی دهان ،از حجم کمتری
خمیر دندان استفاده کنید.

توصیه هايی ديگر برای روزه داران
-1اول سكاعات بعد از سكحری و س س ساعات بعد از افطار به ترتیب برای مطالعه دانش آموزان و دانشجویان وقت
مناسبی است.
-2ورزشككاران در ماه رمضكان نسكبت به افراد عادی نیاز بیشتری به پروتتین  ،قند و ویتامین ها دارند .باید حدود 3
سكاعت بعد از افطار ورزش را شكروع کرد تا غذای مصكرف شكده فرصكت هضم پیدا كند .بین خوردن غذا و شروع
ورزش باید فاصله ای باشد كه جریان خون بتواند به راحتی به عضالت بدن برسد.
-3درماه رمضكان تمرینات ورزشی سبح تر باشد ،زیرا بدن نمح و آب زیادی در جریان ورزش از دست می دهد و
در ورزش های شكدید منجر به ضكعف شكدید بدن می شكود .ورزشككار باید تا سكحر به تدریج مایعات زیادی مصكرف
كند كه نیازهای بدنش تامین شود.
 -4خرما  ،سوپ ،سبزیجات و شیر برای افطار ورزشكاران توصیه می شود.
 -5در صكككورتی كه فردی بعد از افطار قصككد تمرین ورزش سككنگین یا مسكككابقه ورزشككی را دارد بهتر اسكككت قبل از
شككروع مسككابقه ،هنگام افطار از گوشككت ،زرده تخم مرغ و ماهی اسككتفاده كند .مصككرف مایعات فراوان از جمله آب
میوه ها قبل از ورزش هم مناسب است.
 -2میزان انرژی تامین شكككده از پروتتین در ورزشككككاران باید حدود  15درصكككد و حداكثر  23درصكككد باشكككد؛ چون
پروتتین زیاد ،مناسب نیست و سبب تولید مواد زاید در خون و احساس خستگی در حین ورزش می شود.

در مواقعی که ماه مبارک رمضكان با روزهای بلند تابسكتان مقارن می شكود ،یکی از مشکالت اساسی روزه داران،
بروز تشنگی در طول روز است.

• محدود کردن مصرف نمک در وعده های افطار و سحر در این دوران بسیار مهم و کمک کننده است .توصیه می
شكود به غیر از مقدار نمک اندکی که برای پختن ،الزم اسكت به غذا اضافه شود ،دیگر سرسفره به غذا نمک اضافه
نشود.
• مصكرف میوه و سكبزی کافی نیز می تواند در طول روز از بروز تشكنگی زودرس جلوگیری کند .بهتر اسككت میوه
در فاصككله ی افطار تا سككحر و سككبزی در هر دو وعده ی افطار و سككحر و سككاالد بهخصككوص در وعده های سككحر
مصرف گردد.
• از مصكككرف مواد غذایی پرپروتتین در وعده ی سكككحری عانواع کباب ها خودداری شكككود .این مواد غذایی به دلیل
داشكتن پروتتین زیاد ،سكبب تحریک تشكنگی در سكاعات اولیه ی روزمی شكود ،و روزه دار را به تشنگی شدید دچار
می کند.

در ماه رمضان بهویشه در ایام گرم خصوصا فصل تابستان به دلیل روزه داری بیشتر افراد حتی کسانی که سابقه
سردرد ندارند به این عارضه دچارمی شوند که به علت گرسنه و تشنه بودن در طول روز است .برخی از روزه
داران اظهار می کنند که از اول صبع به سردرد شدید دچار می شوند و برخی دیگر از بی حالی و سردرد بعد از
ظهر شکایت دارند.
سردرد علل و عوامل بسیار متنوع و گوناگونی می تواند داشته باشد و تشخیص نوع سردرد به عهدهی متخصص
مغز و اعصاب است اما اگر شما فردی هستید که تا قبل از ماه رمضان دچار سردرد های ممتد نبوده اید و هم زمان
با روزه گرفتن دچار سردرد های جدیدی می شوید مطالب زیر مي تواند به شما كمح كند.

چه عواملی در ماه رمضان و روزه داری می توانند باعث ايجاد و بروز سردرد شوند؟
○

بی خوابی  ،خواب نامناسب یا بد خوابي

○

تغذیه نامناسب

○

کم آبی بدن و نیاشامیدن آب کافی
از علل سردرد افراد در اين ماه میتوان به کم خوابی اشاره کرد!

منابع علمی ابراز دارند که یک انسان بالغ روزانه بین  6تا  2ساعت نیاز به خوابیدن دارد بنابراین قطعا کم خوابی
یکی از مشکالت احتمالی روزه داران است که می تواند موجب خستگی روزانه و البته سردرد های
متوسط گردد .همچنین در ماه رمضان خوردن سحری روزه داران را مجبور می کند تا نیمه شب از خواب بیدار
شوند که می تواند موجب ایجاد سردرد در ایشان گردد.
بنابراین افراد روزه دار باید ساعات خواب را طوری تن یم کنند که به کم خوابی آزاردهنده دچار نشوند .در این
خصوص خواب قیلوله عیعنی از حدود یک ساعت به ظهر مانده ،به مدت نیم ساعت خوابیدن اثر نشاط بخشی دارد.
در حاليکه خواب با شکم پر ،بالفاصله پس از سحر توصیه نمیشود ،زیرا باعر پیدایش طعم نامطبوع در دهان،
احساس کسالت و سردرد و بینشاطی میشود .البته خواب بالفاصله پس از افطار نیز صحیع نیست ،اما خواب در
ساعات اولیه شب توصیه میشود.
کمبود ویتامین ها و مواد قندي موجب بروز سردرد می شود .کمبود ویتامین ها بهویشه گروه  Bو خصوصا
ویتامین

 B1می تواند کیفیت کار سیستم اعصاب بدن را دستخوش تغییر و تضعیف کند .همچنین سلول های

عصبی

بدن برای زنده ماندن و فعالیت ایده آل خود به مصرف گلوکز نیاز دارند .پس مواد قندی نقش بسیار مهمی

در بهبود کارکردی سیستم اعصاب بدن انس ان دارد اما این بدان معنا نیست که فرد مجبور باشد دایما مواد قندی
مصرف

کند .به گفتهی برخی کارشناسان ،علت سردرد صبحگاهی روزهداران مصرف غذاهای شیرین در وعدهی

غذایی سحری است چرا که غذاهایی که قند زیادی دارند ،قند خون را افزایش میدهند و بدن نیز برای کاهش قند
خون انسولین ترشع می کند و این انسولین موجب کاش قند خون و بروز سردرد در روزهداران میشود؛ بنابراین

باید از مصرف قندهایي كه جذب سریع دارند مثل شکر سفید ،نبات ،شکالت و زولبیا
بامیه مخصوصا در سحر ب رهیزید.
یکی دیگر از عمده دالیل بروز سردرد در افراد روزهدار ،کم نوشیدن چای است؛
بنابراین سعی کنید تعداد و غل ت چای مصرفی روزانه تان را به تدریج کاهش دهید تا به مرور بدنتان به چای کم
عادت کند.
نخوردن سحری
سحری نخوردن نیز از علل سردرد به هنگام روزهداری است؛ پس حتما وعده سحری را
بخورید .آنهایی که میگویند« :ما ساعت  11یا  12شب غذا میخوریم تا مجبور نباشیم برای
خوردن سحری بیدار شویم» ،باید بدانند که امتناع از خوردن سحری و حذف این وعده مهم غذایی در ماه رمضان
باعر کاهش بازده کالری در طی روز میشود .این افراد حتی در ساعات اولیهی روز هم توان تمرکز و توجه فکری
برای کار یا درس خواندن را ندارند .با این حساب ،نخوردن سحری کار معقول و صحیحی نیست و سردرد را نیز
به همراه خواهد داشت.

یکی از مهمترین عوامل بروز سردرد در ماه رمضان برای روزه داران بهویشه در فصول گرم مواجههی بدن با
کمبود آب است ،اگر در طول روز بدن به اندازهی کافی آب دریافت نکند ،به کم آبی دچار می شود که زمینه ساز
بروز سردرد است .دلیل آن نیز بروز مشکل در جریان طبیعی خون و تأثیر منفی بر اکسیشن رسانی به سلول ها و
بافت ها به ویشه سلول های مغز است .این موارد بهویشه در افراد دچار سردرد و میگرن ،باعر تشدید بیماری میشود
که مصرف میوه هایی مثل خیار ،هندوانه ،خربزه ،انگور ،گالبی ،سیب ،به ،آلبالو و زردآلو در فاصله بین افطار تا
سحر توصیه میشود.

رعايت نكات زير در پیشگیري از بروز سردرد به هنگام روزه داري به شما كمك خواهد كرد:
سعی کنید شب ها قبل از ساعت  12بخوابید.
تا جایی که میتوانید بعد از ظهر ها بین ساعات  11الی  17حدود  1/5تا  2ساعت بخوابید.
در طی روز از انجام کارهای غیر ضروری خودداری کنید .
تا جای ممکن از قرار گیری در معرض تابش نور خورشید پرهیز کنید .
سحر ها حتما میوه بخورید عخیار ،هندوانه ،طالبی (
در وعدهی سحر حتما از سبزیجات هم استفاده كنید عگوجه فرنگی،کاهو،سبزی خوردن و...).
سحرها اگر می توانید حداقل یک عدد گردو یا مقداری بادام زمینی بخورید .
اگر دستور منع مصرف از سوی پزشک ندارید ،سحر ها نصف قرص ویتامین  B1صدمیلی گرم و نصف
قرص ویتامین  Cمصرف کنید .عاز مصرف قرص های مولتی ویتامین خارجی و داروهای تقویتی دیگر
خودداری کنید (
از خوردن غذاهای چرب و سنگین مانند کله پاچه،آبگوشت و...در هنگام سحر خودداری کنید .
از خوردن غذاهایی که تشنه کننده هستند مانند ماکارونی ،سیب زمینی ،نان بربری ،ترشی یا شور ،پنیر و..
خودداری کنید .
اگر به تخم مرغ حساسیت ندارید ،سحر ها یک تخم مرغ آبپز عمغز پخت بخورید .
از مصرف سوسیس ،کالباس ،همبرگر ،ژامبون وغذاهای پخته بسته بندی خودداری کنید.
در هنگان خوردن سحری از عسل ،مربا یا خرما استفاده کنید.
در زمانی که ساعت افطار بعد از  2شب است حتما شام را همزمان با افطاری صرف کنید.
افطاری را مختصر و شام را کامل بخورید .
در زمان افطاری یک لیوان چای و دولیوان آب خنک بنوشید و پس از افطار تا آخر شب هر یک ساعت یک
لیوان کامل آب بنوشید .
برای شام حتما مواد پروتتینی مانند مرغ یا گوشت و ...مصرف کنید.

مشاوره و ارزيابي پزشکي پیش از ماه رمضان
این ارزیابي باید در یک تا دو ماه قبل از ماه مبارک رمضان صورت گیرد .در گام اول باید توجه خاصي به سالمتي
کلي بیمار داشت .قند خون ،فشار خون و چربي خون بیمار حتما باید کنترل شود .توصیههاي مخصوص راجع به
خطرات موجود در روزه داري به تمامي بیماراني که تصمیم دارند روزه بگیرند داده شود .در طول ارزیابي پزشکي
تمام تغییرات الزم در رژیم غذایي و دارویي بیماران باید اعمال شود تا بیمار بتواند روزهداري را زماني آغاز کند
که در شرایطي پایدار به سر ميبرد و برنامه درماني او اثرگذار تلقي ميشود.
الگوي مصرف
دوز مصرف با توجه به ویشگيهاي بیماري فرد ميتواند در طول ماه مبارک رمضان تغییر کند .داروها در زمان
روزهداري مي تواند بین زمان افطار تا سحر مصرف شوند .اثرات بالیني به کوچکي محدوه درماني دارو وابسته
است .تغییر در فراهمي زیستي دارو به دلیل این تغییرات ميتواند بر غل ت پالسمایي دارو تأثیر گذارد که این
موضوع مخصوصا در داروهایي که محدوده درماني کوچکي دارند ،ميتواند باعر کاهش اثربخشي و افزایش
عوارض جانبي شود.
تداخل با غذاهاي مصرفي
به طور کلي تداخل غذا-دارو ميتواند باعر کاهش ،تأخیر یا افزایش دسترسي سیستمیک دارو در بدن شود .کیفیت
غذاي مصرفي در زمان افطار از مهمترین نکاتي است که باید در جذب داروهاي تجویزي مدن ر قرار گیرد .اثرات
بالیني به کوچکي محدوه درماني دارو وابسته است .تغییر در
فراهمي زیستي دارو به دلیل این تغییرات ميتواند بر غل ت
پالسمایي دارو تاثیر گذاشته که این موضوع مخصوصا در
داروهایي که محدوده درماني کوچکي دارند ،ميتواند باعر
کاهش اثربخشي و افزایش عوارض جانبي شود .

توصیه های عمومی
از آن جا که مصرف اشکال غیر خوراکی داروها در اغلب موارد با روزه داری منافاتی ندارد ،بیمارانی که اشکال
غیرخوراکی داروها را مصرف می کنند نباید نگران روزه داری خود باشند.
ممکن است در مواردی پزشک معالج قادر باشد با جایگزین کردن اشکال خوراکی داروها با انواع غیر خوراکی
آن ها امکان روزه داری را برای برخی بیماران فراهم نماید.

توصیه های چگونگی مصرف داروها در ماه مبارک رمضان
 .1بارداری  ،شیردهی و برخی از بیماری ها مانند دیابت ،فشارخون ،روده تحریک پذیر ،یبوست ،زخم های
سیستم گوارشی عمعده و اثنی عشر  ،اختالالت کلیوی ،بیماری های اعصاب و روان و آسم همگی از شرایط جسمی
هستند که فرد ملزم می باشد پیش از اقدام به روزه داری ،با پزشک معالج خود در خصوص اقدام به روزه داری و
همچنین نحوه مصرف داروها ،مشورت نماید.
 .2چنانچه مبتال به بیماری خاصی هستید که مجبور به مصرف دارو در ایام مبارک رمضان می باشید ،قبل از هر
چیز با پزشک معالج خود مشورت کنید.
 .3در زمان روزه داری هیچگاه وعده های داروی خود را خودسرانه حذف و یا به زمان دیگری موکول نکنید .چه
بسا این عمل شما سبب اختالل در روند درمان می گردد .مصرف بسیاری از دارواه را می توان پس از مشورت با
پزشک به زمان سحری یا افطار منتقل نمود.
 .4چنانچه مبتال به بیماری مزمن مانند فشارخون ،چربی خون ،دیابت ،بیماری های قلبی و عروقی ،و بیماری های
کلیوی می باشید ،در این خصوص که آیا روزه داری برای شما بدون اشکال است یا خیر و همچنین در صورت بی
خطری ،در مورد چگونگی مصرف دارو و رژیم غذایی مناسب در ماه مبارک رمضان ،مشورت کنید.
 .5اثر بخشی بسیاری از داروها ،ارتباط مستقیمی با مصرف بهموقع آن ها در زمان معین دارد .در ایام روزه داری
خودسرانه نوبت داروی خود را قطع نکنید.

 .6قطع ناگهانی برخی از داروها به واسطهی روزه داری بسیار خطرناک است ،درباره قطع داروهای خود و نحوه
استفادهی آنها در ماه مبارک رمضان ،با پزشک و یا داروساز خود مشورت کنید.
 .7قطع یکباره برخی داروها بسیار خطرناک است ،تغییر تعداد دفعات مصرف دارو ،زمان مصرف دارو و رعایت
نکردن فاصله ی زمانی مصرف دارو می تواند باعر تغییر اثربخشی و تأثیر داروها در بدن شود و مشکالت درمانی
ایجاد کند.
 .8به صورت کلی غذا می تواند باعر کاهش ،افزایش و یا تأخیر در جذب دارو شود .بیشتر هموطنان در وعدهی
افطار ،روزهی خود را با غذاهای حاوی مقادیر باالی کربوهیدرات و چربی به همراه چای باز می کنند و یک وعده
حاوی پروتتین به عنوان شام بالفاصله بعد آن و یا با 2تا 3ساعت فاصله مصرف می کنند ،معموأل حجم وعدهی
غذای مصرفی در ماه مبارک نسبت به وعده ی معمولی در سایر اوقات بیشتر است و این نکته حتمأ باید مدن ر قرار
بگیرد چون حجم باالی غذا طبیعتأ باعر تأخیر در
جذب اکثر داروها می گردد.
تاثیر روزه در کاهش بیماری های قلبی
بر اساس آخرین تحقیقات منتشر شده در مجلهی
عتغذیه و متابولیسم آمریكا روزه دار یك از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سالمت افراد است .شاخصترین تأثیر
آن كاهش خطر ابتال به بیمار ها قلب به ویشه سكته قلب است .در طول ماه رمضان به دلیل آنكه خوردن و
آشامیدن به دو زمان سحر و افطار محدود شده و فاصله این دو زمان حدودا  12ساعت است دستگاهها مختلف
بدن به ویشه دستگاه گوارش و گردش خون استراحت م كنند .استراحت این دو دستگاه به شدت بر سالمت قلب و
اندامها گوارش ممثر است .پشوهشها انجام شده رو  21زن و مرد مسلمان غیر سیگار با میزان كلسترول
خون طبیع كه در رده سن  23تا  33سال قرار داشتند نكات تازها را در باره روزه دار و تأثیر آن بر قلب
نشان داد .به این ترتیب كه حدود  23روز پس از شروع ماه مبارك رمضان میزان «هموسیستتین» اصل ترین
عامل بروز سكته قلب  ،در خون این افراد به شدت كاهش یافت؛ از طرف میزان كلسترول خوب یا حاف ت

ع HDLافزایش یافته و غل ت خون نیز در حد طبیع قرار داشت .كاهش میزان «تر گلیسیریدها» و «كلسترول
بد» ع LDLیك دیگر از اثرات مثبت ناش از روزه دار در این افراد بود
نقش روزه در مبارزه با چاقی

روزه ،فكرمكككان خكككدا و تمریني براي
زندگي سكككككالم و با معنویت ،و تالشكككككي
براي نزدیکي بككه خككدا و دسككككككتیككابي بككه
مراحلي از تقواست .این تمرین یک ماهه مي تواند انسان را براي بهتر زیستن در  11ماه دیگر سال آماده کند و چه
خوب است که انسان از همان آغاز روزه داري تصمیم بگیرد معنویت این ریاضت سازنده را همواره حفظ کند.
هدف ما از روزه گرفتن در ماه مبارک رمضككككان عالوه بر اجر معنوی آن ،بهره بردن از منافع جسككككمانی و روانی
این ماه مبارک اسكت .در طول ماه مبارک رمضكان رژیم غذایی نباید با حالت عادی تفاوت زیادی داشكته باشد و باید
به گونهای باشككد که وزن کاهش یا افزایش زیادی نداشككته باشككد .البته برای افرادی که اضككافه وزن دارند ماه مبارک
رمضكان فرصت مناسبی برای کاهش وزن مختصر و همچنین کسب آمادگی برای شروع برنامه کاهش وزن بعد از
ماه مبارک است .رعایت راهکارهای سادهی تغذیه ای در افطار و سحر می تواند روزه داران را به من ور دریافت
منافع بدنی و تسككككككهیل بهره مندی از مزایای روحانی این ماه مبارک یاری کند زیرا یک فرد بیمار به درسككككككتی نمی
تواند از برکات ماه رمضان فیر ببرد.

برنامه غذايي نامناسب در ماه مبارک رمضان چه عوارضي را به دنبال خواهد داشت؟

•چاقي :مهم ترین عارضه ی ناشي از روزه داري است که به دنبال مصرف غذاهاي نامناسب ایجاد مي شود.
•افزایش چربي هاي نامطلوب خون مثل کلسترول تام ،تري گلیسرید ،کلسترول بد و اسید اوریک
• یبوست
• نفخ ،احساس پُري دستگاه گوارش و سایر مشکالت گوارشی

• بیحوصلگی ,خستگی و ضعف حاف ه
• الغری ,ضعف و ناتوانی
• کاهش مقاومت بدن در برابر بیماری ها
• سردرد و سرگیجه
• سنگ های دستگاه ادراری
این مشکالت به هیچ وجه طبیعي و ناشي از یک روزه داري مناسب و صحیع نیست .بنابراین از مصرف مواد
غذایي سرخ کرده ،انواع شیریني عبه خصوص زولبیا و بامیه  ،دسرهاي چرب ،غذاهاي چرب و شور و نمک دار
و انواع سس ها و  ...و همچنین از مصرف زیاد غذاهاي پرحجم مانند آش رشته با پیاز داغ فراوان یا ترید کردن
نان در آبگوشت جدا پرهیز کنید تا با مشکل اضافه وزن ،افزایش چربي خون و اختالالت گوارشي مواجه نشوید.
اختالالت عصبي مانند بي حوصلگي ،اختالل حاف ه ،گیجي ،خستگي و کوفتگي نیز از عوارض روزه داري غلط
است.
عوارض فوق مي تواند به علت کمبودهاي تغذیه اي ایجاد شود افت قند خون یکي از عوامل مهم بروز این
مشکالت است که معموال به دلیل نخوردن سحري عارض مي شود .سوخت و ساز عانرژي الزم سلول هاي
عصبي صرفا از گلوکز عقند و کربوهیدرات ها تامین مي شود .از طرفي بدن انسان نمي تواند به مدت طوالني
کربوهیدرا ت ها را ذخیره کند ،پس گرسنگي طوالني مدت و عدم مصرف سحري مي تواند باعر کاهش انرژي
الزم براي فعالیت سلول هاي عصبي و در نتیجه ایجاد عوارض ذکر شده شود.

بیماران مبتال به دیابت نوع ،1دیابت دوران بارداری و دیابتی های کنترل نشككككده نباید روزه بگیرند ،اما روزه داری
برای بیماران دیابتی نوع  2که دیابت آنان به وسیله ی رژیم غذایی کنترل شده ،مفید هم هست.
افرادی که برای کنترل دیابت خود از قرص اسككتفاده می کنند ،اگر عالیم افت قندخون را در طول روز داشككتند ،باید
فورا روزه خود را افطار کنند.
بیمكاران دیكابتی کكه روزه می گیرنكد ،باید رژیم غذایی مخصككككككوص خود را در افطار و سككككككحر رعایت نمایند و در
مصككرف غذاهای شككیرین که در ماه مبارک رمضككان در وعده ی افطار اسككتفاده می شككود ،زیاده روی نکنند و میزان
توصیه شده توسط متخصص تغذیه را رعایت نمایند.

برای کنترل بهتر قندخون توصیه می شود که اين افراد قندخون خود را قبل از سحر و بعد از افطار چک کنند.

مواردی که بیماران ديابتی نبايد روزه بگیرند ،عبارتند از:
اگر قندخون قبل از سحری باالتر از 353میلی گرم بر دسی لیتر باشد.
بیمار دیابتی که سحری نخورده باشد.
اگر برای کنترل دیابت الزم است در طول روز نیز قرص مصرف شود.

اگر انسولین استفاده می شود و در طول روز نیز باید تزریق داشته باشند.
اگر عوارض کلیوی ،چشمی و  ...دیابت بروز کرد ،بهتر است برای جلوگیری از عوارض بیشتر روزه نگیرند
و با پزشک خود مشورت کنند

هدف ما از روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان عالوه بر اجر معنوی آن ،بهره بردن از
منافع جسمانی و روانی این ماه مبارک است .البته به دلیل مصادف شدن با روزهای گرم و
طوالنی تابستان می توان با یک برنامه ی تغذیه ای مناسب هنگام افطار و سحر بدون هیچ
گونه مشکلی از مزایای آن بهره مند شویم.
اگر می خواهید در ماه رمضان روزه بگیريد و بدنی سالم داشته باشید اين نکات تغذيه
ای را فراموش نکنید:

 -1غذاهای مصرفی باید در حالت تعادل با یکدیگر باشند و از همه گروه های غذایی مثل
میوه ،سبزیجات ،گوشت و مرغ و ماهی ،نان و غالت و گروه لبنیات باید در برنامه غذایی
ما وجود داشته باشد.

 -2برای این که کمتر هنگام روزه داری تشنه شوید بهتر است در برنامه غذایی سحری از
خوردن غذاهای پرچرب و پرنمک که سبب تشنگی زیاد در طول روز می شود پرهیز کنید
و ترجیحا ازغذاهای آب پز و خورشت های آب دار و کم نمک استفاده کنید.

 -3خوردن  2تا  12لیوان آب از افطار تا هنگام سحر و استفاده از میوه های آب دار و
سبزیجات سبب می شود تا در طول روز کمتر دچار تشنگی شوید.
 -4نباید دسرها و شیریني ها را که حاوي شکر فراوان هستند ،به مقدار زیاد مصرف کرد
و بهتر است به جاي آنها از خرما و توت که داراي قند طبیعي و همچنین امالح و ویتامین
هستند ،استفاده کرد.
 -5یكی از عادات غذایی اشتباه روزه داران این است كه به دلیل تشنگی زیاد ،افطار را با
آب سرد یا نوشیدنی های سرد شروع می كنند .بهتراست هنگام افطار از مخلوط آبلیموی
تازه با آب یا چای کمرنگ یا شربت خاکشیر به جای قهوه و چای پر رنگ استفاده کنید .
هیچ گاه افطار با آب سرد ،غذاهاي سرد و نوشابه هاي گازدار آغاز نکنید.

 -6برای جلوگیری از بروز یبوست و مشکالت روده ،بعد از خوردن افطار آلو و انجیر
خیس شده و میوه هایی همچون گالبی ،هلو و هندوانه میل کنید همچنین ورزش سبک و پیاده
روی بعد از افطار به هضم غذا و جلوگیری از یبوست کمک زیادی می کند.
 -7مصرف مواد غذایی سنگین و حجیم ،دیرهضم ،پرچرب ،سرخ شده و غذاهای آماده
بیرون عفست فود ها هنگام افطار مناسب نیست .در هنگام افطار مصرف غذاهاي سبح و
مختصر شامل گروه هاي غذایي شیر و لبنیاتعمانند شیر و ماست و پنیر  ،میوه و سبزي،
نان و غالت عمانند برنج و نان براي افزایش قند خون توصیه مي شود .استفاده از سبزي و
میوه در هنگام افطار و همچنین در فاصله ی زماني بین افطار تا سحر به دلیل این كه منبع
خوبي از فیبر هستند براي دستگاه گوارش بسیار مفید است
 -8نان و پنیر کم نمک با سبزی یا گردو با یک لیوان شیر از بهترین خوردنی ها برای ماه
رمضان محسوب می شود زیرا عالوه بر حجم کم دارای قوت بسیار است.

 -9استفاده روزانه از مقادیر متنوع آجیل بدون نمک عپسته ،گردو ،بادام ،فندق و ...که
حا وي چربي گیاهي غیراشباع و مفید است ،ضمن افزایش ندادن کلسترول خون ،به همان
میزان چربي هاي اشباع ،براي بدن انرژي تأمین مي کند.
 -11مصرف بادمجان ،فلفل و سایر ادویه ها در هنگام سحر به دلیل ایجاد احساس تشنگي
بیش تر ،براي روزه داران توصیه نمي شود.
 -11از خوردن غذ ای سرخ شده و شیرینی جات فراوان پرهیز کنید تا به سوض هاضمه و
سوزش سر دل دچار نشوید .مبتالیان به زخم معده و اثني عشر و ناراحتي روده بهتر است

از غذاهایي استفاده کنند که هضم شان آسان و ساده است و باعر نفخ دستگاه گوارش نمی
گردد از جمله این غذاها مي توان به غذاهاي کبابي ،انواع سوپ کم چرب ،آب میوه ها ،نان،
پنیر و ماست به مقدار کم اشاره کرد.
 -12مصرف آب زیاد هنگام صرف افطار موجب اختالل در هضم مواد غذایی می شود.
بعد از صرف سحری نیز بسیاری از افراد از بیم تشنگی در طول روز ،به مقدار فراوان
آب می نوشند كه عادت غذایی درستی نیست.

