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  همایش انسان سالم   /  کنگره قرآن پژوهی و طب

  

  بدني رو بریی غذا افتیدر تیمحدود و روزه ریتاث
  1، محمد قاسم گل محمدي1،محسن سقا3ذنیء،محمد ما 2، نسرین تاتا1نوروز نجف زاده

  
بنابراین هم دین و هم علم، دو حقیقتی هستند که به اثبات آفرینش  ارتباط بین دین با علم ، ارتباط ناگسستنی است،

 هـدف از . اینجا بهدیدگاههاي دینی و علمی در مورد علت و فلسفه وجود روزه می پردازیم در. منجر می شوند  
  سوره بقـره 185-183همچنانکه در آیات .  و جسمی استاین مقاله، بررسی اهمیت روزه از نظر بهداشت روحی  

از فواید روزه داري و امـساك از   هم اکنون نیز علم طبیعی برخی .روزه و شرایط آن بخوبی بیان شده استآثار  
صـحت بـدن آدمـی حـائز      روزه و روزه داري نه تنها به خاطر تأمین سـالمت و .پرخوري را نیز اثبات کرده است    

یک انسان موحد روزه می گیرد، منظور  اهمیت می باشد، بلکه موجب تأمین سالمتی روح و جان نیز هست وقتی          
یعنـی  . توان به ایمان وفاداري و ایمان فرمانبرداري یاد کرد     و مقصود او جز طاعت امر الهی نیست که از آن می           

  .انجام واجبات الهی صداقت و ثبات قدم در
ثانویـه مـی    کند شدن فرایند پیري اولیـه و   داده اند که محدودیت دریافت غذایی باعث      العات محققان نشان    مط

 و همکارانش افزایش طول عمر را بعد McCay 1935از سال که . شود و میزان شیوع بدخیمیها را کاهش می دهد
موش هاي صحرایی گزارش کردند از آن سـال بـه بعـد مطالعـات زیـادي روي             در   4از محدودیت دریافت غذا   

 مطالعات روي موش ها نـشان داده اسـت کـه       . موش هاي سوري و صحرایی انجام شده است        مخمرها، حشرات، 
 .محدودیت دریافت غذایی، باعث کند شدن فرایند پیري اولیه و ثانویه می شود

تعـداد افـراد صـد     یدمیولوژیک روي انسان هاي با طول عمر باال و افراد صد ساله نشان داده است که          اپمطالعات  
اروپاي غربی است صـد سـاله هـاي شـهر          ساله در اوکیناوا خیلی بیشتر از شهرهاي کشورهایی همچون آمریکا و          

  . استغذایی روي افزایش طول عمر مطرح اوکیناوا بعنوانی سندي از اثر محدودیت دریافت
پیشگیري از مقاومـت انـسولینی و     روي میمونها نیز نشان داده است که محدودیت دریافت غذایی باعث     مطالعه  

فاکتورهاي خطر تصلب شرائین را کاهش می دهد و سطح تري یدو تیـروزین، حـرارت بـدن،           دیابت می شود و   
کاهش  .تقویت سیستم ایمنی می شودباعث  IL-6 و IGF-1 اکسیداتیو را کاهش می دهد و با کاهش میزان آسیب

بـا افـزایش سـن، لیپیـدهاي خـون،          . مـی شـود    ی از فواید محدودیت دریافت غذایی محـسوب       تصلب شرائین یک  
می یابد و عملکرد سلولهاي دیواره عروق مختل می شود بخشی از        فاکتورهاي هموستاتیک، عالیم التهابی افزایش    

این عالیم بعد از محدودیت غـذایی    مربوط است پس بنابراین     دنیچاقی و عدم تحرك ب     این مشکالت به افزایش   
  .طوالنی بهبود پیدا می کنند

  ن سالمت انسامحدودیت دریافت غذایی، روزه، پیري،: کلمات کلیدي
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