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  همایش انسان سالم   /  کنگره قرآن پژوهی و طب

  

  هیتغذ دیجدي دستاوردها با آن سهیمقا و عسل خصوص دری اسالمي ها هیتوص
  1محمد ماذنی ،1علی نعمتی ،1عبداهللا اسدي

  
 شـفا  و طعـم  خوش غذاي یک عنوان به طول تاریخ در و شیر ین کننده هاست ترین قدیمی و نخستین از عسل
 40 شـامل  کـه  میدهند قندها تشکیل را عسل  درصد80 حدود کل طور به. است گرفته قرار مورد توجه بخش

 در مواد پروتئینی. سایر قندهاست از یک درصد کمتر و ساکاروز  درصد5 و درصد گلوکز 35 فروکتوز، درصد

 ،. . . ) آهـن و  پتاسـیم،  کلـسیم، ) معـدنی   امـالح  بـه  ترکیبات عسل می توان دیگر از. است یک درصد حدود عسل
ن کریم و احادیث به عسل به دیده درمان قرآ در. نمود اشاره آنتی اکسیدان ها و استر ،C وBگروه  ویتامین هاي

فِیـهِ  » «خوردن عسل براي مـردم شـفاء اسـت     «فرماید  در قرآن کریم حضرت حق می     . گر بیماریها نگاه می کنند    
از مگر براي عسل و نام یـک سـوره   ها به کار نرفته است،   درباره ي خوردنی   در قرآن، » شفاء«واژه   ،»شِفَاء لِلنَّاسِ 

. که این اهمیـت و خاصـیت درمـانی عـسل را مـی رسـاند         داده شده است،  ) زنبور عسل  (نحلاختصاص به    قرآن،
درطـب سـنتی و گـسترش آن     ازآنجائی که اسالم بهترین و عالیترین ریشه هاي هرعلم را براي بشرآورده است، 

در توصـیه  بر آن شدیم تا با بررسی اهمیت عسل از دیدگاه قرآن و احادیث       نقش موثر وارزندهاي داشته است،    
عالوه بر اینکـه عـسل بـه عنـوان     . هاي اسالم و میزان هم خوانی آن را با اصول روز آمد در علم تغذیه به سنجیم              

 تحقیقات حاکی از این امر هستند که ترکیبات منحصر بفرد عسل، شماره می رود، شیرین کننده مغذي و طبیعی به
با توجه به منابع اسالمی و تطبیق آن با تحقیقات در . ندضد میکروب و آنتی اکسیدان قوي درست می کن از آن یک

تدوین و ارائه شـده اسـت و بـا نتـایج      زمینه عسل مشخص گردید که همه این آموزه ها با توجه به اصول علمی،   
  . علمی مطابقت دارد

  تغذیه اسالم، عسل،: کلمات کلیدي
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