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Abstract 

In the Holy Quran, it is stated that “eating honey has healing for people” “Fihe shefaho lenas”. 
The word “healing” in Quran has not been used about any other food but honey and one Sura in Quran 
is dedicated to Nahl (bee). This study investigates the importance of honey from the perspective of 
Quran and medicine. This review article investigated the therapeutic properties of honey from the 
perspective of Quran and medicine through text analysis and manual and online search. Medicine has 
proven that honey due to its low moisture, high osmosis, and high acidity inhibits the growth of 
infectious agents and creates a sterile coat on the wound. Prophet Mohammad said, “Lam yastashfeo 
almariz bemasale sharbato olasal”, meaning that nothing cures the sick person the way honey does. 
Studies have shown that honey is effective in strengthening child development and treatment, 
prevention, and improvement of skin, respiratory, liver, gallbladder, eyes, ears, and nose diseases and 
cancer. The application of natural honey to healing diabetic and cutaneous ulcers and the topical 
application of honey to open wounds can accelerate the healing process. Oral administration of dates 
honey syrup can enhance the natural progression of delivery and womb contractions which decrease 
the need for cesarean. It can be concluded from the review of the literature that emphasis of Quran on 
the use of honey in diet and its reference to the healing property of honey for people has not been 
without a cause. Modern medicine also verifies the curative properties of honey for many diseases. 
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   و علم پزشکیقرآنعسل در 
  

  4دکتر مجید رمضانی، 3 ناصر حسینی،2، محسن شمسی*1دکتر سعید چنگیزي آشتیانی
  

  ك، ایران استادیار، گروه فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی اراك ، ارا-1
  دانشجوي دکترا ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اراك ، اراك، ایران -2
  دانشکده کشاورزي، گروه گیاهان دارویی، دانشگاه اراك، اراك، ایران -3
  ، ایرانتهران، ...  بقیه ا، دانشگاه علوم پزشکیبیماریهاي داخلیگروه  فوق تخصص غدد و متابولیسم، دانشیار،  -4
  

 18/12/89  ، تاریخ پذیرش 12/11/89یخ دریافتتار
   چکیده

، قـرآن در » شـفاء «، واژه »فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ» «خوردن عسل براي مردم شفاء است« فرماید  کریم حضرت حق می  قرآندر  
داده شده ) زنبور عسل(، اختصاص به نحل قرآن از  ها به کار نرفته است، مگر براي عسل و نام یک سوره دربارهی خوردنی

مطالعه حاضـر یـک   . علم پزشکی صورت پذیرفت و قرآنلذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اهمیت عسل از دیدگاه  . است
 و قرآنپژوهش مروري بوده که با بررسی متون و از طریق جستجوي اینترنتی و دستی خواص درمانی عسل را از دیدگاه       

پزشکی ثابت شده است که عسل به دلیل رطوبت پایین، فشاراسمزي باال در علم  .علم پزشکی مورد مطالعه قرار داده است
) ص( پیامبر اسـالم ،کند ها ایجاد می شود و پوشش استریلی روي زخم زا می و اسیدي بودن سبب توقف رشد عوامل عفونت     

هـا   بررسی.».ندک هیچ مریضی، به مانند نوشیدن عسل شفاء پیدا نمی» «لم یستشف المریض بمثل شربۀ العسل   «: فرمودند
 امراض پوستی، تقویت رشد طفل، سرطان، تـنفس، کبـد، صـفرا،    گیري پیشدهد عسل براي درمان یا تقویت یا   نشان می 

کاربرد موضعی عسل  هاي دیابتی، زخم سالک، تاثیر عسل طبیعی در بهبودي زخم. چشم و گوش، بینی و غیره مؤثر است
تواند موجب افزایش میزان  خرما می مصرف خوراکی شربت عسل. شود خم میبر زخم باز پوست موجب تسریع روند التیام ز

با بررسی متون انجام شده  .دهد پیشرفت طبیعی زایمان و انقباضات موثر رحم شده و در نتیجه نیاز به سزارین را کاهش می
شفادهندگی آن براي مردمان  بر استفاده از عسل در رژیم غذایی و اشاره به خاصیت   قرآنکید  أتوان نتیجه گرفت که ت     می

  .باشد  میها بیماريیید کننده خاصیت درمانی عسل براي بسیاري از أبی سبب نبوده و امروزه نیز علم پزشکی ت
  قرآن عسل، پزشکی، :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  

    گروه فیزیولوژي،دانشگاه علوم پزشکی اراكاراك، : نویسنده مسئول*
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  مقدمه 
هاي ارزنده و پرارزش طبیعـت        یکی از هدیه   عسل

 کریم از آن بـه عنـوان فیـه شـفا للنـاس           قرآن که در    باشد  می
 و پیــامبر گرامــی کنــد مــییــاد ) شـفاي مــردم در آن اســت  (

الـسالم نیـز در    ئمـه معـصومین علیـه   وسلم و ا    وآله  علیه  اهللا  صلی
زمان حیات خویش بنـا بـه روایـات و احادیـث متعـدد ازآن                

نمودند و خواص شفا بخش آن را در درمان انواع          استفاده می 
اگر چه در زمان آنها علمی بـه نـام   . اند شده یاد آور ها  بیماري

تغذیه وجود نداشته ولـی بـا بینـایی کامـل خـواص غـذاها و                
 را بیان نموده و مـردم را در ایـن زمینـه             عسله  داروها از جمل  

  .اند آگاه کرده
 69  و68 در آیـات  عـسل کلمه نحل به معنی زنبور    

در تفسیر آیه   .  کریم آمده است   قرآن 14 ءسوره نحل در جز   
 وحـی   عـسل  چنین آمـده اسـت؛ پروردگـارت بـه زنبـور             68

 بـه طـرز شـگفت انگیـزي تغییـر           قرآندر اینجا لحن    ! فرستاد
هـاي   هـا در زمینـه نعمـت    ثیابد، در عـین ادامـه دادن بحـ         می

مختلف الهی و بیان اسرار آفرینش در ایـن سـوره، سـخن از              
امـا شـکل   . آورد  میـان مـی   بـه عسل و سپس خود عسلزنبور  

یک ماموریت الهی و الهام مرموز که نام وحی بر آن گذارده   
، عسلو پروردگار تو به زنبور      ": گوید  نخست می . شده است 
ه  آیـ -خداوند متعال در سوره نحـل  سپس  .)2،  1( "وحی کرد 

هاى گوناگون الهى و بیان اسـرار       افزون بر بیان نعمت    69،  68
ــه نعمــت  ــرینش، ب ــور عــسل«آف » عــسل«و ســپس خــود » زنب

و پروردگار تو به زنبور عسل وحى      " : فرماید پردازد و مى   مى
هـایى   ها و درختان و داربـست  الهام غریزى فرستاد که از کوه     

 ثمـرات   سـپس از تمـام  ،هـایى برگزیـده   سـازند، خانـه   که مى 
هایى را که پروردگارت براى تو تعیین کرده  تناول کن، و راه

به راحتى بپیما، از درون شکم آنها نوشـیدنى خاصـى خـارج          
هــاى مختلــف، کـه در آن شــفاى مــردم   شــود، بــه رنـگ  مـى 

ــت ــسل   . )2-4(».اس ــور ع ــصوالت زنب ــه مح ــین از جمل همچن
ه  کـ "موم"زنبور عسل و بره  توان به شهد یا عسل و گرده می

گـرده زنبـور عـسل      . آید، اشاره کـرد     وجود می ه  ها ب   از صمغ 
گرده شامل . )5-6(باشد ها می لی و ویتامینآانواع مواد  داراي

 در گـروه   درصـد 31کل  باشد که در قندهاي احیا کننده می

گـرده   پـروتئین  میـزان متوسـط  . کربوهیـدرات وجـود دارد  
ضروري مورد  آمینه اياسیده  است و تمام درصد22حدود 

. )7(نیاز انـسان در ترکیـب پروتئینـی دانـه گـرده وجـود دارد         
ها،  ها، دونین ها، پیگمان ها و روغن گرده حاوي چربی عصاره
 نـوع  13گـرده حـاوي   . باشـد  رشـد مـی   ها و هورمون ویتامین

کلسترول و بی سی توسترول  اسید چرب و موادي بنام متیلن
دارد و در  اهمیـت خاصـی   پزشـکی  است که دانه گـرده در 

اشـتهایی   ي پروستات و آلرژي و در حال بـی   ها  بیماريدرمان  
شـوند، اسـتفاده    دانـه گـرده سـاخته مـی     از داروهـایی کـه از  

هـاي متعـددي در زمینـه بررسـی           نیز پژوهش  کنند امروزه   می
اثرات درمانی عسل انجام شده است که غالب این تحقیقـات       

لـذا پـژوهش    . )8-12(دهنـد  خواص درمانی عسل را نشان مـی      
حاضــر بــا هــدف گــردآوري مطالعــات انجــام شــده و ارایــه  
دیدگاه کلی در این زمینه بر اسـاس متـون اسـالمی صـورت              

  .پذیرفته است
 

  ها  مواد و روش
مطالعه حاضر یک پژوهش مروري بوده که با 

 و علم قرآنبررسی متون خواص درمانی عسل را از دیدگاه 
پزشکی مورد مطالعه قرار داده است در این مطالعه مروري 

 کریم چه قرآناستراتژي جستجو با سوال زیر شکل گرفت 
براي انجام . خواص درمانی را براي عسل بیان نموده است ؟

 و " عسل" ، "قرآن"ون از کلید واژه هاي بررسی مت
 به تنهایی یا به صورت ترکیبی در سایت "پزشکی و درمان "

Google و سایر بانکهاي الکترونیکی فارسی مشتمل بر منابع 
،پایگاه اطالعات علمی ) medlib.ir(وزارت بهداشت 

)SID( بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی ایران ،
)Iranmedex (ه اطالعات و مدارك علمی ایران ، پژوهشگا
)IranDoc ( بانک اطالعات نشریات کشور ،)Magiran ( و

همچنن جستجو در سایر بانکهاي الکترونیکی التین از طریق 
 Ovid ،Proquestکتابخانه ملی دیجیتال مشتمل بر سایتهاي 

 جستجو صورت گرفت همچنین جستجوي غیر Ebscoو 
مجالت کتابخانه اي و الکترونیکی با مراجعه به آرشیو 

بررسی منابع در دسترس فارسی در رابطه با کتب دینی و 
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-ی و همچنین مقاالت چاپ شده در مجالت علمیقرآن
 انجام قرآنپژوهشی و آموزشی و سمینارهاي ساالنه طب و 

گردید و سعی گردید به سوال محوري پژوهش که همان 
  .  شود پاسخ دادهباشد می و علم پزشکی قرآننقش عسل در 

  
  یافته ها 

بــا توجــه بــه بررســی متــون انجــام شــده مــشخص  
 بر استفاده از عسل امروزه این غذا قرآنکید أ ضمن ت،گردید

. باشد میدر علم پزشکی از خواص درمانی زیادي برخوردار         
 باشـد  مـی هاي ارزنده و پـرارزش طبیعـت       یکی از هدیه   عسل

شفاي مردم ( کریم از آن به عنوان فیه شفا للناس  قرآنکه در   
 و  علیـه  اهللا  یاد شده است و پیامبر گرامـی صـلی     ) در آن است  

الـسالم نیـز در زمـان حیـات         وسلم و ائمه معـصومین علیـه        آله
ــتفاده      ــدد ازآن اس ــث متع ــات و احادی ــه روای ــا ب ــویش بن خ

ــی ــوده و م ــواع    نم ــان ان ــش آن را در درم ــفا بخ ــواص ش  خ
اگر چه در زمان آنها علمـی بـه     .  یاد آور شده است    ها  بیماري

نام تغذیه وجود نداشته ولی با بینایی کامل خـواص غـذاها و             
 مـردم را در ایـن زمینـه          را بیان نموده و    عسلداروها از جمله    

  .)13(اند آگاه کرده
 در رابطه با عسل و تحقیقات امروزي      قرآنسخنان  

دهـد کـه بـین آن دو تطـابق کامـل وجـود داشـته و                نشان می 
  .تضادي بین آنها نیست

 در طـب قـدیم      سلعـ آنچه که مسلم است اهمیت      
اي که پیامبر  به مراتب بیشتر از حال حاضر بوده است به گونه    

» لم یستشف المریض بمثل شربۀ العسل     «: فرمودند) ص(اسالم
» .کنـد  هیچ مریضی، به مانند نوشیدن عـسل شـفاء پیـدا نمـی      «

ها به کـار نرفتـه اسـت،     ، درباره خوردنیقرآندر » شفاء«واژه  
، اختـصاص بـه   قـرآن اي از   رهمگر براي عسل و نام یک سـو       

 دربـاره وحـی بـه       قـرآن داده شده است و     ) زنبور عسل (نحل  
پروردگار تو به زنبور عـسل وحـی و         «: فرماید  زنبور عسل می  

هایی که  ها و درختان و داربست  الهام غریزي نمود که از کوه     
شـیره  ( هایی برگزین و تمـام ثمـرات          سازند، خانه   می) مردم(

ایی را کـه پروردگـارت بـراي تـو تعیـین            ه  بخور و راه  ) گلها
هاي  هایشان شرابی با رنگ کرده است براحتی بپیما و از شکم

 اسـت بـه   ءشود که در آن براي مـردم شـفا   مختلف خارج می 
یقــین در ایــن امــر نــشانه روشــنی اســت بــراي جمعیتــی کــه  

  .)2-4(» .اندیشیدند می
دهـد کـه مـواد معـدنی         علم تغذیه امروز نشان مـی     

پتاسیم، آهن، فسفر، ید، منیزیم،     : ر عسل عبارتند از   موجود د 
سرب، منگنز، آلومینیوم، مـس، سـولفور، کرومیـوم، لیتیـوم،           

هـا،    نیکل، روي، اسمیوم، تینانیم، سدیم، و مواد آلی، مانیـت         
که ترکیب عـسل  (ضمغ، پولن، اسید الکتیک، اسید فرمیک     

، )کند و ضد رماتیسم است     با آن از فساد عسل جلوگیري می      
اسید مالیک، اسید تارتاریم، اسید اگزالیک، اسید سیتریک،        

همچنـین مـواد تخمیـري      . هـاي معطـر، ازتـه       ها، روغـن    رنگ
موجود در عسل عبارتند از انورتاز، آمـیالز، کاتـاالز کـه در             

گلـوکز،  : عناصر دیگر عسل شـامل . باشند هضم غذا مفید می  
هـا،    اتلبرمینوئیـد، سـولف   آ، ساکارز، دکـسترین، مـواد       سلولز

همچنــین عـــسل داراي  . باشـــد مــی انــورتین، آب و غیـــره  
-15( باشـد   مـی )  A،B،C،D،K،E(ي    هاي شش گانه    ویتامین

 15عسل از مهمترین مواد قندي طبیعی است و تـاکنون           .  )14
،  درصـد  40فرکتـوز   : مانند. نوع قند در آن کشف شده است      

که سرشـار از انـرژي و     .  درصد 40، نیشکر    درصد 30گلوکز  
اي که حتـی یـک کیلـوگرم عـسل،       به گونهباشد میارت  حر

 کالري حرارت اسـت همچنـین مطالعـات نـشان      3250حاوي  
اند که حتی مصرف عسل طبیعی موجب کاهش وزن در      داده

 بـدون آن    ،گردد بیماران دیابتی دچار اضافه وزن و چاقی می       
که اثر منفی بر قند خون آنان ایجاد نمایـد چـرا کـه یکـی از       

خیر از دستگاه   أ که با ت   باشد  میصلی عسل فروکتوز    قندهاي ا 
گردد و متابولیسم آن تا حـدودي مـستقل          گوارش جذب می  

 آن را به عنوان یک شـیرین  توان می و لذا باشد میاز انسولین  
عـسل   .)16(کننده طبیعی به غذاي افـراد دیـابتی اضـافه کـرد           

 خوابی، درد پهلو، سیاتیک، دیفتري، ي اعصاب، بیها بیماري
ي اسـتخوان، ریـه،   هـا  بیماريمرض کم خونی، امراض کبد،   

کند، و همچنین فوائـد   کمی و زیادي فشار خون را عالج می      
  .)17(زیادي براي درمان یرقان دارد
 ناشتا، براي زخـم معـده و   حالتخوردن عسل، در  

عشر و کاهش ترش کردن معده مفید و براي تنظیم قنـد           اثنی
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ننده مجاري ادرار است هم ضدعفونی ک. خون نیز موثر است  
عسل داراي عوامـل  .  از زکام مفید است    گیري  پیشچنین در   

هایی که عامـل بیمـاري    و میکروب. قوي ضد میکروب است   
ها هستند قادر به ادامه حیات در عسل نیـستند، از جملـه       انسان

وجود آب اکسیژنه در عسل، موجب از بین رفـتن میکـروب            
اي  کنـد بـه گونـه       شد نمـی  است و هیچ گونه قارچی در آن ر       

 سـاعت در  24که پراکسید هیدروژن آهسته رهـش عـسل تـا       
  .)18(شود میها  محل زخم باقی می ماند و مانع رشد باکتري

تغذیه بـا عـسل بـراي رشـد کودکـان و نیـز بـراي                
مفیـد  ... درآمدن دندان، جلوگیري از اسهال و سوء تغذیـه و        

یـد اسـت، و     عسل براي زخم معده و التهـاب معـده مف          .است
ــراي . نقــش مــوثري در تنظــیم اســیدهاي معــده دارد عــسل ب

سـل  (ها، التهابات قرنیـه   التهاب پلک : ي چشم مانند  ها  بیماري
 زخم قرنیـه، سـوزش چـشم، مـوثر         ،)چشم، سیفلیس، تراخم  

 کریم عسل را قرآنخداوند در  بی سبب نیست که  .)19(است
 مـن   یخـرج "غذایی شفادهنده معرفی نموده و فرموده اسـت         

سـوره نحـل    ("ها شراب مختلف الوانه فیه شـفاء للنـاس       بطون
گونــه کــه اشــاره شــد امــروزه نیــز خاصــیت   همــان)69آیــه 

 بـه اثبـات رسـیده    هـا  بیمـاري شفابخشی عـسل در بـسیاري از      
  .است

خاصیت آنتی بیوتیکی عسل به علت غلظت زیاد 
 که هیچ نوع باشد میعسل و باال بودن فشار اسمزي آن، 

یک  .اي قادر به ادامه زندگی در آن نخواهد بود دهموجود زن
 عامل دیگر در داشتن خاصیت ضد میکروبی عسل،
تشعشعات رادیو اکتیو آن است و عوامل دیگر،آنتی 

هاي موجود در عسل است که از آن یک  ها و آنزیم بیوتیک
  .)8(سازد محیط سترون وسالمی براي ضد عفونی کردن می

ست که خاصـیت ضـد      همچنن امروزه ثابت شده ا    
عـسل ناشـی از وجـود اسـید     کنندگی میکروبی و ضدعفونی  

فورمیک در عسل بوده که یک مـاده ضـد میکـروب اسـت،           
 از  درصـد 80ان مواد قندي موجود در عسل که        باال بودن میز  

گیرد، وجود موادي کـه مـانع از رشـد     ترکیب آن را در برمی 
شود و در    شوند این مواد توسط زنبور ساخته می       میکروب می 

این نظریـه نـسبت بـه سـایر         . هاي مصنوعی وجود ندارد    عسل

نهایت وجود  ها از اهمیت بیشتري برخوردار است و در        نظریه
. اي است میکروب کش اسـت  آب اکسیژنه در عسل که ماده 

الزم به ذکر اسـت کـه خاصـیت ضـدعفونی عـسل، درسـت              
هاي گیاهی و  عکس اغلب مواد غذایی از قبیل شیر و عصاره        

غذاهاي پخته است و هـیچ گونـه قـارچی در آن رشـد نمـی                 
. شـود  گردد، رنگ، بو و طعم آن عوض نمـی     کند، فاسد نمی  
  .)10-12(داري شود که به دور از رطوبت نگه مشروط به این

طبق تحقیقاتی که بر روي کودکان مبتال به 
عفونت ویروسی دستگاه تنفسی انجام شده مشخص شده که 

سل پیش از خواب به کودکان به تجویز مقدار اندکی ع
و مشکالت خواب  کند میهاي شبانه کمک  تسکین سرفه

  .)3(دهد کودك را کاهش می
در رابطه با کاربرد عسل در طب اطفال نیز مشاهده        
شده است که عسل براي کودك هم یک ماده غذایی اسـت      

هاي قرمز  گلبول  زیرا،و هم یک داروي بسیار ارزشمند است     
، کند می داده و از بروز کم خونی جلوگیري خون را افزایش 

ــل مالحظــه  ــه نحــو قاب ــود  حــال عمــومی کــودك را ب اي بهب
هـاي دسـتگاه     بـه ویـژه کودکـانی کـه از نارسـایی           .بخشد می

یـا   جذب مواد غـذایی و     گوارش از قبیل اسهال، نارسایی در     
خاصیت ضد میکروبی   ،  برند سوء تغذیه و کم خونی رنج می      

هاي انگلی و عفونی   طرابتالي به بیماري  آن، کودکان را از خ    
دارد، به دندان در آوردن کودکان کمک کـرده و       مصون می 

نماید چرا که بر خالف مواد       از پوسیدگی آنها جلوگیري می    
هاي بزرگتري بوده و بـه راحتـی         قندي صنعتی داراي ملکول   

زاي دهـان    هاي پوسـیدگی   قابلیت تجزیه شدن توسط باکتري    
مرتفع ساخته و  B6 یاز کودك را به ویتامینرا ندارد، عسل ن

  .)3(کند به سوخت و ساز کلسیم و منیزیم در بدن کمک می
مهمترین ویژگی که عسل را به عنوان یک دارو از 

سـازد، نداشـتن عـوارض زیـان آور      سایر داروهـا متمـایز مـی      
هاي بدن اسـت و بـرعکس حـال عمـومی      جنبی بر سایر اندام 

بخشد که این خـود در کوتـاه     بهبود می ها را نیز     سایر دستگاه 
  .)20(کردن زمان بیماري و سرعت درمان مؤثر است

هـاي   هـاي پوسـتی بـه ویـژه جـوش       درمان بیمـاري  
قدیم یعنی زمان هاي کهنه و عفونی با عسل از  چرکی و زخم
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از زمان بقراط و متون تورات گرفته تـا دوران ابـن سـینا کـه                
هـاي عمیـق عفـونی       زخمها و    معتقد بود عسل در درمان دمل     

 در عـصر  .بسیار سودمند اسـت، رایـج و متـداول بـوده اسـت      
حاضر نیز پزشکان بـسیاري کـاربرد عـسل را در درمـان ایـن             

دست آمده از ایـن    ه  نتایج ب . اند ها آزمایش کرده   قبیل بیماري 
هـا را    عـسل التیـام زخـم     . آزمایشات بدین شـرح بـوده اسـت       

کنـد؛   کروب پـاك مـی  سرعت بخشیده و آنها را از وجود می       
اي بـه نـام گلونـاس وجـود دارد کـه کـار               زیرا در عسل ماده   

  .بخشد ها را تسریع می ترمیم ضایعات بافت
هاي  عسل داروي مؤثر و مناسبی براي معالجه زخم   

باشد؛ به ویژه اگر ترکیبی از عسل و وازلـین    پوستی مزمن می  
  .باشد

هـا و   هاي چرکی از قبیل دمل  عسل در درمان زخم   
هـا   هاي خوش خیم سودمند است زیرا رشد میکـروب         وشج

  .نماید را متوقف ساخته، پوست، اعصاب را تغذیه می
هاي عمیق ناشی از گلوله هر چند تـوأم بـا    در زخم 

شکستگی استخوان نیز باشد، کاربرد عسل بـه صـورت پمـاد            
  . )11، 10(نماید بسیار نافع بوده و بهبودي را تسریع می

یایی موجــود در عــسل بــه عناصــر گونــاگون شــیم
نــوعی اســت کــه قــادر اســت تــأثیرات خــوبی بــر برخــی از  

بـراي مثـال بـه دلیـل     . هاي دسـتگاه گـوارش بگـذارد       بیماري
 بـه   غیـر  آمیالز، سـاکارز، لیپـاز و      هاي گوارشی  داشتن آنزیم 

سل از شدت ترش کـردن معـده         ع .کند هضم غذا کمک می   
.) کنـد  ل میافزایش ترشحات اسیدي معده را تعدی  (کاهد   می

و در حقیقـت    . براي زخم معده و التهـاب معـده مفیـد اسـت           
توان گفت عسل نقش مؤثري در تنظـیم اسـیدهاي معـده             می

نیز نقل گردیده کـه در مـوارد       ) ص( از رسول اکرم   .)21(دارد
ــفارش      ــهال س ــان اس ــراي درم ــسل را ب ــوردن ع ــسیاري خ ب

  .)4(اند فرموده
اگـر  هـاي کبـدي و کیـسه صـفرا،       در اکثر بیماري  

عسل را جزء رژیـم غـذاي بیمـار قـرار دهنـد، مفیـد و مـؤثر                 
هاي کبد یک مـاده مغـذي    خواهد بود؛ زیرا عسل براي بافت    

  .)21(دهد است و ذخیره مواد قندي در کبد را افزایش می
 نیز ها بیماريثیر درمانی عسل بر سایر أدر رابطه با ت   

نشان داده شـده اسـت کـه از جملـه عـسل تـأثیر مفیـدي بـر                   

یماري سل دارد و شاید ایـن تـأثیر در نتیجـه ایـن باشـد کـه             ب
. دهـد  عسل مقاومت بدن را در مقابل التهاب سلی افزایش می     

 گرم عسل به بیمار مبتال به سل ریـوي،          150 تا   100خوراندن  
شود که وزن بیمار نسبت به سایر بیمارانی که عـسل       باعث می 
ــرفه وي   نخــورده ــزان س ــه؛ از می ــزایش یافت ــد، اف ــته و ان کاس

  .)17(شفافیت خون او زیاد شود
مــصرف عــسل در التهــاب ریــه و برطــرف کــردن 
 سرفه نیـز سـودمند بـوده و بـه همـین دلیـل شـرکت داروئـی                 

آلمان، عسل را به ترکیبات داروئی ضـد سـرفه خـود     ناترمن
کـه یکـی از    ملروسـوم    از جملـه شـربت    . اضافه کـرده اسـت    

ریه به ویژه براي بهترین داروهاي ضد سرفه و التهاب قصب ال  
هـاي آسـم و ذات الریـه، عـسل بـه          باشد در بیماري   اطفال می 

صورت شربت به همـراه کلرورکلـسیم و محلـول دیمـدرول             
با توجه به مباحث ذکر شده عسل و        . )22،  21(شود مصرف می 

 کـریم بـسیار مـورد    قـرآن استفاده از آن در رژیم غـذایی در      
ــواص   أت ــز خ ــروز نی ــکی ام ــم پزش ــوده و عل ــد ب ــانی کی  درم

شماري را از عسل کشف نموده که مطالعه حاضر تنهـا بـه            بی
  .اي از اعجاز درمانی عسل پرداخته است محدوده

  بحث
تـوان گفـت کـه       هاي یافت شده می    با توجه به پژوهش   

هـاي بـشر از    ترین و لذیـذترین خـوراکی   عسل یکی از کامل  
دوران گذشته بوده و در اسالم نیز توجهی خاص به آن شـده       

فرمایـد انگبـین بـراي      کریم حضرت حـق مـی  قرآنت در  اس
خوردن عسل براي مـردم  «،  »فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ  «مردمان شفاست   

در جــایی دیگــر ) ص(، همچنــین پیــامبر اســالم»شــفاء اســت
هــیچ » «لــم یستـشف المــریض بمثـل شــربۀ العـسل   «فرمودنـد  

حال نیـز  . ».کند مریضی، به مانند نوشیدن عسل شفاء پیدا نمی   
در علم پزشکی ثابـت شـده اسـت کـه عـسل داراي خـواص        

 از طرفی با توجه به در دسترس بودن     باشد  میدرمانی بسیاري   
و بدون عارضه بودن عسل متخصصین از آن بـه عنـوان یـک      

ها ماننـد    و عفونتها  بیماريماده درمانی در درمان بسیاري از       
ه هاي جراحی و غیره استفاد ها، ورم ملتحمه و زخم    سوختگی

  .)10(نمایند می
توان به این نتیجه رسید که در   با توجه به موارد فوق می     

که عسل خـواص غـذایی و درمـانی فـراوان دارد، جـاي         این
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» شـفا «  بـه  قـرآن گونه کـه اشـاره صـریح     تردید نیست؛ همان  
بـا ایـن   . یک مطلب علمی است   » فیه شفاء للناس  «بودن عسل   

 عـسل و منـاطق      وجود با توجه بـه انـواع مختلـف زنبورهـاي          
هایی  متفاوت که داراي گیاهان مختلفی است، در نتیجه عسل   

از . آیـد  ها و خواص مشترك یا متفاوتی به دست مـی  با رنگ 
هـا   این رو ممکن است برخی از این آثار در مورد همه عـسل        

صادق نباشد، بلکه این مطالـب در مـورد، عـسل فـی الجملـه             
  .صحیح است
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