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بیسجىد –خسداد 1395

ريسٌ چیست ي آیا بزای بذن فایذٌ دارد؟
 اص لحاظ علوی ّشت ساعت تعذ اص آخشیي غزایی کِ هیخَسین تذى دس
ششایطی قشاس هیگیشد کِ اصطالحا Fastیا سٍصُ ًاهیذ هیشَد .ایي اتفاقی
است کِ تقشیثا ّش سٍصُ تشای ّوِ ها سخ هیذّذ .اگش خَاب هعوَل شثاًِ شوا
ّشت ساعت تاشذ ٍ اص ًین ساعت قثل اص خَاب چیضی ًخَسیذ صثح کِ اص
خَاب تش هیخیضیذ دس حالت سٍصُ یا Fastقشاس داسیذ ٍ شایذ تِ ّویي جْت
ًیض ٍعذُ صثحگاّی شکستي سٍصُ یا ًBreakfastام ًْادُ شذُ است

”دز دیه اسالم زيشٌ بٍ معىای مجمًعُای اش تمسیىات زيحی ي جسمی
است کٍ یکی اش جىبٍ َایش پسَیص اش خًزدن ي آشامیدن اش اذان
صبح تا اذان مغسب است” .

زيشٌ گسفته بسایم خًب است یا ضسز دازد؟
 اص آًجایی کِ سٍصُ داسی دس هاُ سهضاى تٌْا اص طلَع تا غشٍب آفتاب طَل
هیکشذ صهاى صیادی اص سٍص تشای رخیشُ دٍتاسُ اًشطی دس تذى ٍقت خَاّیذ
داشت.
 دس ٍاقع سٍصُ داسی هَجة تغییش آسام سَخت اصلی تذى اص گلَکض تِ چشتی
هیشَد تذٍى آًکِ هاّیچِ ّا آسیة تثیٌٌذ یا اص تیي تشًٍذ .استفادُ اص چشتی
تِ عٌَاى اًشطی ّن تذٍى اص دست دادى هاّیچِ ٍصى شوا سا کاّش هیذّذ ٍ
ّن دس طَالًی هذت کلستشٍل شوا سا کاّش هیذّذ .ایي کاّش ٍصى کٌتشل
دیاتت ٍ افت فشاس خَى سا ساحتتش هیکٌذ .دس طَل سٍصُ داسی سوَم رخیشُ
شذُ دس تافت چشتی ًیض آصاد شذُ ٍ دس ًْایت تَسط تذى دفع هیشًَذ .تعذ اص
چٌذ سٍص سٍصُ داسی سطح آًذسٍفیٌْای تششح شذُ افضایش هییاتذ کِ هَجة
ّشیاسی ٍ سشحالی ٍ تْتش شذى احساس عوَهی فشد خَاّذ شذ.

 دس هبُ سهضبى ًیض هبًٌذ هبّْبی دیگش اغَل تغزیْبی ثبثتی داسین وِ ثبیذ سػبیت
ضَد .ایي اغَل ثػَست خالغِ ٍ ثِ ػٌَاى ضؼبس ثشای ّش وذام اص گشٍّْبی غزایی
ًَضتِ ضذُ است وِ ثِ ضشح صیش هیجبضٌذ.ۺ
. ۱ گشٍُ غبلت
. ۲ گشٍُ هیَّْب
. ۳ گشٍُ سجضیدبت
. ۴ گشٍُ پشٍتئیٌْب
. ۵ گشٍُ ضیش ٍ لجٌیبت
. ۶ گشٍُ سٍغٌْب

بزای سحزی چٍ غذایی بخًریم؟
دس حمیمت ثبیذ سٍصُ سبػبت سٍصُ داسی سا ثِ دٍ ًیوِ تمسین وشد اًشطی ًیوِ اٍل تَسظ
ٍػذُ سحشی تبهیي هیطَد ٍ ثشای اًشطی ًیوِ دٍم اص رخبیش استفبدُ هیطَد وِ افغبس
ٍ هیبًَػذُ ّبی ثؼذ اص آى -اگش دسست اًتخبة ضًَذ -هیتَاًٌذ ًمص ػوذّبی دس
تبهیي ٍ ثبصًطبًی آى داضتِ ثبضٌذ.
ثْتشیي حبلت ٍلتی است وِ ثب تبویذ ثش استفبدُ ون ٍ هٌبست اص چشثیْب ٍ توشوض ثش
پشٍتئیٌْب دس استفبدُ اص هَاد لٌذی دلتی ثِ خشج دّین وِ لٌذ خَى ثبلفبغلِ ثؼذ اص
خَسدى غزا ثبال ًشٍد.

 فیجش سا هیتَاى دس غبلت تػفیِ ًطذُ)سجَسذاس( ٍ سجضیدبت ،هیَّْب ٍ حجَثبت یبفت.
لزا ۺ
. ۱ استفبدُ اص ًبى ّبی سجَسذاس دس ٍػذُ غزایی سحش ػالٍُ ثش تبهیي لٌذ ،همبدیش
هٌبسجی فیجش ثِ ثذى هیشسبًذ .لزا ضبیذ ثذ ًجبضذ ووی حدن ثشًح هػشف سا ون وٌین
ٍ یه وف دست ًبى سجَس داس استفبدُ ًوبیین .الجتِ ثشًح لَّْبی ًیض خضٍ غالت
سجَسذاس هحسَة هیطَد.
. ۲گَضت ،تخن هشؽ ،آخیلْب ٍ حجَثبت دس گشٍُ غزاّبی پشٍتئیي لشاس داسًذٍ .خِ
هطتشن ّوِ غزای فَق ایي است وِ افضٍدى ووی ًوه خَضوضُ تشضبى هیىٌذ .اهب
هشالت تطٌگی سبػبت آیٌذُ ّن ثبیذ ثبضیذ.

. ۳ ضؼبس استفبدُ اص سجضیدبت سا فشاهَش ًىٌیذ ٍ اص ّوِ سًگ سجضیدبت دس ٍػذُ
غزایی سحشی استفبدُ ًوبییذ .سجضیدبت داسای فیجش فشاٍاًی ّستٌذ .دس ایي ثبفت
فیجشی  ۹۵تب  ۹۸دسغذ آة ًیض ًْفتِ است.
. ۴ هیَُ ّب پس اص سجضی هٌجغ هٌبسجی ثشای فیجش ّستٌذ .فشق هیَُ ٍ سجضی دس
وبلشی است .اگش هیخَاّیذ دس هبُ سهضبى همذاسی ٍصى ّن ون وٌیذ ثْتش است ثدبی
تىیِ ثشهیَُ  -وِ اًشطی ّن داسد  -ثیطتش ثش استفبدُ اص سجضیدبت وِ ون وبلشی
ّستٌذ تبویذ ثَسصیذ
. ۵ دس استفبدُ اص لجٌیبت صیبد سخت ًگیشیذ .هؼوَال دس ٍػذُ غزایی افغبس همذاسی
پٌیش خَسدُ هیطَد .فشًی ّن وِ ّست  .اگش همذاسی هبست -چِ دس سحش ٍ چِ دس
افغبس -ثگٌدبًین ثِ ًظش هیشسذ ًیبص ثذى هبى ثِ ایي گشٍُ غزایی هْن سا ثشآٍسدُ
وشدّبین
. ۶ دس استفبدُ اص سٍغي ٍالؼب هحتبط ثبضیذ.

یک سحزی خًب
 خشهب هیَُ ای وَچه است وِ حبٍی لٌذ ،فیجش ٍ هَاد هغزی ثَدُ ٍ ثِ ػلت اًشطی
صیبدی وِ داسد هػشف آى ثِ ٌّگبم سحش ثسیبس تَغیِ ضذُ است.
 حضشت هحوذ ( ظ ) ًیض فشهَدُ اًذ ۺ خشهب ثْتشیي ثْتشیي هبدُ ی غزایی ثِ ٌّگبم
سحش هی ثبضذ.

 اص هَاد غزایی چَى خَ  ،گٌذم  ،ػذس  ،غالت ٍ ...وشثَّیذسات ّبی صیبدی ٍخَد
داسد وِ خَسدى ایي ًَع غزاّب ثِ ٌّگبم سحش ثبػث هی ضَد وِ ضوب احسبس سیشی
ثیطتشی دس عَل سٍص داضتِ ثبضیذ.


 خَسدى هَص ٍ سبیش هیَُ ّب یی وِ غٌی اص وشثَّیذسات ّبی ٍ فیجش هی ثبضٌذ ثسیبس
تَغیِ هی ضَد .هَص ّوچٌیي هٌجغ خَثی اص پتبسین ٍ سبیش هَاد هغزی ضشٍسی است.

ًَ ضیذى همذاس صیبدی آة ًِ تٌْب دس عَل افغبس ثلىِ ثِ ٌّگبم سحش ثبػث هی ضَد
وِ آة صیبدی سا دس ثذى رخیشُ وٌیذ.
 خَسدى غزاّبیی ثب فیجش ثبال هبًٌذ غالت ،حجَثبت ،اًدیش ،سجَس  ،گٌذم سجَس داس ،
سیت صهیٌی  ،سجضیدبت ٍ تمشیجب توبم هیَُ ّب(ثِ خػَظ صسدآلَ ٍ آلَ ) ثِ ػلت آًىِ
ثبػث هی ضَد وِ ّضن غزا ثِ آساهی اًدبم پزیشد تَغیِ هی ضَد.

 اص خَسدى غزاّبی سشخ وشدًی ٍغزاّبی چشة ٍ سشخ ضذُ ثِ ٌّگبم سحشاختٌبة
وٌیذ  ،چشا وِ خَسدى ایي خَس غزاّب احسبس ثی حبلی ٍ ضل ضذى ٍ پف وشدى سا ثِ
ثذى هی دّذ ٍ ثْتش است اص غزاّبی آة پض ثیطتش استفبدُ ضَد.
 اص خَسدى ًَضیذًی ّبی وبفئیي داس ثِ ٌّگبم سحش اختٌبة وٌیذ چشا وِ یه هبدُ
غزایی ادساسآٍس هی ثبضذ وِ ثبػث اص دست دادى سشیغ آة ثذى ضذُ ٍ دس ًْبیت
هٌدش ثِ ون آثی ثذى هی ضَد.

 اص خَسدى اًَاع ضیشیٌی ّب هبًٌذ ویه ،ثیسىَیت ،ضىالت ٍ ...اختٌبة وٌیذ چشا وِ
ایي هَاد غزایی ثبػث هی ضَد وِ وشثَّیذساتْبی تَلیذ ضذُ دس ثذى ثسیبس سشیغ
سَخت ضًَذ.

ثشای افغبس چِ ثخَسین؟
 اهبم غبدق (ع ) هیفشهبیذۺسسَل خذا ٌّگبهی وِ افغبس هیفشهَد ثب ضیشیٌی آغبص هی
وشد ٍ اگش ًوییبفت ثب یه حجِ لٌذ یب خشهب افغبس هیىشد ٍ اگش ّیچىذام ًجَد ثب آة
ٍلشم افغبس هیىشد.
 پس تىلیف آغبص افغبس هطخع ضذ .ثبیذ ثب یه غزای ٍلشم ٍ لٌذی آغبص ًوبییذ.



یه سَح هٌبست ثشای افغبس یه پیص غزای هٌبسجی است چَى آة ثذى سا تبهیي هیوٌذ ٍ ّضن
خَثی داسد ٍلی آش سضتِ وِ ّن وطه داسد ٍ ّن سٌگیي ٍ ًفبخ است ثبیذ هػشف ًطَد.
غزاّب خػَغب دس هَلغ افغبس ثبیذ سجهً ،سجتب ون حدن ٍ پشوبلشی ثبضٌذ اص آى خولِ لجٌیبت ،ػسل،
خشهب ،ثشخی اص ضیشیٌیّبی سبدُ ٍ هَاد پشٍتئیٌی هثل گَضت ٍ ًیض پشّیض اص غزاّبی پشحدن ٍ ًفبخ
ثِ دلیل دس استشاحت ثَدى هؼذُ دسضت ٍ ًیض پشّیض اص غزاّبی پش سٍغي ،سشخ وشدُ ٍ چبضٌیّب.

دس ٌّگبم افغبس خشهب ٍ وطوص ثخَسیذ صیشا  ۱00گشم خشهب ،حذٍد  ۷۲۴وبلشی ایدبد هیوٌذ وِ ثشای
ثذى ثسیبس هفیذست.
سٍصُ داساى ثْتش است اص خَسدى غزاّبی ون حدن ٍ پش اًشطی هبًٌذ ثبهیِ ٍ ضیشیٌی خبت اختٌبة وٌٌذ.
پس اص سبػت ّب خبلی ثَدى هؼذُ ًجبیذ دس ٌّگبم افغبس اص غزاّبی سٌگیي استفبدُ وشد ٍ ثْتش است اص
غزای سبدُ استفبدُ ٍ اص پش خَسی اختٌبة ضَد ٍ تب هی تَاى اص هیَُ ٍ سجضی استفبدُ وشد هخػَغب
افشاد داسای یجَست.

ريسٌ گزفته افزاد دیابتی در ماٌ رمضان

 یوبساى دیبثتی هیتَاًٌذ دس ٍػذُّبی افغبس ٍ سحش اص خَسضتّب ٍ غزاّبیی وِ دس
آًْب اص گَضت ثشُ ،خَخِ هشؽ ثِ اضبفِ سجضیدبت تْیِ ضَد استفبدُ وٌٌذ.
 یي ثیوبساى ثبیذ سَح یب آش حبٍی خَ ،گطٌیض ،اسفٌبج ،وذٍ ،ضلغن ،صسضه ٍ آلَ
استفبدُ وٌٌذ ٍ ثِ ػٌَاى چبضٌی ثِ غزاّب آثغَسُ ثذٍى ًوه ،آثلیوَی تبصُ ،سوبق یب
توشٌّذی اضبفِ وٌٌذ.
 ثْتشیي هیَُ ّب ثشای ایي ثیوبساى سیت سسیذُ ضیشیي ،گالثی ،اًبس ،توشٌّذی ،آلَ،
صسدآلَ ٍ ضبّتَت است وِ ثیوبساى هی تَاًٌذ اص آة هیَُ ّبی فَق ًیض استفبدُ وٌٌذ.
 اّی ٍ غزاّبی دسیبیی ثِ ػلت ٍخَد اهگب  ٍ ۳چشثیّبی غیشاضجبع دس ثْجَد دیبثت ٍ
ػَاسؼ آى هفیذ ّستٌذ ،گطٌیض تسىیي دٌّذُ غفشا ٍ ثشعشف وٌٌذُ التْبة ٍ
تطٌگی است.
 اثش گطٌیض ثش افضایص تشضح اًسَلیي اص پبًىشاس ،پبییي آٍسدى لٌذخَى ،ثْجَد لیپیذ
پشٍفبیل ٍ خلَگیشی اص ثشٍص ػَاسؼ للجی – ػشٍلی دس ثیوبسی دیبثت ثیبى ضذُ
است.

فشارخًن ي ريسٌ داری

 گشفتي سٍصُ ثب سػبیت سطین غزایی هٌبست هی تَاًذ هثجت ثبضذ ٍ ثبیذ ضوي پشّیض اص
هَاد غزایی پشچشة ٍ پشًوه اص سجضیدبت ٍ هیَُ خبت ثِ هیضاى صیبد استفبدُ ضَد.
ّوچٌیي وبّص ًَثت ّبی هػشف غزایی ثِ دٍ ًَثت هؼوَال ثب وبّص ٍصى ّوشاُ
خَاّذ ثَد وِ هی تَاًذ یىی اص هَاسد اسبسی ٍ هفیذ دس وٌتشل فطبس خَى ثبضذ.


وٌتشل فطبس خَى دس هبُ هجبسن سهضبى فشلی ثب دیگش هبّْبی سبل ًذاسد یؼٌی ثؼذ اص
فؼبلیت ٍ استشس ٍ ثؼذ اص غزا ًجبیذ فطبس خَى سا اًذاصُ گشفت ٍ ثْتش است غجح صٍد
ٍ لجل اص ًوبص غجح فطبس خَى سا چه وشد ّوچٌیي تَغیِ هی ضَد ثشای ایٌىِ
وٌتشل دلیك تشی ثشای فطبس خَى داضتِ ثبضین حذالل دٍ ًَثت فطبسخَى دس عَل
یه سٍص چه ضَد ٍ اگش هطىلی ثَد ٍ افضایص فطبسخَى ٍخَد داضت ثبیذ ثب پضضه
هؼبلح اعالع دادُ ضَد .اص هػشف سیگبس ٍ هَاد وبفئیي داس ثبیذ خَدداسی ضَد ٍ یب ثِ
حذالل وبّص یبثذ.

 ثیوبساًی وِ ثیطتش اص ًَ ۳ع داسٍ استفبدُ ًوی وٌٌذ هی تَاًٌذ سٍصُ ثگیشًذ .ثْتش ایي
است وِ داسٍّب دس دٍ ٍػذُ افغبس ٍ سحش استفبدُ گشدد ٍ تَغیِ هی ضَد سبوٌیي
هٌبعك گشم ٍ وسبًی وِ هحل وبسآًْب دس فضبی ثبص ٍ دس هؼشؼ تبثص ًَس خَسضیذ
هی ثبضٌذ .هػشف دیَسیته سا لغغ ًوبیٌذ ثِ خػَظ اگش ثب دٍص ثبال استفبدُ هی
گشدد ٍ داسٍّبیی وِ سِ ثبس دس سٍص هػشف هی ضَد ثب ًظش پضضه هؼبلح د سغَست
اهىبى ثِ دٍثبس دس سٍص تجذیل ضَد وال دس سٍصُ داسی هوىي است احتیبج ثِ داسٍّبی
ضذ فطبس خَى ووتش ضَد ٍ گبّی اٍلبت ثیوبس ثب افت ضذیذ فطبس خَى سٍثِ سٍ ضَد.
 دس آخش الصم است وِ تَغیِ ثِ سطین غزایی هٌبست سا ثشای ثیوبساى هجتال ثِ فطبس
خَى یبدآٍسی وٌن وِ ّویطِ اٍلیي لذم دسهبى است ٍ دٍم ایٌىِ ثبیذ داسٍّبی خَد
سا عجك ثشًبهِ استفبدُ وٌٌذ ٍ .لزا اص پیبدُ سٍی وِ ثْتشیي ٍسصش ثشای ّوِ افشاد
اصخولِ ثیوبساى هجتال ثِ فطبسخَى هی ثبضذ چطن پَضی ًىٌٌذ

ایه میًٌ را در ماٌ رمضان فزامًش وکىیذ
 سیتّ،لَ ٍ ٌّذٍاًِ ثشای خجشاى تطٌگی دس هبُ سهضبى هفیذ است.
ّ وچٌیي خَسدى سبالد خیبس ٍ گَخِ ثِ ّوشاُ ووی آثلیوَ دس ٍػذُ سحشی هیتَاًذ دس
خجشاى تطٌگی دس عی سٍص هَثش ثبضذ.
 خَسدى هَص دس ٍػذُ سحش اص ًظش تغزیْبی خَاظ صیبدی داسد ٍ آضبهیذى یه لیَاى
آة هیَُ تبصُ هثل آة سیت دس ٍػذُ سحش اص تطٌگی دس عی سٍص خلَگیشی هیىٌذ.

 هیَّْب سا ثب فبغلِ ووی پس اص ضبم ثبیذ هػشف وشد ٍ سٍصُ داساى ًجبیذ ثالفبغلِ
افغبس سا ثب هیَُ ضشٍع وٌٌذ الجتِ خشهب اص ایي هسئلِ هستثٌی است ٍ ثبیذ دس اثتذای
افغبس ٍ اًتْبی سحش هػشف ضَد.

با تشکز اس تًجٍ شما
ي قبًلی طاعات ي عبادات

