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الثقافات،  أكثر  لدى  السائد  خالف  على 
تكاد الثقافة اإلسالمية تنفرد بوصفها حمتفلة 
ابالمتناع عن الغذاء إىل مدة حمددة خاصة، 
اإلسالمية  الثقافة  مع  تشرتك  ثقافات  هناك  أن  وال شك 
وحدة  إىل  ابلطبع  راجع  االشرتاك  وهذا  األمر،  هذا  يف 
املصدر، مبا أن اإلسالم دين اإلنسانية األول الذي ارتضاه 
فيما  اإلسالمي  واألسلوب  العصور.  هلا يف كل  تعاىل  هللا 
يتعلق ابلتغذية أسلوب فريد من نوعه، وال يطلع عليه عامل 
من  لفئة  الباب على مصراعيه  فتح  مما  مبزاايه،  إال وشهد 
املثقفني املسلمني املنادين ابلرتويج ملواضيع اإلعجاز العلمي 
الغذاء ومتعلقاته يشغل  القرآن، ال سيما وأن موضوع  يف 

حيزا ال أبس به من جمموع آايت وسور القرآن احلكيم.  

املسيح املوعود يفتتح جمال طبيا جديدا
تطفو  جديدة  معرفية  جماالت  أخذت  األخرية  اآلونة  يف 
فوق سطح حميط البحث العلمي املرتامي األطراف واآلخذ 
يف االتساع يوما إثر يوم. من تلك اجملاالت العلمية الوليدة 

 ،)Nutritional Neuroscience( علم األعصاب الغذائي
متلف  جتمع  اليت  الصحية  العلوم  فروع  أحد  وهو 
والتغذية،   الغذاء  علم  ختصص  مع  الطبية  التخصصات 
وهذا احلقل العلمي يدرس آاثر املكوانت املختلفة لألنظمة 
الغذائية كاملعادن والفيتامينات والربوتينات والكربوهيدرات 
االصطناعية  واهلرموانت  الغذائية  واملكمالت  والدهون 
والسلوك  العصبية،  الكيمياء  على  الغذائية،  واملضافات 

النفسي واإلدراك. 
ينسبون  والصحافيني  الباحثني  بعض ُكتَّاب  نرى  وبينما 

الربط  حماوالت  أوىل 
النفسية  التأثريات  بني 
والصحة اجلسمانية إىل 
الكندي  النفس  عامل 
النمساوي  اجلنسية 
األصل »هانز سيلي« 
من  اخلمسينيات  يف 
وذلك  املاضي،  القرن 

ْوِم	َوالِغَذاِء ااِلْسِتْشَفاُء	ِبالصَّ

)الدكتورة( مسر حفيظ - اهلند
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احلال  أبن  وقوله  النفسي«  »الضغط  مصطلح  إبدخاله 
النفسية تلقي بظالهلا على احلال اجلسمانية، حبيث تنشأ 
كثري من أمراض اجلسم ألسباب نفسية دون أن يكون هلا 

أي سبب عضوي. 
جند  أننا  غري  صائبة %100،  الفكرة  هذه  أن  وال شك 
هذه  إن  حيث  ألبيه،  الولد  نسبة  إىل  مدفوعني  أنفسنا 
براءة  بذلك  ممتلكا  ووثقها  هبا  قال  من  أول  الفكرة 
اكتشافها، هو حضرة مرزا غالم أمحد القادايين، املسيح 
قبل أن  التاسع عشر، أي  القرن  أواخر   يف  املوعود 
خيرج »سيلي« مبصطلحه على الناس بنحو نصف قرن. 
مؤمتر  يف  ذاك  الرائع  اكتشافه  املوعود  املسيح  وثق  لقد 
عاملي مشهود، مؤمتر األداين املنعقد يف الهور يف ديسمرب 
1896. وإْن كان املؤمتر دينيا إال أنه تناول شىت مناحي 
احلياة اإلنسانية، على اعتبار أن الدين أسلوب حياة. لقد 
كان هذا التوثيق لفكرة التأثري املتبادل بني الروح واجلسد 
أحد عناوين خطاب حضرته خالل املؤمتر وقد ُنشر ذلك 
اخلطاب اجلليل فيما بعد ككتاب بعنوان »فلسفة تعاليم 

اإلسالم«.

حقائق خمفية، وخميفة
طاملا درج كثري من الناس على عادات غذائية ظهرت يف 
البعيد،  اآلونة األخرية مدى سوئها وخطورهتا على املدى 
خضعت  حىت  أكثران  عن  خافية  خطورهتا  ظلت  وقد 
الوجبات  تناول  عواقب  مثل  مؤخرا،  املخربي  للبحث 
السكر  من  نسب كبرية  على  احملتوية  واألطعمة  السريعة، 
املكرر، واحتساء الشاي بعد األكل، يف مشهد يكاد يعم 
العامل أبسره كعادة إنسانية يف غاية السوء واالنتشار أيضا.

هلذا حيذران خرباء ما ابت ُيعَرف بعلم األعصاب الغذائي 

من أن عدم ممارسة التمارين الرايضية، واتباع أنظمة غذائية 
سيئة ميكن أن يساهم يف ظهور العديد من مشاكل الصحة 
من  والعديد  والقلق  االكتئاب  مثل  والعقلية،  النفسية 
املشكالت اإلدراكية. ويشري اجملال الذي أخذ يف االنتشار، 
بني  وثيقة  إىل وجود عالقة  الغذائي،  األعصاب  علم  أي 
العوامل الغذائية واإلدراك البشري والسلوكيات والعواطف، 
يؤثر  الطفولة  فرتة  التغذية يف  أن سوء  على  يؤكد  وكذلك 

على مقادير اخلالاي العصبية يف أجزاء من الدماغ.
إىل  احلياة،  أمناط  يف  الكبرية  التحوالت  سامهت  وقد 
جانب التغري يف تناول الغذاء الصحي، والزايدة امللحوظة 
نسب  على  احملتوي  والطعام  املكرر  السكر  استهالك  يف 
عالية من الصوديوم واملقليات والوجبات السريعة يف تفاقم 
الغذائي سيئا، أصبحت  النظام  احلال. فكلما كان  سوء 
خياراتنا الغذائية أقل جدوى. األمر الذي أحدثه اخنفاض 
الغنية ابملغذايت يف السنوات األخرية  استهالك األطعمة 

على وجه اخلصوص.
وقد أثر منط احلياة املعاصرة املتصف ابلتصنيع والتحضر 
سلًبا على مستوايت النشاط البدين لألشخاص، وخاصة 
يف  الناس  من  العديد  تصنيف  يتم  إذ  الشابة.  األجيال 
سكان العامل على أهنم غري نشطني بدنيا بدرجة كافية.  
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اِلْمَية رأس كل دواء
قـــال: العـــريب كبـــد احلكمـــة حـــني  الشـــاعر  أصـــاب  لقـــد 

اَء أكثــــــر ما تــــــــــراه  فــــــــــإنَّ الدَّ
ـــــراِب عــــــــاِم أو الشَّ                            يكوُن من الطَّ

العريب  للطبيب  املنسوبة  الشهرية  املقولة  يف  جاء  كما 
احلارث بن كلدة:

دواء«.. رأس كل  واحلميـــة  الـــداء،  بيـــت  »املعـــدة 
هذين  صحة  املعاصرة  الطبية  األحباث  أيدت  كذلك 
القولني العربيني، فبينت أن يف حال وصول مواد ذات طاقة 
عالية مع جودة منخفضة مثل األطعمة املصنعة والوجبات 
السريعة إىل املخ، فإهنا تعيق منو خالاي الدماغ والوظائف 
احليوية. وتوصلت تلك األحباث إىل وجود عالقة طردية 
املكررة وضعف  نظام غذائي غين ابلسكرايت  اتباع  بني 
اإلصابة  احتماالت  زايدة  إىل  ابإلضافة  املخ  وظائف 

ابالكتئاب.
والوجبات  املصنعة  لألطعمة  أن  واضحا  ابت  وهكذا 
السريعة أثرا سلبيا على القدرة العقلية قد يستمر إىل األبد 
اخلرباء  ينصح  لذلك  غذائه.  منط  من  املرء  ن  حُيسِّ مل  إذا 
والفواكه  )الغنية ابخلضروات  املتوسط    البحر  مِحَْية  ابتباع 
املقشورة  غري  الكاملة  واحلبوب  والبقوليات  واملكسرات 
واألساك والدهون غري املشبعة مثل زيت الزيتون( وذلك 
والتفكري  الذاكرة  مثل  اإلدراكية  الوظائف  لتحفيز وتعزيز 

والتعلم. وإليك قائمة نظام غذائي صحي:

األحاض الدهنية أوميغا 3:
الدماغ حيث أن املخ هو  هي مكوانت أساسية لصحة 
أحد األعضاء اليت حتتوي على أعلى مستوايت الشحوم 

)الدهون(. فهي تساعد على حتسني األغشية العصبية مما 
يزيد من الكفاءة الوظيفية للدماغ. ولقد توصلت الدراسات 
إىل أن عالجات األمحاض الدهنية أوميجا 3 وأوميغا 6 
تفيد املرضى الذين يعانون من االكتئاب والقلق واضطراب 
أوميغا  مصادر  أفضل  إن  النشاط.  وفرط  االنتباه  نقص 
السلمون  مثل سك  الدهنية  األساك  هي   6 وأوميغا   3
واملاكريل والسلمون املرقط والسردين واألطعمة النباتية مثل 
بذور الكتان وبذور الشيا واملكسرات واخلضروات الورقية.

جمموعة فيتامينات )ب(:
الرسائل  )وهي  العصبية  الناقالت  تنظيم  يف  تساعد 
أن  احلديثة  األحباث  نتائج  وبينت  املخ(.  يف  الكيميائية 
والثيامني  )ب12(  الكوابالمني  مثل  )ب(  فيتامينات 
قد  )ب9(  الفوليك  ومحض  )ب3(  والنياسني  )ب1( 
تساعد يف ختفيف أعراض االكتئاب وانفصام الشخصية 

واخلرف.
يعمل  املركب  )ب(  فيتامني  فإن  ذلك،  إىل  ابإلضافة 
على حتسني خالاي الدم احلمراء يف اجلسم، وابلتايل زايدة 
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نشاًطا  أكثر  الدم، مما جيعلك  مستوايت األكسجني يف 
األسباب  من  الفيتامينات  هذه  نقص  ويعد  وحيوية. 
الرئيسية لضعف أداء بعض األطفال يف تقدمهم العلمي.

هي  )ب(  فيتامينات  جملموعة  الغذاء  مصادر  أفضل  إن 
والقمح.  والدخن  والشعري  البين  الكاملة كاألرز  احلبوب 
والبيض  واألساك  والدواجن  احلمراء  اللحوم  تعترب  وأيضًا 
ذات أمهية ابلغة ابإلضافة إىل اخلضروات الورقية والفواكه 

مثل املوز واألفوكادو.

فيتامني ج:
 انهيك عن أن نقص فيتامني )ج( يسبب داء االسقربوط، 
فإنه ميكن أن يسبب االكتئاب والرغبة الشديدة يف تناول 
األطعمة السكرية. وميكن التباع نظام غذائي غين بفيتامني 
واالكتئاب  القلق  مثل  نفسية  مرضية  أعراض  إزالة  )ج( 
أن  لالهتمام  املثري  ومن  القطب.  الثنائي  واالضطراب 
فيتامني )ج( يعمل ابلتوازي مع جمموعة فيتامينات )ب( 
وامتصاص احلديد. ولقد ثبت أنه يعزز امتصاص احلديد 
من خالل ختزين مركب احلديد غري اهليمي )املوجود بشكل 
رئيسي يف األطعمة النباتية( ليمتصه جسمنا بسهولة أكرب.

مثار  تشمل  )ج(  بفيتامني  الغنية  املصادر  وبعض  هذا 
احلار  والفلفل  والطماطم  الورقية  واخلضروات  احلمضيات 
)خاصة احلمراء منها( والفجل والبطيخ والفراولة. علينا أن 
حنرص دائًما على اجلمع بني األطعمة احملتوية على احلديد 
وجمموعة فيتامني )ب( مع األطعمة الغنية بفيتامني )ج(

المتصاص أفضل.

فيتامني )د(:
األساك  مثل  األطعمة،  من  جًدا  قليل  عدد  يف  يوجد 

الروبيان أو صفار  أو  أو احملار  السمك  أو زيت  الدهنية 
البيض أو الفطر أو احلبوب املدعمة بفيتامني )د( أو اللب 

أو عصري الربتقال أو لب الصواي.
إنتاج  يف  ضروري  عنصر  احلديد  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
والغمد  العصبية  الناقالت  وتركيب  والطاقة،  األوكسجني 
)خاصة  النساء  لدى  نقصه  أن  املعروف  ومن  امليالييّن. 
االكتئاب  ظهور  يف  يسهم  اإلجناب(  سن  يف  النساء 
اضطراب  األطفال  لدى  ويسبب  والقلق  املزمن  والتعب 

نقص االنتباه مع فرط النشاط.  
وجند أن اخليارات الصحية واللذيذة هي املصادر احليوانية 
كالدجاج والبط والديك الرومي واللحم البقري والسمك، 
والزبيب  والتوت  املشمش  مثل  اجملففة  الفواكه  وأيضًا 
املصادر  دمج  جيب  سابًقا،  انقشنا  واخلوخ. كما  والتني 
الغنية ابحلديد مع مصادر غنية بفيتامني )ج( المتصاص 
أفضل. وعليه فيجب أن تتجنب شرب القهوة والشاي مع 

وجبات الطعام ألهنا تضعف من امتصاص احلديد.

الزنك:
الذين يعانون  الزنك أقل عند املرضى  وجدت مستوايت 
املعدن  تناول هذا  السريري. حيث ساعد  من االكتئاب 

مصادر  مع  بالحديد  الغنية  املصادر  دمج  يجب 

غنية بفيتامن )ج( المتصاص أفضل. وعليه فيجب 

وجبات  مع  والشاي  القهوة  رشب  تتجنب  أن 

الطعام ألنها تضعف من امتصاص الحديد.
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التوتر  مستوايت  وتنظيم  القلق، 
ويشري  والذاكرة.  التعلم  وعملية 
جبامعة  الطب  أجرته كلية  حبث 
لوجود  نظراً   « أنه  إىل  هارفارد 
من   )%95 )حوايل  نسبة كبرية 
مستقبالت السريوتونني يف بطانة 
القناة اهلضمية، فإن البحث دقق 
الربوبيوتيك  معاجلة  احتمال  يف 

لكٍل من القلق واالكتئاب«.
ونتيجة لذلك، فإن االضطراابت 
االستجابة  سلوك  يف  تغيريات  إىل  تؤدي  النظم  هذه  يف 
تعترب  اليت  فإن مصادر األطعمة  النفسي. وعليه  للضغط 
اللب  ورائب  )الزابدي(  املخمر  اللب  هي  لذلك  رائعة 
والفطر واألطعمة املخمرة واملخلالت واللب منزوع الدسم.

موسم الستشفاء السنوي
ومستشفى  صيدلية  يعد  عام  من كل  رمضان  شهر  إن 
موسيا، سواء من حيث فريضة الصيام اليت تتضمن العديد 
والعديد من الفوائد على كافة املستوايت، ومنها املستوى 
الطعام  نوعية  حيث  من  أو  ونفسيا،  بدنيا  الصحي، 
املستحب تناوهلا خالل هذا الشهر، تعزيزا للجسم ابلطاقة 
والعناصر الغذائية ابستهالك أقل كمية من الطعام، جتنبا 
لُتخمة ال حُتَمد آاثرها، فكال األمرين، أي الصوم والطعام، 
حممود، كل يف مكانه مبقتضى احلكمة، ففي موضع يقول 
ْعَلُموَن﴾ )البقرة:  ُتْم تـَ ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ تعاىل: ﴿وََأْن َتُصوُموا َخيـْ
185(، ويف موضع آخر يقول عز وجل:﴿وَُكُلوا وَاْشرَُبوا 

َواَل ُتْسرُِفوا إِنَُّه اَل حُيِبُّ اْلُمْسرِِفنَي﴾ )اأَلعراف: 32(.

فمواًي يف فعالية العالجات 
لالكتئاب،  املضادة 
إدمان  املثال  سبيل  على 
الكحول وداء نيمان بيك 
اخلرف  من  نوع  )وهو 
وانفصام  التدرجيي( 
على  عالوة  الشخصية. 
مستوايت  ارتبطت  ذلك، 
بضعف  الزنك  من  كافية 
والتخلف  التعلم  قدرات 

تؤخذ  أن  ينبغي  ال  وابلتايل،  األطفال.  لدى  العقلي 
مصادر  أفضل  وإن  الدقيقة ابستخفاف.  املغذايت  هذه 
الزنك هي اللحوم واملأكوالت البحرية والبيض والبقوليات 
واملكسرات والبذور والشوفان والشوكوال الداكنة ومنتجات 

األلبان.

الربوبيوتيك:
إن النبيتات اجلرثومية املعوية )بكترياي األمعاء املفيدة اليت 
تقوي املناعة( تشارك يف حتسني اجلهاز اهلضمي. لذلك 
فإن األمعاء والدماغ مرتبطان بشكل وثيق للغاية. وابلتايل 
ختفيف  من خالل  اآلخر  على  التأثري  قدرة  منهما  لكٍل 


