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Abstract 

 

Various healthcare guidelines are presented in Islamic tradition 

regarding human health, one of which is about hair care. The current study 

aimed to analyze the cleaning and washing approach in hair care with 

cleansers, such as Henna, Cedrus, Hibiscus, and Katam (Buxus dioica) and 

their curative and hygienic role. In addition, some dimensions of the 

medical instructions of the narratives concerning hair cleansers and their 

influence on healthcare are investigated. 

This content analysis was completed by referring to the authentic hadith 

books, namely Al-Kafi and Wasa’el al-Shi’ah and extracting the hadiths 

about hair care and hair cleansers. The basics of hair care and health in 

these hadiths were assessed.  

Our findings demonstrated that cleansers, including Henna, Cedrus, 

Hibiscus, and Katam (Buxus dioica) which are emphasized in the hadiths, 

in addition to their cleansing properties, contain natural ingredients that 

diminish the feeling of sadness in an individual. These materials play a 

sedative role interpreted as the eliminator of the evil temptations in Islamic 

traditions. 

Medical hadiths concerning hair cleansers contain instructions about 

spiritual and hygienic interventions in hair care and health. It seems that 

using such detergents and promoting their application can be effective in 

elevating the physical and mental health of the community and reducing 

medication costs. 
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 طبی و نقش آن در سالمت احادیثهای موی سر در بررسی شوینده
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 چکیده

رهنمودهای بهداشتی بسیاری در ارتباط با سالمت انسان در جوامع حدیثی ارائه شده 

پژوهش حاضر به تحلیل و در این راستا،  .باشدسر می موی ها بهداشتاست که یکی از آن

هایی چون حنا، سدر، خطمی و کتم و موی سر با شوینده یواکاوی راهبرد تنظیفی و شستشو

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ها پرداخته است. در حقیقت نقش بهداشتی و درمانی آن

در مراقبت از  نقش آن های موی سر وهای طبی روایات در زمینه شویندهبخشی از ابعاد آموزه

 باشد.بهداشت و سالمت می

ابتدا با مراجعه به کتب معتبر  در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش تحلیل محتوا است،

، احادیث مربوط به مراقبت از موی سر و "الشیعهوسائل "و  "الکافی"حدیثی مانند 

مت مو تجزیه و تحلیل های آن شناسایی شدند و محورهای مراقبت از بهداشت و سالشوینده

هایی مانند حنا، سدر، خطمی و کتم که در احادیث مورد گردیدند. نتایج نشان دادند شوینده

کنندگی، حاوی موادی اند، عالوه بر خاصیت شویندگی موی سر و پاکتأکید قرار گرفته

بخش بوده و باشند. این مواد تسکینمیبردن غم و اندوه فرد مؤثر طبیعی هستند که در ازمیان

 کردن وسواس شیطان از انسان یاد شده است. عنوان عامل دورها بهدر احادیث از آن

 و معنوی مداخالت هایی ناظر برحاوی آموزه های مو،طبی مربوط به شوینده احادیث

رسد که استفاده از چنین به نظر می. آن هستند سالمت و مو از مراقبت مورد بهداشتی در

تواند بر ارتقای سالمت جسمی و روانی جامعه و کاهش ترویج آن می هایی وشوینده

 های دارویی اثرگذار باشد. هزینه

 

 ها، موی سربهداشت، روایات طبی، سالمت، شوینده های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 بیان مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش .0

 از اعم اسالمی هایآموزه در انسان سالمت و بهداشت

 تأکید مورد همواره معصومین ائمه روایات و قرآن آیات

 زیبایی به مربوط هاآموزه این از . یکی(1) است بوده فراوان

 و نعمت یک عنوانبه آن از سر بوده و موی آراستگی و

رسول خدا )ص(  (.2،3نام برده شده است ) الهی امانت

 را آن است. خداوند اهدایی لباس زیبا، موی"فرماید: می

(. 4) "کنید مراقبت پوست از و بشویید را بدارید، مو گرامی

 پاکیزه خداوند": فرمودند همچنین ایشان در بیانی دیگر

 را نظیف و است نظیف دارد؛ دوست را پاکیزه و است

 سر موی دارای که ایژولیده ایشان فرد. "دارد دوست

 حالی کهدر را مشاهده کردند و بود ناموزون و نامناسب

 زندگی از مندیبهره و تمتع" فرمودند: شده بودند، راحتنا

(. امام صادق)ع( 4) "است دین هاینشانه از نعمت اظهار و

از  ها را ناشیناخن، آن های مو ونیز در تشریح شگفتی

حکمت الهی خواندند و فرمودند:  و تدبیر حسن آفرینش با

 با و بدن منافذ از مو خروج با بدن دردهاى! باش آگاه"

گردند. مستحب است مى انگشتان دفع سر از ناخن خروج

 شتاب شود تا با ناخن و موی زائد بدن کوتاه هفته هر

گردند. در صورت  خارج ترامراض سریع و برویند بیشترى

باقی  بدن در ها کم شده، دردآن تأخیر در اصالح، رشد

  .(5،6) "گرددموجب بروز بیماری می و ماندمى

نگهداری صحیح از موی سر در راستای روشن است که 

بهداشت و مراقبت از مو بوده و در جایگاه مهم موی سر در 

زیبایی انسان، جای هیچ سخنی وجود ندارد. در روایات 

زدن آن، امری اسالمی نیز داشتن موی سر، شستشو و شانه

بردن موی سر یا  بین ازو  شدهمطلوب و پسندیده معرفی 

ای که دیگر رویش گونهی سر زن بهموو نیز صورت مرد 

موجب ضمان خطاکار است؛ در برخی مجدد نداشته باشد، 

برای این امر کامل از روایات، حکم عجیب پرداخت دیه 

(. در احادیث اسالمی، صرفاً به 8،7)مطرح گردیده است 

موی  مراقبت از و اخالقی مبنی بر رعایت بهداشت توصیه

های بردن از شویندهنام سر بسنده نشده است؛ بلکه با

 ها تأکید گردیده است. سودمند، بر تهیه و استفاده از آن

تردید یکی از راهبردهای مهم در مراقبت از موی بی

باشد. در این راستا، ها و مواد تنظیفی آن میسر، شوینده

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از 

مبتنی بر نظافت و  های بهداشتیمتون روایی، توصیه

های نافع و نظیف، شستشوی موی سر و معرفی شوینده

باشد؟ در این ارتباط، ابتدا روایات طبی استخراج میقابل

 های مو از منابع مربوطه استخراج شد مربوط به شوینده

 یطب اتیروا یمحتوا نییتبو در ادامه نسبت به 

 داللتو سند از نظر  هاآن یو اعتبارسنج مو یهاندهیشو

 ی اقدام گردید.طب یهابا آموزه هاآن سهیمقا زیو ن

 

 پیشینه پژوهش .3

های محسوس و ظاهری گرایش به جمال و زیبایی

 اهتمام مو از مراقبت به موجب شده است که انسان همواره

ورزد؛ زیرا موی سر یکی از معیارهای تشخیص و احساس 

مین هبه  شود؛محسوب می انسان چهره یظاهر یباییز

 یاهیگ یباتترک یحاو هاینوشتهو  یشگریآرا یلوسادلیل، 

 یخچند هزار ساله در تار یقدمت ،سر یمو یمقو یو معدن

 از موی مراقبت و بهداشت به ایرانی طب متون دربشر دارد. 

مو،  هایشستشودهنده انواع یبایی،ز راهبردهای سر،

 روغن، مو ترمیم مو، کردنهموار و نرم ،مو یتتقو یهاروغن

 کچلى، ریزش، یلقب ازامراض مو  ینو همچن مو کنندهسیاه

 نظر به .(0،19)است  شده پرداخته آن درمان و موخوره

 یمراقبت از مو یخیتار یندفرا در ی کهمهم تحوالترسد یم

، اندداده روی یدر دوره تمدن اسالم یرانیا طب درسر 

 اند؛بوده مو از مراقبت به اسالم شریعت یباز ترغ برگرفته

 فصولی و ابواب فقهی، و حدیثی کتب در فقها و محدثان زیرا

 از سر موی از مراقبت و تجمل تنظیف، آرایش، موضوع به را

 و غیره استحمام زدن،شانه داشتن،نگاه کوتاه آراستن، طریق

  .(4،6،11) اندنموده نقل فراوانی را روایات و داده اختصاص

 ه توسط پژوهشگران،گرفتبراساس جستجوهای صورت

با وجود روایات طبی در جوامع حدیثی و گردآوری این 

هایی جداگانه، پژوهش تحلیلی و احادیث در کتاب

 ای مستقلی در این زمینه وجود ندارد.مقارنه
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 پژوهش یت. ضرورت و اهم۳

از  یبه برخ یثیو در مجامع حد یطب یثاحاد در

سم  و یاهگ سدر، حنا، ی،سر همانند خطم یها مویندهشو

انسان و  یباییشد. با توجه به نقش مهم مو در ز یحتصر

 یبهداشت و مراقبت مو، بررس یف،ها در تنظیندهنقش شو

 یهاآن با آموزه ییقو تطب یاتروا ینا یو مفهوم یدالل

 یدر کشف و گسترش داروها واندتیمعاصر م یطب

بهداشت و مراقبت مو  یندآبه فر یجهمو و در نت یندهشو

 یمناسب در گستره رشد و نگهدار یافتیو ره یدک نماکم

 پژوهشگران گشوده شود. یرو یشو سالمت مو، پ

 

 هامواد و روش. 4

 تحلیل محتوا روش بر مبتنی پژوهش کیفی حاضر

منظور انجام این مطالعه، ابتدا با مراجعه به کتب به. است

، "الفقیهیحضره ال  من"معتبر حدیث مانند الکافی، 

مکارم "و  "الوسائلمستدرک "الشیعه، ، وسائل "اراالستبص"

های گیاهی مو ، احادیث مربوط به شوینده"االخالق

شناسایی گردیدند. باید خاطرنشان ساخت که اشتهار و 

ها مبنای انتخاب بود. در های آناعتبار نویسندگان و کتاب

اساس مبانی صحت و ضعف سند روایات مذکور برادامه، 

 "درایة النور"افزار استفاده از نرم لم رجال باهای عآموزه

صحیح و موثق گزینش گردید. پس از ارزیابی شد و احادیث 

های شده و یافتن شویندهبررسی اولیه احادیث گزینش

(، هریک از این خطمی، سدر، حنا، وسمه و کتمگیاهی )

ای جداگانه قرار ها در پوشهها و احادیث مرتبط با آنشوینده

مخزن "ند. سپس با مراجعه به کتب طبی کهن شامل: گرفت

، "ذخیره خوارزمشاهی"و  "خالصة الحکمة"، "االدویه

اطالعات مرتبط با هر گیاه استخراج شد و به پوشه مربوطه 

منظور دستیابی به مطالعات جدید، با اضافه گردید. به

اسالم و بهداشت "، "بهداشت مو"واژگان استفاده از کلید

واژگانی با نام گیاهان و نیز کلید "الم و جسماس"، "مو

در  "مو بهداشت و خطمی"همانند  و بهداشت موشده یافت

، Noormags ،Hawzah.netهای اطالعاتی ملی از قبیل بانک

Jaame-al-Hadith ،Teb Library ،Jaame-al-Tafasir ،

Ahlebit Library  وMagiranهای جدید مرتبط با ، یافته

 .استخراج شد و مطالب پژوهش تکمیل گردید موضوع مقاله

گرفت و  ها مورد تجزیه و تحلیل قرارداده در نهایت، روایی

های طب قدیم و جدید بندی حاصل از آن با یافتهجمع

 مقایسه شد و نتایج آن ارائه گردید.

 

 و بحث هایافته

شستشوی شود که های حدیثی استنباط میاز آموزه

خطمی، سدر، هایی چون ز شویندهموی سر با استفاده ا

تنظیفی در راهبردهای ترین از مهمحنا، وسمه و کتم 

مداخالت مراقبت و بهداشت مو بوده و نقش شگفتی در 

بهداشتی و سالمت جسمی و معنوی انسان دارد. به عبارت 

های مذکور عالوه بر خاصیت شویندگی موی شویندهدیگر، 

ی هستند که در کنندگی، حاوی موادی طبیعسر و پاک

 نمودن غم و اندوه فرد نقش دارند. برطرف

بخش هستند، در احادیث از این مواد که تسکین

کننده وسواس شیطان از انسان یاد شده عنوان عامل دوربه

حاوی  های مو،طبی مربوط به شوینده است. احادیث

 مورد در بهداشتی و معنوی مداخالت هایی ناظر برآموزه

رسد استفاده به نظر می. آن هستند سالمت و مو از مراقبت

تواند بر ارتقای هایی و ترویج آن میاز چنین شوینده

های دارویی سالمت جسمی و روانی جامعه و کاهش هزینه

های با این وجود، تاکنون برخی از شویندهاثرگذار باشد. 

مورد مطالعه ناشناخته مانده و کمتر مورد استفاده قرار 

تواند افزون های روایی میآموزهگیری این کاربهاند. گرفته

های زیبایی و بهداشت مو، بر پیشگیری و درمان بیماریبر 

 اثرگذار باشد. جامعه سالمت ارتقایپوست و مو و 

 

های موی سر و نقش آن راهبرد تنظیفی شوینده. 0

 در سالمت 

است مو یکی از ضمائم پوست های طبی، اساس دادهبر

های موجود در زیر یشه دارد و از مویرگر آندرون که 

تمامی مواد رشد خود را از خون و  کندپوست تغذیه می

ریشه  (،های مردهسلولظاهری )از دو قسمت  . موگیردمی

مراقبت و (. 12( تشکیل شده است )های زندهسلول)و پیاز 

 ریشه اصالح از مواد شوینده مو، در رشد و استفاده دقت در 
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 باجاپشد( -خطمی درختی چینی )دارخطمی               خطمی درختی گل سرخی )خطمی الوان(                                ته خطمیبو                       

 

                                    

                                                           
 

 خطمی درختی عظیم سوری                       بولیطون( –الملوکخطمی هندی )شجره                             
 

با جستجوی فراوان در باشد. در این مطالعه آن اثرگذار می

میان احادیث اسالمی، مواد شوینده مناسب برای آن 

ترین عنوان یکی از مهمن بهاز آتوان مشخص گردید که می

 ها در مراقبت از بهداشت مو نام برد. رهیافت

 

 مواد شوینده حاصل از گیاه خطمی. 3

 اشاره به آن طبی روایات در که هاییشوینده یکی از

 انواع از این گیاه .باشدمی گیاه خطمی شده است،

 نوعی از آن که به رنگ به که در هند است "خبازى"

 عتیطب .گردداطالق می "خیرو" باشد،می کبود ارغوانی

  (.13) باشدمیسرد و تر  ی،رانیااز نظر طب  یمطخ

مستدیر  آن برگ ها کهاز انواع تره است خطمی نباتى

و  آن لزج آید، لعابباال می گز یک تا آن ساق بوده و

نوع  باشد. بهترینسرخ( می گل سرخ )شبیه آن شکوفه

باشد. این می فیدس آن گل که است کوهى خطمی، سبز

 زرد، قرمز، بنفش و سفیدچون های متفاوتی رنگ گیاه

برخوردار کاربرد درمانی بیشتری آن از گل سفید دارد که 

خطمی، موارد درمانی باید خاطرنشان ساخت که  .باشدمی

 (. 14) استآن بیشتر در برگ و گل 

 یاییجغراف یطبا توجه به شرا یاست گل ختم یگفتن

 .دارد )شکل باال( یلفمخت یگونه ها

 

 خطمی و روایات طبی. 0. 3

ر بسیاری از روایات موثق به شستشوی موی سر با د

شده و برای آن خطمی توصیه آمده از گل دستمواد به

آثار بهداشتی، درمانی و معنوی فراوانی ذکر شده است. 

مایع تنظیفی حاصل از گل خطمی در نظافت و 

این ارتباط، امام زدایی از موی سر مفید است. در چرک

بین شستن سر با خطمی موجب از "اند: فرمودهعلی)ع( 

های سر شده و موی و میکروب ها، چرکرفتن آلودگی

(. همچنین موجب 11،15) "گرداندپوست را نیکو می

شود. در حدیثی وارد شده است شبویی موی سر میخو

که شستن سر با خطمی موجب خوشبویی موی سر 

براین، مواد موجود در خطمی در رفع . عالوه(11شود )می

 شستن"فرمایند: می صادق)ع( سردرد مؤثر هستند. امام

(. از امام 15) "است سردرد از ایمنى مایه خطمى، با سر

صادق)ع( نیز نقل شده است که شستن سر با خطمی در 

روز جمعه باعث ایمنی انسان از بیماری برص و جنون 

ین، در روایات مختلف به مداخالت برا(. عالوه11شود )می

معنوی شستن موی سر با خطمی اشاره شده است؛ 

عنوان مثال بیان گردیده است که شستن سر با خطمی، به

 (.11بخشد )برد و روزی را افزایش میفقر را از بین می

 

 های پزشکیخطمی و آموزه. 3. 3

 هایآموزه با گیاه خطمی بهداشتی و درمانی آثار

 دارد؛ تطابق جدید پزشکی دانش هایادهد و ایرانی طب

 الژیو موسی لعاب ییایمیش باتیترک یدارا این گیاه زیرا

 اسانس، ،یچرب ،یامواد نشاستههمچنین است.  فراوانی
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 نیدیانیو س دیاس کیبنزوئیاکسی، دنیآلتئ، نیانیآنتوس

صورت دارو در به یخطم گیاه گل، برگ و ریشه از. دارد

و  هی، معده، کلهیروده، ر ویژهبهبدن  یضادرمان تمام اع

برای  شته وین گیاه لعاب زیادی داا. شودیم استفادهمثانه 

طراوت و  و اندازیپوست ،ریزش مو، شوره و چربی سر

 ضدهمچنین شود. شادابی پوست صورت استفاده می

 .(16) باشدکننده و ضد قارچ میعفونی
 

 مواد شوینده حاصل از برگ سدر. ۳

 روایات طبی سدر و. 0. ۳

هایی که در روایات طبی به آن یکی از شوینده

 باشد. پرداخته شده است، سدر می

گردد که شستشوی های حدیثی استنباط میاز آموزه

سر با سدر برای سالمت جسمی، مداخالت معنوی و  موی

صادق)ع(  سالمت روانی بسیار منفعت دارد؛ چنانچه امام

 و بوده روانی اثرات دارای سدر با سر شستن که فرموده است

 از امام(. 11)سازد می دور انسان از را شیطانی هایوسوسه

 سدر، با سر نیز روایت شده است که شستن کاظم)ع(

 پیوسته موی سر از این رو، پیامبر)ص( ؛(18)است  آورروزى

شده  یتروا(. 18)داد مى شستشو سدر با را خود ریش و

ود. به ایشان وحی شد است که روزی رسول خدا غمگین ب

سدرة که سر خود را با سدر بشوید؛ زیرا آن سدری است از 

 سر: اندفرموده صادق)ع( (. در این راستا، امام11) المنتهی

 را فرشتگان، سدر پیغمبران و که بشویید سدر برگ با را خود

 برگ با را خود سر که فردی اند. هردانسته مقدس و نیکو

 ."برطرف سازد وی از را شیطان سهوسو خداوند بشوید، سدر

 روزى سدر، با سر شستن" امام موسی کاظم)ع( نیز فرمودند:

 در رزق از منظور است ممکن البته (؛18) "نمایدمى جلب را

 از مندیبهره و عمر طول همانند معنوی رزق اینجا،

 .باشد آرامش و لذت حیات، هایموهبت
 

 

 
 درخت سدر

 هایراه از وان گفت که یکیتدر تحلیل این احادیث می

 به مالیدنروغن  ایرانی، طب در روانی هایبیماری درمان

 وسوسه از مراد شاید رو این است؛ از سر مختلف نواحی

 این توهمات و تخیالت کاهش حدیث، این در شیطان

همچنین ممکن است منظور مداوای جسمی  .باشد بیماران

های وینده سدر، عفونتمعنا که استفاده از ماده شباشد؛ بدین

 برد که مشابهقارچی سر و حشراتی چون شپش را از بین می

 . سابقه دارد مختلف ذکر شده و روایات در آن

 

 های پزشکیسدر و آموزه. 3. ۳

 و "داوود منبل" ،"کنار"سدر را در فارسی  گیاه

 "شجر النبق"و  "السدر" و در عربی "گربی سنجد"

 کوچکی است که ارتفاع بتاًنس دارتیغ نامند. سدر درختمی

 دارویی های این گیاه، بخشبرگ. رسدمی متر 5تا  3 به آن

 بدون دهند که به شکل مدور ساده،می تشکیل را آن

 هایکننده با گلخزان یا سبز دار و همیشهبریدگی، گوشواره

 بزرگی به دار کرویگوشت سفت محوری و میوه و پرپنج

 باشند. انتشارمی ستخوانیا یا چوبی هسته با گیالس یک

 و شمالی آفریقای حبشه، عربستان، در این گونه عمومی

 در ایران شایان ذکر است که سدر در. شودمشاهده می ایران

 الر و خارک، جزیره بم، چابهار، شهر،نیک اطراف کازرون،

 (.15) وجود دارد خودرو شکل گیاهبه  بندر عباس

ات اسالمی با مداخالت طبی شوینده سدر در روای

 سدر باشد؛ زیرا برگهای پزشکی معاصر منطبق میآموزه

 بتاسیتوسترول، مانند گیاهی هایاسترول و تانن دارای

 که است الکتون ابلین ساپونین و گلوکوزید بتاسیتوسترول

 دسته از الکتون ابلین. باشدمی آن کردنکف عامل

 برگ در فراوانی دلیلبه  و بوده استروئیدی هایساپونین

 هایهورمون تهیه برای اولیه ماده عنوانبه تواندمی سدر

چهار  سدر، برگ بوتانلی عصاره از. رود کار به استروئیدی

 Dو  A ،B ،C هایکریستینین هاینام به گلیکوزید ساپونین

 دگیشودهنتسش خاصیت برعالوه  سدر برگ .شودمی جدا

 قند خون آورندگیپایین خاصیت دارای بدن، و سر موی

 نموده و برای تقویت را مو سدر، پیاز باشد. شامپومی

 تمیزی باشد. همچنین باعثمفید می مو ریزش از جلوگیری
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 مو زودرس شدنسفید از ایاندازه تا و مو شده بیشتر

 ،برگ سدرباید بیان نمود که  .کندمی جلوگیری

 (.15باشد )میکردن ترین گیاه برای ضدعفونیمناسب

 

 ه محصول از گیاه حناشویند. 4

 حنا و روایات طبی . 0. 4

 مداخالت به ایگسترده طوربه اسالمی روایات در

 آن با مو خضاب ( وLawsonia inermis) حنا معنوی

 هایسنت یکی از استفاده از حنا. شده است پرداخته

 و توصیه شده آن خرید به که( 11)باشد می ائمه و پیامبر

 شده است دانسته داشپا مستوجب آن برای کردنهزینه

 دنیا گیاهانها و گل سرور حنا برخی از روایات، در .(10)

 کسى است بیان گردیدهشده و  ( دانستهبهشت) آخرت و

خون  به خدا راه در گویی خوابد،می حنا خضاب با که

برخی از روایات بیان  در همچنین(. 11،18) غلتیده است

 را مؤمن عمل و اسالم بوده خضاب شده است که حنا،

 ،سدر همانند یزحنا ن برای یاتروا در .(10)کند مى زیاد

نمودن برطرف همچون ؛شده است ذکر یفراوان معنوی آثار

 فرشتگان، نمودنشاد شیطان، وسوسه کاهش فقر،

 قبر، در انسان آرامش کافر، خشم و مؤمن خوشنودی

 . (11،18) زنان عفت حریم حفظ همسر و آرامش

 جسمی مداخالت دارای خضاب و از سوی دیگر، حنا

 مجموعه داللت و اسناد دقیق براساس بررسی بوده و

 و بهداشتی اثر 29 حدود مورد، این در طبی احادیث

 وسر  موى رویاندن: آمده است دستبه شرحبدین درمانی

کردن بوخوش و عرق بوی بردنبین  از کردن آن،خوشبو

 از لوگیریج پوست، طراوت رخسار، رنگ شدننیکو بدن،

 دهان،کردن خوشبو آن،کردن و باز نرمو  بینینرمه خشکی

 شدنتار از جلوگیری سردرد، تسکین ها،لثهکردن محکم

  بادساختن برطرف ،آن نور افزایش ودادن جالو  چشم
 

 
 خارحنای بدون 

 درمانزمینه  در مفیدبودن باه، تقویت ها،گوش

 الغری، بردن بینز ا مو، خوره و برص جذام، هایبیماری

 . فرزندکردن نیکو و زنان حیضکردن احتباس باز

روایات در این زمینه بسیار گسترده و متنوع هستند. در 

عنوان نمونه بیان ادامه، چند حدیث با سند صحیح را به

 بین از را سردرد حنا": اند)ص( فرمودهپیامبرنماییم. می

 "افزایدمى اعجم بر و بخشدمى تیزى چشم به برد،مى

چشم  حنا نور": فرمایند(. ایشان در سخنی دیگر می15،10)

کند و به را خوش مى رویاند، بوموى را می افزاید،را مى

(. همچنین در سخنی دیگر 18) "بخشدهمسر آرامش مى

چشم را برد، مى بین از را سردرد حنا"اند که: بیان داشته

موى سر را نماید، مى را تقویت بخشد، باهمى تیزى روشنى و

، کندنماید، سر را خوشبو مىرویاند، بوى بدن را دفع میمی

 کند،ها را برطرف میسازد، باد گوشرا خوشبو می دهان

 رنگسازد، ها را محکم مىنماید، لثهبینى را نرم و باز مى

باعث ایمنی از بیماری جذام، برص و  کند،رخسار را نیکو می

سازد، همسر را آرامش فرزند را نیکو مى د،شوخوره مو می

مردی که خضاب کند عفت همسرش زیاد بخشد، مى

 با را سرشو زنی که در عادت زنانه مشکل دارد، اگر  شودمی

(. 11،15،18،10) "شد خواهد حیض او باز کند، خضاب حنا

برد، آب رو حنا بوى بدن را مى"اند: )ع( نیز فرمودهصادقامام 

نماید و فرزند را نیکو کند، دهان را خوشبو مىمى را زیاد

فرمایند: می( ع)رضا امام(. در این راستا، 18) "سازدمى

 همان تو در دارد دوست زن دارد. فراوانی خضاب سود"

 عفت از زنان و ببینى او در دارى تو دوست که ببیند را زینت

 توجهىکم واسطه به مگر نگشتند، فاسد و نشدند بیرون

ایشان در سخنی دیگر . (19) "هاآن آرایش به شواهرانشان

 خودسازى و خضاب و وجود دارد اجر خضاب در"اند: فرموده

 (. 18) "کندمى زیاد آن به را زنان عفت خدا که چیزی است

از سوی دیگر، در روایات معتبری به آثار طبی حنا اشاره 

 را سر درد حنا": فرمایندمی( ص)اکرم شده است. پیامبر

 کند،مى زیاد را آمیزش نیروى افزاید،مى را چشم نور برد،می

 "بردبخشد و بوی بد عرق را از بین میمى طراوت را پوست

 با حنا سر رفع درد براى": اندنیز فرموده (ع)رضا (. امام11)

ایمنی از بیماری جذام، (. اثر دیگر حنا، 15) "کنید خضاب
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براین باعث جال و . عالوه(11باشد )برص و خوره مو می

افزایش نور چشم، روییدن و خوشبوشدن مو و آرامش همسر 

در حدیثی دیگر از امام رضا)ع( نقل شده (. 11شود )می

 به هنگام هیبت: است خصلت سه خضاب در" است که:

امام . (11) "باه قوه بر افزودن و زنان نزد شدنمحبوب جنگ،

 فقر که خضاب زوال زا کنحذر" نیز فرمودند: )ع(صادق

 مو برود اجزاى اثر خضاب از نکن تا خضاب آنقدر یعنى است؛

اسماعیل (. 16) "شودمی فقر سبب بروید که سفید موى و

: گفتم( ع)رضا به حضرت": روایت کرده است یوشعبن 

 فرمودند آمده است. ایشان بند او حیض که است دخترى

 من شد. واهدخ باز به زودى کن خضاب حنا با را سرش

دهنده ها نشانیافته. (18) "گشت حائض و کردم چنین

اهمیت این ماده شوینده و نقش آن در سالمت انسان بوده و 

 باشند. بیانگر دانش سرشار طبیبان معنوی الهی می

 

 های پزشکیحنا و آموزه. 3. 4

های موی سر است گیاه حنا و عصاره آن یکی از شوینده

حنا  شود.ی سر استفاده میکه همواره برای شستشوی مو

  را مشخصی گروه خود که هاایدولپه گروه از است گیاهی

 صورتبه گیاه این. سازند( میLawsoniaحنا ) نام به

 و جنوبی آسیای شمالی، آفریقای بومی که است ایدرختچه

 در آرایشی ماده عنوانبه حنا. باشداسترالیا می شمال و غربی

 غربی، آفریقای شمالی، آفریقای از هاییبخش باستان، مصر

 هند قارهشبه نزدیک، خاور عربستان، جزیرهشبه آفریقا، شاخ

 (. 17است ) شدهمی استفاده جنوبی آسیای و

این  توان گفت که بیندر تحلیل علمی روایات فوق می

 در نوین و سنتی پزشکی کشفیات و حدیثی هایآموزه

طور متوسط حنا به .اردد وجود تطابق حنا گیاه عصاره زمینه

درصد مواد  6تانن،  ییترکیب شیمیا درصد 7 تا 8 یدارا

در  2درصد مواد رزینی و  3 تا 2درصد اسانس،  29چرب، 

. این ماده که باشدمیتبلور از یک ماده رنگی قابل 1999

نارنجی متبلور و رنگ زرد  باشکل های سوزنیصورت بلوربه

عنوان آید و در رنگرزی بهمیدست از برگ حنا به گردد،می

های گیرد. بلورمورد استفاده قرار می ییک ماده رنگی اسید

د، رنگ نگیربشکل مذکور اگر در مقابل هوا و نور قرار سوزنی

 فرمول اب که نام دارد حنا ،ماده رنگی. این دنکنقرمز پیدا می

3O6.H1C از برگ حنا استخراج 15/184لکولی وو وزن م 

دارای سمیت بسیار کم و  حنا گردیده و سنتز شده است.

 قلب ضربان زودگذر شدندر کندژیکی لواختصاصات فارماکو

 اثرات اسهالی، ضد حالت آن، ایجاد انقباض دامنه افزایش با

 معتدل، اثر توموری ضد تب، اثر ضد و درد ضد التهاب، ضد

 مولد هایقارچ در ویژهقوی به قارچی باکتری و ضد ضد

 .باشدمی کریپتوکوکوس و اسپوروتریکوم کچلی تریکوفیتون،

 و هامیکروب تمامی است، باکتریالبراین حنا آنتیعالوه

 در اضافی چربی ترشح برد و مانعمی بین از را مو هایانگل

 و پروتئین زیادی مقدار همچنین حاوی .شودمی سر پوست

رشد،  ایشافز تغذیه، باعث که باشدمی طبیعی هایویتامین

شده و از  موها شدنبراق و زیبایی، مرطوب و طراوت

 دلیل به همچنین. نمایدها جلوگیری میآن شکنندگی

 مو هایفولیکول حفظ بر زیادی تأثیر خود، طبیعی عناصر

 (. 29) داردمی نگه امان در دیدنآسیب از را هاآن و داشته

( خاصیت درمانی ضد شوره و Hennaحنا ) عصاره

حنا . (6) باشدمو می کنندهدارد و تقویت قارچی ضد

پوست بدن  برثیر اشعه خورشید أای مانع تصورت پردهبه

در  از ترکیب شیمیایی آنبراین، (. عالوه29) شودمی

صداع  سر و رفع موى چشم، رویانیدن و سر درمان امراض

. در مجموع، از طریق تحلیل (14)شود استفاده می

گردد که خضاب مو با طبی استنباط میای احادیث مقارنه

حنا، افزون بر آثار معنوی، دارای مداخالت جسمی و 

 اثربخشی در درمان برخی از امراض است.

 

 مواد شوینده حاصل از وسمه. 5

یکی از موادی که در گذشته برای شستشو و خضباب 

( نام Wasmahشده است، وسمه )موی سر استفباده می

عربی که در  "برى نیلج" یا "Indigo leaf" دارد. وسمه،

 و سبز هاىبرگ با علفى گیاهىشود، گفته می "کتم"

 (.0) است بزرگ

 

 وسمه و روایات طبی. 0. 5

کردن موی سر با کتم در احادیث اسالمی به خضاب
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)ع( همیشه به حنا و کتم اشاره شده است. امام سجاد

)ع( صادق (. در این راستا امام11بستند )خضاب می

 به امام باقر)ع( و امام حسین)ع( )ص(،پیامبر": فرمودند

 (.18) "کردندمى خضاب وسمه

باید توجه داشت که خضاب یا هر نوع مواد دیگری 

شوند، که برای نظافت یا زیبایی و حتی درمان استفاده می

؛ از این رو هایی را برای پوست و مو به همراه دارندآسیب

استفاده از آن صورت  های الزم در موردبایست مراقبتمی

سرانه آن اجتناب گردد؛ رویه و خودپذیرد و از مصرف بی

اشاره شده است. در  در طب سنتی اسالمی به این مضرات

کتب طبی کهن بیان گردیده است که با توجه به سردی 

ها باید در نظر داشت که استعمال طبیعت برخی از خضاب

گرم ممکن است  ها بدون ترکیب با داروهایی با طبیعتآن

شدن فرد برای شدن مزاج مغز و مستعدمنجر به سردتر

 ها گردد؛ از این رو بهتر است درابتال به برخی از بیماری

 قوت را دماغ قرنفل که و مانند مشک گرم چیزى خضاب،

که  آیدبرمى احادیث از .(21اضافه گردد ) بخشد،می

 حرکت ثباع و دارد نیز ضرر دندان براى وسمه به خضاب

 به وسمه ضرر دفع )ع( براىامام صادق شود.مى آن

 (. 18فرمودند )جویدن علک را توصیه می دندان،

 

 های پزشکیوسمه و آموزه. 3. 5

ترین که یکی از مهم "االدویهمخزن "در کتاب 

باشد آمده است: های طبی در زمینه گیاهان دارویی میکتاب

مجوف و برگ کتم شبیه به برگ مورد و ساق آن غیر"

هاى آن انبوه و ثمر آن به اندازه فلفلى بوده و بعد شاخ

اند شرط است که برگ آن را گردد. گفتهرسیدن سیاه مى

کرده در شیشه صبح چیده به یک آفتاب خشک نمایند و نرم

خشک زیرا که اگر شب نیم محفوظ کنند که هوا بدان نرسد؛

آن ضایع آفتاب خشک نمایند، رنگ بماند و روز دیگر به 

است. جالی و قابض و محلل اعضاء  گردد. گرم و خشکمى

الراس است. خضاب آن با آب و نمک جهت صداع ریحی و 

بلغمی و بیضه و خوذه و بخور و طالى آن جهت زکام و 

تقویت موى مفید است و بهترین چیزها است از براى خضاب 

 اند خضاب به وسمه بهتر از خضاب نیل است. جهتو گفته
 

 
 شالخنی( –بوته کتم )وسمه

 

درازى موى و منع ریختن آن و بواسیر و امراض مقعده و 

اوجاع بارده تدهینا نافع و در تخضیب لحیه و غیر آن شرط 

است که اوالً موى محاسن و سر و غیر آن را پاک بشویند که 

چربی و نموست مطلقاً در آن نباشد؛ پس اوالً آستر به حناى 

د زمانى بشویند و خشک نمایند و خضاب ساییده نمایند و بع

 (. 13) "گرددوسمه کنند که رنگ آن نیکو مىبه 

اند که برای تهیه رنگ از پزشکان پیشین بیان نموده

سایید و نمود. سپس آن را  خشک سایه کتم باید آن را در

آید. باید  دستبه سیاه به آن افزود تا رنگی آب اندکى

شده  آمیخته حنا رنگ کتم باخاطرنشان ساخت که غالباً 

 (. 0گردد )می موی سر و ابرو رنگ استفاده از آن و با

سید اسماعیل جرجانی؛ طبیب قرن ششم قمری و 

 نوع ها را سهصاحب کتاب ذخیره خوارزمشاهی، خضاب

 کننده( و سپیدزرد مایل به سرخ) کنندهاشقر کننده،سیاه

 و حنا ها،خضاب اصل که دانست باید": نویسدمی و دانسته

 یک و برنهند حنا نخست که است چنان رسم و بوده وسمه

 و برنهند وسمه و بشویند پس بیشتر. یا کنند صبر ساعت

 و بود بهتر کنند، بیشتر صبر هرچند .کند صبر آن چند هم

 بعضى و برنهند آمیخته هم به وسمه و حنا مردمان بعضى

 (.29) "آید طاووسى او رنگ و برنهند تنها وسمه

توان گفت های پژوهش حاضر میبا توجه به یافته

البالغه تحت عنوان صفات افراد متقی آمده آنچه در نهج

ارتباط  Adlerاست، با مفهوم سالمت روان از دیدگاه 

دارد؛ بنابراین فردی که باتقوا باشد، سالمت روان بیشتری 

خواهد داشت و این تقوا است که سالمت روان را برای 

کند؛ نه اینکه سالمت روان بتواند تقوا را محقق میافراد 

به ارمغان آورد. از دیگر مواردی که در تبیین علت وجود 

توان مطرح نمود این رابطه بین تقوا و سالمت روانی می

است که عبادت و انجام اعمال دینی، سپری ایمن را در 

آورد. وجود می ها )جسمی و روانی( بهمقابل انواع بیماری
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تری اند که دینداران، عمر طوالنیطالعات نشان دادهم

تر است، کمتر از ها قویدارند، سیستم دفاعی بدن آن

شوند و در افراد غیرمذهبی در بیمارستان بستری می

 (.15،24باشند )های فیزیکی پایدارتر میانجام فعالیت

پرسش دوم پژوهش حاضر در مورد کیفیت و چگونگی 

ها بود. با فراد متقی و سالمت روان آنارتباط بین صفات ا

توان گفت که ( می19،12،16پژوهش ) توجه به پیشینه

مندی از صفات افراد متقی با سالمت روان، بین بهره رابطه

ای مستقیم و مثبت است. هرچند برای پاسخ دقیق به رابطه

این پرسش، به انجام مطالعات کمی در این حوزه نیاز 

تواند سالمت مالً روشن است که فردی میباشد؛ اما کامی

هایی همچون روان مطلوبی داشته باشد که دارای ویژگی

روی، شکیبایی، پایداری در برابر مشکالت و امیدواری، میانه

ها در این ویژگی ارتباط مثبت با دیگران باشد. تمام

شده در های مطرحاند و با ویژگیالبالغه ذکر شدهنهج

انسان و سالمت روان )مانند  دربارهAdler دیدگاه 

خواهی و اجتماعی، کمال مندی، سبک زندگی، عالقههدف

باشند. بدون تردید، به هر مقایسه میدوستی( قابلنوع

متقین  شده در خطبهمیزانی که فرد از صفات مطرح

توان انتظار البالغه برخوردار باشد، به همان اندازه مینهج

 تری داشته باشد.مطلوب داشت که سالمت روان

بر مبنای نتایج، علت وجود ارتباط بین سالمت روان و 

برداشت و تفسیر افراد از خود،  توان در نحوهتقوا را می

زندگی که فرد برای خود  جهان و دیگران و نیز شیوه

کند، دانست. افراد دارای صفاتی همچون انتخاب می

کمتر دچار مشکل ، روی، بخشش و مهربانیفروتنی، میانه

گردند و احساس رضایت بیشتری فردی میدر روابط بین 

گر از زندگی دارند؛ در مقابل، فردی که خودمختار و انتخاب

نباشد، بداخالق و بدگفتار باشد و نتواند خشم خود را 

شود، کنترل نماید، در ارتباط با دیگران دچار مشکل می

راب را تجربه کند و اضطاحساس ناامیدی و افسردگی می

نماید. نوع تعاملی که افراد با خود، دیگران، خدا و دنیای می

اطراف دارند، از اهمیت بسیاری در این زمینه برخوردار 

با عنوان سبک  Adlerاست؛ همان مفهومی که در دیدگاه 

اجتماعی مطرح شده است. مطابق با دیدگاه  زندگی و عالقه

این نوع افکار، وی، در کنار عقده و احساس حقارت، 

ارتباطی انسان است که سالمت  احساسات، رفتارها و شبکه

کند. فرد متقی هنگام یا بیماری وی را تعیین می

گاه محکمی دارد که به آن پناه ها همواره تکیهدشواری

کند. چنین جوید و به او توکل میبرد، از وی کمک میمی

عصومین فردی از پروردگار خود طلب بخشش دارد و به م

گردد؛ در نتیجه کمتر گرفتار خطاهای شناختی، متوسل می

شناسانی همچون شود. روانهیجانات و احساسات منفی می

های روانی را در اغلب بیماری بک و الیس، ریشه

دانند؛ امری های نادرست، غیرمنطقی و ناکارآمد میشناخت

ر سالمت تواند جلوی آن را بگیرد؛ بنابراین تقوا بکه تقوا می

روانی انسان بسیار تأثیرگذار بوده و این مسأله به اعتقادات 

و باورهای فرد بستگی دارد. سالمت روانی فردی که به خدا 

شناسد بسیار متفاوت ایمان دارد، با فردی که خدا را نمی

(. ارتباط بین تقوا در معنای دینی آن با 25-27است )

ارتباطی  بکهدر مورد ش Adlerسالمت روان از دیدگاه 

شود. فردی که با خوبی مشاهده میانسان با دیگران به

دیگران روابط خوبی دارد، باید از برخی رفتارها بپرهیزد 

کردن( و الزم است گفتن و مسخرهزدن، دروغ)مانند تهمت

چهارچوب خاصی را در روابط خود رعایت کند؛ همان 

باشد؛ یعنوان صفات افراد متقی مورد نظر مچیزی که به

اندیشی. رعایت مانند رفتار و گفتار نیکو، فروتنی و مثبت

چنین مواردی موجب بهبود روابط اجتماعی و یکپارچگی 

شود که این مهم ارتباطات اجتماعی فرد می بیشتر با شبکه

 گردد. نیز منجر به بهبود و ارتقای سالمت روان فرد می

 

 گیرینتیجه

تا برخی از در پژوهش حاضر سعی بر آن بود 

مواد شوینده موی سر تبیین اسالم درباره  های رواییدیدگاه

از آگاهی الزم در این زمینه برخوردار گردد تا افراد جامعه 

اتخاذ  تریو تصمیم عملی خود را بر مبنای صحیحشوند 

های روایات طبی . شناسایی و بیان ابعاد مختلف آموزهنمایند

جمله حنا، سدر، خطمی و از های موی سر در مورد شوینده

ها با آموزه کتم بیانگر این حقیقت است که بسیاری از این

باشند. بررسی تطبیق میهای پزشکی جدید قابلداده
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مواد شوینده مورد مطالعه، نقش  دهند کهمتون نشان می

عالوه بر خواص  مهمی را در سالمت انسان ایفا نموده و

های مثبت در هبهداشتی و درمانی، دربردارنده مؤلف

اندوه و کاهش ساختن مداخالت معنوی )همچون برطرف

طبی مربوط به  احادیثباشند. های شیطانی( میوسوسه

 مداخالت هایی ناظر برحاوی آموزه های مو،شوینده

آن  سالمت و مو از مراقبت بهداشتی در زمینه و معنوی

هایی و رسد استفاده از چنین شویندهبه نظر می. هستند

تواند بر ارتقای سالمت جسمی و روانی رویج آن میت

  های دارویی اثرگذار باشد.جامعه و کاهش هزینه
 

 اتپیشنهاد

 شده در پژوهش حاضرمطرحتوجه به موارد  با

پژوهشگران مطالعات بیشتری را در گردد یم پیشنهاد

افعال و خواص  مورد در بالینی هایکارآزمایی زمینه انجام

اثرات  یژهوهب ؛مطالعه ینشده در امطرح ییدارو یاهانگ

 انجام دهند.ها آن یروان

 حمایت مالی

انجام  مالی حمایت گونههیچ بدون پژوهش حاضر

 شده است.

 

 مالحظات اخالقی

 صورت اخالقی موازین تمام رعایت با پژوهش حاضر

 .است گرفته
 

 تضاد منافع

 و گروه فرد، منافع با تضادی گونههیچ پژوهش حاضر

 .ندارد سازمانی یا
 

 تشکر و قدردانی

 علمی هیأت محترم اعضای همکاری از وسیلهبدین

 تشکر مازندران پزشکی علوم دانشگاه اسالمی معارف گروه

 گردد.می قدردانی و
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