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Abstract 
 

     Honey is one of the greatest blessings of God, being made by honey bees. In Quran, god 
refers to honey as a healing for people and say “swely، in this، there is a sing for people who 
give thought. The holy prophet (PBUH) said: “No lemedy is as curative as honey is”. In recent 
years It has been shown that honey the impact of the prohibition on the growth of bacterial 
species sixty, including  aerobic, anaerobic, gram-passive and gram -negative. As well as The 
effects of the anti-fungal honey on a number of yeasts and species of Aspergillus and pnsylyom 
has also been reported. In the ancient text state that pall yellow Honey from the Atticoa is the 
best Honey. And when Arasto about Honey argues  the point out Honey yellow as effective in 
the treatment of the eye ulcers and wounds skin. Today Honey strawberry tree Honey from 
Sardinia one of the best known Honey which has the best treatment. 
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        1394 زمستان ،1، شماره چهارمدوره                                                                      تعالی بالینی                                          مجله 

  یـالینــی بــالــمجــلــه تع

  پژوهشی -آموزشی

  )44-56( 1شماره     چهارمدوره 

  دیدگاه اسالم و طب سنتی و مدرن درباره عسل
 

  4سمیرا آقاجانی، 3شادي شایسته آذر ،*2محمد یوسف پور،  1مسعود شایسته آذر

  چکیده

خداوند متعال، عسل را شفا آید. هاي زنبور عسل به دست میهاي بزرگ الهی است که از فرآوردهکی از نعمتعسل ی   

فیه شفاء للناسِ إنَّ فی ذلک آلیۀ لقومٍ «شمارد:  اندیشمندان می يي روشنی برا داند و این امر را نشانه براي مردم می

هاي اخیر نشان در سال .»کندبه مانند نوشیدن عسل شفا پیدا نمی ،مریضی هیچ«: فرمودند(ص) . در حدیثی پیامبر»یتفکّرون

،گرم مثبت و گرم منفی يهواز یب، بر رشد شصت گونه باکتریایی اعم از هوازي يا کنندهممانعت  ریتأثداده شده که عسل 

یلوس و پنسیلیوم نیز گزارش از آسپرژ ییها گونهو  مخمرهاداشته است. همچنین اثرات ضد قارچی عسل بر روي تعدادي از 

بهترین عسل است و   Attiocaاز ناحیه  )Pall Yellow Honey(بیان شده که عسل زرد کمرنگ  در متون قدیم شده است.

هاي هاي چشم و زخمدر درمان زخم مؤثرکند به عسل زرد رنگ به عنوان یک ماده درباره عسل بحث می که یوقتارسطو 

هاي شناخته شده یکی از بهترین عسل Sardiniaاز منطقه  Straw Berry-Tree Honeyوزه عسل امر .کند یمپوستی اشاره 

  است که داراي بهترین خصوصیات درمانی است.
     

  

  

  . یخواص درمان، عسل در اسالم ،طب مدرن ،طب سنتی ،عسل کلیدي: يها واژه

 

  مقدمه

 همد يهند به و یمال یونانی به و نیانگب یفارس به عسل   

عسل یک ماده شیرین طبیعی  .شودیم دهینام شهد ای

ها(عسل زنبورهاي عسل از شهد گل لهیوس بهاست که 

هاي زنده گیاهان و یا مواد دفعی ترشحات بخش شهد)

ان ـهاي زنده گیاهحشرات که ناشی از مکیدن بخش

ترکیب عسل نسبتاً متفاوت  ).1(شودباشد تولید میمی

ی به منبع گل دارد. با این است و در درجه اول بستگ

حال برخی از عوامل خارجی مانند عوامل فصلی و 

). 2(محیطی و نحوه فرآوري عسل نیز دخیل هستندزیست

عسل یک محلول فوق اشباع قندي است که فروکتوز و 

باشند. عسل همچنین دهنده آن میگلوکز مواد تشکیل

 ،ادآمینه آزاسیدهاي ،هاپروتئیـن، حاوي مواد معـدنی

الزم به ذکر است که باشد. ها میها و ویتامینآنزیم

گیاهـی آن  منشأبه ترکیب عسل تا حد زیادي بستگی 

ی کیولوژیزیفاي و در مطالعـات تغذیه ندرت بهدارد که 

 ).3(شود یمنظر گرفته در 

 با مرتبط عسل بیوشیمیایی خصوصیات و کیفیت

 هوایی، و آب شرایط تولید، روش رسیدن عسل،

  باشد.می عسل شهد منبع و و نگهداري فرآوري رایطش
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 و ساکارز با حد از بیش يتغذیه جمله از عواملی

 نگهداري شرایط رسیدن، پیش از برداشت آن، مشتقات

 داروهاي از حد بیش از ياستفاده و غیربهداشتی

 عسل و ترکیب کیفیت روي بر منفی تأثیر دامپزشکی

  ).4(گذارندمی
  

  انواع عسل

ارت از ماده شیرینى است که عب :ايتغذیهعسل 

آورى کرده ها و گیاهان جمعتنها از شهد گل زنبورعسل

 هایشانهاى مومى کندوو پس از تغییرات الزم، در سلول

(قند معمولى) آن زیر ساکارز معموالًذخیره کرده باشد و 

جهت شناسایی و افتراق عسل  ).5(باشدمى درصد 5

اي از عسل تقلبی ضروري است عسل تقلبی طبیعی تغذیه

شیرین شبیه را معرفی نماییم. عسل تقلبی مایعی است 

سیتریک، از ترکیب گلوکز تجارى، شکر، اسیدعسل که 

ه که پس از پخته شدن ب ،شده لیتشک رهیو غاسانس 

هیچ دخالتى در تهیه آن  زنبورعسلآید و ىدست م

  ). 5(ندارد

ها اى از پروتئینها مواد پیچیدهآنزیم ی:عسل حرارت

شود و به شهد اضافه مى زنبورعسلهستند که توسط 

نقش حیاتى در ایجاد خواص دارویى و غذایى و نیز 

آنزیم دیاستاز  ها آن نیتر مهمطعم و عطر عسل دارد که 

  ). 5(است
  

، شهد زنبورعسلگویند که به عسلى مى :گل کتعسل 

آورى کرده باشد، را از روى یک نوع گل خاصى جمع

، یگل میمرعسل گون، اقاقیا، آویش، کُنار،  ؛مثل

 معموالًکه بیشتر کاربرد دارویى دارد و و غیره  مرکبات

   ).5(قیمت باالترى دارد
  

، زنبورعسلگویند که عسلى مى به :اهعسل چهل گی

آورى کرده هاى گوناگونى جمعاز روى گل شهد را

را طبق یک فرمول  گل تکعسل  باشد، یا چند

، مطابق تیخاصلحاظ رنگ، عطر، طعم و  (که ازخاصى

ها باشد)، مخلوط کرده باشند که اغلب اکثر ذائقه

   ).5(اى داردکاربرد تغذیه
  

گویند که در فصل بهار به عسلى مى :عسل بهاره

ثل عسل مرکبات، اقاقیا، درختان باشد م آمده دست به

  ).5( ... میوه، مانند زردآلو، گالبى، بادام، آلو و
   

گویند که از اوایل تابستان تا به عسلى مى :عسل پاییزه

باشد که اغلب از شهد گیاهان  شده هیتهاواسط پاییز 

 بعد و بهتر همه از يبهار عسل تیفیک ).5(صحرایى است

 ترتیفیک کم یزمستان لعس. است یتابستان عسل آن از

 گرم مزاج که یاشخاص و جوانان ).6(هاست آن همه از

 سال گرم فصول در ژهیو به عسل خوردن در دیبا دارند

 گرم معده صاحبان يبرا عسل نیهمچن. ندینما اطیاحت

 سوزش دچار عسل خوردن با است ممکن و است مضر

 مفرط یتشنگ و استفراغ ،تهوع حالت سردرد، ،سر دل

 سردمزاجان و ساالن کهن موافق عسل مقابل در. شوند

 دیمف سرد يها نیسرزم و فصل در مصرفش و است

 رنگه بکه  است یعسل آن ،عسل نوع نیهترب ).7(است

 که طعم خوش خوشبو، شفاف، و صاف سرخ، به لیما

 دار قوام و ظیغل. شود احساس يزیت یکم اش مزه در

 عیما نه و جامد به کینزد ادیز چندان نه غلظتش اما است

 و بندد یم تار بردارند انگشت با را آن و اگر است یآبک

 کنواختی جرمش و شود یم دهیکش شدن قطع بدون

 عسل نوع نیا. ندارد وجود موم آن در مطلقاً و است

 نکهیا برحسبعسل  ).6(است تر مطلوبنیز  درمان يبرا

متعلق به کدام گل باشد، به دلیل ترکیبات درونی آن 

به سه دسته تقسیم  یکل طور بهو  فاوت استگل مت

  :گردد می

اند  هاي تجاري از این دسته اغلب عسل :عسل مخلوط

هاي  که براي داشتن کیفیت باثبات، انواع مختلف عسل

کنند تا به  مخلوط می باهمهاي مختلف را  حاصل از گل

رنگ، طعم، دانسیته و سایر خصوصیات مطلوب و 

  .یکنواخت برسند

این نوع عسل از چند نوع گیاه وحشی  :گلیعسل جن

آید و  رویند به دست می در مناطق خاصی می هرسالهکه 

به دالیل آب و هوایی، مزه و طعم آن ممکن است از 

توان  سالی به سال دیگر متفاوت باشد. از این دسته می
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جنگلی را در آلمان نام برد که طرفداران  رنگ رهیتعسل 

اي تولیدشده از جنگل و ه خاص خود را دارد. عسل

 جروپایی مرکزي بیشتر از درختان کاهاي ا کوه

)Pinusspp(  هاي حاصل از و عسل Manuka  در نیوزلند

داراي خاصیت   Leptespermum Scoparium از گیاه

   .استضد میکروبی بسیار قوي 

این نوع عسل حاصل زنبورهایی است  :گل تکعسل 

 شان از اند و تغذیه نگهداري شده که در منطقه مشخصی

 است و اغلب داراي طعم وهاي یک نوع گل  گرده

عنوان مثال در  بهباشند،  رنگ مخصوص به خود می

(مصر) زنبورها در مناطق خاصی اطراف آفریقاي شمالی

هاي  ا از شکوفهکنند و تنه باغات مرکبات زندگی می

براساس نام عسل  معموالً ).6(سازند سل میع مرکبات

مانند عسل  شود یم يگذار ناممنطقه استقرار کندوها 

و  رهیو غسبالن و یا عسل خوانسار و یا عسل کردستان 

دیگري نیز عنوان  يبند میستق ها نیااز  هرکدامبراي 

 .به نام عسل بهاره و یا عسل پائیزه کنند یم

  

  نظر اسالم در مورد عسل

 ن اسالم، اعمال زنبورعسل جنبهدیدگاه دین مبی در  

خرافی ندارد و با سلب قدرت ظاهري از آن و انتساب 

هرچه هست به قدرت الیزال الهی، در قالب وحی و 

گیرد. یکی از موارد  الهام، توجیهات الزم صورت می

کامل بودن دین اسالم نسبت به سایر ادیان الهی توجه 

ها اعم از نیازهاي جسمانی  امور و نیازهاي انسان یتمام به

  بهو مادي تا نیازهاي روحانی و معنوي است. پرداختن 

تلقی شده و  لزوماناز  یکی آنجسم و حفظ  سالمت

 جمله از شود. ظلم به نفس یک گناه کبیره محسوب می

تذکرات مهم اسالم در قرآن، احادیث و همچنین احکام 

دین مبین اسالم، توجه و توصیه به تغذیه سالم و آداب 

و » نحل«سوره  68یر آیه در تفس ).9(غذا خوردن است

أَنِ اتَّخذي منَ الْجِبالِ بیوتاً و منَ  ربک إِلَی النَّحلِ  أَوحی

چنین آمده که پروردگارت به  ،الشَّجرِ و مما یعرِشُونَ

وحی فرستاد؛ در اینجا لحن قرآن به طرز  زنبورعسل

ها  یابد، در عین ادامه دادن بحث انگیزي تغییر می شگفت

 مختلف الهی و بیان اسرار آفرینش هاي نعمت ٔنهیزم در

و سپس خود عسل به  زنبورعسلدر این سوره، سخن از 

نخستین  الهی تیمأمورآورد، اما شکل یک  میان می

 ذکرسازي   خانه تیمأمورزنبوران در این آیه  تیمأمور

مسکن  مسئلهاست و این شاید به خاطر آن است که  شده

مناسب نخستین شرط زندگی است و به دنبال آن 

  است. پذیرامکان دیگر هاي فعالیت

  منْ کُلِّ الثَّمرات فَاسلُکی  ثُم کُلی،»نحل«سوره  69در آیه 

 أَلْوانُه فخْتَلم ها شَرابطُوننْ بم خْرُجذُلُالً ی کبلَ ربس

دومین  ،لَآیۀً لقَومٍ یتَفَکَّرُونَ ذلک  فیه شفاء للنَّاسِ إِنَّ فی

قرآن  که چنانشود،  زنبورعسل شروع می تیمأمور

ما به او الهام کردیم که سپس از تمام ثمرات «فرماید:  می

براي تو تعیین  پروردگارتهایی که  تناول کن و راه

 تیمأمورسرانجام، آخرین مرحله » بپیما. یراحت بهکرده، 

از «کند:  بیان می نیچن نیاک نتیجه ی صورت بهها را  آن

شود  درون زنبوران عسل، نوشیدنی مخصوص خارج می

دهنده که این نشان ).10(»هاي مختلفی دارد که رنگ

اهمیت عسل بوده که خداوند در قرآن اشاره نموده است 

به علت اهمیت زندگی و تولید زنبورعسل از  واقع به

ر در ـ. تفکتاسان ـر در انسـبه تفک دـیتأکضروریت 

شهد، زندگی اجتماعی، تولید  يآور جمعسازي، النه

 ریتأث... توسط زنبور خود بر سالمت روح و روان عسل و

بسزایی دارد ضمن اینکه خواص عسل نیز بر تضمین 

. که این  خود بر کند یمسالمت بشر نقش بسزایی ایفا 

در قرآن  تنها نه. کند یمجامعیت عسل در قرآن اشاره 

ر کتب، احادیث متعددي دیگري نیز به خواص دبلکه 

گوید  عالمه طباطبایی میدرمانی عسل اشاره شده است 

هاي عجیب و  زندگی زنبورعسل همراه با دقت«

است که جز با تفکّر عمیق و اندیشه دقیق  زیاسرارآم

. لذا خداوند متعال فرموده است در آن شود ینمآشکار 

  .)11(دیشناند اي است براي آنان که می نشانه

عسل را راه درمان و پیشگیري از  السالم هیعلامام رضا 

فرماید: اند. آن حضرت میسرماخوردگی معرفی کرده
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        1394 زمستان، 1، شماره چهارمره دو                                                تعالی بالینی                                                             مجله 

 
 

زمستان از سرماخوردگی  يخواهد در همههر که می

). 12((عسل) بخوردد، سه لقمه شههرروزدور بماند، 

 ما به را يارزشمند نکات نحل هیآ و اتیآ نیا در تدبر

 از هردو عسل و قرآن نکهیا ازجمله شودیم ادآوری

 ۀیمیرح رحمت مظهر قرآن اما اندیاله رحمت مظاهر

 و شفا لذا ه،یرحمان رحمت مظهر عسل و است متعال حق

 عسل يشفا یول است شده نیمؤمن مختص قرآن رحمت

 گرفته قرار مردم عموم يبرا رحمت و آمده دیق بدون

 و است انسان جسم يشفا عسل در نکهیا گرید و است

 نیا به هم ما اتیروا در لذا دل و روح يشفا قرآن در

 اسالم مکرم ینب مثال يبرا .است شده اشاره نکته

- می عسل و قرآن در مورد) سلم و اله و هیعل اهللا یصل(

 هستند، شفابخش لهیوس دو هر  و عسل قرآن: فرمایند

 و) است آن در مردمان يشفا(للناس شفاء هیف  عسل

 درون آنچه يبرا شفاست(الصدور یف لما اءشف قرآن

: فرمود زین) السالم هیعل(صادق امام. است )استا هنهیس

 و عسل: کنید استفاده شفادهنده چیز دو این از«

   .)14،13(.»قرآن

  

  جایگاه عسل در طب سنتی      

 مـاده  یـک  عنـوان  بـه  دور خیلی يها گذشته از عسل   

 سـنتی  صورت به و تهگرف قرار توجه مورد مؤثر داروئی

 ).15(اسـت  رفتـه  بکـار  مختلـف  يهـا  يمـار یبدرمان  در

 و هـا  یونـان ی ،هـا  ینـ یچ ،هـا  يآشـور  باسـتان،  مصـریان 

 شکم  يها يماریب و ها زخم التیام براي  را  آن ها یروم

 نایسـ  ابـن قبـل   سـال  هـزار  از بـیش  ).15(برنـد  یمـ  کار به

 و کرده توصیه سل بیماري درمان براي را عسل مصرف

 نشـان  نیـز  اخیـر  تحقیقـات  در آن میکوباکتریالضد اثر

 تـرمیم  بـراي  عسـل  از نایسـ  ابـن و نیـز    اسـت  شـده  داده

 از عسل ).16(است کرده یم استفاده سوختگی يها زخم

 شـود،  کشـف  بـاکتري  کـه  آن از پیش سال 2000 حدود

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  عفـونی  يهـا  زخـم  درمـان  بـراي 

ــ ــه یمـ ــت. گرفتـ ــال  اسـ ــل  50در سـ ــ قبـ  الدـاز میـ

 در مـؤثر  دارویـی  عنـوان  بـه  عسـل  از 1کوریدسـدیوسـ 

 ایجاد به منجر که ییها زخم و دار شهیر يها زخم درمان

 (2BVT)درمـانی   زهـر  ).17(اسـت  برده نام شده یم حفره

 اهداف براي زنده زنبورعسل زهر از استفاده از عبارت

 يهـا  روش بـا  سـنتی  نـوعی طـب    BVTاسـت.   درمانی

 بـودن  مـؤثر  زیادي براي اعتقاد که است درمانی متنوع

مفاصل،  ورم جمله از ها يماریب از بسیاري درمان آن در

Bursitis ،Shingles،MS وجـود  هـا  عفونـت  و ، نقرس 

 ).18(دارد

کـه   شـده  انیـ ب )Dioscorides C.50 AD(در متون قـدیم 

بهترین عسل است   Attiocaاز ناحیه  3عسل زردکمرنگ

بـه عسـل    کنـد  یمـ ه عسـل بحـث   دربار که یوقتو ارسطو 

 يهـا  زخـم در درمـان   مـؤثر یک مـاده   عنوان به زردرنگ

  ). 19(کند یمپوستی اشاره  يها زخمچشم و 

  

  جایگاه عسل در طب مدرن

و متعاقب آن  يفنّاورامروزه به دلیل گسترش صنعت و    

ایجاد جراحت و  ،تصادفات ،افزایش بروز حوادث

از  یديگوناگون خصوصاً انواع جد يها زخم

صنعتی و ظهور انواع مختلف  ،شیمیایی يها یسوختگ

رایج و با  يها کیوتیب یآنتمقاوم در برابر  يها کروبیم

يها کیوتیب یآنتتوجه به عوارض جانبی برخی از 

 و تر سالمبا ترکیبات  ها آنسنتتیک و لزوم جایگزینی 

- نهیزم درو قوي  مؤثر، نیاز به یافتن داروهاي تر یعیطب

و افزایش  ها زخمدر ترمیم  ژهیو بهتلف پزشکی مخ ياه

و مقاوم  زا عفونت يها يباکترسرعت التیام زخم و مهار 

از طرف متخصصان علوم پزشکی  شدت بهنوظهور 

 شده  دادهاخیر نشان  يها سالدر  ).20(احساس شده است

بر رشد شصت گونه  يا کنندهممانعت  ریتأثکه عسل 

گرم مثبت و گرم  ،يهواز یب، باکتریایی اعم از هوازي

منفی داشته است. همچنین اثرات ضد قارچی عسل بر 

از آسپرژیلوس و  ییها گونهو  مخمرهاروي تعدادي از 

                                                
1. Dioscorides 
2. Bee Venum Therapy 
3. Pall Yellow Honey 
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 پوشش یک عسل ).21(پنسیلیوم نیز گزارش شده است

 زخم ترمیم به که کند یم فراهم زخم روي بر دارينم

 سد یک آن باالي ویسکوزیته همچنین .کند یم کمک

 ایجاد عفونت از و نموده ایجاد زخم روي بر یحفاظت

نقش  زنبورعسلدر دنیاي امروز  ).22(دینما یم جلوگیري

در تولید محصوالت کشاورزي و  يا کنندهنیبسیار تعی

مفید افزون بر  ي حشرهدارد. این  ستیز طیمح ءاحیا

بیشترین استفاده را نیز از  درواقعگیاهان که  یافشان گرده

، به سبب تولید محصوالتی رساند یمسان همین راه به ان

مانند عسل، موم، ژله رویال، بره موم و غیره در صنعت 

از صنایع دیگر  و کاربرد آن در بسیاري يزنبوردار

، يکاغذسازهمچون صنایع داروسازي، نساجی، 

 يا ارزندهسازي و دیگر موارد نقش ، واکسيساز شمع

دخالت بر افزون بر  زنبورعسل ).23(کند یمرا ایفا 

و افزایش تولید محصوالت کشاورزي، در  یافشان گرده

 طور بهتولید محصوالت دامی و تثبیت ازت در خاك نیز 

 Strawامروزه عسل  ).24(دارد يا ارزندهنقش  میرمستقیغ

Berry-Tree Honey  از منطقهSardinia  یکی از بهترین

است که داراي بهترین  شده شناخته يها عسل

 India Lotus Honeyنی است. درخصوصیات درما

 يها يماریبگفته شده است که عسل یک اکسیر براي 

دبی به  يبازارهایمن که در  Jirxdin چشم است. عسل

). 19(داراي بهترین اثرات درمانی است رسد یمفروش 

 بزرگترین مکزیک و آرژانتین چین، کشورهاي

از  بیش و هستند جهان در عسل تولیدکنندگان

 تولید چین کشور در جهان تولیدي سلع چهارم کی

 2/2 جهان کل به نسبت ایران عسل تولید سهم .شود یم

 تولید در را جهان یازدهم رتبه ایران و بوده درصد

  .)25(دارد عسل

  

 خواص درمانی عسل

عسل براي کـودك هـم یـک مـاده غـذایی اسـت و هـم        

ــه ،دارویــی ارزشــمند کودکــانی کــه از نارســایی   ژهیــو ب

و  هیسوءتغذارسایی در جذب مواد غذایی یا گوارشی و ن

ــم ــون ک ــج  یخ ــرن ــد یم ــه   برن ــودك را ب ــاز ک ــل نی . عس

کلسیم  وساز سوختسازد و به  برطرف میرا   B1ویتامین

اطفـال   يرارادیـ ادرار غ رسـاند  در بدن کمک می مزیمنو 

کند. براي درمان برفک دهان اطفـال، یـک    را درمان می

بـه   مـو یل آببـا   عسل یا عسـل مخلـوط   يخور يچاقاشق 

بـه نـام گلونـاس     يا مـاده عسل  ).26(شود یمکودك داده 

درمـان   و در بخشـد  یمالتیام  سرعت بهها را  دارد که زخم

خـیم  خوش يها جوشو  ها دملچرکی از قبیل  يها زخم

سازد  نیز سودمند است، زیرا رشد میکروب را متوقف می

ي هـا  عسل در زخم کند.  و پوست و اعصاب را تغذیه می

عمیق ناشی از گلوله، هرچند همراه بـا شکسـتگی باشـد،    

عســـل بـــه ســـبب  ).26(بخشـــدبهبـــودي را تســـریع مـــی

گوارشـی ماننـد آمـیالز ولیپـاز      يها میآنزبرخورداري از 

کنـد. از تـرش کـردن معـده      و... به هضم غذا کمک مـی 

. بـراي زخـم و التهـاب معـده مفیـد اسـت و در       کاهـد  یم

ــان  ــتدرم ــا عفون ــر  ، يا روده يه ــت و اکث ــان یبوس درم

ــاري ــت     بیم ــؤثر اس ــفرا م ــه ص ــدي و کیس ــاي کب  ).26(ه

 ازجملـه ، التهاب حنجره و گلو و بیمـاري سـل   سرفه اهیس

هـا نقـش    کـه عسـل در بهبـودي آن    هسـتند   هـایی  بیماري

دارد. مصرف عسل در رفع التهاب ریه و برطـرف کـردن   

 يهـا  شـرکت سرفه سودمند است، به همـین دلیـل برخـی    

اضـافه   ضـد سـرفه  را به ترکیبـات دارویـی    دارویی عسل

هاست. عسل  آن ازجمله Melrosam اند که شربتکرده

شـربت همـراه کلـر در     صورت بهنیز  هیالر ذاتدر آسم و 

تجـارب   ).26(شود یمکلسیم و محلول دیمدرول مصرف 

عسـل را در درمــان ایــن   ریتــأثهــاي متعـددي   و آزمـایش 

، انــواع هــا کپلــالتهــاب  .هــا ثابــت کــرده اســت بیمــاري

التهابـات قرینـه از قبیـل التهـاب سـلی چشـم، سـیفلیس و        

چشـم   يهـا  سـوزش تراخم، آلودگی و زخم قرنیه، انواع 

و درمـان    Bو A هـاي ناشـی از ویتـامین    درمـان بیمـاري  

مخصـوص چشــم، آمــاس   يهــا یسـوختگ ، يکــور شـب 

ســنگاپور یکــی از    یپزشــک  چشــم در کنگــره  . چشــم

از داروهـاي شـیمیایی    تر موفقدانشمندان مصري عسل را 

 هـاي خـاص زنـان و    در درمان بیمـاري  عسل ).26(دانست
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هـاي دوران   مانند: درمان استفراغ زایمان هم کاربرد دارد

بارداري، التهاب مهبل و مثانه و خارش فرج، التیام سـریع  

اشتهایی و یبوست،  ها پس از جراحی زنان درمان بی زخم

هاي رحم و قطـع   دوران بارداري، درمان زخم تیمسموم

متخصصـان   ).26(رهیـ و غخونریزي، بنـد آمـدن قاعـدگی    

سـطح انـرژي    نیتأمتغذیه معتقدند که عسل در تقویت و 

مصرف  ندیگو یم ها آن اي دارد.  مالحظه قابلبدن نقش 

یــک قاشــق عســل طبیعــی قبــل خــواب عملکــرد مغــز را 

. همچنین عسل براي تقویت سیستم ایمنی کند یمتقویت 

و به دلیل خاصیت آنتی باکتریال به بازسازي و  بوده مؤثر

بـه سـزایی در    ریتـأث و  کنـد  یمـ ترمیم بافت بـدن کمـک   

دردهـاي شـکم و سـرفه را کـاهش     دارد.  هـا  زخـم ترمیم 

درد  و هر، گزیدگی مار، دردهاي دستگاه تنفس دهد یم

 و احسـاس . خسـتگی عمـومی   دهد یممفصلی را تسکین 

گفتنـی  . دهـد  یمـ زایش بدن را افـ  و مقاومتسرما را رفع 

دارو هیچ اثر سوء، عارضه یا بیماري  عنوان بهاست، عسل 

ــر   ــدارد؛ مگ ــال ن ــه دنب ــط  کــه آنرا ب ــفق ــا تیحساس  يه

در حالت آلـرژي ،   نیبنابرامحدودي را به وجود بیاورد، 

کبـد و   يهـا  يمـار یبامراض عفونی، سل، امراض روانی، 

ق، معده، امراض غدد فـوق کلیـه، نارسـایی قلـب و عـرو     

عصبی ، امراض خونی و ضعف شدید، باید  يها یناراحت

  .)27(خودداري کرد زنبورعسلاز تجویز زهر 

 

  روش بررسی

ــا      ــه مــروري ب و  اـهــ ابـکتــدر  وـوجــ جســتایــن مقال

ــا بانــــک ــ يهــ ـــمعتبــ ــون ـر علــ  web ofمی چــ

Science،Pubmed ،SID،Google scholar ،Scopus ، 

 ،و عسـل  یطـب سـنت   ،عسـل  يهـا  دواژهیـ کلبا استفاده از 

از بـین   ،و احادیـث  عسـل در قـرآن   ،طب مدرن و عسـل 

در این زمینه استخراج گردید. از بـین   منتشرشدهمقاالت 

 کــه آنمــورد  44مقالــه یافــت شــده تقریبــاً از  72بــیش از 

ن و کامالً مرتبط بـا موضـوع   داراي اطالعات مورد اطمینا

قـرار   یبررسـ  مـورد براي اجراي این مقاله مروري بودند 

  گرفتند.

  بحث

 Schepartz, Subebvs, Whiteتوسـط   1963 سـال  در   

 اثـر عمـده   کـه  شـده  گفتـه  آن در که شد منتشر يا مقاله

 است هیدروژن پراکسید از ناشی عسل میکروبیال آنتی

 اکسـیداز . شـود  یمـ  تولیـد  گلوکزاکسـیداز  توسـط  کـه 

 آن انتظـار  و شود یم تولید زنبورعسل بزاقی غده توسط

 در عسـل  انـواع  در اغلـب  آنـزیم  ایـن  سـطح  هکـ  است

  ).27(دباش مشابه دنیا سراسر

اي منتشــر و همکـاران مقالـه   Allenتوسـط   1991در سـال  

شد و نشان داد انـواع زیـادي از عسـل وجـود دارنـد کـه       

ند ـریال هستـ ـی باکتـ ـاصیت آنتـا داراي خـهبعضی از آن

ور در ـنبذیه زـابع تغـا و منـهی است که انواع گلـو بدیه

ـــوصیـــخص ـــوع اثـات و ن ـــ ــر ـر آنتــی بیوتی   کی عســل اث

  ).28(گذاردمی

  Boren چســـبیدن  کـــه 1993 ســـال درو همکـــاران

 ژن یآنت یک واسطه بهمعده  دیواره هلیکوباکترپیلوري به

 تتراســاکارید X چنــدین انتهــایی فــرم کــه اســت

 معـده  مخـاط  گلیکولیپیـد  و ینکـوپروتئ سیالولوییس گلی

 که شد داده نشان 1996 سال در مطالعات مهادا است در

 بـه  و کنـد مـی  عمـل  گیرنـده تتراسـاکارید   مشـابه  عسـل 

 لذا شودمی متصل سطحی میکروارگانیسم هاي گیرنده

ــاکتري چســبیدن از ــه ب ــوگیري جــدار معــده ب   جل

 ).29(کندمی

 يهـا  زخـم عسـل در درمـان    1988در سال  Effem توسط

آن در بهبود زخم سطحی بکار رفت. در یک مطالعه اثر 

، با سیلورسولفادیازین مقایسـه  سطحی ناشی از سوختگی

و نشان داده شد که گاز آغشته بـه عسـل بـا بهبـود سـریع      

همراه بوده اسـت. ایـن اثـر ترمیمـی بـه خاصـیت        ها زخم

اسموتیک عسل و نقش ضد باکتري پراکسـید هیـدروژن   

 ییهـا  زخـم تجربی حیوانات  يها در مدلنسبت داده شد. 

 تــر عیسـر بهبـودي   انـد  شـده ا عسـل خـالص درمـان    کـه بـ  

   ).30(اند داشته

مشـخص   همکاران و Somalدر تحقیقات   1994 در سال

شد که رشد هلیکوباکترپیلوري مشتق از اولسـر معـده در   
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درصـد   5محیط آزمایشگاه توسط عسل حتی در غلظـت  

در حالی که محلـول قنـدي کنتـرل حـاوي      .شودمهار می

گلوکونیک اسید کـه در عسـل وجـود     همان مقدار قند و

دارد هــیچ اثــر مهــاري بــراي هلیکوبــاکترپیلوري نداشــته  

 ).31(است

Vardi پـا  بـاز  دچـار زخـم   که نوزادانی همکاران در و 

 زخم ،کیوتیب یآنت روز 14 از بیش تجویز از بعد و شده

 کردنـد.  اسـتفاده  موضـعی  عسـل  بود، نشده درمان ها آن

 محققان این شدند. درمان روز 5 ظرف نوزادان این همه

 از بعـد  يهـا  زخـم  درمـان  در عسـل  کـه  گرفتنـد  نتیجـه 

 و سیسـتمیک  عوامـل  بـه  و شـده  یعفـون  کـه  جراحـی 

 مـؤثر  دهنـد  ینمـ  جـواب  موضـعی  يهـا  کیـ وتیب یآنتـ 

 ).32(است

نشــان داد  1999 در ســال Al-Waili و Saloom مطالعــه

 از بعـد  يهـا  یبازشدگ ترمیم در عسل موضعی استعمال

 همچنـین  مطالعـه  ایـن  در. اسـت  مـؤثر  ارینسـز  عمـل 

 و باکتریـایی  يها عفونت رفع در عسل که شد مشخص

 موضـعی  يهـا  کننـده  یضـدعفون  از مـؤثرتر  زخـم  ترمیم

 نتیجـه  محقـق  ایـن   .اسـت  بتـادین  و اسـپیریت  ازجملـه 

 هـا  یبازشـدگ  تـرمیم  در عسـل  از اسـتفاده  کـه  گرفتنـد 

  ).33(است مجدد خیهب زدن به ازین یب و مؤثر ،نهیهز کم

Hamzaoglu  ــال ــاران در سـ ــاندر دپار 2000و همکـ  تمـ

مـوش و کـاربرد موضـعی     60بـر  مطالعـه  باجراحی ترکیه 

، شـده بـود   تلقـیح  هـا  آنکه تومور در  ییها زخمعسل بر 

انتشـار   توجـه  قابـل اثبات کردند که عسـل سـبب کـاهش    

حاصـل از جراحـی    يهـا  زخـم تومـورال، در   يهـا  سلول

  .)34(شود یمسرطان 

ــات مط ــال Cooperالع ــه   2002 در س ــت ک ــان داده اس نش

هـا تنهـا   قدرت عسل در ممانعت از رشد میکروارگانیسـم 

باشد و عـواملی  به دلیل فشار اسمزي ناشی از قند باال نمی

 ).35(گذارندمی ریتأثغیر از فشار اسمزي در مهار رشد 

و همکـاران نشـان    Ansorg ،2003اي در سـال  در مطالعه

و التیـام   یضـدالتهاب موم عسل کـه خاصـیت    دادند که بره

ــث افــزایش       Tهــاي  از ســلول TGF-bدهنــده دارد باع

تواند باعث افـزایش سـرعت   گردد و از این طریق میمی

  ).36(التیام زخم گردد

Misiirlioglu  در دپارتمـــان  2003و همکـــاران در ســـال

ترکیه نشان دادند که مصرف موضعی جراحی پالستیک 

ه عسل در محل دهنـده گرافـت پوسـتی    گازهاي آغشته ب

تلیـالیزه شـدن   ، سـبب اپـی  نسبت به گاز پارافینی و سالینی

اي توجـه  قابـل . ولی تفاوت گردد یمو درد کمتر  تر عیسر

  ).37(نسبت به بانداژ هیدروکلوئید ندارد

Ayyildiz  عسـل را   ریتـأث در پژوهش خـود   2006در سال

یري از التهـاب  هاي داخل پیشابراه و پیشـگ بر ترمیم زخم

ــز حــاکی از   پیشــابراه نشــان داد. مشــاهدات پژوهشــگر نی

هـاي واژینـال و   شیاف صورت بهاستعمال محلی این ماده 

بهبود واژینیت بوده است. بنابراین با توجه به شیوع باالي 

و عود مکرر آن با وجـود   آنواژینیت قارچی و عوارض 

پژوهشـگر پـژوهش خـود را بـا هـدف       ،هاي فعلیدرمان

  ).38(عسل بر واژینیت انجام داد ریتأثتعیین 

ــهدر  ــه توســـط   2007در ســـال  يا مطالعـ و  Mercanکـ

ــت   ــا هــدف فعالی ــب یآنتــهمکــاران ب هــاي نمونــه یکیوتی

عسـل تهیـه شـده از     ،مختلف عسل در ترکیـه انجـام شـد   

ــأثبیشــترین  Izmirمنطقــه  ــر روي اشریشــیاکلی و  ریت را ب

ــده    ــه ش ــل تهی ــوس و عس ــتافیلوکوك اورئ ــه  اس از منطق

Mugla   را روي کاندیـــدا آلبیکــــنس   ریتـــأث بیشـــترین

 ).39(داشت

ــال    ــاران در س ــطفایی و همک ــهدر  2012مص ــا  يا مطالع ب

 يکنـدوها هدف تعیین آلـودگی قـارچی عسـل و گـرده     

به دلیل وجود اسـپورهاي قـارچ   استان اردبیل نشان دادند 

بخصــوص و گــرده و  زنبورعســلدر داخــل محصــوالت 

و جراحـات الزم   هـا  يمـار یبدر درمـان   هـا  آناستفاده از 

بـا   هـا  آن اشارهاست که قبل از استفاده محصوالت مورد 

  ).40(اشعه گاما استریل شوند

 در 1383 سال در  يا مطالعه طیهمکاران  و طالبی بنی

  عسل نمونه 20 در ،بختیاري و محالچهار استان

را در  ها آن رطوبت میزان ،يبند بستهغیر و يبندهستب

 مورد کردند در شش يریگ اندازه 2/14- 8/16 ي دودهمح
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 دو دیاستاز تشخیص در و داده تشخیص تجاري قند

  ).41(کردند گزارش مثبت مورد

 بر 1384در سال  کامکار و خانیکی جاهد بررسی در

نمونه عسل زنبورستان هاي شهرستان  60 روي عسل

د گرمسار استان سمنان میانگین درصد رطوبت، موا

 PH،  خاکستر، درصد 20ن مخصوص محلول جامد، وز

درصد،  32/16عسل را به ترتیب  يها نمونهو اسیدیته 

 و 54/4درصد،   28/0درصد،  323018/1درصد،  68/83

 ).42(نمودندمیلی اکی واالن در کیلوگرم گزارش  33/16

اي با هدف در مطالعه 1385صفاري و همکاران در سال 

سویه استاندارد انواع مختلف عسل بر رشد  ریتأث

سودوموناس آئروژینوز در شرایط برون تنی نشان دادند 

هاي طبیعی داراي اثرات ضد میکروبی روي که عسل

سودوموناس آئروژینوزا هستند و با توجه به مقاومت این 

ها به عنوان بیوتیکباکتري نسبت به طیف وسیعی از آنتی

  ات قتحقی و انجام عفونت  کامل  جایگزین با پایش  یک

 ).43(تواند مورد نظر قرار گیرددرون تنی بیشتر می

 هدف با 1390اي در سال فاضل و همکاران در مطالعه

هم و مخلوط با ییتنها بهمقایسه اثر عسل با لکوتریمازول 

به این نتیجه رسیدند که استفاده از  ییدایکاندبر واژینیت 

 ییدایکاندبر واژینیت  يمؤثردرمان  ییتنها بهعسل 

   100عسل و  تریل یلیم 5و همچنین ترکیب  باشد یم

واژینیت  نیتر عیشاگرم لکوتریمازول در درمان میلی

  ).44(است مؤثر

ترمیم و بهبود زخم  عنوان بهدر بیشتر این مطالعات عسل 

است و در  شده شناختهو داشتن خاصیت ضد باکتریایی 

  وجود ندارد. یضیضدونقاین رابطه هیچ 

  

  

  

  

  يریگ جهینت

برکاتی که در عسل نهفته است، بهترین  همه  نیا با   

است که در قرآن  شفاتوصیف براي آن، همان تعبیر 

آمده است و شاید فواید دیگري هم داشته باشد که هنوز 

، با شفاذکر عسل در قرآن با تعبیر  .کشف نشده است

توجه به بسیاري از خواص آن و اشاره قرآن به چگونگی 

دها کشف شد، ضمن نشان دادن ساخت عسل که بع

توجه قرآن کریم به تغذیه، گویاي اعجاز علمی قرآن 

 ریتأثکه عسل  شده دادهاخیر نشان  يها سالدر  .است

باکتریایی اعم از  شصت گونهبر رشد  يا کنندهممانعت 

و  ،گرم مثبت و گرم منفی داشته استيهواز یب، هوازي

نین اثرات همچ است. مؤثرنیز در ترمیم و بهبود زخم 

و  مخمرهاعسل بر روي تعدادي از  یضد قارچ

 شده گزارشاز آسپرژیلوس و پنسیلیوم نیز  ییها گونه

نتیجه  توان یمعسل  شده اشارهبا توجه به خواص  است.

 ریپذ بیآس يها گروهگرفت استفاده از عسل در 

باردار، سالمندان و بیماران  مادرانکودکان،  خصوصاً

و با نظارت بهینه در  استر یک ضرورت انکارناپذی

در  توان یمو مصرف عسل  يبند بستهراستاي تولید، 

تضمین سالمت جسمی، روحی روانی که یکی از 

دینی است قدم برداشت. این ماده  يها هیتوص نیتر مهم

یک ماده غذایی محسوب  تنها نهارزشمند و مفید 

یک داروي بهداشتی و درمانی  عنوان بهبلکه  گردد یم

 مطالعهدر  گردد یم. توصیه باشد یماص فراوان با خو

آتی بر رویکرد تخصصی درمان عسل و محصوالت 

تولید عسل همانند  يها مکملزیرشاخه عسل(همانند: 

صنایع داروسازي، نساجی، شامپو، پماد، پودر، 

عسل  ریتأثو ...)، ، واکس سازي يساز شمع، يکاغذساز

  .مختلف و ... پرداخته شود يها يماریببر 
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  سؤاالت

 پزشکی چیست؟ يها درماناثر عسل در  نیتر مهم .1

   یخون کممانع الف) 

  خاصیت آنتی باکتریال         ب) 

  ترمیم زخم       ج) 

 یدرد مفصلکاهش د) 

 در عسل چند نوع آمینواسید وجود دارد؟ .2

 10الف) 

  20ب) 

  30ج) 

 40د) 

 فی کرده است آن دو چیز کدام است؟امام صادق(ع) دو چیز را به عنوان شفا معر .3

  رحمت خدا    -عسلالف) 

  رحمت خدا    -قرآنب) 

          قرآن -عسلج) 

  هیچکدامد) 

 امام صادق(ع) عسل خوشگوار را به چه چیزي تعبیر کرده است؟. 4

 لم و هدایت       عالف) 

  شفاي روح                    ب) 

  رحمت رحمانیه     ج) 

  رحمت رحیمیهد) 

 کیفیت کدام عسل از همه بهتر است؟. 5

  زمستانی     الف)

  تابستانی                  ب)

  بهاري       ج)

  بهاري -زمستانی د)

 ؟گردد یبرمدارویی به چند سال قبل  يها معالجهعسل در  شده شناخته يکاربردهااولین  -6

  100الف) 

  200ب) 

  300ج) 

  400 د)
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 مضر باشد؟ تواند یمعسل براي چه افرادي  -7

  مزاج سرد             )الف

  مزاج گرم             )ب

  مزاج گرم و سرد         ج) 

  هیچکدامد) 

 از خاصیت عسل باشد؟ تواند یماز موارد زیر  کی کدام -8

  ترمیم زخم         الف) 

  کاهش درد مفصلی   ب) 

  تقویت سیستم ایمنی       ج) 

  همه مواردد) 

 زیر باید از تجویز زهر زنبورعسل خودداري کرد؟ يها يماریباز  کی کدامدر  -9

  آلرژي و سل        )الف

  بیماري کبد و معده       )ب

  ناراحتی عصبی         )ج

  همه مواردد) 

 است؟ مؤثر ها زخمعسل به دلیل داشتن خواص......................................... در بهبود  -10

     ضد میکروبی  الف) 

  اسیدیته   ب) 

  اسموالریته باال       ج) 

  همه مواردد) 
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