
  هو اهللا ا�شا� ا�عا� ا�ارئ

  ��معر� �سخه هاى همدر 

  ه اين فايده را ن� داردچرگهدف ما معر� خوراكيهاي طبي� ن�ست ا

  اين فايده را ن� دارده چرگاياهان ن�ست گخواص هدف ما معر� 

  اين فايده را ن� دارده چرگاياهان دارو� ن�ست گهدف ما معر� 

  اين فايده را ن� دارده چرگا ن�ست يا�گ �سخه هاىهدف ما معر� 

  خوردنيهاي طيب آفر�ده خداوند استهدف ما معر� 

  ف� داردگش دارو� كه خاصيت

  ر�ما نياز د آناز �ر�ردهاىند چو همه ما به يك يا 

  ند با آن قبال آشنا بوده و يا آنرا ��ف كرده ابر���ن است 

   نبودهه اين روش درما� آشناب همه و� قطعا 

  دنبا اين استمرار از آن بهره ن�ده ايا به اين اندازه و 

  آشنا نبودهقبال هدف ما آشنا كردن شما با ن�ا� است كه 

  ن� شناخته ايدآنرا يا كم� به آن توجه داشته يا به اين صورت 

  ف�ا

  يا� را معر� ن� كنيمگما هر خورا� 

  كنيمن� يا� دارو� را معر� گو هر 

  معر� ن� كنيميا� هم�� را گر �سخه و ه

  اين ن�ته را در مطالعه اين �سخه و توجه به مطالب آن �الحظه نماييد
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 ـبـني الطّاهرين ولعنة اد و علي و آهلما الطّيعلى حمـــم العاملني وصلّى ا رب  حيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمدمحان الرالر على أعدائهم أمجعني أبداآلبدينبسم ا  

 يشفني فَهو مرِضْت وإِذَا:  تعاىل يف القرآن الكريم ا قال
 

 عس�كدوي  = ٤ �هم��سخه 
 در �ضمو� كه حا� از اهميـت آ�ـست  هم در �م ��ف و� قرآن كر�م از اين ثمره پرفايده نام برده شده است، آن

َجَرًة ِمن يَقِط�ٍ :آفر�ده ال�ن ثمره  با ايت�ر�م و امداددر مقام 
َ
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 ).حلوا�= عس� كدوي (يقط� 
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  آمـده اسـتاينطور ) نهنگ(و �ات او از ش�م حوت  ماجراى يو�س ن� اهللا  ؛و� قرآن كر�م��ف در �م: 
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فـرار ) از �عيت و بـار(به سوى كش� �لو او  كه هن�� - . بود)ال�(ن تاد�رسآن فيو�س از همانا و ) تر�ه(  .]١٤٦-١٣٩: ا�صافات

 او )عظـيم( همـان نهنـگو ) او را به در�ا افكندند (- .د از بازند�ن بواو) قرعه به نام او افتاد و( و و با آنها قرعه افكند - .كرد

 � حـوت تا روز قيامت در شـ�م هرآينه ،او از �س�يح كنند�ن بودنبود كه  و اگر - ! �المت بود�اواررا بلعيد، در حا� كه 

بـر او رو�انـديم بوتـه اى از  و - .ه بيمار بود در حا� كهافكندب�ون   خا�ابانيبدر يك )  و�ات دادهمـا او را (س�س  – .ماند

 .بيان شده است) بر او( با توصيف كهآنقدر بوته بزرگ بوده كه سايبان هم براى وي بوده،  ،)حلوا�= عس� كدوي (يقط� 
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  ايـن را در  اگر وضعيت جناب يو�س

 � ب�نيم ؛تصور كنيم) �بو� ش�م حوت( مدت

بـه مـدت ثـه  ا�ي عظـيم گا�سا� در ش�م نهن

هل روز �� برده، �ل ز�ست اين آبـزي در�ـا و چ

 و درون شـ�م ايـن آبـزي ، �رطوب استي�يط

�رطو��، و حجم عظيم آب و آبز�ان بلعيده �سيار 

�ليـه � وي ى  رو كه بـر؛ند دقيقهچشده در هر 

 شـناور � رطو�ت ب�ش�ي غرقـه و او را در ؛شود

رطو�ـت را ب�ش��ن �ر�ـه كه  و بايد كفت ،سازد

ه اشـتد  جنـاب يـو�س �ت �سل ��تار�خدر 

ر رطو�ت جـز� در خـوراك يـا �ـيط و گ، ااست

كه يك ميلياردم رطو�ـت �ايـط (زندگي روز�ره 

رطو�� بـا و �ا�ام ر عواقب گدي �ت آنرا ببار � آورد، شبراى آد� عوارض رطو�ت �زاج و بيمار�ها و �) استيو�س 

ا�ته �دوده ابتالي عظيم يو�� تنها اين حجم رطو�ت نبـوده، و حر�تهـاى خواهد بود،  هچ حجم و شدت �ايط يو�س 

به شـ�م ايـن از را� گ ن و؛� و تنها؛ و انقطاع از ب�ون؛ و كمبود هوا؛ و تار��ي �يط؛ و نبود نور؛ غول آسا�ستمر اين آبزي

وق� از شـ�م مـا� �ـات بيـدا كـرد . استه عظ� عاد اين بليّ ر ابگ از دي؛و �ا�ام نامعلوم ؛ افتادنحيوان در اعماق در�ا

)  طبق بيـان خازنـان و�( ر�ته بود، ا�ته   و �وي يو�سستوپ

بايـد وش�ش ن� بايد � ر�ته و استخوا�ش نـ� گ�ايطش طوري بوده كه 

در ،  حفظ شـده اسـتلكه آس�بهاى م اعجاز حق از ايننرم � شده اما به

كـه خـا� از (طش آنقدر سخت بـوده كـه �م الـ� هر صورت وي �اي

   .توصيف نموده است) �سيار بيمار" (سقيم"او را در يك �مه ) گزافه است

  آب و علف �س از �ات از ش�م حوت در بيابا�  يو�س �

 پذيرا� الـ� كـه يـو�س از آن بهـره منـد � ب�ون انداخته � شود، اول�

ست كه هـم  باالي � او)حلوا�(عس� دوي  رو�يدن بوته بزر� از كشود

، در اين واقعه حـداقل سـه  رو�ده � شودسايه بان او شده و هم خوراك او 

 اعجاز ال� وجود داشته است، ي�ي رو�يدن آ� بوتـه كـدو، دوم بزرگـي

سايبان باشد، سوم ميوه دارشـدن آ�؛ آن هـم ميـوه هـاى بوته به قدري كه 

ه هم تأم� غذاي وي باشد هـم آب �ـورد نيـاز رسيده و ش��ن و آبدار، ك

  .بدن او در آن بيابان � آب و علف و قاعدتا گرم و خشك
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  كه عمده مطالب �وجود در تفس� قرآن كر�م منابع �مـه �ـسلم� از قـول ح�ت پيام� ابن عباس ��عموي 

 :سـتفتـه ا گابـن عبـاس�ت �والع� اسـت، او نقل شده، و خود او هم � گو�د هر چه در تفس� دارم به بر�ت شاگردي ح

) �لطفـل ا�رضـيع(فإن قيل فما الفائدة من إنبات شجرة ا�قط� دون غ�ها؟ فـا�واب أنـه خـرج �لفـرخ . ا�قط� هو القرع

رك � �ء �م يقر�ه ا�باب فأن�تـه اهللا عل
ُ
يـه �قيـه وج�ه قد ذاب فأد� �ء يمر به يؤذيه، و� ورق ا�قط� خاصية أنه إذا ت

اسـت، ) كـدوي عـس�(همان قـرع ) در آيه ��فه(مقصود از يقط� ) تر�ه( .ورقها و�منع ا�باب ر�ه أن �سقط عليه فيؤذيه

وقـ� او : يقطـ�؟ �ـس جـواب آن ايـن اسـت كـه) به مانند درخت( چه فايده اى بود براى رو�اندن بوته بزرگ داگر گفته شو

يـك نـوزاد تـازه بـدنيا آمـده در حا� بود كه پوست بدن او آب شـده بـود و هماننـد ) از ش�م حوت(ب�ون آمد ) يو�س (

؛ او را آزار و آسـيب � بـا او تـال� كـرده يـا بـر او � گذشـت) ح� ح�ات كوچك(بود، و كوچك��ن چ�ي ) آسيب پذير(

گس نزديـك آن نـ� شـود، �ـس خاصي� است كه اگر آنرا بر روي چ�ي بگذارند م) كدوي عس�(رساند، و در برگ يقط� 

را رو�انيد تا هم برگها�ش سايبان او بوده و او را از شعاع تند آفتاب �افظت كنـد، و ) كدوي عس�(خداوند بر او بوته يقط� 

 .هم بوي آن مگس را بازدارد از اينكه بر او ب�ش�ند و او را بيازارد

  خواص ترميم پوست و طـراوت �ـ� و جـالد�  از نظر پوست بدن و يو�س به مناسبت وضعيت آسيب ديدگي

 : صورت كه در كدوي عس� هست نقل اين حديث ��ف در اين مقام �سيار راهگشاست

  ا�قط� فانه من أ�لها حـسن وجهـه، ونـ� وجهـه، و� طعـا� : فر�وده اند�  البه �و ح�ت پيام� �

براس� هر كه آنرا �ورد رو�ش نيكو شده؛ و چهـره اش بـا طـراوت  كدوي عس� �ور، �س )تر�ه( .قب� وطعام االن�ياء 

  . از من است پ�شخوراك ان�ياء � گردد، و آن خوراك من و 
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 ن معـارف الـ� �شن درس آ�وز  كه،است   از يو�سذيرا�پاى ر حكمت ال� در انتخاب كدو ب؛ذشتهگز اينها ا�

كـدوي طـوب رخوراك و درمان بـراى عـوارض �د و �مناس���ن  :نكهاي، به ما � فهماند��ع��ن ن�ته اى كه ، شدا� ب

كـه از دردهـاى  كـ� آنترميم و تقو�ت � كند، آنها را  آ�ه هم براى �و خوب است هم براى پوست،. حلوا� استعس� يا 

ا� �دسـ� كـشور جـاي�ه � است، براى وي �سيار مفيد است، از ايـن رو � ب�نـيم در نـو�مارنج � برد و يا استخوا� و 

 �ه به �� است، بلكـه جـزو تـنقالت �ـ�� �ـردم آن سـامان در �وسـم �ماسـت،كدو ب�ش از خوراك اين نوع ��ف 

وقـ� كـدو خر�ـد �  و �ردم در خـالل روز هـم از آن �ـ�ف � كننـد، هدشبطور��ه در هر كوي و برزن �ته آن عرضه 

 . را كه نا� از فايده آ�ست � رسانداين ثمرهاين اهميت و م�ان ��ف ند دانه اى ن�ست؛ باري است، و ماين

  از طر� شخ� كه �سيار بيمار باشد و مد� طوال� هم برنامه خوراك طبي� نداشته و س�ستم گوارش او فعال نبوده؛

 از يك خوراك پـر خاصـيت و توانا� بازگشت ي�باره به خورد و خوراك معمول و هضم و جذب سنگ� را ندارد؛ و بايد مد�

تا ضمن بهبودي بيماري و �دي شدن �ايط و بازگشت قوت بـد� او؛ دسـت�ه قوت و �سيار سبك و خوشگوار  استفاده كند، 

شـده قـل ن حـس� مام ا از در �م خازنان و� هضم و جذب او ن� با �اليمت به وضعيت طبي� و فعال بازگردد، 

 ،�وا ا�قط� :وده اندفر�  رسول اهللا كه ح�ت
ّ

، إذا  أن�تهـا � أ� يـو�س ؛هـذه  مـن فلو علم اهللا أن شجرة أخـف

 إ، فء فليك� فيه من ا�با؛ا�ذ أحد�م �رقا
ّ
�ور�د، كه اگـر خداونـد ) حلوا�(كدو عس� ) تر�ه( .ه يز�د � ا�ماغ والعقلن

را بـر بـرادرم  همـان) � بـود(� دا�ـست ) كدو عس�(ز اين سبك� ا) از نظر هضم و جذب(ثمره اى ) در ميان آفر�ده ها�ش(

عس� �سيار ب�ار ب�د، �ـس همانـا آن ي  �س در آن از كدو؛ هر �ه ي�ي از شما خور� درست كند، � رو�انيديو�س 

  .�وجب تقو�ت مغز و فزو� ادرا�ت عق� وي � شود
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  ن و سـس� شـديد و افـت حـواس و قـواي ادرا� �ايط شدت رطو�ت و �دي و عوارض حاد آن سبب رخوت بـد

 ج�ان كننده اين �سـ�يها بـوده و�ا � ب�نـيم در جا�ـاى بذيرا� ال� براى يو�س  از اين روست كه هوشياري � گردد،

 و قـواي ذهـ�(خوردن كدوي عس� سبب تقو�ـت مغـز و فـزو� عقـل  آمده كه از ح�ات معصوم� احاديث ��فه 

  : استاين احاديثآنها  �له از ،خاصيت تاكيد شدهاين بر و  ،هشد) ادرا�

  أن ا  عليّـ�ن فيمـا أو� بـه رسـول اهللا  :ه انـدمودن روايت از پدرش از جدش   �ظم �و�امام 

ب�اءعليك ب! يا ع�: قال ه يز�د � ا�ماغ والعقل  ف�ها��
ّ
بـه    سول اهللارح�ت در آ�ه  )تر�ه( .)� العقل وا�ماغ× (، فإن

؛ �س آنرا �ـور كـه همانـا آن تـوان كدوي عس�) خوردن(بر تو�اد :  توصيه و سفارش نموده اند اين است كه فر�ودهع� 

  .مغز را افزوده و قواي عق� و ادرا� را � افزايد

 باد شما بر  )تر�ه( .ماغ علي�م با�با فانه يذ� العقل ، و�ز�د � ا�:  نقل شده كه فر�ود پيام� ن� از ح�ت و

 .د�ش� ذ�وت  را قواي عقليتانكدوي عس�؛ كه همانا آن ) خوردن(به 

 ب�اء �وا : فر�وده ا�ؤمن� ام�: روايت شده كه  )معصوم�(ش از پدرا�صادق مام  ااز فانه يز�د � ا�مـاغ ا��

ب�اء يعجبه و�ن رسول اهللا  از  همـواره پيـام� همانـا آن تـوان مغـز را � افزايـد، و د كدوي عس� �ور�ـ )تر�ه( .ا��

  . � آمد خوششكدوي عس�

  كـدوي عـس�؛ كـه ) خوردن(باد شما بر  )تر�ه( .علي�م بالقرع فانه يز�د � ا�ماغ: فر�وده � ح�ت �وال

 . همانا آن توان مغز را � افزايد

  ب�اء إن  :فر�وده � ح�ت �وال قـواي عقـ� و كدوي عس�؛ كه ) خوردن(اس� كه بر )تر�ه( . العقليز�د �ا��

 .ادرا� را � افزايد
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  فايده غمزدا� و تقو�ت دل در برابر غم و اف�دگي و �ورآوري كدوي عـس� در �م ��ـف �كـررا اشـاره شـده

 :بر� از آنها را در اينجا نقل � نماييم:است

  او )تر�ـه( و �يناه مـن الغـم:  در ش�م حوت آمده است احوال يو�س براى توصيف) قرآن كر�م(در �م و� 

واين ي�ـي ديگـر از عـوار� اسـت كـه جنـاب ،  استمغموم بودهاو در اين مدت به شدت  يع� كه را از اندوه �ات داديم،

 در�ه حـق، و  در اين مدت مبتال شده است، حزن و انـدوه و غـم و افـ�دگي؛ نـا� از خـوف از رانـده شـدن ازيو�س 

  .اقامت و عوارض �زا� آن بوده استانقطاع از زم� و �ايط طبي� زندگي؛ وضعيت سخت و �ش�ت �يط 

 فر�وده اندح�ت پيام� : در �م ��ف آمده است كه  : 
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 دل غمگـ� را ��ـم ي عـس� همانا كدو، �سيار ب�ار ب��دي عس� غذا� �تيد �س در آن كدواگر) تر�ه. (ق

 .  سبب � شود تا دل غمزده در برابر غم مقاومت كرده و اثر من� غم را از دل ب�دي عس�� نمايد، يع� كه كدو

  إذا طبخـتم (قـرات نقـل شـده  كه نظ� هم� فح�ت پيام�  از و در روايت ح�ت امام رضا از پدرا�ش

�س براسـ� آن دل غمـزده و �ـزون را شـاد � ) تر�ه. ( قلب ا�ز�ننه ��ّ إف: با اين تفاوت كه آخرش فر�وده) فأ��وا القرع

كـه چـه اين ،را نـ� � رسـاند  يو�س از ح�ت ي عس� اين توصيه حكمت ديگري از پذيرا� ال� بوسيله كدو و.نمايد

  . دل غمگ� ن� هست داروياين ثمره
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 )براى كدوي عـس� ذكـر ن�  خواص و فوايد ديگري در �م خازنان و� ) افزون بر �واردي كه سابقا نقل شد

 :شده كه بر� از آنها  اين احاديث است

  فر�ـوده كدوي عس� كـه در�اره  حديث أم�ا�ؤمن�از ح��ش در�اره : فتهگ)  امام صادق صحا�(ذر�ح :

نعـم و :  فر�ـودصـادق مام  اح�ت ،پرسيدم) كدوي عس� �ور�د كه قوت مغز � افزايد (باء فانه يز�د � ا�ماغ�وا ا�

براس� كه آن براى درد قـو�ج : � گو�م) از ديگر فوايدش(، و من )درست است(آري ) تر�ه( .إنه جيد �وجع القو�ج: أنا أقول 

  .هم �سيار خوب است

  به عند ذكـر  بالعدس رق قلءمن أ�ل ا�با: فر�وده اند ح�ت پيام�  كه ل نموده اندنق ح�ت امام صادق

و حالـت (�ورد د�ش در هن�م يـاد خداونـد نـرم شـده ) �ود= (هر كه كدوي عس� را با عدس  )تر�ه( .، وزاد � �اعهاهللا

  .ن� � افزايدرا و توان آم�شش ) خشوع به وي دست � دهد

 آ�ـست  و �م خازنـان و� در �م و� قـرآن كـر�م" عدس"ته هاي �سيار مهم در�اره مقصود از واژه  از ن�:توضيح

 با هم تفاوت داشته بلكه در ميان قبايـل �تلـف )ي�ي پنداش� معناي اين واژه در فار� و عر�( برخالف اش�باه شايع :كه

   :ب�ار برده � شده استعر� قديم ن� اين واژه متفاوت 

o و�نـت سـبخته فيهـا �لـحخذ من سبختك كفـا فابـذره:  إن اهللا أو� إ� أيوب:  ن أ� عبداهللاع ،، 

  فأخذ أيوب 
�
  .ا منها فبذره، فخرج هذا العدس، وأنتم �سّمونه ا�ّمص، و�ن �سميه العدسكف

o  دس بـارك إن العـ: قـال إن ا�اس يروون عـن ا�ـ� :  � عبداهللاقلت أل: معاو�ة بن عّمار، قالعن

   .، و�ن �سميه العدسونه عند�م ا�ّمصهو ا�ي �سمّ :  ا، فقالعليه سبعون ن�يّ 

در قرآن كر�م و ن� احاديـث ��فـه كـه فـضيلت " عدس" آمده است كه مقصود از واژه در �م خازنان و� : خالصه

 . � باشد) �ص(عدس را بيان � نمايند، همانا �ود 



 ٩

 نقـل شـد، احاديـث توصيه بـه آن و كدوي عس� در�اره فوايد  �م خازنان و�  از بقاافزون بر �واردي كه سا

 و  انپيـام� و باألخص خاتم ان�ياي ال� ح�ات بودن خوراك آن نزد  عالقه كه حا� از �وردديگري ن� وارد شده 

 :استچن�  احاديث بر� از آن� باشد،  اهل بيت و ائمه 

  ب�اء �وا :  فر�وده اندا�ؤمن� ام� روايت نموده كه ) از پدرا�ش(درش از پصادق مام اح�ت و�ـن أهـل ا��

  . آنرا دوست � دار�مأهل ا�يت را �ور�د، و ما كدوي عس�  )تر�ه( .�به ا�يت 

 ب�اء (:همچن� نقل شده كه  پيـام�  ههمـوار )تر�ـه( . إنها شجرة أ� يـو�س:  و�قول �به�ن ا��  )ا��

 .است درختچه برادرم يو�س ) ثمره(آن : آنرا دوست � داشت و � گفت

 ن يعجـب رسـول اهللا  : انـدنقل نمـوده ع� �وال  ده كهروايت نمو ) از پدرا�ش(از پدرش صادق مام ا� 

ب�اءمن ا�رقة  اجزاي خورشـت قطعـات كـدوي از  (.خوشش � آمدرا كدوي عس� خورشتها  از همواره پيام�  )تر�ه (.ا��

  . يا از خورشتها خورشت كدوي عس� را � �سنديد،عس�

  اندنقل نموده ح�ت امام صادق :  
ّ
براسـ� كـه و  )تر�ـه (.به من القـدور ا�بـاء، وهـو القـرع �ن يعج إن

  .است) كدوي عس�(كه همان قرع را دباء  خوشش � آمدخوراكهاى مطبوخ  از  پيام� ح�ت
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   يعجبه ا�باء ، و�ن يأ�ر �ساءه إذا طبخن قدرا أن ي�ـ�ن فيهـا �ن ا��  : آورده اند كهاحواالت پيام� در 

ب�اءمن  اء وهـو :  ا�باء ، و�ن يأ�ر �ساءه فيقول أنه �ن يعجبها�� ( .، وهو القرعا�� بـ� إذا طبخ� قدرا فأ��وا فيـه مـن ا��

خوشش � آمد، و به زنهـا�ش � فر�ـود تـا ) كه همان قرع يع� كدوي عس� است(دباء  از  همواره پيام� )تر�ه() القرع

  . ب�ار ب�ندچ�ي طبخ كردند در آن �سياراگر 

  اء : �ن رسـول اهللا : روايت نمـوده ا�ؤمن� أم�از از پدرا�ش  رضامام اح�ت بـ� و�لتقطهـا مـن يعجبـه ا��

ب�اء : ا�صحفة و�قول   و آنرا از ظرف غـذا بـر�  از كدوي عس� خوشش � آمد، همواره پيام� )تر�ه( .� ا�ماغ تز�د ا��

 .را � افزايدقوت مغز كدوي عس�؛ ) خوردن(: گرفت و � گفت

  ن ي�تبـع آثـار القـرع �أ�لـهقرعيـة فـ� �ن ا�� � دعوة فقد�وا إ�ـه  : آورده اند كهدر احواالت پيام�. 

؛ �س آن قسمتهاي كدو� را بـر� گرفـت تـا  در دعو� بودند؛ �س خوراك كدو� را تقديم نمودندپيام�  ح�ت )تر�ه(

  .تناول كند

  كـدو،  گوشـت آب را به طعا� ميهمان نمود، غذا كه آورند؛ نان جو بود بـه همـراه خـوراكخيا� ح�ت پيام�

جدا نمـوده و آنهـا را و گوشتها آن خوراك ميان را از همه  ي عس�ديدم ح��ش از اطراف ظرف قطعات كدو: راوي � گو�د

 قطعات كدو را از اين طرف ظرف به سمت ح��ش � گذاشـتم ؛و تا عالقه ح��ش را به كدوي عس� ديدمميل � نمايد، 

 اگـر  كردند و هر خورا� برايم درست �.از آن روز به بعد ديگر شيفته خوردن كدو شدم: راوي � گو�د و خودم ن� خوردم،

� توا�ستم كه �واهم در آن كدوي عـس� ب�ار�رنـد؛ 

 .� خواستم تا اين �ر را ا�ام دهند

 حـ�ت پيـام� د وشخ� كه فروشنده گندم ب

كـه در آن  آورد؛ �غذا�س براى او  نمود، دعوت را 

ديدم : ، راوي � گو�دي عس� را با دنبه �ته بودندكدو

از كناره  و آنها را  كندكدوي عس� را ميل �ح��ش 

   .دراد � هاى ظرف بر

  نامهـاى " يقطـ�"ز�ان عر� �ـز نـام در كدو

 "ديگري مثل 
َ
ب�اء"و " ْرعالق رضا از ح�ت .  ن� دارد" ا��

اء و� :  نقل شده كه فر�ود بـ� شجرة ا�قط� � ا��

كه در �م و� (شجره يقط�  منظور از) تر�ه (.القرع

ب�اء"همان )  ياد شدهو�س و ماجراى ي بـوده؛ كـه " ا��

 "مقصود از آن 
َ
 در ز�ان عـر� ا�ـروز ايـن .است" ْرعالق

  .نوع كدو به كدوي عس� معروف است
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  از �ـسيار دارد، و رنگها و اندازه ها و ش�ها و طعمهاي كدو انواع

ال� عر�ض، از سفيد و س� تا زرد  و طـ تا بار�ك و از ،ر�ز تا �سيار درشت

 انـواع�ـ� از همـه و قر�ز و قهوه اى تا ت�ه و سياه، از � �زه تا شـ��ن، 

و� بطور � دو قـسم � باشـند تا�ـستا� و ز�ـستا�،  كدو هس�ند، اري�س

امـا ز�ـستا�  و نارس �ـ�ف � شـود،  بودهپوست نازك� �زه و تا�ستا� 

و� �د و تـر و طبـع اش��ن و پوست �فت بوده و رسيده ��ف � شود، 

كدوي عس� يا حلوا� آن�ه ش��ن است را . طبع دو� گرم و تر � باشد

 .گو�ند، و هم� �ورد �ث ما است�  
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  مفيد بوده و �ر�ردهاي درما� و خورا� فراوا� داردكدوي عس�همه اجزاي : 

 خواص درما� دارد:ر�شه و ساقه و برگ .  

 ا� دارد خواص خورا� و درم:)�مه( دانه.   

 �: تهيـه � كننـد، " ب�يه � كدو"ر حاشيه مدي�انه از آن خوراك �يذ و لطي� به نام �ر�رد درما� و خورا� دارد، د

كـ� آرد و يـك قدري ش� و سفر يا حضور در �زرعه كدو؛ خورا� سفري فوري و �يذ فراهم است، � توان با كه در صورت 

  .آنرا تهيه نمودعدد �م �رغ 

 د، در كـشورهاى � شـوي لطيـف و �يـذ تهيـه خوراكهاو د�ه ها شور�اها انواع نانها ش��� ها حلواها  از آن :ثمره

ي آن طرفدار �ـسيار دارد، غذاها انواعبه اين ثمره �سيار توجه داشته و ) از �له شامات و بالد اروپا�(حاشيه در�اي مدي�انه 

  .واره ها� �صوص كدوي عس� برپا � شودها و جشنهدر فصل برداشت آن نما�ش�

  باشد كه با توجه به تنوع خوراكيهاى قابـل تهيـه از آن �  كدوي عس� خوراك ثمره  �ر�رد:�٤سخه هم��عنوان �

 .��ف نمود، و الاقل هفته اى دو سه بار از آن استفاده نموداز آن نو� توان هر روز كدوي عس� را در قالب 
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  در منابع متأخر طب كهن كه ب�ش� پ�و طب جا�نو� هس�ند، طبع كدو را �د و تر ذكر كـرده :مهمار �سيتوضيح 

، از )گـرم و تـر(و ديگري از روفس حكـيم ) �د و تر(اند، اما در منابع قديم طب كهن دو نظر�ه نقل شده ي�ي از جا�نوس 

ر � آيند، ف�ا � تأ�ل قول جا�نوس را نقل كرده، و همه انـواع آ�ا كه منابع رايج طب كهن ب�ش� پ�و طب جا�نو� به شما

كدو را ي�جا �د و تر شمرده اند، در حا�كه طبع همه اقسام آن ي�ي نبوده؛ �صوص نوع كدو عس� يا حلـوا� آن را كـه 

، � ديدند كـه قـو� كـه آنـرا و اگر كتابنو�سان متأخر طب كهن �ت� تأ�� در منابع قدي� � نمودند. دارد) گرم و تر(طبع 

رده كه خود اشارت دارد كه اين طبع به اين قسم �رتبط است نه قسم شـ��ن آن، ذكر ك�د و تر شمرده به��ن ج�س آنرا س� 

  . باشدو آن دو قول اختالف نظر نبوده بلكه تفاوت طبع بر اساس تفاوت ج�س �

 با اينكـه در افتتـاح فـصل �ر�وطـه؛ احاديـث ��فـه وارده در و عجيب تر از اينها اينكه �ؤلف� كتب طب اسال� 

حلوا� را نقل كرده اند كـه بـا عس� يا خواص كدوي 

طبع گرم و تـر تناسـب دارد، امـا در مبحـث توصـيف 

طبع كدو آنرا �د و تر شمرده؛ بلكـه خـوا� را ذكـر 

كرده اند كه با آ�ه در احاديث ��فه توصـيف شـده 

ا بر عكـس آنهـا � باشـد، ايـن تناس� نداشته و بعض

اش�باه نا� از رونو�� � تا�ل در تأ�ف كتـب بـوده 

است، در حقيقت اقسام متفاوت كدو از نظر طبع هـم 

متفاوت بوده و در بر� خواص ن� متفاوت و بعضا بر 

 . عكس هم � باشند

  و برگرفته هاى بعد از (ف�ا آ�ه در اين كتب

مطالب و خـوا� بـرخالف آمده كه ) آنها تا به ا�روز

آ�ه اينجا � آور�م است، همه �ر�وط به اقسام ديگـر 

كدو است، و ب�ون از مبحث �ورد نظر مـا يقطـ� يـا 

 . كدوي عس� يا حلوا� است

  از آ�ا كه مبنا و منبع و �ـور اصـ� مطالـب

 تعـا�م �كتـب و� � آثار من��ه ب�ياد حيـات ا�

) از قـديم و جديـد(ان باشد، ف�ا �قيقـات دا�ـشمند

همه در ز�ر سـايه و خـدمت آن تعـا�م الـ� ب�ـار 

گرفته � شود، نه در عرض آنها، و در ب�ارگ�ي آثار 

علماي قديم و جديد ن� بـر حـسب �قيـق و تـدقيق 

 .�تواي آنها � باشد نه نقل �ف آنها



 ١٤

  نـوع �ـ�ف) ميل و يك وعـده خـوراكازه به اند( مقدار+ ) كدوي عس� يا حلوا� ( ميوهنام :٤ هم���سخه�ح 

 جو�ـدن (�ـوه �ـ�ف + )ندارد( فاصله + )غذا و در هن�م نيازوعده  هر �اي( زمان+ ) ي�ي از انواع ��ف خورا� ز�ر(

 ).��ف روزانه و الاقل هفته اى سه بار (برنامه) + الزم ندارد

 با �لوط �ن همزده و بـه صـورت يا نرم رنده � آنرا مانند طالكدوي عس� را فا�وده خام  -١ : خورا�انواع ��ف

 به صورت تنوري بـه عنـوان -٣.  استفاده � گردددر ساالد و غذا و خوردنيهاآن رنده شده خام  -٢. ميل كرد� توان نوشيد� 

 عمـ� بـوده و �ـسيار  از آن تهيه انواع نانها كيكها ب�سكو�تها ش���يها �وچه هـا و پنكيكهـا-٤.  ميل � شودع�انه يا شام

 و مثـل پيـاز و دهنمـورنـده آنـرا  -٦ .دور � ب�ـاربا گوشت و بدون گوشـت  جزو انواع خورشتهاى مطبوخ -٥. مطبوع است

 بـدون تفـت دادن بـه -٧. افـزوده � شـود انواع خوراكيهـاى مطبـوخو به همراه آن تفت داده و به مثل ما�رو� يا استانبو� 

بر�ـان بـه صـورت   -٩.  و سـوپها از آن تهيـه � شـود انواع شور�اها-٨. �لتها و د�ه ها افزوده � شوداجزاي انواع كتلتها و ا

��ف �ـارپز آن بـه عنـوان خـوراك گيـا� سـبك و  -١٠.  ��ف � شود، و �خ كرده ن� به مانند باد�ان)روغن جوشان(

 كمپـوت  از آن انـواع-١٢. نـوان عـ�انه معمـول اسـت ��ف �ته آن به مانند �و و شـلغم بـه ع-١١. مقوي متداول است

 به صـورت �وسـيون بـراى برگردانـدن طـراوت -١٤.  و شوري از آن تهيه � شودانواع تر� -١٣.  �ر�ا تهيه � شودمارماالد و

دو از ب�يـه  انواع خوراك با � كـ-١٧.  روغن �م كدو-١٦. آن به مانند آجيل) خام يا بوداده( ��ف �م -١٥. پوست و صورت

  . آب ف�ده خام و �ته آن ��ف-١٨ .شور�ا و سوپ آن� كدو گرفته تا 

 بوده، امـا �ـصارف تـر�ي� آن در قالـب و ساده و هم�� كدوي عس� مفرد��ف بر� از �وارد فوق  يادشده �وارد :ن�ته

بـه صـورت تـازه و ) م، برگ، ساقه، ر�ـشهثمره، �، �(، كه در آن اجزاي �تلف �سخه هاي ط� و بر حسب �ورد خواهد بود

 .خشك و كو�يده و ساييده و خ�سانده و جوشانده در درمان انواع بيمار�ها و اصالح و تقو�ت �زاج ب�ار � رود



 ١٥

  براى كسا� كه به اين عوارض مبتال يا  كدوي عس� ��ف اجزاي �تلف :انواع ��ف دارو� و خواص درما�

 :ستزمينه آنرا دارند مفيد ا

هم آب است هم غـذا هـم شـفاء، : )ماء غذاء شفاء (كه در ماجراي يو�س ديديم اين ثمره جامعيت آ�ستمهم��ن و�ژگي  -١

  .بيمار�هاى �سياري استغذاي لطيف و ��ع ا�ذب، هم داروي تأم�  هم ،نياز آب بدنتأم� هم رافع عطش و 

جامعـه مـا بـه ) ع �طانهـا بيمار�هـاي قلـب و عـروق و مغـزانـوا( باالتر�ن عوارض شايع ا�ـروزي طب كهنبا نگرش  -٢

) باز�ننـده ا�ـسدادها( �اطر مفتح سدد كدوي عس� در بدن �رتبط است، و )كبد قلب مغز(دادهاى اعضاي رئ�سه بدن ا�س

  .بودن؛ نقش �ؤثري در رفع اختالالت عروق؛ قلب، مغز، كبد دارد

در مـان بـا رض جـان� اعـوبعـد از (جس� و �رگ و م�هاي �� ا�روز �ش��ن ابتالءات و عوارض  بطب رايجبانگرش  -٣

بيمار�هاى قلب و عروق و مغز و اعصاب و انواع سـكته هـا و �طانهـا و :  در چند دسته بيماري خالصه � شود)طب �اري

 كـدوي عـس� و علت �ش�ك همه اينها ا�سداد �ـاري و عـروق �ر�وطـه آ�ـست، و.  استاختالالت كبدي و �يوي و چا�

  .ري و عروق و �نا�اى كبد و صفراستباز�ننده انواع گرفتگيها �ا

 و رادي�ا�اى اكسيژن آزاد ��ل �رب بدن و سبب انـواع بيمار�هـا: كشف شده كه در جديدتر�ن �قيقات دا�شمندان -٤

بـا (كـدوي عـس� ، سان � شـودو سبب فرسا�ش بدن و پ�ي ا�ـ �DNAر�ب ديواره رگهاى خو� و فلج كننده هسته سلول و 

 كه از ضداكسيدكننده هـا �ـسوب � و�د بوده،�روتن منبع �شار �واد ضد�طان)  اشت�هنوع نارن� گوشت نارن� بو�ژه 

دو سالح ديگـر هـو�ج و سـيب زميـ� شـ��ن (ژن آزاد �سوب � شود، رادي�ا�اى اكسيسالح ضد ي�ي از سه و  ؛شوند

  ).قر�ز است



 ١٦

  :گر �ر�ردهاي درما� كدوي عس�از دي -٥

غذاي مناسـب / �سك� عطش و حرارت و ا�هاب كبد / �ته آن خوراك ��ع ا�ضم / رفع يرقان / �ل� / مدر  :گوشت كدو

نافع بـراى درد سـ�نه و �فـه / خو�ساز و �و� خون پاك /  براى تبهاي گرم نافع/ براى گرم �زاج و خشك �زاج و �د �زاج 

/ ضـماد سـوختگيها / �س�ن حرارت و ا�هاب آنها و �يه كبد معده و ضماد �ته آن روي / وب كردن مغز و بدن �رط/ گرم 

/  گرم آن �افظت در برابر �طـان ��١٠٠ف  / در بدنضد �شكيل سنگ / كور�ها  / )غرور جوا�(ي چر�� جوشها/ ورمها 

 درمـان /و �افظـت از آن ومت در برابر �مـاخوردگي و آنفلـونزا مقا/ تقو�ت ب�نا� / �افظت چشم در برابر آب �روار�د 

دفـع ان�هـاى / تقو�ت �و�وس ر�ه، ناي و �و / تنظيم قندخون و �ر�ك �وزه ا�عده / اگزما / احتباس آب در بدن / د�سان�ي 

نگ چهـره و رخـسار بـاز ر  ساعتمينبعد  ، بر صورتگرمما�دن گوشت �ته و / درمان �طان پروستات / تب بر / روده اى 

 �تـه آن خـوراك  / اعـصابدرمـان خـست�/ عالج � خوا� و سبب خواب راحـت /  سازد  �با�شده و صورت را براق و ز

/  غـذا و داروي مبـتال بـه ورم پروسـتات /حـ� افـراد بيمـار و دوران نقاهـت لطي� است براى همه از كود�ن تا سـا�ندان 

  .ت براى خانواده دوديهاحفاظت از آثار سوء دخانيا

شـس� � / � خـوا� و قطره در گوش و ب�� مفيد براى �درد گرم و �سام و هـذيان و جنـون و ورمهـاى گـرم : آب كدو

�ـسك� / قطـره در گـوش بـراى رفـع گـوش درد / و درد دندان گرمغرغره و �ضمضمه براى درد �و / �درد گرم و � خوا� 

   .حرارت مغز و وسواس و جنون

پـاك / نـافع بـراى تبهـاى صـفراوي و خـو� / �سهل صفراي سوخته / �سهل صفرا / معتدل �سهل و ل� � :ي �تهآب كدو

�هـش حـدت صـفرا و خـون و اكـ� / مفيـد بـراى ذات ا�نـب  / گـرممغز و تبهاى �سك� حرارت / كننده روده ها و �يه 

غرغـره  / درمـان يرقـان/  مدر و مفيد براى اختالالت �يه و مثانه /�سك� درد بواس�  / تيفوس�هش تب  / گرمبيمار�هاى 

   . درمان �و دردیبرا

ضماد چـشم بـراى ورم / خوا� و رفع خش� مغز و � پ�شا� اطفال براى ورم گرم پ�شا� و � و �درد ضماد : ساييده كدو

  .گرم

سـوخته آن اثـر ( قطع خونر�زي جراحـات  /استمفيد بواس� و خونر�زي داخ� ش�م آن براى خوردن  : كدوپوست خشك

آن سـوخته  / د سمض / سوختگينافع براى / ز�هاي آ�ه و زخم آلت تناس� مفيد براى / و �سك� درد و سوزش زخم ) فوري

  .پوستدر  دي سفی و �كه ها�� پبراى

/ رفع خشونت سـ�نه / كننده بدن چاق / �سك� دهنده / تقو�ت اعصاب/ مقوي / مدر / و كرم كش  ضد كرم :�م كدومغز 

/ گرم و زخم روده ها و مثانـه كـه از اخـالط گـرم باشـد�شنگي تبهاى / مفيد براى �فه گرم / خروج اخالط خو� از س�نه 

  .پروستاتعالج ورم و �طان  / درمان سل / زخم معده / ورم �ه/  درد دندان /سوزش �راى ادرار 

 / تبهاي گـرم / � خوا� /   و �شنجاخو� اعصاب و ما� غم و غصه ، �ود�ا�ه اف�د�مع/ رفع خش� مغز  :�م كدوروغن 

   . �رداندهان و بناگوش و ز�هاى آلت تناس�ز�هاى گوشه /  ضماد آن براى ز�هاى � و بدن كود�ن  /دل پيچه صفراوي

   . استدي مفاري �سنه� سیجوشانده � كدو برا / ضد سم :كدو� 



 ١٧

  .ناراح� كمر زن حا�له :كدوبرگ 

  .و ديگر خواص          . �س� آور است از ك�؛ اما ب�ش�مقدار �سيار�م جوشانده آن براى رفع خستگي :كدور�شه 

بيان شد؛ �ف عناو�ن آنها � باشد، و جزئيـات روش و مقـدار �ـ�ف و اجـزاء از �ر�ردهاي درما� فوق ه  آ�:تذكر مهم

بـراى �ر�ـرد آنهـا بايـد و �فا جهت توجه اذهان به بر�ت اين آفر�ده الـ� اسـت،  است، ر ذكر �شدهتر�ي� آن با �واد ديگ

 و اين خـود بودهدر كتب ط� �اطر ي�سان ان�ري طبع انواع كدو " گرم" ضمن اينكه قيد .داشتاطالع از �سخه ��ل آنها 

  . براى عدم اكتفاي به عناو�ن �ر�ردي،جهت ديگري است

  . سنگ� وزن هس�ند انتخاب شود، و هرچه ب�ش�به� است انواع تم� و بدون �كهدر خر�د كدوي عس�  :انتخاب

ت�ه هاي بر�ـده شـده كـه دانـه و . كدوي بر�ده �شده را بايد در �ل خنك كه تهو�ه مناسب دارد نگهداري كرد :نگهداري 

 .ال نگهداري شودپوست آن جدا �شده است ، در پوشش پالس�ي� قرار داده و در �چ

اگر عالقمنديد همواره از خواص كدوي عس� بهره مند باشيد، و دستورهاى غذاهاي متنوع كدوي عـس�  :اجاق باخاصيت

دوست دار�د قابلمه و ديگ طبخ غذاي شما از طيبات باشد، �� اسـت از كـدوي عـس� بـا حجـم را ن� ن� دانيد، از طر� 

فاده كنيد، هر غذا� كه طبق برنامه تان � خواس�يد ب��د را در داخل كـدو ر�تـه، كـدو را ده استتعداد خانوامناسب داخ� 

آماده � شود، خواه اين غـذا پلـو  بگذار�د، غذاي هم�شگي شما �يذتر از هم�شه ربا ورق آ�ومي�يوم پوشانده و آنرا در اجاق ف

   .امتحان كنيد. شدباآش بوده يا خورشت يا خوراك يا آبگوشت يا حليم يا فر� يا 
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  . به عمل � آيدكدوي عس�انواع اين بود بر� از اطعمه و ا��ه و حلو�ات كه با 

   ميهمان نموديم سالمت سفره؛ در ايندوستان را بر چن� سفره اى ميهمان نمائيماز نزديك  كه بودبراى ما فراهم نچون 

  

 واحلمد  رب العاملني


