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پيشگفتار
همه ساله تعدادي از هموطنان ما براي اداي فريضه حج به كشور
عربستان ميروند .اما آنچه باعث ميشود افراد بيشترين بهره را
ي سالم و بدون ناراحتي
از فرائض اين سفر ببرند ،داشتن جسم 
است .اين مسؤوليت ،همه جانبه است و پاسداري از تندرستي
اين جمعيّت انبوه ،كه در ميان آنان سالخوردگان ،جوانان ،افراد
نيازمند ب��ه مراقبتهاي ويژه ،همه با هم در س��رزميني دور از
خانه و خانواده ،در دياري با مسائل خاص اقليمي ،اجتماعي و
فرهنگي ،در كنار ميليون ها ميهمان از شرق و غرب و شمال و
جنوب اين جهان پهناور حضور دارند ،ضرورت توجه به مسائل
خاص بهداشتي را به شدت طلب مي كند.
همانگونهكهمراقبتهايبهداشتيورعايتدستورالعملهاي
مربوطه ميتوان��د از وقوع هر حادثه ناگوار و خطرات جاني به
آساني پيشگيري نمايد .سهل انگاري در مسائل مربوط به تأمين
تندرستي زائران نيز ميتواند خطرات جدي بدنبال داشته باشد.
تبيين و تش��ريح جنبههاي مختلف بهداش��تي در سفرهاي
زيارتي نقش مهمي در ارتقا س��فر حج دارد .حفظ س�لامتي

زائران ب��راي بهرهگيري از فضاي معنوي ح��ج از عمدهترين
دغدغههاي دس��تاندركاران مركز پزش��كي حج و زيارت
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران ميباشد.
مجموع��ه حاضر حاص��ل تالشها و تجربي��ات ارزنده و
ارزشمند آقاي دکتر محمدمهدی اصفهانی ميباشد كه پس از
سالها كسب تجربه در اين عرصه به رشته تحرير درآوردهاند.
همچنين از زحم��ات همكاران محت��رم معاونت پژوهش
مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران كه در تهيه
اين مجموعه تالش بسيار نموده اند تشكر و قدرداني مي نمايم .
دكترسيدصمدآقاميري

دكترسيدعليرياض

رئيسمؤسسهآموزشعاليعلميكاربرديهاللايران رئيسهيأتپزشكيحج

فصل يكم  :كليات
چرا سروش سالمت ؟
سروش پيام آس��ماني است و اس�لام آیين سالمتزيستن به
مفهو ِم جامع آن؛ يعني ،سالمت دنيا و آخرت« :قَد جائ َُكم مِ َن
1
السالم».
اهلل ِنو ٌر َو
ٌ
كتاب مُبين؛ يَه ِدي ب ِ ِه اهلل ُ َمنِ اتَّبَ َع رضوان َه ُسب ُ َل َّ
برخالف برخي تصورات غيرواقعي ،تندرس��تي جزئي از
معارف اسالمي است و نه مقولهای وارداتي از ديگر فرهنگها.
با نگاهی گ��ذرا به گنجينة عظيم آموزههاي اس�لامي ،توجه
خاص اس�لام به تأمين سالمت (حتي سالمت محيط زيست)
آشکار میشود و اين توجه خاص توأم با انگيزش تعهد شرعي
اس��ت .چه بسيار دس��تورهای بهداش��تي كه در قالب احكام
واجب و مس��تحب و مكروه و ح��رام و مباح صبغة امر و نهي
الهي گرفته است و چه بسيار نكتههاي نو و ناگشودهاي كه براي
پيشرفتهاي آيندة جهان ميتواند راهگشا و الهامبخش باشد.
 1قس��متي از آيات  15و  16سورة مائده« :بهتحقيق ،از سوي خدا براي شما نور و
كتاب آشكاري آمده است و پروردگار آن كس را كه خشنودي او را ميجويد به
راههاي سالمت هدايت میکند».
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در آموزههاي اسالمي دستيابي به سطح متعارف سالمت
گام نهایي نيس��ت ،بلكه جهتگيري جامع و روبهتكامل آن
و ،ب�� ه اصطالح متداول امروز« ،ارتقای س�لامت» مورد تأكيد
2
قرار گرفته استَ « :و َعافِنِي َعافِيَ ًْه َكافِيَ ًْه شَافِيَ ًْه َعالِيَ ًْه ن َامِيَ ًْه».
در چنين نظام انديشهاي ،كوتاهيكردن در تأمين سالمت
و بهخصوص در مقام قياس با انديشههاي وارداتي و غير الهي
هرگز توجيهپذیر نيست؛ يعني ،در حالي كه ميدانيم مخالفان
اسالم هماكنون ،در ساية تالش جمعي و بهرهگيري از آخرين
دس��تاوردهاي علمي ،س�لامت خود را در سطحي باال تأمين
ميكنند و خود را مقید به مراعات موازين بهداش��تي ميدانند
و در ام��وري ك��ه موجبات ارتقای س�لامت آن��ان را فراهم
میآورد فروگذار نمیکنند ،هرگونه بيدقتي و سهلانگاري
و عوامزدگي در موضوع تأمين سالمت امت اسالمي بیشك
تقصيري آشكار و تباه كننده است ،چنانکه شايد از مصاديق
زيرپاگذاشتن حكم قاعدة «نفي سبيل» كفار باشدَ « :ول َ ْن يَ ْج َع َل
ً 3
َُهّ
ين َسب ِيال».
ِين َعلَى ال ْ ُم ْؤمِن ِ َ
الل لِل ْ َكافِر َ
سالمت را ميتوان «امنيت جسم و جان آدمي» دانست كه
به بيان معصوم (ع) ارزش آن ناشناخته است 4.از این روست که
در برابر اين سئوال كه كدام گروه (اهل ايمان يا مخالفان آنها)

 2قسمت دوم دعاي بيستوسوم صحيفة سجاديه« :پروردگارا! به من سالمت برتر
و كفايتكننده و شفابخش و دمافزون عطا فرما!»
 3قسمتي از آية  141سورة نساء« :خداوند هرگز براي كفار حق هيچگونه واليت
بر مؤمنان قرار نداده است».
« 4نعمت��ان مجهولتان :الصحه و االمان» ،از حضرت رس��ول اك��رم (ص) به نقل
روضهالواعظين (ج  ،2ص  )472و همچنين نهجالفصاحه و نيز از آن حضرت (ص)
به نقل بحاراالنوار (ج  ،81ص « :)17نعمتان مكفورتان :االمن و العافيه».
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به امنيت و سالمتزيس��تن شايستهترند 5خداوند مشخصاً اهل
6
ِ
س�لامت افزونتر شايستهتر ميداند.
ايمان را به بهرهگرفتن از
ام��ا آیا به پيشگيري از بیماریه��ا و عوارض آنها در جامعة
اسالمي و از جمله در مراسم شكوهمند حج توجه میشود؟
گاهي بيماري ِ
هاي بهظاهر ساده و كماهمیت زائر را از ادای
فرایض ناتوان ميکند و آثار ناخوشايندي در سالمت جسمي و
رواني او برجاي ميگذارد.
ب��ا اين مقدم��ة كوتاه ،طرح مس��ائل بهداش��تي حج براي
روحانیان محت��رم كاروانها دور از انتظار نيس��ت .از اين رو،
اميد اس��ت بتوان از امكان نش��ر موازين بهداش��تي از مجراي
رهنموده��اي حياتبخش و مس��ئوليتآفرين اس�لامي براي
ارتقای سالمت مردم و بهويژه حجاج بهر ه گرفت و گامي ديگر
در مسير پيشرفت برنامهها و مراقبت از سالمت زائران برداشت.
مفهوم سالمت و بيماري

در تعريف س��ازمان جهاني بهداش��ت از
س�لامت تأكيد شده كه س�لامت فقط
نب��ودن بيماري و معلوليت نيس��ت ،بلكه
عالوه بر نبودن بيماري و ناتواني حالتي از رفاه كامل جس��مي
و رواني و اجتماعي نيز الزم اس��ت ،اما همين تعريف بهظاهر
كام��ل ،با توجه به غفلت از بُع��د معنوي و توج ِه مكاتب الهي
ب��ه اين جنبة بس��يار مهم از حيات آدمي ،بايد تكميل ش��ود و
 5قسمتي از آية  81سورة نساء« :فَاَ ُّي ال َفري َقينِ ا َ َحقَّ ب ِا َ
المن».
الحياةِ الدُّنيا خال ِ َص ٌه يَو َم
هي لِلَّذين ا َمنوا فِي َ
 6اش��اره به آية  32سورة اعراف« :قُل َ
القيا َمة».
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رفاه جسمي و رواني و اجتماعي در محدودة هماهنگ با نظام
اعتق��ادي جهتگيري پيدا كند 7.بنابرای��ن« ،فقدان» بيماري با
مشخصات حاالت ناخوشايند و اختالل در فعاليت طبيعي بدن
براي تعريف سالمت شرط الزم هست ،اما كافي نیست.
س�لامت و بيماري در طيفی كه يك س��وي آن سالمت
كامل و س��وي ديگر آن بيماري ش��ديد و آستانة مرگ است
مطرح ميشود تا انسان ،که ناگزیر در بخشی از اين طيف قرار
دارد ،اگر گامي بهسوي سالمت كامل بردارد ،این گام پيشرفت
ارزيابي شود؛ پيشرفتي كه در آموزههاي اسالمي همواره مورد
8
تأكيد است.
اما بهداشت ،كه موضوع عمده و زمينة اصلي بحث ماست،
تأمين و حفظ و ارتقای سطح سالمت است.
با اين تعريف ،خوب است به دو نكته توجه كنيم )1 :مفهوم
س�لامت در زمانها و مكانهاي گوناگون ش��اید تا حدودي
متفاوت باش��د و کمکم تكامل پيدا كند .بهداش��ت هميش��ه
در باالبردن س��طح س�لامت ِ
نقش مهمی دارد؛  )2براي تأمين
س�لامت ،گاهي بايد ابتدا به درمان بيماري پرداخت و پس از
 7البته ،از حدود س��ال  1998باالخره در نش��ريات س��ازمان جهاني بهداش��ت به
ضرورت توجه به معنويات و گنجانيدن آن در تعريف س�لامت توجه شده است.
همانگونه كه وضعيت جس��ماني در س�لامت رواني و وضعيت رواني در روابط
اجتماعي تأثير ميگذارد و اين ابعاد سهگانه از يكديگر نيز تأثير ميپذيرند ،وضعيت
س�لامت معنوي هم عميقاً در س�لامت رواني و از آن طريق در سالمت جسمي و
روابط اجتماعي اثر ميگذارد .به عبارت ديگر ،وقتي براي انس��ان هويتي معنوي و
رواني و جسمي و اجتماعي قائل باشيم ،تعريف سالمت اين انسان بايد بر همة ابعاد
چهارگانة مذكور ناظر باشد.
 8مث ً
ال ،در بخش دوم از دعاي  23صحيفة سجاديه ،بر ضرورت ارتقای مستمر رفتار
انسان تأكيد شده است.
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رفع آن و بازگرداندن س�لامت ،آن را حفظ كرد و آرام آرام
س��طح س�لامت را ارتقا داد .بنابراين ،وقتي از بهداشت سخن
ِ
بهميان ميآيد ،منظور فقط پيشگيري از بيماري نيست ،هرچند
پيشگیري مهمترين كار بهداش��ت اس��ت ،درم��ان ،و حتی
درمانهاي اوليه نيز ،در تعريف بهداشت ميگنجد.
بهداشت در معارف اسالمي

با نگاهی گذرا به انب��وه روايات مرتبط با
بهداش��ت و اندک تأملی در تاريخ تمدن
اس�لامي آشکار میش��ود که بهداشت
جزئي از معارف اس�لامي و بهويژه فقه پوياي اماميه اس��ت و،
افزون بر این ،ضمانت اجرايي مس��تحكم و عميقي نزد مؤمنان
پايبند به احكام شرعي دارد .با این حال ،ذكر چند نكته مفید
است:
 -1وحدت آفريننده و قانونگذار

تدوين دس��توری براي مراقبت از س�لامت فق��ط از آفرينندة
هستي برميآيد؛ زیرا فقط اوست که ويژگيهاي انسان و جهان
آفرينش و همة نيازه��ا و نقاط قوت و ضعف آفریدگان خود
را کام ً
ال میشناس��د و اين همان رم��ز جاودانگي و ماندگاري
دستورهای اسالمي است .در اين جهانبيني كه آفرينندة كتاب
9
تكوين و كتاب تشريع يكي است ،دستورها هماهنگ با فطرت
10
و مصلحت كوتاهمدت و درازمدت انسان صادر شده است.
 9اشاره به آية  30سورة روم « :فَ َأق ِ ْم َو ْج َه َ
ك لِل ِدّينِ َحنِي ًفا ف ِ ْط َر َة ِهَّ
ّاس
الل الَّتِي فَ َط َر النَ َ
َعلَي ْ َها».
 10اشاره به حديث مفصلي كه در پاسخ سؤال مفضل بن عمر از حضرت
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 -2هدفمندي آفرينش

هدفمن��دی آفرینش اقتضا ميكند از موج��ودی كه هدفمند
آفريده ش��ده مراقبت ش��ود ،چنانكه خداوند در قرآن كريم
ُ َ ِ 11
ال تُل ْ ُقوا ْب َِأي ْ ِد ُ
فرمودهَ « :و َ
يك ْم إِلَى التَّ ْهلكة».

 -3مسئوليت همگاني

در آموزههاي اسالمي ،مسئوليت انسان در برابر خدا و خود و
خانواده و جامعه و حتي محيط زيست و حيوانات مطرح شده
ت امر به معروف و نهي از منكر را ،از
است .گسترة اين مسئولي 
جمله در مسائل مرتبط با س�لامت و بيماري خود و ديگران،
شامل ميش��ود 12و به كس��اني كه بيماري يا ،به تعبير نمادين
حديث« ،تجاوز آب و آتش»ي را از مس��لمانان دور ميكنند
13
وعدة بهشت داده شده است.

 -4سالمت ،ارزشی ديني

در صدها روايت از معصومان (ع) در توصيف ارزش سالمت
14
عباراتي بهكار رفته كه سالمت را ارزش ديني نشان ميدهد،
همچنانكه بيماري را ماية پشيماني دانستهاند.

امام جعفر صادق (ع) درمورد علت تحريم بعضي مواد بيان شده است« :و لكنه تعالي
خلق الخلق فعلم ما يقوم به ابدانهم و ما يصلحهم و احله لهم و اباحه و علم ما يضرهم
فنهاهم عنه و حرمه عليهم» (← عللالشرايع ،ج  ،2ص .)483-484
 11آية  195سورة بقره« :با دست خود ،خود را در معرض هالكت قرار ندهيد».
 12امام خميني (ره) در جلد  1كتاب تحريرالوسيله مبحث امر به معروف و نهي از
منكر مينويسد« :ينقسم كل من االمر و النهي الي واجب و مندوب و ما وجب عق ً
ال
او شرعاً وجب االمر به و ما قبح عق ً
ال او شرعاً وجب النهي عنه و ما ندب و استحب
فاالمر به كذلك و ما كره فالنهي عنه كذلك».
« 13من رد عن قوم من المسلمين عاديه ماء اونار وجبت له الجنه» (کافي ،ج  ،2ص
 ،)165به نقل از حضرت رسول اكرم (ص).
 14مانند برترين نعمتها ،گواراترين نصيبها ،نعمت دنيا ،دارایي مخفي ،سرماية
زندگي (← آیين تندرستي ،ص .)29-30
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 -5قاعدة نفي سبيل كفار

براس��اس آية  44سورة نس��اء و نيز با تأكيدي كه در آية 113
س��ورة هود به ضرورت استقالل از كفار ش��ده است ،جامعة
اسالمي و همة اركان آن موظفاند براي حفظ عزت و استقالل
مسلمانان در تأمين و حفظ و ارتقای سالمت مردم بکوشند؛ زيرا
ي و عقبماندن
ي و ناتوان 
رعايتنکردن بهداشت گسترش بيمار 
از جوامع ديگر و وابستگي تحقيرآميز به بهدستآوردهای آنان
در زمین��ة دارو و روشهاي درماني را در پی دارد و این اتفاقی
اس��ت که اسالم ش��دیدا ً آن را نهی کرده است ،در حالي كه،
الاقل در زمان ما ،كفار در تأمين س�لامت خود و جامعة خود
كوتاهينميكنند.
 -6قاعدة ال ضرر و ال ضرار

از اين قاعدة مترقي فقهي ميتوان براي تأمين س�لامت افراد و
جامعه و تهية دستورهايي براي التزام افراد به رعايت بهداشت،
بهخصوص هنگامي كه رفتار آنها در س�لامت ديگران تأثير
ميگذارد ،بهره برد .با همين پشتوانه ،بيمارانی که بيماري مسری
(حتي در حد سرماخوردگي) دارند موظفاند ضوابطي چون
اختالطنکردن با ديگران و گرفتن جلوي دهان و بيني به هنگام
عطسه و سرفه را رعایت کنند.
کسانی که سیگار میکش��ند با دود سیگارشان دیگران را
آزار میدهند و به حق آن ها تجاوز میکنند ،با رعایت نکردن
حق دیگران در پيشگاه عدل الهي مؤاخذه خواهند شد ،حتي
اگر همنشينان آنها به این کار اعتراض نکنند.
صدم��هزدن ب��ه خود ،حت��ي مث ً
ال ب��ا پرخ��وري غذاهاي

16
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پاكي��زه و ح�لال ،ني��ز از مصاديق اض��رار به نفس اس��ت .از
امام جعفر صادق (ع) نقل شده اس��ت« :هر چی��زی که برای
بدن انس��ان مضر اس��ت خوردنش حرام است ،مگر در حالت
15
اضطرار».
 -7قواعد ديگر فقهيِ پشتوانة مراعات موازين بهداشتي

قواعدي همچون وجوب مقدمة واجب و حرمت مقدمة حرام
و اولويت دفع مفس��ده بر جلب منفع��ت و لغو خصوصيت و
اولويت و استحصاب و اصول شناختهای همچون كرامت ذاتي
انس��ان و حقوق انسانها چنان عرصهاي براي رشد و بالندگي
خدمات بهداشتي فراهم ميكند كه پيشتازي جامعة اسالمي
را در جهان در زمينة بهداشت و تأمين سالمت ميسر ميكند.
اگر امروز از چنين امتيازي بيبهرهايم ،بهس��بب بياعتنایي به
آموزهها و توصیههای بهداش��تی اسالمي است .اگرچه اسالم
مسلمانان را سالم و قوي و سربلند و مقتدر ميپسندد ،بهسبب
غفلتهاي گذش��ته و حال ،كفار در اين زمينهها از ما سبقت
16
گرفتهاند.
هزينههاي بهداشتي مصداق اسراف
نيست

بهداشت كمهزینه ،اما بسيار پربازده است.
گاهي بهداش��ت هیچ هزینهای ندارد ،اما
گاهي ه��م براي رعايت بهداش��ت از بعضي خرجهای دیگر
 15تحفالعقول ،ص 354
 16برای شرح بیشتر این مباحث ← آیين تندرستي ،تأليف نگارندة همین مقاله
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بايد صرفنظر كرد .با این همه ،اگر براي تأمين س�لامت نياز
به هزینه باش��د ،اين هزینه مصداق اس��راف نيس��ت ،در حالي
كه حتي دورريختن نصف ليوان آب مصداق اس��راف است.
ميليونها تومان هزينه براي رفع يك مش��كل بهداش��تي ،مث ً
ال
تأمين آب سالم يا دفع صحيح فاضالب ،اص ً
ال اسراف نيست.
حضرت امام جعفر صادق (ع) ميفرمايد« :آنچه براي تأمين
سالمت هزينه ميشود اسراف نيست؛ اسراف آن است كه مال
17
تلف شود و زيان به بدنبرسد».
تقدم پيشگيري بر درمان

با پيش��رفت علم و افزاي��ش آگاهي مردم
میتوان از بسياري از بيماريها و حوادث
پيشگيري کرد و اي��ن پیشگیری فقط
مختص بيماريهاي مس��ری نیس��ت و بيماريهاي غیرمسری
را نیز ش��امل ميشود .حتي ،امروزه ،درمورد بيماريهاي ارثي
و ژنتيك��ی نيز پيشگيریهای مهمي ميت��وان انجام داد .اگر
بيماري عارض شده باشد ،باز هم غالباً پيشگيري از عوارض
بعدي بيماري ميسر است.
همانگونه كه ،به فرمودة امیر مؤمنان علی (ع) ،گناهنكردن
آسانتر از توبهکردن است 18،پيشگيري از بيماري هم بهمراتب
از درمان بيماري ــ اگر درمانپذیر باشد ــ آسانتر است.
پيشگيري بر درمان مزاياي فراواني دارد :آس��اني ،هزينة
 17حر عاملي (ره) ،فصولالمهمه ،ص 498؛ اين روايت در تهذيب ش��يخ طوسي
(ره) نيز نقل شده است.
 18تحفالعقول ،ص 206

18
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کم ،فقدان درد و رنج ،آس��اني تربيت نيروي انساني مورد نياز
در مقابل دش��واري و پيچيدگ��ي كار تربيت نيروي درمانگر،
بینی��ازی از داروه��ای واردات��ی ،ايمني از ع��وارض جانبي
داروها 19،اتالفنش��دن فرصت كار بهس��بب بستريش��دن يا

دوران نقاهت ...
راههای پیشگیری در مورد انسان و محیط زندگی و عوامل
بیماریزا:
انسان :تغذية صحيح و كافي ،مراعات بهداشت فردي شامل
نظافت بدن و فعاليت بدني و استراحت كافي ،بهداشت لباس،
استفاده از واكسن در موارد الزم.
محي��ط زندگي :تهية آب س��الم ،دفع صحيح فضوالت و
زباله ،مبارزه با حشرات و موش و حيوانهای موذي ،جلوگيري
از آلودگ��ي هوا و آلودگی صوتی ،افزاي��ش آگاهي افراد از
بيماريها و راههاي پيشگيري از آنها.
عوامل بيماريزا :تش��خيص زوردرس و بهموق ِع بيماري و
ي مسری دارند،
درمانكردن آن ،جداسازي بيمارانی که بيمار 
شناسایي افراد حاملِ عاملِ بيماريزا ــ حتي اگر نشانههاي باليني
بيماري را نداشته باشند.
خالصه

 -1حضور شايسته و منظم و بانشاط زائران
ايراني در مراس��م ح��ج دفاع از انديش��ة
 19حضرت امام موسي بن جعفر (ع) فرمودهاند :هيچ دارویي نيست مگر اينكه
موجب انگيزش عارضهاي در بدن ميشود (يعني عوارض جانبي دارد) (کافی ،ج
 ،5ص  ،273حدیث .)29
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پيروي از اهل بيت (ع) و مایة آبروي ايران است .پيشگيري از
بيماريها و برخورداري زائران از سالمت كافي بخشدر راستای
همین حضور شايسته است.
 -2روحاني��ان محترم با نفوذ كلمه و رفتار مس��ئوالنة خود
ميتوانن��د در ارتق��ای فرهنگي زائران و س�لامت آنان نقش
مهمی داشته باشد.
 -3آموزههاي اسالمي در عاليترين شكل ميتواند به تأمين
و ارتقای س�لامت مردم كمك يا از اقدامات مؤثر بهداش��تي
پيشتيبانيکند.
 -4در حالي كه دشمنان اسالم با بهرهگيري از دستاوردهاي
علمي س�لامت را براي مردم خود بهارمغان آوردهاند و در مسير
ارتقایسالمتكوتاهينميكنند،هيچتوجيهيبرايکوتاهیدر
تأمينسالمتاهلايمان،بهویژهدرمراسمحج،پذیرفتنینيست.
 -5خداوند مس��لمانان را سالم و بانش��اط و آراسته به زيور
اخالق و در مسير كمال ميپسندد.
 -6بهداش��ت جزئي از معارف اسالمي و همسو با منويات
اس�لام برای سعادت بشر اس��ت و از همین روست که در فقه
پوياي اسالمي از هر اقدام هماهنگ با امر و نهي الهيِ مربوط به
ارتقای سالمت مردم حمايت شده است.
ي مقدم بر درمان آن است.
 -7پيشگيري از بيمار 
 -8راههاي آسان و مؤثري براي حفظ سالمت و پيشگيري
از بيماريه��ا و ح��وادث در مراس��م حج وج��ود دارد كه با
مشاركت مسئوالنة روحانیان محترم كاروانها بهخوبي ميتوان
به آنها دست يافت.

فصل دوم – توصيه هاي عمومي
آنچه كه يك زائر بايد بداند .
خداوند ،همانگونه كه افراد غيرعالم را به فراگيري مكلف ساخته ،افراد عالم
را نيز به آموزش مكلف کرده است.

20

اطالعات خاص مورد نياز حجاج را میتوان به دو بخش كلي
تقسیم کرد« :احكام و مناسك حج» و «آداب سفر و ايمني در
ح��ج» .در بخش اول ،عالوه بر آموزشهاي الزم در ايران ،در
طول س��فر و همزمان با مناس��ك حج نيز آموزشهاي نظري
و عمل��ي روحانیان محترم كاروانها تا بهپايانرس��اندن اعمال
استمرار دارد .در بخش دوم نيز با رسانهها و كتابها و نشريهها
و سخنرانيها و غيره تالش ميشود تا اطالعات الزم به زائران
داده ش��ود .با این همه ،وقتی زائر به اميد ادای صحيح مناسك
و اطاع��ت از پروردگار همة حواس خ��ود را براي فراگيري و
ادای تكليف خود بهكار گرفته و به راهنمایي روحانیان محترم
تكيه کرده ،بيان نكاتي از آموزشهاي مربوط به بخش دوم ،كه
 20نهجالبالغه ،حکمت .478

22
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بيشك پيشنياز ادای مناسك توأم با برخورداري از سالمت
و نش��اط كافي اس��ت ،تأثيري دوچندان در رفت��ار او خواهد
گذاشت ،بهخصوص كه آموزشدهنده ،عالوه بر پشتوانههاي
ديني ،خود عامل به آن آموزهها باشد.
از سوي ديگر ،به توصية حضرت رسول اكرم (ص) به اهل
علم ،جاي سكوت در مقابل نيازهاي آموزشي ديگران نيست،
21
همچنانكه آنان نيز موظفاند بپرسند و بیاموزند.
آمادگي براي سفر

آمادگي براي س��فر ح��ج مقدماتي دارد:
توبه ك��ردن ،دله��اي به ناحق رنجيده را
راضيكردن ،حقوق الهي پرداختنش��ده
را پرداختن ،از معاش��ران حالليت طلبيدن ،جان و جسم خود
را براي بس��تن پيماني دوباره با خدا آماده كردن ،فراهم كردن
وسايل شخصي مورد نياز.
معموالً هر زائری در اين سفر به موارد زیر نياز دارد:
لباسه��اي زير (نخي و فاق��د الياف مصنوع��ي) ،دمپایي
عاجدار ،لباس احرام ،صابون بدون بو ،تيغ و خود تراش (براي
سرتراشيدن مردان در منا) ،حوله ،قيچي كوچك و ناخنگير،
مسواك و خميردندان ،شانه ،كيسة مخصوص قراردادن كفش
در حرمه��ا ،داروهاي مورد مصرف ش��خصي به ميزان كافي،
ماسك غيردوخته و عينك پالستيكي (براي استفاده در هنگام
رمي جمرات) ،زيرانداز مناسب براي نمازگزاردن.
 21اشاره به حديث منقول از آن حضرت به شمارة  2833در جلد  10كنزالعمال.
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تذكری الزم و تكراري

كسي كه براي لبيكگفتن به خدا خود را
آمادهميكندبایدانديشةاستعمالدخانيات
را ،كه مصداقي روشن از اضرار به نفس و
غير و اس��راف و بدآموزي و مقدمة اعتياد است ،از ذهن خود
بيرون كند .حتی برخي از مراجع عظام نیز حكم به حرمت آن
دادهاند .مواد مخدر نیز ،صرفنظر از قبح ش��رعي و اجتماعی
آن ،خطری جدي براي شخص معتاد است؛ و براساس قوانين
كشور عربس��تان ،در صورت مش��اهدة مصرف یا حمل مواد
مخدر برخورد س��ختگیرانة با متخلف میشود و این سبب
لطمهخوردن به آبروي ايران اس�لامي و پيروان اهل بيت (ع)
میشود.
يك نكتة اخالقي ديگر

اگرچه در س��الهاي اخير بهندرت ديده
شده كه زائران ایرانی با لباسهاي نامناسبی
كه موج��ب وهن هموطنان میش��ود در
كوچه و خيابان رفتوآمد کنند ،باز هم توصيه به آراس��تگي
سفارشي منطقي اس��ت ،بهويژه كه پیشوایان ما هنگام ورود به
مساجد بسیار آراسته و پاکیزه بودهاند.
ضمناً ،با توجه به حساسيت عجيب و بهانهجويانة بعضي از
مأموران هنگام لمس و بوسيدن در و ديوار اماكن متبركه ،جا
دارد با تذكرات خيرخواهانه زائران را از برانگيختن حساسيت
مأموران برحذر بدارند.

24
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حمل غذا از ايران

از لحظة حركت زائ��ران از فرودگاههاي
ايران تا بازگش��ت ب��ه ميهن ،ان��واع مواد
غذایي مورد نياز زائران پيشبيني شده و به
آنها داده ميش��ود؛ بنابراین ،هيچ نيازي به حمل مواد غذایي
فاسدش��دني ،از جمله غذایي كه در هواپيما توزيع ميش��ود،
نيست.
اگ��ر میان زائران هنگام انتقال به ف��رودگاه جده و از آنجا
به مك��ه مكرمه يا مدينه منوره غذایي توزيع ش��ود ،حتي اگر
هنگام توزيع غذا ميل به مصرف آن نداشته باشند ،باید از حمل
غذاها ب��ه اتوبوسها خودداري كنند؛ زيرا ب��راي پذيرایي در
داخل اتوبوس ميوه و نوشيدني و مواد غذایي مناسب ديگری
پيشبيني شده است.
گاهي زائران با خود مقداري خشكبار و مانند آن از ايران به
همراه ميبرند كه اشكالي ندارد.
در فرودگاه

دورش��دن زائران از محل استقرارشان در
فرودگاه گاهي مش��كالت فراوانی براي
آنها و مسئوالن كاروان بهبار میآورد.
زائران براي رفتن به دستشویي با خود صابون براي شستن
دستها به همراه داشته باشند .با توجه به استفادة شمار کثیری
از زائران از دستشوييها ،خطر انتقال آلودگي ناشی از نظافت
ناكامل و دس��تزدن به دستگيرهها و س ِر شيرهاي آب و غيره
هست.
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ورود به مكه و مدينه

به استثنای كساني كه مستقيماً از فرودگاه
مدينه به محل اس��تقرار خود در اين شهر
ميروند ،دیگران با اتوبوس فاصلة فرودگاه
جده تا مدينه را پس از چندين ساعت میپیمایند و قطعاً خسته
ب��ه مقصد ميرس��ند .بنابراین ،عاقالنهترين كار اس��تراحت و
خودداري از تعجيل در عزيمت به حرم است ،بهخصوص كه
همزمان با استراحت فرصت استحمام براي همه فراهم میشود.
مؤكدا ً توصيه ميش��ود از قرارگرفت��ن در مقابل باد كولر،
بهخصوص بعد از حمامكردن يا با بدن عرقكرده ،اجتناب شود.
بهداشت فردي ،ضرورتی بسيار مهم

ممكن اس��ت كس��اني در كش��ور خود
در موازي��ن بهداش��تي را چن��دان جدي
رعایت نکنند ،اما در س��رزميني كه انواع
ميكروبهای ناآش��نا با بدن انس��ان وجود دارد ،چارهاي جز
رعايت بهداش��ت ف��ردي بهمراتب بيش از آنچ��ه معموالً در
کشور خود مراعات ميکردند نیست .رعایت این موارد بسیار
مهم اس��ت :شستن مكرر دستها با آب و صابون (مخصوصاً
پس از خروج از دستش��ویی) ،اس��تفاده از ليوان شخصي يا
يكبارمص��رف مطمئن براي آش��اميدن آب ،خ��ودداري از
خوردن غذاي خارج از كاروان ،خودداري از نگهداري غذاي
خود يا همس��فران در اتاقها ،كوتاه نگاهداشتن ناخن ،التزام به
استفاده از شانه و حوله و دیگر وسايل شخصي (نه مشترک).
اگر در دستشوييها صابون يا مواد شوينده نباشد ،احتمال
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خطر جدي است.
گاهي میپرس��ند که صابون جامد آیا خ��ود عامل انتقال
آلودگي اس��ت؟ در پاس��خ بايد گفت که ،با صابون جامد دو
بار باید دستها شسته ش��ود ،آلودگيهاي احتمالي صابون با
شستوشو در مرحلة اول و آلودگيهاي ديگر با شستوشوي
بار دوم برطرف خواهد شد.
باید به رعايت حقوق دیگر زائران و نیز خودداري از س��ر
و صدا و محكمبس��تن درها و روشنكردن چراغها در ساعت
خواب دیگران و هر كار ديگري كه موجب آزار زائران ديگر
شود تأكيد جدي شود.
نظافت اتاقها و هتل

اگرچه کس��انی مس��ئول نظاف��ت هتل و
اتاقه��ا و تعويض ملحف��ه و جمعآوري
زباله و غيرهاند ،بدون همكاري و احساس
مس��ئوليت همة زائران اين مهم محقق نخواهد شد .متأسفانه،
گاهي بهعلت كمبود خدمتگزار زن محل استراحت خانمها
با مش��كالت بيشتري مواجه است .بنابراین ،الزم است خیلی
جدي اين موضوع پيگيري و مدير كاروان مطلع شود.
استفاده از دستشویي مشترك مس��تلزم مراعات بيشتر
نظافت و دقت است .توالتهاي فرنگي براي بسياري از زائران
ناآشناست و گاهي نمیتوانند درست از آنها استفاده کنند و
احياناً از كف توالت و حمام براي دفع ادرار استفاده میکنند،
كه اين كار خطرهای بهداش��تي و آلودگي جدي در پي دارد.
از اين رو ،انتظار ميرود كه درمورد نحوة استفاده از توالتهاي
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فرنگي راهنمایيهاي الزم صورت گيرد.
ي كار درست و
شستوش��وي لباس در كاسة دستش��وي 
بهداش��تی نيست؛ باید لباسها را در تش��ت يا ظروف خاصي
شست .در ضمن لباسها را باید طوری پهن کرد كه با لباسهاي
ديگران اش��تباه نشود و لباسهاي زير هم نباید در معرض ديد
افراد قرار گیرند.
چند تذكر ديگر

رعايت نظافت معابر و اماكن حافظ آبروي
ملي و نش��انة فرهنگ غنی ايرانيان است.
الزم اس��ت روحانیان محت��رم کاروانها
بر این موارد تأکید کنند :انداختن زبالهها فقط در س��طلهاي
مخص��وص زباله ،خودداري از انداخت��ن آب دهان در معابر،
حفظ متانت و آرام صحبتكردن ،دقت در موقع سوارش��دن
بر پلهه��اي برقي ،عب��ور از عرض خيابان فق��ط از محلهاي
خطكشيش��ده و مجاز ،مراقبت در هنگام عب��ور از خيابان با
توجه به سرعت زياد اتومبيلها در عربستان ،استفاده از پيادهرو.
نكتة ديگر مراقبت از وس��ایل است .در صورت گمکردن
وسایل ،به مأموران ايراني يا نهايتاً به اولين كاروان ايراني ،براي
كسب راهنمايي ،مراجعه کنید.
زمان مناسب ادای مناسك

بسيار ديده ش��ده كه زائران خستة تاز ه از
ميقاترس��يده را براي سرعتبخشیدن به
اعمال و خارجكردن آنها از لباس احرام
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به حرم ميبرند .اين كار به صالح هيچكس ،بهخصوص زائران
سالخورده ،نيست .حتی استراحتی مختصر ميتواند آمادگي و
نشاط الزم را براي زائران فراهم آورد.
اعمال حج را پروردگار مهربان آس��ان تشريع كرده است،
اما گاهي چنان به زائران نگراني و ترس از نادرستي اعمال القا
ميش��ود كه آنها برای انجام اعمال دچار دلشوره میشوند و
گاه اعتماد به نفسشان را از دست میدهند ،در نتيجه ،شكهاي
بيجا میکنند و وسواس میگیرند .حضور مسئوالنة روحانیان
محترم همراه زائران و مراقبت از زائراني كه از نظر جس��مي يا
رواني نيازمند حمايت و اعتماد به نفساند موجب آرامش آنها
و اطمینان از صحت عمل و ،در نتيجه ،خش��نودي پروردگار
خواهد شد.
طوافهاي مس��تحبي هنگام ازدحام مس��جدالحرام نه تنها
خداپسندانه نيس��ت ،بلكه در مواردي كه موجب آزار زائران
ديگر و دش��وارکردن طوافهاي واجب آنها ميشود چهبسا
گناه نيز داشته باشد.
 تذكری براي ميقات

غس��ل مس��تحبي در ميق��ات و س��پس
برتنکردن لب��اس احرام ،آن هم در حالي
كه بدن كام ً
ال خشك نيست ،و سوارشدن
بر اتوبوسهاي بیسقف و طي مسافت طوالني از مسجد شجره
يا جحفه تا مكه خطر سرماخوردگي و سينوزيت و مشكالت
جدي ديگر را در پی دارد .از این رو ،در چنين موقعیتی بايد از
غس��ل در ميقات چشم پوشید .بد نيست اضافه كنيم كه بسيار
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اتفاق افتاده كه زائر پس از غس��ل ،در حالي كه موي س��رش
كام ً
ال خشك نيست ،نياز به وضو پيدا كرده و وضو گرفته ،در
حالی كه جاي مسح س��رش مرطوب بوده وضويش نادرست
بوده است.
 تذكری اخالقي

اگرچه تهية س��وغات مس��تحب اس��ت،
افراط در جستوجوي كاالها در بازارها
و چانهزدنه��ا و گفتوگوه��اي طوالنی
درمورد اجناس ،گذشته از آنكه در شأن زائران ايراني نيست،
روح عبادت را از انسان ميگيرد ،بهخصوص اگر زائر هم قصد
حرمرفتن و هم قصد بازاررفتن را در يك زمان داشته باشد.
آوردن اجناس خريداريش��ده به داخل حرم ممنوع است
و بسيار اتفاق افتاده كه زائران به همين دلیل از حضور در نماز
جماعتبازماندهاند.
در عرفات و مشعر و منا

زائ��ران در عرف��ات و خ��ارج از چادرها
وظيفة عبادي خاصي ندارند و دورش��دن
از چادرها در آن ازدحام عجيب و شباهت
چادرها به يكديگر ممكن است باعث گمشدن و سرگرداني
و ،در نتيجه ،خستگي و نگراني زائر و اطرافيان آنها شود.
ش��لوغي و شرايط دش��وار اس��تفاده از دستشویی و نبود
صابون در محل دستشوييها و التزام زائران به استفادهنکردن
از صاب��ون معطر مش��كالت فراوانی برايش��ان ايجاد ميكند.
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نظم بعضي و مسائل ديگر
صفهاي طوالني و مراعاتنکردن ِ
اقتضا ميكند كه توصيههاي الزم به آنها داده شود ،از جمله
اينكه حتماً با خود صابون بيبو همراه داش��ته باشند و مبادا به
بهانة مُحرمبودن در پاكيزگي آنها خللي ایجاد شود.
ديده شده كه برخي زائران بهرغم نياز به حمام از بيم آنكه
در شرايط احرام اشكالي در اعمال آنها پيدا شود از حمامكردن
خودداري ميكنند .اين نگراني ،كه منش��أ آن پوش��اندن سر
با حوله و ممنوعيت پوش��اندن س��ر در حالت احرام است ،راه
چارهای آسان دارد :حمامكردن بدون پوشاندن سر با حوله!
ترافيك بسيار سنگين و آزاردهندة ميان عرفات تا مشعر و
بيخوابي زائرانی كه بايد پس از طلوع آفتاب مش��عرالحرام را
بهسوي منا ترك كنند و گرد و غبار بسیار در اين مسير و صدا
و دود اتومبيلها و رفتوآمدهاي دس��تهجمعي سبب ميشود
كه زائرانی وارد منا شوند که شديدا ً نيازمند استراحت و تجديد
قوایند .پس ،اين اشتباهی بزرگ اس��ت كه زائران برای اتمام
زودتر اعمال حج درست در ساعات اوج ازدحام و بينظمي در
محل جمرة عقبه ،بالفاصله بعد از ورود به منا براي رمي جمرة
عقبه حركت كنند ،در حالي كه شرع مقدس وقت کافی براي
اين عمل تعيين كرده است.
حتي بعد از استراحت نباید زائران بهصورت انفرادي و بدون
راهنما به جمرات بروند .زائران كمتوان و سالخورده هم نباید
بهجاي گرفتن نايب از ميان همكاروانيها خودشان رمي جمره
كنند.
بسياري از حوادث مناسك حج در همين مراسم رمي جمرة
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عقبه اتفاق ميافتد و برخی هم كه كاروان خود را گم ميكنند
در گرماي هوا گرفتار گرمازدگي و در غير فصل گرما گرفتار
رنج و اضطراب ميشوند.
از ح��وادث مهم در جريان رمي جم��ره ،غير از افتادن زير
دس��ت و پا ،آسيبهاي چشمي ناش��ي از برخورد سنگهاي
پرتاب شده است .در این موقعیت ،داشتن عينك پالستيكي،
بهخصوص عينكي كه سمت راست و چپ آن محافظي براي
چشم دارد ،بسيار مفید است.
همه ساله ،تعدادي از زائران كه دمپایي آنها در اين ازدحام
از پايشان درميآيد و تالش ميكنند آن را دوباره بپوشند دچار
حادثة زير دستو پا رفتن ميشوند.
از سرتراش��يدن ب��ا تيغ و خودت��راش مش��ترك باید جدا ً
خودداري شود؛ زيرا ممكن است به انتقال بيماريهاي مهمي،
مثل هپاتيت  ،Bمنجر ش��ود .به عالوه ،پراكندهش��دن موهای
تراش��یده شده در منا ،بهخصوص موقع وزش باد ،منظرة بسيار
زشتي به سرزمين مقدس منا ميدهد ،و همچنین ممکن است
باعث شیوع بيماري نیز بشود .بنابراین ،در هنگام تراشیدن سر
باید از كيسههاي مخصوص جمعآوري مو استفاده شود.
بعضي از زائران در منا مخفيانه میخواهند گوشت قرباني
تهیه کنند اقدام ميكنند .موقعیت قربانگاه و بازرس��ينکردن
گوشت و علل فراوان ديگري كه خطرهای احتمالي را در پی
دارد سبب ميشود جدا ً از روحانیان محترم كاروانها بخواهیم
اين گروه بس��يار اندك از زائران را از آوردن گوش��ت قرباني
منعکنند.
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نكتههایي در مورد تغذيه در حج
مقدمه

همانگونه كه قب ً
ال اش��اره شد ،تأمين مواد
غذاي��ي مورد ني��از از لحظ��ة حضور در
ف��رودگاه در اي��ران تا بازگش��ت به وطن
برنامهريزي شده و سازمان هواپيمایي و سازمان حج و زيارت
عه دهدار آناند .بنابراین ،نه نيازي به آوردن مواد غذايي از ايران
است و نه خريد آن در عربستان.
بررسيها حاکی از آن است كه سهمیة غذایي زائران بيش
از نياز جس��مي و فراتر از فعاليت بدني آنهاس��ت و اين بدان
معناست كه باید برنامة غذایی آنان را اصالح کرد ،اما مسئوالن
حج بنا به مالحظات گوناگون فع ً
ال ،بهرغم اطالع از اين فزوني
مقدار ،غذاي فراوانی در اختيار زائران قرار ميدهند تا هيچكس
بهسبب بیمیلی به غذايی خاص يا تمايل به صرف بيشتر غذا
احساس كمبود نكند و نيازي به خريد و صرف غذا در بيرون
كارواننداشته باشد.
ام��ا معناي اي��ن اقدام نيس��ت كه زائ��ران بای��د پرخوري
کنند ،مخصوصاً ب��ا توجه به اینکه بیشتر زائران میانس��ال
و س��الخوردهاند و چنين حجمي از غذا برایش��ان مضر است.
بنابراين ،توصيه ميش��ود كه زائران به تناس��ب نياز و عادات
قبلي خود مواد غذایي را مصرف كنند ،وگرنه ممكن اس��ت
مشكالت فراواني مثل اضافهوزن و افزايش قند و چربي خون و
تشديد عوارض ديابت نوع  2برايشان پيش آيد.
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ويژگيهاي اصلی تغذية خوب
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تغذية خوب دو ويژگي عمده دارد:
 )1تأمين نيازهاي غذایي به تناس��ب س��ن
و جن��س و ميزان فعالي��ت و دماي محيط
زندگي و حالت سالمت يا بيماري؛  )2سالمبودن مواد غذایي،
چنانکه نه در كوتاهمدت موجب بيماري و آسيبرس��اني به
سالمت انسان شود و نه در درازمدت.
درمورد قسمت اول توضيحاتي داده شد و توصيه شد زائران
ِ
وضعیت بدنش��ان غذا بخورن��د و پرخوری نکنند،
با توجه به
ِ
بیماری قند خون يا فشار خون يا
بهخصوص كساني كه دچار
چربي خون هستند.
در مور ِد سالم بودن موا ِد غذایی ،كه با تهيه و طبخ و توزيع
غ��ذا ارتب��اط دارد و فع ً
ال ب��ه دو روش در مراس��م حج تأمین
میشود )1 :طبخ در آشپزخانههاي متمركز (دو آشپزخانة بسيار
مجهز در مكه و دو آشپزخانة بسيار مجهز در مدينه) كه ناهار و
شام حدود دو -سو ِم زائران را تأمين میكنند؛  )2طبخ غذا در
آشپزخانةكاروان.
غذاهایي كه در آشپزخانههاي متمركز تهيه ميشوند تحت
نظارت مستقيم كارشناسان مقيم و بازرسان مركز پزشكي حج
ق��رار دارد .غذاي آماده بالفاصله به داخل هيترها (گرمكنها)
منتقل ميشود و در دمای بیش از  70درجه و ،ترجيحاً و برای
احتیاط ،باالي  80درجه نگ��هداري و حمل و تحويل كاروان
داده ميشود .در کاروان نیز تحويلگيرندگان با نظارت پزشك
كاروان دقت میکنند كه غذا كام ً
ال داغ و تا لحظة توزيع ميان
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زائ��ران همچنان در هيترهای متصل به برق باش��د و دماي آن
همچن��ان باالي  70درجه بماند .س��پس ،موق��ع توزيع غذا ،با
پوشيدن دستكش يكبار مصرف و زدن ماسك به دهان و
بيني ،خیلی سریع غذا را در ظروف پاكيزه کشیده و در اختيار
زائران قرار ميدهند .زائران نيز با توجه به ساعت تعيينشده بايد
غ��ذاي خود را تحویل بگیرند و صرف کنند و از بردن غذا به
اتاقها و نگهداري آن جدا ً خودداري کنند.
نكتة بسيار مهمی كه انتظار ميرود كام ً
ال مورد توجه باشد
وجود زنجيرة داغ (نه زنجيرة گرم) اس��ت؛ يعنی ،غذا از زمان
كاملش��دن طبخ تا لحظة توزيع باید پيوسته داغ بماند .غذاي
داغ غذايي اس��ت كه ،اگر به ظرف آن دس��ت بزنيم ،دستمان
میسوزد و داغیش تحملناپذیر است.
نق�ش پزش�كان كاروان در تأمي�ن
غذاي سالم

خواه غ��ذاي زائ��ران از آش��پزخانههاي
متمركز تهيه ش��ود و خواه طب��خ غذا در
كاروان ص��ورت گيرد ،پزش��ك كاروان ،ع�لاوه بر وظايف
پزشكي خود ،بر سالمت غذا و كيفيت كار آشپزخانه كاروان
نيزنظارتمستقيم میکند.
در چند س��ال اخير كه طرح استقرار پزشك در كاروانها
با موفقيت صورت همراه بوده ،آموزشهاي ضروري نيز براي
نظارت بر تهيه و توزيع غذا به آنها داده شده اس��ت .بنابراین،
هماهنگي و همكاري با پزش��ك كاروانا به نفع زائر اس��ت و
انتظار ميرود روحانیان محترم كاروانها ،الاقل روزي يك بار،
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با پزش��ك كاروان ،ولو در حد چند دقيقه ،ديدار و گفتوگو
کنند.
تذك�ری مه�م درم�ورد غذاه�اي
رژيمي

در جريان برگزاري مراسم حج و استفاده
از برنامه غذایي تعيينشده و كثرت تعداد
جيرة غذایی زائران ش��رايط تهية غذاهاي متنوع مهيا نيست؛ با
وجود اين ،از پزش��كان محترم كاروانها خواسته شده كه ،با
توج��ه به تعداد بیماران و نوع بيماري آن��ان ،در حد مقدور از
آش��پزخانة متمركز غذاي رژيمي تهیه کنند .آش��پزخانههاي
متمركز ،بهصورت محدود و بنابه درخواست کاروانها ،براي
زائرا ِنبيمارغذايرژيميتهيه میكنند.اینآشپرخانههاتعدادي
از جيرههاي غذایي را بهصورت مرغ و گوشت و ماهي آبپز
يا بخارپز و بدون نمك و ادويه همراه مقدار كافي سيبزميني
آبپز و گوجهفرنگي و خيار و ليموترش و س��وپ بينمك
به كاروان تحويل میدهند و بقیة غذاها را بهصورت معمولي
تهيه و توزيع میکنند .از اين غذاي رژيمی پايه بیمارهای فشار
خونی و قلبي و كليوي و ديابتيها و  ...با نظارت پزشك كاروان
میتوانند استفاده كنند؛ همچنین میتوان رژيم غذایي بينمك
را با قراردادن ليموترش در كنار آن و افزودن كمي روغن مايع،
بهخصوص روغن زيتون ،براي زائران بيمار خوشايند ساخت
و با توجه به ميزان كربوهيدرات مجاز براي بيمار ديابتي غذاي
كافي و مناس��ب را از همين رژيم غذایي پايه انتخاب و تجويز
ک��رد .در موارد دیگر نيز ميتوان از اين غذاي رژيمي و حتي
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غذای معمولي (به تناسب نوع بيماري) رژيم مناسبی را مشخص
کرد و در اختيار بيمار قرار داد .خوشبختانه ،با توجه به امكانات
آش��پزخانههاي متمركز و مهارت و دلسوزي آشپزهاي متعهد
و زحمتكش ،تهية غذاهاي آبپز و بخارپز با استقبال بسيار
خوب بيماران و حتي دیگر زائران مواجه شده است ،چنانکه
بسياري از زائران سالم نيز درخواست ميكنند براي آنها غذاي
رژيمي پايه تهيه ش��ود .اين خبر خوبی اس��ت ك��ه ،با ارتقای
فرهنگ تغذيه ،مردم بهجاي غذاهاي س��رخكرده به غذاهاي
آبپز و بخارپز ساده روی آوردهاند؛ این خود ارتقای سالمت
آنان را در پي دارد.
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چند نكته در مورد مشكالت تغذيهاي زائران
سالم و بيمار و چند تذكر مفيد
دیابت نوع  1و 2

زائران دیابتی نوع  1غالباً با اطالعات کافی
و آگاهی از مراقبت های پزشکی ضروری
هم پزشک کاروان را مطلع میسازند و از
او درخواست راهنمایی در مواقع الزم را می کنند و هم خودشان
کموبیش مراقب خود و مصرف بهموقع انسولین و تقسیم غذایی
روزانة خودند ،به گونهای که خطر هیپوگلیسمی(افت فند خون)
پس از مصرف انسولین پیش نیاید .اما بیش از  90درصد موارد
دیابت از نوع دوم است که باید با رژیم غذایی و پیشگیری از
اضافهوزن و ورزش و در صورت لزوم داروهای کاهشدهندة
قند خون کنترل شود.
ِ
دیابت نوع  2در میان س��الخوردگان بس��یار شایع است ،و
آموزش زائران و توجه ویژه به موارد ش��ناختة این نوع دیابت
بس��یار مهم است .نوشابه ،که متأسفانه هنوز طرفداران بسیاری
دارد ،عالوه بر مواد مضری مثل رنگ و گازکربنیک و کارامل
و اس��ید فس��فریک و مواد نگهدارنده ،مقدار فراوانی هم قند
دارد .یک قوطی نوشابه به حجم  300میلیلیتر حدود  45گرم
قن��د دارد ( 45گرم قن��د یعنی ح��دود  30حبه قند کوچک
 1/5گرمی یا تقریب��اً  7/5عدد حبه قند خیلی بزرگ  6گرمی
که برای کاروانهای حج در عربس��تان خریداری می شود) و
این قن ِد بسیار زیادی است .نکتارهایی که به جای نوشابه توزیع
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می ش��ود و معموالً زائران آنها را آبمی��وه میدانند ،اگرچه
بهسبب آنکه شربت تهیهشده از عصارة تغلیظشده میوههاست
و زیانهای نوش��ابههای گازدار را ندارد ،هم قند فراوانی دارد.
معموالً قوطیهای  200تا  250گرمی آنها نیز نزدیک  30گرم
قند معمولی (معادل  20حبه قند کوچک  1/5گرمی) قند دارد.
مربایی که در صبحانه توزیع میشود نیز سرشار از قند است.
خوشبختان��ه ،زائ��ران مبتال به دیابت ن��وع  ،2در صورت
خودداری از مصرف نوشابه ،می توانند از مسئوالن کاروان دوغ
بگیرند و یا الاقل نوشابه و نکتار و مربا را همراه سوغاتیهایی
که گرفتهاند برای بستگان سالم خود ببرند.
بیماران سنگدار و کلیوی

اگرچه بیمارانی که الزم است آب کافی
بیاشامند به آب بهداشتی دسترسی دارند،
باز این تذکر الزم است که بهترین نوشابه
آب اس��ت و باید تالش کنند آن قدر آب بنوش��ند که تقریباً
مع��ادل همان مقدار ادراری که در ای��ران دفع میکردند ادرار
کنند .مطلب مهم دیگر این است که غالباً افراد باالی  40سال
بهعلت کاهش احس��اس تش��نگی (بد ِن نیاز ب��ه آب دارد اما
احساس تشنگی شخص نمیکند) کمتر آب مینوشند ،اما با
توجه به این مطلب باید در فواصل بین وعده های غذایی و طی
روز (و نه هنگام صرف غذا) آب کافی بنوشند.
چای کمرنگ را هم میتوان بهجای آب مصرف کرد (البته،
بهس��بب وجود مواد موجود در چای ،ازجمله ترکیباتی که به
دفع پتاسیم از بدن کمک می کند ،نمی توان چای کمرنگ را
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جانش��ین خوبی برای آب دانست) ،به شرط آنکه به این بهانه
قند و شکر بیش از مقدار الزم مصرف نشود.
یبوست ،مشکل تقریب ًا عمومی

موارد زیر از عوامل زمینهساز یبوستاند:
کمبود فیب��ر غذایی بهعل��ت محدودیت
مصرف س��بزی و میوه ،مصرف نانهای
بدون سبوس ،دسترسینداشتن به دستشویی در برخی مواقع
(بهخصوص پس از صرف غذا که موج گاستروکولیک میتواند
موجب احساس دفع شود) ،مصرف چای پررنگ ،خوردن موز
(بهخصوص موز نارسیده) و ترجیح آن بر میوههای فیبرداری
چ��ون پرتقال و انگ��ور ،کمتحرکی و ننوش��یدن آب کافی،
نوشیدن نوشابه های سیاه که کارامل یا قند سوخته دارند.
زائ��ران در ای��ام حج با آش��امیدن آب کاف��ی در فواصل
وعدههای غذایی میتوانند خیلی از مشکالتشان را بهآسانی و تا
حدودی برطرف کنند .حذف مواد یبوستزای مذکور نیز به
حل این مشکل کمک می کند.
بعض��ی از زائران باتجرب��ه ،برای رفع این مش��کل ،قبل از
خواب ش��ب ،از خیس��اندة آلو و انجیر (از هر کدام  10عدد)
میل میکنند و ،ضمن لذتبردن از این غذای کمپوتمانند ،به
یبوست نیز دچار نمیشوند.
موز و حساسیت

وج��ود مق��دار فراوان��ی از م��اده پن��ج
هیدروکس��ی تریپتامی��ن در موز س��بب
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پیدای��ش ج��وش در دهان و خ��ارش بدن و یبوس��ت مزاج
کس��انی می ش��ود که در خوردن این می��وة خوشخوراک
افراط میکنند .راه درمان آنها حذف موز یا محدودکردن
مصرف این میوه است.
چای با قند یا با شکر
تفاوت مصرف
ِ

شکی نیس��ت که تماس دندان با قند آثار
س��وء و تخریب��ی دارد ،اما معم��والً برای
ش��یرینکردن یک لیوان  240میلیلیتری
چای دس��تکم  18تا  20گرم ( 2قاش��ق غذاخوری) ش��کر
مصرف می شود .همین مقدار چای را ،اگر زیاد گرم نباشد ،با
 2حبه قند  1/5گرمی می توان بهآسانی میل کرد.
تغذیة ویژه در عرفات و منا

وضعیت اس��تثنایی وق��وف در صحرای
عرف��ات و بیتوته در منا و دش��واریهای
ناش��ی از آن و ترافی��ک وس��ائط نقلیه
خطرهای بهداشتی خاصی دارد که یکی از راههای پیشگیری
از آنها اس��تفاده از غذاهای س��ادهتر و گاهی حاضری است.
ممکن است با توجه به نوع فعالیت های بدنی این ایام این سؤال
مطرح ش��ود که چرا بهجای تغذیة تقویتی از تغذیة محدودتر
استفاده می شود .در پاسخ باید گفت انتخاب غذای ساده تر و
ِ
جدی کالری مصرفی نیست و حتی
حاضری بهمعنای کاهش
اگر چنین کاهشی اتفاق می افتاد ــ که البته این طور نیست ــ
اهمیت پیشگیری از مخاطرات بهداشتی بیش از این است که
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به آن کمتوجهی شود.
از پزش��کان محترم کاروانها جداً درخواس��ت می ش��ود
ک��ه دمای غذای پخت��ه را ،بهویژه اگر در آن گوش��ت وجود
داشته باشد ،با لمسکردن بدنة ظروف بررسی کنند تا از ادامه
زنجیرة داغ مطمئن شوند.
استفاده از لیوانهای یکبار مصرف
برای صرف چای

اگر چای در لیوانهای بلوری مخصوص
هر زائر ریخته شود ،بهتر است؛ اما ،وقتی
چنین امکانی فراهم نیست ،میتوان از لیوانهای یکبار مصرف
هم اس��تفاده کرد .لیوانه��ای یکبار مصرفی ک��ه از جنس
پالس��تیک ش��فافاند برای چای داغ اص ً
ال مناسب نیستد ،اما
از لیوانهای ش��یریرنگ می توان اس��تفاده ک��رد .البته ،انواع
دیگ��ری از لیوانه��ای یکبارمص��رف وجود دارن��د که از
سلولز ساخته شدهاند و مناس��بترند ،اما ممکن است بهسبب
محدودیتهایی دسترسی به این لیوانها کام ً
ال میسر نباشد.
شستوشوی میوه

گاهی بهس��بب اینکه برخی میوهها در
کاغذ مخصوص (نظیر س��یب و پرتقال)
پیچیده شدهاند شستوشوی آنها جدی
گرفته نمیشود ،در حالی که همان کاغذها یا پوست اینگونه
میوهها به ترکیباتی نظیر اورتو فنیل فنل(پوش��ش ش��یمیایی
قارچکش) و یا دیفنیل آغشته است و شستوشوی پوست
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میوه و نه پاککردن س��طح آن با دس��تمال کام ً
ال ضروری
است.
آب سرد و لیوانهای یکبارمصرف
در حرم های شریفه

اگرچه در حرم های شریفه در یک سمت
منبعه��ای آب لیوانهای یکبارمصرف
و در س��مت دیگ��ر آنه��ا لیوانه��ای
مصرفش��ده را قرار می دهند ،خیلی ها اش��تباهی لیوانهای
مصرفشده را در جای لیوانهای سالم میگذارند .بنابراین،
زائران باید حتم��اً به این نکته توجه کنند .ضمناً ،یک تذکر
مفید دیگر خودداری از آشامیدن آب بسیار سرد است؛ زیرا
آب بسیار سرد موجب تحریک مخاط گلو و مجاری تنفسی
و ،در نتیجه ،آزردگی زائران می شود.
رنگهای مصنوعی

تارترازین ( ) Tartrazineنوعی رنگ
مصنوعی اس��ت ک��ه به رن��گ زعفران
اس��ت .این رنگ بهعلت آثار سوئی که
در سیس��تم عصبی می گذارد حدود  30س��ال است که در
ایران ممنوع اعالم شده است ،اما گاهی زائران ایرانی ندانسته
آن را ،که غالباً ساخت انگلستان است ،خریداری می کنند ،و
احتماالً با توجه به چندبرابرشدن قیمت زعفران زائران تمایل
بیشتری به خری��د آن و احیاناً مص��رف آن همراه با کمی
زعفران نشان میدهند .از این رو ،انتظار می رود کارشناسان
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و نیز پزشکان کاروان هم با مصرف غیرقانونی آن در کاروان
برخورد کنن��د و ه��م به روش��نگری موضوع ب��رای زائران
بپردازند .از روحانیان محترم كاروانها نیز انتظار ميرود ،در
صورت مشاهدة رنگهاي مصنوعي ،زائران را از زيانهاي
آنها مطلع سازند و توصيه كنند كه با پزشك كاروان در اين
باره گفتوگو كنند.

فصل سوم :بيماريهاي شايع در حج و راههاي
پيشگيري از آن
مقدمه
حضور پزشكان آموزشديده در كاروانها از آغاز حركت از
ايران تا پایان حج و بازگشت به ايران طرح موفقی بوده است.
پزش��کان از وضعيت جس��ماني و س��وابق بيماريهاي زائران
باخبرند؛ از اين رو ،از روحانیان محترم كاروانها تقاضا ميشود
در جلسات سخنراني و بيان احكام و مناسك حداقل هر جلسه
 5ت��ا  10دقيقه وقت در اختيار پزش��ك كاروان قرار داده و از
ايشان براي آموزشهاي ضروري و توصيههاي عمومي دعوت
و زائران را به شنيدن سخنان پزشك ترغیب کنند .در فصل اول
اين كتاب نیز درمورد تأکید ش��رع مقدس بر حفظ سالمت و
رعایت بهداشت سخن گفتیم .پس روحانیان محترم میتوانند
به پش��توانة احکام و آموزههای اسالمی در این باره با پزشکان
یاری کنند و زائران را به مراعات بیشتر بهداش��ت و سالمت
خود و دیگران تشویق کنند.
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بيماري شايع
گرمازدگي

بهسببآبوهوایگرموخشکعربستان،
گرمازدگی شایع است .آسانترين راههای
پيشگي��ري از گرمازدگ��ي خ��ودداري از رفتوآمده��اي
غيرضروري در آفتاب و آشاميدن مكرر آب است .در مواقعی
ِ
احساس گرمازدگی میکند ،بهترین کار آبزدن
که شخص
به سر و صورت و بادزدن خود است.
در كتابچههايي كه براي آموزش زائران تهيهش��ده ،در اين
مورد توضيحات كافي داده شده است.
بيماريهايتنفسي

متأسفانه ،بیماریهای تنفسی هم در مدينه و هم در مكه بسيار
شايع است .بهترین راههای پیشگیری از آنها این موارد است:
استفاه از ماسك ،در معرض مستقیم باد كولر قرار نگرفتن ،در
معرض عطسه و س��رفة ديگران قرار نگرفتن ،استفاده از ليوان
شخصي ،خودداري از نوشيدن آب و نوشيدنيهاي خيلي سرد،
توجه به توصية پزشكان .در جزوهای مخصوص زائران در اين
خصوص نيز توضيحهای كافي داده شده است.
عرقسوزی

پوشيدن لباسهاي نامناسب (بهخصوص لباس زير داراي الياف
مصنوعي) و تعريق ناش��ی از رفتوآمده��ای مکرر درگرما
ممكن اس��ت سبب عرقسوزی شود .اس��تحمام مكرر با آب
ِ
معرض عرقس��وز
خن��ك و زدن پودر تالك ب��ه نواحيِ در
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(زيربغل و كشالة ران) شدن هم براي پيشگيري از این عارضه
و هم براي درمان آن مفيد است.
بيماريهايديگر

پزشكان محترم كاروانها آمادهاند توضيحهای الزم در اين باره
راباهماهنگيروحانیانكاروانهابیانکنند.اميداستروحانیان
محتر ِم كاروانها در هر جلسة مخصوص آموزشهاي احكام و
معارف اسالمي فرصتی  5تا  10دقیقهای در اختیار پزشکان قرار
دهند تا آنها با بیان توضيحات ضروري نقش مهمي در تأمين و
حفظ و ارتقای سالمت زائران ايفا کنند.
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