چگونه حافظهمان را تقویت کنیم؟

در احادیث اسالمی رهنمودهای ارزندهای در ارتباط با پیشگیری از فرسودگی نیروی عقل و قدرت حافظه وجود دارد .هر چند
به دلیل قطعی نبودن سند برخی از آنها بینیاز از بررسی های فنی و علمی نیستند.
عوامل تقویت حافظه:
در یک نگاه کلی به احادیثی که دربارهی پیشگیری از ناتوان شدن نیروی حافظه و یا تقویت ،شادابی و جوان مانددن نیدروی
عقل وارد شده است ،میتوان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:
دسته اول :احادیثی که برای پیشگیری از فرسودگی نیروی حافظه و یا تقویت آن ،رعایت برخی از امدور بهداشدتی را توهدیه
کردهاند.
دسته دوم :روایاتی که تغذیهی درست و استفاده از برخی خوردنیها و اجتناب از برخی دیگر را در جوان ماندن نیروی حافظه و
قوای ادراکی مؤثر میدانند.
دسته سوم :رهنمودهایی که قوت و یا ضعف قوهی حافظه را با مسایل روانی مرتبط میکنند و برخی اقددامات فرهنگدی را در
این زمینه سودمند میشمارند.
دسته چهارم :تأکید دارند که پیشگیری از ناتوانی نیروی حافظه و تقویت آن از طریق بکارگیری و ورزش دادن آن امکانپذیر
است.
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و اینک چکیدهای از رهنمودهای روایات اسالمی برای شادابی و جوان ماندن حافظه:
الف) رعایت بهداشت:
سالمتی و قدددرت قددوای ادراکی و نیروی حافددظه ارتباط مستقیم با سالمتی و شادابی جددسم دارد تا آن جا که آمده است:
«عقل سالم در بدن سالم است».
از این رو اجتناب از همهی عوامل بیماریزا و بهرهگیری از اموری که موجد تقویدت و نشداط جسدم اسدت مانندد ورزش و
تفریحات سالم ،در جوان ماندن قدرت حافظه مؤثر است .اما در روایات اسالمی بر چند چیز تأکید شدده اسدت :مسدوا زدن،
ناخن گرفددتن ،روغنمالی پوست ،خواب میان روز و حجامت ،به استثددناء موضعی در پشت گردن که «نقره» نامیده میشود.
ب) تغذیهی سالم:
غذای سالم و استفادهی درست از خوردنیها و آشامیدنیها نیز مانند رعایت امور بهداشتی برای پیشگیری از فرسودگی نیروی
حافظه ضروری است ،اما آن چه در این باره مورد توجه روایات است عبارت است از:
عدس ،گوشت به ویژه گوشت نزدیک گردن ،کرفس ،کدو ،اترج (بالنگ) ،باقال ،سرکه ،انار همراه با پیه آن ،مویز ،حلوا ،کُندر.
خوردن مواد شیرین ،نه شیرینیهای مصنوعی ،بلکه شیرینی های طبیعی مانند :خرما ،عسل ،انگور و امثدال ایدنهدا کده
حافظه را تقویت میکند.
همچنین اجتناب از خوردن پنیر ،سی ترش ،گشنددیز که در روایات اسالمی موج کم شدن حافددظه و فراموشی است.
و مهمترین نکته ای که در پیشگیری از ضعف قوای ادراکی و حافظه از نظر تغذیه باید مورد توجه قرار گیدرد عبدارت اسدت از
اجتناب از پرخوری و عادت دادن خود به کم خوردن و روزهداری.
ج) تقویت روان:
اموری که موج تقویت روانی انسان است نیز به جوان ماندن قدرت اندیشه و نیروی حافظده کمدک مدی کندد :یداد خددا و
استعانت از او ،قرائت قرآن به ویژه خواندن «آیت الکرسی» (یکی از برکات تالوت قرآن مجید این است که حافظه
انسان را تقویت میکند و سبب جوان ماندن نیروی عقــل میشود) ،رعایت ادب و مهربانی بدا افدراد ندادان ،از
عوامل تقویت نیروی عقل و حافظه شمرده شده است.
در برخی از روایات ،خواندن این دعا بعد از هر نماز توهیه شده است:
« سُبددحَانَ مَن ال یَدعتَدی عَدلی اَهددلِ مَملَددکَتِدهِ  ،سُددبحَانَ مَن ال یَدأخُددذُ اََهدلَ األرضِ بِداَلددوَانِ العَدددذَابِ  ،سُددبحَانَ
الرَّۆُفِ الرَّحِیمِ  ،اَللَّدددهُمَّ اجعَددل لی فی قَددلبی نُوراً وَ بَدصَدراً وَ فَدهماً وَ عِلماً اِنَّدکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ» «پا است خددایی
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که به مردم کشورش ستم روا نمیدارد ،پا است آن که زمینیان را با عذابهای گوناگون نمیگیرد ،پا است آن که مهربدانِ
پُددرمهر ،خدایا در دلم نور و بینش و فهم و دانش قرار ده که تو بر هر کاری توانائی» (فالح السائل :ص /403ح )43

همچنین روایات اسالمی برای پیشگیری از فرسودگی ذهن و نیروی حافظه ،اجتناب از کارهای ناشایست را توهیه کردهاند و
نیز نگاه کردن به کسی که او را به دار کشیدهاند و خواندن نوشتهی روی قبرها و برخی کارهای دیگر را از عوامل فراموشی و
کاهش نیروی حافظه شمردهاند.
د) ورزش حافظه :
ورزش ،همان طور که می تواند قوای جسمانی انسان را تقویت کند ،قادر است قوای روحی و ادراکی او را نیز توانمند و شاداب
و با نشاط سازد .ورزش قوای ادراکی بک ارگیری هحیح و منظم آن در تحصیل علم و کثرت اشتغاالت علمی یکدی از عوامدل
پیشگیری از فراموشی و تقویت اندیشه شناخته شده است ،امام علی (ع) در این باره می فرمایند:
« مَن اَکددثَرَ مُدددارَسَهَ العِددلمِ لَم یَدنسَ مَا عَلِمَ وَاستَددفَادَ مَا لَم یَدعلَم» « آنکه بسیار به بحث و درس بپدردازد ،آنچده را فدرا
گرفته فراموش نکند و آنچه را ندانسته فرا گیرد» (غررالحکم :ج  /1ص / 493ح )6913

هـ) استمداد از خداوند متعال:
همانطور که گفته شد از عوامل روانی تقویت حافظه ،دعا و استمداد از خداوند متعال است ،اما از آنجا که توفیق الهی اساسی-
ترین رمز موفقیت است و از سوی دیگر دعاهای ویژهای دربارهی حفظ قرآن (قابل توجه برای عالقمندان به حفظ قدرآن) از
پیشوایان اسالم نقل شده است ،عنوان مستقلی به این موضوع اختصاص یافت که در آن تنها به ذکر دعاها اکتفا میگردد.
دعددایی است که پیامبر گرامی اسالم (ص) آن را به حدضرت علی(ع) آموخته و مطدددابق برخی روایات ،خود ایشان نیز می-
خواندهاند:
«اَللّدهُمَّ ارحَمنی بِتَددْر ِ مَعاهِیکَ اَبَدداً مَا اَبقَدیتَدنی وَارحَمنی مِن تَکَدلُّفِ مَا ال یَدعنینی ،وَارزُقنی حُسْنَ المَنظَدرِفیما یُدرضِیکَ
عَنّی ،وَ اَلدزِم قَدلبی حِفددظَ کِتابِکَ کَما عَلَّدمتَنی وَارزُقنی أن أتلُوهُ عَلَی النَّحدوِ الَّدذی یُدرضِیکَ عَدنّی ،اَللّددهُمَّ نَددور بِکِتابِدکَ
بَصَری ،وَاشرَح بِهِ هَدری ،وَ فَددرِّح بِهِ قَلبی ،وَاطلِق بِهِ لِسَانی ،وَاستَدعدمِل بِهِ بَدَنی وَ قَدونی عَلی ذلِدکَ وَ أعِنّدی عَلَیدهِ أنَّدهُ ال
مُعینَ عَلَیهِ اال اَنتَ ال الهَ اال اَنتَ » «خدایا تا هنگامی که مرا زنده میداری با تر معصیتهایت به من رحم کدن و بدر مدن
رحمت آور تا در آنچه به کارم نمیآید به زحمت نیفتم و نیکو دیدن آنچه را از من خشنودت سازد ،روزیم کن و همان گونه که
کتاب خودت را به من آموختی حفظ آن را با قلبم مُالزم بدار و تالوت آن را به گونهای که از من خشنودت میسدازد ،روزیدم
فرما .خدایا دیدهام را با کتابت روشن ساز و سینهام را با آن باز و گسترده کن و دلم را با آن شاد فرما و زبانم را بدا آن گشداده
بدار و پیکرم را بدان عامل کن و مرا بر آن قدوی بدار و برآن یاری ده که بیگددمان جددز تدو هیددی یداوری بدر آن نیسدت،
خددددایی جز تو نیست».
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ابان بن تغل از امام هادق (ع) روایت میکند که فرمود:
«َاللّدهُمَّ اِنّی أسألُکَ وَ لَمْ یَسْدألِ العِدبَادُ مِدثلَکَ ،أسْدألُکَ بِدحَقِّ مُحَمَّدٍ نَدبِدیکَ وَ رَسُدولِکَ وَ اِبْددرَاهِیمَ خَلیلِدکَ وَ هَدفِددیکَ وَ
مُوسی کَلیمِکَ وَ نَجِدیکَ وَ عِیسی کَلِمَدتِکَ وَ رُوحِددکَ ،وَ اَسْداَلُدکَ بِصُحُدفِ اِبدْرَاهِیمَ وَ تَوراةِ مُوسدی وَ زَبددُورِ داوُدَ وَ اِنجِیدلِ
عِیسی وَ قُدرآنَ مُدحَدمَّدٍ هَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ بِکُلِّ وَحْیٍ اَو حَیدتَدهُ وَ قَدضَاءٍ اَمْدضَیتَدهُ وَحَقٍّ قَدضَیْدتَهُ وَ غِنًی اَغدنَیْدتَهُ وَ ضَالٍّ
هَددَیْدتَهُ وَسَائلٍ اَعدطَیْدتَهُ وَ اَسْداَلُکَ بِاسْمِکَ اَّلذی وَضَدعْدتَهُ عَلَی اللَّدیْلِ فَأظْدلَمَ وَ بِاسْمِکَ الَّذی وَضَدعْدتَهُ عَلَی النَّهَارِ فَدداستَنَارَ
وَ بِاسْمِدکَ الَّذی وَضَدعْدتَهُ عَلَی االرْضِ فَاسْدتَدقَدرَّت وَ دَعَمْتَ بِهِ السَّمَاوَاتِ فَاسْدتَدقَدلَّت وَ وَضَدعْددتَهُ عَلَدی الْجِبَدالِ فَددرَسَت وَ
بِاسْدمِکَ الَّذی بَدثَدثْتَ بِهِ االَرزَاقَ وَ اَسْداَلُکَ بِاسْدمِکَ الَّذی تُدحْیی بِهِ الْددمَوتَی وَ اَسْدداَلُکَ بِدمَعددَاقِدِ الْدعِددزِّ مِدنْ عَددرشِکَ وَ
مُدنْدتَهیَ الرَّحْدمَةِ مِنْ کِتَابِکَ اَسْداَلُکَ اَنْ تُدصَلِّیَ عَلَی مُدحَدمَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَدرزُقَدنِی حَدفِظَ الْدقُرآنِ وَ اَهْدنَافِ الْدعِدلْمِ وَ
اَنْ تُدثَدبدتَهَا فِی قَلْبِی وَ سَدمْعِی وَ بَصَرِی وَ اَنْ تُخَالِطَ بِدهَا لَحْدمِی وَ دَمِی وَ عِظَامِی وَ مُخِّی وَ تَسْدتَعْدمِلَ بِدهَا لَیْدلِی وَ نَهَدارِی
بِدرَحْدمَتِکَ وَ قُدرَتِکَ فَداِنَّهُ ال حَوْلَ وَ ال قُوَّةَ اِال بِکَ یَا حَیُّ یَا قَیُّدومُ .وَ اَسْدداَلُکَ بِاسْددمِکَ الَّدذِی دَعَدا َ بِدهِ عِبَداد َ الَّدذِینَ
استَجَدبْتَ لَهُمْ وَ اَنبیا ُۆ َ فَدغَدفَرتَ لَدهُمْ وَ رَحِدمْدتَهُمْ ،وَ اَسْاَلُکَ بِکُلِّ اسْمٍ اَندزَلْتَهُ فِی کُتُبِکَ وَ بِاسْددمِکَ الَّدذِی اسْدتَدقَددرَّ بِدهِ
عَرْشُکَ وَ بِاسْدمِکَ الْدوَاحِدِ االَحَددِ الْدفَدرْدِ الْدوِتْرِ الْمُدتَعَالِ الَّذِی یَمْدالُ االَرْکَانَ کُلَّددهَا ،اَلطَّاهِددرِ الطُّددهْرِ الْمُددبَار ِ الْمُددقَدَّسِ
الْحَدی الْدقَدیُّومِ ،نُورِ السَّمَاوَاتِ وَ االرْضِ ،اَلرَّحْمَنِ الرَّحِدیمِ ،اَلْدکَبِدیرِ الْدمُتَعَالِ وَ کِتَابِکَ الْدمُنْدزَلِ بِالْددحَقِّ وَ کَلِدمَاتِکَ التَّددامَّاتِ
وَ نُورِ َ التَّددام وَ بِدعَدظِمَدتِکَ وَ اَرْکَانِکَ»
«خدایا ،من تو را میخواهم و بندگان از کسی چون تو نخواستهاند ،از تو میخدواهم بده حدق محمدد ،پیدامبر و فرسدتادهات و
ابراهیم ،خلیل و برگزیدهات و موسی ،همصحبت و همرازت و عیسی ،کلمه و روحت و از تو میخواهم به حق هحف ابراهیم و
تورات موسی و زبور داود و انجیل عیسی و قرآن محمد و هر وحی که فرو فرستادی و قضائی که امضایش کردی و حقی که
حکم کردی و ثروتی که بخشیدی و گم گشتهای که رهش نمودی و گدائی که عطایش کردی و از تو مدیخدواهم بده حدق
اِسمَت که بر ش نهادی پس تاریک شد و به اِسمَت که بر روز نهادی پس روشن گشت و به اِسمَت که بر زمین نهادی پدس
استقرار گرفت و آسمانها را با آن بر پاداشتی پس فراز آمدند و بر کوهها نهادی پس استوار گشتند و به اِسمَت که با آن روزی
ها را پخش کردی و از تو میخواهم به حق اِسمَت که با آن مردگان را زنده میکنی و از تو میخواهم به حقّ عناهدر عدزت
آفرین عَرشَت و منتهای رحمت کتابت و از تو میخواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی و حفظ قرآن و اندواع داندش را
روزیم کنی و آن را با گوشت و خون و استخوان و مغزم بیامیزی و ش و روزم را با آن به کارگیری به رحمت و قددرتت کده
هیی جنبش و نیرویی جز به تو نیست ،ای زنده و برپادارنده .و از تو میخواهم به اِسمَت که بنددگانت تدو را بدا آن خواندندد و
اجابتشان کردی و پیامبرانت تو را خواندند و از آنان در گذشتی و رحمت آوردی و از تو میخواهم به هر اسمی کده در کتابدت
نازل کردی و به اسم یگانهی یکتا ،تنهای بیمانند و واال که همهی ارکان را پر میکند .پا و پداکیزه و مبدار  ،مقددس و
زنده و برپادارنده ،نور آسمانها و زمین ،رحمان و رحیم ،بزرگ و واال و کتابت که به حق فرو فرستاده شده است و کلمدههدای
تمام و نور کاملت و به عظمت و پایه های عرشت».
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شیخ طوسی در مصباح المتهجد گفته است:
هر کس میخواهد قرآن را حفظ کند ،پس ش جمعه چهار رکعت نماز بخواند و در رکعت اول سورههای ”حمد ”؛ و ” یس ”؛
و در رکعت دوم سورههای ” حمد ”؛ و ” دخان ”؛ و در رکعت سوم سورههای ” حمد ”؛ و ” سجده ”؛ و در رکعت چهارم سوره-
های ” حمد ”؛ و ” ملک ”؛ را بخواند و هنگامی که از تشهد فارغ شد حَمد و ثنای خدا کند و بدر پیدامبر (ص) درود فرسدتد و
برای مؤمنین استغفار کند و بگوید:
«اَللّدهُدمَّ ارْحَدمْنِی بِدتَر ِ الْمَدعَاهِی اَبَداً مَا اَبْدقَدیْدتَنِی وَارْحَدمْنِی مِنْ اَنْ اَتَکَدلَّفَ مَا ال یَعنِدینِی وَارزُقْدنِی حُسنَ النَّدظَددرِ فیمدا
ن
هلل یَدا َر ْحمَدا ُ
ک یَدا َا ُ
ل َو االِکدرا ِم وَالْدعِدد َّز ِة ا َّلتِدی التُدرامَُ .اسْدد َا ُل َ
ض ذا الجَدددال ِ
ال ْر ِ
ت وَا َ
سمَاوَا ِ
یُدرضِیکَ عَنّی .اَللّدهُمَّ بَددِیعَ ال َّ
بِدجَداللِکَ وَ بِنورِ وَجْدهِکَ أنْ تُدلْدزِمَ قَدلْبِی حَدفِدظَ کِتَابِکَ کَمَا عَلَّدمْدتَدنِی وَارزُقْدنِی اَنْ اَتلُدوَهُ عَلَی النَّحْدوِ الَّددذِی یُددرْضِیکَ
عَنِّی وَ اَسْداَلُکَ اَنْ تُدنَورَ بِکِتَابِکَ بَدصَدرِی وَ تُدطْلِقَ بِهِ لِسَانی وَ تُدفَدرِّجَ بِهِ قَلْدبِی وَ تَشْدرَحَ بِهِ هَددْرِی وَ تَسْدتَدعْمِلَ بِهِ بَدَنی وَ
تُدقَدوینَی عَلَی ذلِکَ وَ تُدعینَنِی عَلَیهِ فَداِنَّهُ ال یُعدینُ عَلَی الْدخَدیْرِ غَدیرُ َ وَ ال یُدوَفِّددقُ لَهُ اِال اَنْتَ» « خدایا ،تا هنگامی که مرا
زنده میداری با تر معصیتهایت به من رحم کن و بر من رحمت آور تا آنچه به کارم نمیآید به عهده نگیرم و نیکو دیدن
آنچه را از من خشنودت میسازد روزیم کن ،خدایا ،آفرینندهی آسمانها و زمین ،دارای جالل و اکرام و عزّت ماندگار ،از تو می-
خواهم ای خداوند ،ای رحمان و به جالل و نور و جهت که حفظ کتابت را مالزم قلبم کنی ،همدان گونده کده آن را بده مدن
آموختی و تالوتددش را آن گونه که از من خشنودت میسازد روزیم کنی و از تو میخواهم که دیدهام را با کتابت روشن کنی
و زبانم را با آن گشاده بداری و دلم را با آن بازکنی و سینه ام را با آن گسترده سازی و پیکرم را بدان عامل کنی و مرا بدر آن
قوی بداری و بر آن یاری دهی که کسی جز تو بر خیر و نیکی یاری نمیدهد و جز تو به آن موفقم نمیدارد» .
آنچه آوردیم همهی روایات نیست و مشتاقان میتوانند به کتابهای حدیثی مانند :کنز العمال ،الترغی و الترهی و بحار االنوار
مراجعه کنند.
دستوراتی برای تقویت حافظه:
تکرار دروس؛ روش بسیار مؤثر ،همان تکرار زیاد حفظ کردن است که با رعایت مسائل جنبی مثل وقت و زمدان و مکدان،
تأثیر عمیقی دارد .مثالً تجربه نشان داده است که ذهن انسان ،هبح ها آمادگی بیشتری برای حفظ دارد ،مخصوهاً کسی کده
ش را خوب استراحت کرده ،زودتر از خواب بیدار شود ،و بعد از نماز و تالوت آیاتی از قرآن کریم ،مشغول حفظ شود.
مکان مناسب؛ مکان هم باید طوری باشد که ذهن انسان را به چیز دیگری مشغول نکند .بعضیها وقتی مطلبدی را حفدظ
میکنند ،رادیو را هم باز میکنند! تلویزیون را هم روشن میکنند! آن را گوش میدهند ،این یکدی را هدم تماشدا مدیکنندد و
میخواهند همزمان مطال مورد نظرشان را هم حفظ کنند که با این پراکندگی حواس ،چنین کاری مقدور نیست.
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گوش کردن و تلخیص مطالب؛ یک راه این است که در جلسهی درس ،برای یادداشت ،قلم به دست نگیرد ،فقط و فقط
گوش دهد تا مطال را خوب در کند و اگر نکته خیلی مهم بود و به یادداشت نیاز داشت ،به حداقل اکتفا کند .پس از پایان
درس و مطالعه مجدد ،خالههاش را بنویسد.
تکرار و تدریس؛ درسهایی را که میخواند برای پایههای پایینتر تدریس کند و حتی چندبار هدم آنهدا را تکدرار نمایدد.
فرض کنید یک قاعده ریاضی را برای ما گفتند و از ما خواستند با این یک قاعده ،دهها مسئله را حل کنیم .الزم اسدت بارهدا
تمرین کن یم تا آن قاعده در ذهن بماند و سپس با استفاده از آن به حل مسائل بپردازیم .چدرا جددول ضدرب کمتدر فرامدوش
میشود؟ برای اینکه در موارد مختلف ناچار هستیم آن را تکرار کنیم .تکرار خیلی در حافظه مؤثر است.
استفاده از فرصتها؛ عالوه بر اینها ،انسان باید فرهتها را غنیمت شمارد و از وقتش به خوبی استفاده کند .بده عندوان
مثال ،برای گرفتن نان ،در هف نانوایی میایستیم کتاب درسی همراهمان باشد و مطال آن را مرور کنیم.
فرصت سوزی نکنیم؛ در هر حال از فرهت باید به بهترین نحو استفاده کرد .سوزاندن فرهدت ،هددر دادن دقیقدههدا و
ساعتها ،واقعاً قابل جبران نیست.
تقویت کنندههای حافظه و ذهن؛ امام علی (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل می کنند که :پنج چیزند که فراموشی را برطرف
میکنند و حافظه را میافزایند و بلغم را میبرند :مسوا زدن ،روزه گرفتن ،خواندن قرآن ،عسل و کندر.
دعا؛ دعای «سبحان من ال یعتدی…» که در کتاب شریف مفاتیح الجنان ذکر شده است و باید بعد از نمازها خوانده شدود.
«دعای روز سه شنبه» خدایا در این روز ذهن {قوی} و بیداری را نصیبم کن و از تهی مغزی و دگرگونی افکار دورم ساز و از
هر خیری که در این روز نازل میکنی ،نصیبی برایم قرار ده ،به بخشندگیات ای بخشندهترین بخشندگان ( .بحداراالنوار 00 99
فصل فیما یختص بالیوم الثالث… ص )19

شهاب الدین سهروردی می گوید :کسی که کند ذهن و کم حافظه است ،هر روز بعد از نماز هبح ،ذکر یا حیّ یا قیِوم را بگوید،
دیگر از دانستههایش چیزی را از کف نمیدهد و از آنها احساس خستگی نمیکند ،حافظهاش زیاد و فراموشیاش کم خواهدد
شد( .المصباح للکفعمی  199الفصل الرابع و العشرون فی ذکر آیات الحرس و )...

عسل :عدسل ،شددفدای هدر دردی است و هر کس سرانگشتی از عسل را ناشتا بلیسد ،بلغم را قطع میکند ،هدفرا را مدی-
*

شکند ،تلخی سودا را میبرد ،ذهن را هفا میدهد و حافظه را نیکو میگرداند اگر همراه کندر نر خورده شود( .مستدر الوسایل
43- 433 13باب اکل العسل و … ص)439
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* کندر نر (شاه بلوط افریقی) :که به آن مذکر یا لبان ذکر میگویند از درخت  Boswellia cartoriiأخذ میشود .این کندر نسبت به نوع سفید
آن ناخالصتر بوده ،ابن سینا به آن بادمجانی رنگ نیز گفته است .این کندر قرمز رنگ با تکههای بزرگتر از اشکی میباشد و درجه خلوص آن کمتر
از نوع اول است.

پیامبر اکرم هلی اهلل علیه و آله فرمود  :هر کس که خواهان حافظه است ،عسل بخورد.
مسواك زدن :امام هادق (ع) فرمود :مسوا زدن یازده ویژگی دارد؛ از سنّت است ،دهان را پاکیزه میکند ،چدشدم را جدال
میدهد ،پروردگار را راضی میکند ،بلغم را میبرد ،حافظه را تقویت میکند ،دندانها را سفید میکند ،حسنات را دو چندان می-
کند ،پدیدلده دنددانها را از بین میبرد ،لثه را محکم میکند ،اشدتدهدای به غذا را باز میکند و مالئک را خوشحال میکند.
( الکافی  399 3باب السوا … ص)399

مویز :کسی که بر خوردن مویز ناشتا مداومت نماید ،فهم و حافظه و ذهن ،روزیش میشود و از بلغم کم خواهد شد.
( بحاراالنوار  031 99باب  -66نوادر طبهم ع و جوامعها … ص )030

کرفس :پیامبر اکرم (ص) فرمود :بر شما باد به کرفس که غذای الیاس و یسع و یوشع بود (و روایت شده است) کده باعدث
توانایی ،حفظ و روشنی قل و از بین رفتن جنون و جذام و پیسی است.
انار :از امام هادق(ع) روایت شده است که فرمودند :انار را با پیه آن بخورید که مدعدده را دبّاغی میکندد و تواندایی ذهدن را
میافزاید ( .الکافی  493 3باب الرمان …ص )490
حجامت :حجامت ،عقل را افزون کرده؛ بر قددرت حدافدظده میافزاید( .بحاراالنوار  99 103باب  -93الحجامه)

شانه زدن :از امام هادق (ع) درباره تفسیر آیه شریفه« :خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» پرسیده شد؛ فرمودند{ :منظور} شانه
زدن است که روزی را جل میکند؛ مو را نیکو میکند؛ حاجت را برآورده میکند؛ آب کمر را میافزایدد و بدلدغددم را قدطددع
مدیکدند .پیامبر خدا (ص) ،پایین محاسنش را چهل بار و باالی آن را هفت بار شانه میزد و میفرمود که این کدار ،ذهدن را
توان میدهد و بلغم را قطع میکند ( .وسایل الشیعه  -31 101 0باب استحباب التمشط)

قیلوله (خواب بعدازظهر) :یک اعرابی نزد پیامبر (ص) آمد و گفت که حافظه قوی داشتم و حاال فراموشکار شدهام؛
فرمودند :قبالً قیلوله میکردی و حاال تر کردهای؟ گفت :آری ،فرمودند :دوباره انجام بده ،انجام داد و حافظه اش برگشت.

گردآوری و تنظیم :فریبا قدس
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