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  شوندفلزي كه مردان از استفاده آن منع مي
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رود كـه     طال از جمله فلزهاي زينتي بـه شـمار مـي          
ها عالقـه زيـادي       طرفداران زيادي دارد بخصوص خانم    

دهند و بالطبع از اشكال مختلف آن بـه         به آن نشان مي   
در ايـن ميـان حتمـاً       . كنند  تفاده مي سعنوان زيورآالت ا  

در ايد كه استفاده از طال براي مردان منع شـده و     شنيده
 شده است ولي تا بـه       ياسالم اين كار عملي حرام معرف     

حال شده از خودتان بپرسيد چرا زنان مجاز به اسـتفاده           
از طال هستند ولي مردهـا نبايـد از ايـن فلـز قيمتـي و                

مند شوند؟ به طور كلي هـر موضـوعي كـه             زينتي بهره 
اسالم آن را سفارش كرده باشد براي بدن انسان مفيـد           

براي انسان حرام كرده باشد، قطعاً براي       و هر چه را كه      
اگر چـه داليـل برخـي مـسائل هنـوز از            . او مضر است  

لحاظ علمي مشخص نشده اسـت ولـي مـا بـه عنـوان              
مسلمان به اين معتقد هستيم كه مسلماً خيري در پشت          

  .ها وجود دارد اين ممنوعيت

  طال آفتي براي مردان 

اد هاي متعددي كه صورت گرفته، تعـد        طبق بررسي 
هاسـت،    هاي سفيد خون در مـردان بيـشتر از زن           گلبول

حال آن كه تماس بدن مرد با طـال باعـث بـاال رفـتن               
بـه طـور طبيعـي بـا        . شـود   ميزان گلبولهاي سـفيد مـي     

افزايش شمار گلبولهاي سفيد، جا براي گلبولهاي قرمـز         
خون كم شده و تعداد آنها به طـور محـسوسي كـاهش             

  .كند پيدا مي
ده از طـال در مـردان باعـث بـر هـم             در واقع اسـتفا   

هـاي سـفيد و قرمـز خـون         خوردن تعادل ميان گلبـول    

خـوني در مـردان و از      همين امر باعث بروز كم    . شود  مي
شود كه همگـي بـر        سوي ديگر باعث سرطان خون مي     

اما . شود  هاي بدن مردان ايجاد مي    اثر اختالل در گلبول   
كنـد كـه    در اينجا شايد اين سوال ذهن شما را مشغول          

توانند از طال استفاده كنند؟ اگـر طـال           پس چرا زنان مي   
گذارد، پس    هاي بدن مردان تأثير مي    روي تعادل گلبول  

  .زنان هم نبايد از اين امر مستثنا باشند
در نگــاه ابتــدايي شــايد حــق بــا شــما باشــد، ولــي 
مطالعاتي كه روي ساختار بدن زنان انجام شـده نـشان           

ي در سـاختار بـدن زن و مـرد    هايي جزئ  دهند تفاوت   مي
  هـايي اسـت كـه از پوسـت          طال حاوي اشعه  . وجود دارد 

اين . گذارد هاي بدن تأثير مي بدن رد شده و روي گلبول   
كند ولي در زنان       صدق مي  مالًله در مورد مردان كا    أمس
در زنان بين اليه پوست و گوشت، يك اليه چربي          . خير

همـين  .  نـدارد  وجود دارد اما در مردان اين اليـه وجـود         
اليه محافظ چربي است كه همانند سدي محكم مـانع           

  .شود هاي مضر طال به بدن زنان مي از رسيدن اشعه
هـاي قرمـز    به اين ترتيب تأثير منفـي روي گلبـول        

خوني در مـردان يكـي از مـضرات اسـتفاده از طـال در               
  .آقايان است

دليل ديگري كـه از اهميـت زيـادي هـم برخـوردار            
هـاي   هاي فلز طال روي هورمون      نفي اشعه است، تأثير م  

استفاده از طال توسط مردان باعـث    . جنسي مردان است  
هـا را بـا       بروز اختالالت هورموني شده و حركت اسـپرم       

كند، به طوري كه سرعت حركت آنها       مشكل مواجه مي  
كنـد كـه قـدرت كـافي بـراي       به قدري كاهش پيدا مي    
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  .د مي شودوري مررباروري تخمك نداشته و موجب نابا
 گرفته حاكي از آن است      صورتهاي    در واقع بررسي  

هاي مختلف بـدن، روي   كه بيشترين تأثير طال در بافت     
طال بيشترين اثر منفي خـود را       . هاي تناسلي است    اندام

گـذارد كـه      در مردان در بخشي از دستگاه تناسـلي مـي         
هـا مـدت زمـاني را در          اسپرم. هاست  محل تجمع اسپرم  

. گذرانند تا قدرت باروري و تحـرك يابنـد      اين مكان مي  
هاي مضر طـال بـا تـأثير بـر ايـن بخـش             بنابراين اشعه 

  .كاهد ها مي بشدت از سرعت حركت و باروري اسپرم
 عالوه بر ناباروري كه پيامـد مهمـي در اسـتفاده از            
طالست، مشكالت روحـي و خـانوادگي ناشـي از آن را            

هـاي زيـاد     هم بايد اضافه كرد كه گاهي باعـث هزينـه         
هـا    براي درمان ناباروري و حتي به هم خوردن زنـدگي         

در اين ميان حتي افرادي كه از طال به عنـوان           . شود  مي
كنـد   كنند و تنها شغل آنها ايجاب مي    زينت استفاده نمي  

خطـرات در امـان      كه با طال در ارتباط باشند هم از اين        
 نيستند و اختالالت هورموني گريبان آنها را نيز ممكـن         

  .است بگيرد

  !  و همه شكل ممنوع طال در همه رنگ

آيد، همه جواهرات     وقتي صحبت از طال به ميان مي      
زنجير طال، انگـشتر  . گيرد ساخته شده از آن را در بر مي      

طال، حلقه طال، بند ساعت و حتي عينك طـال و حتـي             
توانـد بـراي    سروكار داشتن با طال و طالسازي هم مـي    

كنـد مـدت      و فرقي هـم نمـي     مردها مشكل ايجاد كند     
كوتاهي با اين طال در ارتباط باشيد يا طوالني، بـه هـر             

اما در برخي شـرايط  . مردان منع استفاده دارد   براي  حال  
از طال و ساير فلزات از قبيـل نقـره بـه عنـوان درمـان                

شود و گاهي نيز اين فلز در دندان سـازي و             استفاده مي 
  .ها كاربرد دارد جراحي استخوان

بــراي  يـن حالــت چــون صـرف درمــان بــوده و  در ا
برطــرف كــردن مــشكل و بيمــاري ايجــاد شــده مــورد 

كما اين كه شـواهد     . گيرد، ايرادي ندارد    استفاده قرار مي  
حاكي از آن است كه در طب سـنتي چينـي و در طـب               

هـا از سـوزن       سوزني گاهي براي درمان برخي بيمـاري      
  .كنند اي استفاده مي هاي طاليي يا نقره

 رنـگ زرد، سـفيد و قرمـز در        3به طور كلي به     طال  
از چـه رنـگ طـال        بازار وجود دارد و مهم نيست مردان      

استفاده كنند، بلكه مهم ماهيت طالست كه در هر سـه           
  .رنگ آن وجود دارد

كننـد طـال سـفيد همـان        در اين بين برخي فكر مي     
پالتين است ولي پالتـين فلـزي جداگانـه و بـا طـالي       

 زرد رنگـي    يطال سفيد همان طال   . سفيد متفاوت است  
است كه با مخلوط كردن مقداري نقره به رنـگ سـفيد            

آيد و قطعاً استفاده از آن براي مردان هـم حـرام              در مي 
ولي پالتين كه فلز متفاوتي است      . است و هم ضرر دارد    

هاي منفي طال را نداشته و هيچ منـع           هيچ يك از اشعه   
 خيـال راحـت     اي هم بـراي مـردان نـدارد و بـا            استفاده

توانيد از اين قبيل جواهرات همانند پالتين يـا نقـره             مي
  .كه حتي براي بدن مفيد هم هستند، استفاده كنيد
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