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 2931پاييز ، سوّمی  شماره، چهارمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ی مجلّه  

 

 از ديدگاه علم مدرن «طب قرآنی»بررسی 
 

  الف قادر حاجی قلیزاده ، ابراهیم خلیل بنی حبیو، بهزاد کاظمی قوشچی،* محمود بهمنی

 ب نعیما وکیلی
 

 ارومیهمرکز تحقیقات سالمت مواد ااایی و آشامیدنی، دانشگاه علوم پزشکی  الف
 دانشگاه علوم پزشکی تهران ب

 

 

 چكيده
ما زیتون، خرما، انگور و بسیاری از ثمرات را مس ر شما گردانیادیم   "فرماید خداوند کریم در آیه یازده سوره نحل می :سابقه و هدف

های ذکار شاده قارآن و     این مطالعه با رویکرد بررسی ایده "هایی قوی هستند که درباره آنها تفکر و تحقیق نمایید ها همگی نشانه و این

 .آنها از دید علم مدرن انجام شد بررسی اثرات علمی اثبات شده

و ( Content analysis)اهلل مکارم شیرازی بود و روش آن تحلیل محتاوایی   منبع پژوهش کتاب قرآن کریم ترجمه آیت :ها  مواد و روش

 .برسی آن با منابع علمی است

دهد که گیاهان زنجبیل، خرما، زیتون و انگور که در کتاب آسمانی قرآن نام آنهاا بارده شاده     منابع علمی نشان می :گیری بحث و نتیجه

هاای اخیار بارای آنهاا      هایی است که علم مدرن یا در دهه های متابولیک و عارضه دارای اثرات درمانی مفید و موثری در درمان بیماری

 .استعاجز  درمانی یافته یا هنوز در درمان آنها
 

 .قرآن، زیبایی شناسی، طب قرآنی، علم پزشکی :ها کلید واژه
 

 

 :مقدمه

قرآن، شناسایی جماال و هنار کاالم و بیاان     زیبایی شناسی 

قرآن و کشف علل و عوامال تاثیرگااار در انفعاال احساساات     

اصول و مباانی  (. 1) درونی و باطنی انسان و کشش به آن است

هاای بنیاادین شاناخت     ها و نگاه شناسی، پیش فرض این زیبایی

کتاااب مقادس و آساامانی قاارآن در  (. 1) زیباایی انسااان اسات  

الیم الهی، اجتماعی، سیاسی، تااری ی، روانشناسای،   بردارنده تع

بی تردید علما ، طبیعیون و دانشامندان  . پزشکی و و ایره است

همیشه از قرآن الهاام گرفتاه و بنیانگااار طاب قرآنای و طاب       

آیاات متعاددی از قارآن کاریم در ارتبااط باا       . اند اسالمی بوده

انی دارد؛ هاای درما   استفاده از گیاهان و تاکید بار ماواد و روش  

لکن عظمت، بیکرانگی، زیبایی و اسارارآمیز باودن ایان آیاات     

 11طباق آیاه   . توجه همگان را به سوی خود جلب کرده اسات 

ماا  "سوره نحل، خداوند کریم در قرآن حکیم مای فرمایاد کاه    

زیتون و خرماا و انگاور و بسایاری از ثمارات را مسا ر شاما       

ستند که درباره آنها هایی قوی ه ها همگی نشانه گردانیدیم و این

سوره شعرا  اشاره  81همچنین آیه (. 2) "تفکر و تحقیق نمایید

این مقاله . "هاست ی بیماری خداوند شفا دهنده"به این دارد که 

با هدف شناسایی آیات قرآنای در ارتبااط باا رویکارد طاب و      

سالمتی انجام شد و به دلیل گستردگی موضوعات تنها ب شای  

می و پزشکی بررسی شد، تاا زیباایی قارآن از    از آنها از دید عل

 29مرداد : افتیدر خیتار

 29آبان : تاریخ پذیرش
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جنبه طبی نیز بررسی گشته و اعجااز قارآن بایش از پایش بار      

 . همگان اثبات شود

 

 :ها مواد و روش

با توجه به نوع و ماهیت تحقیق، منبع پژوهش کتاب قارآن  

اهلل مکاارم شایرازی باود و روش آن تحلیال      کریم ترجمه آیت

 . بررسی منابع علمی بودبا و ( Content analysis)محتوایی 

با بررسی آیات قرآنی که با رویکرد طب پزشکی بوده و باه  

هاای طاب اساالمی اشااره دارد،      استفاده گیاهان، ماواد و روش 

 .(2) تعدادی از این آیات در ذیل اشاره شده است

 25سوره نحل؛ خرما در آیاات   67خرما و انگور در در آیه 

 69سوره نحل؛ عسال در آیاه    66سوره مرم؛ شیر در آیه  26و 

سوره انسان؛ خرما  5سوره نحل؛ نوشیدنی با طعم کافور در آیه 

 17ساوره نحال؛ زنجبیال در آیاه      11و زیتون و انگور در آیاه  

 61و  57سوره انسان؛ بقو ت، خیار، سیر، عدس و پیاز در آیه 

سوره بقره؛ من و سلوی که نوعی شیره م صوص و مرغ بریان 

سوره عبس؛ نقاش همسار در آراماش در آیاه      31 تا 24در آیه 

 196سوره بقره؛ نقش تراشیدن سر در دفع بیماری در آیاه   187

سوره بقره؛ نزدیکی با زن حائض و عامل مریضی در طرفین در 

سوره بقره؛ تماشاا کاردن درخات و سرسابزی و آب      222آیه 

 85سوره نساا ، آیاه    57و  13جاری در روحیه انسان در آیات 

سوره توبه؛ تاثیر عاای حرام در آیات  111و  72مائده و سوره 

سوره مائده؛ تاثیر اسل جنابت بر سالمتی انسان در آیاه   3و  2

 9سوره انعاام و آیاه    145سوره نسا ؛ آیه 43سوره مائده، آیه  6

 .سوره یونس

 

 :بحث

در این مطالعه گیاهان ذکر شده در قرآن مانند خرما، انگور، 

ا منابع علم مدرن بررسی و اثرات درمانی آنهاا  زیتون، زنجبیل، ب

 .در ذیل ذکر شده است

 زنجبیل

هااای زنجبیاال خاصاایت افاازایش جناابش لولااه   جینجاارول

گوارش، خاصیت مسکن، آرام ب شی، ضد تب، آنتی باکتریاال  

و همکااران و   Nelson  (.3،4) و اثر انقباضی لوله گوارش دارد

Chyun    هاای   و همکاران اثر ضد باکتریایی زنجبیال بار بااکتری

اشریشاایاکلی، باساایلوس سااوبتیلیس و سااالمونالتیفی را اثبااات 

در طب قدیم از زنجبیل به عنوان دارو در درمان (. 3،5)اند کرده

درد معده یا درد شکم، اسهال و تهاوع، کاتاراکات، دنادان درد،    

مار اساتفاده   خوابی، طاسای، هموروییاد و افازایش طاول ع     بی

درفارماکوپه چین برای درمان درد اپی گاستر با احساس . شد می

سردی، استفراغ و اسهال همراه با انتهای سرد، نبض ضاعیف و  

در . شاده اسات   دیس پنه، سرفه همراه با خلط کفی استفاده مای 

دار اساتفاده   طب آیورودیک هندوستان برای درمان کولیک نفاخ 

به  Eزنجبیل در تک نگار کمیسیون  در فارماکوپه آلمان. شود می

در ایا ت متحده آمریکا باه  . عنوان ضد استفراغ ذکر شده است

تنهااایی یااا همااراه مکماال ااااایی، داروهااای ساارماخوردگی و 

در طاب  . رود آنفلوانزا، سو  هاضمه و ضد تهاوع باه کاار مای    

شاود و پزشاکان    سنتی چین و آیورودیک در چای مصرف مای 

زنجبیل . دانند مصرف آن را مفید می طب سوزنی و طب گیاهی

در فارماکوپه آمریکا به عنوان ضد نفخ، آروماتیک و محارک در  

national formulary    کارخاناه داروساازی   . شاناخته شاده باود

استعمال آن را در موارد کااهش اشاتها،   ( king)آمریکایی کینگ 

یا ااارواور کاردن صادای    ( borborygmus)نفخ، بربریگموس 

وده، انقباضات اسپاسامودیک روده و معاده و انتهاای    گاز در ر

باه طاور کلای زنجبیال در درماان ساو        . کنناد  سرد توصیه می

هاضمه، اسپاسم، روماتیسام، درد شاکم، باه عناوان مااده ضاد       

التهاب، درمان سارماخوردگی و آنفلاوانزا، ساردرد و میگارن و     

ثار  آکاروال و همکاران ا(. 6) برند اختال ت عضالنی به کار می

اثباات   Spilosomaمهاری اسانس زنجبیل را بر حشرات گوناه  

و همکاران اثرکشندگی اسانس زنجبیال را   Singh(. 7) اند کرده

تحقیقاات نشاان داده   (. 8) آ اثبات کردند تنان جنس لیمنه بر نرم

که زنجبیل توانایی افزایش وزن بافات بیضاه و افازایش میازان     

همچنسان تواناایی   . هورمون تستوساترون خاون را دارا اسات   

هاای آسایب دیاده در    DNAوکااهش   کاهش مالوندی آلدهیاد 

هاای   سلولهای بدن و افزایش خاصایت آپوپتاوزیس در سالول   

اثرات زنجبیل بر بدن (. 9،13) سرطانی روده و کبد را دارا است

باه  (. 14) شامل کاهش درد و درمان آرتریت روماتوئیاد اسات  

، تحریک (16) های آزاد ، حاف رادیکال(15)عنوان آنتی تومور

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 7

http://jiitm.ir/article-1-295-fa.html


 ... از طب قرآني بررسي 

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 901

، مهااار تولیااد (17) نظماای عااادت ماهیانااه قائاادگی و رفااع باای

، کاااهش سااطو  لیپیااد پالمااا و    (18) هااا پروسااتاگالندین

 (.19،21) شود پراکسیداسیون لیپید می
 

 زيتون

باارگ زیتااون بااه عنااوان دیورتیااک، کاهنااده قنااد خااون و 

کلسترول خاون، کاهناده اساید اوریاک خاون و افزایناده وزن       

باارگ زیتااون از هایپتانساایون حاااد و   . شااناخته شااده اساات 

کند و مقاومت باه انساولین را    آرترواسکلروزیس جلوگیری می

عصااره  (. 24،21) ب شاد  در حیوانات آزمایشاگاهی بهباود مای   

زیتون الظات گلوکاوز سارم ماوش دیابتاب شاده را کااهش        

در طب سنتی زیتاون کاهناده فشاار خاون، ضاد      (. 25)دهد می

، ملین، تاب بار، نیارو ب اش و ماوثر در درماان       آترواسکلروز

عفونتهای ادراری، برطرف کننده سردرد و آنتی اکسیدان اسات  

اثاارات هیپرگالیساامیک و هیپرکلسااترومیک زیتااون در   (. 26)

چاای زیتاون بار درماان     (. 26،27)موش به اثبات رسیده اسات 

 (.28)ما ریا نیز تاثیر دارد

 

 خرما

خاصیت ضاد بااکتری،    خرما موجب تقویت سیستم ایمنی،

(. 29،31)آنتی اکسیدان و دارای خاصیت آنتی موتاژنیک اسات  

در طب سنتی خرما برای درمان خشونت صدا، فلج، درد کمر و 

مصرف خرماا روش  (. 32) شد دردهای روماتیسمی استفاده می

ها از جمله سارطان کولاون،    ای برای درمان سرطان شناخته شده

های اساهال   آن برای درمان بیماری شیره. است... معده، بیضه و

میوه خرما برای درمان آسم، سینه . تناسلی مفید است-و ادراری

دهاد   مطالعاات نشاان مای   . شاود  درد، سرفه و تب مصرف مای 

زدگی، سارطان، سانگ    جوشانده هسته خرما برای درمان عقرب

کلیه و مثاناه مفیاد اسات و پاودر آن اساهال مازمن را درماان        

ش ب شده که هسته خرما اثر حفاارتی بار   همچنین م. کند می

اثااارات هیپوگالیسااامیک و  (. 33)مسااامومیت کبااادی دارد  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     هیپولیپیاادمی هسااته خرمااا نیااز بااه اثبااات رساایده اساات      

(34.) 

 

 

 انگور

های هسته انگور خاصایت آنتای اکسایدانی     پروآنتوسیانیدن

هایی نظیر  این ماده بر بیماری داشته و مطالعه آبرلی و همکاران،

های کلیاوی ماورد بررسای     عروقی و بیماری-های قلبی بیماری

دار آسایب   همچناین موجاب کااهش معنای    . قرار گرفته اسات 

اکساایداتیو لیپیااد در مغااز، کبااد و همچنااین موکااوس دسااتگاه 

(. 37،35) گاااوارش در حیواناااات دیاااابتی شاااده اسااات    

فعالاات مشااابه و  هااای هسااته انگااور دارای   پروآنتوساایانیدن

عصااره داناه انگاور موجاب     (. 38)تقلیدکننده انساولین اسات   

هااای مبااتال بااه   کاااهش الظاات لیپیاادهای خااون خرگااوش  

های دانه انگور موجب  پروسیانیدین(. 39) شود هایپرلیپیدمیا می

شل شدن وابساته باه انادوتلیال در آئاورت جادا شاده انساان        

هاای داناه    یدیناثرات محافظت کنندگی پروسایان (. 41)شود  می

انگور در برابر کاتاراکت و سرطان پستان و کولون نیز ذکر شده 

برگ انگور در درمان عدم کفایت مزمن وریدی (. 42،41) است

بارگ انگاور در درماان نفروتوکسایکوزیس     (. 43)موثر اسات  

عصااره آبای الکلای بارگ     (. 44) ناشی از سیترینین مفید اسات 

اشی از کلرور پتاسیم و اساتیل  انگور سبب مهار انقباض ایلئوم ن

برگ انگور مهار انقبااض ناشای از اکسای    (. 45) شود کولین می

کااهش نیاروی   (. 46) شاود  توسین در رحم موش صحرائی می

در کتاب  (. 47) شاود  انقباضی و قلب جادا شاده قورباااه مای    

گیاهان دارویی به اثارات  ضاد اساهال، ضاد اساتفراغ و ضاد       

آب انگور اثر مفیدی (. 48) استواریس برگ انگور اشاره شده 

ی احترازی ایر فعال در موش صاحرائی   بر یادگیری و حافظهی

آب انگااور دارای خاصاایت مااوثری در درمااان  (. 49) ناار دارد

آب انگور اثر درمانی در تجمع (. 51)مراحل اولیه سرطان است 

پالکتاای و دیگاار ریسااک فاکتورهااای آترواسااکلروزیس اساات 

اهش فعالیات فیزیکای و هاوش باا     آب انگور موجب کا (. 51)

درمااان هایپرتانساایون در انسااان (. 52) شاود  افازایش ساان ماای 

مصاارف آب انگااور موجااب کاااهش (. 53) شااود اسااتفاده ماای

 (.54) شود اکسیداسیون پروتئین ها در رت می
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 : گيري نتيجه

بررسی منابع علمی معتبر در ارتباط با اثار گیاهاان دارویای    

زیتاون کاه خداوناد کاریم در آیاات      زنجبیل، انگاور، خرماا و   

دهاد کاه    اسرارآمیز و شگفت انگیز قرآن بیان کرده، نشاان مای  

گیاهان ذکر شده دارای اثرات درمانی مفید و موثری در درماان  

هایی است که علم مادرن یاا در    های متابولیک و عارضه بیماری

های اخیر برای آنها درمانی یافته یا هناوز در درماان آن هاا     دهه

توان چنین استنباط کرد که اشارات طب قارآن   ز است و میعاج

به گیاهان دارویی ذکر شده در قرآن دارای اثرات ویاژه درماانی   

ی  اثرات ویژه  هستند که بشر احتما  با الهام از این منبع توانسته

این مطالعه زیبایی و ررافت و . درمانی این گیاهان را اثبات کند

 .کند آشکار میدقت قرآن را از جنبه طبی 
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