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 پيشگفتار

هاى  ها و آگاهىران، انديشمندان و حمققان مسلمان و غري مسلمان اب ختّصصبيش از چهارده قرن است كه مفس
اند قرآن كرمي را تفسري و تبيني كنند. در اين ميان گرايش علمى در هاى خمتلف علمى سعى كردهگوانگون در رشته

هاى  شيوه بر خبشتفسري آايت از ديرابز كم و بيش ميان مسلماانن رواج داشته است، اّما در قرن چهاردهم اين 
هاى تفسريى سايه افكنده و رشد كرد. ماهّيت اين گرايش پرداخنت به آايت از نگاه علوم گوانگون اى از تالشگسرتده

هاى اخري اب گريى از ايفته هاى جديد علمى است. از سوى ديگر در سالها اب هبرهو تالش در جهت فهم هبرت آن
به يكى از « علم ديىن»و غرب نگاه ديىن و قرآىن به علوم روز و موضوع  ى روابط علمى و فرهنگى اسالمتوسعه

 ى متفكران ديىن در سراسر جهان اسالم تبديل شده است.هاى عمدهدغدغه



گروه   9شكل گرفت و  1382هاى قرآىن حوزه و دانشگاه در مشهد مقدس در سال در مهني راستا بنياد پژوهش
 علمى آن مشغول به فعالّيت شدند.

نظران حوزه و دانشگاه تشكيل شد طى جلسات كارشناسى متعّدد و برگزارى اين گروهها كه اب حضور صاحب
هاى قرآىن حوزه و دانشگاه را فراهم آوردند. در خبش ها، مقدمات برگزارى مهايش ملى پژوهشها و مهايشنشست

هاى د بررسى قرار گريد؛ كه در اين راستا كتابى حتقيقات اجنام شده در هر حوزه مور علمى، تالش شد ات ابتدا پيشينه
هاى متعّددى كه اجنام گرفت ستاد عاىل راهنماى پژوهش در قرآن و علوم روز تدوين شد و در خبش اجراىي اب رايزىن

ها، دانشگاهها و هاى قرآىن حوزه و دانشگاه اب حضور منايندگان جملس شوراى اسالمى، وزارختانهمهايش ملى پژوهش
 ز پژوهشى حوزه و دانشگاه شكل گرفت.مراك

هاى قرآىن حوزه و دانشگاه بود كه براساس ى نشستهاى متعّدد ستاد عاىل تصويب سند مهايش مّلى پژوهشنتيجه
رشته، مهايش مّلى اب موضوع" قرآن و علوم روز" برگزار خواهد شد. براساس سند مذكور،   9مهه ساله در آن

هريك از سازماهناى مهكار شكل گرفت ات امكان حضور حمققان سراسر كشور در كميسيوهناى ختّصصى مهايش در 
ى حتقيقات ى مهايش، منايشگاه آاثر و جشنوارهاين حركت ملى فراهم آيد. مهچنني مقرر شد مهه ساله در حاشيه

 اى علوم اسالمى برگزار گردد.رشتهميان
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 هاى قرآىن حوزه و دانشگاه اهداف مهايش بدين قرار است:ش مّلى پژوهشبراساس سند مهاي

 اهداف مهايش:

 حلهاى قرآىن براى مشكالت امروز جامعه بشرى و كاربردى منودن مفاهيم قرآىن* ارائه راه

 پردازيهاى قرآىن به منظور اپسخگوىي به نيازهاى نظرى مجهورى اسالمى ايران.* نظريه

 معارف قرآىن اب زابىن علمى و روزآمد در سطح مّلى و جهاىن.* نشر و ترويج 

 * تالش در جهت حتّقق وحدت حوزه و دانشگاه از طريق تعامل علمى دو هناد.

افزارى و توليد علم اب حموريت قرآن كرمي و معارف اهل بيت عليهم الّسالم به عنوان مفسران قرآن  * حتّقق جنبش نرم
 كرمي.

 پژوهى در مراكز آموزشى و پژوهشى كشور.از طريق گسرتش هنضت قرآن* تقويت فضاى قرآىن 



 * تبيني نسبت علوم روز اب معارف ديىن و قرآن كرمي.

 گروههاى مهايش:

 قرآن، ادب و هنر/ قرن، مديريت و علوم سياسى/ قرآن، روانشناسى و علوم تربيىت

 قرآن و حقوق/ قرآن، كالم و فلسفه/ قرآن و علوم طبيعى

 و طب/ قرآن و علوم طبيعى/ قرآن و اقتصادقرآن 

 هاى قرآىن حوزه و دانشگاه:ساختار مهايش مّلى پژوهش

 هاى قرآىن حوزه و دانشگاه. ستاد عاىل مهايش مّلى پژوهش1

دانشگاه و مركز پژوهشى  30گريى در مهايش است كه اتكنون متشكل از ترين هناد تصميمستاد عاىل مهايش عاىل
 وزارختانه و مراكز اجرائى و كميسيون فرهنگى جملس شوراى اسالمى است. 16گاهى و تعداد حوزوى و دانش

 . دبريخانه مهايش2
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هاى قرآىن اين دبريخانه در مشهد داير شده و داراى دو خبش اجرائى و پژوهشى است كه زير نظر رئيس بنياد پژوهش
 منايد.ه عنوان دبري ستاد عاىل مهايش ملى فعالّيت مىحوزه و دانشگاه و ب

 هاى ختّصصى:. كميسيون3

هاى ختّصصى متعّددى در سراسر كشور براساس گروههاى در راستاى حتقق اهداف سند مهايش اتكنون كميسيون
 ل گرديده است.پژوهان تشكيگانه مهايش و اب حضور اعضاء هيئت علمى دانشگاهها و اساتيد حوزه علميه و قرآننه

 . هيأت علمى مهايش4

هاى ختّصصى و مديران گروههاى سند مهايش ملى متشكل از رؤساى كميسيون 20هيأت علمى مهايش براساس بند 
 منايند.هاى علمى مهايش را ساماندهى مىابشد كه فعالّيتعلمى بنياد مى

ى پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه به قرار ذيل مديران گروههاى علمى بنياد و اعضاى هيأت علمى اولني مهايش ملّ 
 ابشند:مى



 نژاد: رئيس بنياد و دبري مهايش مّلىحجت االسالم مهندس حمسن عباس

 دكرت سيد نعمت اّلّل تقوى هببهاىن: دبري علمى مهايش و مدير گروه قرآن، ادب و هنر

 ر گروه قرآن، كالم و فلسفهحجت االسالم دكرت محيد فغفور مغرىب: معاونت پژوهشى بنياد و مدي

 دكرت علريضا اشرف: مدير گروه قرآن و علوم طبيعى

 دكرت حبيب اّلّل دعائى: مدير گروه قرآن، مديريت و علوم سياسى

 حجت االسالم و املسلمني حممد حسن رابىن: عضو هيئت علمى مهايش

 دكرت جمتىب زاهداين: مدير گروه قرآن و حقوق

 شناسى و علوم تربيىتقنربى: مدير گروه قرآن، رواندكرت هبرام على 

 پور: مدير گروه قرآن و اقتصاددكرت حممد رضا لطفعلى

 دكرت سيد جمتىب موسوى: مدير گروه قرآن و طب

 شناسىدكرت على يوسفى: مدير گروه قرآن و جامعه

 رساىن مهايش. كميته اطالع5
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ها و مطبوعات تشكيل كميته به رايست شبكه قرآن سيما )جناب آقاى دكرت طوابئى( و اب حضور منايندگان رسانهاين  
رساىن هاى مهايش و اطالعانمههاى متعّدد، چاپ ويژههاى تلويزيوىن، تيزرهاى تبليغاتى، كليپشده كه ويژه برانمه

 عمومى را بر عهده دارد.

 نابع. كميته پشتيباىن و أتمني م6

خواه( مسئوليت اين كميته به رايست مناينده كميسيون فرهنگى جملس شوراى اسالمى )جناب آقاى دكرت ستار هدايت
 پشتيباىن و أتمني منابع مهايش را بر عهده دارد.

 . كميته برگزارى مهايش7



 ده دارد.ريزى اجرائى مهايش و پيگريى مكان و زمان برگزارى مهايش را بر عهاين كميته، برانمه

به مناسبت برگزارى اولني مهايش نزديك به چهارصد مقاله به دبريخانه مهايش واصل گرديد كه پس از طى مراحل 
 ارزايىب، مقاالت قابل انتشار انتخاب گرديد.

بو على سيناى  -شاهد -امام صادق )ع( -اصفهان -اين مقاالت اب مشاركت دانشگاههاى آزاد اسالمى تربيز
دانشگاه آزاد  9ى منطقه -علوم پزشكى تربيز -اه علوم انساىن و مطالعات فرهنگى شهردارى هترانپژوهشگ -مهدان

 اند.هاى متعّددى هتيه، تنظيم و منتشر گرديدهانمهاسالمى و در قالب ويژه

 انمه قرآن و طبويژه

و نيز از دانشگاه شاهد و  ضمن تشكر و تقدير از جناب آقاى دكرت سيد جمتىب موسوى مدير گروه قرآن و طب بنياد
ى دانشگاه در ستاد عاىل مهايش، از اساتيد حمرتم ذيل كه در كميسيون قرآن و سركار خامن دكرت طوىب غضنفرى مناينده

 آيد:اند نيز تقدير بعمل مىى اين جمموعه مشاركت و مهكارى منودهطب آن دانشگاه در هتيه

مرضا معارىف، دكرت سيد سعيد سيد مراتض، دكرت سكينه مويد حمسىن، دكرت طوىب غضنفرى )رئيس كميسيون(، دكرت غال
دكرت حممد حسن قوسيان، دكرت حمسن نورى ساالرى، دكرت حممد على مهىت، دكرت آذر دربندى، مهندس زهرا جوهرى، 

 خدجيه حممدى، مرمي ميالىن، كربى عنربى اكمل
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 ابشد:ى قرآن و طب تشكيل شده است كه برخى از آهنا به قرار ذيل مىى نيز در زمينهكميسيوهناى ديگر 

 دانشگاه علوم پزشكى مازندران: دكرت حممد رضا شيخ رضاىي )رئيس كميسيون(

دانشگاه علوم پزشكى اراك: دكرت مصطفى دالور )رئيس كميسيون( و ساير اعضاى كميسيون كه در ارزايىب مقاالت 
 اند.مشاركت منودهمهكارى و 

 دانشگاه علوم پزشكى اروميه: حجت االسالم و املسلمني حممدنژاد )رئيس كميسيون(

دانشگاه علوم پزشكى تربيز: دكرت حممد رضا رشيدى )رئيس كميسيون( و ساير اعضاى كميسيون كه در ارزايىب 
 اند.مقاالت مهكارى و مشاركت منوده



ى خنبگان اند از مههص حقيقى و حقوقى كه در برگزارى مهايش مهكارى منودهى اشخادر اپاين ضمن قدرداىن از مهه
آيد ات اب ارشادات و نقطه نظرات خود ما را در اين مسري مقدس حوزوى و دانشگاهى كشور دعوت به عمل مى

 مهراهى منايند.

 فرجه الشريف(اميد است اب استعانت از پيشگاه مقدس حضرت بقية اّلّل االعظم )عجل اّلّل تعاىل 

افزارى اب حموريت معارف ى انوار اتبناك قرآن كرمي توفيق حركت در مسري توليد علم ديىن و حتّقق جنبش نرمو در سايه
 آمساىن قرآن و عرتت را داشته ابشيم

 نژادحمسن عباس

 رئيس بنياد و دبري ستاد عاىل

 مهايش مّلى پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه

 12، ص: 1قرآن و طب، ج جمموعه مقاالت

 مقدمه دانشگاه شاهد

 (24)سوره انفال آيه  اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ّللَِِّ َو لِلرَُّسوِل ِإذا َدعاُكْم ِلما ُُيِْييُكمْ 

 د.خواند، كه سرچشمه زندگى است، بپذيريد و اجابت كنياى مومنان چون خدا و پيامرب مشا را به آئيىن فرامى

و  )ال رَْيَب ِفيِه(* ها است. راهنماى جامع و كاملى كه هيچ شكى در آن نيستقرآن، كتاب هدايت و احياء انسان
 هدايت براى متقني است و اجابت آن مايه حيات و زندگى است.

 لت:بدون هرگونه شك و ترديد در آن است و رسالت آن قيام به قسط و عدا« ابور»خنستني شرط حتقق اين هدايت 
(: ما پيامربان را اب 25)سوره حديد آيه  َلَقْد أَْرَسْلنا ُرُسَلنا اِبْلَبيِّناِت َو أَنْ َزْلنا َمَعُهُم اْلِكتاَب َو اْلِميزاَن لَِيُقوَم النَّاُس اِبْلِقْسطِ 

 هاى روشن فرستادمي و به آانن كتاب و ميزان دادمي ات مردمان مهه قسط براپ دارند.دليل

قرآن و علوم »به مهت مجعى از نويسندگان و حمققان بدنبال فراخوان مهايش ملى « قرآن و طب»ت جمموعه مقاال
، و اب بررسى و دقت نظر از بني تعداد زايدى از مقاالت واصل شده انتخاب، و اب محايت دانشگاه شاهد «روز

 منتشر گرديده است.

 رآىن را گسرتش دهد.اين جمموعه بر آن است ات ابب تعمق و تفكر در حوزه معارف ق



قيق در هپنه اويه حتز وسعه اى حاصل نشده است، و اين تنها آغازى بر تصدالبته كه در اين درايى وسيع، جبز قطره
 وان گسرتده است.ىي، فرايربناتر و مطالعات عميق و ز درايى بيكران معارف قرآىن است و ميدان براى حتقيقات گسرتده

رات و و دستو  گشودهها، واجد زواايى انمى، براى حل معضالت سالمىت انسانيقينا قرآن عزيز و معارف اسال
ها، گاهى انسانشامل آ هاىي كهابشد. حوزهراهربدهاىي بسيار كارآمدتر از آنچه ات به امروز حاصل بشر گرديده، مى

ن اجتماعى در ميا ادگى، ونو اى، خاهاى زندگى و تعادل خبشيدن به رفتارهاى تغذيهپيشگريى از بيماريها، ارتقاء شيوه
مهه  ردسرتسى براب مىت،هاى اجتماعى، توزيع عادالنه امكاانت سالآدميان است و از مهه مهمرت، كاهش انبرابرى

ى ساماندهى ورى برارط ضر شانساهنا به نيازهاى اساسى و در يك كالم حتقق عدالت كه امر خداوند و واجب اهلى و 
 ت بشرى است.ها و حل مهه معضالمهه انرساىي
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رهيخته و فانشيار دنفرى داند از زمحات سركار خامن دكرت طوىب غضمعاونت پژوهشى دانشگاه شاهد، وظيفه خود مى
اعضاى  نفر از وازدهمتعهد دانشكده پزشكى و ساير مهكارانشان در كمسيون قرآن و طب دانشگاه شاهد شامل د

ارى و ويراست صحيح ودانشكده پزشكى، داندانپزشكى و پرستارى و ماماىي كه در داورى مقاالت، تهيأت علمى 
كه   حوزه و دانشگاه ى قرآىنوهشهااند قدرداىن منايد، و خبصوص از بنياد پژ انمه مهت فراوان مبذول داشتهچاپ اين ويژه

 ايد.ارى منند، صميمانه سپاسگز امطالعات ارزنده قرآن و علوم روز را بنيانگذارى و پيگريى كرده

اقع گردد، و و متعال  داوندخخبش قرآىن مأجور اميد آنكه اجر اين احياء معارف اسالمى و ابزكاوى راهربدهاى حيات
 داند.روح بلند بنيانگزار بزرگ مجهورى اسالمى و شهداى بزرگوار انقالب اسالمى را شاد گر 

 دكرت حممد رضا واعظ مهدوى

 دانشگاه شاهدمعاون پژوهشى 
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 تفسري علمى قرآن، اثرات و مثرات

1سيد حممد مهدى افضلى
 

 چكيده

                                                           
 ريزى و ساماندهى تحقيقات(. مركز جهانى علوم اسالمى قم معاونت پژوهش اداره كل برنامه1)  1



اى هرچند انمدون، به قدمت نزول قرآن كرمي دارد. اب دور شدن از عصر نزول، دانش تفسري دانش تفسري، پيشينه
هاى مفسران اپ به عرصه هناد. بسته به ابفت فكرى و سليقه هاى خمتلف تفسريى، -سامان ايفته و تدوين شد، روش

رنگ در سنت تفسريى وارد شده است. صورت كمهاى ديگر بهتفسري علمى نيز از دوران آميختگى مسلمني اب متدن
اذ هاى متفاوتى در اين حوزه اختاب رشد علوم جترىب و منازعاتى كه ميان علم و دين در مغرب زمني درگرفت، رهيافت

 شد و أتثري آن در دنياى اسالم نيز امتداد

______________________________ 
 ريزى و ساماندهى حتقيقات(. مركز جهاىن علوم اسالمى قم معاونت پژوهش اداره كل برانمه1)
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ى تدوين تفسري علمى و سازوكار آن برآمدند. هاى متفاوت در پايفت. برخى از انديشوران اب اغراض خمتلف و شيوه
مراد از تفسري علمى، تفسري به معناى متداول، وىل اب روش جترىب است. مفسران مسلمان در برابر اين روش، سه 

ى نيز قائل به تفصيل شدند. ى موافقت كامل نشان دادند و اپرهايستار متفاوت را برگرفتند. برخى خمالفت كردند، عده
است است كه هريك، كاررفتهى داورى ابيد توجه داشت كه تفسري علمى به سه معناى خمتلف در اين بسرت بهوىل برا

حكم خمتلفى خواهد داشت: تفسري علمى به معناى استخراج علوم از معارف وحياىن، تفسري علمى به معناى تطبيق 
هاى علمى در فهم هبرت معارف ديىن و دام نظريههاى انساىن، و تفسري علمى به معناى استخهاى وحياىن و ايفتهداده

طور كامل خمالفت گرديده و اب معناى اول و سوم آن اب از مجله وحى. در اين نوشتار اب تفسري علمى به معناى دوم به
 تقرير خاص خود و شرايط متعددى كه ابيد منظور شود، اعالم موافقت شده است.

 واژگان كليدى

هاى تفسري علمى، مثرات مثبت و منفى تفسري  علمى، معرفت ديىن، معارف متعارف، گونهعلم، دين، تفسري، تفسري
 علمى، خمالفان و موافقان تفسري علمى.

 درآمد

تفسري قرآن، عمرى به درازاى نزول آايت مبارك قرآن كرمي دارد. قرآن كرمي هرچند به زابن عرىب مبني انزل شده، لكن نه 
 سطح خماطبان وحى
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هاى وحياىن به نص خود قرآن و تصريح اولياى دين، مشتمل بر حمكم و هاى وحياىن. دادهيكسان بود و نه آموزه
رو، افراد به  متشابه، انسخ و منسوخ، ظاهر و ابطن، جممل و مبني و ... بود و مهگان توان فهم آن نداشتند. ازاين



تر اب حامل اصلى وحى كردند كه از سطح ابالتر و مصاحبت بيشتر مراجعه مىدقيقكساىن براى درك هبرت و 
ترى برخوردار بود. اب وفات برخوردار بودند. در زمان حيات رسول اعظم )ص( اين نياز، على رغم فراواىن از شدت كم

تر خبشيدند اي ونق فزونمند شدن بيان آايت قرآن علومى را ر ايشان بر شدت آن افزوده شد و اهل فن براى روش
، صرف حنو، معاىن و بيان، اصول فقه و دانشى به انم تفسري از 2علومى را از نو سامان دادند. علومى مهانند لغت

تر ويژه اب دور شدن بيشمجله علومى بودند كه در اين بسرت اي توسعه ايفتند و اي از نو أتسيس شدند. دانش تفسري، به
هاى ديگر، رشد كّمى و كيفى ايفت. هم مباىن و مبادى و فرهنگ اسالمى اب فرهنگاز عصر نزول و تعامل 

تر بررسى شد و هم مفسران، تفاسري متنوع و خمتلف را اب رويكردهاى خمتلف فلسفى، عرفاىن، ادىب، هايش بيشروش
ى از شت. اگر اپرهچندان جايگاهى ندا« تفسري علمى»حديثى و ... نوشتند. در اين ميان تفسريى انمربدار به 

هاى كردند منود چنداىن در برابر رهيافتهاى جنومى و فيزيكى تفسري مىمفسران برخى از آايت قرآن را براساس ايفته
 ديگر نداشت، لكن در ادوار متأخر اب گسرتش علوم جترىب و امهيت ايفنت روش و معيار جترىب، رويكرد

______________________________ 
از آمدن اسالم  اند، بلكه پسهها پيش از اسالم نبودويژه لغتنامهاز نكات مهم اين است كه علوم لغت و به(. يكى 1)

هاى فرهنگ ه تدوينبدست  ها بعد از استقرار اسالم، در اوايل قرن دوم كساىن آمده و اب مراجعه به دهاتو مدت
اره اول و دهم، مش ، سالهاى زابىن، نقد و نظرانشاند. براى تفصيل نك: سيد امحد مددى، علم اصول و دلغت زده

 .230، ص 84دوم، هبار و اتبستان 
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قرآن مطرح   و تفسري ى معرفت ديىنهاى بديل در حوزهتفسري علمى قرآن اندكى پررونق شد و به عنوان يكى از روش
 وش معيار جترىب ر يعمدات اب پذ آشكار خواهد شد كه طرفداران اين رهيافت،الى نوشتار برخى از زوااي گرديد. در البه

ه طبق معيارهاى كخوردند  دى بر علمى به عنوان داور در پى مجع ميان علم و دين برآمدند. در اين راستا، اگر به مور 
ياىن را بر عارف وحم ، ايها بر توجيه مورد مذكور متمركز شد و در موارد بسيارپذيرفت تالش آنعلمى توجيه منى

آن در تر، تفسري علمى قر كالن  نگاه هاى جترىب انساىن تطبيق و محل كردند و اي به أتويل روى آوردند. بنابراين درايفته
جنا كه آست. از افسري هاى وحياىن قابل تهاى ديىن و دادهطلىب علم جديد به قصد دفاع از آموزهبسرت معارضه

نت عقلى ىن در سون ديهاى متفاوت براى تفسري مترابطه علم و دين و اختاذ رهيافت ها در اببشديدترين نزاع
 هم آيد.وىن فراار كنزمني رخ داده، هبرت است اندكى به آن پرداخته شود ات درك هبرتى از موضوع نوشتمغرب

 هاى متفاوت در تفسري متون ديىنسيطره علوم جترىب و رهيافت

                                                           
ها بعد از استقرار اند، بلكه پس از آمدن اسالم و مدتها پيش از اسالم نبودهويژه لغتنامه(. يكى از نكات مهم اين است كه علوم لغت و به1)  2

دى، علم احمد مد اند. براى تفصيل نك: سيدهاى لغت زدهو با مراجعه به دهات دست به تدوين فرهنگاسالم، در اوايل قرن دوم كسانى آمده 

 .230، ص 84هاى زبانى، نقد و نظر، سال دهم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان اصول و دانش



تى اختاذ هاى متفاو افتم نوين و آشكار شدن تعارض اي تفاوت ميان علم و دين، رهيزمني اب گسرتش علو در مغرب
ر دين اي بدم علم ى فتوا به تقشد. برخى علم و دين را در تعارض، غري قابل مجع قرار دادند و در پى آن عده

لم عمى و روش مقبول رهاى علعيام هاى وحياىن دادند. اعتقاد اين گروه اين بود كه هرآنچه ابهاى انساىن بر دادهايفته
هاى وحياىن و داده ند كهگرااين فرهنگى بر آن شدحتصيل اي توجيه نگردد، قابل قبول نيست. برخى مهانند تكامل

 هاى ديىن مربوط به دوران كودكى فكر بشرآموزه
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گراىي معتقد شدند  ماند. حىت برخى از انديشوران سنت جتربهاست و اب رشد فكرى بشر، جاىي براى دين ابقى منى
پذيرند كه اصال معنا ندارند و در كل، جز علم و علمى چيزى پذيرفتىن هاى ديىن، نه تنها صدق و كذب منىگزاره

4گنجيدند.در اين دسته مى 3نيست. طرفداران پوزيتويسم منطقى
 

دادند و معتقد بودند هرآنچه از متون ديىن فهميده م دين بر علم مىاى ديگر، برعكس گروه خنست فتوا به تقدعده
5هاى علمى قرار گريد.شود ابيد به عنوان اصل مسّلم پذيرفته شود و معيار داورى در مورد نظريهمى

 

 برخالف دسته خنست، برخى ديگر ميان علم و دين متايز قائل شدند.

و برخى اب منادين دانسنت زابن دين، دين را ابزارى مفيد براى زندگى تلقى   6گروهى از اين دسته، علم را ابزار انگاشتند
برخى هم متايز بر اساس موضوع و غايت را پيش كشيده، مدعى شدند يكى موضوعش جتلى خداوند در  7كردند.

هاى شخصى و مسيح است و ديگرى جهان طبيعت، اي موضوع علم، اشياى مادى است و موضوع دين، واقعيت
در خصوص ديگرى را غري  اخالقى. برخى ديگر نيز متايز زابن دين و علم را مطرح كردند و لذا داورى اب معيار يكى

 از مجله ويتگنشتاين اب طرح 8جماز اعالم كردند.

______________________________ 
(1.)Logical positivism  

                                                           
3  (1.)Logical positivism  
هاى آن فاقد معنا است. براى بخش صادق يا كاذب نيست كه گزارههاى معرفتگزاره(. اين نحله باورشان اين بود كه نه تنها دين حاوى 2)  4

 .159 -168تا، ص تر نك: ا. ج. آير: زبان حقيقت و منطق، ترجمه منوچهر بزرگمهر، تهران، دانشگاه صنعتى شريف، بىتفصيل بيش
 .653، ص 1376انى و احمد نرافى، تهران، طرح نو، (. مايكل پترسون و ديگران، عقل و اعتقاد دينى، ترجمه ابراهيم سلط3)  5
 .359 -360(. همان ص 4)  6
 .270 -271(. همان ص 5)  7
، چ 1374تر در اين باب نك: ايان باربور، علم و دين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهى، تهران، مركز نشر دانشگاهى، (. براى تفصيل بيش6)  8

 .144 -154، ص 2



هاى آن زارهيست كه گاذب نخبش صادق اي كهاى معرفت(. اين حنله ابورشان اين بود كه نه تنها دين حاوى گزاره2)
ران، دانشگاه گمهر، هتر بزر تر نك: ا. ج. آير: زابن حقيقت و منطق، ترمجه منوچهفاقد معنا است. براى تفصيل بيش

 .159 -168ات، ص صنعىت شريف، ىب

، ص 1376ح نو، ران، طر هتاىف، (. مايكل پرتسون و ديگران، عقل و اعتقاد ديىن، ترمجه ابراهيم سلطاىن و امحد نر 3)
365. 

 .359 -360(. مهان ص 4)

 .270 -271(. مهان ص 5)

ان، مركز نشر اهى، هتر خرمش تر در اين ابب نك: ااين ابربور، علم و دين، ترمجه هباء الدين(. براى تفصيل بيش6)
 .144 -154، ص 2، چ 1374دانشگاهى، 
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م و دين، سهم مهمى در مباحث و متمايز دانسنت زابن عل 11در فلسفه زابن 10هاى زابىنو ابزى 9نظريه كاربردى زابن
 مطرح شده در ابب ارتباط علم و دين و اختاذ رويكردهاى متفاوت در تفسري متون ديىن ايفا كرد.

 دسته سوم، سخن از مشاهبت و موازى بودن علم و دين به ميان آوردند.

قلمرو كامال متباين نيستند، بلكه رغم آنكه وابسته به دو موضوع مستقل هستند دو آانن معتقد بودند علم و دين، على
از نظر ساخت، شباهات مهمى دارند. هر دو معرفت آوردند و هر دو ابيد در يك برداشت وحداىن از جهان حلاظ 

هاى جتربه بشر ابشد. به ابور ايشان، مفسر ابيد شوند و معتقدات ديىن انسان ابيد تعبري و تفسري معقوىل از مهه حوزه
12حتقيق خود به كار برد. اهليات اعتداىل و فلسفه پويشى در اين دسته قرار دارند. تفكر انتقادى را در

 

شومي كه تفسري علمى قرآن كرمي نزد زمني، اين نكته را متذكر مىهاى متفكران در مغرباب مرور گذرا بر مباىن و رهيافت
البته اينكه قايالن به تفسري علمى كدام تر در راستاى مهني مسأله و مشكل قابل ارزايىب است. مفسران مسلمان، بيش

اند چندان روشن نيست. وىل نوعا ايشان قائل به جمزا بودن علم و دين هستند و مبنا در حقيقت علم و وحى را پذيرفته

                                                           
9  (1.) 

meaning as a function of use/ use theory of meaning 
10  (2.)language games  
 هاى راجع به زبان نك:(. براى تفصيل بيشتر در اين مورد و شرح روشن از ديدگاه ويتگنشتاين و ديگر نظريه3)  11

William, p. Alston Meaning", in The Encyclopedia of philosophy, Paul Edwards.) Ed.(, Macmillan publishing Co. 
Jnc The free press, New York V 5 6 p. p 332- 142. Philosophy of Language, New Jersey, Printic- Hal, 4691. p 23- 

94. 
 .162 -155(. همان ص 4)  12



ها به معيار اصالت جتربه ملتزم هستند و در پى آنند وحى را براساس علوم دانند، لكن برخى از آنهر دو را مفيد مى
 هاىهاى وحياىن را در قالب نظريه تفسري و تبيني كنند. برخى ديگر به اصالت وحى اعتقاد ايفته و تفسري دادهجترىب

______________________________ 
(1.) 

meaning as a function of use/ use theory of meaning 

(2.)language games  

 هاى راجع به زابن نك:از ديدگاه ويتگنشتاين و ديگر نظريه (. براى تفصيل بيشرت در اين مورد و شرح روشن3)

 

William, p. Alston Meaning", in The Encyclopedia of philosophy, Paul 
Edwards.( Ed. ), Macmillan publishing Co. Jnc The free press, New York V 
5 6 p. p 332- 142. Philosophy of Language, New Jersey, Printic- Hal, 4691. 

p 23- 94. 

 .162 -155(. مهان ص 4)
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انگارند و در حقيقت، اب تفسري علمى از وحى در پى تقويت اميان هاى ديىن مىعلمى در راستاى دفاع از آموزه
 متدينان هستند.

به شدت خمالف اين رهيافتند و اعتقادشان بر اين  برخالف اين رهيافت، بسيارى از مفسران از ادوار دور اتكنون
هاى بشرى را ميزان قرار هاى انساىن حمك زد و علوم جترىب اي ديگر دانشتوان اب ايفتههاى وحياىن را منىاست كه داده

مند بودن تفسري و ... داد. كسان ديگر، حكم به تفصيل داده، تفسري علمى را اب شرايط خاص براى مفسر و روش
هاى متفاوت در ابب تفسري  -اند. هدف نوشتار كنوىن آن است كه ضمن اشاره كواته به رهيافتجماز اعالم كرده

 هاىي را كه ممكن است از تفسري علمى قرآن كرمي حادث شود در حد جمال و توان مطرح كند.علمى، فوايد و آسيب

 . حتليل مفهومى موضوع1

نظران اختالف فراوان است. پرداخنت به امهيت و جايگاه آن نزد صاحبدر ابب امكان تعريف يك موضوع، و 
 مباحث مطروح، نه مفيد است و نه ميسور.



هاى خاص دارد، به حنوى كه بسيارى از متفكران بزرگ را عاجز ساخته و حىت نظر نگارنده ارائه تعريف، دشوارىبه
در  13توان برد.عرتاف خود او بدون تعريف نيز ره به جاىي منىمتفكرى چون ابن سينا از آن اعالم استعفا كرده، اما به ا

در اصطالح منطقى است، « حدى و رمسى»كند تعريف حقيقى موسوم به حقيقت، آنچه ابن سينا از آن استعفا مى
 و آنچه را

______________________________ 
ارت بو على در اين ابب . منت عب78ى، ص قمر  1400(. ابن سينا، جمموعه رسايل، رساله احلدود، قم، بيدار، 1)

لما ابنه  ن ذلك عمتعفيت فان اصدقائى سألوىن ان املى عليهم حدود اشياء يطالبوىن بتحديدها، فاس»چنني است: 
ن جهه اجلهل من يكون قيق اكاملتعذر على البشر سواء كان حتديدا او رمسا و ان املقدم على هذا جبرأه و ثقه حل

 «.ا تفسد الرسوم و احلدوابملواضع الىت منه

 21، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

محل كرد. در نوشتار كنوىن نيز براى آنكه « حتليل مفهومى»اي « شرح االمسى»توان بر تعريف گريزانپذير است مى
رسد هبرتين ىنظر ماى جز بيان مقصود از موضوع مورد نظر ندارمي. بهروشن ابشد چه اهداىف از طرح حبث دارمي، چاره

شرح »داانن مسلمان به راه براى تعريف امورى از اين سنخ، تعريف براساس حتليل مفهومى ابشد كه در زابن منطق
هاى مفهومى معّرف نظران، حتليل مفهومى را بيان و حتليل مفاهيم سازنده و مؤلفهانمربدار است. صاحب« االسم

صورت كواته بيان و حتليل شوند و سراجنام اب به كار رفته در موضوع بهبنابراين، ضرورت دارد مفاهيم  14اند.دانسته
 ها، مرادمان از موضوع مورد نظر نيز بيان گردد.مجع آن

 . تفسري1 -1

است. از اين كلمه به اابنه، بيان، جدا كردن، بيان و توضيح دادن « ف. س. ر.»تفسري، مصدر ابب تفعيل از ماده 
امر پوشيده، كشف معناى معقول، اظهار معناى معقول، بيان كردن معناى سخن و ...  ء، پيدا و آشكار ساخنتشى

ها نه در اصطالح مفسران، اين واژه تعاريف نسبتا خمتلفى به خود گرفته كه پرداخنت به مهه آن 15تعبري شده است.
ب تعريف مفسر معاصر هاى طرح شده در اين ابمطلوب است و نه ميسور. به نظر نگارنده، يكى از هبرتين تعريف

 عالمه طباطباىي است، ايشان در مقدمه امليزان تفسري را چنني

                                                           
فان » ين باب چنين است:. متن عبارت بو على در ا78قمرى، ص  1400(. ابن سينا، مجموعه رسايل، رساله الحدود، قم، بيدار، 1)  13

ما و حديدا او رسء كان تاصدقائى سألونى ان املى عليهم حدود اشياء يطالبونى بتحديدها، فاستعفيت من ذلك علما بانه كالمتعذر على البشر سوا
 «.ان المقدم على هذا بجرأه و ثقه لحقيق ان يكون من جهه الجهل بالمواضع التى منها تفسد الرسوم و الحدو

 .151، ص 1380شناسى مطالعات دينى، مشهد، دانشگاه علوم اسالمى رضوى، . احد فرامرز قراملكى، روش(1)  14
شناسى تفسير قرآن، تهران، سمت و پژوهشكده حوزه و تر در اين باب نك: على اكبر بابايى و ديگران، روش(. براى تفصيل بيش2)  15

 .5 -6، ص 1379دانشگاه، 



______________________________ 
 .151، ص 1380ى، شناسى مطالعات ديىن، مشهد، دانشگاه علوم اسالمى رضو (. احد فرامرز قراملكى، روش1)

مست و  ن، هتران،شناسى تفسري قرآو ديگران، روش تر در اين ابب نك: على اكرب ابابىي(. براى تفصيل بيش2)
 .5 -6، ص 1379پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 

 22، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 .16اند: التفسري و هو بيان معاىن اآلايت القرآنيه و الكشف عن مقاصدها و مداليلها ...تعريف كرده

عبارتى هم  هاى آن. بهلولمعاىن آايت مبارك و كشف از مقاصد و مددر اين تعريف دو عنصر مهم هنفته است: بيان 
 ده است.ته شمعاىن آايت ىف حد نفسه مقصود است و هم معاىن مقصود حق تعاىل كه در قامت الفاظ رخي

و خود مهني  17اند در اين تعريف مبناى تفسري مشخص نشده است.برخى بر اين تعريف اشكال وارد كرده و گفته
اند تفسري عبارت است از بيان مفاد استعماىل اب اندك تغيريى به عنوان تعريف پيشنهادى ارايه كرده و گفته تعريف را

آايت قرآن و آشكار منودن مراد خداى متعال از آن بر مبناى ادبيات عرب و اصول عقالىي حماوره. ليك ابيد گفت اب 
عقالىي حماوره قرار دارد، ذكر نكردن آن براى كساىن كه در توجه به اين كه تفسري قرآن در بسرت ادبيات عرب و اصول 

رود. بنابراين، مراد ما از تفسري دانشى مشار مىكنند نه تنها ضرر ندارد كه يك بيان اضاىف بهاين ابفت آن را مطالعه مى
 ها را هدف گرفته است.است كه بيان معاىن آايت مبارك قرآىن و كشف مقصود و مدلول آن

 مى. عل1 -2

ابر جهل بسيط ع در بر اب واق در بسرتهاى متفاوت معاىن خمتلف دارد. گاه از آن اعتقاد يقيىن مطابق« علم»اصطالح 
 ريخ واتانند شود، گاه جمموعه قضاايىي كه مناسبىت ميانشان در نظر گرفته شده، مو مركب اراده مى

______________________________ 
 .4، ص 1هجرى، ج  1393ان، (. امليزان، قم، امساعيلي1)

 .18شناسى تفسري قرآن، ص (. روش2)

 23، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

                                                           
 .4، ص 1هجرى، ج  1393اعيليان، (. الميزان، قم، اسم1)  16
 .18شناسى تفسير قرآن، ص (. روش2)  17



جغرافيا، گاه به معناى جمموعه قضاايى كلى است كه حمور خاصى براى شان حلاظ شده، هرچند قراردادى ابشند و  
ى حمور خاصى ابشد. سراجنام اينكه علم گاه به معناى جمموعه قضاايى كلى حقيقى )غري قراردادى( است كه دارا

در اين معنا، علم نه در برابر جهل  18عبارت است از جمموعه قضاايى حقيقى كه از راه جتربه حسى قابل اثبات ابشد.
« گريد كه قابل آزمون جترىب نيستند. علم در اين معنا، معادل كلمهو مطلق آگاهى، كه در برابر متام علومى قرار مى

science «.در نوشتار كنوىن، علم به مهني معناى « علمى»بنابراين، مراد از  19در زابن انگليسى و فرانسه است
 اخري، يعىن علوم جترىب است.

 . تفسري علمى1 -3

ليلى كه از جه به حترد. اب تو توان تفسري علمى را تعريف كاينك مى« علمى»و « تفسري»اب روشن شدن مراد از واژگان 
صود و كشف مق  وك قرآىن عبارت است از تفسريى كه بيان معاىن آايت مبار « تفسري علمى»ارائه شد تفسري و علم 

فداران آن صود، طر ين مقاپذير جترىب هدف گرفته است. اينكه در مقام عملى ساخنت ها را اب روش آزمونمدلول آن
شد، مهان تلف ابيات خمن رهيافت اب نتواند جامع اياند، سخن ديگرى است، اما تعريفى كه مىگونه مشى كردهچه

 است كه بيان شد.

______________________________ 
، 1378، 8، چ سالمى(. حممد تقى مصباح يزدى، آموزش فلسفه، هتران، شركت چاپ و نشر سازمان تبليغات ا1)

 .64، ص 1ج 

 .12ص ، 1375، 12(. عبد الكرمي سروش، علم چيست، فلسفه چيست؟ هتران، صراط، چ 2)

 24، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 . ضرورت حبث2

تر مورد بررسى قرار گريد و رنگ ارتباط علم و وحى را به خود بگريد از تفسري علمى قرآن، اگر در يك دايره وسيع
تر متفكران مسلمان، متون ديىن و از مجله قرآن  امهيت بسيارى برخوردار است. چه خبواهيم و چه خنواهيم در تلقى بيش

خبش است؛ زابن سراسر كناىي، رمزآميز و عرف خاص نيست؛ عرفتكرمي زابىن را برگرفته است كه انظر به واقع و م
هاىي راجع به طبيعت و انسان و ساير هستومندها دارد. وقىت سخنان بسيارى در ابب جهان و انسان دارد؛ و داورى

اى حاكم هگريمي نيز موضوعش مهني دو چيز است. علم نيز انسان و جهان را اب ابزار جتربه و مالكعلم را در نظر مى
دهد. اگر ادعاى هر دو در حقيقىت واحد ابشد مشكلى نيست، لكن در صورت اختالف  بر آن مورد بررسى قرار مى

كه اين منود اختالف در بدو امر موارد اندكى هم نيست، نيازمند آن است كه هم به حلاظ حقيقت و هم به حلاظ 
                                                           

 .64، ص 1، ج 1378، 8(. محمد تقى مصباح يزدى، آموزش فلسفه، تهران، شركت چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمى، چ 1)  18
 .12، ص 1375، 12(. عبد الكريم سروش، علم چيست، فلسفه چيست؟ تهران، صراط، چ 2)  19



علمى از عوامل مهمى است كه در حل هناىي اين مسأله  مصلحت، به حل معقول منتهى شود. رواىي اي انرواىي تفسري
صورت كلى، تفسري علمى مورد پذيرش است اي نه؟ اگر پذيرفتىن است، كند. ابيد روشن شود كه بهنقش مهم ايفا مى

 چه شرايط و مباىن براى چنني تفسريى الزم است ات بتواند به عنوان يك روش تفسريى مقبول معرىف شود؟

 ان و تفسري علمىپژوه. قرآن3

شان نبه آن روى خوش  اند. بسيارىهپژوهان از ادوار دور اتكنون در برابر اين رويكرد سه ايستار متفاوت را برگرفتقرآن
 اعاند. كسان ديگرى از آن دفنداده، آن را اب اهداف دين و حمتواى وحى انسازگار ايفته

 25، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ن و بسط دي ت براىتواند اهداف دين را به سهولت أتمني كند و راه كواتهى اسمعتقدند اين روش مىكرده، 
لكه باي اثبات داد،  ا به نفىصورت كلى فتو توان بهاى اختاذ كرده، معتقد است كه منىديندارى. دسته سوم، ايستار ميانه

 تلقى رآن كرميقفسري ها و مكمل روش درست توشراه درست آن است كه اب شرايط خاصى اين روش در كنار ساير ر 
 شود.شود. در زير به اختصار، ايستارها و ادله هريك بيان مى

 قت كامل و داليل ابورمندان. مواف3 -1

 مل بر متام علومرآن مشتست. قاى جز اين نيبرخى از مفسران اب تفسري علمى، كمال مهنواىي را داشته، معتقدند چاره
يىن و از مجله دز متون اعلوم  هاى انساىن اي استخراجهاى وحياىن و ايفتهاساس، الجرم به تطبيق دادهاست و بر اين 

 اند.اى اقامه كردهپردازند. اينان بر اختاذ اين رهيافت، ادلهقرآن مى

ابب متسك نيز براى اثبات ادعاى خود در اين  20( قرآن نسبت به علوم و نيازهاى بشرى جامعيت دارد و به آايتى1
( آايت علمى قرآن را نيز براى مسلماانن متأخر از 3؛ 21اند( رواايت و كلمات اصحاب را دليل گرفته2اند؛ جسته

( اثبات 4 22اند؛عصر نزول معجزه دانسته، اعجاز علمى را دليل ديگرى بر ضرورت تفسري علمى قلمداد كرده
 ( برخى نيز تفسري5 23بيان شده است؛سازگارى علم و دين، دليل ديگرى بر ضرورت تفسري علمى 

______________________________ 
 .6، فرقان/ 52، اعراف/ 3 ، سباء/38و  59، انعام 89حنل/  َو نَ زَّْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب تِْبياانً: (.1)

 .106(. امحد عمر ابو حجر، التفسري العلمى للقرآن ىف امليزان، ص 2)

                                                           
20 ( 1.)\i :ًْلنا َعلَْيَك اْلِكتاَب ِتْبيانا  .6، فرقان/ 52، اعراف/ 3، سباء/ 38و  95، انعام 89 نحل/ E\َو نَزَّ
 .106(. احمد عمر ابو حجر، التفسير العلمى للقرآن فى الميزان، ص 2)  21
 .258، ص 1(. جمال الدى قاسمى، محاسن النأويل، ج 3)  22
 .19، ص 3تا، ج (. طنطاوى، الجواهر فى تفسير القرآن الكريم، بيروت، دار الفكر، بى4)  23



 .258، ص 1حماسن النأويل، ج (. مجال الدى قامسى، 3)

 .19، ص 3ات، ج (. طنطاوى، اجلواهر ىف تفسري القرآن الكرمي، بريوت، دار الفكر، ىب4)

 26، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 24اند؛بر براى اثبات حقانيت اسالم و خدمت به مسلماانن و وسيله افزايش اميان مردم قلمداد كردهعلمى را راه ميان
( نزد 7اند؛ خى ديگر به مشتمل بودن قرآن بر آايت علمى متسك كرده، تبيني آن را بدون علم انممكن دانسته( بر 6

ها، داليلى است كه اين امور و جز اين 25برخى ديگر، تفسري علمى وسيله فهم هبرت قرآن نيز تلقى شده است.
 اند.موافقان تفسري علمى قرآن كرمي بدان متسك كرده

 كامل  . خمالفت3 -2

اند؛ از برخى از مفسران نيز خمالفت كامل اب تفسري علمى را ابراز داشته، براى اثبات ادعاى خود به داليلى متسك كرده
توان اب اين هاى علمى تغيريپذيرند و قرآن را منى( ايفته2 26( قرآن كتاب هدايت و تربيت است، نه علم؛1مجله: 

( ابز 4هاى وحياىن از قداست قلمداد شده است؛ ( قبول تفسري علمى ابعث خروج داده3 27ها تفسري كرد؛ايفته
28هاى انروا و تفسري به رأى از پيامدهاى ضرورى تفسري علمى دانسته شده است.شدن راه أتويل

 

______________________________ 
 .197كتب غريب، ص (. حافظ ابراهيم، االشارات العلميه ىف القرآن الكرمي، قاهره، م1)

 .11(. ُيىي حمجرى، آايت قرآنيه ىف مشكاه العلم، ص 2)

 .90(. ذهىب، اجتاهات املنحرفه ىف التفسري، ص 3)

 .14(. شلتوت، تفسري القرآن الكرمي، ص 4)

، 2، ج 1379تر نك: انصر حممدى رفيعى، تفسري علمى قرآن كرمي، هتران، فرهنگ گسرت، (. براى تفصيل بيش5)
. ذكر اين نكته ضرورى است كه اب توجه به دسرتسى نداشنت نگارنده به برخى از منابع موافقان و 175 -206ص 

 هاى پيشني اب استفاده از اين اثر ارزمشند صورت گرفته است.خمالفان تفسري علمى، برخى از نقل قول

                                                           
 .197(. حافظ ابراهيم، االشارات العلميه فى القرآن الكريم، قاهره، مكتب غريب، ص 1)  24
 .11(. يحيى محجرى، آيات قرآنيه فى مشكاه العلم، ص 2)  25
 .90فسير، ص (. ذهبى، اتجاهات المنحرفه فى الت3)  26
 .14(. شلتوت، تفسير القرآن الكريم، ص 4)  27
. ذكر 175 -206، ص 2، ج 1379تر نك: ناصر محمدى رفيعى، تفسير علمى قرآن كريم، تهران، فرهنگ گستر، (. براى تفصيل بيش5)  28

هاى ولز نقل قافان تفسير علمى، برخى اين نكته ضرورى است كه با توجه به دسترسى نداشتن نگارنده به برخى از منابع موافقان و مخال
 پيشين با استفاده از اين اثر ارزشمند صورت گرفته است.



 27، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 . قول به تفصيل3 -3

توان تفسري علمى داشت و اگر كسى طبق اين ميان قائل به تفصيل شده، معتقدند اب شرايط خاص مىكساىن در اين 
توان به صورت كواته اند متعدد است و مىشرايط مشى كند تفسريش مقبول است. شرايطى كه براى اين كار برمشرده

( به شأن و جايگاه قرآن توجه 2 ( شرايط و قوانني تفسري رعايت گردد؛1چنني گفت كه در چنني تفسريى ابيد: 
( 4هاى حدسى ظىن؛ ها و نظريهشود قوانني قطعى ابشد و نه فرضيههاى علمى مبنا اخذ مى( آنچه از داده3شود؛ 

( تفسري عرضه 5مهاهنگى آايت رعايت گردد و براساس يك ايفته و مطابقت آن اب يك داده سعى بر محل نگردد؛ 
29( ارتباط قانون علمى و آيه مورد نظر بيان شود.6شرعى متعارض نباشد؛ شده اب حقايق و مضامني قطعى 

 

 بندىارزايىب رويكردها و مجع

بادى، مباىن و آن م گانه فوق الذكر، هريك، از مباىن و مبادى خاصى برخوردار است و براساسرويكردهاى سه
 اند.اى فراهم آوردهادله

قول به »ىل اي ه اعتدابوسوم رسد رهيافت منظر مىد و نه در جمال آن. بهگنجارزايىب ادله، نه در اهداف نوشتار مى
دارد اب از اعالم مىى را جمري علمدر فرجام، تفاوت چنداىن اب رهيافت خمالفان ندارد. البته در اصل اينكه تفس« تفصيل

از اين  هبه معناىي ك -ىكند، لكن اب شرايطى كه براى آن بر مشرده است عمال راه تفسري علمخمالفان تفاوت مى
 ماند تفسري علمىا سد كرده است. چون آنچه اب اين شرايط ابقى مىر  -اصطالح عرضه شد

______________________________ 
 .209 -220(. مهان، ص 1)
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كند. ار معرىف مىرا معي د علمبه معناى دقيق كلمه خنواهد بود؛ زيرا الگوها و شرايطى ديگرى، بريون از قوانني خو 
لم بر آن حاكم ز خود عون اتوان انميد كه الگو و شرايط و قوانيىن بري تفسري را وقىت علمى به معناى كامل آن مى

تواند نظر نگارنده منىبه ابشد ازمي و مفسر انگزير از مراعات آننباشد. اينكه شرايطى را بر تفسري علمى الزامى بس
 حمصول چنني تفسريى علمى به معناى خاص آن قلمداد شود.

 . اقسام تفسري علمى4
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گونه تفسري علمى براى قرآن متصور است، اى كه موافقان تفسري علمى اقامه كردند، سهالى ادعاها و ادلهاز البه
هاى . هريك از اين اقسام در عامل اثبات نيز منونه30اندسندگان معاصر نيز بدان اشاره كردهچنانكه برخى از نوي

 متعددى دارد؛ از مجله:

 ء بودن قرآن كرمي؛ز قرآن، اب استناد و اتكا به تبيان كل شىااستخراج مهه علوم  -

 ربه؛جتمعرىف كردن  يگانه و مقبول هاى علمى بر قرآن كرمي، بر اثر معيارتطبيق و حتميل نظريه -

صورت موجبه  تعارف بهمستخدام علوم جترىب براى فهم هبرت معاىن و مقاصد قرآن، اب اتكا به دخيل بودن معارف ا -
 كليه اي جزئيه در فهم معارف وحياىن.

و حكم  نگريست نبه مهه يكسا -توانروشن است كه هريك از اين اقسام، ماهيىت متفاوت از ديگرى دارد و منى
 حد صادر كرد. نه مهه اثر و مثروا

______________________________ 
 .378 -384، ص 1375جا، اسوه، (. حممد على رضاىي اصفهاىن، درآمدى بر تفسري علمى قرآن كرمي، ىب1)
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رات و مثت خنست رسد هبرت اسر مىيگانه دارند و نه الگوى حاكم بر هريك، الگوى حاكم بر ديگرى است. به نظ
ى  و آن بتوان داور در پرت ود اتشتواند داشته ابشد، بيان صورت مثبت اي منفى( دارد اي مىأتثراتى كه تفسري علمى )به

 تواند درست و مقبول ابشد اي نه؟كرد كه چنني شيوه تفسريى مى

ان در رواىي اي انرواىي تفسري علمى است، لكن در قامت البته اين آاثر و مثرات در واقع، مهان داليل موافقان و خمالف
31توان به عنوان مثره اين شجره انمش داد.ديگر مى

 

 مثرات مثبت تفسري علمى

كند به كمك علوم هيل مىاند كشفيات جديد و قوانني علمى، تفسري قرآن را تسدرك هبرت از قرآن كرمي: برخى گفته -
 حتصيل كرد. توان درك درسىت از قرآن كرميمى

ها بر يك ديگر نشان از اعجاز قرآن كرمي گريى از قوانني علمى در تفسري قرآن و تطبيق آناثبات اعجاز قرآن: هبره -
 منايد.دارد و فرابشرى بودن آن را مى
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ن وقىت كند، چو تر مىكاراىي عملى: اين شيوه تفسريى، اميان مسلمان را تقويت و متايل انمسلمان را به اسالم بيش  -
هاىي برخوردار است، اب توجه به حاكميت علوم و معيارهاى جترىب بر زندگى انسان معاصر و ببينند قرآن از چنني آموزه

 سازگارى و مهاهنگى دين و جتربه، گرايش او به قرآن و دين زايد خواهد شد.

______________________________ 
اى است كه در موافقت ذكر شد و نيازى به ذكر منفى، منابع ادله(. منابع اين مثرات در هر دو قسم مثبت و 1)

 دوابره نيست.

 30، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هاى ديگر تفسريى، اعم از فلسفى و حديثى انكارامد است و راهى جز اتكا تفسري علمى كارامدى معرفىت: روش  -
 وجود ندارد.

تعارض علم و دين، گريز و گزيرى از تفسري علمى نيست. اب اين تفسري  رفع تعارض علم و دين: براى رفع و دفع -
 هاى احتماىل را سد كرد.توان جلو تعارضمى

ء است و مهه چيز در آن وجود دارد، راهى براى هاى قرآىن: چون قرآن تبيان كل شىراهى براى استخراج گنجينه -
ن اب اين مثرات شريين، چون توان ديده از اين شيوه فرخنده دستياىب به اين امور جز از راه جتربه نيست. بنابراي

اند؛ پيامدهاىي كه فروبست؟ اما در برابر اين مجاعت، كساىن ديگر سخن از پيامدهاى انگوار اين روش به ميان آورده
 ها پديدار است.در بسيارى از تفاسري يكى اي چند ات از آن

 مثرات منفى تفسري علمى قرآن

اش شود و فردايش تشت رسواىياى اثبات مىميان متدينان: علوم جترىب قطعى نيست؛ روزى نظرى و فرضيهتزلزل در ا -
 افتد.از ابم فرو مى

اگر اين روش، معيار و مالك تفسري قرآن كرمي قرار گريد، تفاسري ارائه شده نيز به سرنوشت قالب خود دچار خواهد 
رى است و خبط و خطا و نسيان از او جداىي انپذير است؛ اب شد. در علم، اين روش پسنديده است، چون بش

هاى رود. اما وحى و قرآن، فرابشرى و اهلى است و اميان ابورمندان اب تزلزل نظريهافتادن و برخواسنت رو به جلو مى
احنرافات  ماند و ريشه بسيارى ازاستفاده شده در تفسري قرآن متزلزل خواهد شد. اين تزلزل در مهني حد ابقى منى

 فكرى پسني خواهد شد. جتربه كليسا در
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و اب بطالن   كردندتفسري آموز است، روزى مهه چيز را در قالب معارف متعارفهاى ميانه براى مسلماانن عربتسده
 ها، انگاره بطالن دين سيطره ايفت.آن

ه، تفسري به رأى است كه در ادبيات رواىي، اولياى دين به شدت از آن تفسري به رأى: از مثرات تلخ اين شجر  -
هاىي از تفسريهاىي كه در دنياى معاصر از قرآن كرمي ارائه شده متسك  اند. براى اثبات اين ادعا به منونهبرحذر داشته

غ تفسري دين رفته، حمصول هاى علمى، سرا فرضها، بدون در نظر داشنت قواعد عرىف حماوره اب پيشاند كه در آنكرده
32آن، حمتواى ماترايليسم در قالب الفاظ قرآىن است.

 

 هاى انروا است.هاى انروا: مثره ديگر اين روش تفسريى أتويلأتويل -

هاى انساىن است، فتهايطابق هاى وحياىن مرود، ات آجنا كه دادهوقىت مفسرى اب اين روش سراغ آايت مبارك قرآن مى
اهد زد. ويل خو أتست به دهاى او در تعارض ابشد، وىل وقىت اپى مواردى به ميان آيد كه اب ايفتهمشكلى نيست، 

 ماند.اى از درك درست مفاد اصلى آايت قرآن ابزمىرو، چنني شيوهازاين

 ، در اينيجه پيشنيآورد. شبيه نتبيق برمىجاى تفسري، سر از تطجاى تفسري: اب قبول اين شيوه، كارمان بهتطبيق به -
هاى  دادهاين قالب، گردد و در صورت بريون ماندن از ايها مشغول مىا اب ايفتهه -ابب نيز مفسر به تطبيق داده

 ها رادهد ات در قالب جاى گريد، اي آنمورد نظر را چنان تراش مى

______________________________ 
 ا، مقدمه مؤلف.(. مرتضى مطهرى، علل گرايش به ماديگرى، هتران، صدر 1)
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گر مقصود وحى نيستند، كه آن را سازى و پيكرتراشى نه تنها أتمنيكند كه بتواند قالب را پر كند و فربهچنان فربه مى
33سازند.وارونه مى

 

گانه تفسري يك از اقسام سهاب نقل مثرات مثبت و منفى، اينك بررسى اين امر شايسته است كه اين مثرات اب كدام
اى كه در ادبيات ويژه اب سابقهرسد نوع دوم، بهنظر مىمناسبت دارد و آاي هر سه نوع آن، اين لوازم را دارند اي نه؟ به

تفسري علمى سراغ دارمي نوعا پيامدهاى منفى فوق الذكر را دارد. مثرات مثبىت كه موافقان برمشردند، اي براى اين نوع 
نيستند. معلوم  -تواند داشته ابشدزاىي كه مىنسبت به احنراف -ارند اي اگر وجود دارند، مثرات قابل توجهىوجود ند

است متايل به دين اي تقويت اميان و ديندارى، وقىت اب اين طرق حتصيل شوند اب توجه به آنكه ميان علت و معلول 
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رد استفاده، اميان اي متايل افراد به دين نيز زايل خواهد ضرورت ابلقياس حاكم است، اب زوال ارزش معيارهاى علمى مو 
 شد.

تفسري علمى به معناى اول كه در آن، استخراج علوم منظور ابشد نيز اب كليت خود قابل قبول نيست. البته اينكه 
تنها به معناى اند و از امكان ديىن شدن علم، چنني كارى را تنها در مقام گردآورى پذيرفته 34برخى از نوگرااين معاصر

تواند در مقام  اند، سخن متامى نيست. عالوه بر اينكه دين مىديىن شدن در مقام كشف و گردآورى سخن گفته
ها نيز گريىتوان علم ديىن داشت، در مقام داورى و در مقام جهتگردآورى حرف داشته ابشد و از اين نظر مى

 نپذيرمي،حىت اگر داور بودن علم را  35تواند دخالت كند.مى

______________________________ 
 .8، ص 1(. امليزان، ج 1)

، 1380معاصر،  نگاه (. مصطفى ملكيان، راهى به رهاىي، جستارهاىي در عقالنيت و معنويت، هتران، مؤسسه2)
 .82 -84ص 

 .25 -39(، ص 77)زمستان  4، ش 5(. مهدى گلشىن، مفهوم علم ديىن، پيام حوزه، س 3)

 33، ص: 1الت قرآن و طب، ججمموعه مقا

غدغه فراهم ز اين دارغ اشود اب علمى كه فگريى ديىن تبيني، تنسيق، تنظيم و حتليل مىابز هم علمى كه اب جهت
د ه خبشى از فراينمعنا ك ه اينبكند و مهني براى ديىن دانسنت آن كاىف است. بنابراين، تفسري علمى آيد، تفاوت مىمى

ى هنوز بيان نني علمليد چمنايد؛ وىل ابيد اعرتاف كرد كه چارچوب تو است ات حدى مقبول مى سازى علم ديىنفراهم
تر داخل در يشبست و تر در اين معنا از تفسري علمى داخل انشده و آنچه در قالب تفسري علمى عرضه شده كم

 گنجد.نوع دوم تفسري علمى مى

توان در آن، هم از آفات و معنا اب شرايطى مقبول است و مى توان گفت ايندر ابب تفسري علمى به معناى سوم مى
اند دست ايفت. دانش تفسري اند در امان ماند و هم به مثراتى كه خمالفان اشاره داشتههاىي كه خمالفان ذكر كردهآسيب

ها در گريى آنكار هاى ديگر و بهكند، و درك درست از دانشهاىي است كه از علوم بسيارى تغذيه مىاز مجله دانش
در اين راستا، اگر دخالت آن به حنو موجبه كليه را نپذيرمي كه منطقا نيز قابل اثبات  36معرفت ديىن دخيل است.
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ه، اين ى الجملفات نبودند، ولى طرح آن روزنى به روشنايى گشود و در نقدهاى متقابل، ادعاهايى كه توسط صاحبان آن مطرح شد قابل اثب
 ها توجه كند.نكته آشكار شد كه معارف متعارف بشرى در معرفت دينى دخالت دارند و عالم ين در تبيين معارف دينى ناگزير است به آن

ادعايى است كه اثباتشان نه تنها ممكن نيست، بلكه استحاله دارد. لذا علوم  صورت موجبه كليه،صورت موجبه كليه و دخالت بهعدم دخالت به
ترين بخش آن نقش داشته باشند. توانند براى درك بهتر از وحى به عنوان بخشى از دين و البته مهمتجربى در كنار ساير معارف متعارف مى



توان اثبات كرد  اند. مىو از مجله تفسري قرآن دخيل 38اين علوم در فهم ديىن 37نيست، به حنو اجياب جزئى انمتعني،
 كه

______________________________ 
مر ا به آن رداخنتپهاى پيشني در جامعه فكرى ما مطرح شد، نفس (. نظريه تكامل معرفت ديىن كه در سال1)

ه روشناىي گشود بروزىن  رح آنمباركى بود. هرچند ادعاهاىي كه توسط صاحبان آن مطرح شد قابل اثبات نبودند، وىل ط
دارند و عامل   دخالتت ديىنارف متعارف بشرى در معرفو در نقدهاى متقابل، ىف اجلمله، اين نكته آشكار شد كه مع

 ها توجه كند.ين در تبيني معارف ديىن انگزير است به آن

ن نيست، نها ممكنه ت صورت موجبه كليه، ادعاىي است كه اثباتشانصورت موجبه كليه و دخالت بهعدم دخالت به
ز ابه عنوان خبشى  از وحى هبرت توانند براى دركعارف مىبلكه استحاله دارد. لذا علوم جترىب در كنار ساير معارف مت

م است، ني حاكمهشمول ترين خبش آن نقش داشته ابشند. خبش ديگر از دين كه سنت ابشد نيز مدين و البته مهم
 .وردميلكن به دليل آنكه نوشتار كنوىن تفسري قرآن را منظور دارد سخىن از آن به ميان نيا

 و ... 100، 75، 70و ص  65، ص 1374شناسى ديىن، هتران، برگ، ى، معرفت(. حممد فناىي اشكور 2)

، 3ان نو، س له گفتمىن، جمتر در اين نك: نگارنده، درنگى بر دعاوى نظريه تكامل معرفت دي(. براى تفصيل بيش3)
 .117 -162(، ص 1385)هبار  9ش 
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بول و حتا قت قابل رى اسابل حتصيل است. از اين روى تفسري علمى به معناى سوم آن امدرك هبرتى در پرتو آن ق
م اند. اما آنچه مهه كردهستفادخمالفان تفسري علمى به معناى دوم اي احياان معناى اول، از اين قسم در تفسريشان ا

ىل نسبت به ت اعتداهياففداران ر شود. از آنچه طر است، چارچوب و سازوكارى است كه براى چنني تفسريى اختاذ مى
ا در نظر  ر ارچوىب توان چتوان عرضه داشت مىطور نكات ديگرى كه در اين ابب مىتفسري علمى بيان كردند و مهني

 هبره بگريد. وىل ش تفسريا دانهاى وحياىن اي اصطالحهاى انساىن در فهم دادهتواند از ايفتهگرفت كه در آن مفسر مى
، بلكه به رآن استقفسري تكارگريى نه به معناى اختاذ آن به عنوان يك روش مفيد مستقل در به روشن است كه اين

رك تواند مفسر را به د، مىقرآن گريى از آن در كنار ساير عوامل دخيل در فهم متون ديىن و از مجلهمعناى اينكه هبره
 تر از معارف وحياىن رهنمون گردد.دقيق

                                                                                                                                                                                     
دليل آنكه نوشتار كنونى تفسير قرآن را منظور دارد سخنى از آن به بخش ديگر از دين كه سنت باشد نيز مشمول همين حاكم است، لكن به 

 ميان نياورديم.
 و ... 100، 75، 70و ص  65، ص 1374شناسى دينى، تهران، برگ، (. محمد فنايى اشكورى، معرفت2)  37
(، 1385) بهار 9، ش 3گفتمان نو، س  تر در اين نك: نگارنده، درنگى بر دعاوى نظريه تكامل معرفت دينى، مجله(. براى تفصيل بيش3)  38
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  علمى. سازوكار مقبوليت تفسري5

 هاى ديىنودن برخى از آموزه. خردگريز ب5 -1

هاى ديىن به خردپذير، بندى گزارهنگارنده در اين ابب، آنچه را جان الك فيلسوف انگليسى قرن هفدهم در تقسيم
 متام معارىف« خرد»داند. در اين بسرت، مراد از امرى مقبوىل مى 39خردگريز و خردستيز بيان كرده است،

______________________________ 
(1.) 

John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, New York, 
American Library, 4791, Book four, ch. xviii, pp. 424- 7. 

لف وارد ابزار ران خمتى انشصورت تلخيص شده توسط پرينگل پتيسون اب ترمجه مرحوم رضازاده شفق از سو اين كتاب به
تشارات شفيعى اب ان 1380به انم حتقيق در فهم بشر توسط دهخدا و در سال  49انديشه شده است. در سال 

ى از موارد ر بسيار دلخيص ويرايش جديد دوابره آن را اب عنوان جستارى در فهم بشر منتشر كرده است. اما اين ت
ب در ر اين ابددمندى نظر است، نكات سو هاى عميق جان الك را حذف كرده كه منونه آن مهني مطلب مورد حتليل

 ابب عقل و اميان وارد شده. كه در منت ترمجه شده وجود ندارد.
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سنت قطعى  كرمي و  قرآن نظر ما در متون ديىن اسالم، اعم ازاست كه اب ابزارهاى متعارف فراهم شدىن است. به
ى رو در تفسري علم. ازاينن استهاى خردپذير و خردگريز فراواتيز وجود ندارد؛ وىل گزارههاى خردساولياى دين، گزاره

اندن حممل رد از ر خى كه به معناى سوم مطرح در نوشتار حاضر، اين مسأله ابيد مطمح نظر قرار گريد. در موارد
توان جوالن  در آن، عقل ذير كههاى خردپفرومانده است، الجرم عنان خويش را در كف دل ابيد داد. اما در گزاره

ين صورت، متام است. در ورى ادارد، نه تنها به كار گرفنت ابزارهاى خمتلف و از مجله روش جترىب ضرر ندارد كه ضر 
 شده است اي نه، اجتناب ى نيزمشردند قابل وصول است، اما آاي از مثرات منففوايد و مثرات مفيدى كه موافقان برمى

 ر نكته بعد بيان خواهد شد.اى است كه دمسأله

                                                           
39  (1.) 

John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, New York, American Library, 4791, Book four, ch. 
xviii, pp. 424- 7. 

ست. اشه شده اشران مختلف وارد بازار انديصورت تلخيص شده توسط پرينگل پتيسون با ترجمه مرحوم رضازاده شفق از سوى ناين كتاب به
وان جستارى در فهم انتشارات شفيعى با ويرايش جديد دوباره آن را با عن 1380به نام تحقيق در فهم بشر توسط دهخدا و در سال  49در سال 

ظر نب مورد مونه آن همين مطلهاى عميق جان الك را حذف كرده كه نبشر منتشر كرده است. اما اين تلخيص در بسيارى از موارد تحليل
 است، نكات سودمندى در اين باب در باب عقل و ايمان وارد شده. كه در متن ترجمه شده وجود ندارد.



 هاى علمى مأخوذ. قطعى بودن ايفته5 -2

وانني قطعى قشود ابيد مى هاى علمى مبنا اخذهاى طرفداران نگرش اعتداىل آن بود كه آنچه از دادهيكى از توصيه
رورى است. ض ات آنمراع هاى حدسى ظىن. اين نكته نيز مسأله مهمى را گوشزد كرده وها و نظريهابشد، نه فرضيه

ا ر و مثرات مفيدى  رت كندرا هب تواند درك ما از وحىوقىت قوانني قطعى علم و ساير معارف متعارف مبنا گرفته شود مى
براساس آن  و قرآن گريد  كه هر فرضيه به صرف آنكه فرضيه علمى است اپيه قراردر پى داشته ابشد؛ لكن درصورتى

جياد ورهاى متدينان اه در اب، رخنز اعتبار، بنا نيز فرو خواهد رخيت و اين امرتفسري گردد، اب فرو افتادن آن اپيه ا
 خواهد كرد.
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 هاى انساىنهاى وحياىن و ايفتهارزى داده. هم5 -3

هاىي  يه شده كه معرفتتوان نكته سومى را نيز مطرح كرد، هرچند در درونشان اين نكته نيز تعباز دو نكته پيشني مى
هاى وحياىن به گريند، در عني برخوردارى از قطعيت اب دادهكه براى تفسري و فهم قرآن كرمي مورد استفاده قرار مى

ها به اين معنا كه چون قلمرو علوم جترىب، انسان و جهان از بعد مادى است، اين ايفته 40ارز ابشند؛حلاظ قلمرو هم
اند مفيد خواهند بود. امورى كه خارج از اين قلمروند اگر در قالب در اين قلمرو وارد شده هاىي كه -تنها براى داده

هاى انروا و هاى متعارف تبيني گردند انچار گرفتار تراشيدگى براى گنجيدن در اين ميزان خواهند شد. أتويلدانش
بودند، در اين صورت رخ خواهند منود. اب در  مشار آمدهتفسريهاى به رأىي كه از مثرات منفى تفسري علمى قرآن كرمي به

انگفته پيدا  41تر رخ خواهد داد.هاى وحياىن، اين مشكل كمهاى انساىن و دادهنظر گرفنت تناظر و هم سطحى ايفته
صورت كلى الزامى است. آنچه در است كه متام اين شرايط در كنار شرايط عمومى است كه براى تفسري و مفسر به

ابب شرايط تفسري و مفسر الزامى است مفروض و مفروغ عنه است. اب در نظر داشت اين شرايط و رعايت امورى كه  
م، امرى است مقبول و مطلوب. اما آن را به عنوان يك روش نظر نگارنده تفسري علمى به معناى سو گفته شد به

ارز و هاى علمى، ابزارى است براى فهم هبرت معارف همتوان در نظر گرفت، بلكه ايفتهتفسريى كامل و مستقل منى
 هاى قطعى انساىن قابل أتويل است،هاى ظىن وحياىن اب ايفتهسطح وحياىن. در اين بسرت، دادههم

______________________________ 
 .104تر در ابب اين معيار نك: صادق الرجياىن. معرفت ديىن. ص (. براى تفصيل بيش1)

هاى عمده در پيوند دين و فلسفه، قم، تر در اين ابب نك: نگارنده، نگرهتر و تفصيل بيش(. براى تبيني روشن2)
 ، فصل آخر.1381مركز جهاىن علوم اسالمى، 
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هاى هاى خردگريز، ايفتههاى وحياىن نبايد وجود داشته ابشد و ندارد؛ اما در دادههاى خردگريز در آموزهچون گزاره
 هاى جترىب، جمال جوالن ندارند.صورت دانشويژه بهصورت عام و چه بهانساىن چه به
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John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, New York, 
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 ارتباط آن اب مسائل پزشكىمفهوم برص در قرآن و 

42دكرت حممود فرهودى
 

النَّاَس ِف اْلَمْهِد َو َكْهاًل  َك ِبُروِح اْلُقُدِس ُتَكلِّمُ ِإْذ أَيَّْدتُ  واِلَدِتكَ  ىِإْذ قاَل اّللَُّ اي ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اذُْكْر نِْعَمِِت َعَلْيَك َو َعل»
يَل وَ َو ِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكتاَب َو احلِْكْ  جنِْ نيِ  خَتْلُ  ِإذْ َمَة َو التَّْوراَة َو اْْلِ ِن فَ َتْنُفُخ ِفيها فَ َتُكوُن َطرْياً ِبِِْذِن  َكَهْيَئِة الطَّرْيِ ِبِِذْ ُق ِمَن الطِّ

ْئَتُهْم اِبْلَبيِّناِت َفقاَل الَِّذيَن  رائِيَل َعْنَك ِإْذ جِ ِِن ِإسْ ْذ َكَفْفُت بَ إِ ِن َو ِبِِذْ  َو تُ رْبُِئ اْْلَْكَمَه َو اْْلَبْ َرَص ِبِِْذِن َو ِإْذ خُتْرُِج اْلَمْوتى
 (110)مائده،  «َكَفُروا ِمْنُهْم ِإْن هذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبنيٌ 

 املقدس ايرى -حا به رو تو ر  چنني بود كه خداوند گفت اي عيسي بن مرمي، نعمتم را بر تو و بر مادرت ايدآور، كه»
اب و حكمت و ه تو كتبن كه سايل )به وحي( اب مردم سخن گفِت، و ايد كاز( و در مياندادم ات در گهواره )به اعج

دميدي، پس به آن مى ساخىت و درتورات و اجنيل آموختم، و ايد كن كه به اذن من از گل، چيزي به هيأت پرنده مى
ا كن كه مردگان ر   ، و ايدخبشيدىمى شد و به اذن من، انبيناي مادرزاد و ابرض را هببوداي )جاندار( مىاذن من پرنده

 آوردى، و ايدبه اذن من زنده و از گور بريون مى

______________________________ 
 هاى داخلى، دانشگاه علوم پزشكى مشهد(. استاد بيمارى1)
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يشگان ايشان اه كفرپ، آنگانن را از تو ابزداشتمكن كه چون براى بِن اسرائيل معجزايت آوردى )آسيب و آزار( آ
 «گفتند، اين جز جادوي آشكار نيست.مى

مائده( آمده است و هر دو  از سوره 110از سوره آل عمران و آيه  49در دو سوره قرآن جميد )آيه « االبرص»كلمه 
ذن رت به ان حضكه آ  آيه در مورد معجزات حضرت عيسى )ع( و از داليل اثبات حقانيت و پيامربى او است

اى ساخت و نده، شكل پر پرداخت و از گلكرد و به زنده كردن مردگان مىپروردگار متعال، كور مادرزاد را درمان مى
 كرد.را نيز درمان مى« برص»آمد و اى درمىدميد كه به صورت موجود زندهدر آن مى
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عوارض آن، بروز تغيري رنگ و سفيد شدن موضعى آن نوعى بيمارى پوسىت است كه از مجله « برص»پذيرفته شده كه 
است. امهيت بررسى و درك صحيح آن در فرهنگ اسالمى، بدان جهت است كه اين عارضه در احكام فقهى و 

« برص»قانون ازدواج و طالق مورد نظر قرار گرفته و هنگامى كه پس از عقد ازدواج، مشخص شود كه زن، مبتال به 
تواند موجب فسخ عقد ازدواج  عاتى نداشته و احساس غنب كند، يكى از عواملى است كه مىبوده و مرد از آن اطال

 گردد.

اين كلمه در فارسى به پسى اب سفيد شدن موضعى پوست در نقاط خمتلف بدن، تعبري شده است. در پزشكى، 
هاى حاوى رفنت سلول هاى پوست )چه افزايش و كاهش و از بنيدانهعارضه تغيري رنگ، بر اثر اختالل در رنگ

 شود:رنگدانه( به دوگانه اجياد مى

ويژه غده فوق  هاى مزمن كبدى، اختالالت غددى بهتر در اثر بيمارىترين است و بيشصورت اثنويه كه شايعبه
( ، كمبودهاى ويتاميىن، و مصرف داروهاى خاص و اي SLEهاى خود اميىن مانند بيمارى لوپوس)كليوى، بيمارى

 شود.ها، مانند داروهاى ضد سرطان اجياد مىاب آنمتاس 
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هاى شيمياىي نيز ديده شده كه در اين موارد اب درمان هناىي مواردى از اين دست در جراين جنگ حتميلى در اثر مبب
 شود.الل نيز هبرت شده و اي كامال خوب مىاى و اي قطع متاس اب ماده شيمياىي، اين اختو اي هبرت شدن بيمارى زمينه

گونه گردد، بدين. تغيري رنگ به شكل اوليه بوده كه در اين صورت اي بواسطه بيمارى مادرزادى و ارثى اجياد مى1
اى است و عالوه بر سفيد شدن پوست، عموما اب تغيري دانههاى رنگنوزاد از آغاز تولد مبتال به كمبود فعاليت سلول

« سفيد شدن موها و نيز تغيري رنگ مردمك چشم و ضايعات ديگر چشمى مهراه كه آن را اصطالح پزشكى رنگ و
Albinism «هاى ديگر و اي عالمت روز كند كه ممكن است توأم اب بيمارىانمند، و اي در طول زندگى بروز مىمى

گونه كند و ممكن است هيچو اي به بروز مىشود و اي به تنهاىي ها ابشد كه درصد نسبتا كمى را شامل مىيكى از آن
انمند مى» VITILIGO« تر موارد چنني است و آن را در اصطالح پزشكىعلت واضحى نداشته ابشد كه بيش

 شود.در فارسى به اين نوع اختالل پوسىت گفته مى« پيسى»و ظاهرا كلمه 

نوعى كه اب از بني رفنت بدون علت رنگدانه و  ( اختالل، درمان هناىي ندارد، وىل درAlbinismدر نوع البينيسم)
هاى آمارى مشخص شده كه ات حدود يك سوم ( در بررسىVitiligoشود)سفيد شدن موضعى پوست اجياد مى

 .5و  4، 3هاى پوست، به حالت طبيعى ابزگشت كنند خود به تدريج خوب شود و رنگدانهموارد ممكن است خودبه

آاي كنار هم هنادن كارهاىي مهانند شفا دادن كور مادرزاد كه اگر اب اختالالت عصىب چشمى اكنون ابيد ارزايىب كرد كه 
 مهراه ابشد، در پزشكى
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اپاين خداوند متعال است، و در مواردى اولياى اهلى قابل درمان نيست، و زنده كردن مردگان كه فقط در قدرت ىب
اى جاندار جان، پرندهتوانند آن را اجنام دهند، و مهچنني از گلى ىباذن پروردگار در مقطعى از زمان مى )پيامربان( به

( در مواردى كه اب اختالل VITILIGOساخنت، اب بيمارى پوسىت از نوع اوليه سفيد شدن موضعى پوست)
اين و آسيب مشخصى به سالمىت فرد طور عموم ز ديگرى مهراه نباشد كه خود به خود نيز قابل خوب شدن است و به

هاى بدن است، اب سنگيىن رساند و قابل سرايت به ديگران نيست و تنها يك تغيري رنگ پوسىت درد بعضى قسمتمنى
 و صالبت و استوارى آايت اهلى در مورد سه امرى كه اجنام آن براى بشر حمال است، تناسىب دارد؟!

كم هاىي است كه درمان آن دستبه معناى درست آن، جزء بيمارى« برص»ه شود كه كلمدر اپسخ، چنني ارزايىب مى
( كه ميكروب آن leprosyدر زمان عيسى )ع( انممكن اي بسيار دشوار بوده است. مانند بيمارى عفوىن مزمن جذام)

 رنگ كند كه اب اختالالت عصىب و حسى و تغيريهاى سطحى و اعصاب حميطى محله مىدر انسان، بيشرت به ابفت
هاى خمتلف بدن و انمنظم شدن سطح پوست در صورت و پيشاىن در مراحل پوست و گاه سفيد شدن آن در قسمت

پيشرفته يكى از انواع آن، مهراه است و اختالل عصىب حسى، يكى از عالئم اوليه اين بيمارى است كه به ضعف و 
اجنامد و موجب ختريب نسجى و حىت اثر ضربه مى الغرى و انقباض عضالىن و اختالل عروقى و عفونت اثنويه آن در

ويژه در اجنامد، و موجب ختريب نسجى و حىت خوردگى استخوان بهخوردگى استخوان به ويژه در اثر ضربه مى
 گردد كه سراجنام سبب از بنيانگشتان دست و اپ مى
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هاى اين بيمارى است. انتشار ضايعه پوسىت صورت به پلك حشاىي نيز از نشانهشود. بروز دردهاى اها مىرفنت آن
چشم سبب اختالل در ابز و بسته شدن آن گرديده، ممكن است به خشكى قرنيه، ضايعات ديگر چشمى و سراجنام  

 كورى بيمار بينجامد.

، 5، 4، 3گردد ها مىيم شدن آنانتشار ميكروب جذام به دستگاه تناسلى مردان ابلغ در مراحل پيشرفته، سبب عق
در اين است كه تغيري رنگ پوست در جذام، مهواره اب اختالل » vitiligo« . فرق ضايعه پوسىت در جذام اب7و  6

وجود در انحيه از بني رفنت رنگ پوسىت، هرگز اختالل حسى به» vitiligo« حسى موضعى نيز مهراه است، اما در
 آيد.منى

و درمان مربوط در قرن جديد، جذام  » Mycobacterium Leprus« ميكروىب آن، يعىن ات قبل از كشف عامل
 هاى مزمن و مسرى است، بسيار آزاردهنده و صعب العالج و در مواردى كشنده بوده است.كه از بيمارى



آمده « االبرص»م( نيز در شرح كلمه  1970هجرى  1290)چاپ مصر، « معجم الفاظ القرآن كرمي»در كتاب 
الربص هو ابيضاض اجللد من فقد خضابه و ُيدث علي شكل بقع خمتلفه احلجوم و هو عرض من أعرض »ست: ا

 «:اجلذام املتعددة و االبرص هو املصاب بذلك الداء

هاىي برجسته در حجم و صورت لكهبرص عبارت است از سفيد شدن پوست در اثر از بني رفنت رنگ طبيعى آن و به
به اين نوع بيمارى گفته « ابرص»گردد و اين نوعى از انواع چندگانه جذام است و پديدار مىهاى خمتلف اندازه

 شود.مى

به عنوان يكى از انواع جذام، مطابق شرحى كه در اين لغتنامه الفاظ قرآن كرمي نيز ذكر « برص»شناخت بيمارى 
 منايد كهتر مىتر و صحيحشده، واقعى
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 هاى اترخيى در زمان حضرت عيسى )ع( در سرزمني فلسطني نسبتا شايع بوده است.به استناد گزاره

ذكر نشده ات بتوان آن را مدلوىل جدا از كلمه « جمذوم»و اي « جذام»مهچنني ابيد توجه داشت كه در قرآن كرمي كلمه 
 در قرآن دانست.« برص»

هاى ويژه اب بيمارى جذام را عالوه بر انم 7و  6، 3يك پزشكى موجود جالب توجه است كه در بعضى كتب كالس
اند ، يعىن آن بيمارى كه در كتاب مقدس اجنيل از آن ايد شده، نيز انميده» BIBLICAL DISEASE« عنوان

 ميليون نفر در دنياى امروزه به اين بيمارى مبتال هستند. 20ات  10و مطابق يك ارزايىب آمارى 

ابيد نوعى بيمارى صعب العالج « برص»منايد كه هاى علمى و قرائن موجود در آايت چنني مىنكته براساس اين
 ابشد، نه تنها تغيري رنگ پوست.

تر دقت به مرتتب شده، بيش« برص»شناسان و فقيهان در زمينه احكامى بر بيمارى رود كه اسالماينك انتظار مى
 ر مشخص سازند.تعمل آورند و موضوع را اب ژرفكارى بيش

هاى صعب العالج از به عمل آيد و به عنوان يكى از بيمارى« برص»شود كه تفسري درسىت از اين دقت ابعث مى
 نوع جذام شناخته شود كه احتياج به تشخيص درست و ختصصى پزشكى و درماىن درازمدت دارد.

را در اين مورد به « حدود اهلى»دارند و اي  ابيد تالش كرد ات آايت اهلى مورد سوء استفاده آانىن كه ضعف امياىن
 شناسند و اي تنها به دنبال هوى و هوس فردى هستند، قرار نگريند.درسىت منى



هاى پوست و از سوى ديگر، احكام اسالم مهراه اب حكمت و رمحت است و اگر بپذيرمي كه فقط اب تغيري در رنگدانه
 تفاوت مناى ظاهرى آن، خود به
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دار شده و قابل قطع كامل ابشد، ابيد ديد چگونه ايبد، عقد ازدواج خدشهخود قابل برگشت است و هببود مى
 احكام صادر از سوى اسالم در زمينه ايد شده اب حكمت، سازگار است.

هاى بسيار خ ابشد پس بيمارىگذشته از اين، اگر بنا ابشد كه اب تغيري رنگ سطحى پوست، عقد ازدواج، قابل فس
هاى مزمن كليوى، هاى روماتيسمال و مزمن قبلى، بيمارىهاى پيشرفته كبد، بيمارىتر، مانند بيمارىبد عاقبت

هاى خوىن مانند نوع هاى دايبت قندى وابسته به انسولني )خمصوصا از نوع جواانن( و بعضى از انواع بيمارىبيمارى
بني رفنت مداوم گلبول قرمز به واسطه اختالل در تركيب ساختماىن آن مهراه است و موجب   كه اب از« اتالمسى»شديد 

زا است ابيد هاى بعدى نيز بيمارىگردد و بيمارى ارثى است و در نسلخوىن شديد و ضايعات ديگر جسمى مىكم
 جموز فسخ ابشد.

كلمات قرآن جميد، تصحيح شود و بدين ترتيب، اميد است اب جتديدنظر كارشناسانه و عميق، اين برداشت از يكى از  
 عوارض اجتماعى آن در قانون ازدواج و طالق نيز رفع گردد.

 منابع

 .284، ص 1374(. جمموع كامل قوانني مقررات )اساسى مدىن(، انتشارات دانشور، 1)

 .95، ص 1م، ج  1970(. معجم الفاظ القرآن كرمي. مصر، 2)

3. 

Gilla Kaplan and Zanvila Cohn Leprosy( Hansen s Disease ), Cecile 
Textbook of Medicine- W- B Saunders Company, Chapter 313, PP 1961- 

0071. Hyper and Hypopigmentaion of the Sini, PP 2122- 7112, 6991. 

4. 

D. G. Wea Therall M- F Watters, Leprosy( Hansen s Disease ) 

 47، ص: 1و طب، ج جمموعه مقاالت قرآن



 

Oxford Textbook of Medicine Oxford Medical Publication, Vol 1, PP 766- 
876. Pignentation( Vitiligo )Vol 3- PP 4573- 0673. 6991 

5. 

Richard Amiller, Leprosy( Hnsen S Disese )The Edition Harrison S- 
Principles of Internal Medicone, Vol. 41, PP. 5101- 9101. Skin 

Manifestation of Internal Disease, PP 013- 823, 8991. 

6. 

Roberth- Gelber- Mandell. Dovglas Bennett S Leprosy( Hansen, S Disases 
)IN Fectious Disases Chapter. 132 PP 3422- 9422, 5991. 

7. 

Gilla Kaplan, Victoria H. Freedman Leprosy( Hansen s Disase )in Cecil 
Texytbook of Medicin, Coldman Ausiello, 22 nd ed., Saunders, Chapter 

343, PP 4091 

 48، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 جستارى درابره اخالق پزشكى از منظر اسالم

43حجت االسالم دكرت محيد فغفور مغرىب
 

 چكيده

دهد بلكه كار و حرفه عامل اساسى در هر انسان شاغل را به خود اختصاص مىترين وقت كار و حرفه نه تنها بيش
أتمني نيازهاى رواىن، اقتصادى و اجتماعى انسان است. ارتباط تنگاتنگ صاحبان حرفه و ختصص اب مردم در 

لى است. ها و كنرتل و نظارت رفتارهاى شغتعامالت اجتماعى بيانگر نياز جامعه بشرى به شناساىي و ترسيم شاخص

                                                           
 (. عضو هيئت علمى گروه معارف اسالمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى1)  43



شود، از امت ات كهكشان مهه موجودات مسئوليت در عامل هيچ موجودى بدون مسئوليت و وظيفه و بيكار ديده منى
 خاصى دارند، انسان نيز عالوه بر اميان نياز به عمل

______________________________ 
 (. عضو هيئت علمى گروه معارف اسالمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت1)
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شود، راحىت، تنبلى، تفريح زايد و سسىت نشانه ضعف شخصيت صاحل دارد، شغل در اسالم عبادت حمسوب مى
اى را خواهد به فعاليت بپردازد و ابيدها و نبايدهاى حرفهانسان است. انسان در عرصه حرفه و شغل اب چه مباىن مى

 هاى زير در دنياى امروز منودهاى عيىن ايفته است.فرضيشتعيني و كنرتل منايد، پ

طور نسىب در مباىن فوق ها و اعتقادات و قوانني ديىن بهقوانني بشرى، قوانني علمى، قوانني فطرى و انساىن، ارزش
رهاى ديىن اند وىل تنها گزينه جامع كه مباحث نظرى و جترىب اترخيى پشتوانه آن است، مهان معياهاىي داشتهموفقيت

اى اصول و قواعد حاكم بر رفتار شغلى و است كه در زندگى پيامرب اسالم تبلور ايفته است. مفهوم اخالق حرفه
اى را ترين عواملى كه اخالق حرفهابشد. يكى از مهمها حاكم است، مىاى و معيارهاى ارزشى كه بر حميط حرفهحرفه

يىن است كه انسان را به ماشني تبديل كرده و ارزشهاى انساىن، ضرورى كرده است توسعه اقتصادى و جامعه ماش
اخالق و عواطف او را به خطر انداخته و نوعى از خودبيگانگى و دوگانگى شخصيىت اجياد منوده است. در نوشتار 

 هاى اسالم سخن به ميان آمده است.زير به برخى از اين اصول از آموزه

 حرفه -تعاليم اسالم -اصول -اىواژگان كليدى: اخالق حرفه

 مقدمه

دهد، بلكه عامل اساسى در أتمني ترين وقت هر انسان شاغل را به خود اختصاص مىكار و حرفه نه تنها بيش
 نيازهاى رواىن، اقتصادى و اجتماعى
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نياز به اجياد روابط شخصى و اجتماعى، نياز به انسان است. نياز به كسب موفقيت، نياز به أتييد و پذيرش ديگران، 
تر پذيرى و مهمداشنت اپيگاه اجتماعى، نياز به مفيد بودن و خدمت كردن به ديگران، احساس ارزمشندى و مسئوليت

از مهه كسب هويت و شخصيت، مهه به كار و حرفه بستگى دارد. كار ابعث تفكر و تعقل منطقى به دور از 
شود، اما بيكارى موجب كسالت و دد، موجب دورى از گناه و موجب شاداىب و نشاط واقعى مىگر پردازى مىخيال



سازد، بلكه هاى هويت و استقالل را مىشود. اتكا كردن به خود و پرهيز از زندگى طفيلى، نه تنها اپيهفساد مى
 دهد.احساس كرامت و بزرگوارى به انسان مى

ست. عواملى كه قالىن ااىف عى ابعاد رواىن، فكرى اي جسمى براى رسيدن به اهدكار، فعاليىت آگاهانه است كه دارا
تر از مهه و مهم ترقى شوند عالوه بر كسب درآمد، امنيت و ثبات شغلى و امكان پيشرفت وابعث رضايت شغلى مى

 روابط انساىن حاكم بر حميط است.

ى از شغل ادى انشاقتص عى هر انسان است. استقاللمنزله انتخاب نوعى شيوه زندگى و نقش اجتماانتخاب شغل به
حساس تر از آن، ا -مو مه آورد. تكوين هويت اجتماعى و ملىو كار واقعى، احساس بزرگوارى را در انسان پديد مى

 شخصيت اجتماعى و ملى جامعه به كار مفيد و عاقالنه بستگى دارد.

امعه بشرى به نياز ج يانگرباب مردم در تعامالت اجتماعى،  ويژه پزشكانارتباط تنگاتنگ صاحبان حرفه و ختصص، به
(  modernismسم)ها و كنرتل و نظارت رفتارهاى شغلى است. اخالق اب نگرش مدرنيشناساىي و ترسيم شاخص

 تواند چالشكه بر مبناى عقل و علم است، منى
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ترين حبران صلىاخالق، ارا اب جامعه حل كند. به مهني دليل، حبران معنويت و ويژه پزشكان رابطه متخصصان به
 رو در از مهني وشده  مدرنيسم است. عامل اصلى چنني حبراىن آن است كه اخالق از سرچشمه وحياىن خود بريده

ود اب ط خاه و رواب( انسان به دنبال تعبري عرفاىن و معنوى از جايگpost modernismدوران پست مدرنيسم)
و حبران  ،تحبران معنوي اى به اين نياز است. حبران امروز جهان،بينانهمبدا آفرينش است و اسالم، اپسخ واقع

عنويىت خالق، ما در مشروعيت اهداف است. اگر عقالنيت در ابعاد گوانگون اداره جامعه نقش مثبت دارد، وىل
براساس  ، اخالقو آن سم به دنبال معنويىت اب روح استروح است و به مهني دليل، انسان دوران پست مدرنيىب

 هاى وحياىن است.خداحمورى و آموزه

 امهيت و جايگاه حرفه و كار

ت مسئوليت موجودا ، مههشود. از امت ات كهكشاندر عامل هيچ موجودى بدون مسئوليت و وظيفه و بيكار ديده منى
 شود.سوب مىادت حممل صاحل دارد. شغل در اسالم، عبخاصى دارند. انسان نيز عالوه بر اميان، نياز به ع

 راحىت، تنبلى، تفريح زايد و سسىت، نشانه ضعف شخصيت انسان است.



ملعون من القي كّله علي »ابيد كار كرد و به كار كردن ابليد ات شرافتمندانه زندگى كرد. در روايت آمده است: 
مردم بيندازد مورد لعنت است. پيامرب )ص( مسلماانن را به كار : هركس بيكار ابشد و خرج خود را بر دوش 44«الّناس

شود كه فرمودند: خدا كارگر امني را دوست دارد. كارگر به مفهوم عام خود، به هركسى گفته مىكردند و مىتشويق مى
 مسئوليىت را نسبت به ديگران

______________________________ 
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شوند. پيامرب )ص( فرمودند: عبادت هفتاد پذيرفته است. مهندس، دكرت، معلم، و ... مهه به نوعى كارگر حمسوب مى
حال ابشد، در امور جزء دارد كه هبرتين آن، كسب حالل است. نيز فرمودند: كسى كه در كار دنيايش كسل و ىب

. از ديدگاه اسالم، كار كردن خبشى 45«ِف امر دنياه كسال فهو ِف امر آخرته اكسل من كان»تر است: آخرتش كسل
للمؤمن ثالث ساعات، ساعه »هاى زندگى انسان مؤمن است. در كالمى از امام على )ع( آمده است: از برانمه

زندگى مؤمن سه خبش : 46«يناجي فيها ربه و ساعه يرم معاشه و ساعه خيلي بني نفسه و بني لذهتا فيما ُيّل و جيمل
كند و خبشى كه كند، خبشى كه معاش خود را در آن اصالح مىاست، خبشى كه در آن اب پروردگارش مناجات مى

 در حالل و خوبيها آزاد گذارد.

ها را احضار  كردند. پيامرب آنتر، دست از كار كشيدند و عبادت مىمجعى از اصحاب براى عبادت و مناز بيش
. در روايت ديگرى از امام صادق )ع( آمده است  47شودهركس كار نكند، دعايش هم مستجاب منىكرده، فرمودند: 

كند. امام )ع( پرسيد خمارجش چگونه أتمني كه از حال يكى از ايرانشان پرسيدند، گفته شد او در خانه عبادت مى
كند دت كسى كه هزينه او را أتمني مىاند. امام )ع( فرمود به خدا سوگند عباشود، گفتند: ديگران بر عهده گرفتهمى

 .48تر استاز عبادت او بزرگ

: خداوند بنده بيكار پرخواب را دمشن دارد. 49«ان اّلّل عّز و جل يبغض العبد النوام الفارغ»نيز در روايت آمده است: 
 :50«الكاّد علي عياله كاجملاهد ِف سبيل اّللّ »نيز آمده است: 
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كند. در روايت مىكشد مانند كسى است كه در راه خدا جهاد اش زمحت مىكسى كه براى أتمني زندگى خانواده
رخيت. فردى به معترب ديگرى آمده است: امام ابقر )ع( در مزرعه مشغول كار بودند و عرق از متام بدن ايشان مى

پرداخت كه ايشان گفت مگر ديگران نيستند ات كار كنند. امام )ع( فرمود: بيش از من كسى اب دست خود به كار مى
؟ امام اپسخ داد پيامرب خدا )ص(، على )ع( و پدران من مهه اب دست خود  از من و پدرم هبرت بود، پرسيد چه كسى

. در سخىن از امام على )ع( آمده 51«ها و صاحلني استكردند و اين خصلت مهه پيامربان و جانشينان آنكار مى
 .52اى است و امني است دوست دارداست: خداوند انساىن را كه داراى حرفه

ني دليل،  مهست و به اها عالقه انسان هاى، يكى از مالكناخت استعدادها و توامنندىدر انتخاب شغل، عالوه بر ش
اس آرامش د و احسذت كنلمندى و صميميت و خالصانه اجنام دهد ات نه تنها فاعل، احساس كار را ابيد اب عالقه

فيد بودن مامعه و از جيروحى داشته ابشد، بلكه ابعث رشد و شكوفاىي استعدادهاى درون او شود. مالك ديگر، ن
واه توليد خلمى، و عىت و براى مردم است. ديگر اينكه در كار نوعى توليد و خالقيت وجود داشته ابشد خواه صنع

آورد و رشد فردى و وجود منىههاى دروىن را بفكرى، فرهنگى، هنرى اي هر زمينه ديگر. كارهاى صرفا تقليدى، انگيزش
 كند.اجتماعى را تسريع منى

 است. ها اب حفظ جهت تقرب اهلىدف از اشتغال، تنها كسب درآمد نيست، بلكه خدمت به انسانه
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 مباىن احساس مسئوليت نسبت به حرفه و شغل

توجهى به آن، به حبران اى، مؤثرترين موتور حركت انسان است و ىباحساس مسئوليت و تعهد در اخالق حرفه
 شود.شخصيىت فرد در حرفه خود بدل مى

 شود.اى مىها و ارائه هبرتين عملكردها در عرصه حرفهكارگريى هبرتين شيوهاين احساس شگفت و ارزمشند، ابعث به

در زمينه فرهنگى و اجتماعى، اقتصادى و سياسى مؤثر است، بلكه شكوفاكننده ذوق و اين احساس، نه تنها 
 استعداد انساىن است.

اى را تعيني و  خواهد به فعاليت بپردازد و ابيدها و نبايدهاى حرفهاى مىانسان در عرصه حرفه و شغل اب چه انگيزه
 وز، منود عيىن ايفته است:هاى زير در اخالق پزشكى در دنياى امر فرضكنرتل كند؟ پيش

هاى امروز است كه انديشمندان اب عقل و علم بشر در جمامع و حمافل داخلى و ترين شيوه. قوانني بشرى: از رايج1
ها كنند، وىل قدرت و قدرتهاى نظارتى را مشخص مىرسانند و حىت اهرمبني املللى، قوانيىن را به تصويب مى

 ها را اپميال كنند.كنند و اي آن  توانند از آن سوء استفادهمى

كدام هرحال هيچ. قوانني علمى: بديهيات و امور قطعى علمى به عنوان يك واقعيت مورد قبول مهگان است؛ اما به2
 الزام اخالقى در به كارگريى و اجرا خنواهد داشت.

هاى خريخواهى ايل دارد و انگيزههاى انساىن و اخالقى متطور فطرى به جنبه. قوانني فطرى و انساىن: انسان به3
 اجتماعى در مهگان ديده
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آيند كه از آن به وجدان انساىن هم اند از عهده آن برمىهاىي كه به مرزهاى انسانيت دست ايفتهشود؛ وىل آنمى
 توان تعبري كرد.مى



ويژه يگر است. بهدقانون  ر نوعترين پشتوانه اجراى قوانني خود و ههمها و اعتقادات و قوانني ديىن: دين، م. ارزش4
 ها را تبيني كند.ديىن كه شناخت صحيح از انسان و جهان و روابط آن

ويژه در اسالم كه انسان و جهان جتلى عظمت خداوند هستند، ترى دارد؛ بهدر اين مورد، نگرش عرفاىن دين نقش مهم
هاى وحياىن،  -. برطبق آموزه53گوى اويندود حق مطلق است و انسان و جهان تسبيحو هر موجود تصويرى از وج

 فهمند.حلظه، هسىت خويش را هرگز مستقل از ارتباط اب حقيقت هسىت منىذره عامل در حلظهذره

ت يك عتقاداراساس اوال باى برخوردار است؛ زيرا ااى از امهيت ويژهبه مهني دليل، نگرش اسالم به اخالق حرفه
يا و فرشتگان لو اپيامربان و  ها نظارت خداوند،ترين آنهاى نظارتى به كارهاى او توجه دارند كه مهممسلمان، كانون

ش مهمى نيز نق سلمانمشود. اثنيا وجدان آگاه و بيدار يك است كه اين امر، موجب افزايش احساس مسئوليت مى
شود، بلكه ويت مىوليت تقس مسئه او اب نظام آفرينش نه تنها احسادارد. اثلثا به دليل جايگاه واالى انسان و رابط

 دهد كه در كيفيت عمل مؤثر است.نگرشى عميق به دست مى

 اىضرورت اخالق حرفه

اده موضوع دق قرار هاى اخالترين شاخهاى را ضرورى كرده و يكى از عمدهترين عواملى كه اخالق حرفهيكى از مهم
 عهويژه توستوسعه و به

______________________________ 
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، اخالقى و هاى انساىنرزشاقتصادى است. پيشرفت تكنولوژى و جامعه ماشيىن، انسان را به ماشني تبديل كرده و ا
ارى به حرفه گاه ابز ست. نعاطفى او را به خطر انداخته و نوعى از خودبيگانگى و دوگانگى شخصيىت اجياد كرده ا

رد كه اص داخنيز عامل دوگانگى شخصيت انسان است. هر شغل، شرايط اجتماعى، فرهنگى و حىت فيزيكى 
 شخصيت انسان اب آن منطبق است.

اى و معيارهاى ارزشى است كه بر حميط عد حاكم بر رفتار شغلى و حرفهاى عبارت است از اصول و قوااخالق حرفه
 -ها حكومت دارد و به دنبال اجياد پلى بني متخصص اب جامعه است، زيرا يك متخصص، وقىت از حميط علمىحرفه

 شود كه جايگاه تعامالتگذارد وارد يك بسرت عمومى مىآموزشى به يك واحد پزشكى، صنعىت و كارى قدم مى
شود. بنابراين، جاى آن رداپى احساسات و عواطف انساىن مشاهده مىها است؛ حميطى كه در جاىاجتماعى انسان
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عالوه بر ختصص خود نياز به اخالق خاص در ارتباط انساىن اب ديگران دارد. به عبارت ديگر، تنظيم هبرتين روابط بني 
 پذيرد.ها در حوزه روابط صنفى از اين طريق اجنام مىانسان

ا گرديده هو آرمان هداف،انفجار اطالعات، موجب حتوالت عظيم اجتماعى در زمينه افكار، احساسات، انتظارات، ا
 مهچون پدر و خود، است. دوران اطاعت حمض مراجعان و مشرتاين از صاحبان مشاغل و حىت جواانن از مربيان

، بلكه ننه فقط جواان شاوره و مشاركت داده است.مادر، معلمان و مسئوالن سپرى شده است و جاى خود را به م
 .نند و نظر بدهندنتخاب كاهانه خواهند در فرايند مهه امور، آگااند و مىمردم به مهه چيز، نگرش انتقادى پيدا كرده
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نگرى و طلقبه م ن جاى خود راها و رجحان نظر صاحبان كار و مراجعارعايت حقوق اجتماعى و مدىن انسان
ام كرد الت اقدل مشكانديشى در كارها داده است. ابيد اب شيوه خردورزانه در يك تعامل اجتماعى و حمصلحت

يك موجود صرفا  راتر ازت و فدست آورد. موفقيت از آن كساىن است كه انسان را از منظر كراماعتماد مراجعني را به
عى ت اجتماعامالتكنند. حفظ حرمت شخصيت انسان به عنوان انگيزه اصلى در جاندار و مشرتى كار نگاه مى

 مطرح است.

اسىت يك متخصص ر رد. به هم آو دوستانه ابيد در رفتارهاى اجتماعى منااين ابشد ات اعتماد عمومى را فرانگرش انسان
موقعيت  ايگاه وجثبيت و در تخواهد در اين عرصه به چالش بپردازد و صاحب شغل اب چه پشتوانه و امكاانتى مى

زاىي بر رفتار ثري بسأتهاىي است كه ترين سازهخود در جامعه بكوشد. در اين مقوله، تكيه بر فضايل اخالقى مستحكم
 دارد. ار  اولويت خنست خاطر أتثري انكارانپذيرش در گسرته برخوردهاى اجتماعى،گذارند و بهاخالقى انسان مى

 پزشكىاى در اصول اخالق حرفه

ها است كه به زمان منايد كه بشر قادر به كشف و اصول و قواعدى از آنجاودانگى قرآن و سريه معصومان اقتضا مى
شود و آن اصول قابليت انطباق اب شرايط گوانگون را دارد. واژه سري يعىن حركت، سريه يعىن نوع و مكان حمدود منى

54سري يعىن رفنت وىل سريه نوع و سبك رفتار است.ابشد. حركت سريه بر وزن فعله مصدر نوعى مى
 

______________________________ 
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 آميز:. اولني مالقات مهراه اب سالم و احوالپرسى حمبت1
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وجه كند كه تد ابيد اين خو ارتباط اب خماطبان و مشرت پردازد در هر مؤسسه و هر شخصى كه در حميطى به فعاليت مى
د، مشرتى ضى موار گذارد. در بعنشدىن در ذهن و روحيه او برجاى مىاولني مالقات و حنوه برخورد اثرى فراموش

هاى ر آموزهدردد. داراى نوعى اضطراب نسبت به آن حميط است و رفتار مناسىب الزم است ات اعتماد جلب گ
طب ابشد و شكل خمااي م  رابطه ابيد اب تواضع و مهراه اب سالم و احوالپرسى و پرسش از موضوعاسالمى، اولني

ه حنو شايسته ب پزشك ايتخصص مهچنني اطمينان دادن به او مبىن بر اينكه اگر خواسته او در حمدوده كار و وظايف م
وجه سالم د كه متابشن هاى خود مشغولويژه پزشكان به قدرى به كار اجنام خواهد شد. شايسته نيست متخصصان به

 نگرند.انن بها سالم كردند اب تكان دادن سر و نگاه آمرانه به آخماطبان خود نشوند و اي اگر آن

 روىي:. گشاده2

بسا كه انسان قادر ارتباط ابنشاط و ابصفا و چهره گشاده اب انساهنا و مالحظه شخصيت آانن أتثري بسزاىي دارد. چه
ترين خدمت آن است كه برخورد او ابعث آرامش روحى ديگران شود. پيامرب ى كسى نباشد، اما كمبه خدمت برا

وسيله اموالتان : مهاان مشا به55«انكم لن تسعوا الناس ابموالكم فالقو هم بطالقه الوجه و حسن البشر»فرمايند )ص( مى
ها مالقات كنيد. نيز در حديث ديگر، پيامرب )ص( توانيد مردم را مورد لطف قرار دهيد پس اب چهره گشاده اب آنمنى
البشر »: برادر خودت را اب روى گشاده مالقات كن. در روايىت ديگر آمده: 56«القي اخاك بوجه منبسط»فرمايند: مى

 آغاز نيكى« اول الرب

______________________________ 
 .103، ص 2(. كاىف، ج 1)

 (. مهان.2)

 59، ص: 1ب، ججمموعه مقاالت قرآن و ط

د و تبسم يد لبخندهند ابروىي است، يعىن اولني خدمىت كه صاحبان ختصص به مشرتاين خود ارائه مىكردن گشاده
 صميمانه ابشد.

 :57«البشر احلسن و طالقه الوجه مكتسبه للمجته و قربه من اّللّ »فرمايند: امام ابقر )ع( مى

 نزديكى به خداوند است.گشاده وسيله اجياد حمبت و روىي و چهرهخوش

                                                           
 .103، ص 2(. كافى، ج 1)  55
 (. همان.2)  56
 .12، ص 4(. اصول كافى، ج 1)  57



روىي نسبت به مهه مردم توصيه شده وىل در احاديث ديگر در برابر متكرب، رفتار متكربانه به البته در احاديث، گشاده
 .58«اذا رايتهم املتكربين فتكربوا عليهم فان ذلك هلم مذله و صغار»عنوان هنى از منكر توصيه شده است: 

 . ارتباط اب مهكاران:3

اى تر امهيت ويژهده بزرگخانوا حميط كار و مهكاران و برقرارى روابط عاطفى و انساىن به عنوان خانه دوم وتوجه به 
ود احوالپرسى كه خ و سالم ردن ابكويژه اولني برخوردها اب افراد مهم است. ابتدا  دارد. ارتباط اب مهكاران و مردم به

ى، نگ اسالمگردد. در فرهآرامش و امنيت در خماطب مىشود موجب احساس سبب اجياد حميطى گرم و صميمى مى
 آغاز به سالم، هفتاد برابر بيش از اپسخ آن اپداش دارد.

كردند و م مىيز سالنگرفتند و حىت به كودكان پيامرب اسالم )ص( مهواره در سالم كردن بر ديگران پيشى مى
 در يك بيان  رآن كرميقن ... يكى سالم كردن بر كودكافرمودند: پنج چيز است كه ات اپاين عمر ترك خنواهم كرد: مى

 فرمايد: اپسخ احرتام را به مهان اندازه اي اب كيفيت هبرت اجنام دهيد:كلى مى

واايت آمده است ك . نيز در ر 59«ٍء َحِسيباً ُكلِّ َشيْ   َو ِإذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَِْحَسَن ِمْنها أَْو ُردُّوها ِإنَّ اّللََّ كاَن َعلى»
 .60«من التواضع ان تسلم علي من لقيت»

______________________________ 
 .12، ص 4(. اصول كاىف، ج 1)

 .363، ص 1(. جامع السعادت، ج 2)

 .86(. نساء، 3)

 ، ابب التسليم.2(. كاىف، ج 4)

 60، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 . ارتباط اب ديگران:4

هاى مردم از متخصصان به مهارت ها در هر حرفه، ارتباط اب ديگران است. اكثر شكايتترين مهارتيكى از مهم
هاى اجنام شده توسط سازمان ها بستگى دارد. بررسىها ارتباط ندارد، بلكه به حنوه برقرارى ارتباط آنعلمى آن

هاى غري ختصصى است كه به حنوى به روابط ىهاى يك متخصص، آگاهدهد هشتاد درصد مهارتيونسكو نشان مى
                                                           

 .363، ص 1(. جامع السعادت، ج 2)  58
 .86(. نساء، 3)  59
 ، باب التسليم.2(. كافى، ج 4)  60



دوسىت را از كند و گاه حس انسانهاى علمى و فىن نوعا انسان را به يك ماشني تبديل مىانساىن ارتباط دارد. ختصص
ويژه شناخىت براى متخصصان و صاحبان مشاغل بهشناخىت و جامعههاى اخالقى و رواندهد. نياز به آموزشدست مى

 رورى است.پزشكان ض

ها هاى مردم رمنده است هركس اب آن: دل61«قلوب الرجال وحشيه و من أتلفها اقبلت اليه»فرمايد: امام على )ع( مى
 دوسىت برقرار كند به طرف او خواهند رفت.

گردد و ... شود و رفتارهاىي كه ابعث حتريك بدگماىن مىشناساىي عواملى كه ابعث رجنش و آزردگى خاطر مردم مى
 62«من اسرع الناس مبا يكرهون قالوا فيه ما ال يعلمون»فرمايد: اى برخوردار است. امام على )ع( مىاز حساسيت ويژه

آيد بشتابد ندانسته درابره او سخن خواهند گفت. در جاى ديگر، هركس به طرف چيزى كه مردم از آن بدشان مى
. در حديثى امام 63«ابالحسان متلك القلوب»شود: مى ها مسخرفرمايد: اب احسان و نيكى قلبامام على )ع( مى

هاىي او را مشايعت كرد و پس از فرمايد: على )ع( اب اهل كتاىب مهسفر شد و پس از انتهاى راه قدمصادق )ع( مى
 توجه كتاىب او مسلمان

______________________________ 
 .47(. هنج البالغه، كالم 1)

 .34(. مهان، كالم 2)

 .444، ص 2ميزان احلكمه، ج (. 3)

 61، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

اى كه هنوز اسالم نياورده بود، خدمت پيامرب اسالم )ص( رسيد. پيامرب عباى خود . على بن حامت، رئيس قبيله64شد
 را زير او انداختند كه البته او احرتام كرد و روى عبا ننشست، وىل مهني ابعث اسالم آوردن او شد.

شود  ديگران مى وابط ابدر ر  عوامل اصالح و اجياد ارتباط اب ديگران مهيشه ساده نيست و گاه موجب اناميدى انسان
 كه ابيد از خدا كمك خواست.

                                                           
 .47 (. نهج البالغه، كالم1)  61
 .34(. همان، كالم 2)  62
 .444، ص 2(. ميزان الحكمه، ج 3)  63
 .502، ص 3(. كافى، ج 1)  64



: هركس بني 65«من اصلح ما بينه و بني اّلّل اصلح اّلّل ما بينه و بني الناس»فرمايد: در اين مورد امام على )ع( مى
دهد كه صداقت و اصالح كند، خداوند بني او و مردم اصالح خواهد كرد. اين حديث نتيجه مىخود و خدايش را 

 شود.طور انخودآگاه ابعث حمبوبيت مىانگيزه خري در خدمت به مردم به

 . خريخواهى:5

 كند كه شخص درهاى گوانگون شايسته است و بلكه وظيفه انساىن چنني حكم مىارتباط وسيع اب مردم در حرفه
جهت خريخواهى مردم تالش كند و اب مراجعان مانند فرزند خود اي برادر و خواهرش خود برخورد كند. خريخواهى 

كند. در رواايتى از قول پيامرب )ص( چنني آمده است: دارد و به كمال نزديك مىگراىي و تكرب ابزمىانسان را از درون
: عابدترين مردم كسى است كه نسبت به مردم 66«ع املسلمنيانسك الناس نسكا انصحهم جيبا و اسلمهم قلبا جلمي»

 تر و ابصفاتر ابشد.تر و نسبت به متام مسلماانن سليم القلبخريخواه

: بر تو ابد به خريخواهى 67«عليكم ابلنصح ّلّل ِف خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه»فرمايند: امام صادق )ع( مى
 نيست. مردم، براى خدا و هيچ كارى برتر از اين

______________________________ 
 .502، ص 3(. كاىف، ج 1)

 .86(. هنج البالغه، كالم 2)

 ، ابب نصح.2(. كاىف، ج 3)

 .208، ص 2(. اصول كاىف، ج 4)

 62، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 شود.خريخواهى نسبت به دوستان و مهكاران از حقوق اهلى حمسوب مى

 :68«اذا وجد احدكم الخيه نصحا ِف نفسه فليذكره له»ايت آمده است: در اين مورد در روا

من راء اخاه على امر يكرهه فلم »هركس براى برادرش نظر خريى به ذهنش رسيد ابيد به او بگويد: نيز آمده است: 
: هركس انظر اجنام عمل انپسندى توسط برادرش ابشد و در عني تواانىي، 69«يرده عنه و هو يقدر عليه فقد خانه

                                                           
 .86(. نهج البالغه، كالم 2)  65
 ، باب نصح.2(. كافى، ج 3)  66
 .208، ص 2(. اصول كافى، ج 4)  67
 .2454(. نهج الفصاحه، ش 1)  68



فعل اخلري ايل كل من »فرمايد: اقدامى براى منع او اجنام ندهد در حق او خيانت كرده است. امام حسني )ع( مى
ردى اجنام : عمل خري را نسبت به هر ف70«طلبه منك فان كان اصال اصبت مبوضعه و ان مل يكن ابهل كنت انت اهله

بده. چنانچه او نيازمند ابشد عمل تو در جايگاه واقعى قرار گرفته و در غري اين صورت، تو در جايگاه شايسته 
 اى.خريخواهى قرار گرفته

 . جلب اعتماد ديگران:6

اد است. اعتملبستگى تكا و دابل اقاى ابشد كه مايه اعتماد مردم ابشد. اعتماد، مهان اطمينان گونهحنوه رفتار ابيد به
 رخورد صادقانه وشود، بلكه بىها ريشه در عملكرد آانن دارد. اب حرف و سخن، اعتماد اجياد منمردم به صاحبان حرفه

ئوليت، حساس مسى و اشود. اگر عملكرد براساس تقوا، آگاهى، مهارت، دلسوز مهراه اب آگاهى موجب اعتماد مى
نه در اجنام ش صادقاشود. تالستاوردهاى روز ابشد، اعتماد حاصل مىاستمرار افزايش دانش و استفاده از آخرين د
 كند.وظايف، چنني افرادى را شايسته اعتماد مى

______________________________ 
 .2454(. هنج الفصاحه، ش 1)

 .87(. اماىل، شيخ صدوق، ص 2)

 .324(. حتف العقول، ص 3)

 63، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

كل ذي صناعه مضطر ايل ثالث خصال جيتلب هبا املكسب و هو ان يكون حاذقا »فرمايد: صادق )ع( مىامام 
: هر صنعتگرى براى جلب مشرتى به سه ويژگى نيازمند است: در  71«بعلمه، موداي المانه فيه، مستميال لن استعمله

ه او مراجعه كرده به دست آورد. كار و ختصص خود مهارت داشته ابشد، اداى امانت كند و رضايت كسى را كه ب
خورد. ممكن است آن كسى كه شود و ديگرى شكست مىكنند؛ يكى موفق مىدو فرد اي شركت، كارى را شروع مى

شكست خورده كار خود را به شانس ارتباط دهد كه بدشانس بوده وىل ابيد ديد چه رفتارهاىي داشته كه موجب 
 ت ديگران را بررسى كرد ات بعنوان الگو استفاده شود.شكست او شده و مهچنني ابيد علل موفقي

 . كسب حمبوبيت:7

                                                                                                                                                                                     
 .87(. امالى، شيخ صدوق، ص 2)  69
 .324ص  (. تحف العقول،3)  70
 جا.(. همان1)  71



اى را اجياد دهد و رفتار اندرست، قضاوت دوگانههاى مردم افزايش مىرفتار مثبت، حمبوبيت يك پزشك را در دل
ام سجاد )ع( برد. به مهني دليل در فرازهاىي از دعاهاى امكند و مهني دوگانگى، شخصيت او را زير سؤال مىمى

: خدااي 72«اللهم اِن اعوذ بك ان حتسن ِف مراي العيون عالنيِت و تقبح يب خفيات القلوب سريريت»چنني آمده است: 
ها زشت مناىي. به مهني دليل، نه تنها ابيد از ها بياراىي و درون مرا در هنان دلبرم از اين كه مرا در ديدهبه تو پناه مى

اتقوا »يد خود را در معرض اهتام قرار نداد و در رواايتى از پيامرب )ص( چنني آمده است: ها دورى كرد، بلكه اببدى
هاى زشىت كسى كه به دروازه«: من دخل مداخل السوء اهتم»هاى اهتام پرهيز كنيد، اي: از جايگاه«: مواضع التهم

هاى هاى اخالقى حمض در اليهو ارزش اى ابشد كه اعتقاداتگونهگردد. روابط اب مردم ابيد بهداخل شود متهم مى
 اش مشاهده شود.رفتارى

______________________________ 
 جا.(. مهان1)

 .834، ص 3(. حليه االولياء، ج 2)

 64، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 . احساس مسئوليت:8

حمرك انسان است. چنني انساىن خود را  ترين و ارزمشندترين موتوربزرگ -اىاحساس مسئوليت و تعهد در اخالق حرفه
شناسى است كه در فرهنگ اسالمى به آن توجه داند. اين احساس، مهان روحيه وظيفهدر پيشگاه اهلى اپسخگو مى

 73«ال تبطلوا صدقاتكم ابملّن و االذي»هاى مفيد خود را اب منت گذاردن تباه نكنيد: داده شده كه خدمات و فعاليت
 .74«عونك للضعيف من افضل الصدقة»ين صدقه است اي ايرى ضعيف هبرت 

 . دورى از غرور و تكرب:9

ممكن است پزشك در رفتار خود آاثر خودبرتربيىن مشاهده كند. ابيد دقت كرد اگر در گذشته به افرادى سالم و 
، مردم را حمتاج و خود را بيندكرده كه امروز انتظار سالم و احرتام دارد و اي مردم را انچيز و خود را مهم مىاحرتام مى

طور قطع در مسري احنراىف قرار  داند بهمشرد، و اي خود را به دليل حتصيالت از مردم برتر مىنياز و شايسته احرتام مىىب
تكرب، «. تكرب آن است كه ديگران را كوچك مشارى و زير ابر حق نروى»فرمايد: گرفته است. امام صادق )ع( مى

ما من رجل »بيىن و گاه انشى از احساس حقارت است. گران است كه گاه انشى از خودبزرگبزرگى فروخنت به دي

                                                           
 .834، ص 3(. حليه االولياء، ج 2)  72
 .12، ص 4(. اصول كافى، ج 1)  73
 .85، ص 5(. كافى، ج 2)  74



كس نيست كه تكرب كند و زور گويد، مگر در اثر حقارتى است كه : هيچ75«تكرب او جترب اال لذله جيدها عند نفسها
حدثت يل ذله ابطنه عند نفسي و ال حتدث يل عزا ظاهرا اال ا»فرمايد: كند. امام سجاد )ع( مىدر خود احساس مى

 : خدااي به من بزرگى ظاهرى عطا مكن، مگر آنكه به مهان ميزان كوچكى درون عطا فرماىي.76«بقدرها

______________________________ 
 .12، ص 4(. اصول كاىف، ج 1)

 .85، ص 5(. كاىف، ج 2)

 .308، ص 2(. كاىف، ج 3)

 االخالق.(. صحيفه سجاديه، دعاى مكارم 4)

 65، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 . پرهيز از حسادت:10

حسد آن است كه شخص، آرزوى انبودى نعمت و امتياز از كسى كند كه شايسته دارا بودن آن است، در هر شغل 
بدشانسى ها و بر شانسى آناى از مهكاران از انسان جلوتر قرار گريند كه نبايد آن را محل بر خوشممكن است عده

ها حسادت ورزيد، بلكه ابيد علل موفقيت آانن و علل عدم موفقيت خود را ايفت. خود كرد و اي نسبت به آن
تر پيشرفت تر هستند بيشمعموال كساىن كه در كار خود از روابط عمومى خوىب برخوردارند در جذب مشرتى موفق

تواند الگو قرار گريد. ها مى. در هرحال شيوه كار آنكنند. امروزه ارتباط به عنوان هنر هشتم مطرح شده استمى
زندگى آنگاه نشاط دارد كه مهه اب تالش بتوانند در ميدان رقابت سامل به حيات اجتماعى خود ادامه دهند. در هنى از 

: بدترين مردم از نظر 77«قال علي عليه الّسالم اسود الناس عيشا احلسود»حسادت در رواايت چنني آمده است: 
حسود قبل از «: احلاسد يضره بنفسه قبل ان يضر احلسود»زندگى، حسود است. در روايت ديگرى آمده است: 

 زند.اينكه به ديگران ضرر بزند به خود آسيب مى

 ورزد.خورد و منافق حسد مىدر رواايت گفته شده كه مؤمن غبطه مى

 دارى:. امانت11
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ى اي جاىي قرار  تيار كسدر اخ شود. اگر اين امانت بدون اجازهسپرده مىمنزله امانىت است كه به ديگرى راز هركس به
تباط بني آن آن، ار  دليل دارى در كنار صداقت و راستگوىي آمده وگريد، خيانت در امانت است. در رواايت امانت

ديىن به  هاىهآموز  دارى، صداقت در عمل، ات جاىي كه دردو است كه راستگوىي، صداقت در سخن است و امانت
ا اىل طول ال تنظرو »ست: صراحت گفته شده مالك ديندارى مناز طوالىن و روزه نيست بلكه صداقت و اداى امانت ا

 ء اعتاده فلو تركه استوحشركوع الرجل و سجوده فان ذلك شي

______________________________ 
 .327، ص 2(. مستدرك الوسائل، ج 1)
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اند : به طول ركوع و سجود مردم ننگريد زيرا به آن عادت كرده78«لذلك و لكن انظروا ايل صدق حديثه و اداء االمانة
 ها بنگريد.كنند؛ به صداقت و اداى امانت آنو اگر ترك كنند وحشت مى

 . انتقادپذيرى:12

هاى وارسته است  نتقادپذيرى، ويژگى انسانكس نيست كه در كار خود ضعف و كواتهى نداشته ابشد، روحيه اهيچ
گردد. پذيرش انتقاد از ديگران مهراه اب شود، بلكه موجب اعتماد مردم نيز مىكه نه تنها ابعث رفع نواقص كار مى

علي العاقل ان ُيصي علي نفسه مساويها ِف الدين و الرأي و »انتقاد از خود دليل شرح صدر و قدرت حتمل است: 
هاى : بر انسان عاقل الزم است كه بدى79«دب فيجمع ذلك ِف صدره او ِف كتاب و يعمل ِف ازالتهااالخالق و اال

اى مجع كند و بكوشد ات ها را در سينه خود اي نوشتهخود را در دين و انديشه و اخالق و آداب بشمارد. پس آن
 برطرفشان كند.

 . جهاد علمى:13

ى اب مهكاران باط صنفها و ارتمستمر و ارتباط اب آخرين حتقيقات و نوآورىتالش براى فهميدن، ابزآموزى و پژوهش 
، بلكه مان استوجب ضخود در دنياى ارتباطات بسيار ضرورى است. انآگاهى در برابر خدمات و كار نه تنها م

ات عز مطاليد اابكند. در كنار مطالعات ختصصى ويژه پزشكان را تضعيف مىشخصيت و اعتماد به متخصص، به
 مند شد.مذهىب، ادىب، هنرى نيز هبره

 . رعايت زابن خماطب:14

                                                           
 ، باب صدق حديث و اداى امانت.2(. كافى، ج 1)  78
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حات كاىف و توضي العاتخبشى از انرضايىت مشرتاين از صاحبان ختصص و مشاغل، مانند پزشكان، انشى از عدم اط
ز اوضيحات در ت ها و اصطالحات و سخنان كواته و انقص است. ابيدكارگريى واژهاست. و آن، به دليل به

 الحات علمى كه مردماصط

______________________________ 
 ، ابب صدق حديث و اداى امانت.2(. كاىف، ج 1)

 .170، ص 4(. ميزان احلكمه، ج 2)
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َو ما » :فرمايدكنندگان داد. خداوند در قرآن مىفهمند اجتناب كرد و توضيحى كاىف و متناسب اب درك مراجعهمنى
: ما هيچ پيامربى را نفرستادمي، مگر به زابن قومش )يعىن زابن قابل فهم مردم(. 80«أَْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلساِن قَ ْوِمهِ 

ما گروه انبيا اب مردم به «: حنن معاشر االنبياء نكلم الناس علي قدر عقوهلم»نيز در حديثى از پيامرب )ص( آمده است: 
 گوييم.شان سخن مىاندازه عقلها

 . ايدگريى احكام شرعى مربوط به كار:15

رد. امام نيز دا ود راخعالوه بر عمومى بودن بعضى احكام شرعى در مشاغل گوانگون، هر حرفه احكام شرعى خاص 
 فرمود:رفت و مىعلى )ع( ابرها در ابزارهاى كوفه راه مى

خوارى د در رابارت كنكسى كه بدون علم جت»فرمايند مى در جاى ديگر«. اى گروه جتار، اول فقه و سپس جتارت»
 «.داند نبايد در ابزار بنشيندرود و كسى كه احكام خريد و فروش را منىتر فرو مىبيش

جوىي رسول خدا )ص( فرمود: هركس چهار كار را رعايت كند درآمدش اپك و حالل ابشد. در وقت خريد كاال عيب
81كاال نكند، عيب كاال را از مشرتى نپوشاند، و در خريد و فروش قسم خنورد.نكند، در وقت فروش تعريف از  

 

 . پرداخت مخس:16

درآمد  سانساىن كه مخ پرداخت ماليات شرعى درآمدهاى مازاد بر مصرف در هر حرفه از واجبات هر مسلمان است.
مى چون هزينه ارف عمو و، مصاخمارج خود را پس از خمارج ساالنه نپرداخته ابشد حق تصرف در اموالش را ندارد. اگر 

 ومكاانت ريد اكه سرمايه براى خهاى زندگى است مخس ندارد، اما درصورتىمسكن، وسيله نقليه و هزينه

                                                           
 .4(. ابراهيم، 1)  80
 .853، ص 5(. كافى، ج 2)  81



______________________________ 
 .4(. ابراهيم، 1)

 .853، ص 5(. كاىف، ج 2)
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گريد كه ابيد به جمتهد جامع الشرايط اي مناينده او پرداخت شود. در بدان تعلق مىساختمان و ... ابشد مخس 
ها وجود دارد. توجه به اين نكته مهم است كه پرداخت حقوق اهلى صورت مشكل در پرداخت، امكان مصاحله اب آن

ت فراوان براى اجنام اين امور شود، بلكه خداوند وعده بركهاى ماىل منىماندگىو نيز انفاق كردن، نه تنها ابعث عقب
 داده است.

 . مراقبت بر اجنام تكاليف شرعى مانند مناز:17

شود و بسيارى صاحبان مشاغل از اينكه مناز كنندگان مهزمان اب وقت مناز موجب غفلت از مناز مىگاه تقارن مراجعه
هاى بيكران اهلى است، ر برابر نعمتخوانند انراحت هستند. مناز نه تنها تشكر درا در آخر وقت و اب خستگى مى

گردد و روحيه و نشاط را به شود و موجب رشد و كمال انسان مىبلكه نياز واقعى روحى و دروىن انسان حمسوب مى
آورد. خوب است در حميطهاى كارى، حملى به اقامه مناز اختصاص ايبد و سهم كوچكى از خمارج زيباسازى ارمغان مى

 ص داده شود.حمل كار به آن اختصا

 . بصريت:18

بصريت مثره آگاهى علمى، مهارت علمى و درك صحيح از موارد كاربرد علم و عمل و شناخت و توجه به روحيات و 
 روابط انساىن اب ديگران است.

 . احرتام به ديگران:19

از آانن جز به نيكوىي  ويژه مهكاران ديگر را مراعات كند و هرگزيك متخصص، مانند پزشك، ابيد احرتام مهه مردم، به
هاى ختصصى جروحبث كند و اگر و احرتام ايد نكند. او نبايد در برابر ديگران اب مهكار متخصص خود در زمينه

كسواتن آن علم و نيز استادان خود را احرتام كند و اب ايرادى هم دارد دوستانه اب خود او در ميان بگذارد. ابيد پيش
 برخورد كند.كنندگانش به احرتام مراجعه
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رسول خدا )ص( فرمود: كسى كه ثرومتندان را براى ثروتشان گرامى بدارد و فقريان را به دليل فقرشان كوچك مشارد 
. كسى كه مسلمان فقريى را كوچك مشارد مهاان حق خدا را كوچك مشرده و 82مورد لعنت و دورى از رمحت خدا است

او موجب آزار و اذيت شود از ديدگاه امام على )ع(   -احرتامىاى ابشد كه عدم احرتام اي ىبگونهص اگر بهخصو به
 .83گواي ده ابر خانه خدا را ويران كرده و هزار ملك مقرب اهلى را كشته است

 . مشاوره:20

، دوران اطاعت حمض سپرى  در دنياى امروز كه انفجار اطالعات ابعث حتوالت بسيار در زندگى اجتماعى بشر شده
اند و گرديده و جاى خود را به مشاوره و مشاركت در امور داده است. مردم به مهه چيز نگرش انتقادى پيدا كرده

ها و عاليق و دهد آگاهى ايبند و اب توجه به گرايششان اجنام مىخواهند نسبت به كارى كه يك متخصص براىمى
به اظهارنظر مردم اب ديده ارزش و احرتام نگريست. يكى از رموز موفقيت صاحبان افكار خود اظهارنظر كنند. ابيد 

ال »كنندگان است. رواايت فراواىن در اين ابب آمده است، از مجله: هاى خمتلف توجه به نظرهاى مراجعهختصص
در رواايت توصيه : هيچ پشتيباىن چون مشورت نيست. استفاده از دانش و جتارب ديگران نيز 84«مظاهرة كاملشاورة

شده است؛ زيرا راهگشاى مشكالت است. مهچنني ارجاع افراد به مهكاراىن كه ختصص خاص اي ابالترى دارند 
 شايسته و نيكو مشرده شده است.

رشد مردم  ند براىكشورت  توصيه به مشورت در اسالم و بلكه فرمان اهلى به پيامرب )ص( كه در كارها اب مردم م
 گاه مشورت اب  مفيدتر است. اگرچه

______________________________ 
 .194، ص 1(. ارشاد القلوب، ج 1)

 (. مهان.2)

 .304(. هنج البالغه، حكمت 3)
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نگر ها و جامعهطور كلى، هبا دادن به انسانهاىي دارد، وىل در درازمدت، عامل رشد جامعه است. بهمردم آسيب
گريى و ارشاد مشاورانه خماطبان أتثريگذار است. در هرحال ارشاد و مشورت اصالحى بودن متخصصان در تصميم

                                                           
 .194، ص 1(. ارشاد القلوب، ج 1)  82
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من كمال السعادة السعي ِف اصالح »فرمايد: ها است. امام على )ع( مىالزم است وىل انتخاب اب خود انسان
 ها تالش براى اصالح مردم است.: از ابالترين سعادت85«اجلمهور

 . ارشاد مراجعان:21

تر ى هرچه بيشو آزاد تقاللسري حتوالت اجتماعى معاصر و استقرار هنادهاى مدىن ابعث شده ات افكار عمومى به اس
يل، هر روزه مهني دل م شئون زندگى اجتماعى مردم گسرتش ايفته است. بهنديشد و اين موضوع به متاها بي -انسان

به دليل  ردم نيزم.، مساالرى در عرصه سياسى هستيساالرى و حاكمساالرى به جاى خنبهشاهد امهيت ايفنت مردم
ار را كم  اجنا تصميم براى و مشاركت در -كنندشان مهچون گذشته تبعيت حمض منىهاىافزايش اطالعات و آگاهى

رخوردار جتماع بدر ا هاى ختصصى مهم از جايگاه خاصىويژه در زمينهدانند. در گذشته، متخصصان بهحق خود مى
ساالرى و وسعه مردمتلى، اب يط فعشدند؛ وىل در شراها اعتماد زايد و احرتام فوق العاده قائل مىبودند، مردم براى آن

اهش ايفته و كجامعه   ان دروجود آمده و موقعيت متخصصرابطه حتوالتى به عدم گرايش اجتماعى به فردگراىي در اين
 اند.جايگاه يكساىن اب ديگر مردم ايفته

دوستانه، عمل انسان ايالتاصرار بر نوع كار خاص و حتميل نظر خود، و لو كارشناسانه و اب انگيزه انساىن و مت
 هبمعنوى  وهاى روحى )ع( در سريه خود در هدايت اى نيست. اگر چنني بود پيامرب )ص( و امامانپسنديده

______________________________ 
 (. غرر احلكم، واژه مجهور.1)
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 فرمايد:شدند. قرآن خطاب به پيامرب )ص( مىنوعى حتميل متوسل مى

 «.لست عليهم مبصيطر»

 . رعايت كيفيت كار:22

آور كيفيت كار، نه تنها يك دستور اخالقى است، بلكه در بعضى موارد كه موجب آسيب زدن شود ضمانتوجه به  
در پى كسب سرعت اجنام كار نباشيد بلكه به دنبال كيفيت خوب آن ابشيد، زيرا »فرمايند: است. امام على )ع( مى

 .86«كنندپرسند، بلكه از كيفيت ساخت آن سؤال مىمردم از ميزان توليد منى

 . بيان ويژگى كاال و خدمات:23

                                                           
 (. غرر الحكم، واژه جمهور.1)  85
 .367، ص 20غه، ابن ابى الحديد ج (. شرح نهج البال1)  86



 است. حرام هاى كاال خبصوص عيب آن الزم است و سكوتى كه موجب فريب دادن مشرتى ابشدبيان ويژگى

هنگام  كنم، اما درىكنم و در آن از پنبه كهنه استفاده مشخصى از امام صادق )ع( پرسيد من كاله درست مى
 گومي.ابره چيزى منىفروش در اين

 .87)ع( فرمود: من دوست دارم كه براى مشرتى، جنس آن را بيان كىن امام

. نيز رسول 88«كند حرام استفريب دادن كسى كه به انسان اعتماد مى»در جاى ديگر امام صادق )ع( فرمود: 
هركس در خريد و فروش امورى را رعايت كند درآمدش حالل است ... عيب جنس را از مشرتى »خدا )ص( فرمود: 

 .89«اندنپوش

 . مدارا كردن:24

مال انسان صيت و كنه شخرفق اي مدارا، حسن خلق توأم اب صميميت و دلسوزى و مهرابىن است. عاطفه فراوان نشا
 شود. در روايت آمده است:است و يكى از عوامل موفقيت در روابط اجتماعى حمسوب مى

______________________________ 
 .367، ص 20ىب احلديد ج (. شرح هنج البالغه، ابن ا1)

 .376، ص 6(. هتذيب، ج 2)

 .160، ص 5(. كاىف، ج 3)

 .153(. مهان، ص 4)
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روىي كه آن كمند بر تو ابد گشاده«: عليك ابلبشاشة فاهنا حبالة املوده»نيز آمده: «. من شرفت نفسه كثرت عواطفه»
: بر تو ابد خوشخوئى، زيرا براى تو دوسىت 90«سن اخللق فانه يكسبك اجملتهعليك حب»دوسىت است. مهچنني: 

 آورد.مى

 . بردابرى:25

                                                           
 .376، ص 6(. تهذيب، ج 2)  87
 .160، ص 5(. كافى، ج 3)  88
 .153(. همان، ص 4)  89
 .77(. تحف العقول، ص 1)  90



هاى ويژه پزشكى، موجب مواجهه اب روحيات و خرده فرهنگطور كلى، وارد شدن در هر ميدان كارى و شغلى، بهبه
روحيات گوانگون را حتمل كند كه نشانه اى نيست كه ها است. براى يك متخصص، چارهخمتلف در روابط انسان

كنند و حىت ممكن است اهانت  بزرگوارى و عامل موفقيت او است. گاهى كساىن از كاال و اي خدماتى شكايت مى
 :91«ال عّز كاحللم»فرمايد: كنند. برخورد توأم اب بردابرى هبرتين راهكار است. امام على )ع( مى

: كسى كه 92«من حلم مل يفرط ِف امره و عاش ِف الناس محيدا»فرمايد: مىهيچ عزتى مانند بردابرى نيست. نيز 
اول »فرمايد: اى دارد. نيز در جاى ديگر مىكند و در ميان مردم زندگى پسنديدهروى منىبردابرى كند در كارش زايده

يش آن است كه در درگريى : اولني هبره انسان بردابر از بردابر 93«عوض احلليم من حلمه عن الناس انصاره علي اجلاهل
 كنند.بني او و اندان، مردم از او محايت مى

 . فرق نگذاشنت در اجنام كار بني فقري و غىن:26

جعان است. طفى مراو عا هاى گوانگون روحىويژه پزشكان، ابشد توجه به جنبهآنچه ابيد مورد توجه متخصصان، به
ديده گرفنت مان و انتوجهى به حمرو تر نبايد موجب كمماىل بيشبرخوردارى گروهى از منزلت اجتماعى ابال و متكن 

 اى اب مهه داشت.عواطف انساىن آانن ابشد. در اجنام خدمات و كار ابيد رفتار يگانه

______________________________ 
 .77(. حتف العقول، ص 1)

 .111(. هنج البالغه، حكمت 2)

 .31(. مهان، حكمت 3)

 .206(. مهان، حكمت 4)
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ها از بني برنده اميان است. پيامرب )ص( تر از امكاانت مادى آنورى بيشتواضع در برابر ثرومتندان به اميد هبره
تر از مالش مندى بيشخاطر هبره: كسى كه ثرومتندى را به94«من تواضع لغِن طلبا ملا عنده ذهب ثلثا دينه»فرمودند: 

كه سالم كردن به مسلمان درصورتى»فرمايد: رتام كند دوسوم دينش را از بني برده است. نيز امام صادق )ع( مىاح
 «:كند كه بر او خشمگني استفقريى به غري از سالم كردن به غىن ابشد خدا را روز قيامت در حاىل مالقات مى
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 .95«اّلّل عز و جل يوم القيامه و هو غضبانمن لقي فقريا مسلما فسّلم عليه خالف سالمه على الغِن لقي »

ه انسان يگران بدتماد رعايت عدالت در ابعاد گوانگون، نه تنها نشانه شخصيت واالى فرد است، بلكه موجب اع
ه كسى واهد بخبكه شخص شود. در رعايت نوبت، در برخورد اب فقري و غىن نبايد تفاوتى قائل شد. درصورتىمى

 شود.نگران خارج از ساعات رمسى براى او كار كند. ات موجب سوء تفاهم دي نوبت زودتر بدهد ابيد

خيلى مواقع توضيحات در مورد كار درآمد ماىل ندارد، وىل به حلاظ انساىن و اخالقى الزم است ات اگر كسى سؤاىل  
)ص( چنني آمده است: كرد اپسخ كاىف داده شود و اب حقارت اب او برخورد نشود. در اين مورد، در حديثى از پيامرب 

 :96«من استذل مؤمنا او حقره لفقره و قله ذات يده شهره اّلّل يوم القيامه مث يفضحه»

ه اهل حمشر بقيامت  ا روزر اش او را حتقري كند خداوند او خاطر فقر و تنگدسىتكسى كه مؤمىن را خوار كند اي به
عاملان،  د، نظريى هستنكه منشأ خدمات مؤثر اجتماعسازد. البته توجه ويژه به كساىن  شناساند و رسوايش مىمى

 دانشمندان، معلمان و ... كارى پسنديده است.

______________________________ 
 .8(. وسائل، ج 1)

 (. مهان.2)

 .32، ص 2(. عيون اخبار الرضا، ج 3)

 74، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 كارى:. حمكم27

« اوفوا ابلعقود»رآن به ست. قژه برطبق قراردادهاى مكتوب و شفاهى، اولني وظيفه اخالقى اوياجنام درست كارها، به
 ها است امر كرده است.كه وفاى به پيمان

د. چون ا ساختناو ر  پيامرب اكرم )ص( پس از تشيع جنازه سعد بن معاذ، آن صحاىب جليل القدر، اب دقت قرب
«: ال فليتقنهحدكم عمعمل ا ان اّلّل ُيب اذا»، پيامرب )ص( فرمودند: شان سؤال بوداصحاب، دقت پيامرب )ص( براى

 دهد آن را حمكم اجنام دهد.خداوند دوست دارد وقىت يكى از مشا كارى اجنام مى

                                                           
 (. همان.2)  95
 .32، ص 2اخبار الرضا، ج  (. عيون3)  96



ا ر ست انسان خود ا از آغاز هبرت هاى فراوان نريوى انساىن و غري انساىن را به مهراه دارد.كارى، خسارتسسىت و امهال
 اجنام كار اب كيفيت كند.موظف به 

 :97مجعى. فعاليت تعاوىن و دسته28

 پذير نيست.مكاناىل اهاى فكرى، معنوى و مبسيارى كارها در شرايط كنوىن بدون روابط مجعى و متركز سرمايه

َو » كهرموده:  فآن نيز شوند. قر آفريىن و أتثريگذارى مىمؤسسات بزرگ به دليل ارتباط نريوها موجب سازندگى و موج
 (.2)مائده،  «َتعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َو التَّْقوى

 اصول كار مجعى به شرح زير است:

ها اكثريت ابيد وشدر ر  يك( وحدت هدف و روش: هدف ابيد دقيقا تعيني شود و مهه اعضا آن را پذيرفته ابشند و
 آن را قبول كرده ابشند.

د توان آيد هركس ابيها پيش مىمجعى، وقىت سخن از تقسيم مسئوليتدو( شناخنت حد خود و ديگران: در يك كار 
 است: خود و ديگران را درست بشناسد و مسئوليت به فرد شايسته واگذار گردد. در حديث آمده

______________________________ 
 (. ر. ك: شناخت اسالم، آيت اّلّل دكرت هبشىت و ديگران.1)

 75، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 .«خدا رمحت كند كسى را كه قدر و موقعيت خود را بشناسد و از حد خود اپ فراتر ننهد»

هاى ه جنبهن است كآكند. نقد، سه( انتقادپذيرى: وجود انتقاد سامل و انتقادپذيرى به سالمت كار مجعى كمك مى
 پذيرند.بود را مسئوليت كارهاى خمثبت و منفى كار ارزشياىب و علل و عوامل آن شناخته شود و افراد 

. اين كار يدن استرا د روى و خودرأىي معموال انشى از خودخواهى و خودروى و خودرأىي: تكچهار( پرهيز از تك
ه مهر مجعى، شود. در يك كانه تنها براى خود شخص مضر است، بلكه براى كار مجعى يك آفت مهم حمسوب مى

 ابيد برأى راى ديگران احرتام قائل ابشند. حق سخن گفنت و اظهارنظر دارند و
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ود و حىت  يرفته شيد پذگريى شد رأى اكثريت ابنظر اكثريت: در چارچوب تعيني اهداف، اگر رأىپنج( احرتام به
به نظر  احرتام وراىي هاى مؤمنان، روحيه شو كساىن كه در اقليت هستند صميمانه مهكارى كنند. يكى از ويژگى

 اكثريت است.

 كارى:فروشى و كمپرهيز از كم. 29

فروشى در هر كار ، كمفروشى در كاالويژه پزشكى، معنادار است. عالوه بر كمفروشى و كامكارى در هر حرفه، بهكم
حني  مدن، درآودتر ز به شدت مورد هنى اهلى قرار گرفته است. عدم رعايت ساعت كار مؤسسات، ديرتر رفنت و 

هى در  و كوات، سسىتانند آن مشغول شدن، از ارائه درست كار خوددارى ورزيدنساعات كار به امور شخصى و م
 فرمايد:رآن مىفروشى است. قهاى كمكارى و بسيارى موارد ديگر از منونهگوىي به مراجعان، كماجنام كار، عدم اپسخ

 َوْيلٌ »

 76، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ِفنَي  ها پيمانه كنند، به فروشان كه چون از مردم پيمانه ستانند متام ستانند و چون براى آن: واى بر كم98...«لِْلُمَطفِّ
اى تواند به گونهايشان كم دهند. از امام راحل )ره( نقل است كه فردى از يكى از كشورهاى ارواپىي سؤال كرد آاي مى

 از تلفن آن كشور استفاده كند كه خمارجى براى او نداشته ابشد.

 ست.اكنيد الزم ه( در اپسخ فرمودند: رعايت مقررات و قوانني كشورى كه در آن زندگى مىامام )ر 

 . پرهيز از فريب دادن:30

عوامل  يكى از هاى مادىطور قطع، هدفنيافتگى فرهنگ مشاغل مهواره ابعث بروز مشكالت متعدد است. بهتوسعه
ن به حرفه خود ق خبشيدى رونت. امكان دارد كساىن كه براها اسمؤثر در انگيزه افراد براى ورود به مشاغل و حرفه

ا انچار از دست ، خود ر املندشايستگى الزم را ندارند و در مواجهه اب رقباى خود انتوان از رعايت قواعد رقابت س
 بود. عدم ها خواهدى آنهاى غري اصوىل و غري اخالقى بيابند كه بدون شك مرداىب براى شخصيت معنو زدن به روش

شوند و لزوم مى تحصيلوجود اشتغال و وجود بيكارى براى متخصصان كه اتزه از مراكز علمى و آموزشى فارغ ال
خواىن مهعدم  گذارى و كمبود كار در مؤسسات اقتصادى و توقعات مردم از متخصصان وهاى سرمايههزينه

ر بر داشته ار را دكيفيت  كن ابشد و كاهش  تواند زمينه توجيه فريب مشرتايهاى زندگى مىدرآمدهاى مشاغل و هزينه
 ابشد.زشكان مىهاى پريامون پتر در مورد دندانپزشكان و شغلهاى فريب به شرح زير است كه بيشابشد. شيوه
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______________________________ 
 .1 -3(. مطففني، 1)

 77، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 شود.دهد بيان مىآميز كاال و ارائه خدماتى كه اجنام مىمبالغهمناىي صورت بزرگيك( گاه به

 دو( گاه ممكن است در مواد اوليه كاال نوعى فريب صورت گريد.

طورى كه ظاهر آن درست است. امكان دارد شود، بهسه( گاه توليد و خدمات به شكل انقص و انمتام اجنام مى
ارزان، يعىن اب كيفيت انقص. و اين طرز تفكر اب اصول اوليه و وجدان طور عذر آورده شود كه توليدات و خدمات اين

 اى انسازگار است.انساىن و اخالق حرفه

هاى هاى تبليغى اندرست در ختفيف كاال و خدمات مورد نظر مشرتاين يكى ديگر از راهچهار( استفاده از شيوه
مسّلم است؛ وىل تبليغ ارزاىن اب كيفيت انقص براى فريب است. البته تبليغ براى اطالع رساىن، گامى درست و حقى 

هاى انتفاعى، در واقع منحرف ساخنت افكار عمومى است و دور از شأن و وجدان صاحبان مشاغل و انگيزه
 متخصصان است.

 رساىن كاىف در مورد كيفيت و كمّيت كاال و خدمات خود نوعى فريب دادن در كار است.پنج( عدم اطالع

ت اصول علمى و كاربردى در هتيه كاال و ارائه خدمات نيز نوعى ديگر از فريب است؛ خبصوص اگر شش( عدم رعاي
 هاىي را هم به مهراه داشته ابشد كه در اين شرايط بد شكل قبل ابشد.آسيب

 كه در جهت منافعاند درصورتىهفت( سوء استفاده از معرىف ديگران و اعتمادى كه ديگران به صاحبان مشاغل كرده
 تر مادى ابشد خود فريب است.بيش

هشت( سرخوردگى از خريد كاال و خدمات كه در مراجعه قبلى به ديگرى پيش آمده نبايد زمينه سوءاستفاده صاحب  
 كاال و خدمات فعلى را كند.

 78، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 شود.نه( گاه سكوت در چگونگى كاال و خدمات نيز ممكن است فريب حمسوب 

 . ضامن بودن:31



ويژه متخصص از مجله پزشك در برابر خدا و مردم مسئول و ضامن است. دليل آن، از نظر اسالم، هر انسان به
تر جان و جسم احرتامى است كه انساهنا در پيشگاه اهلى دارند. خبصوص آبرو، مال، انموس، فرزند و از مهه مهم

حىت مسلمان مرده نيز داراى احرتامند. جتاوز سهوى اي عمدى، عقوبت ويژه مسلماانن حمرتم است و ها بهانسان
ترين آن، جربان خسارت است. در هرحال، اگر قرارداد خاصى در اجنام كارى تعهد  اخروى و جرميه دنيوى دارد كه كم

خاص، اگر گرديده، رعايت آن الزامى است و عدم رعايت آن به هر دليل، موجب ضمان خواهد بود. البته در موارد 
احتياطى نكرده و مهارت الزم را داشته، وىل خسارت وارد شده، ضامن خنواهد بود. كارهاىي كه موجب ضمان واقعا ىب

 است عبارتند از:

يك( قصور، و آجناىي است كه كواتهى عمدى نباشد و در مورد صاحب مشاغل، جاىي است كه ختصص خود را 
گرفنت مدرك و جموز كار، مسئوليىت را قبول كرده، وىل خسارت وارد شده و در كرده اب  خوىب ايد نگرفته و گمان مىبه

احتياطى هم نداشته است، وىل ضامن است، اگرچه تقصري نداشته است وىل قصور اجنام عمل كواتهى نكرده و ىب
 داشته است.

دانسته از نظر علمى مىدانسته و عمدا كواتهى كرده است. مثال دو( تقصري، و آن در جاىي است كه كارى را مى
توان اين كار را ندارد، وىل آن را اجنام داده و سپس زاين وارد شده است و اي از نظر عملى كواتهى كرده و ابعث 

 تلف شدن اي آسيب زدن شده است. گاه شخص از نظر علمى توان كار

 79، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 را رعايت نكرده است كه ضامن است.را داشته، وىل اصول و ضوابط ختصص خود 

كه شخص كارى را نظارت كرده ات آن را اتييد كند و اي گواهى سه( نظارت بر كار و أتييد و گواهى كار. درصورتى
صادر كند و اي امضا كند چون به عنوان شاهد مطلع و معترب به او رجوع شده ابيد امانت را رعايت كند و كواتهى 

 در آن موجب ضمان است.

چهار( سوء استفاده از ختصص. استفاده از دانش و ختصص در موارد حرام به هر حنو كه موجب از بني رفنت 
 آور است.امكاانتى شود ضمان

 . رعايت عفت و اپكدامىن:32

ويژه پزشكان به منزل افراد وارد شوند. در اين حال، او ابيد كنند كه متخصصان بههاى گوانگون اجياب مىشغل
نسبت به اهل خانه به ديده احرتام و عفت نگاه كند و هرگز در دل خود وسوسه راه ندهد. ابيد اب اپك چشمى، نه 

شروع خارج از حمدوده شغلى خود نيز پرهيز كند و اگر كار تنها به فكر ارتباط انمشروع نباشد، بلكه حىت از ارتباط م
طور كلى در عرصه ارتباطات و تعامل اب از مجله خدمات عمومى و در رابطه اب مردم است ابيد حتما ازدواج كند. به



ها، رعايت حرمي خصوصى و حفظ حرمت و قداست اب احكامى ويژه در شرع مقدس پيوند خورده است. انسان
ها و ر مورد رابطه مردان و زانن نوعى حرمي وجود دارد و اسالم به دليل نقش عفت در حفظ كرامت انسانويژه دبه

 اى را بيان كرده است.صيانت از هناد خانواده و نيز سالمت اجتماع، ديدگاه ويژه

از صميميت و  دانند متخصصان و صاحبان مشاغل نبايدمهه عاملان ديىن، ملس و نگاه به بدن انحمرم را حرام مى
 ويژه زانن بهارادتى كه مشرتاين به

 80، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 ها مطرح شود.اند سوءاستفاده كنند، حىت اگر پيشنهاد از سوى آنآانن پيدا كرده

خود  ها اشاره شد وويژه پزشكان فراتر از مواردى است كه در ابال به آناى بهدامنه اصول اخالق شغلى و حرفه
 موضوع يك حتقيق جامع و مستقل است.

 گريىنتيجه

هاى پذير است. مهمرتين آموزهآور آن، سعادت بشريت است كه در پرتو اخالق و معنويت امكانرسالت قرآن و پيام
ويژه در شرايطى كه اخالق بر مبناى قراردادهاى ابشد، بههاى اخالقى مىقرآن و سنت در مورد اصول، قواعد و روش

بست مواجهه شده و نتوانسته است خأل اخالقى و رواىن را پر منايد و انسان اجتماعى و قوانني علمى و عقلى اب بن
رو شده است و مهچنني وجدان بشرى مبناى كاىف در اخالق نيست، نياز معاصر اب حبران اخالق و معنويت روبه

ها و بينانه است ات شاخصمان )ع( تنها راهكار واقعهاى معصو ابشد. قرآن و آموزههاىي وحياىن مىجدى به آموزه
اى پزشكى اى را ترسيم منايد و اب توجه به حمدوديت مقاله به برخى از اصول اخالق حرفهمعيارهاى اخالق حرفه

 هاى اسالم يعىن قرآن و سنت است.امي كه رويكرد اصلى آن به آموزهپرداخته

 و الّسالم عليكم و رمحه اّللّ 

 81، ص: 1مقاالت قرآن و طب، ج جمموعه

 منابع

 قرآن،

 هنج الفصاحه، ترمجه ابو القاسم اپيدار

 هنج البالغه، ترمجه فيض االسالم
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 ، كتابفروشى اسالميه.1362حر عاملى، حممد بن حسن، وسايل الشيعه، هتران، 

 ، دفرت نشر فرهنگ اسالمى.1360حكيمى، حممد رضا و برادران، احلياه، هتران، 

 .1367ريزى وزارت آموزش و پرورش، سريه نبوى، هتران، دفرت برانمه

 ش. 1362ه مصطفوى، هتران، كتابفروشى اسالمى، كليىن، حممد بن يعقوب، كاىف، ترمج

 ، دفرت تبليغات اسالمى.1363شهرى، حممد، ميزان احلكمه، قم، حممدى رى

 ق. 1403جملسى، حممد ابقر، حبار االنوار، بريوت، دار احياء الرتاث العرىب، 

 .1369مطهرى، مرتضى، سريى در سريه نبوى، هتران، انتشارات صدرا، 

 اتهدى، جامع السعادات، بريوت، موسسه االعلمى للمطبوعات، ىبنراقى، حممد م
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 حترمي مشروابت الكلى در قرآن و نقش آن بر سالمت فرد و جامعه

99دكرت حممد حسن قوسيان مقدم
 

 چكيده

در  صورت حترميبه ها، دستوراتىانسانها و حفظ سالمت مقدمه و هدف: قرآن كرمي براى پيشگريى از بيمارى
ت الكلى د مشروابر مور دمصرف بعضى از مواد دارد كه مردار، گوشت خوك و شراب از آن مجله هستند. قرآن جميد 

 زء گناهان بزرگ برمشردهجسوره بقره به صراحت، مصرف آن را  219در چند سوره اشاراتى دارد و از مجله در آيه 
 است.

 ها انم بردهالم )ص( نيز از شراب به عنوان مادر مهه پليدىپيامرب گرامى اس

                                                           
 (. عضو هيأت علمى گروه بيوشيمى دانشكده پزشكى شاهد1)  99



______________________________ 
 (. عضو هيأت علمى گروه بيوشيمى دانشكده پزشكى شاهد1)
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د و حىت شراخبوار را اب انو ائمه بزرگوار )ص( نيز مهواره از شرب مخر، به عنوان يكى از گناهان بزرگ ايد كرده
 اند.پرست يكسان دانستهبت

روش: در اين مقاله اب مرورى بر آايت قرآن كرمي و احاديث و آخرين منابع موجود پزشكى نقش الكل بر سالمت فرد 
 و جامعه مورد جتزيه و حتليل و بررسى قرار گرفت.

خوىب ئده و نساء، حرمت آن را براى انسان بهحبث: أتكيد صريح قرآن كرمي بر اجتناب از مصرف شراب در سوره ما
هاى دهد. از طرف ديگر حتقيقات علمى و آاثر زاينبار الكل و ااتنل موجود در مشروابت الكلى بر ابفتنشان مى

دهد كه قبل از آنكه خوىب نشان مىماندگى ذهىن و انهنجارى مادرزادى( بهخمتلف بدن و حىت بر نسل آينده )عقب
هاى بدن است كه بالفاصله پس از ورود يدىن لذت آور براى انسان ابشد سم مهلكى براى اكثر ابفتالكل يك نوش

سازد. امروزه مشخص شده كه به بدن اب خمتل ساخنت قوه تشخيص در فرد، حالت روحى و رواىن او را دگرگون مى
گذارد كه از مجله هپاتيت و سريوز در كبد،  ها نيز أتثريات خمرىب برجا مىقبل از دفع كامل الكل از بدن بر ساير اندام

كارديوميواپتى اتساعى و فيربوز و هيپرتروىف بطىن در قلب و تضعيف سيستم اعصاب مركزى از مجله مواردى است كه 
در اثر مصرف الكل ديده شده است. از ديگرسو، آسيب هاى رواىن متعددى از اختالل حافظه و افسردگى ات 

شود. اين عوارض مهلك نشان كننده الكل ديده مىتالل شخصيت در افراد مصرفاضطراب و خودكشى و اخ
توانست نقش بسيار خمرىب بر سالمت فرد و دهد كه اب توجه به خطرهاى ابلقوه الكل براى انسان، عدم حترمي آن مىمى

 اجتماع داشته ابشد.
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أتكيد بر دستورات صريح قرآن در عدم مصرف مشروابت الكلى، سعى شده نقش حترمي آن در نتيجه: در اين مقاله اب 
 سالمت فرد و جامعه مورد بررسى قرار گريد.

 كلمات كليدى:

 قرآن كرمي، حترمي الكل، عوارض الكل

 مقدمه



ت و مكروهات بيان  اى در ضمن حمرمات، مستحباها دستورات هبداشىت ارزندهقرآن كرمي براى پيشگريى از بيمارى
 شود.ها و پيشرفت علوم، حقايق هنفته آن آشكار مىكرده كه اينك اب گذشت قرن

خداوند عليم در قرآن كرمي چند ابر در مورد شراب به انسان ايدآورى كرده و مومنني را از استعمال آن هنى فرموده 
پرسند، بگو در اين دو  از حكم شراب و قمار مىفرمايد: اى پيامرب از تو مى 219است. از مجله در سوره بقره آيه 

كار گناه بزرگى است و سودهاىي براى مردم؛ وىل زاين گناه آن بيش از منفعت آن است. در ادامه آيه آمده است: 
 .1كند، ابشد كه تفكر كرده، و عقل خود را به كار بنديد خداوند بدين روشىن آايت خود را براى مشا بيان مى

پرسىت و تريهاى  فرمايد: اى اهل اميان، شراب و قمار و بتخداوند مى 91و  90ره مائده آايت مهچنني در سو 
گروبندى، پليد و از عمل شيطان است. از آن البته دورى كنيد ات رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله 

از ابز دارد. پس مشا آاي از آن دست شراب و قمار، ميان مشا عداوت و كينه برانگيزد و مشا را از ذكر خدا و من
 2داريد؟ برمى
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 .3گوييد آمده است: اى اهل اميان هرگز در حال مسىت به مناز نياييد ات بدانيد چه مى 43در سوره نساء آيه 

ها معرىف كرده و ريشه جناايت و زشىت قدرى زايد است كه پيامرب گرامى اسالم )ص( آن راجانبه شراب بههاى مههزاين
 .4اند: اخلمر ام اخلبائث فرموده

نظر مشا معصيت شراخبوارى از زان و دزدى بيشرت است؟ حضرت فرمودند: آرى، زيرا از امام على )ع( سؤال كردند به
ار اب آنكه به يك گناه زانكار ممكن است به مهني گناه اكتفا كند و خود را به گناه ديگرى آلوده نسازد، وىل شراخبو 

 .5كشى و ترك مناز آلوده خواهد شد آلوده شده به گناهان ديگرى مثل زان، دزدى، آدم

اب توجه به أتكيد دين مبني اسالم و صراحت در آايت قرآن، مبىن بر آاثر الكل در تغيري رفتار انسان و عوارض سوء 
 ام شد.مصرف الكل بر جسم و روان آدمى، حتقيق حاضر طراحى و اجن

 هامواد و روش

در اين مقاله اب مرورى بر آايت قران كرمي و احاديث و آخرين منابع پزشكى و نيز استفاده از كلمات كليدى، نقش 
 الكل بر سالمت فرد و جامعه مورد بررسى و حتليل قرار گرفت.
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 هاايفته



 خواص شيمياىي الكل

( وجود داشته ابشد الكل حمسوب OHشيمى، هر ماده كه در فرمول شيمياىي آن عامل هيدروكسيل)از نظر علم 
ها داراى يك اي چند ظرفيت هستند. الكل متيليك كه از تقطري چوب به الكل OHشود. بنا بر تعداد عاملمى

ات  8مّسى قوى است و  شود كهظرفيىت حمسوب مىسازى كاربرد دارد يك الكل يكآيد و در صنايع رنگدست مى
شود. اگر واژه الكل بدون هيچ پسوند كند و اغلب سبب كورى و مرگ مىگرم آن، اختالالت هاضمه اجياد مى  10

شود و در صنايع گوانگون و در ترين نوع الكل مشرده مىاي پيشوندى به كار رود مقصود ااتنول است كه معروف
ترين ماده شيمياىي در فرايند ساخت و سنتز، جداسازى لكل به عنوان پرمصرف. از ا6زندگى روزمره كاربرد زايدى دارد 

كننده پوست اي ابزارهاى طىب  توان انم برد. در آزمايشگاه به عنوان سوخت و در طب به عنوان ضدعفوىنو توليد مى
ادكلن و لوازم  توان در الكل از گنديدن و عفونت حمافظت كرد و در ساختكاربرد دارد. قطعات تشرُيى را مى

 .7شود آرايشى از آن فراوان استفاده مى

ها مانند ودكا و ويسكى، ها مانند آجبو، از تقطري حبوابت و ميوههاى خمتلفى، نظري ختمري حبوابت و ميوهالكل از راه
از تركيب  شود و ايسنگ و نفت كه الكل صنعىت انميده مىهاى فسيلى مثل گاز اي ذغالاز تغيري شيمياىي در سوخت

 شود.شيمياىي منوكسيد كربن و هيدروژن مثل متانول توليد مى
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درصد و در  15ات  7درصد، و در شراب  6ات  4الكل موجود در مشروابت الكلى ااتنول است كه در آجبو 
گري اب بوىي رنگ و زود آتشاست ىب اىگونه. الكل مطلق، آب8درصد است  95ات  40مشروابت تقطري شده از 

هاى بدن و كاسنت از دقت در كه اثر حتريكى بر اعضاى بدن ندارد، بلكه اثر آن ختدير، يعىن تضعيف فعاليت  9ويژه 
 .10اجنام رفتارهاى گوانگون است 

 متابوليسم الكل در بدن

اى توسط عوامل خمتلف هضم شوند، تنها مادهالكل برخالف ساير مواد غذاىي كه قبل از ورود به جراين خون ابيد 
 .11شود كند( وارد مىاست كه به حمض ورود به گردش خون، به مغز )حملى كه آاثر اصلى خود را ظاهر مى

ها، و تعريق شود و از طريق كليه، ششدرصد از طريق روده كوچك جذب مى 80الكل در بدن پس از مصرف، ات 
هاى كبد اكسيد شده، به استالدييد، دى اكسيد كربن و آب تبديل م الكل توسط آنزميگردد. البته قسمت اعظدفع مى

 .13گردد درصد برسد سبب مرگ مى 0 /50. چنانچه به هر دليل، ميزان الكل خون به بيش از 12شود مى

 مراحل خمتلف اثر الكل



سرگشتگى، هبت، كما و سپس مرگ  پس از ورود الكل به خون و برحسب مقدار آن، مراحل نشاطآور، برانگيختگى،
 درصد ابشد ضمن افزوده شدن اعتماد به 0 /12ات  0 /03شود. اگر غلظت الكل در خون بني ديده مى
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گردد و معموال فرد ايبد و برافروختگى چهره و خمتل شدن قضاوت در فرد حادث مىنفس و پرحرىف دقت كاهش مى
 كند.اى را كه به ذهنش برسد بيان مى مجلهاولني

شود. آلودگى شده، حركات بدن انمهاهنگ مىدرصد فرد دچار حالت خواب 0 /25ات  0 /09در غلظت بني 
 ايبد.مهچنني بيناىي خمتل گرديده، حس چشاىي و شنواىي كاهش مى

كار است؟ او ست و مشغول چهفرد گيج و مهبوت است و شايد نداند كجا ه 0 /30ات  0 /18در غلظت بني 
آلوده است، درد را ديرتر احساس گردد، خوابخورد، بيش از حد خشن اي مهرابن مىسرگيجه دارد. تلوتلو مى

 كند، و حركاتش انمهاهنگ است. اين، مرحله سرگشتگى است.مى

ممكن است بيهوش شود.  دهد، قادر به نشسنت و ايستادن نيست ودر مرحله هبت، فرد به حمركات واكنش نشان منى
كند، و تنفس كم عمق و است كه در آن، فرد بيهوش است، احساس شديد سرما مى« كما»مرحله چهارم مرحله 

 آهسته دارد. كاهش ضرابن قلب و امكان مرگ در اين مرحله وجود دارد.

 .13و  14شود تر الكل در خون سبب مرگ مىدرصد و اي بيش 0 /50ميزان 

لكلى، حاوى مقدارى الكل هستند و آاثر ختديرى مشروابت الكلى كه ما از آن به عنوان مسىت ايد متام مشروابت ا
 .15كنيم بستگى به درصد الكل موجود در اين مشروابت دارد مى
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 اثر بر كبد

شود. زايدتر در گردش خون ظاهر مى گرم الكل را اكسيد كند، اما مقادير  8كبد انسان قادر است در هر ساعت 
كند، وىل از اين مقدار ابالتر، عالئمى نظري كاهش توازن درصد عالمىت در شخص اجياد منى 0 /05غلظت كمرت از 

. اگرچه الكل 12آيد. البته مقدار كشنده بر حسب افراد متفاوت است اعمال فيزيكى و اختالل در ديد پيش مى
 براى قابل استفاده شدن ابيد ابتدا به چرىب تبديل و سپس در يك مسري طوالىن به انرژى داراى انرژى ابال است، وىل

اند. بيمارى  داده« كالرى مرگ»رو معتقدند الكل بر سالمت كبد أتثري گذاشته، گاهى به آن لقب تبديل گردد، ازاين
درصد هنايتا به بيمارى وخيم   30ات  15شود ترين عارضه طىب سوء مصرف الكل است. ختمني زده مىكبدى شايع



تواند به مست هپاتيت الكلى و سراجنام شود. كبد چرب الكلى مىسروصدا شروع مىشوند. بيمارى، ىبكبدى مبتال مى
سريوز و انرساىي كبدى پيشرفت كند. در آمريكا، مصرف مزمن الكل، علت اصلى سريوز كبدى و نياز به پيوند كبد 

 .16ترين علت اپنكراتيت مزمن در غرب بوده است شايع -وناست. مصرف مزمن الكل اتكن

تواند بدن اب مصرف الكل وجود دارد. الكل يك ديورتيك است و مى Bو ويتامني Cاى بني ختليه ذخاير ويتامنيرابطه
 .17ابعث از دست رفنت آب بدن گردد 

 اثر بر قلب و عروق

كند. مصرف زايد الكل به مدت طوالىن، اب كارديو ميواپتى د مىعروقى اجيا -الكل تغيريات زايدى در دستگاه قلىب
 اتساعى و فيربوز و هيپرتروىف
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 .18بطىن مهراه است 

سال درايفتند كه مصرف الكل سبب افزايش خطر ابتال به  6نفر در طى  949هزار و  47حمققان دامناركى اب بررسى 
نظمى در آهنگ ضرابن قلب است كه اب خارج شود. فيربيالسيون دهليزى، نوعى ىبهليزى در مردان مىفيربيالسيون د

 19شدن كنرتل دهليزها و ضرابن شديد آن مهراه است و امكان دارد به مرگ بيمار بينجامد. 

 اثر بر استخوان

شود قدرت ترميم استخوان را مىمصرف الكل، عالوه بر اينكه موجب كاسته شدن از چگاىل و استحكام استخوان 
 دهد.نيز پس از شكستگى كاهش مى

رسانند و اب تقسيم آسيب مى« هااستئوكالست»هاى استخواىن موسوم به اند مصرف الكل به سلولحمققان اعالم كرده
مشار ههاى اصلى استخوان بهستند و سلول« استئوبالست»هاىي موسوم به هاى آسيب ديده كه سلولشدن اين سلول

 .20شود آيند، از مقاومت استخوان كاسته مىمى

 اثر بر سيستم اعصاب مركزى

زنند به علت اثر رود و زايد حرف مىدانشمندان معتقدند اين واقعيت كه افراد حتت أتثري الكل، خجالتشان از بني مى
روى و اعتدال در افراد در بروز ميانهحتريكى الكل بر مغز نيست، بلكه به دليل از بني رفنت كنرتل مراكز عاىل مغز 

 .10است 
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ترين اثر الكل، تضعيف دستگاه اعصاب مركزى است. الكل در نتيجه أتثري بر اعصاب، سبب واكنش در عروق  مهم
ا در بدن اجياد حرارت دهد و از اين طريق پوست را قرمز كرده، در ابتدگرديده، خون را به سطح بدن جراين مى

دهد. فردى كه اپيد و پس از مدت كواتهى، بدن حرارت خود را ات دو برابر از دست مىكند، اما اين اثر ديرى منىمى
شود و مهان گونه كه ذكر شد درجه حرارت بدنش ابال رفته و نوشد ابتدا فعاليتش بيش از حد معمول مىالكل مى

گريد و اب تضعيف حالت كنرتىل، شخص پرچانگى مركز تكلم حتت أتثري قرار مىشود، اما سپس تنفس او شديد مى
شنود. بعد از آن، مركز بيناىي مغز دچار اختالل كند. سپس مركز مسعى مغز متأثر شده، شخص صداهاىي مىمى
ال فيزيكى به هم بيند. ابالخره مركز حفظ تعادل حتت أتثري قرار گرفته، توازن اعمگردد و شخص تصاوير موهوم مىمى
 خورد.مى

رود و بدين ترتيب اب نوشيدن الكل خويشتندارى شخص كه منشأ حجب و حيا در انسان است تقريبا از بني مى
 .21شود ابعث بروز اعمال انهنجار مى

 هاى رواىن مصرف الكلآسيب

 اختالل حافظه:

ابر مقادير زايد آن را مصرف  نند اي در يككصورت مداوم مصرف مىدر كساىن كه مقادير خطرانكى از الكل را به
 شود.كنند مشاهده مى

 افسردگى:

 تواند ابعث افسردگى شود.تواند ابعث مصرف الكل گردد و هم مصرف الكل مىهم افسردگى مى
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 اضطراب:

اى كاهش اضطراب به مصرف الكل در دوره ترك الكل، اضطراب شايع است. برخى مبتالاين به اضطراب بر 
 آورند كه البته نقش اضطراب و مصرف الكل هم دوطرفه است.رومى

 خودكشى:



ها نسبت به سايرين شيوع رفتارهاى دال بر ميل به خودكشى و اي قصد آسيب رساندن به خود در ميان الكلى
 كنند.به خودكشى مىآور الكل، اقدام كنندگان مقادير زايندرصد مصرف 8ات  6ترى دارد. بيش

 اختالل شخصيت:

صورت خودحمورى، امهيت ندادن به ديگران، عدم رعايت موازين رفتارى و اخالقى، عدم صداقت و تغيري شخصيت به
پذيرى، و حسادت بيمارگونه، نوعى عارضه اندر، وىل جدى مصرف زايد الكل است. سوءظن نسبت به مسئوليت

 شايع است. مهسر هم در ميان اين افراد بسيار

 اختالل عملكرد جنسى:

اختالل در نعوظ اي انزال أتخريى اثر ديگر مصرف الكل است. اثر الكل بر سيستم عروقى و عصىب اجياد اختالل در 
 ارتباط اب شريك جنسى در افراد اب مصرف شديد الكل است.

 توهم:

شود. در يك نوع اختالىل كه الكل ديده مىكنندگان مقادير زايد هاى گذراى بيناىي اي شنواىي در برخى مصرفتوهم
شود كه شامل صداهاى هتديدكننده است كننده مىشود، فرد دچار توهم شنواىي پريشانانميده مى« زدگى الكلىتوهم»

22. 

 سندرم جنيىن الكل

نظر ت و بهسوء مصرف مزمن الكل توسط مادر در حني حاملگى اب بروز آاثر تراتوژىن قابل توجه بر جنني مهراه اس
 رسد الكل سردستهمى
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هاىي كه جمموعا به عنوان سندرم جنيىن الكل شناخته ماندگى ذهىن و انهنجارى مادرزادى است. انهنجارىعلل عقب
مياىن صورت و شوند، عبارتند از: أتخري رشد داخل رمحى، ميكروسفاىل، مهاهنگى بد، تكامل انقص منطقه مى

 .23ماندگى ذهىن داشته ابشد هاى مفاصل. موارد شديدتر ممكن است نواقص مادر زادى قلب و عقبانهنجارى

 افزايش احتمال بروز سرطان

 .23و  24دهد مصرف الكل، ابتال به سرطان دهان، حلق، حنجره، مرى و كبد را افزايش مى

 مرگ



خطر مرگ مهراه است. مرگ در اثر بيمارى كبدى، سرطان، سوانح و مصرف مزمن مقادير زايد الكل اب افزايش 
 .25افتد خودكشى اتفاق مى

 حبث

برد كه كلمه امث آن گناهى است كه به سوره بقره، خداوند از مخر و قمار به عنوان دو گناه بزرگ انم مى 219در آيه 
سازد ت زندگى را در جهات ديگر تباه مىآورد و سعادهاى ديگرى را مىدنبال خود شقاوت و حمروميت از نعمت

تواند قدرت تشخيص و قضاوت درست را از انسان . امروزه مشخص شده كه مصرف الكل در مقادير جزئى مى26
هاى فراواىن تر آن، آسيبمهچنني مقادير بيش 13طور موقت حمروم سازد. سلب كرده، او را از داشنت عقل و شعور به

 رواىن گرفته ات از افسردگى و اختالالت
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تواند حىت سبب مرگ و حمروميت از گردد و در نتيجه مىاضطراب و اختالل شخصيت و حىت خودكشى را سبب مى
 .22نعمت حيات در انسان شود 

ائم اخلمر مانند فرمايند: دكند و آن حضرت )ع( مىمردى از امام ابقر )ع( علت حرام شدن شراب را سؤال مى
كند. شراب، آورد و مردانگى و انصاف و مروتش را انبود مىپرست است. شراب برايش رعشه بدن پديد مىبت

كند و حىت از زانى او اب حمارم امين خوار را وادار به جسارت بر نزديكان و اقوام و خويشان و خونريزى و زان مىشراب
دهد. خالصه اينكه شراب واداركننده به هر نوع شر و اعمال توجه اجنام مىرا ىب توان بود. او پس از مسىت اين كارمنى

هاى سيستم اعصاب مركزى اشاره گرديد، در اثر مصرف زايد الكل، ، مهان گونه كه در ايفته27ضد انساىن است. 
 خورد.مركز حفظ تعادل بدن حتت أتثري قرار گرفته، توازن اعمال فيزيكى به هم مى

تواند اب از بني بردن خويشتندارى فرد و عدم كنرتل وى بر رفتارش ابعث بروز امروزه اثبت شده كه الكل مىمهچنني 
 21و  27تواند زان و قتل و خونريزى ابشد. اعمال انهبنجار گردد كه نتيجه آن حىت مى

لكل و شراب يكى لطماتى شود از مهمرتين علت حترمي امهان گونه كه در آايت قرآن و احاديث معصومني مشاهده مى
گردد كه از آن به عنوان شر و اعمال ضد انساىن ايد شده و ديگرى صدماتى است كه است كه متوجه جامعه مى

گردد. كارشناسان علوم اجتماعى معتقدند برخى از ابورهاى غلط و تبليغ شده، متوجه فرد از نظر جسمى و روحى مى
هاى لذت را  هاى اجتماعى و جتربهرهاند و اي اينكه تواانىيافراد را از نگراىن مىها را كاهش و از مجله اينكه الكل تنش

 كه اين اظهارات كامال غري علمى است و مهاندهد، ابعث افزايش مصرف مشروابت شده، درحاىلگسرتش مى
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 .21و  22و  23و  24. آور هستندطور كه بيان شد مشروابت الكلى كامال زاين

مصرف الكل اب رفتارهاى پرخطر و پرخاشگرانه ارتباط دارد و رهاسازى الكل در بدن به پردازش اطالعات در مغز 
. به 21تر قادر به تصور ابزاتب رفتارهاى بد خود هستند رساند و به اين دليل، افراد به هنگام مسىت كمآسيب مى

دهد اختالل شخصيت ضد اجتماعى خبصوص در ميان يىن، مطالعات نشان مىشناسى ابلاعتقاد كارشناسان روان
مردهاى مبتال به اختالالت وابسته به الكل شايع است و امكان دارد اين اختالالت، مقدم بر پيدايش اختالل وابسته 

دارد، و آور نقش درصد سقوطهاى مرگ 25درصد تصادفات منجر به فوت،  50به الكل ابشد. الكل در نزديك به 
 28گذارد دهنده اين است كه مصرف الكل نقش بسيار خمرىب بر سالمت فكرى و رواىن انسان مىمهه اين موارد نشان

دهد. براى مثال، وود در . مطالعات و حتقيقات، رابطه مثبت بني مصرف الكل و خشونت را نشان مى22و 
راد الكلى، رفتارهاى خالف قانون را بعد از مصرف درصد از اف 29گونه نتيجه گرفت كه از پژوهش خود اين 1980

درصد از زندانيان عنوان كردند الكل سبب بروز  29اند. مهچنني نتايج حتقيقات ديگر نشان داده كه الكل نشان داده
اين گونه مطرح كرد كه بيش از نيمى از جرم و  1994ها شده است. ورنون در مشكالت رفتارى و زنداىن شدن آن

حال، مصرف الكل سبب بروز رفتار هتامجى در منزل و ا در آمريكا مربوط به مصرف الكل است. درعنيهجنايت
كننده شود. به مهني دليل، رابطه مستقيم بني مصرف الكل و خشونت عليه زانن در جوامع مصرفخارج از منزل مى

 شود.الكل ديده مى

اب چاقو و اسلحه به دنبال مصرف الكل است. در نتيجه،  درصد محالت 48دهد آمارها در كشور اسرتاليا نشان مى
 مصرف الكل اب افزايش جرم
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تواند نقش بسيار توان چنني استدالل كرد كه حترمي الكل مى. بنابراين مى29و جنايت در جوامع رابطه مستقيم دارد 
مصرف آن، درصد قابل توجهى از ميزان وقوع جرم و جنايت در جامعه  زايدى بر سالمت جامعه داشته ابشد، و عدم

دهد. نكته قابل توجه ديگر، نقش الكل بر سالمت جسمى و روحى فرد است. براساس حتقيق بنياد را كاهش مى
سال گذشته،  50هبداشت رواىن انگليس نسبت مصرف الكل در انگليس، اب توجه به افزايش نسبت افراد الكلى در 

هاى روحى و رواىن خود را برطرف سازند؛ كوشند شخصا انراحىتدهد مردم مىدو برابر افزايش ايفته كه نشان مى به
ميليون نفر، هر  5كنند. اين حتقيق نشان داد كه حدود كه اب اين كار انخواسته مشكالت خود را شديدتر مىدرحاىل

ها ضطراب و انراحىت خود بكاهند و قطع الكل براى آنكنند ات از احساس اروز از مشروابت الكلى استفاده مى
هاى گذشته، هم افسردگى ابعث مصرف الكل دهد و براساس ايفتهخيلى سخت است. مهان گونه كه آمارها نشان مى

. 30و  32گردد و هم مصرف الكل و عدم تواانىي فرد الكلى در ترك آن ابعث اجياد اضطراب و افسردگى است مى
درصد افراد   88اند. كشند پيش از اين كار مشروب الكلى خوردهدرصد مرداىن كه خود را مى 70حتقيق براساس اين 

ها مشكل است. استفاده از الكل براى از بني بردن اضطراب و نگراىن مؤثر اند كه ترك كامل الكل براى آن -گفته



آور خالص ها نياز دارد ات از اضطراب افكار نگراىنتواند اعصاب انتقاىل را كه مغز به آنشود، زيرا الكل مىواقع منى
. عالوه بر عوارض رواىن، 30كنند شود ضعيف كند. به اين دليل، بسيارى پس از مسىت به شدت احساس نگراىن مى

 هاىمدت الكل، عوارض جسمى انمطلوب، از مجله سريوز و انرساىي كبدى بيمارىمصرف طوالىن
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از  1996هاى سر و گردن و سوءتغذيه را به دنبال دارد. الكليسم در سال معدى، انتواىن جنسى و افزايش سرطان
سوى اجنمن پزشكى آمريكا، به عنوان يك بيمارى شناخته شده و الكل به عنوان يك ماده أتثريگذار رواىن، كندكننده 

و  16تواند موجب مرگ شود در مقادير ابال، اب كند كردن تنفس مى رود كهمشار مىفعاليت دستگاه عصىب مركزى به
طور مهزمان مشكالت مربوط به شوند بهها پذيرش مىدرصد كل افرادى كه در بيمارستان 30. در آمريكا تقريبا 28

 .31الكل دارند 

نگام ترك نيز مشكالتى را كند، بلكه در هالكل نه تنها پس از مصرف، مشكالت فردى و اجتماعى فراواىن اجياد مى
صورت بسرتى شدن اب مراقبت اجتماعى، چه به -زداىي، درمان رواىنآورد، پس از سموجود مىبراى افراد الكلى به

آيد؛ حساب مىهاى ابزپرورى سراپىي، به عنوان درمان اصلى براى وابستگى به الكل بهصورت برانمهشديد و چه به
شود درصد بيماران در سال اول، عود جمدد مشاهده مى 50كه در طورىدود بوده، بهها حموىل موفقيت اين برانمه

32. 

 گريىنتيجه

قرن قبل كه بسيارى از مطالب علمى امروز براى بشر آشكار نشده بود در  14ترين دين، در اسالم به عنوان كامل
مصرف اين ماده خطرانك بر حذر داشته است. صراحت انسان را از هاى بقره و مائده بهآايت قرآن كرمي در سوره

معصومني )ع( در احاديث متعدد، مهواره از مشروابت الكلى ما را منع كرده و مصرف آن را از گناهان بسيار بزرگ 
 كند كه سالمت فردى و اجتماعى انسان در گرو عدم مصرفاند. پيشرفت طب نيز أتييد مىدانسته
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گردد كه مستقيما بر سالمت هاى جسمى و رواىن مىمشروابت الكلى است و مصرف آن سبب بسيارى از بيمارى
 فرد و جامعه أتثريگذار است.

تواند نقش بسيار مهم و خبش اسالم در زمينه مسائل طىب، از مجله حترمي مشروابت الكلى مىدستورات حيات
جتماعى انسان داشته ابشد. اميد آنكه بتوانيم در پرتو تعاليم حيات خبش اسالم و اى در سالمت فردى و اكنندهتعيني

هاى اهلى اى سامل از نظر جسمى و روحى و نسلى توامنند و برخوردار از مهه موهبتعمل به دستورات آن، جامعه
 داشته ابشيم.



 پيشنهادها

هاى الزم براى عدم استفاده و تبني مضرات جسمى آموزش. اب توجه به حترمي صريح قرآن و مضرات گسرتده الكل، 1
 و روحى آن، در سطح جامعه داده شود.

ويژه هاى در معرض خطر، بههاى رواىن مصرف الكل و اعتياد به آن در اثر مصرف در مجعيت. اب توجه به جنبه2
 هاى مناسب به منظور پيشگريى از اعتياد به الكل ارائه گردد.جواانن، آموزش

 هاى متناوب آموزش در افراد در حال ترك اجنام پذيرد.. اب عنايت به ميزان ابالى عود در موارد ترك مصرف، دوره3

 منابع

 .219(. قرآن كرمي، بقره، 1)

 .90 -91(. قرآن كرمي، مائده، 2)

 .43(. قرآن كرمي، نسا، 3)
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 علوم پزشكى مشهد.
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 بررسى رهنمودهاى اسالم و قرآن در زمينه هبداشت مواد غذاىي

102، كربى عنربى101، دكرت اكرب شيخاىن100نويسندگان: مهندس زهرا جوهرى
 

 چكيده

                                                           
 (. اعضاى هيأت علمى گروه بهداشت و پزشكى اجتماعى دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد2و  1)  100
 ضاى هيأت علمى گروه بهداشت و پزشكى اجتماعى دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد(. اع2و  1)  101
 (. كارشناس واحد فرهنگى دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد3)  102



دگى الزم ها و ادامه زنمقدمه و هدف: آفريدگار يكتا در خلقت موجودات زنده خصوصياتى هناده كه براى حفظ آن
مند است و آن هدايت در است. انسان عالوه بر اين هدايت دروىن و غريزه )هدايت تكويىن( از لطف ديگرى نيز هبره

گريى از علوم و راهنماىي فرستادگان خدا )هدايت تشرُيى( است و جمموعه اين عوامل بر رفتارهاى  سايه عقل، هبره
 گوانگون انسان أتثري

______________________________ 
 (. اعضاى هيأت علمى گروه هبداشت و پزشكى اجتماعى دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد2و  1)

 (. كارشناس واحد فرهنگى دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد3)
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خواىب. قدرت كار، رفتار و كردار سنگنيخواىب و گذارد. اب توجه به اين موضوع كه غذا در قيافه، شادى و غم، كممى
 آدمى أتثري دارد. اين مقاله اب هدف بررسى علمى رهنمودهاى اسالمى در زمينه مواد غذاىي تدوين گرديده است.

 روش حتقيق:

سازى و نگهدارى مواد غذاىي را به منظور حفظ كيفيت و مبحث هبداشت مواد غذاى عمدات روشهاى توليد، آماده
«. پس آدمى به غذاى خود بنگرد»فرمايند: دهد. خداوند در قرآن كرمي مىها مورد حبث و بررسى قرار مىمرغوبيت آن

در اين مقاله تالش گرديده اب بررسى متون موجود، شامل آايت قرآن، احاديث، رواايت و كتب پزشكان اسالمى حبث 
 هبداشت مواد غذاىي مورد ارزايىب قرار گريد.

 ها:ايفته

دهد كه دستورات متعددى در قالب مستحبات، مكروهات و حمرمات مواد غذاىي در آايت، ابع نشان مىبررسى من
 هاى پزشكان اسالمى مطرح گرديده است. در اين مقاله دو خبش زير مطرح گرديده است:رواايت و توصيه

هاى غذاىي ل و اي توصيهالف( آلودگى اوليه مواد غذاىي، مانند حمرمات مواد غذاىي مثل گوشت خوك، خون و الك
 مانند مصرف عسل، خرما و ...

 ب( آلودگى اثنويه از هتيه ات مصرف ماده غذاىي، مانند حنوه نگهدارى، ظروف غذاىي، طريقه مصرف و ....

ها، زمينه ارتقاى سطح ها به جامعه و به كارگريى آنحبث: اميد است اب بررسى علمى اين رهنمودها، معرىف آن
 فراهم آيد. سالمت جامعه



 هاى كليدى:واژه

 هبداشت، مواد غذاىي، اسالم، قرآن
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 مقدمه

 فرمايند:كنيم، كه خداوند به پيامرب )ص( مىاب اين آيه از قرآن كرمي آغاز مى

ْنساُن ِإىل»  (. نكات بسيارى در مهني يك آيه مسترت است، مانند موارد ذيل:24)عبس،  «َطعاِمهِ  فَ ْلَيْنظُِر اْْلِ

 دست آمده )حالل اي حرام( و تركيب آن چگونه است.ابيد توجه داشت اين غذا از چه راهى به -

 آلودگى در آن وجود نداشته ابشد. -

 توانند استفاده كنند.آاي ديگران نيز از اين غذا مى -

 آن دخالت دارند. چه عواملى در هتيه -

 كمّيت و كيفيت آن چگونه است.  -

انسان ابيد به غذايش بنگرد، زيرا الزم است بداند چه چيز را ابيد براى هتيه غذا به منزل آورد؟ چگونه ابيد پخت؟ 
 چگونه ابيد خورد؟ چه وقت ابيد خورد؟ كجا ابيد خورد؟ اب چه ابيد خورد؟ اب كه ابيد خورد؟ در چه ابيد خورد؟ چه

 .1وضع ابيد خورد؟ اب چه عضوى ابيد خورد؟ چه مقدار ابيد خورد و ... 

ها و ادامه زندگى الزم است. انسان آفريدگار يكتا در خلقت موجودات زنده، خصوصياتى هناده كه براى حفظ آن
ر سايه عقل مند است و آن، هدايت دعالوه بر اين هدايت دروىن و غريزه )هدايت تكويىن( از لطف ديگرى نيز هبره

 گريى از راهنماىي فرستادگان خدا )هدايت تشرُيى( است.و هبره

گذارد. اب توجه به اين موضوع كه غذا در قيافه، شادى و غم،  جمموعه اين عوامل بر رفتارهاى گوانگون انسان أتثري مى
 سازندگىخواىب، قدرت كار، رفتار، و كردار آدمى أتثري دارد، در دستورهاى ز خواىب و سنگنيكم
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هاى مربوط به هاى جالىب درابره خوراك، تغذيه و كيفيت مواد غذاىي، ميزان طعام، آداب سفره و سنتاسالم، توصيه
 خوردن و نوشيدن وجود دارد كه نشانگر عنايت مكتب وحى به جهات گوانگون نيازهاى بشرى است.

عبادت »تواند هبرت ندرسىت خود خوب برسد، ات تىن سامل، شاداب و قوى داشته ابشد مىاگر انسان به تغذيه و ت
هبرت كه جسم و جان كند. غذاى جسم، طعام است، غذاى روح علم و عبادت، و چه« خدمت به خلق»و « خدا

تر در ن بيشاى براى هتذيب و تربيت روح و تالش و تعاو هر دو در مسري كمال خود ابشند و تغذيه سامل مقدمه
 اجتماع است.

سازى و نگهدارى مواد غذاىي را به منظور حفظ كيفيت و مرغوبيت هاى توليد، آمادههبداشت مواد غذاىي عمدات روش
دهد. اين مقاله اب هدف بررسى رهنمودهاى موجود در اسالم و قرآن در زمينه مواد ها مورد حبث و بررسى قرار مىآن

 .2غذاىي تدوين گرديده است 

ها مواردى ذكر  سال پيش در بياانت پيامرب )ص( و ائمه )ع( و سريه علمى آن 1400روش حتقيق: در بيش از 
دهد. در برخى موارد، علل علمى اين گرديده كه توجه به نوع غذا، كيفيت نگهدارى، ظروف غذا و ... را نشان مى

 ق وجود دارد.ها امروزه مشخص گرديده و در مواردى ديگر هنوز جاى حتقيتوصيه

در اين مقاله تالش گرديده اب بررسى متون موجود، شامل آايت قرآن، احاديث، رواايت و كتب پزشكان اسالمى، 
 هبداشت مواد غذاىي در دو خبش زير مورد بررسى قرار گريد:

 هاى غذاىي،الف( آلودگى اوليه مواد غذاىي، مانند حمرمات غذاىي و اي توصيه
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 ب( آلودگى اثنويه از هتيه ات مصرف ماده غذاىي.

 الف( آلودگى اوليه مواد غذاىي )توجه به كيفيت غذا(

 هاى غذاىي است.ها پرداخت، توجه به حمرمات مواد غذاىي و اي توصيهتوان به آنترين نكاتى كه در اين خبش مىمهم

 پرهيز از مواد حرام در قرآن

 امجال چهار چيز را حرام كرده است. طورقرآن به

 . مردار،1

 . خون،2



 . گوشت خوك،3

 . آنچه اب انم غري خدا ذبح شده است.4

طور تفصيل ده چيز را از حمرمات برمشرده است كه به چهار مورد آن اشاره شد و بقيه نيز از ( به3سوره مائده )آيه 
 اين قرار است:

 حيوان خفه شده، -

 ضربه جان سپرده است، حيواىن كه بر اثر -

 حيواىن كه از بلندى سقوط كرده است، -

 حيواىن كه به ضرب شاخ حيواىن ديگر تلف شده است، -

 خورده درندگان،نيم -

 حيواىن كه براى بتان قرابىن شده است. -

ند و احيواانت مرده، اغلب به علت بيمارى و خوردن علف مّسى و اي شدت ضعف و پريى و اي ترس و وحشت مرده
 بديهى است كه مصرف چنني
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گريد و در نتيجه آور خواهد بود. مردار، چون حتركى ندارد، جهش و انفجار خون در آن صورت منىگوشىت زاين
 ماند.مقدارى خون مسموم در بدنش ابقى مى

 در حفظ، نگهدارى، تغذيه و هبداشت دام بكوشد و از تلف خداوند اب حترمي انواع پنجگانه فوق، بشر را برانگيخته ات
ها از بلندى، جنگ ميان حيواانت و نيز از محله حيواانت درنده به آهنا شدن، خفه شدن، كتك زدن، پرت كردن آن

 .ها را براى تفريح و متاشا به جان يكديگر نيندازندجلوگريى به عمل آورد و مهچنني افراد شرور و قصى القلب آن

شود و به فرمايند: و اما مردار، خون در آن منجمد مىحضرت صادق )ع( در جواب سؤال منع خوردن مردار مى
 شود.شود، براى اينكه گوشت آن اب خونش خورده مىگردد. پس گوشت آن سنگني و انگوار مىبدنش برمى



زا و گاهى نيز مسوم ترشح عوامل بيمارىها از طريق خون قابل انتقال است. گاهى خود ميكروب و بسيارى از بيمارى
شوند. در بسيارى از موارد ديگر در شرايط بيمارى، هاى خمتلف بدن منتقل مىها از طريق خون به خبششده از آن

 هاى حالل گوشت مهني امر ابشد.آيد و شايد يكى از داليل ذبح دامتغيريات گوانگون در تركيبات خوىن پديد مى

 هاى زير ابشد:تواند داراى آلودگىگوشت خوك مىاز نظر هبداشىت،  

 تنياسوليوم، -

 تريشني، -

 لپتوسپريوز. -
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ها در كليه اين حيوان را كه روى هيستيدين )اسيدهاى آمينه ضرورى( أتثري مهچنني موارد ديگرى چون وجود آنزمي
هاى . هر روز موارد جديدى از آلودگى4و  3سازد ابيد مورد توجه قرار داد مىگذارد و آن را به هيستامني مبدل مى

 .5شود جديد اين حيوان گزارش مى

هاى مانده و كهنه دانست. امام صادق )ع( توان انشى از خوردن گوشتها را مىترين مسموميتيكى از خطرانك
 .6كشد كه گوشت كهنه يكى از آن سه چيز است شكند و گاهى مىفرمايد: سه چيز است كه بدن را درهم مىمى

اند: حق شكم بر تو اين است كه آن را ظرف چيزهاى حرام در توجه به كيفيت غذا، امام زين العابدين )ع( فرموده
 .8و  7روى را پيشه كىن چه كم و چه زايد قرار ندهى و در چيزهاى حالل هم ميانه

اند: خاك خنوريد كه موجب بيمارى، بزرگى است. رسول اكرم )ص( فرمودهخوارى از مجله مواردى كه منع شده، خاك
گردد و در جاى ديگر از ايشان نقل است كه كسى كه خاك خبورد گوىي به كشنت خودش  شكم و زردى رنگ مى

 .10كمك كرده است 

و قمار بني مشا، دمشىن و  فرمايند: قطعا شيطان اراده كرده در شراب ( مى90خداوند در قرآن كرمي )سوره مائده، آيه 
 گرديد؟كينه بيندازد و مشا را از ايد خدا و مناز ابز دارد. پس آاي ابز منى

ايد در حالت مسىت مناز خموانيد ات فرمايند: اى كساىن كه اميان آورده( مى43در جاى ديگر در )سوره نساء، آيه 
 گوييد.بدانيد آنچه مى
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فرمايند: درابره شراب و قمار از تو سؤال خواهند كرد به ايشان بگو  ( مى219خداوند در قرآن كرمي )سوره بقره آيه 
 دار ابشد ضرر آن بيش از فايده است.كه آن دو گناهى است عظيم و اگر فايده

گذارد جاى مىآورى بهنالكل در دستگاه گوارش، گردش خون و دستگاه اعصاب حميطى و مركزى و كليه، عوارض زاي
 هاى اجتماعى بسيارى است.و مهچنني داراى زاين

 هاى غذاىيتوصيه

 .11( به اجنري و زيتون قسم خورده است 1خداوند در قرآن كرمي )سوره تني آيه 

 .12فرمايند: خرما خبوريد، زيرا خرما شفاى دردهاى بسيارى است على )ع( مى

كننده قلب است بوكننده معده و اپكد: خوردن به، نريودهنده قلب ضعيف، خوشفرمايندر جاى ديگر، على )ع( مى
 .14و  13سازد و آدم ترسو را شجاع و دلري مى

. امروزه اثرات شفاخبش عسل 15( آمده است: در آن )عسل( براى مردم شفا است 69در قرآن كرمي )سوره حنل آيه 
 مشخص گرديده است.

 ب( هتيه ات مصرف

ها نشسته، از مواد غذاىي استفاده كرده و در ضمن، از مواقع، عوامل بيماريزاى موجود در جّو، روى ميوهدر بسيارى 
 ها وكنند كه براى سالمت انسان مضر است. خوردن اين قبيل ميوهمسومى از خود ترشح مى
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اند: در هر ها است. امام صادق )ع( فرموده ابتال به بيمارىها موجب مسموميت و ايسبزجيات، قبل از شسنت آن
ها . مواد غذاىي، حميط بسيار مساعدى براى رشد و منو ميكروب16ميوه مسى است. آب مباليد و بشوييد آن را 

. 16است. چنانچه انسان غذاى خود را از گرد و غبار حمافظت كند از ابتال به اين امراض مصون خواهد شد 
ديگرى از امام صادق )ع( نقل گرديده است كه: مهيشه ظروف را بپوشانيد. اگر ظروف پوشيده نشود شيطان حديث 

طور واضح به تغذيه . در حديث فوق به17دارد آب دهان در آن انداخته، مقدارى نيز از آنچه در ظرف است برمى
 گرديده است.  كنند اشارهها از مواد غذاىي و به مسومى كه از خود ترشح مىميكروب

گشايد اند: دهان ظروف آب و طعام را ببنديد كه شيطان، در بسته و ظرف در بسته را منىحضرت كاظم )ع( فرموده
 ريزيد ببندند ات حمفوظ مباند.. از معصوم )ع( است كه در آنچه براى حمافظت چيزى در آن مى17



 .18رد بفرمايند: فوت كردن در غذا، بركت را مىرسول اكرم )ص( مى

ها هستند برخالف هبداشت هاى آشاميدىن كه حميطهاى مساعدى براى رشد و منو ميكروبدميدن در غذاها و آب
 شود.ها مىبوده، و سبب انتشار بيمارى

فرمودند: هركس بدمد در گوشت از اتبعني ما نيست. امروزه ما ها مىرفتند به مجاعت قصابعلى )ع( ابزار كه مى
ها وجود دارد. از مستحبات ذبح است كه اين حالت، امكان آلودگى به انيدريد كربنيك و ميكروب دانيم كه درمى

، 19صورت كامل اجنام گريد گريى بهنبايد ات بدن حيوان گرم است پوستش را كند، و سرش را جدا كرد ات عمل خون
3. 
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دستمال گوشت را در ااتق خود جا ندهيد كه آن، خوابگاه و آغل شيطان است و  رسول اكرم )ص( مكرر فرمودند:
 .21و  20خاك و خاكروبه را پشت در ااتق اي در خانه نريزيد كه آن، پناهگاه شيطان است 

كنيد و آنچه درو  فرمايند: هفت سال به طور مستمر كشت مىمى 47خداوند در قرآن كرمي در سوره يوسف آيه 
 .22كنيد اب خوشه ذخريه كنيد اندكى كه مصرف مى كرديد، جز

كند و در پرده انزكى از كش بوده، حىت آن ماده شيمياىي كه خود گياه تراوش مىگياه سامل داراى تركيبات حشره
. امروزه براى نگهدارى مواد 1كند ها جلوگريى مىرطوبت بر روى سطح برگ موجود است از رشد و منو برخى قارچ

ها مورد توجه شود. در بسيارى از رهنمودها، پوشاندن مواد غذاىي و نگهدارى آنها استفاده مىكشقارچغذاى از 
دانيم كه در نگهدارى طوالىن مدت مواد، جماورت اب هوا ابعث اكسيده شدن و فساد مواد غذاىي قرار گرفته و ما مى

 .5و  1شود مى

( 27توجه بوده است. خداوند در قرآن كرمي )سوره مرسالت آيه  هاى اهلى بسيار موردآب به عنوان يكى از نعمت
هاى تصفيه آب، . يكى از راه23هاى بلند قرار دادمي و مشا را آىب خوشگوار نوشاندمي فرمايند: و در زمني كوهمى

ز زير ماند و االى منافذ مىهايش در البهعبور دادن آن از طبقات خمتلف است كه درنتيجه، فضوالت و ميكروب
ها و خوشگوارى آب، نسبت آيد ميان بلندى كوهطور كه از آيه فوق برمىايبد. مهانها، آب گواراىي جراين مىآن

شود. افزون بر اينكه در تر تصفيه طبيعى مىتر ابشد آب بيش -مستقيم برقرار است؛ يعىن هرچه ارتفاع كوه بيش
 ايبد، به جوش وستاىن جراين مىهاى كوههاى كوه و آبشارها و تنگناى درهپلهپله
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كنندگى خود دارد و بر اپكيزگى و قدرت اپككند، هوا و اكسيژن فراوان درايفت مىآيد و كف مىخروش درمى
متعفن آب ها از راه آب معتقد بود، علت آن را مواد افزايد. ابو على سينا در قانون به اصل سرايت بيمارىمى
 .4گردد دانست كه سبب عفونت بدن مىمى

ها، مانند جذام، آبله، هارى، واب و ... را مسرى اى از بيمارىسيد امساعيل جرجاىن نيز در ذخريه خوارزمشاهى دسته
 ترين راهبزرگ -اند:. حضرت سجاد )ع( فرموده4داند ها را از راه هوا، آب آلوده و غريه مىشناخته، انتقال آن

 .1سرايت واب، آب است 

در قرآن به چاهى اب اين مشخصات اشاره شده است: چاه خارج از شهر قرار دارد، آبش فقط براى سرياب كردن 
رسد، كسى كه از چاه آب كشيد حضرت موسى كليم ا ... است، سنگى بر چاه بود كه حيواانت به مصرف مى

 ن را گذاشت.حضرت آن را برداشت و پس از سرياب كردن گوسفندان آ

قرآن اب ذكر اين داستان، از يك طرف بر عمل دستگريى ضعيفان توسط پيامرب صحه گذاشته و از طرف ديگر، سر 
 .4كند، آن هم براى چاهى كه در خارج شهر براى سرياب كردن حيواانت بوده است پوشيدن چاه را اتييد مى

عنوان يك نعمت ابقى و اپيدار بر روى زمني ايدشده ( از آب به 17در جاى ديگر در قرآن كرمي )سوره رعد آيه 
اند كه دانيم كه دانشمندان علم هيدرولوژى اثبت كردهشود و ما مىاست. در اين آيه، چرخه آب در جهان ابزگو مى

 48. در سوره فرقان، آيه 24مقدار آب در دنيا اثبت و در حال گردش در حاالت خمتلف )جامد، مايع، گاز( است 
 .25اره گرديده كه: ما از آمسان براى مشا آب اپك و گوارا را جارى كردمي نيز اش
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كننده است، به شرطى كه رنگ و بوى آن تغيري نكرده ابشد. مهچنني بيان در رساله فقهى ذكر گرديده كه آب اپك
. امام صادق )ع( 26رغبت كند قدرى از آن را بنوشد قدر متيز ابشد كه انسان شد كه آب داخل محام ابيد آن

رساند. على )ع( كند ابيد مضمضه هم بكند و اين موضوع امهيت هبداشت آب را مىفرمايند: كسى كه مسواك مىمى
چيز آن را پليد نكند، مگر آنكه موجب تغيري كننده خلق فرمود؛ پس هيچفرمايند: پروردگار عامل آب را اپك و اپكمى

 گ و مزه و بوى آن گردد.رن

 تر است.( آمده كه فردى كه مأمور خريد است از آجنا خريد كند كه اپكيزه19مهچنني در قرآن كرمي )سوره كهف آيه 

 مقدار خوردن

. نىب گرامى )ص( 1فرمايد: خبوريد و بياشاميد وىل اسراف نكنيد ( مى31خداوند در قرآن كرمي )سوره اعراف آيه 
 . از حضرت صادق )ع( نيز نقل شده است كه ايشان فرمود:26خورى سبب تنگدىل است اند: پر فرموده



. 26موقع و طعام خوردن به وقت سريى سه چيز را خدا دمشن دارد ... خواب كردن بدون بيدارى شب و خنده ىب
 .2آورد چيزى به اندازه پرخورى به قلب مؤمن صدمه وارد منىاند: هيچابز فرموده

فرمايد: چون غذا زايدخورى، آخر بيمارى پيدا شود و چون اندك خورى غذاى بدن نشوند، ع( مىحضرت رضا )
 .1دست از طعام خوردن ابيد ابزداشت در جاىي كه هنوز رغبت طعام ابقى است 

 7كند كه در آن، گرسنگى نيست و در سوره غاشيه آيه هبشت را جاىي معرىف مى 118قرآن كرمي در سوره طه آيه 
 دهد كهرا جاىي نشان مى جهنم
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 ها را از پر خوردن اعالم داشته است.سري شدن در آجنا وجود ندارد. طب نيز پيدايش و ريشه بسيارى از بيمارى

ستيك وجود ها اسيد اروى نكنيد حكمتش اين است كه در بسيارى از خوراكفرمايد در خوردن زايدهاگر پروردگار مى
تر  تر خبورمي بيشرو هرچه بيشفرستد. ازايندارد. كبد آدمى از تركيب اسيد استيك كلسرتول ساخته به خون مى

امي ها بستگى دارد شدهها كه شاداىب و عمر آدمى به آن -شود كه ابعث آزردگى رگكلسرتول به خون فرستاده مى
 اش بال است.هاش، غذا و زايد. هر غذاىي، كمش دوا، اندازه26

گويند از منازگزاران نبودمي و فرمايد: چون از اهل دوزخ سؤال شود از چه جهنمى شديد؟ مىخداوند در قرآن كرمي مى
دهد حضرت سجاد )ع( فرمود: هركس هاى ديگر را نشان مى. كه توجه به تغذيه گروه26كردمي مساكني را اطعام منى

 هاى هبشت اطعام كند.از ميوه اى را سري كند خدا او رامؤمن گرسنه

اى  اند: قسم به آن كسى كه جان حممد به دست او است كه اميان ندارد مبن بندهاز نىب گرامى )ص( است كه فرموده
 .1كه شب را سري بگذارند و برادر مسلمانش اي مهسايه او گرسنه ابشد 

 هبداشت ظروف

مصرىف براى خوردن و آشاميدن شده است كه از آن مجله هاى متعددى در مورد نوع ظروف در اسالم، سفارش
توان به عدم استفاده از ظروف طال و نقره اشاره كرد. طال و نقره، ميل تركيىب چنداىن ندارند، وىل جزء فلزات مى

 اى فلزات سنگنيدر برابر اكسيژن اي ذره« ث»سنگني هستند. ويتامني 
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هاى تر شدن شكافاى از تكرب بوده، موجب عميقگردد. از طرىف، استعمال ظروف طال و نقره نشانهنهدم مىم
 .1شود موجود بني طبقات مى



شود حرام دانسته است. نىب گرامى )ص( اسالم، ظروىف را كه از پوست حيواانت جنس العني اي ذبح نشده ساخته مى
نوشيدند و از حضرت صادق )ع( است كه فرمود: كردند و مىوردند آب مىآاى كه از شام مىهاى شيشهدر قدح

 مشردند.ترين ظرف مىپيامرب چنني ظرىف را نظيف

حضرت على )ع( از آب خوردن از سوراخ ظرف و طرف دسته آن و حضرت ابقر )ع( از نوشيدن از طرف دسته و 
 .17شود قدر آلودگى و ميكروب مجع مىها چدانيم در شكافاند و ما مىجاى شكسته ظرف منع فرموده

قدر در اين قسمت اپفشارى  ها بوده، آندر بقيه موارد، نظر اسالم فقط به نظافت ظروف و رعايت هبداشت آن
 اند.گريد منع كردهها قرار مىها در زواايى آناند كه حىت از استعمال ظروىف كه ترك داشته و آلودگىكرده

 آداب خوردن

اش او را آزار و اذيىت نرساند ابيد بني غذايش آب نياشامد ات آنكه از فرمايد: هركس مايل است معدهىامام هشتم م
ها نريو و انرژى شود و رگاش ضعيف مىغذا فارغ شود. كسى كه در بني غذا، آب بياشامد بدنش مرطوب و معده

 .8كنند غذاها را جذب منى

آهسته بياشاميد، زيرا آشاميدن آن اب سرعت، موجب بيمارى  آشاميد آهستهمىاند: وقىت آب رسول اكرم )ص( فرموده
 .13شود كبادات )كباد يعىن درد و انراحىت كبد( مى
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خوردن و آشاميدن در هنگام اجابت مزاج ممنوع است )جلوگريى از آلودگى( و مستحب است سر را هنگام اجابت 
 .26پوشانند )جلوگريى از آلودگى( مزاج ب

شست كرد و چون براى غذا دست مىاى خشك مىداد اب حولهها را بعد از غذا شستشو مىعلى )ع( چون دست
. در رهنمود ديگرى على )ع( فرمود: شسنت دست قبل و بعد از غذا خوردن ابعث فراواىن 1زد دست به حوله منى

 .27روزى است 

جاى دانستند آن را بهايند: غذا را اب منك شروع كنيد چراكه اگر مردم خاصيت منك را مىفرمحضرت على )ع( مى
 .8گزيدند داروهاى جمرب برمى

ترين امام رضا )ع( فرمودند: كسى كه طعام خود را اب خوردن كمى منك شروع كند خداوند هفتاد مرض و درد را كه كم
 .12ها جذام است از او برطرف كند آن



( 2( لقمه كوچك گرفنت، 1دق )ع( از رسول خدا )ص( نقل فرمود: آداب غذا خوردن عبارت است از: امام صا
 ها.( شسنت دست4( كم نگاه كردن به صورت ديگران، 3خوب جويدن غذا، 

. در بزاق، 28در زمينه كوچك برداشنت لقمه غذاىي، مشخص شده كه از علل ديسفاژى، لقمه غذاىي بزرگ است 
رود و اين ماده در معده هم كارمىرد و پتاسيم وجود دارد كه براى ضد عفوىن كردن مواد نباتى خام بهمقدارى سولفو 

 .1شوند ها خوب جويده شوند ضد عفوىن هم مىهست و لذا اگر سبزى
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خورد و از غذاىي كه جلوى او هست مىروى فرمايند: انسان از غذاىي كه پيشدر جاى ديگر، امام صادق )ع( مى
 .29دارد ديگرى است برمنى

فرمايند: هركس قبل و بعد از غذا دستش را بشويد غذا از اول ات آخر بر در مورد شسنت دست، امام صادق )ع( مى
 .18او مبارك و گوارا گردد و ات زنده است در وسعت رزق و سالمىت خواهد بود 

نيازى گردى. عرض  خواهى چهار چيز تو را بياموزم كه از طب ىبم حسن )ع( فرمود: مىعلى )ع( بفرزند گراميش اما
كرد بفرما. فرمود بر غذا منشني مگر گرسنه ابشى، از غذا بر خميز اال كه اشتها ابقى ابشد و در جويدن غذا مراقبت  

 .1كن 

گام غذا خوردن و دورى از آلودگيها در مورد حمل خوردن أتكيد خاص شده كه توجه به رنگ حميط، داشنت آرامش هن
 (.1مورد نظر ابشد )

 گريىحبث و نتيجه

ها در زندگى مهان گونه كه پيامرب خدا )ص( فرموده است: قرآن و عرتت كليد هدايت بشر هستند و اب كاربرد آن
ها، زمينه كارگريى آنبهها به جامعه، و توان به سعادت رسيد. اميد است اب بررسى علمى اين رهنمودها، معرىف آنمى

 ارتقاى سطح سالمت جامعه فراهم آيد.
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 ها و قرآنشريه گل

103يوسف فتحى
 

 چكيده

                                                           
 (. عضو هيأت علمى دانشگاه زنجان، دانشكده ادبيات1)  103



( به عنوان حمصوىل از 69و  68هبشىت و در سوره حنل )آايت ( شراب 15قرآن كرمي، عسل را در سوره حممد )آيه 
كننده رنگ و عطر سو بيانگردد. عسل از يككند كه توسط زنبور عسل توليد مىها و گياهان معرىف مىشريه گل

 صورتبه هاكند و شريه آنتغذيه مى «ِمْن ُكلِّ الثََّمراتِ » ها و گياهان است، چون زنبور عسل ازها، گلانواع ميوه
گردد و از سوى ديگر، به دليل داشنت تركيبات خاص شيمياىي، از مجله انواع مواد معدىن ظاهر مى «*خُمَْتِلٌف أَْلوانُهُ »

 مانند آهن، فسفر، منيزمي و ...، مواد آىل مانند صمغ، پولن، اسيد

______________________________ 
 ه ادبيات(. عضو هيأت علمى دانشگاه زجنان، دانشكد1)
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داراى آاثر و خواص داروىي بسيار  K ,D ,C ,B E، انواع, Aها مانندسولفوريك، اسيد سيرتيك و ... و ويتامني
كننده دستگاه گوارش، خوىن، رافع يبوست، ضدعفوىنكننده كمها است؛ از مجله عسل داروى جربانبر انواع بيمارى

 ها و سوختگى، و موجب زيباىي پوست و ... است.گر بيمارى قلىب و ريوى و انواع زخمكننده قلب، درمانتقويت

 هاى كليدى:واژه

 كرمي، عسل، تركيبات عسل، خواص داروىي عسلقرآن  

 مقدمه

َجِر َو ممَّا يَ ْعرُِشوَن. مُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ  َو أَْوحى» ِذي ِمَن اجْلِباِل بُ ُيواتً َو ِمَن الشَّ  الثََّمراِت فَاْسُلِكي رَبَُّك ِإىَل النَّْحِل َأِن اختَِّ
ُرونَ  ُسُبَل رَبِِّك ُذُلاًل خَيْرُُج ِمْن بُُطوهِنا  -69)حنل،  «َشراٌب خُمَْتِلٌف أَْلوانُُه ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ ِِف ذِلَك آَليًَة لَِقْوٍم يَ َتَفكَّ

ها هاى اهلى است و شهد گياهان و زنبور عسل و سنتز آن(. در اين آايت، سخن از راز آفرينش و نعمت68
اينكه وحى به چه معنا است، انواع وحى چگونه است،  گردند.)عسل( به عنوان راز خلقت و نعمت اهلى مطرح مى

كند و سازى مىوحى به زنبور عسل از چه نوع و به چه مفهوم است، اينكه زنبور عسل در كجاها و چگونه خانه
سازى به چه صورت است از موضوع حبث ما بريون ها چگونه است و مهچنني مراحل عسلنظام تقسيم كار بني آن

 گريد:از دو آيه فوق حمور حبث اين مقاله قرار مى است. چند عبارت

 ،«مُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمراتِ » -

 ،*«خُمَْتِلٌف أَْلوانُهُ » -

 «.ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاسِ » -
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ها و امراض روحى و معنوى و بيمارىكند؛ هرچند اصوال قرآن شفاخبش قرآن كرمي، خود و عسل را شفاخبش معرىف مى
 هاى بدىن.خبش رذايل اخالقى است و عسل شفاخبش امراض جسماىن و انراحىتعالج

)خُمَْتِلٌف  هادهنده عسل، گياهان و شهد گلها )مثرات( و به تنوع رنگ عسلطور امجال به مواد تشكيلقرآن كرمي به
كند. در اين مقاله اب استفاده از منابع جديد علمى به اشاره مى ِشفاٌء لِلنَّاِس( )ِفيهِ  و آاثر و خواص داروىي آن أَْلوانُُه(*

شود. مطمئنا نه اين مقاله تفسري  ها و خواص داروىي عسل پرداخته مىخبشى از اين سه موضوع، يعىن تركيبات، رنگ
ند. در اين بررسى از نظم و گردكامل آايت كرميه قرآن است و نه آايت كرميه مهني چيزهاىي هستند كه مطرح مى

كنيم. عسل در تر اطالع پيدا مىارتباط مهواره خالق و خملوق، زيباىي، نيكوىي، داانىي و هدفمندى در خلقت بيش
ها، اسيدها و ها، ويتامنيهاى هبشىت مطرح شده است. عسل مركب از آنزميبعضى آايت قرآن به عنوان يكى از شراب

ين نفع و فايده را براى انسان دارند. حضرت امري املؤمنني )ع( فرمود: از هر علمى، تر مواد معدىن است كه بيش
 گزيند.هبرتينش را فرا گرييد، مهان گونه كه زنبور عسل از هر گلى زيباترين آن را برمى

 (.72، ص 7امام صادق )ع( فرمود: هيچ بيمارى مانند شربت عسل درمان نكرده است )

و در لغت فارسى انگبني و در اصطالح علمى يك ماده شريين و غليظ عنوان شده  يك واژه عرىب است« عسل»
هاى مومى  آورى شده، پس از تغيريات كيفى در داخل سلولاست. عسل توسط زنبور عسل از شهد گل گياهان مجع

توسط  گويند: عسل، ترشح مواد قندى درختان و شهد گلهاى گياهان است كهشود. حمققني مىكند و ذخريه مى
 آورىزنبوران عسل مجع
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درصد مواد معدىن و   25درصد آب،  25شود و حاوى كمرت از هاى قاب ذخريه مىشده، تغيري ايفته و درون سلول
 [.28، ص 10؛ 9، ص 4؛ 13، ص 1درصد كروز است ] 8تر از كم

 تركيبات عسل

ها قابل شود بستگى دارد و اين تركيبات براى مهه عسلآورى مىها شهد مجعكه از آن  هاىيتركيبات عسل به نوع گل
ماده گوانگون كه براى بدن انسان الزم است وجود  70[. در تركيبات عسل، بيش از 19، ص 1استفاده نيست ]

. ذخريه شدن گلوكز طور كلى، عسل از گلوكز، فروكتوز، ساكروز و ساير پلى ساكاريدها تشكيل شده استدارد. به
شود كه منوساكاريدها در خون بدون هرگونه دگرگوىن در درمان در كبد و انتقال تدرجيى آن به گردش خون ابعث مى

[ و در واقع، عمل اننوتكنولوژى اجنام گريد. تقريبا هشتاد درصد وزن عسل را  57، ص 9ها مؤثر واقع شوند ]بيمارى
ها، گرده  ها، ويتامني( و بقيه آن را پروتئني، امالح معدىن، عناصر معطر، آنزمياىنشاسته -كربوهيدرات )مواد قندى



[. أتمني نيمى از انرژى بدن به عهده قندهاى عسل، از قبيل 11، ص 4دهد ]گل و مقدار كمى آب تشكيل مى
ر بدن است كه نقش هاى اين مواد، توليد آنزمي دآميالز، سوكواز، كااتالز، پراكسيدار و ليپاز است. يكى از نقش

ها حاوى كلسيم، سدمي، پتاسيم، كند. مهچنني عسلاكسيژن را در وجود انسان از نظر غذاىي و گوارشى ايفا مى
 ها داراى راديوم هستند.منيزمي، آهن، كلر، فسفر و گوگرد و برخى عسل

كننده فعاليت بدن انسان و مواد جربانها، گزانتوفيل، نوعى كلروفيل، مواد ها، ويتامنيدر عسل، اسيدهاى آىل، پروتئني
 رشددهنده استخوان
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كاروتن و غريه است. عسل   C ,K ,E ,B 4 ,B 5 ,B 3 ,B 2 ,B 1هاىشوند. عسل حمتوى ويتامنيايفت مى
، ص 9كند. ]كالرى انرژى توليد مى  3350ات  3150زا كه براساس حتقيقات يك كيلوگرم آن اى است كالرىفراورده

[. متخصصان بر اين ابورند كه خواص غذاىي گرده زنبور 164، ص 3؛ 11 -15، ص 4؛ 19 -33، ص 1؛ 57
زا براى هاى سىن خمتلف و زن و مرد و مكمل غذاىي انرژىوهعسل يك رژمي غذاىي كامل و غذاى تندرسىت در گر 

ها، [. گرده، داراى تركيبات شيمياىي خمتلفى از قبيل انواع اسيدها، پروتئني101 -102، ص 1ورزشكاران است. ]
 كند.ىصورت هبينه و در قالب عسل توليد مدهد بهها است و زنبور فعل و انفعاالتى كه اجنام مىها و ويتامنيچرىب

 هاى عسلويژگى

 شود:ها اشاره مىصورت امجاىل به برخى از آناند كه بههاى مهم و زايدى ذكر كردهحمققني براى عسل ويژگى

 . عسل فاقد هرگونه چرىب و كلسرتول است.1

 80قند در آن شناخته شده كه ميزان كل آن حدود  20. عسل داراى قندهاى زايدى است كه اتكنون حدود 2
 ( است.%38( و فروكتوز )%31ترين آهنا گلوكز )د است و از مهمدرص

تواند ايفته، عسل در شرايط مساعد مى. عسل خاصيت ضد عفوىن و فاسدنشدىن دارد. طبق حتقيقات اجنام3
ها، ها، گلهاى گياه، ريشهآورى در جلوگريى از فساد شريههاى متمادى ابقى مباند. عسل خاصيت شگفتسال

 و گوشت دارد. عسل به دليل داشنت اسيد فورميك )مادهها ميوه
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ها و قندها، خاصيت ضد ابكرتى و كننده طبيعى( اي پرمايه شدن از قند اي كشش به هم آميخته آنزميضدعفوىن
 شود.گاه فاسد منىميكروىب دارد و به دليل داشنت خاصيت ضدقارچى هيچ



ها ها و مانع عفونت جمدد زخمها را دارد و ابعث از بني رفنت ميكروبكنندگى زخمخاصيت ضدعفوىن . عسل4
 گردد.مى

 . عسل حاوى مواد متعدد ارگانيك است.5

برد. ميزان اى كه امكان رشد هرگونه ميكروب و ابكرتى را از بني مىگونهاست؛ به« لزجت». عسل داراى ويژگى 6
 [.164، ص 3ان دما بستگى دارد. ]چسبندگى عسل به ميز 

كند. ميزان رطوبت عسل . برحسب ميزان رطوبت موجود در عسل، ميزان شكست نور و ساكارز عسل تغيري مى7
گريى ميزان قند عسل بستگى به ميزان رطوبت حميط و رطوبت گياهان دارد. شاخص شكست نور براى اندازه

ايبد و هرچه رطوبت عسل ، شاخص شكست نور و رفركتومرت كاهش مىرود. هرچه ميزان رطوبت ابال ابشدكارمىبه
گردد و از سوى تر مىكند. هرچه رطوبت اپيني ابشد ميزان ساكارز بيشابال ابشد ميزان ساكارز آن كاهش پيدا مى

[. مقدار رطوبت 43 -49، ص 1ديگر، هرچه رطوبت حميط و گياه ابال ابشد، رطوبت عسل ابال خواهد بود. ]
 /6ماند و ميزان آن نبايد از ل، انشى از مقدار آىب است كه پس از فرآورى شهد توسط زنبورها در عسل ابقى مىعس

 تر ابشد.درصد بيش 18

 خبشد.. عسل حركات و ترشحات روده را هببود مى8

 . عسل اعمال كبد را فعال كرده، در دفع مسوم از كبد مؤثر است.9
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 [.71، ص 1شود ]. گلوكز و فروكتوز عسل سريعا جذب و به انرژى تبديل مى10

ها و  ها و مناطق خمتلف از نظر نوع، رنگ و طعم متنوع است. منونه عسل. عسل اب توجه به نوع گياهان، گل11
 اند:ها در جدول زير آورده شدهكاربرد آن

 هاانم گياه/ رنگ عسل/ كاربرد آن

 حاىلرمز/ ضد سرفه، زخم معده، خستگى، ىبآويشن/ ق

 اكليل كوهى/ كهرابىي روشن/ ضد افسردگى، انرساىي كبد، خستگى، دوران نقاهت

 هاى فيزيكى شديد و طوالىنشبدر/ برينگ و روشن/ تالش

 هاى تنفسىخواىب، انراحىتاسطو/ زرين/ ضد سردرد، ميگرن، ىب



 خوىن، انراحىت گردش خونحاىل، كمىببلوط/ تريه/ جلوگريى از واريس، 

 حاىلخوىن و ىبمرمي گلى/ كهرابىي روشن/ جلوگريى از افسردگى، فشار خون، كم

 خواىب و اعصاب، سرماخوردگى و اناحىت قلىبزيرفون/ سبز متمايل به زرد/ ضد ىب

 هاى لوله گوارشى، ضد دايبتاقاقيا/ آبگون زالل/ ورم

 اى/ ضد بيماريهاى عروقى و كمبود مواد معدىنقهوه گندم سياه/ زرد تريه اي

 شده/ ضد گلودرد، ورم گلو، حلق و حنجرهمتشك/ زالل كشت

 آفتابگردان/ زرد طالىي/ ضد كلسرتول

 سرفه، عفونت معدهاكاليپتوس/ تريه/ ضد انگل روده، سياه

 هاى اردارىگون/ زرد/ ضد التهاب مثانه، پروستات، روماتيسم، سنگ

 خبش، ضد ميگرن و ضد تپش قلببات/ زرد شفاف/ آرامشمرك

 [.59، ص 4موخذ: ]
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 كاربرد عسل در درمان بيماريها

، ص 6كند. ]بيمارى عافيت و هببود پيدا مى 77ابر عسل بنوشد از رسول اكرم )ص( فرمود: هركس در ماه يك
 [. امام صادق )ع( فرمود:190

ها و فعل و انفعال در  [. اب توجه به خواص گياهان، گل190، ص 6چيز مبانند عسل استشفا نكرده است ]يچه
ضررترين درمان، استفاده از عسل كارخانه داروسازى زنبور و انواع تركيبات موجود در عسل، يكى از مؤثرترين و ىب

 علوم جديد مشخص شده است.ها در رواايت و در است. نقش عسل در هببود بسيارى از بيمارى

 در آيه كرميه است. «ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاسِ » مطالب زير خبشى از تفسري و توضيح عبارت

 . عسل و بيمارى قلىب:1



زا است، و أتثري خبشد. عسل به علت داشنت گلوكز زايد، سهل التجزيه و انرژىطبق رواايت، عسل به قلب نشاط مى
ها شده، جراين شود و هم ابعث گشاد شدن رگابعث حتريك و تقويت قلب مى مهمى بر عضالت قلب دارد. هم

دهد. عسل ابعث هببود وضع فشار مايعات بدن شده و فشار خون را هاى انشعاىب افزايش مىخون را در درون شراين
گرم عسل به   50 -140گويد اگر بيماران قلىب روزانه كند. پروفسور گرلوب مىتنظيم و از سكته قلىب جلوگريى مى

 [.69، ص 4كنند ]ماه مصرف كنند تركيبات خونشان به حالت عادى برگشته، هببودى پيدا مى 2مدت 

هاى شود، اين كاهش مربوط به گشاد شدن رگعالوه بر عسل، زهر زنبور عسل هم سبب كاهش فشار خون مى
هاى به كمك دايستازهايش چرىب [. عسل140، ص 9سطحى زيركنش هيستامني حمتوى در زهر زنبور عسل است. ]

 كند. در طب معاصر، خوردن عسل براىاطراف قلب را آب مى
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[. براساس حتقيقات اجنام گرفته، 72، ص 1؛ 70، ص 4گردد. ]هاى قلىب جتويز مىمبتالاين به آنژين و انواع انرساىي
( به حملول فيزيولوژيگ كه قلب در آن %1است كه اب افزايش مقدار كمى گلوكز )عسل اساسا از گلوكز ساخته شده 

 [.80، ص 9توان ات چهار روز قلب را به كار واداشت ]قرار دارد مى

 . عسل و دستگاه گوارش:2

[. در 521، ص 9آورده است. ] «ِفيِه ِشفاءٌ » صاحب تفسري كاشف، هببودى سوء هاضمه را يكى از موارد
ى پزشكى و مشاهدات ابليىن نشان داده شده كه عسل به تنهاىي اي آميخته اب غذاهاى اصلى، ميزان هاآزمايش

روده و زخم آن مؤثر است. عسل، ترشى معده و  -كند و بنابراين در درمان دردهاى معدهاسيدهاى معده را كم مى
برد. عسل و دردهاى معده را از بني مىگرداند و ترشيدن معده، آروغ زدن ترشح شريه معده را به حالت طبيعى برمى

هاى معده و سيستم عصىب كننده فعاليتشود و از سوى دير تقويتسو موجب به هم آمدن زخم معده مىاز يك
[. عسل به دليل ملني بودن و داشنت آهن و منگنز در به كار انداخنت دستگاه گوارشى بسيار 83، ص 9است ]

هاى معده و اثىن عشر مربوط به طور كلى پيدايش زخم[. به70، ص 4م غذا دارد ]مفيد بوده، و أتثري زايدى بر هض
، ص 1هاى معده و اثىن عشر است ]ها است و عسل هبرتين دارو براى درمان زخمعدم تعادل گريندگى عصىب اندام

73.] 

 هاى كبدى:. عسل و بيمارى3

 آيد.حساب مىكبد، مركز شيمياىي بدن به



ها و ديگر مواد به عهده دارد و ها، هورمونها، ويتامنيها، چرىبهاى كربن را پروتئنيوساز هيدراتسوختكبد، عمل 
هاى داخلى است. عسل  -ايفته از غدههاى تراوشدست آوردن خواص جديد هورمونها و بهوجود آمدن آنزميحمل به

 براى درمان عوارض كبدى فراوان توصيه شده
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هاى  شناخىت آن و خاصه داشنت مقدار زايد گلوكز است. گلوكز، ذخريهاست و اين به دليل تركيب شيمياىي و زيست
كند و مقاومت بدن را ريزنده زهرابه كبد را تقويت مىدهد. وجود گليكوژن، نريوى بريونگليكوژن را در كبد افزايش مى

ها كند. گليكوژن عامل اصلى مبارزه اب مسوم ابكرتىها را خنثى مىايد. كبد، مسوم ابكرتىمندر برابر دردها بيشرت مى
 است. مهان طور كه گفته شد گليكوژن حمصول گلوكز، و عسل سرشار از گلوكز است.

[. صاحب تفسري كاشف، يكى از مصاديق فيه شفاء ... را امراض  75، ص 1؛ 73، ص 4؛ 83 -84، ص 9]
 [.529، ص 8هاى كبدى مؤثر است ]و معتقد است عسل در هببود بيمارىداند كبدى مى

 . بيماريهاى ششى )ريوى(:4

، 8در تفسري كاشف، هببودى التهاب ريه و عوارض ديگر آن را يكى از مصاديق فيه شفاء ... دانسته شده است ]
ه شده و توصيه گرديده است. هاى ششى مؤثر دانستهاى ابستاىن در درمان بيمارى[. مصرف عسل از دوره529ص 

اى ضرورى براى افزايش اپيدارى تن در مقابل عفونت سلى است كنندهعسل، داروىي قوى بر ضد سل ششى و تقويت
گويد: يك عدد پياز را رنده كرده و هاى ريوى، سرفه و گرفتگى صدا مى( براى انراحىتRaff[. راف)79، ص 9]

يد. سپس خملوط را صاف كرده، و اب عسل خملوط كند. اين خملوط، ريه را اپك و پوره حاصل را در يك ليوان سركه بريز 
 [.79، ص 4كشد ]ها را مىها و ابكرتىكند و ميكروبآرام مى

 ها:. عسل و زخم5

ها توصيه گرديده است. ابن سينا در كتاب قانون عسل را در هاى ابستاىن، عسل به عنوان داروى هببود زخماز دوره
 -داند. دانشمند آملاىن، لوك، پرستارى زخمزمخهاى گود چركى مؤثر مىدرمان 

 129، ص: 1جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

دهند كه وجود كند. مشاهدات ابليىن نشان مىوسيله پمادى بر اپيه عسل و روغن ماهى پيشنهاد مىهاى چركني را به
نقش مهمى در فرآيند پس دادن و پس گرفنت اكسيژن اندام  شود كهعسل در زخم ابعث ابال رفنت مقدار گلواتيتون مى

كند. آنىت بيوتيك موجود در عسل ابعث به انگيزد و در نتيجه، به درمان كمك مىداشته تقسيم و رشد ايخته را برمى
[. در عسل، مقدار رطوبت اپيني و فشار امسزى زايد است و اسيدى بودنش 76، ص 9گردد ]ها مىهم آمدن زخم



گردد پوششى سرتون شود. غلظت عسل ابعث مىها مىزا و ميكروبهاى عوامل عفونتث متوقف كردن فعاليتابع
ها را پوشاند، چركدهد كه به اندازه كاىف مهه جاى زخم را مىهاىي از خود بريون مىها قرار گريد. عسل تراوشروى زخم

كند. عسل براى از بني بردن ها جلوگريى مىخمها و جاى ز كند و از تغيري شكل و چروكيدگى ابفتخشك مى
[. عسل به دليل داشنت 79و  80، ص 4هاى كوچك چركى، طاعون و واب سودخبش شناخته شده است ]دمل

خصوصيات فيزيكى و شيمياىي در درمان سوختگى بسيار سودمند است و مانع رسيدن هوا به حمل سوختگى شده، 
ها است و هم ضد ابكرتى و ايبد. عسل هم عارى از ابكرتىزود هببود مى كند و زخماز اتول زدن جلوگريى مى

متيز كرده، سپس مقدارى عسل روى « نرمال سالني»ميكروب. ابتدا حمل سوختگى را اب يك حملول منكى موسوم به 
ين عمل حد اقل كنند. اپوشانند و اب گاز اسرتيل ابندپيچى مىمالند و روى زخم را اب قشر انزكى از عسل مىزخم مى

 [.81، ص 1ابر اجنام شود ]ابيد روزى يك

 هاى سرماخوردگى:. عسل و بيمارى6

 كرده اكليل كوهى و ... عامل مؤثرى درليمو، دمعسل خالص اي آميخته اب غذا و دارو، مانند شري گرم، آب
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، 9گردد. ]عث افزايش قدرت اپيدارى بدن و تقويت دستگاه عصىب مىها است. عسل ابدرمان سرماخوردگى بيمارى
 [.78 -79ص 

 . عسل و كليه:7

خواهد شفا پيدا كند ابيد صبح انشتا عسل را اب آب ابران خملوط كرده، بنوشد. رسول اكرم )ص( فرمودند: هركس مى
صورت حملول در آب ابعث ن بهكننده خوىب براى جمارى ادرار است و در صورت مصرف پيوسته آعسل ضدعفوىن

صورت حملول در جوشانده ميوه شود. مصرف عسل بهافزايش ادرار و خرد شدن سنگ هاى جمارى ادرار و كليه مى
ليمو و روغن زيتون به استكان در روز( و نيز اب آب 13گرم نسرتن در يك ليرت آب( و آب ترب سياه )  30نسرتن )

 [.74، ص 4؛ 85، ص 9صيه شده است. ]قاشق سوپخورى در روز. تو  3ميزان 

 . عسل و دايبت:8

رسول اكرم )ص( فرمود: هرگز از نوشيدن عسل امتناع نورزيد. در مورد بيماران مبتال به دايبت شريين، مصرف عسل 
به اندازه مصرف قند معموىل مضر است، اما هبرت است مقدار جماز مصرف قند از طريق عسل أتمني شود، نه قند 

 [.76، ص 1اي شكر ]معموىل 

 . عسل و خون:9



دهد. براى ساخته شدن رسول اكرم )ص( فرمود: عسل هزار و يك خاصيت دارد و هزار و يك درد را شفا مى
ابيد فراهم ابشد. عسل از نظر عنصر آهن، غذاىي است نسبتا  B 21مهوگلوبني خون، به اندازه كاىف آهن و ويتامني

ايبد و اب افزايش مهوگلوبني در هاى قرمز خون افزايش مىوبني و در نتيجه گويچهغىن كه اب مصرف آن، سنتز مهوگل
وساز و سالمت شود. اين امر نتايج مفيدى را در سوختتر مىها نيز بيشرساىن خون به ابفتخون، قدرت اكسيژن

 [.101، ص 10آورد ]بدن انسان به ابر مى
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 سل و حافظه:. ع10

خواهد حافظه قوى داشته ابشد، عسل خبورد. امري املؤمنني )ع( فرمود: سه چيز رسول اكرم )ص( فرمود: هركس مى
 [.190، ص 6برند: قرائت قرآن، عسل و لبنيات ]است كه حافظه را قوى و بلغم را از بني مى

هاىي كه اب گلوكز و ساخارين شريين شده بودند نوشابهدانشمندان آمريكاىي در دو گروه آزمايشى از افراد مسن از 
هاىي كه از گلوكز شريين شده استفاده كرده بودند زىن و به خاطرسپارى كساىن كه از نوشابهمعلوم كردند كه تست

كند. در نتيجه اعضاء  موجود در عسل، اعمال بني كلسيم و فسفر را تنظيم مى Dتر و هبرت بوده است. ويتامنيبيش
گذارد جدار عروق سفت شود و در نتيجه دهند. از نظر علمى صمغ موجود در عسل منىكار خود را خوب اجنام مى

 [.74، ص 1؛ 72، ص 4ماند. ]رسد و مطالب هبرت در حافظه مىمواد غذاىي هبرت به مغز و اعصاب مى

 . عسل و انواع بيماريهاى ديگر:11

شنت خاصيت ضد ابكرتى براى دندان و لثه مفيد است. عسل در  عسل برخالف شكر و قند معموىل به علت دا
خوىن و ضد اسهال خوىن است؛ خصوصا زماىن كه نوزاد حمروم از شري مادر است. اسيدهاى آىل كودكان، ضد كم

دانه برى دارند، خصوصا براى پيشگريى از تب يوجنه. امام كاظم )ع( فرمود: عسل را اب سياهعسل، خاصيت تب
برد. عسل به دليل ضد رطوىب بودن در زمستان ضد زكام است. امام رضا )ع( يد كه رنج تب را از بني مىخملوط كن

 كند.فرمود: مداومت در خوردن عسل هر ابمداد در زمستان، از ابتال به زكام جلوگريى مى

گياه مامريان، عامل كند و شستشوى بيىن اب خملوط عسل و آب جوشانده  جويدن عسل اب موم، خماط بيىن را اپك مى
 درمان سينوزيت است.

 عسل به دليل ملني بودن، ضد يبوست است. عسل يك ملني مالمي بوده، به
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رساند. امام ابقر )ع( فرمود: در عسل سه خاصيت است: شفاخبشى، شرييىن و ملني بودن. خماط روده آسيب منى
شرايني خصوصا سرخرگهاى مغز انسان و ضد فشار خون است. خوردن عسل اب اجنري،  عسل عامل درمان تصلب

 ليمو، آب گرم و غرغره كردن براى درمان گلودرد مفيد است.آب

هاى خشك و هاى عسل براى پوست -عسل يكى از هبرتين داروها براى نگهدارى و زيباىي پوست است، ماسك
 [.81 -89، ص 4چرب كمى ابهم تفاوت دارند ]

هاى انسان در اثر اختالالت انشى از تغذيه انصحيح اي در اثر كمبود بعضى مواد غذاىي )سوء بسيارى از بيمارى
كنند، مانند اختالل در فعاليت  تر از بعضى مواد غذاىي )سوء تغذيه( اين اختالالت بروز مىهاضمه( و اي مصرف بيش

هاى معده و روده، اپيني بودن ابزده بدن، از دست دادن شور و اشتهاىي، يبوست، انراحىتكليه و كبد، خستگى، ىب
هاى درمان را  -حال زندگى، اختالالت سيستم جراين خون، اختالالت بيناىي، رماتيسم و .... امروزه يكى از راه

 اند.استفاده از گرده زنبور عسل و خود عسل شناخته

 گريىنتيجه

)ِمْن  ها و گياهان استها، گلعسل عصاره انواع ميوه «.مُثَّ ُكِلي» ى استرفتار حيوان )زنبور عسل(، طبق فرمان اهل
زنبور عسل يكى از معجزات خلقت است و شكم زنبور عسل، كارخانه طبيعى است و هبرتين  1 ُكلِّ الثََّمراِت(.

و براى  )خُمَْتِلٌف أَْلوانُُه(* ف استهاى خمتلها و گونهعسل طبيعى به رنگ )خَيْرُُج ِمْن بُُطوهِنا(. كندحمصول را توليد مى
 ها، خواص داروىي و درماىن بسيار زايدىها و ميوههاى انسان مفيد است. در گياهان و گلها و انراحىتانواع بيمارى
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هاى شده و در درمان بيمارى صورت عسل فشردهوجود دارد كه از طريق فعل و انفعاالت در وجود زنبور عسل به
ترين تغذيه در سنني خمتلف و براى زن و مرد است و به دليل عسل مناسب )ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاِس(. رودكارمىخمتلف به

داشنت تركيبات خمتلف شيمياىي ضد بسيارى از بيمارها و عامل هببود بسيارى از امراض است. در بعضى از رواايت، 
به جربان   «ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاسِ » بيمارى آمده و در بعضى تفاسري 77و يك بيمارى و در بعضى تعبري درمان هزار 

ترين ها، مثانه و امراض كبدى و ... تفسري شده است. مهمخوىن، سوء هاضمه، درمان دهان و دندان، ريه و ششكم
تواند الگوى خوىب براى انسان ابشد. زنبور ىتوان از اين مقاله گرفت اين است كه زندگى زنبور عسل ماى كه مىنتيجه

ترين مواد پريامون خود عسل سه ويژگى مهم داانىي، زيباىي و نيكوىي را دارد. داان است به دليل اينكه از هبرتين و اپك
كند؛ نيكو است براى عطرترين حمصول )عسل( را توليد مىكند؛ زيبا است زيرا زيباترين و خوشها( انتخاب مى)گل

 آورد.وجود مىاينكه مفيدترين فرآورده را براى انسان به



دهد و مهچنني مفيدترين و ترين سلسله مراتب را دارد و داانىي حمورترين عمل را اجنام مىزنبور عسل شايسته ساالرانه
ني شده از توان گفت: هر موجودى كه در مسري تعيكنند. در واقع مىضررترين حمصول را توليد مىسودمندترين و ىب

شود انسان هم مثل زنبور عسل داانىي حمور، نيكوىي حمور و گونه خواهد بود. آاي مىسوى پروردگار عامل قرار گريد اين
 زيباىي حمور ابشد؟
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 هاىي از تعاريف روح و نفس در سه روند فيزيولوژيكى بيدارى، خواب، و مرگ به استناد آايت و رواايتبرداشت
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 چكيده

از ديرابز  وانگون،گاريف  ها و نيز تع - اب ويژگىشناخىتروح به عنوان يك مقوله فلسفى، كالمى، عرفاىن و روان
ى كه چند دهه پسيكولوژ شناسى اي اپراموضوع مطالعه انديشمندان و دانشوران جهان بوده است. دانش نواپى فراروان

 قوالت فوق،كى از مينوان گذرد، حوزه پژوهش خود را نه بر توضيح و تشريح مفهوم روح به عتر از عمر آن منىبيش

______________________________ 
 (. گروه فيزيولوژى، دانشكده پزشكى، دانشگاه علوم پزشكى اهواز1)
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گونه فرايندهاى پژوهشى ر ايندرسد. تنها چيزى كه بلكه أتكيد بر آاثرى دارد كه از وجود يكپارچه آدمى به ظهور مى
ليلى، آاثر و شيوه حت بزار وهاى آن اب علوم جترىب است. لذا ابيد اب كشف اتبيني بعضى ايفتهشود عدم ساز مىمشكل

ادى در علم آورى بنينوع انپذير را از نظر علمى تبيني كرد و كشفيات حاصل را اب يكظاهر توضيحهاى بهتواانىي
 م وحى.قوله فوق اب كالمتبيني  رت ازو شيوه حتليلى هبطور كاربردى پياده كرد، و كدام ابزار درماىن بهشناخىت و روانروان

 مقدمه

ى خبصوص گ اسالمفرهن هاى كهن بشرى سابقه طوالىن دارد و دراعتقاد به خواب و رواي در مهه اداين و فرهنگ
 آغاز  روايىتابث را فرهنگ شيعه، خواب داراى جايگاهى ويژه است. در مرزبندى روح و نفس در حني خواب، حب

است و  ر ساخته مقر كنيم. از حضرت امري )ع( آمده است كه حق تعاىل روح را خلق كرده و براى آن سلطاىنمى
 رگدر حديثى دي سلطان او نفس است و خواب مؤمن صحيح است، زيرا نفس او اپكيزه و يقني او درست است.

  ه آب نبود تّيممو هرگا رود ت به بسرتاند: مسلمان ابيد اب وضو خبوابد و اب طهار موال حضرت على )ع( چنني فرموده
گردد. روايى ز مىابم او سوى خداى متعال ابال رفته، اگر مرگش فرا نرسيده ابشد به جسكند، زيرا نفس مؤمن به

است كه وحى بعد  . در حديث ديگر منقول1مؤمن يك جزء از چهل و شش جزء نبوت، يعىن به منزله وحى است 
توان ديد رگاه مىها را در سحترين خوابدهنده وجود دارد و راستهاى بشارتوىل خوابشود از پيامرب )ص( قطع مى

 . در مكاتب خمتلف و2
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 (. گروه فيزيولوژى، دانشكده پزشكى، دانشگاه علوم پزشكى اهواز1)  104



ابره وجود دارد كه در بني متام اين نظرها، نظريه حركت هاى فيلسوفان برجسته اتريخ، نظرهاى خمتلفى در ايننظريه
گشايد. اما ّكال آنچه در مكاتب اهلى وجود دارد اى را به روح و جهان ماوراء اّلطبيعه مىرا نگرش اتزهجوهرى ّمال صد

پيوندد. رود و اب جدا شدن به ارواح ديگر مىاين است كه روح اب ماده در ارتباط و اب منحل شدن جسم از بني منى
ظر مكاتب مادى، اثر انسجام اجزاى مادى بدن است اما آاي شرايط انسان در خواب نيز مانند مرگ است؟ روح از ن

و يكى از خواص ماده اين است كه ابيد ميان ظرف و مظروف نسبت خاصى حكمفرما ابشد. از نظر علم 
نوروفيزيولوژى، تصويرهاى مغزى ما، ميزان حافظه و حىت ختيالت در چه ظرىف جاى دارد و اي اب مظروف خود يعىن 

كند، اي مكان نوروآانتوميك اراده، مغز اب فعل و انفعاالت بيوشيمياىي خود چگونه عمل مىمغز برابرى دارد اي نه؟ 
هاى برتر انسان در كجاى مغز است؟ اين سؤاالت فقط اب شعور، هوش و استعداد، قضاوت، وجدان و ديگر تواانىي

ه مهگى جنبه مقدماتى دارد هاى مغزى و عصىب كشود، زيرا روح انساىن پس از فعالّيتجترد روح اپسخ داده مى
تر را خلق و آن را مشاهده كند. در آن جهان، ماده وجود ندارد، يعىن تواند در جهان دور از ماده، صورتى بزرگمى

جرم ندارد، اما آاثر ماده آجنا هست، به اين معنا كه تصوير داراى عرض، طول و رنگ ويژه است. چنني « تصوير»آن 
گويند؛ يعىن حد وسط ميان آن دو و مى« جّترد برزخى»طور كامل جمرد نيست ست و هم بهتصويرى را كه هم مادى ني

اينكه در خواب در زمان و مكان خود نيستيم حاكى از عمل روح است، چراكه جسم در پوشش بعد زماىن و مكاىن 
 جمموعا بيست و يكاست. روح در عرف به معناى روان و در مقابل جسم، و جوهر جمرد است. در قرآن كرمي روح 
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، مائده 253و  87(، روح القدس )بقره 194و  193، شعراء 17ابر آمده است، آن هم اب مفاهيم: مالئكه )مرمي 
 12، حترمي 72، ص 171و غريه(، روح مستقل )نساء  19، انعام 54، اعراف 15، غافر 52(، نّبوت )شورا 110

پرسند بگو از امر پروردگار فرمايد: از تو در مورد روح مىسوره مباركه اسراء كه خداوند مى 85سراجنام در آيه و غريه( 
اى، روح به معناى جان، روان، مايه . قابل ذكر است كه از نظر معناى واژه3است و جز اندكى علم به آن نداريد 

اپرسا و اهل صفا است، و روان به جان، روح، روح  حيات، وحى، امر و فرمان خدا و روحاىن، منسوب به روح،
از نظر واژه به معناى جان، تن، جسد، شخص انسان و حقيقت « نفس»انساىن و نفس انطقه معنا شده است. اما 

فرمايند: نريومند آن است كه بر نفس خود مسلط شود و . در مورد نفس، نىّب اكرم اسالم )ص( مى4هر چيز است 
 فرمايند:ن تو، نفس تو است كه ميان دو هپلوى تو قرار دارد. ابز مىترين دمشخطرانك

اى نيكى خواهد، واعظى از نفس وى بر او گمارد كه او را به كار نيك وا دارد و از كار بد ابز وقىت خدا براى بنده
ها به اندكى از آن . آايت مربوط به نفس در قرآن كرمي بسيار زايدند كه2دارد و هبرتين جهاد، پيكار اب نفس است 

 در زير اشاره خواهيم كرد:

لقمان و ... مرگ را  34عنكبوت،  57انبياء،  35از سوره آل عمران،  185و  145خداوند سبحان در آايت 
لقمان )خلقت و بعثت هر دو از تن واحده  28اعراف،  189انعام،  98از سوره نساء،  1براى نفس و در آايت 



آل  25و  161بقره،  281.. انسان را از نفس واحد خلق فرموده است. در آايت زمر و . 6ذكر شده است(، 
)به « تّوىف»)به ضم فاء( به معناى پرداخنت كامل و « توفيه»از مصدر « تّوىف»زمر و ... واژه  70حنل،  111عمران، 

 فتح فاء( به
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فرمايد: نفس اند. مرحوم عاّلمه طباطباىي در تفسري امليزان مىسبت داده شدهمعناى اخذ كامل، هر دو به نفس ن
چيزى است كه انسان به واسطه آن انسان است و آن، عبارت است از جمموع روح و جسم در دنيا و روح به تنهاىي  

دن و احكامى طور كلى، نفس آدمى موجودى است جمرد، موجودى ماوراى بكه در زندگى برزخى جتلى داشته؛ و به
گنجد(، دارد غري احكام بدن )خالصه موجودى است غري مادى كه نه طول دارد و نه عرض و نه در چهارديوارى مى

وسيله شعور، اراده و ساير صفات ادراكى، بدن را اى دارد و اي به عبارتى اب آن مّتحد و بهبلكه اب بدن ارتباط و علقه
سوره زمر  42بدن و متالشى شدن اجزايش ابز هم زنده است و در آايت مباركه منايد. نفس اب مرگ و فناى اداره مى

كه به معناى گرفنت حق به متام و كمال است، و بيانگر وجود دومئيت است كه بيانگر « توىف»سجده  10 -11و 
اوند است و به معىن ابش از جنس امر خد «*ُكنْ » ابشد. اما روح از سنخه ملكوت و كلمهفرق بني نفس و بدن مى

سوره سجده در خلقت آدمى، روح در  9جسماىن نبوده، زيرا مصدر افعاىل است كه فعل جسم نبوده و در آيه مباركه 
شود و چون يكى از احكام عمومى ماده اين است كه به تدريج موجود شود و وجودش مقيد به بدن او دميده مى

هرچند كه اب ماده تّعلق و ارتباط دارد. پس نفس ابلنسبه به  گنجد،زمان و مكان ابشد، لذا روح در اين مقوله منى
جسمى كه در آغاز، مبدأ وجود او بوده، يعىن بدىن كه ابعث و منشأ پيدايش آن بوده، به منزله ميوه از درخت و به 

از بدن وجهى به منزله روشناىي از نفت است و حال آنكه روح در اول پيدايشش عني بدن بوده و اب انشاىي از خدا 
 .5شود كلى از بدن جدا و مستقل مىمتمايز و اب مردن به
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 فرمايد:عامل رابىن، مرحوم مال امحد نراقى در كتاب معراج اّلسعاده مى

آدمى را جز بدن جزئى ديگر است كه از جنس بدن نبوده، در خواب كه راه حواس بسته شود و بدن از حركت 
حس شود، اب اين وجود آدمى در آفاق اى ساكن و ىبابزماند و چشم از ديدن و گوش از شنيدن بسته و تن در گوشه

وقت آدمى در عامل ملكوت راه ايبد كه در نو اطراف عامل مشغول سري كردن ابشد كه اگر نفس را صفاتى ابشد در آ
حالت هوشيارى نتواند، پس بدن آلىت از براى نفس است و شناخت آن چون از جمردات است صعب و حال آنكه 

شناخت تن سهل ابشد. هر نفسى در مبادى آفرينش و آغاز طفوليت از مجيع صفات و ملكات خاىل است و 
دهد كه در برخورد اول، اثرى از آن در دل حاصل و اب اعمال و افعال رخ مىحصول ملكات و حتّقق به واسطه تكرار 

گردد و نفس مهچنان كه انگشت چون جماور آتش گردد حرارت در آن اثر كرده و گرمى تكرار مستحكم و اثبت مى
تر و بيشجمرد دور كردن از آتش سرد و هرگاه جماورت طول كشد أتثري حرارت در آن ظاهر، لكن ضعيف است و به



سوزاند و گردد كه هرچه به آن نزديك شود را مىرنگ آتش در آن به هم رسد و بعد از آن روشن شود و آتشى مى
سازد و مهني است سبب در سهولت تعليم اطفال و أتديبشان و صعوبت تغيري هرچه به آن مقابل شود را روشن مى

كه صّحت بدن اب دفع امراض هتذيب نفس است، مهچنان اخالق مشايخ و پريان و فايده علم اخالق، اپك ساخنت و
حاصل گردد. پس تن مملكىت است كه خداوند عامل آن را به اقطاع روح جمرد مقرر فرمود و از براى روح در اين مملكت 

قل، از اعضا و جوارح و حواس و قواى ظاهريّه و ابطنّيه لشكر و خدم بسيار قرار داده و از ميان ايشان، قواى اربع ع
 شهوت، غضب و وهم، حكم كار
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فرمااين و عّمال مملكت را دارند. شأن عقل ادراك حقايق و متيز خري و شر و قوه شهوت، آلت كمال نفس است و 
  دو هپلو(.گنجد )اشاره پيامرب گرامى به جايگاه نفس در بنيتناول غذا و شراب، تناكح و تناسل در اين قّوه مى

مثره قوه ومهّيه، فهميدن امور جزئّيه و قوه غضّبيه دفع مضّرت است. اما يكى از اين فرماندهان، عقل است كه وزير 
ابشد و فرمانده شهوت در تالش است كه وزير را در انقياد خود قرار دهد. غضب اب شرارت و اپدشاه، يعىن روح مى

مملكت اي روح هستند و منشأ نزاع در اين حاكمّيت قّوه عاقله است. اين وهم اب خدعه و نرينگ در صدد فريب شاه 
فرمايند: خداوند خمصوص گردانيد مالئكه را به عقل، حيواانت را جمموعه قوا، خاص انسان است و امام على )ع( مى

قل كند به شهوت و غضب، و انسان را مّشرف فرمود به هر چهار قوه و اگر شهوت و غضب را مطيع و منقاد ع
 افضل از مالئكه است.

قوه عّقليه ادراك كّليات و قوه ومهّيه ادراك جزئّيات و چون هر فعلى از بدن صادر شود افعال جزئّيه ابشد پس مبدأ 
حتريك بدن در جزئّيات افعال به فكر و رويّه، قّوه ومهّيه است و از اين جهت آن را عقل عملى و قوه عامله انمند و 

نظرى است. عمل قوه شهوت و غضبّيه حتريك بدن و هر دو مبدأ حركتند، اب اين تفسري كه قوه قوه عاقله، عقل 
سوى دفع امور غري مالئمه است. پس از سوى حتصيل امور مالئمه و قوه غضبّيه مبدأ حركت بهشهويّه، مبدأ حركت به

، در هتذيب قوه غضبّيه «عفت»، در هتذيب قوه شهويّه )قوه جذب(، صفت «حكمت»هتذيب در قّوه عاقله، صفت 
حاصل شود كه چهار « عدالت»و در هتذيب صفت ومهّيه اي قوه عامله، صفت « شجاعت»)قوه دفع(، صفت 

صفت فاضله است كه در مقابل آن چهار صفت رذيله: جهل، جنب، شره و جور قرار دارد. لذا سعى در حتصيل 
 چهار صفت كماليه و دفع
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چهار صفت رذيله بر انسان واجب و سپس جهد در حفظ و بقاى )مراقبات( آن الزم است و به مهني سبب، فن 
طب دو قسم دارد: يكى حفظ صحت و ديگرى طب حقيقى، يعىن علم اخالق كه دو قسم است: كسب فضايل و 



اند و از متعارف را طب جسماىن انميده ديگرى دفع رذايل و از اين جهت به آن طب روحاىن گويند، مهچنان كه طب
 .6ها ها به طبيب روحاى كه به حضرت مسيح )ع( فرستاد، نوشت از طبيب بدناين جهت جالينوس طبيب در انمه

 اهداف

. خواب صرفا يك پديده فيزيولوژيك نبوده، فراتر از آن بلكه يك پديده روحاىن است و بررسى سه فرآيند نور و 1
 ارى، خواب و مرگ.فيزولوژيك بيد

 ها.. بررسى فيزيولوژيك بيدارى، خواب اي رؤاي و مكان نوروآانتوميكى آن2

 هاى قرآىن نوم، فوت و موت.. بررسى واژه3

هاى برتر مغز حمسوب هاى ويژه انسان، فرآيند خواب و بيدارى است كه جزء فعاليتيكى از تواانىي اي پتانسيل
كم خوابيم؟ و چرا دستشود كه چرا مىى خواب ابتدا اين پرسش مطرح مىشود. در توصيف سايكوفيزيولوژ مى

انگيز گذرانيم؟ خواب يك نوع رفتار است. اين عبارت ممكن است كمى شبهسوم عمر خود را در خواب مىيك
مشول هاى جهان داران از پديدهدانيم. خواب در ميان مهرهحركىت و سكون يكسان مىابشد؛ چراكه خواب را اب ىب

. مشارى از حمّققان عقيده دارند كه خواب 7روند دانيم مهه پستانداران و پرندگان به خواب مىاست. ات آجنا كه مى
 رفتار سودمندى است كه
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ى از پستانداران آبزى، تواند فقط يك واكنش انطباقى ابشد. براى مثال برخمتأثّر از نيازهاى فيزيولوژيكى بوده، منى
رود، شايد به اين دليل  هاى مخ اين حيواانت هريك به نوبت به خواب مىانگيزى دارند: نيمكرهالگوى خواب شگفت

. در طول 8رود كه حد اقل يك نيمكره مهيشه گوش به زنگ ابشد. دولفني پوزه ابريك به اين ترتيب به خواب مى
دهد: فعاليت آلفا و بتا. اما در هبنجار دو الگوى اساسى فعاليت را نشان مىبيدارى، ثبت امواج مغزى در يك فرد 

دامنه و غالبا در ايبد. الگوى امواج مغزى فعاليت آلفا، امواجى منظم، كمحني خواب امواج تتا و دلتا نيز تظاهر مى
شخص بيدار است. الگوى  شود، وىلبرد ظاهر مىاند و مغز در حالت اسرتاحت به سر مىها بستهشرايطى كه چشم

دامنه است و فرد در حني آن، هوشيار بوده امواج مغزى فعاليت بتا نيز به هنگام بيدارى، متضمن امواج انمنظم و كم
شود كه اب حضور امواج تتا كه خواب مى 1آلودگى فرد وارد مرحله اي فعاليت ذهىن شديد دارد. اب احساس خواب

هاى خواب مهراه است. اين امواج، بيانگر مرحله انتقال از بيدارى به خواب است.  -معموال انمنظم و اب تظاهر دوك
هاى خواب، نشان از فعاليت مكانيسمى دارند كه حساسيت مغز در برابر اطالعات حسى كم است و بدين دوك

رو در طول شب، شود و ازاينترتيب در استمرار خواب نقش دارد. در خواب افراد ساملند اين امواج كمرت ديده مى
شوند، امواج انگهاىن و خواب، امواج كمپلكسى كا ظاهر مى 2شوند. در خالل مرحله چندين ابر از خواب بيدار مى



رخ داده، در اثر سروصدا  2شوند فقط در مرحله مشاهده مى 4ات  1هاى خواب كه در مرحله تيزى كه برخالف دوك
 3الگوى امواج فعاليت بلند دلتا اب ورود به مرحله  2ده دقيقه بعد از مرحله شود. در حدود اپنز ها افزوده مىتعداد آن

 -شودظاهر مى
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يك تغيري  4دقيقه بعد از شروع مرحله  45وجود ندارد. در حدود  4و  3. كه البته مرز مشخصى بني مرحله 
گردد. تغيرياتى مهچون حركات سريع چشم،  انمنظم مى 1شبيه مرحله  دهد و امواجانگهاىن در امواج ثبىت رخ مى

كاهش شديد تونوس عضالىن، گاهى حركات غري ارادى دست و اپ و نعوظ. اين مرحله از خواب كامال" متمايز 
 (- Nonرا خواب آهسته 4ات  1( معروف است. مرحله REMبوده، حتت عنوان خواب اب حركات سريع چشم)

(REM تواند فرد را بيدار كند. است، كه فقط صداهاى بلند مى 4ترين مرحله خواب، مهان مرحله د. عميقانمنمى
شود و برخالف خواب آهسته، اگر فرد را در حني خواب اب حركات سريع بيدار كنيم اب دقت و هوشيارى بيدار مى

 خواب آهسته، فرد دچار روايهاى ممكن است در حال رواي ديدن ابشد، آن هم به شكل داستاىن وىل در روايى حني
دقيقه آن خواب  30ات  20اجنامد كه طول مىدقيقه به 90ساكن )تصوير ذهىن اي يك فكر( است. هر چرخه خواب 

شود. ثبت امواج ابر خواب اب حركات سريع تكرار مى 5اي  4ساعت خواب،  8اب حركات سريع است و لذا در طى 
هاى يع، بيانگر فعاليت مغزى در حني خواب است و در عني اينكه اكثر نورونمغزى در مرحله خواب اب حركات سر 

شوند، بر سرعت جراين خون و مصرف اكسيژن مغز افزوده گرديده، اى و خناعى به شدت ابزدارى مىحركىت مججمه
 ايبد.شود و در زانن ترشحات واژينال افزايش مىآلت تناسلى مردان بزرگ مى

اى اي ماهيت چرخشى خواب حتت كنرتل ساعت مغزى است كه چرخه فعاليت روزانه را نيز  يقهدق 90اين چرخه منظم 
 REMطور قطع خواب. به9فعاليت اپيه انمگذارى كرد  -كند. كاليتمن اين پديده را چرخه اسرتاحتكنرتل مى

 مرحله فعاليت فيزيولوژيك شديد است. در مطالعات حمروميت
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شدند، بعد از چند روز حمروميت، از خواب حمروم مى REMهاىي كه در خالل مرحلهاز خواب معلوم شد آزمودىن
ها  -را ظاهر ساخته، چنانچه فرصىت براى خواب طبيعى به آن rebound) (phenomenonپديده ابزگشت

گذراندند. اين ابزگشت بيانگر آن است كه انسان به مقدار معيىن ترى را در خواب مىشد، ّمدت زمان بيشداده مى
توان گفت اين مرحله از مى REMنياز دارد. اب توجه به حساسيت ابالى فرد در حني خواب REMاز خواب

اى به . عده10دهد ات نسبت به حميط خود هشيارتر بوده، طعمه شكارچيان نشوند ه حيواانت امكان مىخواب ب
و  11و نقش ويژه آن در ايدگريى و خبصوص در مورد اطالعاتى كه ابر هيجاىن دارند معتقدند  REMخواب

فايده از حافظه و جلوگريى فرصىت است براى بريون رخينت اطالعات ىب REMاى ديگر عقيده دارند كه خوابعده
تر است بيانگر رشد مغز است، كه البته بيش REM. اينكه در كودكان خواب12ها در مغز از انباشته شدن آن



گردد اي اين   REMتواند سبب خوابتواند دوطرفه ابشد، يعىن رشد مغز مىو رشد مغز مى REMپيوند بني خواب
و أتثري آن در  REMها، وجوب خوابشد مغز فراهم سازد. ابوجود اين نظريهتواند زمينه را براى ر مرحله خواب مى

اندازد و وجودش گريى حافظه را به أتخري مىشكل REMايدگريى، امروزه كامال حمرز است، زيرا حمروميت از خواب
اى هرا پديدهظا REMها ابيد اعرتاف كنيم كه خواب. اب توجه به مهه اين13و  14در تسهيل حافظه نقش دارد 

  REMهاى بيمارى افرادى كه دچار افسردگى شديد هستند در صورت حمروميت از خوابمعماگونه است. نشانه
شوند، از مجله داروهاى ضد هاى افسردگى مىهاىي كه منجر به كاهش نشانهشود. افزون بر اين، درمانكاسته مى

 افسردگى و اي درمان
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 .15آيد نظر مىكند و تفسري اين ارتباطات بسيار پيچيده بهرا كم مى REMاب تشنج برقى نيز خواب

 هاى نوروآانتوميكىتعاريف علمى و جايگاه

( : حالىت است كه فرد به حتريكات حسى حميطى خود اپسخ داده، به خود و arousalالف( بيدارى اي برانگيختگى)
هاى لوكوس سرلئوس، رافه، فور برين مياىن ابزال، رتيكولوژيگانتو سلوالريس و است و هستهحميطش واقف و آگاه 

 سابستنشيانيگرا در فرآيند مذكور دخالت دارند.

( : تواانىي فرد در اپسخ به حمركات حميط است كه مكان نوروآانتوميكى آن در كورتكس cognitionب( آگاهى)
 قرار دارد.

( : تواانىي فرد پردازش صحيح موضوعى كه مكان vigilance or consciousnessج( هوشيارى)
 ( است.ARASنوروآانتوميكى آن كورتكس و سيستم مشبك ابالرو)

( : آگاهى فرد به خود، زمان و مكان است كه مكان نوروآانتوميكى آن مشابه هوشيارى alertnessبزنگى)د( گوش
 است.

 وژيك وابسته به پديده روحاىن.( : يك فرآيند سايكوفيزيولsleepه( خواب)

صد سال پيش، گردد. يكبررسى مقوله خواب و فعاليت مغز در طى آن به قرن هجدهم ميالدى بر مى
ها به آانليز رواي پرداختند كه اين فرآيند براى تشخيص و درمان كاربرد داشت. حدود پنجاه سال سايكوآاناليزيس

را مورد  NREMو REM خواب را ممكن ساخته و دو خبشپيش، علم سايكوفيزيولوژى، ثبت فعاليت حني
شناخت و بررسى قرار داده است. عالوه بر دو مرحله خواب، فاكتورهاىي مهچون زماىن از شب، سكانس 

 و NREMسيكل
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REM 

. اما در مورد كنرتل شيمياىي 16ل ابشد تواند در سايكوفيزيولوژى خواب دخي، أتثري فعاليت مغزى روزانه كه مى
ترين گذرگاه آن در خواب خواب، يكى از عوامل تسهيل كننده خواب اب حركات سريع، استيل كولني است كه مّهم

جانىب پل مغزى، يعىن هسته تگمنتوم است كه ختريبش سبب كاهش شديد خواب اب حركات  -مذكور انحيه شكمى
ترين مدارهاى مغزى در خواب آهسته در انحيه پيش مغز اپيه اي هسته فوربرين ابزال  . از مهم17گردد سريع چشم مى

سزاىي دارد. لذا ست و نقش آن در حافظه حمرز و ختريب آن در اجياد بيمارى آلزامير نقش بهاى كولينرژيكىكه هسته
ى ديده شده را در سيستم رسد كه نقش سيستم كولينرژيك در تثبيت و ذخريه حافظه از خواب اي رواينظر مىبه

 .18برد توانيم مطرح سازمي؛ چراكه سيستم مذكور فعاليت كورتكس مغز را ابال مىليمبيك و كورتكس مغز مى

بيناىي اي پرى اپتيك از انحيه پيش مغز بيناىي در تنظيم دما دخالت داشته، گرم كردن اين انحيه مهچنني انحيه پيش
. اگرچه برخى  19آلودگى در حني تب است كننده احساس خوابد توجيهگردد كه خو آلودگى مىسبب خواب

سازند، وىل اينكه نقش كولينرژيك را ها ارتباط نقش اسرتس و جتارب روزانه زندگى را در روايى شبانه مطرح مىگزارش
. از 20در جراين آگاهى در حني رواي براى اعماىل نظري نوشنت، خواندن، و غريه متمركز كنيم كمرنگ است 

توان انم برد كه در تنظيم ميرتى ديگر در مرحله خواب دو سيستم گااب و نورآدرنرژيك را مىهاى نوروترانسسيستم
تر در حالت آگاهى و  و فعاليت تونيك نورآدرانلني مغزى بيش 21بيدارى نقش دارند  -مهوستازيس روند خواب

 يرا در زمان خواب اب حركات سريع، ز 22حضور ندارد  REMبزنگى زايد است و در خوابگوش
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ايبد هاى موجود در لكوس سرولئوس تقريبا صفر است و اب بيدار شدن انگهان افزايش مىچشم، نرخ شليك نورون
( و MSهاىي به سطح سپتال مياىن)اى نورآدرنرژيكى است كه اب ورودىسرلئوس، هسته -. هسته شاخص لكوس23

. دانش نوروفيزيولوژى سلوىل از 24و  25ترى دارد  -( در بيدارى نقش فعالMPOAدر منطقه پرى اپتيك مياىن)
هاى اخري هاى مولكوىل و سلوىل حتت پالسىت سيىت سيناپسى فرضيه جديدى را در سالمراحل خواب و مكانيسم

 Long -Termآهسته، ممكن استكلسيمى در خواب   Tهاى نوع تيپمطرح كرده كه فعال شدن كاانل
Depressition (LTDرا ابال برده، و سبب رخداد خواب )REM   گردد. سيكورانليزه شدن فعاليت نوروىن در

قدرت سيناپسى را ابال برده، و  REMو NREMنئوكورتكس در خواب -اتالموكورتيكال و شبكه هيپوكامپ
رسد خواب، عامل موثرى در تسهيل ايدگريى، حافظه نظر مىهگردد و لذا بهاى ديگر شبكه مىسبب فعالّيت نورون

 .26و پالسىت سيىت سيناپسى ابشد 



رؤاي جتلى سرشار از معنا و نوعى فعاليت مغز در شرايط خواب متناقص  Aristotelienو( رؤاي: طبق تعريف آقاى
 است. REMاي اپرادوكسيك

دانند كه حمتوايت آن بر حواسى چون چشم،  حني خواب مىها رواي را يك واقعه نوروسايكولوژيك در نوروساينس
هاى آمينرژيكى خاموشند، اما رهايش اي ريليز مقاوم هرچند كه ّكليه نورون REMگوش، و تعادل اثر دارد در خواب

كه هاى مغز در مرحله مذكور ابشد  تواند بيانگر فعاليتهاى نورآدرنرژيكى مىدواپميىن مهراه اب خاموشى خاص نورون
ها نقش اصلى در ابزسازى كاتكوالمني REMرسد كه خوابنظر مىو به 27شبيه به عالئم سايكوتيكى است 

 دارد، اب اين منظر كه در آن، سيستم دواپميىن
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 .28فعال است 

 معاىن قرآىن

ن بدن جانداران است كه در ابتداى خواب روى به )كسره سني( به معنا چرت و سست شد« سنه»در قرآن كرمي 
افتد و خبش دهد و به تعبري استاد عالمه طباطباىي مهان خواب سبك است كه حواس و مشاعر در آن از كار مىمى

آغازين خواب آهسته است كه اب تغيريات نوروفيزيولوژيكى مهراه است. نوم اي خواب اب خروج روح از بدن و به معناى 
. رواي از ماده رويت به معناى ديدن است كه مشاهدات حني  NREMست، يعىن مهان مرحله خوابراكد شدن ا

 .29خواب است. اما مرگ اي موت خروج روح و نفس )هر دو( از جسم موجود است 

 آايت و رواايت ائّمه )ع(

 الف( تعريف روح:

 ه جسم سه حالت زير را دارد:گردد. روح نسبت بگوهر غري مادى كه ارتباط آن اب جسم، مايه حيات مى

 . ارتباط اتم يعىن بيدارى،1

 . ارتباط انقص يعىن خواب،2

هاى فيزيولوژيك بدن . ارتباط قطع شده، يعىن مرگ. پس خواب چهره ضعيف مرگ است كه اب كاهش كّليه فعاليت3
فرم فيزيولوژيك كه در بدن ( روح حيواىن اي مهان 1مهراه است و مرگ منونه كامل خواب است. روح دو خبش دارد: 

رود طور كامل به آمسان مى( روح اهلى كه در خواب به طور انقص و در مرگ به2شود )فعالّيت جسماىن(، قبض مى
 رسدنظر مى. به29
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اي نفس هر فرد ابشد كه اب  ابيد منظور مرحوم عالمه )ره( از خروج روح از بدن در حني خواب، مهان روح حيواىن
 بيند.توجه به موجودات ذهىن خود خواب مى

از سوره مباركه فرقان، شب  47مشار آورده شده است. در آيه از سوره مباركه روم، خواب از آايت حق به 23در آيه 
براى خواب  شود و روز براى جنبش و كار است. هبرتين تعبريبراى خواب است كه مايه آرامش و ثبات حمسوب مى

دارد گريد، سپس نگه مىها را هنگام مرگشان مىخداوند جان ،«اّللَُّ يَ َتَوىفَّ » از سوره زمر آمده است: 42در آيه 
فرستد نفس آانن را به جسمشان ات مدت معني، به درسىت كه در آن براى نفوسى را كه حكم بر مرگشان داده و مى

ت و سوره مباركه انعام، واژه فو  60. در آيه 30در لغت به معناى ابزگرفنت است « توىفّ »ها است. متفّكرين نشانه
پرسند بگو از امر از سوره مباركه اسراء آمده است: از تو راجع به روح مى 185نفس مهراه يكديگرند. در آيه 

اى از مراحل از سوره مباركه قدر، روح مرحله 4پروردگار من است و جز دانش اندكى داده نشده است. در آيه 
 85وب شده است. در آايت چندى، چون موجودات عاليه كه خلقتشان از مالئكه افضل و اشرف است حمس

مباركه واقعه، جدا شدن  84و  83احزاب،  10سجده و  11انعام،  93ق  19حممد )ص(،  20، 225اسراء، 
فرمايند: كننده ذكر شده است. مهچنني در روايىت از نىب اكرم اسالم )ص( دارمي كه مىروح از جسم سخت و بيهوش

 .31ضربه مششري است  هاى مرگ، مانند صدترين كششآسان

ترين و انگوارترين انديشه براى بشر، انديشيدن به نيسىت است. اگر خبواهيم تفكر بشرى را گويند تلخشناسان مىروان
 در مورد روح و
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شومي كه آاي در واجه مىموضع و مقام آن را خالصه كنيم ات آجنا كه در صالحيت حوزه علوم است اب اين سؤال م
پذير است اي خري؟ اپسخ اين سؤال را مرحوم ماّل صدرا در نظريه حركت جوهرى حوزه علوم جترىب، بررسى روح امكان

خوىب داده و در اينجا ما فقط اب ذكر يك دليل از داليل پرياستگى روح از ماده طبق نظريه اين دانشمند و خود به
يكى از خواص ماده اين است  «. انطباق بزرگ بر كوچك حمال است»فرمايد:  كه مىپردازميفيلسوف بزرگ جهان مى

تر تر در ظرف كوچككه ابيد ميان ظرف و مظروف، نسبت خاصى حكمفرما ابشد و روى اين اصل، چيز بزرگ
 تر ابشد.گريد، زيرا ظرف پيوسته ابيد از مظروف خود بزرگجاى منى

دارد و مهه آن تر از عدسى چشم و مغز خود عكس برمىران تصويرهاى بزرگانداز خود، از هزاانسان در چشم
شود آن تصوير اب آن بزرگى چگونه در مغز و سلسله ، حال سؤال مى32ايبد تصويرها را نزد خود حاضر و آماده مى

عقل بشر قابل  هاى علوم جترىب در اين ابب، نزدشود )حىت در تعدادى نورون عصىب( كه اپسخعصىب ما جايگزين مى
ترين آايتى كه بر جترد روح از ماده  قبول نيست. در جترد روح از نظر قرآن كرمي، آايت متعددى وجود دارد. روشن



گفتند: آاي وقىت ما در زمني گم شدمي »از سوره مباركه سجده است:  11و  10دهند آايت شريف گواهى مى
ه شد( ابز در آفرينش جديدى خواهيم بود، بلكه آانن به صورت خاك در اطراف زمني پراكند)اجزاى بدن ما به

سوى اتن گمارده شده است اخذ روح كند. سپس بهمالقات خداى خود منكرند. بگو مشا را فرشته مرگى كه براى
 نيز براى خواب استفاده «يَ َتَوىفَّ » به معناى اخذ است نه مرياندن، و از مهني رو« توىف»گرديد پروردگار خود ابزمى

 سوره زمر(. 42شده است: )آيه شريفه 
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 ب( تعريف نفس:

اند، يكى اين بدن ظاهرى و ديگرى نفس كه آن را روح، جان، دل و عقل نيز بدان كه هركسى را از دو چيز آفريده
بوس در زندان تن است ات وقىت معني  گويند و آن جوهرى است جمرد از عامل ملكوت و ربطى اتم اب بدن دارد و حممى

كه رجوع به عامل خود كند. بدان كه هر نفسى در مبادى آفرينش و آغاز طفوليت از مجيع صفات و ملكات خاىل 
است و حصول ملكات در اثر تكرار اعمال و افعال مقتضّيه است و هر عملى كه يك مرتبه سر زد اثرى از آن بر دل 

شود و مهني است سبب در سهولت تعليم گردد و ملكه راسخه مىمستحكم و اثبت مىحاصل و اب تكرار عمل اثر 
. نفس زاده جسم و روح است كه اگر در جسم سامل و اپك روح حيوان را به اهلى بكشانيم، نفس 6اطفال و اتديب 

 اماره و لوامه به مطمئنه خواهد رسيد.

 ج( تعريف رؤاي:

آيد و در چند جا از مجله خواب اي روايى حضرت يوسف )ع(، عزيز مى« ؤيتر »اى قرآىن است كه از رؤاي از واژه
مصر، حضرت ابراهيم )ع(، و سه خواب حضرت رسول )ص( ذكر شده است. رواي آايتى كه در قرآن كرمي در ابب 

 دهد )روايى صادقه و صاحله(:رواي آمده داللت دارند كه رواي از آينده خرب مى

 ها در سحرگاه است.ترين خوابر: راست. اصدق الّرؤاي ابالسحا1

 . رؤاي املؤمن جزء من ستته دار العنب جزء من النبوه: رؤايى مؤمن يك جزء از چهل و شش جزء پيغمربى است.2

 ست كه خداوند در خواب اب بنده خود دارد.. رؤاي املؤمن كالم يّكلم به العبد ربه ىف املنام: رؤايى مؤمن سخىن3

 ...: رؤاي سه قسمت دارد: مژده خدا، حديث نفس، هتديد شيطان. . الّرؤاي ثالثه4
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 .2تر است شان راست. اصدقكم حديثا اصدقتكم رؤاي: كساىن كه راستگوترند رؤايى5



 نتيجه

ارى است كه پس از بينيم و در بني موجودات عامل شاهكدر بينش قرآىن، انسان را در اوج عظمت و اصالت مى
(. انسان موجودى برتر بر 14گويد: فتبارك اّلّل احسن اخلالقني )مؤمنون، خلقت آن، خداوند به خودش تربيك مى

زمني است، چراكه به مرحله خودآگاهى رسيده و داراى استعدادهاىي است كه حىّت فرشتگان فاقد آن هستند و  
 فىت است كه از خداوند است: علم حضورى و فعل اختيارى.كارهايش از روى اراده و اختيار و داشنت دو ص

وجود قابليت و استعدادهاى او سبب آگاهى از علم االمساء شد كه فرشتگان عاجز از اين آگاهى بودند )بقره، 
گونه قدرت ايدگريى و گسرتدگى انديشه و استعداد و تكامل علمى انسان اثبات شد و مسجود فرشتگان (. بدين33

ت. انسان از يك طرف روح خدا را در كالبد خود دارد و از طرف ديگر از آىب متعفن است و لذا مهيشه ابيد قرار گرف
استعدادهاى ابلقوه را ابلفعل درآورده، و انتخاب مسري كند طبيعتا خداوند اب صفت رمحاىن خويش در طى اعصار، راه 

كه در ابتداى دعاى ندبه، بعد از كند، مهچنانمعرىف مى شريعت و زندگى انبيا را به عنوان هبرتين الگوى رفتارى بشر
صلوات بر پيامرب گرامى، ستايش خداوند است بر ماجراىي كه تقدير اولياى او شده و نفس خود را خالص كردند براى 

 دانستند كه به عهد خود وفا خواهند كرد پس آانن را مقرب درگاهشريعت او، بعد از شرط اجراى زهد و مى
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خود و وسيله هبشت قرار داد. پس انسان اب قوه علم و آگاهى و مهچنني داشنت قدرت انتخاب در مكاتب اداين به 
شناسى اسالمى، هدف هناىي، تعاىل روح انسان است كه در طى مسري، اب تزكيه نفس دنبال چيست؟ در روان

صورت الگوهاى رفتارى )خط كاربرد عملى آن بهگريى انفعاىل و در واقع انطباقى اب دستورات قرآىن و  صورت موضعبه
، كه در آن دو چيز را به ارث هنادند: كتاب خدا و عرتت خويش را( مطرح «ص»مشى حديث ثقلني رسول اكرم 

(. گم شدن در مسري در اثر پريوى از 30است. هدايت اهلى، هدايىت است تكويىن و در فطرت او قرار دارد )روم، 
(. روح از اين حيث كه متعلق به عامل امر است، وجود حمض و خري مطلق است، و لذا 10هواى نفس است )مشس، 

حبث شناخىت و هنايتا هبداشىت در آن جارى خنواهد بود، اما از آجنا كه به قول مرحوم مال صدرا منزلگاه آن، تن است 
كند و ديگرى بعد حتريكى كه به قواى شود: بعد ادراكى كه از آن تعبري به عقل و انديشه مىدو بعد براى آن قائل مى

گريد، انسان گرفتار قفس عامل ماده شده، بدان شود. پس از وقىت روح جمرد به بدن تعلق مىنفس و قلب تعبري مى
شود، يعىن از جهت تعلق به تن، نفس و از جهت استقالل مهان روح و عامل اصلى در بيان اين دو نفس اطالق مى

ابشد، چراكه در قرآن كرمي، روح جمرد از حيث قواى فطرى انسان از مجله قدرت انتخاب مىوجه، مهان استعداد اي 
استقاللش نه اماره، نه لوامه و نه مطمّئنه گفته شده است و نفوس ثالثه )اماره، لوامه و مطمئنه( به علت در بند  

رى است و اينجا است كه نقش كشيده شدن مهان روح جّمرد است و لذا نفس در كشاكش در بدن دچار نوعى گرفتا
ايبد. اما عقل و قلب اي احساس كه مهان دو بعد منظور شده مرحوم مال صدرا هستند( از ضرورى شريعت عينّيت مى

 جّتليات نفس
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 شده است )من عرفه شوند. در فرهنگ اسالمى، شناخت نفس از ارزمشندترين معارف بشرى و اهلى معرىفحمسوب مى
 نفسه فقد عرفه ربّه:

هركه نفس خويش را شناخت، خدايش را شناخته است(. طبيعتا در حني بيدارى، انسان فقط وابسته به غرايز خود 
هاى خاصى اب برترى خاص نسبت به حيواانت تعبيه فيزيولوژيك او مكان -فعال نبوده، بلكه در سازمانبندى آانتوميك

پرى فرونتال و سيستم ليمبيك ويژه لبترين تفاوت او اب ساير موجودات در سيستم اعصاب بهشده است كه بيش
است، در تفاوت اب ميموهنا نيز اين امر وجود دارد. انسان به عنوان شاهكار خلقت داراى استعدادهاى ويژه است، از 

علم سايكوفيزيولوژى به عنوان اعمال برتر  مجله: قدرت تعّقل، تفّكر و تكّلم كه موجودات ديگر آن را ندارند و كه در
ها در حني خواب نيز اب انسان هستند؟ اين استعدادها شود. آاي اين فعاليت( خوانده مىhigher functionمغز)

تواند اب حافظه صورت خواب ديدن و اي رواي جتّلى ايبد، كه مىتواند به( مىREMدر خواب اب حركات سريع چشم)
هاى فيزيولوژيكى كم شده، در خواب اب حركات ( كّليه فعالّيتNREMاي نه. در خواب آهسته)نيز مهراه ابشد 

رسد كه سريع چشم مهه انمنّظم است، چراكه نفس انسان در عامل جّترد رفته و در هتييج است. در مورد روح به نظر مى
گ مغزى كه سيستم عصىب متوقف و گردد. در مر ات زمان مرگ ابيد در بدن ابشد و اب خروج آن، بدن متالشى مى

گردد، مهان  شود، خروج نفس رخ داده و اب خروج روح، سيستم قلىب عروقى نيز متوّقف مىارتباط فرد اب حميط قطع مى
گردد. در فرهنگ اسالمى، احكام و گونه كه در مرگ، روح و نيز نفس بدن را ترك كرده، سپس بدن متالشى مى

 اس در زندگى بشر وجود دارد كه مهگىهاى حسدستورات خاص در زمان
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قابليت تفكر و ابزنگرى عميق دارند، از مجله: در تولد نوزاد، دوران شريخوارگى، زمان بلوغ اي تكليف، زمان ازدواج، 
و قبل مرگ عكس يكديگرند، دوران ابردارى و شريدهى زانن و سراجنام مرگ، كه در بني اين ادوار، زمان نوزادى 

پذير است، حال آنكه در دوران پريى  چراكه فعل و انفعاالت نفساىن در نوزاد هنوز شكلى نگرفته و كامال آموزش
تر و آموزش و تربيت سخت است؛ چراكه نفس به دنبال الگوهاى رفتارى خاص به مرور شكل گرفته، تّصرف كمرنگ

هاىي صورت تكرارى دستور العملهاى روزمره بهدس اسالم براى متام فعالّيتدر آن امرى مشكل است و اينكه شرع مقّ 
دارد براى اجياد الگوهاى رفتارى است؛ چراكه در اثر تكرار و مترين مداوم در مسريهاى عصىب مواد شيمياىي خاص 

تر درازمدت  بيش تواند كواته مدت و اب تكرارشود كه مىترشح و سپس از الگوى ايدگريى شده حافظه ساخته مى
) modulation( (neuroهاى نوروترنسميرتى)گردد )تشكيل پالسىت سيىت(. مترين زايد سبب تعديالت سيستم

نظر پذيرى مغز است كه بهشود كه از ابزار ضرورى در برقرارى پالسىت سيىت است. پالسىت سيىت مهان قدرت فرممى
رسد نظر مىرفتارى خاص در زمان مرگ )سكرات مرگ( كه بهرسد عامل اصلى در تربيت نفس ابشد. الگوهاى مى

جدا است و اولياى « حافظه ماديّه»فرد در عامل ديگرى است )برزخ مرگى( انشى از يك قوه حافظه جمرد است كه از 



ى خدا اب حافظه جمرده در سكرات مرگ نيز ذاكرند. اين حافظه جمرده، مهان ملكوتى شدن نفس و احلاق آن به روح اهل
شود كه خداوند سبحان در قرآن كرمي، اپداش اين جماهدت و ممارست است كه كمال نفس اي نفس مطمّئنه انميده مى

 دهد )فجررا به هبشت خصوصى خود وعده مى
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ت كه در حني (. پس روح دميده شده از خداوند و جايگزيىن آن در قفس تن، مّولد نفس اس27 -30آايت 
ماند )روح( و طبيعتا در مرحله خواب ديدن، نفس آدمى به غليان آمده، موجب ها در بدن مىخواب، يكى از آن

 كنند.گردد. در زمان مرگ، روح و نفس، هر دو، تن را ترك مىمى REMهتييج در خواب

 هبداشت خواب

ضعيف شده است. ايشان فرمودند: آاي  امروزى فردى خدمت رسول خدا )ص( رسيد و عرض كرد كه حافظه -
 خواب قيلوله هم دارى؟ گفت: خري.

حضرت فرمودند: به خواب قيلوله برو. چه نيكو ايورى است خواب قيلوله بر بيدارى و عبادت شب. مهچنني 
 .1فرمايند: كسى كه شب اب وضو خبوابد چنان است كه متام شب را به عبادت احيا كرده است مى

فرمايند: مسلمان نبايد در حال جنابت خبوابد و جز اب وضو به ام على )ع( در تعليم به ايرانشان مىدر حديثى ام -
پذيرد و به او بركت رود، او را مىسوى خداوند متعال ابال مىبسرت نرود. هرگاه آب نيابد تيمم كند، زيرا روح مؤمن به

دهد و اگر فرا نرسيده ابشد، او را اب رمحتش قرار مىهاى دهد، هرگاه اپاين عمرش رسيده ابشد او را در گنجمى
 .33فرشتگان به بدنش ابز گرداند 

خيزى بگو، محد خداىي را كه روح مرا به من در حديثى از امام حممد ابقر )ع( آمده است: هرگاه از خواب برمى -
 .33ابزگرداند ات او را سپاس گومي و عبادت كنم 

 وجودنشوى واقف يك حلظه به اسرار 
 

 ات نه سرگشته شوى دايره امكان را

 

 )حافظ(
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 .390 -398(. مركز مطالعات اسالمى اسرتاسبورگ، مغز متفكر جهان شيعه، انتشارات جاويدان، ص 32)

 .488، ص 4(. خصال صدوق )مطابق نقل تفسري نور الثقلني(، ج 33)
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 هااى شفاخبش از جام گلعسل نوشني ابده



107، كربى عنربى اكمل106، فاطمه حسيىن جوادى105فريبا انصارى
 

 چكيده

َو » :69و  68ل، آيه ره حنها معرىف كرده است )سو اى شفاخبش براى متام انسانقرآن كرمي، عسل را به عنوان ماده
ِذي ِمَن اجْلِباِل بُ ُيواتً َو ِمنَ رَبَُّك ِإىَل  أَْوحى لثََّمراِت فَاْسُلِكي ُسُبَل اُشوَن. مُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ  ممَّا يَ ْعرِ َجِر وَ الشَّ   النَّْحِل أَِن اختَِّ

رُ َك آَل  ِإنَّ ِف ذلِ لنَّاسِ لِ فاٌء رَبِِّك ُذُلاًل خَيْرُُج ِمْن بُُطوهِنا َشراٌب خُمَْتِلٌف أَْلوانُُه ِفيِه شِ  و آنچه از سريه نبوى و  «ونَ يًَة لَِقْوٍم يَ َتَفكَّ
 است. ه غذاىيك ماددست رسيده دال بر امهيت استفاده از عسل به عنوان دارو و اي ياهل بيت مطهر )ع( به

______________________________ 
 (. كارشناس آزمايشگاه دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد1)

 دانشكده پزشكى دانشگاه شاهدرساىن (. كارشناس اطالع2)

 (. كارشناس واحد فرهنگى دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد3)
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ل مبادرت  نبور عسز رورش گردد، از مصراين ابستان كه به پهاى بسيار دور ابزمىآشناىي انسان اب عسل به گذشته
 .وسط بقراط حكيم ات بو على سينا در طب سنىتطور استفاده داروىي از آن تكردند و مهني

 سل موردبور عها جهت ساخت عسل توسط زنخواص عسل وابسته به نوع گياه و اي گياهاىن است كه شهد آن
كسري ا ىي اين اى و دارو انگيز تغذيهتر بشر از خواص اعجابگريد. گذشت زمان و شناخت بيشاستفاده قرار مى

اى )وجود يهواص تغذى از خهاى اجنام گرفته بسيار به دنبال داشته و امروزه اب پژوهشطبيعى كاربرد وسيع آن را 
و نقش آن در  و ...( لتهابها و امالح و آنىت اكسيدان ...( و داروىي )ضد ابكرتايىي، ترميم زخم، ضد اويتامني

 است. سيدهر ثبات هاى قلىب و عروقى، تنفسى، چشمى، لثه، دهان و ... به اپيشگريى و درمان بيمارى

ى ابشد و قطعا  هبت اهلين مو دست آمده شايد خبشى از اسرار شفاخبش )به تعبري قرآن كرمي( االبته آنچه اتكنون به
سعى  ن نوشتاراز شفاخبش بودن عسل بر انسان خواهد گشود. در ايترى را از ر  -هاى بيشگذشت زمان، دريچه

و خواص  خته شدهل شناعسل، گياهاىن كه اتكنون جهت توليد عس شده شناخىت از تركيبات موجود در عسل، انواع
 داروىي و درماىن آن ارائه شود.

                                                           
 (. كارشناس آزمايشگاه دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد1)  105
 رسانى دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد(. كارشناس اطالع2)  106
 (. كارشناس واحد فرهنگى دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد3)  107



 كلمات كليدى:

 عسل، قرآن، شفا
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 مقدمه

 خداوند حكيم در آخرين كتاب هدايت، قرآن كرمي موجودى كوچك از جهان خلقت به انم زنبور را مورد خطاب قرار
ها( كرده و بنا بر سنت تربيىت قرآن، اهل داده، او را مأمور ساخنت اكسريى شفاخبش از شهد زيباترين آفريدگان )گل

انگيز زندگى زنبور عسل و چگونگى توليد مصنوع آن، يعىن تفكر و انديشه را دعوت به تدبر در داستان شگفت
ِذي ِمَن اجْلِباِل بُ ُيواتً َو ِمَن  حىَو أَوْ » :69و  68عسل، كرده است )سوره مباركه حنل آايت  رَبَُّك ِإىَل النَّْحِل َأِن اختَِّ

َجِر َو ممَّا يَ ْعرُِشوَن. مُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك ُذُلاًل خَيْرُُج ِمْن بُُطوهِنا َشراٌب خُمَْتِلٌف أَْلوانُُه ِفيِه ِشفاٌء  الشَّ
ُرونَ لِلنَّاِس إِ   «نَّ ِف ذِلَك آَليًَة لَِقْوٍم يَ َتَفكَّ

 اند كه عبارتند از:پروردگار يكتا در اين آايت، نكات ظريف و اب امهيىت را اب تعبريى لطيف بيان فرموده

زنبور هاى خمتلف گياه را مورد استفاده قرار دهد. كند كه قسمت: خداوند به زنبور امر مىُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمراتِ   .1
هاى آن ها و ميوهكند، بلكه از ختمدان و دمربگها جهت ساخت عسل استفاده مىعسل نه تنها از ماده قندى گل

 تعبري كرده است. «ِمْن ُكلِّ الثََّمراتِ » ها بهبرد كه قرآن كرمي از مهه ايننيز هبره مى

ها و گياهان مورد عسل دارد كه بسته به نوع شهد گل هاى گوانگون عسل، اشاره به انواع: رنگخُمَْتِلٌف أَْلوانُُه* .2
هاى عسل وابستگى مستقيم به نوع امالح و تركيبات استفاده زنبور عسل متفاوت است. امروزه اثبت شده كه رنگ

 اى برخوردار است.اى ويژهموجود در آن دارد كه هركدام از خواص داروىي و تغذيه

انگيز، شفاخبش بدون حد و مرز )سن و جنس و نژاد( براى متام مردم و اعجاب: عسل اكسريى ِشفاٌء لِلنَّاسِ  .3
 سازگار اب ساختار
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فرمايند: كه گفتار حضرت رسول اكرم )ص( شاهدى بر اين امر است. حضرت مىفيزيولوژيك بدن انسان است؛ چنان
هاى روحى است. جسمى است و قرآن كرمي داراى اثر درماىن براى بيمارى عسل داراى اثر درماىن براى هر بيمارى

 .18، 13كنم بنابراين هر دو را براى مشا توصيه مى



اند، هيچ ها، عسل را به عنوان داروىي خالص و بدون هرگونه عارضه جانىب شناخته شده معرىف كردهحتقيقات و پژوهش
و انگفته پيدا است كه عوارض جانىب متعدد داروهاى شيمياىي، مزيت بيمارى وجود ندارد كه عسل عامل آن ابشد 

 كند.استفاده از مواد داروىي طبيعى، مانند عسل را دوچندان مى

 اترخيچه

انگيز، از هزاران سال پيش به عنوان يك غذاى مقوى و يك داروى شفاخبش در بني متام عسل، اين اكسري اعجاب
هاى هاى ابقيمانده از دوران مصر ابستان بيانگر استفاده انسان از عسل در گذشته -ملل كاربرد داشته است. نقاشى

آورى كنند و كردند ات بتوانند عسل را از كندوها مجعبسيار دور است. آانن براى دور كردن زنبورها از دود استفاده مى
ترى هاى بيشن در مناطقى كه گلكردند. مصرايطور از موم عسل براى مومياىي كردن فراعنه مصر استفاده مىمهني

وسيله شاخه درختان مثل بيد )جنس نرم( اي سفال وجود داشت )مسري رود نيل( براى تربيت زنبور عسل كندوهاىي را به
 .18، 15ساختند ات زنبورهاى عسل وحشى در آن جا جتمع كرده، عسل بسازند و چوب )جنس سخت( مى
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كردند خدااين چون خوراك شده و تصور مىدر يوانن ابستان، عسل يكى از هداايى گرانبهاى طبيعت حمسوب مى
 .18دانستند ها عسل را يك خوراك هبشىت مىاند و آنخوردند فناانپذيرند و ابدى گشتههبشىت مى

شود داروئى از مواد غذاىي درست مىگويد ك هر سال قبل درابره عسل مى 2500بقراط بنيانگذار طب يوانىن حدود 
گردد. عسل به اين دو شرط جوابگو است و او در درمان اكثر بيماريها از و متقابال هر غذاىي نيز جانشني دارو مى

 (.18كرد )مجله زمخها عسل جتويز مى

و معرفت است )در اب ظهور اسالم و نزول قرآن، اين كتاب آمساىن كه روشنگر مهيشگى راه انسان جستجوگر در علم 
دارد. خداوند به زنبور عسل سوره مباركه حنل(، اب بيان زندگاىن زنبور عسل آدمى را به تفكر وامى 69و  68آايت 

هاىي برگزيند و از متام مثرات تناول كند كه سازند خانههاىي كه مردم مىها و درختان و داربستكند كه در كوهوحى مى
تر امراض شود و شفاى بيشهاى خمتلف است كه از شكم او خارج مىاى مغذى اب رنگنتيجه تالش زنبور عسل ماده

است. اين آيىت است براى مردمى كه اهل تفكرند. خداوند در توصيف هبشت براى پرهيزكاران نيز به عسل اشاره 
براى رفع  فرمايد: در هبشت چهار هنر آب، شري، شراب طهور، و عسل مهيا است؛ يكىكند، آجنا كه مىمى

 (.15تشنگى، دومى براى تغذيه، سومى براى نشاط و چهارمى براى لذت و قوت )سوره حممد، آيه 

فرمايند: عسل، چه خوب نوشيدىن در رواايت اسالمى نيز امهيت عسل مورد توجه قرار گرفته است. پيامرب )ص( مى
 فرمايند: عسل، شفاى هرع( مى. امام على )17برد است، قلب را مراقبت و سردى سينه را از بني مى
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 .17دهد كند و دل را جال مىبيمارى است و بيمارى هم در آن نيست، بلغم را كم مى

اند. بو على سينا )فخر پزشكى ايران( دانشمندان تربيت شده مكتب اسالم عسل را در علم طب مورد توجه قرار داده
كند. عسل در طوالىن  تر و اشتها را زايد مىكند، نريو را بيشگويد: عسل اندرون را تقويت مىن مىدر كتاب قانو 

گويد: كردن عمر و حفظ قدرت و توان خبصوص در سنني ابالى عمر بسيار كارآمد است. اين دانشمند بزرگ مى
رود ابيد از چهل و پنج فراتر مى هاخواهيد جواىن خويش را مصون داريد عسل خبوريد و كساىن كه سن آناگر مى

صورت انن عسلى و آرد گندم براى خصوص اب گردوى كوبيده استفاده كنند. مهچنني عسل بهطور منظم عسل را بهبه
 هاى چركني مؤثر است.زخم و به هم آوردن زخم

د ساختمان عسل و خواص هاى بسيار ارزمشندى مور تر درابره عسل مهچنان ادامه دارد و اتكنون ايفتهحتقيقات بيش
 .18دست آمده است اى آن بهداروىي و تغذيه

 تعريف عسل

ها است كه زنبور عسل توسط گويند و عبارت از شهد گلعسل، يك واژه عرىب است كه در فارسى آن را انگبني مى
 كندوارد مى« كيسه عسلى»خرطوم كوچك خود آن را مكيده، از راه دهان به كسيه بسيار كوچك خود موسوم به 

 فارسى مصاحب در تعريف عسل چنني آمده است:« دايره املعارف»در 

 هاعسل مايع شريى و چسبناكى است كه توسط زنبور كارگر از شهد گل
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( خمتلف قرار گرفت در هادان زنبور عسل حتت أتثري دايستازهاى )آنزميشود و پس از آنكه در انحيه چيىنآورى مىمجع
شود. به عبارت ديگر، عسل مايعى است شريين، غليظ و چسبناك كه هاى مومى ساخته و پرداخته و ذخريه مىحجره

 .18شود آورى شده، به عنوان غذا ذخريه مىها و گياهان مجعتوسط زنبور عسل از شهد گل

درال ارائه شده كه عبارت است از: ترشح مواد توسط اداره غذا و داروى ف 1906تعريفى جامع از عسل در سال 
هاى  ايبد و درون سلولگردد، تغيري ماهيت مىآورى مىقندى درختان و شهد گل گياهان كه توسط زنبوران عسل مجع

درصد قند معموىل  8تر از درصد خاكسرت و كم 25درصد و  25تر از شود. رطوبت آن كمكندو ذخريه مى
ن شريين و داراى طعم خمصوص به خود است. مهچنني داراى بوى خاص بوده، متناسب اب  )ساكاروز( دارد، مزه آ

 (.18، 15كند است )گياهى كه زنبور عسل از آن تغذيه مى

 خصوصيات عسل



 . وزن خمصوص:1

تر است. بسته به درصد رطوبت در عسل و دماى حميط، وزن خمصوص آن متغري است. عسل نسبت به آب سنگني
 درصد: 14گراد و رطوبت درجه سانىت 20در دماى براى مثال 

SG( specific gravity )1/ 444 

51 .0 I moisture 2 0 C- SG- 1. 324 

081 I moisture 2 0 C- SG- 1. 714 

 . قوام عسل:2

صورت مايع روان ات مايعى غليظ اب چگاىل زايد ديده شده است. عسل مايع روان مانند عسل انواع عسل اتكنون به
 هاىاصل از گلح
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صنوبر، گل قاصدك، شكوفه پرتقال، درخت قهوه، گيالس، اوكاليپتوس؛ و عسل غليظ مانند عسل آويشن، عسل  
 گردان.كنگر، و عسل آفتاب

 . رنگ:3

انواع عسل ديده شده است. عسل اى ات قرمز در اى، و از قهوهطيف رنگى از سفيد ات سياه، از طالىي روشن ات قهوه
هلو سفيد رنگ، عسل گندم سياه تقريبا سياه رنگ، عسل گل قاصدك طالىي روشن، عسل كنگر و نعناع به رنگ 

 اى، عسل شكوفه گيالس سرخ متمايل به زرد، و عسل بيد به رنگ زرد.قهوه

ست كه بسته به نوع خاك حمل رويش  هاى انواع عسل، وجود مواد معدىن خمتلف در آن ايكى از داليل اختالف رنگ
 .15كند گياهان تفاوت مى

 . مزه عسل:4

گردان(، خيلى شريين )مانند عسل گيالس(، و انواع طعم كم شريين )مانند عسل صنوبر، شريين )مانند عسل آفتاب
 .15شريين كمى تلخ )مانند عسل گل قاصدك(، شريين كمى ترش )مانند عسل ليمو ترش( 

 . بوى عسل:5



بوى عسل، انشى از تركيبات آروماتيك اضافه شده از گرده گل است كه بستگى به عطر گل و گياه مورد استفاده 
 زنبور عسل دارد.

 .18، 15هاى مليسا و آويشن بسيار معطر هستند عسل

 ( :Hygroscopic. خاصيت هيگروسكوپيك)6

 .14گردد ورم و اي ادم مىعسل هيگروسكوپ است )من گري( و به واسطه اين خاصيت، ابعث كاهش 

7.PH عسل: عسل داراىPH  18( 3 /9اسيدى است )حدود. 

 مواد موجود در عسل

 مواد شناخته شده در عسل عبارتند از:
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 دهند:درصد از وزن عسل را قندها تشكيل مى 95ات  85. قندها: 1

ترين ( و مقدار بسيار انچيز مالتوز. مهيشه نسبت فروكتوز بيش%5روز )(، ساكا%38(، فروكتوز )%31گلوكز )
 5برابر قند گلوكز است. ميزان قند ساكاروز نبايد از  2 -2 /5برابر و ساكاروز  1 /7مقدار است. شرييىن فروكتوز 

شى از عسل درصد در عسل افزايش ايبد، زيرا در اين صورت بيانگر اضافه شدن شكر به عسل است. سطح كالرى ان
ترى دارد و اين زاىي كمدرصد نسبت به ساير قندها انرژى 40گردد كه در كل به مقدار قندها و ديگر تركيبات آن برمى

 شود.زاىي ابالى عسل ابعث اضافه وزن در فرد منىدر حاىل كه انرژى

كند و البته به رطوبت حميط دهد كه نبايد از اين مقدار جتاوز  درصد از وزن عسل را آب تشكيل مى 21. آب: 2
 ترى نسبت به مناطق ديگر كشور دارند.هاى مناطق مشاىل كشور رطوبت بيشپرورش گل و گياه بستگى دارد. عسل

. اسيدهاى آىل: گلوكونيك اسيد، استيك اسيد، اسيد سيرتيك، اسيد الكتيك، اسيد ماليك، اسيد اگزاليك، اسيد 3
رييك اسيد، فورميك اسيد، كلريدريك اسيد، فسفريك اسيد از مجله اسيدهاى آىل بوترييك، پريوگلواتميك اسيد، سوكس

 موجود در عسل هستند.

شوند. . اسيدهاى آمينه: اسيدهاى آمينه در عسل، هم منشأ گياهى دارند و هم توسط زنبور عسل توليد مى4
اسيد، گلواتميك اسيد، پرولني،   نوع اسيد آمينه آسپارتيك 16اسيدهاى آمينه آانليز شده در عسل عبارتند از: 

 گليسني، آالنني، سيستئني، والني، ايزولوسني ترئونني، فنيل آالنني، لوسني، و هيستيدين.
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شود. ها ايفت مىنوع آن در مهه عسل 4ترين مقدار در عسل است كه تعداد هفت نوع از اسيدهاى آمينه داراى بيش
 گردد.هاى ساخته شده در بدن زنبور عسل به عسل اضافه مىنوع اسيد آمينه توسط پروتئني 4رسد اين ظر مىنبه

 )پرولني، فنيل آالنني، هيستيدين، آسپارتيك اسيد، گلواتميك اسيد، آالنني، ترئونني(.

 هاى موجود در عسلآنزمي

هاى موجود در كند. اپيدارى آنزميآن را كنرتل مىشود و سرعت هاى شيمياىي مىآنزمي سبب سهولت اجنام واكنش
ماه نيمى از حمتوى آنزميى عسل طبيعى  17طور مثال اب گذشت عسل به حرارت و گذشت زمان حساس است. به

 ها عبارتند از:رود. اين آنزمي)حرارت نديده( از بني مى

 دانند.فته و منشأ آن را گياه مىكارر . آميالز: كه جهت جتزيه نشاسته و تبديل به آب و ساكاروز به1

 . كااتالز و فسفااتز.2

ها را به گلوكز و فروكتوز هاى ساكاروز شهد گل. اينوراتز )ساكاراز(: از غدد بزاقى زنبور عسل ترشح شده، مولكول3
 كند. اين آنزمي به حرارت حساس است و معيارى براى ارزش و كيفيت عسل است.تبديل مى

اين آنزمي از غدد گلوىي زنبور عسل ترشح شده، بر روى گلوكز اثر كرده آن را به اسيد گلوكونيك  . گلوكز اكسيداز:4
ترين اسيدى كه در عسل وجود دارد اسيد گلوكونيك است. كند. بيش)پراكسيد هيدروژن( تبديل مى H 2 o 2و

 ابعث ممانعت از فساد عسل در حني رسيدن آن است. H 2 o 2وجود
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. امالح معدىن موجود در عسل: پتاسيم، كلسيم، فسفر، مس، آهن، منيزمي، منگنز، روى، سيلسيوم، سلنيوم و به 5
هاى تريه نسبت به مقادير كم نيز يوهناى كبالت، كروم، فلور، ليتيوم، نيكل و گوگرد در عسل وجود دارد. عسل

 ها هستند.مينرال ترى ازهاى روشن حاوى مقدار بيشعسل

)اجياد تعادل در دستگاه عصىب، شاداىب و  Bهاى گروههاى موجود در عسل عبارتند از: ويتامنيها: ويتامني. ويتامني6
)مؤثر در ساخنت  B 3 (PP)ريبوفلودين(،) B 2)تيامني(، B 1زيباىي پوست، مو و انخن أتثري دارند(، ويتامني

)پريودوكسني( )براى فعاليت  B 6)پنتتانيك اسيد( )در نگهدارى شكل مو و توليد انرژى(، B 5مهوگلوبني خون(،
)توليد كننده   B 21)اسيد فوليك(، B 9)بيوتني( )جهت فعاليت اسيدهاى چرب ضرورى بدن(، B 8آنزميى بدن(،

ها را در خود يتامنيترين مقدار و عسل تصفيه نشده حاوى بيش E ,D ,K ,C ,Aهاى.هاى قرمز( و ويتامنيگلبول



تر در گردهاى داخل عسل حضور دارند. حرارت ابعث كاهش ميزان ها بيشدارد. نظر بر اين است كه ويتامني
 شود.هاى عسل مىويتامني

. يوهنا: آلومينيم، كلسيم، كروم، كبالت، مس، آهن، فلور، لتيوم، منيزمي، منگنز، نيكل، فسفر، پتاسيم، سلنيوم، 7
ها در عملكرد كبد، قلب و عروق، دستگاه هاى موجود در عسل هستند. اين يونرد و روى از يونسيلسيوم، گوگ

اميىن، سالمت پوست و مو و انخن، دستگاه گوارش، دستگاه عصىب، پيشگريى از افسردگى، خونسازى، 
نگر آلودگى سازى و أتثري عملكرد عضالت مؤثرند. وجود يون فلزات سنگني )مثل سرب( در عسل، بيااستخوان

 حميطى است.
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. هيدروكسى متيل فورفورال: اين ماده از مشتقات گلوكز است كه اگر ميزان آن در عسل زايد شود بدين معنا است  8
 .18، 15، 14كه عسل كهنه بوده، شكر به آن اضافه شده است 

 خواص درماىن عسل و أتثري آن بر سالمت انسان

هاى خمتلف، انواع امالح معدىن، و اسيدهاى آمينه، مهراه اب خواص آنىت اكسيدان، ضد ميكروىب، ضد وجود ويتامني
شود التهاىب، و نيز ترميمى عسل بر سالمت و رفع بيمارهاى انسان أتثري بسزاىي دارد كه در اين جمال به آن پرداخته مى

 .16براى بيماران، شفاى عاجل و قاطع است  فرمايند: عسل. امام كاظم )ع( مى18، 15، 11

 خاصيت ضد ميكروىب عسل

ها و التهاابت پوسىت از ديرابز مرسوم بوده و در طب سنىت ايران مورد استفاده قرار  استفاده از عسل جهت مرهم زخم
 گرفته است. براساس حتقيقات به عمل آمده خاصيت ضد ميكروىب عسل به سه عامل بستگى دارد:

 H 2 o 2گذارد و حمصول اين واكنشمي گلوكز اكسيداز: اين آنزمي بر روى قند گلوكز موجود در عسل اثر مى. آنز 1
خاصيت ضد  1939خاصيت ضد عفوىن دارد. در سال  H 2 o 2بر اكسيد هيدروژن و گلوكونيك اسيد است.

 گردد.برمى H 2 o 2انم گرفت كه اين خاصيت به آزاد شدن» Inhibin« ابكرتى عسل مشاهده گرديد و

ها است. كه در اى از كربوهيدراتشده. غلظت و فشار امسزى زايد عسل: فشار امسزى عسل حاصل حميط اشباع2
 اين حميط،
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ر گانيسيمى قادوار يچ ميكر هزى، روند. بنابراين در اين فشار امسها آب خود را از دست داده، از بني مىميكروارگانيسم
 هاى بيولوژيكى خود )تكثري اي رشد، توليد سم( نيست.به فعاليت

3.PH :عسلPh  ى رنده براامل ابزداسازد و بنابراين، يك عاست كه حميطى اسيدى را فراهم مى 3 /9عسل حدود
 ها است.رشد ميكروارگانيسم

زخم به وسيله عسل صورت گرفته كه نتايج  اتكنون در مورد اثر هببوددهندگى 1937اى از سال حتقيقات گسرتده
( ابعث ممانعت و اي Manuka)108هاى فوق، عسل، از مجله عسلمثبىت را به مهراه داشته است. بر اساس ايفته

ها از عسل براى زخم بسرت كه در بعضى از بيمارستانطورىشود بههاى انمربده زير مىها و قارچمهار رشد ابكرتى
 شود:استفاده مى

وىل، رتايسه، اشرشياكنرتوابكنس، استافيلوكوك اورئوس، اسرتپتوكوك پيوژنز، ابسيلوس اسرتوترموفيلوس، كانديدا آلبيكاا
 الكتوابسيل اسيدوفيلوس، هليكوابكرت پيلورى و ساملونال.

موش  هاى اپى تيال رودهولمشاهده گرديده كه عسل مانع چسبيدن ابكرتى ساملونال به سل In Vitroالبته در شرايط
 شود.مى

 مهچنني اثر ضد ابكرتى عسل در رژمي غذاىي نيز مشاهده گرديده است.

در موش  Mycotoxinبر اين اساس، افزودن عسل به رژمي غذاىي منجر به ممانعت از اثر مسيت ميكوتكسني)
 [.18، 15، 14، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 1سورى شده است ]

______________________________ 
آيد كه به دست مىبه Manuka ,pinus SPP Leptesperium Scoparium(. اين عسل از گياه1)

 گويند.مى Unique Manuka Factorآن
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 پوست

و مهچنني  A ,B ,Cهاى گروهبلوط و قاصدك به دليل داشنت انواع ويتامنيانواعى از عسل، مانند عسل درخت 
امالح آهن و روى و سلنيوم در شاداىب پوست مؤثرند. مهچنني عسل به دليل دارا بودن مواد ضد التهاىب و كاهندگى 

گريد. خاصيت   تواند براى استعمال بر روى پوست و موضع زخم مورد استفاده قرارحتريكات اجياد شده پوسىت مى
                                                           

 Manuka Factor Uniqueآيد كه به آندست مىبه Manuka ,pinus SPP Leptesperium Scoparium(. اين عسل از گياه1)  108

 گويند.مى



گويد: عسل بسيار خوب آن است  شود. ابن سينا مىهيگروسكوپيكى عسل ابعث تسريع در خشك شدن زخم مى
بو بوده، رنگش متمايل به سرخى ابشد. طبيعت عسل گرم است و اگر آن را اب منك خملوط  كه كامال شريين و خوش

است. از عسل لوسيوىن هتيه شده كه اثر حمافظىت براى كننده هاى كبود مبالند درمانكنند و به طور مكرر به لكه
 .15، 14، 2شود پوست سر داشته، ابعث كاهش ريزش مو و حتريك رشد مو مى

 دستگاه گوارش

دهد و در خاطر اثر ضد التهاىب و ويسكوزيته زايد در معده اب اسيد آن خملوط شده، غلظت آن را كاهش مىعسل به
طور عسل خالص )مانند عسل هلو، خم حاصل از هليكوابكرتپيلورى مؤثر است. مهنيدرمان زخم معده، از مجله ز 

ايسه، مانند ساملونال، ليموترش، نعناع، اكليل امللك، متشك، ابدرجنبويه و مرزه( در انبودى بسيارى از آنرتوابكرتى
يبوست، كندى حركات  هاى گرم منفى و مثبت مؤثر است. مهچنني عسل در رفعشيگال، ايكوالى و ساير ميكروب

اى و معده، دشوارى هضم، رفع نفخ روده و معده، تنبلى معده، دردهاى كبدى و تنبلى صفرا، اى، التهاابت رودهروده
 .15، 11، 8، 4دفع صفرا، رفع بلغم، مؤثر است 
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نشاند و مانع از تلخه سياه )سودا( دهد، صفرا را فرو مىفرمايند: عسل، بلغم را اپاين مىحضرت امام رضا )ع( مى
 .17شود مى

 ها و جمارى ادرارىكليه

هاى كليه و مثانه و  كننده سنگعسل به دليل پروتئني كم و مقدار انچيز منك به عنوان يك مدر عمل كرده، و برطرف
ه است. و در جلوگريى از احتباس آب مؤثر دهنده دردهاى كليوى و رفع التهاابت جمارى ادرارى و عفونت مثانكاهش

 .18، 15، 14است؛ مانند عسل گل قاصدك 

 دستگاه تنفسى

ها شده و عملكرد خماط را عسل به دليل خلطآور بودن و خاصيت ضد سرفه خود ابعث رقيق ساخنت ترشحات انيژه
ها، بيىن و  گلودرد، التهاب سينوس  خبشد. مهچنني جهت رفع التهاب تنفسى، سرفه، آسم، آنفوالنزا، زكام،هببود مى

 .18، 14هاى ابدرجنبويه، اوكاليپتوس، زوفا، و آويشن ها مؤثر است، مانند عسلگوش و لوزه

فرمايند: هركسى خبواهد در فصل زمستان خود را از انواع سرماخوردگى حفظ كند ابيد هر حضرت امام رضا )ع( مى
 .17نوبت مقدار كمى عسل ميل كند  3روز 



 تگاه عصىبدس

خواىب، بد خواىب، اضطراابت انشى از ايئسگى، عسل داراى آاثر سداتيو آانلژزيك است و براى اضطراب، ىب
 افسردگى، درد شقيقه، سرگيجه و
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 .18، 15، 14هاى اوسطوخودوس، شبدر، و اوكاليپتوس تواند استعمال شود؛ مانند عسلسردرد مى

 قلب و دستگاه گردش خون

اى بر ضرابن كنندهاعتقاد بر اين است كه وجود مقدار كم استيل كولني و آدرانلني آزاد و كنژوگه در عسل، اثر متعادل
ها در ديواره قلب و اپيني آوردن فشار خون دارد. عسل، گردش خون در عروق را تسهيل كرده و از رسوب چرىب

 كند.عروق جلوگريى مى

هاى اطراف بلوط، درخت ازگيل، و گندم سياه ابعث جتزيه چرىبهاىي مانند عسل شاهازهاى موجود در عسلدايست
 .18، 17، 15، 14كند قلب و عروق شده، از بروز گرفتگى عروق و تصلب شرايني جلوگريى مى

 سازىخون

و اسيد فوليك مورد نياز در آن ها سازى، مانند آهن و مس و ويتامنيهاى مؤثر در خونعسل به دليل حضور يون
 .18، 15، 14سازى ابشد؛ مانند عسل حاصل از درخت زردآلو و ليموترش تواند مكمل خوىب جهت خونمى

 كننده سيستم اميىنعسل به عنوان حتريك

هاى خمتلف هستند و بيش از حد عسل در بيماراىن كه مبتال به بيمارهاى نقص سيستم اميىن اي سرطان و عفونت
، 15، 14شود كننده سيستم اميىن و مصرف آن اب شري توصيه مىاند، هم مغذى است و هم حتريكضعيف شده

18. 
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 هاى چشمىدرمان بيمارى

رنيه هاى قابكرتايل عسل، استفاده از آن براى رفع ورم پلك، ورم ملتحمه زخمبه دليل خاصيت هيگروسكوپيك و آنىت
در سوختگى چشم از عسل استفاده شد كه سوختگى بدون  1983هاى چشمى مؤثر است. در سال و عفونت

 .18، 15، 14عفونت هببود ايفت. مهچنني آاثر عسل در درمان كااتراكت مشاهد شده است 



 أتثري عسل در حافظه

 .17ل و كندر برد: قرائت قران، عسز بني مىكند و بلغم را اچيز حافظه را افزون مى 3فرمايند: پيامرب اكرم )ص( مى

 دهان و دندان

ت ز ضايعاريى اشود و به دليل خاصيت ضد ميكروىب در پيشگها مىها و سفيدى دندانعسل ابعث سالمت لثه
ت گذارى در معرض حتريكالهها به دليل لو ها و دهان آنويژه در افرادى كه در وضعيت كما قرار دارند و لثهدهاىن، به

دهان هتيه  ز لثه واافظت مكانيكى قرار دارند مؤثر واقع شده است. در ايتاليا، خملوطى از عسل و گالب جهت حم
 .18، 15، 14شده است 

 عسل و دايبت

بر قند خون  رامى كهثري آرغم شرييىن بيشرت عسل نسبت به قند فروكتوز و قندهاى موجود در شكر، به دليل أتعلى
 .12نند تفاده كاط استوانند از عسل به عنوان جايگزين قند و شكر، البته اب احتي مىدارد بيماران دايبىت
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 عسل و پرتونگارى

حم( ر ن گردن ها )سرطااز عسل به عنوان سدى در برابر اشعه حاصل از پرتونگارى در درمان بعضى از سرطان
شود. اين ف مىى مصر ون سياهرگى پيش از هر جلسه درمان به وسيله راديوسكوپاستفاده شده است. از طريق در 

 .14برد را از بني مى Xتزريق، عوارض انشى از پرتو

 گريىنتيجه

توان به عنوان اب توجه به آايت قرآن كرمي و رواايت اهل بيت )ع( و مهچنني براساس حتقيقات اجنام شده، عسل را مى
ها و اجياد خمتلف استفاده كرد و أتثري آن را در پيشگريى از بيمارى 109غذاىي روزانه براى سننيمكمل غذاىي در برانمه 

 زاىي به چشم ديد.سالمىت و انرژى

 منابع

                                                           
ها و تر از يك سال به دليل هضم نامناسب قندهاى موجود در آن و حضور گرده گل(. بنا بر نظر محققين، عسل براى كودكان كم1)  109

 شود.طور احتمال وجود اسپور باكترى بوتولينوم بر اثر آلودگى محيطى توصيه نمىهمين



______________________________ 
ن و آوجود در مدهاى تر از يك سال به دليل هضم انمناسب قن(. بنا بر نظر حمققني، عسل براى كودكان كم1)

 شود.صيه منىطى تو طور احتمال وجود اسپور ابكرتى بوتولينوم بر اثر آلودگى حميها و مهنيحضور گرده گل
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 (. مكارم شريازى، انصر، تفسري منونه.13)

ه جوان، ، انديش«لالت زنبور عسدرماىن حمصو  -اثرات داروىي»(. نياكان الهيجى، حممد رضا، معصومى، ثراي 14)
1373. 

 .2002لتوزيع، اشر و (. صوىف الكوست، اسرار العالج ابلعسل، بريوت: شركت دار الفراشت للطباعت و الن15)

 .1350(. سرور الدين، حممد، طب الكبري اي فرشته جنات، هتران، عطاىي، 16)

ار ى، قم، دصابر  ترمجه حسني(. رى شهرى، حممد، دانشنامه احاديث پزشكى )موسوعه احلاديث الطبيه(، 17)
 .1383احلديث، 

(18) 

www. iranhoney. com www. tebyan. ir, wwww. google. com 

. 
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 هاى قرآن در مورد روابط جنسىآموزه

112، آزيتا كياىن آسيابر111معصومه حيدرى 110شفيقه حممدى تبار
 

 چكيده

نيازهاى انسان ميل جنسى است و ارضاى صحيح اين غريزه، نقش مهمى در آرامش روح و روان ترين يكى از مهم
طور انسان دارد. آيني مقدس اسالم اب ظرافت متام، اين نياز طبيعى انسان را مورد توجه قرار داده و پريوان خود را به

                                                           
 نشگاه پرستارى شاهد(. اعضاى هيأت علمى دا3و  2و  1)  110
 (. اعضاى هيأت علمى دانشگاه پرستارى شاهد3و  2و  1)  111
 (. اعضاى هيأت علمى دانشگاه پرستارى شاهد3و  2و  1)  112



خواهد در كنار ارضاى اميال ىدقيق رهربى كرده است. هدف اسالم، تنها ارضاى غريزه جنسى نيست، بلكه م
هاى تشكيل خانواده، آميزش و ترين انگيزهجنسى، كانون گرم و اب صفاى خانواده را نيز بنا هند؛ زيرا يكى از اصلى

 أتمني نياز جنسى است و زن و شوهر در أتمني و

______________________________ 
 د(. اعضاى هيأت علمى دانشگاه پرستارى شاه3و  2و  1)
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صورت مطلوب و اشباع جنسى يكديگر الزم است فوق العاده هوشيار و دقيق ابشند و اين خواسته طبيعى را به
مشروع جوابگو ابشند و از جهت كمى و كيفى طورى رفتار كنند كه عالقه و عشق يكديگر را جذب كنند ات عنان 

 قرار بگريد.قلبشان در اختيار يكديگر 

كند كه نيازهاى فطرى ابيد در چارچوب تعيني شده ارضا كرد و عدم ارضاى صحيح ابعث اسالم مكرر توصيه مى
 وجود آمدن انواع خمتلف اختالالت تلقى شده است.به

 ها:كليد واژه

 قرآن، روابط جنسى

 مقدمه

ما انسان را در )مقام( احسن »ه شده است: از ديدگاه قرآن، انسان موجودى است كه به هبرتين صورت ممكن آفريد
مهه قدرت و ارزش و (. مهني موجودى كه داراى اين4تقومي )و نيكوترين صورت در مراتب وجود( بيافريدمي )تني، 

اى درست و صحيح خالقيت است، نيازها و حوائجى دارد كه خداوند متعال در وجودش قرار داده كه ابيد به شيوه
ترين اين نيازها، ميل جنسى است. ارضاى صحيح و بقاى نسل خود را تضمني كند. يكى از مهمارضا شود ات حيات 

هاى رواىن غريزه جنسى، نقش مهمى در آرامش روح و روان انسان دارد. اگر اين نياز ارضا نشود عوارض و انراحىت
الت خاصى قائل است؛ نه به آن فراواىن براى شخص و جامعه اجياد خواهد شد. اسالم براى اين غريزه، ارزش و اص

پذيرد. بلكه معتقد است كه ابيد بندوابرى جنسى درآيد مىصورت ىباى كه بهگونهكند و نه آن را بهتوجهى مىىب
 غريزه جنسى از راه صحيح آنكه ازدواج است ارضا شود و
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شود. هدف اسالم، تنها ارضاى غريزه جنسى نيست، بلكه مى ارضاى صحيح آن موجب آرامش رواىن انسان
خواهد در كنار ارضاى اميال جنسى، كانون گرم و ابصفاى خانواده را نيز بنا هند. آيني مقدس اسالم اب ظرافت مى

 طور دقيق رهربى كرده است.متام، اين نياز طبيعى انسان را مورد توجه قرار داده، پريوانش را به

دهد ات از معضالت و احنرافات جنسى هاى ويژه تربيىت براى كودكان و نوجواانن را به والدين ارائه مىمهاسالم بران
 دهد.كند و انتخاب درست مهسر را مد نظر قرار مىعمل آورد و سپس توصيه به ازدواج مىجلوگريى به

 اى الزم را در اين ابب ارائه داده است.هاسالم، زن و شوهر را در خلوت خانه نيز رهربى و راهنماىي كرده و توصيه

 حبث

هاىي در فرهنگ غرب، دو نظريه متضاد ارائه شده كه يكى افراطى و ديگرى تفريطى است. نظريه تفريطى در آئني
هاى فرويد و چون بودائيسم و مسيحيت حتريف شده وجود دارد. نظريه افراطى در مورد غريزه جنسى را ابيد در انديشه

پذيرد و نه نظريه افراطى را. اسالم براى راسل سراغ گرفت. اسالم در مورد نياز جنسى، نه ديدگاه تفريطى را مىبرتراند 
صورت اى كه بهكند و نه آن را به گونهتوجهى مىاين غريزه، ارزش و اصالت خاص قائل است؛ نه به آن ىب

ه جنسى از راه صحيح آنكه ازدواج است ارضا شود و پذيرد، بلكه معتقد است ابيد غريز بندوابرى جنسى درآيد مىىب
و از آايت اهلى آن است كه براى مشا از جنس خوداتن »شود: ارضاى صحيح آن موجب آرامش رواىن انسان مى

 جفىت بيافريد كه در بر او آرامش
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 برقرار فرمود. در اين امر نيز براى مردم اب فكرت ادله علم و ايفته و ابهم انس گرييد و ميان مشا رأفت و مهرابىن
پزشكى به ارزش و شناسى و روانها قبل از اينكه علومى چون روان(. قرن21)روم، « حكمت حق آشكار است

به امهيت ارضاى صحيح  لَِتْسُكُنوا ِإلَْيها» امهيت ارضاى غريزه جنسى در آرامش روحى انسان دست ايبند، قرآن اب بيان
زُيَِّن لِلنَّاِس » غريزه جنسى اشاره كرده است. دليل ديگر بر تكويىن بودن غريزه جنسى از ديدگاه اسالم، اين آيه است:

َهواِت ِمَن النِّساِء َو اْلَبِننَي َو   ها از زانن و فرزندان )آل عمران،براى مردم زينت داده شد حمبت خواستىن ...«:ُحبُّ الشَّ
14.) 

خواهد در كنار ارضاى اميال جنسى، كانون گرم و ابصفاى هدف اسالم، تنها ارضاى غريزه جنسى نيست، بلكه مى
حالل شد »خانواده را نيز بنا هند. اسالم مسائل جنسى را در چهارچوب نكاح و ازدواج مورد بررسى قرار داده است. 

داند كه مشا بوديد ها هستيد. خدا مىهستند و مشا لباس آن بر مشا شب و روز آميزش اب زاننتان. ايشان لباس مشا
كرديد بر خوداتن، پس توبه مشا را پذيرفت و عفو كرد. مشا را، پس اكنون مباشرت كنيد ايشان را و خبوانيد خيانت مى

 (.187آنچه را نوشت بر مشا )بقره، 



 اسالم اهداف زير را براى ازدواج در نظر گرفته است:

( 5( حفظ نظم و نظام جامعه، 4( آرامش رواىن، 3( استمرار و بقاى نوع، 2يميت و عشق و دوسىت، ( اجياد صم1
ترى داده شده و در رواايت اسالمى، حىت عشق ارضاى صحيح اميال جنسى. در اسالم به موضوع عشق امهيت بيش

 به شريك زندگى مايه فضيلت و اميان تلقى شده است.

تر دوست داشته ابشد فضيلت اميانش امام صادق )ع( فرمود: هر قدر مرد، زن را بيشگويد: شنيدم ابو العباس مى
 . از امام صادق )ع( در2زايدتر است 
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 .3« مند و پريو ما ابشد ابيد عاشق و دوستدار مهسر خويش گرددهركسى عالقه»مورد عشق به مهسر آمده است: 

 هاى الزم را دارد:ضاى ميل جنسى را در امر ازدواج كامال مد نظر داشته و در حمورهاى زير توصيهاسالم بعد ار 

 ( دستورات حني آميزش.4( دستورات قبل از آميزش، 3هاى آميزشى، ( توصيه2( انتخاب مهسر، 1

 انتخاب مهسر

اند كه ازدواج در ليه خود متذكر شدههاى عمو مراجع ديگر شيعه در رساله« النكاح»شهيد اثىن در كتاب شرح ملعه، 
اصل، يك عمل مستحب مؤكد است و اما اگر كسى در اثر نداشنت مهسر مرتكب گناه گردد و اي به زمحت بيفتد 

. در 6و  5و  4هاى جنسى جنات دهد واجب است زن بگريد و خود را از ارتكاب به حرام و از حتمل انراحىت
هاى اخالقى و اعتقادى ابيد كسى را انتخاب كند كه عالوه بر رعايت جنبههرحال، وقىت فرد قصد ازدواج كرد 

 موجبات رضايت خاطر او را فراهم سازد و ارضاى مطلوب جنسى نيز حاصل شود.

اند و اسالم اجازه داده كه به هنگام گزينش مهسر به بدن زن نگاه شود. اب اين فتوا، متام مراجع عصر موافقت كرده
 اند.ها احتياط كرده گلپايگاىن )ره( در نگاه كردن به غري از صورت و دستفقط حضرت آية اّللّ 

 طرازانتخاب مهسراىن هم

اب مهانندان خود ازدواج كنيد؛ از ازدواج اب امحق و  ...«: و انكحو االلفاء »فرمايد: ابره مىپيامرب اكرم )ص( در اين
 هوش بپرهيزيد، زيرا مهنشيىن ابكم
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 .7امحق، مايه اندوه و بال و فرزندش نيز مهمل و بدخبت است 



 توصيه به آميزش

شود و ترك آميزش گناه مشرده شده است. بعد از اينكه مهسر شايسته انتخاب شد موضوع آميزش جنسى مطرح مى
ست: بوى خوش عطر، زن، و روشىن سه چيز از دنياى مشا براى من دوست داشتىن ا»فرمايد: رسول اكرم )ص( مى

 .7چشم من در مناز است 

 دستورات قبل از آميزش

هاى خود را متيز كنيد و موهاى خود را كم كنيد. مسواك بزنيد و آراسته و اپكيزه پيامرب اكرم )ص( فرموده است لباس
زن و شوهر براى يكديگر يكى از  ابشيد كه قوم بىن اسرائيل چنني نكردند ات زاننشان زانكار شدند و لذا آرايش كردن

شود: ها اشاره مىهاى بسيار مهم اسالم است. اين امر فوايدى زايدى به دنبال دارد كه به چند مورد از آنتوصيه
حتريك رفتارهاى جنسى مطلوب طرفني، حفظ اميان و عفاف و اپكى و جلوگريى از گناه، ارضاى جنسى كامل، 

 .8مندى و وفادارى زوجني نسبت به يكديگر ام يك عمل استحباىب، عالقهآرامش رواىن و حفظ شاداىب، اجن

 دستورات قبل از آميزش براى زوجني جوان

كليه حركات و برخوردها و كيفيت سلوك عروس و داماد در خنستني شب ازدواج ات آخر عمر، فراموش نشدىن است و 
 ها بدون ترديد درفرموده كه مراعات آنلذا شرع مقدس اسالم آداب و مرامسى خاص براى اين شب بيان 
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اى كه دو جوان زوجني جوان و فرزندان آانن و زندگى مشرتكشان مؤثر خواهد بود. در رواايت اسالمى آمده حلظه
 نند.كنند در شب صورت گريد، دو ركعت مناز بپا دارند و خدا را محد كزندگى مشرتك را شروع مى

كند. هم از حلاظ فيزيكى و هم از حلاظ رواىن در زمينه مسائل جنسى آموزش الزم را بدهد؛ زيرا الزمه اسالم سعى مى
خواهد اين دو انسان يك آميزش مطلوب، آرامش خاطر است و شب براى آرامش است. ديگر اينكه اسالم مى

 ها است.مضطرب را آرام سازد و ايد خدا هبرتين آرامش خبش

 دو ركعت مناز در كنار حجله خواندن، آرامش خاص به طرفني خواهد داد.

هايش را درآور ات درآيد كفشگويد: اى على چون عروس به خانهگونه سخن مىپيامرب اسالم )ص( اب داماد خود اين
 آن، جلب حمبت ترين أتثري رواىنكه كم  9ات بنشيند و اپهايش را بشوى و آب آن را در خانه ات منتهاى خانه بپاش 

فرمايد: اين كار مهسر است و زن نسبت به خانه نگرشى مثبت پيدا خواهد كرد. در ادامه اين حديث پيامرب )ص( مى



هاى كند كه سرمنشأ بسيارى از بيمارىها را انبود مىها و اضطرابخبشد. آرى اسرتسعروس را از ديوانگى رهاىي مى
 رواىن است.

 مالعبه و معاشقه

فرمايد: زماىن كه يكى از مشا اراده داند و مىاكرم )ص( آميزش قبل از مالعبه را جور و جفا نسبت به مهسر مىرسول 
 آميزش اب مهسرش را كرد.

. بر اساس حتقيقات اجنام شده حد اكثر زمان 10مانند پرندگان نباشيد، بلكه بعد از مالعبه اقدام به آميزش كنيد 
 2دقيقه است و حد اقل آن به حمض ملس و متوسط اوج لذت جنسى مرد  20حتريك كه براى مرد ثبت شده 
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دقيقه است كه اگر اين تفاوت مورد توجه قرار  10كه متوسط الزم براى اوج لذت جنسى زن دقيقه است، درحاىل
مالعبه و معاشقه صورت گريد ارضاى جنسى  آيد، در صورتى كه اگرنگريد براى مهسر مشكالت زايدى به ابر مى

 مهزمان براى هر دو حاصل خواهد شد.

 دستورات حني آميزش

پيامرب اكرم ». آميزش در خفا: حمل آميزش ابيد طبق دستور اسالم در ااتقى مصون و حمفوظ از نظاره ديگران ابشد. 1
به جستجوى روزى رفنت و پرهيز و احتياط از  فرمود از كالغ سه چيز را بياموزيد: هنفته داشنت آميزش، ابمدادان

 .7ديگران 

 . پرهيز از آميزش در حال قيام.2

ها سبب پيدايش احنرافات جنسى . اجتناب از آميزش به حال عرايىن حمض. گفته شده است كه آميزش عراين انسان3
 شود و شايد اب اين عمل، احرتام متقابل خمدوش شود.مى

 اگانه براى نظافت.. استفاده از دستمال جد4

 . اجتناب از روبه قبله و پشت به قبله بودن در هنگام آميزش.5

اي على اب تفكر »فرمايد: جاى مهسر خود هنگام آميزش. رسول اكرم به على مى. اجتناب از ختيل زن ديگر به6
عواطف مرد نسبت به  اين ختيل از عواطف و حمبت زن نسبت به مرد و از«. شهواىن زن ديگر اب زن خود آميزش نكن



كاهد و از طرف ديگر، ممكن است مشكالت ارضاى جنسى نيز پيش آورد؛ چون گفته شده كه زن زن خودش مى
 تر از زن خود آدم ابشد طبق اصولهاى رواىن متأثر است و اگر آن زن چركنيفقط در برابر حمرك
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آورد و از يك طرف اش را فراهم مىدهد و موجبات سردمزاجىع را به مهسر خود تعميم مىسازى اپولف، موضو شرطى
 ديگر، حتريك زن را به أتخري خواهد انداخت.

. آميزش در حالت آرامش خاطر. اسالم آميزش در كشىت، هنگام خسوف و كسوف، اول شب، هنگام عزميت به 7
 .8سفر، بعد از ظهر و ... را منع كرده است 

و افراط در عمل جنسى را مضر « خري االمور اوسطها»داند كه الم آميزش جنسى را هم مهانند ديگر اعمال مىاس
فرمايد: هركس بقاى عمر را خبواهد صبحانه را زودتر و از غذاى بكر و كامل خبورد،  داند. پيامرب اسالم )ص( مىمى

 .11 زانن را كاهش دهد كفش خود را نيكو انتخاب كند، لباس سبك بپوشد، و جمامعت اب

. توصيه به نزديكى ات ارضاى كامل. اسالم آميزش انقص را براى سالمىت مضر دانسته است. در روايىت آمده: 8
كسى كه خبواهد به سنگ مثانه و حصر بول گرفتار نشود ابيد موقع انزال شهوت جلو مىن را نگريد و آميزش اب زن »

تر كاجموىي كند تر تسليم شهوت خود شود و از زانن بيشفرمايد: هركس بيشمىامام على )ع( «. را طوالىن نكند
 .7دهد نريوى عقل و ادراك خود را از دست مى

 گريىنتيجه

هاى ترين امور زندگى برانمهاسالم، دين فطرت است و مهه نيازهاى فطرى انسان را مورد توجه قرار داده و در جزئى
 خاصى را وضع كرده است.

 مورد مسائل جنسى نيز اسالم مسائل جنسى را در چهارچوب نكاح ودر 
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ازدواج مورد بررسى قرار داده و زن و شوهر را در خلوت خانه، رهربى و راهنماىي كرده است. پيامرب اسالم )ص( و 
ى خود فرد، اختالف در زندگى زانشوىي و ائمه )ع( عدم اطالع از حنوه ارضاى نيازهاى جنسى را عامل تباه

اند. اسالم به زن و مرد سفارش كرده ات نيازهاى جنسى خود را برآورده سازند، اما در مشكالت فرزندان تلقى كرده
 چهارچوىب قانوىن و طبيعى.

 منابع



 (. قرآن كرمي.1)

 (. حقوق خانواده، على اكرب ابابزاده.2)

 .8(. روضه املتقني، ج 3)

 شهيد اثىن، شرح اللمعه، كتاب النكاح.(. 4)

 (. مهان.5)

 (. رسائل عمليه مراجع شيعه.6)

 .5(. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 7)

 سازى.نژاد، ازدواج مكتب انسان(. رضا اپك8)

 (. ابو نصر حسن طربسى، مكارم اخالق.9)

 (. عالمه جملسى، حبار االنوار.10)

 توانيد صد سال زندگى كنيد، انتشارات حسام.ليال حمراىب، چگونه مى(. ويلنا اس. وودرف، ترمجه 11)

 5، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 جلد دوم

 فهرست مطالب

 11پيشگفتار اّول 

 15پيشگفتار دّوم 

 23شفا از منظر قرآن 

 حممود غالمرضا مريزائى

 35عبور از مفهوم ظاهرى اشارات قرآىن در احياء جمدد 



 فرزانه منديه -كاظمى  عبد احلسن

 MS 45بررسى اثر آايت فاحته الكتاب و سوره توحيد روى بيمارهاى اتالمسى ماژور و مولتيپل اسكلروز

 فرزانه مفتون -اكرم جهانگري

 57كهولت در قرآن 

 عبد احلسني كاظمى

 6، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 73آلزامير در آينه قرآن و علم 

 فردحممد شكارى -سيد داود تدريسى -مينو اسد زندى

 87هاى قرآن اى از طب پيشگريى در آموزهمنونه

 عباس جعفرى شكيب -زهرا حمتشم امريى

در قرآن جميد، )كه به ولوج روح نيز مشهور شده است( و ارتباط آن اب  مُثَّ أَْنَشْأانُه َخْلقاً آَخَر، شناخىت از مفهوم
 107مراحل رشد جنني از نظر پزشكى 

 حممود فرهودى -منريه جهانيان

 113بررسى علمى علل حرمت جمامعت اب مهسر حائض از ديدگاه قرآن كرمي 

 انصر مريازى

 132كدام مرد؟ كدام زن؟ رويكردى نو به آايت قرآن درابره اهداء اسپرم و رواين 

 سيد مهدى موحد ابطحى

 144هبداشت زانشوئى و مسائل جنسى از ديدگاه قرآن و طب 

 يد دانشگرجم



 7، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 166نگاهى به خرما و خواص آن در آايت قرآن كرمي و رواايت اسالمى 

 على اكرب فالح -حممد امحدى

 176فوايد عسل از ديدگاه قرآن، احاديث و حتقيقات پزشكى امروز 

 عفت شهرآابدى، علريضا شهرآابدى، منور اندرى

 192أتثري آن بر ريسك فاكتورهاى قلىب عروقى عسل، معجزه قرآىن و 

 سيده زهرا يعقوىب -سيد حممد رضا پريزاده سيده فاطمه يعقوىب -نرجس السادات يعقوىب -جميد غيور مربهن

 218اى از قرآن به روى علم هسته انگور دريچه

ميكروىب، ضد سرطاىن و آنىت آورى استخراج عصاره هسته انگور و ارزايىب خصوصيات ضد )پژوهشى در ارتباط اب فن
 اكسيداىن آن(

 اكرم حيدرى -حممد ابقر حبيىب جنفى -امري ساالرى

 225 )ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا( -بررسى بزرگرتين دستور آمساىن تغذيه در قرآن

 منصور حسيىن -اكرم سليماىن

 239هبداشت و طب در پرتو آايتى از قرآن جميد 

 زهرا كرميى

 8، ص: 2موعه مقاالت قرآن و طب، ججم

 273ورزش و أتثري آن بر سالمت جسمى و روحى از ديدگاه قرآن و رواايت 

 مرمي سلطاىن -حممد ابقر رضا على

 291هاىي از اعجاز طىب قرآن گوشه



 مرمي مشس عليئى

 339امنيت غذاىي در قرآن كرمي 

 على رزاقى

 359انسان از ديدگاه قرآن  اپسدارى از منابع طبيعى در راستاى سالمت

 على دودمان كوشكى

 391بررسى تطبيقى عوامل موثر بر سالمت جسم و روان انساهنا و اعجاز خلقت اب آايت قرآن كرمي 

 پورسعيده شفيع

 427اسرار پزشكى مناز شب در قرآن و حديث 

 حممود غفارى

 9، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 461فرهنگ اسالمى ايراىن هبداشت فردى و حميط در 

 مهرى شرياىن -حسني على يوسفى

 489اندازى بر سريه نبوى و مستندات جديد علمى نقش دعا در ارتقاى سالمت: چشم

 مسيه جعفرى -مژگان كارخبش -اكرم جهانگري

 501عسل در قرآن و حديث 

 زينب مشتاقى

 509اخالق از منظر قرآن، اخالق كاربردى و اخالق پزشكى 

 امينيان -غالمعلى زارع -خبشجميد گنج -دى ابراهيمىمه

 523هاى مذهىب و مصرف سيگار در دانشجواين يكى از دانشگاههاى كرمان ارتباط بني فعاليت



 حممد رضا اميىن -نوذر خنعى -كورس ديوساالر  -زاده كرماىنمهدى شريف

 537آلودگى مردار در قرآن و علم پزشكى 

 دامنحممد طاهر اپك

 10، ص: 2موعه مقاالت قرآن و طب، ججم

 551فرهنگ اميىن و قرآن 

 مهندس كسرى صدرى -امري كاوسى -حممد حسني وزيرى

 565اصول اخالقى حميط زيست از منظر اسالم 

 محيد فغفور مغرىب

 601مرورى بر دستورات اسالمى در دوران ابردارى 

 مهرانز امحدى

 609مواد غذاىي هاى قرآن كرمي در مورد هبداشت ديدگاه

 نيلوفر صناعى -كوروش گرجى  -سكينه ابزوندنژاد

 621« آاثر جسمى روزه»تزكيه روح و تصفيه جسم 

 دامنحممد طاهر اپك

 11، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 پيشگفتار اّول

وحى و حجت ظاهرى برده است يكى انسان در طول اتريخ براى كسب معرفت و شناخت مهواره از دو منبع هبره مى
اهلى است كه خداوند به واسطه پيامربان و از طريق كتب آمساىن، انسان را اب حقايق پيدا و هنان جهان آشنا كرده 

هاى طبيعى و تالش فكرى و جترىب به  است و منبع ديگر عقل و حجت ابطىن است كه آدمى از راه دقت در پديده
 كسب معرفت و دانش انئل شده است.



ميان اين دو منبع معرفت و بررسى رابطه معرفت ديىن و جترىب كه از آن در عرف حمافل فكرى به عنوان رابطه نسبت 
هاى انديشمندان و متفكران در هر دو حوزه فكرى و معرفىت بوده و شود از مهمرتين دغدغهانم برده مى« علم و دين»

ربترين منبع وحى اهلى و علوم روز نيز ضرورى به نظر هست. در مهني راستا بررسى رابطه ميان قرآن به عنوان معت
 رسد.مى

قرآن كرمي در طول اتريخ گهرابر اسالم مهواره منبع مهم حتقيق و پژوهش براى انديشمندان اسالمى بوده است و از اين 
 گذارىهاى متعددى اپيهرهگذر، علوم و رشته
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اند. مهچنني اين كتاب مهمرتين معيار براى سنجش و قضاوت در مورد مان به رشد و ابلندگى رسيدهشده و در گذر ز 
اند. اب نگاهى كواته به اتريخ حتول فكر علومى بوده است كه از طريق ترمجه اي غري آن به جامعه اسالمى راه ايفته

دانشهاىي بوده است كه به اقتضاى « ىن كردنقرآ»ايبيم كه سعى دانشمندان اسالمى مهواره معطوف به اسالمى درمى
گونه اى روشن از اينمنونه« منطق و فلسفه اسالمى»اند. هاى فكرى جوامع اسالمى شدهزمان وارد عرصه

هاى فكرى جوامع اسالمى سري حتول خود را ات رسيدن به دانشى ديىن و قرآن به هاست، كه اب ورود به حوزهدانش
 خوىب طى كرد.

ى اخري اب توسعه روابط علمى فرهنگى اسالم و غرب، نگاه ديىن و قرآىن به علوم روز ابر ديگر به يكى از در ساهلا
 هاى عمده متفكران ديىن سراسر جهان اسالم تبديل شده است.دغدغه

ان شود كه حجم عظيمى از آهنا به حتقيقات ميها، مقاالت، كتب و نشرايت ديىن روشن مىاب نگاهى كواته به مهايش
اى در حوزه علم و دين اختصاص ايفته است. در كشور ما نيز بويژه پس از پريوزى انقالب اسالمى ايران به رشته

اى طرفداران فراواىن پيدا  هاى ميان رشتهرهربى انديشمندان اسالمى و ابزگشت دين به عرصه جامعه و حكومت، حبث
هاى خمتلف از مجله اقتصاد، مديريت، يىن شدن عرصهكرده است. چراكه بطور طبيعى اقتضاى حكومت اسالمى، د

اى آموزش و پرورش و غريه است، كه اين مهه جز از راه تعامل اساتيد حوزه و دانشگاه در قالب حتقيقات ميان رشته
 ايبد.حتقق منى

اى، يان رشتهدر مهني راستا و به منظور اجياد فرصت براى تبادل نظر اساتيد حوزه و دانشگاه و گسرتش حتقيقات م
 بنياد پژوهشهاى قرآىن اب مشاركت مجع كثريى از انديشمندان اين
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هاى متنوعى را براى رسيدن به اهداف ذيل در دستور كار دو حوزه فكرى، در مشهد مقدس شكل گرفت و برانمه
 خود قرار داده است:



 اهداف بنياد:

 هاى خمتلف علوم.آىن در حوزه* اجنام پژوهشهاى قر 

 هاى خمتلف علوم.* تالش در جهت تبيني معارف قرآن كرمي در حوزه

 * تالش در جهت عمومى منودن و توسعه مفاهيم قرآىن.

 ريزى و تالش در جهت توسعه تعميق و نشر مفاهيم و معارف عاليه قرآن كرمي در متامى سطوح.* برانمه

 هاى قرآىن.انمهو اپاين* محايت از فعاليتهاى پژوهشى 

 پژوهان اين دو هناد.پژوهى در ميان دانش* تالش در جهت حتقق وحدت حوزه و دانشگاه از طريق فعاليتهاى قرآن

انديشى اساتيد، طالب، دانشجواين و جلسات نقد و هاى ختصصى قرآىن به صورت هم* براپئى مهايشها و كميسيون
 بررسى.

هاى قرآىن حوزه رو داريد مقاالتى است كه به مناسبت برگزارى دّومني مهايش مّلى پژوهشجمموعه مقاالتى كه در پيش 
 و دانشگاه پس از طى مراحل ارزشياىب متعدد آماده انتشار گرديده است.

اند بويژه از رايست ى اشخاص حقيقى و حقوقى كه در برگزارى اين مهايش مهكارى منودهدر اپاين ضمن قدرداىن از مهه
م دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت جناب آقاى دكرت شاهني حممد صادقى و مهچنني از جناب آقاى دكرت حممود حمرت 

 عباسى رئيس مركز
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حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت و مهچنني جناب آقاى دكرت مصطفى دالور 
ه علوم پزشكى اراك در ستاد عاىل مهايش ملى كه نقش موثرى در برگزارى اين مهايش داشته كمال تشكر مناينده دانشگا
نظرات خود شود ات اب ارشادات و نقطهى خنبگان حوزوى و دانشگاهى كشور دعوت مىآورم و از مههرا به عمل مى

 ما را در اين مسري مقّدس مهراهى منايند.

ى انوار اتبناك قرآن كرمي توفيق حركت در شگاه مقّدس حضرت بقية اّلّل اْلعظم و در سايهاميد است اب استعانت از پي
 افزارى اب حموريت معارف آمساىن قرآن و عرتت را داشته ابشيم.مسري توليد علم ديىن و حتّقق جنبش نرم

 هاى قرآىن حوزه و دانشگاهنژاد رئيس بنياد پژوهشحمسن عباس



 15، ص: 2طب، ج جمموعه مقاالت قرآن و

 پيشگفتار دّوم

خداى را شاكرمي كه ما را از رهروان قرآن قرار داد و  «احْلَْمُد ّللَِِّ الَِّذي َهداان هِلذا َو ما ُكنَّا لَِنْهَتِدَي َلْو ال َأْن َهدااَن اّللَُّ »
بر درگاهش سجده عبوديت  مندى از آايت نوراىن قرآنش را به ما عطا فرمود وگوييم كه نعمت هبرهاو را سپاس مى

اى كه شفادهنده 114َو نُ َنّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ  ،113سائيم كه قرآن را كتاب شفا قرار دادمى
ِإالَّ ِِف  َو ال َرْطٍب َو ال ايِبسٍ  ى هر خرد و كالىن است.كند و كتاىب كه در بردارندههاى العالج را درمان مىبيمارى

115ِكتاٍب ُمِبنٍي.
 

ز است. يكى ويندگان حقيقت و مشعل هدايت پويندگان معرفت اجفانوس جنات  -ى جاويد پيامربمعجزه -قرآن
ته، اعجاز طىب رار گرفقهاى خمتلف هاى اعجاز قرآن كرمي كه در قرون اخري به شدت مورد توجه انديشمندان حوزهجنبه

انگيز شگفت خلقت بعاد خمتلف علمى، اجتماعى، اخالقى، اقتصادى، سياسى وآن است. اعجاز اين كتاب در ا
 سازد. در نگاه قرآن جناتاى كه هر عقل سليم و هر متفكرى را متقاعد مىاست، به گونه

______________________________ 
 ِشفاٌء ِلما ِِف الصُُّدورِ  (.1)

 82(، آيه 17(. اسراء )2)

 59(، آيه 6(. أنعام )3)
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ى مرگ ى آدميان و مرگ يك فرد به مثابهيك انسان كه وظيفه و رسالت اطباء و درمانگران است به مثابه جنات مهه
116متام آدميان است

 

را عصر امي كه اين دوره پس از ورود اسالم به ايران، شاهد اوج شكوفاىي پزشكى در قرون سوم ات هشتم هجرى بوده
كردند و از اى كه از كالم وحى ارتزاق مىخوانند و اين نبود مگر به حلاظ ظهور نوابغ فرزانهطالىي اسالم و ايران مى

شدند. رازى، بوعلى، اهوازى، جرجاىن و ... از نوابغ اين دورانند. طبات ديروز به حلاظ مند مىآايت اهلى هبره
هاى قرآىن داشت، هرگز شأن و جايگاهى در حد هاى اخالقى و آموزهآميختگى و امتزاجى كه اب حكمت و ارزش

                                                           
113  (1.)\i  ِدُور  E\ِشفاٌء ِلما فِي الصُّ
 82(، آيه 17(. اسراء) 2)  114
 59(، آيه 6(. أنعام) 3)  115
116  (1.)\i  نَْفٍس أَْو فَساٍد فِي اْْلَْرِض فََكأَنَّما قَتََل النَّاَس َجِميعاً َو َمْن أَْحياها فََكأَنَّما أَْحيَا النَّاسَ َمْن قَتََل نَْفساً بِغَْيِر\E  (آيه 5مائده ،)32 



ى اخري جهان غرب به كند. در دو سه دههثباتى اپرادميى را طى مىيك حرفه نيافت. اما امروزه طبابت ما يك نوع ىب
و مقاالت و  ها هاى خويش قرار داده و سري نوشتهحلاظ خالء دين و معنويت، اخالق را حمور توجه علوم و پژوهش

ها عرضه شده است، نشانگر اين واقعيت است. متأسفانه در كشور ما اب حركىت ها و آاثرى كه در اين حوزهكتاب
ى علوم ى انفكاك علوم پزشكى و علوم جترىب از علوم انساىن، ضربه اى مهلك و كارى بر پيكرهوارونه در نتيجه

اكنون كامال حمسوس است و اين مهم بر نگراىن يج زاينبار آن هماى كه آاثر و نتاپزشكى وارد شده است، به گونه
ى هاى اخري، جامعهاى از اميد هنفته است، زيرا در سالمسئولني افزوده است، اما در وراى اين نگراىن شديد، هاله

دو حوزه  پزشكى ما بويژه اب توسل به قرآن توانسته است يكى از پيشگامان اين حركت و اتصال و پيوند بني اين
اندازى مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى اب پنج گروه ابشد. دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت اب اجياد و راه

 اتريخ پزشكى، اخالق پزشكى، فقه پزشكى،

______________________________ 
يعاً َل النَّ ا قَ تَ َمْن قَ َتَل نَ ْفساً ِبَغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفساٍد ِف اْْلَْرِض َفَكَأمنَّ  (.1) ا َأحْ وَ اَس مجَِ (، 5مائده ) َيا النَّاسَ  َمْن َأْحياها َفَكَأمنَّ

 32آيه 
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خالءهاى  يكى از باط كهراستاى اين پيوند و ارتحقوق پزشكى و پزشكى قانوىن؛ توانسته است حركىت سازنده در 
 هاى فراروى جامعه پزشكى است، بردارد.جدى و چالش

ى اترخيى و متدىن ايران و اسالم دارمي و نگاه اتريخ پزشكى، از آن حيث كه ما نگاهى عميق و ژرف به پيشينه
ها احساس كه در اين حوزه  معطوف به فقه پزشكى در كنار حقوق و اخالق پزشكى نشانگر خالء جدى است

هاى هاى خمتلف علوم، پيشگام حركتبينيم كه دانشمندان و فرهيختگان حوزهشود. در هر كنگره و نشسىت مىمى
شود، هاى خمتلف و ساير علوم بوده و هستند. اما خالء جدى كه در جامعه احساس مىنوين پزشكى در زمينه

و فقه پوايى شيعه اپسخگوى نيازهاى اساسى امروز جامعه بشرى است.  هاست. فقه پزشكىپرداخنت به مهني مؤلفه
دو  117الگانس»هاى اسالمى اجياد شده و حتت عنوان حركىت كه اخريا در ارواپ توسط مجعى از فرهيختگان حوزه

ها و مسائل و شود، حكايت از اين دارد كه فقهاى ما به روز هستند و اپسخگوى چالشدنبال مى« 118شيعيت
بينيم كه كليساى كاتوليك و ساير مذاهب بسيارى از ها وجود دارد. اگر مىابشند كه در اين حوزهكالتى مىمش

اتبند، در ميان سازى را اب اين توجيه كه دخالت در خلقت خداوندى است، برمنىهاى علمى و از مجله شبيهنوآورى
پندارند، سازى را دخالت در خلقت خداوندى منىبيهاى هستند كه نه تنها شهاى برجستهفقها و بزرگان ما شخصيت

هاى نو توانسته است راهگشاى بسيارى از مسائل و دانند و اين ديدگاهبلكه آن را موجب شناخت بيشرت خداوند مى

                                                           
117  (1.)Elegance de Shiat  
 شود(. اين جنبش به معناى شيكى شيعه از آن ياد مى2)  118



سازى درماىن ابشد. مسائلى از اين دست ضرورت پيوند ى شبيهى بشرى به خصوص در حوزهمشكالت امروز جامعه
 ميان فقيه و فيلسوف و حقوقدان و پزشك را جهتو مهنشيىن 

______________________________ 
(1.)Elegance de Shiat  

 شود(. اين جنبش به معناى شيكى شيعه از آن ايد مى2)
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 سازد.انپذير مىفائق آمدن بر مسائل و مشكالت جديد اجتناب

اندركاران دانشگاه براى خنستني ابر در كشور دوره فلوشيپ اخالق زيست پزشكى مسئولني و دست رو به مهتازاين
اندازى شد و در پرتو آن هاى علوم پزشكى در اين دانشگاه راهبراى متخصصني و اعضاى هيئت علمى دانشگاه

ى فعاليت هاى حوزههاى علوم پزشكى كه اب مسائل و چالشهاى علمى و اعضاى هيئت علمى دانشگاهشخصيت
ى اخالق، اخالق پزشكى، فقه پزشكى، حقوق توانند مسايلى از قبيل اخالق زيسىت، فلسفهخود آشنا هستند مى

گريى اخالقى و اپسخگوىي به نيازهاى فقهى، شناسى پزشكى را بياموزند ات بتوانند خود به تصميمپزشكى و جامعه
ى بدين ترتيب ما اعتقاد دارمي كه براى فائق آمدن بر مشكالتى كه جامعه ى پزشكى بپردازند.حقوقى و اخالقى جامعه

پزشكى امروز اب آن دست به گريبان است ابيد فقيه و فيلسوف و حقوقدان و پزشك در كنار يكديگر بنشينند ات 
منايند.  هاىي كه اين حوزه وجود دارد را حل و فصلبتوانند اب تعامل و تعاطى افكار و آراء مشكالت و چالش

العلم علمان، علم »توان فهميد چرا پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم أتكيد منوده است كه اينجاست كه مى
هند. ى خويش را شفا و كتاب پزشكى خود را قانون انم مىو چرا بو على سينا كتاب فلسفه« اْلبدان و علم اْلداين

ين حوزه ها دارد و ترمجان دقيق اين كالم نىب مكرم اسالم صّلى اّلّل عليه و آله اين امر حكايت از آميختگى و امتزاج ا
 و سّلم است كه حكيم نظامى حدود هزار سال قبل آن را به زابن شعر درآورده كه:

 در انف دو علم بوى طيب است
 

 وان هر دو فقيه اي طبيب است

 ابش فقيه طاعت اندوزمى
 

 اما نه فقيه حيلت آموز

 ابش طبيب عيسوى هشمى
 

 اما نه طبيب آدمى كش
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ى آاثر ها و ارائهى گذشته توانسته است اب برگزارى نشستهاى قرآىن حوزه و دانشگاه كه در يك دههبنياد پژوهش
ى تعامل و مهكارى داشته ابشد؛ در نتيجهاى در اين عرصه هاى قرآىن، حركت مؤثر و سازندهارزمشند علمى در حوزه

هاى برجسته حوزه و دانشگاه اب گروه فقه پزشكى مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى كه توسط يكى از شخصيت
شود، زمينه مهكارى و مشاركت در برگزارى دومني مهايش سراسرى قرآن و طب را در دانشگاه علوم پزشكى اداره مى

 هاى قرآىن خود افزودند.دند و برگ زرين ديگرى بر فعاليتشهيد هبشىت فراهم منو 

هاى قرآىن ى مهت خود قرار داده است و از پژوهشگروه فقه پزشكى دانشگاه نيز فعاليت در اين عرصه را وجهه
 زمينه هاى قرآىنمنايد. اميدوار است در پرتو عناايت اهلى و هبره مندى از جتربيات ارزمشند عالقمندان پژوهشمحايت مى

 ها فراهم گردد.هاى قرآىن و هنادينه كردن آن در دانشگاهبسط و گسرتش بيشرت فعاليت

ى دامن از مهكارى و مشاركت فعال انديشمندان، استادان، دانشجواين و فعاالن عرصهدر اپاين بر خود فرض مى
مدير حمرتم داپرمتان فقه پزشكى   -پژوهش قرآىن خصوصا حضرت آيه ا ... جناب آقاى دكرت سيد مصطفى حمقق داماد

كه ما را در برگزارى اين مهايش ايرى رسانيدند صميمانه تشكر و قدرداىن منامي و توفيق مهگان را از درگاه خداوند منان 
 مسئلت منامي.

 حممود عباسى دبري علمى دومني مهايش سراسرى قرآن و طب و رييس مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى

 21، ص: 2ت قرآن و طب، ججمموعه مقاال

 ليست اعضاى كميته علمى و داوران دّومني مهايش مّلى قرآن و طب )به ترتيب حروف الفبا(

رضائى آشتياىن/ دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن  /1دانشگاه  -رديف/ انم و انم خانوادگى/ مركز
 اراك

 هبداشىت درماىن اراكاعظم امحدلو/ دانشگاه علوم پزشكى و خدمات  /2

 دكرت فواد امحدى/ دانشگاه علوم پزشكى مشهد /3

 نسب عمران/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىتدكرت شهرام امحدى /4

 دكرت سيد امحد امامى/ دانشگاه علوم پزشكى مشهد /5

 دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت دكرت على اجنو/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى /6

 حجت االسالم هبمن توان/ دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن اراك /7



 دكرت سعيد بريوداين/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت /8

 دانشگاه دكرت سيد نعمت اّلّل تقوى هببهاىن/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و /9

 دكرت رمحت اّلّل توكل/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت /10

 دكرت سعيد نظرى توكلى/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت /11

 پور/ دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن اراكحسن جعفرى /12

 دكرت سيد عباس سادات حسيىن/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت /13

 دكرت سيد مهدى حسيىن خامنه/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت /14

 مصطفى دالور/ دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن اراك /15

 حجت االسالم دكرت حممد حسن رستمى/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه /16

حجت االسالم حممد رضا رضا نيا معلم/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد  /17
 هبشىت

 هبشىت دكرت حمسن رضاىي آدرايىن/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد /18

 دكرت سيد حسني سيدى/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه /19

 عباس مشسى/ دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن اراك /20

 دكرت احسان مشسى كوشكى/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت /21
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نژاد/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حجت االسالم مهندس حمسن عباس /22دانشگاه  -رديف/ انم و انم خانوادگى/ مركز
 حوزه و دانشگاه

 دكرت حممود عباسى/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت /23

 قرآىن حوزه و دانشگاهحجت االسالم دكرت محيد فغفور مغرىب/ بنياد پژوهشهاى  /24



 دكرت مهرزاد كياىن/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت /25

آيت اّلّل دكرت سيد مصطفى حمّقق داماد/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد  /26
 هبشىت

 پزشكى مشهددكرت سيد جمتىب موسوى/ دانشگاه علوم  /27

 دكرت فضل اّلّل موفق/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت /28

 دكرت انوشه مريزاىي/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت /29

 علوم پزشكى شهيد هبشىتحجت االسالم انصر نقواين/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه  /30

 ليست اعضاى كميته اجرائى دّومني مهايش مّلى قرآن و طب )به ترتيب حروف الفبا(

نيا/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم محيده آرين /1دانشگاه  -رديف/ انم و انم خانوادگى/ مركز
 پزشكى شهيد هبشىت

 ق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىتسى/ مركز حتقيقات اخالمرجان آقانوه /2

 حممد ابقر اسدى/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه /3

 مقدم/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىتالدن ترك /4

 حسني جعفرنيا/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه /5

 مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىتفرزانه حاجتمند/  /6

 ليال خاىن/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت /7

 حسني رضائى/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه /8

 پزشكى شهيد هبشىتحمبوبه رفائيان/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم  /9

 حممد كاظم شريعىت/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه /10

 افسانه قنربى/ مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت /11



 سيد مصطفى هامشى ذهان/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه /12

 23، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 شفا از منظر قرآن

119دكرت حممود غالمرضا مريزائى
 

 چكيده:

رد و چينيان بشر دا ت عمراى ديرينه به قدمگذار طب نوين موجود، قدمىت چندين هزار ساله و سابقهطب سنىت اپيه
 هائى در مورد طب سنىت دارند.نوشتهسال قبل از ميالد سنگ 300از حدود 

شود به ه مىمشاهد ابشد وىل در هرجاى آن رداپئى از طب سنىتمشول مىجهانرغم اينكه طب جديد امروزه على
 خصوص اينكه داروها اكثرا ريشه گياهى دارند.

آوران اين اداين ى پيامن اهلاند و اب آمدن ادايكسواتن اين طب بودههاى متفكر و فيلسوف به عنوان پزشك پيشانسان
 اند.خود جايگاه طبيب را نيز داشته

ه عنوان بدرمان  ومىت ابشد در چندين مورد از سالترين راهنماى بشريت و على اخلصوص مسلمني مىن كه كاملقرآ
سخ به دين تقاد ران و اعايد كرده است. درمان جزئى از شفا و جهت گرفنت شفا مهمرتين شرطش داشنت اميا« شفا»

 مبني اسالم و قرآن است و اين اساس

______________________________ 
 (. استاداير گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكى شهركرد1)

 24، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ارد. در وجود د ديىن ابشد. چراكه ارتباط تنگاتنگى بني روح و جسم آدمى از نگاهطب نبوى اي طب اسالمى مى
شود. كما ه مىان توصيه درمدرمان و هببودى )شفا( و پزشك، جزء اصول اولي علوم پزشكى جديد هم داشنت اعتقاد به

اين  رد رهائى ايبند.دهنا از آد ات گويد: پزشكان ابيسىت بيماران را از نريوى دروىن خودشان آگاه منايناينكه بقراط مى
 نريوى دروىن چيزى به جز اعتقاد و اميان نيست.
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ابشند و شيم كه شفادهنده هر دردى است و دارو و پزشك تنها وسيله اين شفا مىلذا به قرآن اميان واقعى داشته اب
 تواند منجر به كاهش مرگ و مري بيماران و ابال بردن ميزان سالمت جامعه ابشد.داشنت ابورهاى مذهىب قوى مى

 واژگان كليدى:

 قرآن، آيه، شفا، اميان

 مقّدمه:

اى ديرينه، به قدمت عمر بشريت دارد. آيند، سابقهو نو به حساب مىطب سنىت برخالف ساير علوم كه بعضا جديد 
منودند. در طب قدر آگاهى و قدرت علمى داشتند كه اغلب تصويرى فوق بشرى را تداعى مىبزرگان طب سنىت آن

 .شود، پس درمانش هم كلى و عمومى خواهد بودسنىت به انسان به عنوان يك موجود كلى و يك كليت نگريسته مى

شود كه جمموعه فوق ابعث تشخيص و درمان در اين طب به اخالط چهارگانه )خون، بلغم، سودا و صفرا( توجه مى
آوران اين اداين خود جايگاه واالى طبيب را هم گردد. پس از آمدن تدرجيى اداين اهلى هركدام از پيغامبيمارى مى

مهتا، داراى نكات ظريفى من مجله اى عظيم و ىباند. قرآن جمموعهگرفتهاند. چراكه از ذات اهلى تغذيه و توان مىداشته
 انم« شفا»در رابطه اب هبداشت و سالمت انسان است كه در چند جاى قرآن اب كلمه 

 25، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

. اين قاعده براى برده شده است. اصل و اساس مداوا در مرحله اول استفاده از قرآن و سپس از داروهاى طىب است
هاى جسمى و روحى را از هاى روحى و جسمى هر دو صادق است. قرآن برخالف طب امروز بيمارىبيمارى

، فتح/ 61، نور/ 91، توبه/ 184هاى بقره/ هاى جسمى )در سورهيكديگر جدا نساخته، بلكه عالوه بر بيمارى
و انس(. ابن قيم  32، احزاب/ 125، توبه/ 10قره/ هاى بهاى روحى نيز پرداخته است )در سوره( به بيمارى17

گويد: قرآن سراسر شفاست براى متام بيمارهاى جسمى و متام دردهاى دنيوى و اخروى. البته نبايسىت از گفته فوق مى
اى از ابشند بلكه دارو، بيمارستان و طبيب وسيلهخاصيت مىاين مطلب برداشت شود كه دارو و بيمارستان ىب

مندى از هدايت و شفاى قرآن، اميان است. سوره فصلت شرط هبره 44ابشند و براساس آيه فا مىاسباب ش
كه در بعضى كتب نيز شرايط شفا و درمان من مجله قصد قربت، اعتقاد اپك و عميق، طهارت، مداومت در طورىبه

اد و توكل بر چيز ديگرى ( آمده است و جمموعه اين شرايط جبز اعتق9قرائت قرآن، نبودن معصيت در حاجت )
 كند.داللت منى

 شفا از منظر قرآن



اى ديرينه، به قدمت عمر بشريت دارد. آيند، سابقهطب سنىت برخالف ساير علوم كه بعضا جديد و نو به حساب مى
ل از سال قب 300دانند و اعتقاد دارند كه از حدود به طورى كه چينيان شروع طب سنىت را از دوره اپرينه سنگى مى

(. چينيان اعتقاد به دو 1هائى در مورد گياهان داروئى و درمان اب طب سوزىن دارند )نوشتهميالد مسيح سنگ
)گرما، صعود، حيات و روشنائى( دارند كه اين دو اساس انرژى  yang)سرما، زوال، نيسىت، اتريكى( و yinنريوى

(. دو 1شود )ابشند و توازن اين دو ابعث حيات مىىابشند. اين دو نريو اب يكديگر در مقابله م( مىqiهسىت)
 هاى مسپاتيك و اپرامسپاتيك درنريوى فوق دقيقا معادل سيستم

 26، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 (.2گردد )ابشند. به طورى كه تفوق هركدام ابعث نيسىت مىطب جديد مى

كم به خاصيت گياهان توسط افراد وده است و سپس كمهرحال طبابت شايد در ابتدا به صورت اوراد و دعا ببه
منايد. اب  برده شده و جتويز گرديده است و در طب امروز هم بطور معمول از داروهاى جديد استفاده مىمتفكر پى

قدر آگاهى و قدرت علمى شود كه اكثر اين داروها ريشه گياهى دارند. بزرگان طب سنىت آنكمى دقت مشخص مى
شود. منودند. كما اينكه هنوز هم براى پزشك ارزشى واال تصور مىاغلب تصويرى فوق بشرى را تداعى مىداشتند كه 

نوآوران و نوابغى چون بقراط، جالينوس، ابو على سينا، جرجاىن ... كه هريك ضمن طبيب بودن فيلسوف هم بشمار 
 (.3آمدند، از اين گروه هستند )مى

شود، پس درمانش هم كلى و عمومى ك موجود كلى و يك كليت نگريسته مىدر طب سنىت به انسان به عنوان ي
خواهد بود. در اين طب به اخالط چهارگانه )خون، صفرا، بلغم و سودا( كه دواتى اول طبع گرم و دواتى دوم طبع 

 (.3گردد )شود و در اين نوع طبابت جمموعه فوق ابعث تشخيص و درمان بيمارى مىسرد دارند، توجه مى

آوران اين هاى متفكر و فيلسوف بعنوان پزشك انم بردمي، لذا پس از آمدن تدرجيى اداين اهلى هركدام از پيغاماز انسان
اند. به خصوص خامت آهنا گرفتهاند. چراكه از ذات اهلى تغذيه و توان مىاداين خود جايگاه واالى طبيب را هم داشته

كننده اداين اهلى بوده است. ايشان مبلغ ديىن كامل و جامع كه آخرين و كامل  حممد امني صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم
ابشد كه از طرف خداوند به ابشند و مهمرتين و بزرگرتين معجزه ايشان كتاب قرآن مىاز هر حيث به اسم اسالم مى

 ايشان ابالغ شده است.

ابشد و داراى نكات ظريفى من مجله متام اعصار مىمهتا و به عنوان راهنماى بشريت براى اى عظيم و ىبقرآن جمموعه
 در رابطه اب هبداشت و سالمت انسان است كه در چند جاى

 27، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 (.4انم برده شده است )« شفا»قرآن اب كلمه 



 شود.ىه ماى به شفا كه درمان جزئى از آن است به صورت اختصار آوردمبحث دوم اين مقاله اشاره

هاى روحى اصل و اساس مداوا در مرحله اول استفاده از قرآن و سپس از داروهاى طىب است. اين قاعده براى بيمارى
هاى روحى مؤثر و جهت كنند كه قرآن در درمان بيمارىو جسمى هر دو صادق است و اينكه بعضى ادعا مى

ها و مايه سالمىت ابشد چراكه قرآن پزشك دلمىهاى جسمى ابيسىت فقط به دارو متوسل شد غلط درمان بيمارى
كه مرحوم طربسى صاحب تفسري جممع البيان هم چنني اعتقادى داشته چنان(. هم5جسم و روح و شفاى آن است )

120است.
 

هاى جسمى ارىه بيمهاى جسمى و روحى را از يكديگر جدا نساخته، بلكه هم بقرآن برخالف طب امروز بيمارى
هاى اخته است )در سورههاى روحى پرد( و هم به بيمارى17، فتح/ 61، نور/ 91، توبه/ 184بقره/ هاى )در سوره

 و انس(. 32، احزاب/ 125، توبه/ 10بقره/ 

محت يعىن: و از قرآن آنچه شفا و ر  121َو نُ َنّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ  به اين آيه شريفه توجه شود:
كنيم. آوردن كلمه شفا به جاى دواء جاى بسى أتمل دارد زيرا كه از شفا نتيجه كامل وىل است براى مومنان انزل مى

اب دارو امكان شفا نيافنت و عدم هببودى ممكن است. پس قرآن طبق اين آيه شفا است نه دارو و اثر شفاخبش آن 
122قطعى است.

 

جنا كه ى. ات آاخرو  واى متام بيمارهاى جسمى و متام دردهاى دنيوى گويد: قرآن سراسر شفاست بر ابن قيم مى
 گونه درد و بيمارى وجود ندارد مگر آنكه درگويد: هيچمى

______________________________ 
 90، ص 4(. جممع البيان، ج 1)

 82(، آيه 17(. االسراء )2)

 234(. قرآن در قرآن، جوادى آملى، ص 3)

 28، ص: 2و طب، ج جمموعه مقاالت قرآن

 (.6قرآن براى عالج آن راهنمائى شده است )
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123دهد.و هنگامى كه بيمار شوم مرا شفا مى َو ِإذا َمرِْضُت فَ ُهَو َيْشِفنِي:
 

 ارو، بيمارستان وابشند بلكه دخاصيت مىالبته نبايسىت از گفته فوق اين مطلب برداشت شود كه دارو و بيمارستان ىب
ان ست از زمشفاى تن و روان ا ( و لذا اب اهلام از قرآن كرمي كه مشتمل بر7ابشند )اسباب شفا مىاى از طبيب وسيله

رون، آاثر ر طول قد و دپيامرب طريقه خاصى در علم طب پديد آمد كه بنام طب النىب اي طب النبوى معروف گردي
 و روحاىن ب جسماىنره طت نبوى دراببسيارى بر اساس اين طريقه پزشكى أتليف شد كه خنستني آهنا جمموعه روااي

 ادامه دادند. ديگران وهاىن است كه امام رضا عليه الّسالم آن را فراهم كردند و بعدا علماىي چون ابو نعيم اصف

 مندى از شفا چيست؟و اما شرط هبره

رب بر تو انزل  عقرآن را بزابن  مد اينحميه: اي ترمجه و توضيح آ َو َلْو َجَعْلناُه قُ ْرآانً أَْعَجِميًّا ... سوره فصلت 44آيه 
وم تو. ابيد قرب بودن امي( به جهت عطور كه به پيغمربان سابق هم بلسان قوم خودشان كتاب انزل كردهكردم )مهان

اين  دادمي بيشرت ازىمم قرار ن عجمهه اميان نياوردند. اگر قرآن را بزابآوردند اب اينحقيقت آن را درك كرده اميان مى
؟ چگونه است كه شده استيان نبگفتند چرا آايت اين كتاب به زابىن كه ما بتوانيم درك كنيم انكار كرده به يقني مى

گردند و به هر نه مىنبال هباآورمي )مشركني دخود عرب ابشيم كتاب ما به زابن عجم انزل شود به چنني كتاىب اميان منى
اند قرآن براى وردهآاميان  قرآن اب انزل شود اميان آورنده نيستند( به مشركني بگو اشخاصى كه بهزابن كه بر آهنا كت

 هاى آهنااند در گوشكننده به راه حق و شفاء است. اشخاصى كه اميان نياوردهآهنا هدايت

______________________________ 
 80(، آيه 26(. شعرا )1)

 29، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ز راه دور ندا ارآن را قمنني از شنيدن حق سنگيىن و در چشمهايشان كورى و لذا چشم ديدن قرآن را ندارند و غري مو 
 (.8شنوند )كنند و صداى ندا را منىمى

دايت و شفاى مندى از هرههبشود اين است كه شرط ترين پيامى كه از آيه مباركه فوق دستگري انسان متفكر مىكواته
حديثى از  گريى هبرتيجهرآن اميان است و قطعا چنانچه اميان نداشته ابشيم شفا و هدايت مقدور نيست جهت نتق

او  كرده بطلبد خدا  آن ايد آن ازشود: كسى كه الاقل هر ماه يكبار عسل خبورد و شفائى را كه قر پيغمرب اكرم آورده مى
 (.9خبشد )نوع بيمارى شفا مى 77را از 

 اى به مضمون شعر معروف مولوى:وق و حديث نبوى آورده شده و اشارهآيه شريفه ف
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 گر خدا خواهد نگفتند از بطر
 

124پس خدا بنمودشان عجز بشر
 

 

 .هاى ايشان استها و خنواستهداللت بر يك اصل و آن اميان به ذات مقدس پروردگار و خواسته

يه آن داروئى د، هر آجود آيابشد. اگر چنني اعتقادى بو مىابيسىت به قرآن اعتقاد داشت كه آن هم شفادهنده كامل 
 است براى مهه دردها.

، نبودن ر قرائتومت ددر بعضى كتب شرايط شفا و درمان من مجله قصد قربت، اعتقاد اپك و عميق، طهارت، مدا
 كند.ىمنى داللت ( آمده است و جمموعه اين شرايط به جز اعتقاد و توكل بر چيز ديگر 9معصيت در حاجت )

 شد كه به قرآنىگفته م  برد به اوابالخره چنانچه كسى از دردى به پيغمرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم پناه مى

______________________________ 
 فرت اول مثنوى متثيل دومد -(. مثنوى مولوى1)

 30، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

وىل ابيسىت شرط اين پناه بردن را آموخت. من  125َو ِشفاٌء ِلما ِِف الصُُّدوِر ... موده:پناه برب كه خداوند در قرآن فر 
ام كه دارو وقىت ام اعم از پزشك عمومى اي متخصص به اين نتيجه رسيدهساله 25 -6حقري در طول عمر طبابت 

مؤثر است كه بيمار به پزشك خود اعتماد داشته ابشد. به عبارت ديگر مهم نيست كه براى تسكني درد بيمار، چه 
دهيم. مهم اين است كه بيمار چقدر به جتويزكننده دارو اعتقاد داشته ابشد. گاهى داروئى كه مسكن داروئى به او مى

 نبوده است، اب جلب اعتماد بيمار به عنوان مسكن به او داده شده و اثر تسكيىن قابل توجهى هم داشته است.

ث كمى ابشد. اين قسمت حبجديد مىرآىن و ارتباط آن اب علوم ق -قسمت سوم حبث بررسى شفا از ديدگاه اسالمى
اى هرچند انچيز حتفه آمي وكننده است و اميدوارم كه بتوامن در حد توان از عهده آن بر تر و احتماال خستهختصصى

 تقدمي منامي.

ر دل اورگانيسم را يستم او ستيك. اى كواته به دو سيستم خودكار بدن داشتيم، مسپاتيك و اپرامسپادر ابتداى حبث اشاره
 جهت پركارى، تالش، جنگ و گريز، بيخواىب، ...
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برد. غلبه سيستم اول ابعث بيدار شدن از و سيستم دوم در جهت رخوت، بيحاىل، خورد و خواب و آرامش پيش مى
منايد. جدال مهيشگى بني خواب و به عبارتى مقاومت در مقابل مرگ و دومى در جهت خواب و آرامش هدايت مى

رغم اينكه اين دو سيستم بطور (. على2شود )دارد و توازن اين دو ابعث زندگى معمول مى اين دو سيستم وجود
هائى داشته تواند در كار اين دو دخالتمنايد. وىل اراده و خواست انسان و ديگر حيواانت مىخودكار اجنام وظيفه مى

ريزى چنداىن پيدا ه زمخى شود، خونابشد. مثال گربه اگر تصميم جنگ اب گربه اي حيواىن ديگر را داشت چنانچ
 كند )عروق در اين حالت اب داشنتمنى

______________________________ 
 57(، آيه 10(. يونس )1)

 31، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

)خون  شودآيد( و اي در موقع دعواى انسان رنگ صورت وى پريده مىريزى سريعا بند مىآدرانلني بيشرت تنگ و خون
(. مثال ديگر 2رسد كه ابيسىت حالت هتامجى و دعوا را حفظ منايند مثل عضالت( )هاىي از بدن بيشرت مىبه قسمت

 شود.خواىب عارض مىاينكه در شرايط اضطراب و انراحىت شديد ىب

 شومي:جمددا به اصل حبث برگشته و نكاتى را ايدآور مى

Hippocrates 

گويد: پزشكان ابيسىت بيماران را نسبت به نريوى داخلى خودشان آگاه ابشد مىبنام مى)بقراط( كه از فيلسوفان 
 (.10منايند ات آهنا از درد رهائى ايبند )

 شود.نكته ديگر مسئله تلقني است. به اين صورت كه به بيمار اعتماد دهيم كه اب اين دارو اي مانور اي عمل خوب مى

هائى به شكل متفاوت داروئى دارمي )به صورت قرص، شربت، هاى اصلى ساختهتوضيح اينكه در طب عالوه بر دارو 
گفته   Placeboگونه مواد داروئى و نتيجتا اثر داروئى در آهنا وجود ندارد كه اصطالحا به آهناآمپول ...( كه هيچ

% 50رف شود، در بيش از خبشند، دارو مصشود. چنانچه بيمار اب اعتقاد به اينكه اين داروها درد وى را هببود مىمى
 منايد.موارد درد تسكني پيدا مى

در بيماران سرطاىن ديده شده است كه عالوه بر درمان داروئى چنانچه اين بيماران مورد گروه درماىن اب تفريح، 
هاى (. حىت در اين بيماران اب بررسى10شود )سخنراىن، فيلم ... قرار گريند، طول عمر بيشرتى در آهنا مشاهده مى

 گردد.علم جديد ديده شده است كه تغيرياتى در فرمول خوىن آهنا در جهت دفاع بيشرت مشاهده مى



(. اي در 10شوند )تر مىهاى قلىب اب خشم بدها مثل آسم و بيمارىاى از بيمارىمهچنني مشاهده شده است كه عده
 (.10شود )هاى قلىب بيشرت مشاهده مىبيماران افسرده بيمارى

 32، ص: 2ه مقاالت قرآن و طب، ججمموع

 (.11ت )ساز بدن( كاهش نشان داده اسهاى مقاوم)سلول Tهاىها اپسخ تكثريى سلولمهچنني در اين

شود و ث هببود سردرد آهنا مى% ابع50دادن دارومناها كه در ابال مورد حبث قرار گرفت به بيماران سردردى بيش از 
شود عث بروز بيمارى مىاب% موارد 50ابشد در بيش از ى كه مبتال به آلرژى مىابلعكس دادن گل مصنوعى به بيمار 

 (.10)مشروط به اينكه اين بيماران از كيفيت كار مطلع نباشند( )

زشكى دنيا پر جمالت دگريند، اخريا امروزه وجود ابورهاى مذهىب در فرد را عاملى مؤثر بر سالمت وى در نظر مى
هاى آانن مؤثر يمارىيزان بومري افراد و كاسنت از متواند در كاهش مرگابورهاى مذهىب مىشود كه داشنت اشاره مى

اى اب عنوان اميان و شفا ( مقاله2000)ژانويه  Annals of internal medicinجمله 18ابشد. در مشاره 
ه است و اين رت گرفتفا صو شچاپ شد كه در آن مرورى بر جديدترين مطالعات اجنام گرفته در زمينه رابطه اميان و 

ها انم ى بيمارىعنوان شفادهندهابر در هنج البالغه از قرآن ب 6در حاىل است كه امري مومنان عليه الّسالم بيش از 
بيمارى دخيل  دتر شدناي ب شود كه تصميم و اراده )اميان( شخص در هببودىاند. خالصه نتايج حبث فوق اين مىبرده

بار سى كه حد اقل يككفرمايد:  ه مىكمجله پيغمرب اكرم حممد امني صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم   است. اينك برگردمي به
جمددا  اميان داشنت را واميان  كلمه  در ماه عسل خبورد و شفائى را كه قرآن از آن ايد كرده بطلبد. پس ابيسىت برگردمي و

يم كه وح اميان را بدمر يماران بد در ركت منائيم و در مرحله بعبررسى منائيم. سعى كنيم در ابتدا خودمان از روى اميان ح
 اند.اسالم و قرآن چنني خواسته

الم ته است بلكه كسال قبل انزل شده است، و تنها اختصاص به آن زمان نداش 1400قرآن كتاىب كه بيش از 
 ابشدهاى راستني مىها و كل انسانخداى اليزال بوده و براى كل زمان

 33، ص: 2قاالت قرآن و طب، ججمموعه م

ُ َو الرَّاِسُخوَن ِف اْلِعْلمِ  و آيه مباركه: )هيچ كس به حقيقت و اتويل قرآن آشنائى ندارد جز خدا و  126يَ ْعَلُم أَتِْويَلُه ِإالَّ اّللَّ
شناسان واقعى( و كالم امري املومنني عليه الّسالم كه مهگى مسلماانن او را بعنوان پيشواى راسخان در علم و اسالم

 127ضى غرائبه(شناسند. در هنج البالغه: )و ان القران ظاهره انيق و ابطنه عميق ال تفىن عجائبه و ال تنقديىن خود مى
اپاين است و عجائب و غرائب و نكات و اسرار آن آور و نيكو و در ابطن ژرف و ىب)مهاان قرآن در ظاهر شگفت

اپايىن ندارد( و آيه مباركه فوق و كالم امري املومنني مبني اين نكته است كه قرآن و فهم آن در گرو علم حقيقى از 
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ابشد. پس بياييد به قرآن اب شناسند و به آن اميان دارند مىرا خوب مىسوى عاملان راستني، يعىن كساىن كه قرآن 
 تر نگاه كنيم ات در زندگى راهنماميان ابشد.چشم بصريتر و اميان كامل

 نتيجه:

هاى شناخت خداوند، اعتقاد به قرآن و خواستار شدن شفا از اين كتاب مقدس ابيسىت مورد بررسى جدى و واژه
ترين كتاب مانند خدا پى بربمي كه به قدر اميان ما كارگشاست و به مقدسبه قدرت ال يزال و ىبتر قرار گريد. عميق

فرستاده شده از طرف وى به عنوان راهنما در متام اصول، اعتقاد راسخ داشته ابشيم و از وى خواستار شفا و درمان  
قادى الزم است ات هر آيه آن شفا و گردمي كه قرآن، نه يك درمانگر بلكه يك شفادهنده كامل است. چنني اعت

 داروىي براى مهه دردها ابشد.

______________________________ 
 7(، آيه 3(. آل عمران )1)

 هنج البالغه 18(. خطبه 2)
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 منابع و مآخذ:

( (1.) 

Xue Kuiyang, lu Xiaozhen, Essential of Chinese Medicine acupuncture, 
Traditional Chinese Medicine Beijing China, 3991 chpapter 1 pages 4- 12. 

( ( )2.) 

Adams victor's principles of neurology 7 th edition McGraw- Hill, New 
York. 1002, chapter 62 p 055- 385. 

شركت حتقيقات گياهان داروئى بوستان  -دهلا طب سنىت و اسالمى، قرآن طبيب -(. سيد على ابو احلبيب3( ) )
 ( WWW .giahdrmani .comيزد

 .(80، شعراء: 44، فصلت: 82، اسراء: 57(. يونس: 4) )



، امام نووى و االذكار قيم و (. به كتب اذكار مراجعه شود از مجله الكلم الطيب: ابن تيميه وابل الصيب: ابن5) )
 احلصن الواقى.(

 .(352صفحه  4جلد (. زاد املعاد. 6) )

 طب.(كتاب ال  -4(. زاد املعاد. ج 7) )

 ران.(، هت1348(. عبد اجمليد صادق نوبرى. ترمجه فارسى قرآن جميد، انتشارات اقبال، 8) )

 .(، انشر: گلپا. هتران3مبحث  16صفحه  1382( جمتىب رضائى شفا و درمان اب قرآن. 9) )

 -شهراب انشر 1382ترمجه نصرت اله پورافكارى. جلد اول اووك. خالصه روانپزشكى، س -(. كاپالن10) )
 ران.(. هت182 -193سازان، مبحث سوم آينده

هاد وابسته به ج. موسسه نشر 556صفحه  1380(. حممد وجگاىن. اميونولوژى. چاپ چهارم جلد اول، 11) )
 جهاد دانشگاهى. هتران(

 35، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 ظاهرى اشارات قرآىن در احياء جمددعبور از مفهوم 

129فرزانه منديه 128دكرت عبد احلسن كاظمى
 

 چكيده:

ها و نظرات اب استفاده از معىن ظاهرى آيه سوم سوره قيامت و تفسري آيه در تفسري منونه و مهچنني نتايج پژوهش
بيولوژى اب استفاده از اپيگاه دانشمندان برجسته و صاحب انم جهاىن در حوزه علوم ژنتيك مولكوىل و مولكوالر 

به عنوان  http ://www .ncbi .nlm .nih .gov /sites /entrezبه آدرس اينرتنىت PubMedعلمى
اى تطبيقى و مفهومى در پژوهشى در زمينه علوم پزشكى، مطالعه -هاى اطالعات علمىترين اپيگاهيكى از جامع

پژوهشى ظريف در حوزه علوم ژنتيك مولكوىل و  -هاى علمىوق اب ايفتهمورد معىن آيه سوم سوره قيامت و تفسري آيه ف
رسد كه مفهوم احياء جمدد سر انگشتان دست مردگان كه در آيه سوم سوره مولكوالر بيولوژى اجنام گرديد. به نظر مى

ن بسيار فراتر گريى جمدد انگشتاقيامت مورد اتكيد قرار گرفته است؛ از مفهوم ظاهرى و تصور خام مربوط به شكل
 رفته و عمق
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______________________________ 
هاى اسالمى در علوم پزشكى دانشگاه علوم (. دانشيار مركز حتقيقات بيوتكنولوژىي و مركز مطالعات و پژوهش1)

 پزشكى تربيز

 (. دبري معارف اسالمى دبريستاهناى انحيه سه آموزش و پرورش تربيز2)

 36، ص: 2، ججمموعه مقاالت قرآن و طب

منايد و اب توجه به وجود سلسله اسباب و علل در جهان آفرينش به عنوان جمارى ظهور انگيزى پيدا مىو ژرفاى حريت
دهنده به اين اراده و قدرت اهلى، در احياء جمدد انگشتان دست مردگان اسباب و علل ژنتيكى و كروموزمى شكل

شوند و اين قسمت آور خود بصورت جمدد و اب قدرت اهلى احيأ مىحريتانگشتان نيز اب ظرايف و پيچيدگى هاى 
سازد و بر عظمت اى آشكار مىاخري است كه ظرافت، عمق و گسرتدگى مفهوم احيأ جمدد را بنحو ابرز و برجسته

 دهد.قدرت پروردگارى گواهى مى

 واژگان كليدى:

 سوره قيامت، احياء جمدد، بيولوژى مولكوىل

 مقّدمه:

ْنساُن أَلَّْن جَنَْمَع ِعظاَمهُ  سوم سوره قيامت آيه هاى او را مجع پندارد كه هرگز استخوانآاي انسان مى -(3) أَ َُيَْسُب اْْلِ
آرى قادرمي كه )حىت خطوط سر(  -(4) َأْن ُنَسوَِّي بَنانَهُ  قاِدرِيَن َعلى بَلى -خنواهيم كرد؟ و آيه چهارم سوره قيامت

چنني آايت عديده ديگرى در كالم اهلى اشاره به قدرت (. در قرآن جميد و هم1زون و مرتب كنيم.( )انگشتان او را مو 
پروردگارى در جتميع اعضا و جوارح و ظرايف پيكر موجودات زنده و احيأ جمدد آهنا دارند كه بعنوان اشارتى به تواانىي 

بشرى خارجند. آيه چهارم از سوره مباركه قيامت به  ذات احديت در قياس اب امورى دارند كه از عهده علم و تواانىي
دهى جمدد نوك انگشتان آحاد انساىن اشارت دارد؛ امرى كه اب توجه به قدرت پروردگار در زمينه آفرينش و شكل

اى به ظرايف ساختماىن موجود در خطوط و شيارهاى نوك معرفت و دانش جترىب فعلى بشر از يك طرف اشاره
رسد كه اى به قدرت ال يزال اهلى در احيأ جمدد اين خطوط و شيارها دارد. بنظر مىف ديگر اشارهانگشتان و از طر 

 توان احيأ جمدد خطوط و شيارهاىمى

 37، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

شاره قرآىن تر مورد توجه و بررسى قرار داد ات دامنه و گسرتدگى ظرافت اين اتر و دقيقنوك انگشتان را بصورتى عميق
تر آشكار گردد و عمق ظرافت اين اشاره اب توجه به اسباب و علل ژنتيكى و مولكوىل منجر به بصورتى روشن



گريى جمدد خطوط و شيارهاى انگشتان دست بصورتى ويژه منااين شود و اين قسمت اخري است كه ظرافت، شكل
سازد و بر عظمت قدرت پروردگارى گواهى آشكار مىاى عمق و گسرتدگى مفهوم احيأ جمدد را بنحو ابرز و برجسته

 دهد.مى

 روش كار:

پژوهشى  -هاى علمىاب سعى در مطالعه و بررسى تطبيقى و مفهومى آيه سوم سوره قيامت و تفسري آيه فوق اب ايفته
وزه اين در حوزه علوم ژنتيك مولكوىل و مولكوالر بيولوژى و استفاده از مفاهيم و ظرايف مشخص شده اخري در ح

ترى از ظاهر كالم اهلى در زمينه اشارات قرآىن در احيأ جمدد بعمل علوم جترىب، اهتمام الزم براى درك مفاهيم عميق
 آمد.

انگيزد كه در وراى توجه به قدرت اليزال اهلى در احيأ جمدد خطوط و شيارهاى سر انگشتان دست، اين تفكر را برمى
آميز خلقت هنفته است و آور و عربتهاى حريتر انگشتان دست، پيچيدگىاين ابزسازى جمدد ظرايف ساختارى س

انم جهاىن در حوزه علوم ژنتيك ها و نظرات منتشره در مقاالت دانشمندان برجسته و صاحبتطبيق نتايج پژوهش
زاىي موجودات زنده و اي اندام Organogenesisمولكوىل و مولكوالر بيولوژى در مورد ارگانوژنژ

گريى هر عضو و اي اندام در پيكر موجودات زنده و من مجله انسان از يعىن شكل Morphogenesisژنزمورفو 
ريزى و كنرتل ژنتيكى اب حمكمات آايت قرآىن اب توجه به امهيت و جذابيت علمى مسئله مد نظر قرار  مسري برانمه

 انم جهاىن در حوزه علوم ژنتيكبها، مقاالت و نظرات دانشمندان برجسته و صاحگرفت. بررسى نتايج پژوهش

 38، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 http ://WWW .ncbiبه آدرس اينرتنىت PubMedمولكوىل و مولكوالر بيولوژى اب استفاده از اپيگاه علمى
.nlm .nih .gov /sites /entrez هاى اطالعات علمىترين اپيگاهاجنام گرديد كه يكى از معتربترين و جامع- 

 ابشد.پژوهشى در زمينه علوم پزشكى اب داشنت اطالعات بيش از چهارده ميليون مقاله پزشكى مى

 گريى:حبث و نتيجه

ط سر انگشتان( او را در مورد آيه سوم سوره قيامت در تفسري آمده است كه: آرى ما قادرمي كه حىت انگشتان )خطو 
در روايىت آمده است كه يكى از مشركان   َأْن ُنَسوَِّي بَنانَُه. قاِدرِيَن َعلى بَلى دوابره به صورت اول موزون و مرتب كنيم

كرد به انم عدى بن ربيعه خدمت حضرت صّلى اّلّل كه در مهسايگى پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم زندگى مى
و سّلم آمد و از روز قيامت سؤال كرد كه چگونه است؟ و كى خواهد بود؟ سپس افزود: اگر آن روز را من عليه و آله 

آورى  ها را مجعآورم! آاي ممكن است خداوند اين استخوانكنم و به تو اميان منىاب چشم خودم. ببينم ابز تصديق تو منى
شد و به او اپسخ گفت و لذا پيغمرب صّلى اّلّل عليه و آله  كند؟ اين ابور كردىن نيست! اينجا بود كه آايت فوق انزل



فرمود: )اللهم اكفىن شر جارى السوء( خداوندا شر اين مهسايه بد را از من دور  و سّلم درابره اين مرد جلوج معاند مى
انيم: يكى از خو سوره يس مى 78خورد، از مجله در آيه (. نظري اين معىن در آايت ديگر قرآن نيز به چشم مى2كن )

( چه  َمْن ُُيِْي اْلِعظاَم َو ِهَي َرِميمٌ گفت )اى را به دست گرفته بود و به پيغمرب مىمنكران معاد قطعه استخوان پوسيده
از ماده حسبان به معىن   )أَ َُيَْسُب( كند در حاىل كه پوسيده است؟ ضمنا تعبريها را زنده مىكسى اين استخوان

هاى واهى و كه اين منكران هرگز به گفته خود اميان نداشتند بلكه تنها بر پندار و گمان  گمان اشاره به اين است
 كردند. اما ببينيم چرااساس تكيه مىىب
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ها تكيه شده است؟ اين به خاطر آن است كه اوال دوام استخوان بيش از ساير اعضا خمصوصا روى استخوان
ابشد، و لذا هنگامى كه بپوسد و خاك شود و ذرات غبارش پراكنده گردد اميد ابزگشت آن در نظر افراد سطحى  مى

دهند، و ها تشكيل مىوهناى بدن را استخوانابشد، چراكه ستكمرت است. اثنيا استخوان مهمرتين ركن بدن انسان مى
گريد، كثرت و تنوع و اشكال و ها اجنام مىهاى مهم بدن به وسيله استخوانجائى و فعاليتمتام حركات و جابه

شود، و ارزش يك مهره كوچك ها در بدن انسان از عجايب خلقت خداوند حمسوب مىهاى خمتلف استخواناندازه
در لغت هم به « بنان»كند. بينيم كه متام بدن را فلج مىشود كه از كار بيفتد و مىاهر مىپشت انسان هنگامى ظ

معىن انگشتان آمده و هم به معىن سر انگشتان، و در هر دو صورت اشاره به اين نكته است كه نه تنها خداوند 
اى كوچك و ظريف و دقيق انگشتان هگرداند، بلكه استخوانكند، و به حال اول ابزمىآورى مىاستخوان ها را مجع

دهد، و از آن ابالتر خداوند حىت سر انگشتان او را به طور موزون به صورت خنست را مهه در سر جاى خود قرار مى
گويند كمرت انساىن ها ابشد كه مىتواند اشاره لطيفى به خطوط سر انگشت انسان( اين تعبري مى3گرداند. )ابز مى

شود كه خطوط سر انگشت او اب ديگرى يكسان ابشد، اي به تعبري ديگر خطوط ظريف و ىدر روى زمني پيدا م
نگارى اى كه بر سر انگشتان هر انساىن نقش است؛ معرف شخص او است و لذا در عصر ما مساله انگشتپيچيده

قدر كاىف ، مهنيبه صورت علمى درآمده و به وسيله آن بسيارى از جمرمان شناخته شده و جرمها كشف گرديده است
شود دست خود را بر دستگريه در، اي شيشه اطاق اي قفل است كه مثال يك سارق هنگامى كه وارد ااتق اي منزىل مى

بردارى كرده، اب سوابقى كه از سارقان و و صندوق بگذارد و اثر خطوط انگشتانش روى آن مباند، فورا از آن منونه
 كنند. دررا پيدا مىجمرمان دارند؛ مطابقه منوده و جمرم 
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فرمايد: چنني نيست كه انسان در قدرت خداوند بر مجع آيه بعد به يكى از علل حقيقى انكار معاد اشاره كرده مى
َبْل يُرِيُد  دها و زنده كردن مردگان ترديد داشته ابشد، بلكه هدفش از انكار اين است كه ما دام العمر گناه كناستخوان

ْنساُن لَِيْفُجَر أَماَمُه. خواهد از طريق انكار معاد، كسب آزادى براى هرگونه هوسراىن و ظلم و انسان گناهكار مى اْْلِ
بيدادگرى و گناه بنمايد، هم وجدان خود را از اين طريق اشباع كاذب كند، و هم در برابر خلق خدا مسؤوليىت براى 



ان به معاد و رستاخيز و دادگاه عدل خدا سد عظيمى است در مقابل هرگونه عصيان و  خود قائل نباشد چراكه امي
خواهد اين جلام را برگريد و اين سد را درهم بشكند و آزادانه هر عملى را خواست اجنام دهد. اين منحصر گناه، او مى

ر مبدء و معاد، كسب آزادى براى هاى گذشته نبوده است، امروز هم يكى از علل گرايش به ماديگرى و انكابه زمان
 فجور و گريز از مسؤوليتها، و شكسنت هرگونه قانون اهلى است، وگرنه دالئل مبدء و معاد آشكار است.

گريى هر يعىن شكل Morphogenesisزاىي و مورفوژنزيعىن اندام Organogenesisابيد گفت كه ارگانوژنژ
هاى آن موجود ريزى و كنرتل ژنتيكى بسيار پيچيده كروموزومري برانمهعضو و اي اندامى در پيكر موجودات زنده از مس

( كه در هسته 4 -8منايد )عبور مى Hox Wnt gene clustersزنده بويژه خوشه ژىن موسوم به هاكس و ونت
زاىي در اندام Homeoticهاى تعادل بدىن اي هومئوتيكهاىي موسوم به ژنهاى پيكر موجودات زنده، بويژه ژنسلول

گريى جمدد و احيأ انگشتان و منايند و بنابراين مفهوم شكلمتعادل اعضا بدن موجودات زنده نقشى اساسى ايفا مى
هاى پوسيده مردگان بدين معىن است كه اسباب و علل وقوع خطوط و شيارهاى آن و اي مثال" احيأ و جتميع استخوان

 گردد و هرقبل از وقوع اين پديده از مسري اعجاز فراهم مى اين اعجاز اهلى از نظر زماىن و وجودى،
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گريد وىل اسباب و علل اعجازى وقوع آن اب اراده و قدرت چند بروز اين پديده بصورت اعجاز اهلى اجنام مى
كروموزومى و مولكوىل )اسباب و مسبب( گردد و اين بدان معىن است كه علل و مباىن ژنتيكى،  پروردگارى فراهم مى

 (.9 -12آيد )احيأ جمدد انگشتان و خطوط و شيارهاى آن نيز فراهم مى

روشن است كه انگشتان احيأ شده دقيقا مهان خصوصيات انگشتان قبلى را خواهند داشت و هويت انگشتان احيأ 
به شكل ظاهرى آهنا نبوده بلكه اعماق اين شده مهان هويت قبلى آهنا خواهد بود و بنابراين احيأ جمدد منحصر 

دهنده به اين انگشتان نيز بصورت جمدد و اب قدرت اهلى احيأ انگشتان و اسباب و علل ژنتيكى و كروموزمى شكل
اى ( و اين قسمت اخري است كه ظرافت، عمق و گسرتدگى مفهوم احيأ جمدد را بنحو ابرز و برجسته13شوند )مى

 دهد.عظمت قدرت پروردگارى گواهى مىسازد و بر آشكار مى

 Human Genome projectدر طى چند سال گذشته، تكميل و امتام مرحله اول پروژه مطالعه ژنوم انسان
(HGPبوسيله تيمى بسيار بزرگ و جهاىن از برجسته ) ترين و شهريترين متخصصني ژنتيك، مولكوالر بيولوژى و

عظمت خلقت و آفرينش اهلى را نشان داد زيرا نتايج اين پروژه جهاىن كه  اى انچيز ازمهندسى ژنتيك عامل، گوشه
  46جوامع علمى امهيت آن را مرتادف اب پياده شدن انسان در ماه ارزايىب كردند؛ نشان داد كه در 

ميليارد عدد  120( موجود در هسته هر سلول از بدن يك انسان، حدود Chromosomeكروموزوم)
اند ات فعاليت اى قرار گرفته و آرايش و انتظام پيدا كرده( اب نظم و ترتيب و انسجام ويژهNucleotideنوكلئوتيد)

( از نظر ژنتيكى وجود 15 -14ها و شكل و مشايل ويژه اجزاى پيكر انسان ممكن و حمقق گردد. )عادى سلول



هاى هر سلول كاىف ها و ژنوموزومصد و بيست ميليارد نوكلئوتيد سازنده كر نظمى حىت در يكى از يكانمهاهنگى و ىب
 است كه
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( و بنابراين مفهوم احياء 16 -17اختالىل جدى و مرگبار در پيكر انسان و اي هر موجود زنده ديگر بوجود آورد )
ان بسيار فراتر رفته و گريى جمدد انگشتجمدد انگشتان دست مردگان از مفهوم ظاهرى و تصور خام مربوط به شكل

گريى جمدد هر سلول از اعضا و جوارح بدن و من منايد زيرا براى احياء و شكلانگيزى پيدا مىعمق و ژرفاى حريت
اى دوابر صد و بيست ميليارد نوكلئوتيد اب نظم و ترتيب ويژههاى سازنده انگشتان دست ابيد حدود يكمجله سلول

تعداد كثري از ماكرو مولكوهلاى حياتى، بنحوى ويژه سازمان ايبند و در مرحله بعدى  احيا و گرد هم آيند و سپس اين
 Messenger RNA (MRNAاى بنام)ها مولكول هاى ويژههاىي ويژه از آنبصورتى خاص از روى قسمت

پروتئيىن هاى ها، هزاران عدد آنزمي و هزاران نوع مولكول MRNAساخته شوند و متعاقب اين مرحله، از روى اين
آور ساخته شوند و اين روند اب مراحل پيچيده متعدد ديگر ابيد هم چنان ادامه انگيز و شگفتهاىي حريتاب مكانيسم

گريى هم ابيد چنان دقيق و ( و اتزه اين شكل18 -19پيدا كند ات در هنايت عضوى كوچك دوابره شكل گريد )
لى منجر شود و اينجاست كه مفهوم علم قليل بشرى و وجود ظريف و مدبرانه ابشد كه دقيقا" به مهان هويت قب

گردد و احياء جمدد انسان، ظرايف ساختماىن پيكر انسان و خزاين علم و قدرت در نزد پروردگارى جمسم و مسجل مى
فرداى كند بويژه آنكه ابيد در نظر گرفت در اي هر موجود زنده ديگر معناىي غري از مفهوم ظاهرى و اوليه آن پيدا مى

شوند و سر انگشتان هر فرد هاى خلق شده از ابتداى خلقت ات آخرين فرزندان آدم جمددا" احيا مىقيامت، مهه انسان
 احيا شده نيز به يك معىن شناسنامه هويىت و ژنتيكى وى خواهد بود.
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 منابع و مآخذ:

 اّلّل مكارم شريازى.( (. قرآن جميد. ترمجه فارسى آيت1) )

 .(278صفحه  25(. تفسري منونه جلد 2) )

 .(279صفحه  25(. تفسري منونه جلد 3) )
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  MSبررسى اثر آايت فاحته الكتاب و سوره توحيد روى بيمارهاى اتالمسى ماژور و مولتيپل اسكلروز



131اكرم جهانگري 130دكرت فرزانه مفتون
 

 چكيده:

تواند بعدى از ها مىرىبيما گريد و طبيعتا درمانقرآن كتاب آمساىن مسلماانن است كه كل حيات انسان را در بر مى
 ند.شكار كنرا آ ابعاد بيشمار آاثر آايت قدسى قرآن حكيم ابشد وظيفه پزشكان مسلمان است كه اين بعد

 سلماانن اتثرياتتقادى مو اع اند و در متون مذهىبكردهه مىحكيمان مسلمان در درمان بيماران از آايت اهلى استفاد
 درماىن فاحته الكتاب و سوره توحيد مورد اتكيد بوده است.

د ى را تشكيل دادنه پژوهشه گرو براساس اين مستندات مذهىب متقن و ابورهاى عميق به اين آايت اهلى مؤلفني اين مقال
 يمارى بررسى منايند.ات اثر فاحته الكتاب و توحيد را بر روى ب

______________________________ 
 هى.اد دانشگاهشكده علوم هبداشىت جهدانشيار پژو  -(. پزشك و متخصص مديريت خدمات هبداشىت و درماىن1)

 (. مدرس )ابزنشسته( پرستارى و ماماىي دانشگاه علوم پزشكى ارتش2)
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 ها:ايفتهروش كار و 

داخله شامل رفت و مرار گقاى است كه نتايج قبل و بعد از هر مداخله مورد بررسى اين پژوهش از مطالعات مداخله
اعضاء درگري  وبيمار  وى سرقرائت سوره فاحته الكتاب و توحيد براى بيماران و قرار دادن دست هاى درمانگر بر ر 

 بيماران به هنگام قرائت آايت مذكور است.

فت مورد، فواصل دراي 4تند و در بيمار مورد مداخله قرار گرف 7نتايج مربوط به بيماران مبتال به اتالمسى ماژور: * 
رگيجه و ضعف سعالئم  دچار خون )ترانسفوريون( به حدود دو برابر افزايش ايفت. و در دو مورد كه پيش از مداخله

 9 /71خله از مدا ان پيشبود. ميانگني مهوگلوبني بيمار و بيحاىل بودند، پس از مداخله اين عالئم مرتفع شده 
 /242خطاى استاندارد  رسيد( 10 /8(. ميانگني مهوگلوبني بيماران پس از مداخله به 0 /45)خطاى استاندارد 

يمار در دسرتس بود كه ب 5( فريتني بيماران نيز در P 0 /820ابشد)( كه اين اختالف از نظر آمارى معترب مى0
 بود. 1580اب ميانه  2246 /8آن  ميانگني

                                                           
 دانشيار پژوهشكده علوم بهداشتى جهاد دانشگاهى. -(. پزشك و متخصص مديريت خدمات بهداشتى و درمانى1)  130
 (. مدرس) بازنشسته( پرستارى و مامايى دانشگاه علوم پزشكى ارتش2)  131



 بود. 780و ميانه  313 /1واحد اب خطاى استاندارد  566متوسط كاهش فريتني 

( ، معيار Physical health* نتايج بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروز؛ در اين بررسى معيار سالمت جسماىن)
نسبت به قبل از مداخله  Physical) (health composite( و تركيب سالمت جسماىنEnergyانرژى)

 دارى اين ابعاد به ترتيب عبارتند از:هاى اجنام شده سطح معىندارى دارند به طورى كه اب توجه به آزمونتفاوت معىن

 (P 0, 40 ),) P 0, 20 (,) P 0, 10 
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 گريى:حبث و نتيجه

وليت درماىن بيماران را به عهده دارند اب اثرخبشى اين آايت مقدس در هببود بيماران كه پزشكان ابليىن كه مسئدرصورتى
شود. در صورت فراهم شدن بودن بسرت مساعد جهت اجنام چنني خود آشنا شوند، حتوىل در پزشكى موجود اجياد مى

رزايىب اتثري اين روش روى تر، اجنام اين بررسى بر روى تعداد بيشرتى از بيماران و اهاىي در حيطه وسيعپژوهش
شود كه يك شوراى پژوهشى متشكل از هاى سالمت رواىن آهنا در مرحله بعدى قرار دارد. پيشنهاد مىشاخص

مند در اين زمينه تشكيل شود ات حمققني مطالعات ارائه شده، بتوانند نتيجه نظران عالقهسياستگزاران و صاحب
 علمى منودن دعادرماىن ارائه منايند. هاى خود را در راستاى روش كار وبررسى

 واژگان كليدى:

 فاحته الكتاب، دعادرماىن، اتالمسى، مولتيپل اسكلروز.

 مقّدمه:

تواند بعدى از ها مىگريد و طبيعتا درمان بيمارىقرآن كتاب آمساىن مسلماانن است كه كل حيات انسان را در برمى
وظيفه پزشكان مسلمان است كه اين بعد را آشكار كنند. اب توجه به  ابعاد بيشمار آاثر آايت قدسى قرآن حكيم ابشد

اند و در متون مذهىب و اعتقادى مسلماانن كردهاينكه حكيمان مسلمان از آايت اهلى براى درمان بيماران استفاده مى
ز پيامرب و ائمه در اتثريات درماىن فاحته الكتاب و سوره توحيد مورد اتكيد بوده است و احاديث و رواايت معتربى ا

 اين رابطه در دست است از مجله:

. از حضرت رسول صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم روايت است كه براى درد شكم، شربت عسل اب آب گرم بياشامد و 1
 (1تعويذ كند آن را به هفت مرتبه فاحته الكتاب. )
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 (1ه الّسالم براى دندان درد، محد، معوذتني و توحيد روايت شده است. ). از امري املؤمنني علي2

. از حضرت امام صادق عليه الّسالم روايت است كه جهت دندان درد بعد از گذاشنت دست بر آن محد و توحيد 3
 (1و قدر خوانده شود. )

 (1كند. )محد و قل هو اّلّل نيكو مى. از حضرت امام حممد ابقر عليه الّسالم روايت است كه هر علىت را دو سوره 4

 در سوره اسرا شاهد آيه ذيل است:

و از قرآن آنچه شفا و رمحت است براى مومنان انزل  َو نُ َنّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي: 82آيه 
 (2كنيم. )مى

شود به طورى كه ( در ساير كشورها مطرح مى3شده است )از طرف ديگر دعا به عنوان روش درماىن كه جمددا احيا 
ها مورد مطالعه قرار گرفته است، اين مطالعات در چند واحد در مطالعات خمتلف، اثر درماىن دعا را در هببود بيمارى

د انرس و حوادث عروقى، بيماران مبتال به ايدز، بيماران انابرور، بيماران مبتال به آرتريت روماتوئيد، نوزا -مراقبت قلىب
 (10 -4عروقى مغز اجنام شده است. )

در بسيارى از اين مطالعات دعا از راه دور براى درمان بيماران به كار رفته است. براى دعا از راه دور موثرترين روش 
خود نسبت  اند كه ابيد حتما روى بيمار به عنوان هدف اصلى متركز شود و دعاكننده نبايد درمان را بهرا نيت انم برده

 (11دهد. )

براساس مستندات مذهىب متقن و ابورهاى عميق به اين آايت اهلى و نيز دستاوردهاى جديد علمى ذكر شده مؤلفني 
 اين مقاله گروه پژوهشى را تشكيل دادند ات اثر فاحته الكتاب و توحيد را بر روى بيمارى بررسى منايند.

 ين مطالعه عبارت بودند از:هاى گروه پژوهشى در راستاى اجراى اخط مشى
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 بررسى وضعيت بيماران قبل و بعد از مداخله -

 ادامه درمان پزشكى متداول بيماران در حني اجنام اين پژوهش -

 انتخاب معيارى عيىن از وضعيت بيمارى و بررسى ميزان تغيري آن -

 ى جتزيه و حتليل نتايج.استفاده از آزموهناى آمارى برا -



 هاروش كار و ايفته

 اى است كه نتايج قبل و بعد از هر مداخله مورد بررسى قرار گرفت.نوع مطالعه از مطالعات مداخله

 اند.دو بيمارى اتالمسى ماژور و مولتيپل اسكلروز جهت اين مطالعه انتخاب شده

 اند.كميل منودهمتام بيماران از مداخله اطالع داشته و فرم رضايت را ت

هاى درمانگر بر روى سر بيمار و اعضاء مداخله: قرائت سوره فاحته الكتاب و توحيد براى بيماران و قرار دادن دست
هفته و در هر هفته يكبار از راه نزديك و يكبار از  8درگري بيماران به هنگام قرائت آايت مذكور. مداخله به مدت 

ها از راه دور و دوابر از راه دور )براى بيمار مولتيپل اسكلروز( را شامل شد. مداخلهراه دور )براى بيمارى اتالمسى( 
 خواندن آايت ذكر شده اب متركز به روى بيمار بود.

 . بيماران مبتال به اتالمسى ماژور1

 فريتني خون بود.* معيارهاى ارزايىب براى بيماران مبتال به اتالمسى ماژور ميزان مهوگلوبني، مهاتوكريت و ميزان 

 * نتايج مربوط به بيماران مبتال به اتالمسى ماژور:

( مذكر %14 /3( مونث و يك مورد )%85 /6مورد ) 6بيمار مورد مداخله قرار گرفتند كه  7در اين مطالعه 
 ( سال، ميانهSE)99 /1سال اب خطاى استاندارد  14بودند. ميانگني سىن بيماران 
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اب خطاى  9 /71سال بودند. ميانگني مهوگلوبني بيماران پيش از مداخله  20سال و حد اكثر  6سال، حد اقل  15
بود. فريتني بيماران نيز در  10 /7و حد اكثر  5 /7بود. حد اقل اين مهوگلوبني  10 /5و ميانه  0 /45استاندارد 

بود. از نظر دفعات مداخله )دعادرماىن( از راه  1580اب ميانه  8 /2246بيمار در دسرتس بود كه ميانگني آن  5
ابشد. ميانگني ابر بود ضمنا ميانگني دفعات مداخله از راه دور نيز به مهني تعداد مى 6نزديك، ميانگني دفعات 

ز مداخله به ميانگني مهوگلوبني بيماران پس ا 0 /45اب خطاى استاندارد  9 /71مهوگلوبني بيماران پيش از مداخله 
( اب استفاده از P 0 /820ابشد)( كه اين اختالف از نظر آمارى معترب مى0 /242)خطاى استاندارد  10 /8

 HB 1مهوگلوبني قبل از مداخله و -. 1HB( شكل Wilcoxon Signed Ranks Testآزمون)
 مهوگلوبني بعد از مداخله(



شود. اتالمسى ماژور ى و نيز در ايران بيشرت از ساير ملل ديده مىاالزم به ذكر است اتالمسى ماژور در افراد مديرتانه
هاى مكرر پزشكى بستگى شديدترين فرم بيمارى اتالمسى است كه زندگى فرد لزوما به تزريق منظم خون و مراقبت

 (12ايبد. )گرم در دسى ليرت كاهش مى  5 /0دارد. در غري اين صورت ميزان مهوگلوبني به كمرت از 

طور كه گفته شد تزريق مكرر خون به اين بيماران جهت حفظ حيات ضرورت دارد، اين تزريقات ديگر مهان از طرف
تواند ابعث مهوسيدروز خوىن انشى از اتالمسى ماژور مىمكرر خون از طرىف و نيمه عمر اندك آن در فرد مبتال به كم

شود ات شب در هفته جتويز مى 5 -6ى است كه شود. بنابراين تزريق دفروكسامني به منظور كاهش آهن سرم ضرور 
اننو گرم در ميلى ليرت نگه دارد. كه در اين صورت مقدار فريتني كمرت از ميزان  1000بتواند سطح فريتني سرم را زير 

 (13مسى است. )

 ( و ميانهSE)1 /213واحد اب خطاى استاندارد  566در اين مطالعه متوسط كاهش فريتني 
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 فريتني بعد از مداخله( FERITIN 1. فريتني قبل از مداخله و 2FERITIN -بود. )شكل 780

شب در  4وايل در  4شب در هفته به  6وايل در  6البته در يكى از بيماران، خودسرانه دفعات تزريق دسفرال را از 
و  306 /6رسد. )اب خطاى استاندارد مى 770 /3به هفته كاهش داده بود كه اب حذف اين مورد، متوسط كاهش 

 (.990ميانه 

طور كه نتايج اين مطالعه نشان داده شده است قرائت اين آايت اب متركز روى بيماران ابعث اجياد روند هببودى مهان
اصل درايفت مورد بيماران فو  4چنني در يعىن افزايش مهوگلوبني و كاهش فريتني سرم در اين بيماران شده است. هم

خون )ترانسفيوژن( به حدودا دو برابر افزايش ايفت و در دو مورد كه پيش از مداخله دچار عالئم سرگيجه و ضعف و 
بيمار هببود وضعيت حتصيلى خود را پس از مداخله ابراز  3بيحاىل بودند، پس از مداخله اين عالئم رفع شد. ضمنا 

اين روش را در وضعيت كلى زندگى، سالمت عمومى و رواىن خود ابراز منودند. و ساير بيماران نيز اتثري مطلوب 
 منودند.

 ( مهوگلوبني بيماران قبل و بعد از دعا درماىن1شكل 

 ( فريتني بيماران قبل و بعد از دعا درماىن2شكل 

 . بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروز2



( براساس معيارهاى پرسشنامه استاندارد كيفيت زندگى MSاسكلروز)* معيارهاى ارزايىب براى بيماران مبتال به مولتيپل 
سوال را در بر دارد، بوده است كه اين البته عالوه بر معيارهاى ارزايىب  54( كه ms Qol -45ويژه اين بيماران)

 ذكر شده، هر جلسه نظرات بيمار در مورد وضعيت خودشان ثبت گرديد.

 مولتيپل اسكلروز * نتايج مربوط به بيماران مبتال به

 14ابر از راه نزديك و  7بيمار ارزايىب شدند و ميانگني دفعات مداخله  12در اين مطالعه 
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 ابر از راه دور بود.

( و تركيب سالمت Energy:، معيار انرژى) PHysical healthدر اين بررسى، معيار سالمت جسماىن
دارى دارند به طورى كه اب ( نسبت به قبل از مداخله تفاوت معىنPhysical health compositeجسماىن،)

دارى اين ابعاد به ترتيب ) سطح معىنTest (Wilcoxon Signed Ranksهاى اجنام شده)توجه به آزمون
 (1عبارتند از: )جدول مشاره 

 (P 0, 40 ),) P 0, 20 (,) P 0, 10 ( 

دهنده ط پرسشنامه آشكار شده است، اظهارات متام بيماران در هر جلسه درماىن نشانعالوه بر تغيرياتى كه توس
تغيريات ابرز در انگيزه براى فعاليت و هببودى در وضعيت خلقى بود كه از سوى بيماران و مهراهان آانن ابراز 

عملكرد خود آشنا بودند  ها و حنوهشود. اب توجه به اينكه خود بيماران و خانواده آانن به دقت اب حمدوديتمى
 منودند.سنجى بيان مىها و ارتقاء عملكرد خود را در هر جلسه اب نكتهتغيريات اجياد شده در كاهش حمدوديت

 : وضعيت كيفيت زندگى در بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروز حتت مطالعه1جدول مشاره 

 هاى كيفيت زندگى(/ ميانگني/ حيطه Pدارى)سطح معىن

 بعد از مداخله قبل از مداخله

 ( Physical Healthسالمت جسماىن) /5 /48 /4 /56 /04 /0

 هاى مرتبط اب مشكالت جسماىنحمدوديت /5 /59 /870 /55 /0

Role limitations due to physical( problem 
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 مشكالت رواىنهاى مرتبط اب حمدوديت /5 /59 /7 /66 /86 /0

Role limitations due to )( emotinal problem ( 

  Emotinal well) (-beingهببود احساسى /3 /62 /6 /73 /1

 ( Energyانرژى) /9 /50 /7 /64 /02 /0

  Health) (Perceptionادراك جسماىن /5 /52 /9 /65 /07 /0

  Social functionعملكرد اجتماعى) /7 /60 /8 /68 /28 /0

  Cognitive) (functionعملكرد شناخىت /3 /68 /6 /69 /1

 ( Health distressاختالل سالمىت) /9 /61 /9 /70 /36 /0

  Physical) (health compositeتركيب سالمت رواىن /3 /62 /5 /73 /22 /0

  Mental) (health compositeتركيب سالمت جسماىن /8 /53 /9 /63 /01 /0

 ( Overall quality of lifeكيفيت كلى سالمت)  /5 /61 /8 /68 /33
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 گريىحبث و نتيجه

اب توجه به نتايج مطالعات فوق الذكر، استفاده از اتثري آايت مقدس اگر به صورت يك برانمه منظم و مداوم در 
 زندگى اين بيماران جاى گريد اتثري فزاينده خواهد داشت.

كه پزشكان ابليىن كه مسئوليت درماىن بيماران را به عهده دارند اب اثرخبشى اين آايت مقدس در هببود بيماران رصورتىد
 شود.خود آشنا شوند، حتوىل در پزشكى موجود اجياد مى

عداد تر، اجنام اين بررسى بر روى تهاىي در حيطه وسيعدر صورت فراهم آمدن بسرت مساعد جهت اجنام چنني پژوهش
ها در مرحله بعدى قرار دارد و مراكز بيشرتى از بيماران و ارزايىب اتثري اين روش روى شاخص هاى سالمت روان آن

هاى جديد ريزى در زمينه روشتوانند اب برانمههاى معمول خود مىها و درمانمرتبط اب اين بيماران عالوه بر محايت



شود كه يك يش داده و نيز امكان مطالعات پژوهشى را فراهم سازند. پيشنهاد مىمندى بيماران را افزادرماىن، ميزان هبره
نظران عالقمند در اين زمينه تشكيل شود ات حمققني مطالعات ارائه شده، گزاران و صاحبشوراى پژوهشى از سياست

 ند.هاى خود را در راستاى روش كار و علمى منودن دعادرماىن ارائه منايبتوانند نتيجه بررسى
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 منابع و مآخذ:

 -879،. 1374، (. اتليف ثقه االسالم شيخ عباس قمى، مفاتيح اجلنان، انتشارات آستان قدس رضوى1) )
884) 

 ى.(مخ و معارف اسالعات اتري مطال(. قرآن كرمي، ترمجه آيت اّلّل العظمى مكارم شريازى، دار القرآن الكرمي، دفرت2) )
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 كهولت در قرآن

132دكرت عبد احلسني كاظمى
 

 چكيده:

ق، منش و نش، اخالآفري كننده در تنظيم نگاه انسان به هسىت ووقوع پريى و وقوع مرگ بدنبال آن، نقشى تعيني
شرى در طول بجوامع  دگى وتفكرات و روابط اجتماعى، توزيع منابع قدرت و ثروت اجتماعى به معناى اعم آن در زن

اى وجود هاى ويژهتواانىي ل عمرموىن آن براى افزايش طو اتريخ ايفا كرده است وىل اكنون در دانش پزشكى و علوم پريا
هى اين فرضيه هاى آزمايشگاها و در مدللومراز در افزايش طول عمر سلولت -دارد زيرا اب مشاهده اثر سيستم تلومر

ر را طول عم افزايش بع آنتها جلوگريى و به مطرح شده است كه شايد اب استفاده از اين سيستم، از پري شدن سلول
معه ريى در افراد جابروز پ ول درآورد. أتخري غري معماى را به دنبال مىحمقق كرد اما اين موضوع تبعات بسيار پيچيده

م فكرى، كل نظا  ارد ودهاى طوالىن و اي بسيار طوالىن آن، تبعات وسيعى را در پى و وقوع مرگ بدنبال زندگى
 به صورت وسيع حتت اتثرياخالقى، اجتماعى، اقتصادى و ارزشى جامعه را 

______________________________ 
گاه علوم شكى دانشوم پز هاى اسالمى در عل(. دانشيار مركز حتقيقات بيوتكنولوژىي و مركز مطالعات و پژوهش1)

 پزشكى تربيز.

                                                           
 اه علوم پزشكى تبريز.هاى اسالمى در علوم پزشكى دانشگ(. دانشيار مركز تحقيقات بيوتكنولوژيى و مركز مطالعات و پژوهش1)  132



 58، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

تطبيقى و مفهومى آايت داراى مفاهيم و اشارات در زمينه دهد و بنابراين اب سعى در مطالعه و بررسى خود قرار مى
سوره مباركه غافر، آيه  67سوره مباركه روم، آيه  54بروز كهولت در انسان و آاثر و عوارض و تبعات آن مانند آيه 

 ها ابسوره مباركه مزمل و تفسري آايت فوق و تطبيق آن 17سوره مباركه يس و آيه  68سوره مباركه حج، آيه  5
هاى جديد در زمينه ژنتيك مولكوىل، شناسى در علوم پزشكى و براساس ايفتهپژوهشى در مورد پريى -هاى علمىايفته

ها، اهتمام الزم براى درك هاى مولكوالر بيولوژى و دستكارى ژنها در بروز پريى و توجه به مكانيسمعملكرد ژن
 ت قرآىن در مورد كهولت به عمل آمد.ترى از ظاهر كالم اهلى در زمينه اشارامفاهيم عميق

 واژگان كليدى:

 قرآن، كهولت، تلومراز

 مقّدمه:

ْيَبًة اّللَُّ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف مُثَّ َجَعَل ِمْن بَ ْعِد َضْعٍف قُ وًَّة مُثَّ َجَعَل ِمْن بَ ْعِد قُ وٍَّة َضْعفاً َو شَ  سوره مباركه روم 54آيه 
خدا مهان كسى است كه مشا را آفريد در حاىل كه ضعيف بوديد؛ سپس بعد از » خَيُْلُق ما َيشاُء َو ُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديرُ 

، آيه «آفريند، و داان و تواانست، قوت خبشيد و ابز بعد از قوت، ضعف و پريى قرار داد؛ او هرچه خبواهد مىانتواىن
 لَِتُكونُوا دَُّكْم مُثَّ ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ خُيْرُِجُكْم ِطْفاًل مُثَّ لَِتْبُلُغوا َأشُ  سوره مباركه غافر 67

ى َو َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  او كسى است كه مشا را از خاك آفريد، » ُشُيوخاً َو ِمْنُكْم َمْن يُ َتَوىفَّ ِمْن قَ ْبُل َو لَِتْبُلُغوا َأَجاًل ُمَسمًّ
بعد به فرستد، سپس از نطفه، سپس از علقه )خون بسته شده(، سپس مشا را بصورت طفلى )از شكم مادر( بريون مى

 شويد و )در اين ميان( گروهى از مشا پيش ازرسيد، و بعد از آن پري مىمرحله كمال قوت خود مى
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 سوره مباركه حج 5، آيه «رسيد؛ و شايد تعقل كنيدمريند و در هنايت به سرآمد عمر خود مىرسيدن به اين مرحله مى
 ُمْضَغٍة خُمَلََّقٍة َو َغرْيِ  ِإْن ُكْنُتْم ِف رَْيٍب ِمَن اْلَبْعِث فَِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ ِمنْ اي أَي َُّها النَّاسُ 

َ َلُكْم َو نُِقرُّ ِف اْْلَْرحاِم ما َنشاُء ِإىل ى مُثَّ خنُْ  خُمَلََّقٍة لُِنَبنيِّ رُِجُكْم ِطْفاًل مُثَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَُّكْم َو ِمْنُكْم َمْن يُ َتَوىفَّ َو ِمْنُكْم َأَجٍل ُمَسمًّ
 َو َء اْهَتزَّْت َو رََبتْ أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال يَ ْعَلَم ِمْن بَ ْعِد ِعْلٍم َشْيئاً َو تَ َرى اْْلَْرَض هاِمَدًة فَِإذا أَنْ َزْلنا َعَلْيَها اْلما َمْن يُ َردُّ ِإىل

اى مردم! اگر در رستاخيز شك داريد، )به اين نكته توجه كنيد كه( ما مشا را از خاك  -» 5 أَنْ َبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيجٍ 
)چيزى شبيه گوشت جويده شده(، كه بعضى « مضغه»آفريدمي، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از 

هاىي را كه ل؛ ات براى مشا روشن سازمي )كه بر هر چيز قادرمي( و جننيداراى شكل و خلقت است و بعضى بدون شك



كنيم( بعد مشا را بصورت طفل دهيم )و آنچه را خبواهيم ساق مىخبواهيم ات مدت معيىن در رحم )مادران( قرار مى
 آورمي؛ سپس هدف اين است كه به حد رشد و بلوغ خويش برسيد.بريون مى

رسند؛ كنند كه به بدترين مرحله زندگى )و پريى( مىمريند؛ و بعضى آن قدر عمر مىمى در اين ميان بعضى از مشا
دانند! )از سوى ديگر( زمني را )در فصل زمستان( خشك و مرده كه بعد از علم و آگاهى، چيزى منىچنانآن

و از هر نوع گياهان زيبا رويد؛ آيد و مىفرستيم، به حركت درمىبيىن، اما هنگامى كه آب ابران بر آن فرومىمى
ْرُه نُ َنكِّْسُه ِف اخْلَْلِق أَ َفال يَ ْعِقُلونَ  يس 68روايند(، آيه مى هركس را طول عمر دهيم، در آفرينش » 68 َو َمْن نُ َعمِّ

َكْيَف فَ  سوره مباركه مزمل 17و آيه « كنند؟گردانيم(؛ آاي انديشه منىكنيم )و به انتواىن كودكى ابزمىاش مىواژگونه
( به مسئله پريى و  1؛ در قرآن جميد )«كنددر آن روز كه كودكان را پري مى» تَ تَُّقوَن ِإْن َكَفْرمُتْ يَ ْوماً جَيَْعُل اْلوِْلداَن ِشيباً 

 ( افراد انساىن اشاراتى دارند.Agingكهولت)
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چنان ضعيف و انتوان ها، در آغاز آناين آيه آمده است كه: اى انسان سوره مباركه روم در مورد 54در تفسري آيه 
اى موذى را از خود دور كنيد اي آب دهان خويش را نگه داريد، بوديد كه از نظر جسماىن حىت قدرت نداشتيد حشره

كه دائما مراقب مشا دانستيد حىت پدر و مادر مهرابىن را  ، هيچ چيز منى«مصداق ال تعلمون شيئا»از نظر فكرى نيز به 
كم داراى رشد و قدرت شده، اندامى نريومند و فكرى قوى و عقلى تواان و دركى وسيع پيدا  شناختيد وىل كمبودند منى

توانستيد اين قدرت را نگاه داريد و درست مهانند انساىن كه از دامنه كوه بلندى به فراز قله كرديد و اب اين حال منى
شيىب را شروع كرديد، و ابز به قعر دره ضعف و انتواىن جسمى و روحى رسيديد. اين رسيده از طرف ديگر سرا

ها، هبرتين دليل براى اين حقيقت است كه نه آن قوت از مشا بود، و نه آن ضعف، بلكه ها و فراز و نشيبدگرگوىن
رداند و هرچه داريد عارضى گهر دو از انحيه ديگرى بود، و اين خود نشانه آن است كه چرخ وجود مشا را ديگرى مى

فرمايد: )عرفت اّلّل است. اين مهان است كه امري مؤمنان على عليه الّسالم در گفتار نورانيش به آن اشاره كرده مى
ها و نقض هاى حمكم و گشودن گرهسبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض اهلمم(: ) )من خدا را در فسخ تصميم

ها فهميدم كه قدرت اصلى دست ديگرى است و ما از ماندن آن شناختم، من از اين دگرگوىنهاى قوى و انكام اراده
آيد، كلمه خبشد. جالب اينكه در مورد ضعف دوم كه براى انسان پيش مىخود چيزى ندارمي جز آنچه او به ما مى

برد. اين تعبري ممكن است اشاره كند، وىل در ضعف اول، انمى از كودكى منىرا نيز اضافه مى« پريى»به معىن « شيبه»
تر است، زيرا اوال رو به سوى مرگ و فنا دارد، برعكس ضعف كودكى، و اثنيا به آن ابشد كه ضعف پريى دردانك

ها يكسان توقعى كه از پريان ساخلورده و ابجتربه دارند هرگز از كودكان نيست، در حاىل كه گاه ضعف و انتواىن آن
 ابشدانگيز مىاست و اين بسيار عربت
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 (2كشاند )آورد و به ضعف و زبوىن و بيچارگى مى. اين مرحله است كه قدرمتندان ايغى و سركش را به زانو درمى



تعبري شده و بيان شده است كه:  «أَْرَذِل اْلُعُمرِ » سوره مباركه حج از اايم ضعف و كهولت به 5چنني در تفسري آيه هم
هاى عمر ترين دورانبه معىن چيز پست و انمطلوب است و منظور از ارذل العمر انمطلوب« رذل»ارذل از ماده 

كند، و هاى خود را به كلى فراموش مىرسد، و به گفته قرآن علوم و دانشابشد كه به هنايت پريى مىانسان مى
چون كودك است، از نظر تدبري امور شبيه كودك است، از چيز از نظر معلومات هم شود،درست مهانند يك كودك مى

گردد، ظرفيت و حوصله خود را از شود و اب امر خمتصرى خوشحال و راضى مىجزئى مهانند يك كودك انراحت مى
و از او دارند، شود اب اين تفاوت كه مردم از كودك انتظارى ندارند دهد، و گاه حركات او كودكانه مىدست مى

گردد اما بعالوه در مورد كودكان اين اميدوارى هست كه اب رشد و منو جسم و روحشان مهه اين حاالت برطرف مى
در مورد پريان فرتوت و كهنسال چنني اميدى وجود ندارد و اب اين تفاوت كه يك كودك چيزى نداشته كه از دست 

خورده تى خود را از دست داده است. روى اين جهات حال پريان سالهاى حيابدهد اما اين پري كهنسال مهه سرمايه
صد به سن يك «أَْرَذِل اْلُعُمرِ » ابرتر و انگوارتر است. در بعضى از رواايتدر مقايسه اب حال كودكان بسيار رقت

تر از ر سنني اپئنيسالگى به ابال تفسري شده است و اين ممكن است انظر به نوع افراد ابشد وگرنه كساىن هستند كه د
شوند كه در سنني ابالتر از صد نيز كامال رسند مهان گونه كه اشخاصى ايفت مىصد سالگى به اين مرحله مىيك

شود  هوشيار و آگاهند خمصوصا در علماء و دانشمندان بزرگ كه دائما به مباحث علمى اشتغال دارند كمرت ديده مى
 يد در مورد اين خبش از عمر به خدا پناه برمي.كه چنني وضعى دست دهد، و در هرحال اب
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ها كاىف است كه ما را از غرور و غفلت بريون آورد كه در آغاز چه بودمي و اكنون چه هستيم ضمنا ايدآورى اين سال
 (3و در آينده چه خواهيم شد؟. )

ها اشاره دارد و در اين هاى عمومى انسانها و انتواىنى انسان، به ضعفسوره مباركه يس در اشاره به اايم پري  68آيه 
اند كه: وضع انسان در اپاين عمر از نظر ضعف و انتواىن عقل و جسم هم هشدارى است به موارد چنني تفسري شده

خود را به گردن   كنند، و هم اپسخى است به كساىن كه تقصرياتها كه براى انتخاب راه هدايت امروز و فردا مىآن
تواند يك انسان نريومند را به افكنند و هم دليلى است بر قدرت خداوند كه او مهان گونه كه مىكواتهى عمر مى

ضعف و انتواىن يك نوزاد ابزگرداند، قادر است بر مساله معاد و هم چنني انبينا ساخنت جمرمان و از حركت ابزداشنت 
ْرُه نُ َنكِّْسُه  كنند؟كنيم، آاي انديشه منىطول عمر دهيم در آفرينش واژگونه مى فرمايد: هركس را كهها زيرا مىآن َو َمْن نُ َعمِّ

اى كه به معىن واژگون ساخنت چيزى است به گونه« تنكيس»از ماده  «نُ َنكِّْسهُ » توضيح اينكه ِف اخْلَْلِق أَ َفال يَ ْعِقُلوَن.
در اينجا كنايه از ابزگشت كامل انسان به حاالت طفوليت است. زيرا سر به جاى اپ و اپ به جاى سر قرار گريد و 

رود، در دوران جنيىن هر روز شاهد خلقت اتزه آدمى از آغاز خلقت ضعيف است و تدرجيا رو به رشد و تكامل مى
دهد، و قوا و و رشد جديدى است، بعد از تولد نيز مسري تكاملى خود را در جسم و روح به سرعت ادامه مى

شود، دوران جواىن، و بعد از آن استعدادهاى خداداد كه در درون وجودش هنفته شده يكى بعد از ديگرى شكوفا مى
گريد، در اينجا گاه روح و جسم مسري خود رسد، و انسان در اوج قله تكامل جسمى و روحى قرار مىپختگى فرامى



شود، وىل گرد جسم شروع مىدهد، در حاىل كه عقبىچنان به تكامل خويش ادامه مكنند، روح همرا از هم جدا مى
 كند، و تدرجيا و گاهسراجنام عقل نيز سري نزوىل خود را شروع مى
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چون كودكان ها همگردد، حركات حركات كودكانه و تفكر و حىت هبانه جوئىبه سرعت به مراحل كودكى ابزمى
گردد، اب اين تفاوت كه اين حركات و روحيات از كودكان شريين و سماىن نيز اب آن مهاهنگ مىشود، و ضعف جمى

آفرين آينده، و به مهني دليل كامال قابل حتمل است، وىل جذاب است و نويدى است بر شكوفائى اميدخبش و مسرت
رسد بسيار دردانك كه عمق انراحىت زهاىي فرامىانگيز است و به راسىت رو از پريان زننده و انزيبا و گاه تنفرآور و اي ترحم

َو  فرمايد:سوره حج نيز به مهني معىن اشاره كرده، مى 5(. قرآن جميد در آيه 4توان تصور كرد )آن را به زمحت مى
كنند كه به قدر عمر مىبعضى از مشا آن ْلٍم َشْيئاً أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال يَ ْعَلَم ِمْن بَ ْعِد عِ  ِمْنُكْم َمْن يُ َتَوىفَّ َو ِمْنُكْم َمْن يُ َردُّ ِإىل

كه چيزى از علوم خود را به خاطر خنواهند داشت حىت نزديكرتين افراد چنانرسند، آنبدترين مرحله زندگى و پريى مى
)اسريان خدا  خانواده خود را خنواهند شناخت لذا در بعضى از رواايت افراد هفتاد ساله به عنوان )اسري اّلّل ىف االرض(

گويد: ها مىدهد، و به انسانهشدار عجيىب در اين زمينه مى «أَ َفال يَ ْعِقُلونَ » هرحال مجلهدر زمني( ذكر شده اند. به
شد، بدانيد دست قدرت ديگرى ابالى سر اگر اين قدرت و تواانئى كه داريد عاريىت نبود به اين آساىن از مشا گرفته منى

ايد خود را درايبيد، و پيش از آنكه نشاط و زيبائى به پژمردگى تواانست. ات به آن مرحله نرسيدهمشاست كه بر هر چيز 
ها بچينيد، و توشه راه طوالىن آخرت را از اين جهان برگرييد، كه در فصل انتواىن و پريى و مبدل گردد از اين مچن گل

ى را كه پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم به ابو ذر درماندگى هيچ كارى از مشا ساخته نيست. و لذا يكى از پنج چيز 
توصيه فرمود مهني بود كه دوران جواىن را قبل از پريى غنيمت بشمار: )اغتنم مخسا قبل مخس: شبابك قبل هرمك، 

صحتك قبل سقمك، و غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك و حياتك قبل موتك(: ) )پنج چيز را قبل از پنج چيز 
 غنيمت
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نيازيت را قبل از فقر، زندگيت را قبل از مرگ و فراغت بشمر، جوانيت را قبل از پريى، سالمتت را قبل از بيمارى، ىب
 (.4خاطر را قبل از گرفتارى )

ده است كه معموال اب نكته مهم در مورد موضوع پريى عموميت وقوع اين پديده بيولوژيكى در ميان متام موجودات زن
ابشد به عبارت ديگر پريى اختصاص به انسان ندارد و مهني عموميت مسئله تظاهرات فيزيولوژيكى خاصى نيز توام مى

پريى در ميان مجع موجودات زنده، وجود يك مكانيسم بنيادى در زمينه وقوع پريى در موجودات زنده را اعم از گياه و 
 يكسان -1منايد كه اين مكانيسم بنيادى بصورت ىل مطرح مىجانور و موجودات زنده تك سلو 

 انپذيراجتناب -2



( اين مكانيسم اب توجه به 8 -5سازد. )منايد و فرارسيدن آن را حتمى مىوقوع پديده پريى را كنرتل و هدايت مى
خواهد بود كه مهه فعل  DNAهاىاى آن مسلما" فرآيندى ژنتيكى و مرتبط اب عملكرد رشتهعملكرد بنيادى و ريشه

منايند و بروز هر عمل حياتى در پيكر موجودات زنده براساس انفعاالت حياتى پيكر موجودات زنده را كنرتل مى
 (.9 -12پذيرد )ها اجنام مىهاى مستقر در اين رشتهو ژن DNAهاىهدايت و برانمه ريزى رشته

در مورد پديده پريى منجر به شناساىي سيستم  DNAملكردهاى جديد علمى در زمينه عحتقيقات ژنتيكى و ايفته
شده است كه مبنزله يك ساعت  Telomer Telomerase-تلومراز -آنزميى بنام سيستم تلومر -پيچيده ژنتيكى

( بنحوى  9 -15برد )آرام به مست پريى پيش مىها و پيكر موجودات زنده را آرامسلوىل )بيولوژيكى( و ژنتيكى، سلول
دهد. تلومر به تواىل خاصى از اى نشان مىكه مفهوم قرآىن استخراج مرگ از ميان حيات را بنحو كامل و شايسته

 ها در هسته سلولدر انتهاى كروموزوم DNAتهنوكلئوتيدهاى سازنده رش
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انساىن از  Chromosomeدر انحيه تلومر كروموزومهاى DNAشود. رشتهدهنده بدن اطالق مىهاى تشكيل
( Nucleotide( از نوكلئوتيدها)Hexamerدرپى و پشت سر هم يك تواىل شش اتىي اي هگزامر)تكرار پى

ها كه و ژن DNAهاى( يعىن اينكه برخالف ساختمان ساير قسمت13ايبد )تشكيل مى TTAGGGبصورت
ها متضمن ترتيب ( در آنA( و آدنني)T( ، تيمني)C( ، سيتوزين)Gترتيب و تواىل قرار گرفنت نوكلئوتيدهاى گوانني)

بصورت قطعات شش عددى  ابشد، در قسمت تلومر كروموزومها، اين نوكلئوتيدها حتما"خاصى منى
شوند ات اينكه طول و تعداد اين نوكلئوتيدها به حدود قرار گرفته و به تعداد زايد تكرار مى TTAGGGاز

( اين قسمت از كروموزوم در واقع يك ساعت بيولوژيكى و ژنتيكى 23 -16نوكلئوتيد برسد. ) 7000 -13000
منايد زيرا در جراين هر دفعه از ز مرگ را نيز كنرتل و هدايت مىشود كه وقوع پديده پريى و به تبع آن برو حمسوب مى

نوكلئوتيد در هر دو انتهاى كروموزوم از طول  50 -200انپذير حدود ، بصورتى اجتناب DNAمهانندسازى رشته
شود و بنابراين از طول انحيه تلومر  نوكلئوتيدى اين قسمت حتليل رفته و حذف مى 130000حد اكثر حدود 

نوكلئوتيد بعد از  5000 -7000گردد ات جائى كه طول اين قسمت به حدود ها به تدريج كم مىموزومكرو 
رسد و در اين موقع، سلول وارد مرحله پريى شده و بدنبال آن كاهش طول مى DNAهاى متعدد رشتهمهانندسازى

دار و (. حتقيقات ژنتيكى دامنه17 -19آورد )نوكلئوتيد مرگ سلول را بدنبال مى 2000 -4000تلومر ات حدود 
اى موسوم به نوكلئوتيد برسد، پديده 5000به حدود  DNAهاىطوالىن نشان داده است كه وقىت طول تلومر رشته

افتد كه مفهوم ها اتفاق مى( در سلولCaspases( اب فعال شدن آنزمي هاىي بنام كاسپيزها)Apoptosisآپوپتوزيس)
 ت آنزميى و فيزيولوژيكى در درون هسته و سيتوپالسم سلوىل و بدنبال آن اختاللاى از جرايانآن وقوع سلسله

 66، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج



ابشد كه موجبات ضعف و انتواىن سلول در مقايسه اب حالت نرمال سلول را فراهم در عملكرد حياتى سلول مى
گردد و در بعضى در بدن موجودات زنده منجر به بروز مرگ مىها و به تبع آن آورد و ادامه اين وضعيت در سلولمى

 Danceاز متون علمى از اين سلسله جرايانت آنزميى و فيزيولوژيكى درون هسته و سيتوپالسم سلول بنام رقص مرگ
of death ( 24 -27ايد شده است.) 

 روش كار:

سوره مباركه غافر، آيه  67سوره مباركه روم، آيه  54اب سعى در مطالعه و بررسى تطبيقى و مفهومى آايتى مانند آيه 
 -هاى علمىسوره مباركه مزمل و تفسري آايت فوق اب ايفته 17سوره مباركه يس و آيه  68سوره مباركه حج، آيه  5

پژوهشى در حوزه علوم ژنتيك مولكوىل و مولكوالر بيولوژى و استفاده از مفاهيم و ظرايف مشخص شده اخري در 
ترى از ظاهر كالم اهلى در زمينه اشارات قرآىن در احيأ جمدد لوم جترىب، اهتمام الزم براى درك مفاهيم عميقحوزه اين ع

بعمل آمد. توجه به نقش وجود تلومر به عنوان سپر حفاظىت براى حمافظت از ژنوم سلول يوكاريوتى، جلوگريى از اجياد 
هاى اگزونوكلئاز سلول، ايفاى نقش در مكان به وسيله آنزميها هاى انجبا و غري صحيح و ختريب كروموزومپيوستگى

هاى جماور خود و ... پيچيدگى هاى حياتى براى سري گريى كروموزم در هسته و خاموشى انتخاىب ژنايىب و جاى
رسى انگيزد. بر دهد و حريت و عربت را برمىچنني قدرت اليزال اهلى را نشان مىطبيعى زندگى از تولد ات پريى و هم

تلومراز و  -هاى اساسى آن بر اپيه عملكرد سيستم تلومرريزى و كنرتل ژنتيكى وقوع پريى و مكانيسممسري برانمه
تطبيق مفاهيم پنتيكى آن اب مفاهيم حاصل از وحى و كالم اهلى، اب استفاده از آايت مربوط به ذكر و توضيح موضوع 

 ها وه نتايج پژوهشپريى در قرآن جميد، تفسري آايت مربوطه و توجه ب
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شناسى، ژنتيك مولكوىل و مولكوالر بيولوژى در قالب مقاالت منتشره نظرات دانشمندان برجسته جهاىن در حوزه پريى
 http ://WWW .ncbi .nlm .nih .gov /sitesبه آدرس اينرتنىت PubMedدر اپيگاه علمى

/entrez پژوهشى در زمينه علوم پزشكى  -هاى اطالعات علمىترين اپيگاهد كه يكى از معتربترين و جامعاجنام گردي
 ابشد.اب داشنت اطالعات بيش از چهارده ميليون مقاله پزشكى مى

 گريى:حبث و نتيجه

ياتى در جراين ادامه فعاليت ح DNAهاىموكدا ابيد خاطرنشان ساخت كه موضوع حتليل رفنت انحيه تلومر رشته
( يعىن اگر قرار است كه سلوىل زنده و فعال ابشد مسلما در جراين 33 -28ابشد )انپذير مىسلوهلا امرى اجتناب

هاى سلول كاسته شده و به تبع آن پريى و مرگ سلوىل هاى حياتى آن، از طول انحيه تلومر كروموزومفعاليت
رويه و افسارگسيخته دائما در حال ده كه بصورتى ىبهاى سرطاىن شفراخواهد رسيد و نكته جالب اينكه در سلول



ابشد اب فعاليت سيستم آنزميى خاصى بنام تلومراز از كاسته شدن طول انحيه تلومر تقسيم شدن و رشد و فعاليت مى
 (19و  21 -29گردند. )هاى سرطاىن دچار پريى و مرگ منىگردد و بنابراين سلولدر سلول جلوگريى مى

ثري طول انحيه تلومر كروموزومها و كواته شدن اين انحيه در بروز پريى و مرگ سلول به حدى جدى امهيت و عمق ات
اى در حتقيقات ژنتيكى و مراكز حتقيقاتى معترب دنيا بر روى اكنون متركز گسرتده و عمدهو انفذ است كه هم

هاىي براى كنرتل شهورى درصدد ايفنت روشهاى وقوع اين پديده وجود دارد و مراكز حتقيقاتى عمده و بسيار ممكانيسم
رسد كه اين پديده بنياىن و بسيار ابشند و بنظر مىها مىو مهار و جلوگريى از كاهش طول انحيه تلومر در كروموزوم

 اساسى مبنزله كليدى و اي كنتورى است كه مهزمان اب فعاليت سلول
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سازد كه اب ( براى استنباط هبرت موضوع خاطر نشان مى30 -34برد )ه مست پريى و مرگ جلو مىها را بها، آن
هاى ها و نيز مشاهده بروز سريع آاثر پريى در مدلتلومراز در افزايش طول عمر سلول -مشاهده اثر سيستم تلومر
ار مدل آزمايشگاهى داراى ها به عنوان يك پستاندهاى خممرى، مگس سركه و موشآزمايشگاهى مانند سلول

تشاهبات ژنتيكى فراوان اب ژنوم انسان، اين فرضيه مطرح شده است كه شايد اب استفاده مناسب از اين سيستم حياتى 
دار و ها و به تبع آن افزايش طول عمر ات حدى معىناساسى در پيكر جانداران و من مجله انسان، از پري شدن سلول

دار و عميقى در حمافل و جمامع ها و حتقيقات بسيار دامنهو بر مبناى اين فرضيه تالش بسيار طوالىن استفاده كرد
كننده" و" آبشار جواىن سلول" علمى و پژوهشى جراين دارد به طورى كه از عملكرد اين سيستم به عنوان" آنزمي جوان

هاى علمى اكنون در اپيگاه( و هم35 -38گردد )نه تنها در جمامع علمى، بلكه حىت در جمامع عمومى نيز ايد مى
هاىي به عنوان يك منبع علمى جهاىن، هزاران مقاله اب استفاده از كليد واژه PubMedاى مانندمعترب و عمده

توان درايفت كه مفهوم مرگ در ذات زندگى ابشد و از اين نكات مىقابل دسرتس مى aging ,telomeraseمانند
ابشد و بنابراين، جراين زندگى به صورتى ماهوى ن جراين حيات مسترت و خمفى مىهنفته است و ماهيت مرگ در درو 

ُكلُّ   ( و اين موضوع شايد مهان مفهوم10 -11و  28و  31گردد )مرگ را در ذات خود داشته و بدان منته مى
ا تُ َوف َّْوَن ُأُجورَُكْم يَ ْوَم اْلِقياَمِة َفَمْن ُكلُّ نَ ْفٍس ذائَِقُة الْ   سوره مباركه آل عمران 185در آيه  نَ ْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوتِ  َمْوِت َو ِإمنَّ

نْيا ِإالَّ َمتاُع اْلُغُرورِ  چشد؛ و مشا اپداش خود هركسى مرگ را مى» ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َو أُْدِخَل اجْلَنََّة فَ َقْد فاَز َو َما احْلَياُة الدُّ
ها كه از آتش )دوزخ( دور شده، و به هبشت وارد شوند جنات ايفته و نرا بطور كامل در روز قيامت خواهيد گرفت؛ آ

 (.1؛ ابشد )«اند و زندگى دنيا، چيزى جز سرمايه فريب نيسترستگار شده
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 منابع و مآخذ:

 (. قرآن جميد. ترمجه فارسى آيت اّلّل مكارم شريازى.(1) )



 .(480صفحه  16جلد (. تفسري منونه 2) )

 .(26 -27صفحه  14(. تفسري منونه جلد 3) )

 .(436 -7صفحه  18(. تفسري منونه جلد 4) )
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 آلزامير در آينه قرآن و علم

135فردحممد شكارى 134سيد داود تدريسى 133دكرت مينو اسد زندى
 

 مقّدمه:

ترين علت دمانس )زوال عقل( در ساملندان است كه به دنبال حتليل رفنت و كاهش شايع 136( ADبيمارى آلزامير)
شود، تواانىي برقرارى ارتباط اجتماعى، استدالل، فكر  تدرجيى ابفت مغز، ابعث زوال عملكرد و تواانىي عقلى بيمار مى

 سازد.كردن و مراقبت از خود را خمتل مى

قيق )در گزارش از حتسال  20ى توسط دكرت آلويس آلزامير پزشك آملاىن پس از ميالد 1906بيمارى آلزامير در سال 
در  صيف شدهى( تو زىن اب حسادت شديد نسبت به مهسرش و به دنبال آن فراموشى، آگنوزى، آپراكسى و آفاز 

 اين. ريى استهاى پو پالك -هاى نور و فيرببررسى پس از مرگ اين بيمار مشخص شد كه مغز وى داراى كالفه

______________________________ 
 (. عضو هيأت علمى دانشكده پرستارى دانشگاه بقية ا ... اْلعظم.1)

 (. كارشناسى ارشد پرستارى دانشگاه بقية ا ... اْلعظم.2)

 (. كارشناسى ارشد دانشگاه بقية ا ... اْلعظم.3)

(4.)Alzheimer's Disease (AD ) 
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 (. عضو هيأت علمى دانشكده پرستارى دانشگاه بقية ا ... اْلعظم.1)  133
 (. كارشناسى ارشد پرستارى دانشگاه بقية ا ... اْلعظم.2)  134
 (. كارشناسى ارشد دانشگاه بقية ا ... اْلعظم.3)  135
136  (4.)Alzheimer's Disease (AD ) 



 چنان انمشخص بود.رغم اينكه مكانيسم پيشرفت بيمارى همخنستني مورد مستند بيمارى بود على

 اترخيچه

َو ِمْنُكْم َمْن يُ َتَوىفَّ َو ِمْنُكْم  سوره حج 5قرن پيش در قرآن جميد در آايت متعددى از مجله آيه  14رغم اينكه در على
 أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال يَ ْعَلَم ِمْن بَ ْعِد ِعْلٍم َشْيئاً  َمْن يُ َردُّ ِإىل

ْرُه نُ َنكِّْسُه ِِف اخْلَْلِق أَ َفال يَ ْعِقُلونَ  از سوره يس 68آيه   َو َمْن نُ َعمِّ

رٍ  سوره فاطر 11آيه  ُر ِمْن ُمَعمَّ   َو ال يُ ْنَقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِِف ِكتاٍب ِإنَّ ذِلَك َعَلى اّللَِّ َيِسريٌ َو ما يُ َعمَّ

ْيَبًة خَيُْلُق اّللَُّ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف مُثَّ َجَعَل ِمْن بَ ْعِد َضْعٍف قُ وًَّة مُثَّ َجَعَل ِمْن بَ ْعِد قُ وٍَّة َضْعفاً َو شَ  از سوره روم 54آيه 
 ُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديرُ  ما َيشاُء وَ 

ها در سه هزار سال پيش كمى حافظه و فراموشى هاى مصرىبه كاهش حافظه دوران پريى پرداخت شده، در كتاب
آمده است، جالينوس در هزار و صد سال پيش متايز بني فراموشى و انرساىي روحى را بيان كرده و شكسپري از پريى به 

موشى ايد كرده و افالطون در اشعار خود افراد پري را مسئول كارهاى خالف خود عنوان دوره كودكى دوابره فرا
 ساله دارد. 20داند، وىل حتقيقات علمى درابره اين بيمارى عمر منى

 گريشناسى( و عوامل خطر:اپيدميولوژى )مهه

سال را مبتال  85 % افراد ابالى45سال و  65% افراد ابالى 7% اشخاص مسن و تقريبا 5ات  2بيمارى آلزامير 
% موارد زوال عقل است، اين به معناى ابتالى ده ات بيست ميليون مورد 50 -80كند و در حال حاضر مسئول مى

 ابشد.در سراسر جهان مى

% 15 -25% بيماران دچار بيمارى خانوادگى اب تظاهر زود هنگام، 5شود. اين بيمارى در متام نژادها ديده مى
 % مبتال به بيمارى تك75ى اب تظاهر ديررس و دچار بيمارى خانوادگ
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 % موارد آلزامير خانوادگى، توارث اتوزومى غالب و بقيه چند عاملى هستند.10گري هستند. 

 از مجله عوامل خطرزاى شناخته شده:

 % موارد(95سال )در  60سن ابالى  -



 است(. 1به  2 /8زانن به مردان جنسّيت مؤنث )نسبت ابتالء  -

 سابقه خانوادگى مثبت -

صيالت اپيني حت هاى عاطفى، سطح)منگوليسم( است. البته سابقه ضربه به سر، سكته مغزى، شوك سندرم داون -
 اند.اى هستند كه به اثبات نرسيدهاز مجله ريسك فاكتورهاى شناخته شده

 شناسى(اپتو فيزيولوژى )آسيب

ز اين ار دسته ده، هها سلول عصىب تشكيل شمير در واقع مشكل مغزى است. مغز انسان از ميليونبيمارى آلزا
ناىي در خبش بي مثال دار يك مسئوليت است. به عنواندهند و هر خبش عهدهها اب هم تشكيل يك خبش را مىسلول

شود. اين نائى مىك بيسبب ادرا ها آمده و بدين ترتيبلب پس سرى مغز( مسئول بررسى اطالعاتى است كه از چشم
اط بصورت ين ارتباطند. هاى ديگر در ارتباسلول هاى عصىب براى بررسى و انتقال اطالعات اب يكديگر و اب خبش

ها به يكديگر ن سلولكند. اما چون ايجراين الكرتيكى كوچكى است كه از يك سلول به سلول بعدى انتقال پيدا مى
" سروتونني" به انم ى خاصفضاى خاىل كوچك )سيناپس( وجود دارد كه توسط ماده شيميائ اند، بني آهنا يكنچسبيده

شود و اب ابال رّشح مىتمغز  كند. سروتونني توسط خودها را تسهيل مىشود و انتقال جراين الكرتيكى بني سلولپر مى
نتقال اطالعات الوىل و ني سارتباط ب ايبد و بدين ترتيبرفنت سن و پري شدن سلوهلاى مغز ترّشح سروتونني كاهش مى

 شود، كه اين مشكل بيشرت از مهه دردچار مشكل مى
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ز شدن ز، نكرو طق مغها در برخى مناخبش حافظه و خاطرات منود دارد. بيمارى اب از دست رفنت سيناپس نرون
( در خارج SPهاى پريى)پالك ساختارهاى پروتئيىن كروى شكل به انم هاى مغز )نروهنا( در مناطق خمتلف، اجيادسلول

شود كه ها مشخص مى( در جسم سلوىل نرونNFTاى)هاى برخى نقاط مغز و ساختارهاى پروتئيىن رشتهنرون
هاى پرده  مغز وق خوىنزند و رسوب آن در عرو هاى مغزى را به هم مىتعادل مقدار اي ساختار بعضى از پروتئني

ده و به دنبال شيماران هاى مغزى بمغزى مشخصه بيمارى آلزامير افزايش توليد بتاآميلوئيد است كه سبب ختريب سلول
 كند.آن بتدريج اختالل حافظه، تغيريات رفتارى و جمموعه عالئم )نشانگان( دمانس بروز مى

كه معموال مقدار زايدى استيل    137امپ.رسد كه بيمارى آلزامير در اثر ختريب شدن سلوهلاى منطقه هيپوكبه نظر مى
آيد، كه به دنبال آسيب نروهنا و جتمع پالكها، مرگ سلوهلاى مغزى را در پى دارد، از كنند بوجود مىكولني توليد مى

شوند، بيماران عدم تواانىي ديده مغز و استيل كولني در تشكيل خاطرات جديد وارد عمل مىآجناىي كه منطقه آسيب
 ايىب دارند.ايدگريى اتزه )ايدآورى آدرس اتزه( و دشوارى جهت در حتكيم يك
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هاى آميلوئيدى حاوى هاى بتا آميلوئيد در فضاى خارج سلوىل مغز مبتالاين به آلزامير، پالكعالوه بر تشكيل پالك
ر بيمار شود و سبب استحاله نروىن دهاى مغزى اجياد مى( در داخل نرون Tau)پروتئني اتو Eآپوليپو پروتئني

 شود.مى

 شناسى )اتولوژى(سبب

% موارد ابتالء به 71مورد دو قلو اعالم كرد كه  1200حتقيقات اخري حمققان دانشگاه كاليفرنياى جنوىب روى 
 % به داليل حميطى است. البته فرضيه21بيمارى به داليل ژنتيكى و 

______________________________ 
 دهى كوليزرژيك كورتكس( و راه كوليزژيك سپتال هيپوكامپالرت )منشأ اصلى عصب(. ژنراسيون هسته ابزال مين1)
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 اند.آميلوئيدى و كمبود كولينرژيكى از مجله علل بيمارى معرىف شده

 عالئم و مراحل بيمارى:

كند. اختالل حافظه به تدريج رشد مى سال 20ات  8در اكثر موارد بيمارى در اشخاص مسن و در فاصله زماىن 
گريد و ابيد پيشرفت آن نزديك اولني عالمت بيمارى است كه اغلب فقط توسط افراد خانواده مورد توجه قرار مى

 آيد.هاى كودكانه و اختالل در مراقبت از خود پيش مىايىب به زمان، مكان و افراد، توام اب هيجاناختالل در جهت

 در فرم خفيف بيمارى تغيريات شايع -1

 افسردگى، از دست دادن سرخوشى و رغبت براى زندگى كردن -

 از دست دادن حافظه نزديك )بدون تغيري در مكامله( و اشكال در ايدگريى جديد -

صدا، خوددارى از صحبت كردن براى دورى از اشكال در ايفنت كلمات، جايگزين كردن كلمات اب كلمات هم -
 اشتباه

 حوصلگى براى اجنام امورست دادن دقت و توجه در اجنام كارها، ىباز د -

 مقاومت در برابر تغيري و هر چيز جديد. -

 از دست دادن تشخيص پول و استفاده از آن )عدم پرداخت پول اي زايد پرداخنت در هنگام خريد( -



 گريىتصميمعالقگى، اختالل در گريى و انزوا و ىبپرسيدن سؤاالت تكرارى و گوشه -

 نتظرهيط غري مؤاالت طوالىن براى اجنام دادن كارهاى روزمره و كندى كار و مشكل براى مقابله اب شراس -

 فراموش كردن نوبتهاى غذا -

 ع فرم متوسط بيمارى:تغيريات شاي -2
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 كرارىقرارى، اضطراب، نگراىن، حركات تتغيري در رفتار، ىب -

 بيدارى(هاى متعدد روزانه و شبى خواب و بيدارى )چرتتغيري در هبداشت فردى و الگو  -

 شكال در شناساىي افراد و احتمال بروز صدمه به خود در هنگام تنهاىي )مثل سقوط(ا -

 ارائه توضيحات منطقى اختالل در سازماندهى افكار و -

لگد زدن، چنگ  مناسب مثلمردم، انسزا گفنت، پرخاشگرى اجنام حركات انل متهم كردن افراد، اشتباه برداشنت اموا -
 انداخنت.

 هادقىت و فراموش كردن عادتىب -

 ايت آداب اجتماعى، سايكوز مهراه اب سوءظن، هذاين، توهم و گاه تشنجعدم رع -

هاى كواته، انمنظم، اب قامت )اشكال در شروع قدم برداشنت راه رفنت اب گام 138كندى حركات و سفىت حركات  -
 مخيده و اپهاى ابز، اختالل در محام كردن و پوشيدن لباس(

 د بيمارىتغيريات در فرم شدي -3

 اختالل در شناساىي خانواده و نزديكان -

 هاى انمربوط زدن، آفازى )حرف نزدن(حرف -

 ش وزن)اختالل بلع، آسپرياسيون غذا( و كاه اجتناب از غذا خوردن -

                                                           
 (. ريژيديت اكسترا پراميدال1)  138



 اختيارى دفع ادرار و مدفوعىب -

 اختالل تعادل و اختالل اي عدم تواانىي در راه رفنت، سقوطهاى مكرر -

 انراحىت در هنگام ملس و ضربه زدن مكرر به اشياء -

 تشخيص آلزامير:

 هاى نوريىتلوئيد پالكامروزه تنها راه حل قطعى تشخيص بيمارى ايفنت حمصوالت آمي

______________________________ 
 (. ريژيديت اكسرتا پراميدال1)
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 هاى نور فيربيلى در ابفت مغز بيمار است كه بعد از مرگ و اب كالبد شكاىف ميسر است وىل استفاده از:و كالفه

 سابقه مشكالت پزشكى و تواانىي اجنام امور روزمره( مصاحبه ابليىن )بررسى سطح سالمت، -1

 آزمايش حافظه، بررسى تواانىي حل مسئله، ميزان دقت و حنوه تكلم -2

 آزمايش خون، ادرار، مايع مغزى، خناعى -3

 % بيمارى را تشخيص داد.90توان ات مى MRIاسكن مغزى و -4

 بيىن بيمارى:هاى احتماىل پيشنشانه

آيند كه شامل: كاهش تواانىي ها قبل از اختالل حافظه نزديك پيش مىداده است كه بعضى از نشانهحتقيقات نشان 
 در تشخيص بوها

اختالل در اطالعات بيناىي )بصورت انتواىن در دنبال كردن و ايدآورى جهات بيناىي اي كپى كردن و نقاشى تصاوير 
 ديده شده(

 ردگى و تغيريات شخصيىتكاهش شنواىي وجود اثر انگشت غري طبيعى افس

 حنوه درمان آلزامير در علم روز:



هاى علم پزشكى در درمان و كنرتل آلزامير در ده سال گذشته بسيار چشمگري بوده و بيمارى ديگر يك قلمرو پيشرفت
ام بيمار و تسخريانپذير نيست. البته نبايد درمان را تنها حمدود به دارو منود، بلكه مراقبت دلسوزانه، حفظ شأن و احرت 

 ترند كه در حميطى آرام،هاى جديد به شرطى اثرخبشتوجه به ارتباط انساىن از اصول مهم درمان است. اصوال درمان
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 سرشار از روابط انساىن و توام اب عشق و تفاهم ارائه شود.

 وه تقسيم كرد:توان به دو گر بطور كلى عالئم بيمارى آلزامير را مى

معىن، نياز به تكرار سؤاالت، اشكال در عالئم انتواىن عقلى )شناخىت( شامل اختالل حافظه، گفنت مجالت ىب -1
 متركز و اجنام وظايف روزمره

 قرارى، افسردگى، انزوا و عصىب بودنعالئم رفتارى شامل مشكالت خلقى، ىب -2

 درمان انتواىن عقلى:

هاى كولني كى در بيماران آلزامير جهت درمان عالمىت اختالل عملكرد شناخىت از مهاركنندهبه علت كمبود كولينرژي
شود كه البته اتكرين بعلت صدمه  اسرتاز )اتكرين، دونپيزل، ريواستيگمني، گاالنتامني و فيزوستيگمني( استفاده مى

علت عوارض جانىب كمرت و مصرف يكبار شود وىل دونيزيل بكبدى و افزايش ترانس آمينازهاى سرم بندرت استفاده مى
در روز داروى انتخاىب است. اين گروه داروها ضمن كاهش سرعت بيمارى، ميزان بسرتى بيمار در خانه ساملندان را  

 كند.كم مى

 درمان مشكالت رفتارى:

زامير سودمند از مجله داروهاى ضد سايكوز، ضد افسردگى، ضد اضطراب كه در كنرتل اختالالت رفتارى مهراه اب آل
 هستند.

 پيشگريى از بيمارى

شوند ات هاى مغز در اثر بيمارى، پروستاگالندينها در بدن توليد مىحتقيقات نشان داده كه به دنبال آسيب ابفت -1
آسيب را متوقف كرده و فرآيند ترميم را شروع كنند، اما در مورد اين بيمارى پروستاگالندينها وضعيت بيمارى را بدتر 

روماتوئيد از اجنام شد، پژوهشگران درايفتند افرادى كه براى مداواى آرتريت 1996كنند. در حتقيقى كه در سال مى
 داروهاى
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اند. بقيه دچار آلزامير شده كمرت از  %30 -60اند، ضد التهاب غري اسرتوئيدى نظري آسپرين و بروفن استفاده كرده
بود روه داروها در هبگدهد وىل اين  هاى پريى در مغز )بتا آميلوئيدها( را كاهش مىاين داروها توليد تركيبات اصلى پالك

 عالئم بيمارى مؤثر نيستند.

ر مدار امت شوند )كه دهاى آزاد مىتابوليسم مغزى مهراه اب مصرف مقادير زايد اكسيژن، سبب توليد راديكالم -2
 هاىي كه حتت أتثري، سلولهاى ديگر دارند(تك اناپيدار دارند و متايل به ربودن الكرتون از مولكولخود يك الكرتون 

لىب و يمارى قهاى پوست و بگريند، ضعيف شده و نتيجه آن مشكالتى از قبيل چروكهاى آزاد قرار مىراديكال
كنند اب آسيب مى  سعىاى سيستم اميىنهآلزامير است. از طرف ديگر وقىت روند آلزامير در مغز شروع شد، سلول

سيداهنا ين مصرف آنىت اكبرد، بنابراىهاى آزاد در مغز را ابالتر ممقابله منايند كه اين هم اكسيداسيون و توليد راديكال
 تواند اثر حمافظىت در برابر ابتالء به آلزامير داشته ابشد.مى

يك، ، اسيد فول B 21ويتامني هاى داراى فالونوئيد،بزجيات، ميوهس E ,Cتوان به ويتامنياز بني آنىت اكسيداهنا مى
 فرنگى و اسفناج اشاره كرد.هاىي چون توتميوه

تواند املند مىسر مردان اند هورمون جنسى تستوسرتون ديمى از پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا به اتزگى درايفتهت -3
اند كه از سالمت دهار كر اران بدنبال اين درمان جايگزين اظهموجب هببودى فرم خفيف آلزامير ابشد. چراكه بيم

تستوسرتون  هورمون كاهش  زنند كه فقدان وفيزيكى و روابط بني فردى هبرتى برخوردار هستند. پژوهشگران حدس مى
 تواند از مجله داليل بروز مشكالتى چون آلزامير ابشد.طى فرآيند ساملندى مى

 مير در واحد هبداشت مركز درماىن دانشگاه پيتسبورگ،امركز حتقيقات بيمارى آلز  -4
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 اند.را در ممانعت اي كاهش پيشرفت بيمارى آلزامير توصيه كرده 139استاتني درماىن

 هاى ديىن در بيمارى آلزاميرتوصيه

اى اصالت روح به وى عمر جاودان عطا خداوند متعال در هنگام خلقت بشر از روح خود در وى دميد و بر مبن
فرمود و اب ارسال رسل راه رسيدن به هبشت جاودان را در اميان و عمل صاحل )اجنام واجبات و ترك حمرمات( تبيني كرد 

قرآن را مايه شفاى متام  ِإالَّ َخساراً  َو نُ َنّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي َو ال يَزِيُد الظَّاِلِمنيَ  و خود فرمود كه
 دردها قرار داده است. لذا از مجله مواردى كه براى زايدى حافظه و عقل توصيه شده است شامل:
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 خواندن قرآن از مجله آخر سوره بقره -1

رَبَّنا ال ُتؤاِخْذان ِإْن َنِسينا أَْو َأْخطَْأان رَبَّنا َو ال حَتِْمْل ال ُيَكلُِّف اّللَُّ نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعها هَلا ما َكَسَبْت َو َعَلْيها َما اْكَتَسَبْت 
ْلنا ما ال طاَقَة لَنا بِِه َو اْعُف َعنَّ  ا َو اْغِفْر لَنا َو اْرمَحْنا أَْنَت َمْوالان َعَلْينا ِإْصراً َكما مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلنا رَبَّنا َو ال حُتَمِّ

 ان َعَلى اْلَقْوِم اْلكاِفرِيَن.فَاْنُصرْ 

خواهى حافظه خويش را تقويت كىن آيه الكرسى خبوان، اي على بر تو ابد تالوت كردن اگر مى»فرمايند: پيامرب اكرم مى
 «آيه الكرسى بعد از هر مناز فريضه، پس بدرسىت كه حمافظت نكند بر آن مگر پيامرب اي صديقى اي شهيدى.

م فرمودند: هركس صد آيه از هرجاى قرآن تالوت كند و بعد هفت مرتبه ذكر اي اّلّل را بگويد امام صادق عليه الّسال
 شود.اگر بر سنگ سخت دعا كند هرآينه شكافته مى

 حتصيل علم در متام طول عمر -2

 رسول اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرمودند: )اطلبو العلم من املهد اىل اللحد(

 در اوهايو افرادى كه از نظر جسمى و Clevelandى دانشمندان دانشگاههابراساس ايفته

______________________________ 
 دهنده كلسرتول هستند.ها از داروهاى كاهش(. استاتني1)
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نفر  192گريند. در يك مطالعه روى مىفكرى فعال هستند به مراتب كمرت از ديگران در معرض بيمارى آلزامير قرار 
كارى و نفر فرد سامل به اين نتيجه رسيدند كه زندگى بدون حترك و فعاليت جسمى و فكرى ابعث كم 358بيمار و 

هاى مغزى خبشد. لذا اجنام فعاليتانسامل ماندن مغز گرديده و در افراد در معرض خطر بروز بيمارى را سرعت مى
اند.(، خواندن و حتصيل علم )آموخنت زابن جديد، حفظ اشعار و ها عبادت مشردهبرتر از سالچون تفكر )كه آن را 

...( و تعامالت اجتماعى چون معاشرت اب ديگران )صله ارحام( و مسافرت و مشاوره اب ديگران براى سالمت فكرى 
مردم، مشاوره و سفر أتكيد منوده رفتارى اب مؤثر است. اسالم عزيز نيز بر صله ارحام، خشنود كردن والدين، خوش

 است.

 تغذيه مناسب: -3

نفر به امهيت رژمي غذاىي  2200اى روى مدير حتقيقاتى اجنمن آلزامير انگليس )كليو ابالرد( در طى حتقيق چهار ساله
ابتالء  % كاهش خطر 40اند و اتثري آن را ات برده)نقش تغذيه( و شيوه زندگى در كاهش خطر ابتالء به آلزامير پى



اند، لذا رژمي غذاىي حاوى ميوه و سبزجيات اتزه و غالت، در كنار مصرف ماهى، مقادير كم لبنيات و  گزارش منوده
آال و ساردين )بعلت دارا بودن امگاسه(، كنرتل فشار اى( و مصرف ماهى قزلگوشت )بعنوان رژمي غذاىي مديرتانه

 مواردى است، كه در اين حتقيقات توصيه شده است. خون، كلسرتول خون و وزن، در كنار ورزش از مجله

هاى مزمن و در طب سنىت هندوستان از هزاران سال پيش زردچوبه بعنوان يك ماده ضد التهاب در درمان بيمارى
هاى قلىب، سرطان و آلزامير مفيد كننده كاربرد داشته كه بعلت خواص ضد التهاىب و آنىت اكسيدان در بيمارىانتوان

 است.

 اند و حتقيقات اخريحضرت موالى متقيان مصرف يك سيب در روز را توصيه فرموده
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 ابشد.نشان داده كه پوست سيب و سيب نيز سرشار از مواد آنىت اكسيدان مى

 خوردن عسل و كندر نيز براى تقويت حافظه توصيه شده است.

 ارنكاتى در مراقبت مؤثر از بيم

هاى اهلى هستند كه به ايد داشته ابشيد كه بندگان خدا، جانشني خداوند در زمني )خليفه اّلّل( بوده و بيماران امانت
شود، وىل ابيد دقت داشت كه او كودك رغم اينكه رفتار بيمار آلزاميرى شبيه كودكان مىاند. لذا علىبه ما سپرده شده

ابشد. لذا رعايت شأن و منزلت اطر اين هر دو در نزد پروردگار عزيز مىنيست، بلكه يك ساملند بيمار است و خب
انساىن بيمار از اهم مسائل است. هبرت است در مراقبت از بيمار، از افراد خانواده بيمار )خصوصا افراد مهم در 

رهاى مراقبت از خود گام جلو رفت )نه اب حد اكثر سرعت ممكن( ات بيمار بتواند رفتابهزندگى فرد( كمك گرفت و گام
پذيرى، رفتارهاى غري منتظره او را به عنوان عالئم بيمارى را ايد بگريد. در برقرارى ارتباط اب بيمار ضمن حفظ انعطاف

آميز رفتار نكنيد به حساب آوريد و قضاوت شخصى نكرده ضمن دورى از رفتارهاى حتقريآميز نسبت به وى ترحم
شود(، چنانچه بيمار رفتارى برخالف آداب اجتماعى و شئوانت انيت بيمار مى)زيرا ابعث افسردگى، خشم و عصب

كند به ايد داشته ابشيد امام تر مىزدهخود اجنام داد وى را سرزنش و مواخذه نكنيد زيرا اين كار وى را گيج و هيجان
مريد مگر آنكه سرزنش كند، منىاند اگر كسى مسلماىن را براى ارتكاب به عملى متسخر اي صادق عليه الّسالم فرموده

خنورده اند استفاده كنيد و خود به چيزى مشابه آن گرفتار شود. به بيمار حمبت كنيد و از خاطرات دور وى كه دست
اب ذكر خاطرات دور احرتام انساىن را در وى تقويت كنيد و در برابر احساس ترس و وحشت به او اطمينان و آرامش 

 برم(.املضطر استشفعت جبنابك )خدااي به درگاه تو پناه مىقلب دهيد كه: اي جميب 
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 معرىف سايتهاى مهم جهت كسب اطالعات بيشرت در مورد بيمارى آلزامير:

Alzheimer's Disease Education and Referral( ADEAR )Cente: 

WWW. alzeimers. nia. nih. gov 

Alzeimer's Association: WWW. alz. org 

Eldercare locator: WWW. eldercare. gov 

National Institute on Aging- 

National Institutes of Health- 

http:// WWW. pezeshk. us- 

WWW. alz. org- 

 منابع و مآخذ:
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 هاى قرآناى از طب پيشگريى در آموزهمنونه

141دكرت عباس جعفرى شكيب 140دكرت زهرا حمتشم امريى
 

 چكيده:

                                                           
 دانشيار دانشگاه علوم پزشكى گيالن. -(. متخصص پزشكى اجتماعى1)  140
 (. پزشك عمومى.2)  141



رغم اينكه قانون اساسى دين اسالم بوده و كمرت به عنوان مهمرتين ركن معارف اسالمى علىزمينه و هدف: قرآن كرمي 
وارد جزئيات شده است طى چند آيه مسأله شري مادر را مطرح فرموده است. در اين مقاله سعى شده كه فوائد شري 

بع و ابنكهاى اطالعاتى خمتلف مادر از جنبه طب پيشگريى مورد حبث قرار گريد. مواد و روشها: اب مراجعه به منا
كليه مقاالت چاپ شده در دسرتس در رابطه اب اثرات شري مادر در   Ovid ,Cochran ,Medlineمهانند

 پيشگريى از بيماريها مورد بررسى قرار گرفت.

ان ترّشح نتايج: در مقاالت گوانگون شري مادر از زواايى خمتلف اعم از تركيب شري در طى زماهنا و شرايط خمتلف، ميز 
 اب توجه به نيازهاى كودك، اتثري طول مدت شريدهى بر

______________________________ 
 دانشيار دانشگاه علوم پزشكى گيالن. -(. متخصص پزشكى اجتماعى1)

 (. پزشك عمومى.2)
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 و غري عفوىن و مسائل خمتلف ديگر مورد حتقيق واقع هاى عفوىنآينده كودك و مادر و مهچنني اثرات آن بر بيمارى
بندى كرد كه در توان آهنا را در دو دسته كلى اتثري شري مادر بر كودك و اتثري آن بر مادر تقسيمشد كه در جمموع مى

 متامى مقاالت بر اتثريات مثبت شري مادر اشاره گرديده است.

مناسب براى متامى كودكان در شرايط خمتلف و روش پيشگريى مناسىب رقيب و گريى: شري مادر غذاى كامل، ىبنتيجه
هاى غري واگري منجر به مرگ در بزرگساىل هاى واگري منجر به مرگ در كودكى و بيمارىترين بيمارىبراى شايع

 ابشد.مى

 واژگان كليدى:

 شري مادر، قرآن، پيشگريى

 مقّدمه:

اپاين دوره شريدهى و بررسى اثرات آن بر أتمني عوامل غذائى مورد نياز   نگاهى به تركيب شري مادر از آغاز ترّشح ات
مانند آن در نگهدارى سالمت كودك و اثرات استثناىي آن در أتمني تندرسىت مادر منونه خوىب براى كودك و آاثر ىب

كته مورد يك بررسى آسان، در حكمت خداوندى است و چه بسيار كه در كالم معصومني عليهم الّسالم مهني ن
 اشاره واقع شده است.



ساز سالمت كودك در دوره شريخوارى نيست بلكه برخى مطالعات كامال اتزه جالب توجه اينكه شري مادر فقط زمينه
اند به مراتب بيش از مند بودهدهد كه حىت به هنگام ساملندى، آانن كه در دوران شريخوارى از شري مادر هبرهنشان مى

اند از سالمت دستگاه قلب و عروق برخوردار خواهند بود و افزايش چرىب و  مت خداداد حمروم بودهآانن كه از اين نع
 كلسرتول در خون آهنا كمرت از كساىن است كه طفوليت آهنا اب حمروميت از شري
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 مادر سپرى شده است.

( را افزايش دهد ساخته نشده است. اما شري مادر تنها I .Qكان)در دنياى ما اتكنون داروئى كه ضريب هوشى كود 
 دهد.واحد افزايش مى 8داروئى است كه اين ضريب را ات 

اى است كه أتمني آهنا اب توجه به اطالعات امروزى ما، بطور دقيق ميسر نيازهاى كودكان در هر روز از زندگى به گونه
شود كه بسيار آموزنده و خاص و عمومى كودك تغيريات مداومى پيدا مىنيست، اما در شري مادر به تناسب نيازهاى 

 انگيز است.شگفت

هاى فروشنده شري خشك، كم اطالعى كساىن كه كننده كمپاىندر دو قرن گذشته ابورهاى اندرست، تبليغات گمراه
گاهى مادران از حنوه صحيح شري ها را به استفاده از شري مادر ترغيب كنند، انآابيست به عنوان راهنما، خانوادهمى

دادن، دور بودن مادر از كودك حىت براى چندين ساعت در روز، استفاده از شيشه شري و پستانك، استفاده اندرست 
موقع از غذاهاى كمكى، جداسازى مادر و كودك پس از زاميان و نكاتى از اين قبيل سبب شد كه بسيارى از  و ىب

عى خود حمروم شوند و به مهني دليل ميليوهنا مورد مرگ نزد اطفال اتفاق افتاد اگر كودكان از اين حق مشروع و قط
املللى است و در زمينه مسائل مردند. يونيسف كه يك سازمان بنيحمروميت از نعمت شري مادر نبود، اين اطفال منى

اليت دارند براساس يك بررسى هاى هبداشىت كودكان و بطور كلى مسائل مربوط به زندگى كودكان فعتغذيه و مراقبت
قابل استناد اعالم كرده كه اگر مهه كودكان در زمان ما، از شري مادر استفاده كنند، ساليانه بيش از يك ميليون مرگ  

مانند شري مادر در بقاء و رشد كودك است. در كودكان در جهان پيشگريى خواهد شد، اين رقم بيانگر امهيت ىب
هاى علمى، بيش از هر زمان ديگر ارزش واقعى شري مادر براى أتمني تندرسىت و يشرفتهاى اخري در سايه پسال

 حفظ حيات كودكان مورد توجه قرار گرفته لذا، يك هنضت جهاىن براى
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ده است و در  سال اول زندگى آغاز ش 2ابزگشت به شري مادر و عدم استفاده از شري خشك براى كودكان در 
اند. مثال در طى ده سال تعداد كشورهاى توسعه ايفته و پيشرفته به سرعت مادران به شري دادن از پستان روى آورده

درصد به  30دهند در سه كشور سوئد، نروژ و فنالند كمرت از مادراىن كه شخصا كودك خود را از پستان شري مى



وبيش چنني وضعيىت كا، اسرتاليا، انگلستان، فرانسه، ژاپن و ... نيز كمدرصد افزايش ايفته است. در آمري 90بيش از 
وجود دارد. به عبارت ديگر دنياى پيشرفته اب سرعت در حال جربان اشتباهات گذشته است. سازمان جهاىن هبداشت 

نان درصدد اند، دنيا اب اطميو يونيسف يك حركت علمى، آموزشى و عملى را به كليه كشورهاى جهان گسرتش داده
ها كودك در سراسر جهان از حقوق مسلم خود برخوردار شوند ترويج جمدد تغذيه كودكان اب شري مادر است ات ميليون

هاى فرداى اجتماع پيشگريى شود. در قرآن  ها كودك امروز و سرمايهموقع ميليونو مهان گونه كه اشاره شد از مرگ ىب
 تعداد بسيار زايدى از احاديث به مسأله شري مادر پرداخته است. هاى روائىكرمي چندين آيه و در جمموعه

 شري مادر در قرآن كرمي

را مطرح  ري مادرشسأله مقرآن كرمي به عنوان مهمرتين ركن معارف اسالمى و كتاب سعادت دو سراى، طى چند آيه 
 ت.ده اسشأتكيد توان درايفت كه در هريك از آايت كرميه به جنبه خاصى فرموده است و تقريبا مى

ز در حقيقت شود، قرآن نيشود و به جزئيات پرداخته منىمعموال در قوانني اساسى و كلى به ذكر موضوع اكتفا مى
ت مسأله ايگاهى به جزئ  قانون اساسى اسالم است مع الوصف، امهيت شري مادر به اپيه هاىي است كه قرآن كرمي،

 تغذيه اب شري مادر اشاره دارد.

 اىذكر آايت مذكور و ترمجه امجاىل آن، در هنايت اختصار به نكات عمدهاينك اب 
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اى خواهيم اند اشارههاى تغذيه كودك اب شري مادر استنباط منودهكه مفسرين و حمققني از آهنا در زمينه امهيت و ويژگى
142داشت.

 

هنا را از پستان خود شري دهند سال متام آ 2فرزندان خود شري دهند الزم است  خواهند به حنو كامل بهمادراىن كه مى
وان، بر آهنا يش از تبند و و در اين مدت بر پدران است كه خوراك و پوشاك آانن را به اندازه متعارف فراهم ساز 
ر عهده وارث با رفت( يز دنتكليف نيست و نه پدر و نه مادر نبايد بواسطه فرزند خود ضررى ببينند و )اگر پدر ا

ا از شري ر د كودك واستنخاست كه بر مهني منوال خوراك و پوشاك ابنوى شريده را فراهم سازد، اگر پدر و مادر 
كه خوراك و صورتىرييد در يه بگبگريند، اب رضايت و مشاوره طرفني، مانعى ندارد و هرگاه خواستيد براى شري دادن دا

ساز( تقواى رنوشتهم و سمنيكو أتمني كنيد مانعى نيست، )در اين مسأله بسيار پوشاك او را در حدود متعارف و 
 ت.كنيد بينا اسخدا را پيشه سازيد و از خداوند پروا كنيد و بدانيد خداوند بر آنچه كه مى

 شود كه:از آايت كرميه قرآن استنباط مى
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ابشد و متقابال كودك نيز در زائيده است( مى حق شري دادن در درجه اول اب مادر )والده اي ابنوئى كه كودك را -
 مندى از شري مادر خود را خواهد داشت.درجه اول حق هبره

 حق حضانت كودك در دوران شريخوارى اب مادر است. -

 تواند براى شري دادن طلب هزينه كند.مادر مى -

 ند.مند ساخنت كودك از شري مادر مسئوليت دار پدر و سرپرست كودك براى هبره -

 سال كامل( است 2ماه هالىل ) 24طول مدت شري دادن كامل  -

 وگو براى چگونگى اجنام اين كار بنحوىبه هنگام از شري گرفنت، مشاوره و گفت -

______________________________ 
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 گردد ضرورى است.كه زايىن متوجه كودك و سالمت او ن

مسأله شري دادن به كودك مسأله بسيار مهمى است و الزم است در چنني امر مهمى تقواى خدا پيشه كنند و امر  -
 و هنى او را مراعات منايند.

 يكى از داليل ضرورت رعايت حقوق مادر، حقى است كه مادر بدليل شري دادن به كودك دارد. -

پيوند خويشاوندى رضاعى ميان شريدهنده و نيز مهسر شريدهنده و شريخوار و  شري دايه اب شرايط ويژه، موجب -
 گرددبستگان آهنا مى

 در دوران شريخوارگى، جايگاه مناسب كودك شريخوار، آغوش مادر اي كنار اوست. -

زه شري مادر شود كه به انداكودك اب هيچ شريى تغذيه منى  -شري مادر در رواايت معصومني عليهم الّسالم و كتب فقهى
ماه است و به هر ميزان كه از  21حد واجب شري دادن  -خويش مبارك و اببركت ابشد. امري املؤمنني عليه الّسالم

ماه كمرت به كودك شري داده شود، شري دهنده كمرت از حد الزم شري داده است و اگر خبواهد دوره شريدهى را   21
دو چيز جانشني ندارد: مهر  - بدهد. امام جعفر صادق عليه الّسالمسال متام شري 2كامل و متام كند پس الزم است 

ماه است و آنچه كه كمرت از  21حد ضرورى شري دادن  -مادر، شري مادر. پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم
وند متعال اين مدت شري داده شود ستمى است كه بر كودك رفته است. امام جعفر صادق عليه الّسالم فرمود: خدا



روزى كودك را در دو پستان مادر قرار داده، در خبشى از آن آب و در خبشى ديگر غذاى او را و از هنگامى كه 
آورد به تناسب نياز هر بچه، روزى متناسب آن روز او را مقدر فرموده است. رسول اكرم مادر فرزند را به دنيا مى

وران ابردارى، زاميان، شري دادن اجر جماهد در راه خدا را دارد و اگر در صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرمود: زن در د
اين ميان مبريد براى او اجر شهيد است. امام جعفر صادق عليه الّسالم فرمود: وقىت زىن ابردار شد در ثواب، مانند 

 سرابز
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چنان زايد است كه به كند، وقىت زاميان كرد اجر او آنخدا جانبازى مى دارى است كه جان و مال بر كف در راهروزه
اى از دهد و هر مرتبه مكيده شدن پستان او معادل اب آزاد كردن بندهآيد و هنگامى كه كودك را شري مىحساب منى

اى به هپلوى او هكند فرشتنسل حضرت امسعيل عليه الّسالم اپداش دارد و آنگاه كه از شري دادن فراغت حاصل مى
گويد عملت را برگري كه خداى گناهانت را آمرزيد. امام جعفر صادق عليه الّسالم نكات مهم در زند و مىمى

رواايت: مناسبرتين شري براى هر كودك در درجه اول شري مادر خود او است و در درجه دوم شري مادران ديگر 
خبش تناسب تغيريات تدرجيى نيازهاى طفل و داشنت مواد اميىن توضيح اين نكته كه تغيريات تدرجيى شري مادر به

تواند شاهد خوىب بر زاى حميطى است مىها و عوامل بيمارىها( متناسب اب نوع بيمارىكور و اميونو گلبولني)آنىت
 رقيب بودن شري مادر بطور كلى و شري مادر خود كودك بطور اخص ابشد.ىب

 نياز كودك است، حىت اگر كودك انرس متولد شده ابشد.تركيب شري مادر متناسب اب  -

در هرابر شري دادن ابيد از هر دو پستان استفاده كرد )در اين صورت عالوه بر هبره مندى طفل از شري اب كيفيت  -
 شود.(هبرت، هر دو پستان ختليه و حتريك الزم براى شريسازى جمدد بيشرت در هر دو پستان اجياد مى

ماه است و شري دادن كمرت از اين  21ماهه متولد شده است  9الزم براى شري دادن به كودكى كه  حد اقل مدت -
 گردد.مدت ستمى است كه به كودك حتميل مى

 ماه هالىل است. 24حد مطلوب شري دادن  -

 4پس از سال شري دادن به طفل به معناى احنصار تغذيه كودك اب شري مادر نيست بلكه الزم است  2ماه اي  21 -
 ماهگى از غذاهاى تكميلى مناسب استفاده شود. 6ات 

 كندتغذيه احنصارى طفل اب شري مادر، نه تنها غذا بلكه آب مورد نياز او را نيز أتمني مى -
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ره شد هم بر مبناى ماه اول زندگى است و مهان گونه كه اشا 6ات  4)تغذيه احنصارى اب شري مادر مربوط به 
ماهگى الزم است كودك از  6ات  4هاى علمى پس از رهنمودهاى معصومني عليهم الّسالم و هم براساس دستيافته

 غذاهاى تكميلى و مناسب استفاده منايد.

 كودك پس از تولد ابيد در كنار مادر ابشد، حىت در رهنمودهاى اسالمى كنار هپلوى چپ مادر توصيه شده است.  -

براى مهني منظور توسط سازمان جهاىن هبداشت و يونيسف بكار گرفته  Rooming inااتقىوزه اصطالح همامر 
شود كودك بالفاصله نيم ساعت پس از والدت به پستان مادر گذاشته شود. در رهنمودهاى شود و توصيه مىمى

آغوشى مادر و نوزاد هم از رح شده است همآغوشى مادر و نوزاد مطااتقى، يعىن در واقع هماسالمى چيزى فراتر از هم
طريق مكيده شدن پستان مادر به كرّات و هم از طريق متاس بدن و حىت استشمام بوى كودك موجب حتريك سيستم 

 شريساز در بدن و موجب افزايش شري مادر و تضميىن براى تداوم شريدهى است.

از عوامل عمده افزايش سطح هورمون پروالكتني و شري دادن به هنگام شب پرفايده است. شري دادن در شب  -
 موجىب براى افزايش شري مادر و تداوم شريدهى است.

تواند تداوم مكيده شدن مكرر پستان راز تداوم و فزوىن شري مادر است و در حقيقت هيچ عاملى ابندازه آن منى -
ى از مادران در يك شريدهى موفق مربوط به شريدهى و كفايت شري را أتمني كند، لذا در زمان ما عدم توفيق بسيار 

جداسازى كودكان آهنا پس از زاميان و نگهدارى نوزادان در اطاق ديگر و عدم مكيده شدن پستان آهنا به دفعات و 
شود و استفاده استفاده از شريها و غذاهاى كمكى كه خود موجىب براى كاهش متايل كودك به مكيدن پستان مادر مى

 خبشى مانند پستانك )گول زن( و شيشه شري و ...ر زايناز وسايل بسيا
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ترين فاصله است. در واقع رمز موفقيت مادر در شريدهى عزم او به اجنام اين رسالت، به پستان گذاشنت نوزاد در كواته
موقع و اجتناب رى از مصرف غذاهاى كمكى ىبپس از زاميان، مكرر به پستان گذاشنت به هنگام متايل كودك، خوددا

شيشه شري و پستانك و پس از مهه اينها داشنت يك شيوه مناسب تغذيه است. زيرا اب هرابر مكيده شدن پستان، يك 
رود و از حتريك شود پس از رسيدن به هيپواتالموس از آجنا به غده هيپوفيز مىموج عصىب كه از نوك پستان آغاز مى

گردد، غده مذكور هورمون پروالكتني و از حتريك قسمت خلفى هورمون اكسى توسني ترّشح مى قسمت قدامى
دهنده است به ختليه شري كمك توسني كه انقباضگردد و هورمون اكسىهورمون پروالكتني موجب شري سازى مى

 كند.مى

ّشح پروالكتني از طريق مكيدن شود نقش پروالكتني نقش بسيار مهمى است و حتريك مكرر تر كه مالحظه مىچنان
 شود.پستان اجنام مى



شري دادن از پستان جهاد در راه خدا و مايه خشنودى پروردگار است لذا ابيد شري دادن به عنوان يك ارزش واال  -
 مايه سربلندى و افتخار ابنوان اب اعتقاد ابشد.

 امتيازات شري مادر از جنبه پزشكى

اى شري مادر آيد. ارزش تغذيهترين ماده غذاىي براى نوزاد به حساب مىهزينهترين و كمترين، سامل* شري مادر كامل
 ابالتر از شريهاى ديگر است.

 شري مادر/ شري گاو /

 گرم  30كالرى در   20گرم/   30كالرى در   20انرژى/ 

 20% انرژى اب نسبت 6 -7 /40الكتوآلبومني به  60% انرژى اب نسبت 6 -7پروتئني/ 

 گرم  10 -35% اب ميزان كلسرتول 50%/ 4گرم ولينولئيك   7 -42% اب ميزان كلسرتول 50 چرىب/
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 %1ولينولئيك  //

 %30%/ 42الكتوز/ 

 ويتامني آ/ متناسب اب نياز نوزاد/ متناسب اب نياز نوزاد

 است ويتامني ث/ متناسب اب نياز نوزاد/ از نظر ويتامني ث فقري

 برابر شري مادر 3كلسيم/ متناسب اب نياز نوزاد/ 

 برابر شري مادر 6فسفر/ متناسب اب نياز نوزاد/ 

 برابر شري مادر 2فلورايد/ متناسب اب نياز نوزاد/ 

% اما 4بينيم اين ميزان در شري مادر طور كه در جدول مى% كل انرژى مصرىف است. مهان3نياز نوزاد به لينولئيك 
شود. سرم % آن جذب مى100ابشد. شري مادر حاوى پروتئني ابكيفيت ابال بوده و % مى1گاو فقط در شري  

تواند سبب افزايش خطر ابتال به اين بيمارى بشود، مى 1آلبومني شري گاو در نوزادان اب سابقه خانوادگى دايبت نوع 



شود. الكتوز بيشرت شري مادر حميط مى 1 در حاىل كه تغذيه احنصارى اب شري مادر ابعث كاهش پيشرفت دايبت نوع
 كند.روده را براى فعاليت عوامل بيفيدوس و جلوگريى از رشد اپتوژهنا مناسب مى

در كودك كه از مشكالت شايع  « آ»كننده نياز نوزاد بوده و از كمبود ويتامني شري مادر اتمني« آ»حمتوى ويتامني 
كند. كمبود اين ويتامني سبب تشديد عفونت و ابشد پيشگريى مىسال كشورهاى در حال توسعه مى 5كودكان زير 

شود. امالح شري مادر يك سوم شري گاو است اما مقادير آن اب كورى مىمرگ، اتخري رشد، آمنى فقر آهن و شب
ر كه ميزان ابالى امالح شري گاو سبب حتميل ابنياز ارگاهناى جوان و تكامل نيافته نوزاد متناسب است درصورتى

 شود.هاى نوزاد مىاضاىف بر كليه
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زا مانند لنفوسيت، خطر و مهيشه اتزه است و داراى فاكتورهاى متعدد اميىن* شري مادر از حلاظ ميكروىب ىب
ره ابكرتى( و از مهه مهمرت اميونوگلوبينها، فاكتور ضد استافيلوكوك، الكتوفرين )مهار رشد ابكرتى(، ليزوزمي )جتزيه ديوا

ابشد. بنابراين ميزان كند، مىعوامل بيفيدوس كه رشد و تكثري الكتوابسيلوس )فلور مفيد روده( را در نوزاد تقويت مى
ابشد. و كودك ابر بيشرت از نوزادان شري مادرخوار مى 14ات  3شوند شيوع اسهال در كودكاىن كه اب شيشه تغذيه مى

ومري انشى از گردد به عالوه مرگ به عفونتهاى اكتساىب جمارى ادرارى و تنفسى و گوارشى مبتال مىشري مادرخوار كمرت
 ابشد.عفونت گوش مياىن در بني شري مادر خواران به مراتب كمرت مى

 كند.* شري مادر حاوى آنزمي ليپاز است كه به هضم هبرت چرىب شري كمك مى

ندرت ممكن است انرژى اضاىف درايفت كنند چون ابتداى هر وعده شوند به* كودكاىن كه اب شري مادر تغذيه مى
گويند و سپس در انتهاى هر وعده مى foremilkشريدهى ميزان آب شري بيشرت و چرىب آن كمرت است كه به آن

 شري، نوزاد شود. به اين ترتيب اب ابال رفنت مقدار چرىبگفته مى  hind milkشود كه به آنميزان چرىب شري بيشرت مى
زند. وجود اين امر يك حالت كنرتل درايفت غذا براى شود و از درايفت بيشرت شري سر ابز مىخود سري مىخودبه

اند كمرت دچار چاقى دهد كه كودكاىن كه از شري مادر تغذيه شدهآورد. مطالعات جديد نشان مىشريخوار بوجود مى
هاى هاى وابسته به چاقى خبصوص بيمارىابال كمرت در معرض بيمارىدر زمان نوجواىن شده و در هنايت در سنني 

 قلىب و عروقى هستند.

* يكى از امتيازات بسيار مهم شري مادر وجود اسيدهاى چرب ضرورى مانند لينولئيك و لينولنيك )ضرورى براى رشد 
 هاى بلند زجنريه مانندو تكامل ابفتها( و اسيد چرب
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ابشد، كه اين اسيدهاى ( مىEPA( و ايكوزاپنتانوئيك اسيد)DHAآراشيدونيك اسيد و دو كوزاهگزانوئيك اسيد)
كنند. و اين در اى را در تقويت بيناىي و تكامل سيستم عصىب نوزادان ايفا مىكنندهچرب بلند زجنريه، نقش تعيني

ساز اين اسيدهاى ابشد. اگرچه در برخى شريهاى خشك پيشىحاىل است كه شري خشك فاقد اين دو اسيد چرب م
سازها به اسيدهاى چرب بلند هاى اخري نشان داده كه روند تبديل پيششود اما پژوهشچرب بلند زجنريه افزوده مى

 زجنريه كيفيت الزم را ندارد. از طرىف سطح اپيني چرىب غري اشباع در شري گاو سبب عدم سنتز كامل غالف ميلني
( را مساعد MSسلوهلاى عصىب شده و زمينه ورود عوامل عفوىن به سيستم عصىب و افزايش خطر بيمارى ام اس)

 سازد.مى

ابشد كه اب ادامه دوران شريدهى مقدار آن به تدريج كم كلسرتول مى  mg /dl 20- 10* شري انسان حاوى
 ابشد.هاى عصىب مىل و ساخت غشا سلولشود، و نقش آن افزايش حتمل نوزاد در آينده نسبت به كلسرتو مى

كه ميزان يد موجود در ساير شريها بسيار انچيز است. كمبود شود درصورتى* يد موجود در غذا مستقيما وارد شري مى
 شود.درجه كاهش در ضريب هوشى نوزاد و اتخري در رشد و انتواىن مغزى مى 15ات  10يد سبب 

( ، اسيدهاى چرب ضرورى و كلسرتول كه فقط ميزان DHAوزاهگزانوئيك اسيد)* وجود تركيباتى مانند تورين، دوك
 شود.آهنا در شري مادر متناسب اب نياز نوزاد است ابعث افزايش هدفمندى در ضريب هوشى كودك مى

* اگرچه آهن شري مادر كم است اما وجود عواملى مانند الكتوفرين و اسيديته بيشرت شري مادر درصد جذب آهن را 
 دهد.افزايش مى

 هاى اجنام شده، شري مادر در جلوگريى از ابتال به آلرژى و* بر اپيه جديدترين پژوهش
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كنند، در سنني خورند و اي كمرت از يك ماه از شري مادر تغذيه مىآسم بسيار موثر است. نوزاداىن كه شري مادر منى
 شوند.اند، دچار آسم و آلرژى مىزاداىن كه از شري مادر براى مدتى طوالىن تغذيه كردهنوجواىن بيشرت از نو 

كنند كمرت دچار شود و شريخواراىن كه از شري مادر تغذيه مى* خوردن شري مادر سبب رشد فك و دهان مى
 شوند.مشكالت دنداىن انشى از پستانك و تغذيه مصنوعى مى

شوند در شود. كودكاىن كه اب شري مادر تغذيه مىاجياد ارتباط عاطفى و آرامش نوزاد مى* تغذيه اب شري مادر سبب 
 دوران بلوغ از امنيت رواىن بيشرتى برخوردارند.

 منافع شري مادر براى كودكان انرس



ست. مدت و درازمدت تغذيه اب شري مادر براى سالمت و تكامل نوزاد انرس حياتى تر از نوزاد ترم امنافع كواته
كند. تركيب شري مصنوعى اثبت آكادمى طب كودكان آمريكا شري مادر خود نوزاد انرس را تغذيه انتخاىب او ذكر مى

آورد برحسب نيازها است و قابل انطباق اب نيازهاى خاص نوزاد نيست اما تركيب شري مادرى كه نوزاد انرس به دنيا مى
رسد  آمينه تورين و سيستئني براى نوزادان انرس ضرورى به نظر مىكند. دو اسيد و حاالت خاص نوزاد وى تغيري مى

كه در شري مادر خود اين نوزادان به ميزان كاىف وجود دارد. شري مادر عالوه بر منافع عديده ديگر، نوزاد انرس را در 
رهاى موجود در دهد. فاكتو كند و قدرت دفاعى بدن را افزايش مىمقابل سپسيس و آنرتوكوليت نكروزان حمافظت مى

هاى هورموىن، و تكثري فلور مفيد و غري اپتوژن در روده شري مادر موجب تسريع در رشد و تكامل روده، واكنش
شود. تغذيه اب شري مادر موجب ارتقاء تكامل سيستم عصىب، شناخىت، بينائى و هوش نوزادان انرس شده و درصد مى

( در متاس پوست اب پوست از VLBWزادان انرس خيلى كم وزن)دهد. هنگامى كه نو بينائى آانن را افزايش مى
 كنند، ازپستان مادر تغذيه مى
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شوند. متاس پوسىت موجب افزايش وابستگى مادر، هوشيارى درجه حرارت و درصد اشباع اكسيژن ابالترى برخوردار مى
چنني اتثري زايدى در افزايش حجم شري مادر و گردد. هماز بيمارستان مى ترشريخوار، افزايش وزن و ترخيص سريع

 بندى كنيم:توانيم در سه خبش طبقهاصوال افزايش اعتماد به نفس مادر در امر شريدهى دارد. اصوال منافع شري را مى

دهد. در اين قسمت خبش اول: منافع شري مادر براى كودك اين خبش مهمرتين قسمت منافع شري مادر را تشكيل مى
هاى سال پيش بر اتثري شري مادر بر پيشگريى از سوء تغذيه، بيمارى 35مطالعات خمتلف چاپ شده از حدود 

 اند.عفوىن، اختالالت سيستم گوارشى و اختالالت رواىن اتكيد داشته

 خبش دوم: منافع شري مادر براى مادر

برد، داشنت فرزند سامل، احساس رضايت از پرورش طفل اب شريه جان مادر نيز منافع فراواىن از شري دادن به كودك مى
تر رحم و ضمائم آن جباى اى دوره ابردارى، پيشگريى از ابردارى انخواسته، ابزگشت سريعخود، كاهش چرىب ذخريه

م خوىن فقر خود پس از زاميان و اميىن بيشرت در برابر پستان. تناسب وزن، كاهش ابتال به سرطان سينه، كاهش خطر ك
 آهن، كمك به اقتصاد خانواده از آن مجله است.

 خبش سوم: منافع شري مادر براى جامعه

جامعه اب داشنت افراد سامل، اب عاطفه به خوشبخىت نزديكرت خواهد بود، شري مادر بدون اتكاء به منابع خارجى اب هزينه 
گريد و اب خود وابستگى سياسى، اقتصادى و رار مىبسيار كمرت، بصورت كامال سامل در اختيار كودكان يك جامعه ق



فرهنگى هبمراه ندارد. موقعيت مادر در خانواده و حتكيم نظام خانواده از منافع هنفته اما بسيار پرارزش شري مادر براى 
 جامعه است.

 نكته آخر اينكه:
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ى چرب اسيدها واد ومت پس از تولد ضرورى و بسيار حياتى است زيرا تغذيه نوزاد از شري مادر، طى ماه خنس
 موجود در شري، نقش بسزائى در رشد و تكامل نوزاد به مهراه دارد.

هاى  كردهدم وگونه مايعات ماهگى نوزاد احنصارا ابيد از شري مادر تغذيه كند. مصرف آب و هر  6از بدو تولد ات 
وكدا مسال  2ن شريدهى ات ماه ابيد كودك را شري داد اما تكميل دورا 9ل ات گياهى نيز غري جماز است. و حد اق

 گردد.توصيه مى

ابشد كه براى روز مىدك امترين راه اتمني سالمت كو طور كه در اسالم هم سفارش شده تغذيه اب شري مادر مهممهان
 توامنندسازى جامعه فردا ابيد در ترويج و آموزش آن كوشيد.

 102، ص: 2ت قرآن و طب، ججمموعه مقاال

 منابع و مآخذ:
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 مُثَّ أَْنَشْأانُه َخْلقاً آَخَر، شناخىت از مفهوم

در قرآن جميد، )كه به ولوج روح نيز مشهور شده است( و ارتباط آن اب مراحل رشد جنني از نظر پزشكى دكرت منريه 
 بسم اّلّل الرمحن الرحيم 144دكرت حممود فرهودى 143جهانيان

ْنساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنٍي* مُثَّ َجَعْلناُه نُ  َقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة  َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعلَ مُثَّ راٍر َمِكنٍي*  ِِف قَ ْطَفةً َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
 اّللَُّ َأْحَسُن اخْلالِِقنيَ  َخَر فَ َتباَركَ ْلقاً آُه خَ َفَكَسْواَن اْلِعظاَم حلَْماً مُثَّ أَْنَشْأانَفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً 

                                                           
 (. استاد بيماريهاى زنان و مامائى دانشگاه علوم پزشكى مشهد1)  143
 (. استاد بيماريهاى داخلى دانشگاه علوم پزشكى مشهد2)  144



اى منودمي و در قرار گاهى حمفوظ قرار دادمي. آنگاه نطفه اى از گل آفريدم. سپس او را نطفهو مهاان آدميان را از عصاره
ر آن مضغه، استخوان اجياد منوده و بر آن استخوان، گوشىت پوشاندمي پس را علقه، و علقه را مضغه منودمي و سپس د

 .145از آن خلقىت ديگرش كردمي پس آفرين بر خداوند كه هبرتين آفرينندگان است

______________________________ 
 (. استاد بيماريهاى زانن و مامائى دانشگاه علوم پزشكى مشهد1)

 نشگاه علوم پزشكى مشهد(. استاد بيماريهاى داخلى دا2)

 14 -12(، آايت 23(. مومنون )3)

 108، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ابشد،  سوره مباركه سجده قرآىن مى وِحهِ ِمْن رُ  يهِ فِ نَ َفَخ  سوره مباركه مومنون، مُثَّ أَْنَشْأانُه َخْلقاً آَخرَ  حبث در مورد مرحله
شاء  رحله انمه است. نيز مشهور شد« ولوج روح»دهد و اصطالحا بعنوان كه در چه مرحله از رشد جنني روى مى

رسىت شناخته درتم به اران حمبراى اكثريت پزشكان متخصص زانن و نيز داخلى و ساير مهك« ولوج روح»اي برقرار شدن 
كلمات" مث   ت، بلكهشده اسنكه كلمه" ولوج" و اي" ولوج روح" مستقيما در قرآن جميد ذكر شده نيست. ابيد دانست  

نظر  چرا از ص شودانشأانه خلقا آخر" و" نفخ فيه روحه" در آايت آمده است. هبرت است ات حد امكان مشخ
« وج روحول»مان ز ن نواعمسائل حقوقى و فقهى موجود زمان هفته شانزدهم اي ماه چهارم زندگى جنيىن عموما به 

س چرا ح است پو رو  رسد جنني از حلظات اول پس از لقاح داراى حياتتعيني شده است در حاىل كه به نظر مى
 اين زمان تعيني شده است؟

هنا است آذكور در مهاىي كه كلمه ابر در ده سوره قرآن جميد تكرار شده است برخى از سوره 11كلمه نطفه 
 ، حج، النجم و ...()َهْل أَتى ن، سجده، االنسانهاى مباركه: مؤمنو سوره

شود، مى مك آزاددهد و ختگذارى در زن معموال دو هفته بعد از شروع قاعدگى روى مىدانيم كه ختمكهستند. مى
شود و ختم در لوله يل مىهاى رحم روى داده و سلول ختم در آجنا گشنيده شده و تشكلقاح ختمك و اسپرم در لوله

حم شده و گذارى وارد ر كند و در مرحله چند سلوىل يعىن حدود اواخر هفته اول بعد از ختمكبه تقسيم مىشروع 
 ايبد.در" قرار مكني" رحم استقرار مى

                                                           
 14 -12(، آيات 23(. مومنون) 3)  145



اى كه حاوى اسپرم مرد رسد نطفه در زابن قرآن جميد هم به مادهنكته قابل توجه در اينجا اين است كه به نظر مى
سوره مباركه انسان( كه از طريق لوله رحم وارد  2گردد )آيه ول گشنيده زن و مرد اطالق مىاست و هم به جمموعه سل
 آندومرت شده و عمل النه
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 گريد.گزيىن در رحم اجنام مى

اب يكديگر در  و اين ختم گشنيده و ادغام شده از سلول جنسى زن و مرد است كه در مرحله چند سلوىل و متصل
شود و نه سلول اسپرم مرد به تنهائى و اما دوران رشد و تقسيم سلوىل جنيىن به سه مرحله تقسيم رحم زن مستقر مى

 شود:مى

 ( احتماال )مرحله علقه(0 -2پره آمربيونيك )هفته  -1

دانيم كه نظر پزشكى مى زيرا كلمه علقه به خون منعقد شده و چسبنده نيز از نظر معناى لغوى گفته شده است و از
 هاى فراوان و خمتلف خوىن استخون منعقد شده اتزه نيز حاوى سلول

 ( ، احتماال )مرحله مضغه(Emberio(: رواين اي)2 -8آمربيونيك )هفته  -2

گريى اوليه زيرا معىن لغوى مضغه" گوشت جويده شده" گفته شده است كه از نظر پزشكى مهمرتين مرحله شكل
( نقايص مادرزادى جنيىن عمدات در اين مرحله Chromosome بعدى است و اختالالت كروموزمى)اعضاء جنني

 شود.سازى مىزمينه

 ( :fetus()8 -38مرحله جنيىن )هفته  -3

زيرا مرحله سري بطرف كامل شدن رشد جنني و از نظر جسمى بصورت انسان كامل در آمدن و قدرت زندگى مستقل 
 9مادر اما در كنار مادر است. كه در حالت طبيعى اين جمموعه مراحل رشد جنني ات حدود ايفنت در خارج از رحم 

 ايبد.ماه و قدرى بيشرت اي كمرت در رحم زن ادامه مى

اب توجه به آايت مباركه فوق، خلقت نسل انسان ابتدا از مرحله نطفه است. سپس نطفه به علقه و بعد به مضغه 
 شوده استخوان در آن شروع به اجياد مىشود كه در اين مرحلتبديل مى

 گريد:سازى جنيىن، اين نكات مورد توجه قرار مىاب بررسى سري تكاملى استخوان
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سازى در شود، استخوانزندگى جنيىن در استخوان ترقوه )كالويكول( ظاهر مى 6سازى در هفته اولني مركز استخوان
سازى پيشرفت منوده بطورى كه در ايبد. به تدريج مناطق استخوانشود و زودتر هم خامته مىزودتر شروع مى دخرتان

آخرين نقطه  17كنند. در هفته ها رشد مىشوند، پس از آن استخوانها ساخته مىتقريبا متام استخوان 11هفته 
 (2 -3)شود. استخواىن يعىن استخوان كالكانئوم )اپشنه اپ( ساخته مى

گونه بنظر ( و اين2 -3 -4گردد )سازى بطور كامل توسط عضالت پوشيده مىمراكز استخوان 18بعد از هفته 
قرآىن بعد از اينكه استخوان سازى جنيىن كامل شد و جنني شكل واقعى پيدا كرد  مُثَّ أَْنَشْأانُه َخْلقاً آَخَر(رسد كه )مى

 كند.مصداق پيدا مى

 فرمايد:مى 7 -9مباركه سجده آايت خداوند در سوره 

ْنساِن ِمْن ِطنٍي مُثَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُساللٍَة ِمْن ماٍء َمِهنٍي مُثَّ َسوَّاُه َو ن َ الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ ) َفَخ ِفيِه ٍء َخَلَقُه َو بََدأَ َخْلَق اْْلِ
ْمَع َو اْْلَْبصاَر وَ   اْْلَْفِئَدَة قَِلياًل ما َتْشُكُرونَ  ِمْن ُروِحِه َو َجَعَل َلُكُم السَّ

آن خداوندى كه هر چيز را به نيكوترين وجه خلق كرد و آدميان را خنست از خاك بيافريد، آنگاه خلقت نژاد بشر را 
مقدارى مقرر گردانيد. سپس آن را نيكو بياراست و استوار كرد و از روح خود در او دميد و براى مشا چشم از آب ىب
 گذاريد.دل آفريد وىل چه اندك سپاس مى و گوش و

توان اين گونه استنباط كرد كه پس از" هاى مباركه )مؤمنون و سجده( مىاب بررسى و دقت در آايت مربوطه از سوره
د( در دميدن )روحى از خداون )مُثَّ َسوَّاُه َو نَ َفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه( كندانشاانه خلقا آخر" كه جنني شكل كاملى پيدا مى

 شود.او اجنام مى

در مورد معىن دقيق )نفخه روح( در تفاسري خمتلف قرآىن معاىن خمتلفى بيان شده است از مجله عاملى كه سبب حيات 
 شود و آن را سرى از اسرار اهلى نيز دانستند.مى

 111، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

كه انسان ابلغ آگاهانه دل و ان به وديعه هناده شده و درصورتىهاى اهلى است كه در فطرت انسو آاي اين مهان ارزش
جان به دستورات اهلى سپرده و بدان عمل منايد و ابر" امانت" اهلى را ات اپاين زندگيش به درسىت و بطور كامل محل 

 منايد از مهه موجودات هسىت در سري رشدش برتر خواهد شد؟

هفته بعنوان زمان" انشاانه خلقا آخر" و" نفخ فيه من روحه" كه  16ماه اي  4رسد كه زمان و چنني بنظر مى
اصطالحا به )ولوج روح( مشهور شده است، زمان مناسىب ابشد و از نظر پزشكى 



( نيز رسيدگى و كامل شدن جنني بعد از تشكيل استخوان اپشنه اپ )استخوان  MEDICOLEGALقانوىن)
 ابشد.حاملگى مى 20ات  16كالكانئوم(، هفته 

هاى اهني در مقط جنسكه حوادث عمدى، منجر به آگاهى از اين مسئله داراى امهيت زايدى است، زيرا درصورتى
ماهگى عموما مشاهبت  4 /5ات  4خمتلف در زن حامله شود، از نظر فقهى داراى" ديه" متفاوت بوده و بعد از 

 زايدى اب" ديه" انسان كامل مطابق مقررات مملكىت و شرعى دارد.
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 منابع و مآخذ:

 ره سجده(سو  -8 -7 -6سوره مباركه مومنون، آيه  13و  12(. قرآن جميد آيه 1) )

( (2.) 

J E Jirasek. Prenatal Development Obstetric and Gynecology, Siarra Volume 
2 chapter 41, 1991 

( ( )3.) 

Mrarjorie. A, Fetal of Development A Color Atlas of life before brith, page 
881- 491, 3891 

( ( )4.) 

Caming Ham Macdonald. gumt: fetal Development. willams Textbook, 
Chapter 7 Appleton and long, 7791 
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 ز ديدگاه قرآن كرميبررسى علمى علل حرمت جمامعت اب مهسر حائض ا
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 چكيده:

 له و سّلم اسالمليه و آعّلّل قرآن كتاب هدايت است كه از طرف پروردگار عامليان براى بشر توسط رسول مكرم صّلى ا
پى بردن به  است كه ه شدههاى اهلى هنادفرستاده شده است. در بطن هركدام از آايت اهلى قرآن، حقايقى از مشيت

 ابشد.پذير منىبراى انسان به سادگى امكان آن

شك ه است، اما ىبهد منودق خوااستفاده از ابزارهاىي مانند علم، هرچند كمك بسيار زايدى براى فهم و درك اين حقاي
را ندارد. يكى  ن حقيقتموز آاين وسيله به تنهاىي قدرت و توان كاىف براى پى بردن به ذات اصلى و آشنا شدن اب ر 

وره س 222يه در آ ابشد. به طورى كهستورات اكيد قرآن كرمي در خصوص حرمت جمامعت اب مهسر حائض مىاز د
ا النِّساَء ِف ًى فَاْعَتزُِلو َو أَذْل هُ َو َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض قُ  بقره بر دورى جسنت از زن حائض اتكيد شده است

ْرَن فَْأُتوهُ اْلَمِحيِض َو ال تَ ْقَربُوُهنَّ َحىتَّ يَْطهُ   ّللَُّ ِإنَّ اّللََّ اُث أََمرَُكُم ْن َحيْ مِ نَّ ْرَن فَِإذا َتَطهَّ

______________________________ 
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بُّ التَّوَّا رِيَن.ُيُِ بُّ اْلُمَتَطهِّ ر زايدى، عالوه بر آنچه ائض، دالئل بسياحدر زن  د شدهدر شرايط فيزيولوژيك اجيا ِبنَي َو ُيُِ
ابشد. م مىا و مهجبسيار بفرمايد، در جهت حرمت و دورى جسنت از آميزش وجود دارد كه اتكيد قرآن قرآن كرمي مى

ا موجب نه تنه جنسى شده است كه در اين شرايط اجنام آميزش هاى علمى و مطالعات اجنام شده مشخصاب بررسى
مرد و مهچنني  لى زن وتناس شود، بلكه امكان بروز آلودگى و بيمارى در دستگاهاذيت و آزار زانن )حىت مردان( مى

 دستور قاطعبراين گردد. بنان به دليل تغيريات هورموىن اجياد شده در زن مىرواىن در زان -هاى روحىاجياد انهنجارى
 آخرين ابمطابق  صصى وقرآن كرمي بر جلوگريى از جمامعت در هنگام حائض بودن زن، امرى بسيار عاملانه و خت

 كه شارع ل حقيقىتكت از  فهميم تنها خبش انچيزى اسابشد. هرچند آنچه كه ما از قرآن مىهاى علمى روز مىايفته
 حكيم براى بندگانش در نظر گرفته است.

 ليدى:واژگان ك

 واىنر  -جمامعت جنسى، حميض، قاعدگى، اختالالت روحى

 مقّدمه:
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 اب زابن خودشان است ات ها برگزيدهخداوند حكيم و قادر عظيم براى رستگارى بندگان خود پيامرباىن را از ميان امت
اند سيار آشنا بودهب م خود مردبه آانن راه صحيح و درست بندگى و فالح و داشنت عاقبت خري را بياموزد. پيامربان اب

رسيد به مردم مى يامربانپسيله اند. دستورات خدا در قالب احكام اهلى به و و راه و رسم زندگى عادى و معموىل داشته
ستورات اهلى دند. در يدا كپات اب عمل به آن دستورات بشر راه سعادت را پيموده و از راه ضاللت و گمراهى جنات 

 ه است و هرچه بشر براى رسيدن بهمهه نيازهاى بشر هنفته شد
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اىن، به ست و زماشده  كمال احتياج داشته است در آهنا ايفت شده است. گاهى اين دستورات واضح و روشن بيان
امربان و اي پيخود  آهنا اند كه براى توضيح دادن و روشن شدنها، اب بياىن خاص تعريف شدهخاطر ظرفيت فهم امت

ر دستورات اهلى دده شده نجانيگاند ات رموز  افراد خاصى كه آشنا به عامل غيب بوده اند وارد عرصه زندگى انسان شده
 را براى بشر روشن منايند.

 ره اسالم اتكيد به انداز هلى باكدام از اداين رود. هيچترين اداين اهلى بشمار مىترين و مرتقىدين مبني اسالم كامل
ن و بر خداوند عاملادر برا هرگز ودانش و آگاهى ندارند. در پيشگاه اسالم مهواره برترى اب عاملان و انديشمندان است 

ابشد اما ابز به قت مىهاى خلابشند. هرچند علم و دانش ابزارى انتوان در گشودن گرهغري عاملان اب هم برابر منى
هاى و پيشرفت ش علوم گسرت ابه برخى از دستورات اهلى پى برد. امروزه توان به فلسفوسيله اين ابزار ات حدودى مى

انتواىن  وقت عجز و خل شگرىف كه در عرصه علم و فناورى اجياد شده است، ابز در شناخت بسيارى از رموز هسىت
. اگر به  ابشدمى ز علماشود. آنچه كه مسلم است اين است كه دستورات و فرامني شارع حكيم فراتر بشر ديده مى

علم و دانش  است بر اهلى شود، اين خود گواهى بر برترى دين و آايتكمك علم به رمز يك دستور اهلى پى برده مى
ور از آن ا به عبر نسان ابشرى. چراكه راهى را كه خداوند در چهارده قرن قبل در پيش روى انسان هناده است و 

ن وقوف ايفته آز رموز مىت اه اصلى آن شناخته شده است و به قسفرمان داده است اتزه اب كمك علم، اندكى از فلسف
اره ه آن اشرآن بشده است. يكى از خصوصيات خلقت بشر آفريده شدن آهنا به صورت مرد و زن است كه در ق

هم از ه هدف مورى كشده است. عالوه بر آن وجود اين دو جنس براى هم موجب آرامش و تسكني خواهد بود. بط
 به هم، اجياد تسكني و آرامش خيال است نه رسيدن آهنا
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َو ِمْن آايتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم  اذيت و آزار يكديگر. مهچنني ادامه زندگى آانن اب هم موجب دوسىت و رمحت خواهد بود
ُرونَ ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزواجاً لَِتْسُكُنوا إِلَْيها َو َجَعَل بَ ْينَ  جهت پى بردن به  147ُكْم َمَودًَّة َو َرمْحًَة ِإنَّ ِف ذِلَك آَلايٍت لَِقْوٍم يَ َتَفكَّ

 اين راز الزم است به فلسفه جنسيت افراد بيشرت اشاره گردد.
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 جنسيت و خصوصيات آن:

 ابشد.شناخت پيكره و بدن هركدام از موجودات هسىت خود كليد شناخت خداوند مى

ها هنفته است كه بشر از درك كامل آهنا عاجز ودى از خملوقات خدا دنياىي از شگفىت و پيچيدگىدر شاكله هر موج
ابشد. جنسيت به دو صورت مذكر و هاى جانوران و برخى از گياهان، ويژگى جنسيت آهنا مىاست. يكى از ويژگى

دارند و گروهى در دو فرد كه مؤنث اجياد شده است. برخى از موجودات هر دو جنسيت فوق را اب هم در يك بدن 
ابشند. داران از مجله انسان، مهگى داراى دو جنس مىگردد. مهرهبه آهنا جنس مذكر و جنس مؤنث اطالق مى

هاى جنسيت هركدام از افراد از خصوصيت منحصر به فردى برخوردار است كه فقط در آن جنس عملكرد دستگاه
گويند. به توسط علم فيزيولوژى اهها را فيزيولوژى دستگاه توليد مثل مىوجود دارد )شناخت عملكرد طبيعى اين دستگ

كنند. مثال در فيزيولوژى توليد مثل در هر هاى بدن شناخت پيدا مىها و سلولبه حنوه عملكرد طبيعى هركدام از اندام
گريد و در شرايط خمتلف هاى دستگاه مذكور مورد مطالعه قرار مىدو جنس مذّكر و مؤّنث، متامى اعمال و فعاليت

افتد مورد بررسى قرار خواهد  ها مىتكاملى از ابتداى تشكيل جنني ات زمان مرگ مهه اتفاقاتى كه براى اين دستگاه
 شود:(. كنرتل و تنظيم دستگاههاى بدن توسط دو سيستم كنرتىل اجياد مى16، 27گرفت )

______________________________ 
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 سيستم كنرتىل عصىب -

 سيستم كنرتىل هورموىن -

برند. در خيلى از مواقع اين دو اى هبره مىهاى كنرتىل فوق بطور ويژههاى مذّكر و مؤنث، از سيستمهركدام از جنس
فردى در آهنا اختالفات زايد و منحصربههائى در هر دو جنس دارند اما در بسيارى از مواقع سيستم اب هم شباهت

شود. براى روشن شدن اين موضوع به فيزيولوژى جنسى هركدام از افراد مذّكر و مؤّنث بطور جداگانه مشاهده مى
 گردد.اشاره مى

 ابشد:دستگاه تناسلى جنس مذّكر شامل دو قسمت مى -فيزيولوژى توليد مثل جنس مذّكر -الف

 گواندهاى جنسىغدد تناسلى اي   -1

 غدد ضميمه تناسلى و جمارى تناسلى داخلى و خارجى -2



ابشد كه در اغلب جانوران در انحيه مى Testisغدد تناسلى در جنس مذّكر شامل دو عدد بيضه اي -غدد تناسلى
از زمان بلوغ ات  كروموزومى به انم اسپرم،  nهاى جنسىاند و به توليد سلولمياندوراه و در بريون از بدن قرار گرفته

 ورزند.هنگام كهولت مبادرت مى

منايند. تنظيم ترّشح اين عالوه بر آن هورمون جنسى مذّكر به انم تستوسرتون را نيز ساخته و به داخل خون ترّشح مى
هاى غده هيپوفيز قدامى است كه در كف مغز قرار گرفته است. مقدار ترّشح هورمون هورمون حتت أتثري هورمون

ابشد. اين امر ابعث روز معموال اب تغيريات كمى مهراه است و مقدار آن نسبتا اثبت مىرتون در طول شبانهتستوس
(. بطور عادى فرد 27شده است كه جنس مذّكر مهواره از ثبات نسىب در زمينه فيزيولوژى توليد مثل برخوردار ابشد )

 گاه تناسلى خود و دركند كه آهنا را در دستمذّكر تعداد معيىن اسپرم توليد مى
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ها عدد )بني دويست ات چهارصد ميليون عدد( منايد. در هنگام انزال ميليونجمارى داخل بيضه جهت بلوغ ذخريه مى
ها به اسپرم در يك مرد ابلغ از دستگاه تناسلى، بصورت جهنده، خارج خواهد شد )قرآن كرمي به حنوه خروج اسپرم

نكته بسيار جالب در  ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفقٍ  فرمايد:كند. در آن آيه مىسوره طارق اشاره مى 6صورت جهنده در آيه 
هاى فيزيولوژى جنس مذّكر وجود ثبات رفتارى و فيزيولوژيكى است كه در متامى مراحل توليد و ذخريه و خروج سلول

ترين هورمون جنس موّنث وجود ندارد. هورمون جنسى تستوسرتون كه قوىجنسى وجود دارد. در حاىل كه اين امر در 
(. اين هورمون 16شود )ها ترّشح مىهاى بينابيىن موجود در ابفت بيضهابشد بطور معمول توسط سلولفرد مذّكر مى

بر آن اين  شود. عالوهمنايد و موجب تسهيل روند اسپرماتوژنز در فرد مذّكر مىدر ساخته شدن اسپرم شركت مى
 -ابشد. يكى از مهمرتين اثرات عصىبهورمون داراى اثرات متعددى است كه هركدام به نوبه خود حائز امهيت مى

( در فرد مذّكر است. چون مقدار هورمون Libidoرواىن اين هورمون، نقش آن در بروز ميل جنسى اي ليبيدو)
ابشد لذا اين گروه جنسى دان در حد ابال و طبيعى خود مىتستوسرتون در خون افراد مذّكر )اغلب حيواانت نر( و مر 

ابشند. در حاىل كه اين امر در مورد مهواره به جنس خمالف خود داراى ميل جنسى بوده و آماده آميزش اب آانن مى
جنس مؤّنث چنني حالىت را نداشته و اين آمادگى مهيشگى نيست. پس جنس مذّكر در بسيارى از جانوران از زمان 

 (25ابشد )روع بلوغ ات اواخر عمر از يك وضع اپيدار و تقريبا اثبىت برخوردار مىش

 ابشد:دستگاه توليد مثل در جنس مؤّنث نيز شامل دو قسمت مى -فيزيولوژى توليد مثل جنس مؤّنث -ب

 جمارى تناسلى داخلى و خارجى -2غدد جنسى اي گواندهاى جنسى  -1
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ابشد كه در حموطه لگىن مى Ovaryغدد جنسى افراد مؤّنث شامل دو عدد جسم بيضوى شكلى به انم ختمدان اي
ميليون فوليكول ابتدائى دارند كه به  5 -7ها از ابتداى تشكيل در دوران جنيىن اب خود قريب به اند. ختمدانقرار گرفته

هاى جنسى ابشد. اول توليد سلولها دو نوع مىشود. حمصوالت ختمدانتدريج ات زمان بلوغ از تعداد آهنا كاسته مى
(. اب آغاز بلوغ، اتفاق مهمى در بلوغ 27ها و پروژسرتون )هاى جنسى به انم اسرتوژنبنام ختمك و دوم ترّشح هورمون

وضعيت خاصى در  دهد. اب آغاز بلوغ در جنس مؤّنث،هاى آن رخ مىهاى ختمداىن و مهچنني ترّشح هورمونفوليكول
اى به انم هاى جنسى تكرار شوندهشود كه دورهشود. اين حالت موجب مىفيزيولوژى دستگاه توليد مثل اجياد مى

 (.23( در فرد به وجود آيد )Sex cycleسيكل جنسى)

هاى مونابشد. ترّشح هور گردد كه هركدام به جاى خود داراى امهيت مىدر هر سيكل جنسى مراحل خمتلفى اجياد مى
منايد. لذا در جنس مؤّنث وضعيت اناپيدار و هاى جنسى نيز در هر مرحله تغيري مىكننده در اجياد سيكلمداخله

ايبد هاى ختمداىن يعىن ات زمان ايئسگى ادامه مىگردد كه ات زمان از بني رفنت فوليكولاى اجياد مىليكن تكرار شونده
اى و اب مراحل خاصى است كه اين وضع در انسان به صورت دوره وره(. پس فعاليت جنسى در جنس مؤّنث د22)

شود. هر سيكل ماهيانه از كشد( ديده مىماهيانه )چون معموال سيكل جنسى زن در حدود يك ماه قمرى طول مى
 دو مرحله اي فاز تشكيل شده است.

اجنامد. سيكل ات اواسط سيكل بطول مى يكى فاز فوليكوىل كه اب رشد چند فوليكول ابتدائى مهراه است و از ابتداى
ايبد. براى دوم فاز لوتئيىن كه پس از رها شدن ختمك به داخل لوله رمحى آغاز و ات اپاين سيكل ماهيانه ادامه مى

 روشن شدن سيكل ماهيانه زن، تغيريات هورموىن و ابفىت دستگاه تناسلى زن بيشرت توضيح داده خواهد شد.
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هاى  گردد، مقدار هورمونابتداى هر سيكل كه اب شروع خونريزى ماهيانه آغاز مى -تغيريات هورموىن -الف
هاى ختمداىن هاى فوق ابعث رشد فوليكولمنايند. هورمونهيپوفيزى شروع به افزايش مى FSH LHگواندوتروفيىن

ها ساخته و ترّشح ها هم از فوليكولسى حتت عنوان اسرتوژنها، چند نوع هورمون جنشوند. اب رشد فوليكولمى
كند، ابشد. اين هورمون به تدريج كه در خون زن افزايش پيدا مىبتا اسرتاديول مى -17شوند كه مهمرتين آهنا مى

در خون زن  FSH LHهاى گواندوتروفيىن دارند، ابعث كاهش ايفنت مقدارچون اثر مهاركنندگى بر هورمون
رسد )در اين گذارى به ابالترين ميزان خود مىبتا اسرتاديول در قبل از ختمك -17ند. مقدار ترّشح هورمون شو مى

هاى هيپوفيزى دارد(. اب ابال رفنت مقدار هنگام هورمون فوق برخالف تصور، اثر تشديدكنندگى بر ترّشح گواندوتروفني
در اواسط سيكل ماهيانه، امكان اپره شدن فوليكول گذارى، يعىن در زمان قبل از ختمك FSH LHهاىهورمون

(. اب آزاد 16، 20، 27شود )فراهم شده و ختمك هبمراه تعدادى سلول پشتيبان خود به داخل لوله رمحى آزاد مى
گردد كه ات اپاين دوره ماهيانه ادامه دارد. در اين فاز مقدار هورمون شدن ختمك فاز دوم سيكل ماهيانه شروع مى

 هم مهار شده است. FSH LHهاىها و پروژسرتون در خون ابال رفته و ترّشح هورمونناسرتوژ 



سيكل جنسى در زن در هر دوره ماهيانه بطور كلى شامل دو مرحله اي فاز  -تغيريات ابفىت دستگاه تناسلى -ب
الت طبيعى و گسرتش عروق ابشد. اول فاز تكثريى كه مهراه اب رشد ديواره داخلى رحم به ميزان دو ات سه برابر حمى

ابشد. دوم مرحله اي فاز ترّشحى كه اب افزايش ترّشحات داخلى غدد موجود در خوىن و غدد ترّشحى در بني آن مى
 ( Menstruation Phaseابشد. فاز تكثريى اب خونريزى ماهيانه اي دوره قاعدگى)ابفت رحم مهراه مى
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آيد و بقيه پستانداران فاقد ها به وجود مىهاى عاىل نظري شامپانزهشود. خونريزى در انسان و برخى از ميمونمىشروع 
 (.22ابشند )اين مرحله در سيكل جنسى خود مى

روز هم ممكن است ديده شود(  7كشد )در بعضى از افراد يك ات روز طول مى 2 -5اين مرحله در بيشرت زانن بني 
(27.) 

هاى اسرتوژنيك و اين زمان ديواره تكثري ايفته رحم زن در فاز تكثريى دوره قبل به دليل افت شديد هورموندر 
دهد. پس از اپاين ايفنت اين مرحله دوابره ديواره رحم شروع به افزايش رشد منوده ات شرايط را براى پروژسرتون رخ مى

ن مرحله ادامه داشته و پس از شروع فاز ترّشحى، كه بعد از النه گزيىن سلول ختم فراهم منايد. ات اواسط سيكل اي
دهد كه ات اپاين سيكل ادامه دارد. دوابره سيكل جنسى از افتد، مرحله ترّشحى رحم رخ مىگذارى اتفاق مىختمك

اانت گردد. در برخى از حيو گردد. اين روند از زمان بلوغ ات هنگام ايئسگى هرماهه در زن تكرار مىنوع تكرار مى
اى وجود دارد اما بيشرت حيواانت ماده هاى سه هفتهمانند گاو ماده، سيكل جنسى مداوم در طول سال اب زمان

هاى فصلى داشته و در فصول خاصى از سال، مانند اپييز و رغم داشنت سيكل جنسى و ليكن بيشرت آهنا سيكلعلى
 كنند.هبار، سيكل فعاىل پيدا مى

 رفتار جنسى: هاى جنسى براثر هورمون

طور كه قبال ابشد. مهانهاى جنسى نسبت داد اثر آهنا بر رفتار فيزيولوژيك جنسى مىمهمرتين اثرى كه ابيد به هورمون
(. اين اثر را در 27شود )اشاره شد هورمون تستوسرتون ابعث افزايش ميل جنسى در مرد نسبت به جنس خمالف مى

اى است، چون ترّشح اين از آجناىي كه فّعاليت جنسى در جنس مؤّنث دورهكند. جنس موّنث اسرتاديول اجياد مى
 هورمون
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طورى كه در مرد وجود شود، پس متايالت جنسى در زن هم يكسان و يكنواخت، آناى كم و زايد مىها بطور دوره
اي متايالت جنسى زن به مرد در اواسط سيكل ماهيانه است كه در آن هنگام  Libidoابشد. بيشرتين ميزاندارد، منى

(. آميزش جنسى در اين هنگام 27، 18مقدار ترّشح هورمون اسرتاديول به ابالترين ميزان خود در خون رسيده است )



ابشد، به ر كواتهى مىبراى زن اب لذت فراوان مهراه است. متامى حيواانت ماده نيز تنها در اين زمان، كه زمان بسيا
گريى يك از جانوران ماده در بقيه مراحل جنسى خود جفتدهند. هيچگريى اب آانن را مىحيوان نر اجازه جفت

گذارى شده و توليد مثل در هاى هيپوفيزى موجب ختمك(. ابال بودن هورمون اسرتاديول و گواندوتروفني17كنند )منى
ابشد. جنس مذّكر مهواره از آمادگى جنسى الزم براى آميزش مؤّنث مهراه مىاين هنگام اب رضايت و خواست جنس 

 هاى آن در خون بطور اثبت قرار دارد.ابشد. چون ترّشح هورمونبرخوردار مى

 مرحله قاعدگى:

گردد كه شود، به مدت زماىن اطالق مىمرحله اي دوره قاعدگى، كه در اصطالح فقهى به آن زمان حيض هم گفته مى
(. دستگاه تناسلى زن )رحم( در اين هنگام دچار 6، 12شود )دارى خون از دستگاه تناسلى زن خارج مىمق

ميلى ليرت در هر  5 -80هاى ختريب شده، مقدارى خون )تغيريات ختريىب ابفىت و ريزش ديواره رحم شده و مهراه سلول
ل مدت زمان قاعدگى از دستگاه تناسلى خارج دوره( در اثر اپره شدن عروق شرايىن ديواره رحم، به تدريج در طو 

(. دوران قاعدگى چندين خصوصيت از نظر فيزيولوژيك، نوروفيزيولوژيك و پسيكولوژيك دارد كه ابيد به 21گردد )مى
 آهنا اشاره منود.
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ان ديواره ضخيم شده و تكثري پيدا كرده رحم در طور كه قبال اشاره شد، در اين زممهان -فيزيولوژى دوره قاعدگى
هاى اسرتوژنيك خون زن، دچار نكروز و ختريب شده است. ابفت سيكل ماهيانه قبل، به دليل كاهش شديد هورمون

شود. عروق خوىن آن به واسطه ابشد. ريزش اليه آندومرت رحم ابعث التهاب و زخم مىميومرت رحم متورم و ملتهب مى
(. در اثر اين 20گردد )گى مىها، دچار اسپاسم عروقى و سپس اپرهاز مواد از مجله پروستاگالندين ترّشح برخى

ميلى ليرت( از شراين هاى ديواره رحم خارج و به داخل حموطه آن وارد  80حالت مقدارى خون )از چند قطره ات 
م فيربينوليزين كه از ديواره رحم ترّشح شود. خون موجود در رحم به دليل وجود نوعى تركيب ضد انعقادى به انمى
 ابشد.ها مى(. شرايط داخلى رحم در اين موقع بسيار مساعد رشد ميكروب27گردد )شود منعقد منىمى

گردد كه در صورت ورود چون وجود خون در رحم مهانند حميط كشت حاوى خون )ژلوز خوندار( حمسوب مى
(. در اين شرايط رحم مهانند 10و  5، 1، 8، 9ابشد )بسيار زايد مى ها، امكان آلودگى و عفونت در رحمميكروب

زا فراهم منوده هاى بيمارىها و ابكرتىماند كه حميط بسيار مناسىب را براى رشد و تكثري قارچاى مىدرجه 37انكوابتر 
به داخل رحم، (. در صورت مقاربت در اين هنگام امكان ورود ميكروب توسط دستگاه تناسلى مرد 4، 3است )

(. در حاىل كه در 2، 5، 3، 10هاى ابكرتايى و قارچى در رحم دور از انتظار نيست )فراهم شده و بروز عفونت
و  IgDو IgM ,IgG ,IgAهاىبقيه دوران سيكل ماهيانه، به دليل ترّشح مواد اميىن ساز مانند اميونو گلوبولني

 (12ابشد )ارى در رحم كمرت مىزا، اين امكان براى بروز بيمساير مواد اميىن



فيزيولوژى دوران قاعدگى ارتباط زايدى اب سيستم اعصاب مغزى دارد كه اين رابطه را پديده  -نوروفيزيولوژى قاعدگى
 گويند. براى اجيادنوروفيزيولوژى دوره قاعدگى مى
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شود كه اين ترّشح مى GnRHها ايهاى آزادكننده گواندوتروفنيهورمونروند دوره قاعدگى، از هيپواتالموس نوعى 
هاى گواندوتروپ موجود در هيپوفيز قدامى هيپوفيزى به سلول -هورمون پس از آزاد شدن از طريق حمور هيپوتالموسى

د اين (. وجو 20، 13، 23منايد )مى LHو FSHهاى گواندوتروفنيرسيده و آهنا را وادار به ترّشح هورمون
شود. در اواخر ها و سراجنام آزاد شدن ختمك رسيده مىهاى ختمداىن، ترّشح اسرتوژنها سبب رشد فوليكولهورمون

ها به حد ها مقدار اين هورمونها و پروژسرتون بر ترّشح گواندوتروفنيدوران سيكل ماهيانه به دليل اثر مهارى اسرتوژن
 گذارند.ها آغاز و رو به افزايش مىره ترّشح گواندوتروفنيرسند. اب شروع قاعدگى دواباقل خود مى

ختمك آزاد شده در اواسط سيكل جنسى، معموال ات يك هفته قادر است در  -امكان تشكيل جنني در دوره قاعدگى
(. بعد از اين زمان ختمك به داخل رحم وارد شده است و در حال از بني رفنت 19دستگاه تناسلى زن زنده ابشد )

ابشد. در ابشد. بطورى كه اب شروع قاعدگى بعدى ختمك زنده نبوده و لقاح آن اب اسپرم هم بسيار اندر مىمى
(. در هر صورت، اگر بطور استثناء 17ابشد )صورت آميزش در اين هنگام، امكان تشكيل سلول ختم بسيار كم مى

آن صورت به دليل وجود نواقص بسيار زايدى  ابشد، در اين موقع تشكيل گردد، در سلول ختمى كه جنني ابتدائى مى
هاى كه ختمك پري و مسن پيدا كرده است، در صورت لقاح قطعا موجب تشكيل جنيىن انقص و مهراه اب انهنجارى

 شود.متنوع مى

پس جلوگريى از آميزش در زمان قاعدگى از نظر علمى براى ممانعت از تشكيل جنني و نوزاد انقص اخللقه امرى كامال 
 (26ابشد )ملانه و منطبق بر اصول علمى و پزشكى مىعا

ابشد. چراكه در بسيارى از زانن اين دوره ممكن اى تنفرآميز مىدوره قاعدگى براى زانن دوره -پسيكولوژى قاعدگى
 رواىن مهراه گردد. -است اب درد و برخى حاالت روحى
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دهد هاى گوانگون زن حائض را رنج مىاشتهائى، هتوع و اسرتسسردرد، درد كمر، كاهش اي افزايش فشار خون، ىب
آور (. در برخى از زانن دوره مزبور اب خونريزى شديد توأم بوده كه كنرتل و نظافت بدن براى زانن عذاب18)

آيد و گاه خون، ميل جنسى در زن بسيار اپيني مىهاى اسرتوژنيك در ابشد. مهچنني به دليل افت شديد هورمونمى
(. زن موجودى احساسى و اب عاطفه شديد 17گريى از وى مهراه است )مهراه اب دورى جسنت از مرد و كناره

ابشد. از نظر رواىن زن دوست دارد كه مهيشه خود را براى مهسر خود به منايش بگذارد و اي به عبارتى اب آرايش مى



كند. اين عمل براى زن نوعى ارضاء روحى و رواىن نيز ه منودن بدن خود، سعى در جلب زوج خود مىچهره و اپكيز 
 شود.حمسوب مى

زيرا زن مهواره دوست دارد كه طورى خود را در پيش ديگران، به خصوص مهسر خود، بنماايند كه حمبوب ابشد و او را 
دارد به شدت از نظر روحى دچار كسى او را دوست منىدوست بدارند. برخالف اين موارد، اگر زن تصور كند كه  

هاىي است كه زن احساس شود. حىت ممكن است به افسردگى نيز مبتال گردد. دوره قاعدگى از مجله زمانآسيب مى
كند. بسيارى از شود. او به دليل كاهش ميل جنسى از مرد خود نيز دورى مىكند مورد دوست داشنت واقع منىمى

گريى و ين دوره دچار نوعى خستگى، عصىب شدن، پرخاشگرى، عدم سازگارى و گاه منزوى بودن و گوشهزانن در ا
(. در زمان قاعدگى زن نياز به اسرتاحت و آرامش روحى رواىن دارد. اگر زىن به اصرار 15، 27شوند )افسردگى مى

ين و انخوشايندترين حلظه هاى زندگى براى مهسر خود، جمبور به آميزش اب وى در دوره قاعدگى شود اين زمان از بدتر 
شود. بطورى كه پشيماىن و احساس ارتكاب به گناه وى را به شدت آزار خواهد داد. الزم به ذكر او حمسوب مى

ابشد و هرگز به جفت گريى منىاست كه هيچ حيواىن در دوره كاهش هورمون هاى اسرتوژنيك خود مايل به جفت
 خود اجازه چنني
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هاى زايدى قائل شده است و اتكيد زايدى (. از آجنا كه دين مبني اسالم براى حقوق زن ارزش14دهد )عملى را منى
منايد در اين خصوص هم جهت احرتام به زانن و حفاظت از ارزش آانن دستور اكيد بر حفظ حرمت و كرامت زن مى

زمان قاعدگى داده است ات روح و جسم زانن از صيانت بيشرتى برخوردار شود. در واقع بر حرمت آميزش اب آانن در 
اين حرمت، نوعى احرتام به زن است چراكه بدن و روح او در اين موقع دچار آسيب و آزردگى شده است. پس 

 (12ابشد )دستور قرآن كرمي در خصوص حرمت جمامعت اب زن حائض كامال علمى و اخالقى مى
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 گريى:نتيجه

هاىي را در شود، شارع حكيم براى زندگى سعادمتند انسان روشطورى كه در بسيارى از آايت قرآن كرمي ديده مىمهان
گريد كه انسان در صورت به كار بسنت آن دستورات، از زندگى شريين و سعادمتند و حيات طيبه دنيوى نظر مى

 واهد شد.مند خهبره

دهد. مندى از اجر اخروى و اپداش نيكو بشارت مىعالوه بر آن، خداوند حكيم در جهان آخرت انسان را به هبره
اگر در قرآن كرمي امر به عملى و هنى از عمل ديگرى شده است قطعا و بدون ترديد براى آن دالئل منطقى زايدى 

بزارها مانند علم، بتواند اپسخى درخور قانع منودن عقل خود وجود دارد. ممكن است بشر اب استفاده از برخى از ا



برايش بيابد و ممكن است كه اب اين قبيل ابزارها نتواند از عهده ايفنت اپسخ برآيد. در هر صورت، علت اصلى امر و 
. آنچه در ابشدگردد كه علم نسىب و موجز انسان براى درك آن كاىف منىهنى هر عملى به علم مطلق شارع حكيم برمى

اين مقال آمد، تنها اندكى از دانشى است كه اتكنون بشر توانسته است براى علت حرمت از يكى از دستورات اهلى 
 پيدا كند. مطمئنا
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س دستورات ترى نيز براى آن وجود دارد كه ممكن است بشر در آينده بدان دست پيدا كند. پتر و جامعداليل قوى
ابشد. اكنون  هاى پزشكى استوار مىاكيد اهلى بر هنى از آميزش اب زانن حائض كامال علمى و بر اساس آخرين ايفته

برمي شايد اپسخ به چنني سئواىل ساده و امرى بديهى بنظر برسد اما ابيد توجه منود  كه در قرن بيست و يكم بسر مى
مرب مكرم اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم كه اب مردمى انآشنا به علم و كه اين اتكيد در ابتداى دوران بعثت پيا

 اند اب چنني سبك و سياقى، چقدر جالب و كارشناسانه صورت گرفته است.دانش مواجه بوده

 منابع و مآخذ:

 ، چاپ هفتم، انتشارات نور دانش(1383فر پرويز، ميكروبشناسى پزشكى، (. اديب1) )

 ، انتشارات دانشگاه هتران(1375مسعود، قارچ شناسى پزشكى، (. امامى 2) )

 ، انتشارات احرار تربيز(1376(. پيغامى ابراهيم، قارچ شناسى تكميلى، 3) )

 ، انتشارات دانشجو(1379(. حاجيا مسعود، ميكروبشناسى پزشكى اپيه )كاملن، املر(، 4) )

 رات جهاد دانشگاهى(، انتشا1370(. خسروى علريضا، قارچ شناسى پزشكى، 5) )

(. مخيىن حضرت امام روح اّلّل، آيت اّلّل حممد تقى هبجت، آيت اّلّل مريزا جواد تربيزى، رساله توضيح املسائل 6) )
 ، انتشارات پيام حمراب(1380)چهار مرجع(، 

 ، مركز نشر اشارت(1375پور كار دوست راببه، اصول اميونولوژى پزشكى )تيزارد(، (. رضاىي7) )
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 ، مركز نشر دانشگاهى(1381(. سپهر شايسته، ميكروبشناسى، 8) )

 ، انتشارات اشارت(1380(. جمدى شهرام، ميكروبشناسى جاوتز، 9) )



 ، انتشارات دانشگاه هتران(1381زاده فريدون، ميكروبشناسى، (. ملك10) )

 ، انتشارات عقيق(1376ژى عمومى، زاده فريدون، ميكروبيولو (. ملك11) )

صفحه  ود )عج(،دى موع(. نورى مهداىن آيت اّلّل حسني، رساله توضيح املسائل، چاپ ايزدهم، موسسه مه12) )
107- 95) 
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 كدام مرد؟ كدام زن؟ رويكردى نو به آايت قرآن درابره اهداء اسپرم و رواين

148مهدى موحد ابطحىدكرت سيد 
 

 واژگان كليدى:

 اسالم، اخالق زيسىت، ابرورى مصنوعى، اهداء اسپرم، اهداء سلول ختم

 مقّدمه:

هاىي را ىنن، نگرارىف آعرضه روشهاى جديد ابرورى مصنوعى و امكان بدست آوردن فرزند از مسري غري طبيعى و ع
 .پيش روى جامعه انساىن و علم اخالق پزشكى قرار داده است

ه اين دارد نيز از مجلنه نكاح رابط استفاده از سلول ختم اي اسپرم مرد بيگانه براى ابردار شدن زىن كه اب دهنده اسپرم
سلمان مو مرد  هرزن وجوى آايت قرآىن درابره اين بوده كه تكليف جنسىچالشهاست. هدف از اين نوشتار، جست

در وى  در و مابه پ نوزاد فرزند كيست و حقوق او نسبت توانند صاحب فرزند شوند،چيست، چه مرد اي زىن مى
 كدامند.

 روش حتقيق:

 ج از اختالف آراءتوانند در خرو اند كه مىدر اين مقاله اب رجوع به آايت قرآن، قضاايىي از كتاب خدا استخراج شده
 و فتاواى جمتهدين در موضوعات

                                                           
 پزشكى بصير، همكار دانشگاه علوم پزشكى اصفهان و مركز تحقيقات علوم انسانى سالمت -(. مركز پژوهشهاى اسالمى1)  148
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 سالمت
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 ابرورى كمكى كمك منايند.

بيست و چهار آيه از قرآن درابره آميزش، زان و فحشاء، نكاح، فرزنددار شدن زوجني، حفظ فرج، جعل اهلى، خلقت 
موضوعات مرتبط استخراج و نتايج تدبر در آهنا و استنباطهاىي كه اب تفاسري موجود خمالفىت نداشتند به كار  انسان و 

 گرفته شد.

 دين اهلى، تفقه، اجتهاد و اصول فقه

بر مراجع تقليدى كه سعى دارند به احكام شريعت اسالم فتوا دهند، و بر جمتهدين كه به دنبال استنباط حكم اهلى 
م است كه قبل از صدور هرگونه حكم فقهى اي فتواى ديىن در موضوعات ابرورى مصنوعى، تعاريف و هستند الز 

 هاى زير را ابزنگرى كرده و به سواالت زير اپسخ دهند:مفاهيم واژه

تواند هم حمفوظ مباند و هم تواند چند ات شود؟ )مثال: آاي نسب مىاينكه دين خدا كدام است و آاي دين خدا مى
 مناند؟(. حمفوظ

ايبند. گذشته از تفقه براى كشف شرايع اسالم است كه به وسيله روشى به انم اجتهاد به احكام شرعى دست مى
تواند جانشني هدف شود. كند و ابزار نيز منىحمدوديتهاى ابزارى اجتهاد در تبيني دين اهلى، هدف وسيله را توجيه منى

شوند اي فهم از رواايت و احاديث اب كتاب خدا معارض ابشند، در اين  بنابراين اگر اصول فقه اب كتاب خدا معارض
 صورت، نياز به حكميت و معيارى براى حل اختالف بني فتاواى علما هست.

 ها:ايفته

دانيم كه اين آايت جزو آايت منسوخ نبوده و حجت بر مهه هستند. درابره اين كه تكليف جنسى هرزن و مرد مى
 توانند صاحب فرزنداي زىن مى مسلمان چيست، چه مرد
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 اند:شوند، نوزاد فرزند كيست و حقوق او نسبت به پدر و مادر وى كدامند آايت قرآىن دوازده دسته



 اند:. به هرگونه رابطه بني زوجني اجازه داده1

* مهه مفسرين اين آيه را جتويزى َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم َو َقدُِّموا ِْلَنْ ُفِسُكمْ  ِنساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا سوره بقره: 223* آايت 
 اند.دار شدن را از آن برداشت كردهاند و برخى ترجيح وطى در قبل اي بچهبراى هر نوع رابطه بني زن و شوهر دانسته

 اند:. حفظ فروج را براى مردان و زانن الزم دانسته2

 ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبصارِِهْم َو َُيَْفُظوا فُ ُروَجُهمْ  ره نور:سو  30* آيه 

پوشى مردان و زانن را واجب دانسته * اين آيه عفت جنسى )حفظ عضو تناسلى از هرچه كه حالل نيست( و چشم
 است و هيچ استثناىي ندارد.

ِلماِت َو اْلُمْؤِمِننَي َو اْلُمْؤِمناِت َو اْلقانِِتنَي َو اْلقانِتاِت َو الصَّاِدِقنَي َو ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َو اْلُمسْ  سوره احزاب: 35آيه 
ائِِمنَي َو الصَّائِماِت َو الصَّاِدقاِت َو الصَّاِبرِيَن َو الصَّاِبراِت َو اخْلاِشِعنَي َو اخْلاِشعاِت َو اْلُمَتَصدِِّقنَي َو اْلُمَتَصدِّقاِت َو الصَّ 

اِكراِت َأَعدَّ اّللَُّ هَلُْم َمْغِفَرًة َو َأْجراً احْلاِفظِ  اِكرِيَن اّللََّ َكِثرياً َو الذَّ  َعِظيماً  نَي فُ ُروَجُهْم َو احْلاِفظاِت َو الذَّ

* خداوند مردان و زانن مسلمان و مومن را به صفت حفظ عفت جنسى و حفظ عضو تناسلى از هرچه كه حالل 
 برد.نيست انم مى

أَْزواِجِهْم أَْو ما  َو الَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم حاِفُظوَن* ِإالَّ َعلى سوره معارج(: 30و  29سوره مؤمنون )آايت  6و  5* آايت 
 َمَلَكْت أمَْيانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغرْيُ َمُلوِمنَي*

روابط زانشوىي زن * اين آيه تنها استثناى عفت جنسى و حفظ عضو تناسلى از هرچه كه حالل نيست را فقط براى 
 و شوهر و مالك و كنيز است.
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 اند:. آميزش بدون نكاح را ممنوع كرده3

 َوراَء ذِلَك فَُأولِئَك ُهمُ  َفَمِن ابْ َتغى سوره مؤمنون: 7* آيه 

 جتاوز به حدود اهلى دانسته شده است.* هرگونه استفاده از اعضاء تناسلى به غري از روابط زانشوىي هنى شده و 

 َوراَء ذِلَك فَُأولِئَك ُهُم العاُدونَ  َفَمِن ابْ َتغى سوره معارج: 31* آيه 

 * هرگونه استفاده از اعضاء تناسلى به غري از روابط زانشوىي هنى شده و جتاوز به حدود اهلى دانسته شده است.



 :اند. زان و شبيه به زان را ممنوع كرده5و  4

 َو ال يَ ْزنُوَن َو َمْن يَ ْفَعْل ذِلَك يَ ْلَق َأاثماً  سوره فرقان: 68* آيه 

 َأْن ال ُيْشرِْكَن اِبّللَِّ َشْيئاً َو ال َيْسرِْقَن َو ال يَ ْزِننيَ  اي أَي َُّها النَِّبُّ ِإذا جاَءَك اْلُمْؤِمناُت يُباِيْعَنَك َعلى سوره ممتحنه: 12* آيه 

 ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َو ساَء َسِبياًل  َو ال تَ ْقرَبُوا الزِّىن ء:سوره اسرا 32* آيه 

شود، وطى به شبهه چه مصاديقى دارد و سوء استفاده جنسى چگونه تعريف اى را شامل مىاينكه زان چه گسرته
ملى كه نزديك به آن تواند منظور شارع را در اين آايت هبرت تبيني كند. اب توجه به اين آيه، هم زان و هم عشود مىمى

ابشد فاحشه و ساء سبيل انميده شده است. فاحشه بودن و پيامد بد از علل حرمت هر عملى است. در زان، لذت 
شود بدون اينكه نكاح و رابطه زوجيت ابشد. ابرورى مصنوعى اب نطفه اجنىب نيز حيواىن و توليد نسل حاصل مى

شود. از طرف ديگر، زيرا منجر به توليد نسل بدون رابطه نكاح مىتواند از مصاديق نزديك شدن به زان ابشد مى
ضرورتى براى حالل كردن حرام رسول اّلّل وجود ندارد، زيرا امكان ابرورى مصنوعى به راه غري زشت و غري سوء )مثال 

 اب ازدواج موقت(
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كرد. البته اشاعه فحشاء حرام است اما معلوم نيست بتوان ابرورى اب نطفه   توان راه سوء را توصيهوجود دارد و منى
 اجنىب را از مصاديق آن دانست.

تواند هاى اجنىب نزديك شدن به زان حمسوب شود بنابراين، جنني حاصل منىمهچنني، اگر ابرورى مصنوعى اب نطفه
 مصداق ذريه طيبه حمسوب شود.

 اند:گسرتش آن را حرام كرده. عمل زشت )آشكار اي پنهان( و  4

ُلوا أَْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق ُقْل َتعاَلْوا أَْتُل ما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َو اِبْلواِلَدْيِن ِإْحساانً َو ال تَ ْقتُ  :151* انعام 
ُهْم َو ال تَ ْقَربُوا اْلَفوا  ِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما بََطنَ حَنُْن نَ ْرزُُقُكْم َو ِإايَّ

* پيامرب بگو بياييد ات براى مشا ابزگومي آنچه را خدايتان حترمي كرده است: ... و نزديك كارهاى زشت نرويد چه 
 آشكار ابشد چه پنهان.

بُّوَن َأْن َتِشيَع اْلفاِحَشُة ِِف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعذاٌب أَلِيمٌ  :19* نور   ِإنَّ الَِّذيَن ُيُِ



* مهاان براى كساىن كه دوست دارند فحشاء و اعمال زشت را در ميان مومنان رواج دهند عذاىب سخت در دنيا و 
 دانيد.داند و مشا منىابشد، و خدا مىآخرت مى

ْيطاِن فَِإنَُّه ََيُْمُر اِبلْ اي أَ  :21* نور  ْيطاِن َو َمْن يَ تَِّبْع ُخُطواِت الشَّ  َفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ ي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّ

كند پس ايد، از راه و رسم شيطان پريوى نكنيد. هركس كه از راه و رسم شيطاىن پريوى مى* اى كساىن كه اميان آورده
 دهد.ها دستور مى)بداند( كه او به فحشاء و منكرات و زشىت

شود و اطالق آيه هر گفتار و كردار زشت را شامل فواحش در لغت به هرچه زشت و انشايست ابشد گفته مى
شود. حتقق آاثر زان )كه در فحشاء بودن زان شكى نيست( و گسرتش آهنا از مصاديق شيوع فحشاست. چون مى

 اب نطفه اجنىب در ابطن، ابرورى مصنوعى
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شود( و زان عمل فاحشه و زشىت است، ها مىشباهتهاىي به زان دارد )منجر به اشاعه به هم خوردگى نسبها و حمرميت
 پس اين كار نيز شباهت به فحشاء دارد.

 دانند:منىاى در جواز آن ابشد را مشمول موهبت اهلى . عملى كه شبه5

ماواِت َو اْْلَْرِض خَيُْلُق ما َيشاُء يَ َهُب ِلَمْن َيشاُء ِإاناثً َو يَ َهُب ِلَمْن َيشاُء الذُُّكوَر* أَ  :50و  49* شوراء  ْو ّللَِِّ ُمْلُك السَّ
 يُ َزوُِّجُهْم ذُْكراانً َو ِإاناثً َو جَيَْعُل َمْن َيشاُء َعِقيماً ِإنَُّه َعِليٌم َقِديرٌ 

گريد و ابرورى مصنوعى اب نطفه اى در حرمت اي اابحه آن وجود داشته ابشد تعلق منىاهلى بر عملى كه شبه * موهبت
پذيرد اما مشمول اجنىب مورد حترمي علماى بسيارى است. بنابراين، چنني عملى اگرچه برطبق قوانيىن از خلقت اجنام مى

 وم خواهند بود.موهبت اهلى نبوده و پسر اي دخرت حاصل از فيوضاتى حمر 

 كنند:. اناپكان را از اپكان جدا مى6

 ِئَك ُمرَبَُّؤَن ممَّا يَ ُقوُلونَ اخْلَِبيثاُت لِْلَخِبيِثنَي َو اخْلَِبيُثوَن لِْلَخِبيثاِت َو الطَّيِّباُت لِلطَّيِِّبنَي َو الطَّيُِّبوَن لِلطَّيِّباِت أُول :26* نور 

هاى اجنىب را از مصاديق نسب اناپك اي خبيث دانست، اما به يقني چنني * اگر نتوان ابرورى مصنوعى اب نطفه
توان ابشند( و اناپك كردن خلقت مولودى را منىفرزنداىن از مصاديق اپك و طيب نيستند )زيرا حاصل عملى شرعى منى

 .گرددجتويز كرد. مهچنني، اين كار موجب از بني رفنت حق مولود براى داشنت خلقت و نسب اپك مى

 دانند:. فرزند را حمصول زوجني نكاح ايفته مى7



 َو اّللَُّ َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزواجاً َو َجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزواِجُكْم بَِننَي َو َحَفَدًة َو َرَزَقُكْم ِمنَ  سوره حنل: 72* آيه 
 ُهْم َيْكُفُرونَ  الطَّيِّباِت أَ فَِباْلباِطِل يُ ْؤِمُنوَن َو بِِنْعَمِت اّللَِّ 

 * خداوند از نفس خوداتن مهسراىن را براى مشا قرار داده است و فرزندان و
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 نوادگان را از مهسرانتان براى مشا قرار داده است.

اجياد شده است.  رود كه در مسري خلقت تبديل و تغيريىگويد ماده" جعل" وقىت به كار مىعالمه طباطباىي مى
بنابراين،" جعل" خداوند بوده كه فرزند داشنت را منحصر به زوجني )والدين( كرده است وگرنه براساس" خلقت" امكان 

فرزند داشنت خارج از مسري زوجني نيز وجود دارد )مهانند ابرورى مصنوعى اب نطفه اجنىب(. بنابراين آنكه فرزند خبواهد 
 كرده ابشد و اين هدف شارع است.ابيسىت رابطه زوجيت اجياد  

 اند:. كتمان حقيقت ابردارى را حرام دانسته8

َأْن ال ُيْشرِْكَن اِبّللَِّ َشْيئاً َو ال َيْسرِْقَن َو ال يَ ْزِننَي  اي أَي َُّها النَِّبُّ ِإذا جاَءَك اْلُمْؤِمناُت يُباِيْعَنَك َعلى سوره ممتحنه: 12* آيه 
 َدُهنَّ َو ال ََيِْتنَي بُِبْهتاٍن يَ ْفرَتِيَنُه بَ نْيَ أَْيِديِهنَّ َو أَْرُجِلِهنَ َو ال يَ ْقُتْلَن أَْوال

لُّ هَلُنَّ أَْن َيْكُتْمَن ما َخَلَق اّللَُّ ِف أَْرحاِمِهنَ  :228* بقره   َو ال ُيَِ

 را پنهان كنند.* زانن اگر به خدا و روز آخرت اميان دارند، نبايسىت واقعيت آنچه كه در شكمهايشان دارند 

داند كه اب نطفه اجنىب ابردار شده نبايسىت اجنىب بودن نطفه اگر زىن به خداوند و روز رستاخيز اميان داشته ابشد و مى
 شود كه اب نص قرآن خمالفت دارد.اكنون حمرمانه بودن دهنده اسپرم اي دهنده ختمك توصيه مىرا پنهان كند. هم

 اند:انسته. كتمان نسب حقيقى را حرام د9

بِ  :5و  4* احزاب  يَل* اْدُعوُهْم َو ما َجَعَل أَْدِعياءَُكْم أَبْناءَُكْم ذِلُكْم قَ ْوُلُكْم ِِبَْفواِهُكْم َو اّللَُّ يَ ُقوُل احلَْقَّ َو ُهَو يَ ْهِدي السَّ
ِف الدِّيِن َو َموالِيُكْم َو لَْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌح ِفيما َأْخطَْأمُتْ ِبِه َو  آِلابئِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد اّللَِّ فَِإْن ملَْ تَ ْعَلُموا آابَءُهْم فَِإْخواُنُكمْ 

َدْت قُ ُلوُبُكْم َو كاَن اّللَُّ َغُفوراً   لِكْن ما تَ َعمَّ
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 كند.* اين آيه به صراحت فرزندخواندگى و پدرخواندگى را ابطل اعالم مى



توانند چنني هاى غري از خودشان فرزندى پيدا كنند منىمرد و زىن كه اب روشهاى ابرورى مصنوعى از نطفهبنابراين، 
 جنني اي نوزادى را فرزند خود بدانند اي به اسم خود ثبت كنند.

 اند:. صله رحم )نسبت به والدين( را حق و تكليف فرزند دانسته12

 شود:نطفه اجنىب، صله رحم قطع شده و حقوق فرزند اي والدين ادا منى اب توجه اب اين آايت، در ابرورى مصنوعى اب

ِف اْْلَْرِض أُولِئَك ُهُم الَِّذيَن يَ ْنُقُضوَن َعْهَد اّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ِميثاِقِه َو يَ ْقَطُعوَن ما أََمَر اّللَُّ بِِه َأْن يُوَصَل َو يُ ْفِسُدوَن  :27* بقره 
 اخْلاِسُرونَ 

رو، پنهان داشنت صاحب نطفه اجنىب در ابرورى مصنوعى منجر به قطع مصاديق اين آيه است ازاين* قطع رحم از 
 شود.رحم مى

 ءٍ ِلِهْم ِمْن َشيْ َو الَِّذيَن آَمُنوا َو ات ََّبَعْتُهْم ُذرِّي َُّتُهْم ِبِِمياٍن َأحْلَْقنا هِبِْم ُذرِّي ََّتُهْم َو ما أَلَْتناُهْم ِمْن َعمَ  :21* طور 

بعيت ذريه از اميان والدين خود از مجله نعمتهاىي است كه خدا به مومنني اختصاص داده است. از طرف ديگر، * ت
اى ابشد كه از اميان اين والدين قراردادى معلوم نيست جنني حاصل از ابرورى مصنوعى اب نطفه اجنىب از مصاديق ذريه

نند مصداق چنني والديىن ابشند. بنابراين، حمروم كردن ذريه از تبعيت كرده و معلوم نيست كه پدر و مادر قراردادى بتوا
دهنده و گرينده( حقوق چنني نوزادى را )حق هاىي بدون رابطه نكاح بنيچنني نعمىت )از طريق توليد جنني اب نطفه

 الناس( اپميال خواهد كرد.

 گريى:نتيجه

 اند:پنج دستهتواند صاحب فرزند شود، آايت قرآىن درابره اينكه چه كسى مى
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( آهناىي كه 3اند. )( آهناىي كه عملى شبيه به زان را ممنوع كرده2اند. )( آهناىي كه آميزش بدون نكاح را ممنوع كرده1)
كه فرزند را حمصول   ( آهناىي5اند. )( آهناىي كه زان را ممنوع كرده4اند. )حفظ فروج را بر مردان و زانن الزم دانسته

 دانند.زوجني نكاح ايفته مى

رو، حكم كلى موضوع توليد نسل مشخص است: اين كار براى مزدوجني جائز و براى غري مزدوجني حرام است. ازاين
 ماند.جاىي براى تعيني تكليف مكلف منى

 خورد.براى به هم زدن انساب عقاب بيان شده و در ابرورى اب نطفه اجنىب نسب به هم مى



آيد و تكليف براى توليد نسل بدون ازدواج عقاب بيان شده و در ابرورى اب نطفه اجنىب نسل جديدى بوجود مى
 توان اب اين اصل بيان كرد.مكلف را منى

 حكم كلى حفظ فروج و عفت جنسى مشخص است: حفظ آن بر هرزن و مرد )جمرد اي متاهل( واجب است.

رابطه نكاح اب گرينده است و اصل در زن پذيرنده اسپرم اي رواين حفظ فرج )مگر اصل در مرد دهنده اسپرم، وجود 
ابشد. به عبارتى ديگر، وجود رابطه زوجيت بني مرد صاحب اسپرم و زن صاحب ختمك اي زن صاحب براى زوج( مى

 رحم الزم است.
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 منابع و مآخذ:

 (. قرآن كرمي(1) )

 (. قانون مدىن. مصوب جملس شوراى اسالمى(2) )

 (. قانون جمازات اسالمى. مصوب جملس شوراى اسالمى(3) )

 (1376حيان  2(. عباسى حممود. جمموعه مقاالت حقوق پزشكى. ج 4) )

ترمجه مركز  2اى. جمموعه كتاهباى اخالق پزشكى: موارد كالسيك در اخالق پزشكى. ج (. پنس كرگورى5) )
 (1373خالق پزشكى وزارت هبداشت مطالعات ا

 (. مركز مطالعات اخالق پزشكى وزارت هبداشت. جمموعه مقاالت اخالق پزشكى:6) )

 (1373 5مسائل مستحدثه. ج 

و  1ح  16و ابب  1ح  15و  4و  2ابب  114و  113ص  15(. عاملى شيخ حر. وسائل الشيعه. ج 7) )
2). 

 ص( 41االنوار. ج (. جملسى عالمه حممد تقى. حبار 8) )

 19و  18و  17و  16و  15و  14و  12و  5و  2(. طباطباىي حممد حسني. امليزان ىف تفسري القرآن. ج 9) )
 به بعد.( 11ص  1375هتران شركت انتشارات  2(. كاتوزاين انصر. حقوق خانواده. ج 10( ) )20و 



 ه پزشكى قانوىن.(. جمل1(. يزدى حممد. ابروريهاى مصنوعى و حكم فقهى آن )11) )

 (62ات  51مشاره هفدهم )مهر و آابن( ص  1378

 (. جمله پزشكى قانوىن.2(. يزدى حممد. ابروريهاى مصنوعى و حكم فقهى آن )12) )

 (60ات  55مشاره هفدهم )هبمن و اسفند( ص  1378
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 ديدگاه حقوقى. جمله ديدگاههاى حقوقى.(. حامتى على اصغر. لقاح مصنوعى از 13) )

 (73ات  57ص 

 عد(ببه  219ص  71سال  3و  2(. سبحاىن جعفر، صاىف، مرعشى. فصلنامه رهنمون مشاره 14) )

حم ر ىن. در: ت قرآ(. موحد ابطحى سيد مهدى. مادر جايگزين و راههاى مادر شدن: رويكردى نو به ااي15) )
 (153 -139صص  1386جايگزين. مست و ابن سينا، هتران 

 (. مجعى از نويسندگان. روشهاى نوين توليد مثل انساىن از ديدگاه فقه و حقوق.16) )

 (1382مست و ابن سينا، هتران 

 (1385ان (. مجعى از نويسندگان. اهداى گامت و جنني در انابرورى. مست و ابن سينا، هتر 17) )
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 شوئى و مسائل جنسى از ديدگاه قرآن و طبّ هبداشت زان

149جميد دانشگر
 

 چكيده:

كه در دين مبني اسالم اتكيدات زايدى بر آئني مهسردارى و زندگى زانشوئى شده است، اما اب اين حال از آجنائى
ز مهمرتين هنوز تعداد بسيارى از انساهنا اعم از مسلمان و غري مسلمان اب آئني مهسردارى آشناىي ندارند. يكى ا

                                                           
 (. كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث.1)  149



تواند به حل بسيارى اى كه آشناىي اب آن مىابشد، رابطههاى زندگى زانشوئى مربوط به روابط جنسى زوجني مىخبش
توجهى به آن منجر به بروز بسيارى از بيماريهاى جسمى و روحى. از مشكالت جسمى و روحى ختم گردد و ىب

ن اعجاز قرآن به بررسى نقش هبداشت در روابط جنسى زندگى رو پژوهشگر سعى دارد ات براى اثبات علمى بودازاين
 زانشوئى از ديدگاه قرآن و طب )پزشكى( بپردازد.

مهچنني در اپاين، اين مقاله بنا بر مسائل ذكر شده در خبش روابط جنسى زوجني، اب ديدگاهى كامال علمى به بررسى 
 پردازد.د مىابشداليل هنى اكيد قرآن از فحشاء كه شامل زان و لواط مى

 واژگان كليدى:

 هبداشت فردى، هبداشت زانشوئى، روابط جنسى، قرآن، طب

______________________________ 
 (. كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث.1)
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 مقدمه:

رموز طبيعت، جايگاهش در برانمه خلقت و از آغاز زندگى انسان روى اين سياره، انسان مهيشه به دنبال پى بردن به 
ها و عبور اش بوده است. در اين كنجكاوى و جويش براى كشف حقيقت، پس از قرنهدف از خود و زندگى

هاى متنوع كه پديد آمدند، دين زندگى انسان را شكل و ات حد زايدى رشته اتريخ را معني كرد. ماداميكه بعضى متدن
هاى آهنا از جانب پروردگار اهلام شده است، و بعضى از اداين به طور كامل به جتربه كتاباز اداين، توحيدى بوده و  

اند. قرآن كرمي، منبع اصلى اميان و عقيده اسالمى، كتاىب است كه مسلماانن به آن اميان دارند و بر انسان اكتفا كرده
ابشند كه اين كتاب حاوى مطالىب ابور نيز مى اين ابورند كه اين كتاب منشاء كامال وحياىن دارد. مسلماانن بر اين

كند. وجود علوم خمتلف مهچون شود و هدايت مىاست كه متام انساهنا را در هر دوره زماىن خاصى شامل مى
 اند.بيولوژى، ژئولوژى، طب و ديگر علوم مطلىب است كه بزرگان عامل آن را كشف منوده و از آن هبره برده

نياز مناسىب براى بررسى مبحث هبداشت زانشوىي و مسائل جنسى ابشد؛ موضوعى  تواند پيشعنوان هبداشت فردى مى
ساز و پرخماطره زندگى انسان است و بزرگاىن چون دكرت نورى كه بسيار از ايشان به خاطر كه يكى از امور مشكل

هاى بسيارى را به دنبال ابرىن زاينتوجهى به آاند، و ىباتليفاتشان در حوزه هبداشت و دين سپاسگزارم به آن پرداخته
تواند بروز اين عوارض را به سادگى برايش پيشگريى كند. اين مسائل در دو دارد در حاىل كه رهنمودهاى اهلى مى

شود: اول: ممانعت از آميزش اب زانن حائض و ذكر برخى از دالئل علمى هبداشىت آن و زمينه به حنو زير مطرح مى
 ابشد.هاى آن چون زان و لواط مىاكيد قرآن از فحشاء و گزارهدوم: حترمي و هنى 
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هاى اب اشتقاق 150مورد( 31مورد( و طهر ) 49« )طيب»اب يك بررسى كلى در قرآن، آايت فراواىن موارد دو لفظ 
تواند به روشىن امهيت اپكى و اپكيزگى را به د مىايبد خو خمتلف آهنا كه هر مورد آن به حنوى در زندگى انسان منود مى

عنوان يك عامل موافق اب فطرت سامل گواي شود و در أتمني نيازهاى دين و دنياى انسان و حفظ سالمتش كارساز  
بينيم در ديدگاه قرآن امهيت اپكى چنان است كه به غري از اپكيزگان، ملس و دست زدن به كالم گردد به حنوى كه مى

ُرونَ  اند:براى كسى جايز نبوده و اناپكان از اين كار هنى شدهاهلى  ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ هاى خمتلف زندگى و در زمينه 151ال مَيَسُّ
هاى اصلى گزينش غذا لباس و مسكن كه مورد توجه قرآن قرار گرفته اپكى و نظافت است: مهان  نيز يكى از ويژگى

ْر*  ل اكرمش را پس از فراخواىن به تكبري مقاوم ربوىب اب بيان:گونه كه خداوند از مهان آغاز بعثت، رسو  َو ثِياَبَك َفَطهِّ
ها ظاهرى و ابطىن او را هنى فرموده است ات موجود به اپكيزه بودن لباسش امر و از اناپكى 152َو الرُّْجَز فَاْهُجرْ 

كه قرآن مقدمه اداى فريضه مناز قرار  بينيم  مقدسش از هر نظر براى مردم اسوه حسنه ابشد. در مهني راستا نيز مى
گرفنت در برابر خداوند و سخن گفنت و نيايش او را منوط به داشنت وضو، غسل اي تيمم كرده است كه اين خود به 

تواند نقشى مؤثر در امر اتمني نظافت و هبداشت فردى انسان داشته و عالوه بر جنبه عبادى و معنويش در روشىن مى
رَُكْم  كارساز ابشد. مهان گونه كه در انتهاى آيه  حفظ سالمت او نيز يُرِيُد اّللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َو لِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّ

 ، مردم را متوجه نتيجه و هدف آن كرده و فرموده است: يعىن خداوند153َو لُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

______________________________ 
 (. راغب اصفهاىن، مفردات، اپيگاه علمى دانشگاه قم1)

 79(، آيه 56(. واقعه )2)

 5و  4(، آايت 74(. مدثر )3)

 6(، آيه 5(. مائده )4)
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دارد و نعمتش را بر مشا متام كند ابشد كه سپاس خواهد مشا را اپكيزه بخواهد براى مشا دشوارى قرار دهد بلكه مىمنى
بگذاريد و در اين گذر اگر امر استحباب مسواك زدن قبل از وضو و استنشاق آب را نيز به عنوان مقدمه اين كار 

بينيم اجراى اين برانمه به دفعات پنج اي حد اقل سه ابر در نظر از بعد عباديش مىواجب در نظر بگريمي صرف
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تواند به ميزان گسرتده و فراگريى هبداشت جسمى و دهان را اتمني منايد و ضمن اين فريضه چگونه مىروز شبانه
دار، مردم را از نعمت سالمت جسماىن نيز برخوردار كند و اين در حاىل كه در اسالم ضرورت غسل اي عبادى نظام

أتكيد بوده و به عنوان يك عبادت در شسنت متام بدن چه به صورت واجب اي مستحب براى زن و مرد بسيار مورد 
هاى عبادى فريضه غسل، از نظر هبداشىت هم فوائد بسيار و امروز عالوه بر جنبه 154آايت خمتلف توصيه شده است

هاى اعصاب خودكار و ارادى، أتمني سالمت پوست، هببود وضعيت جراين خون، ابز شدن آن از مجله حتريك رشته
نظرى پوشيده هاى خمتلف بدن بر هيچ صاحبىت، تعريق و برقرارى نظام مهاهنگ سيستممنافذ عرق، هببود تنفس پوس

 نيست.

 الف( هبداشت زانشوىي در قرآن:

ها و زمني به هم خداىي كه در هر موردى سخىن را ذكر منوده از آفرينش بشرى اب اين آيه:" آاي كافران نديدند كه آمسان
آهنا را بشكافتيم؟، از آب هر چيز را زنده گردانيدمي چرا ابز به خدا اميان متصل بودند )مثل يك واحد خلقت(، ما 

ترين و مهچنني مهمرتين مسائل زندگى بشر و حىت در مورد هبداشت مسائل مطمئنا پريامون اساسى 155آورند؟"منى
 جنسى دستورات و رهنمودهاىي را بيان منوده است.

______________________________ 
 6(، آيه 5و مائده ) 222(، آيه 2)(. بقره 1)

 30(، آيه 21(. انبياء )2)
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گريى و منع آميزش اب زانن حائض پرداخته است: دين اسالم برخورد اب زانن قرآن كرمي در اين بني ابتدا به الف( كناره
خوانيم  رد توجه قرار داده است. چون در سوره بقره مىمبتال به عادت ماهانه را در حدى معتدل براى مسلماانن مو 

ْرَن فَْأُتوُهنَّ َو َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أَذًى فَاْعَتزُِلوا النِّساَء ِِف اْلَمِحيِض َو ال تَ ْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرنَ  كه:  فَِإذا َتَطهَّ
رِينَ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اّللَُّ ِإنَّ اّللََّ  پرسند بگو آن مايه رنج است و از تو درابره حيض مى 156 ُيُِبُّ التَّوَّاِبنَي َو ُيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ

پس در مدت حيض از زانن كناره بگرييد و اب آانن نزديكى نكنيد ات اپك شوند و چون اپكيزه شدند )و غسل كردند( 
خواهان و اپكيزگان را دوست دارد. الزم به يد كه خداوند آمرزشگونه كه خداوند به مشا فرموده است اب آانن بياميز آن

ذكر است كه چون براى اين آيه در تفاسري موجود، مسائل علمى و علل هورموىن اين پديده طبيعى به خوىب منوده 
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نسىب  شود ات از ديدگاه طىب نيز به موضوع توجهلذا در اينجا قسمىت كواته از نكات اصلى آن ذكر مى 157نشده است
 شده ابشد.

يد ابتدا شيم اباباشته داز نظر علمى اگر خبواهيم مرورى بسيار سطحى نسبت به پريود و قاعدگى اي مسأله حيض 
كرت د داشت در قرآن، ام از هب اهلنگاهى گذرا به مقدمات فيزيولوژى عصىب و هورموىن دستگاه تناسلى زاننه بيافكنيم )اب

شوند مى ون ترشحخراين جريز به داخل ها موادى هستند كه از غدد مرتشحه دروندانيم هورمونحممد رضا نورى( مى
ها و جمموعه اعصاب ونو نر حنهاى خمتلف و خاصى را در نواحى دور از حمل ترشح خود اجياد كنند. به مهني ات واكنش

وادى را نيز مهاى عصىب يامپگريند كه ضمن انتقال حتريكات و اى را در بر مىنيز ساختارهاى بسيار ظريف و پيچيده
 به داخل سيستم عروقى

______________________________ 
 222(، آيه 2(. بقره )1)

(، نشر معارف، قم، 1و دكرت اصفهاىن، اعجاز علمى قرآن ) 1385(. دكرت نورى، هبداشت در قرآن، واقفى، 2)
1382 
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ها عملكردهاى خاصى را موجب شوند لذا دو سيستم فوق ارتباط نزديكى به رحم مانند هورمونكنند ات ترشح مى
خوراند هورموىن بر روى ابفت اي پس 158هاى خمتلف از مجله سيكل قاعدگى به طريق ابزخوردىداشته و در زمينه

 .159منايندهاى سيستم اعصاب مركزى را تنظيم مىعصىب حنوه واكنش

 [ريز اصلىسه غده درون]منشا قاعدگى از 

 شود:ريز اصلى انشى مىدر فيزيولوژى قاعدگى از سه غده درون

 هيپواتالموس: -1

هاى اى است كه زير اتالموس قرار داشته و قسمىت از ديوارههيپواتالموس، قسمت شكمى داينسفال اي مغز واسطه
دهند نيز جزو اين انحيه به ا تشكيل مىدهد وىل عمال اجزاىي كه كف بطن سوم ر طرىف بطن سوم را تشكيل مى

هاى متعددى قرار دارند  آيند. زيرا متامى آهنا داراى عمل مشابه هستند. در ضخامت هيپواتالموس، هستهحساب مى
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( periodكه مربوط به دستگاه خودخمتار بدن هستند. اين غده را ابيد از نظر سيستم عصىب آغازگر امر پريود)
جمموعه است كه در قاعده مغز قرار دارد و ضمن ارتباط زايدى كه اب ساير نواحى مغز دارد اب غده دانست. اين غده 

توان حمرك و منشاء مهم ديگرى به انم هيپوفيز به حنو دو سويه اي ابزخوردى در ارتباط است. هيپواتالموس را كه مى
 FSHو LHها موجب ترشح آهنا يعىنگنادوتروپني  هاى هيپوفيز دانست اب تراوش هورمون آزادكنندهتوليد متام هورمون

ها و دستگاه توليد مثل زاننه اعمال و تنظيم شده و به اين ترتيب دخالت هيپوفيز را در امر فعال شدن ختمدان
160منايد.مى
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 هيپوفيز: -2

رود. اين ريز به مشار مىاينكه چندان بزرگرت از يك خنود فرنگى نيست، مهمرتين خبش سيستم درون غده هيپوفيز اب
كنند. ريز ديگر را كنرتل مىكند كه غدد درونهاىي را توليد مىشود، چون هورموناندام گاها" غده اصلى" انميده مى

تلفى مثل احساسات و تغيريات فصلى قرار گريد. براى تواند حتت اتثري عوامل خمهاى هيپوفيز مىتوليد و ترشح هورمون
شود )مثل دماى حميط، الگوهاى قرارگريى در معرض اجنام اين كار، هيپواتالموس، اطالعاتى را كه توسط مغز داده مى

 فرستد.نور، و احساسات( را به هيپوفيز مى
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ين غده داراى است. ا پوفيزعدگى زاننه، غده هيدهى سيكل قاهاى مؤثر در جراينهرحال هيپوفيز يكى ديگر از غدهبه
ختماىن نظر سا و از اى از هيپواتالموس بودهسه قسمت قدامى، مياىن و خلفى است كه قسمت خلفى آن استطاله

ى از آهنا ها است كه يكدهد و داراى دو نوع هورمون حمرك براى ترشحات ختمدانخبش عصىب هيپوفيز را تشكيل مى
 ل ايابشد و به انم هرمون حمرك فوليكو هاى فوليكولر مىوليكولني از قسمتمربوط به ترشح ف

FSH 

 انمند.مى LHونانمگذارى شده و ديگرى مربوط به ترشح هورمون مربوط به جسم زرد بوده كه آن را هورم

 :161هاختمدان -3

اند. سومني ل شدهر متصيكديگاند و از طريق لوله فالوپ به مرغ شكل كه در دو طرف رحم قرار گرفتهدو غده ختم
ها نابشد. ختمداها مىدار اساس جنسيت اوست ختمدانعضو اساسى در سيستم خلقىت زن كه در حد حمورى عهده

ىي ان ابفت اسرتومار ساختمولد دبه طور قرينه هريك در طرىف از قاعده رحم در حفره ختمداىن قرار دارند كه از بدو ت
ها از اعقاب لول. اين سدارد هاى سلوىل وجودداد زايدى فوليكول اوليه به صورت جمموعهمرتاكم و زير كپسوىل آن تع

 هاى جنسىها اي سلولاووسيت

______________________________ 
(1.)Ovaries  
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مانند و ات زمان بلوغ رقم آهنا به ختمدان ابقى مىميليون در  2 -1اوليه بوده كه در زمان والدت نوزاد دخرت، به تعداد 
ها در رسند اين سلولگذارى مىعدد آهنا به مرحله ختمك 500ات  400ايبد و در هنايت هزار كاهش مى 300

شوند و ات زمان انسان پس از تولد، ديگر تقسيم ميتوزى نداشته و وارد مرحله اسرتاحت ديپلوتن تقسيم ميتوزى مى
سلول گرانولوزا اووگوىن اي ختمك  10ات  8مانند و به صورت يك اليه متشكل از ى در مهني مرحله ابقى مىگذار ختمك

هاى اوليه زير كپسوىل كه فوليكول از فوليكول 15ات  12كنند. به اين ترتيب در آغاز هر سيكل تعداد را احاطه مى
كنند. در انسان يكى از ختمك اجياد مى اى در اطرافهريك داراى ختمكى انرس هستند بزرگ شده و حفره

ها حواىل روز ششم سيكل قاعدگى شروع به رشد سريع كرده و به فوليكول غالب تبديل ها در يكى از ختمدانفوليكول
گردند كه شايد تواانىي فوليكول غالب مربوط به ترشح اسرتوژن هاى ديگر پژمرده و خاموش مىشود و فوليكولمى

162ها بوده ابشد.وان عاملى براى پريوزى او بر ديگر فوليكولدرون خودش به عن
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گذارى د ختمكا فرآيناين ر افتد و اين جر شود و ختمك به درون حفره شكمى مىفوليكول موفق، اتساع ابفته اپره مى
گردد  منتقل مىز به داخل رحم رو  5ات  3اى لوله رمحى برداشته شده پس از گويند. اين ختم به وسيله زوائد شرابهمى

توان سان مىا در انيعى ر شود. سيكل قاعدگى طبكه اگر ابرورى صورت نگريد ختمك پالسيده از طريق واژن خارج مى
توان در دو ىا نيز ماىن ر براساس عضو درگري عمل، به دو خبش سيكل ختمداىن و سيكل رمحى تقسيم كرد. سيكل ختمد

 ن گونهمرحله فوليكولر و لوتئال بررسى منود مها
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به علت  ، كه در اينجا163شودكه سيكل رمحى نيز شامل دو مرحله پروليفراتيو اي رويشى و ترشحى اي ريزشى مى
شود. اما از نظر هبداشىت اب مرورى امجاىل به وضعيت دستگاه زاننه در جراين حمدوديتهاى ويژه تنها به انم آهنا اكتفا مى

 به اين معنا كه: 164توان حكمت هبداشىت منع آميزش اب زانن حائض را درايفتپريود به روشىن مى

د زايدى حرم و ات داخلى مهبل به وسيله ترشحات خماطى ن بينيم حميطرايط طبيعى و زمان غري پريود مىشدر  -1
شته و در سيدى دااضعيت انپذير است و به علت ابال بودن مقدار اسرتوژن و وجود اسيد الكتيك اين حميط و آسيب

 كند.نتيجه رشد و تكثري ميكروىب را مشكل مى

پذير شدن آن سيبش ابفت خماطى رحم و آر مرحله پريود بر اثر كاهش اسرتوژن و پروژسرتون و به علت ريز د -2
ابشد لذا مباشرت مى ناسىبمامكان رشد و تكثري ميكروب در اين قسمت فراهم بوده و براى ابتالء به عفونت، حميط 

 ساز آلودگى و ابتالء به عفونت شود.تواند زمينهدر اين دوره مى
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شده  ين انحيهاى جنسى موجب انقباض عضالت اهر زمان پريود وضعيت التهاىب درون مهبل و كاهش هورموند -3
ايبد مى شود كاهشدرد بودن عمل مقاربت در وضعيت عادى مىو حالت شلى اين عضالت كه سبب سهولت و ىب

 ، در اين مرحله براى زن دردانك و انخوشايند خواهد بود.«نزديكى»و در نتيجه، 

 ،هاى جنسى موجب كاهش ترشحات مهبلى شدهكاهش هورمون  -4

PH 

 حميط داخلى
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ورت گريد اربىت صيت مقه اگر در اين وضعكند و در نتيجآن را كه در شرايط عادى حالت اسيدى دارد قلياىي مى
 ايبد.امكان عبور و رشد ميكروب از واژن افزايش مى

ايبد لذا متايل چون اسرتوژن حمرك مهمى براى ميل جنسى زن است و در مرحله پريود ميزان آن در خون كاهش مى -5
شود و آن را براى خود امرى انمطلوب مى زن نيز از نظر رواىن و فيزيولوژى به مقاربت خيلى كم و حىت اب تنفر مهراه

بينيم كه خداوند نيز مردان را مورد خطاب قرار داده و آهنا را از نزديكى اب زانن منع كرده است كه در داند لذا مىمى



ابرى را براى دو طرف آمدهاى عاطفى زاينميلى زن گاهى ممكن است پىغري اين صورت به علت، انمهاهنگى و ىب
 .165داجياد كن

ريزى ماهانه تواند ميزان خونون در مرحله پريود دستگاه تناسلى زن دچار احتقان عروقى است لذا مقاربت مىچ -6
 را نيز افزايش دهد.

يز براى نر رواىن ابشد لذا متاس جنسى از نظريزى كثيف و بدبو مىر موقع قاعدگى حمل مقاربت به علت خوند -7
 آيند خواهد شد.هر دو انخوش

عالوه بر اين مشكالت فيزيولوژيكى، تقويت نفس و صبورى مرد نسبت به اطفاء شهوات خود نيز يكى ديگر از  -8
 .166ابشدهاى اين امر مىحكمت

ه علت غائى نانست و دستور توان گفت كه مسائل و عوارض مذكور را ابيد خبشى از اسرار اين دمهه مسلما مىاب اين
بينيم  رحله مىر اين ملذا د اين مورد مصاحل اي مفاسد ديگرى نيز وجود داشته ابشدو متامى آن. چون ممكن است در 

ر مناز بدن خود براى ه آهنا انپذير مثل مناز و روزه براى زانن حائض منع شده است و حىت اگرهاى تعطيلىكه عبادت
 را اب

______________________________ 
 ابيد به زوجني، بويژه مردان داده شود.هاى بيشرتى (. در اين قسمت آموزش1)

(2.) 

All comments comes from, Nouri, Health in the Qur'an, Vaghefi 
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چگونه اب توجه به متام  168بينيم كه در آيه مربوطه به حيض. بنابراين مى167غسل تطهري كنند مناز آهنا ابطل خواهد بود
ترين رهنمودها به مردم داده شده است و ضمنا بر مهه رفتارها اي برخوردهاى ترين، هبداشىتترين، علمىقضيه جامعابعاد 

افراط و تفريطى كه در اقوام و اعصار خمتلف قبل از اسالم در اين زمينه جارى بوده مهر ابطل زده است. به حنوى كه 

                                                           
 شترى بايد به زوجين، بويژه مردان داده شود.هاى بي(. در اين قسمت آموزش1)  165
166  (2.) 

All comments comes from, Nouri, Health in the Qur'an, Vaghefi 
 (. امام خمينى) ره(، رساله احكام1)  167
 222(، آيه 2(. بقره) 2)  168



قوم يهود و برخى از اعراب زمان جاهليت معمول بود جايز مشرده  نه طرد زانن حائض و دورى مطلق از آانن را كه در
توجهى مسيحيان را نسبت به آميزش اب اين زانن جماز دانسته است بلكه براساس يك منطق معتدل و معقول و نه ىب

نصفانه گو شده است به حنوى كه اگر از ديدگاه علمى و اخالقى مفاد اين آيه را ممسلماانن را در اين مورد اپسخ
تواند براى حفظ هبداشت و سالمت جسم و روان مرد و ايبيم كه مىجانبه مناسب مىبررسى كنيم آن را دستورى مهه

 زن مؤثر و كارساز ابشد.

 هاى لواط و زان(ب( هنى اكيد قرآن از فحشاء )گزاره

ابشد كه خداوند ره اسراء مىسو  32اى كه زان را به طور مستقيم و از مقابل هدف قرار داده است آيه اولني آيه
و به زان نزديك نشويد كه آن انشايستگى و انپسند است.  ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َو ساَء َسِبياًل  َو ال تَ ْقَربُوا الّزىن فرمايد:مى

نيز مبني آن است كه اين كار « و ساء سبيال»كه بيانگر آشكارى اين گناه است و سوم عبارت « فاحشه»دوم تعبري 
 .169ابرى را به دنبال داشته و راه مفاسد ديگرى را هم براى انسان بگشايدتواند عوارض زاينمى

ارج  خمره بندگان خدا ز را از  كارانسئله زان را نه از روبرو بلكه از پشت نشانه رفته است و در آن زاناى ديگر كه مآيه
 َو الَِّذينَ  فرمايد كه:كرده و درخور جمازات دانسته چنني مى

______________________________ 
 (. امام مخيىن )ره(، رساله احكام1)

 222(، آيه 2(. بقره )2)
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و   170 يَ ْلَق َأاثماً َو َمْن يَ ْفَعْل ذِلكَ ال يَْدُعوَن َمَع اّللَِّ ِإهلاً آَخَر َو ال يَ ْقُتُلوَن النَّْفَس الَِِّت َحرََّم اّللَُّ ِإالَّ اِبحلَْقِّ َو ال يَ ْزنُوَن 
كس را كه خداوند )كشتنش( را حرام كرده جز به حق پرستند و هيچكساىن در جنب خداوند خداى ديگرى را منى

كنند و هركس چنني كند )عقوبت( گناه خواهد ديد. كه چون در آايت قبل از اين آيه از مجله كشند و زان منىمنى
برده بوده لذا در اين آيه اب مشخص كردن آلودگى )زان( دامن بندگان خدا را را اپكدامىن و ... « عباد الرمحن»صفات 

ترين مردم از فرمايد: سختمشارد. مهچنني امام صادق عليه الّسالم در ثواب االعمال مىاز لوث اين گناه اپك مى
اب زىن كه شوهر  جهت عذاب در قيامت زانكارانند مهچنني از پيامرب در ميزان احلكمه ذكر شده است: اگر كسى

 500آبه متعّفىن جوشان خواهد بود كه ات دارد، زان و فساد كند در روز قيامت از آلت تناسلى زن و مرد چرك و خون
                                                           

 واقفى، و دكتر نورى، بهداشت در قرآن، 2(. آيت اّلل  مكارم شيرازى، تفسير نمونه، جلد 3)  169
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شوند. خدا اب آهنا سال اهل جهنم از بوى بد آن در عذاب و رنج هستند، اينان شديدترين عذاب را متحمل مى
 ها را مهيا كرده استكند و براى آهنا شديدترين عذابمنى ها را از گناه اپكيزهگويد و آنسخن منى

ر كرده ن آن صادجمازات عامال سوره نور برخورد جدى و قاطعانه اب زانكاران را به صورت حكم 3و  2ابالخره در آيه 
ء عام و در ر مالكم را دحجنام او اجراى آن را به دور از هرگونه احساس و رافىت الزم مشرده و به منظور عربت مردم 

ما رَأَْفٌة ْلَدٍة َو ال أَتُْخْذُكْم هبِِ ُهما ِمائََة جَ ٍد ِمنْ  واحِ الزَّانَِيُة َو الزَّاِن فَاْجِلُدوا ُكلَّ  حضور مجعى از مومنان واجب كرده است:
اِن ال يَ ْنِكُح ِإالَّ زانَِيًة أَْو ُمْشرَِكًة َفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننَي* الزَّ ما طائِ َعذابَ هُ  ْشَهدْ  ْليَ ِف ِديِن اّللَِّ ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبّللَِّ َو اْلَيْوِم اآْلِخِر وَ 

صد اتزاينه زن و مرد زانكار را به هريك از آانن يك نيَ ُمْؤِمنِ ى الْ َو الزَّانَِيُة ال يَ ْنِكُحها ِإالَّ زاٍن أَْو ُمْشرٌِك َو ُحّرَِم ذِلَك َعلَ 
 روز ابزپسني اميانبزنيد و اگر به خداوند و 

______________________________ 
 68(، آيه 25(. فرقان )1)
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داريد در دين اهلى در حق آهنا دچار ترحم نشويد و گروهى از مومنان در صحنه عذاب كشيدن آانن حاضر ابشند. 
. اين روابط 171دواج كند و اين كار بر مومنان حرام گرديده استمرد زانكار نبايد جز اب زن زانكار اي زن مشرك از 

كند و مندى است دچار آسيب و زوال مىجنسى انمشروع از نظر اخالقى حيثيت انسان را كه مستلزم نظم و قانون
هاى بيمارىساز ابتالء و آلودگى به شكند و از نظر هبداشىت زمينهاز نظر اجتماعى حرمت و قداست خانواده را مى

وبيگاه هاى غري شايع ديگرى نيز گاهدار و شايع آن سوزاك و سفليس بوده و گونهآميزشى خواهد شد كه انواع سابقه
ترين آهنا رخ منوده است. بيمارى اي بالئى كه گرچه  به عنوان پرخماطره 172«ايدز»شود و اخريا عارضه بر آن مزيد مى

اى آن دليلى است ت وىل ارقام فزاينده موارد ابتالء و گسرتش روزافزون منطقهكمرت از ربع قرن از بروزش نگذشته اس
جانبه طىب براى كنرتل دامنه پيشرفتش چون اين كوشش، اتكنون به جاىي نرسيده و دانش هاى مههمثر بودن تالشدر ىب

هبداشت »ىن چگونه از طريق بينيم رهنمودهاى قرآطب نيز در برابر درمان موثر آن عاجز مانده است در حاىل كه مى
 بروز چنني عوارضى را پيشگريى كرده است.« اوليه

 اين دستورات شامل مسائل زير است:

اي أَي َُّها النَِّبُّ ُقْل ِْلَْزواِجَك َو بَناِتَك َو ِنساِء اْلُمْؤِمِننَي  فرمايد:الف( وجوب حجاب براى زانن؛ خدا در سوره احزاب مى
اى پيامرب به مهسرانت، دخرتانت  173َأْن يُ ْعَرْفَن َفال يُ ْؤَذْيَن َو كاَن اّللَُّ َغُفوراً َرِحيماً  ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ ذِلَك أَْدىن يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ 

                                                           
 اى، ترجمه قرآن مجيد، دكتر نورى، بهداشت در قرآن، واقفى(. مهدى الهى قمشه1)  171
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و زانن  ..«.ُجُيوهِبِنَّ َو ال يُ ْبِديَن زِيَنَتُهنَّ  َو ْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعلى» هاى خود را فروتر گريند. ايو زانن بگو پوشش
 روسرى

______________________________ 
 اى، ترمجه قرآن جميد، دكرت نورى، هبداشت در قرآن، واقفى(. مهدى اهلى قمشه1)

(2.)HIV :Human Immunodeficiency Virus . 

 59(، آيه 33(. احزاب )3)
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 ... َو ال تَ رَبَّْجَن تَ رَبَُّج اجْلاِهِليَِّة اْْلُوىل و اي در آيه 174زينت خويش را آشكار نسازندهايشان را بر گريبان بيندازند و 
اين سوره )احزاب( نيز  32مناىي زمان جاهليت پيشني زينت مناىي نكنند. در آيه فرمايد: و مانند زينتمى 175...
َو ُقْل لِْلُمْؤِمناِت يَ ْغُضْضَن  فرمايد:سوره نور مى 31نند. نيز در پس در سخن نرمى نك َفال خَتَْضْعَن اِبْلَقْولِ  فرمايد:مى

 و به زانن مؤمنه بگو ديدگانشان را فروگذارند. ِمْن أَْبصارِِهنَ 

 .176سوره نور به آن اشاره شده است 30و  29آلود به انحمرمان كه در آيه ب( هنى مردان و زانن از نگاه غرض

خنل و ...( آمده است و ابيد براساس  27سوره روم و  21بعضى از آايت قرآن )ج( بيان امر ازدواج كه در 
املومنون »مائده و اي كفائت كه امام صادق عليه الّسالم فرمود:  5بقره و  221سنخيت در اميان و اخالق در آايت 

فرمايد: آله و سّلم مىصورت گريد و نسبت به ضرورت آن نيز پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و  177«بعضهم اكفاء بعض
چون تشكيل خانواده بناى حمبت و اجياد نسل است.  178«تر از ازدواج نيستدر اسالم هيچ بنياىن نزد خدا حمبوب»

و ابالخره به مسلماانىن هم كه قادر به ازدواج نيستند توصيه به رعايت حفظ عفاف و اپكدامىن شده است ات اينكه 
ايبند اپكدامىن و كساىن كه امكاانت زانشوىي منى»نيازى فراهم سازد: يشى و ىبخداوند اب فضل خود براى آهنا گشا

 .179«ورزند ات اينكه خداوند از خبشش خود توانگرشان سازد

______________________________ 
 31(، آيه 24(. نور )1)
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ابرش به صورت موضوعى است كه امروزه يكى از عوارض زاين 180ابزىاما يكى از انپسندترين انواع فحشاء اي مهجنس
شود وىل بروز كرده هرچند اين بيمارى هم از راه متاس جنسى اب زانن و هم مردان منتقل مى« ايدز»بيمارى 
كه به اثبات رسيده است و به عنوان   181ابشدابزى هم يكى از راههاى بروز اين بيمارى در اشخاص مىمهجنس

كننده سالمت مردم جهان، مورد توجه حمافل هبداشىت قرار گرفته است در حاىل كه بيش از چهارده قرن مرضى هتديد  
اش سرنوشت قوم مبتال اب آن را براى عربت آيندگان نقل كرده پيش قرآن اب برخورد بسيار تند و شيوه درماىن بنيادى

قومش گفت آاي ديده و دانسته مرتكب عمل  فرمايد: و لوط را فرستادمي كه بهاست. خداوند در قرآن كرمي مى
. سپس در آيه 182آميزيد آرى مشا قوم اندانيدشويد* آاي مشا از روى شهوت اب مردان به جاى زانن مىانشايسىت مى

بينيم كه آهنا را به علت خارج سوره اعراف تقريبا مهني معنا را به عنوان انذارى از لوط پيامرب بر قومش مى 81و  80
جنس گراىي به سخىت نكوهش كرده و افرادى مسرف و گذار عمل زشت همدايره فطرت انساىن و بدعتشدن از 

سابقه بينيم كه لوط پيامرب اب ذكر يكى از اثرات زاينبار اجتماعى اين عمل ىبمنحرف خوانده است. مهچنني آايتى مى
يوندهاى طبيعى است بر ايشان ابزگو كرده آمد انهنجار آن را كه گسستگى در جراين توليد نسل و پو انشايست پى

 بريد و درآميزيد و راه پيوند طبيعى را مى. آاي مشا اب مردان مى183فرمايدمى

______________________________ 
(1.)Homogeneous  
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تواند فرد ديگرى را آلوده كند، بيمارى مذكور از راه خون، تماس (. فرد آلوده به ويروس ايدز، چه مرد و چه زن به طرق مختلف مى2)  181

 قل گرددجنسى، جفت) مادر( قابل انتقال است. بنابراين ممكن است از راه وسايل آلوده دندانپزشكى، تزريق، خون آلوده نيز منت
 55و  54آيات (، 27(. نمل) 3)  182
 (. دكتر نورى، بهداشت در قرآن، واقفى، ترجمه مجله جنسيت، بامبرگ، آلمان.4)  183



مذكور از  يمارىبده كند، ا آلو تواند فرد ديگرى ر (. فرد آلوده به ويروس ايدز، چه مرد و چه زن به طرق خمتلف مى2)
نپزشكى، تزريق، ده دندال آلو راه خون، متاس جنسى، جفت )مادر( قابل انتقال است. بنابراين ممكن است از راه وساي

 خون آلوده نيز منتقل گردد

 55و  54(، آايت 27(. منل )3)

 (. دكرت نورى، هبداشت در قرآن، واقفى، ترمجه جمله جنسيت، ابمربگ، آملان.4)

 159، ص: 2ن و طب، ججمموعه مقاالت قرآ

 

خوانيم كه لوط پيامرب اب سوره شعراء مى 166و  165و ابز هم در آايت  184شويدكارى مىحمفلتان مرتكب زشت
كند كه: آاي از ميان مردم جهان اب مردان انگيزش عواطف و بيدار كردن فطرت طبيعى قوم خود آهنا را ايدآورى مى

اوزكار هستيد. و در آيه كنيد، مشا واقعا قومى جتآميزيد و مهسرانتان را كه پروردگار براى مشا آفريده است رها مىمى
اى از صحنه آمدن سوره هود براى نشان دادن شدت عالقه و دلبستگى آانن به عمل زشت خود به ذكر مشه 77

هاى حضرت لوط اب قوم جتاوزكارش پرداخته و رفتار آانن را بيشرت به منود آورده فرشتگان عذاب و كنش و واكنش
سوره  37ات  32ىت اعمالشان بوده دانسته است. عذاىب كه در آايت است و آانن را مستوجب عذاىب كه در حد زش

دار فرود اى نشانابزى از قوم لوط سنگوارهجنسذارايت به آن اشاره شده است كه چگونه بر سر هر مسرف هم
ومش سوره قمر آمده است كه: لوط ق 39ات  33كند و مهني معنا به تفضيل بيشرت در آايت آيد و او را هالك مىمى

خواستند از مهماانن او كام را از جمازات خداوند هشدار داده بود وىل آهنا در برابر اين هشدارها سركشى كرده مى
برگريند لذا خداوند به غري از خاندان لوط آانن را در معرض شنبادى تند قرار داد ات آهنا را انبينا ساخته و ابمدادى 

َو َلَقْد أَْنَذَرُهْم َبْطَشَتنا فَ َتماَرْوا اِبلنُُّذِر* َو َلَقْد  دارها و عذاب اهلى را بچشدپگاه آهنا را فروگرفت ابشد ات نتيجه هش
185راَوُدوُه َعْن َضْيِفِه َفَطَمْسنا أَْعُيَنُهْم َفُذوُقوا َعذايب َو نُُذرِ 

 

ر فروع  است، د  زن(ابمهچنني گونه ديگرى از روابط جنسى انمشروع وجود دارد و آن مساحقه )آميزش جنسى زن 
 ديگر از فروع  در جاىي واست  كاىف از امام حممد ابقر عليه الّسالم نقل شده: مساحقه در زانن چون لواط در مردان

 كاىف بيان شده كه زىن خدمت

______________________________ 
 29و  28(، آايت 29(. عنكبوت )1)

                                                           
 29و  28(، آيات 29(. عنكبوت) 1)  184
 37و  36(، آيات 54(. قمر) 2)  185



 37و  36(، آايت 54(. قمر )2)

 160، ص: 2طب، ججمموعه مقاالت قرآن و 

رمود: فت؟ امام كنند، حدشان چيسحضرت صادق عليه الّسالم آمد و عرض كرد: زانىن كه اب يكديگر مساحقه مى
كنند ن آانن مىده بر تشريده آورند و لباسهاىي كه از آتش بخ خ حد زان است، به راسىت چون قيامت شود آهنا را مى

در  اى آتشنيپوشانند و عمودههاى آتشني به بدنشان مىزير جامه بندند وهاى آتشني بر سرشان مىو مقنعه
 اندازند.كنند و آهنا را در جهنم مىجوفشان فرو مى

هاى مقاربىت هاى جديد علمى به عنوان بروز عوارض خمتلف بيمارىبينيم كه آنچه را امروز پژوهشبه اين ترتيب مى
و اجتماعى آن را مهراه اب آسيب زدن به قداست و حرمت كانون آمدهاى انگوار رواىن رفتارى شناخته است و پى

و گسرتش روزافزون « ايدز»خانوادگى نشان داده است )هبداشت در قرآن( و اخريا به عنوان يكى از علل مهم بيمارى 
هاى رهنمود 186اش را نيز به حنو مستمند اثبت كرده است. خداوند ضمن آايتى از سوره مومنونميزان بروز دنياىي

راه درست « پيشگريى اوليه»تشريعى خود را متناسب اب سرشت تكويىن انسان ايدآورى فرموده است و به صورت 
كند ها و صفات مومنان رستگار را ذكر مىبرخوردارى مردم را از مسائل جنسى برايشان منااينده است. آجنا كه ويژگى

مگر در مورد مهسران خود اي ملك ميينشان كه در اين صورت  ورزندفرمايد اينها كساىن هستند كه اپكدامىن مىو مى
سوره معارج مهني معنا را از مجله  31ات  29نكوهيد نيستند پس هركس كه از اين فراتر رود جتاوزكار است و در آايت 

ه پيشگريى هاى افراد منازگزار خوانده و مسلماانن را در راه اتمني هبداشت مسائل جنسى ارشاد كرده است و راويژگى
گزارش »از عوارض پرخماطره ارضاى انمشروع اين نياز غريزى را به انسان نشان داده است. مهان موضوعى كه در 

 به عنوان عارضه روابط جنسى غري« 2002جهاىن سالمت سال 

______________________________ 
 7ات  5(. آايت 1)
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وزىن اطفال، در مشار دومني عامل از ده عامل عمده خطر يعىن آنچه كه و بعد از كم 187انميده شده استامين 
درصد علت  99آمد انمطلوب براى انسان دارد قرار گرفته است و بررسى هاى حتقيقى جديد نيز حدود احتمال پى

اكنون بيش غري امين مربوط دانسته است و همرا به مهني روابط جنسى « ايدز»هاى نقص اميىن انساىن اي بروز بيمارى
ها فرد مبتال به اين عفونت در جهان گزارش شده و روند آن نيز به سرعت در حال افزايش است به حنوى  از ميليون

. چون اكثر 188ميليون مرگ در اثر روابط جنسى غري امين در متام دنيا ثبت شده است 3حدود  2006كه در سال 
                                                           

 7تا  5(. آيات 1)  186
187  (1.)UN Reports ,Aids ,2002 AD . 
188  (2.) 



ها از ابتالء خود به اين عفونت آگاه نبوده و در نتيجه از طريق روابط گرفتارند ات مدت« ايدز»وس افرادى كه به وير 
درصد در آمريكاى مركزى  94طور كه رقم آن را فعال ات كنند. مهانجنسى انامين به گسرتش انتقال بيمارى كمك مى

 .189اندمعمول روابط جنسى انمشروع گزارش كرده

______________________________ 
(1.)UN Reports ,Aids ,2002 AD . 

(2.) 

National Association of People with AIDS( NAPA ), Archives 6002. 

(3.) 

Uniting the world against AIDS, PDF, WWW. unaids. org. 
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 گريى:نتيجه

ه بر بعد اهلى مي عالو رآن كر قمباحث ذكر شده اين نكته كامال ملموس خواهد بود كه اب بررسى و تفكر در مورد متام 
 هككتاىب مقدس    كرد،  توان عظمت خالق هسىت را مشاهدهبودنش كتاىب است كامال علمى كه در گوشه گوشه آن مى

داشت زانشوئى و ررسى هبب ق ابدهد. اين حتقياب ذكر متام ابعاد زندگى انسان، جاده سعادت حقيقى را به او نشان مى
اب، هاىي چون نور، احز گريى از قصص قرآىن و سورهزشكى، آن هم اب هبرهپ -مسائل جنسى در دو بعد قرآىن

سعى منود ات  ى مرتبطداخل وعنكبوت، نساء و ...، و اب استفاده از علوم پزشكى روز و اب استفاده از كتب التني 
راكه متامى  دهد؛ چ نشان ترين مسائل زندگى بشرن را پريامون يكى از مهماتكيدات قرآن كرمي و اثبات حقانيت آ

زل گرديد و ل پيش انصد ساكشفيات حال حاضر بشر پريامون مسئله زانشوىي و هزاران مسئله ديگر، در هزار و چهار 
 ات به حال ابقى مانده است. نتيجه علمى و كلى اين حتقيق چنني است:

                                                                                                                                                                                     
National Association of People with AIDS) NAPA(, Archives 6002. 

189  (3.) 

Uniting the world against AIDS, PDF, WWW. unaids. org. 



ا در نشناخىت كه متامى و رواپزشك قاعدگى، اب استناد به آايت قرآن كرمي و بررسيهاى علوم * مقاربت اب زانن در دوران
شكالت مسائل و ماشنت داين مقاله و مهچنني كوششهاى ارزنده بزرگاىن چون دكرت نورى بيان و به علت هبمراه 

 شود.جسمى و روحى متعدد، كامال هنى مى

 دين اسالم و مهچنني آمارها و گزارشات ابزى نيز براساس خمالفتجنس* مسئله هم

 163، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 علمى معترب مهچون گزارشات سازمان ملل

UN 

ها و ( پريامون مشكلThe Commission on Human Rights in UNو كميسيون حقوق بشر) 190
روانشناخىت، كامال امرى انپسند و اندرست بيماريهاى رواىن و جسمى، و مهچنني اب تكيه بر دانش پزشكى و 

 ابشد.مى

سال  1400تواند  منىكند. هيچ انساىنابيد دانست كه شواهد علمى قرآن به وضوح منشأ اهلى بودن آن را اثبات مى
 پيش چنني كتاىب بيافريند كه حاوى حقايق علمى دقيقى است.

آايت و  كه كتابست بلحال، قرآن كتاب نه تنها علم اها بعد، نوع بشر بداهنا پى برد. اباينحقايقى كه قرن
 هاست.نشانه

______________________________ 
(1.) 

Uniting the world against AIDS UN Reports, Aids 0002- 7002 and based 
on Dr. Nouri findings, Vaghefi, 5002 and Erf Pub, 8002, The U. N. 

Commission on Human Rights. 
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190  (1.) 

Uniting the world against AIDS UN Reports, Aids 0002- 7002 and based on Dr. Nouri findings, Vaghefi, 5002 
and Erf Pub, 8002, The U. N. Commission on Human Rights. 
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 نگاهى به خرما و خواص آن در آايت قرآن كرمي و رواايت اسالمى

192على اكرب فالح 191دكرت حممد امحدى
 

 چكيده:

 درخىت به انم خنل اب انم ابر ذكر شده است. خرما از 42اى است بسيار قدميى و انم آن در قرآن كرمي خرما ميوه
و  ارواپئى در ممالك آيد. اين ميوه پرفايدهعمدات در مناطق گرمسريى به دست مى phoenix dactyliferaعلمى

گريد اما در ر مىه قراها مورد استفادها و شكالتشود و بيشرت در شرييىنآمريكائى به طور خام كمرت مصرف مى
بسيار  ظر پزشكىنرود. خرما از ردم به مشار مىخاورميانه به خصوص در كشورهاى عرىب جزء اصلى سبد غذائى م

بني اسالم خرما ابشد. دين مىمابارزش است چراكه اب توجه به تركيبات متشكله، عناصر الزم و خواص درماىن را دارا 
يلت رآن كرمي، فضدر ق« خنل»و « اخرم»ها و ميوه هبشىت تلقى كرده و به موازات تكرار كلمه ترين ميوهرا از مجله مهمّ 

 و خواص

______________________________ 
 (. عضو هيئت علمى گروه تكنولوژى مواد غذائى دانشگاه آزاد اسالمى واحد سوادكوه.1)

 وه.حد سوادكمى وا(. مدرس قرآن كرمي و مسئول كانون قرآن و عرتت عليهم الّسالم دانشگاه آزاد اسال2)

 167، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ايت قرآن و ز جنس آردى ادر احاديث بسيار نيز ذكر شده است. اين مقاله سعى دارد به خواص خرما اب رويك خرما
 احاديث معصومني عليهم الّسالم اشاره داشته ابشد.

 واژگان كليدى:

  phoenix dactyiferaخرما، قرآن كرمي، رواايت، خنل،

 مقّدمه:

                                                           
 (. عضو هيئت علمى گروه تكنولوژى مواد غذائى دانشگاه آزاد اسالمى واحد سوادكوه.1)  191
 (. مدرس قرآن كريم و مسئول كانون قرآن و عترت عليهم الس الم دانشگاه آزاد اسالمى واحد سوادكوه.2)  192



يعىن  193ال َرْطٍب َو ال ايِبٍس ِإالَّ ِف ِكتاٍب ُمِبنيٍ  فرمايد:ت. از آجنائى مىقرآن كرمي كتاب هدايت انسان در مهه ابعاد اس
هاى زندگى انسان در قرآن پرداخته گريمي كه به متام جنبههيچ تر و خشكى نيست كه در قرآن نيامده ابشد، نتيجه مى

ها و گوشت و شري و ... نيز به  ميوه هاى خوردىن خداوند از مجلهشده است. دستور العمل فوائد و استفاده از نعمت
ابر در قرآن اشاره شده است.  42« خنل»و درخت آن « خرما»كرات در قرآن ذكر شده است. كما اينكه به انم 

 اى است قدميى و به تعبري قرآن، هبشىت.خرما ميوه

جات قرار داده است و به ميوه خرما از نظر پزشكى بسيار ابارزش است و نيز دين مبني اسالم آن را در مجله مهمرتين
 (10و  8است. ) در قرآن كرمي، فضيلت خرما در احاديث بسيار نيز ذكر شده« خرما»موازات تكرار كلمه 

 ويژگيهاى خرما:

مناطق گرمسريى  ، و عمدات در phoenix dactylifera( از درخىت موسوم به خنل اب انم علمىDatesخرما)
هاى آن رنگدانه ز عملكرداگريد كه انشى هاى خمتلفى به خود مىفرآيند رسيدن رنگ (. اين ميوه در5آيد )بدست مى

 است و هنايتا در شكل معمول آنكه اتزه

______________________________ 
 59(، آيه 6(. انعام )1)

 168، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 ز و سختكل و دراشآيد. هسته آن بيضى سياه درمىاى تريه متمايل به انم دارد به رنگ قهوه« رطب»است و 
« متر»رب علفظ  اى بزرگ از درخت آويزان شده است. خرماى خشك را درابشد و ميوه خرما به شكل خوشهمى
 (.5هرين آغاز شد )سال قبل در بني الن 8000ات  6000شود كه پرورش و كاشت درخت خرما انمند. تصور مىمى

گرم    0 /3گرم پروتئني،   0 /9كيلو كالرى انرژى،   163دهد كه صد گرم اتزه آن داراى نشان مىحتقيقات درابره خرما 
 (.4ابشد )مى Cيتامنيو ميلى گرم  10ميلى گرم كلسيم و  51ميلى گرم آهن،  1 /3ميلى گرم فسفر،  30گلوسيد، 

گرم    73 گرم چرىب،  0 /6ئني، گرم پروت  2كالرى انرژى،   300براساس حتقيقى ديگر صد گرم ماده خشك آن داراى 
ميلى گرم   70منيزيوم،  ميلى گرم 65ميلى گرم پتاسيم،  650ميلى گرم فسفر،  50ميلى گرم گوگرد،  60گلوسيد، 

 (.9و  4ابشد )ميلى گرم نياسني مى 2 /2ميلى گرم آهن،  2كلسيم، 

ها به گريى از سرطانتواند در پيشمى و منگنز و به خصوص منيزيوم E ,B ,Aهاىميوه خرما به دليل داشنت ويتامني
 (.10و  4هاى دستگاه گوارش نقش به سزائى داشته ابشد )خصوص سرطان
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كنند به دليل مصرف فراوان خرما كمرت به انواع به جتربه اثبت شده است افرادى كه در شبه جزيره عربستان زندگى مى
 (.3شوند )ها مبتال مىسرطان

هاى عفوىن، پيشگريى از كردن اسيد اضاىف معده )بدليل داشنت پتاسيم(، درمان بيمارى  از خواص ديگر خرما، خنثى
ابشد. از علل عمده ابتالء كم ساكنان شبه جزيره عربستان به دايبت هائى نظري تصلب شرائني و دايبت مىبيمارى

 (.2مصرف فراوان خرما است )

 آن را قندهاى 65ات%  60ه دهند كها تشكيل مى% از خرما را كربوهيدرات70حدود 
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توانند قند ساكارز را خوب دهد. به مهني دليل براى افرادى كه منىآن را فيرب تشكيل مى 2 -5گلوكز و فروكتوز و% 
 ابشد.( و فيرب موجود در آن براى تسهيل در حركات گوارشى مؤثر مى2حتّمل كنند مناسب است )

( ، تقويت ستون m ultiplesclerosisاس) -ما داراى تركيبات ضد ميكروب است و در درمان بيمارى امخر 
 (.2فقرات، افزايش توان جنسى و قوه بينائى و شنوائى مفيد است )

( را هببود Acneابشد و جوش غرور جواىن)برند مفيد مىخرما براى افرادى كه از انراحىت تنگى نفس )آسم( رنج مى
 آورد.شد. اين ميوه در انسان متركز فكرى به وجود مىخبمى

هاى بدن نقش مؤثرى داشته و در تصفيه خون كند. خرما در تعادل يونمصرف خرما كار غده تريوئيد را نيز منظم مى
 (.2آور دارد )اثرى شگفت

 (.2تفاده منايند )هاى مغزى از خرما كه سرشار از منيزيوم است اسساملندان ابيد براى جربان كاهش سلول

ورزشكاران و كودكان نيز به خاطر فعاليت بدىن زايد روزانه ابيد از مقادير زايد خرما كه داراى انرژى فراوان است 
 (.2خصوصا در وقت صبحانه استفاده منايند )

سلول جلوگريى   ها درهاى آزاد از ختريب مولكوىل و جهش انشى از وجود اين راديكالتواند اب مهار راديكالخرما مى
 (.2و  1كند )

ميلى گرم( براى افراد داراى فشار خون  100ميلى گرم در  1به دليل اينكه خرما داراى مقادير كمى سدمي است )
كند. طبق گريى مى( و مهني ميزان سدمي نيز از بروز سرماخوردگى پيش2( مفيد است )Hypertensionابال)

 1كشد )خرما ات جذب و تبديل شدن به انرژى فقط بيست دقيقه طول مى حتقيقات به عمل آمده فاصله بني خوردن
 (.2و 



 براساس يك ضرب املثل كهن عرىب" فوائد خرما به اندازه تعداد روزهاى يك سال
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 (.5است" )

يد و جمر قرآن دست كه امهني دليل  تلقى كرد و شايد به« لطف اهلى»توان يك بنابراين خرما و درخت خنل را مى
 (.10رواايت ابرها و ابرها از آهنا ايد شده است )

 خرما در آايت قرآن:

ابر در قرآن آمده است. خرما يك ميوه هبشىت است چراكه در قرآن آمده، خداوند  42طوركه ذكر شد انم خرما مهان
خنل را جبنبان »فرمايد:  به زير درخت خنلى پناه برده بود مىبه حضرت مرمي عليه الّسالم كه از فرط درد زاميان و انراحىت

فرمايد:" در آن )هبشت( دو ميوه هست، خرما در جائى ديگر نيز مى 194«.ات خرماى اتزه چيده شده برايت فرو ريزد
195)خنل( و اانر".

 

ها د آورمي، مشا را در آن ابغهائى از خرما و انگور پديفرمايد:" اب آن برايتان بوستانچنني خداوند در قرآن مىهم
196خوريد".هاى بسيارى است كه از آهنا مىميوه

 

نچه به ست، چناارده در جاى جاى قرآن كرمي دليل خلقت درخت خنل و ميوه خرما را عربتى براى جهانيان برمش
 هائى از آن در ذيل اشاره شده است:مثال

ها و هر نوع ميوه بروايند، در اين عربتى است براى مردمى كه تانها و اتكسو اب آن برايتان كشتزار و زيتون و خنل -1
197انديشند؟مى

 

آوريد و خردمندان را در اين عربتى آور و رزقى نيكو به دست مىها شراىب مسىتها و اتكستانو از ميوه خنل -2
198است؟

 

 يدمي و ازوست خدائى كه از آمسان ابران فرستاد و بدان ابران هرگونه نباتى را رواينا -3
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هاى خنل خوشه هائى سر فروهشته پديد جوانه هائى بر يكديگر چيده و نيز ازاى سبز و از آن دانهآن نبات ساقه
آيند و آنگاه كه هايش آنگاه كه پديد مىهائى از اتكها و زيتون و اانر، مهانند و انمهانند به ميوهآوردمي و نيز بستان

199آورند؟ها است براى آانن كه اميان مىرسند بنگريد كه در آهنا عربتمى
 

از يك ريشه  200ار يكديگر و ابغهاى انگور و كشتزار و خنلهائى كه دو تنههائى است در كندر روى زمني قطعه -4
شوند و در مثره، بعضى را بر بعضى ديگر برترى هنادمي. هرآينه در اي يك تنه از يك ريشه و مهه اب يك آب سرياب مى

 (.9اينها براى خردمندان عربهتا است )

  كثر آايت مربوطهاكه در ا توان درايفت. چر ها مىت به ساير ميوهاز برخى از آايت قرآن، رجحان و برترى خرما را نسب
يلٍ » كلمه  .مده استآ (*)أَْعنابٍ  اي درخت خرما قبل از ساير درختان ميوه خصوصا درخت انگور «*خنَِ

سوره مرمي( عنوان شد  25اى كه در ابتداى حبث در خصوص اجابت درخواست حضرت مرمي )س( )آيه مشاره از آيه
( و شايد به دليل 9و  4گردد كه مصرف خرماى اتزه )رطب( براى زانن ابردار سودمند است )ني مستفاد مىنيز چن

شوند نسبت به مصرف قندهاى مى 201هاى آخر آبستىنميزان سدمي كم براى زانن ابردار كه دچار فشار خون ابال ماه
 مصنوعى ارجحيت داشته ابشد.

 معصومني عليهم الّسالم:خرما در رواايت اسالمى و سخنان 

 خاصيت است كه جربئيل به 9رسول ا ... صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم در مورد خواص خرما فرمودند:" در خرما 
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كند، بر قوت گوش و چشم كند، غذا را هضم مىكند، معده را متيز مىمن خرب داد، بوى بد دهان را اپك مى
 (.9سازد" )كند و انسان را به خدا نزديك و از شيطان دور مىمنايد، شيطان را فلج مىافزايد، پشت را قوى مىمى

دانه خرما آغاز كند در  10فرمود:" هركس صبح خود را اب خوردن  چنني؛ پيغمرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلمهم
 (.9آن روز هيچ سم و سحرى به او ضرر خنواهد رساند" )

داشتند در سنن ابن داوود آمده است كه پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم تناول كره و خرما را توأم دوست مى
(5.) 

 (.2دانستند )ه و سّلم درخت خنل را آفريده شده از ابقيمانده گل آدم عليه الّسالم مىپيامرب اعظم صّلى اّلّل عليه و آل

فرمايد:" زن را در آخر حاملگى خرما خبورانيد كه فرزندش رسول ا ... صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم در جائى ديگر مى
 (.10و  9دامن خواهد شد" )بردابر و اپك

 (.9م نقل شده است كه:" متر )خرماى خشك( خبوريد كه شفاى هر دردى است )از امري املومنني عليه الّسال

برد و كند و بلغم را از بني مىفرمايد:" خرما، خستگى را برطرف مىامام صادق عليه الّسالم در مزاايى خرما مى
 (.6و  3د )شونهاى شكم او كشته مىترين غذاست و كسى كه هفت دانه خرما هنگام خواب خبورد، كرماپكيزه

 هاى فراواىن شده است:در خصوص شروع افطار اب خرما نيز توصيه

 پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرمودند: هرگاه در سفره خرما وجود داشت اب آن افطار را شروع كن.

 (.1دادند )ضمنا ايشان متر )خرماى خشك( را بر رطب )خرماى اتزه( ترجيح مى

آيند ارجحيت دارد. چراكه قندهاى صنعىت ابعث افزايش  قندهاى مصنوعى كه از چغندر قند بدست مىقند خرما بر 
 گردد. لذاهاى تصلب شرائني مىكلسرتول خون و بيمارى
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گردند، بنابراين ىها وجود دارد، سبب رسوب كلسرتول در عروق منقند خرما و اصوال قندهاى طبيعى كه در ميوه
 (.1كند )توصيه پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم و ائمه اطهار در شروع افطار اب خرما اين مهم را تقويت مى

هاى اكيد بر مصرف خرما، مواردى هم وجود دارد كه پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم و البته به تناسب توصيه
اند. از مجله اينكه در سنن ترمذى از ام منذر روايت شده كه منع مصرف بيش از حد خرما را داده بزرگان دين، دستور

زماىن، رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم به حضرت على عليه الّسالم سفارش كرد كه:" زايد خرما خمور زيرا كه به 
يه علمى دارد چراكه خرما داراى فيرب فراوان است و (. اين سخن اپ5اى و ضعيف هسىت" )اتزگى از بيمارى شفا ايفته
اى ضعيف است ابشد و براى كسى كه دوره نقاهت بيمارى را گذرانده است داراى معدهفيرب يك ماده ديرهضم مى

 ابشد.هضم اين فيرب مشكل مى

 گريى و پيشنهادها:نتيجه

قرآن كرمي و رواايت معصومني عليهم الّسالم  اب عنايت به مطالب فوق و امهيت و فوائد مصرف خرما كه در آايت
از كل  18گردد. كشور ما% گردد، استفاده از اين ميوه گوارا و مفيد به مهگان توصيه مىخبوىب مشخص مى

شود. اى را شامل منىكند وىل متأسفانه مصرف خرما در كشور ما درصد قابل مالحظهخرماهاى جهان را توليد مى
ردد كه به اين ماده غذائى مهم، توجه بيشرتى معطوف گردد و دولتمردان و متوليان امر صنايع گبنابراين توصيه مى

هاى انشى از آن در سبد غذائى مردم غذائى و تغذيه كشور، تالش مضاعفى را براى گنجاندن خرما و اي فرآورده
 مبذول دارند.
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 منابع و مآخذ:
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 .(13( ص 86

 .(75ص  -ق عليه الّسالمترمجه نصر الدين امري صادقى هتراىن، طب الصاد -(. خليلى، حممد3) )
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دم الرضا عليه انتشارات خا -چاپ سوم( -1385غذيه و تندرسىت )ت -(. ملك حممدى، امري، ملكى، فاطمه6) )
 (75 -77ص  -الّسالم

 رساىن فعاليتهاى قرآىن دانشجواين.(يگاه اطالعاپ -(1386(. موىف، حمتشم، جايگاه درخت در قرآن )7) )
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 ((86 /4 /24يران( )اه اينرتنىت خربگزارى قرآىن اايكنا )اپيگ -(. نگاهى به كلمه خنل در آايت و رواايت9) )

 ائرة املعارف اعجاز علمى در قرآن(د -اهان )خرما(اعجاز در گي -(. نور احلق، فراس10) )
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 حتقيقات پزشكى امروزفوايد عسل از ديدگاه قرآن، احاديث و 

204منور اندرى 203علريضا شهرآابدى 202عفت شهرآابدى
 

 چكيده:

معطر و  گياهان  لها وعسل غذاى لذيذى است كه از ديرابز مورد استفاده بشر بوده است. ماده اصلى آن شهد گ
ذاى غنوان يك عبه  وشفاخبش است كه توسط زنبوران عسل پس از مكيدن، تغليظ و تغيري شكل دادن ساخته شده 

ر درمان اكثر درو نيز ان داهاى شفاخبش خود به عنو گريد. به واسطه ويژگىخومشزه و كامل در دسرتس انسان قرار مى
راى مردم خوردن عسل ب اسِ لِلنَّ  فاءٌ ِفيِه شِ  ها در بني متام ملل كاربرد داشته است. قرآن نيز بدان پرداخته است.بيمارى

اى از قرآن، م سوره. و انها به كار نرفته است، مگر براى عسلى خوردىندر قرآن، درابرهى شفاء شفاء است. واژه
 اختصاص به حنل )زنبور عسل( داده شده است و

______________________________ 
 رساىن پزشكى، دانشگاه علوم پزشكى رفسنجان.(. كارشناس اطالع1)

 (. دبري، آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.2)

 رساىن، دانشگاه علوم پزشكى رفسنجان.(. كارشناس كتابدارى و اطالع3)
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ها و فرمايد: پروردگار تو به زنبور عسل وحى )و اهلام غريزى( منود كه از كوهى وحى به زنبور عسل مىقرآن درابره
هاىي را كه ى گلها( خبور و راههاىي برگزين و متام مثرات )و شريهسازند، خانههاىي كه )مردم( مىدرختان و داربست

شود كه در هاى خمتلف خارج مىهايشان شراىب اب رنگپروردگارت براى تو تعيني كرده است به راحىت بپيما. و از شكم
در رواايت متعددى انديشيدند. ى روشىن است براى مجعيىت كه مىآن براى مردم شفا است به يقني در اين امر نشانه

نيز از پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم و ائمه معصومني عليهم الّسالم درابره خواص عسل مطالب زايدى بيان شده 
است از مجله پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرمودند: )مل يستشف املريض مبثل شربة العسل( هيچ مريضى، 

اند كه: عسل لذيذترين خوردنيهاست. امام رضا عليه الّسالم فرموده 205كند.اء پيدا منىبه مانند نوشيدن عسل شف
حتقيقات علمى جديد نيز فوايد عسل را به عنوان  206هرگاه عسل از شهد گل گرفته شود داروى هر دردى است.

، پيشگريى از ضايعات ها از مجله كنرتل عفونت و ترميم زخم، اثر ضد ميكروباى جهت درمان بعضى از بيمارىماده
حتت دهاىن و ... شناساىي كرده است. در اين مقاله سعى شده است فوايد عسل از ديدگاه قرآن، پيامرب صّلى اّلّل 

 عليه و آله و سّلم، ائمه معصومني و حتقيقات علم پزشكى مورد بررسى قرار گريد.

 واژگان كليدى:

 عسل، قرآن، احاديث و سالمىت

 مقّدمه:

 آورى شده ازسل( مايعى است شريين، كه توسط زنبور عسل از شهد مجعانگبني )ع

______________________________ 
 (. حبار االنوار1)

 (. وسائل الشيعه2)

 178، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 11نوع ويتامني،  8نوع قند،  20(. عسل تركيباتى چون 1شود )جاهاى گياهان توليد و به عنوان غذا ذخريه مىنوش
هاى بشر نوع اسيد آمينه، چندين نوع آنزمي و مواد انشناخته ديگر دارد، يكى از لذيذترين خوراكى 16ماده معدىن، 

آن شده است، زنبور عسل از مجله موجوداتى است كه از از دوران گذشته بوده است و در اسالم توجه خاصى به 

                                                           
 (. بحار االنوار1)  205
 (. وسائل الشيعه2)  206



(. پيامرب اسالم 2طرف پروردگار به آن وحى شده است و خداوند متعال صراحتا به درمان اب عسل اشاره منوده است )
تعدد صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم و ائمه معصومني عليهم الّسالم نيز در زمان حيات خويش بنا به رواايت و احاديث م

اند. اگرچه در زمان آهنا علمى منودند و خواص شفاخبش آن را در درمان انواع بيمارى ها ايدآور شدهاز آن استفاده مى
به انم تغذيه وجود نداشته وىل اب بيناىي كامل خواص غذاها و داروها از مجله عسل را بيان منوده و مردم را در اين زمينه 

 اند.آگاه كرده

دهد كه تطابق كامل بني آهنا موجود بوده و تضادى بني آهنا رابطه اب حتقيقات امروزى نشان مىسخنان آهنا در 
اند نيست. روى مهني اصل است كه عقيده دارمي پيشوااين مذهىب ما عامل به مهه علوم و آگاه از متام فنون و رموز بوده

و آله و سّلم و ائمه اطهار نيز به عسل به عنوان  ( در سخنان گوهرابر پيامرب اسالم، حضرت حممد صّلى اّلّل عليه3)
 ماده غذاىي و داروىي شفاخبش اشاره شده است و در حتقيقات علوم پزشكى نيز از آن ايد گرديده است.

 اترخيچه عسل:

هاى قبل از ميالد هاى گلني كشف شده در سدهمصرف عسل شايد قدمىت به درازاى حيات انسان داشته ابشد. لوحه
هاى بسيار اند. مصرف داروىي عسل نيز از زمانكردهها، آشوراين و مصراين عسل مصرف مىدهد كه اببلىىنشان م

سال قبل از ميالد كه در مصر   3500ترين اسناد پزشكى اب قدمت حدود دور بني ملل دنيا رواج داشته است. قدميى
 وارشى، كليه، چشم وهاى گها، بيمارىدهد كه عسل براى درمان زخمكشف شده، نشان مى

 179، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

( عسل در زندگى روحاىن، اجتماعى و اقتصادى مصراين ابستان نقش مهمى 4شده است )ها استفاده مىديگر اندام
آيد كه عسل در هاى مردگان چنني برمىها و دمخههاى به جا مانده در پرستش گاهكرده است. از حكاكىابزى مى

ها به امهيت داروىي عسل اشاره شده است و در بيشرت داروها آن روزگار امهيت ملى زايد داشته است، در اپپريوس
شده است رفته است، مصراين قدمي از نوعى دوشاب كه از جو، عسل و گندم هتيه مىمقدارى شري و عسل به كار مى

ا نبود. كتاب مذهىب يهوداين از سرزمني موعود چنني ايد كردند، زيرا الكل در دسرتس آهنبه مقدار زايد استفاده مى
كند كه در آن هنرهاىي از عسل و شري جارى است. در كتاب اجنيل مسيحيان از عسل به عنوان مظهر فراواىن و مى

ز نعمت ايد شده و در طومار حبر امليت نيز از عسل انم برده شده وىل از زنبوردارى اثرى نيست. در يوانن ابستان ني
كردند كه خدااين چون خوراك هبشىت شد. يواننيان تصور مىهباى طبيعت انگاشته مىعسل يكى از هداايى گران

 (1كردند اين خوراك عسل يكى از اجزاى مهم هبشىت است )اند. آهنا تصور مىخورند فناانپذير و ابدى گشتهمى

 سّلم و ائمه معصومني عليهم الّسالم عسل از ديدگاه قرآن، پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و



َجِر َو ممَّا يَ ْعرُِشوَن مُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ  َو أَْوحى ِذي ِمَن اجْلِباِل بُ ُيواتً َو ِمَن الشَّ الثََّمراِت فَاْسُلِكي ُسُبَل  رَبَُّك ِإىَل النَّْحِل َأِن اختَِّ
پروردگار تو، به زنبور عسل اهلام كرد كه از كوه،  207ِلٌف أَْلوانُُه ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاسِ رَبِِّك ُذُلاًل خَيْرُُج ِمْن بُُطوهِنا َشراٌب خُمْتَ 

هاى پروردگارت را فرمان بردارانه ها خبور و راهكنند. سپس از مهه ميوهخانه بگري و نيز از درخت و از آنچه بنا مى
آيد. در آن، براى مردم درماىن است، بريون مى هاى گوانگونگاه( از درون )شكم( آن، شهدى كه به رنگبپوى. )آن

 است. راسىت در اين زندگى زنبوران براى مردمى كه تفكر

______________________________ 
 69و  68(، آيه 16(. حنل )1)

 180، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 (6ه شده است )هبشتيان انم برد(. و اي از آن به عنوان غذاى 5اى از قدرت اهلى است )كنند نشانهمى

اند: عسل، درمان در كتاب دانشنامه احاديث پزشكى بيان گرديده است كه پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرموده
209بر مشا ابد دو درمان: عسل و قرآن 208است.

 

 .210وجود نداردزا، درماىن مهانند خرما و براى بيمار، درماىن مهانند عسل، نزد من، براى زن اتزه -

خداوند )عز و جل( بركت را در عسل قرار داده است. درمان دردها، در آن است و هفتاد پيامرب، دوام سودمندى  -
 .211اندآن را از خداوند خواسته

 .212بيمار به چيزى برتر از يك شربت عسل، درمان جسته نشده است

 .213برددى سينه را از ميان مىكند و سر اى است! قلب را مراقبت مىعسل، چه خوب نوشيدىن -

 .214كندعسل، شفاىي است كه ابد و تب را دور مى -

 اند:رمودهّلم فسجملسى در حبار االنوار بيان منوده است كه پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و 

 اگر در چيزى شفا ابشد در حجامت و عسل است.

                                                           
 69و  68(، آيه 16(. نحل) 1)  207
 526، ح 148، ص 2(. دعائم االسالم: ج 1)  208
 3452، ح 4211، ص 2(. سنن ابن ماجة: ج 2)  209
 28279، ح 44، ص 10(. كنز العمال: ج 3)  210
 1173، ح 359، ص 1(. مكارم االخالق: ج 4)  211
 28168، ح 20، ص 10(. كنز العمال: ج 5)  212
 6780، ح 265، ص 4، الفردس: ج 1168، ح 358، ص 1(. مكارم االخالق: ج 6)  213
 101(. جامع االحاديث، قمى: ص 7)  214



 ى مهه دردهاستاند كه آن شفامردم به چيزى مهانند عسل شفا نيافته

______________________________ 
 526، ح 148، ص 2(. دعائم االسالم: ج 1)

 3452، ح 1142، ص 2(. سنن ابن ماجة: ج 2)

 28279، ح 44، ص 10(. كنز العمال: ج 3)

 1173، ح 359، ص 1(. مكارم االخالق: ج 4)

 28168، ح 20، ص 10(. كنز العمال: ج 5)

 6780، ح 265، ص 4، الفردس: ج 1168، ح 358، ص 1ج (. مكارم االخالق: 6)

 101(. جامع االحاديث، قمى: ص 7)

 181، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 (.8كند )ى)مل يستشف املريض مبثل شربة العسل( هيچ مريضى، به مانند نوشيدن عسل شفاء پيدا من

اند كسى كه در هيامرب فرمودپسيوطى بيان منوده است كه ( در مقاله خود به نقل از عبد الرمحن 1385فتاحى ابفقى )
فاى هر شدر آن  وداد  رسد، خداوند بركت را در عسل قرارهر ماه سه روز صبح عسل خبورد درد مهمى به او منى

ست اوست دمن در  ه جاندردى است و اي چيزى هبرت از نوشيدن عسل جنبه داروىي ندارد بر مشا ابد عسل به آنك
 (.2كنند )اى كه در آن عسل ابشد فرشتگان آمسان براى آن خانه استغفار مى هر خانه

 اند:رمودهّلم فسدر كتاب دانشنامه احاديث پزشكى بيان شده است كه پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و 

از داغ  اى از عسل، نيشرت حجامتگر، و گزشى از آتش. اما من، امت خويش را درمان، در سه چيز است: نوشيدىن
 .215دارمكردن، ابزمى

در املعجم االوسط: به نقل از سائب بن يزيد نقل شده است كه پيامرب خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم به حجامت، 
 .216اندامر كرد و فرمود: مردم به هيچ چيزى هبرت از اين اي نوشيدن عسل نگراييده

                                                           
 5356، ح 2151، ص 5ى: ج (. صحيح البخار1)  215
 7944، ح 53، ص 8(. المعجم االوسط: ج 2)  216



ت كه به سبب تىب كه داشتم، كسى را نزد پيامرب خدا صّلى در اتريخ دمشق: به نقل از عامر بن مالك نقل شده اس
 .217اّلّل عليه و آله و سّلم فرستادم و از ايشان دارو و درماىن جستم. ايشان برامي ظرىف عسل فرستاد

  هديه داد.ّلم اسىبسله و در اتريخ دمشق: نقل شده است كه عامر بن طفيل، به پيامرب خدا صّلى اّلّل عليه و آ

فرست. ب برامي داروىي اى( پديد آمده است. از جانب خويش،چنني براى ايشان نوشت در من دمل )دبيلهعامر، مه
 ا، اسب ر ه بودپيامرب خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم، از آن روى كه عامر، هنوز اسالم نياورد

______________________________ 
 5356، ح 2151، ص 5(. صحيح البخارى: ج 1)

 7944، ح 53، ص 8املعجم االوسط: ج  (.2)

 98، ص 26(. اتريخ دمشق: ج 3)

 182، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 .218چنني خيكى از عسل به وى اهدا كرد و فرمود: اب اين، درمان كنبرگرداند. هم

 برد: قرائت قرآن، عسل و كندر.كند و بلغم را از ميان مىسه چيز، حافظه را افزون مى

رآن قه گرفنت، قرائت دن، روز برد: مسواك ز افزايد و بلغم را نيز مىبرد و بر حافظه مىچيز، فراموشى را از ميان مى پنج
 و خوردن عسل و كندر.

بيمار، به چيزى مهانند خوردن عسل،  219اند: در عسل، درمان استامام على عليه الّسالم در مورد عسل فرموده
 .220درمان جنسته است

ليسيدن  -دهد.كند و دل را جال مىاى هم در آن نيست؛ بلغم را كم مىهر بيمارى است و بيمارى عسل، شفاى
خَيْرُُج ِمْن بُُطوهِنا َشراٌب خُمَْتِلٌف أَْلوانُُه ِفيِه ِشفاٌء  عسل، شفاى هر درد است. خداوند )عز و جل( فرموده است:

                                                           
 98، ص 26(. تاريخ دمشق: ج 3)  217
 5506، ح 99، ص 26(. تاريخ دمشق: ج 1)  218
 1991، ح 300، ص 2(. المحاسن: ج 2)  219
 1، ح 332، ص 6(. الكافى: ج 3)  220



آيد. در آن، براى مردم، هاى گوانگون است، بريون مىنگ؛ از درون )شكم( آن )زنبور(، شهدى كه به ر 221لِلنَّاسِ 
 .222برددرماىن است. آن، مهراه اب قرائت قرآن و جويدن كندر، بلغم را از بني مى

 اند:امام صادق عليه الّسالم فرموده

223اند.مردم به چيزى مهانند عسل، درمان جنسته
 

در، بلغم را از ويدن كنجرآن و قفرمود: قرائت آايتى از و مىخورد پيامرب خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم عسل مى
 زان را اند: عسل، درمان هر درد است، اگر كه آبرد. امام كاظم عليه الّسالم فرمودهميان مى

______________________________ 
 5506، ح 99، ص 26(. اتريخ دمشق: ج 1)

 1991، ح 300، ص 2(. احملاسن: ج 2)

 1، ح 332، ص 6ج  (. الكاىف:3)

 69(، آيه 16(. حنل )4)

 1163، ح 357، ص 1، مكارم االخالق: ج 2، ح 332، ص 6(. الكاىف: ج 5)

 .1، ح 332، ص 6(. الكاىف: ج 6)

 183، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

224شهدش جدا كىن
 

 .225استهركس آب كمرش بر وى ديگرگون شود، شري اتزه مهراه اب عسل برايش سودمند  -

 اند:امام ابقر عليه الّسالم فرموده

طب عرب، در هفت چيز است: نيشرت حجامتگر، شياف، انفيه، قى كردن، نوشيدن قدرى عسل، و آخرين درمان 
226هم داغ كردن است و شايد نوره را هم بدان بيافزايند.

 

                                                           
 69(، آيه 16(. نحل) 4)  221
 1163، ح 357، ص 1، مكارم االخالق: ج 2 ، ح332، ص 6(. الكافى: ج 5)  222
 .1، ح 332، ص 6(. الكافى: ج 6)  223
 .1992ح  300ص  2(. المحاسن: ج 1)  224
 .8ح  337ص  6(. الكافى: ج 2)  225



چيزى هبرت از مكش خون اي مزعه عسل،  الكاىف: به نقل از محزه بن طيار، از امام كاظم عليه الّسالم مردم به هيچ -
227اند. گفتم: فدايت شوم! مزعه عسل چيست؟ فرمود يك انگشت ليسيدن از آن.درمان نكرده

 

 ردى است.ان هر د، درمالفقه املنسوب لالمام الرضا عليه الّسالم: امام كاظم عليه الّسالم فرمود: در عسل

نشاند، تلخه سياه دهد، صفرا را فرومىبلغم )وى( را اپاين مى هركس انشتا يك انگشت از آن را بليسد، اين عسل،
امام  228سازد.خبشد و اگر كه مهراه اب كندر خورده شود، حافظه را نكو مىشود، ذهن را صفا مى)زرداب( را مانع مى

 .229(7ورد )خواهد در مهه زمستان از سرماخوردگى دور مباند، هر روز، سه لقمه شهد خبرضا عليه الّسالم: هركه مى

 اند كه:دهشيخ حر عاملى در كتاب وسائل الشيعه نقل منوده است كه امام رضا عليه الّسالم فرمو 

 عسل لذيذترين خوردنيهاست. هرگاه عسل از شهد گل گرفته شود داروى هر دردى

______________________________ 
 .1992ح  300ص  2(. احملاسن: ج 1)

 .8 ح 337ص  6(. الكاىف: ج 2)

 .55(. طب االئمه عليهم الّسالم: ص 3)

 .231ح  194ص  8(. الكاىف: ج 4)

 .346(. الفقيه املنسوب لالمام الرضا عليه الّسالم: ص 5)

 37(. طب االمام الرضا عليه الّسالم، 6)

 184، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 (.9است )

 صابرى در كتاب دانشنامه احاديث پزشكى آمده است:

                                                                                                                                                                                     
 .55(. طب االئمه عليهم الس الم: ص 3)  226
 .231ح  194ص  8(. الكافى: ج 4)  227
 .346م: ص (. الفقيه المنسوب لالمام الرضا عليه الس ال5)  228
 37(. طب االمام الرضا عليه الس الم، 6)  229



رسيدند: قدرى پايشان  ميان از اند كه: هنگامى كه درابره تب پيوسته يك روز درامام هادى عليه الّسالم فرموده -
 دانه(، برداشته و سه ليسه انگشت از آن خورده شود.عسل و شونيز )سياه

 ده است:رمو سل فره عكن خواهد شد، و اين هر دو، مبارك هستند. خداوند متعال، درابدر اين صورت، تب، ريشه

هاى  ؛ از درون )شكم( آن )زنبور(، شهدى كه به رنگ230خَيْرُُج ِمْن بُُطوهِنا َشراٌب خُمَْتِلٌف أَْلوانُُه ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاسِ 
 .231(7آيد. در آن، براى مردم، درمان است )گوانگون است، بريون مى

 عسل از ديدگاه علم پزشكى

ه ب، مراقبت جع به درمان زمخهاقبل از ميالد در كتاب خود به انم مالحظاتى را 4بقراط، فيلسوف و حكيم يوانىن قرن 
برده است. ىمكار   كند. وى براى درمان سوختگى عسل و روغن را به صورت موضعى بهوسيله عسل را توصيه مى

(15) 

 نويسد:ابو على سينا بزرگرتين پزشك مسلمان قرن چهارم در كتاب قانون در طب مى

چنني در جاى ديگرى كاربرد آن را به صورت انن كند. همن را تقويت، نريو را زايد و اشتها را ابز مىعسل اندرو 
كند هاى چركني كمك مىگويد عسل در هبم آوردن زخمكند و مىعسلى و آرد گندم بر روى زخم توصيه مى

(10)232. 

 گويد:رئيسى در كتاب پرورش زنبور عسل مى

______________________________ 
 69(، آيه 16(. حنل )1)

 .51(. طب االئمه عليهم الّسالم، ص 2)

 51(. طب االئمه عليهم الّسالم، ص 3)

 185، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

كنند. سازى سريع قدرت حتليل رفته خود دارند، عسل را جتويز مىپزشكان براى پريان و كودكاىن كه احتياج به دوابره
ها و اعضاى بدن است. پروفسور و. ها، ابفتهاى ساده، عسل داراى آنزمي و ساير مواد مورد نياز سلولعالوه بر قند

                                                           
 69(، آيه 16(. نحل) 1)  230
 .51(. طب االئمه عليهم الس الم، ص 2)  231
 51(. طب االئمه عليهم الس الم، ص 3)  232



ها بدن از شدت خستگى خواهد مرد، حىت اگر ذخريه فراواىن از غذا داشته ابشد، ن. بوكني نوشته است: بدون آنزمي
وند. عسل داراى ارزش كالريك ابالىي است. به نظر ها جذب بدن شتوانند بدون حضور آنزميبراى اينكه اين غذاها منى

آيد اعداد صحيح ابشند. مقدار كالرى عسل بستگى به آىب دارد كه در عسل موجود است. عسل نه تنها حمصول مى
و ... و داروخانه كاملى از داروهاى مقوى است.  B 3 ,B 2 ,B 1هاىخومشزه طبيعت است، بلكه داراى ويتامني

 ها كند.تواند اب ساير داروها كمك شاايىن به هببود بيمارىبه عنوان يك غذاى رژميى عسل مى

طور كه ابيد و شايد رغم منافع آشكار و برتريهايش نسبت به غذاهاىي مانند شكر، مراب و غريه هنوز آنمهه علىاب اين
 شود.گاهها در دوران نقاهت از آن استفاده منىو اسرتاحتها در بيمارستان

دارد « آ»واحد بني املللى ويتامني  4096گرم از آن   100نيز غىن است، به طورى كه « آ»موم عسل از نظر ويتامني 
 در مهان مقدار گوشت گاو(.« آ»واحد ويتامني  60)مقايسه شود اب 

دارند. موم شود كه خواص خود را به مدت چندين ماه نگه مىنه ساخته مىهاى ويتامياب استفاده از موم عسل شرييىن
ها أتثري سودمندى دارد. جويدن موم عسل در ترّشح كند و در حركت و كار ماهيچهوساز را هبرت مىعسل سوخت

ر ضمن كند و حمرك روده در اجنام وظايفش است. دبيشرت بزاق سودمند است و فعاليت ترشى معده را زايدتر مى
 (.11شود )ها و متيزى دندان مىجويدن موم عسل ابعث سفت شدن لثه

 ( در مقاله خود حتت عنوان كنرتل عفونت و ترميم زخم اب عسل نقل منوده1382مرياين )

 186، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هاى حاصل از  عسل بر روى زخماست كه: حتقيقات دهه اخري در ايران و ساير كشورها را كه در مورد اتثري درماىن
هاى سطحى و نيمه سطحى اجنام شده بررسى كند. نتايج مهه اين حتقيقات، جراحى و غري جراحى، سوختگى

حكايت از اتثري مثبت عسل در كنرتل عفونت زخم، كواته شدن زمان هببودى، كم شدن اسكار در مقايسه اب 
ها ها خبصوص سوختگىعفونت زخم يكى از شايعرتين عوارض زخم داروهاى رايج در اپنسمان را دارد. از آجنا كه

 (.4تواند استفاده درماىن آن را جمددا مورد توجه قرار دهد )است، لذا اتثري بسيار مفيد عسل در كنرتل عفونت مى

ربه گويد كه جتابشد او مىانمه خود بيان منوده است كه عسل داراى اثر ضد ميكروب مىسيدى يزدىل در اپاين
آزمايشگاهى اسكات كه اولني جتربه بود و بطور اتفاقى رخ داد و آن عبارت بود از جماور ساخنت الشه زنبور عسل و 

اي خود عسل در حميط كشت ابكرتى ها و عدم رشد در حميطهاى كشت. و موارد ديگر حتقيق كه در كشورهائى مثل 
 (.12ابشد )ت هستند كه عسل داراى اثر ضد ميكروىب مىژاپن، زالندنو و آملان صورت ايفته مهه مؤيد اين واقعي

كربنات سدمي و عسل در پيشگريى از ( در مقاله خود حتت عنوان مقايسه دو حملول ىب1383مرياين و مهكارانش )
هاى ويژه اند كه دو گروه بيمار در خبشهاى مراقبت ويژه بيان منودهضايعات حتت دهاىن بيماران بسرتى در خبش



% دهان 50كربنات سدمي و گروه دوم اب حملول عسل به طور تصادىف انتخاب شدند كه گروه اول اب حملول ىب تنفسى
يك از دو گروه دچار زخم دهاىن نشده بودند. وىل از نظر حفظ رنگ، حالت شويه شدند. نتايج نشان داد كه هيچ

كربنات بوده است بنابراين استفاده از حملول ىبطبيعى لب و زابن و خماط دهاىن، عدم وجود پالك حملول عسل موثرتر 
 از عسل به جاى داروهاى شيمياىي

 187، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 (.13تواند سودمندتر ابشد )وبيش شناخته شده است مىكه عوارض آهنا كم

كىن هليكوابكرت عسل در ريشه درماىن داراى( در مقاله خود حتت عنوان بررسى اتثري رژمي1385خداداد و مهكارانش )
درماىن در بيماران مبتال به عفونت هليكو بيان منوده اند كه رژمي 1382 -1383پيلورى در مركز طىب كودكان، سال 

درماىن ابكرت پيلورى شامل عسل و سه داروى امپرازول، آموكسى سيلني، بيسموت بود كه نتايج نشان داد كه رژمي
 (.14ابشد )هاى سه داروىي متداول مىكىن ميكروب هليكو ابكرت پيلورى شبيه رژميريشهداراى عسل از نظر ميزان 

( در كتاب خود حتت عنوان راهنماى پرورش زنبور عسل بيان منوده است كه: پيامرب اسالم صّلى اّلّل 1380هامشى )
ود. فرمايش حضرت رسول شاند كه خوردن عسل ابعث نشاط قلب و تقويت حافظه مىعليه و آله و سّلم فرموده

صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم از حلاظ علمى به صورت ذيل قابل توجيه است: قلب پركارترين عضله بدن است كه از 
پردازند. اين عضله كه در كند و اب اسرتاحت آن، انسان و حيواانت به اسرتاحت ابدى مىبدو تولد شروع به كار مى

ندارد، ابلطبع بيشرتين مصرف انرژى را در بني متام عضالت بدن دارد. انرژى مورد  طول زندگى انسان هرگز اسرتاحت
شود و عسل منبع سرشار گلوگز است. عالوه بر هاى بدن آزاد مىنياز عضالت از طريق سوخنت گلوگز داخل ايخته

شود كه عالوه ل ابعث مىها بوده و لذا مصرف عسهاىي است كه قادر به جتزيه و احنالل چرىبآن، عسل داراى آنزمي
هاى داخل قلب و عروق حتليل روند و به اين وسيله ابعث  بر اتمني انرژى فراوان براى حتريك و تقويت قلب، چرىب

شود و اب چنني ها، افزايش جراين خون در قلب و عروق و تنظيم فشار خون مىگشاد شدن عروق و رفع تنگى آن
شود. وقىت سرعت جراين خون در قلب و عروق زايد شود، مقدار كاسته مى  اثراتى طبعا" از خطر بروز سكته قلىب

 ايبد و اينمهوگلوبني خون افزايش مى

 188، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هاى ها و در هنايت شاداىب بيشرت به علت اكسيژن رساىن بيشرت به سلولافزايش سبب جذب اكسيژن بيشرت در شش
كند كه مصرف عسل در افراد سامل موجب شود. اين توجهات علمى اثبت مىها مىمواد زايد آنبدن و دفع كارآمدتر 

 (.1شود )شود و در بيماران قلىب ابعث تقويت عضله قلب و تشديد فعاليت آن مىها مىطول عمر بيشرت قلب آن



هاى بعد از عفونت زخم ( در مقاله خود اب عنوان كاربردهاى موضعى عسل در درمان1998واردى و مهكارانش )
نوزادى كه دچار عفونت زخم جراحى شده بودند و آنىت  9عمل در نوزادان بيان منوده است در حتقيقى كه بر روى 

ها روز بعد از شروع اپنسمان اب عسل زخم 21هاى رايج براى كنرتل عفونت آهنا موثر نبوده است اجنام شد، بيوتيك
 (.16 كامال هببودى ايفته است )متيز، اسرتيل و بدون عارضه جانىب

 ( در مقاله خود به اتثريات مثبت استفاده از عسل در گانگرن فورنري اشاره كرد.1993افم )

تواند منجر به اين بيمارى كه گانگرن عفوىن انحيه ژنيتال انشى از ميكروب اسرتپتوكوك است بسيار خطرانك بوده و مى
تفاده از عسل به طور موضعى به مهراه آنىت بيوتيك رايج سيستميك نتايج مرگ شود. او به اين نتيجه رسيد كه اس

 (.17كاهد )ومري انشى از آن مىدرماىن هبرتى به دنبال داشته و از ميزان مرگ

درماىن بسرتى در ( در بررسى اتثري عسل در هببود استوماتيت بيماران حتت شيمى1385ابراهيمى و مهكارانش )
خبش، ابعث اه علوم پزشكى شهيد هبشىت بيان منوده است كه: عسل در مقايسه اب حملول روتنيهاى دانشگبيمارستان

 (.18گردد )هببود بيشرت استوماتيت مى

تواند در كنرتل عفونت زخم، اثر ضد ميكروب، هببود استوماتيت، عفونت بنابراين براساس حتقيقات فوق، عسل مى
ضله قلب و تشديد فعاليت آن، پيشگريى از ضايعات حتت دهاىن، زمخهاى بعد از عمل در نوزادان، تقويت ع

 سازى سريع قدرت حتليلدوابره

 189، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

رفته پريان و كودكان موثر ابشد. و موم عسل نيز در ترّشح بيشرت بزاق، فعاليت ترشى معده، حمرك روده در اجنام 
 دندان ابشد. ها و متيزىوظايفش و سفت شدن لثه

 گريى:نتيجه

اند. و اب توجه اب توجه به اين اصل كه عقيده دارمي پيشوااين مذهىب ما عامل به مهه علوم و آگاه از متام فنون و رموز بوده
هاى گسرتده ديگر به تواند اب بررسىچنني فيه شفا للناس، دانش پزشكى مىبه بررسى مقاالت در زمينه عسل و هم

 هاى گوانگون استفاده منايد.عسل در زمينه هاى متنوع دست ايبد و از آن براى درمان بيمارىاسرار ماده 

 190، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج
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 عسل، معجزه قرآىن و أتثري آن بر ريسك فاكتورهاى قلىب عروقى
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237سيده زهرا يعقوىب

 

 چكيده:

 شود.انتواىن و مرگ زودرس حمسوب مىترين علل آترواسكلروز يكى از شايع

از فاكتورهاى خطر  CRP 238ها، چاقى، دايبت، افزايش سطحها و متابوليسم چرىباختالل در ليپوپروتئني
 اى نقش مهمى درشود. تغيري در عادات تغذيهآترواسكلروز حمسوب مى

                                                           
233  (1.)PHD .تغذيه 
 (. دكتراى عمومى.2)  234
235  (3.)PHD .بيوشيمى بالينى 
 (. دانشجوى پزشكى.4)  236
 (. دانشجوى دندانپزشكى.5)  237



______________________________ 
(1.)PHD .تغذيه 

 (. دكرتاى عمومى.2)

(3.)PHD .بيوشيمى ابليىن 

 (. دانشجوى پزشكى.4)

 (. دانشجوى دندانپزشكى.5)

(6.)Reactive protein رود.هاى فاز حاد كه در جراين التهاب ابال مىيكى از پروتئني 
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برخوردار بوده و در طب نوين نيز اى هاى مضر و وزن دارد. عسل طبيعى در اتريخ طب از قدمت ديرينهكاهش چرىب
عروقى مورد توجه قرار گرفته است. اين مطالعه اب هدف اتثري مصرف  -اتثري آن بر كاهش ريسك فاكتورهاى قلىب

 اجنام شد. Zn 241و FBS 239، CRP،Cu 240عسل طبيعى در مقايسه اب گلوكز بر ميزان وزن ليپيدهاى سرم،

 ها:مواد و روش

 BMI <-52 242نفر از كاركنان دانشگاه علوم پزشكى مشهد اب 55شاهدى  -مورددر اين مطالعه دوسوكور 
گرم عسل طبيعى و    70واجد شرايط به صورت تصادىف به دو گروه آزمايش و كنرتل تقسيم شدند. گروه آزمايش روزانه 

گلوكز وزن، گرم حملول گلوكز را به مدت سى روز مصرف كردند قبل و پس از مصرف عسل و حملول    70گروه كنرتل 
هاى تى گريى شد. جهت جتزيه و حتليل آمارى از آزموناندازه Cuو FBS ،CRP ،Znليپيدهاى سرم،

 معنادار تلقى شد. P >0 /50دانشجوىي جمذور كاى، تى زوجى، و مدل خطى عمومى استفاده شد و

 ها:ايفته

                                                                                                                                                                                     
238  (6.)Reactive protein رود.هاى فاز حاد كه در جريان التهاب باال مىيكى از پروتئين 
239  (1.)Fasting Blood Shuger . 
240  (2.)Cupper . 
241  (3.)Zinc . 
242  (4.)Body Mass Indem  



 LDL 243،CHOI (I(5% /49( و )P >0 /100نتايج پژوهش نشان داد عسل طبيعى ابعث كاهش وزن)
44/ 0 )244،TG (I 01 /18 )245 شده بود مهچننيCRP نيز پس از مصرف عسل 

______________________________ 
(1.)Fasting Blood Shuger . 

(2.)Cupper . 

(3.)Zinc . 

(4.)Body Mass Indem  

(5.)Low Density Lipoprotein . 

(6.)Cholestrol . 

(7.)Three Glycerid . 
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 مهراه بود. Chol ,TG ,LDLكاهش ايفت در مقايسه مصرف گلوكز اب افزايش وزن

 گريى و پيشنهاد:نتيجه

 -هاى قلىبارىيسك بيمتواند ر كاربرد عسل طبيعى به عنوان يك ماده غذاىي ارزمشند در رژمي غذاىي كليه افراد مى
ى از ر پيشگري وثرى داستفاده از عسل طبيعى به عنوان جايگزين گلوكز نقش معروقى را كاهش دهد. توصيه به 

 تواند داشته ابشد.آترواسكلروز مى

 واژگان كليدى:

 آترواسكلروز، عسل طبيعى، گلوكز

 مقّدمه:

                                                           
243  (5.)Low Density Lipoprotein . 
244  (6.)Cholestrol . 
245  (7.)ree GlyceridTh . 



 سابقه اترخيى عسل در طب

است. در مصر قدمي  هاى بسيار دور در اكثر جوامع مصرف درماىن داشتهبه موجب اسناد ابستاىن عسل از زمان
 عسل به عنوان يك ماده غذاىي، مصرف درماىن نيز داشته است.

ها، چشم و هاى دستگاه گوارش، كليهها، بيمارىترين سند پزشكى مصر نقش عسل در درمان انواع زخمدر ديرينه
 ها بيان شده است.ديگر اندام

سازد حافظه را نريو است كه جواىن را جاويدان مىعسل خوراكى »نويسد: ابو على سينا دانشمند بزرگ ايراىن مى
گشايد. به عقيده وى عسل داراى خاصيىت كند، انديشه را اپك و زابن را مىخبشد و گذشته را در خاطر زنده مىمى

 (1سازد. )كن مىاست كه درد را ريشه
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منوده است و خود آن را به ابستان كه عسل را براى درمان بيشرت دردها جتويز مىكننده پزشكى بقراط بزرگرتين اصالح
كرده است. اب هنايت دقت مشاهده كرده بود كه عسل داراى ارزش غذاىي بسيارى است و در مقدار زايد مصرف مى

 (2درمان بسيارى از بيمارى هاى كاربرد دارد. )

هاى كهن قوم اسالو، كتاب هاى قدميى يوانن و روم در افسانهدر نوشتهدر كتب آمساىن، قرآن كرمي، اجنيل، تورات، 
 مقدس هندوان و ... از عسل به عنوان ماده مقوى و شفاخبش ايد شده است.

كتاب اجنيل عسل را مظهر فراواىن و نعمت ذكر كرده است در قرآن كرمي هم مكرر از عسل به عنوان موهبت اهلى و 
 يك سوره به انم زنبور عسل اختصاص ايفته است. شفاخبش ايد شده است و حىت

 فرمايد:سوره حنل مى 69و  68خداوند در آيه 

َجِر َو ممَّا يَ ْعرُِشوَن* مُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ  َو أَْوحى ِذي ِمَن اجْلِباِل بُ ُيواتً َو ِمَن الشَّ  الثََّمراِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبَُّك ِإىَل النَّْحِل َأِن اختَِّ
ُرونَ بِِّك ُذُلاًل خَيْرُُج ِمْن بُُطوهِنا َشراٌب خُمَْتِلٌف أَْلوانُُه ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ ِف ذِلَك آَليًَة لَِقْوٍم ي َ رَ   َتَفكَّ

سازند. مى« مردم»هاىي كه ها و درختان و داربستو پروردگار تو به زنبور عسل وحى و اهلام غريزى منود كه از كوه»
هاىي را كه پروردگارت براى تو تعيني كرده است، براحىت برگزين. سپس از متام مثرات و شريه گلها خبور و راههاىي خانه
 شود كه در آن شفا براى مردم است.هاى خمتلف خارج مىاز درون شكم آهنا، نوشيدىن اب رنگ«. بپيما

 «انديشند.به يقني در اين امر، نشانه روشىن است براى مجعيىت كه مى



 هاى گوانگون اب خواصاب توجه به اين آيه الزم است به اين نكته توجه شود كه عسل
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اس نتايج ما براسا...  گوانگوىن وجود دارند مثل عسل گل سرخ، عسل گل ايس، عسل اكاليپتوس، عسل زير فون، و
 ه عبارتبين آيه در ا اى خمتلف به دست آيد. و خداوند متعالهحمققان هبرتين نوع عسل آن است كه از شهد گل

اى نشسته و از و مثره ى چه گلبر رو  به اين نكته اشاره دارد. رنگ عسل نيز برحسب آنكه زنبور «ِمْن ُكلِّ الثََّمراتِ »
 ابشد.آن استفاده كرده است. متفاوت مى

ز عسل را براى  در اين آيه نيفرمايد مهچننيبيان مى َشراٌب خُمَْتِلٌف أَْلوانُهُ  خداوند در آيه مذكور اين نكته را اب عبارت
اش كاىف است گىفع گرسنراى ر بگويند هر زنبور عسل و جالب اينكه زنبور شناسان مى )لِلنَّاِس( كندها ايد مىانسان

يلومرت راه ك  4نشيند و نجاه گل مىروى دو اي سه گل بنشيند در حاىل كه هر ساعت به طور متوسط روى دويست و پ
 كنند.ىها تالش مسانكنند بلكه براى سالمىت مهه انپيمايد. چون زنبورها تنها براى خود عسل توليد منىمى

شىن براى شانه رو را ن داند و اين امرو ابالخره در انتهاى آيه خداوند متعال عسل را شفاخبش براى مردم مى
رُ يَ تَ  يِه ِشفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ ِِف ذِلَك آَليًَة لَِقْومٍ فِ  كند.انديشمندان ذكر مى  ونَ َفكَّ

 احاديث:

246)رسول اّلّل: عليكم ابلشفاءين: العسل و القرآن(.
 

 پيامرب خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم: بر مشا ابد دو درمان: عسل و قرآن

 بيا(.نرك عليه سبعون اب، و قد الوجاعاىف العسل، فيه شفاء من )عنه صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم: ان اّلّل جعل الربكه 

پيامرب خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم: خداوند بركت را در عسل قرار داده است، درمان دردها در آن است و هفتاد 
247اند.پيامرب دوام سودمندى آن را از خداوند خواسته

 

______________________________ 
 .28102، ح 8، ص 10العمال، ج (. كنز 1)

 عن االمام الرضا عليه الّسالم. 1173، ح 359، ص 10(. مكارم االخالق، ج 2)

                                                           
 .28102، ح 8، ص 10(. كنز العمال، ج 1)  246
 عن االمام الرضا عليه الس الم. 1173، ح 359، ص 10(. مكارم االخالق، ج 2)  247
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 صدر(.)عنه صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم: نعم الشراب العسل، يرعى القلب و يذهب برد ال

كند و سردى سينه را از سّلم: عسل چه خوب نوشيدىن است! قلب را مراقبت مىپيامرب خدا صّلى اّلّل عليه و آله و 
248برد.بني مى

 

 ب(.القل )االمام على عليه الّسالم: العسل شفاء من كل داء و ال داء فيه يقل البلغم و جيلو

دل را جال  كند وامام على عليه الّسالم: عسل شفاى هر بيمارى است و بيمارى هم در آن نيست بلغم را كم مى
249دهد.مى

 

 )االمام الصادق عليه الّسالم: ما استشفى الناس مبثل العسل(.

250اند.امام صادق عليه الّسالم: مردم به چيزى مهانند عسل درمان جنسته
 

 كاربرد عسل در طب نوين:

و درماتيت  251هاى پوسىت، بيماريهاى قارچى، پسورايزيسمورد توجه قرار گرفته است. عسل در هببود انواع زخم
 (3و ... به كار رفته است. ) 252آتوپيك

هاى دستگاه گوارش و خاصيت عسل بر عليه برخى حمققان اتثري آن را در هببود عملكرد ريوى، بيمارى
ويژگى آنىت ابكرتايل آن، اثرات ضد التهاىب و اثرات آنىت اكسيدانت موجود در آن مورد بررسى  253هليكوابكرتپيلورى،

 (4)اند. قرار داده

 روش كار طرح پژوهش:

______________________________ 
 .295، ص 62(. حبار االنوار، ج 1)

 .18، ح 294، ص 66(. حبار االنوار، ج 2)

                                                           
 .295، ص 62(. بحار االنوار، ج 1)  248
 .18، ح 294، ص 66(. بحار االنوار، ج 2)  249
 .1، ح 332، ص 6(. الكافى، ج 3)  250
251  (4.)Psoriasis . 
252  (5.)Atopic dematit . 
253  (6.)Helicobacter pylori . 



 .1، ح 332، ص 6(. الكاىف، ج 3)

(4.)Psoriasis . 

(5.)Atopic dematit . 

(6.)Helicobacter pylori . 
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 مقّدمه:

 CRP ,Cu ,Znمطالعه حاضر كه يك مطالعه كارآزماىي ابليىن دوسوكور كه اب هدف تعيني مصرف عسل بر
,FBS ,Chol ,TG ,HDL ,LDL  20نفر در گروه مداخله و  40نفر كه  60بود روى  25و وزن افراد اب 

گرم عسل   70ز يك ماه مصرف ها كه طى پس انفر در گروه شاهد قرار گرفتند اجنام شد پس از مجع آورى داده
 SPSSافزار آمارىها از نرمطبيعى و حملول گلوكز به دست آمد مورد جتزيه و حتليل آمارى قرار گرفت در حتليل داده

 دار تلقى گرديد.% به عنوان نتايج معىن5استفاده شد و مقدار احتمال كمرت از 

 ها:منابع داده

 قائم و امام رضا عليه الّسالم كه واجد شرايط منونه پژوهش بودند. جامعه پژوهش: كليه كارمندان بيمارستان

 حميط پژوهش: خبش بيوشيمى واقع در آزمايشگاه مركزى بيمارستان امام رضا

 معيارهاى ورود به مطالعه:

 سال 20 -65مرد و زن بني سنني  -1

  BMI <-52داشنت -2

 كاركنان دانشگاه علوم پزشكى مشهد  -3

 داوطلب جهت شركت در مطالعهرضايت  -4

 نفر از جامعه پژوهش كه شرايط ورود به مطالعه را دارا بودند. 60منونه پژوهش: تعداد 

 حجم منونه: اب توجه به مقاله
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قرار گرفته بود كه  نفر 7به دست آمده بود تعيني شد كه در آن مقاله در هر گروه  FBSدارى روىكه نتايج معىن
نفر در  20و در گروه شاهد  40هفته پيگريى شده بود ما براى دقت بيشرت حجم منونه در گروه مورد  2براى مدت 

 نظر گرفتيم و مدت زمان پيگريى يك ماه در نظر گرفته شد.

 گريى:روش منونه

ور تصادىف به دو گروه تقسيم كرده به  مبتىن بر هدف به طورى كه افراد داراى اضافه وزن و چاق را انتخاب و به ط
 شود.گروه آزمايش عسل و به گروه كنرتل گلوكز )دارومنا( داده مى

 هاى آزمايشگاهى.آورى اطالعات: به صورت فعال و اب استفاده از پرسشنامه و روشروش مجع

 متغريها:

 FBS ,BMI ,CRP ,Cu .Zn ,Chol ,TGمتغري وابسته: شامل وزن، درصد چرىب بدن، وزن چرىب بدن،
,HDL -C ,LDL -C  

 متغري مستقل: مصرف عسل طبيعى اي گلوكز

 گر: سن، جنسمتغريهاى مداخله

 روش اجراى طرح:

هاى قائم و امام رضا كه در طيف سىن نفر از كاركنان دانشگاه علوم پزشكى مشهد از بيمارستان 60در اين پژوهش 
اند به پژوهش ابشند و خود داوطلب شركت در طرح حتقيقاتى شده سال قرار داشتند و واجد شرايط منونه 20 -65

 صورت تصادىف به دو گروه آزمايش و
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گر اب تكنيك آمارى در مرحله آانليز حتت نظر قرار گرفت )علت انتخاب  كنرتل تقسيم شدند كنرتل متغريهاى مداخله
آشناىي بيشرت آهنا اب مسائل علمى و احتمال مهكارى بيشرت آهنا بود دو نفر از گروه  كاركنان دانشگاه علوم پزشكى

آزمايش طى آزمايشات مبتال به دايبت تشخيص داده شدند كه حذف شدند و يك نفر از گروه كنرتل نيز طى 
م پيگريى از آزمايشات مبتال به دايبت تشخيص داده شد كه حذف شد و دو نفر ديگر از گروه كنرتل به علت عد

- HDLمطالعه خارج شدند. قبل از هرگونه مداخله و پس از آن منونه خون افراد هر گروه از نظر ماركرهاى شيمياىي



C ,FBS-C ,LDL  )254(TG ,Cholesterol و فاكتورهاى التهاىب مثل ,CRP  و عناصر كمياىب
مورد بررسى قرار گرفت قبل و بعد از مداخله وزن و قد افراد، درصد چرىب، وزن چرىب افراد دور كمر و  Zn ,Cuمثل

 گريى شد.دور ابسن اندازه

)اب غلظت معادل عسل  حملول گلوكز kg 2عسل طبيعى و به افراد گروه كنرتل kg 2به افراد گروه آزمايش معادل
د كيفيت عسل هاى استاندار ه به اثر عوامل خمتلف در كيفيت عسل آزمايشطبيعى داده شد( الزم به ذكر است اب توج

 اجنام شد.

لى ليرت آب مي 250اخورى( را در گرم از ماده مزبور )معادل سه و نيم قاشق غذ  70افراد گروه آزمايش و كنرتل روزانه 
 سبو )حملول گلوكز(و پالروز استفاده كردند مصرف صحيح عسل  30)يك ليوان متوسط سرپر( حل كرده و به مدت 

چنني براى . همل شدكننده در طرح كنرت به صورت مرتب توسط متاس تلفىن و اي حضور در حمل خدمت افراد شركت
نگى ف و چگو ى مصر كنندگان در خصوص اهداف طرح اطالع از مراحل اجنام كار چگونگتوجيه هرچه بيشرت شركت

كنندگان شركت مى بهمشكل و رضايت آهنا از شركت در طرح فر  متاس اب مسئوالن طرح در صورت اجياد سوال اي
 كنندگاناعطاء شد و شركت

______________________________ 
(1.)High density lipoprotein  
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كنندگان داده شد شركت ا بهبدر صورت متايل به مهكارى ات انتهاى طرح آن را امضاء كرده و اتريخ مراجعه بعدى كت
س از يك ماه اطالع بود. پالزم به ذكر است حتقيق بصورت دوسوكور اجنام شد و حمقق از گروه شاهد اي آزمايش ىب

رصد چرىب، وزن دفراد و اوزن  وهاى خون افراد جهت بررسى فاكتورهاى ذكر شده مورد ارزايىب قرار گرفت دوابره منونه
 سن اندازه گرفته شد.چرىب، دور كمر و دور اب

 ها:روش جتزيه و حتليل داده

ها و كدگذارى اطالعات وارد رااينه شد پس از حصول اطمينان از صحت در اين پژوهش پس از گردآورى داده
- chiها از آزموناستفاده شد در حتليل داده SPSSافزار آمارىها از نرماطالعات جهت جتزيه و حتليل داده

square و آزمونt هاى قبل و بعد از چنني جهت مقايسهمستقل جهت آزمون مهگن در دو گروه استفاده گرديد. هم
مستقل سود بردمي. جهت كنرتل  tزوجى استفاده گرديد و در مقايسه بني دو گروه از آزمون tمداخله از آزمون

                                                           
254  (1.)High density lipoprotein  



درصد و ضريب  5دار جنام شده سطح معىنهاى اگر از مدل خطى عمومى، استفاده شد. در آزمونمتغريهاى مداخله
 درصد مد نظر بوده است. 95اطمينان 

 نتايج

 مشخصات كلى واحدهاى پژوهش

نفر  47( مرد و %43 /6نفر ) 24بود كه از بني آانن  41 /2+ -9 /2كنندگان در پژوهش ميانگني سىن شركت
 ( p -0 /21جنس در دو گروه نشان نداد)دارى را از نظر ( زن بودند. آزمون كاى دو اختالف معىن56% /3)
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- tبود آزمون 42 /4+ -8 /7و در گروه كنرتل  u 01 /6 5/ 83كنندگان در گروه آزمايشميانگني سىن شركت
student دارى از نظر سن)(هيچ اختالف معىنp 0 /51 وBMI ()p 0 /60 در دو گروه نشان نداد 

 يج در گروه كنرتل )گلوكز(نتا

 Chol ,TG، وزن چرىب، درصد چرىب، دور كمر، دور ابسن نسبت دور كمر به دور ابسن، BMIميانگني وزن،
,LDL -C ,HDL -C 46دارى پس از مصرف گلوكز نداشت اگرچه در گروه كنرتل وزن )تفاوت معىن/ 

0%(،)I 0 /63) BMI ( ا%2 /99( وزن چرىب )%0 /83، وزن بدن ).فزايش نشان داد 

 نتايج در گروه آزمايش )عسل(:

( وزن چرىب نيز بصورت P >0 /100دارى پس از مصرف عسل كاهش ايفت)بصورت معىن BMIميانگني وزن و
( . اما درصد چرىب، دور كمر، دور ابسن، نسبت دور كمر به P >0 /20دارى در گروه عسل كاهش ايفت)معىن

 Pدار كاهش ايفت)ها فقط ترى گليسريد بصورت معىندارى را نشان نداد از بني ليپوپروتئنيدور ابسن كاهش معىن
 (I 2( و افزايش)I 0 /44كلسرتول  I 5 /94) LDL -C( هرچند مصرف عسل ابعث كاهش)30/ 0<

HDL -C  د.شده بو 

 : مقايسه ميانگني اپرامرتهاى ابليىن و آزمايشگاهى قبل و بعد از مداخله متغريها در گروه آزمايش1جدول 
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دار بوده داراى تغيريات معىن TG Zn ,w /h ratio ,Hip ,Wf ,BMIدر گروه آزمايش متغريهاى وزن،
  76 /94+ 9 /3بود كه پس از مصرف عسل به  77 /81+ 9 /53آزمايش  است. ميانگني وزن اوليه در گروه

 ( p >0 /100دار بوده است)زوجى ميزان كاهش وزن معىن tكاهش ايفت كه براساس آزمون

 /8+ 36 /1بوده است كه پس از مصرف عسل به  30 /14+ 3 /14قبل از مصرف عسل برابر  BMIميانگني
 ( p >0 /100دار بوده است)جى اين اختالف معىنزو  tكاهش ايفت براساس آزمون  29
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زوجى  tبود كه آزمون 25 /53+ 5 /99و پس از مصرف عسل  26 /30+ 45 /96ميانگني وزن چرىب اوليه 
 ( p I 2دارى را نشان داد)اختالف معىن

( به صورت P 0 /900و نسبت دور كمر به دور ابسن)( p 0 /10زوجى ميزان كاهش دور ابسن) tبراساس آزمون
 /68+ 68 /16و پس از مصرف عسل برابر  153 /26+ 81 /04اوليه برابر  TGدار بوده است. ميزانمعىن

( . ميانگني غلظت سرمى p 0 /30دار كاهش داد)را به صورت معىن TGبوده است مصرف عسل ميزان 136
 tرسيد آزمون 782 /17+ 93 /07و پس از درايفت آن به  858 /25+ 105 /172روى قبل از مصرف عسل 

 ( p 0 /600دارى را نشان داد)زوجى اختالف معىن

 مهچنني تغيريات متغريها در گروه كنرتل نيز مورد مقايسه قرار گرفته است كه نتايج در جدول ذيل آمده است.

 وه كنرتلمقايسه ميانگني قبل و بعد از مداخله متغريها در گر  2جدول 
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 LDL، درصد چرىب، وزن چرىب، دور كمر و دور ابسن و BMIها وزن،براساس نتايج حاصل از جتزيه و حتليل داده
 پس از درايفت حملول گلوكز افزايش ايفت. FBSو Cholو

 /1كه پس از درايفت حملول گلوكز به   بوده است 87 /62+ -11 /67ميانگني وزن اوليه افراد در گروه كنرتل 
 ( p I 7دار نبود)زوجى معىن tكه اين اختالف براساس آزمون  88 /11+ -12

 نيز افزايش ايفت. BMI ،(p 0 /5) BF ،(p 0 /61) WF (p 0 /2ميزان)

نيز پس از  - p( )40/ 0( و نسبت دور كمر/ دور ابسنp 0 /61( ، دور ابسن)p 0 /51اندازه دور كمر)
 مصرف حملول گلوكز افزايش نشان داد.



بوده است   129 /41+ -48 /73و پس از درايفت حملول گلوكز  127 /23+ -40 /49اوليه  LDLميانگني
 دار نبود.زوجى معىن tكه ميزان تغيريات آن براساس آزمون

 /29+ -46 /46رايفت عسل و پس از د 220 /17+ -39 /48اوليه در گروه آزمايش برابر  CHolميانگني
 دار نبودهزوجى معىن tشده است كه اين ميزان افزايش براساس آزمون 223
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 ( p 0 /5است)

( و P 0 /38( ميزان غلظت سرمى مس)p 1ميزان روى قبل و پس از درايفت حملول گلوكز اختالف نشان نداد)
 دار نبود.زوجى اين اختالف معىن t( نيز كاهش نشان داد كه براساس آزمونp 0 /79نسبت روى به مس)

 /3و پس از درايفت حملول گلوكز برابر  86 /47+ 9 /67در گروه كنرتل قبل از درايفت حملول گلوكز  FBSميانگني
 دار نبود.زوجى اين اختالف معىن tشد براساس آزمون 87 /24+ 80

قبل و بعد را در كليه افراد حماسبه و اختالف اجياد شده بر اثر مداخله را در دو   در جدول ذيل اختالف 3جدول 
 گروه مقايسه منودمي. در حتليل چند متغريه، متغريهاى سن و جنس نيز كنرتل گرديدند.
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 دار بود.راى تغيريات معىندا WF Iو BMI ,BWبراساس نتايج حاصل از آزمون چند متغريه، متغريهاى

 0 /75+ -2 /16و در گروه كنرتل  0 /76+ -1 /97( در گروه آزمايش WFميزان ميانگني اختالف وزن چرىب)
 ( P 0 /700دارى بني دو گروه مشاهده نشد.)بود اب استفاده از آزمون چند متغريه اختالف معىن
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 0 /27+ -1 /77و در گروه كنرتل نيز  0 /8+ -2 /76ميانگني درصد چرىب در گروه آزمايش ميزان اختالف 
  P 0 /90دارى را در دو گروه نشان ندادبوده است نتيجه آزمون چند متغريه اختالف معىن

و  ( در دp 0 /1( و نسبت دور كمر به دور ابسن)p 0 /2( و دور ابسن)p 0 /3ميزان اختالف ميانگني دور كمر)
 دار نبود.گروه معىن

 HDL (p 0 /67) ،TG (p 0 /24) LDL )p 0 /61( ،0 /22) FBS (p 0ميزان اختالف ميانگني
/46( Chol )P دارى را نشان نداد.گر و اب استفاده از آزمون چند متغريه تغيري معىناب كنرتل متغريهاى مداخله 



( p 10 /25( و نسبت روى به سن)p 0 /08( ، مس)p 0 /19ميزان اختالف ميانگني غلظت سرمى روى)
 دارى را نشان نداد.براساس آزمون چند متغريه تغيري معىن

 ( p 0 /31دار نشد)نيز براساس اين آزمون معىن CRPميزان اختالف

شد.  TG ,Chol ,LDLدارى، در كاهش ميزان وزن چرىب،در جنس زن مصرف عسل ابعث تغيريات معىن
 شده بود. BMIدارى در ميزان وزن ومصرف عسل در جنس مرد ابعث كاهش معىن

در جنس مرد در گروه كنرتل پس از مصرف گلوكز  FBS ,LDL Cholو TG ,LDL ,WF Iميزان وزن،
 افزايش ايفت ..

( ، FBS P 0 /69) وChol (P 0 /5) TG )P 0 /9( LDL )p 0 /4چنني اپرامرتهاى آزمايشگاهىهم
 TG ,LDLدار نبود. ميزان وزن،( پس از مصرف حملول گلوكز افزايش ايفت كه ميزان آن معىنP 0 /8) CRPو

,WF I وLDL Chol ،FBS .. در جنس زن در گروه كنرتل پس از مصرف گلوكز افزايش ايفت 
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 )BMI (P 0 /33) BF )p 0 /3، (P 0 /3زن)در جنس زن گروه كنرتل مصرف حملول گلوكز ابعث افزايش و 
،(P 0 /50) WF (دور كمر ،P 0 /58( دور ابسن ، )0 /65-(،)P 0 /4) LDL )P 0 /65( HDL 
،(P 0 /89) TG ،(P 0 /5) Chol ،-0 /69 FBS (P (وP 0 /8) CRP .شد 

 گريىحبث و نتيجه

 اتثري عسل بر كاهش وزن

اى ات كنون در اين زمينه اجنام نشده است. مصرف عسل بر كاهش وزن هيچ مطالعهها پريامون اتثري برطبق نتايج بررسى
 پردازمي.توانند در كاهش وزن توسط عسل مرتبط ابشند مىدر اينجا به عواملى كه مى

 شوندامسوالريته، اسيديته و توليد پراكسيد هيدروژن به عنوان فاكتورهاى مهمى تلقى مى -1

 تواند جذب كربوهيدرات را در لومن روده، تعديل كند.امسوالريته ابالى عسل مى

 تواند يك علت ديگر براى كاهش وزن حمسوب شود.اتثري عسل بر كاهش سطح گلوكز خون مى -2

توان مطرح كرد اتثري آن بر اشتها است كه در مورد تعدادى از مكانيسم ديگرى كه در مورد علل كاهش وزن مى -3
 اشتهاىي پس از مصرف عسل گزارش شده بود.و ىبكنندگان احساس سريى شركت



 ها و عامل ازاد شدن 259و اندروفني y 258، نورپپتيد257وسروتونني 256و دواپمني 255نوراپى نفرين -4

______________________________ 
(1.)Nor epine phrine . 
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 اى موثرند.مواد شيمياىي هستند كه در رفتار تغذيه 260هاكورتيكوتروپني

 مقدار سروتونني افزايش ژيك وطرح اين فرضيه كه تركيبات موجود در عسل اب اتثري بر مسريهاى آدرنرژيك و دواپمينر 
 (5ترى دارد. )عات گسرتدهشود نياز به مطالاى مىاشتهاىي و هببود رفتار تغذيهابعث ىب yو كاهش نروپپتيد CRFو

و  262شود. و در تنظيم اشتها موثر است. ژرلينگهورموىن است كه توسط ابفت چرىب ترّشح مى 261لپتني -5
هاى ديگرى هستند كه در تنظيم وزن موثرند. اين فرضيه كه تركيبات انشناخته موجود در عسل اب هورمون 263رسيستني

 (5هاى بيشرتى دارد. )زن دخيل ابشند نياز به بررسىتواند در تنظيم و هاى ذكر شده مىاتثري بر هركدام از هورمون

 اتثري عسل بر ميزان ليپيدهاى خون: -

( . ميزان  p >0 /30دار پس از مصرف عسل كاهش ايفت)در پژوهش اجنام شده ترى گليسرييد به صورت معىن
رى مالحظه دابوده است كه تغيريات معىن HDL (I 2( و افزايش)%0 /44كلسرتول )  LDL (I 5 /94كاهش)

 نشد.

  صرف عسل طبيعى در افراد سامل ابعثو مهكارانش اجنام شده بود م Al -wailiدر مطالعه ديگرى كه توسط
شده بود كه  %2به ميزان  LDL% و افزايش7و كاسنت كلسرتول  LDL (I( كاهش)%2كاهش ترى گليسرييد )

 دار نبود. در مقايسه اب گروه عسل گروهى كهمعىن

______________________________ 
.Dopa min . 

                                                           
255  (1.)Nor epine phrine ..Dopa min . 
256  (1.)Nor epine phrine ..Dopa min . 
257 .Serotonin . 
258 .neuro peptide . 
259 .Endro pnine . 
260  (5.)CRH . 
261  (6.)Leptin . 
262  (7.)Ghreling . 
263  (8.)Resistin . 



.Serotonin . 

.neuro peptide . 

.Endro pnine . 

(5.)CRH . 

(6.)Leptin . 

(7.)Ghreling . 

(8.)Resistin . 
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اى ديگر مصرف عه( در مطال6افزايش ايفت. ) TGو LDLاز عسل صناعى )گلوكز( استفاده كرده بودند ميزان
اب  شد. در بيماران ى بررسىرييدمعسل طبيعى در مقايسه اب گلوكز بر روى بيماران اب هايپر كلسرتميا و هايپرترى گليس

گليسريد رىاهش تگليسريد و مصرف عسل طبيعى ابعث كهايپرترى گليسرييدمى مصرف گلوكز ابعث افزايش ترى
 LDLابعث كاهش و عسل طبيعى LDLران مبتال به هايپر كلسرتومى مصرف گلوكز ابعث افزايششد. و در بيما

 (7% شده بود. )8% و كلسرتول به ميزان 11به ميزان 

صناعى )خملوطى  كز، عسل، گلو ويليام مورين در حتقيقى كه بر روى بيماران اب هايپر كلسرتومى اجنام داد مصرف عسل
واتل رف عسل طبيعى كلسرتول تمورد ارزايىب قرار داد. اب مص CRPبر ميزان لپيدهاى خون واز گلوكز و فروكتوز( را 

8%،LDL   و سطح11كلسرتول %CRP 57%  ( .8كاهش ايفت) 

 راى كاهشتواند توجيهى باتثري عسل طبيعى به عنوان يك عامل آنىت اكسيدانت شناخته شده است كه مى
 (9ها توسط آن ابشد. )ليپوپروتئني

ابشد كه نسل به عنوان ماده حمتوى مواد آنىت مى 264ها از مراحل آغازين فرآيند آترواسكلروزيداسيون ليپوپروتئنياكس
 تواند از پروسه آترواسكلروز پيشگريى منايد.اكسيدانت مى

                                                           
264  (1.)Atherosclerosis . 



، 265هاها و لوكوسيتبطور خالصه در هنگام تشكيل پالك آترواسكلروتيك نوع تعادل بني ورود و خروج ليپوپروتئني
هاى خمتلفى تكثري و مرگ سلوىل، توليد ماتريكس خارج سلوىل و كلسيفيه شدن و اجياد عروق جديد وجود دارد و حمرك

 تواند در پيشگريى ازابشد كه عسل اب اتثري در هركدام از اين مراحل مىابعث آغاز اين فرآيند سلوىل مى

______________________________ 
(1.)Atherosclerosis . 

(2.)Leukocyte . 
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 (10ترى دارد. )آترواسكلروز دخيل ابشد. اثبات اين فرضيات نياز به مطالعات متنوع و گسرتده

  FBSاتثري عسل بر ميزان

دار يزان آن معىنخون شد كه م FBSدر پژوهش اجنام شده مصرف عسل طبيعى در مقايسه اب گلوكز ابعث كاهش
 نبود.

روز سبب   15به مدت  gr /kg 2. 1مصرف عسل طبيعى به ميزان Al -wailiدر پژوهش اجنام شده توسط
 (9شده بود. ) FBS( P >0 /70كاهش)

بررسى قرار   ون موردخقند  در يك مطالعه ديگر اتثري مصرف عسل طبيعى در مقايسه اب ساكارز و فروكتوز بر ميزان
 240، 120، 90، 60، 30، 0ساكارز و فروكتوز و عسل بر ميزان قند خون در دقيقه  gr 57گرفته بود كه اتثري

اكارز شده سه اب سمقاي گريى شد. نتيجه آنكه مصرف عسل ابعث افزايش بسيار جزئى در ميزان قند خون دراندازه
 (11بود. )

تواند در عسل ىماينكه  شد ايواانىي حتريك ترّشح انسولني ابتواند به علت تاتثري عسل در كاهش ميزان قند خون مى
ون پالمسا شود.  خاهش قند تواند ابعث كمواد شبيه انسولني موجود ابشد كه اب اثر بر رسپتورهاى گرينده انسولني مى

سل ع جو كنيم. درتهاى تنظيم ترّشح انسولني جسكه علت كاهش قند خون توسط انسولني را ابيد در مكانيسم
ه ه نياز به مطالعين فرضياد كه تواند بر مراحل تنظيم ترّشح انسولني موثر ابشاى وجود دارد كه مىتركيبات انشناخته

 .بيشرت پريامون آانليز بيوشيمياىي عسل و شناساىي عوامل انشناخته موجود در آن دارد

 جذب كربوهيدارت

                                                           
265  (2.)Leukocyte . 



 بيشرتين ميزان جذب را درشود و گلوكز اب مكانيسم هم انتقاىل اب سدمي جذب مى
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شود اما ها دارد. گاالكتوز نيز مشابه گلوكز اب مكانيسم هم انتقاىل اب سدمي جذب مىمقايسه اب ساير كربوهيدرات
تواند مىابشد و ميزان جذب آن حدود نصف گلوكز است كه شده مىجذب فروكتوز توسط مكانيسم انتشار تسهيل

 (12توجيهى براى علت كاهش قند خون و وزن توسط عسل طبيعى ابشد. )

  CRPاتثري عسل بر -

شده  CRP (p 0 /80در حتقيق اجنام شده مصرف عسل طبيعى در مقايسه اب مصرف گلوكز ابعث كاهش ميزان)
هش ماركرهاى ضد التهاىب است كه اب توجه به نقش فاكتورهاى التهاىب در پديده آترواسكلروز عسل طبيعى اب كا

 تواند در جهت پيشگريى از آترواسكلروز نقش ايفا كند.مى

Al- Waili 

و مهوسيستئني در افراد سامل ارزايىب كرد. و نشان داد  CRPاى اتثري مصرف عسل طبيعى را بر ميزاندر مطالعه
بود. وى در پژوهش  ( شده%6( و مهوسيتئني )7 I) CRPروز ابعث كاهش 15مصرف عسل طبيعى به مدت 

ديگرى مصرف عسل در بيماران اب هايپر كلسرتومى ارزايىب كرد و مشاهده كرد كه مصرف عسل طبيعى ابعث  
 ( شده بود.%75به ميزان ) CRPكاهش

 CRP (Iدر پژوهش ديگرى توسط مورين ويليام مصرف عسل طبيعى در افراد اب هايپر كلسرتومى ابعث كاهش
 (5( شده بود. )75

تواند مربوط به افزايش سطح برخى مطالعات اتثريات ضد التهاىب عسل مورد توجه بسيارى قرار گرفته است. كه مىدر 
 (9ها توسط عسل طبيعى ابشد )آنىت اكسيدانت

 نشان داد كه مصرف عسل طبيعى ابعث افزايش ميزان آنىت اكسيدانت Al -Wailiدكرت
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 PGF 2 a( و كاهش%7( گلواتتيون ردوكتاز )%12(، اوريك اسيد )%3، بتاكاروتن ) C (I 74و ويتامني)ها 
(05 I) ,)PGE 2 )36 I ,Thrombin )I 84(9شود. )) مى 



تواند در توجيه اثر ضد التهاىب عسل ها مىها و كاهش پروستاگالنديناتثري عسل طبيعى بر افزايش آنىت اكسيدانت
 (9)دخيل ابشد. 

 گريى هناىي:نتيجه

دار و كاهش تواند ابعث كاهش وزن به صورت معىندهد كه مصرف عسل طبيعى مىپژوهش حاضر نشان مى
چنني ساير فاكتورهاى التهاىب شود. هم HDLچنني افزايش( و همLDL ,TG ,Cholهاى مضر خون)چرىب

 اب مصرف عسل طبيعى كاهش ايفت. CRPمثل

جه گرفت كه مصرف عسل طبيعى اب تعديل عوامل خطرساز بيمارى هاى قلىب و عروقى ابعث  توان نتيبنابراين مى
 كاهش ريسك ابتال به آترواسكلروز شود.

 كاربرد نتايج:

اب توجه به اينكه خداوند متعال در قرآن كرمي از عسل به عنوان يك ماده شفاخبش ايد كرده است و در اتريخ طب از 
 رسد.شده است توجه به اين ماده غذاىي ارزمشند بسيار ضرورى به نظر مىها استفاده مىعسل در درمان انواع بيمارى

كنند و شود و عموم مردم عسل را مهانند ساير مواد شريين تلقى مىعسل طبيعى يك ماده غذاىي شريين حمسوب مى
چنني كنند همنيز امتناع مى هاى ديگر وحشت دارند از مصرف عسلافراد چاق به مهان اندازه كه از خوردن شرييىن

 پندارند.هاى قلىب و عروقى و بيماران دايبىت نيز اب چنني ابورى مصرف عسل را مضر مىافراد مبتال به بيمارى

 اى صحيح نقش بسيار موثرى در سالمىت و پيشگريى از بسيارىاز آجنا كه عادات تغذيه
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ا دارد و امروزه بسيارى از مواد غذاىي ابارزش غذاىي اپيني جايگزين مواد غذاىي سودمند شده است. بنابراين  هاز بيمارى
ها و سالمت افراد ضرورى به نظر كسب آگاهى و آموزش در زمينه نقش تغذيه صحيح در پيشگريى از بيمارى

 رسد.مى

دهنده آن ش آن مربوط به كدام يك از مواد تركيباى است و اتثري شفاخباينكه عسل حاوى چه تركيباتى انشناخته
ابشد و در پيشگريى و درمان چه دهنده آن مىابشد و اتثري شفاخبش آن مربوط به كدام يك از مواد تركيبمى

توان عسل طبيعى را به كاربرد سواالتى است كه اپسخ به آن نياز به پيگريى و مطالعه وسيع و صرف هاىي مىبيمارى
 طلبد.وان حمققني حمرتم را مىتوجه فرا



ها دارد و امروزه ارىز بيماى صحيح نقش بسيار موثرى در سالمىت و پيشگريى از بسيارى ااز آجنا كه عادات تغذيه
گاهى و آموزش ن كسب آابرايبسيارى از مواد غذاىي ابارزش غذاىي اپيني جايگزين مواد غذاىي سودمند شده است. بن

 رسد.ها و سالمت افراد ضرورى به نظر مىيح در پيشگريى از بيمارىدر زمينه نقش تغذيه صح

 ييم.آاميد است اب ايرى پژوهشگران حمرتم در ادامه اين راه به راز اثر شفاخبش عسل انئل 
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 منابع و مآخذ:

 :الرمحن شرف كندى، هتران(. ابن سينا حسني بن عبدا ... قانون در طب ترمجه عبد 1) )

 (1370سروش 

 .(1366 (. يوريچ ن. داروسازان ابلدار. ترمجه صادق حداد كاوه. هتران: انقالب اسالمى،2) )
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ارزايىب ر و ته انگو ره هسآورى استخراج عصااى از قرآن به روى علم )پژوهشى در ارتباط اب فنهسته انگور دريچه
 خصوصيات ضد ميكروىب، ضد سرطاىن و آنىت اكسيداىن آن(

266امري ساالرى
 

267حممد ابقر حبيىب جنفى
 

268اكرم حيدرى
 

 چكيده:

ه خوىب آمده بب مقدس ن كتاهاى تفكر در ايها را به انديشه و پژوهش فراخوانده و زمينهقرآن كرمي مهواره انسان
ام گرفته در پژوهش اجن كرد.  توان از بطن آايت قرآن استخراجپژوهش را مى هاىاست. اب اندكى اتمل بسيارى از ريشه

هسته انگور  ش عصارهپژوه آورى به وسيله ايده قرآىن مورد بررسى قرار گرفته است. در اينروند رسيدن به يك فن
 هاى ضد ميكروىب، ضد سرطاىن و آنىت اكسيداىنگر مورد آزمونبعنوان يك عصاره معجزه

                                                           
 (. عضو هيات علمى گروه پژوهشى افزودنيهاى غذايى جهاد دانشگاهى مشهد1)  266
 (. عضو هيات علمى گروه علوم و صنايع غذايى دانشگاه فردوسى مشهد2)  267
 (. كارشناس علوم و صنايع غذايى3)  268



______________________________ 
 (. عضو هيات علمى گروه پژوهشى افزودنيهاى غذاىي جهاد دانشگاهى مشهد1)

 (. عضو هيات علمى گروه علوم و صنايع غذاىي دانشگاه فردوسى مشهد2)

 (. كارشناس علوم و صنايع غذاىي3)
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 ابشد.هاى مذكور مىخواص فوق العاده هسته انگور در زمينهدهنده قرار گرفت. نتايج نشان

 ت.ده اسنتايج اين پژوهش جامع در كار پژوهشى صورت گرفته در دانشگاه فردوسى بطور مبسوط آم

 مقّدمه:

ن در آن به انشمندان و دتوان ايفت كه حمققاآورى كمرت زمينه علمى و پژوهشى را مىامروزه اب گسرتش علم و فن
هاى ايفنت دشوارى يگر بررساند و از سوى دنپرداخته ابشند و اين امر پوايىي و پيشرفت سريع علم را مىپژوهش 

راهگشا در طول  بزرگ و هاى علمىافزايد اما قرآن كرمي مهواره خاستگاه و پرورشگاه ايدههاى جديد پژوهشى مىزمينه
ايبيم كه در رمىدده است فته شوليه آهنا از قرآن كرمي گر هاى علمى كه ايده ااتريخ بوده و هست. اب سريى در ايفته

هاى ت حركتنسته اسه تواقدر قوى و جامع بوده است كه به راحىت براى چندين دهاكثر اين موارد ايده اوليه آن
 ه است.نبود آورى مطلوب هدايت و رهربى منايد و صرفا يك ايده خام اوليهعلمى را ات رسيدن به فن

د ضكروىب، اص ميهاى خمتلف حالل استخراج شده و سپس خو ش عصاره هسته انگور بوسيله سيستمدر اين پژوه
 4ز آيه ن پژوهش قرآىن اوليه اييده اگريى و ارزايىب گرديد. اسرطاىن و آنىت اكسيداىن آن بعنوان سه اپرامرت مهم اندازه

 ايد:فرمسوره مباركه رعد استنباط گرديد. در اين آيه خداوند متعال مى

يٌل ِصْنواٌن َو َغرْيُ ِصْنواٍن ُيْسقى ُل بَ ْعَضها  َو ِف اْْلَْرِض ِقَطٌع ُمَتجاِوراٌت َو َجنَّاٌت ِمْن أَْعناٍب َو َزرٌْع َو خنَِ مباٍء واِحٍد َو نُ َفضِّ
269بَ ْعٍض ِف اْْلُُكِل ِإنَّ ِِف ذِلَك آَلايٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقُلونَ  َعلى

 

______________________________ 
 4(، آيه 13(. رعد )1)
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هاى انگور و كشتزارها و خنل هاىي كه دو تنه از يك ريشه هاىي است در كنار يكديگر و ابغ" و بر روى زمني قطعه
امي. ديگر برترى هنادهشوند و در مثره بعضى را بر بعض رسته است اي يك تنه از يك ريشه و مهه از يك آب سرياب مى

هرآينه در اينها براى خردمندان عربهتاست." در اين آيه سه حمصول ابغى و زراعى مهم انگور، غالت و خرما معرىف 
دارد هاى خمتلف اين حمصوالت معطوف مىشده اند. در ادامه، آايت توجه انسان را به گوانگوىن و تنوع در واريته

شود و سپس بطور انخودآگاه و زيباىي نوع انگور خمتلف در دنيا كشت مى 2500د دانيم امروزه حدو بطورى كه مى
سازد كه اين حمصوالت اب متام فراواىن و تعددى كه دارند در يك زمني و بوسيله يك انديشه را بر اين قضيه متمركز مى

شود كه چه چيزى مطرح مى اند. پس از اين بسرتسازى مناسب فكرى اين سئوال براى انسانآب يكسان پرورش ايفته
شود ات در بني عوامل اى از تفكر بر روى انسان گشوده مىسبب اين مهه تنوع و دگرگوىن شده است. آنگاه دريچه

مؤثر بدنبال علت اصلى اين پديده بگردد. بالفاصله قرآن كرمي موضوع برترى برخى از اين حمصوالت را بر برخى ديگر 
توجه بسيارى از  Functional) (Foodزامروزه در دنيا اب انم غذاهاى سالمىتكند كه اين موضوع امطرح مى

ابشند كه براى زا غذاهاىي هستند كه حاوى تركيباتى مىدانشمندان بزرگ را به خود جلب منوده است. غذاهاى سالمىت
ه سئوال قبلى مطرح شده براى منايند. قبل از اينكه ذهن بتواند بسالمىت بدن بسيار مفيد بوده و بعنوان دارو عمل مى

شود كه خداوند عامليان كدام حمصول اي غذاها را بر ديگرى برترى آن اپسخ بدهد اين سئوال مهم و جدى مطرح مى
دهد بر گرى زيباىي كه قرآن مىزا اب هدايتداده است و اساس اين برترى چيست؟ در اينجا حبث غذاهاى سالمىت

 درخشد.داروىي و پزشكى مىاترك علوم جديد صنايع غذاىي، 
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زا خبود گردد كه حجم انبوهى از حتقيقات جديد را مسأله تركيبات سالمىتاب بررسى منابع جديد علمى مشخص مى
اختصاص داده است. و بدين ترتيب قرآن كرمي دنياىي از موضوعات جديد و تفكر خالق را بر روى انسان 

گشايد. اولني سئواىل كه ابيسىت به آن اپسخ داد اين است كه از بني حمصوالت مذكور  جوگر و فكور مىجست
كداميك بر ديگرى برترى دارد مهانند متام موارد ديگر راهگشاترين كار استعانت از سخن معصوم عليهم الّسالم 

آن است. لذا در اينجا در سخن پيامرب اكرم ابشد كه اب قرآن پيوندى انگسستىن داشته و سخنش گشاينده بطون قر مى
هاى مشا انگور و هبرتين طعام مشا انن فرمايند:" اى مردم مهاان هبرتين ميوهبينيم كه مىصّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى

 است."

است" كه عرب  فرمايد )العنب كالشّنان( يعىن" انگور مهانند شّنانو در جاى ديگر امري مؤمنان على عليه الّسالم مى
گونه اهل بيت عليهم الّسالم اين كند. اينها را مداوا مىگويد كه جبز مرگ متامى بيمارىبه اكسري حيات شّنان مى

ها ترين ميوه به انسانسازند و انگور را بعنوان پرفضيلتمناى قرآن راه طوالىن براى اين شناساىي را كواته مىآينه متام
آيد كه اين سبب برترى در كدام جزء انگور هنفته است و در بني تركيبات ين سئوال پيش مىمنايند. حال امعرىف مى

توان پرسش مطرح شده را اپسخ داد. اب توجه به جو منود. اي از خود آيه مىخمتلف انگور كجا ابيسىت آن را جست
وهوا هاى آهنا و نيز آبشيد( زمنيبيان آيه در بني عوامل مؤثر و ضرورى براى رشد )خاك، بذر، آب، هوا و نور خور 



ها و بذرهاى اوليه اين حمصوالت توان به آن رسيد هستهابشد پس تنها عاملى كه پس از تفكر مىو نور يكسان مى
هاى عميق بني حمصوالت خمتلف ها هستند كه سبب پيدايش تنوع و تفاوتابشد، كه متفاوت است و اين هستهمى
توان در هسته گردد راز اين برترى را مىنطور كه از روند رسيدن به موضوع مشخص مىگردند، بدين ترتيب مهامى

 انگور ايفت.
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هاى خمتلف هاى انگور پس از جداسازى از ميوه، شسته و خشك گرديد، سپس بوسيله حاللدر اين پژوهش هسته
هاى مربوط عصاره آن استخراج و حتت شرايط خالء خشك گرديد. آنگاه آزمون)استون، متانول، اتيل استات و آب( 

زا و فسادزاى مواد غذاىي )ساملونالتيفى ميكروب بيمارى 6به خاصيت ضد ميكروىب اب استفاده از كشت سطحى 
رسى گرديد، نتايج موريوم، اشريشياكلى، انرتوابكرت، استافيلوكوكوس اورئوس، ابسيلوس سرئوس و ليسرتاي منوسيتوژنز( بر 

ام پىپى 120العاده اين عصاره بود كه توانست حىت در غلظت انچيز دهنده خاصيت ضد ميكروىب فوقنشان
دهد و توان ابلقوه آن بعنوان يك تركيب ضد ميكروىب )قسمت در ميليون( اثر ضد ميكروىب خوىب از خود نشان مى

 قوى مشخص گرديد.

 DPPHها روش ارزايىب آنىت راديكاىل اب استفاده از معرفى از جديدترين روشدر مورد خاصيت ضد سرطاىن از يك
ابشد. اين معرف يك رايكال آزاد اپيدار است. اب توجه به نتايج بدست آمده عصاره هسته انگور توانست در مى

 درصد خنثى منايد. 95پى پى ام( اين راديكال آزاد را ات حدود  100هاى بسيار اپيني )غلظت

هاى آزاد منشأ دانند كه عمدات از راديكالهاى اكسايشى مىها را تنشآجنا كه دانشمندان علت اصلى انواع سرطان از
تواند اثرات ضد سرطاىن هاى بسيار اپيني مىگردد كه اين عصاره در غلظتگونه استنباط مىگريد لذا اينمى

هاى رمسيت و روش آنىت اكسيداىن عصاره هسته انگور آزموناى از خود نشان دهد. به منظور بررسى اثرات العادهفوق
احياى آهن مورد استفاده قرار گرفت كه در اين موارد نيز خواص آنىت اكسيداىن بسيار خوىب را از خود نشان داد و 

لذا هاى اكسايشى انمطلوب در مواد غذاىي مشخص گرديد. تواانىي عصاره در به أتخري انداخنت و جلوگريى از واكنش
گر در معاجله بسيارى از اى معجزهتواند بعنوان عصارهآيد عصاره هسته انگور مىچنانچه از اين پژوهش برمى

 ها و نيز به منظوربيمارى
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ست اب الطاف ها و فسادهاى اكسايشى مواد غذاىي مورد استفاده قرار گريد. اميد اجلوگريى از وقوع انواع سرطان
كران قرآن كرمي استخراج منوده و در خدمت بشر و بيكران حضرت حق بتوان علوم خالص و گرانبها را از درايى ىب

 جامعه بكار گرفت.



 منابع و مآخذ:

نىت اكسيداىن آ خواص رزايىب. حبيىب، م. و ساالرى، ا. استخراج عصاره هسته انگور اب سيستمهاى خمتلف حالل و ا1
 انمه كارشناسى ارشد.. اپاين1385وىب آن. و ضد ميكر 

 دانشگاه فردوسى مشهد.
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 وا()ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرِفُ  بررسى بزرگرتين دستور آمساىن تغذيه در قرآن

270اكرم سليماىن
 

271منصور حسيىن
 

 چكيده:

و سّلم كالم  ه و آله علياين معجزه بزرگ پيامرب اعظم صّلى اّللّ  هدف اصلى آفرينش جن و انس عبادت است، قرآن
نت وضع نگهداش هبرت داند چه دستورى براىخداست خداىي كه داان به مجيع جهات و حاالت بندگانش بوده و مى

 آيه: اى بشريت الزم است لذا در آايت خمتلف اشاره به اين موضوع داشته است از مجلهتغذيه

272ِت ِمَن الّرِْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنواَو الطَّيِّبا
 

ها كيزهاپيشه از نش مهخواهد و پروردگار دوست دارد دوستاغذاى خوب و رزق طيب را پروردگار براى مؤمنني مى
 خبورند، و آيه شريفه:

______________________________ 
 .(. كارشناس ارشد آمار زيسىت دانشگاه علوم پزشكى كرمانشاه1)

 (. معّلم.2)

 32(، آيه 7(. اعراف )3)
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 (. كارشناس ارشد آمار زيستى دانشگاه علوم پزشكى كرمانشاه.1)  270
 (. معل م.2)  271
 32(، آيه 7(. اعراف) 3)  272



ُه تَ ْعُبُدونَ  273ُكُلوا ِمْن طَيِّباِت ما َرَزْقناُكْم َو اْشُكُروا ّللَِِّ ِإْن ُكْنُتْم ِإايَّ
 

دهد مؤمنني ابيد نشان مىيعىن رزق و روزيهاى اپكيزه را براى خوردن برگزينيد و خدا را شكر كنيد اگر خدا پرستيد، 
اي َبِِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َو ُكُلوا َو اْشَربُوا َو  ترين آيه تغذيه:خوب خبورند و خدا را عبادت كنند. جامع

ترين، توان بزرگرتين، كلىرا مىابشد كه طبق نظر امري مومنان عليه الّسالم آن مى 274ال ُتْسرُِفوا إِنَُّه ال ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ 
اى از اى دانست زيرا هر آيه ديگر زابن گوايى گوشهترين دستور غذاىي بلكه فرمان آمساىن تغذيهترين و عمومىجامع

برانمه پيوسته به دستگاه گوارش است. در آيه فوق به بىن آدم خطاب شده نه به مسلماانن اي مؤمنني كه متام 
ر خلقت و هنگام آفرينش آدم ابو البشر بوده و مورد خطاب، فرزندان حضرت آدم عليه ها مربوط به صدخطاب

 ابشند.الّسالم مى

بر حد  گذارى علمىيهاى ابيد خورد و آشاميد اما اپدهد براى رسيدن به هدف هبداشت تغذيهآيه فوق نشان مى
 اب اىن اسراف كردميستور آمساعتناىي به دروى نكنيد( ضرورى است. يقني است اگر اب ىب)زايده َو ال ُتْسرُِفوا* تشخيص

اىي ستور غذين دها در خصوص بزرگرت توجه به اينكه نسبت به مقررات وضع شده از طرف صانع و خالق انسان
 ند:رمودفخصوص  ها و دردها به سراغمان خواهند آمد. نىب گرامى در ايناعتناىي شده، مهه رنجىب

 شود از چشم بد و پرخورى است"" يك نيمه قربها كه براى امت من حفر مى

ى از حيف و جلوگري  براى وخواه است لذا خداوند فرموده است خبوريد و بياشاميد چون طبيعت حيواىن انسان زايده
و اين مجله  ده است.منو  ورى هنىرويه آهنا، بالفاصله از اسراف و پرخهاى اهلى و مصرف ىبميل و هدر دادن نعمت

 ساده حاوى دستورى هبداشىت

______________________________ 
 172(، آيه 2(. بقره )1)

 31(، آيه 7(. اعراف )2)
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 اند.اى است كه امروزه دانشمندان بعد از حتقيقات طوالىن و گسرتده به آن رسيدهو تغذيه

 اند:ود آوردهخالق" خماى اهاى آزاده در كتاب" سيزاده آملى اين مرد بزرگ و الگوى اخالقى انساناّلّل حسن آيت
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نگفته   گردد، كسىمى شود و جسم در كم خوردن روحرابطه نفس اب خوراك اين است كه روح از پر خوردن جسم مى
و جلام   عث طغيانمرياند و هم ابهم قلب را مىكه شب و روز اب يك دانه خرما به سر بربمي اما طعام بسيار، 

 گسيختگى خواهد شد.

 واژگان كليدى:

 تغذيه، پرخورى، اسالم، قرآن

 توجه اسالم به مواد غذاىي

ار آدمى اتثري ر و كردرفتا خواىب، قدرت كار وخواىب و سنگنيدانيم غذا در قيافه، شادى و غم، كمبدون شك مهه مى
ان طعام، آداب ىي، ميز اد غذاهاى جالىب درابره خوراك، تغذيه، كيفيت مو ساز اسالم توصيهزندگىدارد. در دستورهاى 

(. پروردگار 1، 2) سفره و ... وجود دارد كه نشانگر توجه مكتب وحى به جهات گوانگون نيازهاى بشرى است
 (2ها خبورند لذا فرموده )دوست دارد دوستانش مهيشه از اپكيزه

275 ِمَن الّرِْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنواَو الطَّيِّباتِ 
 

ذاهاى خوب دن از غذت بر لخواهد. اسالم نه تنها اب خوردن و غذاى خوب و رزق طيب را پروردگار براى مؤمنني مى
 (3)ده است ار دااى را مورد ترغيب قر و سازگار خمالف نيست بلكه اب اختصاص آن به مؤمنني چنني تغذيه

ُه تَ ْعُبُدونَ   (2آيه شريفه ) 276ُكُلوا ِمْن طَيِّباِت ما َرزَْقناُكْم َو اْشُكُروا ّللَِِّ ِإْن ُكْنُتْم ِإايَّ
 

______________________________ 
 32(، آيه 7(. اعراف )1)
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اگر خدا پرستيد. مؤمنني ابيد خوب خبورند هاى اپكيزه را براى خوردن برگزينيد و خدا را شكر كنيد يعىن رزق و روزى
و خدا را عبادت كنند. هدف اصلى آفرينش جن و انس براى عبادت است، لذا خوب خوردن و شكرگزارى كردن 

ْنساُن ِإىل (.2(. از مفاد دستور به ظاهر كوچك قرآن )2، 3ابشد )قسمىت از عبادت مى 277َطعاِمهِ  فَ ْلَيْنظُِر اْْلِ
 

                                                           
 172(، آيه 2. بقره) 32(، آيه 7(. اعراف) 1)  275
 172(، آيه 2. بقره) 32(، آيه 7(. اعراف) 1)  276
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خورد،  خورد، چگونه مىآيد كه انسان ابيد به طعامش نظر كند: چه مىطعامش نظر كند( چنني برمى)انسان ابيد به 
خورد و ... اطاعت كند. البته نظر و رؤيت هر دو ديدن است اما" نظر" يك خورد، اب كه مىخورد، كى مىكجا مى

 در نظر گرفت:توان در مورد اين آيه شريفه حاالت زير را ديدن و بررسى علمى است و مى

 ابيد توجه داشت غذاى ما از راهى به دست آيد كه حالل ابشد نه حرام. -1

دهد و كند و چرا انسان را از فساد و تباهى و الغرى جنات مىاش چه مىابيد نظر كند كه غذا در معده و روده -2
شود، رگ رسد، خون مىشود كه يك قسمت آن انخن و قسمىت مو، جاىي به مصرف گوشت و استخوان مىچه مى

 شود.و پى و چشم و گوش و ... مى

 انسان ابيد به غذايش نگاه كند و هنگام غذا خوردن به خوراك خود چشم بدوزد ات دچار سوء هاضمه نشود. -3

 ابيد به غذا نگاه كند ات مهمان انراحت نشود و به رغبت مشغول خوردن ابشد. -4

داند چه انتخاب كند و آجنا از قلت خورد. اينجا از كثرت نوع منىنه چه مىخورد و مهسايه گرسبنگرد كه چه مى -5
 غذا در اين فكر هست كه جواب عيال و كودكان را چه بدهد.

______________________________ 
 172(، آيه 2. بقره )

 24(، آيه 80(. عبس )2)
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توان بر ت كه اثرات خمصوص دارند و برخى از اعمال بدن اب آن ها است و چون مىآدمى را غدد كوچكى اس -6
هركدام از غدد و اعصاب به نوعى به وسيله غذاى خمصوصى اثرى گذاشت لذا غذا اثر غري قابل انكارى بر شخصيت 

 و دگرگوىن آن دارد.

ها آدمى سعى ها و نيكىميان مهه خوىب ابشد مؤثر است. درغذا در وضع چهره و زيباىي كه خواسته مهگاىن مى -7
 كند تندرسىت و زيباىي را انتخاب كند و هر دو اب غذا در ارتباط است.مى

رساند كه از مهه نكته جالب توجه اين است كه خداوند بزرگ در كتابش نفرموده" فلينظر املؤمن اىل طعامه" و اين مى
 (.2، 4ابشند )انسانيت خواسته كه به غذاى خود توجه داشته 

 ترين دستور آمساىنجامع



بُّ اْلُمْسرِفِ  278نيَ اي َبِِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َو ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيُِ
 

از  اميم اي كسى مگرآشخورمي و منىگويند مگر ما منىخوانند و مى( را خوانده و مى2قرن است مردم آيه فوق ) 14
 (.5، 6فرمايد خبوريد و بيا شاميد و پرخورى نكنيد )پرخورى تعريف كرده بود كه قرآن مى

رت ى براى هبداند چه دستور قرآن كالم خداست خداىي كه داان به مجيع جهات و حاالت بندگانش بوده و مى
ترين دستور مىترين و عمو ترين، جامعگرتين، كلىتوان بزر اى بشريت الزم است و اين آيه را مىنگهداشنت وضع تغذيه

رش ه به دستگاه گواه پيوستاى از برانمغذاىي بلكه فرمان آمساىن تغذيه اى دانست زيرا هر آيه ديگر زابن گوايى گوشه
 است.

______________________________ 
 31(، آيه 7(. اعراف )1)
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ن است" زيرا ست اب مو ني دارد" هرچه از غذا و تغذيه استه مهزابن اب حضرت على عليه الّسالم اعالم مىاين آي
ع اى است كه جاميهقرآن آ ا( درفرمايد: )ان ىف القرآن اليه جيمع الطب كله كلوا و اشربوا و ال تسرفو حضرت امري مى

 از متام موارد پزشكى است و آن آيه مذكور است.

 مهم قابل ذكر در آيه شريفه اين است كه: چند نكته

ده شاشاره   آَدَم(*)اي َبِِن  به در آيه فوق به بىن آدم خطاب شده نه به مسلماانن اي مؤمنني. در چند جاى ديگر قرآن
ا ََيْتَِينَُّكمْ  -... اي َبِِن آَدَم ُخُذوا است شود كه متام و معلوم مى  َبِِن آَدَم ...ْد ِإلَْيُكْم اي ملَْ أَْعهَ أَ  -.... اي َبِِن آَدَم ِإمَّ

ليه عرت آدم ان حضها مربوط به صدر خلقت و هنگام آفرينش آدم ابو البشر بوده و مورد خطاب، فرزندخطاب
 ابشند.الّسالم مى

ستىن انش پيوندى انگسددين و  ه ابكدم بوده  سازد پدرشان آها را متذكر مىجنبه اجتماعى دارد زيرا آن )اي َبِِن آَدَم(*
 شندابرتبط مرود كه فرزندان خلف آدم نيز اب خدا و علم داشتند و از اين نداى آمساىن انتظار مى

دهنده نشان )َو ال ُتْسرُِفوا( و يك هنى )ُكُلوا َو اْشَربُوا( و در قسمت دوم دو امر )ُخُذوا( در نيمه اول اين آيه يك امر
اين واقعيت است كه اوال انتخاب مسجد و مقررات مربوط به آن به عنوان يك حميط روحاىن كه هبداشت، لباس، بدن 

اى ابيد خورد و و مسكن و روان در آن رعايت شده، برگزيده شده و دوم اينكه براى رسيدن به هدف هبداشت تغذيه
روى نكنيد( ضرورى است. يقني است اگر اب ال تسرفوا" )زايدهگذارى علمى بر حد تشخيص" و آشاميد اما اپيه
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ها اعتناىي به دستور آمساىن اسراف كردمي اب توجه به اينكه نسبت به مقررات وضع شده از طرف صانع و خالق انسانىب
ما اخالق (. عل5ها و دردها به سراغمان خواهند آمد )اعتناىي شده، مهه رنجدر خصوص بزرگرتين دستور غذاىي ىب

 اند كه از آن مجله صفاى دل است. نىب گرامى اسالمبراى گرسنگى و كم خوردن فوايد بسيارى ذكر منوده

 231، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

دارى است كه ابعث فرمودند: گرسنگى سبب دوام بيدارى است كه آن بذر هر خري و كمك براى هتجد و شب زنده
 (.7است )رسيدن به مقام حممود 

ابيد انسان يك مقدار كمرت از حد معمول غذا خبورد و اسرتاحت بكند ات جنبه حيوانيت او كمرت و روحانيت قوت 
بگريد. اينكه خداوند گرسنگى را براى پذيراىي ميهمان خود اختيار كرده براى اين است كه نعمىت ابالتر و هبرت از 

ها است و در واجب ساخنت روزه منىت از حق ديكرتين اسباب آننعمت معرفت و قرب و لقا نيست و گرسنگى از نز 
 (.8تعاىل بر بشر است )

اى است كه سخن معصومني عليهم الّسالم و بزرگان در مذمت پرخورى براى خواب و خوراك و كار و زندگى اندازه
فرمايند: ماى اخالق خود مىدر كم آن بيم تباهى و در افزون آن بيم رسواىي. آيت اّلّل حسن زاده آملى در كتاب سي

چنان كنيم كه نه به كار شكار آيد و نه تواند سوار را به جاىي بدن ما تور شكار و سوارى راهوار ماست، مبادا اب آن
برساند. البته كسى نگفته كه شب و روز را اب يك دانه خرما به سر بربمي، در حد اعتدال بدن احتياج به تعيش دارد 

(9.) 

 (:7اند )اسالم فرمودهنىب گرامى  -

 پرخورى سبب سنگدىل است -

 داردهيچ چيز را خدا مانند شكم پر دمشن منى -

 فرزند آدم هيچ ظرىف را پر نكرده كه بدتر از شكم ابشد -

 شوداسرار اهلى درون كسى كه شكمش پر ابشد داخل منى -

 اندبيشرت مردمى كه در اين دنيا سري شدند در آخرت گرسنه -

 امياىن بيمناكمپرسىت و پرخواىب و بيكارى و ىبامت خويش بيشرت از هر چيز از شكمبر  -
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 شود از چشم بد و پرخورى استيك نيمه قربها كه براى امت من حفر مى -

 ت.علت، نزد خدا به سخىت منفور اسگرسنگى و خواب بدون خستگى و خنده ىبخوردن ىب -

چيز است كه اگر دارى بر آنچه ندارى غم خمور: راسىت گفتار، حفظ امانت، نيكوىي خلق و عفت در كار و  4 -
 خوراك

 (:3، 10* حضرت على عليه الّسالم به فرزندش امام حسن عليه الّسالم فرمودند )

سفره طعام منشني مگر وقىت  خواهى چهار خصلت به تو بياموزم ات از طب مستغىن شوى، يكى آنست كه بر آاي مى
 كه گرسنه ابشى و دوم اينكه قبل از سري شدن دست از طعام بردار و ...

دارد: خواب كردن بدون بيدارى شب، سه چيز را خدا دمشن مى -(:11* حضرت صادق عليه الّسالم فرمودند )
 موقع و طعام خوردن در وقت سريىخنده ىب

 زندمومن صدمه منى هيچ چيز به اندازه پرخورى به قلب -

(: چون غذا زايد خورى آخر بيمار شوى و چون اندك خورى غذاى بدن 3* حضرت رضا عليه الّسالم فرمودند )
 نشود، دست از طعام خوردن ابيد ابزداشت در جائى كه هنوز رغبت به طعام ابقيست.

اك اين است كه روح از پر خوردن جسم (: رابطه نفس اب خور 12اند )زاده آملى در آاثر خود گفته* آيت اّلّل حسن
گردد، كسى نگفته كه شب و روز اب يك دانه خرما به سر بربمي اما طعام شود و جسم در كم خوردن روح مىمى

 گسيختگى خواهد شد.مرياند و هم اب عث طغيان و جلامبسيار، هم قلب را مى

پيغمرب و امامان توسل  124000ه و هفت آمسان و * ُيىي ابن معاذ بسيار نيكو گفته است كه: اگر به مهه مالئك
 جوىي كه تو را اب نفست مساحمه دهند و نفس را ترغيب
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ات را منايند كه دنيا را ترك كند و در اطاعت خدا درآيد خنواهد پذيرفت اما اگر گرسنگى را شفيع قرار دهى خواسته
 اطاعت خواهد آمد.اجابت كرده و در 

اند هريك علىت را خوانيم كه چون اب بزرگان علم و ادب مصاحبه منوده و راز طوالىن شدن عمرشان را پرسيدهوقىت مى
خوارى و توجه به ماست و لبنيات و براى آن بيان كرده: ازدواج، روزه گرفنت، غذا مرتب خوردن، خواب اندك، خام

 ولند و آن دورى از پرخورى است.... اما مهگى در يك چيز متفق الق



 (14بعضى آداب غذا خوردن در اسالم )

 در چه ابيد خورد: -1

شود حرام دانسته است. نىب گرامى در اسالم ظرىف را كه از پوست حيواانت جنس العني اي ذبح نشده ساخته مى
ز استعمال ظروىف كه ترك داشتند مشردند. و اترين ظرف مىنوشيدند و چنني ظروىف را نظيفاى آب مىهاى شيشهقدح

 فرمودند.به شدت هنى مى

 كجا ابيد خورد:  -2

دور از آلودگيها و گرد و غبار، اب رنگى درخور و مناسب و  -دور از ازدحام و ابزار -دارحمل غذا خوردن ابيد سقف
 وجور ابشد.اى اسالمى و علمى كه در ظاهر هم زيبا و مجعبه طور كلى سفره

 يد خورد؟اب چه اب -3

ها عمل اساسى هضم يعىن جويدن را اجنام ندهند نقطه ديگرى در سراسر لوله گوارشى وجود ندارد كه عمل اگر دندان
دهند اب اينكه هاى كوچك اجنام بدهد. و كساىن كه عمل جويدن را خوب اجنام منىشكسنت غذا و تبديل آن را به ذره

 برد و حال آنكه اب كمرت از اين مقداردر حال گرسنگى به سر مى اند بدنشان مهيشهبه مقدار كاىف غذا خورده
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 آيد.اب خوب جويدن انرژى كاىف و الزم به بدن بدست مى

 چه زماىن ابيد خورد؟ -4

اى ، و لو لقمهروىگويد: صبحانه را خوب انتخاب كن، هروقت گرسنه شدى خبور، از خانه كه بريون مىاسالم مى
 انن خاىل به دهان بگذار و خوردن شام را ترك نكن و لو به اندك غذاىي ابشد.

 اب كه ابيد خورد؟ -5

از كساىن دعوت به ضيافت شود كه از آن سفره نتيجه علمى و معنوى و اي اخالقى گرفته شود، ميز براى حتكيم 
سنگان و آهناىي كه به علت سرگرداىن اي سكونت در اى ابشد و گر مراتب خويشاوندى چيده گردد. غذاى دوستانه

 اند، تغذيه گردند.مناطق خشكى چون بياابن به سوء تغذيه دچار شده

 براى خوردن چه ابيد كرد؟ -6



دعوت را و لو اينكه براى انن و پنريى ابشد ابيد قبول كرد. از پذيرفنت دعوت كافرين و منافقني ابيد عذر خواست 
ابشد. ساعت دعوت ابيد مهزمان اب سفره انداخنت بوده و فاصله نبايد زايد ابشد. مدعوين نبايد  اگرچه هبرتين سفره

 ابيست اطالع دهند.خيلى زود و اي خيلى دير حاضر شوند و اگر أتخري دارند مى

 قرآن و علم پزشكى

 است چرا كه: ها را از پر خوردن اعالم كردهعلم پزشكى و طب نيز پيدايش و ريشه بسيارى از بيمارى

روى نكنيد حكمتش اين است كه در متام خوراكها اسيد استيك وجود دارد فرمايند در خوردن زايدهاگر پروردگار مى -
 و كبد آدمى اب استفاده از اين اسيد كلسرتول ساخته و آن را
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هاى قلىب به ابالى خون يكى از عوامل مساعدكننده بيمارى دانيم كه كلسرتولفرستد و مىمستقيما به خون مى
 (.1، 3خصوص تنگى عروق و سكته قلىب است )

دانش روز به اتزگى توانسته است كشف كند كه عدم اعتنا به مقدار غذاى مصرىف و پرخورى بيش از حد در خانه  -
خوردن آب و زايد خوردن آب سبب دفع مواد گشايد. زيرا پرخورى سبب زايد ها و دردها را به روى انسان مىرنج

روى در خوردن و آشاميدن يك نوع مرگ تدرجيى است كند لذا زايدهشود كه جمددا خوردن آب را اجياب مىالزمى مى
(5.) 

علم پزشكى از مجله علومى است كه قرآن كرمي ابعث رشد چشمگري آن شده است. توجه قرآن به علم در كنار 
هاىي در مسلماانن پديد آورد كه سبب شد جامعه اسالمى در گرامى و اهل بيت عليهم الّسالم، زمينههاى پيامرب  آموزه

 (16مدت نسبتا كواتهى جهش علمى كند و متدن درخشان اسالمى شكل گريد. )
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 گريى:نتيجه

هاى لذيذ خوردن و به مردم خورانيدن و تكليف در خوىب امشود كه طع* از سخنان بزرگان دين و علم چنني معلوم مى
قدر خنورد كه هاى لذيذ را بر خود حرام كردن خوب نيست اما ابيد حالل ابشد و آنو اپكيزگى خوب است و طعام

و از هاى اهلى ابز دارد و مانند حيواانت پيوسته مهتش به خوردن و آشاميدن نباشد بلكه ابيد منظور ااو را از عبادت
 خوردن و آشاميدن حتصيل قوت عبادت ابشد.



تر پسندد روزى مورد اتييد علم قرار گريد اگر چنني بود روز به روز چهره قرآن اتبناك* حمال است آنچه را دين منى
شد. در داد و هبرتش جايگزين آن مىشد بلكه مانند ساير كتب و نوشتجات ارزش خود را بتدريج از دست مىمنى

 توان به صورت:آن، اين معجزه بزرگ پيامرب را مىواقع قر 

شود ها از آن برداشته مىهاىي از دانش اعصار و قرون تصور كرد كه اب گذشت زمان اليهخورشيدى درخشان در اليه
هاى آفاق و شود، و قرآن چون مهاى سعادت نيازمندىو نفوذ و خروج اشعه اتبناك آن خورشيد علمى بيشرت مى

 سازد.ها را منااين مىر پروابل خود گرفته بتدريج اب بلند كردن ابل و پر چهره آنانفس را زي
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 هبداشت و طب در پرتو آايتى از قرآن جميد

279زهرا كرميى سبزوار
 

رصه عه تنها نست كه ها و نيازهاى اساسى مهه عصرهاترين دغدغهبه ژرفاى ماهيت انسان يكى از مهمراهياىب 
گر آفرينش سىت وسازد كه عرصه شناخت جهان بزرگ هاى جدى متأثر مىشناخت انسان از خويشنت را به گونه

 خبشد.وجوگر آدمى روشناىي مىمثال آن را نيز در ذهن و ضمري جستىب

                                                           
 مدرسه علميه نرجس) س( سبزوار. -حوزه 2(. سطح 1)  279



كران علوم خداوندى گر خداوند مهرابن به آدميان و برگرفته از درايى ىباىن از آن جهت كه پيام هدايتدين آمس
ها، مورد توجه است، مهواره به عنوان منبع اصيل، جامع و مطمئن در اپسخ گوىي به نيازهاى معرفىت و معيشىت انسان

 انديشمندان جهان قرار داشته است.

دهد كه خداوند اتكيد زايدى بر سالمىت بندگان خود دارد و چون افراد سامل تواانىي رسيدن بررسى قرآن كرمي نشان مى
رو بر آن شده ات گريزى كواته بر قرآن بزنيم و شود ازاينبه كمال را دارند و جامعه سامل از افراد سامل تشكيل مى

اى كه پيش روى مشاست متشكل از لهپژوهشى خمتصر در رابطه اب هبداشت و طب در قرآن كرمي داشته ابشيم. مقا
 چند

______________________________ 
 مدرسه علميه نرجس )س( سبزوار. -حوزه 2(. سطح 1)
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موضوع است ابتدا: طب را در لغت و در اصطالح تعريف كرده و سپس به بيان امهيت طب در قرآن و رواايت 
 ه چند آيه پزشكى قرآن را به عنوان شاهد مثال بيان كرده است.پرداخته، آنگا

ها و كتىب كه در اين البته اين نكته را ايدآور شومي به دليل در دسرتس نبودن منابع اصيل علمى و حمدود بودن مكان
 طور كه شايسته است به بررسى اين موضوع بپردازمي.امي آنرابطه است نتوانسته

 دارد بعضى از مطالب مطرح شده در اين مقاله از نظر علمى دليل موجهى نداشته ابشد. به مهني دليل امكان

ام. شايد به لطف و عنايت من فقط آن مطالب را كه در رابطه اب موضوع مقاله بوده از كتب گوانگون استخراج كرده
 تر ارائه دهيم.تر و علمىخداوند بتوانيم در آينده حتقيقى متقن

 سالمت و رمحت براى مهه پژوهشگران عرصه علم و دين دارمي. در اپاين آرزوى

 طب در لغت و اصطالح -فصل اول

 خواهاىن تن، عالج كردنطب در لغت به معىن: رفق، مالطفت، داروى اندام، شهرت

علم طب: از علوم طبيعى قدما، علم ابدان، نگاهداشنت تندرسىت است بر تندرستان و زائل كردن بيمارى است از 
 بيماران.



صاحب كشاف اصطالحات الفنون آرد: علم به قوانيىن است كه بوسيله آن چگونگى بدن انسان از حلاظ تندرسىت و 
280عدم آن شناخته شده و ات حد امكان به دست آيد.

 

ها و طريق در جاى ديگر آمده، طب درمان كردن، عالج جسم، در اصطالح، علمى است كه درابره انواع بيمارى
281كند.آهنا حبث مىمعاجله 

 

______________________________ 
 13523، ص 73انمه، انتشارات دانشگاه هتران، چاپ اول، هبار (. على اكرب دهخدا، لغت1)

 1392، ص 1386، سال 26(. حسن عميد، فرهنگ عميد، انتشارات امري كبري، چاپ 2)

 241، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ها مطالعه و حتقيق علمى است كه درابره امراض و طرز مداواى مرض و پيشگريى انخوشى و ابز گفته شده كه
282كند.مى

 

كنندگان جسم هم شامل درمان بيمارهاى جسم و روان است و درمان« طب»هرچند از نظر لغت و متون اسالمى 
ارتباط بسيار نزديكى اب هم « انطب رو »كننده جان، مظهر امساى حسناى اهلى هستند و افزون بر اين اب مانند درمان

موضوع علم اخالق است و « طب روان»دارند. اما اين دو در نوشتارهاى اسالمى دو موضوع مستقل هستند، 
283شود.هاى جسمى مىشود و طب تن مربوط به درمان بيمارىاصطالحا به آن طب اطالق منى

 

 يت طبابت در قوانني اسالمىامه -فصل دوم

 [پزشكىجايگاه دانش  -1]

گى است و واهب زند ورى انسان از مهاست. چراكه فلسفه ساير علوم هبرهدر حوزه علوم، پزشكى، سرآمد مهه دانش
 اين هدف جز در پرتو سالمت جسم و جان ميسر نيست.

 كه از امري مومنان على ابن ايب طالب عليه الّسالم روايت شده كه فرمودند:چنان

 «آيد.لذت زندگى اب عافيت و سالمت به دست مى( »4))ابلعافيه توجد لذه احلياه( 

                                                           
 13523، ص 73نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار (. على اكبر دهخدا، لغت1)  280
 2139، ص 1386، سال 26(. حسن عميد، فرهنگ عميد، انتشارات امير كبير، چاپ 2)  281
 2202، ص 2، ح 81، سال 19(. محمد معين، فرهنگ فارسى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1)  282
 9، ص 1، انتشارات دار الحديث، ج 1384(. محمد محمد رى شهرى، احاديث پزشكى، ترجمه حسين صابرى، چاپ سوم، 2)  283



ىت چون يچ سالمهو نه  كه هيچ دانشى چون جسنت )دانش( سالمت نيستبدان»فرمايد: امام ابقر عليه الّسالم مى
 «سالمت دل

284امام ابقر عليه الّسالم: )من وصيته: و اعلم انه ال علم كطلب السالمه و ال سالمه كسالمه القلب(
 

عمت خداوند گرتين نم، بزر احكام و قوانني اسالمى، تكامل مادى و معنوى جامعه اسالمى است. از نظر اسالفلسفه 
 به انسان سالمت جسم و بزرگرت از آن سالمت جان و خطرانك

______________________________ 
 2202، ص 2، ح 81، سال 19(. حممد معني، فرهنگ فارسى، انتشارات دانشگاه هتران، چاپ 1)

ات دار احلديث، ج ، انتشار 1384(. حممد حممد رى شهرى، احاديث پزشكى، ترمجه حسني صابرى، چاپ سوم، 2)
 9، ص 1

 44، ص 7(. غرر احلكم، ج 3)

 242، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ترين كخطرانو  المىتستر از آن بيمارى جان است. حال هنگامى كه بزرگرتين نعمت ترين بالها، جسم و خطرانك
 بال، بيمارى است، اسالم هم برانمه جدى در اين رابطه دارد.

هاى مهم كمتى و حرسيم كه يكى از اهداف اصلكنيم به اين نتيجه مىهنگامى كه متون اسالمى را بررسى مى
 ان است.ت انسها و أتمني سالماحكام و مقررات اسالمى، طب پيشگريانه، از طريق پيشگريى از بيمارى

المِ  فرمايد:خداوند مى خداوند، هركه را كه از خشنودى او پريوى كند به » 285يَ ْهِدي ِبِه اّللَُّ َمِن ات ََّبَع رِْضوانَُه ُسُبَل السَّ
 «شود.هاى سالمت رهنمون مىوسيله آن )كتاب( به راه

 نمون گردد.المت رهني سمخبش آن، جامعه بشر را به راههاى أتهاى نوراىن و حياتبنابراين آيه، قرآن و برانمه

به مهني دليل در اسالم، آنچه براى سالمت جسم و اي جان خطرانك و زاينبار است حرام اي مكروه است و آنچه 
براى سالمت انسان، الزم و مفيد است، واجب اي مستحب و آنچه سود و اي زايىن براى جسم و اي جان ندارد، مباح 

آورد، البته گاهى اوقات ى، سالمت جسم و جان انسان را به مهراه مىاست پس اجراى دستورات قرآن در زندگ
 كند.خداوند به دليل مسائل تربيىت و طبق حكمت اهلى، فردى را دچار بيمارى مى

                                                           
 44، ص 7(. غرر الحكم، ج 3)  284
 16(، آيه 5(. مائده) 1)  285



ء: املرض و الفقر و فرمايند: )لو ال ثالث ىف ابن آدم ما طاطا راسه شىپيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى
286هم فيه، و انه معهن لو اتب(.املوت، كل

 

ها مهه در انسان هست يندسىت و مرگ اآورد: بيمارى، تهاگر سه چيز در آدميزاد نبود، هيچ چيز سر او را فرود منى»
 «چنان گستاخ است.و اب اين حال، انسان هم

______________________________ 
 16(، آيه 5(. مائده )1)

، 74، سال 7، چاپ 89اى، انتشارات كتابچى، ج ترمجه آيت ا ... حممد ابقر كمره(. خصال، شيخ الصدوق، 2)
 113ص 

 243، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

287فرمايد: )املرض للمومن، تطهري و رمحه(. بيمارى براى مومن تطهري و رمحت است.امام رضا عليه الّسالم مى
 

 ايد:فرممى اهلى كه بر انسان حالل و اي حرام شده،امام رضا عليه الّسالم درابره حكمت مقررات 

حالل كرده، در آن، صالح و بقاى بندگان است و بدان نياز   -تبارك و تعاىل -بينيم هرآنچه كه خداوندما مى»
بينيم هرآنچه كه حرام شده است، بندگان بدان نيازى ندارند موجب تباهى و زمينه گريزانپذير دارند و مى

288«اندانبودى
 

بزرگوار شيخ  ت. حمققحى اساكثر دانشمندان به اين موضوع عقيده دارند كه علم طب، مبدا اهلى دارد و متكى به و 
اثبت است  آن، امرى طب )دانشى( است درست كه آگاهى از»فرمايد: ابره چنني مىدر اين -رمحة اّلّل عليه -مفيد

 «و راه درسىت بدان نيز وحى است.

اند؛ چه آنكه نه براى آگاهى ايفنت از حقيقت بيمارى به كمك ا تنها از پيامربان هبره گرفتهآگاهان اين دانش، آن ر 
شود كه يگانه سان اثبت مىمسع )ادله نقلى( راهى است، و نه براى آگاه شدن به درمان راهى، جز به توفيق، بدين

289ها آگاه است.راه اين آگاهى، شنيدن از مهان خداىي است كه به مهه هنفته
 

كم اين دانش را بسط هاى وحى بوده؛ و جتربه دانشمندان هم به آن افزوده شده و كمبنابراين سرآغاز علم طب، آموزه
 اند.داده

                                                           
 113، ص 74، سال 7، چاپ 89اى، انتشارات كتابچى، ج (. خصال، شيخ الصدوق، ترجمه آيت ا ... محمد باقر كمره2)  286
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 بابت كار خداوند و اولياء خداوند استط -2

______________________________ 
 171 ، ص2، ج هاىنريابقرى، فرا(. جليل رضى الدين، الطربسى دوم، مكارم اخالق، ترمجه سيد ابراهيم م1)

 529ص  ،1381م، اپ دو (. شيخ الصدوق، علل الشرايع، ترمجه حممد جواد ذهىن هتراىن، انتشارات مؤمنني، چ2)

 1373، چاپ چهارم، 75، ص 2(. جملسى، حبار االنوار، انتشارات دار الكتاب اسالميه، ج 3)

 244، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 كند كه فرمود:خداوند است. قرآن كرمي از ابراهيم خليل عليه الّسالم نقل مىطبابت كار 

 «دهد.و چون بيمار شوم، او )خداوند( شفامي مى» 290َو ِإذا َمرِْضُت فَ ُهَو َيْشِفنيِ 

 :پرسيد «از من»ابراهيم خليل عليه الّسالم گفت: پروردگارا درد از كيست؟ )خداوند فرمود(: 

فرمود از من، پرسيد: پس طبيب چه كاره است؟ فرمود: مردى است كه دارو به دست او پس درمان از كيست؟ 
291«.فرستاده شده است

 

اين سخن به اين معناست كه طبابت كار خداوند متعال است و طبيب واقعى اوست و خداوند است كه خواص 
حضرت رسول صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم درماىن را در داروها هناد و در نظام آفرينش براى هر دردى دواىي آفريد. 

فرمود: )لكل داء دواء فاذا اصيب دوا الداء برا ابذن اّلّل(. هر دردى را درماىن است پس چون به دواى درد برسد، به 
292اذن خداوند هببود ايبد.

 

را  دردها و داروها اين اند بتو آرى، خداوند براى هر دردى داروىي قرار داد و به انسان اين استعداد را قرار داد ات
 بشناسد.

 بود كه طبيىب: »فرمايندحضرت على عليه الّسالم در وصف حضرت رسول اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى
نشاند، او اين داغ مى سته بوده ابيهناد و آجنا كبرد، مرهم را درست در جاىي كه ابيد مىطبابت را بر ابلني بيماران مى

 «رساند.هاى انگواي مىهاى انشنوا و زابنفروغ، گوشهاى ىبود در دلمهه كه نياز ب

                                                           
 80(، آيه 26(. شعراء) 1)  290
 53(. محمد محمد رى شهرى، احاديث پزشكى، ص 2)  291
 280ص  86، ج 6، ص 10ار الكتاب علميه، ج (. متقى هنرى، على بن حسان الدين، كنزل العمال، د3)  292



 (293جست.هاى سرگشتگى انسان را مىخربى و جايگاه)اب درمان خوش منزلگهاى ىب

 كنيمهنگامى كه ويژگيهاى ائمه معصومني عليهم الّسالم را به طور صريح و عميق بررسى مى

______________________________ 
 80(، آيه 26شعراء )(. 1)

 53(. حممد حممد رى شهرى، احاديث پزشكى، ص 2)

 280ص  86 ج، 6، ص 10(. متقى هنرى، على بن حسان الدين، كنزل العمال، دار الكتاب علميه، ج 3)

 108(. حممد دشىت، هنج البالغه، خطبه 4)

 245، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

سخنان اين  ودند كهدار ببر ساير علوم از علم پزشكى نيز بواسطه وحى برخور  شومي كه آانن نيز عالوهمتوجه مى
 معصومني هبرتين گواه بر اين مدعاست.

294داند.فرمايند: )ان االمام اذ شاء ان يعلم علم( امام آنگاه كه خبواهد بداند، مىامام صادق عليه الّسالم مى
 

: از من بپرسيد پيش از آنكه مرا از كف بدهيد؛ چراكه در سينه فرمودندحضرت على عليه الّسالم مهواره به مردم مى
آنگاه كه »فرمايند: و امام رضا عليه الّسالم مى 295هاى فراواىن هنفته است.من، به سان درايهاى بيكران دانش

و  سازددارى كارهاى بندگان خويش برگزيد، سينه وى را براى اين كار فراخ مىاى را براى عهدهخداوند، بنده
گذارد و دانش را به گذارد و دانش را در دل او به وديعت مىهاى حكمت را در دل او به وديعت مىسرچشمه

296«گردد.ماند و نه از راه ثواب، سرگشته مىكند و او نه در اپسخى فرو مىمتامى، به او اهلام مى
 

 د.كامل آگاه بودن  ش پزشكىز داناالّسالم نيز بنابراين پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم و ائمه معصومني عليهم 

اي أَي َُّها النَّاُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُِّكْم َو ِشفاٌء ِلما ِف الصُُّدوِر َو ُهدًى َو َرمْحٌَة  فرمايد:در اين آيه خداوند مى
297لِْلُمْؤِمِننيَ 

 

                                                           
 108(. محمد دشتى، نهج البالغه، خطبه 4)  293
 15(. محمد، محمدى رى شهرى، احاديث شهرى، ص 1)  294
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 (. شيخ صدوق، ابن بابويه، عيون اخبار الرضا عليه الس الم3 ) 296
 57(، آيه 10(. يونس) 4)  297



اروئى است. قرآن د وراتن براى مشا از جانب پروردگا اين آيه خطاب به عموم مردم كه قرآن موعظه و نصيحىت آمد
حاذق  ين طبيبدهد. بنابراخبش و چه داروئى هبرت از داروئى كه انسان را از مرض جهل و شرك جنات مىحيات

شوند مند مىرهشفا هب ز اينحضرت حممد صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم و نسخه شفاخبش قرآن است. لكن كساىن كه ا
 هستند كه در مومنني

______________________________ 
 15(. حممد، حممدى رى شهرى، احاديث شهرى، ص 1)

نتشارات دار سعودى، اادى مانمه امري املؤمنني عليه الّسالم، ترمجه: عبد اهل(. حممد، حممدى رى شهرى، دانش2)
 231، ص 10احلديث، ج 

 عليه الّسالم(. شيخ صدوق، ابن اببويه، عيون اخبار الرضا 3)

 57(، آيه 10(. يونس )4)

 246، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 َو ُهدًى َو َرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي. فرمايد:آخر آيه شريفه مى

 ايت مرتبط اب دانش پزشكى كه برخى از آهنا شامل آايت مربوط به:آ -3

 رابش -آب د -شري ج -عسل ب -الف

 هستندمردار، خون و خوك  -ه

 الف: عسل

298خَيْرُُج ِمْن بُُطوهِنا َشراٌب خُمَْتِلٌف أَْلوانُُه ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاِس ...
 

 است. آنگاه از درون آهنا شربت شرييىن به رنگهاى خمتلف بريون آيد كه در آن شفاى مردمان

به صورت نكره آمده بنابراين عسل شفاى مهه دردها نيست اما، عنوان شفا براى هيچ غذا و  )ِشفاٌء( در اين آيه چون
آشاميدىن ديگر در قرآن به كار گرفته نشده است. در دنيا هيچ غذاىي به اندازه عسل نريوى كهرابىي و تشعشعات 

                                                           
 69(، آيه 16(. نحل) 1)  298



ىي را به طور طبيعى دارد. قندش براى راديو اكتيو ندارد. عسل يك غذاى مفيد براى اطفال است، زيرا متام ماُيتاج غذا
 ترين مواد حياتى است.هر سىن مناسب است و سرشار از قيمىت

% مواد 20اى و % مواد قندى و سفيده75عسل غذاى نريوخبش براى ساخلوردگان و خردساالن است. عسل داراى 
299شود كه عسل يكى از غذاهاى نريوخبش است.رو اثبت مىچرىب است و ازاين

 

هركس  لقم من الشهد(. وم ثالثكل ي  اند: )و من اراد ردع الزكام مده اايم الشتاء فلياكلرضا عليه الّسالم فرموده امام
 مايل ابشد در زمستان گرفتار زكام نشود هر روز سه لقمه از عسل

______________________________ 
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300صاف شده مهراه اب غذا ميل كند.
 

كند و سردى را پيامرب خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرمودند: عسل! چه خوب نوشيدىن است؛ قلبت را مراقبت مى
301كند.برد، ابد و تب را دور مىاز ميان مى

 

كنند  نه عمل مىن ماهران چنااند كه زنبوران به هنگام ساخنت عسل آق جتربه به اين حقيقت رسيدهدانشمندان از طري
 ماند.كه خواص درماىن و داروئى گياهان كامال به عسل منتقل شده و حمفوظ مى

ارد. شى دم نريوخبهى و اند كه هم جنبه درماىن و هم پيشگري دانشمندان براى عسل، خواص بسيار زايدى ذكر كرده
اد از اجي ، عسلسازى فوق العاده موثرشود و به مهني جهت نريو خبش است و در خونعسل زود جذب خون مى

 سازد.عفونت در معده جلوگريى كرده، يبوست را برطرف مى

انن ز ل براى كند. عسكند. خستگى و افسردگى را برطرف مىخواىب كفايت مىعسل به مقدار كم براى درمان ىب
 ابشد.عث تقويت شبكه عصىب فرزندانشان مىابردار اب

برد. براى كساىن كه دستگاه گوارش ضعيفى دارند انفع است. خمصوصا كساىن كه عسل مقدار كلسيم خون را ابال مى
302كند.شود، انرژى اجياد مىبه نفخ شكم مبتال هستند عسل چون زود وارد مرحله سوخت و ساز مى
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ردگان نريوى ى ساخلو د، براها نيز اثر دار كند و در رفع سرفه موثر است. در سوختگىمنىها اجياد زمحت براى كليه
 آورد، براى امراض ريوىاى به وجود مىالعادهفوق

______________________________ 
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 ها موثر است.ها و حىت مهوفيلىى خوىب است. در خونريزىكنندهكمك

303اش جهت اسهال و بيماران كليوى مفيد است.كشىميكروب
 

هاى اجياد زخم گريى ازى جلو شناخته شده حىت بسيارى از پزشكان برا براى درمان زخم معده و اثىن عشر عامل موثرى
 دانند.انمربده خوردن عسل را موثر مى

 رتين قندى كودكان هبنويسد: عسل برامى« هاى آنكشور زنبور عسل و گنج»در كتابش به انم  lavandesالوانده
 ارد.گذگونه ويتامني مورد لزوم را در اختيار آهنا مىبوده و مهه

د در عسل هن موجو شود. آابشد و از اين اببت بر بدن حتميل منىقند گلوكز و لوكوز عسل مستقيما قابل جذب مى
اثر بسيار  ن يرقاندرما هاى استخواىن و ريوى موثر است. عسل درخوىن و فسفر و كلسيم آن براى بيمارىبراى كم

 عاىل دارد.

گلوكز، لولوز، ساكارز، صنع، مواد   B 2 B 1 ... K ,C ,D ,A .Eهاى،مولد موجود در عسل شامل ويتامني
ها، انورتني، لسيد فوميك و آب از مواد ختمريى اي خممرها، انوراتز، آميالز، كااتالز، از آلبومينه، مواد معدىن، سولفات

304مواد معدىن پتاسيم، آهن، فسفر، يد، منيزمي، سرب، منگز، و آلومينيوم، مس ...
 

نسان ظاهر ا وش است اش خالصه كرده، بنابراين چون عسل شفاخبرا قرآن در يك كلمه شفاخبشىمتام خواص عسل 
 گذارد چون روح سامل در بدن سامل است.كند بر ابطن نيز اتثري مىرا درست مى
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 ب: شري

 َبناً خاِلصاً سائِغاً َو َدٍم لَ  ْرثٍ نْيِ ف َ ْن ب َ َو ِإنَّ َلُكْم ِِف اْْلَْنعاِم َلِعرْبًَة ُنْسِقيُكْم ممَّا ِِف بُُطونِِه مِ 
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ارِِبنَي* 305لِلشَّ
 

ان غذاهاى ، از ميم آهناچهاراپاين مهه عربت و حكمت است. از درون شكالبته براى مشا هومشندان مالحظه حال »
 «نوشانيم.هضم شده و خون، شري خالص و گوارا به مشا مى

 -شودىخارج م« خون»م غذاى هضم شده داخل معده و د «فَ ْرثٍ » گويد: شري از ميانكه در فوق خواندمي مىچنان
. در ذب گرددجماده آست در هنگامى كه غذاى درون معده، هضم و فيزيولوژى امروز اين مطلب را اثبت كرده ا

گريد. و عناصر مفيد ىرار مقها در برابر ميليوهنا رگهاى خونني سطحى بسيار وسيع و گسرتده در داخل معده و روده
غذا ر رساند. مادشود مىدارى كه انتهايش در نوك پستان خالصه مىو الزم آن را جذب كرده و به درخت ريشه

رار دارد ق« جنني»خون  هاى انتهاىي دستگاه گردشگردد، در جماور شاخ و برگاش به خون وارد مىخورد، عصارهمى
ربه اين نوك عق ا شدهكه از مادر جدكند اما مهنياى كه در رحم مادر است بدين طريق او را تغذيه مىات بچه

ه خون ود را بختواند، خون در اين حالت، مادر ديگر منىشود كننده متوجه نوك پستان مادر مىمناى تغذيهقطب
 زد.ارا و سازگار ساودكش گو راى كباى اجنام پذيرد كه حمصول جديد را رو ابيد تغيري حالت و تصفيهفرزند برساند، ازاين

شده و  «فَ ْرثٍ » يل بهخورد و تبديعىن از ميان آنچه مى «َدمٍ » و «فَ ْرثٍ » آيد از مياناينجاست كه شري به وجود مى
صفيه ه خون تنفرث  وشود و اتفاقا تركيب شري نيز چيزى است حد وسط ميان خون بعد از آن تبديل به خون مى

 رسد.رود و به اوىل منىشده و نه غذاى هضم شده از دومى فراتر مى

 مىه ها براى ساخنت مواد پروتئيىن، تنها از اسيدهاى آمينه، ذخريه شده بدن استفادپستان

______________________________ 
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هاى ديگر شوند بعضى قسمتهاى پستان ساخته مىكنند. بعضى از مواد شري در خون وجود ندارد و در غده
م و ينها( منك و طعااع ويتامند )مانند انو شو موجود در شري بدون تغيري از پالمسهاى خون، از طريق ترّشح وارد شري مى

ها روى آن فعاليت ستانشود كه پها، بعضى ديگر از مواد مانند قند )الكتوز( از قند موجود در خون گرفته مىفسفات
مواد غذاىي  تيجه جذبنكنيد توليد شري داشته و در اين تفسري و تبديل سهم موثرى دارند. به طورى كه مالحظه مى

نه رنگ  ص فرث ووى خابابشد. وىل جالب اينكه نه ها مىهاى پستانه خون و ارتباط مستقيم خون اب غدهبه وسيل
 كند!ىمن تراوش اى از نوك پستاشود، بلكه اب رنگ و عطر و بوى اتزهكدام به شري منتقل منىخمصوص خون هيچ

ون از اين عضو خد ليرت اپنص ستان حد اقل ابيدگويند براى توليد يك ليرت شري در پجالب توجه اينكه دانشمندان مى
ذاىي غروق، ابيد مواد ون در عيرت خعبور كند، ات بتواند مواد الزم براى آن يك ليرت شري را از خون بگريد و براى يك ل

اد از مو گردد. شري، سرشار ىخص مكامال مش  )ِمْن بَ نْيِ فَ ْرٍث َو َدٍم( ها بگذرد و اينجاست كه مفهومزايدى از روده
 دهد.رفته يك جمموعه كامل غذاىي را تشكيل مىهمخمتلف حياتى كه روى

... گوگرد و  فسفر و چننياند از سدمي، پتاسيم، كلسيم، منيزمي، روى، مس و ... آهن و مهمواد معدىن شري عبارت
 ريشه گازهاى اكسيژن و ازت و اسيد كربنيك نيز وجود دارد.

 ابشد.مى« الكتوز»و به صورت  مواد قندى شريى به قدر كاىف

وب چرا خه اگر حيوان كابشد. امروز اثبت شده  مى« د»و « آ»و « پ»و « ب»هاى حملول در شري ويتامني ويتامني
گر شري اتزه يك ق است ا اتفا ها در شري آن وجود دارد و اين مساله نيز تقريبا موردشده ابشد متام اقسام ويتامني

كام ابلشراب كان احلزى مجيفرمايد: )ليس يامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مىغذاى كامل حمسوب شود. پ
 تواند جاىااللني(. تنها چيزى كه مى
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خبشد. روشىن كند و ذهن انسان را شفا مىآب و غذا را كامل بگريد شري است و اينكه شري عقل انسان را زايد مى
كند، در آايت فوق كند و پشت را حمكم مىقلب را تقويت مى 306كند.افزايد و فراموشى را برطرف مىچشم را مى

و گوارا بودن شري تكيه شده است، و اين در بدو نظر براى هركس روشن است كه شري « خالص بودن»خمصوصا 
نان گوارا است، كه براى هر انسان، در چغذاىي است كم حجم و پرنريو و خالص از مواد اضاىف و در عني حال آن

هر سن و سال، از كودكى ات پريى مفيد و سازگار است و به خاطر مهني جهات بسيارى از بيماران از اين غذا 
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ها اثر فوق العاده براى آن قائلند و به مهني دليل در موارد شكستىن كنند، خمصوصا براى رشد استخواناستفاده مى
 شود.ىها توصيه ماستخوان

ورد شري مرا در  ري قرآىناست و شايد به خاطر مهني معىن است كه بعضى اين تعب« پيوند»، «خلوص»يكى از معاىن 
 دانند.سازى مىالعاده آن در استخواناشاره به اتثري فوق

گويند مى« خباء»ن رب به آكه در لغت ع« آغوز»اين نكته نيز الزم است به تذكر كه در دستورهاى اسالمى به شري 
ن دارد. و آتگى به دك بسخوانيم حيات كو اى داده شده است ات آجنا كه در كتب فقهى اسالمى مىالعادهامهيت فوق

 اند.به مهني دليل دادن شري آغوز را به كودك از واجبات مشرده

ها سازگار ج انسان مزا ابترين شريها، شري گاو است كه رود. ساملشري، يكى از غذاهاى مقوى و كامل به مشار مى
ها و موها خندن، اناست. شري، مملوء از كلسيم است و كلسيم منك خمصوصى است كه براى استحكام استخوان ب

ريزند.  شكنند، موها مىها مىپوسند. انخنها مىشود، دنداننقش حياتى دارد. بدون كلسيم استخوان سست مى
 ابشد.ال حركت هستند بسيار مفيد مىكلسيم براى حمكم كردن عضالت قلب كه دائم در ح

______________________________ 
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 شري تمادند حكرد از سست شدن وضعيت بدنش فرمو امام صادق عليه الّسالم در جواب شخصى كه شكايت مى
 خبشد.هايت استحكام مىدهد و به استخوانخبور چون شري تو را از الغرى مفرط جنات مى

 خص دچارشلسيم كى اعجاز دارد. بدون  اين سخن امام در زماىن كه انمى از كلسيم و خواص آن نبود جنبه
.، در وردن ..د. شري خشو هايش و انقص شدن ستون فقراتش مىهاى زايد در استخوانهاىي مهچون شكستگىبيمارى

ارد، خرما است  ازگارى دسهاىي كه اب شري گردد و يكى از هبرتين خوردىنزمان ابردارى ابعث زايد شدن عقل فرزند مى
ان التمر و فرمايند: )ذانك االطيبىابره مخبشد. پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم در اينها را هم نريو مىكه كليه

 چيز گوارايند خرما اب شري.اللنب( دو 

بدان، جان برادر، اوالد را بر پدر و مادر حقوق بسيار است. از مجله آهنا بلكه اعظم آهنا سعى منودن در ابب مرضعه 
است براى اوالد: زيرا كه مسئله رضاع بسيار مشكل است. از جهت حليت و حرمت پس بر تو ابد كه اوالد خود را 

307اى بدهى، كه او را شري دهد كه اين شري دادن آاثر زايدى بر كودك دارد.يبهى كامله جنبه مرضعه قابله
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ابن ملجم چون شري يهوديه خورده بود، كرد آنچه كرد از قتل حضرت امري املومنني عليه الّسالم حضرت رسول صّلى 
د چون شري عامل پرورش دمشن فرمايند: فرزندانتان را از شري زانن بد و ديوانه حفظ كنياّلّل عليه و آله و سّلم مى

308شود.مى
 

 آب -ج
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 «و از آب هر چيزى را زنده گردانيدمي» 309ٍء َحيٍّ ...اْلماِء ُكلَّ َشيْ َو َجَعْلنا ِمَن 

آب نه تنها نقش حيات دارد بلكه براى بسيارى امراض مفيد است آب يك عنصر قوى است كه مقوى و مسكن درد 
آور كننده است، قاطع تب است، خواباست. نريوخبش است معرق است، و مهوع است، مسهل است، ضدعفوىن

كاهد آب سرد حرارت بدن را مى»فرمايد حس كردن موضعى دارد. حضرت على عليه الّسالم مىت و خاصيت ىباس
گونه ضررى ندارد، عالوه بر هاى جوشيده هيچفرمايد: آب سرد و آببرد و در حديث ديگرى مىو تب را از بني مى

310«.اينكه داراى منافع زايدى هستند
 

آيند. جالب اينكه دانشمندان امروز معتقدند كه خنستني جوانه  از آن به وجود مىحيات مهه موجودات زنده معموال
دانند و اگر قرآن آفرينش حيات در اعماق درايها پيدا شده است. به مهني دليل آغاز حيات و زندگى را از آب مى

ركيىب است از آب و خاك. مشرد نبايد فراموش كنيم، منظور از خاك مهني طني )گل( است كه تانسان را از خاك مى
اين موضوع نيز قابل توجه است كه طبق حتقيقات دانشمندان قسمت عمده بدن انسان و بسيارى از حيواانت را آب 

311% درصد.70دهد، حدود تشكيل مى
 

عنصر آب يكى از موجودات اين جهان است كه از نظر اسالم اب مشيت و اراده و تدبري و حكمت خداوند متعال 
خاص و كيفيت و خاصيىت معني آفريده شده است. آب به مقدار احتياج انسان از آمسان و زمني، چشمه به شكلى 

كننده ما از آمسان آىب اپك»فرمايد: و رودخانه، چاه و دراي در اختيار او قرار گرفته است. خالق جهان مى
 يعىن اين عنصر« فروفرستادمي
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______________________________ 
 30(، آيه 21انبياء )(. 1)

 .559، ص 2(. عباس قمى، سفينه البحار، بنياد پژوهشهاى اسالمى، ج 2)

 396، ص 13(. مكارم شريازى، تفسري منونه، ج 3)

 254، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

آن كثافات را به را چنان ساختيم كه مايع سيال ابشد و وقىت لباس و بدن مشا كثيف شود اب به كار بردن آن بتوانيد 
آب را ابيد كم بياشاميد، آب زايد منشا مهه دردهاست، آشاميدن آب ابران و خصوصا در ماه « راحىت اپك كنيد

312نيسان شفاى امراض مشاست.
 

 شراب -د

اى پيغمرب از تو از » 313َأْكرَبُ ِمْن نَ ْفِعِهماَيْسَئُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهما ِإمْثٌ َكِبرٌي َو َمناِفُع لِلنَّاِس َو ِإمْثُُهما 
پرسند بگو در آن دو گناهى بزرگ و سودهاىي براى مردم است وىل گناهشان از سودشان حكم شراب و قمار مى

 «بزرگرت است.

 ديدهويز كند اگر ر كم جتمقدا شود كه به هيچ عنوان شراب را مفيد بداند آن را حىت بهامروز در جهان طىب پيدا منى
ست كه يد دانتما ابحانمد گاهى شراب را به عنوان دوا جتويز كرده شده كه شخصى خود را به عنوان طبيب مى

رخى از بب براى كردند شرامعلومات طىب او بسيار انقص و خراب است. ات صد سال قبل بعضى از اطباء تصور مى
هاى بسيارى نلكه زايبرساند سودى به بدن مريض منى اند كه نه تنها شرابامراض مفيد است وىل اخريا علما فهميده

 سازد.لج مىفهاى سفيد خون را ترين ذرات الكل عمل گلبولمنايد. بدين معىن كه كوچكبر آن وارد مى

يد گلبول ره تولر دوابهاى ضعيف ابشد مغلوب بيمارى شده و اگكسى كه بدنش فاقد گلبول سفيد اي داراى گلبول
حمض داخل  ست كه بهاند و آن اين االكل اثر عجيىب دارد كه اتكنون علماء علتش را نفهميده نكند خواهد مرد.

ها ليونه اگر ميكسازد به طورى  كند. آهنا را تنبل و بيكار مىهاى سفيد را متوقف مىشدن در خون عمل گلبول
 ميكروب به بدن

______________________________ 
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 219(، آيه 2(. بقره )2)

 255، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

اه لكل بدهيم چه گنمريض ا وا بهددهد بنابراين تصديق كنيد كه وقىت به عنوان وارد شود ... فعاليىت از خود بروز منى
  اخريا علما كشف گى را كهبينيم مساله بزر امي. حال مىوى را به سوى مرگ كشيده بزرگى را نسبت به او اجنام داده و

ر هاى مغز را از كالسال پيش ضرر داشنت و مضر بودن آن را بيان كرده است. الكل سلو  1400اند. قرآن كرده
ابن و حس ز آورد، خماط ىخواىب مفرط را به ارمغان مشود. ىبهاى رعشه در اعضاى بدن مىاندازد، ابعث بيمارىمى

ا به ر سازد، مرض زردى در كبد رم مىاندازد. جگر را انتوان و متو ذائقه را و بزاق دهان را كم و ترّشح آن را از نظم مى
كند، ابعث ل مىا خمتبرد، عمل تغذيه ر شود. كلسيم بدن را از بني مىآورد، ابعث سل و تنگى نفس مىوجود مى

 گذارد.هاى بعدى برجا مىات سوىي در نسلشود، مهچنني اثر جنون مى

 طور فرمود:مردى از امام پنجم علت حرام شدن شراب را سوال كرد. آن حضرت اين

برد. آورد، مردانگى و انصاف و مروتش را از بني مىپرست است. شراب رعشه بدن پديد مىمانند بت« دائم اخلمر»
منايد. خالصه نزديكان و اقوام و خويشان و خونريزى و زان مىخوار را وادار به خسارت بر شراب است كه شراب

314شراب واداركننده به هر نوع شر و اعمال ضد انساىن است.
 

ه نسل الكلى سكه اين رط آنيكى از اطباء آملان اثبت كرده كه أتثري الكل ات سه نسل به طور حتم ابقى است به ش
ت ، حساسي، ضعفهاى الكلى الغرىاز معمول است، بچه نباشد. مرگ اطفال در اوالد الكلى سه برابر بيش

ن قيافه، كجى دم تقار عچون  برند و آانن به امراضىها و نقص جسماىن و روحاىن را به ارث مىالعاده در بيمارىفوق
 هبعداد ستون فقرات، فلج عضو، كرى و الىل، ماندن به حال بچگى، تشنج، سكته، توقف رشد، است

______________________________ 
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 256، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

315شوند.جنايت و حزن دائمى و ... مبتال مى
 

تامني، و تقويت قدان ويىي، فالكل به داليل خمتلف از مجله تغيري قوام و شكل جدار ساختمان سلول، تسهيل فقر غذا
 سرطان مرى موثر است.زاى شباكو در توليد اثر سرطان
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العات نشان ارد. مطدمرى  در مردمان فرانسه كه الكل تقطري شده مصرف بسيار دارد، الكل نقش مهمى را در سرطان
سى ارى تنفان جمداده كه مصرف الكل ابعث سرطان قولون در راست روده، سرطان معده، سرطان حنجره، سرط

ول طيگر در قاطع دمو حمدودسازى علمى آن در مشرق زمني و شود. فرمان دين مبني اسالم اب حترمي الكل مى
 سال عمال از هزار مورد سرطان انشى از الكل جلوگريى كرده است. 1400

ه خاطر چند اب را بو شر  فرمايند: خداوند عز و جل مخرامام رضا عليه الّسالم علت حرام شدن شراب را چنني مى
كند كه ار مىشارب را واد -كنند. جيري داده و زايل مىرب را تغعقل شا -ساد است. بف -جهت حرام كرد. الف

فسادهاى  -ند. هكند كه بر خدا و انبيائش دروغ ببندا وادار مىر شارب  -كند دخداوند عز و جل را انكار مى
رب ش -ابشد زىروا دادن و مبادرت بر زان انشى از شرب مخر مانقتل و نسبت  -زند. وديگرى از شارب سر مى

 اعتنا ابشد.شود كه شارب نسبت به اجتناب حمارم اهلى ىبمخر سبب مى

 مردار، خون، خوك -ه

َم َو حلََْم اخْلِْنزِيِر َو ما أُِهلَّ بِهِ  -مردار ا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َو الدَّ 316ِإمنَّ
 

« شته ابشند.كري خدا  سم غاكه به   به حتقيق حرام گردانيد خدا بر مشا مردار و خون و گوشت خوك را و هرآنچه را»
 مردار حيواىن است كه اي به دستور شرع ذبح نشده ابشد و اي

______________________________ 
 .43ص  1دارو ج (. حممد امني، اسالم پزشك ىب1)

 173(، آيه 2(. بقره )2)

 257، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

حرام شدن مردار براى آن است كه ابعث فساد »فرمايند: عليه الّسالم مىآنكه خودخبود مرده ابشد. امام رضا 
كند و مهچنني خوردن مردار، اصوال بدن را بدبو مى« بدهناست و نيز براى اين است كه ابعث اجياد صفراء است.

اند در تو شود به طورى كه شخصى منىابعث بداخالقى، عصبانيت و قساوت قلب و از بني رفنت مهر و عطوفت مى
317خورد و از كشنت فرزند و پدر و رفيق خود اميىن داشت.موردى كه گوشت مردار مى

 

منايد. البته ابتدا هاى روده به خون و لنف وارد شده شروع به منو مىها و ابكرتىبعد از مرگ حيوان، ميكروب
كرده و تبديل به اى را جتزيه مىفيدههاى هوا خواه مواد سكنند، ابكرتىانخواه توليد فساد مىهاى هوا خواهابكرتى
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منايند كه اينها بذاته توليد عناصر شيمياىي و گازهاىي چون اسيد كربنيك، هيدروژن، سولفوره و آمونياك و غريه مى
ها در  هاى هوا خواه از بريون به روى اجساد موثرند و بعضى حشرات به ويژه انواع مگسمنايد، ابكرتىمسموميت مى

ترين ترين و خطرانكمنايند. به طور خالصه گوشت فاسد سختاثر مهمى دارند و در فساد آهنا كمك مىكار عفونت 
 دهد.مسموميت و غريه را به انسان مى

اين حمرمات در شخص توليد عوارضى از قبيل التهاب معده، روده، تب شديد، انتواىن شديد، سرگيجه، بزرگ شدن 
318ايند.منمردمك، اپئني افتادن پلك چشم مى

 

ون از بدنش كاىف خ  ندازهرگهاى خمصوص حيوان قطع نشود، به اخوارى بستگى دارد زيرا ات شاهمردارخوارى به خون
 شود و كمرت مردارى است كه خون بدنش كامال خارج شده ابشد.خارج منى

 ونخردن پرسد: )فلم حرم اّلّل املسفوح؟( چرا خداوند خو شخصى از امام صادق عليه الّسالم مى

______________________________ 
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 54دارو، ص (. حممد امني، اسالم پزشك ىب2)

 258، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

جلذام ا يصب االنسان ااكثر م لون ورا حرام منوده؟ )النه يورث القساوه و سلب الفؤاد مرمحته و يعفن البدن و يغرّي ال
قساوت قلب و  ون ابعثردن خكون من اكل الدم(؟ امام صادق عليه الّسالم فرمود: )النه يورث ...( براى آنكه خو ي

نسان پوست ا هره وچرفنت مهر و عاطفه است و نيز براى آن است كه خون خوارى سبب تعفن بدن و تغيري رنگ 
 اند.سوز گشتهمنانرفتار اين بالى خااست و بسيارى از مبتالاين به بيمارى جذام به واسطه خوردن خون گ

 خوك

 د دارد.روب وجو ع ميكها بر روى حيوان اين نكته را اثبت كرده كه چندين نو مطالعات دانشمندان بعد از قرن

كند و به راحىت هم ذ مىها نفو شود اين كرم به ماهيچهكرم تريشني: اين كرم به وسيله گوشت خوك به انسان منتقل مى
كرم جوان   1500قريبا اده ترود. در يك گرم گوشت خوك هزار عدد از اين كرم وجود دارد و يك تريشني ماز بني منى

ت از بني خنت گوشاب پ شود. اين كرمهاى قلىب مىكند و ابعث سكتهزايد. اين كرم به قلب نيز نفوذ پيدا مىمى
 ماند.صون مىگريد و از حرارت مرود بلكه در بني مواد سفيده گوشت قرار مىمنى

                                                           
 54دارو، ص (. محمد امين، اسالم پزشك بى2)  318



 رود.شود و به رودها مىاين قسمت از گوشت )سفيده( در معده هضم منى

هزار ختم بگذارد. اين كرم ابعث  15تواند ات كرم ديگرى به انم تريكني نيز در گوشت خوك است كه در مردن مى
ها در خون قدار اين گلبولكم از بني بروند ات جاىي كه مهاى سرخ خون ابتدا زايد شوند و بعد كمشود، گلبولمى

كشند هنگامى كه شود، كه او را به مرگ مى( دچار مىAhemieشود و به مرض كم خوىن اي)خيلى كم مى
دهند و خيلى سريع ها و اسيدهاى معده از دست مىها وارد معده شوند، اليه آهكى خود را به خاطر شريهتريكني

 شوند كه اولني اثر آن سرگيجه و تبمىكنند و وارد خون شروع به توليد مثل مى

 259، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

دهد دردهاى ديگر از قبيل ابشد، بعدا اسهال دست مىهاى مربوط به دستگاه هاضمه مىهاى خمصوص از مجله تب
بدن، مجع شدن  ها، گرفتگى و خستگى در متامهاى خمتلف، واكنش اعصاب، خارش داخلى بدن، تراكم پىروماتيسم

شود اب هيچ دارو كرم كشى رسد. وقىت تريكني داخل معده مىعضالت صورت. بعد از چهار و پنج روز مرگ فرامى
 قابل دفع نيست.

شود مرض الدورى است كه كامل به ترين امراض كه توسط گوشت خوك به انسان عارض مىيكى ديگر از خطرانك
كرم مركب از يك سر است كه دو رديف قالب به چهار ابدكش دارد و به   شود. بدن اينوجود آورنده كرم كدو مى

ها بدن آن را تشكيل چسباند، بعد از سر، زجنريه خيلى طوالىن از حلقهوسيله آن خود را به جداره معده انسان مى
هاى ديگر كه ىشود. مهچنني بسيارى از معايب و بيمار ها داراى چندين مرت طول مىدهد. گاهى جمموع اين حلقهمى

 (.40در متون متعدد آمده اي در آينده كشف خواهد شد )

حضرت اىب جعفر عليه الّسالم در جواب راوى كه از ايشان سوال كرده بود: براى چه خداوند عز و جل شراب و 
 مردار و خون و گوشت خوك را حرام فرموده است. حضرت فرمودند:

دگان حرام نكرد و غري آهنا را حالل قرار نداد ات ايشان را به آنچه حالل  خداوند تبارك و تعاىل اين اشيا را بر بن
ميل كرده ابشد بلكه پس از آفرينش خملوقات آنچه سالمىت انسان به آن قائم اند ىباند و از آنچه حرام فرمودهكرده

سنخ از اشياء بر ايشان  است و در راستاى مصلحت و خري آهنا است به آهنا تعليم فرمود و پس از آن فرمود كه اين
هايشان هست را به آهنا هشدار داد و اعالم فرمود اين قبيل از اشياء بر مباح و حالل است. نيز آنچه به ضرر بدن

آهنا حرام است سپس فرمود يكى از مشا در وقىت از اوقات كه مضطر شد و بدنش قائم و اپبرجا نشد مگر به يكى از 
 تواند به مقدارى كهمىحمرمان عاليه، در چنني وضعى 

 260، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج



مردار:  ود: امان فرمحاجتش برطرف شده و مشكلش حل شود از آن استفاده كند نه بيش از اين مقدار. پس از آ
از  ن استفادهه و بدو و رفتااحدى حق ندارد از آن تناول كند مگر آنكه بدنش مبتال به ضعف مفرط بوده اي قوت از 

اجياد آب زرد  وردن آنون: خگردد. و اما خآن نسلش منقطع گردد. و اساسا خورنده مردار مبتال به مرگ انگهاىن مى
هيچ  ايرانش انش ومهرى شده به طورى كه اب خويشاوندكند و ابعث ابتال به مرض عطش و قساوت قلب و كممى

 اميان و اعتقادى ندارد.

هاى خمتلف نظري صورت خوك و بوزينه و خرس مسخ تعاىل، افرادى را در صورتاما گوشت خوك: خداوند تبارك و 
شكل ايشان ات بدين وسيله از استفاده شده ممسوخات فرموده و سپس هنى كرد از خوردن گوشت حيواانت مماش و هم

319جلوگريى به عمل آيد.
 

واقع نگردد و اما مخر و شراب، خداوند متعال اند استحقاقى و از طرىف به عقوبت و بالىي كه آهنا به آن مبتال شده
320كند هم فاسد است.آن را حرام فرموده زيرا هم مسىت اجياد مى

 

 نعت از آميزش در دوران حيضمما -فصل سوم

ْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن َو َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أَذًى فَاْعَتزُِلوا النِّساَء ِِف اْلَمِحيِض َو ال تَ ْقَربُوُهنَّ َحىتَّ يَ  ْطُهْرَن فَِإذا َتَطهَّ
321َحْيُث أََمرَُكُم اّللَُّ ...

 

ى كنيد ات انن دور شرت آسوال كنند تو را از عادت شدن زانن بگو آن رجنى است براى زانن. در آن حال از مبا»
 آنگاه كه اپك شوند چون طهارت ايفتند از آجنا كه خدا

______________________________ 
 21، ص 8نژاد، اولني دانشگاه و آخرين پيامرب، ج (. سيد رضا اپك1)

 549، ص 2(. شيخ الصدوق، علل الشرايع، ج 2)

 222(، آيه 2(. بقره )3)
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 ...«دستور داده به آهنا نزديك شويد 
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مده، حيض يك آين آيه اه در و زاميان و طب پيشگريى بيان شده، چنانچه مهان گونه ك در اين آيه رموز پزشكى زانن
كه اين   د دارد.ن وجو آهاى بسيار زايدى در عمل فيزيولوژيكى است كه هم آزار و اذيت در آن است و هم فايده

اير عوارض سخون و  ظتغل خونريزى ماهيانه داللت بر امكان ابردارى زن و سالمىت ختمدان و رحم است و مانع از
 گردد.مى

ر دع كرده است چون وران منداين  در اين آيه به عادت ماهيانه زانن اشاره شده و مردان را از نزديكى اب زانن خود در
 ه راحىت در معرضبابراين شود. بنرود و رحم زمخى مىاين دوران در اثر خونريزى اليه دروىن رحم زن كامال از بني مى

رسد ترين سطح خود مىينيها به اپگريد. در اين دوران مقاومت مهبل در مقابل هتاجم ابكرتىها قرار مىىهتاجم ابكرت 
 ماند.و از آن جز اليه بسيار انزك چيزى ابقى منى

گام خطر اين هن رد درمها هستند. بنابراين آلت تناسلى وجود خون هم هبرتين حميط براى رشد و تكثري ميكروب
طرانك است زيرا خرد نيز راى مى براى رحم است و اين نزديكى نه تنها براى زن ضرر فراوان دارد بلكه باهتديدكننده

ستات و مثانه رون پرو ها به دها و التهاب جمراى ادرارى مرد شده و بدين ترتيب ميكروباين عمل ابعث رشد ميكروب
 شوند.منتقل مى

د چار خونريزى شديدمحى زن ايد ر ز نبال دارد كه از آن مجله به حتريكات هاى ديگرى را نيز به دعالوه بر اين، انراحىت
شود كه ون مىاين خشود و گاهى اوقات هم در اثر ترّشح غدد داخلى اعصاب رحم حترك شده و موجب قطع جر مى

 شرط صحت و سالمت بدن به خروج آهناست.
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هاى تناسلى، سيالن ابيض گريد و مهچنني امكان دارد زن دچار تبخالاخل رحم قرار منىاز طرف ديگر نطفه در د
هاىي مهچون، عقيم شدن زن، ضعف و تشنج اعصاب، ها نيز به مرد منتقل شود و مهچنني بيمارىشده و اين ميكروب

علت معلوىل نداشته فراموشى، سسىت عضالت و هزاران عوارض ديگر هويدا شده شخص متوجه را پشيمان و آنكه 
322زند.است، آمسان و فلك و زمانه را به ابد هتمت مى

 

آيد ش مىى زن پيه براكزن در اايم حيض به حلاظ جسمى و آمادگى، آميزش جنسى ندارد و كسالت و اختالل مزاج  
ذيرش نطفه را پ مادگىآاست  سازد. مهچنني در اين اايم كه رحم در حال ختليه خوننشاط مىاو را نسبت به آميزش ىب

 شه عقيم سازد:راى مهيرا ب هاى خون از جمراى مرد، اوندارد و طبق اظهارنظر دانشمندان ممكن است انتقال آلودگى
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 ن جامع امراته وّلم: )مسله و آدر رواايت نيز آمده است: حممد بن على بن حسني قال، قال النىب صّلى اّلّل عليه و 
 اش منعقد شد بههايم نطفار اين ابرص فال يلوّمن اال نفسه( بنابراين اگر فرزندى دهى حائض فخرج الولده جمزوما او 

 «حلاظ جسمى و روحى مشكالتى خواهد داشت.

 نتيجه:

ع معجزات، به اين نو  اساىيابشد و ترديدى نيست كه شنمعجزات انبياء معموال مطابق اب برترين فنون عصر آهنا مى
اقفند و حرفه و  فن و ند، وابسته است، زيرا متخصص هر فىن به خصوصيات آننظر متخصصاىن كه صنعت مشابه دار 

عجزه گردن ر صدق مبد كه بر مزاايى آن احاطه بيشرتى دارند بنابراين دانشمندان و متخصصان اولني كساىن هستن
 هنند امامى

______________________________ 
يك پنتشارات على اكربى، ادر قرآن، ترمجه: دكرت صاحب(. حممد مجيل صال، و ميض رمزى احملمدى، پزشكى 1)

 75ص  83توس، چاپ اول، 
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 منايد.جاهل در برابر پذيرش اين مدعا مقاومت مى

تش ات شريع بدى و دامنهااهلى،  نبياءاز آجنا كه دوران نبوت پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم برخالف ساير ا
اى از ر نقطهه و در اى و هر زماىناى جاويد عنايت فرمود ات در هر دورهقيامت گسرتده است، خداوند او را معجزه

توانست اى كه مىعجزهمجهان قلوب طالبان راه هدايت را به سوى چشمه زالل و شفاف اسالم دعوت كند، و تنها 
 منايد تنها قرآن است.در زمان پيغمرب و پس از او بر بشريت حكومت 

كشد ( طول مىريت )عجمل بشبنابراين، حرف قرآن مهه سّر و مهه راز است و كشف كامل اين اسرار ات قيام منجى عا
دو  يم كه داشنت اينارا ابشدترين روح را ترين بدن اپكتوانيم ساملاما در هر زمان كه ابشيم اب عمل به دستورات آن مى

 سازد.جاوداىن مهراه اب سعادت ابدى رهنمون مى ما را به زندگى ابدى و

گوىي سازد و سخناى است كه گمراه منىكنندهفريبد و هدايتاى است كه منىآگاه ابشيد! مهاان اين قرآن پنددهنده»
گويد، كسى اب قرآن مهنشني نشد مگر آنكه بر او افزود اي از او كاست، در هدايت او افزود است كه هرگز دروغ منى

323...«اش كاست و از كوردىل و گمراهى
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______________________________ 
 92، ص 2(. تفسري منونه، ج 1)
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 جدول آايت

324اند.ها و موضوعات ذكر شدهآايت پزشكى موجود در قرآن كرمي براساس سوره
 

______________________________ 
ل، ، چاپ او قرآن على اكربى، پزشكى دراحلبال، دو ميض رمزى اهلدى، مرتجم: دكرت صاحب (. حممد مجيل1)
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 ورزش و اتثري آن بر سالمت جسمى و روحى از ديدگاه قرآن و رواايت

325حممد ابقر رضا على
 

326مرمي سلطاىن
 

 كيده:چ

المت سقويت كس پوشيده نيست. و ورزش كمك شاايىن به اجياد و تنقش ورزش در ارتقاء سالمت بر هيچ
ابشند مى پرحترك ارهاىكند و افرادى كه اب روش صحيح ورزش منوده و اي داراى كجسماىن، رواىن و اجتماعى مى

ز آن است كه اه حاكى گرفت  ست. مطالعه اجنامساملرتند و عمرشان از افرادى كه كارهاى بدون حترك دارند بيشرت ا
مياىن به تقويت هاى علمى و اهاى خمتلف ترغيب و به موازات تقويت جنبهاسالم نيز مهواره انسان به ورزش در زمينه

اى قائل است ويژه ايگاهجسماىن هم توجه منوده است. اسالم براى سالمت انسان و نقش ورزش در ارتقاء سالمت ج
د علمى وح و بعر قويت تكرمي هم آايتى وجود دارد كه بر امهيت ورزش و نريومندسازى جسم در كنار   و در قرآن

 «*َتوىاسْ » ن ومند شداز ماده شدت به معناى نريو  «*َأَشدُّ » كه در قرآن ابرها كلمهداللت دارد به صورتى
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______________________________ 
 اصفهان.(. معاون مركز هبداشت مشاره يك 1)

 نطقه جى اصفهان.م -(. آموزگار دبستان رهنما2)
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از ماده استواء به معناى كمال خلقت و اعتدال بيان گرديده كه گواي يك حنوه ارتباط بني سالمىت و نريومندى جسماىن 
پيامربان اهلى و ائمه معصومني ضعيف اي  يك ازو ايد گرفنت حكمت و دانش وجود داشته و شنيده نشده كه هيچ

هنگامى كه موسى نريومند و كامل شد، حكمت و »سوره قصص بيان شده كه:  15انقص اخللقه ابشند كه در آيه 
هاى يك ورزشكار مسلمان را داشنت اميان، امني بودن، داشنت دانش و بينش وسيع، اسالم ويژگى« دانش به او دادمي

كند. ابرزترين منونه يك ورزشكار يت از مظلوم، گذشت و خبشش و پرهيز از غرور بيان مىسبقت در كار خري، محا
نظريى داشتند و براى حفظ سالمت و آمادگى جسماىن در اسالم حضرت على عليه الّسالم است كه قدرت بدىن ىب

م داده و ملقب به اسد اّلّل هاى متداول آن روز را اجناسوارى و ورزشخود مهيشه ورزشهاىي مانند مششريابزى و اسب
 الغالب يعىن شري مهيشه پريوز خدا گرديده است.

اب توجه به نقش انكارانپذير ورزش در سالمت جسماىن، رواىن و اجتماعى، اسالم مهواره سفارش به فراگريى ورزشهاى 
زه، ترياندازى، شنا، سوارى، شرتسوارى، مششريابزى، پراتب نياى، اسبهاى زورخانهسامل و مهگاىن مهچون ورزش

هاى رزمى، كشىت را به كليه انساهنا منوه و حىت برگزارى مسابقات آهنا كه نظر به روى و كوه نوردى، ورزشپياده
دهد و در آايت و رواايت و در رفتار و گفتار پيامرب و ائمه معصومني اى آهنا بوده را مورد اتكيد قرار مىايدگريى حرفه

خته شده است لذا ابيد اب متسك به آهنا و در جهت ارتقاء سطح سالمت جامعه نسبت به به كرات به آهنا پردا
 آموزش جامعه و توصيه به ورزش مهگاىن اجنام گريد.

هدف از اين مطالعه بيان جايگاه و امهيت ورزش در سالمت از نظر اسالم اب بررسى آايت، رواايت و رفتار و گفتار 
 .ابشدپيامرب و ائمه معصومني مى
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اى بوده كه سعى گرديده كه منابع و هاى رااينهاين مطالعه يك مطالعه مرورى اب استفاده از كتب، بررسى متون و برانمه
مأخذ مفيد و مستندى مهچون آايت قرآن كرمي، رواايت و احاديث پيامرب گرامى و ائمه معصومني عليهم الّسالم در 

 اجنام ورزش و اتثري آن در سالمت مورد بررسى قرار گريد. زمينه

 واژگان كليدى:



 ورزش، سالمت جسمى و روحى، قرآن، اسالم

 مقّدمه:

امروزه ورزش يكى از امورى است كه به عناوين خمتلف در جهان مطرح شده و گروه زايدى به اشكال گوانگون اب آن 
اند و گروهى ورزشكار آماتور، گروهى طرفدار و عالقمند به ورزش و اىحرفهسروكار دارند، برخى از مردم ورزشكار 

 گذرانند.اى نيز از راه ورزش امور زندگى خويش را مىها، مسابقات و منايشهاى ورزشى بوده و عدهديدن برانمه

ت اسالمى از مطالب رو در قرآن و فقه و سنّ اى قايل بوده و ازايناسالم براى صحت و سالمىت، ارزش و امهيت ويژه
هاىي در اين زمينه مملّو است در قرآن كرمي هم آايتى وجود دارد كه بر امهيت ورزش و نريومندسازى جسم و دستورالعمل

در كنار تقويت روح و بعد علمى داللت دارد و پيامرب اعظم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم هم درابره حق بدن بر انسان 
 فرمايند:مى

ات نيز بر تو حقى دارد. از طرىف، رابطه تنگاتنگى بني ت بر تو حقى دارد و بدنت بر تو حقى و خانوادهپروردگار 
اى كه به طور معمول كلمه" ورزش" به كلمه" تربيت بدىن" عطف شده و گفته ورزش و سالمىت وجود دارد، به گونه

 شود:" ورزش و تربيت بدىن."مى

شود؛ بنابراين، در اين است كه موجب" اجياد، تقويت و اي حفظ سالمىت" مى ترين عوامل امهيت ورزشيكى از مهم
 اى ابشد كه براى سالمىت انسانگونهچنانچه ورزش به
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نظر اسالم اش در خماطره قرار گريد، از قدر در راه ورزش به خود فشار آورد كه سالمىتآور ابشد و اي ورزشكار آنزاين
 و مهچنني عقالىن، مردود خواهد بود

ها در مهه شئون و امور، ات روز قيامت است. گشاى زندگى انسانترين سرمشق و راهقرآن، كتاب آمساىن اسالم، بزرگ
اى بر امهيت آايتى وجود دارد كه به گونه -ابشدكه كالم خالق انسان و متام هسىت مى  -نقصدر اين كتاب بزرگ و ىب

زش و نريومندسازى جسم در كنار تقويت روح و بعد عملى داللت دارد، در اسالم، حفظ صحت و سالمت ور 
 واجب مشرده شده است.

 نويسد:شهيد مطهرى در اين مورد مى



" جاى شك و ترديد نيست كه تعليمات اسالم براساس حفظ و رشد و سالمت جسم است. علت دورى بسيارى از 
ا به حال بدن است. يكى از مسّلمات فقه، اين است كه بسيارى از اين امور به اين دليل هاين امور، مضر بودن آن

 اند كه براى انسان ضرر دارند.حترمي شده

اند: و به طور خالصه، ارزش بدن و سالمت آن در اسالم به حدى است كه بعضى از دانشمندان اسالمى گفته
 ابيد سامل و از نقص بدىن، دور و بر كنار ابشند.پيامربان اهلى در آغاز نبّوت و رسالت خود 

سالمىت تن و بدن، يكى از شرايط قابليت شخص براى تصّدى مقام نبوت و امامت و جانشيىن پيامرب اكرم صّلى اّلّل 
تر آيد كه ابيد پيامرب و اي امامى كه داراى منصب اهلى هستند، از نظر جسم و بدن كاملعليه و آله و سّلم به مشار مى

 ها ابشند.ترين و زيباترين آنچه ابيد اب هوشترين مردم عصر خود ابشند، چنانو معتدل

شود كه هيچ مكتب و آييىن در جهان وجود ندارد، كه به اندازه اسالم، به صحت، اب توجه به مطالب فوق، روشن مى
 ها امهيت داده ابشدسالمىت و شاداىب انسان

 277، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 هدف:

هدف از اين مطالعه بيان جايگاه و امهيت ورزش از نظر قرآن و اسالم و اتثري آن در سالمت اب بررسى آايت، 
 ابشد.رواايت و رفتار و گفتار پيامرب و ائمه معصومني مى

 روش حتقيق:

بوده كه سعى گرديده كه منابع  اىهاى رااينهمطالعه فوق يك مطالعه مرورى اب استفاده از كتب، بررسى متون و برانمه
و مأخذ مفيد و مستندى مهچون آايت قرآن كرمي، رواايت و احاديث پيامرب گرامى و ائمه معصومني عليهم الّسالم در 

 زمينه اجنام ورزش و اتثري آن در سالمت مورد بررسى قرار گريد.

 هاايفته

ين، جهت حفظ صّحت و تقويت بدن و پرداخنت به در اسالم، آايت و احاديث و رهنمودهاى فراواىن از بزرگان د
 توان به موارد ذيل اشاره منود:آن، وارد شده است؛ از مجله مى

 )الّصّحة افضل الّنعم(؛ صحت و سالمىت از هر نعمت ديگرى هبرت و ارزمشندتر است.

 د، سخت در شگفتم.)العجب لغفلة احلّساد عن سالمة االجساد(؛ از اينكه حسودان در فكر سالمىت خويش نيستن



 [.يدگى مناىيه آن رس و بها را ادا كىنشك بدن تو بر تو حقوقى دارد ]كه ابيد آن)و اّن لبدنك عليك حّقا(؛ ىب

ىن كه ضعيف از موم ظر من)املومن القوى خري و احب من املومن الّضعيف(؛ مومىن كه قوى و نريومند ابشد، در ن
ر مرحله بعد، فته و دصاص ايدر اين روايت، ارزش اصيل و واقعى، به اميان اختتر است." داشتىنابشد، هبرت و دوست

 ترين فرد اب اميان، ازف. ضعيشود، مهاان اميان اوستقّوت مد نظر قرار گرفته است؛ يعىن آنچه ابعث ارزش انسان مى
 نريومندترين
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 وند متعال آن راكه خدا   استتر بوده، بلكه اب او قابل قياس نيست. اين مهان مطلىبشاميان، به مراتب ابارز شخص ىب
ن كسى است كه ابتقواتر ترين مشا در نزد خدا، آرامىگ  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّللَِّ أَْتقاُكْم؛ فرمايد:در قرآن مطرح منوده و مى

 ابشد."

 كه ند، شخص ابامياىنسان ابشيز يكنه ابشند و از نظر درجه اميان و تقوا اما اب اين فرض كه دو نفر اباميان وجود داشت
سب  ورزش ك الش وقوى است، يك نوع فضيلت نسبت به ديگرى دارد، به خصوص اگر اين قّوت را اب زمحت و ت

ه حكم رديد، مهدون تكرده ابشد. مهچنني اگر يك نفر اباميان را در دو حالت" قوى" و" ضعيف" فرض كنيم، ب
تواند به بندگان خدا ىرت مهبچه قوى ابشد، هبرت است ات اينكه ضعيف ابشد. انسان قوى و سامل خواهند كرد كه چنان

 تواند فكر كند.رسيدگى كند، هبرت مى

 طالوت و نريوى جسماىن

وم بىن ق وطالوت  استانداز مجله مواردى كه نريومندى جسماىن به عنوان يك مزيت و امتياز در قرآن ذكر شده، 
ب وى خمالفت  انتخاابشراف اسرائيل است. از آجنا كه طالوت مردى كشاورز بوده و تواانىي ماىل چنداىن نداشت، ا

از  وپيامربى نبوده  نبوت و اندانمنودند: او نه ثروت و قدرت ماىل دارد و نه موقعيت اجتماعى و خانوادگى، زيرا از خ
 سخ گفت:خاندان اپدشاهى نيز نيست. امشوئيل در اپ

[ جسم او را خداوند او را بر مشا برگزيده و علم و ]قدرت 327ِإنَّ اّللََّ اْصَطفاُه َعَلْيُكْم َو زاَدُه َبْسَطًة ِف اْلِعْلِم َو اجلِْْسمِ 
 وسعت خبشيده است."

يگر، دصوصيت دو خ شود، امشوئيل پيامرب دو خصلت" گسرتش علمى و تواانىي جسمى" را بركه مالحظه مىچنان
 يعىن قدرت ماىل و افتخارات نژادى و نسىب، فضيلت و
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دىن اب بجا قدرت داند، در اينتر مىدهد و دارنده اين دو خصلت را براى احراز مقام رهربى شايستهترجيح مى
ه شده ن مقايساب آ ووان يك مزيت و فضيلت مطرح شده و در كنار علم و قدرت علمى قرار گرفته صراحت به عن

و البته  -مىمندى علنريو  توانيم به امهيت تقويت جسم نيز پى بربمي، زيرا نريومندى جسماىن در رديفاست كه مى
راه نگردد، مهچه اباميان به خدا انكر شده است و قدرت بدىن و حىت قدرت علمى فراوان، چنذ  -بالفاصله پس از آن

 مست. ست زنگىدد در جز زاين و خسران، فايده ديگرى براى جامعه بشرى نداشته و مهچون تيغ تيزى خواهد بو 

 شجاعت و توان رزمى حضرت داوود عليه الّسالم

ربد، از او باوود پى ددىن بهيكل، نريومند و شجاع بود. طالوت براى اينكه به توان رزمى و قدرت داوود شخصى قوى
 اى؟پرسد: آاي اتكنون قدرت و نريوى خود را آزمايش كردهمى

ا به آن شري ن خود ر گريد، مدهد: آرى، هرگاه شريى به گله من محله منوده و گوسفندى را به دهان مىوى اپسخ مى
 ان راه حق را بهگونه رهرو ينبد كنم! و خداوندرسانده و اب قدرت، دهانش را ابز منوده و گوسفند را از آن خارج مى

يده بود، ات رسانه اثبرساند و به داوود نيز كه خدمت بزرگى منوده و شايستگى خويش را به خوىب بپريوزى مى
 خبشد:حكومت و دانش مى

328َمُه ممَّا َيشاءُ فَ َهَزُموُهْم ِبِِْذِن اّللَِّ َو قَ َتَل داُوُد جاُلوَت َو آاتُه اّللَُّ اْلُمْلَك َو احلِْْكَمَة َو َعلَّ 
 

ال سم سن و كجوان  ][ را به هزميت و شكست واداشتند و داوود سپس آانن به فرمان خدا، ايشان ]سپاه دمشن
 نريومند و شجاع كه در لشكر طالوت بود[ جالوت را كشت، و

______________________________ 
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 خواست به او تعليم داد."خداوند حكومت و دانش را به او خبشيد، و از آنچه مى
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براى تكميل  تنهاىي ىن بهخورد، اين است كه قدرت و توان بدىن و جسمانكته قابل توجهى كه در اينجا به چشم مى
ردم، مت بر محكو  اىن وبينيم خداوند متعال در كنار قدرت جسمشخصيت انسان كاىف نيست؛ به مهني خاطر مى

 دهد.حكمت و دانش نيز به داوود آموخته و مطالب فراواىن را نيز به او تعليم مى

 مسابقه ورزشى، عذرى موّجه

هاى هدايت براى شانهنمده و خداوند متعال آن را آكه در قرآن   -در داستان حضرت يوسف عليه الّسالم و برادرانش
ى سياسى، هاى خمتلف زندگه نكات آموزنده فراوان در زمينهب -كندن معرىف مىكنندگان آكنندگان و مطالعهسوال

ه ويژه براى بحترك،  زى واباجتماعى، اقتصادى و ... برمى خورمي. يكى از اين نكات آموزنده، مساله لزوم ورزش، 
 ابشد.جواانن و كودكان مى

 آيد، عبارتند از:برخى از نكاتى كه از اين داستان به دست مى

كنند  ىا مطرح مجرزشكار بودن، يك مزيت و فضيلت است و به مهني دليل برادران يوسف در دو و نريومندى و  -1
 كارمي:كه ما گروهى نريومند و ورزش

 گويند:كنند، مىالف( هنگامى كه برادران اب يكديگر توطئه مى

 دانند.و آن را دليل برترى خويش بر يوسف مى 329َو حَنُْن ُعْصَبةٌ 

 گويند:در مىپكند، آانن در اپسخ هنگامى كه پدر از اينكه گرگ يوسف را خبورد ابراز نگراىن مىب( 

 دانندو داشنت نريو و توان جسمى را مشخصه يك حمافظ و اپسدار مى َو حَنُْن ُعْصَبةٌ 

______________________________ 
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 تواند به ماموريت اپسدارى و حفاظت عمل كند.كه به خوىب مى

داند. به مهني جهت، برادران براى كودكان الزم و ضرورى مى -كه خود نوعى ورزش است  -ابزى كردن و حترك را -2
دا ج -كه خود يك پيامرب اهلى و معصوم و داراى بينش كاىف است  -يوسف به هبانه ابزى كردن، يوسف را از پدرش

 كند.كنند و او به اينكه ابزى براى كودك الزم است، اعرتاض منىمى
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ه و پر از واى آلودهورزش، هبرت است در هواى آزاد، حميط ابز و فضاى سبز صورت گريد، نه در  وابزى، حترك  -3
 يند:گو مى ه پدربدود گازوئيل و اي حميط در بسته و تنگ و به دور از طبيعت؛ بدين جهت برادران يوسف 

 يَ ْرَتْع َو يَ ْلَعْب؛

 ات يوسف در مچن و مراتع بگردد و ابزى كند."

رادرشان را از بخودشان  ترين گناهان را مرتكب شده و به قولترين و انخبشودىنرادران يوسف، بزرگدر حاىل كه ب -4
مسابقه ورزشى  ورزش و به كنند، اشتغالاند، هبرتين و پيامرب پسندترين عذرى كه ارائه مىروى غفلت به كشنت داده

 گويند:است و مى

330اي َأابان ِإانَّ َذَهْبنا َنْسَتِبُق َو تَ رَْكنا يُوُسَف ِعْنَد َمتاِعنا فََأَكَلُه الذِّْئُب؛
 

 د!"ا خور ر اى پدر! ما رفتيم و مشغول مسابقه شدمي و يوسف را نزد ااثث خود گذاردمي و گرگ او 

 گريد كه چرا به ورزش و مسابقه ورزشى پرداختيد.منىو آن پيامرب هم به آانن خرده 

 حضرت موسى عليه الّسالم جواىن نريومند

 خوانيم:در قرآن كرمي، درابره حضرت موسى عليه الّسالم چنني مى

ُه َو اْسَتوى ا بَ َلَغ َأُشدَّ  ُمْحِسِننَي(زِي الْ  جنَْ آتَ ْيناُه ُحْكماً َو ِعْلماً َو َكذِلكَ  )َو َلمَّ
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 دهيم."ا جزا مىر گونه نيكوكاران [ نريومند و كامل شد، حكمت و دانش به او دادمي، و اينهنگامى كه ]موسى

اعتدال آن  ول خلقت ى كمابه معنا" اشد" از ماده شدت، به معناى نريومند شدن است، و" استوى" از ماده استواء 
 است.

گواي يك حنو ارتباط بني سالمىت و نريومندى جسماىن و ايد گرفنت حكمت و دانش وجود داشته ابشد، و شنيده 
ضعيف و اي  -نفر ذكر شده است 124000ها در رواايت اسالمى كه تعداد آن  -يك از پيامربان اهلىنشده كه هيچ
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گانه پيامرب عظيم الشان اسالم نيز چنني است. به مهني جهت در مورد جانشينان دوازدهانقص اخللقه بوده ابشند. 
 است كه در آيه مذكور فرمود: هنگامى كه موسى نريومند و كامل شد، حكمت و دانش به او دادمي.

خارج شده و  -كه در خارج شهر قرار داشت  -خوانيم كه موسى عليه الّسالم از قصر فرعوندر ادامه اين داستان مى
خواست كه مى  -شود يكى از پريوان او اب يكى از مامورين فرعونشود. به حمض ورود به شهر، متوجه مىوارد شهر مى

 درگري شده و توان كاىف براى دفاع از خويشنت را ندارد. -از او بيگارى بكشد

دانست موسى مردى نريومند و ينكه مىافتد )و اب توجه به اهنگامى كه چشم شخص اباميان به موسى عليه الّسالم مى
طلبد. موسى كه داراى روحيه دفاع از مظلوم در برابر ظامل بود، بالفاصله به كمك مظلوم ورزيده است( از او ايرى مى

 آورد.شود. او تنها اب زدن يك مشت به سينه دمشن، او را از اپى درمىشتافته، اب ظامل درگري مى

ين است كه حضرت موسى عليه الّسالم قدرت و توان خويش را در جهت دفاع از مظلوم نكته قابل توجه در اينجا ا
گريد، مهان گونه كه شري خدا، حضرت على مرتضى عليه الّسالم بود و به فرزندان خويش و مبارزه اب ظامل به كار مى

 وصيت فرمود:
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 عوان(؛ مهواره دمشن ظامل و ايور مظلوم ابشيد.)كوان للظامل خصما و للمظلوم 

 كند.گاه موسى به خاطر اين قتل انخواسته كه اجنام داده به درگاه خدا استغفار مىآن

گاه پشتيبان بندد كه هيچشود، به شكرانه اين نعمت، اب خداى خويش پيمان مىاش پذيرفته مىپس از اينكه توبه
مهكارى نكند و در كنار ستمديدگان ابشد. نكته مهم ديگر اينكه، به طور معمول،  جمرمان نباشد؛ يعىن اب فرعونيان

تواند امانت را حفظ منايد، و" امني بودن" اب" قوى بودن" داراى ارتباط نزديكى است؛ انسان قوى و نريومند هبرت مى
 اند.رو در آيه قرآن، دو كلمه" قوى" و" امني" در كنار يكديگر به كار برده شدهازاين

 قوى بودن از نظر قرآن

شومي كه مهيشه قوى بودن در قرآن به عنوان يك عامل مثبت و امتياز، ارزايىب شده اب مطالعه قرآن كرمي، متوجه مى
 شود:ابره اشاره مىاست. براى روشن شدن اين مطلب، به برخى از آايت قرآىن در اين

دهند، وى يامربشان" امشوئيل" به عنوان رهرب، مورد انتقاد قرار مىوقىت بىن اسرائيل انتخاب" طالوت" را از سوى پ -1
 گويد:در اپسخ مى



خداوند او را بر مشا برگزيده و قدرت علمى و جسمى وى  331ِإنَّ اّللََّ اْصَطفاُه َعَلْيُكْم َو زاَدُه َبْسَطًة ِف اْلِعْلِم َو اجلِْْسِم.
 تر قرار داده است."را از مشا افزون

 فرمايد:ه لزوم تقويت بنيه رزمى و نظامى مىدرابر  -2

وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة؛  ماده سازيد."آاريد از" نريو" اانىي د[ آنچه تو ها ]دمشناندر برابر آن َو أَِعدُّ

 هاىتواند تواانىيالبته اين" نريو" تنها شامل نريوهاى نظامى و رزمى نبوده، بلكه مى
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رگريد. حىت در هد، دربرى دايتواند ما را در پريوزى بر دمشن اقتصادى، فرهنگى، سياسى و خالصه هر چيزى را كه مى
 خوانيم:برخى از رواايت مى

ردن است." ك، سياه  له رنگدر اين آيه، موهاى سفيد را به وسيهاى" قّوه" )منه اخلضاب الّسواد(؛ يكى از مصداق
نظر دور  ردد، ازگرعوب  دهد ات دمشن مترى مىيعىن اسالم حىت رنگ موها را كه به سرابز بزرگ سال، چهره جوان

 دهد كه چه اندازه مفهوم" قوه" در آيه فوق وسيع است.نداشته است و اين نشان مى

كند. در مى وى معرىفقفرمايد، او را مردى نريومند و ليه الّسالم را بيان مىعموسى  وقىت قرآن سرگذشت حضرت -3
 فرمايد:جا مىيك

 موسى تنها يك مشت به آن مرد زد و او درگذشت!" َعَلْيِه؛ فَ َقضى فَ وََكَزُه ُموسى

 فرمايد:و در جاى ديگر مى

ى گفت:[ اى پدر! موسى را شعيب خطاب به و  رت حضرت]دخ ؛ اْلَقِويُّ اْْلَِمنيُ اي أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرتَ 
 د." ابشتواىن استخدام كىن، كسى است كه نريومند و امنياستخدام كن، مهاان هبرتين كسى كه مى

 گويد:رد، مىهاى خدا بر قوم خود را برمشاخواهد يكى از نعمتامى كه حضرت هود عليه الّسالم مىهنگ -4

 و به جسم مشا فزوىن داد." َو زادَُكْم ِِف اخْلَْلِق َبْصَطًة؛
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ها استخوان، قوى پيكر و نريومند بودند. از قول آنآيد كه آهنا مردمى درشتهم از آايت قرآىن و هم از تواريخ برمى
 خوانيم:مى

 چه كسى از ما نريومندتر است؟" َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قُ وًَّة؛

 انمد. در اينجا به برخى از اينر آايت متعدد، خود را" قوى" مىخداوند متعال د -5
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 مناييم:آايت اشاره مى

يعاً؛  متامى قدرت و تواانىي از آن خداوند است." َأنَّ اْلُقوََّة ّللَِِّ مجَِ

آاي آهنا ندانستند، خدا كه آهنا را خلق فرموده بسيار از آانن تواانتر  دُّ ِمْنُهْم قُ وًَّة؛أَ َو ملَْ يَ َرْوا َأنَّ اّللََّ الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأشَ 
 است؟!"

؛  اى نيست."جز قدرت خدا قّوه ال قُ وََّة ِإالَّ اِبّللَِّ

ت و اقتدارى سخت استوار [ تنها خداست كه صاحب قو مهاان روزى خبشنده ]خلق ِإنَّ اّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي؛
 است."

 كيفر است."مهاان خداوند تواان و سخت ِإنَّ اّللََّ َقِويٌّ َشِديُد اْلِعقاِب؛

 مهاان پروردگار تو مقتدر و پريوزمند است." ِإنَّ رَبََّك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز؛

[ خداوند نگاشته و حتم گردانيده كه البته من و رسوالمن ]بر دمشنان َعزِيٌز؛ َكَتَب اّللَُّ َْلَْغِلنَبَّ أاََن َو ُرُسِلي ِإنَّ اّللََّ َقِويٌّ 
 غالب شومي كه خدا تواان و پريوزمند است."

 فرمود.بود، هرگز خداوند، خود را به آن مّتصف منىاگر قوى بودن، صفت خوىب منى

توان به مواردى اشاره شده است كه مىهاى يك ورزشكار مسلمان در اسالم به كرات در قرآن و رواايت به ويژگى
مانند: داشنت اميان، امني بودن، داشنت دانش و بينش، سبقت در كار خري، محايت از مظلوم، گذشت و خبشش، 

 پرهيز از غرور و ... اشاره منود

 ديدگاه انديشمندان اسالمى در زمينه اتثري ورزش بر سالمت جسم و روح



كسى متام مّهش تقويت جسمش ابشد، نقص كارش اين نيست كه جسمش را   استاد شهيد مرتضى مطهرى: اگر -
هاى ديگر را مهمل گذاشته است. آن تقويت كرده و مثال نگذاشته دندانش خراب شود، بلكه اين است كه جنبه

چيزى كه در مورد اين افراد بد است،" حصر" است ]مثل ابزى كردن بچه بد نيست، بلكه الزم است، وىل اينكه 
 طفق
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هاى غري اسالمى، يعىن مهان روش معروف هندى، انمطلوب است. [ ... تضعيف جسم، در روشابزى كند بد است
گويند: جسم و قواى جسماىن را ابيد ضعيف نگه داشت. اين در ها اب پرورش جسم به مهني معنا هم خمالفند؛ مىآن

دارد كه تقويت و تربيت جسم براى انسان، از نظر اسالم هدف نيست؛ مطلوب هست، اسالم نيست، وىل شك ن
وىل نه به عنوان هدف، بلكه به عنوان وسيله و شرط؛ يعىن انسان جسم سامل و قوى نداشته ابشد، روح سامل هم 

آيد ]مراد، پى مىدر ابن سينا: ورزش، حركىت است اتبع اراده. در ورزش، تنفس بلند و بزرگ و پى -خنواهد داشت.
[. هركس بتواند اب اسلوب صحيح و متناسب تنفس عميق و شدت تنفس در اثر ابال رفنت مقدار اكسيژن مصرىف است

هاى مزاجى  [ و مداواى بيمارىگريىجوىي ]پيشاب اعتدال مزاجش و در وقت و هنگام مناسب ورزش كند، از چاره
بردارى از ورزش هنگامى ميّسر است كه دستورات ديگر هبداشىت را اين هبره گردد.نياز مىآيد، ىبكه در دنباله آن مى

 به كلى مراعات كند.

آنچه كه امروزه در دنياى غرب حتت عنوان تربيت بدىن و ورزش، و آاثر مفيد آن بر روى بدن مورد توجه است، 
در عامل طب معروف است و مسائل كه   -هبايش، قانون در طباش از او ]ابن سينا[ ست. او در كتاب گرانشالوده

پزشكى در آن مطرح گرديده و اطباى بعد از او اب اهلام از اين كتاب به امور طبابت پرداختند، و ابرها در كشورهاى 
فصلى را به پرورش بدن و ورزش و آاثر آن اختصاص داده است و نظرهاىي را ارائه منوده  -خارجى جتديد چاپ گرديده

 ابشد.ن در ابب تربيت بدىن و ورزش، امروزه نيز مورد قبول مىاست كه قسمت اعظم آ

[ كه حتريك [ هر فىن، رايضت ]ورزش و ابزىخواجه نصري الدين طوسى: در فراگريى ]ممارست و جتربه حاصل كردن -
 حرارت غريزى و حفظ صّحت و نفى كسالت و
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[ و بعث نشاط ]برانگيخته شدن حّدت ذكا ]شدت هوشيارى و سرعت انتقال و سرعت فهم[ و بالدت ]كندفهمى
 [ الزم است كه به عادت گريند.سرور و بشاشيت جسمى و رواىن

شود، فاسد اى كه از فزوىن فضوالت حاصل مىابن خلدون: در شهرها هوا به علت درآميخنت اب خبارهاى گنديده -
خبشد و نشاط روح به علت اثر حرارت غريزى به تقويت و هضم غذا  ه روح نشاط مىكه هوا بگردد، درصورتىمى



كند؛ عالوه بر آن چه ذكر شد، ورزش نيز در تعب و نشاط روح، دخيل است كه اين تعب و نشاط در كمك مى
البا در شهرنشينان كمرت است، به دليل اينكه در پيش شهرنشينان، ورزش وجود ندارد؛ علتش اين است كه آانن غ

اى از آن در ميان ايشان شوند، و هيچ نشانهمند منىحالت سكونت و آرامشند و از مثرات ورزش به هيچ وجه هبره
كند و نسبت به بروز امراض، مردم شهرها هاى بسيارى در شهرها و بالد بروز مىشود؛ بدين دليل، بيمارىايفت منى

 شوند.[ نيازمند مىبه اين فن ]پزشكى

[ طفل متام شد، به اتديب و رايضت او )نويسنده كتاب انيس الناس(: بر پدر است كه ات رضاع ]شريخوارگى شجاع -
 مشغول گردد و مواد ذيل را به او بياموزد:

 الف( فرايض و سنن و قرآنش بياموزند؛

سعى كس، علم خود را قدر كه از دايره عوام بريون آيد ات بعد از آن او خود ىبب( مقدمات علمى ]تعليمش كند[ آن
 زايد سازد؛

 ورزى و سوارى مالزمش سازد؛پ( معلم سالح

 ث( خط و شنا كردن بياموزد.
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 گريى:نتيجه

كس پوشيده نبوده و ورزش كمك شاايىن به اجياد و تقويت سالمت جسماىن، نقش ورزش در ارتقاء سالمت بر هيچ
ابشند ساملرت بوده و كند و افرادى كه اب روش صحيح ورزش منوده و اي داراى كارهاى پرحترك مىمى رواىن و اجتماعى

عمرشان از افرادى كه كارهاى بدون حترك دارند بيشرت است. مطالعه اجنام گرفته حاكى از آن است كه اسالم نيز 
هاى علمى و امياىن به تقويت تقويت جنبههاى خمتلف ترغيب منوده و به موازات مهواره انسان به ورزش در زمينه

از ماده شدت به معناى نريومند شدن و « اشد»كه در قرآن ابرها كلمه جسماىن هم توجه منوده است. به صورتى
از ماده استواء به معناى كمال خلقت و اعتدال بيان گرديده كه گواي يك حنوه ارتباط بني سالمىت و « استوى»

يك از پيامربان اهلى و ائمه گرفنت حكمت و دانش وجود داشته و شنيده نشده كه هيچ  نريومندى جسماىن و ايد
هنگامى كه موسى نريومند و  »سوره قصص بيان شده كه:  15معصومني ضعيف اي انقص اخللقه ابشند كه در آيه 

مني بودن، داشنت اسالم ويژگيهاى يك ورزشكار مسلمان را داشنت اميان، ا« كامل شد، حكمت و دانش به او دادمي
كند. ابرزترين دانش و بينش وسيع، سبقت در كار خري، محايت از مظلوم، گذشت و خبشش و پرهيز از غرور بيان مى

نظريى داشته و آن حضرت جهت حفظ منونه يك ورزشكار در اسالم حضرت على عليه الّسالم كه قدرت بدىن ىب



سوارى را اجنام اى و مششريابزى و اسبهاى زورخانهند ورزشهاىي مانسالمت و آمادگى جسماىن خود مهيشه ورزش
 داده و ملقب به اسد اّلّل الغالب يعىن شري مهيشه پريوز خدا گرديده است.

 اب توجه به نقش انكارانپذير ورزش در سالمت جسماىن، رواىن و اجتماعى، اسالم
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اى، اسب سوارى، شرتسوارى، مششريابزى، هاى زورخانهچون ورزشهاى سامل و مهگاىن همشمهواره به فراگريى ورز 
ها سفارش منوده و حىت هاى رزمى، كشىت را به كليه انساننوردى، ورزشروى و كوهپراتب نيزه، ترياندازى، شنا، پياده

دهد و در آايت و رواايت و در كيد قرار مىاى آهنا بوده را مورد اتبرگزارى مسابقات آهنا كه نظر به ايدگريى حرفه
رفتار و گفتار پيامرب و ائمه معصومني به كرات به آهنا پرداخته شده است لذا ابيد اب متسك به آهنا و در جهت ارتقاء 

 سطح سالمت جامعه نسبت به آموزش جامعه و توصيه به ورزش مهگاىن اجنام گريد.

 290، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 منابع و مآخذ:

 . قرآن كرمي1

 1384. صبورى؛ حسني. ورزش در اسالم. هتران. 2

 1382. صبور اردوابدى، امحد، هبداشت اسالمى، جلد اول، هتران: دفرت نشر فرهنگ اسالمى. 3

آزار شريازى عبد الكرمي، رساله نوين فقهى پزشكى هبداشت، جلد اول، هتران: دفرت نشر فرهنگ اسالمى، . ىب4
1384 

 1380. عالمه طباطباىي، تفسري امليزان، جلدهاى دهم، سيزدهم، شانزدهم، هجدهم. 5

 1380. آيت اله مكارم شريازى، تفسري منونه، جلد چهارم. 6

 1384. اصفهاىن، حممد مهدى، آئني تندرسىت، هتران: نشر تنديس، 7

 1382ى نراقى، هاى شفاخبش، هتران: انتشارات مهد. حيدرى نراقى، على حممد، نسخه8

 1380ات، . طباطباىي، سيد حممد حسني، سنن النىب، هتران: انتشارات ىب9



  WWW .tebyan .ir. سايت تبيان10

  WWW .aftab .ir. سايت آفتاب11

دانشگاه  فرهنگى وجوىي . جايگاه و امهيت ورزش در اسالم. هناد منايندگى مقام معظم رهربى و معاونت دانش12
 1384خدمات هبداشىت و درماىن گيالن، علوم پزشكى و 

 1382. . حّجىت، سيد حممد ابقر. اسالم و تعليم و تربيت. هتران: دفرت نشر فرهنگ اسالمى13

 291، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 هاىي از اعجاز طىب قرآنگوشه

332مرمي مشس عليئى
 

 چكيده:

قرآن است.  جاز طىبنبه اعجمورد توجه دانشمندان قرار گرفته، هاى اعجاز قرآن كه در دو قرن اخري، يكى از جنبه
ثبات شده علمى، ظرايت انني و كند كه اب جديدترين قوانقرآن كرمي مثاهلا و مطالب علمى و پزشكى فراواىن ارائه مى

ن و غري سلمازشكان ماز پ موافقت دارد و مهني نكته به شدت مورد توجه دانشمندان مسلمان، مفسران، حىت بسيارى
نيت اسالم به حقا دند وها، جمذوب اين بعد علمى قرآن شمسلمان قرار گرفته است، به طورى كه بسيارى از غرىب

ذاردن مطالب گنار هم  ك اب  رو بسيارى از مفسران شيعه و سىن كوشيدند اتبرده، به دين اسالم مشرف شدند، ازاينپى
 بات كنند.علوم پزشكى و آايت قرآن اعجاز طىب قرآن را اث

 در اين ميان از جانب موافقان و خمالفان اين ديدگاه افراط و تفريطهاىي صورت گرفت.

 ده بهبدين شكل كه موافقان، هر اشاره علمى اي طىب قرآن را اب علوم پزشكى جديد تطبيق دا

______________________________ 
سازمان  ژوهشىپ ديىن معاونت -هاى فرهنگىيزى پژوهشر (. كارشناسى ارشد علوم قرآىن و كارشناس ارشد برانمه1)

 تبليغات اسالمى
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 دينى معاونت پژوهشى سازمان تبليغات اسالمى -هاى فرهنگىريزى پژوهش(. كارشناسى ارشد علوم قرآنى و كارشناس ارشد برنامه1)  332



ظريه، وجود هر الفان نىف خمطورى كه گاهى در اين راه دچار تكلف شده و انچار به أتويل آايت قرآن گشتند. از طر 
ها است و نبايد نساناىي اه قرآن كتاب هدايت و راهنماشاره علمى در قرآن را منكر شدند، چراكه معتقد بودند ك

 جو كرد.علوم خمتلف جترىب را در آن جست

 از قرآن پذيرفت.جوه اعجو ى از توان به نظريه معتدىل دست ايفت و اعجاز طىب را نيز به عنوان يكاما در اين بني مى
، بلكه ابيد ده نشودبيق دااناستوار علمى تطمشروط بر اينكه، اشارات طىب برخى از آايت اب هر نظريه متزلزل و 

  در تطبيق آهناابشد ات صريح نظرايت از درجه كامل يقني و اطمينان برخوردار ابشند. ضمن اينكه اشارات علمى قرآن
 اب علوم جديد دچار تكلف نشومي.

«  دميدن روحاتى تشكيل ختم هخلقت انسان از مرحل»ها اشاراتى به در اين مقاله نيز ابتدا برخى از آايت كه در آن
 شناسى پرداخته شده است.ها اب علم جننيوجود دارد، بررسى گرديده سپس به تطبيق آن

 مقّدمه:

نني اشاره فرينش جآراحل مشناسى، انسان در برابر اعجاز هنفته در قرآن كه به اب كشف حقايق جديد در علم جنني
نزده قرن ر طول اپدمده و ها حديث شريف آدر چهل و اندى آيه و دهگونه مطالب منوده سر فرود آورده، چراكه اين

سان در نهر قدر كه ا انمند.اكنون آن را علم جنني انساىن مىخطوط اصلى در زمينه اين علم را ترسيم منوده و هم
ى كه به تدريج  بت علمايق اثى قرآن كه به علوم خمتلف اشاره منوده، تعمق كند و آن را اب حقى آايت كرميهمطالعه

آله و سّلم از  و عليه اّللّ  شود مقايسه منايد، اميان و يقني وى به خداوند و قرآن و آنچه رسول خدا صّلىكشف مى
 مور استاد تشريح وشود. دكرت كيثجانب خداوند آورده بيشرت مى
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هرچه انسان حقايق جديدترى را كشف كند در »اين عقيده است كه: شناسى در دانشگاه اواتواى كااندا بر جنني
333«بيند كه مهان حقايق موجود در قرآن را تكرار كرده است.واقع مى

 

نني و خروج جتشكيل  نتهاىشناسى مطالعه خلقت انسان از ابتداى تشكيل ختمك لقاح ايفته اب اسپرم ات اعلم جنني
 آن از رحم مادرش بعد از نه ماه است.

هاى گردد، زماىن كه ميكرسكوپ به دست دو دانشمند به انماتريخ شروع اين علم اب چنني معناىي به قرن هفدهم برمى
اخرتاع شد كه در خالل آن اسپرم مرد را كشف كردند. سپس دانشمندى به انم  1677هام و هوك در سال 

دوگراف انم گرفت. نقش اصلى ختمك و  دوگراف، ختمك را كشف كرد كه انم وى را بر آن گذاشتند و فوليكول
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اسپرم، در اواخر قرن هفدهم شناخته شد و مراحل خمتلف تكامل جنني و تفاصيل دقيق تشرُيى آن در قرن بيستم 
 كند.آشكار شد و علم روز به روز در اين زمينه مطالب جديدترى را كشف مى

آايت كرميه و احاديث شريفه، شرح دادند استثناء   اگر بعضى از دانشمندان اسالمى را كه تكوين جنني را از طريق
كنيم، بشر ات اواسط قرن هفدهم از اين علم اطالعات انقص و غلطى داشت. ارسطو در قرن چهارم قبل از ميالد  

رفت. وى عقيده هاى وى ات قرن هفدهم ميالدى در جمامع علمى، مقدس به مشار مىكسى بود كه نظرات و كتاب
كه اين گونه تذكر شود و حال آنكه در قرآن كرمي مهني بساحتاد مىن اب خون حيض تشكيل مىداشت كه جنني از 

334َو َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أَذًى فَاْعَتزُِلوا النِّساَء ِف اْلَمِحيِض .. دهد:مى
 

 پزشك انگليسى به انم هاروى كه گردش بزرگ خون را كشف كرد )و قبل از وى

______________________________ 
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عقيده داشت كه رحم، جنني را  1651دانشمندى به انم ابن النفيس گردش كوچك خون را كشف كرده بود( در سال 
حش علمى است. و طبق فرموده قرآن كرمي، رحم قرار مكني كند. و حال آنكه اين مطلب يك خطاى فاترّشح مى

ْنساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنٍي مُثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة ِف َقراٍر َمِكنيٍ  براى نطفه است: أَ ملَْ خَنُْلْقُكْم ِمْن ماٍء  و اي 335َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
336َمِهنٍي َفَجَعْلناُه ِف َقراٍر َمِكنيٍ 

 

ميالدى، پزشكى بنام مالپيگى عقيده داشت كه جنني به شكل بسيار كوچكى در داخل ختمك قرار  1675در سال 
اى جز فعال كردن ختمك ندارد. و دانشمنداىن به انم هام و هوك كه كاشف ميكرسكوپ و اسپرم دارد و اسپرم وظيفه

اى جز تغذيه و فعال  ارد و ختمك وظيفهبودند، عقيده داشتند كه جنني به شكل بسيار كوچكى در داخل اسپرم قرار د
ولف و اسپاالنزاىن آمدند و اثبت كردند كه جنني از كردن آن ندارد. ات اينكه در قرن هجدهم دو دانشمند به انم هاى

شود؛ مهان حقيقت علمى كه امروزه شناخته شده است و مسلماانن از نطفه زن و مرد به طور يكسان تشكيل مى
خوانند و مهني حقيقت ابعث خضوع و خشوع و يقني آهنا هر روز مي، آن را در كتاب خدا مىزمان نزول قرآن كر 
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ْنساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمشاٍج نَ ْبَتِليِه  اي 337اي أَي َُّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُنْثى شود:بيشرت از روز قبل مى ِإانَّ َخَلْقَنا اْْلِ
ي 338عاً َبِصرياً َفَجَعْلناُه مسَِ

 

 و آله و سّلم  عليهى اّللّ پرسد و پيامرب صلّ در مهان زماىن كه يك شخص يهودى از پيامرب درابره خلقت انسان مى
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339فرمايد: )اي يهودى من كّل خيلق، من نطفه الرجل و نطفه املرأه(در جواب مى
 

ها است و اى از سلولهاى شوآن و اشليدن، كشف كردند كه بدن انسان جمموعهدو دانشمند به انم 1839در سال 
شود. يعىن در واقع جسم ح ايفته است كه تقسيم و تكثري مىجنني از سلول واحدى تشكيل ايفته كه مهان ختمك لقا 

انسان كه تقريبا از صدها ميليارد سلول تشكيل شده، از يك سلول بنام سلول ختم نشأت گرفته است. قرآن هم تكثري 
اْلَميِِّت َو خُمْرُِج اْلَميِِّت ِمَن احلَْيِّ ذِلُكُم خُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن  ِإنَّ اّللََّ فاِلُق احلَْبِّ َو النَّوى داند:سلوىل را اساس تكثري حيات مى

340اّللَُّ فََأىنَّ تُ ْؤَفُكونَ 
 

يز سلول به دو م و متاتقسي تقسيم سلوىل كه متايز سلوىل )اي انفالق سلوىل( عبارت هبرتى براى آن است، به معىن
 شوند لذامى ت زنده تكثريقسمت مساوى است و اين يك عمل اصلى فيزيولوژى است كه بواسطه آن موجودا

« فلق»اى را اب انم سوره وري آن ايد كرده يعىن سبب زندگى و تكث «ِبَربِّ اْلَفَلقِ » خداوند تعاىل از خودش اب صفت
 گذارى كرده است.انم

ات اواسط قرن بيستم، نقش ختمك و اسپرم در تعيني جنسّيت ژنتيكى جنني در انسان شناخته نشده بود اما پس از  
اين پديده شناخته « تئوليدان»و « اپنرت»و « ون وينوانرت»هاى هاى جنسى توسط دانشمنداىن به انمشف كروموزمك

ها معتقد بودند كه تعيني جنسّيت اب اسپرم مرد است، اگر اسپرم از بيضه راست خارج شود، جنس نوزاد شد. يوانىن
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شود. و بعضى ديگر گمان داشتند كه اگر جنني در شود و اگر از بيضه چپ خارج شود نوزاد مونث مىمذكر مى
 شود و اگر در مست چپ رشد كند مؤنثمست راست رحم رشد كند مذكر مى

______________________________ 
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آن ابشد،  گر فاقدست و ا فرزند مذكر مربوط به هيجان روحى مرد هنگام آميزش اشود. ارسطو هم كه معتقد بود مى
 شود.فرزند مؤنث مى

در قرآن كرمي به وضوح اشاره شده كه نطفه )چه نطفه مرد ابشد چه زن( اساس تعيني جنسّيت جنني است كه مذكر 
ى نطفه مراحل اساسى تكامل جنني از مرحله 341ِمْن نُْطَفٍة ِإذا مُتْىن َو أَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َو اْْلُنْثى شود اي مؤنث:

هاى علمى را به آهنا داده( در واقع اب شكل و ى علقه، مضغه، عظام و حلم )كه قرآن كرمي اين انمامشاج ات مرحله
چند ميليمرت جتاوز خصوصيات ميكروسكوپى آهنا مطابقت دارد اب توجه به اينكه در طول مهه اين مراحل جنني از 

شناسى كه در نيمه دوم قرن بيستم پديد آمد، چنني وصف قرآىن را از طريق ميكروسكوپ أتييد كند و علم جننيمنى
 منود.

اىن كه در آن  مدت زمدهد، مانند تعينياى نيز بعضى از اين آايت كرميه را در مورد جنني توضيح مىاحاديث شريفه
و  و عظام ه حلمكشناسى اين مطلب كشف شد  اواخر قرن بيستم توسط علم جنني شود دراعضاى جنني تشكيل مى

شود. و اين مل مىشم كاشمسع و بصر و اعضاى جنسى از هفته هفتم ابردارى شروع به تشكيل شدن منوده و ات ماه 
 مصداقى است براى قول رسول اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم كه فرمود:

اثنتان و أربعون ليله بعث اّلّل اليها ملكا فصّورها و خلق مسعها و بصرها و جلدها و حلمها و عظامها. )اذا مّر ابلنطفه 
342مث قال اي رب أذكر أم أنثى؟ فيقضى رّبك ما شاء و يكتب امللك(.

 

وش و نگارى كرده و گصورت كند ات آن رااى را مأمور مىهرگاه چهل و دو شب از انعقاد نطفه بگذرد خداوند فرشته
 چشم و پوست و گوشت و استخوان آن را بيافريند، سپس
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 نويسد.ىمو فرشته  دهدگويد پروردگارا، او مرد ابشد اي زن؟ و خداوند آنچه را كه خبواهد حكم مىمى

ينجا به است. در هود اشناسى پزشكى به خوىب مشبنابراين در بسيارى از آايت قرآن اعجاز طىب در زمينه جنني
اخته و نظر هنا پردآررسى بگونه آايت پرداخته و پس از آوردن نظرات متفاوت در اين زمينه، به نقد و بررسى اين

ر چارچوب دديگر،  برخى ونه آايت به خوىب نشانگر اعجاز طىب قرآن بوده گو معتدل بيان خواهد شد. برخى از اين
 كرد.  ايد« آندر قر  هاى آفرينش انسانشگفىت»توان از آهنا به عنوان گريند فلذا مىتعريف اعجاز قرار منى

 مراحل آفرينش انسان

 مرحله خلقت انسان از خاك اي نطفه؟

 عبارت است از: برخى از آايتى كه انظر به اين مرحله است

ْنساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ  343َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
 

 اى از گل آفريدميما انسان را از عصاره

ْنساِن ِمْن ِطنٍي ...الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ  344ٍء َخَلَقُه َو بََدأَ َخْلَق اْْلِ
 

 .ن را از گل آغاز كرداو مهان كسى است كه هرچه را آفريد نيكو آفريد، و آفرينش انسا

345ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ...
 

 او كسى است كه مشا را از خاك آفريد، سپس از نطفه، ...

346اي أَي َُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِف رَْيٍب ِمَن اْلَبْعِث فَِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن ...
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 «اى مردم اگر در رستاخيز شك داريد ما مشا را از خاك آفريدمي، سپس از نطفه

347.... أَ ملَْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِِنٍّ مُيْىن
 

 شود نبود؟مىاى از مىن كه در رحم رخيته آاي او نطفه

348ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفقٍ 
 

 از يك آب جهنده آفريده شده است.

يعاً َبِصرياً  ْنساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمشاٍج نَ ْبَتِليِه َفَجَعْلناُه مسَِ 349ِإانَّ َخَلْقَنا اْْلِ
 

 ما انسان را از نطفه خمتلطى آفريدمي.

گونه داند، كه به اينطفه مىاز ن اهى آن را از خاك و گاهىآايتى از قرآن كرمي كه به منشأ خلقت انسان اشاره دارد، گ
 توان نگريست:آايت از دو منظر و اب دو گونه تفسري مى

ى و ز حيواىن و گياه اعم اغذاىي اند كه مواد اوليه آن از غذاهاست و مهه موادها از نطفه آفريده شدهالف: مهه انسان
 گريد.ها نشأت مىد زنده از خاك و روييدىنهاى بدن موجو نيز ساير اجزاء سازنده سلول

ْنساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ  صاحب تفسري منونه ذيل آيه: ها اعم گويد: به آغاز وجود مهه انسانمى 350َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
351اند.گردند و از گل برخاستهكند كه مهه به خاك ابز مىاز آدم و فرزندان او اشاره مى
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 نويسد:يسندگان معاصر در اين زمينه مىيكى از نو 
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خبشد از قبيل ت مىمى حياآفرينش كمى دقت و أتمل كنيم در خواهيم ايفت كه متام چيزهاىي كه به جسم آداگر در 
اندازد، مهه از ىمكار   جات، سبزجيات، غالت، خشكبار، گندم، برنج و خالصه آنچه موتور بدن انسان را بهميوه

گريند. از مجله يه مىاك ماخست كه مستقيما از اند. نطفه انسان نيز خود مولود غذاهاى گوانگوىن اخاك گرفته شده
س، موليبدن،  م، آهن، تاسيمپشود عبارتند از: كلسيم، سدمي، عناصر الزم براى موتور بدن كه در زمني نيز ايفت مى

 در ثناى يكى دو ات(وبيش )به استگوگرد، كاميول، كبالت، منيزمي، منگنز، روى، آلومينيم، روبيدم، كه مقادير آهنا كم
 شوند عبارتندفت مىسى خون است و عناصرى كه در بدن بسيار ايسى 100حد ميكروگرم يعىن يك هزارم گرم در 

 از: اكسيژن، كربن، ازت، هيدروژن.

دارد و دقيقا مطابق كشفيات علم جديد در زمينه جنني انساىن آرى اين مطلىب است كه چهارده قرن پيش بيان مى
گويد نطفه زن و مرد متشكل از مهان مواد داند. علم جديد مىاىن انسان را از خاك مىاست. زيرا علم، بنيان ساختم
352«.و عناصر متشكله زمني است

 

 .353كندگونه تفسري مىدر آيه شريفه را اين «ِطنيٍ » آزار شريازى نيز كلمهدكرت ىب

بىن آدم به خلقت فقط حضرت آدم از خاك آفريده شده )يعىن خلقت بدوى از خاك است و چون خلقت  -ب
 اند.ها از نطفه آفريده شدهشود، در نتيجه خلقت ايشان هم در اصل از خاك بوده( و بقيه انسانآدمى منته مى

                                                           
 .435، ص 2علمى قرآن، ج (. پژوهشى در اعجاز 1)  352
 52(. گذشته و آينده جهان، ص 2)  353



هاى مراحل انسان خنستني ابر از تراب اي طني خلق شده وىل انسان»نويسد: استاد مصباح يزدى در اين زمينه مى
توان گفت از تراب و به حلاظ مبدأ ها نيز به حلاظ مبدأ بعيد مىانسان اند پس به سايربعدى از نطفه آفريده شده

354«اندقريب، از نطفه آفريده شده
 

______________________________ 
 .435، ص 2(. پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، ج 1)

 52(. گذشته و آينده جهان، ص 2)

 330(. معارف قرآن، ص 3)

 300ص: ، 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

نويسد: خنستني مرحله، مرحله مى 355ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة ... صاحب تفسري منونه ذيل آيه شريفه:
ابشد، ها از خاك مىابشد و اي خلقت انسانتراب و خاك است كه اشاره به آفرينش جد خنستني ما، از خاك مى

دهد اعم از مواد حيواىن و گياهى مهه از خاك مايه ان و حىت نطفه او را تشكيل مىچراكه مواد غذاىي كه وجود انس
356گريد.مى

 

اگر تفسري دوم آايت را »درابره دو تفسري آايت مورد حبث و اسرار علمى آهنا، آقاى رضاىي اصفهاىن عقيده دارد كه: 
اين مطلب يك اشاره علمى قرآن و از لطايف  بپذيرمي اعجاز علمى در كار نيست و اگر تفسري اول را بپذيرمي ابز هم

شود. چراكه استفاده انسان از گياهان، حيواانت و مواد زمني براى مهه افراد قرآىن است اما اعجاز علمى حمسوب منى
در طول اتريخ قابل مشاهده حسى بوده است و اشاره مبهم قرآن در اين زمينه چيزى بيشرت از مهان مطلب نيست. 

دهنده خاك و بدن را كشف كرده است وىل قرآن اب اين اشاره مبهم به آن م جديد مقدار و مواد تشكيلهرچند كه عل
357«اى ندارد.مواد اشاره

 

 حتليل:

ابيد گفت مهه مراحلى كه آايت شريفه به آن اشاره دارد در طول يكديگر قرار دارند و خداوند متعال حقيقت واحدى 
توان گفت كه هركدام از اين آايت به مرحله خاص و جمزاىي از خلقت است، و منىرا اب برشهاى متفاوت بيان فرموده 

افراد متفاوت اشاره دارد. زيرا مهه ما اعتقاد دارمي كه خلقت اوليه انسان يعىن خلقت جد خنستني ما، حضرت آدم عليه 
 الّسالم از
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ا ر طفه او نحىت  وخاك است و خلقت دومني نسل پس از او از نطفه است و چون مواد غذاىي كه وجود انسان 
ها از انينش انسشأ آفر توان گفت كه منمىدهد، مهه از مواد و عناصر موجود در زمني و خاك است. هم تشكيل مى

دارند. كديگر نيى اب ها از نطفه است كه اين دو مطلب منافاتتوان گفت منشأ آفرينش انسانخاك است و هم مى
بينيم را بدهيم. مى ن حادثهبه آ مثل آن است كه ما يك حادثه را از زواايى خمتلف بنگرمي و از هر زاويه گزارش مربوط

 دهند. مىدى خربها درست بوده و از حقيقت واحربها اب هم متفاوت است، اما در واقع مهه آندر ظاهر خ

دى مقيد به ودات ماا موجها به خاطر وجود عامل زمان است كه از عوامل حمدودكننده نگرش ماست زير و اين تفاوت
ر قرآن كرمي به دان شده عنو  ذا وقايعزمان و مكان بوده و براى ذات مقدس ابرى تعاىل هيچ حمدوديىت وجود ندارد، ل

وديت وجود اطر حمدخآيد كه به دهند و تفاوت در ذهن ما بوجود مىهر شكلى كه ابشد در واقع از يك معنا خرب مى
 ها ابلقوه از خاك و ابلفعل از نطفه است.و ظريف ماست. بنابراين منشأ خلقت انسان

ه، نگنجد عجاز شداه از كت شايد چنني ادعاىي در چارچوب تعريفى  توان گفدرابره اعجاز طىب اين آايت شريفه مى
شگفتيها  ست. اما قطعا ازبوده ا شاهدههاى قرآىن در اين زمينه اوال مبهم بوده و اثنيا براى مهه افراد قابل مزيرا اشاره

ه آمساىن بودن بيدن آن د اب و اسرار ظريفى است كه خداوند در قرآن كرمي به آن اشاره فرموده و هر جوينده حقيقىت
ها انگيزه مهني اشاره رده اماكشاره  برد. هرچند كه خداوند در قرآن كرمي اب اشاره و گذرا به اين علوم ااين كتاب پى مى

ه خداوند گونه ك  منايد مهاناصلى در وجود انسان براى كشف حقايق مربوط به خلقت موجودات زنده را اجياد مى
 ا ِِف اْْلَْرضِ ُقْل ِسريُو  فرمايد:مى

 302، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 

358فَاْنظُُروا َكْيَف بََدأَ اخْلَْلقَ 
 

 سرنوشت سلول ختم پس از لقاح:
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نطفه، يكى از مراحل خلقت انسان است، كه اين مرحله از اولني روز محل يعىن زماىن كه گامت مرد اب گامت زن 
كشد. به سلول  شد، شروع شده و ات روز ششم از ابتداى ابرورى طول مىتركيب شد و به عبارتى عمل لقاح اجنام 

تعبري  « نطفه»گويند كه قرآن از آن به گامت ماده )ختمك( كه اب گامت نر )اسپرم( ابردار شده است، سلول ختم مى
 30دود كرده است و آن سلول واحدى است كه در ابتدا بزرگرت است اما اب شروع تقسيم كه اولني تقسيم ختم ح

گردد. در ابتداى عمل لقاح نطفه شود، تعداد آن بيشرت شده و اندازه آن كوچكرت مىساعت پس از لقاح آغاز مى
ترين خبش لوله رحم و در نزديكى ختمدان هنوز وارد رحم نشده زيرا عمل لقاح در انحيه آمپول لوله رحم، كه وسيع

گريد  ، ات به شانزده سلول برسد، شكل ميوه توت را به خود مىگريد. اما اب تقسيم هرچه بيشرت ختماست، صورت مى
هاى اطراف، توده سلوىل خارجى گويند. سلوهلاى داخلى موروال، توده سلوىل داخلى و سلولمى morulaكه به آن

ات  50هاى آن به شود كه تعداد سلولآورند كه در اپاين روز پنجم موروال به بالستوسيست تبديل مىرا به وجود مى
رسد و در خالل تقسيم و تكثري به داخل رحم منتقل شده و حدود روز ششم شروع به نفوذ در بني عدد مى 60

كند و جزء اعظم آن را آىب كند كه در اين مدت قطر جنني از پنج ميليمرت جتاوز منىهاى جدار داخلى رحم مىسلول
359ور است.دهد كه در آن غوطهتشكيل مى
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 قرار مكني:

اى در جايگاهى استوار قرار دادمي. كه سپس او را به )صورت( نطفه 360مُثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة ِف َقراٍر َمِكنيٍ  اعجاز در آيه
 گريد.در اين آيه رحم است و نطفه پس از لقاح در رحم قرار مى «َقراٍر َمِكنيٍ » مقصود از

َقَدٍر َمْعُلوٍم  راٍر َمِكنٍي ِإىلأَ ملَْ خَنُْلْقُكْم ِمْن ماٍء َمِهنٍي َفَجَعْلناُه ِف قَ  ابره، دكرت دايب و دكرت قرقوز پس از ذكر آايت:در اين
 گويند:مى 361فَ َقَدْران فَِنْعَم اْلقاِدُرونَ 

شناسى مربوط م جننياب اين اسلوب اعجازآميز، خداوند به دو حقيقت اثبت علمى اشاره كرده كه فقط به عل»
 شود.نيست، بلكه به علم تشريح و علوم طبيعى نيز مربوط مى

                                                           
 49من علم الطب القرآنى، ص  و 47شناسى النگمن، ص (. ر. ك: رويان2)  359
 13(، آيه 23(. مؤمنون) 1)  360
 23 -20(، آيات 77(. مرسالت) 2)  361



ت كه قرآن دارى اسبت ابر اثاست و حقيقت دوم اشاره آن به مدت تقريبا  «راٍر َمِكنيٍ قَ » حقيقت اول وصف رحم اب
اتريخ  دان زمني در طولدانشمن  متامىانميده، گوىي قرآن كرمي، هنگام اشاره به اين دو نكته اب «َقَدٍر َمْعُلومٍ » آن را

وده منست دعوت اهاى فراواىن شگفىتحتدى كرده و آهنا را به حبث و أتمل به اين دو مطلب كه شامل اسرار و 
 «.است

 گويند:پرداخته مى «َقراٍر َمِكنيٍ » سپس ايشان به توضيح

ات تكثري شود  ار دادههى قر خداوند نطفه ضعيفى را كه تنها اب صدها برابر شدن، قابل رؤيت است، در چنني جايگا»
مند شود، آن هم در رهسيژن هبيعىن آب و غذا و اكو بتدريج رشد كند و در طول مهه اين مراحل از مهه نيازهاى خود 

 َقرارٍ » حمر قعا كه ى، واجايگاه امن و راحت و مطمئن و حتت محايت شديد نسبت به هر نوع حادثه داخلى اي خارج

______________________________ 
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است. اين مطلب به قدرى جذاب و شريين است كه هركسى اب مطالعه آن در برابر خالق بزرگ سر تعظيم فرو  «َمِكنيٍ 
بيند عوامل متعددى از مجله عوامل تشرُيى، هورموىن و مكانيكى كند. چراكه مىآورده و او را تسبيح مى

362«تبديل كنند. «اٍر َمِكنيٍ َقر » اند ات در متام مراحل تكامل جنني، رحم را بهدست هم دادهبهدست
 

لگن بني مثانه و ركتوم قرار گرفته است.  ( در uterus-شود كه رحم )زهداناب بررسى آانتومى رحم، مشاهده مى
مكى كه ختتغذيه  ودارى هاى عضالىن ضخيم دارد و حملى براى درايفت، نگهعضوى توخاىل و گالىب شكل كه ديواره

 ابشد.ابرور شده، مى

 دهيم:شود، كه هريك را خمتصرا شرح مىقسمت طاق رحم، تنه و گردن تقسيم مى رحم به سه

هاى رمحى به تعداد دو ( قسمىت از رحم است كه ابالتر از حمل ورود لولهFundusطاق رحم اي فوندوس:) -الف»
مناسب  كند و حميطى( درايفت مىovary( را از ختمدان)ovuleابشد كه ختمك)عدد و طول ده سانىت مرت مى

هاى رمحى، ختمك ابرور شده را به حفره سازد. عمل مژكها و حركات دودى جدارهاى لولهبراى ابرورى آن فراهم مى
هاى پوشاننده لوله رمحى، مواد غذاىي الزم را براى ختمك ابرور شده فراهم چنني ترّشحات سلولكند. همرحم منتقل مى

 كند.مى
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حم واقع و گردن ر  ىن در واقع بني طاق رحمتر قرار دارد. يعبوده كه اپيني ( قسمت ديگرى از رحمBodyتنه:) -ب
 شده است.

ابشد و تر از رحم مىاىسانىت مرت طول داشته و ابريكرت و استوانه 2 /5ه ( كCervixگردن رحم اي سرويكس:)  -ج
 ها، از حترك كمرتىبه علت اتصال اب ديگر قسمت

______________________________ 
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363«برخوردار است.
 

ه در كده است  ششكيل شود كه جدار رحم از ديواره بسيار حمكمى تشناسى حفره رحم، مشاهده مىاب بررسى ابفت
 شود:ىاليه م امل سهختم هستند( شهاى هاىي كه دنبالهگزيىن )استقرار ختم در رحم توسط برجستگىزمان النه

 كند،ندومرت اي خماط كه جدار داخلى را مفروش مىآ -الف»

 يومرت كه يك اليه ضخيم از ماهيچه صاف است،م -ب

364«مرت كه صفاق پوشاننده جدار خارجى است.پرى -ج
 

 شود:هاى زير مىاز نظر ترّشحات هورموىن، در اين زمان، رحم شامل ويژگى

ه خامت دارد، در اين زمان غدد آندومرت و به ويژ ضميلى مرت  4 -3گذارى، آندومرت حدود زمان ختمكدر حواىل »
 كنند.اى ترّشح مىغدد انحيه گردن و رحم يك موكوس رقيق رشته

دهند كه هاىي تشكيل مىهاى موكوسى در كنار يكديگر در طول مسري كاانل گردىن رحم قرار گرفته و كاانلاين رشته
هاى جنسى مرد در جهت صحيح كمك كند. اين تغيريات به علت ترّشح هورمون جنسى اسرتوژن دايت سلولبه ه

گذارى، به صورت رسد. بعد از ختمكها به حد اكثر خود مىسيكل ماهانه خامن 14ابشد كه در حدود روز مى
ا براى لقاح ختمك و اسپرم آماده انگهاىن هورمون ديگر جنسى زاننه يعىن پروژسرتون افزايش ايفته و حميط رحم ر 

منايد. اين هورمون ابعث پيشربد تغيريات ترّشحى در آندومرت رحم شده و در نتيجه ابعث آماده شدن رحم براى مى
 شود. همگزيىن ختمك ابرور مىالنه
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گزيىن كرده چنني اين هورمون فركانس انقباضات رمحى را كاهش داده و بدين وسيله از دفع ختمكى كه در رحم النه
شود كه اين هاى رمحى مىكند، از طرىف ابعث پيشربد تغيريات ترّشحى در پوشش خماطى لولهاست جلوگريى مى

گزيىن در رحم امهيت ترّشحات براى تغذيه ختمك ابرور شده و در حال تقسيم در هنگام عبور آن از لوله رمحى و النه
365«دارد.

 

طفه وقىت به ابشد كه نمى ن و استوار و اثبتگريمي كه، رحم جايگاهى مطمئاب توجه به مطالب علمى فوق نتيجه مى
 آيد.شود اب توجه به مشيت اهلى يك انسان به وجود مىاين جايگاه حتويل داده مى

 بررسى ديدگاه مفسرين در اين زمينه:

 نويسد:گونه مىاين «*َقراٍر َمِكنيٍ » صاحب امليزان درابره

گريد و كلمه مكني صفت رحم است، و توصيف آن جاى مىمنظور از قرارگاه مكني، رحم زانن است كه نطفه در 
رحم به مكني اي از اين جهت است كه متكن نگهدارى و حفظ نطفه را از فساد و هدر رفنت دارد و اي از اين ابب 

اى كردمي كه در رحم است كه نطفه در آن، متكن زيست دارد. و معناى مجله اين است كه: سپس، ما انسان را نطفه
 13صاحب تفسري منونه ذيل آمده  366«اى از گل درست كردمي.كه آن را در اول از خالصهچنانشد، هممتمكن اب

 گويد:چنني مى «*َقراٍر َمِكنيٍ » سوره مؤمنون، درابره

ن است، در واقع دن انسادر ب )قرارگاه امن و امان( اشاره به موقعيت خاص رحم َقراٍر َمِكنٍي* تعبري از رحم به»
 ن نقطه بدن كه از هر طرف كامال حتت حفاظت است، قرارحمفوظرتي

______________________________ 
 135(. ر. ك: القرآن و الطب احلديث، دكرت صادق عبد الرضا على، ص 1)

 24، ص 15(. تفسري امليزان، ج 2)

                                                           
 135(. ر. ك: القرآن و الطب الحديث، دكتر صادق عبد الرضا على، ص 1)  365
 24، ص 15(. تفسير الميزان، ج 2)  366
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هاى متعدد شكم از استخوان نريومند لگن خاصره از سوى ديگر، پوششسو، ها از يكگرفته، ستون فقرات و دنده
آيد از سوى چهارم، مهگى شواهد اين قرارگاه امن و امان ها به عمل مىسوى سوم، حفاظىت كه از انحيه دست

367«است.
 

 ذيل آيه شريفه در تفسري احسن احلديث چنني آمده:

تواند نطفه انسان را مبدل به جنني منايد، سبحان ها ظرىف است كه مى، رحم مادر است كه تنَقراٍر َمِكنٍي* منظور از»
آورد، بيىن را تربيت كرده و به شكل انساىن درمىاّلّل رحم مادر چه كيسه مرموز و حمري العقول است كه يك سلول ذره

368«عجب ظرف متمكن و نريومندى است، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك
 

 حتليل:

ايتى، كه اوال چنني آ  يد گفتابرده، تعبري ك «*قَراٍر َمِكنيٍ » اى كه از رحم اب عنوانىب آايت شريفهبراى بررسى اعجاز ط
آن  ، آانتومى و ...زيولوژىات فيبه شكل امجال و كلى از رحم به عنوان قرارگاه و جايگاه استوار ايد كرده و به جزئي

تاب علوم پزشكى و نه ك ها استآن كرمي، كتاب هدايت انسانرود زيرا قر نپرداخته است كه بيش از اين هم انتظار منى
 اى كرده است.و به اين علوم فقط به شكل گذرا، اشاره

حم ر ىت و فيزيولوژى ات ابفتغيري  وبنابراين متام مطالب علمى و پزشكى كه حمققني درابره مراحل جايگزيىن نطفه در رحم 
سائل نپرداخته ر اين مبه ذك يك از آايت شريفهاشكال است، اما، هيچاند، در جاى خود بدون در دوره ابردارى آورده

 و اصال درصدد بيان آهنا نبوده است.

 گريدىمدهد كه جنني در جايگاه امن و استوارى قرار تنها نشان مى «*َقراٍر َمِكنيٍ » عبارت

______________________________ 
 207، ص 14(. تفسري منونه، ج 1)

 109، ص 7احسن احلديث، ج (. تفسري 2)
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انند به آن پى مان نتو ز م آن ات رشد و تكامل حاصل منوده و پس از طى مدتى، متولد شود. و اين چيزى نبوده كه مرد
دانستند كه درون مىم هماند و فهميدند كه طفل قبل از تولد، مدت معيىن در شكم مادر مىبربند، آهنا اب جتربه مى

م، اطالعى شريح رحتابره شكم مادر جايگاه مناسىب براى تشكيل جنني و تكوين آن است، گرچه از جزئيات دقيق در 
 نداشتند.

ا كه دهد و از آجنىپس بيان اين مطلب، يكى از اشارات علمى قرآن است كه عظمت اين كتاب اهلى را نشان م
طلب اعجاز طىب كر اين متوان گفت كه تذ به عنوان جايگاه استوار، حس كنند، منى توانستند وجود رحم راها مىانسان

 قرآن است.

 مرحله خلقت انسان از علق:

 علق در قرآن:

 است.« علق»فرمايد، مرحله يكى از مراحلى كه قرآن كرمي درابره خلقت انسان، بيان مى

 ه است:در قرآن شش مرتبه و در پنج آيه به كار رفت «َعَلقٍ » كلمه

ْنساَن ِمْن َعَلقٍ  -1 369اقْ َرْأ اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق* َخَلَق اْْلِ
 

 رد.كاى خلق  خبوان به انم پروردگارت كه )جهان را( آفريد، مهان كسى كه انسان را از خون بسته

370ةٍ َخَلْقناُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ ِمْن ُمْضغَ  -2
 

 «ما مشا را از خاك آفريدمي سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه»

371مُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغةً  -3
 

______________________________ 
 2 -1(، آايت 96(. علق )1)

 5(، آيه 22(. حج )2)

 14(، آيه 23(. مؤمنون )3)

                                                           
 2 -1(، آيات 96(. علق) 1)  369
 5(، آيه 22(. حج) 2)  370
 14(، آيه 23(. مؤمنون) 3)  371
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 يدميده( آفر يده شسپس نطفه را به صورت علقه )خون بسته( و علقه را به صورت مضغه )چيزى شبيه گوشت جو 

372ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقةٍ  -4
 

 .«فه، سپس از علقه )خون بسته شده( ..او كسى است كه مشا را از خاك آفريد، سپس از نط

373* مُثَّ كاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّىأَ ملَْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِِنٍّ مُيْىن -5
 

ريد و موزون و را آفااوند اى از مىن كه در رحم رخيته شود نبود؟ سپس بصورت خون بسته درآمد، و خدآاي او نطفه
 ساخت.

علق انم اولني سوره قرآن كرمي است كه بر قلب مبارك پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم به اعتقاد اكثر مفسران، 
و موضوع بسيار جالب اين است كه در عني فراگريى جهل و انداىن در حميط حجاز و اب توجه  374انزل شده است.

آايت شريفه ابتدا از تكامل جسم انسان از يك  به اينكه پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم درس خنوانده بود، اين
 دهد.خرب مى« علقه»ارزش مانند موجود ىب

اى به انم علق، برانگيخنت عقول است به اين معىن كه به عقيده برخى از حمققني، هدف از آغاز نزول وحى اب سوره
اء مهني خلق شده است ابيد تدبر در جسم انساىن كه به مرحله رشد و تكامل رسيده، در حاىل كه از علق و م

اند و نيز هشدار دهد كه آاي واقعا آفريننده اين ها مهواره به آن مباهات و افتخار كردههاىي را برانگيزد كه انسانعقل
 .375ها خودشان هستندعقل

 علق در لغت:

______________________________ 
 67(، آيه 40(. غافر )1)

 38 -37(، آايت 75(. قيامت )2)

 و ... 149، ص 27، و تفسري منونه، ج 546، ص 2(. تفسري امليزان، ج 3)
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 38 -37(، آيات 75(. قيامت) 2)  373
 و ... 149، ص 27، و تفسير نمونه، ج 546، ص 2لميزان، ج (. تفسير ا3)  374
 81(. نظرات جديده فى القرآن المعجز، ص، 4)  375



 81(. نظرات جديده ىف القرآن املعجز، ص، 4)

 310، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

وىل اصل مهه اين معاىن  377و علقه به معناى خون خشك و بسته و زالو و ... است 376كلمه علق، مجع علقه است
« علق»چسبند، گردد و آن آوخينت به چيزى است و از آجنا كه زالو و خون بسته به چيز ديگرى مىبه يك معنا برمى

 .378اندانميده شده

 «علق»نظر مفسرين درابره 

ابره اشاره  اما صاحب تفسري منونه به چهار احتمال در اين 379اند،معنا كرده« خون بسته»اكثر مفسرين علق را به 
 كرده است:

خنستني،  دن دورانشود و پس از گذران اوول زن حاصل مىابختمى است كه از تركيب اسپرم مرد  منظور سلول -الف
 شود.آيد و به رحم زن داخل شده و به آن آويزان مىاى درمىبه شكل خون بسته

فه شناور بيىن كه در آب نطقصود از علق مهان اسپرم است كه شباهت زايدى به زالو دارد، اين موجود ذرهم -ب
وجود  نسان بهامل اچسبد و از تركيب آن دو نطفه كرود و به آن مىاست، به سوى )نطفه زن( در رحم پيش مى

ه از روى آن لمى پردجاز عگونه مسائل هنوز شناخته نشده بود وىل قرآن جميد از طريق اعآيد. در آن زمان اينمى
 برداشته است.

قيقت اپيه حد كه در جتماعى انسان و علقه آهنا به يك ديگر دار لق به معىن صاحب عالقه كه اشاره به روح اع -ج
 دهد.ها را تشكيل مىاصلى تكامل بشر و پيشرفت متدن

______________________________ 
 175، ص 27(. تفسري جممع البيان، ج 1)

، 4ز قرآن، ج توى ا، و تفسري پر 548، ص 20، و تفسري امليزان، ج 175، ص 27(. تفسري جممع البيان، ج 2)
 و ... 98، ص و االعجاز العلمى ىف القرآن الكرمي 204و خلق االنسان بني الطب و القرآن، ص  157ص 
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 .380منظور از علق، در اينجا، گل آدم است كه حالت چسبندگى داشت -د

 مانع است.ىبري نيز ر تفسرسد هرچند كه مجع ميان چهاكند كه تفسري اوىل روشنرت به نظر مىايشان سپس اشاره مى

 نظر علمى:از نقطه« علق»

زمان جنني  كشد، در اينىموين جنني است كه از روز هفتم شروع ابردارى ات هفته سوم آن طول اى از تكعلق مرحله
 به اليه داخلى رحم آويزان است ات از خون مادر تغذيه كند.

« علق»ه بمرحله  ارى اينبر اولني مرحله تشكيل جنني، يك انمگذارى شيمياىي است، اما انمگذ« نطفه»انمگذارى 
ها فريدهه مهه آبسى كه تواند صادر شود، مگر از كو ميكروسكوپى است و اين انم از كسى منىانمگذارى تشرُيى 

 علم و احاطه كامل داشته ابشد، يعىن خداوند سبحان و تعاىل.

كند، ىاوز منجتمرت  ميكروسكوپ كه ات قرن هفدهم كشف نشده بود و قطر جنني هم در اين مرحله از چند ميلى
هاى ط سلولحله توسين مر ت آن اب چشم غري مسلح به طور دقيق وجود نداشته است. جنني در ابنابراين امكان رؤي

و اهاى غذاىي از خون مويرگ شود ات بوسيلهكننده به درون اليه خماطى رحم نفوذ كرده و به آن معلق و آويزان مىتغذيه
 ت.كند، آويزان اسمى تغذيه كند، مهان گونه كه از زالو به بدن موجوداتى كه از آهنا تغذيه

اب بررسى  است. و ميدهكه قبال ذكر شد، علوم پزشكى جديد، اين مرحله از تكامل، جنني را، بالستوسيت انچنان
رفته و فقط حم، فرو اره ر دقيق، مشاهده شده، كه بالستوسيت، در روز هنم، در عمق بيشرتى از آندومرت يعىن ديو 

 قسمت بسيار كوچكى از آن در ارتباط اب

______________________________ 
 156، ص 27(. تفسري منونه، ج 1)
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ماند. و در اواخر روز دهم، رواين اوليه به طور كامل به داخل آندومرت فرورفته و حمل نفوذ به حفره رمحى ابقى مى
گزيىن  شود. و در روز ايزدهم و دوازدهم، النهديده مى Closing Plugاى پوشيده از خلته فيربيىن ايصورت نقطه

تليوم آندومرت يعىن اليه خماطى رحم، كامل شده و رواين اوليه به طور كامل در ضخامت آندومرت مدفون گشته و اپى
                                                           

 156، ص 27ه، ج (. تفسير نمون1)  380



ر حمل كه در اين مقطع از تكامل تنها آاثر وجود رواين اوليه برآمدگى خمتصرى است كه دطورىگردد. بهنيز ترميم مى
 .381گزيىن داخل حفره رمحى برجسته شده استالنه

 تفسري دقيقى است؟« خون بسته»آاي تفسري علق به 

اند، اما حتقيقات جديد در علم تفسري كرده« خون بسته»طور كه گذشت، اغلب مفسران، علقه را به مهان
ندارد و اين ختمك در مرحله علقه، يعىن شناسى اثبت كرده كه در ختمكى كه اتزه لقاح ايفته، سلول خوىن وجود جنني

شود و غشاهاى جنيىن به تدريج تشكيل شده كه از آن در طول هفته دوم ابردارى به ديواره رحم اي آندومرت، آويزان مى
سازد و عمل تغذيه از خون مادر آغاز شود و ختمك لقاح ايفته را به جسم مادر مرتبط مىبند انف كشيده مى

 .382كندعروقى جنني در سومني هفته، تكامل خود را آغاز مى -اقع سيستم قلىبشود. پس در و مى

م آن هنگام ده و حجاطه شدر اين رابطه دكرت حممد على البار، عقيده دارد كه علقه از هر طرف اب خون بسته اح
خون »علقه،  كه  ارندرار دكند، اينكه چرا مفسرين قدميى اصالصاق به جوار رحم از يك چهارم ميليمرت جتاوز منى

 است، و حال آنكه تقريبا اب چشم« بسته

______________________________ 
 و من علم الطب القرآىن 53شناسى پزشكى النگمن، ص رواين و 57 -55شناسى پزشكى، ص (. ر. ك: جنني1)

 83، ص 6و نيز التمهيد ج  81و مع الطب ىف القرآن، ص  51ص 

شناسى پزشكى، ص نيو نيز جن 107و القرآن و اعجازه العلمى، ص  91للنمو، ص (. ر. ك: االسس النفسيه 2)
87 
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غري مسلح قابل مشاهده نيست و از مهه طرف اب خون پوشيده شده است، شايد اين تفسري انشى از مالحظه اب 
 .383اندفاصله نداشتهچشم غري مسلح بوده، و مفسرين قدميى زايد هم از حقيقت 

تفسري كرد و معناى مشتق از آنكه « شودچيزى كه آوخيته مى»به نظر دكرت موريس بوكاى علقه را ابيد به معناى 
ها درج گرديده اندرست بوده و ابيد عليه آن هشدار داد زيرا انسان هرگز است و اكثر اوقات در ترمجه« خون بسته»

                                                           
و مع الطب فى  51و من علم الطب القرآنى ص  53شناسى پزشكى النگمن، ص و رويان 57 -55شناسى پزشكى، ص (. ر. ك: جنين1)  381

 83، ص 6و نيز التمهيد ج  81القرآن، ص 
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گوى واقعيىت كامال اپسخ« شودچيزى كه آوخيته مى»معىن خنست علقه يعىن  نگذشته است و« خون بسته»از مرحله 
 .384است كه علم روز اثبت كرده است

را « خون بسته»ترمجه شده است كه معىن » clot« به« علق»هاى قرآن به زابن انگليسى نيز اما در ترمجه
 .385دهدمى

خورد، گرچه بيشرت رواايتى كه درابره آايت مذكوره در برخى از رواايت نيز به چشم مى« خون بسته»به  «َعَلقٍ » ترمجه
را به خون جامد و بسته تفسري  « علقه»خورد كه آمده، علق را به مهان شكل آورده وىل رواايتى نيز به چشم مى

 الرحم اذا صارت فيه اربعني يوما مث تصري اىل علقه اند مانند: )النطفه تكون بيضاء مثل النخامه الغليظه فتمكث ىفكرده
386قال و هى علقه كعلقه دم اجملجمه اجلامده متكث ىف الرحم بعد حتويلها من النطفه اربعني يوما مث تصري مضغه ...(

 

 شود، مهچون: چسبنده بودن، آويزاناز نظر معناى لغوى، علق شامل مهه اين معاىن مى

______________________________ 
 206(. خلق االنسان بني الطب و القرآن، ص. 1)

 (. عهدين، قرآن و علم2)

(3.) 

Translation by Mohammad M. Pickthall, Volume 1, Page 833, 943. 

 45، ص 9و تفسري كنز الدقائق ج  363، ص 3(. تفسري الصاىف، ج 4)
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 لدم املنقبضه اوعبري )اتد، از بسته اما خداوند در قرآن اگر فقط معناى خون بسته را اراده فرموده بو بودن، و خون 
و اين  بودن را برساند آويزان و هم كرد اما تعبري زيباى علق را به كار برده كه هم خون بسته بودناملتصله( استفاده مى

سته تفسري  امد و بجه خون رواايتى وجود دارند كه علق را بهاى قرآن ابشد. از طرىف تواند يكى از اجيازگوىيمى
 نبع ال يزال علممد و از دارن اند، و از آجنا كه مهه اين رواايت از افرادى صادر شده كه اب علم اهلى ارتباطكرده

 تواند صادق ابشد.اند، بنابراين مهه اين معاىن مىپروردگار هبره برده

                                                           
 (. عهدين، قرآن و علم2)  384
385  (3.) 

Translation by Mohammad M. Pickthall, Volume 1, Page 833, 943. 
 45، ص 9و تفسير كنز الدقائق ج  363، ص 3(. تفسير الصافى، ج 4)  386



 حتليل:

قه شده است ه از علعددى كاند، ابتدا به تفسريهاى متآايتى كه از مرحله علقه خرب دادهبراى بررسى اعجاز طىب 
 گردمي.ابزمى

تر اضحول را و افسري مهان گونه كه ذكر شد صاحب تفسري منونه، چهار تفسري براى علقه ذكر كرده كه خود، ت
ن آن نزول قرآن به در زما مردم ب چيزى نيست كهمنايد. و اين مطلپندارد. و علم جديد نيز مهان تفسري را أتئيد مىمى

ين فتيم، جنني در انه كه گان گو برده ابشند و اي امكان دسرتسى به آن را داشته ابشند، مگر از طريق وحى. زيرا مهپى
گزيىن داخل ل النهحمى در مرحله اب چشم غري مسلح قابل رؤيت نبوده و آاثر وجود آن فقط به شكل برآمدگى خمتصر 

اى دارد كه در قرون يچيدهره رمحى قابل مالحظه است و كشف مهني مطلب نياز به جتهيزات و ابزارهاى جديد و پحف
 اخري، بشر به آن دست ايفته است.

گريى م، به پىدر اسالمان صدانند، معتقدند كه اگر مردم ز برخى از حمققني كه اين آايت را حاوى اعجاز علمى منى
 ك مرحله از خلقتيمند كه توانستند بفهمنودند، مىه حامله شده از طريق كالبدشكاىف اقدام مىنطفه در درون زانن اتز 

 انسان، خون بسته آويزان
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 .387است، گرچه در آن زمان اين امر اجنام نشد

ه است و اثنيا اقع نشدمرى و زمان چنني ا اند، اوال در آنطور كه خود ايشان متذكر شدهدر جواب ابيد گفت كه مهان
يسر بود. فنون م لوم ووقوع آن به مقدمات و جتهيزات پيشرفته نياز داشت كه تنها اب گذشت زمان و پيشرفت ع

وقوع حوادث  وت زمان  گذشابدانيم، هرچند كه گوىي قرآن از اخبار آينده را معجزه مىبنابراين مهان گونه كه غيب
توان نوعى يز مىنطلب را شوند، اين موار، آن وقايع بعدها آشكار شده و مردم از آهنا مطلع مىلسلهمرتبط به هم و س

بند، و مهني طالع اياده و توانستند از آن آگاه شگوىي قرآن دانست كه ديگران در آن زمان از طريق عادى منىغيب
 دليلى براى عجز مردم و معجزه بودن اين مطلب است.

رسد، زيرا  ظر منىنحيح به رد، صداند كه شباهت به زالو دام درابره علق، كه مقصود از آن را اسپرمى مىاما تفسري دو 
ه، اما، آايت ذكر نشدن را متخلق شده و مراحل قبل و بعد از آ «َعَلقٍ » گرچه سوره علق، اشاره دارد كه انسان از

ه و آايت تذكر شداست م قبل از علقه را كه نطفههاى مؤمنون، حج، قيامت و غافر به وضوح مرحله ديگر در سوره
 اند.هاى حج و مؤمنون مرحله پس از علقه را كه مضغه است ايدآور شدهمربوطه در سوره

                                                           
 487ص.  ،2(. پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، ج 1)  387



علق آمده است  در سوره كه «َعَلقٍ » ها آمده، تفسري دوم را در موردحال اگر بدون توجه به قرائىن كه در اين سوره
اى دراز دارد رگ و تنه، سر بز زالو جاز قرآن است زيرا مشاهده هزاران موجود ريز كه مهچونبپذيرمي، ابز هم منااينگر اع

كند، در زمان نزول ىمندگى ز كند و نيز اتج نسبتا بلند بر سر دارد و در مايع و در مايع به شكل مارپيچ حركت مى
 پذير نبوده است.آن، براى بشر امكان

 يز صاحب تفسري منونه معتقد است كه اين مطلب راو در مورد دو تفسري سوم و چهارم ن

______________________________ 
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 اند.فقط در مورد سوره علق گفته

 ظلمات ثالث:

هاِتُكْم َخْلقاً ِمْن بَ ْعِد َخْلٍق ِف ظُُلماٍت َثالٍث ... اعجاز در آيه: 388... خَيُْلُقُكْم ِف بُُطوِن أُمَّ
 

 خبشد ...ىگانه، ماو مشا را در شكم مادرانتان آفرينشى بعد از آفرينش ديگر، در ميان اتريكيهاى سه

اى است كه ، اشاره استطىب قرآن كرمييكى از مواردى كه مورد حبث واقع شده و به عقيده حمققني نشانگر اعجاز 
 ايبد، فرموده است.ىمرورش پخداوند در ضمن آيه شريفه، به سه اليه اتريكى و اي سه ظلمىت كه جنني در آن رشد و 

 ديدگاه مفسرين:

 390اند.تفسري كرده 389گانه را به اتريكى شكم مادر، رحم و مشيمههاى سهاغلب مفسرين ظلمات ثالث اي اتريكى
كند، نظر ديگرى نيز دارد به اين اما صاحب جممع البيان عالوه بر اينكه، اين قول را از امام ابقر عليه الّسالم نقل مى

گانه را عبارت از اتريكى شب اي اتريكى صلب مرد و اتريكى رحم و اتريكى شكم، هاى سهشكل كه اتريكى
 .392كند، كه صاحب امليزان اين نظر را رد مى391داندمى
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 گويند.اى كه جنني در آن قرار گرفته است و به آن كيسه آمنيون نيز مى(. كيسه2)

و تفسري   221، ص 11و تفسري اثىن عشر، ج  302، ص 16(. از مجله: تفسري روض اجلنان و روح اجلنان ج 3)
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 .239، ص 17(. تفسري امليزان، ج 5)

 317، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

اند و گانه را به گوشت، پوست و خون تفسري منودههاى سهالّسالم، ظلمتدر دعاى عرفه، امام حسني عليه 
 393فرمايند: )و ابتدعت خلقى من مىن ميىن، مث اسكنتىن ىف ظلمات ثالث: بني حلم و جلد و دم، مل تشتهر خبلقى(مى

ت، پوست و خون گانه، در ميان گوشهاى سهآغاز آفرينش را از قطرات انچيز مىن قرار دادى، سپس مرا در ظلمت»
آيد كه در بيان از ظاهر كالم نوراىن امام حسني عليه الّسالم برمى...« ساكن منودى، آفرينش مرا آشكار نساخىت 

هاى تفسري، به  مصداق يك ظلمت اب كالم مفسرين متفاوت است، و آن ظلمت خون است كه به جاى آن در كتاب
ا در دعاى عرفه، شكم مادر و منظور از جلد را، رحم در نظر كيسه مشيمه اشاره شده است. اگر منظور از حلم ر 

بگريمي، از نظر مصداق ظلمت سوم يعىن خون مشكلى وجود ندارد زيرا اساس و منشأ حفره آمنيون اي كيسه مشيمه، 
خون مادر است، و اين دو مفهوم يعىن ظلمت خون و ظلمت كيسه مشيمه، اب هم قابل مجع است. عالمه جملسى 

گونه آورده است: )... فأّول ذلك ما يدبّر به اجلنني ىف الرحم، و هو حمجوب ىف ظلمات اين« كتاب التوحيد»نيز در 
هاى شكم و رحم و و ظلمات ثالث را به ظلمت 394ثالث: ظلمه البطن، و ظلمه الرحم و ظلمه املشيمه ...(

لّسالم نقل شده است. اهل بيىت كه در آن مشيمه، معىن كرده است. كه مهه اين معاىن در واقع از اهل بيت عليهم ا
هاى به اتريكى 163گفتند. امري مؤمنان على عليه الّسالم نيز در خطبه زمان اب مردم به اندازه عقول آانن سخن مى

 .395هاى تودرتو، كه جنني در آن قرار دارد اشاره فرموده استرحم مادران و پرده

 ديدگاه علمى:

                                                           
 (. مفاتيح الجنان، دعاى عرفه.1)  393
 .62، ص 3(. بحار االنوار، ج 2)  394
 .163(. نهج البالغه، ترجمه محمد دشتى، خطبه. 3)  395
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ا احاطه كرده است: ها جنني ر هاى متعددى، اشاره شده، كه اين پردهشناسى پزشكى به پردههاى جننيدر كتاب
برخى از حمققني معاصر، ظلمات ثالث را  396«هاى جنيىن عبارتند از: آالنتوئيس، كيسه زرده، آمنيون و كوريونپرده»

گويند منظور آيه شريفه از اين سه پرده، پرده آمنيوس، پرده كوريون و پرده تفسري كرده و مى« سه پرده جنيىن»به 
 .397آالنتوئيد است

اى است كه جنني داخل آهناست كه عبارتند از: پرده معتقدند كه مقصود از سه ظلمت مهان سه پردهو برخى ديگر 
 .398آمنيون، پرده كوريون و كيسه زرده

پرده آمنيون، حفره آمنيون را كه پر از مايع زالىل است به انم مايع آمنيوتيك و جنني در آن شناور است، احاطه كرده 
كند و كيسه زرده، عبارت است از غشاى طحى آن به داخل غشاء خماطى رحم نفوذ مىهاى سو پرده كوريون، سلول

خماطى جداره رحم پس از النه گزيىن ختمك، كه بعدا جفت را تشكيل خواهد داد. و به اين دليل جفت انميده 
ه مهان معناىي كه شود. بعضى از نويسندگان معاصر، اين سه اتريكى را بشود كه به مهراه جنني از رحم خارج مىمى

 .399انداند يعىن ظلمت شكم، رحم و مشيمه گرفتهمفسرين گفته

 حتليل:

 «ماٍت َثالثٍ ظُلُ » ابكنند، هاىي را كه، در مدت رشد و پرورش در رحم مادر، جنني را احاطه مىاگر خبواهيم پرده
 وجود دارد  طراف جننياهاى متعددى در شناسى امروزه اثبت كرده كه اليهكنيم كه علم جننيتطبيق دهيم، مشاهده مى

 كه بيش از سه اليه است، عالوه بر
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، هنا انمربده شدهى از آى قدمياليه شكم مادر و اليه رحم و پرده آمنيون كه مرتادف كيسه مشيمه است، و در تفسريها
ليلى براى ا هيچ دمت. و هاى جديد پزشكى ذكر شده اساليه كوريون و كيسه زرده و پرده آالنتوئيس نيز در كتاب

ها، ين اليهادام از ني هركهاى اطراف جنني ندارمي. ضمنا بز پوششاب سه اليه مشخص ا «ظُُلماٍت َثالثٍ » انطباق
اى م هيچ قرنيهها، كه ابز هفضاهاىي نيز وجود دارد كه ممكن است منظور از ظلمات، فضاهاى اتريك ابشند، نه پرده

ا اب ر  «ظُُلماٍت َثالثٍ » ديقتوانيم، مصادر آيه شريفه براى قطعيت اين مطلب وجود ندارد. بنابراين از آجنا كه ما منى
هاى نظور از اتريكىرد كه مال داشناسى از آن انم برده است، منطبق منائيم و احتمهاى جنيىن كه امروزه علم جننيپرده

ه آن براى مردم بى بردن كه پ  اند، و اين مطلىب نيستگانه، مهان مصاديقى ابشد كه مفسرين قدميى از آن ايد كردهسه
تواند، نشانگر يفه منىيه شر آى بوده و به ابزارهاى پيشرفته نياز داشته ابشد، پس اين نكته در آن زمان كار مشكل

 اعجاز طىب قرآن ابشد.

 مرحله خلقت انسان از مضغه:

 در قرآن: «*ُمْضَغةٍ »

در  كند، كلمه مضغهىايد م *«ُمْضَغةٍ » اى ديگر به انمقرآن كرمي در بيان مراحل آفرينش انسان، پس از علقه از مرحله
 قرآن سه مرتبه و در دو آيه به كار رفته است:

پس آن علقه را )به صورت( مضغه گرداندمي  400مُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً  -1
 هاىي ساختيم،و آنگاه مضغه را استخوان

                                                           
 14(، آيه 23(. مؤمنون) 1)  400



______________________________ 
 14(، آيه 23(. مؤمنون )1)

 320، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

َ َلُكمْ  401مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ ِمْن ُمْضَغٍة خُمَلََّقٍة َو َغرْيِ خُمَلََّقٍة لُِنَبنيِّ
 

ا براى مش ل، اتبعضى بدون شكو بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه كه بعضى داراى شكل و خلقت است و 
 روشن سازمي.

 . خملقهو غري هاىي كه جاى حبث و بررسى دارند عبارتند از: مضغه و خملقهدر آايت شريفه فوق، واژه

 بررسى لغوى:

اى از  مضغه به معناى غذاى جويده شده و گوشت جويده شده آمده است. بنابراين مضغه عبارت است از قطعه
 .402ويده شده استگوشت كه شبيه گوشت ج

صوص است و يفيت خمبر ك رود و خلق به معناى اجياد چيزىخملقه تعبريى است كه براى مبالغه در خلق به كار مى
 آيد.اين كلمه براى مبالغه و أتكيد و نسبت فعل به مفعول مى

قيقت خلق و حتقق يعىن انظر به جهت وقوع فعل است. پس تعبري به خملقه در مورد مضغه اشاره به اين است كه ح
آن )يعىن اجياد بر كيفيت خمصوص و تعيني خصوصيات و مقدرات( در اين مرتبه است. و اما غري خملقه به اين 

 .403معناست كه تعيني برخى خصوصيات )متاما اي بعضا( در اين مرتبه مضغه نيست

 ديدگاه مفسرين:

اي غذاى  وده شده شت جويمضغه به معناى قطعه گو اند كه از ماده مضغ )جويدن( و درابره مضغه مهه مفسرين گفته
 جويده شده است. اما آنچه كه بيشرت به توضيح نياز دارد

______________________________ 
 5(، آيه 22(. حج )1)

 ماده مضغ. 125 -124، ص 11(. ر. ك: مفردات راغب اصفهاىن، و التحقيق ىف كلمات القرآن الكرمي، ج 2)

                                                           
 5(، آيه 22(. حج) 1)  401
 ه مضغ.ماد 251 -124، ص 11(. ر. ك: مفردات راغب اصفهانى، و التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج 2)  402
 .126، ص. 11(. ر. ك: التحقيق فى كلمات القرآن، ج 3)  403



 .126، ص. 11يق ىف كلمات القرآن، ج (. ر. ك: التحق3)

 321، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 تعبري خملقه و غري خملقه است كه در اين زمينه نظرات متفاوتى وجود دارد.

 نويسد:سوره حج مى 5صاحب تفسري منونه ذيل آيه 

بدن در آن مشخص ابشد اما آنكه اعضاى خمتلف گريد ىبكم جنني شكل قطعه گوشت جويده شده به خود مىكم»
ايبد و اعضاى شود و شكل آن متناسب اب كارى كه ابيد اجنام دهد تغيري مىانگهان در پوسته جنني تغيرياتى پيدا مى

هاىي كه از اين مرحله نگذرند و مهچنان به صورت سابق و اي انقص مبانند ساقط شود. اما جننيكم ظاهر مىبدن كم
گردند. مجله خملقه و غري خملقه ممكن است اشاره به اين مرحله ابشد يعىن كامل اخللق و مىشوند و از رده خارج مى

404«غري كامل اخللق.
 

خملقه به معناى اتم اخللقه و غري خملقه يعىن هنوز »فرمايد: عالمه طباطباىي )ره( درابره خملقه و غري خملقه چنني مى
 .405«شودمالزم اب نفخ روح در آن است منطبق مىخلقتش متام نشده و اين كالم اب تصوير جنني كه 

اما يكى از مفسرين در اين  406دانند.اكثر مفسرين خملقه را به معناى خلق كامل و غري خملقه را به معناى انقص مى
 زمينه چهار احتمال را مطرح منوده است.

 و اندازه و ... در شكل تفاوت مردم ّلقه يعىن متام و كمال در خلقت و غري خمّلقه يعىن انقص اخللقه كه موجبخم -1
 است.

 شود.ّلقه يعىن آفريده و غري خمّلقه يعىن انقص كه به سقط و انبودى منجر مىخم -2

 ّلقه يعىن داراى صورت و خلقت و غري خمّلقه يعىن اپره گوشت بدون شكل وخم -3

______________________________ 
 .24، ص 14(. تفسري منونه، ج 1)

 .485و ص  14تفسري امليزان، ج (. 2)

                                                           
 .24، ص 14(. تفسير نمونه، ج 1)  404
 .485و ص  14(. تفسير الميزان، ج 2)  405
و تفسير  182، ص 16و تفسير مجمع البيان، ج  467، ص 2و تفسير كشف الحقايق، ج  324، ص 10(. تفسير مخزن العرفان، ج 3)  406

 و .... 298، ص 13روح الجنان، ج روض الجنان و 



مع البيان، ج جمو تفسري  467، ص 2و تفسري كشف احلقايق، ج  324، ص 10(. تفسري خمزن العرفان، ج 3)
 و .... 298، ص 13و تفسري روض اجلنان و روح اجلنان، ج  182، ص 16

 322، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 صورت.

 .407شوندمانند و متولد مىدرپى كه انقص اخللقه مىهاى پىتدرپى و بدون خلقهاى پىخلقت -4

 ديدگاه علمى:

اهرى خارجى ظ كند، از نظر سطحتعبري مى« توت»اي « موروال»مرحله مضغه كه علوم جديد پزشكى از آن اب كلمه 
ه شكل متايز دو ب ه سومز هفتاشبيه دانه توت دارد. به اين شكل كه پس از فرورفنت علقه در جدار رحم، مرحله مضغه 

 شود:اليه شروع مى

ذا از آن اى جذب غهاى رحم و اتصال مستقيم به حفره خوىن رحم بر يه خارجى كه وظيفه آن ارتباط اب سلولال -1
 است.

 هاى جنيىن است.يه داخلى كه وظيفه آن تشكيل جنني و پردهال -2

، 408ها به انم هاى اكتودرمدهند. اين اليها مىاى داخلى تشكيل سه اليه زاينده جنيىن ر هاى تودهابتدا سلول
معروف هستند. اليه اكتودرم عامل بوجود آمدن خناع، مغز، اعصاب و بشره پوست و  410، و آندودرم409مزودرم

غشاهاى خماطى دهان و بيىن است. اليه مزودرم عامل بوجود آمدن قلب، رگهاى خوىن، خون، استخوان، عضالت،  
پوست و قسمىت از غدد داخلى است. اليه آندودرم، عامل بوجود آمدن دستگاههاى گوارش، ها، قسمت مياىن كليه

 تنفس،

______________________________ 
 .197، ص 6(. تفسري عاملى، ج 1)

(2.)Ectoderm . 

(3.)Mesoderm . 

                                                           
 .197، ص 6(. تفسير عاملى، ج 1)  407
408  (2.)Ectoderm . 
409  (3.)Mesoderm . 
410  (4.)Endoderm  



(4.)Endoderm  
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 .411استغده تريوئيد، كبد و لوزاملعده 

 نظر بر سر تعبريفا اختالت، امات اينجا كه تطبيق مرحله مضغه اب مرحله موروال بود بني حمققني اختالىف وجود نداش
 خمّلقه، بار خمّلقه و غريعلى ال حممد هاى متفاوتى وجود دارد. به نظر دكرتخمّلقه و غري خمّلقه است در اين زمينه ديدگاه

جى قطعا غري يه خار كه ال  يه در اين مرحله يكى خمّلقه و ديگرى غري خمّلقه استصفت مضغه است، بنابراين دو ال
 شود.هاى جنيىن از آن خلق مىخمّلقه است و اليه داخلى خمّلقه است زيرا جنني و پرده

د وى سپس نظر ابن جرير طربى را آورده كه عقيده دار  412هاى غري متمايز است.بنابراين منظور از غري خمّلقه، سلول
خملقه و غري خمّلقه صفت نطفه است زيرا ابتدا انسان از خاك سپس از نطفه آفريده شد كه نطفه خمّلقه، آفرينش آن  

 .413روداى است كه به سوى رحم سرازير شده و قبل از خلق از بني مىكامل شده و غري خمّلقه نطفه

گونه متايزى  اپاين هفته چهارم ادامه دارد و هيچدكرت قرقوز و دكرت دايب نيز معتقدند كه مرحله مضغه انمتمايز كه ات
 414در اعضاى بدن وجود ندارد، مهان مرحله مضغه غري خمّلقه است و مرحله مضغه متمايز كه از ابتداى هفته پنجم

شود، مهان مرحله آهنا شروع مى 415هاىهاى زاينده و تغيري شكل و حركت سلولشود و در آن متايز اليهشروع مى
 لقهمضغه خم

______________________________ 
آن الكرمي، ص ، و مع الطب ىف القر 76شناسى پزشكى، ص ، و جنني62شناسى النگمن، ص (. ر. ك رواين1)

ؤسسه املسلم املعاصر، ص ، م48مشاره « املسلم املعاصر»و جمله  208و خلق االنسان بني الطب و القرآن، ص  81
ى دكرت امحد شوق« االسالم الطبيه ىف ضوء العلم احلديث تعاليم»، مقاله نقد كتاب 138

 .- Undiferrentated cells 5الفنجرى

 .208(. خلق االنسان بني الطب و القرآن، ص. 2)

                                                           
و خلق االنسان بين  81، و مع الطب فى القرآن الكريم، ص 76شناسى پزشكى، ص ، و جنين62شناسى النگمن، ص (. ر. ك رويان1)  411

السالم الطبيه اتعاليم » ، مقاله نقد كتاب138، مؤسسه المسلم المعاصر، ص 48شماره « المسلم المعاصر» مجلهو  208الطب و القرآن، ص 

 .- Undiferrentated cells 5دكتر احمد شوقى الفنجرى« فى ضوء العلم الحديث
 .208(. خلق االنسان بين الطب و القرآن، ص. 2)  412
دانند) خوانند و شروع آن را از هفته سوم مىگانه را گاستروالسيون مىهاى سهايز اليه(. در برخى كتابهاى پزشكى، مرحله تم3)  413

 (.64شناسى النگمن، ص رويان
414  (4.)Defferentation  
 82(. مع الطب فى القرآن الكريم، ص 5)  415



ا از هفته سوم روع آن ر شخوانند و گانه را گاسرتوالسيون مىهاى سه(. در برخى كتاهباى پزشكى، مرحله متايز اليه3)
 (.64شناسى النگمن، ص )روايندانند مى

(4.)Defferentation  

 82(. مع الطب ىف القرآن الكرمي، ص 5)

 324، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هاى زاينده تقريبا در ماه سوم ابردارى است. و خداوند نيز از آن اب تعبري ختلق ايد كرده است. كه اين مرحله متايز اليه
416پذيرد.اپاين مى

 

ها، دانند به اين معنا كه در ابتدا سلولهاى مهوژن و هرتوژن مىديگر نيز خملقه و غري خملقه را به معناى سلولبعضى 
رسد اما پس از تشكيل عروق مشبكه در فواصل دست به نظر مىدر مرحله مضغه به شكل يكنواخت و يك

 .417آينددست به نظر منىيد كه يكآاى بوجود مىهاى انمهجور و غري خمّلقهتشكيالت گوشت مانند، سلول

كند و جالىب را بيان مى سوره مؤمنون نكات علمى 14سوره حج و نيز آيه  5دكرت موريس بوكاى نيز در مورد آيه 
يسته تذكر ايز شااين مت گوشت )جويده( ترمجه مضغه است مانند گوشت )اتزه( كه ترمجه كلمه حلم است»نويسد: مى

ه شت جويدرت گو اى از رشدش اب چشم غري مسلح كامال به صو است كه در مرحله است جنني بدوا جرم كوچكى
 آيد ...پديد مى

گردد ها اب آنچه كه بعدها فردى خواهد شد كامال انمتناسب ظاهر مىدانيم كه در حني رشد جنني، برخى قسمتمى
دهد و در آيه معىن مى« ساخته شده اب تناسب»مانند. آاي اين معىن كلمه خملقه نيست كه و برخى ديگر متناسب مى

418«سوره حج )از تكه گوشت تناسب و انمتناسب( براى تذكر مهني امر به كار رفته است؟ 5
 

 نويسد:كند و مىدو احتمال را مطرح مى «َغرْيِ خُمَلََّقةٍ » آقاى رضاىي اصفهاىن در تعبري

ود ئيم مقصكه بگو )غري خملوق( و دوم ايناى است كه اصال خلق نشده است يكى اينكه بگوئيم مقصود مضغه»
يه ياق آاى است كه خلق شده اما مقدرات و خصوصيات آن مشخص نشده است و احتمال اول اب سمضغه

 انسازگار است چون مطلب آيه در اينجا بعد

                                                           
 .267، ص. 1(. اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، ج 1)  416
 .276 -275(. عهدين، قرآن و علم، ص 2)  417
 .499 -500، ص. 2(. پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، ج 3)  418



______________________________ 
 .267، ص. 1(. اولني دانشگاه و آخرين پيامرب، ج 1)

 .276 -275ن و علم، ص (. عهدين، قرآ2)

 .499 -500، ص. 2(. پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، ج 3)
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شود. پس اگر آيه بر احتمال اول معنا شود گويد و در ادامه آيه هم به خروج طفل منته مىاز خلقت مضغه را مى
شده است اين گونه صفىت دارد كه دو قسم است، خلق شده  اى كه خلقآيد )مضغهتناقض صدر و ذيل آيه الزم مى

 و خلق نشده اي هالك شده.(

رسد ات بتواند جمموع خمّلقه و غري خمّلقه صفت براى مضغه ابشد. يعىن گوشت  پس فقط احتمال دوم صحيح بنظر مى
خص نيست اي اى كه اين صفت دارد دو قسم است برخى اقسام آن مقدرات آن مشخص است و برخى مشكوبيده

اى كه اين صفت دارد دو خبش است خبشى از آن خصوصيات و مقدرات آن مشخص شده و بگوئيم گوشت كوبيده
 (.«87برخى مشخص نشده است )

 حتليل:

انگيز علمى وجود دارد كه نشانگر اعجاز طىب آيه است. زيرا برخى معتقدند كه در آيه شريفه مذكور، نكته شگفت
برد اشاره هاى پزشكى جديد مهاهنگ است، بكار مىيباى مضغه خمّلقه و غري خمّلقه را كه اب ايفتهخداوند زماىن تعبري ز 

شناسى وجود هاى آن اب اين تعبري دارد كه در آن عصر و زمان، هيچ پيشرفىت در علم جننيلطيفى به متايز اليه
 نداشت.

اند اب هم متفاوت است و اكثر اين معاىن ائه دادهگرچه معناىي كه مفسرين و حمققني درابره خملقه و غري خملقه ار 
دست به هاىي كه يككه داللت بر سلول «*ُمْضَغةٍ » دهنده خصوصيات جنني در اين مرحله است، اما خود تعبرينشان

دهد گوينده آن، علم و بصريت كامل به ماهيت و رسند دارد به قدرى زيبا و ظريف است كه نشان مىنظر منى
 موجودى دارد، آن هم در زماىن كه هيچ راهى براى مشاهده و بررسى دقيق اين مرحله وجود نداشت چگونگى چنني

 و اب مشاهده آن بوسيله چشم غري مسلح، جنني به شكل يك ابفت بسيار

 326، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج



و  ىن عجيبه جنيبر اين مرحلآمد. بنابراين حىت اطالق اين تعبري هاى انمهجور به نظر مىكوچك اب سلول
 انگيز است.شگفت

 مرحله تشكيل استخواهنا و پوشانيدن گوشت بر آهنا:

 و مرحله پوشش آن در قرآن:« عظام»

مرحله  ز آن بهاصله پس گريى آن اشاره فرموده و بالفاو شكل« عظام»قرآن كرمي، پس از مرحله مضغه به مرحله 
 كند:ىمگونه ايد فرمايد. خداوند در قرآن كرمي از اين دو مرحله اينمىاشاره « حلم»پوشش عظام توسط 

419َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْواَن اْلِعظاَم حلَْماً 
 

 ها گوشت پوشانيدم.هاىي درآوردمي و بر استخوانو مضغه را بصورت استخوان

 به معناى استخوان است.« عظم»، مجع «عظام»از نظر لغوى 

 تفسريى: نكات

مرحله و سپس  در اين گريى استخواناند و آن شكلتقريبا متام مفسرين ذيل آيه شريفه، به مطلب واحدى اشاره كرده
نويسد: ىمشريفه  ل آيهروئيدن گوشت بر روى استخوان است. اما سيد قطب به نكته ديگرى نيز اشاره كرده و ذي

شناسى تشرُيى، جنني فت علمآن زمان بيان كرده و اخريا اب پيشر اينجاست كه انسان در برابر مطلىب كه قرآن در »
بت ست و اثاهاى گوشت هاى استخواىن غري از سلولگردد و آن اين است كه سلولشناخته شده است، متحري مى

شود، مگر ه منىهاى گوشت ديدشود و هيچ سلوىل از سلولهاى استخواىن تشكيل مىشده كه در جنني ابتدا سلول
 هاى استخواىن و كامل شدناز ظهور سلول پس

______________________________ 
 14(، آيه 23(. مؤمنون )1)
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420«اسكلت جنني، و اين حقيقىت است كه نص قرآن آن را بيان كرده است
 

 نكات علمى:

                                                           
 14(، آيه 23(. مؤمنون) 1)  419
 .2459، ص. 4(. تفسير فى ظالل القرآن، ج 1)  420



عقيده دارند كه جنني پس از آنكه، مرحله علقه و مضغه را برخى از حمققني درابره نكته علمى موجود در آيه شريفه 
گريى استخوان شود يعىن ابتدا تكوين و شكلهاى استخواىن مىهايش تبديل به سلولپشت سر گذاشت، متام سلول

هاى گوشىت پديدار شده و بتدريج به شكل عضالت و گوشت، روى گريد و سپس نسوج و ابفتصورت مى
اند كه گوىي پوششى براى ها را در بر گرفتهوشاند و عضالت مانند كساء و پوشش طورى استخوانپها را مىاستخوان

 .421استخوان هستند

 گونه آمده است:شناسى درابره تشكيل استخوان و گوشت اينهاى جديد جننياما در كتاب

هاى زاايى جنيىن به انم ، در طى سومني هفته رشد جنني، آغاز شده كه طى آن سه اليه422فرآيند گاسرتوالسيون
شود كه هر اليه مسئول ساخنت اعضاى خمتلف بدن جنني است، و اكتودرم، مزودرم و آندودرم در رواين تشكيل مى

دهنده هاى تشكيلاز اليه مزودرمى هم، دستگاه ادرارى تناسلى، طحاىل، غدد فوق كليوى، دستگاه عروق و سوميت
 ها از اليه مزودرم كه توسط دو اليهشود. بنابراين استخوانساخته مى 425و درماتوم 424، ميوتوم423اسكلروتوم

______________________________ 
 .2459، ص. 4(. تفسري ىف ظالل القرآن، ج 1)

از قرآن از نظر علوم ، و اعج88انگيز قرآن، ص و مطالب شگفت 82(. ر. ك: مع الطب ىف القرآن الكرمي، ص 2)
 .84، ص 6و التمهيد، ج  59لم الطب القرآىن، ص ، و من ع29امروز، ص 

 زاىي.(. اندام3)

 (. سازنده غضروف و استخوان.4)

 اى.(. سازنده ابفت ماهيچه5)

 (. سازنده ابفت زير پوسىت.6)
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، و 29ص  ، و اعجاز قرآن از نظر علوم امروز،88انگيز قرآن، ص و مطالب شگفت 82(. ر. ك: مع الطب فى القرآن الكريم، ص 2)  421

 .84، ص 6و التمهيد، ج  59من علم الطب القرآنى، ص 
 زايى.(. اندام3)  422
 (. سازنده غضروف و استخوان.4)  423
 اى.(. سازنده بافت ماهيچه5)  424
 زنده بافت زير پوستى.(. سا6)  425



سازند، از غضروف و استخوان را مىهاى اسكلروتوم كه، گردند. سلولاكتودرم و آندودرم پوشيده شده، تشكيل مى
سازند. پس از اى را مىهاى ماهيچههاى ميوتوم كه سلولهفته چهارم ابردارى شروع به ساخته شدن كرده و سلول

 .426شونداسكلروتوم ساخته مى

 حتليل:

اى ايد حله از مر ت جننيهاى جديد علوم پزشكى متفاوت است، زيرا آهنا در خلقنظرات برخى از حمققني اب ايفته
اىل كه پوشاند، در حها به استخوان تبديل شده و سپس ماهيچه و گوشت روى آهنا را مىكنند كه متام سلولمى

هاى استخواىن از شود كه سلولاند كه جنني اوليه انسان به سه اليه تقسيم مىشناسى تصريح كردهمتخصصان جنني
ن مطلىب را  شود بنابرايىمنهاى جنني تبديل به استخوان مهه سلولشود و اليه مزودرم كه اليه وسطى است تشكيل مى

از  ىب پذيرفت چراكهاعجاز ط توان به عنواندانند، منىاند و آن را اعجاز علمى قرآن مىگونه حمققني عنوان كردهكه اين
 نظر علمى قابل قبول نيست.

يه شريفه آاز طىب ان اعجبتوان مهني نكته را به عنو شناسى قابل توجه است و شايد اى كه از نظر جننياما نكته
نا كه بر اين مع تر است بههاى سازنده عضالت سريعپذيرفت اين است كه رشد سلوهلاى سازنده استخوان از سلول

ظر رشد ناند از بپوش اى كه قرار است استخوان را تشكيل دهد و سپس عضالت تشكيل شده روى آن راابفت اوليه
غه وجود رحله مضمه در كتوان گفت كه متام ابفت گوشىت جنني  زنده عضالت تقدم دارد. بنابراين منىبر ابفت سا

 داشته ابتدا كامال به استخوان تبديل شده و سپس عضالت، اتزه شكل گرفته آن را

______________________________ 
 و 65 -70 شناسى پزشكى، صو جنني 64 -110شناسى النگمن، ص (. ر. ك: رواين1)

the Developing human Moore K. L. chapt. 4, 8891. 
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ه شكل بكامال   جنني اى قابل مشاهده نيست كهاند چراكه در مرحله تكوين و تكامل جنني، هيچ مرحلهپوشانده
 استخوان ابشد.

 مرحله آفرينش روح:

                                                           
 و 56 -70شناسى پزشكى، ص و جنين 64 -110شناسى النگمن، ص (. ر. ك: رويان1)  426

the Developing human Moore K. L. chapt. 4, 8891. 



َفَكَسْواَن اْلِعظاَم  فرمايد:كند و مىآفرينش ديگر و دميدن روح در جنني انسان ايد مىقرآن كرمي در آايت متعددى از 
427حلَْماً مُثَّ أَْنَشْأانُه َخْلقاً آَخرَ 

 

 ها گوشت پوشاندمي، سپس آن را آفرينشى اتزه دادمي.و بر استخوان

 خويش در وى دميد. سپس موزون ساخت و از روح 428مُثَّ َسوَّاُه َو نَ َفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحهِ 

 نكات تفسريى:

كه اين وجه متايز   429داننداغلب مفسرين اشاره آيه شريفه را به دميدن روح، كنايه از حلول روح در بدن انسان مى
انسان اب حيواانت ديگر است زيرا جنني انسان از نظر تكامل جسم، شبيه جنني حيواانت است اب اين تفاوت كه 

شود وى اب اين نوع آفرينش است كه متحول شده و دارد كه اب چنني آفرينشى متمايز مىجنني انسان آفرينش ديگرى 
گردد. و حال آن كه اى از طني، انسان مى( و در واقع اب اين نفخه اهلى است كه سالله4گردد )مستعد ارتقاء مى

 ماند.جنني حيوان بدون هيچ نوع ارتقاء و كماىل در مرتبه حيوانيت ابقى مى

در مراحل  جالب اينكه»گويد: ابره مىدر اين« آخرين مرحله تكامل انسان در رحم»مكارم شريازى حتت عنوان آقاى 
 سوره 14اى كه براى آفرينش انسان در آيه گانهپنج

______________________________ 
 14(، آيه 23(. مومنون )1)

 9(، آيه 32(. سجده )2)

 ه سجده.سور  9(. تفسري منونه، ذيل آيه 3)
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كند. ان رسد تعبري به ان شاء مىمؤمنون ذكر شده مهه جا تعبري به خلق شده است، اما هنگامى كه آخرين مرحله مى
دهد كه اند به معىن اجياد كردن چيزى توأم اب تربيت آن است، اين تعبري نشان مىشاء مهان گونه كه ارابب لغت گفته

اى است مضغه و گوشت و استخوان( كامال متفاوت است مرحلهمرحله اخري اب مراحل قبل )مرحله نطفه و علقه و 
اى دادمي و بالفاصله پشت سر آن گويد: سپس ما به آن آفرينش اتزهمهم كه قرآن از آن سربسته ايد كرده و تنها مى

اى است  اى است كه اين قدر شااين امهيت است، اين مهان مرحلهگويد. اين چه مرحلهفتبارك اّلّل احسن اخلالقني مى

                                                           
 14(، آيه 23(. مومنون) 1)  427
 9(، آيه 32(. سجده) 2)  428
 سوره سجده. 9(. تفسير نمونه، ذيل آيه 3)  429



آيد كه در رواايت اسالمى كند و به جنبش درمىشود، حس و حركت پيدا مىكه جنني وارد مرحله حيات انساىن مى
430«از آن تعبري به مرحله نفخ روح شده است.

 

 نكات علمى:

. گنجدىمنموضوع  ب اينحبث درابره روح و مفهوم نفخ روح اهلى در كالبد انسان بسيار مفّصل است و در چارچو 
رخ  ز تكامل در جننيامرحله  ر اينشود كه حمققني در ارتباط اب حتوىل كه دبنابراين در اينجا تنها به نكاتى اشاره مى

 اند.دهد، سخن گفتهمى

آيد، حركت و مهمرتين اتفاقى كه پس از ماه سوم براى جنني پيش مى»گويند: ابره مىدكرت دايب و دكرت قرقوز در اين
هاى خارجى است. در ماه سوم و ابتداى ماه چهارم به دليل گريى اندامد سريع جنني و شكلفعاليت قلب و رش

كند شود و زن ابردار در ماه چهارم حركت جنني را كامال احساس مىدار شدن اندامها، حركت جنني آغاز مىعصب
431«شودو ضرابن قلب جنني از ابتداى ماه چهارم آغاز شده و كامال شنيده مى

 

______________________________ 
 سوره مؤمنون. 14(. ىف ظالل القرآن، ذيل آيه 1)

 .212، ص 14(. تفسري منونه، ج 2)
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از آن ايد كرده، تطبيق  «مُثَّ أَْنَشْأانُه َخْلقاً آَخرَ » سپس سعى دارند ات اين مرحله را اب مرحله نفخ روح كه قرآن اب عبارت
اى است كه خداوند حتول ابره معتقد است كه مرحله دميدن روح، مرحلهنظران در ايندهند. يكى ديگر از صاحب

 .432گرداندانگيزى در جنني پديد آورده و جنني مرده را زنده مىشگفت

هرگاه طفل چهار ماهه شود حيات در او »ايد: فرمنژاد اب توجه به روايىت از امام صادق عليه الّسالم كه مىاما دكرت اپك
اند و از طرف ديگر در ها نيز موجودات زنده و داراى حيات بودهابره عقيده دارد كه نطفه، در اين«آيدبوجود مى

گوى اين قسمت آورد و اين چيزى است كه دانش بيولوژى هنوز اپسخچهار ماهگى آاثر حيات به جنني روى مى
تواند مشخص كند و شايد منظور از شروع حيات در اصل مرحله حيات اي مرحله قبل از آن را منىنبوده يعىن حد ف

 .433شوداينجا شروع مهاهنگى و مهكارى بني اعضاء است كه مقارن چهار ماهگى آغاز مى

                                                           
 سوره مؤمنون. 14القرآن، ذيل آيه (. فى ظالل 1)  430
 .212، ص 14(. تفسير نمونه، ج 2)  431
 .83(. مع الطب فى القرآن الكريم، ص 1)  432
 .66(. گذشته و آينده جهان، ص 2)  433



 حتليل:

به معناى آغاز تعبري قرآن از آفرينش ديگر و نفخ روح، تعبري ظريف و مهمى است. اما اينكه برخى حمققني آن را 
دانند، مطلب قابل قبوىل نيست و هيچ دليل علمى ها مىدار شدن اندامهاى قلب و عصبپيدايش حركت و فعاليت

اند، دو زمان براى اثبات آن وجود ندارد. از طرىف زماىن را كه براى شروع اين دو پديده جمزا از يكديگر مطرح كرده
 متفاوت است.

 توانداى است كه در آن انسان مىتناسب دارد مرحله «ْلقاً آَخرَ خَ » دميدن روح كه اب تعبري

______________________________ 
 .83(. مع الطب ىف القرآن الكرمي، ص 1)

 .66(. گذشته و آينده جهان، ص 2)
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طورى كه پس از بيان اين مرحله بالفاصله خداوند به  پذير اب قابليت تكامل، قدم هناده بهبه عنوان يك موجود امانت
دانند. اما كند كه زمان اين مرحله را چهار ماهگى مىمعرىف مى« هبرتين آفرينندگان»گويد و خود را خود تربيك مى

شناسان اختالف ماهگى متغري است و از مواردى است كه بني جنني 4ات  3حواىل هفته شانزدهم، كه زمان آن از 
اند، زماىن است كه تكامل سيستم عصىب ر است و حىت برخى از منابع معترب پزشكى آن را در ماه پنجم دانستهنظ

گريد، در حاىل كه ات اين زمان جنني حيواىن اب يك جنني انساىن مهزمان حميطى و مركزى، سرعت خاصى به خودش مى
شود كه ابفت عصىب و مغزى جنني انسان پيدا مىترى در رشد كرده و رشد مشابه دارند اما انگهان تكامل سريع

ها و حركت جنني است. بنابراين از آجنا كه حقيقت نفخ روح و دار شدن انداممهزمان اب شروع فعاليت قلب و عصب
ماهگى براى زمان شروع فعاليت قلب و حركت جنني  4خلقت ديگر، براى ما روشن نيست و تعيني زمان دقيق 

قى ابشد، تطبيق اين دو پديده اب يكديگر قابل قبول نيست، هرچند كه بر سر اين مسئله بني تواند مطلب دقيمنى
 دانشمندان اختالف نظر وجود دارد.

 اما اينكه بتوانيم، آايت مورد نظر را حاوى اعجاز طىب بدانيم، مطلب ديگرى است.

جنني انسان و چه تكامل سيستم عصىب جنني  اب هريك از دو نظريه، چه دميدن روح در «َخْلقاً آَخرَ » انطباق معناى
دهد. بنابراين اگر فقط نظر انگيز كه خداوند در قرآن كرمي از آن خرب مىاى است شگفتو آغاز حركت آن، نكته

توان آن را تواند از آن خرب دهد، و مىاول را در مورد اين تعبري بپذيرمي، مطلىب است پيچيده كه فقط خداوند عامل مى
بپذيرمي و حىت درصدد  «َخْلقاً آَخرَ » اى از اعجاز علمى قرآن پذيرفت و اگر نظر دوم را در مورد تعبريان منونهبه عنو 



انطباق آن اب مرحله نفخ روح هم نباشيم، ابز هم منااينگر اعجاز علمى قرآن كرمي است، چراكه دسرتسى به چنني 
 پذير است.مطالىب تنها به وسيله علوم و جتهيزات پيشرفته امكان

 333، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 گريى:نتيجه

هاى علوم جترىب هاى اعجاز علمى، اعجاز طىب است، مهان گونه كه علم طب و پزشكى از زيرجمموعهيكى از شاخه
 شود.حمسوب مى

است كه در  هاى پزشكىاعجاز طىب از يك نگاه به اين معناست كه برخى از آايت قرآن حاوى مطالب و توصيه
هاى قرآن  زمان نزول قرآن كه عصر ظلمت و جهل بوده كسى نسبت به آن علوم اطالعى نداشت و در واقع مهني پيام

كرمي و تعليمات اسالمى پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم و اهل بيت عليهم الّسالم موجب گشت ات مسلماانن به 
 .سوى دانش و به ويژه علوم پزشكى روى آورند

چنني احاديث كند و همهاى خمتلف علوم پزشكى متمايل مىاب بررسى آايتى در قرآن كرمي كه انسان را به سوى شاخه
توان به علت عمده توجه و منايد مىاهل بيت عليهم الّسالم كه به شكل علمى و دقيق موضوعات متعددى را بيان مى

توان مطالب طىب موجود در قرآن را به عنوان در نتيجه مىپيشرفت سريع مسلماانن در مسري علم طب، پى برد. و 
 ازپيش مسلماانن در زمينه علوم پزشكى تلقى منود.راهى براى پيشرفت بيش

بنابراين پيشينه حبث اعجاز طىب كه زيرجمموعه اعجاز علمى است ارتباط تنگاتنگى اب سابقه اترخيى تفسري علمى دارد 
ان از مهان آغاز قرن اول كه روند تفسري علمى شكل گرفت دانست. مفسرين اهل تو و آغاز پيدايش اين حبث را مى

سنت از جهان عرب بيشرت به مست اين موضوع گرايش داشتند و در ميان تفاسري آانن، هنگام تفسري آايتى كه به 
وه بر كتاب هاى توان رد اپىي از نظريه اعجاز طىب ايفت و عالخلقت انسان و اي مسائل هبداشىت اشاره دارد، مى

 هاى فراواىن در زمينه اعجاز علمى به شكل اعم و نيز اعجاز طىب به شكلتفسري، كتاب
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هاى اخري چنني گرايشى در ميان مسلماانن ايراىن و شيعيان رواج ايفت. و برخى اند. سپس در سالاخص أتليف منوده
اند و اى خمتلف هنگام تفسري برخى آايت به اعجاز علمى و طىب موجود در آيه اشاره كردههاز مفسرين به مناسبت

 اند.حمققني ديگرى نيز در اين زمينه كتاب هاى مستقلى نوشته

در زمينه اعجاز طىب به مفهوم مشول برخى آايت قرآن بر موضوعات مربوط به علوم پزشكى كه در زمان نزول قرآن 
ه بود، أتليفات زايدى وجود دارد كه نويسندگان آن هر موضوع مرتبط اب بدن انسان را كه آايت براى مهگان انشناخت



اند كه آايت مورد نظر داراى اعجاز طىب هستند و شريفه بدان اشاره فرموده، حتت عنوان اعجاز طىب آورده و ادعا كرده
ه نوعى اشاره علمى وجود دارد به عنوان اعجاز طىب اى را كه در آن، ببرخى از آهنا در اين راه افراط منوده و هر آيه

 اند.قلمداد كرده

پذيرند وىل آن را معجزه بينيم كه حىت خمالفان نظريه اعجاز طىب، وجود چنني اشاراتى را در قرآن مىاز طرىف مى
است، مشاهده دانند. اب اين حال در بررسى برخى آايت خبصوص آايتى كه به مراحل رشد و تكامل جنني مربوط منى
شود كه در آن زمان هيچ راهى وجود نداشته كه انسان بتواند به چنني مطالب علمى كه خداوند در قرآن كرمي از مى

 توان وجود برخى از اين اشارات را اعجاز طىب قرآن دانست.دهد، علم پيدا كند. پس مىآهنا خرب مى

« اعجاز طىب»عجاز طىب، شايد اين ابشد كه به جاى اطالق وىل ابز هم راه حل هبرت براى رفع اختالف حول نظريه ا
 بياورمي.« هاى قرآناسرار و شگفىت»اين اشارات را حتت عنوان 

اما اين مطلب نبايد ما را از هدف قرآن كه هدايت و تربيت بشر است، دور كند و اينكه قرآن كتاب علوم خمتلف 
اى مطرح كرده و هدف آن آموزش علوم نيست و استطرادى و حاشيهنيست، بلكه اشارات علمى را گاهى به صورت 

 شود كههنايتا اين نتيجه حاصل مى
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هدف قرآن از آوردن اشارات علمى عبارت است از: مهوار كردن راه در زمينه خداشناسى ات مردم را از راه ذكر 
ها، زمني، درايها و موجودات زنده تشويق منايد و اين كنجكاوى ر خلقت آمسانهاى علمى به تدبر و تفكر دمثال

بشر و تفكر او در عجايب خلقت، او را متوجه نريوهاى انشناخته طبيعت ساخته و از اين رهگذر به حقيقت 
به وحدانيت  برد و لذا راه به سوى امياناش آفريده پى مىالوهيت كه اين جهان هسىت را اب مهه عظمت و استوارى

 گردد.خداوند براى او مهوارتر مى
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 امنيت غذاىي در قرآن كرمي

434على رزاقى
 

 چكيده:

در جهان  تاسفانهمست كه اترين حق از حقوق هر انساىن غذاىي و غذاى سامل و كاىف ابتداىيبرخوردارى از امنيت 
ين خواهد شد، در ا افزوده هاى پيش رواند. اب توجه به اينكه بر دامنه اين حبران در دهههبرهامروز بسيارى از آن ىب

، ه اين هدف ابتداباى نيل د. بر اكاوى قرار گري مقاله سعى شده است ات نگاه قرآن كرمي به مفهوم امنيت غذاىي مورد و 
اب مفاهيم   مرتبطقرآىن تعريف" امنيت غذاىي" در جمامع معترب علمى غرب آورده شده است و سپس اب بررسى آايت

ين ا ارائه شده در يف قرآىن. تعر تغذيه و كشاورزى تالش گرديده است ات تعريفى براساس آايت قرآن براى آن ارائه گردد
 ه از اين قرار است":مقال

ن و توزيع مسلماان ه غريبتوليد آگاهانه و مدبرانه انواع غذاهاى طيب و حالل در جامعه اسالمى بدون وابستگى 
از  ز مطمئن ابشند وينده نيآن در عادالنه آن به طورى كه متام افراد جامعه، دسرتسى دائم به غذا داشته و از أتمني آ

 آن بدون اسراف مصرف كنند".

 صادشايد بتوان اين تعريف را به نظام اقتصادى نيز تعميم داد اب اين بيان كه نظام اقت

______________________________ 
 ات هتران.و حتقيق علوم شناسى گياهى. دانشگاه آزاد اسالمى واحد(. كارشناسى ارشد مهندسى كشاورزى بيمارى1)
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 .ه استبر مبناى توليد مدبرانه، توزيع عادالنه و مصرف بدون اسراف بنيان هناده شد اسالمى

                                                           
 شناسى گياهى. دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات تهران.(. كارشناسى ارشد مهندسى كشاورزى بيمارى1)  434



 واژگان كليدى:

 امنيت غذاىي، توسعه كشاورزى، رزق، طيب، حالل، تنوع تغذيه، اسراف

 مقّدمه:

ه فانوس جنات قرآن كرمي آخرين كتاب آمساىن و معجزه جاودان خامت النبيني در بردارنده هر خرد و كالىن است و مهار 
جويندگان حقيقت و مشعل هدايت پويندگان صراط مستقيم بوده است. اگرچه متدن اسالمى در قرون سوم ات هنم 

هاى زمانه رو هجرى به مدد اين نور اهلى از رشد و ابلندگى خاص برخوردار شد اما متاسفانه به علت افساد طاغوت
 به افول هناد.

ميالدى هنگامى كه ارواپ تالش خود را براى جنات از  15و  14نسانس در قرون دهد كه اب ظهور ر اتريخ نشان مى
يوغ خرافات كليساى منحرف آغاز كرد. بذر علوم جديد نيز كاشته شد. اين علوم براساس جتربه و مشاهده عيىن از 

هدىف جز افزايش هاى حمسوس بنيان هناده شده اند، داراى ساختارى نسىب و متكثر و گاه متناقض هستند و پديده
مشوىل ليرباليسم مبتىن بر رغم داعيه جهانمنافع مادى انسان اومانيست ندارند. شايد از مهني روست كه على

ترين نيازهاى بشر گوىي به برخى از ابتداىيهاى بسيار در فناورى و علوم جديد، متدن غرب هنوز از اپسخپيشرفت
 ا اجياد امنيت غذاىي است.شك يكى از مهمرتين آهندرمانده است كه ىب

در اين مقاله ابتدا تعريف موجود از امنيت غذاىي در حمافل علمى غرب بيان گرديده و سپس اب استفاده از آايت شريفه 
 مرتبط اب اين مفهوم تالش شده است ات تعريفى قرآىن براى
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هاى شيمياىي در قرآن ابشيم بلكه قرآن كرمي  نيست كه ما ىف املثل در پى كشف فرمولآن ارائه گردد. البته منظور اين 
سازد. اميد است كه ما مسلماانن خود را ها منااين مىكتاب هدايت است و يگانه راه توحيد را بر مردمان متام دوران

انپذير قرآن و اهل بيت عليهم الّسالم به اپاين و جداىابزشناسيم و اب اتكال به خداوند متعال و اتكا به دو گنجينه ىب
 اهداف عاىل اسالم عزيز در رسيدن به علم حقيقى توحيد مدار انئل آييم.

  F .A .Oتعريف امنيت غذاىي از سوى ابنك جهاىن و -1

ه بيش ترين تعريف كاتكنون تعاريف خمتلفى از امنيت غذاىي توسط افراد و هنادهاى گوانگون ارائه شده است اما مقبول
 ارائه كرد. 1986از مهه مورد رجوع قرار گرفته، تعريفى است كه ابنك جهاىن در سال 



 "Access by all people at all time to enough food for an active and healthy 
life" 

 )دسرتسى مهه مردم در مهه زماهنا به غذاهاى كاىف جهت زندگى سامل و فعال(

 4شود. و انظر بر متام مردم به غذاى كاىف جهت داشنت زندگى سامل و فعال را متذكر مىاين تعريف لزوم دسرتسى 
ابشد كه هريك شاخصى براى ارزايىب وجود اي عدم وجود امنيت غذاىي در يك انحيه اي جامعه معني در حمور اصلى مى

 حمور متمركز بوده است. 4مهني  شود. در سال هاى اخري نيز بيشرت حتقيقات درابره امنيت غذاىي برنظر گرفته مى

 ( Availabilityفراهم بودن غذا:) -1 -1

ها براى در دست گرفنت منابع مكفى غذاىي درگرفته است، نوآورى در طول اتريخ مهواره منازعات بسيارى بني انسان
اين منابع كمرت توجه آورى نيز گرچه ابعث افزايش اين منابع گشته اما متأسفانه به حفظ اپيدارى در عرصه علم و فن

 شده است.

 ( Axxessilabilityدسرتسى به غذا:) 2 -1
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ها است. عدم تساوى در جوامع منجر به معضالت يك حمور از امنيت غذاىي، دسرتسى يكسان به غذا توسط انسان
ل غلبه بر اين وضع انمساعد اجتماعى بوده كه البته هاى غذاىي نيز در وهله او بزرگى گشته است و هدف بيشرت كمك

 ها شده است.موفقيت بسيار حمدودى نصيب اين تالش

 ( Adequacyمطلوبيت غذا:) -3 -1

امنيت غذاىي مستلزم آن است كه ميزان مناسب از غذا در دسرتس مهگان ابشد ات سالمت انسان و اپيدارى در 
 توليد، توزيع و مصرف تضمني شود.

 ( Sustainabilityاپيدارى:) -4 -1

 Fشان تنظيم گردد.)هاى آينده جهت برآوردن نيازهاىيك نظام غذاىي اپيدار ابيسىت اب توجه به حفظ قابليت نسل
.A .O ,2002 ) 

 حبث و بررسى آايت مرتبط اب مفهوم امنيت غذاىي -2

 شباهت نعمات دنيوى و هبشىت براى مومنان -1 -2



ِر الَِّذينَ  ٍة رِْزقاً قاُلوا هَذا الَِّذي آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاحِلاِت َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اْْلَهْناُر ُكلَّما ُرزُِقوا ِمْنها ِمْن مَثَرَ  َو َبشِّ
َرٌة َو ُهْم ِفيها   خاِلُدونَ ُرزِْقنا ِمْن قَ ْبُل َو أُُتوا بِِه ُمَتشاهِباً َو هَلُْم ِفيها أَْزواٌج ُمَطهَّ

گويد:" به آهنا كه اميان آورده و عمل صاحل كند و خنست مىاز سوره مباركه بقره سرنوشت مومنان را بيان مى 25آيه 
 هاىي از هبشت است كه هنرها زير درختانش جارى است".اند بشارت ده كه براى آهنا ابغاجنام داده

نياز خود را گهگاه از خارج وارد كنند در نتيجه طراوت زايدى  هاى فاقد آب دائم، ابيسىت آب مورددانيم كه ابغمى
 خنواهند داشت و طراوت از آن ابغى است كه مهيشه آب در
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كند و شود، خشكساىل و نقصان آب آن را هتديد منىهاىي كه متعلق به خود آن است و قطع منىاختيار دارد. آب
ها گويد:" هر زمان از اين ابغها مىهاى گوانگون اين ابغهاى هبشت سپس ضمن اشاره به ميوهابغچنني است 

گويند اين مهان است كه پيش از اين نيز به ما داده شده بود." مفسران بر اين مجله اى به آهنا داده شود."" مىميوه
بينند آن را مشابه هاى هبشىت را مىهنگامى كه ميوهاند اما يك نظر بر آن است كه مومنان تفاسري خمتلفى ذكر كرده

شود. و البته هيچ مانعى ندارد كه مجله مذكور اشاره به ايبند و خاطره نعمات دنيوى بر آهنا زنده مىهاى دنيا مىميوه
 اين مفهوم ابشد چراكه الفاظ قرآن گاه داراى چندين معىن هستند )تفسري منونه(

اى ساخته شود كه به هبشت موعود شباهت تواند به گونهنتيجه گرفت كه جامعه اسالمى مى تواناز اين آيه چنني مى
 داشته ابشد. چراكه خداوند نعمات خود را براى مومنني در دنيا و آخرت مشابه هم آفريده است )نظر نويسنده(.

 دسرتسى دائم به غذا -2 -2

 رِي ِمْن حَتِْتَها اْْلَهْناُر ُأُكُلها دائٌِم َو ِظلُّها تِْلَك ُعْقىَب الَِّذيَن ات ََّقْوا َو ُعْقىَب اْلكاِفرِيَن النَّارُ َمَثُل اجْلَنَِّة الَِِّت ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن جتَْ 

از سوره مباركه رعد" وصف هبشىت كه به متقني وعده داده شده اين است كه از زير درختان آن هنرها جارى  35آيه 
است اين فرجام پرهيزگاران است اما فرجام كافران آتش دوزخ است." در اين آيه اش مهيشگى است، ميوه و سايه

 هاىي كه مهيشه وجود دارد."وجود دارد يعىن" خوردىن " ُأُكُلها دائٌِم"عبارت

بقره بيان شد، بني دنيا و آخرت براى مومنان شباهت وجود دارد و مومنان زماىن كه نعمات  25كه قبال در آيه چنان
 گونه نتيجهافتند و اينبينند به ايد نعمات دنيوى مىرا مى هبشىت
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ابشد. در صورتى كه اين دو فرض را در  گريى كردمي كه جامعه اسالمى و نعمات آن به هبشت و نعماتش شبيه مى
دسرتسى به خوراك و مواد غذاىي ابيسىت مهيشگى توان چنني استنباط كرد كه در جامعه اسالمى كنار هم قرار دهيم مى

 بوده و غذا به طور دائم در دسرتس مسلماانن ابشد )نظر نويسنده(.

ّللَُّ لِباَس اجْلُوِع َو ُعِم اّللَِّ فَأَذاقَ َها اَو َضَرَب اّللَُّ َمَثاًل قَ ْريًَة كاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة ََيْتِيها رِْزقُها َرَغداً ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َفَكَفَرْت ِِبَن ْ 
بُوُه فََأَخَذُهُم اْلَعذاُب َو ُهْم ظالُِموَن )112اخْلَْوِف مبا كانُوا َيْصَنُعوَن ) ( َفُكُلوا ممَّا 113( َو َلَقْد جاَءُهْم َرُسوٌل ِمْنُهْم َفَكذَّ

ُه تَ ْعُبُدوَن )َرَزَقُكُم اّللَُّ َحالاًل طَيِّباً َو اْشُكُروا نِْعَمَت اّللَِّ ِإْن ُكْنُتمْ  َم َو حلََْم اخْلِْنزِيِر َو 114 ِإايَّ ا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َو الدَّ ( ِإمنَّ
 ما أُِهلَّ لَِغرْيِ اّللَِّ ِبِه َفَمِن اْضطُرَّ َغرْيَ ابٍغ َو ال عاٍد فَِإنَّ اّللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

كنند فرمايد براى آهنا كه انسپاسى نعمت مىخداوند خنست مىسوره مباركه النحل  114و  113، 112در آايت 
چنان امن و امان بود كه ساكنانش اين آابداىن آن )آِمَنًة( كه در هنايت امن و آرام بود  )قَ ْريًَة( مثلى زده، منطقه آابدى

و اين قريه آمنه و  نًَّة()ُمْطَمئِ  شدنداب اطمينان در آن زندگى كرده و هرگز دچار كمبود و به تبع آن مهاجرت منى
آمد. اما سراجنام اين مردم  مطمئنه به گونه اى بود كه روزى مورد نياز مردمش به طور وافر از هر مكاىن به سوى آهنا مى

كفران نعمت خدا كردند و خداوند لباس گرسنگى و ترس بر آهنا پوشانيد )جوع و خوف( و دچار عذاب اهلى شدند 
هاىي در راه غافالن و ظاملان گام نگذارمي" مشا از آنچه خدا اهد اب مشاهده چنني منونهخو سپس خداوند از ما مى

روزيتان كرده حالل و اپكيزه خبوريد و شكر او را جباى آريد اگر او را بپرستيد" در اينكه اين قريه مكه بوده اي سرزمني 
هرحال از آجنا كه اتريخ  مفسران اختالف است اما بهسبا در مين و اي اين واقعه در اتريخ بىن اسرائيل اتفاق افتاده بني

 مناطق بسيارى را به ايد دارد كه
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ماند )تفسري منونه(. در آايت فوق براى اين اند، مشكل مهمى در تفسري اين آيه ابقى منىگرفتار چنني سرنوشىت شده
( اطمينان اجتماعى از 2( امنيت جامعه 1خاصيت على و معلوىل ذكر شده است. ويژگى اب  3منطقه آابد و پربركت 

اى امنيت نباشد اطميناىن نيز به مندى از مواهب اقتصادى. البته مشهود است كه اگر در جامعه( هبره3آينده پيش رو 
 زندگى وجود خنواهد داشت ات توسعه اقتصادى حاصل شود.

مندى از مواهب گانه دنيوى شامل: امنيت، اطمينان اجتماعى و هبره  3مات خالصه اينكه در جامعه اسالمى نع
كننده آهنا دنيوى كه قطعا رزق حالل و طيب از مهمرتين آهناست ابيسىت مهيا ابشد ات بتوان به نعمت بزرگرت و تكميل

 يعىن شريعت و عمل به آن دست ايفت )نظر نويسنده(

 ايىب به غذااطمينان از دست -3 -2



اآْلِخِر قاَل َو َمْن َكَفَر  ْنُهْم اِبّللَِّ َو اْلَيْومِ مِ اِت َمْن آَمَن لثََّمر اِمَن  ِإْذ قاَل ِإْبراِهيُم َربِّ اْجَعْل هذا بَ َلداً آِمناً َو اْرُزْق أَْهَلهُ َو 
 ِصريُ َعذاِب النَّاِر َو بِْئَس اْلمَ  فَأَُمتُِّعُه قَِلياًل مُثَّ َأْضَطرُُّه ِإىل

ى كه د هنگامر بياوريگويد" به خاطسوره بقره حضرت ابراهيم دو درخواست از خدا دارد، قرآن مى 126در آيه 
ليه دعاى ابراهيم ع ش از آنيه پيآابراهيم عرض كرد پروردگارا اين سرزمني را، شهر امن )مكه( قرار ده" و اب توجه به 

ين است كه اهل ابراهيم اقاضاى به آن خبشيد. دومني تالّسالم به اجابت رسيد و خداوند امنيىت از نظر ظاهر و ابطن 
ت كه منظور از مثراانگون روزى خبش. در ايناز مثرات گو  -اندهنا كه به خدا و روز جزا اميان آوردهآ -اين سرزمني را

از مواد  ادى اعمعمت منچيست؟ مفسران نظرات گوانگون دارند وىل ظاهرا مثرات يك معىن وسيع دارد كه هرگونه 
 شود )تفسري منونه(.ها و حىت نعمات معنوى را نيز شامل مىغذاىي، ميوه
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اى است به رهكند اين خود اشاجالب آنكه ابراهيم خنست تقاضاى امنيت و سپس درخواست مواهب اقتصادى مى
شند )نظر ابزوم هم م و ملتنگاتنگ داشته و شايد الز اين حقيقت كه امنيت و اقتصاد در يك جامعه اب هم ارتباط 

كند و اين ميان مىااهل  نويسنده(. اين نكته نيز قابل توجه است كه حضرت ابراهيم اين درخواست را تنها براى
اسالمى  ه جامعهالزم دغدغه و توأم اب احساس امنيت رواىن به غذا رامطلب، وجود امنيت غذاىي و دسرتسى ىب

شناسى كشاورزى و سيبتواند در آدر ادامه آيه نيز خرب از هبره كم كفار از مواهب اهلى داده شده كه مىداند. مى
 عدم امنيت غذاىي، قحطى و گرسنگى در جوامع مورد توجه قرار گريد )نظر نويسنده(.

 )طيبات رزق( روزيهاى اپك -4 -2

ُه تَ ْعُبُدونَ اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيِّباِت ما  435َرزَْقناُكْم َو اْشُكُروا ّللَِِّ ِإْن ُكْنُتْم ِإايَّ
 

 به مساله حترمي ين آايتكند و در ادار از روش اتكيد و تكرار استفاده مىاز آجنا كه قرآن در مورد احنرافات ريشه
فرمايد:" ده مىمنان كر ه مو ب اى از غذاهاى حالل و سامل در عصر جاهليت اشاره كرده منته روى سخن رادليل اپرهىب

را  جاى آورده و او و را بهاشكر  امي خبوريد واى كه به مشا روزى دادهايد از نعمات اپكيزهاى افرادى كه اميان آورده
گوشت مردار،   اپك چوناى انسازد كه از غذاهبپرستيد". تكيه روى كلمه طيب مهگان را متوجه اين دستور اسالمى مى

 ت و مسكرات بپرهيزند.درندگان، حشرا

 سوره مباركه بقره 168آيه  در آايت بسيار ديگرى خداوند از مردم خواسته كه از روزيهاى اپك خبورند از مجله در

ْيطانِ ا ُخُطو ِبُعو اي أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ممَّا ِف اْْلَْرِض َحالاًل طَيِّباً َو ال تَ تَّ   نيٌ ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبِ  اِت الشَّ

                                                           
 172(، آيه 2) (. بقره1)  435



______________________________ 
 172(، آيه 2(. بقره )1)
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فرمايد:" اى مردم از آنچه در زمني است حالل و اپكيزه خبوريد و از گامهاى شيطان پريوى نكنيد كه او دمشن مى
 آشكار مشاست." )تفسري منونه(

در قرآن مربوط به استفاده از غذاهاست كم نيست و معموال اب دو قيد حالل و هاىي كه قابل توجه اينكه خطاب
شود كه موافق طبع طيب مهراه است، حالل چيزى است كه ممنوعيىت نداشته ابشد و طيب به چيزهاى اپكيزه گفته مى

 سامل انساىن است نقطه مقابل خبيث كه طبع آدمى از آن متنفر است )تفسري منونه(

 مندى از انواع غذا و حمصوالت كشاورزىههبر  -5[ -2]

 فَاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَ ْهِوي ِإلَْيِهْم َو رَبَّنا ِإِّنِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِِّت ِبواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبَّنا لُِيِقيُموا الصَّالةَ 
 لَُّهْم َيْشُكُرونَ اْرزُقْ ُهْم ِمَن الثََّمراِت َلعَ 

سوره مباركه ابراهيم، حضرت ابراهيم عليه الّسالم پس از ساكن كردن فرزندانش در سرزمني مكه براى آهنا  37در آيه 
ده " يعىن" به انواع مثرات روزيشان ... َو اْرزُقْ ُهْم ِمَن الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ  خواهد"از پيشگاه خداوند متعال چنني مى

 شايد كه شكر گذارند" )تفسري منونه(.

ماِء ماًء َلُكْم ِمْنُه َشراٌب َو ِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن يُ ْنِبُت َلُكْم ِبِه الزَّْر  َع َو الزَّيْ ُتوَن َو النَِّخيَل َو ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السَّ
ُرونَ اْْلَْعناَب َو ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت ِإنَّ ِف ذِلَك آَل   يًَة لَِقْوٍم يَ َتَفكَّ

فرمايد: او كسى است كه از آمسان آىب فروفرستاد، آىب از سوره مباركه حنل، خداوند ابتدا مى 11و  10در آايت 
آيد كه نوشيد و نيز گياهان و درختاىن از آن به وجود مىخبش، زالل و خاىل از هرگونه آلودگى كه مشا از آن مىحيات

دهد به وسيله آب ابران براى مشا زراعت گونه ادامه مىدهيد. سپس اين مساله را اينر آن چرا مىحيواانت خود را د
ها" من كل مثرات"، در اينجا زرع هرگونه زراعىت را شامل روايند و نيز زيتون و خنل و انگور را و خالصه از متام ميوهمى
 شود، زيتون هم انم آن درخت خمصوص است ومى
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شود اعناب مجع عنبه به معىن انگور است هم ميوه آن، خنيل هم به معناى مفرد و هم به معناى مجع استعمال مى
 )تفسري منونه(.



 خُمَْتِلفاً أَْلواهُنا َو ِمَن اجْلِباِل ُجَدٌد بِيٌض َو مُحٌْر خُمَْتِلٌف أَْلواهُنا َو َغرابِيُب ُسودٌ 

ها اى خداوند از آمسان آىب انزل كرد و به وسيله آن ميوهگويد" آاي نديدهاز سوره مباركه فاطر خنست مى 27 در آيه
ها اشاره به امي اب الوان خمتلف" شروع اين مجله اب استفهام تقريرى ضمن حتريك حس كنجكاوى انسانبه وجود آورده

بيند." الوان" ممكن است به معىن رنگهاى ظاهرى ا مىوضوح و بديهى بودن مطلب است كه هركس بنگرد واقعيت ر 
 ها ابشد و ممكن است كنايه از تفاوت در انواع طعم، ساختار و اي خواص گوانگون آهنا ابشد )تفسري منونه(.ميوه

ارِِبنَي َو َمَثُل اجْلَنَِّة الَِِّت ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ِفيها َأهْناٌر ِمْن ماٍء َغرْيِ آِسٍن َو أهَْناٌر ِمْن لَ  ٍة لِلشَّ نَبٍ ملَْ يَ َتَغريَّْ َطْعُمُه َو أهَْناٌر ِمْن مَخٍْر َلذَّ
ى َو هَلُْم ِفيها ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت َو َمْغِفَرٌة ِمْن َرهبِِّْم َكَمْن ُهَو خاِلٌد ِف النَّ  يماً فَ َقطََّع َأهْناٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّ اِر َو ُسُقوا ماًء محَِ

 أَْمعاَءُهمْ 

َو هَلُْم  برداز سوره مباركه حممد صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم، پنجمني موهبىت را كه براى اهل هبشت انم مى 15آيه  -
 و براى آهنا در هبشت از متام انواع ميوه موجود است )تفسري منونه(. ِفيها ِمْن ُكلِّ الثََّمراتِ 

طه تكرار شده است"  81اعراف،  160بقره،  172بقره،  57در آايت  ْم ...*... ُكُلوا ِمْن طَيِّباِت ما َرَزْقناكُ  مجله
 امي خبوريد.".اى كه به مشا روزى دادههاى اپكيزهاز خوراكى

ها و تنوع تغذيه را خالصه اينكه خداوند در اين آايت شريفه لزوم استفاده انسان از انواع غذاها، ميوه جات، زراعت
 ه(شود )نظر نويسندمتذكر مى

اى است كه اين مواد در  امروزه اثبت شده كه بدن انسان براى رشد، حيات و كسب انرژى داراى نيازهاى چند گانه
 ها، ليپيدها وها، كربوهيدراتهاى خمتلف پروتئنيگروه
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شود )نظر متعادل از انواع خوراك اين نياز برآورده مىگريند و تنها اب تغذيه متنوع و ها و امالح معدىن قرار مىويتامني
 نويسنده(

 امنيت غذاىي اتبعى از توسعه كشاورزى -6[ -2]

، 25كند وىل در آايت از سوره مباركه دخان خداوند داستان فرعون و غرق شدنش را بيان مى 29ات  22در آايت 
 در رابطه اب توسعه كشاورزى نكاتى وجود دارد. 27، 26

 (27( َو نَ ْعَمٍة كانُوا ِفيها فاِكِهنَي )26( َو ُزُروٍع َو َمقاٍم َكرمٍِي )25َكْم تَ رَُكوا ِمْن َجنَّاٍت َو ُعُيوٍن )



)و  27ها و قصرهاى ابشكوه( )و زراعت 26سارهاىي كه از خود برجاى گذاشتند( )چه بسيار ابغات و چشمه 25
 نعمات ديگر كه در آن متنعم بودند(

ُروا اْْلَْرَض َو َعَمُروها َأْكَثَر ممَّا  َيِسريُوا ِِف اْْلَْرِض فَ َيْنظُُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم كانُوا َأَشدَّ ِمْنُهْم قُ وًَّة َو َأاثأَ َو ملَْ 
 لِكْن كانُوا أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ َعَمُروها َو جاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم اِبْلَبيِّناِت َفما كاَن اّللَُّ لَِيْظِلَمُهْم َو 

كند كه نسبت به مشركان سوره مباركه روم هشدارى است به دنياپرستان، در واقع قرآن كرمي اشاره به اقوامى مى 9آيه 
معاصر پيامرب برترى چشمگريى از نظر قدرت و نريوى ماىل داشتند و سرنوشت دردانك آهنا را درس عربتى براى اينها 

دهد عبارت" ااثر و االرض" در لغت به معىن" شخم زدن زمني است" وىل مفهوم وسيعى دارد و متام امورى كه ىقرار م
مقّدمه عمران و آابداىن توسعه نظري عمليات كشاورزى براى زراعت و درختكارى و احداث قنوات اتسيسات و 

 شود )تفسري منونه(.امكاانت را شامل مى

  َو بَِننَي َو جَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َو جَيَْعْل َلُكْم أهَْناراً َو مُيِْددُْكْم ِِبَْموالٍ 

هاى اميان آوردن به خدا را متنعم مشردن از توسعه كشاورزى ذكر از سوره نوح خداوند يكى از اپداش 12در آيه 
 هاى سرسبز و هنرهاى جارى دركند" ... و ابغمى
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 ياراتن قرار دهد".اخت

ابر روى بشارت و تشويق تكيه در واقع اين داستان حضرت نوح است كه ايشان خطاب به قوم جلوج و سركش اين
دهد كه اگر از شرك و گناه توبه كنند خدا درهاى رمحت را از هر سو بر آهنا كند و به آهنا وعده مؤكد مىمى
ركت و هنرهاى پرآب طبق گواهى قرآن براى اميان آورندگان موجب هاى پر بگشايد. اما نعمات دنيا نظري ابغمى

آابدى دنيا و آخرت است در بعضى از رواايت آمده كه وقىت اين قوم جلوج از قبول دعوت نوح سرابز زدند 
 ساىل و قحطى و ساير بالاي آهنا را فراگرفت )تفسري منونه(.خشك

اقتصادى و افزايش توان توليد، خصوصا توليدات كشاورزى نشانگر  توان چنني برداشت كرد كه توسعهاز اين آايت مى
شود كه تسليم حق بوده و برانمه اهلى  اى در صورتى رستگار مىو شاخصه پيشرفت يك جامعه بوده اما چنني جامعه

دچار خشم اهلى خواهند ( گردن هناده در غري اين صورت َو جاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم اِبْلَبيِّناِت*كه توسط پيامربانش آمده را )
 شد.

منزله دو ابل پروازند كه هريك خالصه اينكه توسعه مادى و اقتصادى و توسعه فرهنگ ديىن در يك جامعه توحيدى به
 مكمل ديگرى است )نظر نويسنده(



 توليد مدبرانه و آگاهانه -7[ -2]

 َيْشُكُرونَ لَِيْأُكُلوا ِمْن مَثَرِِه َو ما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْم أَ َفال 

گويد" ات از مثرات آن و دسرتنج خويش خبورند. چرا سپاس از سوره مباركه يس خداوند مى 35در آيه شريفه 
شود شرط تنعم از نعمت تغذيه در اين آيه كار و تالش براى توليد آن ذكر شده گويند"، مهانطور كه مالحظه مىمنى

 است )نظر نويسنده(.

 ى چه خصوصياتى ابشد در آايت بسيارى به آن پرداخته شده از مجله در آايت:وىل اينكه اين توليد دارا
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يٌل ِصْنواٌن َو َغرْيُ ِصْنواٍن ُيْسقى ُل بَ عْ  َو ِف اْْلَْرِض ِقَطٌع ُمَتجاِوراٌت َو َجنَّاٌت ِمْن أَْعناٍب َو َزرٌْع َو خنَِ َضها مباٍء واِحٍد َو نُ َفضِّ
 بَ ْعٍض ِف اْْلُُكِل ِإنَّ ِِف ذِلَك آَلايٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقُلونَ  َعلى

گويد" هر آينه هاى كشاورزى و انواع ابغات و حمصوالت و تفاوت آهنا مىرعد، خداوند پس از ذكر زمني 4در آيه 
 در اينها براى خردمندان عربهتاست"

ُرونَ يُ ْنِبُت َلُكْم بِِه الزَّرَْع َو   الزَّيْ ُتوَن َو النَِّخيَل َو اْْلَْعناَب َو ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت ِإنَّ ِف ذِلَك آَليًَة لَِقْوٍم يَ َتَفكَّ

ها و هر نوع ميوه را مايه عربت براى افراد انديشمند دانسته ها اتكستانحنل، خداوند كشتزارها، خنلستان 11در آيه 
 است.

استنباط كرد كه توليد غذا ابيسىت اب عقل معاش، نگاه و دانش جترىب صورت پذيرد )نظر  توان چننياز دو آيه فوق مى
 نويسنده(.

 قاَل تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدأابً َفما َحَصْدمُتْ َفَذُروُه ِف ُسْنُبِلِه ِإالَّ قَِلياًل ممَّا أَتُْكُلونَ 

ف عليه الّسالم در جلوگريى از قحطى مصر را متذكر سوره مباركه يوسف، برانمه و مديريت حضرت يوس 47آيه 
 خوريد اب خوشه انبار كنيد".درويد، جز اندكى كه مىشود" هفت سال پياپى بكاريد و هرچه مىمى

ريزى و مديريت منابع غذاىي را درك كرد. قطعا توان لزوم نگاه كالن به امنيت غذاىي در جامعه، برانمهدر اين آيه مى
 ريزى زمانبندى شده و حماسبات مديريىت ابشد )نظر نويسنده(ش خواهد بود كه براساس برانمهتوليدى مثرخب

 عدم وابستگى به غري مسلماانن در أتمني غذا -8 -2



يَن َنِصيٌب قاُلوا أَ ملَْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم الَِّذيَن يَ رَتَبَُّصوَن ِبُكْم فَِإْن كاَن َلُكْم فَ ْتٌح ِمَن اّللَِّ قاُلوا أَ ملَْ َنُكْن َمَعُكْم َو ِإْن كاَن لِْلكاِفرِ 
ُ َُيُْكُم بَ ْيَنُكْم يَ ْوَم اْلِقياَمِة َو َلنْ   َو مَنَْنْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمِننَي فَاّللَّ
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 جَيَْعَل اّللَُّ لِْلكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِبياًل 

آاي هدف از اين مجله  َو َلْن جَيَْعَل اّللَُّ لِْلكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِبياًل  141سبيل در سوره مباركه نساء  آيه معروف نفى
هاى نظامى، فرهنگى، سياسى و مانند آن را نيز تنها عدم تفوق كفار از نظر منطق بر افراد اباميان است و اي پريوزى

رساند از آيه بيل به اصطالح از قبيل نكره در سياق نفى است و معىن عموم را مىشود؟ از آجنا كه كلمه سشامل مى
شود كه كافران نه تنها از نظر منطق بلكه از نظر نظامى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى و در كل از هيچ استفاده مى

 نظر بر مومنان چريه خنواهند شد )تفسري منونه(.

َطعاٍم واِحٍد فَادُْع لَنا رَبََّك خُيْرِْج لَنا ممَّا تُ ْنِبُت اْْلَْرُض ِمْن بَ ْقِلها َو ِقثَّائِها َو ُفوِمها َو  ْصربَ َعلىَلْن نَ  َو ِإْذ قُ ْلُتْم اي ُموسى
أَْلُتْم َو ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َو اِبلَِّذي ُهَو َخرْيٌ اْهِبُطوا ِمْصراً فَِإنَّ َلُكْم ما سَ  َعَدِسها َو َبَصِلها قاَل أَ َتْسَتْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدىن

ِبَغرْيِ احلَْقِّ ذِلَك مبا َعَصْوا َو كانُوا  اْلَمْسَكَنُة َو ابُؤ ِبَغَضٍب ِمَن اّللَِّ ذِلَك ِِبَن َُّهْم كانُوا َيْكُفُروَن ِِبايِت اّللَِّ َو يَ ْقُتُلوَن النَِّبيِّنيَ 
 يَ ْعَتُدونَ 

ركه بقره" و نيز خباطر بياوريد زماىن را كه گفتيد: اى موسى هرگز حاضر نيستيم به يك نوع از سوره مبا 61آيه شريفه 
رويد از سبزجيات، خيار، عدس، پياز براى ما بروايند، غذا، اكتفا كنيم از خداى خود خبواه كه از آنچه از زمني مى

اابن( وارد مصر )شهر( شويد زيرا هرچه مناييد )اكنون كه چنني است از بيتر انتخاب مىموسى گفت آاي غذاى پست
خواستيد در آجنا هست. خداوند مهر ذلت و نياز بر پيشاىن آهنا زد و جمددا گرفتار غضب پروردگار شدند. چراكه 

كار، سركش و ها به خاطر آن بود كه گناهكشتند اينآهنا نسبت به آايت اهلى كفر ورزيدند و پيامربان را به انحق مى
 د".متجاوز بودن

گرييد در يكى از تفاسريى كه بر اين آيه وجود دارد اين است كه اگر از غذاهاى غري متنوعى در اين بياابن هبره مى
 خواهيدعوض اميان داريد و آزاد و مستقل هستيد اگر منى
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انگيزشان هبره بريد، مشا آهنا و از غذاهاى پرجتمل و وسوسه ابزگرديد و ابز هم اسري فرعونيان شويد ات از ابقيمانده سفره
انديشيد كه آن روز برده و اسري بوديد و امروز آزاد و سربلند هستيد )تفسري به دنبال شكم و خورد و خوراكيد هيچ منى

 منونه(



اند نفوذ اند مهواره سعى كردهگشتهدر دنياى امروز كه استعمارگران غرىب در دنباله فرعونيان اتريخ قرار گرفته و وارث آهنا  
استثمارى خود را بر ساير ملل ابالخص كشورهاى اسالمى اب تزوير و ترفند حمقق سازند و از اين آيه به خوىب استفاده 

اى براى اتمني غذاى خود به كفار وابستگى داشته ابشد. چه اين شود كه جامعه اسالمى نبايسىت در هيچ مرحلهمى
 مني منابع غذاىي و اي در قالب فرهنگ تغذيه ابشد )نظر نويسنده(وابستگى در ات

 ساز فرهنگ ديىن[ امنيت غذاىي زمينه9 -2]

 ( الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َو آَمَنُهْم ِمْن َخْوفٍ 3فَ ْلَيْعُبُدوا َربَّ هَذا اْلَبْيِت )

فرموده كه آهنا را از گرسنگى جنات داد و از انامىن رهاىي از سوره مباركه قريش، خداوند در مورد قبيله قريش  4در آيه 
از اين سوره علت خبشيدن اين نعمات را اجياد زمينه براى عبادت خدا ذكر كرده است،  3خبشيد در حاىل كه در آيه 

امعه ساز فرهنگ ديىن در جبينيم كه امنيت غذاىي به عالوه امنيت اجتماعى زمينهابز هم در اين سوره مباركه مى
 ابشد )نظر نويسنده(توحيدى مى

 توزيع عادالنه غذا در جامعه اسالمى -9[ 10 -2]

اَن ُمَتشاهِباً َو َغرْيَ َو ُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروشاٍت َو َغرْيَ َمْعُروشاٍت َو النَّْخَل َو الزَّرَْع خُمَْتِلفاً ُأُكُلُه َو الزَّي ْ  ُتوَن َو الرُّمَّ
 ٍه ُكُلوا ِمْن مَثَرِِه ِإذا أمَْثََر َو آُتوا َحقَُّه يَ ْوَم َحصاِدِه َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ ُمَتشابِ 

 ها به طورهاى معروش و غري معروش براى انسانانعام پس از ذكر آفرينش ابغ 141آيه 
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اى براى انسان انم برده و تفاوت و تنوع اين نعمات اهلى را متذكر اى امهيت اقتصادى و تغذيهخاص از حمصوالت دار 
گويد" از ميوه آهنا هنگامى كه به مثر نشست خبوريد وىل فراموش نكنيد كه به هنگام شود. سپس پروردگار مىمى

د زيرا خداوند مسرفان را دوست ندارد." اب دهد كه" اسراف نكنيچيدن حق آن را ابيد ادا كنيد." و در اپاين فرمان مى
پرستان به ميان آورده كه از زراعت ها و دامداريشان نصيىب توجه به اينكه آايت پيش از آن سخن از احكام خراىف بت

ها رسيده و مردم فقري و عادى از آن ها قرار داده و عقيده داشتند كه اين سهام ابيسىت تنها به خادمان بتبراى بت
گويد خالق متام اين آميز به مقابله پرداخته و مىهبره هستند اين آيه شريفه صرُيا اب اين احكام خراىف و تبعيضىب

نعمات خداست و هم او دستور داده كه از آهنا هبره گرييد و البته اسراف نكنيد بنابراين جز خدا كه خالق آهناست  
 منونه(كسى حق حترمي و حتليل آن نعمات را ندارد. )تفسري 

سپس در مجله" اذا مثر" اب ذكر كلمه مثر قبل از آن ميان مفسران گفتگو است وىل ظاهرا هدف از اين مجله اين است  
گريى از آن مباح و جايز است و ابيسىت ها، هبرهكه به جمرد آشكار شدن ميوه بر درختان و خوشه و دانه در زراعت



ىت در موقع چيدن ميوه و درو كردن حمصول" يوم احلصاد" صورت  حق مستمندان پرداخت شود و اداى اين حق ابيس
 گريد )تفسري منونه(.

اما در مورد اينكه منظور از پرداخنت حق به هنگام درو چيست بعضى معتقدند مهان زكات واجب يعىن يك دهم و 
عد از آن صادر ابشد و حكم زكات در سال دوم هجرت اي بيك بيستم است وىل ابوجود اينكه اين سوره مكى مى

منايد. در رواايت بسيارى از اهل بيت عليهم الّسالم اين حق غري از زكات معرىف شده، و شده چنني احتماىل بعيد مى
 شود و حدمنظور از آن چيزى است كه به هنگام حضور مستمند در موقع برداشت حمصول به او داده مى
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شود كه اين يك حكم استحباىب بوده كه ىت ندارد. و براساس رواايت اهل بيت عليهم الّسالم استفاده مىمعني و اثب
 هنوز به قوت خود ابقى است )تفسري منونه(.

اى بر عزم و اراده آشكار بر پرداخت نصيىب به مستمندان و نيازمندان ابشد و تعبري به كلمه يوم نيز ممكن است اشاره
 مني نيز بر اين مطلب اتكيد شده است )تفسري منونه(.در رواايت معصو 

هاى كالن اجراىي و سازماندهى شده براى توزيع عادالنه توان استنباط كرد كه داشنت برانمهاز آيه مذكور چنني مى
متامى مواهب اقتصادى نظري غذا، بني اقشار خمتلف جامعه اسالمى خصوصا اقشار حمروم از ضرورايت جامعه اسالمى 

 ست )نظر نويسنده(.ا

 مصرف بدون اسراف -11 -2

اسراف به معىن جتاوز از حد اعتدال  َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ  فرمايد:انعام، خدا مى 141در انتهاى اين آيه 
َو  اعراف 31آيه  تواند عدم اسراف در خوردن و اي عدم اسراف در خبشش بوده ابشد. و نيز دراست و اين مجله مى

بُّ اْلُمْسرِِفنَي. روى در كميت كلمه اسراف كلمه بسيار جامعى است كه هرگونه زايده  ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيُِ
شود و اين روش قرآن است كه به هنگام تشويق به استفاده  گوىي و اتالف و مانند آن را شامل مىو كيفيت و بيهوده

 كند )تفسري منونه(.دن از مواهب آفرينش جلوى سوء استفاده از آن را گرفته و به اعتدال توصيه مىكر 

شود كه يك حمور از امنيت غذاىي در جامعه اسالمى اب أتمني شدن غذاى مورد نياز واقعى حاصل پس چنني نتيجه مى
 گرااينه در اسالم جاىي ندارد )نظر نويسنده(شده و تغذيه جتمل
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 گريىنتيجه

شود كه امنيت غذاىي از نگاه قرآن كرمي داراى حمورهاى زير گريى مىبندى آايت فوق الذكر چنني نتيجهاز مجع
 ابشد.مى

 گونه نتيجه گرفت كه بني امنيتاب توجه به شباهت برخى نعمات دنيوى و هبشىت براى مومنان شايد بتوان اين -1
 هاىي وجود داشته ابشد.تواند شباهتغذاىي در جامعه آرماىن اسالمى و هبشت توصيف شده در قرآن كرمي نيز مى

هاىي وجود دارد اگر فرض بر اين ابشد كه در مورد امنيت غذاىي بني جامعه آرماىن اسالم و هبشت قرآىن شباهت -2
شىت دسرتسى دارند، دسرتسى به غذا در جامعه اسالمى گونه كه اهل هبشت به طور دائم به غذاهاى هبدر نتيجه آن

 نيز ابيد مهيشگى ابشد )دسرتسى دائم به غذا(.

 مسلماانن ابيسىت در مورد دسرتسى به غذا در آينده نيز اطمينان خاطر داشته ابشند. -3

ب و حالل ابشند مند گردد به شرط آنكه طيتواند از انواع غذا و حمصوالت كشاورزى هبرهجامعه اسالمى مى -4
 )تنوع تغذيه(.

ريزى و دانش جترىب صورت بيىن، برانمهتوليد حمصوالت كشاورزى و مواد غذاىي ابيسىت براساس مديريت كالن، پيش -5
 پذيرد.

 اين نكته ابيد مورد توجه قرار گريد كه مسلماانن نبايد در اتمني مواد غذاىي به غري مسلماانن وابسته ابشند. -6

ساز توسعه فرهنگ ديىن خواهد بود به شرط آنكه متامى افراد جامعه به منيت غذاىي در جامعه اسالمى زمينهاجياد ا -7
 صورت عادالنه به غذا دسرتسى داشته و مصرىف بدون اسراف داشته ابشند.
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" توليد آگاهانه و مدبرانه انواع غذاهاى طيب و حالل گونه آورد:توان تعريف قرآىن براى امنيت غذاىي را اينپس مى
در جامعه اسالمى بدون وابستگى به غري مسلماانن و توزيع عادالنه آن به طورى كه متام افراد جامعه، دسرتسى دائم به 

 غذا داشته و از أتمني آن در آينده نيز مطمئن ابشند و از آن بدون اسراف، مصرف كنند".

ريف را به نظام اقتصادى نيز تعميم داد اب اين بيان كه نظام اقتصاد اسالمى بر مبناى توليد مدبرانه، شايد بتوان اين تع
 توزيع عادالنه و مصرف بدون اسراف بنيان هناده شده است.
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 منابع و مآخذ:

 . قرآن جميد1

 قم . آيت اّلّل انصر مكارم شريازى، تفسري منونه،2

3 .FAO( Food and Agriculture Organization ): The State of Food 
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 اپسدارى از منابع طبيعى در راستاى سالمت انسان از ديدگاه قرآن

436دكرت على دودمان كوشكى
 

 چكيده:

ط ايفته، اب مني تسلكره ز   توانسته است بر خبش اعظمانسان به عنوان اشرف خملوقات اب مدد نريوى تفكر و تعّقل 
ى را ايفا انقش عمده ى پريامون خود،تسخري اجزا اين شبكه عظيم از آب، هوا، خاك و ... در تغيريات اجياد شده

ات  ستو را واداشته اعيت، امجفزون آل، مهگام اب رشد روزامنايد. اشتياق انحمدود انسان براى داشنت شرايط هبرت و ايده
 به ابر آورد. اب زرگى رابكالت متام عوامل حميطى را به نفع خويش دستخوش تغيريات منايد و گاه به طور انخواسته مش

ى نزديك، زماىن آينده ى، درهاى خمتلف به منابع طبيعادامه اين تغيريات و ختريب حميط زيست و وارد كردن آلودگى
م است اب توجه اد. الز جنام دارا در احياى منابع طبيعى و جنات حميط زيست توان هيچ اقدامى رسد كه ديگر منىفرامى

تو آايت اهلى و و در پر از ا هاى اهلى ساخته وبه نقش ارزنده مسايل تربيىت و ديىن، انسان مسلمان را متوجه نعمت
 هاى خداوندى، براى حفظ منابع طبيعىاحاديث و شكرگزارى از نعمت

______________________________ 
 (. عضو هيئت علمى دانشگاه ايالم.1)
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 و جلوگريى از آلودگى آن مدد جست.

در اين مقاله براى اپسدارى از سه ركن اساسى حميط زيست يعىن آب، خاك و هوا در تعاليم ديىن، به آايت و رواايتى  
 است.كه در اين زمينه وجود دارد، اشاره شده 

                                                           
 (. عضو هيئت علمى دانشگاه ايالم.1)  436



 واژگان كليدى:

 قرآن، احاديث، منابع طبيعى )آب، خاك، هوا(.

 مقّدمه:

اى متقابل وجود دارد. يكى از اين ميان هر موجود زنده و طبيعت اي به عبارت ديگر، حميط زيست پريامونش رابطه
طبيعت را موجودات زنده انسان است كه به مدد نريوى تفكر و تعقل قادر است بر طبيعت مسلط گشته و 

 خواهد بر نيازهاى خويش منطبق سازد و در آن تغيري اجياد كند.كه مىچنانآن

هاى خمتلف از سوى حد و مرز از طبيعت از يك طرف، و ورود آاليندهبردارى ىبرويه مجعيت و هبرهامروزه اب افزايش ىب
كامل ابعاد مادى و معنوى بشر راه را ديگر امكان فعاليت بشر خمتل گرديده است، اب اين حال، اسالم كه براى ت

 نشان داده است، اين مسأله را از نظر دور نداشته و مورد ارزايىب قرار داده است.

بردارى و هاى مشروع، صحيح و عقالىن هبرههاى خداوند متعال اب روشاسالم، مهواره أتكيد كرده است كه از نعمت
 از اسراف و تبذير در آهنا دورى شود.

ر اپيه مهني اصل، جلوگريى از آلوده منودن هوا، هدر دادن آب، ختريب زمني مزروعى و پرهيز از اسراف و شك بىب
 ابشد.تبذير در آهنا، وظيفه مهه اعضاى جامعه مى

 ورى اصوىلگونه تبايىن اب هبرهالبته مباىن حفاظت از حميط زيست از ديدگاه ديىن هيچ
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بردارى از حميط زيست ى اپيدار به معناى هبرهورى از آن مرتبط است بنابراين توسعهى هبرهاز طبيعت ندارد بلكه اب حنوه
 است كه اب تضمني بقاى زمني مهراه ابشد.

ر تواند بورى يكى از سنن اهلى است. از ديدگاه ديىن يك سلسله اصول كلى درابره هبره ورى وجود دارد كه مىهبره
ى آن گوى آهنا ابشند. يكى از اين اصول قاعده" ال ضرر" است كه بوسيلهنيازهاى متغري منطبق شوند و اپسخ

 توان هر حكمى را كه ابعث زاين ابشد حمدود ساخت.مى

 بيان مسئله:



منايد ام دقاخاك و هوا(  انساىن كه فارغ از تعهدات اجتماعى و شرعى، نسبت به آلوده منودن منابع طبيعى )آب،
نساىن از بني اهاى واالى زشجمبور است در حميطى انسامل زندگى كند و به طور طبيعى در حميط انسامل و مسموم، ار 

 خواهد رفت.

ل م طبيعت و عوامله و سلّ ه و آجا است كه انسان مسلمان پريو رهنمودهاى آايت قرآىن و سريه نبوى صّلى اّلّل عليبه
را هويدا  نسجام آناكند و نظم و اب طبيعت، هم اسرار آن را براى بشر روشن مىآن را بشناسد. زيرا مطالعه كت

هنا قرار داده براى آ داوندخكند كه اب سوار بر مركب علم به استخراج منابعى كه ها كمك مىسازد و هم به انسانمى
 است بپردازند.

اب  -هعت پى بردخود در برخورد اب طبيه بشر به اشتباه ك  -ابزگشت به فرهنگ اصيل اسالم در اين مقطع حساس
 عه جهاىنى جامتواند ابب جديدى از معارف اسالمى را به رو مهت و تالش جّدى حمافل حوزوى و علمى مى

 بگشايد و پرمچدار هنضت فراگري ابزگشت به طبيعت ابشد.

راگري عليه آن فهنضىت  ابيد كهچنان نگراىن براى جامعه بشرى پديد آورده  هاى آب، هوا و خاك آنآرى، حبران آلودگى
 ترتيب داد.
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ى بيش از حد از تفادهرويه مجعيت و اسآلودگى آب انشى از ورود فاضالب صنعىت، آلودگى هوا به دليل رشد ىب
مهمى  رب، نقشخم ملى موجودات زنده و نيز ساير عواخودروهاى شخصى، از بني رفنت خاك سطحى مورد استفاده

 در به هم زدن چرخه طبيعى حميط زيست دارد.

ر و به برخى مظاه ت منودها دعو هاى ديىن و تفّكر و تدبّر در آهنخداوند، انسان را به مطالعه كتاب آفرينش و آموزه
 طبيعت سوگند ايد كرده است.

در قانون كلى پيشگريى از ضرر أتكيد سازى حميط زيست و اسراف در مصرف آن در قرآن، جلوگريى از هرگونه آلوده
437«اب دست خود خوداتن را به هالكت نيندازيد»شده است: 

 

هاى زيست امتشار پيها، انگذارى مناسب، استاندارد شدن كارخانهدر اين راستا، وضع مقررات توسط دولت، سرمايه
تواند در هببود مى روستا وشوراهاى شهر هاى ديىن و نيز توجه به حميط زيست از جانب حميطى، ابورمندى به آموزه

 وضعيت هبداشت حميط مثمر مثر ابشد.

                                                           
 195(، آيه 2(. بقره) 1)  437



ت عه درابره هبداشااين شيپيشو  وهاى پيامرب بزرگ اسالم در اين مقال، سعى بر آن است به تبيني ديدگاه قرآن و آموزه
 خته شود.ت پرداو سنّ  آب، هوا و خاك و راهكارهاى مناسب، جهت جلوگريى از آلودگى آهنا اب استناد به قرآن

 الف( آب

 ت، زندگى، اپكى،هنا هبشله آمجى اصلى حيات، معاىن منادين واالىي را در خود هنفته دارد كه از آب، به عنوان مايه
 زيباىي آابداىن و رافع عطش است. آب تبخري شده از

______________________________ 
 195(، آيه 2(. بقره )1)

 363، ص: 2و طب، ج جمموعه مقاالت قرآن

شى به درايها ودها خبر ها و گردد و در قالب جويبار سطح زمني )آب سپهر( بصورت ابران و برف دوابره به زمني برمى
اى )از گونهم پمپ مكانيسابكنند. گياهان هاى آب زيرزميىن را تغذيه مىريزند و خبشى ديگر به زمني فرورفته، سفرهمى

درختان را در  يت نقشيسم امهفرستند. اين مكانرا جذب منوده و از طريق تعرق به بريون مىطريق اترهاى كشنده( آب 
 دارد.خلق اقليم حملى، معني مى

 ليل داشنت امالحآب به د دهند، البته اينها بزرگرتين حمل ذخريه آىب را تشكيل مىبديهى است كه درايها و اقيانوس
 هبره است.زايد براى مصارف انسان به مهني صورت ىب

رصد آب موجود را د 20هاى خيى هستند كه بيش از هاى قطىب و كوهدومني حمل ذخريه آىب از حلاظ حجم، يخ
ذخريه آىب در روى كره  درصد از متامى 0 /7دهد كه اين نيز بدين صورت قابل استفاده نيست، تقريبا تشكيل مى

ريد قرآن قرار گ ياهانها، جانوران و گد استفاده انسانتواند مور ابشد و مىزمني داراى كيفيت نسبتا خوب مى
 فرمايد:مى

438«و ما براى مشا آب را به قدر معني از آمسان رمحت، انزل در زمني ساختيم»
 

هاىي در زمني ات برآورد آاي نديدى كه خدا فروفرستاد از آمسان آب را، پس براند به سوى خزانه»فرمايد: و ابز مى
439«هاى متنوع دارند و سپس زرد و كوبيده شوند. مهاان اين ايدآورى براى خردمندان استگحمصوالتى را كه رن

 

 ب( امهيت آب در چرخه حميط زيست

                                                           
 17(، آيه 23(. مومنون) 1)  438
 21(، آيه 39(. زمر) 2)  439



 يات متام موجودات زنده:آب مايه ح -1

 تواند بدونزندگى متام موجودات زنده به آب بستگى دارد، مهان گونه كه ماهى منى

______________________________ 
 17(، آيه 23(. مومنون )1)

 21(، آيه 39(. زمر )2)

 364، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 آب زندگى كند، ساكنان زمني هم قادر نيستند بدون آب به حيات خود ادامه دهند.

 «و از آب هر چيزى را زنده گردانيدمي»فرمايد: خداوند در قرآن مى

ى راى ادامهت. آب بيگر اسهاى معدىن و مواد درود و حاّلل طبيعى يونمىترين تركيبات سلوىل به مشار آب از مهم
، آنزميى ...( ولوژيكىفيزي ى واكنش هاى زيست شيمياىي سلول )اعم اززندگى سلول هنايت ضرورت را دارد زيرا كليه

 گريد.در حميط آىب صورت مى

رت حملول در آب ابشند. اگر آب ايخته از بني توانند وارد سلول شوند كه به صو اغلب مواد غذاىي در صورتى مى
440شود.برود، زندگى ايخته متوقف مى

 

 حتياج موجودات زنده به آب به جهت هتيه مواد خمتلف:ا -2

نسان از آب تشكيل ادرصد وزن بدن  85دهد. بطور متوسط قسمت اعظم بدن گياهان و جانوران را آب تشكيل مى
 درصد آب دارد. 70 -90هاى گياهان عاىل شده است. برگ

گريد، آب تشكيل هاى حيواانت خانگى را كه براى تغذيه انسان مورد استفاده قرار مىسه چهارم وزن ماهيچه
441دهد.مى

 

زم لغ از طريق غذا و نوشيدن الليرت آب براى هر انسان اب 3رود. روزانه تقريبا ترين ماده غذاىي به مشار مىآب، مهم
 است.

                                                           
 .29آبادى، آب و جايگاه آن در اسالم و ساير اديان، ص (. اكبر يحيى1)  440
 .49دانشگاه پيام نور، ص شناسى سلولى و مولكولى، (. فريده دخت سيد مظفرى، زيست2)  441



  230گرم گلبول،   350گرم پالمسا وجود دارد و در هر   650گرم گلبول و   350انسان،  گرم خون  1000در هر 
442گرم آب موجود است.

 

443«او خداىي كه آب از آمسان فروفرستاد كه از آن بياشاميد و درختان پرورش دهيد»
 

______________________________ 
 .29اداين، ص آابدى، آب و جايگاه آن در اسالم و ساير (. اكرب ُيىي1)

 .49شناسى سلوىل و مولكوىل، دانشگاه پيام نور، ص (. فريده دخت سيد مظفرى، زيست2)

 93(. مهان، ص 3)

 10(، آيه 16(. حنل )4)

 365، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 مني اكسيژن مورد نياز موجودات آبزى:أت -3

هاى ابز بآن( و هاى بسته )شرييدهد و به شكل آبها را تشكيل مىى اكوسيستمآب خبشى از حميط غري زنده
 )شور( وجود دارد.

وجودات آبزى ختيار مدر ا ها دارد. اكسيژىن كه براى تنفسومري آبزاين بستگى به ميزان اكسيژن در دسرتس آنمرگ
 است، اكسيژن حملول در آب است.

 كند.آب تغيري مىميزان اكسيژن حملول در آب بسته به نوع آب، درجه آلودگى و دماى 

ژن سبب مرگ ودن اكسيدهد، كاىف نببرد و اكسيژن حملول در آب را كاهش مىاز سوىي آلودگى، دماى آب را ابال مى
كه آبشش دارند   انوراىنبه ج چنني اگر آب حاوى ذرات معلق بسيار ابشد أتثري خمرىبشود. همآبزاين در اثر خفگى مى

ل گاز را  طح تبادسكنند و ها را مسدود مىش موجود، اين مواد جتمع ايفته آنگذارد، زيرا روى تيغه هاى آبشمى
 دهند.كاهش مى

 ب و نقش آن در گياهان و چرخه حميط زيست:آ -4

                                                           
 93(. همان، ص 3)  442
 10(، آيه 16(. نحل) 4)  443



ها چيزى است  سانو ان امهيت نبااتت در تشكيل و ساماندهى حميط زيست مناسب و مساعد براى گياهان، حيواانت
 ابشد.يهم الّسالم مىكه مورد توجه قرآن و معصومني عل

ه ارزش كهاى گياهى  هاى مطبوع و متنوع و گونههاى خرم اب ميوهشود كه ابغسبب مى« آب»نعمت بزرگ خدا 
 يند ات متناسب ابزم بنماگريى الهاى اقتصادى هبرهغذاىي زايدى دارند بوجود آيند و ساكنني كره خاكى از آب به روش

زيسىت  غرافياىجر به هاى بعدى فراهم آورند. اگب زندگى براى خود و نسلاقليم و مجعيت منطقه، شرايط مناس
ها بنگرمي ها و اتكستانها، دشتها، كشتزارها، درايها، كوهها در كنار رودخانهموجودات زمني به ويژه انسان

 ايبيم كه رابطه و پيوند زيباى آب و حيات و زندگى رقمدرمى

 366ص:  ،2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هاى ر دشتىت را دى زيسها را از يكديگر جدا ساخت و برعكس اگر موقعيت هاتوان آنخورده و به اين سادگى منى
ى، ى اناميدوحيهآب و علف بنگرمي، پراكندگى و مهاجرت مجعيت، اقتصاد بسيار ضعيف، حاكميت ر خشك و ىب

 ها است.ندگى در آن مكانهاى ز نشاطى ... از شاخصى انمناسب )انكاىف( و ىبتغذيه

 ارد؟دچه زيبا و جالب امام صادق عليه الّسالم در جواب سوال فردى كه پرسيد: آب چه طعمى 

444«طعم آب، طعم حيات و زندگى است»فرمودند: 
 

 ب و نقش آن در خلق جنبنده و حيواانت چرخه حميط زيست:آ -5

يواانت  حان، از پرندگ هاى درايىي، از حشرات اتوالسلوىل ات هاى متفاوت از جنبندگان تكتنوع حيات اب چهره
للى امل و عشان عوزن ات حيواانت بزرگ و سنگني وزن و ... هركدام در جايگاه و موقعيت خودكوچك و سبك

دانند و مى« آب»ن گريى و خلقت خود را مرهو هستند براى زيسنت و زندگى كردن خود و ديگران كه مهگى شكل
 آورند.حساب مى آب را خملوق خدا به

 «.پروردگار مشا كسى است كه متام جنبندگان را از آب خلق كرد»يعىن:  445اّللَُّ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن ماءٍ 

 زيكى آن:امهيت آب و خواص في -ج

ها شود. اين ويژگىهاى آب حمسوب مىابال بودن گرماى ويژه، گرماى تبخري، نقطه جوش و قدرت حالليت از ويژگى
شود كه حميط سلول گرماى يكنواخىت را به خود بگريد و تغيريات آىن حميط خارج، حد اقل أتثري را بر روى مى ابعث

 پروتوپالسم داشته ابشد.

                                                           
 .447، ص 66(. محمد باقر مجلسى، بحار االنوار ج 1)  444
 .45(. نور، آيه 2)  445



______________________________ 
 .447، ص 66(. حممد ابقر جملسى، حبار االنوار ج 1)

 .45(. نور، آيه 2)

 367، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 چنني وزن خمصوص آب بستگى به درجه حرارت و مواد حملول در آن دارد.هم

 ايبدىمبنابراين اب تغيري درجه حرارت و مواد حملول موجود در آب وزن خمصوص آن نيز تغيري 

اند. در قرار داده« يك»درجه سانتيگراد آب شريين بيشرتين وزن خمصوص را دارد كه فيزيكداانن آن را مساوى  4در 
446ابشدكمرت از چگاىل آن در صفر درجه مى  1 /24گراد چگاىل آب درجه سانىت 100

 

 كاهش آن، مرت و ابكارت،  اما اين يك استثنا عجيب است چراكه قاعدات وزن خمصوص كليه مواد اب افزايش درجه حر 
 شود.بيشرت مى

رتيب مانع ه اين تو ب روى آب شده هاى غري عادى آب داراى امهيت حياتى است و ابعث شناور ماندن يخ برويژگى
 گردد.تر مىاز ورود سرما به طبقات اپيني

447«حد و حصر خدا را مشاره كنيد هرگز نتوانيدهاى ىباگر خبواهيد نعمت»
 

 ها:زداىي از آنهاى آلودگىها و روشانواع آب -د

ماِء ماًء ُمبارَكاً   «.از آمسان آىب خجسته و مايه بركت انزل كردمي»يعىن:  448َو نَ زَّْلنا ِمَن السَّ

رَُكمْ  ماِء ماًء لُِيَطهِّ فرستد و به وسيله آن مشا را طاهر و و براى مشا از آمسان آب فرومى»يعىن:  َو يُ َنّزُِل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ
449«اپكيزه گرداند

 

ها در طبيعت ترين آبترين و خالصابرد، اپكيزهنزوالت آمساىن كه بصورت ابران و برف و تگرگ از آمسان فرومى
مت اما مهني نع ده است.ىف كر رو خداوند، اين نوع آب را در قرآن به عنوان آب اپك و طاهركننده معر هستند و ازاين

 ىكنندهخداوندى كه رفع

                                                           
 .23(. پرويز كردوانى، منابع و مسائل آب در ايران، ص 1)  446
 18(، آيه 16(. نحل) 2)  447
 9(، آيه 50(. ق) 3)  448
 11(، آيه 8(. انفال) 4)  449



______________________________ 
 .23(. پرويز كردواىن، منابع و مسائل آب در ايران، ص 1)

 18(، آيه 16(. حنل )2)

 9(، آيه 50(. ق )3)

 11(، آيه 8(. انفال )4)

 368، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

وارد مر بعضى دده و ها و غبار و گازهاى مسى، آلوده شهاست در فضاى شهرهاى صنعىت در اثر آاليندهآلودگى
شد. پس ده مىا آلو مكنندگى نداشت، جسم و جان گردد. اگر آب خاصيت اپكهاى اسيدى مىمنجر به اجياد ابران

ه جلوگريى  برده شد انم« رطهو »اى كه در قرآن از آن به عنوان الزم است انسان مسلمان از آلوده كردن آب، ماده
 كند.

 هاى دروىن اي زيرزميىن:آب -1

شوند و سپس ىاكن مآجنا سرسند، در روند و چون به طبقه سخت زمني مىها، درون خاك فرومىحجم زايدى از آب
آشاميدن،   آن براى كنند و اي ازها، آن را اب حفر چاه از زمني استخراج مىآيند و انساناي بصورت چشمه درمى

 كند.كشاورزى و اي صنعت استفاده مى

ماِء ماًء َفَسَلَكُه يَنابِيَع ِف اْْلَْرضِ  بيىن كه خداوند آب را از آمسان آاي منى»: يعىن 450أَ ملَْ تَ َر َأنَّ اّللََّ أَنْ َزَل ِمَن السَّ
 «.فروفرستاد و آن را در هنرهاى زمني روان ساخت

 هاى شريين سطحى:آب -2

 ن.هاى آب شريياين آهبا اي جارى هستند مانند هنرها و رودها و اي راكد هستند مانند درايچه

ها ودگىاين آل گردند. امامني، آلوده مىوشوى مواد گوانگوىن از سطح ز هاى سطحى بعد از ابرندگى اب شستآب
 خود توسط مكانيسم هاى زير از بني بروند.توانند بصورت طبيعى و خودبهمى

 نشني شدن ذرات معلقته -

                                                           
 21(، آيه 39(. زمر) 1)  450



 فعل و انفعاالت شيمياىي -

 كنندههاى جتربهو ارگانيسمفعل و انفعاالت ميكروىب توسط ميكر  -

______________________________ 
 21(، آيه 39زمر ) (.1)

 369، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 اتبش نور خورشيد -

451هاهاى آلوده اب وارد شدن به رودخانهرقيق شدن آب -
 

ت كه آب رودها و گردد بيش از آن اسها مىاى كه وارد آبكنندهاما مسئله مهم اين است كه امروزه ميزان مواد آلوده
ايبد و اگرچه اثرات مع مىجتها در منابع آىب رو آلودگىها را پيدا كنند و ازاينحذف آناي درايها فرصت حتليل و 

گى و اهش زند كايت  هنها بسيار متفاوت است اما جهت كلى، برهم زدن تعادل طبيعى و حميط زيست و در آلودگى
 حيات بر سطح زمني است.

گوار هاى بلند قرار دادمي و مشا آىب خوشو در زمني كوه»يعىن:  452ماًء فُرااتً  َو َجَعْلنا ِفيها َرواِسَي شاخِماٍت َو َأْسَقْيناُكمْ 
 «.بنوشانيدمي

 م صّلى اّلّل عليه و آله و سّلمهاى پيامرب اعظهبداشت آب در آموزه -ه

فرمود؛ حفظ نظافت شهرى خبصوص هاىي كه حضرت رسول صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم از آن پريوى مىاز سنت
هاى اختصاصى ها بود. اين دستورات أتثري بسزاىي در نظافت شهر مدينه داشت، عالوه بر آبريزگاهبر و كوچهمعا

 .453انميدندمى «َمصانِعَ » ها راهاىي در نقاط معيىن از شهر اجياد شد كه آنمنازل، براساس اين دستورها آبريزگاه

د را موظف به المى خو هاى اسورزيد و حكام سرزمنييت مىاسالم، مهواره بر أتمني آب سامل و گواراى مسلماانن امه
 ديدند.رعايت اين امر و آسودگى مردم مى

شد بطورى كه در ىماخته چنني در زمان رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم وقف به عنوان يك نظام، شنهم
 هاىي براى آب دادنها، حوضانبارها، سقاخانهشهرهاى كوچك و بزرگ آب

                                                           
 .12(. عباسعلى محمودى، آب و بهداشت در اسالم، دفتر تحقيقات و نشريات ص 1)  451
 27(، آيه 77(. مرسالت) 2)  452
 .693، ص 2(. السمهودى، وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى، ج 3)  453



______________________________ 
 .12(. عباسعلى حممودى، آب و هبداشت در اسالم، دفرت حتقيقات و نشرايت ص 1)

 27(، آيه 77(. مرسالت )2)

 .693، ص 2(. السمهودى، وفاء الوفاء ابخبار دار املصطفى، ج 3)

 370، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

اب دعوت اسالم به رعايت  454ها را وقف مردم كرده بودندگرديد كه صاحبان اصلى، آنهاىي احداث  چهاراپاين و محام
ها را هاى عمومى در شهرهاى اسالمى رونق ايفت و مسئوالن شهرى، فعاليت اين محامنظافت و اپكيزگى، كاربرد محام

ها و ند و بر حنوه أتمني آب آنكردانداختند كنرتل مىبه حلاظ عدم مزامحت براى اهاىل از طريق دودى كه به راه مى
ها روى آب اپك، بسيار أتكيد شده و لذا كردند و در طراحى اين محامچگونگى دفع فاضالبشان نظارت مى

طور كه گفته شد در هاى آن را طراحى كردند كه از نظر شرعى بالمانع ابشد مهانها و قناتهاى محامحوض
 اى دارد.ويژه دستورات اهلى دين مبني اسالم، آب امهيت

455«كننده فروفرستادميو از آمسان آب طاهر و اپك»
 

456«و اوست خداىي كه بشر را از آب بيافريد»
 

 اند.ا به آب دادهن نقش ر همرتيماى داده و در تعيني موقعيت بناى شهر سامل لذا مسلماانن به اپكيزگى آب امهيت ويژه

هاى ديگر يندهو آال خمتلف است كه در نتيجه مواد معلق هاى تصفيه آب، عبور دادن آن از طبقاتيكى از راه
، ت زيرينز قسماهاىي نظري غرابل شدن، جذب سطحى و ... از آب جدا گشته و موجود در آب توسط مكانيسم

ارتفاع كوه  گردد و هرچهىهاى كوه بطور طبيعى تصفيه مايبد. آب اب عبور از طبقات و اليهآب گواراىي جراين مى
ا و تنگناهاى هاى كوه و آبشارهپلهشود. افزون بر اينكه وقىت آب در پلهشد، آب بيشرت تصفيه طبيعى مىبيشرت اب

 آيد و اكسيژنايبد، به جوش و خروش درمىها جراين مىدره

______________________________ 
 .961، ص 3(. مهان، ج 1)

 48(، آيه 25(. فرقان )2)

                                                           
 .961، ص 3(. همان، ج 1)  454
 48(، آيه 52(. فرقان) 2)  455
 53(، آيه 25(. فرقان) 3)  456



 53(، آيه 25(. فرقان )3)

 371، ص: 2موعه مقاالت قرآن و طب، ججم

آىل  زيه بيشرت موادكند، موجب جتىدارد كه اين اكسيژن حملول عالوه بر آنكه آب را گواراتر محملول فراواىن درايفت مى
 گردد.و تصفيه شدن بيشرت آب مى

 كنندگى آبنقش ضدعفوىن -و

كننده است نه اپك پيامرب فرمود: آب اپك 457يطّهر و ال يطّهر(قال رسول اّلّل صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم: )املاء 
ى شونده موثرترين و كارآمدترين عامل شستشوى طبيعت و مهياسازى شرايط عاىل زيست حميطى بر روى جامعه

تواند اناپك ابشد. علت ضدعفوىن كردن است. آب به طور طبيعى، اپك خلق شده و منى« آب»موجودات زنده مهاان 
زا )اپتوژن( از مجله ابكرتى، جلبك، ويروس و غريه هاى بيمارىبني بردن و اي غري فعال كردن ميكرو ارگانيسم آب، از

ترين دستورات هبداشىت را مّد زاىي كه در آب وجود دارد، شارع مقدس اسالم كه جزئىاست. اب توجه به عوامل بيمارى
نمودهاى فراواىن در احاديث و رواايت منوده است از مجله نظر دارد، در مورد ضد عفوىن آب بوسيله جوشيدن، راه

 فرمايند:پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى

 «تر از هر چيز استآب جوشيده انفع»يعىن:  458ء()املاء املغلى أنفع من كل شى

 چنني از رسول اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم نقل شده است:هم

459ذا غليت سبع غليات و قلبته من اانء اىل اانء يذهب ابحلمى و ينزل القوه ىف الساقني و املقدمني()املاء املسخن ا
 

كند و به ساق و ىرطرف مآب گرم را هرگاه هفت ابر جوشانده و از ظرىف به ظرف ديگر برگرداىن تب را ب»يعىن: 
 «خبشدها قوت مىقدم

 دهد لذا تغيريى در طعم آنمىحملول خود را از دست  co 2آب جوشيده، اكسيژن و

______________________________ 
 .84، 74مى، سال اسال آزار شريازى، رساله نوين فقهى پزشكى و هبداشت، دفرت نشر فرهنگ(. عبد الكرمي ىب1)

 .52(. حممد شريعت پناهى، مباىن هبداشت حميط، انتشارات دانشگاه هتران، ص 2)

                                                           
 .84، 74آزار شيرازى، رساله نوين فقهى پزشكى و بهداشت، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، سال (. عبد الكريم بى1)  457
 .52(. محمد شريعت پناهى، مبانى بهداشت محيط، انتشارات دانشگاه تهران، ص 2)  458
 .72(. همان، ص 3)  459



 .72(. مهان، ص 3)

 372، ص: 2قاالت قرآن و طب، ججمموعه م

كنند به مهني دليل در برخى ى خنك شده را هوادهى مىشود كه امروزه براى رفع اين اشكال، آب جوشيدهحاصل مى
 شود.يعىن آب جوشيده از جوشش ايستاده و خنك شده مشاهده مى 460احاديث كلمه )املاء الفار(

 عليهم الّسالم در حميط زيست:اثر سودمند آب از ديدگاه قرآن و معصومني آ -ز

461«آب مرده و افسرده استآب مايه حيات زمني و زمني ىب»
 

462«آب در حيات گياهان، حيواانت، آدميان، مزارع و ... نقش اساسى دارد»
 

كردن به كند و يكى از آهنا نگاهچهار چيز چهره را روشن و نوراىن مى»از امام صادق عليه الّسالم نقل شده است: 
463«جارى استآب 

 

464«كند يكى اانر و ديگرى آب ولرمدو چيز معده را اصالح مى»فرمايد: امام سجاد نيز چنني مى
 

كسى كه خنلى )درخىت( را بكارد، چاهى حفر كند و آىب را جارى »فرمايد: پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى
465«سازد داراى ايدگار و صدقه جاريه است

 

 ز آلودگى آب و قرار دادن حرمي براى آهبا:جلوگريى ا -ح

ابشد، هاى طبيعت مىقرآن كه كتاب خداست و هدفش بيان آايت اهلى، جهت تنبيه و توجه دادن مردم به پديده
قى فت و عشه معر چخواهد بشر را از بسيط زمني به اوج معرفت و عشق و آگاهى به خالق هسىت برساند و مى

 ا بشناسدابالتر از اينكه نعمت آب ر 

______________________________ 
 .7، ص 1376(. مرمي علريضاىي، مقاله هبداشت حميط در اسالم، سال 1)

 164(، آيه 2قره )ب -5(، آيه 22(. حج )2)

                                                           
 .7، ص 1376، مقاله بهداشت محيط در اسالم، سال (. مريم عليرضايى1)  460
 164(، آيه 2بقره)  -5(، آيه 22(. حج) 2)  461
 23(، آيه 80(. عبس) 3)  462
 .289، ص 76(. مجلسى، بحار االنوار، ج 4)  463
 .46، ص 13(. ميرزا حسن نورى مستدرك الوسايل، ج 5)  464
 .453، ص 66(. مجلسى، بحار االنوار، ج 6)  465



 23(، آيه 80(. عبس )3)

 .289، ص 76(. جملسى، حبار االنوار، ج 4)

 .46، ص 13(. مريزا حسن نورى مستدرك الوسايل، ج 5)

 .453، ص 66جملسى، حبار االنوار، ج (. 6)

 373، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ساسى اعوامل  وخود  و در خدمت سالمت حميط زيست بكار بندد و مدبرانه در آن تصرف كند و رمز و راز بقاى
 رقم بزند.« آب»ى هبينه و عاقالنه از حميط زيست را در استفاده

 نوازى.سرسبزى، شاداىب، نشاط و بركت و روح آب رمحت فراگري اهلى است؛ عامل

 انداز انسان شورانگيز و دلپذير است.آب در چشم

ىت در اسالم ر هبداشدستو  ها در زمينه هبداشت آب، گوايى اين واقعيت است كه هيچمراجعه به رواايت و بررسى آن
 فراموش نشده است.

 ب فرمود:موالى متقيان امام على عليه الّسالم هنگام نگاه به آ

 «سپاس خداى را كه آب را اپكيزه قرار داد و نه جنس»يعىن:  466)احلمد ّلّل الذى جعل املاء طهورا و مل جيعله جنسا(

 فرمايند:چنني مىهم

خداوند آب را اپك آفريد و جنس »يعىن:  467ء اال ما غري لونه أو طعمه او رُيه()خلق اّلّل املاء طهورا ال ينجسه بشى
 «.ماىن كه رنگ و بو و مزه آن تغيري كندشود مگر ز منى

 هاى فيزيكى آب اشاره شده است.در اين حديث مستقيما به كيفيت

ّلم از ختليه سآله و  ليه وكه پيامرب اكرم صّلى اّلّل عدر فقه اسالمى آلوده كردن آب به جناسات منع شده چنان
 فضوالت در آب هنى فرمود:

468ء ماء يستعذب منها(و آله و سّلم ان يتغوط على شفري بشى)هنى رسول اّلّل صّلى اّلّل عليه 
 

                                                           
 .106ر عاملى، وسايل الشيعه، ص (. ح1)  466
 .109(. همان، ص 2)  467



 هاى خزندگان و در آب،ادرار كردن در خانه»چنني در كتاب الطهاره عالمه آمده: هم

______________________________ 
 .106(. حر عاملى، وسايل الشيعه، ص 1)

 .109(. مهان، ص 2)

 .26وين فقهى پزشكى، ص آزار شريازى، رساله ن(. عبد الكرمي ىب3)

 374، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 .469«مكروه است و در آب راكد كراهتش بيشرت است

اى در ابال بردن سطح دانش و فرهنگ عمومى مردم در شناخت آب و استفاده هبينه از اعتقادات مذهىب، نقش عمده
چنني در احاديث و اخبار ماء ايد شده است و هممرتبه از آب حتت عنوان  63سوره قرآن كرمي  43آن دارد در 

 .470اى در مورد آب و هبداشت آن نقل شده است.منقول از پيامرب اسالم مسائل علمى جالب توجه و پسنديده

انسان براى عمر طوالىن آفريده شده است اما او به عدم رعايت هبداشت عمر »فرمايد: امام صادق عليه الّسالم مى
471«كندخود را كواته مى

 

دانند و خود حضرت نىب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم يكى از هبرتين خريات را جارى كردن آب و حفر قنات مى
از امور مورد  472نيز براى رونق و آابداىن و مهيا ساخنت شرايط زندگى مساعد و مناسب و حفر قنات كوشا بودند.

 گى است.سازى حميط زند أتكيد اسالم رعايت نظافت و سامل

 لذا از آلوده كردن معابر، جمارى آبگريها، هنرها و ... هنى شده است.

ها را براى سعادت و كمال انسان چه در دنيا و چه در آخرت ترين برانمهترين و جامعاسالم، خامت اداين آمساىن، كامل
ها هستند. رسول اكرم صّلى اّلّل انسانارايه داده است و طبق حديث ثقلني، قرآن و عرتت پيامرب هبرتين راهنمااين براى 

هاى زراعىت ى چاهزرع و فاصله 25هاى ابديه از يكديگر حد اقل ابيد فاصله چاه»فرمايد: عليه و آله و سّلم مى
473«زرع ابشد 500

 

                                                                                                                                                                                     
 .26آزار شيرازى، رساله نوين فقهى پزشكى، ص (. عبد الكريم بى3)  468
 .91(. همان، ص 1)  469
 .8، ح 1، باب 1(. حر عاملى، وسايل الشيعه، جلد 2)  470
 .274، ص 65(. مجلسى بحار االنوار ج 3)  471
 .35، ص 14الوسايل، ج  (. ميرزا حسين نورى مستدرك4)  472
 .21(. نابلسى، المالحه علم فى الفالحه، انتشارات دار آالفاق، ص 5)  473



 هاىهاى آب منازل و اي فاضالباحكام فقه اسالمى نيز وضعيت جماورت چاه

______________________________ 
 .91(. مهان، ص 1)

 .8، ح 1، ابب 1(. حر عاملى، وسايل الشيعه، جلد 2)

 .274، ص 65(. جملسى حبار االنوار ج 3)

 .35، ص 14(. مريزا حسني نورى مستدرك الوسايل، ج 4)

 .21(. انبلسى، املالحه علم ىف الفالحه، انتشارات دار آالفاق، ص 5)

 375، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هناده شده  474«ال ضرر و ال ضرار»گان را مشخص كرده است و اساس اين احكام مبتىن بر اصل اسالمى مهساي
 است.

 هاى پيامرب اعظم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلميز از اسراف در مصرف آب در آموزهپره -ط

 در دين مبني اسالم از اسراف در مصرف آب، قطع درختان و ... نكوهش شده است.

ضرر يكى از اصول مسلم فقهى است كه در حقيقت روح حاكم بر متام قوانني اسالمى است. پيامرب اسالم اصل ال 
475صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرمودند: )اايكم و السرف ىف املال و النفقه و عليكم ابالقتصاد(

 

 «نكنيد.از اسراف در مال و خرج زندگى بپرهيزيد و هرگز جانب اعتدال را رها »يعىن: 

ست براى خوىب ا فتارىروى و اسراف در مصرف آب به شدت هنى و نكوهش كرده است الگوى ر رواايتى كه از زايده
 و سّلم از راهى ه و آله عليرويه آن است. پيامرب اسالم صّلى اّللّ جوىي اين عنصر حياتى و پرهيز از مصرف ىبصرفه

 د:را در حال وضو گرفنت ديد فرمو « سعد»گذشت، مى

 اى سعد! اسراف مكن، سعد گفت: اى پيامرب خدا! آاي در وضو هم اسراف است؟

 .476حضرت فرمود: آرى، گرچه در كنار هنرى ابشى

                                                           
 .47(. همان، ص 1)  474
 .82، ص 4(. محمد رضا حكيمى، الحياه، نقل از فرهنگ جهاد، ج 2)  475



 ىي و به ويژه آبواد غذاى و مبنابراين براى بقاء ضرورت دارد انسان، در حفظ، عدم آلودگى، عدم اسراف منابع طبيع
ام ينش و متق آفر ت، اسراف و آلوده كردن آن، گناهى است در حبكوشد و چون آب منشأ حيات هر موجودى اس

 موجودات زنده.

 خداوند متعال آب را مايه و اصل زندگى قرار داده است.

 «.و خداوند مهه جنبندگان را از آب آفريد»يعىن:  477َو اّللَُّ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن ماءٍ 

______________________________ 
 .47(. مهان، ص 1)

 .82، ص 4(. حممد رضا حكيمى، احلياه، نقل از فرهنگ جهاد، ج 2)

 .84، ص 4(. مهان، ج 3)

 .45(. نور، آيه 4)

 376، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ماِء ماًء فََأْخَرْجنا ِبِه مَثَراٍت خُمَْتِلفاً أَْلواهُنا ... 478أَ ملَْ تَ َر َأنَّ اّللََّ أَنْ َزَل ِمَن السَّ
 

 ...«پديد آورد  رنگارنگ وهاى گوانگون آاي نديدى كه خدا ابران را از آمسان فرو آورده و اب آن انواع ميوه»يعىن: 

َء أَيْ ُتُم اْلماأَ فَ رَ  فرمايد:مى سوره واقعه روى مسأله آب آشاميدىن انسان أتكيد شده است؛ خداوند 70ات  68در آايت 
 ْشُكُرونَ َعْلناُه ُأجاجاً فَ َلْو ال تَ جَ * َلْو َنشاُء زُِلونَ ْلُمنْ ُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم حَنُْن االَِّذي َتْشَربُوَن* أَ أَنْ ُتْم أَنْ َزلْ 

افزايد: اگر بعد مى« .زل كردميانكنيد؟ اي ما ايد؟ آاي مشا آن را از ابر انزل مىنوشيد انديشيدهآاي به آىب كه مى»يعىن: 
آوريد كه شكر منى ا به جازرگ ر ا تلخ و شور قرار دهيم پس چرا شكر اين نعمت بما خبواهيم، اين آب گوارا و شريين ر 

 اين نعمت چيزى جز استفاده هبينه و حفاظت از منابع آىب نيست.

 ى( خاك

                                                                                                                                                                                     
 .84، ص 4(. همان، ج 3)  476
 .45(. نور، آيه 4)  477
 27(، آيه 35(. فاطر) 1)  478



شود. اين مواد  رد مىخهاى سفت و سخت موجود در سطح زمني، در نتيجه أتثري عوامل فيزيكى به مرور زمان سنگ
عوامل  ت أتثريوز حتاى كم و بيش ضخيم روى سنگ اوليه را كه هنصل شده، به صورت طبقهكه از ختريب سنگ حا

اد معدىن ريه( مو غيك و پوشاند. در نتيجه أتثري عوامل جوى )آب، اكسيژن، گاز كربنخارجى واقع نشده است، مى
ل فعاليت حمندگى و يط ز حم اى كه از ختريب سنگ به طريق مذكور، بوجود آمده است،آيد. طبقهمتعددى به وجود مى

ايبد غيري مىتهاى ختريب، زى، جهت و شدت پديدهگردد. بر اثر فعاليت موجودات خاكموجودات پست و عاىل مى
 شود و قسمىتبيىن جتزيه مىچون فقط قسمىت از بقاايى گياهى و جانورى به وسيله جانوران كوچك و ذره

______________________________ 
 27(، آيه 35طر )(. فا1)

 377، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 د حاصل از ختريبشود، مواد مىگردد، لذا ماده عاىل به تدريج در خاك زايديگر به تركيبات اثبت و اپيدار تبديل مى
 (.43دهند )ىمرا تشكيل « خاك»ها، خملوط اب مواد آىل جتزيه شده و جتزيه نشده، موجودات زنده سنگ

 آيد.ود مىى به وجحيات بنابراين خاك قسمت سطحى پوسته زمني است كه بر اثر عوامل خمتلف فيزيكى، شيمياىي و

ا اى مادى انسان ر ه نيازهبا مهچنني جايگاه هناىي بدن، از عناصرى است كه تقريخاك به عنوان ماده اوليه خلقت و هم
تواند جايگزين آب و ىمطهري تطرف ديگر در موارد مهمى مانند  رساند. ازها را به او مىدر خويش هنفته داشته و آن

 گاه انسان است.عوامل اپكى و آمادگى انسان براى اجنام فرامني ديىن شود. خاك سجده

 (44« )تز آن اوساى را احيا كند اكسى كه زمني مرده»پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرمود: 

 يعىن: َو اْْلَْرَض َوَضَعها ِلأْلَانمِ  فرمايد:سوره الرمحن مى 10خداوند حكيم در آيه 

 يعاً مجَِ ْْلَْرِض اَخَلَق َلُكْم ما ِِف  ُهَو الَِّذي فرمايد:سوره بقره مى 29و نيز در آيه « و زمني را براى خاليق آفريد»
 «اوست خداىي كه مهه آنچه را در زمني وجود دارد براى مشا آفريد.»

انسان وظيفه  نابراينست، بهاى اهلى و مواهب خدادادى ااز مجله خاك از مصاديق ابرز و آشكار نعمت منابع طبيعى
 ورد.آه جا دارد در محايت، احياء و آابداىن آن هنايت دقت و كوشش را بنمايد ات شكر نعمت را ب

 هاى جامعى در اين موارد دارد.دين اسالم دستورات كامل و برانمه



479صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم روايت شده كه فرمود: )حتفظوا من االرض فاهنا اّمكم(از پيامرب اكرم 
 

 از زمني )آب، خاك و آنچه در آن است( حفاظت كنيد، به درسىت كه آن»يعىن: 

______________________________ 
 .295، ص 1408(. مريزا حسن نورى، مستدرك الوسائل، چاپ دوم، 1)

 378، ص: 2آن و طب، ججمموعه مقاالت قر 

 «مادر مشاست

داند. در واقع اگر هاى اميان مىاى قايل است و آن را از نشانهالعادهاسالم براى حفاظت و هبداشت امهيت فوق
ت و  ضرورايأتمني ها أتكيد دارد به خاطر خري واسالم بر محايت عناصر اساسى در حميط زيست و حفاظت آن

 هاى آينده است.نسل حاضر و چه نسبت به نسلهاى انسان، چه براى حاجت

 هاى حميط زيست:ثر خاك اپك زنده در از بني بردن آلودگىا -ك

كننده آلودگى ها در جائى كه آب وجود ندارد، به عنوان اپك« خاك اپك»قرآن كرمي در چند آيه در مورد بكار بردن 
ها وجود دارد بيان د و اتبش خورشيد كه در بلندىأتكيد منوده و خاك اپك زنده بصورت خاك سطحى در جماورت اب

سوره نساء اين است كه خاك اپك و زنده به عّلت ابكرتى  43ى هبداشىت آن اب عنايت به آيه شده است و فايده
بسا اگر اين خاصيت در خاك نبود، كره زمني در مدت كواتهى ها را از بني بربد و چهتواند آلودگىهاى فراوان مى

480شد.يك كانون عفونت مى مبدل به
 

 امهيت خاك اپك زنده در حميط زيست به سه دليل غري قابل انكار است:

 هاى خاك سطحىاپك كردن آلودگى

 هاى زيرزميىناپك كردن آب

 هاى هوااپك كردن آلودگى

 ورى از خاك:هبره -ل

 ى زندگى انسان است.و گاهوارهدهنده كره زمني و منبع مهه حركات خاك، خنستني و گرانبهاترين مايه تشكيل

                                                           
 .295، ص 1408(. ميرزا حسن نورى، مستدرك الوسائل، چاپ دوم، 1)  479
 .401، ص 3(. مكارم شيرازى تفسير نمونه، ج 1)  480



______________________________ 
 .401، ص 3(. مكارم شريازى تفسري منونه، ج 1)

 379، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ارِ  ْنساَن ِمْن َصْلصاٍل َكاْلَفخَّ هاى زمني و نعمت«. اى مهچون سفال آفريدانسان را از گل خشكيده»يعىن:  481َخَلَق اْْلِ
روند جزو انفال و متعلق به حكومت آن، اعم از آب، خاك و مرتع كه از مصاديق ابرز منابع طبيعى به مشار مى

ند اهلى در ى ارزمشگردند. خاك وديعهى دولت اسالمى مصرف مىابشند و جهت عموم مسلمني اب اجازهاسالمى مى
شود كه نه تنها ابيد در حفظ و حراست اين سرمايه ملى سعى نزد مردمان هر جامعه و ثروت ملى آن حمسوب مى

ى حيات، آن را بردارى اصوىل و فىن و احيا اين گرانبهاترين چشمههاى هبرهابيست اب اختاذ سياستوافر منود، بلكه مى
 هاى آينده مسرتد كرد.به نسل

بردارى و حفظ و احياء خاك، منوط به ميزان توجه و عنايت جدى طبقات مردم از هاى اصوىل هبرهتاعمال سياس
طريق تصويب قانون، ارايه طرح و برانمه و اجراى دقيق و مقررات موضوعه مهراه اب ترويج و آموزش و ارتقاء هرچه 

شود هاى كشورمان افزوده مىسطح بياابن ميليون هكتار در به 1، 5ابشد. ساليانه بيشرت سطح آگاهى ملى ميسر مى
ها راهى دراي، تن خاك از سطح مزارع، مراتع و جنگل 200آورد، در هر دقيقه و تپه هاى عظيم شن را بوجود مى

تن خاك در اثر  15شود و در واقع هرساله در ايران بطور مستمر در هر هكتار حدود ها و پشت سدها مىدرايچه
كيلوگرم پتاس در   8كيلوگرم فسفر و   24كيلوگرم ازت   76شود كه به معناى از دست دادن فرسايش آىب شسته مى

 .482هكتار است

واد غذاىي داخل خاك را از ميليارد دالر از م 7 /6اگر قيمت مواد غذاىي داخل خاك را حساب كنيم ساليانه حدود 
امتسفر جماور   خاك وتقابالكرده و گياهان م  دهيم. خاك آغشته به آب به كمك نور خورشيد گياهان را تغذيهدست مى

 كنند و مهنيرا تعديل مى

______________________________ 
 14(، آيه 55(. الرمحن )1)

 .15ها، ص (. پرويز كردواىن، جغرافياى خاك2)

 380، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

                                                           
 14(، آيه 55(. الرحمن) 1)  481
 .15ها، ص (. پرويز كردوانى، جغرافياى خاك2)  482



)زجنريه غذاىي(. بنابراين  483شوند.خواران مىوراك گوشتخوارانند و علفخواران نيز خبه نوبه خود مواد غذاىي علف
 ابشد.اى مىى پيدايش هر موجود زندهها و سرچشمهخاك، منبع مهه بركات، گياهان، معادن، حمل ذخريه آب

 هاى اهلى است.منبع معادن خمتلف و ساير نعمت وخاك، منشأ منابع غذاىي  -

 دهد.مى گريد و گاه صد دانه پسخاك، يك دانه مى -

 ن و گاهواره زندگى اوست و داراى فوايد فراوان است.خاك بسرت انسا -

ْرِض َكْيَف ىَل اْْلَ إِ ظُُروَن ... َو أَ َفال يَ نْ  فرمايد:درابره امهيت زمني )خاك( مى 20قرآن جميد در سوره غاشيه، آيه 
كيمانه حه كالم دقيق ب ور نگاهى عميق د« كنند كه چگونه گسرتده شده؟آاي به زمني نگاه منى»يعىن:  ُسِطَحتْ 

 برمي:حضرت على عليه الّسالم به امهيت آب و خاك و جايگاه آن در زندگى انسان پى مى

484)من وجد ماء و ترااب مث افتقرفأ بعده اّلّل(
 

 «.ور كنددهركس آب و خاكى داشته ابشد اب اين حال فقري ابشد خدا او را از رمحت خويش »يعىن: 

 عوامل موثر در تشكيل و فرسايش خاك:بررسى  -م

 آب و هوا: -1

نيز  ط خمتلفر نقاطور كه آب و هوا در نقاط خمتلف متفاوت است، أتثري آن در تشكيل و ختريب خاك دمهان
شكيل ه خاك تكحدى   هاى مرتفع بسيار اپيني است. در آخرينمتفاوت است. بديهى است كه درجه حرارت در حمل

 شود، متوسط درجهمى

______________________________ 
 .37، ص 1376(. سيد حممد شفيعى، أتثري حميط زيست در انسان، نشر اركان، سال 1)

 .192(. حر عاملى، وسايل الشيعه، كتاب احياء االموات، ص 2)

 381، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 رسد.حرارت ساليانه به صفر و حىت چند درجه زير صفر مى

                                                           
 .37، ص 1376(. سيد محمد شفيعى، تأثير محيط زيست در انسان، نشر اركان، سال 1)  483
 .192(. حر عاملى، وسايل الشيعه، كتاب احياء االموات، ص 2)  484



هاى استوار بيفكندمي و هر نوع گياه اب حسن و طراوت از آن نگرند كه آن را بگسرتدمي و در آن كوهمني را منىو ز »
485...«برواينيدمي 

 

 گياهان:  -2

 ار دارد.ثري بسيداشنت خاك نيز أتگياهان نه تنها در تكامل و تشكيل خاك موثرند، بلكه در حفظ و اثبت نگه

486«مثرن خدا نيكو برآيد و زمني خشن اناپك، بريون نياورد جز گياه اندك و كمزمني اپك نيكو، گياهش به اذ»
 

 انسان: -3

ن كودهاى آىل و فه منود، اضاانسان در طول ساليان دراز، زراعت و اجنام عملياتى از قبيل شخم زدن و آبيارى كردن
نگلى ى درختان جرويهسفت، قطع ىبهاى سخت و هاى پرشيب، اضافه كردن ماسه به زمنيبندى زمنيمعدىن و تراس

مني و در ز خت شدن سها كه ابعث موقع و بيش از حد از مراتع، در اثر چراى مفرط دامو اهندام آن و استفاده ىب
خواص  ايدى درز ريات هاى شور و ابتالقى، موجب تغيچنني اصالح و عمران زمنيشود و همنتيجه فرسايش خاك مى

غيري و تو نيز  ل خاكخاك شده كه به طور مستقيم و غري مستقيم در تكامل و تشكي فيزيكى، حياتى و شيمياىي
 فرسايش آن دخالت داشته است.

 انمهوارى: -4

 چنني در ختريب خاك بهترين نريوهاى موثر در تشكيل و همانمهوارى يكى از مهم

______________________________ 
 7(، آيه 50(. ق )1)

 58ه (، آي7(. اعراف )2)

 382، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

اك را خچنني تشكيل مالعاده تند و آب و هواى كوهستاىن، منو و توسعه گياهان و ههاى فوقرود. شيبمشار مى
 سازد.حمدود مى

                                                           
 7(، آيه 50(. ق) 1)  485
 58(، آيه 7(. اعراف) 2)  486



 عمت اهلىز اين ناست و ابنابراين مهان گونه كه در مبحث آب ذكر شد، انسان مسلمان در برابر خاك نيز مسئول 
 ابيسىت به خوىب حمافظت كند و از آلودگى آن بپرهيزد.

ستفاده بدون حد اكه اب   ن استرويد و اين انساارزش منىزار جز گياه انچيز و ىبهاى بد طينت و شورهزيرا در سرزمني
ني را براى اى زمستعدادهت و اهاى شيمياىي و صنعىت، قابليها و زابلهو مرز از كودهاى شيمياىي و اب رخينت فاضالب

 كند.زار و خبيث تبديل مىمثردهى گرفته و آن را به سرزمني شوره

كنند كه فرمود: )جعلت االرض لك و المتك كلها مسجدا پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم از خداوند نقل مى
487و تراهبا طهورا(

 

 «رار دادميكننده قمتامى زمني را براى تو و امت تو مسجد و خاك آن را اپك»

 هوا -ن

 جويند، هوا است.ود مىاز مهمرتين عناصر و منابع حياتى طبيعت كه متام موجودات زنده بدون استثنا از آن س

ست، به قدرى رشيد نيور خو چون سقفى بلورين اطراف را احاطه كرده، در عني اينكه مانع از اتبش نجو زمني كه هم
رآىن نيز قز آايت رخى اتر است. مفهوم بچندين مرت ضخامت نيز حمكم حمكم و مقاوم است كه از سدى پوالدين اب

 مؤيد مهني مطلب است مانند:

ماَء َسْقفاً حَمُْفوظاً   «.و آمسان را سقف حمفوظى قرار دادمي»يعىن:  488َو َجَعْلَنا السَّ

______________________________ 
 .124(. جوادى آملى، تفسري موضوعى، ص 1)

 32(، آيه 21(. انبياء )2)

 383، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

چون زرهى، قدر ضخامت و غلظت دارد كه هماست. جو زمني آن« جو زمني»در اين آيه « مسا»مقصود از كلمه 
كيلومرت در اثنيه به آن   50هاى آمساىن كه در روز اب سرعىت حدود ى مرگبار بيست ميليون سنگزمني را از شر جمموعه

چنني جو زمني، درجه حرارت سطح زمني را در حد الزم و شايسته زندگى دارد. همكنند، در امان نگه مىد مىبرخور 

                                                           
 .124(. جوادى آملى، تفسير موضوعى، ص 1)  487
 32(، آيه 21(. انبياء) 2)  488



دهد كه اگر چنني نبود، مهه ها انتقال مىها به خشكىهاى آب و خبار آب را از اقيانوسدارد و نيز ذخريهنگاه مى
 .489دآمدنها به صورت كويرهاى خشك غري قابل زيست در مىقاره

گردد. بنابراين زمىني ابگردد، پس از اجنام عمليات جوى دوابره به زماى از آنچه از زمني متصاعد مىخبش عمده
شوند ات نزوالت ىمسبب  تر ابشند، فضاى جو را آلوده خواهند كرد وهرچه خبارهاى متصاعد شده از زمني، آلوده

رت غشاء ه و بصو ز بودقايسه اب حجم زمني، بسيار انچيجوى كمرتى به سوى زمني فرود آيد. حجم جو زمني در م
اى اثبت كه ست گازهشوند. خنانزكى زمني را احاطه كرده است. گازهاى موجود در جو، به دو گروه اصلى تقسيم مى

 ابشد.مقدار آهنا در حجم معني اثبت و بدون تغيري مى

 ها مهواره متغري است.دوم گازهاىي كه مقدار آن

گازهاى موجود در جو از دو عنصر مهم ازت و اكسيژن تشكيل شده است. ازت و اكسيژن تقريبا تركيب اصلى  
دهد و درصد حجمى ازت تقريبا چهار برابر مقدار درصد حجمى اكسيژن از جو زمني را تشكيل مى 99%

 .490ابشدمى

491«ستوىن كه به حس مشاهده كنند خلق كردميها را ىبآمسان»
 

______________________________ 
 .67، ص 1371(. سيد رضا مجاليان، پنجاه راه ساده براى جنات كره زمني، چاپ اول 1)

 .34(. مهان، ص 2)

 10(، آيه 31(. لقمان )3)

 384، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

آمسان نظر گماشت و هفت آمسان  او خداىي است كه مهه موجودات زمني را براى مشا خلق كرد پس از آن به خلقت»
 .492«را بر فراز يكديگر برافراشت و او به هر چيزى داانست

ظيم شرايط ز در تنهاى مهمى نيهوا عالوه بر نقشى كه در تداوم حيات بسيارى از موجودات كره زمني دارد، نقش
 ن دارد.ى بودآيت اهلى رمحت و دهندهها، تلقيح گياهان، بشارتاقليمى )حركت ابرها(، انتقال آلودگى

                                                           
 .67، ص 1371(. سيد رضا جماليان، پنجاه راه ساده براى نجات كره زمين، چاپ اول 1)  489
 .34(. همان، ص 2)  490
 10(، آيه 31(. لقمان) 3)  491
 29(، آيه 2(. بقره) 1)  492



 ثريات هوا بر جسم و جان از نگاه قرآن و رواايت:أت -س

هر فصل  وص هواىر خمصدر بياانت معصومني عليهم الّسالم از أتثري شگرف هوا بر جسم و جان سخن رفته و آاث
آن و رواايت قر ز در و ني هاى فراوان گرما و سرما در طول سال اشاره شدهبيان شده است. در رواايت به سودمندى

، ابد ود گريدخزش به اند. پيداست كه ابد چيزى جز هوا نيست و اگر هوا حالت و اب امهيت تلقى شده« ابدها»
 شود.انميده مى

 از امري املومنني على عليه الّسالم در مورد آاثر هواى هر فصل چنني نقل شده است:

طليعه هبار ابشد[ به استقبال آن برويد ]در اپييز خود را در فصل سرما ]اپييز[ از آن پرهيز كنيد و در آخرش ]كه »
كند ]سرما در ها آن كند كه اب درختان مىهاى خود كم كنيد[، زيرا سرما اب بدنبپوشانيد و در طليعه هبار از لباس

كند[ و ك مىها رخيته و درختان را خشسوزاند ]برگ[ اول سرما درختان را مىبدن مهان أتثري را دارد كه در درختان
493آورد[روايند ]درختان را به برگ و ابر مىآخرش مى

 

واى ابتداى هه ظاهر باند اگر چه حضرت در اين بيان حكيمانه به مقايسه بني سرماى اپييز و سرماى هبار پرداخته
 منايد و هراپييز و ابتداى هبار از جهت درجه برودت يك سال مى

______________________________ 
 29(، آيه 2(. بقره )1)

 .319ص  ،18؛ ابن اىب احلديد، شرح هنج البالغه، ج 128(. صبحى صاحل، هنج البالغه، حكمت 2)

 385، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 كديگر دارند.يخمالف  اثرى آورند وىل أتثري اين دو، كامال متضاد بوده ودو فصل را فصل اعتدال هوا به مشار مى

مذكور را به نظم درآورده و در اپاين، خزان را به هواى نفس و هبار را به عقل و جان أتويل كرده  مولوى حديث
 است:

 گفت پيغمرب ز سرماى هبار
 

 تن مپوشانيد ايران زينهار

 كندز آنكه اب جان مشا آن مى
 

 كندكآن هباران اب درختان مى

 ليك بگريزيد از سرد خزان
 

 رزانكآن كند كاو كرد اب ابغ و 

 اندراواين اين را به ظاهر برده
 

 اندهم بر آن صورت قناعت كرده

                                                           
 .319، ص 18؛ ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، ج 128(. صبحى صالح، نهج البالغه، حكمت 2)  493



 آن خزان نزد خدا نفس و هواست
 

 عقل و جان عني هبار است و بقاست

 از حديث اوليا نرم و درشت
 

494تن مپوشان ز آنكه دينت راست پشت
 

 

 فرمايد:امام صادق عليه الّسالم مى

عالمه جملسى در  495«شوند.شده و وزيده نشوند مهه چيز تغيري پيدا كرده و فاسد مىاگر چند روز ابدها حبس »
ى روح و بدن هستند كه شوند و به منزلهابدها ابعث دفع فساد از اشياى روى زمني مى»گويد: شرح اين حديث مى

 هرگاه روح از بدن خارج شود، بدن متعفن

______________________________ 
 .207، ص 2ماىن، شرح مثنوى، ج (. كرمي ز 1)

 .15، ص 57(. جملسى، حبار االنوار، ج 2)

 386، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

496«كه اگر ابد نوزد، فساد و تعفن روى زمني را فراخواهد گرفت.شود چنانمى
 

 ثري هوا بر جسم و جان از نگاه دانشمندان مسلمان:أت -ق

 گويد:بد چنني مىابن سينا در معرىف هواى خوب و 

هواى خوب و مطلوب، هواىي است كه آزاد ابشد و مواد خارجى از قبيل خبار و دود اب آن نياميخته ابشد و »
هاى مطبوع چنني در بني ديوارها و سقف حمبوس نباشد و از بوى بد به دور ابشد، هواى آزاد الزم است از نسيمهم

نويسد: نيز مى 497«وزد.هاى مهوار مىها و جلگهغالبا در بلندىمدد ايبد. بديهى است كه ابدهاى سالمت خبش 
به طور كلى هواىي كه بعد از غروب خورشيد زود سرد شود هنگام طلوع خورشيد، زود گرم شود، هواىي لطيف است »

498«و در حالت عكس، خمالف آن، بدترين هوا آن است كه دل را افسرده كند و نفس تنگى خبشد
 

                                                           
 .207، ص 2(. كريم زمانى، شرح مثنوى، ج 1)  494
 .15، ص 57(. مجلسى، بحار االنوار، ج 2)  495
 .16، ص 57ان، ج (. هم1)  496
 .197(. ابن سينا، قانون در طب، كتاب اول، ص 2)  497
 .214(. همان، ص 3)  498



رد أتثري آب و هوا بر جسم و جان آدمى بر اين ابور است كه ساكنان مناطق معتدل از حيث در مو « ابن خلدون»
خلق و خوى و صورت و سريت در اعتدال قرار دارند و براى اجياد متدن و عمران، معاش و اقتصاد و هنر و دانش 

499ترند. وى دليل بعثت انبياء در اين مناطق را در مهني نكته دانسته استمناسب
 

ن اشاره كرده و آرها به ات شهداانن مسلمان ضمن بيان حمسنرود كه جغراىفهاىي به مشار مىافت هوا از مجله ويژگىلط
 دارد:اند. قزويىن دليل خوش آب و هوا بودن شهر صنعا را چنني بيان مىبر آن أتكيد ورزيده

______________________________ 
 .16، ص 57(. مهان، ج 1)

 .197نا، قانون در طب، كتاب اول، ص (. ابن سي2)

 .214(. مهان، ص 3)

 .86 -82(. ابن خلدون، مقدمه ص 4)

 387، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

به دليل «: نويسدشود و در مورد شهر طليطله مىماند و فاسد منىدر اين شهر گوشت به مدت يك هفته سامل مى»
500«شودبارهاى زميىن آن ات هفتاد سال فاسد منىخوىب خاك و لطافت هواى آن، غله در ان

 

 زاينده در طراحىقيم و ف مستكيفيت هواى شهر، به عنوان فاكتورى برجسته در انتخاب و امتيازبندى شهر سامل، أتثري
ايىب ر مكاندمهيت هوا انيز به « ابن ازرق»و « ابن خلدون»اى كه معمارى شهر اسالمى نيز داشته است به گونه

رزيده، هاست أتكيد و بتكرده و برابر بودن مكان از هواى ايستا كه موجب تعفن اجساد و انتشار انواع اشاره  
 گويند:مى

اگر موقعيت شهر در معرض جراين هوا ابشد و ابد از مشال به جنوب آن بوزد، عفونت هوا و بيمارى حيواانت  »
501...«ايبد كاهش مى

 

هاى صنعىت را به خارج از حمدوده شهر و به ند كه ابعث شده ات كارگاهدود، بوى بد و صداى انهنجار عواملى هست
توانيم به  ها را به شهر هدايت نكند منتقل منايند. به عنوان مثال مىهاىي كه وزش ابد بوى بد اي دود اين كارگاهحمل

مراكز مسكوىن قرار داشتند.  پزى اشاره كنيم كه در حومه بريوىن شهر به دور ازهاى سفالهاى قريسازى و كورهكارگاه

                                                           
 .86 -82(. ابن خلدون، مقدمه ص 4)  499
 .50(. قزوينى، آثار البالد، ص 1)  500
 .765(. ابن االرزاق، بدائع المسلك، ص 2)  501



توان در شهرهاى قسطاط، قاهره، فاس، مدينه منوره و ديگر شهرهاى ها را به فراواىن مىآاثر به جا مانده از اين كارگاه
اسالمى مشاهده كرد. در قرآن و رواايت اسالمى از أتثري مهم ابدها در زندگى انسان و نقش عظيم آن در عدم 

 سخن به ميان آمده است. تعارض اشياى روى زمني

 كند كه اينخداوند متعال در سوره مباركه ذارايت، سوره را اب قسم به ابدها آغاز مى

______________________________ 
 .50(. قزويىن، آاثر البالد، ص 1)

 .765(. ابن االرزاق، بدائع املسلك، ص 2)

 388، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 ها دارد.عظيم ابدها بر زندگى بشر و أتثريات بر جسم و جان انساننشان از نقش 

متاسفانه در كشورهاى جهان سوم از مجله ايران روند آلودگى هوا سرعت بيشرتى گرفته است و درصد ابالىي از 
هاى سامل و طبيعى زيست حميطى است صحبت از هواى شهرهاى بزرگ ايران خبصوص وسعت كشور، فاقد ويژگى

 ابشد بيشرت موجب اندوه و أتسف است.كه در بني شهرهاى آلوده جهان داراى مقام مى  هتران

هاى اسالم عدم آگاهى نسبت به امهيت حميط زيست و أتثري شگرىف كه در حيات بشرى دارد و ان آشناىي اب ديدگاه
يم اهلى را به هدر دهند و هاى عظهيچ نگراىن و دغدغه خاطرى اين سرمايهابره موجب شده است كه مردم ىبدر اين

اى اگر اقدامى اساسى نسبت به آموزش نقش حياتى حميط زيست در سطحى گسرتده صورت نگريد، جامعه اب فاجعه
 جدى روبرو خواهد شد.

 389، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 گريى:نتيجه

 انپذير است.تماد آهنا، امرى امكانها در ارتباط اب طبيعت، بدون اصالح انديشه و اعاصالح رفتار انسان -1

هاى قرآىن و ديىن در زمره براى پيشگريى از ختريب منابع طبيعى، عوامل و عناصر خمتلفى ابيد حلاظ شود كه آموزه -2
ى را دربردارد كه زاييده« اعتقادى و كاربردى»مهمرتين آهناست، زيرا واكنش متقابل انسان و حميط زيست، مناسبات 

 اوست.بيىن جهان



احرتام به منابع طبيعى و حميط زيست، نتيجه آموزش تعاليم قرآىن و پيشوااين دين است و راه حل حبران حميط  -3
جانبه احرتام انسان را به حميط زيست جمبور تواند به صورت مههزيست در گرايش به قرآن است و قوانني بشرى منى

 منايد.

 وامل در اجياد روحيه تعاون در حفظ منابع طبيعى است.ترين عهاى قرآىن، يكى از شاخصآموزه -4

 ايبد.مباىن حميط زيست در موازنه اب نظام هسىت و در ارتباط اب خالق اين نظام جراين مى -5

اش، فرمانرواى اكولوژيك زمني است و عامل اراده اهلى هاى قرآىن، انسان به جهت ساختار خداگونهدر آموزه -6
 در پيش گرفنت راه درست اي اندرست، خود را متنّعم اي معّذب گرداند.تواند اب است كه مى

 390، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 منابع و مآخذ:

 . قرآن كرمي1

 م 1968. ابن االزرق، بدائع املسلك ىف طبائع امللك، دار الرتاث العرىب، 2

 1374رت نشر فرهنگ اسالمى، سال آزار شريازى، عبد الكرمي، رساله نوين فقهى پزشكى، دف. ىب3

 1371. مجاليان، سيد رضا، پنجاه راه ساده براى جنات كره زمني، انتشارات چاپخش، چاپ اول، 4

 ق 1382. حر عاملى، حممد بن احلسن، وسايل الشيعه، كتاب احياء االموات، دار النهفته، 5

 م 1979الحياء، . السمهودى، وفاء الوفاء ابخبار دار املصطفى، بريوت، دار ا6

 شناسى سلوىل و مولكوىل، انتشارات دانشگاه پيام نور. سيد مظفرى، فريده دخت، زيست7

 1373پناهى، حممد، مباىن هبداشت حميط، انتشارات دانشگاه هتران، . شريعت8

 1376. شفيعى، سيد حممد، أتثري حميط زيست در انسان، نشر اركان، چاپ اول، سال 9

 1376مرمي، مقاله هبداشت حميط در اسالم، مهايش هبداشت در اسالم، سال . علريضاىي، 10

هاى اسالم در پزشكى، انتشارات دانشگاه فردوسى مشهد، . فتاحى، سيد حسني، جمموعه مقاالت مسينار ديدگاه11
 1371سال 



 1374ها، انتشارات صدرا، سال . كردواىن، پرويز، جغرافياى خاك12

 1375منابع و مسائل آب در ايران، انتشارات صدرا، سال . كردواىن، پرويز، 13

 م 1974. قزويىن، آاثر البالد و اخبار العباد، انتشارات دار صادر بريوت، 14

 ق 1403. جملسى، حممد ابقر، حبار االنوار، بريوت، دار احياء الرتاث العرىب، چاپ سوم، 15

 1379حتقيقات و نشرايت، سال  . حممودى، عباسعلى، آب و هبداشت در اسالم، دفرت16

 1979. انبلسى، املالحه ىف علم الفالحه، انتشارات دار االفاق اجلديده بريوت، 17

 ق 1408. نورى، مريزا حسني، مستدرك الوسايل بريوت، مؤسسه آل البيت، چ دوم، 18

 1376 آابدى، اكرب، آب و جايگاه آن در اسالم و ساير اداين، انتشار هتران، سال. ُيىي19

 391، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 كرمي  بررسى تطبيقى عوامل موثر بر سالمت جسم و روان انساهنا و اعجاز خلقت اب آايت قرآن

502پورسعيده شفيع
 

 چكيده:

503َو نُ َنّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ 
 

  براى مومنان است، انزل كردمي.ما از قرآن آنچه را كه شفا و رمحىت

وانُُه خُمَْتِلٌف أَلْ  َشرابٌ  دارد هاى شفاخبش براى بدنقرآن كرمي به عنوان كتاب شفا انزل شده است. اين كتاب هم نسخه
 ُدوِر.الصُّ  ِشفاٌء ِلما ِِف  هاى شفا براى روح و روان ما كهو هم نسخه ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاسِ 

ايست  شود و چراغى است كه درخشندگى آن زوال نپذيرد، و شفادهندهدر آن اتريكى ايفت منىقرآن نورى است كه »
ى عدالت و هنر جارى زالل هاى دانش، سرچشمهانگيز را بزدايد، قرآن هبار دل چشمههاى وحشتكه بيمارى

هاى خود را به استهها از قرآن ايرى طلبيد و خو حقيقت است. پس درمان خود را از قرآن خبواهيد و در سخىت
 ىوسيله

                                                           
 افزارن و دانشجوى كارشناسى كامپيوتر نرم(. عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمى واحد بهبها1)  502
 82(، آيه 17(. اسراء) 2)  503



______________________________ 
 افزار(. عضو ابشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمى واحد هببهان و دانشجوى كارشناسى كامپيوتر نرم1)

 82(، آيه 17(. اسراء )2)

 392، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

اى براى تقرب بندگان به خدا، هبرت از قرآن وجود آوريد زيرا وسيله قرآن طلب كنيد و اب دوسىت قرآن به خدا روى
فرمايد: امام على عليه الّسالم امام رضا عليه الّسالم مى 176و  198هاى هنج البالغه قسمىت از خطبه« ندارد.

 بوسيله قرآن شفا ايبيد كه در آن شفاى هر دردى است.

هاى قرآن در ابب مسايل طىب و پزشكى است. در اين پژوهش موارد زير توصيههاى اعجاز علمى قرآن يكى از دريچه
 شود:هاى قرآىن و پزشكى در سه خبش بررسى مىاز حلاظ قرينه

 ( عوامل موثر بر سالمت جسم در قرآن كرمي:1

گريمي؟ وز روزه مىهاى حرام، هنى قرآن از پرخورى و اسراف، چرا سى ر غذا را اب ميوه آغاز مناييد، فلسفه حترمي گوشت
ها و احساس درد، زخم بسرت، شنوائى و بينائى، حكمت اانتوميكى يك عصب، اجتناب از آميزش جنسى سوختگى

 زانن حائض، دشوارى تنفس اب افزايش ارتفاع و اصول اپكيزگى تن.

 ها در قرآن كرمي:( عوامل موثر بر سالمت روان انسان2

 تيشن و اصول اپكيزگى روان.ش، اعجاز صوتى قرآن، مدىرنگ سبز مسبل اسالم، خواب مايه آرام

 ( اعجاز آفرينش در آايت قرآن كرمي:3

 شناسى و انتواىن در خلقت مگس.در خصوص جنني« اعجاز علمى قرآن»ترين مدت حاملگى، اثر انگشت، كواته

 واژگان كليدى:

 ّلّل اعلمقرآن، پزشكى، اعجاز علمى، هبداشت تن، هبداشت روان، اعجاز خلقت و ا
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 مقّدمه:



 ا نبينيم، آن رار ت امرى اثبا انگارمي كه اتكنيم و خود را موجودات ابهوشى مىما در عصر علم و كامپيوتر زندگى مى
فا بر اپيه صر آيند، رمنىدانگيز است كه بسيارى از مقوالت را كه اب عقل هم جور پذيرمي، در عني حال، شگفتمنى

آگاهى دارمي و  و صنعت ه علمابليم كه بيشرت از پيشينيان خود در زمينپذيرمي. ما خبود مىچون و چرا مىاميان، ىب
دانيم؛ اما، اند مىها گذاشتان جبها، بدون هيچ شك و أتملى، هبرت از آنچه كه پيشينيدستاوردهاى خود را در اين زمينه

شد كه مراسم و ابن معىن ن بدادهيم حىت اگر ايمذهىب آهنا، هيچ اابئى به خود راه منى در قبول كوركورانه ابورهاى
 ها ندارمي.هاىي را ارج بگذارمي كه اميان چنداىن بدانسنت

ر ابعاد خمتلف ن كتاب دابشد؛ اعجاز ايتنها كتاب آمساىن كه به صورت اوليه و به زابن اصلى موجود است، قرآن مى
ليم ر عقل سوارد همانگيز انسان و ... است و اين اخالقى، اقتصادى، سياسى و خلقت شگفتعلمى، اجتماعى، 

ق كه بر مهه گاه مطلآذات  سازد كه اين كالم، ساخته و پرداخته بشرى نبوده بلكه از طرفو متفكرى را متقاعد مى
 ابشد انزل گرديده است.اسرار جهان واقف مى

رقرارى ى ايدز در اثر به بيمار تال بتواند از اثر استفاده از مسكرات ابشد، علت ابن مىخوانيم كه ابتال به سرطاوقىت مى
رآن مهه اين ابشد و قها و ... مىها در اثر امهيت ندادن به هبداشت دندانروابط انمشروع جنسى، و امراض دندان

نت يك جامعه راى ساخبانه ى است خالصكنيم كه اين كتاب آمساىن دعوتكند، اميان پيدا مىموارد را به شدت منع مى
 آورد.منونه كامل انساىن، كه خري و سعادت دنيا و آخرت را براى پريوانش به ارمغان مى
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 عوامل موثر بر سالمت جسم در قرآن كرمي: غذا را اب ميوه آغاز مناييد!

 بر گوشت مقدم داشته است:خداوند بزرگ در قرآن اپك خوردن ميوه را 

ُوَن َو حلَِْم َطرْيٍ ممَّا َيْشَتُهونَ  504َو فاِكَهٍة ممَّا يَ َتَخريَّ
 

 ميوه كه از هر نوع خواهند انتخاب كنند، و از گوشت مرغان كه مايلند.

رعت جذب هاى غذاىي فوائد دارد. ميوه داراى مواد قندى ساده و سهل اهلضم بوده كه به سخوردن ميوه قبل از وعده
كند( جذب شود. زيرا امعاء اين مواد قندى ساده را در مدت بسيار كواته )كه از چند دقيقه جتاوز منىبدن مى

اش را از انواع شود. اگر كسى معدهمنايد و موجب برطرف شدن عوارض گرسنگى و نياز بدن به مواد قندى مىمى
ات مواد قندى موجود در غذا جذب بدن شود و عوارض  كشد ساعت طول مى 3خمتلف غذاها انباشته كند حد اقل 
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گردد. مواد قندى ساده عالوه بر سهل اهلضم بودن، منبع انرژى مناسب براى متام تر مىگرسنگى نزد اين افراد طوالىن
 ابشد.هاى بدن مىسلول

پس از  ءپرزهاى امعا يند.مناهاى هستند كه مواد قندى را بسرعت استفاده مىهاى ديواره امعاء از مجله سلولسلول
سن اجنام دهند. حنو اح يد بهكنند ات وظيفه خود را در جذب سائر مواد غذائى مفدرايفت مواد قندى آمادگى پيدا مى

 حجم و پركالرى مصرف كنيد.غذاهاى كم

آموخته  ادت غلط به ماع ه را كهه آنچترين مواد غذاىي استفاده كنيد. ابيد آنچه را كه بدن نياز دارد ناز هبرتين و اتزه
و  ز كنيد جباى قندرو پرهيال داتواند اب نريوى طبيعى خود اب مرض مبارزه كند از استعماست. ات وقىت كه بدن مشا مى

 شكر از كشمش اجنري توت خرما و عسل استفاده كنيد.

 فلسفه حترمي گوشتهاى حرام!

______________________________ 
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َم َو حلََْم اخْلِْنزِيِر َو ما أُِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اّللَِّ َفَمِن اْضطُرَّ  ا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َو الدَّ َغرْيَ ابٍغ َو ال عاٍد َفال ِإمْثَ َعَلْيِه ِإنَّ اّللََّ َغُفوٌر ِإمنَّ
505َرِحيمٌ 

 

، حرام  فته شودگر آن  بنها )گوشت( مردار و خون و گوشت خوك، و آنچه انم غري خدا به هنگام ذبح " خداوند ت
شنده و داوند خبخيست، كه ستمگر و متجاوز نباشد گناهى بر او نكس كه جمبور شود درصورتىكرده است )وىل( آن

 و زنده خون سامل تواند از مردارمهرابن است". اين مفاسد ممكن است به خاطر آن ابشد كه دستگاه گوارش منى
س كرده، آن را جن  ا حترمير ردار مها است، اسالم عالوه بر اينكه خوردن گوشت بسازد، بعالوه مردار كانون انواع ميكرب

 هم دانسته ات مسلماانن كامال از آن دورى كنند.

كه خون از قى، چرا اخال اثر سوءدومني چيزى كه در آيه حترمي شده خون است خوخنوارى هم زاين جسمى دارد و هم 
 شوند به خون محلهسان مىدن انبها. متام ميكرهباىي كه وارد اى است براى پرورش انواع ميكربيكسو ماده كامال آماده

تن انسانند  ان كشورسدار هاى سفيد كه اپدهند، به مهني دليل گلبولكنند، و آن را مركز فعاليت خويش قرار مىمى
ط نزديك دارد ن ارتباطق بدها به اين سنگر حساس كه اب متام مناكنند ات ميكربه خون اپسدارى مىمهواره در منطق
 راه پيدا نكنند.
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روند و به مهني دليل هاى سفيد از بني مىمريد، گلبولافتد و به اصطالح مىخمصوصا هنگامى كه خون از جراين مى
ايبند، بنابراين اگر گفته شود سرعت زاد و ولد كرده گسرتش مىبينند به ها كه ميدان را خاىل از حريف مىميكرب

ترين اجزاى بدن انسان و حيوان است گزاف گفته نشده. از سوى ديگر افتد آلودهخون به هنگامى كه از جراين مى
 ها درها و اجياد هورمونامروز در علم غذاشناسى اثبت شده كه غذاها از طريق اتثري در غده

______________________________ 
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خوارى در قساوت و سنگدىل به جتربه رسيده است گذارند، از قدمي نيز أتثري خونروحيات و اخالق انسان اثر مى
بيشرت گوشت آن را  است خوك حىت نزد ارواپئيان كه« خوك»سومني چيزى كه در آيه حترمي شده خوردن گوشت 

العاده الاابىل است و عالوه بر اتثري غريتى است، و حيواىن است كثيف، خوك در امور جنسى فوقخورند مسبل ىبمى
گرى در مسائل جنسى مشهود است غذا در روحيات كه از نظر علم اثبت است، اتثري اين غذا در خصوص الاابىل

ند از يكسو خوراك خوك نوعا از كثافات و گاهى از فضوالت بينجاى تعجب است كه بعضى اب چشم خود مى
خودش است و از سوى ديگر براى مهه روشن شده كه گوشت اين حيوان پليد داراى دو نوع انگل خطرانك بنام كرم 

ورزند. و در انسان امراض  است ابز هم در استفاده از گوشت آن اصرار مى« كرم كدو»و يك نوع « تريشني»
هاى خمصوص اسهال، دردهاى رماتيسمى، كشش اعصاب، خارش داخل خوىن، سرگيجه، تبنند كمگوانگوىن ما

 ها، كوفتگى و خستگى، سخىت عمل جويدن و بلعيدن غذا و تنفس و غريه گردد.بدن، تراكم پيه

 به فرض كه توان متام اين انگلها را كشت و گوشت خوك را از آهنا اپك منود، وىلگويند اب وسائل امروز مىبعضى مى
هاى مزبور بكلى از ميان بروند ابز زاين گوشت خوك اب وسائل هبداشىت اب پخنت گوشت خوك در حرارت زايد انگل

قابل انكار نيست، زيرا طبق اصل مسلمى كه اشاره شد گوشت هر حيواىن حاوى صفات آن حيوان است و از طريق 
گذارد، و به اين ترتيب خوردن  كنند اثر مىاز آن تغذيه مى ها و تراوش آهنا )هورموهنا( در اخالق كساىن كهغده

اعتنائى به مسائل انموسى را كه از خصائص ابرز نر اين حيوان بندوابرى جنسى و ىبتواند صفت ىبگوشت خوك مى
 است به خورنده آن منتقل كند.

 هاى طىب قرآن گاه در شكل منهيات بوده وهنى قرآن از پرخورى و اسراف! توصيه
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را دارد يكى از اين دستورات هنى از « پيشگريى»خماطبني خود را از برخى امور برحذر داشته و در حقيقت نقش 
فرمايد؛ دارد و مىبرحذر مى« اسراف»اى عام، خماطبان خود را از پرخورى و اسراف است. قرآن در توصيه



روى در خوردن، خوابيدن، پوشيدن و ... گونه موارد زايدهكه اين اسراف شامل مهه« انند.كاران برادران شيطاسراف»
تر، آايت قرآن انگشت أتكيد خود را بر هنى از اسراف در خوردن و آشاميدن گردد. در توصيه اى خاصمى
 فرمايد:گذارد و مىمى

506اْلُمْسرِِفنيَ َو ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيُِبُّ 
 

اند كه به مشردهخورى بر اى پر شود. دانشمندان علم پزشكى ضررهاى فراواىن بر در رواايت نيز چنني أتكيداتى ديده مى
 كنم.وار اشاره مىها بطور فهرستبرخى از آن

 . سوء هاضمه و گشاد شدن معده كه بزرگ شدن شكم را در پى خواهد داشت1

 غذا چرب ابشد. سوزش معده بويژه اگر 2

جه ابتالى در نتي وجزاء ازا از معده و نفوذ به ساير هاى بيمارىها و ويروس. پرخورى ابعث عبور برخى ميكروب3
 گردد.هاىي از قبيل، واب، تيفوئيد و ... مىشخص به بيمارى

 تواند منجر به مرگ شود. بزرگ شدن معده كه مى4

 . نقرس6. تصلب شرائني 5

ها و گوشت  ها نظريى غذاها عالوه بر آنچه گفته شد اسراف در بعضهاى كبد و انواع سكتهرساىي. سنگ كليه، ان7
 .هاى خاصى را به مهراه دارد كه هدف ما بيان متام اين مسائل نيستمواد قندى خود مرض

 پرخورى عالوه بر آاثر سوء جسمى، آاثر روحى و رواىن بدى نيز به دنبال دارد، مانند

______________________________ 
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دهد و غالبا روحيه انسان را تغيري سسىت اراده و كودىن و ميل به خواب. از طرىف پرخورى شهوت جنسى را افزايش مى
فرزندم! اگر معده پر گرديد، »فرمايد: مىسازد. لقمان خطاب به فرزندش داده و او را به خوى حيواىن نزديك مى

طربسى در جممع البيان نقل « مانند.شود و اعضاى بدن از عبادت ابز مىرود و حكمت الل مىتفكر، به خواب مى
كند كه هارون الرشيد، طبيىب مسيحى داشت كه مهارت او در طب معروف بود. روزى اين طبيب به يكى از مى
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ايمب در حاىل كه دانش مفيد بر دوگونه است: در كتاب آمساىن مشا چيزى از طب منى دانشمندان اسالمى گفت من
علم اداين و علم ابدان. او در اپسخ گفت: خداوند مهه دستورات طىب را در نصف آيه از كتاب خويش آورده است 

صه كرده است: )املعده بيت كل داء و ( و پيامرب ما نيز طب را در اين دستور خويش خالُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا)
طبيب مسيحى « ها است و امساك و پرهيز، سرآمد مهه داروهاست.احلميه رأس كل دوا ...(؛ معده خانه مهه بيمارى

چون اين سخن را شنيد گفت: قرآن مشا و پيامرباتن براى جالينوس )طبيب معروف( طىب ابقى نگذارده است. آرى 
ترين دستورات هبداشىت و پزشكى است كه توجه به رسد اما امروزه يكى از مهماده به نظر مىهرچند اين دستور قرآن س

 ها است.آن موجب پيشگريى از بسيارى بيمارى

 گريمي؟!چرا سى روز روزه مى

دارى است كه امروز جهانيان ساىل چند روز روزه گرفنت و گاهى در يك ماه اي چند روز را انتخاب كردن مدت روزه
اند. در بني مسلماانن روزه واجب هرساله در احنصار ماه رمضان است كه تقريبا سى روز هركدام بنحوى آن را پذيرفته

 شود.مى

گويد در اين مدت در تركيب ( دانشمند فيزيولژى يك دوره روزه را سى و يك روز دانسته مىBenedictبنديكت)
 درگونه اختالطى هبم نرسيده و آن نورى كه خون هيچ
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دهد. دكرت ژان داران رخ مىشود يك حالت جواىن و نشاطى است كه براى روزهداران ديده مىبعضى از روزه
گويد ذخاير گليكوژن كبدى و پروتئني خون و ذخريه چرىب كه در مرد سى درصد ( مىJean Fromosanفروموزان)

انسان موجود انشناخته(  222اى يك ماه بدن كاىف است. دكرت الكسيس كارل )و در زن بيست درصد است بر 
هاىي كه در زير پوست ذخريه ريزد و چرىبدارى قند خون در كبد مىگويد اب روزهدرابره روزه مطالىب دارد ات آجنا كه مى

رسند كه چون اب سخن مىشوند و بصرف تغذيه هاى كبدى آزاد مىهاى عضالت و غدد و سلولاند و پروتئنيشده
اى بدن براى سى روز كافيست در كنار يكديگر قرار داده شود نتيجه ژان فروموزان كه گفت بعضى عناصر ذخريه

دارى آدمى دارنده يك بدن اتزه تعمري شده و آزاد گرديده از قيد و بند مسوم گريمي كه در ظرف مدت يك ماه روزهمى
شود فراموش منود يعىن گردش روز مى 30فاصله هالل ات حماق و ماه را كه قريب هاست. بعالوه نبايد اثر و كهنه

دارند. كساىن ديگر نيز از متخصصني هستند كه ذخائر دارى را سى روز اعالم داشته و مىها نيز مدت روزهآمسان
دارى يعىن روز اول ك ماه روزهدانيم اولني روز پس از ياند و مىبدىن را براى سى روز روزه دارى مناسب و كاىف دانسته

اند، اين مسئله براى يكنواخت بودن مسلماانن و تشويق آهنا است در توان روزه گرفت و آن را حرام مشردهشوال را منى
 اينكه ابيد مهاهنگ و در يك صف بوده و براى حفظ حدود و ثغور دستورات اسالمى كوشا ابشد.

 ها و احساس دردسوختگى



ْلناُهْم ُجُلوداً َغرْيَها لَِيُذوُقوا اْلَعذِإنَّ الَِّذينَ  اَب ِإنَّ اّللََّ كاَن َعزِيزاً  َكَفُروا ِِبايتِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم انراً ُكلَّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم بَدَّ
507َحِكيماً 
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ت ا بسوزد به پوست تن آهنه پوساندازمي، هرچ" آانىن كه به آايت ما كفر ورزيدند به زودى ايشان را به آتش دوزخ مى
 دهد(".ر مىديگر مبدلش سازمي ات سخىت عذاب را بچشند و خداوند تواان و حكيم )از روى حساب كيف

ن انساج ه كه اي بوديده از ابفت هاى عصىبدهد كه پوست عضوى پوشكالبدشكاىف اي تسليخ ميكروسكوپى نشان مى
فرستد. اين مى به مغز آورى كرده وعصىب انواع اطالعات حسى را بوسيله هناايت آزاد عصىب از متام حميط خارج مجع

ا به مغز فشار ر  ردى وسهاىي از قبيل درد، گرمى، هاى پوست وجود دارد و احساسهاى عصىب در متام قسمتاپاينه
شرت از ر، بيهاى خارجى از قبيل فشاالعملهاى داخلى پوست به عكسند. ميزان حساسيت قسمتكمنتقل مى

 ت بريوىنز قسمهاى بريوىن پوست است وىل حساسيت اين قسمتها نسبت به درد، حرارت و ملس كمرت اقسمت
ن بيشرت رچه سوز هما منايد اابشد هبمني دليل در هنگام تزريقات در ابتداى تزريق شخص احساس درد مىپوست مى

ا گردد زير ى مىها شخص سوخته شده دچار درد شديدشود. در مورد سوختگىرود درد كمرتى احساس مىفرو مى
ارت در رفنت حر گسئول  كند و مهچنني اعصاىب كه مهاى عصىب پوست را كه انقل درد هستند حتريك مىآتش اپاينه

كه از پوست   ى هنگامىكند. درد سوختگشوند را نيز حتريك مىد مىهاى" رافىن" ايپوست دروىن هستند و بنام اندام
ست گذشت ى از پو كه سوختگشود. وقىترسد كه بنام سوختگى درجه سوم ايد مىدروىن جتاوز منايد به اوج خود مى

 شود.ها رسيد از درد آن كاسته مىو به ديگر اندام

 زخم بسرت!

ر دره  دوده و منفرار  اباميان است كه از دست ظلم حاكمان جبار وقتاى از جواانن اصحاب كهف داستان جمموعه
 سال را در خواب آرميدند. 309كوهى در پناه خدا مدت 
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 خوانيم:در يكى از آايت اين سوره مى

مالِ  508َو نُ َقلُِّبُهْم ذاَت اْلَيِمنِي َو ذاَت الشِّ
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 گردانيدمي".لوى راست و چپ مى" و ما آهنا را به هپ

رخى از بدم حترك عهاى انشى از ها اب آن مواجه هستند، زخمهاى صعب العالجى كه در بيمارستانيكى از بيمارى
هاى لگن خاصره، كستگىمانند مانند: شبيماران است كه ابالجبار به يك حالت و براى مدت طوالىن در بسرت مى

ن خون به ل نرسيدن بدليهاى پوسىت و انساج واقع در زير آها سلولاين گونه زخمستون فقرات، و ... علت بروز 
گريد و ر مىواب قراها و رختخآهناست زيرا در اين حالت برخى از نقاط بدن در ميان دو طبقه سخت يعىن استخوان

 ها و اپها.رسد كه مشهورترين اين نقاط عبارتند از: سرين، كتفخون به آهنا منى

ر مريض ارد. اگجود ندها راهى به جز برگرداندن مريض در هر دو ساعت به يك طرف و پيشگريى از اين زخمبراى 
 منايند.هاى مرحله اول تشكل را آغاز مىساعت را به يك حالت خبوابد زخم 12مدت بيشرت از 

 شنوائى و بينائى!

لمه مسع قبل از بصر آمده  كمورد   17كه در   مرتبه در قرآن اپك ذكر گرديده 19كلمات مسع و بصر در كنار يكديگر 
 كه بشر ات چندى پيش از راز و حكمت اين مسئله آگاه نبود.

ْمَع َو اْْلَْبصاَر َو اْْلَْفِئَدَة ...* 509َو َجَعَل َلُكُم السَّ
 

ادراكى را مور كند، ا  رقراربتواند اب علم خارج ارتباط گوش و چشم از حواس مهمى هستند كه انسان بوسيله آهنا مى
 درايبد و اشيا را از هم فرق داده و اب آهنا آشنا شود. لكن در قرآن

______________________________ 
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ايبد آوردن لفظ شنوائى قبل از بينائى تقريبا بصورت يك قاعده درآمده است. اولني حسى كه در منو جنني تكامل مى
تواند صداها را بعد از هفته بيست و چهارم بشنود. متعاقب آن، حس بيناىي تكامل حس شنواىي است. جنني مى

هاى صوتى شود. دانشمندان اب ارسال فركانسس مىايبد و بعد از هفته بيست و هشتم، شبكيه چشم به نور حسامى
گذراند مشاهده كردند كه جنني اب اجنام حركاتى به اين بطرف زن ابردارى كه آخرين روزهاى مدت ابردارى را مى

گريد. بطورى كه اگر طفل انشنوا بدنيا دهد. فراگريى نطق در درجه اول از طريق شنوائى اجنام مىاصوات اپسخ مى
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ماندگى ذهىن گردد. در حاىل كه افراد تواند ابعث عقبابشد كه اين مسئله مىگرفنت تكلم برايش انممكن مى  آيد ايد
اند مدارج عاىل علمى را كسب كنند و حىت نوآورى داشته ابشند. كسى كه زايدى انبينا متولد گرديده اند وىل توانسته

 تكلم خنواهد بود.اش را قبل از تكلم از دست داده ابشد قادر به شنوائى

ترين نوع ابشد( را سختها نوع معيوبيت انگوايىي )كه مهواره مهراه اب انشنوائى مىامروزه متخصصني معيوبيت
 ابشد.دانند. چشم مسئول بينائى است. اما گوش عالوه بر شنوائى وظيفه موازنه و تعادل را نيز دارا مىها مىمعيوبيت

 حكمت اانتوميكى يك عصب!

اند كه پرزهاى چشائى موجود در آخرين پوشش عصىب زابن، علماى كالبدشناسى اي آانتومى به اين نتيجه رسيده درابره
شود كه اين عصب را" ثلث قدامى زابن بوسيله يك رشته عصب كه از عصب وجهى هفتم جدا شده تعصيب مى

اند كه: عصب اند و به نتاجيى رسيدهرا اجنام دادهانمند. درابره راز اين مسئله دانشمندان حتقيقات فراواىن واريسربج" مى
واريسربج يك عصب سرگردان است كه راه خود را گم كرده زيرا از يك جهت اين عصب، عصب حلقى است و از 

 مبداء شروع از عصب حلقى نشاءت گرفته وىل مسري را به اين رشته
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جدا گشته است و پس از طى مسافت زايدى جمددا به مهراه عصب وجهى ظاهر شده،  عصب طى نكرده و راهش
رود و آن وارد استخوان چكشى و گوش وسطى شده و از اين به بعد اب عصب زابىن مهراه شده ات قدام زابن پيش مى

نداشتند طى كردن پكند. در ابتدا كساىن كه تنها به جزئى از علم اين عصب واقف شده بودند مىدهى مىرا عصب
 اين راه طوالىن بوسيله اين عصب سرگرداىن آن بوده و نقصى در خلقت انسان است.

 اما امروزه اب اجنام حتقيقات جديد راز مهمى كشف شد:

آرى ورود اين عصب به استخوان چكشى و گوش وسطى براى اجنام ماءموريت ديگرى و نشانه قدرت خداوند بزرگ 
د نه سرگردان بودن اين عصب بدين ترتيب كه اگر بنا به هر علىت فشار داخلى گوش مياىن ابشدر آفرينش انسان مى

سازد اين فشار ابعث حتريك اعصاب اپئني آيد پرده صماخ بطرف داخل كشيده شده و بر اين عصب فشار وارد مى
شود آب دهانش را ار مىمنايد و شخص انچچشائى گرديده و در نتيجه اين عمل غدد بزاقى شروع به ترّشح بزاق مى

ببلعد اب اجنام عمل بلع مقدارى هوا وارد گوش وسطى گرديده و بدين ترتيب فشار گوش داخلى جمددا متعادل 
سازد. اين يكى از گردد. بعدا اين تعادل فشار از طريق عصب واريسربج ترّشح بزاق دهان را متوقف مىمى

 داوند انسان را بصورت كامل و احسن آفريده است.هاى خلقت انسان بوده و نشانه آنست كه خشگفىت

 اجتناب از آميزش جنسى زانن حائض



ْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن َو َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أَذًى فَاْعَتزُِلوا النِّساَء ِف اْلَمِحيِض َو ال تَ ْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرنَ   فَِإذا َتَطهَّ
رِينَ َحْيُث أََمرَكُ  بُّ التَّوَّاِبنَي َو ُيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ 510ُم اّللَُّ ِإنَّ اّللََّ ُيُِ

 

 اى است، از اينكنند، بگو: چيز زاينبار و آلوده" و از تو، درابره خون حيض سوال مى

______________________________ 
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ز كه اپك شدند، ا  هنگامى ووند! گريى كنيد! و اب آهنا نزديكى ننماييد، ات اپك شحالت قاعدگى، از زانن كناره رو در
كان را دوست رد، و اپست داكنندگان را دو طريقى كه خدا به مشا فرمان داده، اب آهنا آميزش كنيد! خداوند، توبه

 دارد".

ت  نيز آن را اثبا ب امروزآورد كه طهاى بسيارى به ابر مىاست، زاين آميزش در چنني حالىت، عالوه بر اينكه تنفرآور
هاى آميزشى ارىب بيمكرده، از مجله احتمال عقيم شدن مرد و زن، و اجياد يك حميط مساعد براى پرورش ميكر 

و غري  ى مردو تناسلخل عض)مانند سفليس و سوزاك( و نيز التهاب اعضاء تناسلى زن و وارد شدن خون آلوده به دا
كنند. اصوال خوىن  ىالم مها كه در كتب طب آمده است، لذا پزشكان، آميزش جنسى اب چنني زانىن را ممنوع اعاين

ماىل مجع نني احتجغذيه شود، خوىن است كه هر ماه در عروق داخلى رحم، براى تكه هنگام عادت ماهيانه دفع مى
نوان آماده حم به عخلى ر كند، و مقارن آن عروق داك ختمك مىدانيم رحم زن در هر ماه توليد يگردد، زيرا مىمى

طفه مرد است رم كه نشود، اسپشود، اگر در اين موقع كه ختمك وارد رحم مىابش براى تغذيه نطفه مملو از خون مى
شود، در ن مىذيه آهاى موجود در عروق رحم صرف تغدهد و خوندر آجنا موجود ابشد، تشكيل نطفه و جنني مى

شود و اين مهان ىارج مخغري اين صورت، بر اثر پوسته پوسته شدن خماط رحم، و شكافنت جدار رگها، خون موجود 
آيد، زيرا رحم زن ست مىخون حيض است، و از اينجا دليل ديگرى براى ممنوع بودن آميزش جنسى در اين حال به د

بيند. خداوند براى ه مىن صدمش نطفه ندارد و لذا از آگونه آمادگى طبيعى براى پذير ها هيچدر موقع ختليه اين خون
ل آميزش ني دليبه مه وبقاى نوع انسان، جاذبه خمصوصى در ميان دو جنس خمالف، نسبت به يكديگر قرار داده، 

 اذبهجاين  وجنسى لذت خاصى براى هر دو طرف دارد، وىل مسلم است، كه هدف هناىي بقاء نسل بوده، 

 405، ص: 2ن و طب، ججمموعه مقاالت قرآ

و لذت مقّدمه آن است بنابراين لذت جنسى ابيد، تنها در مسري بقاى نسل قرار گريد. در آيه دوم، اشاره زيبائى به 
توانيد اب فرمايد: مهسران مشا حمل بذرافشاىن مشا هستند بنابراين هر زمان خبواهيد مىهدف هناىي آميزش جنسى كرده، مى
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اند و اين تشبيه ممكن است براى بعضى سنگني آيد كه چرا ر اينجا زانن تشبيه به مزرعه شدهآهنا آميزش منائيد. د
اسالم درابره نيمى از نوع بشر چنني تعبريى كرده است در حاىل كه نكته ابريكى در اين تشبيه هنفته شده، در 

له هوسراىن مردان نيست، بلكه خواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انساىن نشان دهد كه زن وسيحقيقت قرآن مى
اى است براى حفظ حيات نوع بشر، اين سخن در برابر آهنا كه نسبت به جنس زن مهچون يك ابزيچه اي وسيله

افزايد: اب اعمال صاحل و پرورش فرزندان شود. سپس در ادامه آيه مىنگرند، هشدارى حمسوب مىابزى مىوسيله هوس
يش بفرستيد اشاره به آنكه هدف هناىي از آميزش جنسى، لذت و كاجموئى نيست صاحل، آاثر نيكى براى خود از پ

بلكه ابيد از اين موضوع، براى اجياد و پرورش فرزندان شايسته، استفاده كرد، و آن را به عنوان يك ذخريه معنوى براى 
را رعايت كنيد كه به اين  دهد كه ابيد در انتخاب مهسر، اصوىلفرداى قيامت از پيش بفرستيد، اين سخن هشدار مى

 نتيجه مهم، يعىن تربيت فرزندان صاحل و نسل شايسته انساىن منته شود.

 دشوارى تنفس اب افزايش ارتفاع

ماءِ  ا َيصَّعَُّد ِِف السَّ 511َو َمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه جَيَْعْل َصْدرَُه َضيِّقاً َحَرجاً َكَأمنَّ
 

ل صعود به كند كه در حاىگويد و آانن را به كسى تشبيه مراهان سخن مىگمدر اين آيه از سخىت و دشوارى زندگى  
 گردد.ىمهاى ابالىي جو است و در اثر اين صعود دچار تنگى نفس و فشار سخت بر سينه خود اليه

______________________________ 
 125(، آيه 6(. انعام )1)

 406، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

بيه به كسى قصود تشماند كه پيشني در وجه تشبيه، در آيه فوق اختالف نظر دارند برخى بر اين ابور بودهمفسران 
ايش مقدور نيست كار بر   ن اينكوشد ات پرواز كند و مانند پرندگان در آمسان به پرواز درآيد، چو است كه بيهوده مى

 گردد.شود و از شدت انراحىت نفس كشيدن بر او دشوار مىانراحت مى

تان  ايبند، اما درخ بوه رشداى اناند كه اين تشبيه مهانند حالىت است كه درختان نوهنال خبواهند در جنگل هبرخى گفته
اه خود را به شوارى ر دىت و كنند و اين درختان اتزه رشد به سخكهن سر درهم كرده راه سر برافراشنت را مسدود مى

 سازد.شن منىوىب رو خقبيل گفته شده كه هيچ كدام مفهوم آيه را به كنند مطالىب از اين فضاى آزاد ابز مى
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دن، كه موجب داخل ب ون ازوىل امروزه اب پى بردن به پديده فشار هوا در سطح زمني و تناسب آن اب فشار درجه خ
شني كاسته  پيت تفاسريهباماتعادل فشار بريوىن و دروىن است، وجه تشبيه در آيه هبرت روشن شده و ات حدودى از ا

 شده است.

ماءِ » اشتباه مفسران پيشني در اين بوده كه از تعبري  -«ِف » به كار بردن وو عني   تشديد صاداب -«َيصَّعَُّد ِف السَّ
به  « ىف»ه جاى را ب« ىلا»ژه كه اگر اين معنا مقصود بود، ابيسىت وااند درصورتىكوشش براى صعود به آمسان فهميده

از  -برد اين لفظدهد، بلكه كار و ابال رفنت را منى« صعود»فهوم م -ز نظر لغتا -«َيصَّعَّدُ » كهبرد ديگر آنكار مى
فس در سخىت، ن اى كه از شدت احساسابشد به گونهراى افاده معناى به دشوارى افتادن مىب -«تصعد»ابب تفعل 

ست او رنج  اس دردى سينه و احسبه معناى به دشوارى نفس كشيدن و تنگ« تصعد نفسه»سينه تنگ شود در لغت 
ار ىت به كبسيار سخ شود و براى هر امر دشوارهاى صعب العبور اطالق مىبر دامنه« صعد»و « صعود»هاى واژه
 رود در سوره جن آمده:مى

 407، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هركه از ايد پروردگار خود روى گرداند، او را در عقوبت دشوارى و  512َو َمْن يُ ْعِرْض َعْن ذِْكِر رَبِِّه َيْسُلْكُه َعذاابً َصَعداً 
 «.سازمترين عقوبىت دچار مى، او را به سخت513َسُأْرِهُقُه َصُعوداً  در سوره مدثر نيز آمده:« آورددرمى

ماءِ » رو معناىازاين ا َيصَّعَُّد ِِف السَّ ر تنگى رتفع جو، دچااى مهر اليه دست كه شود: او مانند كسى اچنني مى «َكَأمنَّ
كه   تسمانند كسى ا -در زندگى -نفس و سخىت و دشوارى فراوان گشته است در واقع كسى كه خدا را از ايد برده

نه( به خوىب اعجازگو )عبري تخوش درد و رنج و سخىت تنفس است لذا از اين هاى ابالىي جو قرار دارد و دستدر اليه
نگى نفس ارى و ت دشو اى فوقاىن جو فاقد وسيله حفاظىت ابشد، دچار چننيهآيد كه اگر كسى در اليهبه دست مى

 ست.بوده ا وشيدهپگردد اين جز اب اكتشافات علمى روز قابل فهم نيست، كه در آن روزگار براى بشريت مى

« توريچلى»سنجى بر دست  م كه وسيله هوا 1643اند كه هوا فاقد وزن است، ات سال پيشينيان بر اين عقيده بوده
تركيىب از   ه هواكچنني پى بردند  ( اخرتاع گرديد و بدين وسيله پى بردند كه هوا داراى وزن است هم1647 -1608)

ارد رى كه و ر فشاتوان وزن هوا را در هركجا اب مقداگازهاى خمصوصى است كه هريك وزن مشخصى دارد و مى
شار هوا در ده كه فست آمشود اكنون به دن فشار كاسته مىآورد، سنجيد و هرچه از سطح دراي ابال رومي از ايمى

د ح دراي بر بدن انسان وار مرت است مهني فشار در سطسانىت 76سطح دراي، معادل ثقل لوله عمودى جيوه به ارتفاع 
ر ، اين فشاايبد پس هرچه ابالتر رودكيلومرت از سطح دراي، اين فشار به نصف كاهش مى  5شود وىل در ارتفاع مى

 طوربه
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______________________________ 
 17(، آيه 72(. جن )1)

 17(، آيه 74(. مدثر )2)

 408، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

گردد. در آيد و رقيق مىگونه فاحشى اپيني مىهاى ابالى هوا كه تراكم هوا بهويژه در اليهآيد، بهمعكوس اپيني مى
يعىن تراكم پوشش هواىي چه از حلاظ وزن و چه از حلاظ فشار، در ميان سطح دراي ات  واقع نيمى از گازهاى هواىي،

كيلومرت   80ابشد وىل موقعى كه به ارتفاع كيلومرت مى  12كيلومرت واقع گرديده و سه چهارم آن ات ارتفاع   5ارتفاع 
ه دست آمده كه تراكم هوا تقريبا ات هاى آمساىن بآيد به وسيله شهاباپيني مى 1 /20000برسيم، وزن هوا تقريبا به 

هاى آمساىن بر اثر اصطكاك و برخورد اب ذرات كيلومرتى سنگ  350كيلومرت است، زيرا از فاصله   350حدود ارتفاع 
سازد، وىل ما فشار و گردند. هوا سنگيىن و فشار خود را از متامى جوانب بر بدن ما وارد مىور مىهوا ملتهب و شعله

كنيم، زيرا فشار خون عروق بدن ما معادل فشار هوا است و هر دو فشار خارج و داخل احساس منى سنگيىن آن را
شود، اين تعادل برهم رود و فشار هوا كم مىهاى بلند ابال مىابشند ليكن موقعى كه انسان بر كوهبدن متعادل مى

هوا كاهش ايبد، گاه خون از منافذ بدن بريون  رفته فشارشود اگر رفتهتر مىخورده، فشار داخلى از فشار خارجى بيش
دهد، سنگيىن بر دستگاه تنفسى است كه بر اثر فشار خون زند اولني احساسى كه به انسان در آن هنگام رخ مىمى

 گردد.شود و جمراى تنفس را تنگ كرده و موجب دشوارى تنفس مىبر عروق تنفسى حتميل مى

 اصول اپكيزگى تن!

 طبيعى بزنيد )عطر گل حممدى، ايس و گل مرمي( به لباس خود عطر

 اتن را اپكيزه نگه داريد )هبداشت بدن: غسل، وضو، محام، مسواك زدن(جسم

 ايد. زيرا وضو خود حصارى است از اپكى.اگر بتوانيد مهيشه اب وضو ابشيد هبرتين عمل را اجنام داده

 409، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 ا خوردن مسواك بزنيد. غذا را به اندازه خود مصرف كنيد.قبل و بعد از غذ

 جات، سبزجيات(توانيد از غذاهاى طبيعى و اتزه استفاده كنيد. )خمصوصا ميوهات آجناىي كه مى

اگر احساس كرديد كه بدن مشا كسل، تنبل و سنگني شده، روزه بگرييد ات معاجله شويد. )نسخه حضرت على عليه 
 پيشگريى از بيماريها(الّسالم براى 



 ايد سر سفره ننشينيد.* ات زماىن كه گرسنه نشده

 * كمى قبل از سري شدن دست از غذا برداريد.

 * هنگام خواب اجابت مزاج كنيد.

 ها در قرآن كرمي:عوامل موثر بر سالمت روان انسان

 رنگ سبز مسبل اسالم!

514ِحسانٍ َرفْ َرٍف ُخْضٍر َو َعْبَقرِيٍّ  ُمتَِّكِئنَي َعلى
 

 ده است.شانيده شهاى سبزرنگ پو اند كه اب هبرتين و زيباترين اپرچههاىي تكيه زدهجاىي كه هبشتيان بر ختت

دهد كه شان مىايشات نابشد. آزمها بر انسان خيلى عميق مىگويد: أتثري رنگيكى از روانشناسان بنام" اردشام" مى
ما، شادى رما و سر گتواند احساس  ها مىانسان بوجود آورد مهچنان رنگهاى تواند أتثري عميقى بر تصميمها مىرنگ

ن داده اآزمايشات نش ذارد.و اندوه را در انسان آورده و بر شخصيت انسان و ديدگاه او نسبت به زندگى أتثري بگ
 شود:ها ابعث حتريك دستگاه عصىب مىاست كه رنگ

 شود انسان احساسىابشد. رنگ آىب ابعث مخبش مىرنگ ارغواىن آرامش

______________________________ 
 76(، آيه 55(. الرمحن )1)

 410، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

شود" رنگ ا مىر دهلدابشد. اما رنگى كه ابعث اجياد سرور و عشق به زندگى سرما كند. رنگ سرخ گرماخبش مى
هاى رسنرتها و اس دكشود. هبمني دليل رنگ لبن انسان مىابشد چون هبار سبز ابعث آرامش روح و رواسبز" مى

نام" پل بآن را  دن كهابشد. جالب است بدانيم از موقعى كه رنگ پل" بلك فراير" در لناطاق عمل نيز سبز مى
 ست.ا آمده اپئني انتحار" لقب داده بودند از سياه به سبز تغيري ايفت آمار خودكشى در اين شهر بسيار

طول  ه مانندنابشد، خبش بوده چون از طول موج متوسطى برخوردار مىها خوشايند و آرامشاى چشمرنگ سبز بر 
 ابشد.موج رنگ سرخ بلند است، و نه هم مانند طول موج رنگ آىب اپيني مى
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 خواب مايه آرامش!

515َو َجَعْلنا نَ ْوَمُكْم ُسبااتً 
 

توجهى از  اى قابلقسمت ه اشاره لطيفى به تعطيل« سبات»" و خواب مشا را مايه آرامشتان قرار داد". تعبري به 
 ى اعضاىزساز ابهاى جسمى و روحى انسان در حال خواب است، و مهني تعطيل موقت سبب اسرتاحت و فعاليت

دگى براى خره آماابال وفرسوده، و تقويت روح و جسم، و جتديد نشاط انسان، و رفع هرگونه خستگى و انراحىت، 
ه مواجه بوده، ين مسألاسان اب فراگرفته، و مهيشه ان« خواب»سوم زندگى انسان را شود. اب اينكه يكىجتديد فعاليت م

شى از خبه معيىن شود كه در حلظهنوز اسرار خواب به خوىب شناخته نشده است، و حىت اينكه چه عاملى سبب مى
رود، كوت فرو سون و اعضاى تن در سك ها برهم آمده، و متامهاى مغزى از كار بيفتد، و سپس پلك چشمفعاليت

 هارد و بسان دهنوز به درسىت روشن نيست! وىل اين مسأله روشن است كه خواب نقش عظيمى در سالمت ان

______________________________ 
 9(، آيه 78(. نبأ )1)

 411، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ون آن، راكه بدچنند، كب بيماران خود را به صورت عادى تنظيم  كنند كه خوامهني دليل پزشكان رواىن تالش مى
 و نيافسرده، غمگ باىن،خوابند افرادى پژمرده، عصتعادل رواىن آن ممكن نيست. افرادى كه به صورت طبيعى منى

اى عادهالن فوقط و تواشوند نشامندند به هنگامى كه بيدار مىانراحتند، و به عكس كساىن كه از خواب معتدىل هبره
عد از جسمى ب كرى وفرود، و كارهاى خبش بسيار سريع پيش مىبينند. مطالعه بعد از يك خواب آرامدر خود مى

دردانك « ارىو اضطر  خواىب اجبارىىب»اى براى انسان به اندازه چنني خواىب مهيشه قرين موفقيت است. كمرت شكنجه
هى سالمت دت كواتد از مخواىب بسيار كم است، و بعبرابر ىبو جانكاه است و جتربه نشان داده حتمل انسان در 

اب متعادل ن يك خو آر از شود. البته آنچه درابره امهيت خواب گفته شد، منظو دهد و بيمار مىخود را از دست مى
ه جب اينك. و عهاى خمتلف استو مناسب است وگرنه پرخواىب مانند پرخورى از صفات زشت و موجب بيمارى

لذا هركس  ور گرفت توان در نظگونه حد معيىن براى آن منىها يكسان نيست، و هيچواب طبيعى براى انسانمقدار خ
 بد.دراي هاى جسمى و روحى خودابيد اب جتربه نياز خويش را به خواب اب توجه به ميزان فعاليت

اند مقاومت انسان در برابر ها بيدار مبتر اينكه به هنگام بروز حوادث سخت كه انسان انچار است مدتو عجيب
رسد، وىل پرد، و گاه به حد اقل الزم يعىن يك اي دو ساعت مىايبد، خواب از سر انسان مىخواىب موقتا افزايش مىىب

گردد، و جسم و روح انسان طلب خود را از بسيار ديده شده كه اين كمبود به هنگام عادى شدن اوضاع جربان مى
اى خواب به ها پشت سر هم بيدار مبانند، و حلظهشوند كه ماهندرت كساىن ايفت مىته بهستاند!. البخواب ابزمى
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چشمانشان نرود، و به عكس افرادى هستند كه حىت در موقع راه رفنت در كوچه و خياابن و حىت موقعى كه اب مشا 
 دهد وگويند خواب به آهنا دست مىسخن مى

 412، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

گرفتار ضايعات   انخواه خواه واگر كسى مهراه آهنا نباشد خطرانك است، وىل اين افراد مسلما افراد ساملى نيستند، 
شود ىپيدا م در انسان« خواب»گردند. خالصه اين حتول و دگرگوىن عجيىب كه به انم جسمى و روحى مى

وشش دارد، الش و كتايل به ن در برابر روشنائى متكند. انسامى« معجزه»هاى زايدى دارد كه آن را شبيه يك شگفىت
رابر نور بواب در ليل خدگردند، و به مهني شود، و متام سلوهلا آماده فعاليت مىجراين خون متوجه سطح بدن مى

ر اتريكى خون تر است، زيرا دخبشخبش نيست، وىل هر قدر حميط اتريك بوده ابشد خواب عميق تر و آرامچندان آرام
ر جهان د دليل روند، به مهنيها در يك آرامى و اسرتاحت فرو مىگردد و به طور كلى سلوله درون بدن مىمتوج

شعه صبحگاهان ستني اروند و اب خنطبيعت نه تنها حيواانت بلكه گياهان نيز به هنگام اتريكى شب به خواب فرو مى
 كنند.جنب و جوش و فعاليت را شروع مى

 اعجاز صوتى قرآن!

516رَتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِياًل َو 
 

فته در اصوات و عجاز هنست، ارسد يكى از ابعاد اعجاز قرآن كه اتكنون مورد توجه ابيسته قرار نگرفته ابه نظر مى
ئت آايت از قرا حاصل آور انشى از موسيقى و صوتآواى قرآن است. يعىن احتمال وجود أتثريات پيچيده و شگفت

وت آايت ل از تالم حاصشود؛ أتثرياتى كه از پس صوت و كالخوانندگان و شنوندگان اجياد مىو سور قرآن كه در 
ن؛ أتثرياتى از ده در آنجانيگآيد و نه از پس معاىن و حمتواى ارزمشند  قرآن و موسيقى دلنشني حاصل از آن پديد مى

 پس ساختار، و نه حمتوا.

 ر طول اتريخ، انساهنا از اينصوت زيبا و حلن نيكو به خودى خود حمرك است و د

______________________________ 
 4(، آيه 73(. مزمل )1)

 413، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

اند چه در جهت حسن امور نيكو و چه اعمال قبيح و انپسند. حىت انساهنا از حربه به عناوين خمتلف سود جسته
داشتند و اين يك واقعيت را به حركت و اي خوردن و آشاميدن وامىطريق اصوات و آوازهاى خود حيواانت اهلى 
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اى اسرارآميز و پيچيده است كه در انكارانپذير در أتثري صوت و آواز بر مستمع است. تلفيق صوت و كالم مقوله
د آايت و امي و اين در حاىل است كه احتمال وجو جهان اسالم و ايران كمرت شاهد حتقيقات بنياىن راجع به آن بوده

بيىن است كه در صورت قرائت صحيح، اجياد ارتعاشات صوتى و در هنايت حصول سور بسيارى در قرآن قابل پيش
ابشد. البته فضائل و هاى مثبت قابل كسب براى انساهنا را دارا ابشد كه فراتر از حواس قابل درك و فهم مىانرژى

 آيه: -517توان به: آية الكرسىابشد كه از مجله آانن مىلماانن مىفوائد قرائت برخى آايت و سوره قرآن مورد توجه مس

يُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا ... آيه: -518َو َجَعْلنا ِمْن بَ نْيِ أَْيِديِهْم ... ْن جيُِ  اشاره كرد. 519أَمَّ

 ىالىب منودند. آانن طاقدام به آزمايشات و حتقيقات ج 1382گروهى از پژوهشگران و پزشكان كشورمان در سال 
عمل براى  . در روزيم منودندبيمار مهسان كه نياز به عمل جراحى داشتند را به دو دسته مساوى تقس 40اين آزمايش 

ر ااتقشان دت قرآن ت آاييك گروه از آهنا از صبح زود ات حلظه عمل كه بعد از ظهر مهان روز بود به پخش تالو 
رسيد. ه گوش مىآهنا ب ااتق داى عادى حميط بيمارستان درپرداختند و براى گروه دوم اين كار را صورت ندادند و ص

ر معرض ز صبح دكه ا  سپس در هنگام عمل نتايج متفاوت و جالىب براى پزشكان و پژوهشگران حاصل آمد. گروهى
دغه كمرتى اب و دغتر و اضطر شنيدن قرائت آايت قرآن در ااتق خود بودند از آرامشى ابالتر، ضرابن قلب طبيعى

 ربرخوردا

______________________________ 
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مساىن است؟ كتاب آ  ر ايندبودند. آاي اين احساسات و اتثريات تنها انشى از شنيدن مطالب و مفاهيم اشاره شده 
 دانستند.!است آن بيماران كه معاىن آايت شنيده شده را منىچنني اگر اين

 انگيزد.برمى شنونده ده ايگردد كه در قلب خوانناين جنبه از اعجاز قرآن در درجه خنست به احساسات مبهمى برمى

آسا زهآساى شنيدن آايت وحى، خواندن اين آايت نيز داراى أتثريى معجرسد عالوه بر فوائد معجزهاما به نظر مى
 ابشد.
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 رآن توصيه شده وقفته در ات هنطور احاديث فراواىن به درست قرائت شدن آايت عرىب براى اجياد اتثري در قرآن و مهني
شويد اب اين منى ا متوجهر اىن حىت گفته شده كه اگر سواد عرىب هم نداريد و مفاهيم عميق مطرح شده در اين كتاب آمس

ه بفرا دهيد. حال  هنا گوشائت آابن عرىب و به طور كامال صحيح بپردازيد و اي به قر حال ابز هم به قرائت آايت به ز 
 پردازمي:اند مىودهمنبيان تعدادى از اين آايت قرآن اي احاديث كه به درست قرائت كردن آايت قرآن توصيه 

 قرآن ذكرى اببركت است. -

520قرآن را به ترتيل خبوان. -
 

چنني در ابشد. همىموقف  ه آن شيوه توصيه شده( ادا منودن حروف و رعايت مواردترتيل )كه خواندن آايت قرآن ب
كث و مقرآن را اب  م آمده است كه:ه الّسالق علي" در حديثى به نقل از امام صادَو رَتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِياًل  معىن آيه شريفه"

 أتىن خبواىن و صدايت را به تالوت آن زيبا كىن.

______________________________ 
 4(، آيه 73(. مزمل )1)

 415، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ابطن و هنان  وسر است لب ميقفرمايند: هبرتين ذكرها قرآن است كه اب آن فراخى سينه و امام على عليه الّسالم مى
 شود.انسان بدان وسيله نوراىن مى

و رعايت   و حروف كلمات  توان گفت، صحيح قرائت منودنقرآن، مىاب توجه به مفاد رواايت مربوط به قرائت درست 
هاى شگرف و گذارىشود كه مسفوىن اصوات كنار هم شكل گريد و توان اتثري كامل قواعد تالوت آن، ابعث مى

به  آن ظر گرفنت اصولناب در  عرىب ساز را براى انسان اجياد منايد. أتكيد بر قرائت قرآن به مهان زابنپيچيده و زندگى
 صورت مشرده و اي صوت زيبا تصديقى بر اين ادعاست.

 تيشن!مدى

امروزه اب پيشرفت تكنولوژى و اب توجه به مشغله كارى افراد و دور شدن از امور معنوى، شاهد درجاتى از اسرتس و 
شود كه قند خون و مىاضطراب در اكثر افراد جامعه هستيم. زماىن كه انسان مضطرب است، آدرانلني در بدن او رها 

شود و در ضمن حمركى براى انواع سرطان است. راه حلى كه  فشار خون را افزايش داده، موجب انقباض عروقى مى
كند، به ايد خالق بودن در متامى حلظات زندگى است كه كتاب آمساىن مسلماانن" قرآن" در اين رابطه ارايه مى

 هاى عصر تكنولوژى مثل اضطراب و اسرتس است.ز بيمارىمشخص شده هبرتين و آسانرتين روش رهاىي ا
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نتيجه پژوهشى كه در مهني رابطه اجنام شده نشان داد بني گروههاى دانشجوىي اب" توكل ابال" و" توكل اپئني" تفاوت 
تر ئنيدارى وجود دارد. دانشجوايىن كه ميزان توكل آهنا در سطح ابال بود از گروه ديگر به مراتب اضطرابشان اپمعىن

دارى بني چنني نشان داد كه مهبستگى مثبت و معىنها همبود. و توكل اب اضطراب رابطه معكوس دارد. حتليل داده
 چنني توكل به خدا و" صرب و حتمل" وجود دارد.توكل به خدا و اميدوارى و هم

 416، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 تيشن:مدى

توانيد در حالت مناز متركزى كه ابعث پيشرفت كارها شود و ... هبرتين متركز فكر را مىيعىن رسيدن به آرامش دروىن، 
خواندن بدست آوريد. در موقع مناز خواندن اگر آهسته، عميق و آرام تنفس كنيد و اب حالت ريالكس كامل مناز 

ابشد. ، هبرتين نوع مناز خواندن مىچنني متركز روى منازاتن داشته ابشيدخبوانيد و در خالء كامل فكرى بسر بريد و هم
 شويد. )جدا شدن روح از بدن و متصل شدن به اصل خود(در اين حالت مشا مستقيما به عامل روشنائى متصل مى

صبح(. در اين ساعت روز  7صبح اىل  3اجنام دهيد ) 4توانيد در صبح زود حدود ساعت هبرتين زمان متركز را مى
شومي شادماىن كنيد و وقىت كه به متركز ذكر خداوند و ايد خداوند انئل مىامى پيدا مىخباطر سكوت، فكر روشن و آر 

 كنيم.مى

 اصول اپكيزگى روان!

 هايتان را از دست خواهيد داد.آتش خشم و انتقام خود را خاموش منائيد. زيرا انرژى

 هر كارى را اب انم و ايد خداوند متعال شروع كرده و اي خامته دهيد.

وقت اناميد و كس نداشته ابشيد. هيچرى را براى رضاى خدا اجنام دهيد و انتظار تشكر و اپداش را از هيچهر كا
ابشد. در حق مردم نيكى كنيد. در متام  مايوس نشويد. به كسى اميد نبنديد، جبز خداوند متعال كه قادر مطلق مى

يد. جلوى خشم را بگرييد. نسبت به ديگران كارها، خمصوصا مشكالت و گرفتارى ها صرب و استقامت داشته ابش
افزايد. حسرت و خبل نورزيد. جلوى غرور و خودپسندى خود را بگرييد. تواضع و فروتىن، قدرت انسان را مى

 افزايد.شناخت، معرفت و علم، قدرت انسان را مى

 فزايش قدرتهاى ائمه اطهار عليهم الّسالم( ابعث اهاى مفيد )دستورالعملعمل كردن به دانسته
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ابشد( از گفنت دروغ، ىمگران گردد. در ايد دادن معلومات به ديگران خسيس نباشيد )زكوه علم، آموخنت به ديمشا مى
 رييد ودر نظر بگ خود را وزانهر كند. هر شب، كارهاى هتمت، غيبت، فحش و انسزا پرهيز كنيد، زيرا قلبتان را تريه مى

افكار منفى پر  د را ابهن خو ذيك ابر مرور كنيد و به خود منره مثبت و منفى دهيد. مثبت بيانديشيد و به هيچ وجه 
 نكنيد.

 كند.زيرا افكار به خوداتن ابزاتب مى

 اعجاز آفرينش در آايت قرآن كرمي:

 * اثر انگشت!

ْنساُن أَلَّْن جَنَْمَع ِعظاَمُه بَلى 521َأْن ُنَسوَِّي بَنانَهُ  قاِدرِيَن َعلى أَ َُيَْسُب اْْلِ
 

ا ر وابره انگشتانش ادرمي دقيكه  هايش را مجع مناييم؟، در حالتوانيم دوابره استخوانكند كه منى" آاي انسان گمان مى
 به حالت اولش برگردانيم".

كند نه به سائر ىمشاره اهاى آفرينش انسان به حالت اول برگرداندن بنان چرا خداوند بزرگ از ميان مهه شگفىت
 تر است؟!يچيدهاعضاى بدن، آاي نوك انگشتان از ساختمان پيچيده سيستم عصىب، قلب، عروق و ... هم پ

پست  رجسته وطوط بدانش بشرى در قرن هنم به راز اثر انگشت پى برد و متوجه گرديد كه سر انگشتان از خ
كه اين خطوط رىابشد طو د اين خطوط در افراد متفاوت مىبصورت مارپيچ در پوست تشكيل شده است. حنوه امتدا

يگر ا مشابه به يكدنگشت آهنشود كه اثر احىت در دوقلوها هم شباهىت اب هم ندارد و در متام دنيا دو نفر هم پيدا منى
 ابشد.

كن است دو فت. ممايواهد خطوط سر انگشتان در ماه چهارم حيات داخل رمحى شكل گرفته و ات اپاين عمر تغيري خن
 اثر انگشت ات حدودى اب هم شباهت داشته ابشند وىل

______________________________ 
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كه در طورىابشد بهكنند. هبمني دليل اثر انگشت هر فرد معرف شخصيت شخص مىگاه اب هم مطابقت منىهيچ
 شود.ت جنائى براى كشف هويت جمرمني و دزدان از اثر انگشت استفاده مىحتقيقا
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 ترين مدت حاملگى!كواته

طلب را مآن اين ابشد، قر پيش از آنكه دانش بشرى اثبات كند كه حد اقل زمان الزم براى ابردارى شش ماه مى
 بصورت روشن بيان منوده است:

ُه ُكْرهاً َو َوَضَعْتُه   522ُكْرهاً َو مَحُْلُه َو ِفصالُُه َثالثُوَن َشْهراً مَحََلْتُه أُمُّ
 

ل و شريخوارگى مدت مح متام " مادر اب رنج و زمحت او را محل كرد و ابز اب درد و مشقت او را وضع كرد و سى ماه
 بود".

ش ماه نيم، شكاعت كم  و رض بدين ترتيب اگر دوران رضاعت اي شريدهى را كه دو سال متام است از كل دوره ابردارى
 اند.توان زنده مبىمماند و اين كمرتين مدتى است كه نوزاد پس از تولد براى دوره حاملگى اي ابردارى مى

نده خواهد ز ز تولد اد پس امروزه طب نوين نيز هبمني نتيجه رسيده است يعىن اگر جنني شش ماه در رحم مادر ابش
ت گويند و اين اطفال حتتولد شوند را اطفال" زودرس" مى ماهگى 9 -6چنني اطفاىل را كه در فاصله بني ماند. اين

 گويند.هاى ويژه زنده خواهند ماند، تولد كمرت از شش ماه را سقط مىمراقبت

 انتواىن در خلقت مگس!

 وا ُذابابً َو لَوِ ُلقُ خيَْ  اّللَِّ َلْن ْن ُدونِ َن مِ اي أَي َُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعو 
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ابُب َشْيئاً ال َيْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َو اْلَمْطُلوبُ  523اْجَتَمُعوا َلُه َو ِإْن َيْسُلْبُهُم الذُّ
 

توانند مگسى منى خوانيد هرگزگوش به آن فرادهيد: كساىن را كه غري از خدا مى  " اى مردم مثلى زده شده است
ند، توانند آن را ابزپس گري د منىدست هم دهند و هرگاه مگس چيزى از آهنا برابيبهبيافرينند، هرچند براى اين كار دست

 كنندگان انتوانند و هم آن مطلوابن".هم اين طلب
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در اينجا گفته شود كه انسان امروز اب نريوى علم خود توانسته است اخرتاعاتى كند   اپسخ به يك سؤال: ممكن است
كه به مراتب از يك مگس برتر است. وسائل نقليه سريع السري ساخته كه در يك چشم برهم زدن مسافت زايدى را 

منايد، در يك حلظه حل مى ترين معادالت رايضى راكند. مغزهاى الكرتونيكى دقيقى را اخرتاع كرده كه پيچيدهطى مى
 آاي اين گفتگوها درابره انسان عصر ما نيز صادق است؟

العاده صنايع بشر است، اما مهه اينها در برابر مسأله ساخنت اين وسائل حمري العقول بدون شك، دليل بر پيشرفت فوق
را كه درابره فيزيولوژى آفرينش يك موجود زنده و خلقت حيات مسائلى ساده و پيش اپافتاده است. اگر كتىب 

كند، به دقت بررسى كنيم، خواهيم هاى بيولوژيكى يك حشره كوچك مانند مگس حبث مىموجودات زنده، و فعاليت
ديد كه ساختمان مغز يك مگس و سلسله اعصاب و دستگاه گوارش او به مراتب از ساختمان جمهزترين هواپيماها 

 .برتر است و اصال قابل مقايسه اب آن نيست

و حس و حركت موجودات زنده و توليد مثل آهنا هنوز به صورت معمائى در برابر دانشمندان « مسأله حيات»اصوال 
هاىي كه در ساختمان اين موجودات به كار رفته، خود معماهاى ديگرى است، كارى و ظرافتقرار گرفته است و ريزه

 معماهاىي كه هنوز به

______________________________ 
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العاده كوچك بعضى از مهني حشرات خود مركب هاى فوقهيچ وجه حل نشده. به گفته دانشمندان علوم طبيعى چشم
بينيم و شايد به اندازه يك سر سوزن بيش نيست از از صدها چشم است! يعىن مهان چشمى را كه ما به زمحت مى

 انمند!چند صد چشم كوچكرت تشكيل ايفته كه جمموعه آهنا را چشم مركب مى

تواند، صدها چشم كوچك كه هركدام از اى بسازد چه كسى مىجان سلول زندهبه فرض كه انسان بتواند از مواد ىب
ا را در مغز حشره هاىي است در كنار هم بچيند و رشته ارتباطى آهنآهنا خود داراى دوربني ظريف و طبقات و دستگاه

پيوند دهد و اطالعات را به وسيله آهنا به مغز حشره منتقل سازد و حشره بتواند در موقع مناسب، عكس العمل 
گذرد نشان دهد؟ آاي اگر مهه انساهنا مجع شوند، قدرت بر آفرينش چنني موجود نسبت به حوادثى كه اطراف او مى

اسرارآميز خواهند داشت؟! و ابز به فرض انسان مهه اين مسائل را عملى ظاهرا انچيز اما در واقع بسيار پيچيده و 
توان انم آن را خلقت گذاشت؟ اي تركيب و مونتاژى است از وسائل موجود در مهني جهان آفرينش؟ سازد وىل آاي مى

عمل آهنا را ابداع و شوند و انم كنند، خمرتع حمسوب مىساخته اتومبيلى را به هم مونتاژ مىآاي كساىن كه قطعات پيش
 توان گذاشت؟اخرتاع مى



ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطنٍي مُثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة ِف َقراٍر  شناسىدر خصوص جنني« اعجاز علمى قرآن» َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
َلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْواَن اْلِعظاَم حلَْماً مُثَّ أَْنَشْأانُه َخْلقاً آَخَر َمِكنٍي مُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفخَ 

اى در قرارگاهى استوار كردمي. ما انسان را از گل خالص آفريدمي و او را به صورت نطفه 524فَ َتباَرَك اّللَُّ َأْحَسُن اخْلالِِقنيَ 
 ها گردانيدمي، سپس بررا به مضغه، آنگاه مضغه را استخوان پس نطفه را به علقه تبديل كردمي و بعد علقه

______________________________ 
 13 -14(، آايت 23(. مومنون )1)
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 ها پرده گوشت كشيدمي و اب آفرينشى ديگر به آن موجوديت خبشيدمي.استخوان

 شناسى در قرآن:جنني

بوط به ات مر )زالو شكل( ساخته شده است: چندين سال قبل گروهى از مسلماانن اطالع انسان از علقه
و به دكرت مور  ى ترمجهنگليساآورى شده را به شناسى را از قرآن استخراج كردند، سپس متام اطالعات قرآىن مجعجنني

ز مؤلفني و يكى اااضر حر حال شناسى و رئيس خبش آانتومى دانشگاه تورنتو كااندا، عرضه منودند. داستاد جنني
ى قرآن ني شناسات جنشناسى است. از او درخواست شد كه ديدگاه خود را در مورد اطالعبرجسته در رشته جنني

غلب مطالب ا گفت: د چننيبيان كند. دكرت مور بعد از اينكه ترمجه آايت قرآن معرىف شده را به دقت بررسى منو 
وجه  به هيچ وشناسى است و مطابق اب دستاوردهاى جديد و مدرن علم جنني اى عاىلشناسى قرآن به گونهجنني

ر از آجناىي كه د وندارم  اى آنمغايرتى اب آن ندارد. او افزود: معدودى از آايت هم هستند كه توجيه علمى دقيقى بر 
ن نيز آو كذب  صدق توامن دراى نشده است، منىشناسى نيز در اين خصوص اشارهها و مطالعات جديد جننينوشته

 نظر دهم.

 علقه در لغت عرب به سه معىن است:

 ( خلته خون3( زالومانند 2( معلق و آويزان 1

. او در ضى نداشتآيد، هيچ پيش فر دكرت مور در اين مورد كه، جنني، در بدو امر، مانند يك زالو به نظر مى
مگري آن دو باهت چشاز ش يك زالو مقايسه كرد و آزمايشگاه، مرحله ابتدائى و ميكروسكوپى جنني را اب دايگرام

بود، از  شناختهايش انشناسى را كه اتكنون بر زده شد. در عني حال، او اطالعات جديدى از توصيفات جننيشگفت
 فت. تطابق منتگسواىل كه در قرآن و حديث آمده بود، اپسخ   80قرآن استنباط كرد. دكرت مور در مورد 
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گويد: اگر اين، شناسى قابل توجه بود. دكرت مور اين چنني مىقرآن و حديث اب آخرين دستاوردهاى علمى جنني
قدر شد، من قادر به اپسخ بيش از نيمى از آهنا نبودم چراكه منابع علمى آنها سى سال قبل از اين پرسيده مىسوال

اتليف و بعد از كسب معارف جديد از قرآن و احلاق اين معلومات به  « تكامل بشر»غىن نبود. دكرت مور كتاىب به انم 
چاپ سوم مهان كتاب را جتديد منود. كتاب مذكور جايزه هبرتين كتاب پزشكى اب يك  1982كتاب خويش در سال 

مورد استفاده قرار   شناسىنويسنده را درايفت كرد. اين كتاب به چندين زابن دنيا ترمجه و به عنوان كتاب درسى جنني
 گرفت.

كند كه انسان از نطفه ابر ايدآورى مى 11انسان از نطفه )ذره انچيزى از مايع( خلق شده است. قرآن جميد بيش از 
ماند. اين خلق شده است به معناى مقدار بسيار انچيزى از مايع كه بعد از خاىل كردن يك پيمانه در آن ابقى مى

اند كه تنها يك اسپرم از سه ميليون اسپرم )بطور ن آمده است. اخريا علوم أتييد كردهموضوع در چندين آيه از قرآ
 متوسط( براى ابرور كردن ختمك مورد نياز است.

مراحل جنيىن: از نظر علمى جنني در اولني مرحله، )معلق و آويزان( به ديواره رحم آويزان است، از نظر شكل 
كند. و در مكد، و خونش را از جفت مادر خود اتمني مىفتار كرده و خون مىشباهت به زالو داشته و مانند زالو ر 

سومني مرحله معىن آن خلته خون و خون بسته است. در مرحله علقه، كه هفته سوم و چهارم ابردارى است خون در 
 گريد.گريد. جنني اب خصوصيت خلته خون )خون بسته( ظاهر زالو را به خود مىعروق بسته شكل مى

ها قرار داد روفسور مور يك قطعه موم الستيكى را به اندازه و شكل جنني در مرحله مضغه درآورد و آن را بني دندانپ
ها آن را بندبند منوده بود كه در و به شكل )مضغه( شد و آن را اب تصوير مراحل اوليه جنيىن مقايسه كرد اثر دندان

 حكم ستون فقرات )در ابتداى شكل
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شود. ها پوشانده مىها اب گوشت اي ماهيچهدهد و استخوانگريى( است. مضغه به )عظام( استخوان تغيري شكل مى
كند. پروفسور مارشال جانسون يكى از دانشمندان برجسته امريكا، و سپس خداوند آن را به آفريده ديگر تبديل مى

هاى مراحل جنيىن شناسى از او سوال كردمي: توصيفره آايت قرآن مربوط به جننيرئيس داپرمتان آانتومى كه دراب
تواند تصادىف و اتفاقى ابشد. احتمال دارد كه حممد صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم يك ميكروسكوپ موجود در قرآن منى

ن ها بعد از حممد نىب سال پيش است در حاىل كه ميكروسكوپ قر  1400بسيار قوى داشته وىل قرآن مربوط به 
صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم اخرتاع شد و پروفسور جانسون اب لبخند گفت كه البته اولني ميكروسكوپ اخرتاع شده 

بندى مدرن مراحل برابر بزرگنماىي كند و تصوير آن هم واضح نبود. براساس نظر دكرت مور، طبقه 10قادر نبود بيش از 
شود چندان ساده و قابل فهم نيست چون اين مراحل براساس عدد جهان به كار برده مى تكامل جنيىن كه در سراسر



بندى واضح قرآن بر اپيه متايز و شكل، مناى بسيار سهل و ، وىل تقسيم2، مرحله 1اند مانند مرحله شناخته شده
يك توصيف جذاب علمى را كند بيان كرده است. اين فازهاى خمتلف تكامل جنيىن آسان مراحلى را كه جنني طى مى

 دربردارد كه بسيار قابل فهم و كاربردى است.

 424، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 گريى:نتيجه

هاى سخن حق تعاىل منودار گشته و هدف اصلى نبوده است، اعجاز علمى قرآن مربوط به اشاراتى است كه از گوشه
شيدن به زندگى انسان و آموخنت راه سعادت به او است. زيرا قرآن كتاب هدايت است و هدف اصلى آن جهت خب

خورمي، از آن جهت است كه اين سخن از منبع سرشار علم و رو اگر گاه در قرآن به برخى اشارات علمى برمىازاين
اپاين حكايت دارد. زيرا اين آايت را كسى انزل ساخته است كه راز حكمت اهلى نشات گرفته و از سرچشمه علم ىب

مندى هرچند در غري رشته ختصصى داند و اين يك امر طبيعى است كه هر دانشها و زمني مىها را در آمسانانهن
ابشد. شود كه حاكى از دانش و رشته ختصص وى مىهايش گاه تعابريى ادا مىالى گفتهخود سخن گويد، از البه

ايبند  ه اب فقاهت آشناىي دارند از تعابري وى در مىمهانند آنكه فقيهى درابره يك موضوع معموىل سخن گويد، كساىن ك
چنني است ابشد، گرچه آن فقيه خنواسته ات فقاهت خود را در سخنان خود بنماايند. همكه صاحب سخن، فقيه مى

 دهد.گونه است و هدف اصلى كالم را تشكيل منىاشارات علمى قرآن كه تراوش

گردد كه هدف اصلى از آن به دست آوردن يقني ز علمى قرآن بيان مىدر اين پژوهش تنها اشارات ابريكى از اعجا
ها را در قرآن كرمي قلىب نسبت به علم خداوند عامل به اسرار هنان و آشكارى است كه نقشه و راه سعادت ما انسان

 تضمني كنيم.بيان فرموده است. به اميد روزى كه اب عمل خالصانه به آايت قرآن كرمي سعادت دنيا و آخرت خود را 
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 اسرار پزشكى مناز شب در قرآن و حديث

525حممود غفارى
 

 نسخه جديد

ه انسان جانش را از كهارت ضمري است،  مهان ط عبادت مهمرتين راز» ِإنَّ انِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطئاً َو أَقْ َوُم ِقياًل 
ن و قرآن  عمود آ ون است آيت اّلّل جوادى آملى، كتاب اسرار عبادت. مناز چهره دي«. هرچه غري خداست اپك كند

 كرمي در ميان منازها به مناز شب امهّيت فراواىن داده است.

نبط از آايت يىن مستدرايع ز اسرار علمى و بعضا پزشكى احكام اهلى و شازپيش پرده اكند بيشهرچه علم پيشرفت مى
ّبات و ت، مستحّرمادارد و آدمى روز به روز به امهّيت و حكمت واجبات، حمقرآن كرمي و احاديث شريف برمى

مي و ر كت قرآن  و آاي« علم»برد. اين مقاله كوششى انچيز و حركىت كوچك در جهت اثبات مهسوىي مكروهات پى مى
 احاديث شريف ديىن است.

 . مناز شب در آايت و رواايت1

______________________________ 
 امعة املصطفى العاملية.ج -(. سطح سه حوزوى و كارشناس فقه و معارف1)
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اند، گرفتهاراده و تكميل اخالص، نريو مىدوستان خدا مهواره از مناز شب، براى تصفيه روح و حيات قلب و تقويت 
526َو اْلُمْسَتْغِفرِيَن اِبْْلَْسحارِ  فرمايد:پرداختند، قرآن كرمي مىو به استغفار و عبادت مى

 

داد، و مى لماانن را پرورشحاىن مسمه رو در آغاز اسالم نيز پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم اب استفاده از مهني بران
اى آفريد، مصمم، هاى اتزهقدر ابال برد كه گوئى آن انسان سابق نيستند، يعىن از آهنا انسانا را آنشخصيت آهن

 شجاع، اباميان، اپك و اباخالص.

 ؛َو أَقْ َوُم ِقياًل  َشدُّ َوْطئاً  ِهَي أَ َة اللَّْيلِ ِإنَّ انِشئَ  منايد:گونه توصيف مىسوره مزمل، مناز شب را اين 6خداوند متعال در آيه 
 «.تر استمسلما مناز و عبادت شبانه اپبرجاتر و اباستقامت»

كنيم: امام صادق در فضيلت مناز شب احاديث فراواىن در منابع ديىن وجود دارد، براى منونه به دو حديث اشاره مى
دارى را فرومگذار؛ زندهب؛ ش«ال تدع قيام الّليل فإّن املغبون من حرم قيام الّليل»عليه الّسالم به يكى از ايرانش فرمود: 

در حديث ديگرى از رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم  527دارى را ببازد.زيرا ابزنده كسى است كه شب زنده
هاى آمده است: )اشراف أمىت محلة القرآن و اصحاب الليل(؛ شريفان امت من حامالن قرآنند و اصحاب عبادت

528شبانه.
 

 اديث شريفوايد مناز شب در احف -1 -1

 ابشند:برخى ديگر از احاديث به فوايد و آاثر مناز شب پرداخته است كه به شرح ذيل مى

 ق خوش:اخال 1 -1 -1

529«.كنداخالق مىمناز شب انسان را خوش»فرمايد: )صالة الليل حتّسن اخللق(؛ امام صادق عليه الّسالم مى
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 ها:درمان بيمارى 2 -1 -1

ني قبلكم و فرمايد: )عليكم بصالة الليل فإهّنا سّنة نبّيكم و دأب الصاحلرسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى
مطردة الداء عن اجسادكم(؛ مناز شب را جبا آوريد، كه سّنت پيامرب مشاست و شيوه صاحلان پيش از مشا و دوركننده 

530هايتان.درد و بيمارى از جسم
 

 ندرسىت و راحىت بدن:سالمىت، ت 3 -1 -1

رسول  531المىت بدن است.فرمايد: )قيام الليل مصّحة للبدن(؛ بيدارى شب ابعث سحضرت على عليه الّسالم مى
 فرمايد: )صالة الليل ...خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم نيز مى

532شود.راحة االبدان(؛ مناز شب سبب آرامش بدن مى
 

 طوالىن شدن عمر: 4 -1 -1

ركعت اى نيست كه آخر شب بيدار شود و هشت مناز شب را جبا آوريد؛ هيچ بنده»فرمايد: امام رضا عليه الّسالم مى
مناز شب و دو ركعت مناز شفع و يك ركعت مناز وتر خبواند و در قنوت آن هفتاد ابر استغفار كند، مگر اينكه 

533«.دهدخداوند او را از عذاب قرب و آتش پناه داده و عمر او را طوالىن كرده و به زندگى او گشايش مى
 

 خوشبوىي بدن: 5 -1 -1

534كند.بو مىالة الليل تطّيب الريح(؛ مناز شب انسان را خوشفرمايد: )صامام صادق عليه الّسالم مى
 

 ىن چشم:روش 6 -1 -1

535سازد.فرمايد: )صالة الليل ... جتلو البصر(؛ مناز شب ديد انسان را نوراىن مىامام صادق عليه الّسالم مى
 

 نورانّيت و زيباىي چهره: 7 -1 -1

                                                           
 .10758(. ميزان الحكمة، حديث 1)  530
 .10760(. ميزان الحكمة: حديث 2)  531
 .87 /162(. بحار االنوار: 3)  532
 .87 /161(. بحار االنوار: 4)  533
 .70(. ثواب االعمال: ص 5)  534
 70(. ثواب االعمال: ص 6)  535



 : )من كثرت صالته ابلليل حسنفرمايدرسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى

______________________________ 
 .10758(. ميزان احلكمة، حديث 1)

 .10760(. ميزان احلكمة: حديث 2)

 .87 /162(. حبار االنوار: 3)

 .87 /161(. حبار االنوار: 4)

 .70(. ثواب االعمال: ص 5)

 70(. ثواب االعمال: ص 6)
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امام صادق عليه الّسالم نيز  536گردد.سيما مىوجهه ابلّنهار(؛ هركه مناز شب زايد خبواند هنگام روز زيبا و خوش
فرمايد: )صلوة الليل تبّيض و نيز مى 537كند.فرمايد: )صالة الليل حتسن الوجه(؛ مناز شب صورت انسان را زيبا مىمى

538گرداند.الوجه(؛ مناز شب روى را سفيد مى
 

 نورانّيت قلب: 8 -1 -1

فرمايد: )إّن العبد اذا ختّلى بسيده ىف جوف الليل املظلم و انجاه اثبت اّلّل رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى
كند، خدا قلب او را ب اتريك خلوت كرده، اب خداوند مناجات مىاى در نيمه شالنور ىف قلبه(؛ هنگامى كه بنده

539نوراىن خواهد ساخت.
 

 نورانّيت منزل: 9 -1 -1

ء النجوم ء ْلهل السماء كما تضىفرمايد: )إّن البيوت الىت يصلى فيها صالة الّليل تضىامام صادق عليه الّسالم مى
درخشند كه ستارگان بر اهل زمني ه شود بر اهل آمسان چنان مىهاىي كه در آهنا مناز شب خواندْلهل االرض(؛ خانه

540درخشند.مى
 

                                                           
 580(. نهج الفصاحة، ص 1)  536
 70(. ثواب االعمال، ص 2)  537
 10763(. ميزان الحكمة: حديث 3)  538
 419، ص 5(. ميزان الحكمة، ج 4)  539



 زق و روزى:افزايش ر  10 -1 -1

541«.دهدمناز شب روزى را جلب و گسرتش مى»فرمايد: )صلوة الليل جتلب الرزق(؛ امام صادق عليه الّسالم مى
 

 اى دين:اد 11 -1 -1

542«.ها استمناز شب مايه ادا شدن قرض»ليل ... تقضى الدين(؛ فرمايد: )صالة الامام صادق عليه الّسالم مى
 

 جلوگريى از كارهاى زشت و انپسند: 12 -1 -1

فرمايد: )فإّن صالة الليل منهاة عن اْلمث(؛ مناز شب انسان را از گناه رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى
543دارد.ابزمى

 

______________________________ 
 580ج الفصاحة، ص (. هن1)

 70(. ثواب االعمال، ص 2)

 10763(. ميزان احلكمة: حديث 3)

 419، ص 5(. ميزان احلكمة، ج 4)

 2 /17(. املعترب: 5)

 10763(. ميزان احلكمة: حديث 6)

 70(. ثواب االعمال: ص 7)

 10757(. ميزان احلكمة: حديث 8)
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 2 /17(. المعتبر: 5)  540
 10763(. ميزان الحكمة: حديث 6)  541
 70(. ثواب االعمال: ص 7)  542
 10757(. ميزان الحكمة: حديث 8)  543



يك  وشب است  شود و انمش انفلهايزده ركعت است: چهار مناز دو ركعىت كه جمموعا هشت ركعت مى* مناز شب 
در قنوت وتر  ودشتوصيه مى مناز دو ركعىت كه انمش انفله شفع است و يك مناز يك ركعىت كه انمش انفله وتر است،

ه از آن هفت مرتب يه(، پستوب إلأ رىّب و نفر از مؤمنني دعا و استغفار كند، سپس هفتاد مرتبه )استغفر اّللّ  40براى 
 بگويد.« العفو»مرتبه  300)هذا مقام العائذ بك من الّنار( بگويد و سپس 

ابشد گاه مىعىن سحر شب ي هبرتين زمان براى مناز شب طبق فرمايش رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم آخر
 قول(:ه، ْلّن اّلّل يمن أول إىلّ  ود: )إن آخر الليل ىف التهجد أحبّ پيغمرب گرامى صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرم

فرمايد: آخر شب براى هتجد )مناز شب( نزد من حمبوبرت است از آغاز آن، زيرا خداوند مى َو اِبْْلَْسحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن؛
544كنند.پرهيزگاران در سحرگاهان استغفار مى

 

 از شب. حتقيقات پزشكى در رابطه اب من2

 خواب 1 -2

 ب در زندگى انسانامهيت خوا 1 -1 -2

 «.و خواب مشا را مايه آرامشتان قرار دادمي»؛ 545َو َجَعْلنا نَ ْوَمُكْم ُسبااتً  فرمايد:خداوند متعال مى

 خواب،»و در حديثى از امام رضا عليه الّسالم آمده است: )إّن النوم سلطان الّدماغ، و هو قوام اجلسد و قوته(؛ 
546«.شهراير مغز است و مايه قوام و نريوى بدن

 

547«.خواب مايه آسايش تن است»فرمايد: )الّنوم راحة للجسد(؛ امام صادق عليه الّسالم مى
 

 پديده خواب يك پديده مهم آفرينش و منودارى از نظام حكيمانه آفريننده آن است.

______________________________ 
 6 /113(. دّر املنثور: 1)

 11و  10(، آيه 87(. نبأ )2)

 .20908(. ميزان احلكمة: حديث 3)
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 و خواب متناسب و آرام، راز سالمت، طول عمر و دوام نشاط جواىن است.

گويد: وظيفه تر است، مىقبولقابلاى كه بيش از مهه در مورد خواب نظريه»... گويد: ، مى548«شابريو»دكرت 
 «.دهد ات تواانىي و نريوى خود را ابز ايبد و جتديد قوا منايداساسى خواب اين است كه به بدن وقت كاىف مى

رود براى خواب عميقى كه در آن مغز نيز به خواب مى»معتقدند كه:  549«جرمي ميتسشيون»و « فرانسيس كريك»
 «.شودطّى آن بسيارى از افكار آزاردهنده و اي غري ضرورى از ذهن انسان اپك مى ابشد، وانسان بسيار ضرورى مى

راى فرد سخت و بل آهنا شد كه حتمّ اگر خواب نبود، مغز مملّو از افكار و خاطراتى مى»افزايند: اين دو دانشمند مى
ر بيدارى دگوئى فرد نهذاي آزاردهنده است؛ افكار و خاطراتى كه در صورت فراموش نشدن، سبب پريشاىن رواىن و

 «.شودمى

كننده فو برطر  يكى از وظايف مهم خواب، حّل معضالت»گويد: دانشمند روانشناس، مى« مورتون شاتزمان»
گردند به جز مىود عاابشد. ابرها مشاهده شده كه خيلى از مردم وقىت كه از حّل مشكالت خمشكالت افراد مى

 ...«.برند خواب پناه مى

 مراحل و انواع خواب 2 -1 -2

 توان خواب را به دو قسم تقسيم منود:از حلاظ علمى مى

 ( ،Orthodox sleepو معموىل) خواب آرام 1 -2 -1 -2

 ابشد:كه داراى چهار مرحله مى

 ( .Dozingآلودگى)مرحله اّول: خواب

 ( .Light sleepمرحله دّوم: خواب سبك)

______________________________ 
(1.)Shabiro ؛ استاد روانشناسى دانشگاه أدنربه در كتاب خود »Body Clock «( 1989چاپ.) 

                                                           
548  (1.)Shabiro ؛ استاد روانشناسى دانشگاه أدنبره در كتاب خود»Body Clock  « (1989چاپ.) 
 م(. 1983(.) 2)  549



 م(. 1983(. )2)
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 ( .Deep sleepمرحله سّوم: خواب عميق و سنگني)

 ( .wave sleep -Slowمرحله چهارم: امواج آرام مغزى)

 ( .Paradoxical sleep( اي متناقض)REMخواب) 2 -2 -1 -2

در نظر بگريمي، درصد هر يك از اقسام و مراحل آن به شرح  100ساعىت را  8اگر جمموع كّلى يك خواب حدودا 
 ابشد:ذيل مى

 %5آلودگى : خواب1مرحله 

 %50: خواب سبك 2خواب آرام و معموىل: مرحله  1

 %15: خواب عميق 3( مرحله 80%)

 %10: امواج آرام مغزى 4مرحله 

 REM (02 I )خواب 2

 نقش مناز شب در اجياد آسايش روحى، رواىن 3 -1 -2

 اب افسردگى REMرابطه خواب 1 -3 -1 -2

( REMامروزه دانش پزشكى به اثبات رسانده است كه يكى از عالئم بيمارى افسردگى، افزايش ايفنت زمان خواب)
بيند. و زمان بيشرتى را از ساير اشخاص خواب مى نسبت به ميزان طبيعى آن است. به عبارتى شخص افسرده بيش

 برد.( بسر مىREMدر مرحله)

( خواب را  REMاز اين جهت يك مبناى مهم در توليد داروهاى ضد افسردگى اجياد داروهاىي است كه مرحله)
اى كاهش دهند. عالوه بر اين يك روش درماىن جديد براى بيماران افسرده، بيدار نگه داشنت آهنا، بر كاهش مى

رابطه تنگاتنگى اب سالمت روحى و رواىن انسان دارد، در طول  REMابشد.* خواب( مىREMميزان)
 ( ، متام عضالت اسكلىت بدن به طرز اسرارآميزى به حالت سكون درآمده و شخص كامالREMمرحله)
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دهد و در اين حالت حالت خواب حالت بيدارى كامل را نشان مىشود و نوار مغزى شخص به جاى حركت مىىب
طور  رود. و مهان( درجه حرارت بدن و ضرابن قلب ابال مىREMاز فعاليت ابالىي برخوردار است. در طّى مرحله)

ن رود و جراين خون در آشود، دماى حرارت مغز نيز ابال مىكه اشاره كردمي حركات سريعى در چشمان فرد ديده مى
دقيقه بعد از آنكه انسان  45( حدودا REMگريد. مرحله)ايبد. خواب ديدن در اين مرحله صورت مىافزايش مى

( پس از REMايبد. مرحله)دقيقه( ادامه مى 15إىل  10شود و به مّدت كواتهى )حدود به خواب رفت آغاز مى
شود. اب اين وجود  اى و منظم تكرار مىورهشود و پس از آن در طول خواب و به طور ددقيقه متوقف مى 15ات  10

دقيقه خواهد بود و قسمت اعظم آن در  90ساعىت در اشخاص طبيعى  8( در طول يك خواب REMكل دوران)
 پيوندد.ساعات نزديك به صبح به وقوع مى

 دهد( را كاهش مىREMمناز شب خواب) 2 -3 -1 -2

اى قرار گرفته است كه بطور قابل گونهبينيم كه اين عبادت ابارزش بهمىاب توّجه به زمانبندى مناز شب و وقت آن 
شود. اب توجه به اينكه قسمت اعظم ( در اشخاص مىREMاى سبب كاهش ميزان خواب)مالحظه

پيوندد چنانچه شخص خود را ملزم به بيدارى قبل از صبح كند در ( در حواىل سحر بوقوع مىREMخواب)
( را گرفته است. از اين جهت بيدارى قبل از REMبه مرحله قابل توجهى از خواب) حقيقت جلوى ورود خود

تواند به عنوان واكسىن در پيشگريى از افسردگى و حىت داروىي در درمان صبح براى اقامه مناز شب خود به تنهاىي مى
ع خستگى الزم ( در حد تعادل براى سالمت و رفREMافسردگى مطرح ابشد. الزم به توضيح است كه خواب)

شود و نقش مناز شب منجر به مشكالت خمتلف از مجله افسردگى مى -مهان گونه كه اشاره شد -است اّما زايدى آن
 كنندهبعنوان متعادل
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 ( مطرح است.REMميزان)

 ننقش مناز شب در أتمني هبداشت خواب و اجياد آرامش عضالىن بد 4 -1 -2

 هبرتين وقت براى خوابيدن 1 -4 -1 -2

آيد اولويت بدون شك برانمه اصلى خواب مربوط به شب است، و شب به خاطر آرامشى كه از اتريكى پديد مى
گريد و سّوم اّول شب صورت مى% از خواب عميق در يك70اند بردهخاصى در اين مورد دارد. دانشمندان پى

 به خواب نرود در واقع قسمت اصلى خواب خود را از دست داده است.كه يك فرد ات نيمه شب چنان



در مورد خواب  diNburagh University« بورگادين»سال در دانشگاه  40كه بيش از « أوزولد»پرفسور 
ابشد. و يك هبرتين وقت براى خوابيدن چند ساعت قبل از نيمه شب مى»گويد: حتقيق و بررسى منوده است مى

خواهيد هنگام رفنت به ابشد. اگر مىقبل از نيمه شب برابر اب چند ساعت خواب بعد از آن مىساعت خواب 
ها زود از خواب بيدار شويد و اين كار را بصورت دائم و منظم اجنام دهيد. رختخواب بسرعت خوابتان بربد، صبح

در   550«.روز ابنشاط و شاداب شويدتوانيد هبرتين نوع خواب را براى خود فراهم سازيد و در طول بدين وسيله مى
أتثري خوابيدن قبل از نيمه شب، در اجياد شاداىب و »... آمده است:  551«خواب هنر است»؛ «النوم فن»كتاب 

 «.نشاط جسم دهها ابر بيشرت از خواب ساعات بعد از نيمه شب است

د زو »گويد: كه مى  اين نظريه»نويسد: مى« هاى رؤايهاتفسري و داللت»پژوهشگر زن در كتاب خود « دىنرييس»
 خوابيدن و صبح زود بيدار شدن انسان را سامل، پرابر، و خردمند

______________________________ 
(1.)Get better night sleep ,0991 . 

 «.أمحد رضوان»(. ترمجه 2)
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 «.يك حقيقت است« گرداندمى

 دترين وقت براى خوابب 2 -4 -1 -2

 اوقاتى كه از خوابيدن در آهنا در احاديث و رواايت هنى شده است عبارتند از:

 نگام مناز شب: يعىن يك اي دو ساعت قبل از اذان صبح.ه -الف

 نگام طلوع فجر: از اذان صبح ات طلوع آفتاب.ه -ب

 بل و هنگام غروب آفتاب و نيز بعد از آن.ق -ج

 ىن حاصل در اثر مناز شبعضالآرامش  3 -4 -1 -2

                                                           
550  (1.)p ,0991Get better night slee . 
 «.أحمد رضوان» (. ترجمه2)  551



هاىي از نرمش جنبه سجود واند، در حركات مناز اعم از قيام و قعود و ركوع گروهى از نويسندگان مسلمان كوشيده
ضالىن مادگى عت و آهاى متداول ديگر كه منجر به اسرتاحعضالىن و ورزش بدىن را جبويند و آن را اب نرمش

 شوند، مقايسه كنند.مى

 دگاه ما به آرامش عضالىن انشى از مناز، از دريچه ديگرى است.اّما دي

شب خبوابد و حدود نيم ساعت  10دانش پزشكى امروزه، به اثبات رسانده است كه اگر شخصى در حدود ساعت 
ساعت خبوابد(، در ساعت حدود يك ابمداد، در بدن او برخى مواد  7قبل از اذان صبح بيدار شود )يعىن تقريبا 

اند( انمگذارى شده« هاآنگفالني»و « هااندروفني»شوند )اين مواد به عنوان گروهى ترّشح مى« مورفني» شبه شيمياىي
هاى خمتلف بدن از مجله عضالت اسكلىت دارند و در طول روز پس از آن، منجر به آرامش و اثر مستقيمى بر قسمت

552شوند.( براى فرد مىRELAXATIONو راحىت عضالىن)
 

 صبح از 10شب خبوابد و صبح روز بعد، ساعت  12نچه شخص در ساعت حدود اّما چنا

______________________________ 
 -رباينلرسول اكا عبد به نقل از: مبحث فشار خون در حاملگى، تدريس آقاى دكرت« دكرت جميد ملك حممدى(. »1)

 استاد جراحى زانن، دانشگاه علوم پزشكى ايران.

 437، ص: 2و طب، ج جمموعه مقاالت قرآن

ىف لت گذشته ترّشح كابرخالف حا« هاآنگفالني»و « هااندروفني»ساعت خبوابد(  10خواب برخيزد )يعىن حدودا 
شخص قبلى  ساعت بيشرت از 3ن شخص حدود اب اينكه اي -شودكنند و در نتيجه، اين امر سبب مىپيدا منى

 مند نشود.ازه كاىف هبرهز آرامش و اسرتاحت عضالىن به اندا -خوابيده است

ىن او گى عضالكوفت  و درست به مهني علت است كه هرچه خواب انسان بيشرت ادامه پيدا كند، احساس خستگى و
 شود.بيشرت مى

رد نقش بسزاىي اين مو  رد درنظريى كه در اجياد هبداشت خواب و تنظيم آن دامناز پرفضيلت شب اب اثر درخشان و ىب
 دهد.زا سوق مىسوى آرامش عضالىن انشى از ترّشح اين مواد شيمياىي دروندارد و انسان را به 

برانمه زندگى خود را بر مبناى خوابيدن در (« 1شهيد مرتضى مطهرى )»بزرگان عرصه علم و انديشه مانند استاد 
خدادادى  شب و برخاسنت از خواب، حدود نيم ساعت قبل از اذان صبح تنظيم كرده بودند ات از مواهب 10ساعت 
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طهارت روح )مناز در »كتاب   -حد و حصر مناز شب، حد اكثر فيض و هبره را بربند )خاطره آقاى على الرجياىنو ىب
 «(.آاثر شهيد مطهرى(

 مضرات پرخواىب 4 -4 -1 -2

 زدگىخوابند از حلاظ رواىن گرايش به نگراىن، افسردگى و خجالتها نشان داده است كساىن كه بسيار مىبررسى
آورد، و فكر ابشد. كوچكرتين مشكالت و حوادث زندگى آهنا را به رنج مىدارند. اعتماد به نفس در اين افراد كم مى

 سازد.آهنا را به خود مشغول مى

 و بيش از ديگران در معرض اختالالت رواىن هستند.

آترواسكلروز اي تصلب »ى هاى قلىب خبصوص بيمار در خواب طوالىن و مستمر انسان در معرض ابتال به بيمارى
 گريد.قرار مى« شرايني

 438، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 كند.كه البته، سحرخيزى از خواب طوالىن و پيوسته جلوگريى مى

 ديگر فوايد سحرخيزى 5 -1 -2

 كنيم:در اينجا ديگر فوايد سحرخيزى را در پنج نكته خالصه مى

 نشاط[ 1 -5 -1 -2]

وقع مناز صبح بيدار شدن، وضو ساخنت و ادا كردن مناز صبح، سپس دعا و راز و نياز كردن، م 1 -5 -1 -2
 خبشد.شاداىب، سرزندگى و نشاط فراواىن به انسان مى

ايبد. گاز ازون حمتوى ( ، افزايش مىO 3اين نشاط و شاداىب اب استنشاق هواى صبحگاهى اتزه و مملو از گاز ازون)
منايد. اضافه بر ابشد و جّو زمني و هرآنچه كه اب آن متاس دارد را از آلودگى اپك مىى( مO 3سه عنصر اكسيژن)

شود. اين گاز هر روز موقع صبح به بيشرتين ها استفاده مىخانهاين، از گاز ازون براى ضدعفوىن كردن آب در تصفيه
 شود.رسد و اب طلوع آفتاب انپديد مىحّد خود در جّو زمني مى

گذارد، و نيز بر احساسات رواىن عميق گاز ازون أتثري فراواىن بر دستگاه عصىب مى»گويد: مى« هيم راوىابرا»دكرت 
 «.دهدأتثري مثبىت دارد و نشاط فكرى و عضالىن بدن را افزايش مى

 [ D« توليد ويتامني 2 -5 -1 -2]



منايد و سبب شود و رنگ قرمز اعصاب را حتريك مىهنگام طلوع آفتاب اشعه آن مايل به قرمز مى 2 -5 -1 -2
رسد و اين اشعه وقت به ابالترين حّد خود مىنيز در آن« اشعه فرابنفش»شود. درصد بيدارى و سرحاىل انسان مى

 توليد منايد. D« ويتامني»شود كه پوست بدن سبب مى

 [جلوگريى از سكته قلىب 3 -5 -1 -2]

اى  دهد. در مقالهدهد كه سكته قلىب غالبا در ساعات اوليه صبح رخ مىهاى علمى نشان مىبررسى 3 -5 -1 -2
از »م( به چاپ رسيده، آمده است:  1988اكترب  28در اتريخ ) Lancet« النست،»كه در نشريه پزشكى 

 ترين حدّ ينيبعد از نيمه شب فشار خون به اپ 4اىل  2ساعت 
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 «.دهدرا در اين ساعات افزايش مى MIرسد كه اين امر ابتال به سكته قلىبخود مى

هاى بنابراين، بيدار شدن در اين ساعات )يعىن اواخر شب( و اقامه مناز شب از سكته قلىب و ديگر عوارض و بيمارى
 منايد.قلىب جلوگريى مى

توان گفت هاى قلىب ارتباط تنگاتنگى اب آرامش و اطمينان روحى، رواىن دارد. لذا مىتوضيح اينكه: عوارض و بيمارى
 منايد.ها ايفا مىآرامش و اطمينان روحى حاصل از مناز شب نقش اساسى در از بني رفنت اين عوارض و بيمارى

 [مفيد بدن بودن 4 -5 -1 -2]

ها به ميكروگرم(، و شب 21رمون كورتيزول در خون به بيشرتين حّد ترّشح يعىن به )سحرگاهان، هو  4 -5 -1 -2
 رسد.ميكروگرم( مى 7ترين حّد خود يعىن )اپيني

دهد و انرژى بدن را اب افزايش هاى بدن را افزايش مىآساىي است كه فعاليتماّده معجزه« كورتيزول»اب توّجه به اينكه 
، بنابراين بيدار شدن در اين موقع )يعىن هنگام سحر( براى بدن بسيار مفيد است، و برددرصد قند خون ابال مى

 ابشد.فايده بلكه مضر هم مىخوابيدن در آن هنگام نه تنها ىب

 به توضيح بيشرتى در اين رابطه توجه فرماييد:

 [نقش مناز شب در اجياد نشاط و شادى 6 -1 -2]

 و شادىنقش مناز شب در اجياد نشاط  6 -1 -2



شاداىب و افسردگى انسان پيش از آنكه حتت كنرتل و اراده او ابشد، حتت فرمان تغيريات مواد شيمياىي، در سلسله 
شود، انسان در بدن سبب مى« دواپمني»اعصاب مركزى انسان است. به طور مثال افزايش يك ماده شيمياىي به انم 

553شود.اين ماده نيز سبب شاد شدن غري ارادى انسان مى بدون آنكه خود خبواهد، دچار افسردگى شود و كاهش
 

 شود و به اواز مجله اين مواد شيمياىي بدن كه به طور غري ارادى سبب شادى انسان مى

______________________________ 
 «.دكرت پورافكارى»، سادوك، ترمجه فارسى «روانپزشكى كاپالن(. »1)
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ل بدن در داخ يزان آنمطور كه اشاره كردمي ابشد، اين ماده مهانمى« كورتيزول»خبشد، نظري مىشعف و نشئه ىب
 ايبد.انسان در ساعات سحرگاهى بشدت افزايش مى

و اشك بر زندگى شود كه ىباى نصيب او مىكنندهدر صورت بيدارى انسان در اين ساعات، لذت و شعف سرمست
 ل روز أتثريگذار است.در متام طو 

، در شكى استلمات پز در ساعات سحر و ارتباط آن اب سرخوشى صبحگاهى، كه امروزه از مس« كورتيزول»افزايش 
معرىف « از شبوايد منحر و فساسرار »واقع توجيه قابل توجهى بر مهه مضاميىن كه در فرهنگ، ادب و عرفان پريامون 

 دهد.شوند، ارائه مىمى

سردگى و آورد و افمى دارى براى انسان شادى و شعف به ارمغانزندهيب واضح است، مناز شب و شبو به اين ترت
 زدايد.مردگى را از روح و جان او مىدل

 گريىنتيجه 7 -1 -2

زيولوژى بدن رايط فيامى شايست كه متناسب اب متگونهبندى مناز شب بهشود كه زماناز مباحث اين خبش استفاده مى
ها منايد و شب ّلم عمله و سهاى رسول گرامى اسالم صّلى اّلّل عليه و آلشد، و اگر چنانچه يك فرد به توصيهابمى

م اى بدن خود فراهط را بر شراي زود خبوابد و قبل از طلوع فجر بيدار شود هبرتين هبره را از خواب برده و مفيدترين
 منايد.ىسازد، و آفات فراواىن را از جسم و جان خود دفع ممى

 هورمون مالتونني 2 -2

 مالتونني چيست؟ 1 -2 -2
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كند. رشد و تنظيم هاى ديگرى را در بدن تنظيم مىابشد. كه هورمونهاى بدن مىمالتونني، يكى از هورمون
 وساز بدن، تنظيم قند خون، واكنش در برابر ترس و ...سوخت

 شوند. منشأ اساسى هورمونمىها تنظيم هاىي از بدن هستند كه توسط هورمونفعاليت

 441، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 ابشد.آل واقع در مغز مىمالتونني، غّده پينه

 عامل و زمان ترّشح هورمون مالتونني 2 -2 -2

جالب توجه آن است كه هورمون مالتونني در اپسخ به اتريكى و فقط »گويد: در اين رابطه مى« فتيحى»دكرت 
هورمون مالتونني به طور ميانگني از «. ابشدشود و مقدار و درصد آن هنگام شب ده برابر روز مىترّشح مىها شب

ايبد. اين مّدت زمان در افراد خمتلف به شب شروع به ترّشح منوده و ات نيمه شب ادامه مى 9يعىن  21حدود ساعت 
كند. اگر ن مالتونني به خواب و بيدارى ما كمك مىمنايد. هورمو تناسب شرايط روحى و جسمى آهنا تغيري اندكى مى

چنانچه فرد در هنگام ترّشح هورمون مالتونني به خواب نرود و بيدار ابشد، ممكن است اين بيدارى، ترّشح هورمون 
 مالتونني را كاهش دهد و بر بدن او أتثري منفى بگذارد، و خواب او را پس از آن انخوشايند گرداند.

 ب عامل افزايش ترّشح هورمون مالتوننيمناز ش 3 -2 -2

 دهد.كند مناز ترّشح هورمون مالتونني را افزايش مىاجنام شده كه اثبت مى« مصر»هاىي در كشور حتقيقات و بررسى

رفتار هر شخص در »)متخصص ميكروبيولوژى و تغذيه( در گزارشى علمى آورده است: « مدحت الشامى»دكرت 
رمون مالتونني در بدن او أتثري فّعال دارد، و در بروز آاثر پريى روى او نيز نقش بسزاىي زندگى بر ميزان ترّشح هو 

 «.دارد

گونه داروىي ندارد؛ بلكه استفاده از شيوه ترّشح هورمون مالتونني در بدن انسان نياز به استفاده از هيچ»افزايد: وى مى
سازى آرامش تواند اب فراهمت و عادات انپسند مىصحيح زندگى، خصوصا اجنام عبادات و دورى از كردارهاى زش

 شكى نيست كه هبرتين مظهر عبادت«. روحى و رواىن، بر افزايش ترّشح اين هورمون أتثري شگرىف داشته ابشد
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تواند آرامش روحى و ز شب مىترين منازها، مناز شب، بنابراين چه عبادتى مهچون منامناز است و يكى از پرفضيلت
 رواىن براى انسان به ارمغان بياورد؟!



توان آن را هبرتين عامل براى در نتيجه اب توجه به ويژگيهاى مناز شب و آرامش و آسايش روحى حاصل از آن مى
 افزايش ترّشح هورمون مالتونني قلمداد منود.

 وظايف هورمون مالتونني 4 -2 -2

 P-«هافرى راديكال»هاى خمتلف بدن در برابر اثرات مّسى مون مالتونني حمافظت از سلولاز مهمرتين وظايف هور 
؛ پر واضح است كه مهه اعضاى بدن بدون استثنا به اكسيژن  Free) radicalsهاى آزادها اي راديكالفرى راديكال

وساز مواد اب مواد و نيز سوخت ذرات زائد برجاى مانده از پيوند و واكنش اكسيژن« فرى راديكاهلا»نياز دارند. 
آيند و اثرى مسى و خمّرب از خود به جا ابشند. اين ذرات از بدترين دمشنان بدن بشمار مى)متابوليسم( در بدن مى

كه ماده ژنتيكى دربرگرينده برانمه وراثىت مؤثر بر رشد و فعالّيت سلوهلاست، و از بني رفنت   DNAگذارند. ختريبمى
هاى ها، خون، پوست و اعضاى ديگر بدن وجود دارند. و ابتال به بيمارىدر ساختار اصلى ماهيچهها كه پروتئني

هاى ريوى مهچون هاى قلىب، بيمارىهاىي مهچون تصلب شرايني، سرطان، بيمارىمربوط به كهنساىل و بيمارى
وچروك صورت و پريى زودرس و ... ، زخم معده، آلزامير، اپركينسون و نيز چني«مرواريد چشمآب»، بيمارى «آمفيزم»

دهد، وىل اب اين حال % از وزن كّلى بدن را تشكيل مى2آيند. مغز انسان ها به مشار مىاز اثرات خمّرب فرى راديكال
بيش از « فرى راديكال ها»شود منايد. اين امر سبب مىيك پنجم از مقدار كّل اكسيژن استنشاق شده را مصرف مى

ابشد  مى« اسيدهاى چرب»ر مغز توليد شوند. عّلت ديگر آن اين است كه مغز انسان مملو از هرجاى ديگر بدن د
 به آهنا عالقه فراواىن دارند و« هافرى راديكال»كه 
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ى مغزى بيش از مهه در ايبند. در نتيجه سلول هارابيند، لذا بسرت خوىب در مغز براى خود مىهاى آهنا را مىالكرتون
هاى مغز در ابشد كه سلولگريند؛ و اين امر از اين جهت پرامهيت مىقرار مى« هافرى راديكال»معرض ختريب 

 ابشد.مى Pشوند.صورت انبودى ابزسازى منى

 ديگر وظايف هورمون مالتونني به طور خالصه عبارتند از:

ها غده گذارد، بعضى از اين غدههاى بدن أتثري مىبسيارى از غدهكننده و اساسى بر بعنوان يك هورمون حتريك -1
 ابشند.فوق كليه و غّده هيپوفيز مى

 كند.كننده دستگاه اميىن بدن عمل مىبصورت هورمون تقويت -2

 كند.بر فرآيند خواب أتثري گذاشته و آن را تنظيم مى -3



هاى خمتلف بر روى سال جتربه در اجنام آزمايش 40ز ه بيش اك  -استاد دانشگاه تكزاس آمريكا« رايرت»پرفسور 
گ، هورمون وچك و بزر كدر مهه موجودات زنده، اب ساختارهاى ساده و پيچيده،  »گويد: دارد، مى -هورمون مالتونني

 هانون معّيىن شبام و قااس نظها سال است كه تغيري نيافته و براسمالتونني اب يك تركيب واحد وجود دارد و ميليون
ارد. داساسى  ه نقشهاى مهه موجودات زندشك اين هورمون در سلولگردد. ىبشود و روزها انپديد مىترّشح مى

تونني يكى از ورمون مالتوان گفت كه هامروزه پس از هزاران حتقيق و بررسى علمى كه بر اين هورمون اجنام شده مى
ندرسىت تالمت و ست از احل عمر، نقش اساسى در حمافظآيد و در مهه مر ترين مواد در بدن انسان بشمار مىفعال

دهد. خواب انسان را مى ها را افزايشها و ويروسكند. هورمون مالتونني، مقاومت بدن در برابر ميكروببدن ايفا مى
هاى رىى از بيماپيشگري  برد. درخواىب كه گريبانگري بسيارى از مردم است، از بني مىگرداند و پيامدهاى ىبنيكو مى

 «.گرداندىت مى تندرسوأم ابتهاى قلىب و سرطان نقش اساسى دارد و زندگى انسان را اپيدار و خمتلفى مهچون بيمارى
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 كندمناز شب دستگاه اميىن بدن را تقويت مى 5 -2 -2

تر ابشد بلكه فعاليىت فراىى بدن متنها يكى از مواد دفاع گومي كه مالتونني نهگويد: اب اطمينان مىمى« رايرت»پرفسور 
ماّده »و اپنصد برابر  Glutathione« گلواتثيون»و پنج برابر  E« ويتامني»از اين دارد. كاراىي مالتونني دو برابر 

برابر  ز بدن درااعى، رسد كه مالتونني ... بعنوان اولني عنصر مكانيسم دفابشد. به نظر مىمى DMSO« صنعىت
كه   -( LDL)ار مضرّ ل بسيمنايد. اضافه بر مهه اينها، مالتونني در مقابل كلسرتو ها حمافظت مىخطرها و بيمارى

 كند.قاومت كرده و اب آن مبارزه مىم -شودسبب تنگى رگها مى

حتقيق و « آلپينهغّده »دو پژوهشگرى كه در مورد « كونىت»و « ملاسرتوىن»هاى به چاپ رسيده در حتقيقات و بررسى
گذارد چراكه اب هورمون مالتونني بر دستگاه اميىن و دفاعى بدن بسيار أتثري مى»آمده است:  554كنند،بررسى مى

)كه يك نوع گلبول سفيد هستند و در مكانيسم دفاعى بدن نقش فّعال و اساسى دارند ارتباط  T« هاىلنفوسيت»
 «.مستقيم دارد(

دهند، هورمون مالتونني بر قدرت م به چاپ رسيده نشان مى 1994نيز كه در سال  هاى ديگرىحتقيقات و بررسى
555افزايد.مى« هاى ابلغمونوسيت»و تواانىي 

 

ه وهشگران اقدام بى از پژ منايد؛ گروهبراى اثبات اينكه مالتونني دستگاه اميىن بدن و سيستم دفاعى او را تقويت مى
ر دو سپس آهنا را   دادندالتوننيمآورده و به برخى از آهنا مقدار كمى از هورمون اجنام آزمايشى منودند، تعدادى موش 

 ها داده شدهبه آن التوننيمهاىي كه هورمون قرار دادند، آن دسته از موش« زامّسى، شيمياىي و سرطان»معرض مواد 

                                                           
554  (1.) 89- 24 :18 ،1995،Journal of pineal research  م به چاپ رسيد. 1995در سال 
 »  Journal of immunology ,4991 :1762 ,351-08«(. به نقل از:.2)  555



______________________________ 
(1 .)89- 24 :18 ،1995،Journal of pineal research  م به چاپ رسيد. 1995در سال 

 » Journal of immunology ,4991 :1762 ,351 -08« .(. به نقل از:2)
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 ها به سرطان مبتال شدند.كه بقّيه موشسامل ماندند درصورتى

و اب « ى راديكالفر »ى رّات مسّ جلوگريى از ذاب توجه به أتثري هورمون مالتونني بر دستگاه اميىن بدن و نقش آن در 
مؤثر در تقويت  ا عاملىشب ر  توان مناز ملكوتىابشد، مىتوجه به اينكه مناز شب عامل افزايش ترّشح اين هورمون مى

 دستگاه اميىن بدن برمشرد.

و ائمه اطهار: پى  سان به حقانّيت و اعجاز علمى سخن رسول گرامى اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلمو بدين
فرمايد: )عليكم بصالة الليل فإهّنا سّنة نبّيكم و دأب الصاحلني برمي*.* رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مىمى

قبلكم و مطردة الداء عن اجسادكم(؛ بر مشا ابد به اقامه مناز شب، كه آن سّنت پيامرب مشاست و شيوه صاحلان پيش 
556و بيمارى از جسمهايتان. از مشا و دوركننده درد

 

557فرمايد: )قيام الليل مصّحة للبدن(؛ بيدارى شب ابعث سالمىت بدن است.حضرت على عليه الّسالم نيز مى
 

 ز شب بر سلوهلاى مغزأتثري منا 6 -2 -2

هاى سلولز، از ون در مغبرد اين هورممهان گونه كه اشاره شد مناز شب ميزان هورمون مالتونني را در بدن ابال مى
زسازى خنواهند بودى ابرت انهاى مغز در صو منايد، اين امر از اين حلاظ حائز امهّيت است كه سلولمغزى حمافظت مى

 شد.

دارد نريوى فكر و ن مىدر اما اضافه بر اينكه سلوهلاى مغزى را از گزند آسيب« دارىزندهشب»ايبيم كه رو درمىازاين
 سازد.مىانديشه را نيز تقويت و شكوفا 

 تقويت بيناىي مناز شب و 7 -2 -2

 هاى چشم حمافظت منوده ويكى از علل وجود مالتونني در چشم آن است كه از سلول

                                                           
 10758(. ميزان الحكمة، حديث 1)  556
 10760(. ميزان الحكمة: حديث 2)  557



______________________________ 
 10758(. ميزان احلكمة، حديث 1)

 10760(. ميزان احلكمة: حديث 2)
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 Cataract« مرواريدآب»كند و موجب ابتال به بيمارى ه ديد را خمتل مىك  -سى اي كپسول چشماز كدر شدن عد
 كند.جلوگريى مى -شودمى

 فرمايد:ىكالم نوراىن امام جعفر صادق عليه الّسالم نيز به اين حقيقت اشاره دارد آجنا كه م

558سازد.مى)صالة الليل ... جتلو البصر(؛ مناز شب ديد انسان را نوراىن 
 

 نقش مناز شب در طول عمر و زيباىي چهره 8 -2 -2

ارى از لول مقدسدر هر  ابشند، خباطر مهني خداوند متعالمى« هافرى راديكال»هاى بدن در معرض هجوم مهه سلول
ن وجود فاعى بدمواد د ديگر وبسا اگر اين هورمون هورمون مالتونني قرار داده است ات از آهنا حمافظت منايد و چه

 ماند.ساعت بيشرت زنده منى انسان چندين -طور كه پرفسور رايرت اشاره كردمهان -نداشتند

هاى مربوط به  مارىابتال به بي -هاى گذشته گفتيمطور كه در حبثمهان -«هافرى راديكال»يكى ديگر از اثرات ذرّات 
شوند. از آجنا كه س مىزودر  وچروك صورت و پريىكهنساىل و پريى مهچون آلزامير و اپركينسون و نيز سبب اجياد چني

ين عامل ابشد، و مهمرت مى« هافرى راديكال»كننده اب هورمون مالتونني از مؤثرترين عوامل پيشگرينده و مقابله
ها و يمارىبداينده امل ز عتوانيم مناز شب را هبرتين ابشد، مىدارى و اقامه مناز شب مىزندهدهنده آن شبافزايش

معارف و علم   ما كهن ديىنوچروك صورت و سبب اجياد نشاط و جواىن معرىف مناييم. پيشواايمظاهر پريى مهچون چني
ب توصيه شبه اقامه مناز  مهواره ود رااند و پريوان خبردهاند قرهنا پيش به اين حقيقت پىخود را از وحى اهلى اهلام گرفته

دا صّلى اّلّل خاند*.* رسول هحفظ جواىن، طول عمر، شادى و نشاط معرىف كردمنودند و آن را بعنوان هبرتين عامل مى
 فرمايد: )من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلّنهار(؛عليه و آله و سّلم مى

______________________________ 
 .70(. ثواب االعمال: ص 1)

                                                           
 .70(. ثواب االعمال: ص 1)  558
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559گردد.سيما مىند هنگام روز زيبا و خوشهركه مناز شب زايد خبوا
 

و نيز  560كند.فرمايد: )صالة الليل حتسن الوجه(؛ مناز شب صورت انسان را زيبا مىامام صادق عليه الّسالم مى
561گرداند.فرمايد: )صلوة الليل تبّيض الوجه(؛ مناز شب روى را سفيد مىمى

 

اى نيست كه آخر شب بيدار شود و هشت مناز شب؛ هيچ بنده بر مشا ابد به»فرمايد: امام رضا عليه الّسالم مى
ركعت مناز شب و دو ركعت مناز شفع و يك ركعت مناز وتر خبواند و در قنوت آن هفتاد ابر استغفار كند، مگر اينكه 

562«دهدخداوند او را از عذاب قرب و آتش پناه داده و عمر او را طوالىن كرده و به زندگى او گشايش مى
 

 حمافظت از قلب 9 -2 -2

 اواسط ظهر رخ صبح اىل 6هاى اورژانسى و خطرانك قلب معموال ساعت دهد بيشرتين حالتها نشان مىبررسى
ل خود حّد اق التونني بهمرسند. اين عوارض غالبا در هنگامى كه ترّشح صبح به اوج خود مى 9دهند و در ساعت مى

 دهند.رسد، رخ مىو اي به صفر مى

 تونني در ساعاترّشح مالكه ت  توان گفت مالتونني در حمافظت از قلب أتثري بسزاىي دارد. قابل ذكر استمى در نتيجه
 رسد.مى ترين حّد خودرسد و در آن هنگام فشار خون و نبض به اپينياّوليه نيمه شب به اوج خود مى

 شاطنپيشگريى از افسردگى و اجياد شادى و  10 -2 -2

كنند و روزها مى ها فعالّيتدهد افرادى كه شبت اجنام شده بر روى افراد خمتلفى نشان مىها و حتقيقاآزمايش
 هاى رواىن و افسردگى مبتالخوابند بيش از ديگران به بيمارىمى

______________________________ 
 580(. هنج الفصاحة، ص 1)

 70(. ثواب االعمال، ص 2)

 10763(. ميزان احلكمة: حديث 3)
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 87 /161. حبار االنوار: (4)
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شده و متايل بيشرتى به خودكشى دارند، نتايج اين حتقيقات نشان داد كه ترّشح مالتونني در اين افراد كمرت از كساىن 
563كنند.است كه روزها كار مى

 

 خواىب و پيشگريى از سرطانحّل مشكل كم 11 -2 -2

برند. خواىب انشى از ترّشح كم مالتونني رنج مىشود كه از ىباصالح الگوى خواب در كساىن مى مالتونني ابعث
كننده ساعت و مقدار خواب افراد اند كه مالتونني ساعت بيولوژيكى بدن را كه تعينيحمققان هلندى به اتزگى درايفته

رفتند و چندين ابر نيز طّى شب ر به خواب مىها بسيار ديآورد. مطالعه روى افرادى كه شباست حتت كنرتل در مى
شدند نشان داد در صورت جتويز مالتونني به اين افراد كيفّيت خواب آهنا هببود ايفته و مهچنني تعداد دفعات بيدار مى

564شود.بيدار شدن طّى شب نيز كمرت مى
 

ن هستند )براى ه هورمو بسته بآهناىي كه واها خمصوصا اضافه بر اين: مالتونني در پيشگريى و درمان بعضى از سرطان
 مثال سرطان پستان، سرطان پروستات( مؤثر و مفيد است.

 هش ترّشح مالتوننيعوامل كا 12 -2 -2

 دو عامل مهم براى كاهش ترّشح مالتونني وجود دارد كه عبارتند از:

 بش نورات -2پرخورى  -1

 ني در بدنتونچگونگى اجياد ابالترين حّد طبيعى مال 13 -2 -2

 ابشد.بيكروگرم( مى 150 -50ابالترين حّد طبيعى مالتونني در خون )

 رساند:رعايت موارد زير ترّشح مالتونني را به ابالترين حّد خود مى

 وزها حد اقل به مّدت يك ساعت خود را در معرض اتبش نور آفتاب قرار دهيم.ر  -1

______________________________ 
 چاپ عربستان. -«اجلزيرة»نشريه  (. به نقل از1)

                                                           
 چاپ عربستان. -«الجزيرة» (. به نقل از نشريه1)  563
 . Sleep(. خبرگزارى ايسنا، واحد علوم پزشكى ايران به نقل از نشريه2)  564
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ها اجنام هاى خانگى خود را در كنار پنجرهها راه دهيم، و فعاليتنور آفتاب را به اطاقهاميان از طريق ابزكردن پرده -2
 دهيم.

 ها روشناىي حمل سكونت را كاهش دهيم.ات حد امكان شب -3

 ساعت(. 8 -6به اندازه كاىف خبوابيم. ) -4

، اسيد نيرتيك، كلسيم و منيزمي، كه در واقع خرما، حمتوى مهه اين عناصر  B 6خوردن غذاهاى دربرگرينده ويتامني -5
 ابشد.مى

 شب خواندن است.از مهه مهمرت زود خوابيدن و سحرخيز بودن و مناز  -6

شود و ديگر عوامل ذكر شده صفاى روحى و نشاط رواىن كه در هنگام مناجات و راز و نياز اب خداوند اجياد مى
 دهد.ترّشح هورمون مالتونني را افزايش مى

 منحصر منود، بلكه ممكن است عوامل پزشكى« مالتونني»توان به افزايش ترّشح البته فوايد پزشكى مناز شب را منى
شوند كه علم امروزى اتكنون پرده از اسرار فراوان ديگرى در مناز شب هنفته ابشند كه سبب بروز آاثر و فوايدى مى

 آهنا برنداشته است.

 طهارت مناز )وضو، غسل و تيمم( 3 -2

 فلسفه پزشكى وضو 1 -3 -2

روز، سطح خارجى پوست را هها آن هم پنج ابر و اي الاقل سه ابر در شباناز نظر هبداشىت شسنت صورت و دست
برد و هاى پوسىت و سلول هاى از بني رفته در سطح پوست را از بني مىهاى خارج شده از روزنهاپكيزه و ميكروب

 اى در نظافت بدن دارد.اثر قابل مالحظه

 اسالم اين اپكى و اپكيزگى را جزئى از فرائض و واجبات شرعى دانسته است.

دهد كه ميكروهباى موجود در بيىن، دهان، گلو و ديگر اعضاى كساىن كه ام شده نشان مىهاى اجنحتقيقات و بررسى
 خوانند بسيار بيشرت از كساىن استغري مسلمانند و مناز منى
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 گريند.گزارند و مهواره وضو مىكه مناز مى

 بر اعصاب أتثري وضو 1 -1 -3 -2

زانه لّيت رو الش و فعاتدارد. «* اپرامسپاتيك»و « اعصاب مسپاتيك»پوست بدن اثر خاصى در تعادل  متاس آب اب
 ممكن است اين تعادل را هبم زند**.

هاى دستگاه طراف متامااين دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در «: اپرامسپاتيك»و « مسپاتيك»* اعصاب 
بدن  هاى خمتلفستگاهو به فعاليت واداشنت د« تند كردن»اب مسپاتيك اند، وظيفه اعصداخلى و خارجى گسرتده
گرى بيل و دياتوم« ازگ»فعاليت آهناست، در واقع يكى نقش « كند كردن« »اپرامسپاتيك»است، و وظيفه اعصاب 

 كند.ر مىتعادل كاهاى بدن بطور مرا دارد، و از تعادل فعاليت اين دو دسته اعصاب نباتى، دستگاه« ترمز»نقش 

** مطلب ديگر آنكه احاديث شريف به كراهت خشك كردن آب وضو اشاره دارد در كتاب عروة الوثقى آمده است: 
ابشد. و يعىن: آب وضو را بوسيله حوله اي اپرچه، خشك منودن مكروه مى 565«يكره التمندل بل مطلق مسح البلل»

د: )من توضأ و متندل تكتب له حسنة، و من توضأ و مل فرمايدر حديثى از امام صادق عليه الّسالم آمده است كه مى
اى( هركس وضو بگريد و پس از آن )بوسيله حوله اي اپرچه»؛ 566يتمندل حىت جيف وضوؤه تكتب له ثالثون حسنة(

شود و هركس وضو بگريد و خود را خشك ننمايد ات زماىن كه آب خود را خشك منايد، يك حسنه براى او ثبت مى
 «.گرددد، سى حسنه براى او ثبت مىوضويش خشك گرد

 در اينجا ممكن است، كراهت خشك منودن آب وضو از آن جهت ابشد كه در اثر

______________________________ 
 111، صفحه «عروة الوثقى(. »1)

 1258، حديث 474، ص 1(. وسائل الشيعة: ج 2)
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شود؛ در نتيجه ىيته مبر سطح پوست بدن اصطكاك اجياد شده و سبب توليد جراين الكرتيس مالش حوله اي اپرچه
 رود.از بني مى« اپرامسپاتيك»و « اعصاب مسپاتيك»تعادل حاصل در 

 گريىنتيجه 2 -3 -2

كساىن كه هره  بودن چ وراىننبرمي يكى از عوامل تندرسىت، سالمىت، سفيد و اب توّجه به فوايد ذكر شده وضو پى مى
 ابشد.ز شب مىى منادارى و وضو ساخنت برازندهگذارند، شبابشند و مهواره مناز شب را برجاى مىسحرخيز مى

فرمايد: )من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلّنهار(؛ هركه مناز شب زايد رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى
567دد.گر سيما مىخبواند هنگام روز زيبا و خوش

 

568گرداند.فرمايد: )صلوة الليل تبّيض الوجه(؛ مناز شب روى را سفيد مىامام صادق عليه الّسالم نيز مى
 

 ر بدنأتثري روح و روان ب 4 -2

نشان  «أتثري روح و روان بر جسم انسان»در مورد ( « WHOسازمان جهاىن هبداشت)»حتقيقات  1 -4 -2
معه بشرى ( ، در جاMorbidity«)حالت مرضى»اجياد و افزايش دهد كه در قرن اخري مهمرتين علل مى

 ابشند.هاى روحى و رواىن مىبيمارى

به « حالت مرضى»هاى رواىن ذيل سبب اجياد و افزايش دهد بيمارىاز اين حتقيقات نشان مى 569گزارش حاصله
 ابشد:تناسب سّن بيماران در سطح جهان مى

______________________________ 
 .580(. هنج الفصاحة، ص 1)

 .10763(. ميزان احلكمة: حديث 2)

به چاپ ( Harvard University)ها در دو جلد توسط انتشارات دانشگاه هاروارد(. اين حتقيقات و بررسى3)
 رسيده است.
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 ( .Bipolar disorderطىب)اختالل دو ق -( . بDepressionافسردگى رواىن) -الف

                                                           
 .580(. نهج الفصاحة، ص 1)  567
 .10763(. ميزان الحكمة: حديث 2)  568
 ( به چاپ رسيده است. Harvard Universityها در دو جلد توسط انتشارات دانشگاه هاروارد)(. اين تحقيقات و بررسى3)  569



 ( .Schizophreniaيزوفرىن اي جنون جواىن)ش -عتياد به مواد الكلى. دا -ج

  (Obsessive compulsive disorderاى:)اضطراب وسوسه -ه

ى كاسته افسردگ دليل در اين گزارش نيز اشاره به اين مطلب شده كه از هر ده سال از عمر انسان يك سال به
 شود.مى

، به اين نتيجه «مريالند»در اايلت « جان هاپكينز ابلتيمور»بررسى اجنام شده توسط دانشگاه  طىّ  2 -4 -2
ابشد. برخالف اعتقاد هاى قلىب، در افراد افسرده چهار برابر افراد معموىل مىرسيدند كه درصد عوارض و بيمارى

570ارتباطى اب دارو و درمان ندارد. ابشد وبسيارى عامل اين عوارض قلىب فقط و فقط افسردگى و حالت رواىن مى
 

الى كلسرتول درصد اب يات وهاى قلىب به مهان اندازه كه مصرف دخانپژوهشگران معتقدند، افسردگى در بروز بيمارى
 كند.خون و فشار خون ابال، مؤثرند، نقش ايفا مى

برند ىماز افسردگى رنج  نيز حاكى از آن است كه زانىن كه« سازمان جهاىن هبداشت رواىن»حتقيقات  3 -4 -2
ابشند. )در اين بيمارى ابفت مى Osteoprosis«پوكى استخوان»بيش از زانن معموىل در معرض ابتال به بيمارى 

زانن مبتال به  فتند كهدراي شود.( پژوهشگران اين سازمانها مىاستخواىن از بني رفته و منجر به شكنندگى استخوان
ى حيه لگن و قسمت ابال% از تراكم و فشردگى ابفت استخوان ان15اىل  10حدود  ماه 3بيمارى افسردگى بعد از 

 گرديد كه تراكم  مشاهده يستندنسّن آهنا كه دچار افسردگى اند. و در مقايسه اب زانن همساقهاى خود را از دست داده
 ابشد.ى% كمرت از زانن غري افسرده م5 /6و فشردگى جرم ستون فقرات زانن مبتال به افسردگى 

______________________________ 
 ابشد.م مى 1994م اىل  1981هاى اجنام شده طّى ساهلاى (. نتايج بدست آمده، حاصل بررسى1)
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سان را بيش در بدن ان«  Cortisolهورمون كورتيزول»افسردگى درصد ترّشح »گويد: مى« ديويد مايكلسون»دكرت 
 «.گذاردها أتثري منفى مىدهد كه اين امر روى استخواناز حد افزايش مى

 medicine Newحتقيقات جديدى در نشريه پزشكى)»گويد: مى« هريبرت بنسون»دكرت  4 -4 -2
England of Journal:انگلستان به چاپ رسيده حاكى از آن است كه ) 

                                                           
 باشد.م مى 1994م الى  1981هاى انجام شده طى  سالهاى تايج بدست آمده، حاصل بررسى(. ن1)  570



گريند بيش از ديگران به بيماريهاى دستگاه تنفس مبتال شاىن و آشفتگى رواىن قرار مىافرادى كه در معرض پري -1
 كند.گردند، و ويروسهاى خمتلف از مجله ويروس آنفوالنزا بيش از افراد معموىل به آهنا سرايت مىمى

ايبد. مى هورموىن است كه در صورت ترّشح، احساس درد در بدن انسان افزايش Adrenaline« آدرانلني» -2
كند بدين معنا كه هرگاه پريشاىن، افسردگى و نگراىن در انسان بوجود اى پيوسته اجياد مىاين حالت در بدن چرخه

شود .. احساس درد به نگراىن و ايبد .. در نتيجه احساس درد بيشرت مىآيد، ترّشح آدرانلني در بدن افزايش مىمى
 ايبد.ه مىافزايد. و اين چرخه ادامآشفتگى شخص مى

در مورد زانن ابيد گفت كه نگراىن و پريشاىن رواىن، امكان پيش آمدن سندرم و عوارض  -3
دهد .. در سنني كمرت نيز امكان عقيم شدن ( در آهنا را افزايش مىPremenstrual Syndromeقاعدگى)پيش

 دهد.و اجياد اختالل هورموىن را افزايش مى

شوند كه ابشند، اين حاالت رواىن سبب مىالالت رواىن روى مردان نيز أتثريگذار مىافسردگى، نگراىن و ديگر اخت -4
در مىن كاهش ايبد، اضافه بر اين « اسپرماتوزوئيد»تواانىي جنسى مردان سست و ضعيف شده و تعداد سلول هاى 

 شوند.خواىب نيز مىسبب ىب

 كننده بهاران مراجعه% از بيم90اىل  60دهد كه عامل بيمارى حتقيقات نشان مى -5
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 ابشد.هاى پزشكى، نگراىن، افسردگى و ديگر مشكالت رواىن مىمطب

 ابشد و بوسيله دارو و عمل جراحى قابل معاجله نيست ...بنابراين، اين معضل اجتماعى بسيار گسرتده و رايج مى

 هاى رواىن هستند.ها منشأ بيمارىروانشناسى، حمروميتاز نظر  -1گريى نتيجه 5 -4 -2

 شناسد.هر آدمى فطرات خداشناس است يعىن به مقتضاى خلقت و ساختمان اصلى روحى خود، خدا را مى -2

هاى نفساىن و مظاهر فريبنده دنيوى، او را از مسري فطرت گرايش انسان امروزى به ماديگرى و لّذات و خواهش  -3
 ى و خداگراىي دور ساخته است.يعىن خداشناس

اين ماديگراىي و احنراف انسان از مسري فطرت و دورى از دين، اميان و ايد خدا، به معىن حمرومّيت از يكى از  -4
 ابشد.نيازهاى اصلى روح و روان او مى

 گرداند.شك اين حمرومّيت، روح و روان او را بيمار مىىب -5



هاى جسمى ارىى از بيموفرىن و ... عامل بسيار گى، اعتياد به مواد الكلى، شيز هاى رواىن مهچون افسرد بيمارى -6
دن و شن، عقيم قاعدگى در زانهاى خمتلف و عوارض پيشمانند عوارض قلىب، پوكى استخوان، تنگى نفس، سندرم

سال، يك  از هر ده هاى جسمى و اضافه بر اينها% از بيمارى90اىل  60ضعيف شدن اسپرم در مردان و خالصه 
 شود.هاىي مهچون افسردگى كاسته مىسال از عمر انسان بعّلت بيمارى

آورد و آاثرش مى انسان به وجود دارى حاالت معنوى و روحاىن و نشاط و جذبه ملكوتى در دل و جانزندهشب -7
 تر و دوامش بيشرت است.در روح انسان از هر عبادت ديگر عميق
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تر مان فراهمز از هر  خاطر عبادت شبانه و نيايش سحرگاهان، و راز و نياز اب حمبوب، در ساعاتى كه اسباب فراغت
 گذارد.نظريى برجاى مىاست، در هتذيب نفس، و پرورش روح و جان انسان أتثري ىب

برد و به ىما از بني ر و رواىن انسان هاى روحى عنويت و آرامش روحى كه در مناز شب وجود دارد متامى بيمارىم -8
 دارد.ون مىخبشد و بدن را از هرگونه بيمارى مصتبع آن به جسم انسان سالمىت، نشاط و شاداىب مى

 توجه فرماييد: ين رابطهاكى نيز حاكى از أتثري مثبت اميان بر بدن انسان است كه به چند مورد در حتقيقات پزش -9

به  571«اتمي»در مقاله مفّصلى كه در نشريه  -ها الفش روحى در شفاى بيمارىنقش معنويت و آرام 6 -4 -2
و دكرت  572«لوين»حبث و بررسى توّسط دو پژوهشگر به انمهاى دكرت  200بيش از »چاپ رسيده آمده است: 

و  ها و نيز جتربيات گذشته حاكى از آن است كه اميان، نتيجه اين حتقيقات و بررسى574صورت گرفته 573«الرسون»
 «.دين أتثري شگرىف در شفاايىب و معاجله دارند

بيمار كه عمل جراحى قلب روى آهنا صورت گرفته به  232نيز طّى بررسى وضعّيت  575«توماس اوكسمن»دكرت  -ب
اند احساس قدرت اين نتيجه رسيده است كه بيماراىن كه متديّن و ديندار هستند به خاطر نگرش ديىن كه دارند توانسته

 ان منايند لذا موفقّيت عملو اطمين

______________________________ 
(1.)Time  م(. 1996يونيو، سال  24)اتريخ 

(2.)Levin . 

                                                           
571  (1.)Time  م(. 1996يونيو، سال  24) تاريخ 
572  (2.)Levin . 
573  (3.)Larson . 
 . ational institute of healthN)-مركز مل ى بهداشت آمريكا» (. اين آزمايشها در4)  574
575  (5.)Oxman . 



(3.)Larson . 

 . National institute of health)-مركز مّلى هبداشت آمريكا»(. اين آزمايشها در 4)

(5.)Oxman . 
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دارند سه برابر عتقاد نامعاد  واين بيماران نسبت به بيماران ديگر كه ديندار نيستند و به حيات بعد از مرگ جراحى 
 بوده است.

ان ابختند. دكرت جتن  21بيمار كه طى شش ماه يك نوع عمل جراحى قلب روى آهنا صورت گرفته  232از بني 
وكسمن ا. دكرت «در ضرابن قلب آهنا بوده استسبب مرگ بيشرت بيماران خلل و نوسان »گويد: اوكسمن مى

روح انسان در  ه عقل وگامى كتواند روى فيزيولوژى بدن أتثري مستقيم برجاى بگذارد ... و هناميان مى»افزايد: مى
 «.آيدىمندرت پيش گريد، نوسان و انمهاهنگى در ضرابن قلب بيمار بهحالت اطمينان و آرامش قرار مى

ز شعائر اند، افرادى كه به خدا اميان دارند و بعضى اال درايفتهس 30هاى اجنام گرفته طّى بررسىپژوهشگران در  -ج
ان ست كه به خدا امياكساىن   رت ازدهند، بيمارى فشار خون در آهنا بسيار كمديىن مهچون مناز، روزه و دعا را اجنام مى

مرت از  % ك50هاى قلىب بيمارى ر اين مبتال شدن آهنا بهابشد. اضافه بميلى مرت جيوه مى 5ندارند. تفاوت اين فشار 
 كساىن است كه از نعمت اميان حمرومند.

م روى چهار هزار شخص  1996اى كه در سال طّى بررسى 576«هاى كهولت و پريىانستيتوى مّلى بيمارى» -د
اجنام داده درايفتند كه اشخاص مسىّن كه به خدا اميان دارند و شعائر ديىن  577«اايلت كارولينا»مسن و پري در مشال 

هاى رواىن مثل افسردگى بسيار  دهند، نسبت به كساىن كه اميان ندارند، ابتالى آهنا به بيمارىمهچون مناز را اجنام مى
در آهنا كمرت و بطور كّلى هاى جسمى نيز كمرت است و صّحت و سالمت جسمى آهنا هبرت و درصد ابتال به بيمارى

 تواانىي و قدرت بيشرتى در مقابله اب بيمارى دارند.

______________________________ 
(1.)(National institute aging ).واقع در اايالت متحده آمريكا 

(2.)(Carolina ).واقع در شرق اايالت متحده آمريكا است 
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576  (1.)(National institute aging .واقع در اياالت متحده آمريكا ) 
577  (2(.)Carolina .واقع در شرق اياالت متحده آمريكا است ) 



  پريزانىن از آن است كه پريزن، مبتال به شكستگى استخوان لگن اجنام شده، حاكى 30بررسى ديگرى كه روى  -ه
نكه به ه است، بدليل اين رسيده اپايتر از ديگر پريزانن بكه به خدا اميان دارند دوران نقاهت و هببودى كامل آهنا سريع

 ان دارند.منبع و مصدر اصلى قدرت و شفا يعىن خداوند متعال امي

 -اندهاى او به چندين زابن ترمجه شدهنويسنده و حمققى كه كتاب« هاروارد»از دانشگاه  -578«بنسون»دكرت  -و
ايست كه نيازمند اميان و دين است ات به هبرتين نتايج آفرينش انسان از حلاظ جسمى و فيزيولوژى به گونه»گويد: مى

قرار گريد. حالت آرامش و اطميناىن كه در روح و بدن انسان در  دست ايفته و در هبرتين حالت صّحت و سالمت
خبش و عصىب و ترّشحات هورموىن شود خباطر آن است كه يكسرى فعل و انفعاالت شيمياىي زندگىاثر مناز اجياد مى

سازند و شوند و عضله قلب و رگها را سست و نرم مىگريند و سبب كاهش فشار خون مىدر بدن او صورت مى
اميان نقش مهمى در »افزايد: مى« بنسون»دهند. دكرت ها افزايش مىدرت دستگاه اميىن بدن را در مقابله اب بيمارىق

 «.هاى مزمن و رايج ايفا منوده استدرمان و معاجله شصت اىل نود درصد از بيمارى

مان مّلى مبارزه اب ختّلفات ساز »و رئيس « كاليفورنيا»در « لومالندا»)پروفسور از دانشگاه  579«جاروس»دكرت  -ز
گويد: شايد ابور أتثري اميان بر سالمت بدن انسان مشكل ابشد، اب اين حال هيچ شكى ندارمي كه ( مى580«پزشكى

 ارتباط حقيقى و انگسستىن بني اين دو وجود دارد.

______________________________ 
(1.)Benson . 

(2.)Jarves . 

(3.)National council against health fraud . 
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ه پزشك بترين داليل مراجعه در شفاى بيمارى فشار خون افزايش فشار خون يكى از شايع نقش مناز شب 7 -4 -2
 در سراتسر دنياست.

گريند، توجه قرار مى چهار درمان اوليه و بسيار مهم غري داروىي كه در منابع جديد علمى براى كنرتل فشار خون مورد
اجنام  -كردن وزن. دكم  -كاهش اي عدم مصرف الكل. ج  -ها. بكاهش دادن اضطراب و اسرتس  -عبارتند از: الف

روز. اب توجه به نقش بسيار مهمى كه منازها )خصوصا مناز شب( در امين كردن هاى سبك بطور منظم در شبانهورزش
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كنند و نيز اب توجه به الزامى كه مناز به شخص منازگزار گون زندگى ايفا مىها و مشكالت گوانانسان در مقابل اسرتس
توان اين امر را قدم مؤثرى در پيشگريى و كنرتل فشار خون تلقى  دهد، مىمبىن بر عدم مصرف مشروابت الكلى مى

 اى از اسرار و فوايد پزشكى مناز شب.كرد. اين بود مشه

 خامته

مهم است كه گرچه مهه عبادات براى سالمىت بدن انسان مفيدند و مهان گونه كه روح او را در خامته تذّكر اين نكته 
شوند؛ وىل اگر در اجنام اين عبادات منحصرا قصد و نّيت منايد  دهند، مايه تندرسىت و سالمىت جسم هم مىپرورش مى

به مثر رسيدن اعمال عبادى است  كه شرط اساسى پذيرش و« اخالص»كه هبره ماّدى و جسمى از آهنا بربد قطعا بر 
شود و از بعد اصلى آنكه مهان پرورش و تكامل انسان است، منزله ضايع كردن آهنا قلمداد مىخدشه وارد ساخته و به

 ارزش آن پرداخته است.غافل بوده و به جنبه ظاهرى و كم
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 هبداشت فردى و حميط در فرهنگ اسالمى ايراىن

581حسني على يوسفى، مهرى شرياىن
 

 چكيده:

كات هبداشىت نرعايت  ه تنهاناى برخوردار بوده و اين اپكيزگى فرهنگ اسالمى از امهيت ويژههبداشت و اپكيزگى در 
شود. بنابراين، امل مىشنيز  هاى حميط زيست راهاى زندگى انساىن و آلودگىو دورى از آلودگى فردى بلكه متام جنبه

ان بوده است د اب اميئف فر ا پيش، از وظاها كه امروزه جزء اهداف هبداشت حميط است، از قرهنجلوگريى از آلودگى
 طالعه آايت قرآىنر اين مدردد. متام اين اعمال مهراه اب دعاىي است ات عمل به ايد خدا اجنام شود و عبادت حمسوب گ

 و رواايت مرتبط اب هبداشت فردى و حميط مورد بررسى قرار گرفته است.

 روشها

، يث حبار االنوارعترب حدماهباى منابع در دسرتس شامل قرآن و تفاسري و كتاى اب استفاده از مطالعه توصيفى كتاخبانه
 هنج البالغه، خصال، صحيفه سجاديه، اصول كاىف،

______________________________ 
 (. اعضاى هيأت علمى دانشكده هبداشت، دانشگاه علوم پزشكى اصفهان.1)
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 بندى شده است.بردارى و مجعو ساير نشرايت موجود فيش جممع البيان

 نتايج

                                                           
 ن.(. اعضاى هيأت علمى دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى اصفها1)  581



آايت قرآن و مهچنني احاديث مربوط به هبداشت فردى، به تفكيك دهان و دندان، مو و انخن، لباس و هبداشت 
 حميط بصورت موضوعى آب، مسكن، زابله، مواد غذاىي و حميط زيست ارائه شده است.

تواند به عنوان يكى كر ديىن، مباىن اعتقادى و عملى هبداشىت فرهنگ غىن اسالمى مىحبث امروز در راستاى احياى تف
از عوامل بسيار مهم و أتثريگذار در اقدامات اجتماعى نقش موثرى داشته ابشد و در افزايش آگاهى، آموزش هبداشت 

 و هببود فرهنگ هبداشىت سرلوحه تالشهاى فرهنگى قرار گريد.

 كلمات كليدى:

 يط، قرآن، حديث، فرهنگ اسالمىهبداشت حم

 مقّدمه:

استفاده بيشرت از نريوى ماشني و گسرتش شهرنشيىن ابعث تغيري سبك زندگى و رفتار انساهنا شده است. ساختار 
سىن مجعيت، افزايش عوامل خطرساز حميطى مانند آلودگى هوا، آلودگى صوتى، پرتوهاى يونساز و غري يونساز، مواد 

ها و فاضالهبا، الگوهاى جديد بيماريها، رويكردهاى جديدى را براى كنرتل و پيشگريى از اع زابلهراديو اكتيو، انو 
طلبد كه بر اپيه ارتقاى سالمت و آموزش هبداشت استوار است. اين امر مستلزم برانمه ريزى آموزشى بيمارها مى

و الگوهاى رفتارى مردم است. هبداشت  متناسب اب ابعاد كار و فعاليتها، نياز جامعه و مهچنني شناخت گرايشها
ريزى، اجرا و پرداخنت به هبداشت و مسائل هبداشت مشاركت منايند. ايبد كه مردم، در برانمهجهان زماىن هببود مى

 البته اين مشاركت، بطور

 463، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 (5و  4انگهاىن بوقوع خنواهد پيوست بلكه تدرجيى است )

ها، بلكه در جهت ارتقاى سالمت و هاى هبداشىت اوليه ما نه تنها ابيد به پيشگريى و مبارزه اب بيمارىمراقبتدر 
هاى هبداشىت ما ابيد متكى بر نياز و خواسته مردم ابشد و كاركنان هبداشىت خدمات هبداشىت نيز گام بردارمي. تكنولوژى

ها و جامعه عمل كنند. ما ابيد از تطبيق جامعه اب جوامع مرفه و دور از كننده براى افراد، خانوادهبه عنوان يك تسهيل
كه اغلب فشارهاى اقتصادى، خوددارى كنيم و نبايد به زابىن سخن برانيم كه اب فرهنگ آانن انسازگار است درحاىل

 (6ها چنني اشكاىل دارد. )برانمه

ست از كنرتل عواملى از حميط زندگى كه به حنوى طبق تعريف سازمان هبداشت جهاىن هبداشت حميط زيست عبارت ا
( در فرهنگ اسالم رعايت 5در رفاه و سالمت بدىن، رواىن و اجتماعى انسان اتثري دارند اي خواهند داشت. )



هبداشت فردى و حميطى گامى در مسري عبادت و جلب رضاى خدا، و در راستاى توسعه اجتماعى، اقتصادى و 
 (1) 582كنندگان و اپكيزگان را دوست دارد.داوند توبه(. مهاان خ4فرهنگى است )

ر در اقدامات ثريگذاأتهم و امروز در راستاى احياى تفكر ديىن و اب توجه به اينكه فرهنگ يكى از عوامل بسيار م
المى رهنگ اسفه در هاى فراواىن كاجتماعى است، مباىن اعتقادى و عملى هبداشت و حفظ حميط زيست و آموزه

ش واقعى و ط زندگي حميتواند سرلوحه تالشهاى فرهنگى قرار گريد. در نظام هسىت رابطه انسان ابد مىوجود دار 
ى وضع كرده است مقررات آهنا هاى زندگى و روابط انساىن دخالت كرده و براىانپذير است، اسالم در كليه جنبهجداىي

 و در مواردى كه موضوعات جديدى مطرح شده، فقها براساس كليات و

______________________________ 
 222(، آيه 2(. بقره )1)
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ر از انگيزه سان، اگبت انبيىن اسالمى هر حركت و عمل مثاند. در جهانقواعد اصلى، حكم موضوع را استخراج كرده
 شود.و نيت اهلى برخوردار ابشد، عبادت حمسوب مى

ظر نوچك به اهر كظر انسان مسلمان در جهت رعايت هبداشت و حفظ حميط زيست حىت اگر به بنابراين تالش ه
 سازد ..ون مىبرسد وىل ابانگيزه اهلى ابشد، عبادت حمسوب شده و او را به سوى تعاىل و كمال رهنم

حفظ اپكى  است.ده رده شهاى بزرگ، اپكى و متيزى و عدم آلودگى جزو وظايف ديىن مشدر مهه اداين اهلى و آيني
ها كه امروزه جزء لودگىاز آ وهوا و غريه مطرح گردد. بنابراين، جلوگريىها اعم از انسان، زمني، آبدر مهه زمينه

گاهى مردم در ه عدم آوجه باهداف هبداشت حميط است، از قرهنا پيش، بلكه از وظائف فرد اباميان بوده است. اب ت
ان قاب اي وجود شيطعهاى ثواب و هه و آله و سّلم و امامان عليهم الّسالم اب شيو زمان گذشته، پيامرب صّلى اّلّل علي

 (14كردند كه در احاديث ارائه شده است. )مردم را به رعايت هبداشت دعوت مى

 ه است.گرفت  در اين مطالعه آايت قرآىن و رواايت مرتبط اب هبداشت فردى و حميط مورد بررسى قرار

 روش:

ررسى توصيفى و اسنادى است كه اب استفاده از منابع موجود شامل قرآن و تفاسري و كتاهباى معترب اين مطالعه يك ب
بندى و بصورت موضوعى حديث و ساير انتشارات مرتبط اجنام شده است. مطالب ابتدا فيش بردارى و سپس مجع

 ارائه شده است.

                                                           
 222(، آيه 2(. بقره) 1)  582



 ها:ايفته

هاى حميط زيست ىآلودگ فردى، مسكن، دفع مواد زائد، كنرتلاب توجه به اينكه هبداشت حميط شامل هبداشت آب، 
 شود آايت و رواايت بطور جمزا آمده است.مى
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هاى گوانگون دنيا( بكوش ات ثواب و سعادت سراى آخرت را بدست آورى، وىل در آنچه خدا به تو داده )از نعمت
مكن و نيكى كن چنانچه خدا به تو نيكى كرده، و در روى زمني فساد نكن كه خدا  سهم خود را از دنيا فراموش

 (11) 583«هرگز مفسدان را دوست ندارد.

فرمايند: اب متام ( پيامرب اعظم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى11) 584كنندگان و اپكيزگان را دوست دارد.خداوند توبه
داوند اسالم را بر اپكيزگى بنيان هناده است و اسالم اپكيزه است، مشا نيز توان تالش كنيد ات اپكيزه ابشيد زيرا خ

 (.3شود )اپكيزه ابشيد زيرا جبز اپكيزگان كسى وارد هبشت منى

خواهم و از زشىت و  مى ىت رافرمايد: خدااي از تو آرايش، زينت و زيباىي، حمبت و دوسامام صادق عليه الّسالم مى
 (12برم )پناه مىتوزى و نفرت به تو كينه

شويق مردم در تداشىت، ات هبقرار دادن سالمت به عنوان يك ارزش اجتماعى، تغيري رفتار مردم و جايگزين كردن عاد
گذارى است. مايهىت سر استفاده صحيح از خدمات هبداشىت از اهداف آموزش هبداشت است. هزينه كردن براى سالم

ه اسراف در يست بلكراف نفرمايند: در آنچه براى بدن سالمىت آورد اسامام صادق عليه الّسالم در اين مورد مى
م و ر راستاى تغيري رفتار مردد(. امام على عليه الّسالم 12چيزى است كه مال را تلف كند و به بدن زاين برساند. )

 فرمايند:جايگزين كردن رفتار مطلوب است مى

اهلى  ني و اپسدار وحىد ات امفرمو  م را هشدار دهنده جهانيان مبعوثخداوند پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سلّ 
ها، سنگهاى يان غار كرديد، مها زندگى مىابشد. آنگاه كه مشا ملت عرب بدترين دين را داشتيد، در بدترين خانه

 ايكديگر ر  خون خورديد،نوشيديد، غذاهاى انگوار مىهاى آلوده مىبرديد آبخشن و مارهاى مسى خطرانك بسر مى
 (2( )26رخيتيد )خطبه مى

______________________________ 
 77(، آيه 28(. قصص )1)
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مشارد: مگر كسى كه خداوند به او كه قرآن سالمت را به عنوان يك ارزش و از ويژگيهاى انسان مومن بر مىدرحاىل
 .585ِإالَّ َمْن أََتى اّللََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ  ليم داده استقلب س

و انبيا  43و قلم  58و يس  44در آايت زايدى نيز تعاريف خمتلف سالم و سالمىت، نعمت و هديه اهلى )احزاب 
الِم ِعْنَد َرهبِِّْم َو ُهَو َولِيُُّهْم مبا كانُوا يَ ْعَمُلونَ  (، از يك سرچشمه و در يك راستا قرار دارد69 هاى و جنبه 586هَلُْم داُر السَّ

587اْدُخُلوها ِبَسالٍم آِمِننيَ  گريد: اب سالمىت و امنيت داخل شويدمادى و معنوى را در بر مى
 

َو ال تُ ْلُقوا  هالكت نياندازيدانسان مومن موظف به حفظ سالمىت جسمى است: خوداتن را اب دستان خود را به 
 (1) 588ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَّْهُلَكةِ 

( 2الميان(. )حته و ان الصداند )النعمتان جمهولتاحضرت على عليه الّسالم سالمىت و امنيت را دو نعمت اهلى مى
ويژه درخواست سم( بجلىف ا طلب سالمىت از دعاهاى امامان عليهم الّسالم از موارد مهم است )اللهم ارزقنا صحته

 عافيت در شبهاى قدر كه عافيت دنيا سالمىت جسمى و رواىن است.

الم فرمايند: )ان االسم مىو سلّ  اپكيزگى و نظافت از اركان اساسى سالمىت است. پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و آله
ه اپكيزگان كسى ب كه جبز  شيداباپكيزه  نظيف، فتنظفوا، فانه ال يدخل اجلنه اال نظيف(: اسالم اپكيزه است، مشا نيز

 هاى زندگى انساىنم جنبهه متارود. اين اپكيزگى نه تنها رعايت نكات هبداشىت و دورى از آلودگى فردى بلكهبشت منى
دا اجنام شود و ه ايد خبعمل  شود. متام اين اعمال مهراه اب دعاىي است اتهاى حميط زيست را نيز شامل مىو آلودگى

 (3حمسوب گردد ) عبادت

______________________________ 
 84(، آيه 37، صافات )89(، آيه 26(. شعرا )1)

 25(، آيه 10، يونس )127(، آيه 6(. انعام )2)

 46(، آيه 15(. حجر )3)

 195(، آيه 2(. بقره )4)
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 هبداشت فردى

اعياد از  وم رمسى ر مراسبردن بوى خوش، آراستگى ظاهر، غسل كردن قبل از شركت دپوشيدن هبرتين لباسها، بكار 
خيزى، ذا، سحر غد از وشوى دستها قبل و بعهاىي است كه در آايت و رواايت به آن أتكيد شده است. شستويژگى

ن در شرايط ع بودنو و مم غذا خوردن صبح و ظهر و شام، اسرتاحت بعد از غذا، وسايل فردى، حدود روابط زانشوىي
صى امهيت ظافت شخايل نخاص زن، از مجله اين وظايف است. پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم به وس

 (16اه داشتند. )به مهر  ود رادان، شانه، مسواك و قيچى خدادند بطورى كه ايشان مهيشه در مسافرهتا آئينه، سرمهمى

فرمايد: اى فرزندان آدم، هبنگام عبادت خود اس و ظاهر فرد آراسته ابشيد مىخداوند در مورد اينكه هنگام عبادت لب
را زينت كنيد، چه كسى لباسها و زينتهاىي كه خدا براى بندگانش پديد آورده و خوردنيهاى خوش را حرام كرده است. 

ما آايت خود را براى اهل  تر از اينها در آخرت براى آانن خواهد بود.اين نعمتها در دنيا براى اهل اميان و خالص
 (11) 589كنيم.دانش چنني روشن بيان مى

ه  عليه و آلّللّ ا پيامرب صّلى مهاان خداوند اپك است و اپكى را دوست دارد و اپكيزه است و اپكيزگى را دوست دارد.
نه بود اپكيزگى نشان رفت كهتوان نتيجه گفرمايد: )النظافة من االميان(: اپكيزگى خبشى از اميان است و مىو سّلم مى

داوند بر ات خ شاب طهارت اب ( پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم به انس ابن مالك فرمود:3نقص اميان است. )
حضرت  (.3ود )بواهى تواىن شب و روز اب طهارت ابش كه اگر اب طهارت مبريى شهيد خعمرت بيفزايد و اگر مى

 فرمايند: بوى بدعلى عليه الّسالم مى

______________________________ 
 32و  31(، آيه 7(. اعراف )1)
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 (24را اب آب برطرف كنيد. زيرا خداوند از بندگان كثيفش خشمگني است. )

و  چركنيشود كه بنده ىمطور استنباط سوره مائده كه درابره غسل و شستشوى متام بدن است اين 6از مفهوم آيه 
 (11هبره است. )هبره است و از نعمت اميان هم كمآلوده به اناپكيها از نعمت خدا ىب

(. بنده چركني و آلوده 3دارد. )پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم خدا فرمود: پروردگار چركى و ژوليدگى را دمشن مى
ّلم به مردى كه موهاى سرش ژوليده و لباسش چركني و ( پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و س12اى است )بد بنده
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(. لباس بپوش و خود را 12حالش بد بود فرمود: برخوردارى از لذت دنيا و آشكار كردن نعمت جز دين خداست. )
 (12بياراى زيرا خداوند مجيل است و زيباىي حالل را دوست دارد. )

 استحمام

م بوده و براى تشويق مردم به مناسبتهاى خمتلف و ابامهيت مثل مناز محام رفنت يكى از نكات هبداشىت مهم در اسال
مجعه و شبهاى قدر و روزهاى عيد اتكيد بسيارى بر اين امر منوده، بعنوان يكى از اعمال اصلى عبادى قرار گرفته و 

ده است. امام كه خبشى از احاديث انم ابواب آداب احلمام را خبود اختصاص داطورىداراى ثواب زايدى است، به
فرمايد: محام چه جاى خوىب است، آتش دوزخ را به ايد صادق عليه الّسالم از قول حضرت على عليه الّسالم نقل مى

گويد كه محام جاى بدى است زيرا (. فردى به حضرت على عليه الّسالم مى12زدايد. )آورد و چرك را از بدن مىمى
فرمايد: محام چه جاى خوىب است زيرا چرك و ن حضرت در اپسخ مىدر آن خوارى فراوان و حياء اندك است. آ

(. امام رضا عليه الّسالم در اپسخ به دعاىي 12آورد. )برد و آتش دوزخ را به ايد مىپليدى و خستگى را از بني مى
 ا راترين لباسهفرمايند: وقىت خواسته مهمى از درگاه خداوند دارى غسل كن و اپكيزهبراى رفع حاجتها مى
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 (12بپوش. )

 هبداشت دهان و دندان

فرمايند: سزاوار است هر مسلماىن اين سه چيز را رعايت كند غسل روز مجعه، پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى
فرمود: دهاهناى مشا راهى از راههاى مسواك زدن و بكار بردن بوى خوش. رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم 

 ترين راه به سوى خدا خوشبوترين آهناست.داشتىنپروردگاراتن است و دوست

(. پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم در مورد امهيت مسواك 12بو كنيد. )پس دهانتان را بقدر توان اپكيزه و خوش
(. مهچنني پيامرب 13كردم ات مهراه هر منازى مسواك كنند. )امر مى فرمايند: اگر بر امتم دشوار نبود آانن رازدن مى

بينم اب دنداهناى كثيف و زردى بسته چون حيوان چريده فرمايند: چه شده كه مشا را مىصّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى
 زنيد؟شويد، چرا مسواك منىزار بر من وارد مىدر علف

ساخت و وضو د: ديده نشد كه رسول خدا ختلى كند مگر اينكه پس از آن وضو مىفرماين( على عليه الّسالم مى13)
 (12(. امام صادق عليه الّسالم فرمود مسواك زدن از سنت پيامربان است. )12كرد. )را نيز اب مسواك آغاز مى

 هبداشت مو و انخن



پنج چيز در سر و پنج چيز در بدن كه   خداوند بر ابراهيم عليه الّسالم حنيفيه را انزل فرمود و آن ده چيز است:
گرفنت سبيل، موى انبوه سر، مسواك زدن، ختنه كردن، چيدن انخن، غسل كردن اب آب اپك تعدادى از آهناست. 

( كسى كه چهل روز بر او بگذرد و از نوره براى رفع موهاى زائد بدن استفاده نكند مومن نيست و كرامىت 12)
 (12ندارد. )

(. در مورد برخى افراد  25دادند )ّلّل عليه و آله و سّلم مو و حماسن خويش را اب سدر شستشو مىرسول خدا صّلى ا
آيند در حاىل كه قيافه شيطان فرمايند: بعضى از مشا نزد من مىكردند مىكه به ظاهر خود و هبداشت فردى توجه منى

 (25را دارند )
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 (.24آراسنت ظاهر از مجله آداب پيامرب خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم در مالقات اب اصحاب بود ) شانه زدن و

فرمايد: هريك از مشا براى برادر مسلمانش خود را آراسته سازد حضرت على عليه الّسالم در مورد آراسته بودن مى
 (12مهچنانكه دوست دارد بيگانه او را در هبرتين قيافه ببيند )

 به كار بردن بوى خوش

سازد. مهاان خداوند خوشبوست و بوى رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرمود بوى خوش قلب را نريومند مى
فرمايند: رسول خدا براى بوى خوش بيشرت از غذا خرج (. امام صادق عليه الّسالم مى13خوش را دوست دارد )

 (13و  25كىن اسراف نيست )كرد و نيز: آنچه در راه عطر خرج  مى

آيد، بدون اينكه ابعث آلودگى اي ختريب حميط يكى از ويژگيهاى مهم عطرهاى طبيعى اين است كه از گل بدست مى
آور است به حميط زيست كه عطرهاى مصنوعى عالوه بر اينكه تركيبات سازنده آن براى فرد زاينزيست شود. درحاىل

شوند. هاى توليد كننده آن نيز ابعث آلودگى حميط زيست مىرساند. مهچنني كارخانهو بويژه اليه ازن نيز آسيب مى
(26) 

 هبداشت لباس

( براى 4ات را اپكيزه كردن )سوره مدثر آيه دهد: جامهخداوند پيامرب را از پليدى اپكيزه ساخته و به او فرمان مى
 (11يند نباشد. )اينكه ظاهرش را نيز اپكيزه نگهدارد و در ديده مردم انخوشا

 فرمود:( و بيشرت لباسهايش سفيد بود و مى16هاى سبز را دوست داشت )پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم لباس



(. مهچنني 13نيد )ككفن    سفيد رنگ خلوص، متيزى و نظم است زندگان را لباس سفيد بپوشانيد و مردگان را اب آن
فرمايد: الّسالم مى (. حضرت على عليه25و  16ر مراسم آن داشتند )دو لباس نيز خمصوص روز مجعه و شركت د

 اى بپوشيد كه لباس پيامربلباس پنبه
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(. در مورد جنس لباس و رنگ لباس پيشنهاد 11از جنس ابريشم است ) 590هاى هبشىت(. لباس16خداست )
رنگ سفيد از مهه نيكوتر است امام صادق عليه الّسالم فرمود: لباس هر زمان، اى و كتاىن و كنند كه جنس پنبهمى

 (12لباس مهان زمان است )

 عبا. امام صادق عليه الّسالم فرمود: لباس سياه مكروه است، مگر در سه چيز كفش، عمامه و

جامه متيز غم و اندوه را  .(12(. حضرت على عليه الّسالم فرمودند: لباس سياه مپوش زيرا لباس فرعون است. )12)
 (24و  12اى براى مناز اپك است. )برد و چنني جامهاز بني مى

 هبداشت مواد غذاىي:

اى مردم از چيزهاى  591اى پيامرب از آنچه اپكيزه است خبوريد و كارهاى شايسته كنيد كه من به كارهايتان آگاهم.
(. كلمه اپكيزه 11) 592ريد كه او دمشن آشكار مشاست.حالل و اپكيزه زمني خبوريد و اپ به جاى اپى شيطان مگذا

ابر تكرار شده و مربوط به خوردن اپكيزه و به دور از پليدى است در فرهنگ الروس عرىب  20)طيب( در قرآن 
خبش براى حواس و نفس، گوارا و خومشزه و نيكو بوى خوش و شامه نواز، در فرهنگ فارسى به معىن هر چيز لذت

اپكيزه و حالل و سخىت كه عارى از زشىت است و خبائت بر ضد آن به معىن بدى ظاهر و ابطن،  املنجد به معىن
(. ما فرزندان آدم را كرامت خبشيدمي و بر دراي و خشكى 22پليد و زشت و انپسند و اخالق پست آمده است. )

او به نيكى فرمان  593دادمي. سوار كردمي و از چيزهاى خوش و اپكيزه روزى دادمي و بر بسيارى از خملوقات برترى
 دارد و چيزهاى اپكيزه را بر آهنا حالل و اناپك را حرامدهد و از بدى ابزمىمى

______________________________ 
 23(، آيه 22ج )ح -31(، آيه 18هف )ك  -53(، آيه 44(. دخان )1)

 51(، آيه 23(. مؤمنون )2)
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 (11) 594كند.مى

شنت در او گذا ا اپىكه شيطان بر آلودگى و ميكروب اطالق شده، امكان دارد كه پريوى از شيطان و جمهچنان
سّلم   عليه و آله وّلى اّللّ رب صامآايت فوق غذاهاى آلوده و اناپك است. حضرت امري املؤمنني عليه الّسالم از قول پي

فرمايد: ادق عليه الّسالم مى(. امام ص12فرمايند: دستمال گوشت را در خانه نگذاريد زيرا جايگاه شيطان است. )مى
يكروب، شناختند و هبرتين توصيف م(. چون مردم شيطان را بعنوان دمشن خود مى12زابله جايگاه شيطان است. )

سته را رف در بطان ظام صادق عليه الّسالم دهانه ظرفهاى آب و طعام را ببنديد كه شيشيطان بوده است. ام
 (12گشايد )منى

استفاده از چيزهاى مطبوع و پسنديده حالل است. استفاده از مواد غذاىي كه اب طبع انسان سازگار و اپكيزه ابشد. 
مبادله، معامله و استفاده از غذاى )غري گوشىت( اهل  اگر اين شرايط را داشته ابشد مسلماانن جماز به معاشرت و 

(. هبمني دليل استفاده از مردار، 11. زيرا ابيد ذبح هبداشىت بر اساس احكام اسالمى اجنام شود )595كتاب هستند
خون، گوشت خوك، حيواىن كه در اثر خفه شدن، پرت شدن از كوه اي بلندى، شاخ خوردن مرده اي ابقيمانده شكار 

 (11) 596حرام است. حيواانت

 هبداشت مسكن

عث ابف مسكن خمتل سالمت جسمى و رواىن انسان به امكان زندگى ارتباط مستقيمى دارد. مناسب بودن ابعاد
احت و راى اسرت سكن بشود. اندازه و تناسب مآرامش رواىن، دلپذير شدن حميط مسكن، اميىن و كاهش سوانح مى

گذار است ا أتثري عى آهنت ابزى براى كودكان كه در رشد و پرورش اجتمافعاليتهاى خانگى اي تفرُيات و امكاان
 كه اگرطورىبه

______________________________ 
 157(، آيه 7(. اعراف )1)

 5و  4(، آيه 5(. مائده )2)
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 بوجود گى اختالالت فراواىنمرت در نظر گرفته شود در روابط خانواد  10 ات 8براى هر فرد در مسكن فضاى كمرت از 
 (5و  18آيد. )مى

فرمايند: از سعادت مسلمان پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى 597هايتان را جاى آرامش قرار داد.خداوند خانه
 (19منزل سبب راحىت و آسايش است. )فرمايند براى مومن بزرگى مسكن بزرگ است و امام صادق عليه الّسالم مى

هاى  ز خانهدى كه اافرا شرايط غري هبداشىت مسكن در رشد جسمى و تكامل رواىن كودكان أتثري زايدى دارد مثال
 فضاى كاىف ار داشنتاختي اند، اظهار داشته اند كه كودكان به دليل درهاى بزرگرت نقل مكان كردهكوچك به خانه

 (19است ) نگ بودن منزلتفرمايند: از بدخبىت و سخىت زندگى، امام ابقر عليه الّسالم مى(. 5اند )آرامرت شده

دهد داشنت فضاى اختصاصى موجب مسكن در عني حاىل كه رشد عاطفى و فكرى خانواده را حتت اتثري قرار مى
نه خود را حفظ كنند و شود ات كودكان احساس مالكيت و استقالل كنند و از ديگرسو والدين نيز ارتباط صميمامى

(. در اين زمينه آايت و رواايت به جدا بودن مكان خواب دخرت و پسر، اجازه گرفنت 5ابعث احنراف فرزندان نشوند )
598در هنگام ورود به ااتق اختصاصى پدر و مادر و هنگام ورود به منزل ديگران اشاره دارد.

 

سىت وست دارد و تنگدگى را دآراست الّسالم فرمودند: خداوند زيباىي وامام هادى عليه الّسالم از قول امام صادق عليه 
ر ثر آن نعمت را دارد كه افرمايد دوست داى ارزاىن مىدارد. خداوند وقىت نعمىت بر بندهو تظاهر به فقر را دمشن مى

 اش را اپكيزه، بويش راوى ببيند يعىن جامه

______________________________ 
 80(، آيه 16(. حنل )1)

 53(، آيه 33حزاب )ا -59و  58و  28(، آيه 24(. نور )2)
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 (12ند )ككارى كند و حياط خانه را بروبد و چراغ آن را پيش از غروب روشن  اش را گچخوش، خانه
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. ت اتر تنيده استه عنكبو ست كااى مشا جاىي هاند: خانه شيطان در خانهپيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرموده
م قر عليه الّسالابم حممد شود. امافرمايند: تنيدن عنكبوت و خاكروبه در خانه ابعث پريشاىن مىعلى عليه الّسالم مى

وشوى ظروف و اند، شسترمودهكند. امام صادق عليه الّسالم نيز ففرمايند: خانه را جارو كردن فقر را برطرف مىمى
 (19نظافت خانه ابعث جلب روزى است. )

كند و مهچنني ىما زايد ر ها روزى فرمايند: شسنت ظرفها و جارو كردن بريون و درون خانهامام صادق عليه الّسالم مى
 (11فرمايند: از خريهاىي كه خداوند به فردى دهد منزل وسيع و جاى فراخ است. )مى

د و آرامش تالل ديشم، اخدارد زيرا عالوه بر كاهش سوانح، بر خستگى چروشناىي مناسب براى مسكن امهيت زايدى 
 (18كند )ون نقش ايفا مىخكشى حتريك جراين ، ميكروب Dرواىن أتثري دارد. مهچنني نور آفتاب در اجياد ويتامني

جنوىب مشاىل  داند و جهت قرار گرفنت مناسبگريى آن مىهبمني دليل قرآن يكى از ويژگيهاى هبداشت مسكن آفتاب
 ْلَدٌة طَيَِّبٌة َو َربٌّ َغُفورٌ َلَقْد كاَن ِلَسَبٍإ ِِف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنَّتاِن َعْن ميَِنٍي َو مِشاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق رَبُِّكْم َو اْشُكُروا لَُه ب َ  است.

كند، در چپ غروب مى آيد و از مستبيىن كه از مست راست غارشان برمى( اي آفتاب را مى15)سوره سبا، آيه 
( امام هادى عليه الّسالم از قول 11) 599هاى خداستاند. اين از نشانهحاىل كه آانن در جاىي فراخ از آن قرار گرفته

كند. زدايد و روزى را فراوان مىامام صادق عليه الّسالم فرمودند: روشن كردن چراغ پيش از غروب خورشيد، فقر را مى
(12) 

______________________________ 
 17(، آيه 18(. كهف )1)
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 هبداشت آب:

كننده آمده است. آب در قرآن به عنوان مايه حيات هر موجود زنده، اجياد كننده ابغها، نعمت خداداد اهلى، اپكيزه
(. ما از فرازاتن آىب به 30را از آب قرار دادمي )انبياء آيه هر چيز زنده  600خداوند مهه موجودات را از آب خلق كرد.

و سپس به آن آب، جهت روزى  601اندازه معني فروفرستادمي آنگاه به آن آب ابغهاىي از خرما و اتكستان پديد آوردمي
آىب اپك  603ازدفرستد كه مشا را به آن اپكيزه سو خداوند آىب از فرازاتن فرومى 602و خرج زندگى درختان را بريون آورد

                                                           
 17(، آيه 18(. كهف) 1)  599
 45(، آيه 24(. نور) 1)  600
 18(، آيه 23(. مومنون) 2)  601
 32(، آيه 14(. ابراهيم) 3)  602
 .11(، آيه 8(. انفال) 4)  603



( آب خنستني آفريده خداوند در جهان مادى است و ديگر خملوقات از آن آفريده 11) 604كننده فرود آوردميو اپكيزه
 (13اند )شده

شخصى ماى حجم  دار ايها )مطهرات( است و براى داشنت اين قابليت ابيد جارى كنندهآب و آفتاب از مجله اپك
ست. اب حرام در آ شود و ادرار كردنفضوالت انساىن سبب جنس شدن آب مى )كر و جارى( ابشد. مهچنني ورود

 فرمايند:حضرت على عليه الّسالم مى

 اند:آب روان را اب چيزى جنس نكنيد مهچنني از ادرار كردن در آب روان هنى فرموده

 كننده ابشد، مباح نيزكد اپان(. هر آىب اپك است به جز آن آىب كه بداىن آلوده است. آب ابيد اپك ابشد ات بتو 13)
 (14بردارى از آن از نظر شرعى جايز ابشد )ابشد يعىن هبره

تطهري، اپك  درابره غسل، كردند.مشردند و از آلوده كردن آهنا پرهيز مىايرانيان آب و آتش و ابد و خاك را مقدس مى
 نگهداشنت آب، دورى از الشه و مردار در كتاب

______________________________ 
 45(، آيه 24(. نور )1)

 18(، آيه 23(. مومنون )2)

 32(، آيه 14(. ابراهيم )3)

 .11(، آيه 8(. انفال )4)

 48(، آيه 25(. فرقان )5)
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 (15و  10و  9اوستا آمده است. )

 ني عليه الّسالماملؤمن . امريدنيا و آخرت آب استها در پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم: سرور مهه نوشيدىن
 (16و  12هاى دنيا و آخرت است. )ترين نوشيدىنفرمايند: آب گرامىمى
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فرمايد: اگر آب را هفت ابر كردند امام صادق عليه الّسالم مىدر زماىن كه مردم آب چشمه و چاه مصرف مى
خبشد. از كنار دسته ظرف آب منوشيد كه آجنا حمل گرد وت مىكند و اپها را قجبوشانيد، چنني آىب تب را قطع مى

 (17آمدن آلودگى است )

فرمايد: آب را به آرامى بنوشيد و آن را به يك نفس سرنكشيد زيرا ابعث انراحىت كبد امام صادق عليه الّسالم مى
 (12كننده قرار داد )شود. مهچنني سپاس خداوندى را كه آب را اپكيزهمى

 بدفع فاضال

كه در آن هنگام مشاره افراد بشر ايرانيان قدمي عقيده داشتند زمني و آب را ابيد از آلودگى اپك نگه داشت درحاىل
 خيلى كم و زمني براى سكونت آهنا خيلى زايد بود.

در شستند اما آهنا مهچنني معتقد بودند كه بدن را ابيد اپك نگهداشت و براى رعايت اين دستور بدن را اب آب مى
توانستند در فصل زمستان، بدن را اب آب سرد خوردند كه مبادا آب را آلوده منايند و چون منىها غوطه منىرودخانه

كردند بدين صورت محام براى شسنت بدن در ايران اخرتاع شد و اقوام ديگر محام را از ايرانيان بشويند، آب را گرم مى
 (7و  8و  9اقتباس كردند. )

يرانيان براى اپك نگهداشنت زمني و آب )آب جارى و آب بركه و درايچه( كندن چاه است. ملل ديگر از ابتكارات ا
منودند و امراض گوانگون را به وجود كردند و زمني را آلوده مىچاه نداشتند و زابله و فاضالب را بر زمني جارى مى

 آوردند وىل ايرانيان ازمى
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شويند، آب آلوده به شوخ بدن، بر قدمي، چاه داشتند. آهنا از اين جهت چاه حفر كردند كه وقىت بدن را اب آب مى
گرفت در حاىل كه زمني جارى نگردد و در چاه فروبرود. اين ابتكار از معتقدات ديىن ايرانيان قدمي سرچشمه مى

كردند و در ند و فاضالب را به وسيله ظروف محل مىبعضى از ملتهاى ارواپ ات قرن هفدهم ميالدى چاه نداشت
 (7و  8و  9شدند. )رخيتند و سبب آلودگى آب مىها مىرودخانه

سال قبل يعىن زماىن كه شهر رم به عنوان عروس شهرهاى جهان مشهور بود، مردم توالت نداشتند و  600حدود 
كردند. مهني مردم ادرار خويش هاى خياابن خاىل مىكنارهانگزير مدفوع خويش را در گلدان رخيته و حمتوايت آن را در  

هاى خود به مدت يك هفته در آن ادرار، چرىب منودند و اب فروبردن لباسآورى مىاى مجعرا در ظروف ويژه
 (3و  4شستند. )هايشان را به اصطالح مىلباس

 زابله و مواد زايد



از مناطق مسكوىن و حمدوده زندگى انسان انتقال ايفته چنان دفع  متامى مواد زايد جامد ابيد در اسرع وقت به خارج
ها و جتزيه ساز فعاليت ميكروارگانيسمشوند كه خطرى براى انسان و حميط اجياد نكنند نگهدارى زابله در مسكن زمينه

اىل را كه دست را اب آن فرمايند: دستمشود. پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مىمواد آىل و توليد بوى انمطبوع مى
 (12اپك كرده و آلوده به طعام و چرىب است شب در يورث مگذاريد كه جايگاه شيطان است. )

 (12حضرت على عليه الّسالم فرمود: پشت در خانه، خاكروبه نريزيد زيرا جايگاه شيطان است. )
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( امام صادق عليه الّسالم 12كند. )فرمود كه خانه را جاروب كردن پريشاىن را برطرف مىامام حممد ابقر عليه الّسالم 
اند: شود. مهچنني از قول رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرمودهاند: نظافت منزل ابعث جلب روزى مىفرموده

نيد. زيرا زابله جايگاه شيطان است. امام صادق هايتان نگذاريد و روز آن را از خانه خارج كزابله را در شبها در خانه
 (12فرمايند: اطراف منزل خود را جارو كنيد و خود را به يهود شبيه مسازيد. )عليه الّسالم مى

هاى اپريس كه معموال خاكى بود، مردم زابله و مدفوع ميالدى در شهرهاى ارواپ، مثال" در خياابن 1131در سال 
كردند و در دسرتس حيواانتى مانند خوك، اسب و هاى معابر عمومى ختليه مىر كنارهخود و حيواانت خويش را د

هاى اپريس، )فرزند فريدريش ويلهم دادند. شاهزادهپرداختند، قرار مىجو مىاطفاىل كه اب كنجكاوى در آن به جست
زابله بود، برخورد كرد و اين  اپدشاه آن زمان( در حاىل كه سوار بر اسب بود اب خوكى كه در خياابن مشغول خوردن

 1184واقعه به قتل او منجر شد، نظافت شهرى در اپريس هنگامى بيشرت مورد توجه قرار گرفت كه فيليپ دوم سال 
ميالدى در اپريس براى مشاهده خياابن مشرف به قصر كنار پنجره بريوىن آمد اما در اثر بوى تعفن انشى از مدفوع و 

 (7و  8)فضوالت شهرى بيهوش شد. 

سال قبل از اين زمان يعىن در صدر اسالم، دستورات ديىن مردم را وادار به رعايت هبداشت فردى  800در حاىل كه 
سازى معابر، كه تنها قسمىت از اين كرد مانند جنس بودن ادرار، رعايت طهارت و حىت دستورالعمل اپكو اجتماعى مى

 (7و  8و  9جهان است. ) موارد است و موجب افتخار و مباهات مسلماانن

 ابزايفت مواد از زابله به روشهاى جديد در قرن بيستم مورد توجه جهانيان قرار گرفت.

 كه استفاده از مواد زايد جامد، به صورت كود( كاربرد مواد زايد آىل انساىن اي حيواىن،درحاىل
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گرى(، تعويض كهنهيىن )آورى فضوالت پرندگان در روستاهاى اصفهان( و اي كهنه چهاى كبوتر براى مجعساخت برج
ه ت اانر براى هتيبرد پوس، كار انن اب منك، استفاده جمدد از مازاد خانگى از مجله البسه كهنه براى ساخت ختت گيوه

 (7و  8)رنگ )شهر يزد(، سابقه درخشاىن را در امر ابزايفت در كشور ما به وجود آورده است. 

 هبداشت اماكن عمومى

كه اپكيزه نگاه داشنت مسجد از طورىنظافت و اپكيزه بودن مكاهناى عمومى از امهيت زايدى برخوردار است به
فرمايد: به او وحى كردمي خانه من را براى وظايف بزرگان دين از مجله پيامربان بوده است آجنا كه خداوند مى

( پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم: هركس 11) 605ركوع و سجودكنندگان اپكيزه دار.كنندگان و منازگزاران و طواف
اى را از راه مسلماانن بردارد، خداوند اپداش قرائت چهارصد آيه را كه براى هر آيه ده حسنه است، در چيز آزاردهنده

 (13نويسد )انمه اعمال او مى

 زاردهنده مانند موش، سوسك و غريه ...درابره مبارزه اب آفات آمده است كه موجود آ

 (21را قبل از اينكه به مشا آسيب برساند، دفع كنيد. )

تنها خبوابد اي اب در خانه كند اي  ه بولفرمايند: هركه بر روى قرب بول اي غايط بكند، اي ايستادامام ابقر عليه الّسالم مى
 (19شود )دست آلوده به طعام خبوابد، شيطان بر او مسلط مى

كردند. ر مىزارع كامان و فرمايند: انصار در خنلستامام رضا عليه الّسالم علت وضع غسل مجعه را بدين صورت مى
ّلم عليه و آله و س ى اّللّ  صلّ داد. پس پيامربشدند، بوى بدهنايشان مردم را آزار مىوقىت روز مجعه در مسجد حاضر مى

 (12ى شد. )به غسل كردن فرمان داد و سنت غسل مجعه جار 

______________________________ 
 26(، آيه 22(. حج )1)
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 حفظ حميط زيست

پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم از متثيل مادر استفاده كرده است زيرا جنبه فرهنگى دارد و به واكنش عاطفى 
شود. يعىن به زمني نيز مهان گونه توجه كنيم كه به مادر و مراقبت او اب مهرابىن مطلوىب از حلاظ زيست حميطى منجر مى

مني را مسح كنيد، زيرا او نسبت به مشا صاحب نيكى و لطف و حمبت است. فرمايد: ز شود. مىو دلسوزى توجه مى
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مشا است، انسان هيچ كار خري اي شر اجنام « مادر»اند: مراقب زمني ابشيد كه ( و در حديث ديگرى فرموده3)
 (27دهد. )دهد مگر اينكه زمني از آن خرب مىمنى

گردد: هركه كند و بدون ترديد مشمول اين آيه مىارد مىهاى خمتلف حميط زيست به سالمت مردم آسيب و آلودگى
 606«.نعمت خدا را پس از آنكه به او رسيد به كفران بدل سازد، )بداند كه( كيفر و عقاب خدا بسيار سخت است.

كس حق ندارد اين وديعه اهلى و عناصر حياتى ورى انسان است، هيچاز آجنا كه هدف از آفرينش مهه خملوقات هبره
اند، نبايد ى انسان را آلوده اي تباه سازد. از طرف ديگر، به استناد آايت و رواايت، بسيارى از خملوقات مقدسزندگ

 (28آهنا را آلوده ساخت، اي به حرمي بعضى از آهنا جتاوز كرد و اي ستم و آزار در حق آهنا روا داشت. )

ه كردن اين و آلود ه استتلف نيز به آهنا وابستهاى بزرگ خداوند و حيات جانداران خمآب و خاك و هوا از نعمت
گردد. امل مىشى را منابع خداداد، جتاوز به انموس خلقت و مصداق ابرز تبديل نعمت تلقى شده و كيفر اهل

 سالم صّلى اّللّ يامرب اپيست و ن، ضرر زدن به انساهنا و خملوقات ديگر به هيچ وجه روا «ال ضرر»مهچنني، طبق قانون 
 له و سّلم نيز به شدت از آن هنىعليه و آ

______________________________ 
 211(، آيه 2(. بقره )1)
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 (29فرموده است )

(. از 11) 607آاي نديدى كساىن را كه نعمت خدا را به كفران تبديل كردند سراجنام قوم خود را به انبودى كشاندند.
 608شويد.اى كه به مشا دادمي، هبره گرييد وىل در آن طغيان نكنيد وگرنه مستحق غضب و خشم من مىروزيهاى اپكيزه

(. طغيان در نعمت آن است كه انسان به جاى استفاده در راه اطاعت خدا و طريق سعادت در حد نياز، آهنا 11)
بردارى از مواهب اهلى ( بنابراين، هبره28را براى گناه و گردنكشى بكار برد و در آن انسپاسى و اسرافكارى منايد. )

قيد و شرط و غصب حقوق ديگران انپسند است. گريى ىبهاى مادى و هبرهپسنديده است وىل غرق شدن در لذت
ها را به منابع زيست هاى زودگذر شديدترين ضربهمتأسفانه شيوه زندگى اب افزايش مصرف براى دستياىب به خوشى

 حميطى وارد آورده است.

شود نكوهش شده كنند و اقدامات آهنا موجب انبودى نسل جانوران مفيد مىدر قرآن از كساىن كه در زمني فساد مى
است: كسى كه در زمني فساد كند و حاصل خلق )كشت و زراعت( و نسل )دام اي نژاد( را انبود سازد )مفسد و 
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 609گز در مشيت ازىل خنواسته كه فساد كنند.تبهكار است( و خداوند مفسدان و تبهكاران را دوست ندارد و هر 
(11) 

خداوند در قرآن بر پرهيز از فساد در زمني، به معىن ختريب حميط زيست و انبودى منابع طبيعى أتكيد منوده است. زيرا 
شود: خدا را بپرستيد و به روز قيامت اميدوار ابشيد و ابعث ختريب و برهم زدن نظام آراسته و درست طبيعت مى

 . و به جاى آن به انسان قدرت و امكاانت الزم را داده و او را مكلف به عمران و610هرگز در روى زمني فساد نكنيد

______________________________ 
 28(، آيه 14(. ابراهيم )1)

 81(، آيه 20(. طه )2)

 205(، آيه 2(. بقره )3)

 36(، آيه 29(. عنكبوت )4)
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 611آابداىن زمني منوده است: او خداىي است كه مشا را از زمني بيافريد و عمران و آابدانيش را به مشا واگذاشت.
هاى خدا را به ايد آوريد، هرگز در روى زمني پس از آنكه كار آن به امر حق، نظم و صالح ايفت به فساد نعمت

(. در زمني، پس 11) 612است اگر )به خدا و روز قيامت( اميان داريد برخنيزيد و اين كار براى سعادت مشا بسيار هبرت
، و چنني نبود كه پروردگارت آابديها را به ظلم و ستم انبود كند در 613اش، ديگر خراىب به ابر نياوريداز آراستگى

را كه  اين آيه از قرآن بيانگر آن است كه خداوند شهر و آابدى 614«حاىل كه اهلش درصدد اصالح بوده ابشند.
اى صاحل نباشد اي در مسري اصالح گام برندارد، از نظر سنت كند. اگر جامعهساكنانش مصلح ابشند انبود منى

 (30و  11آفرينش حق حيات ندارد و به زودى از ميان خواهد رفت. )

 حبث:

يست. در هدف هبداشت أتمني رفاه كامل جسماىن، رواىن و اجتماعى است و فقط نبودن بيمارى و نقص عضو ن
فرهنگ اسالم رعايت هبداشت فردى و حميطى گامى در مسري عبادت و جلب رضاى خدا، و در راستاى توسعه 
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ريزى، اجرا و پرداخنت به ايبد كه مردم، در برانمهاجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است. هبداشت جهان زماىن هببود مى
كت، بطور انگهاىن بوقوع خنواهد پيوست بلكه تدرجيى هبداشت و مسائل هبداشت مشاركت منايند. البته اين مشار 

هاى فراواىن كه در فرهنگ است. در اين راستا، مباىن اعتقادى و عملى هبداشت و حفظ حميط زيست و آموزه
 تواند سرلوحه تالشهاى فرهنگىاسالمى وجود دارد مى

______________________________ 
 61(، آيه 11(. هود )1)

 56و  74و  85(، آيه 7)(. اعراف 2)

 56(، آيه 7(. اعراف )3)

 117(، آيه 11(. هود )4)
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توانند حكم ىلى، مقرار گريد و در مواردى كه موضوعات جديدى مطرح شود، فقها براساس كليات و قواعد اص
 موضوع را استخراج كنند.

م زندگى را اب ا تداو از آهن ها است كه برهم خوردن هركداماى از تعادلجمموعهحميط زيست براى موجودات زنده حاصل 
اىن بر  حيو ايكند. حكمىت در خلقت هر موجود زنده است و از بني رفنت هرگونه گياهى مشكل مواجه مى

 ز آهناست.راقبت ا و مگذارد و نقش بشر شناخنت فرآيندهاى تعادىلها در بلندمدت اثر مىپذيرى ساير گونهآسيب

 را به عنوان هاى فراواىنمتخداى متعال انسان را آفريده و به او شرافت و كرامت خبشيده و براى ادامه حياتش نع
شويق كرده ت آهنا تورى و مصرف درسخري، فضل، رمحت و رزق در دل طبيعت به وديعه هناده و مؤمنان را به هبره

 است.

ر حد شان خود از مواهب و نعمتهاى اهلى امر كرده است چنانكه ورى مناسب و دخداوند انسان را به هبره
هاى خدا را كه براى بندگان خود آفريده حرام كرده و از روزى حالل و فرمايد: بگو اى پيامرب چه كسى زينتمى

از سوى ديگر، هر نوع آلودگى حميط )حىت آلودگى صوتى )به هيچ وجه مشروع نبوده،  615اپكيزه منع كرده است.
كه برخالف كتاب خدا و سنت پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم جتاوز به حقوق ديگران، ستم، گناه و حرام بل

 ابشد.مى
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بردارى از ورى اصوىل از طبيعت ندارد، بلكه به حنوه هبرهگونه تبايىن اب هبرهمهچنني حفاظت حميط زيست در اسالم هيچ
ل، جوامع اسالمى، اساس توسعه را ابيد بر اپيه استفاده مشروع قرار دهند كه از طبيعت بستگى دارد. برطبق اين اصو 

 هايشبردارى و استفاده مشروع از نعمتطريق توجه كامل به جمموعه شرايط، مقررات و حدودى كه خداوند در هبره

______________________________ 
 32(، آيه 7(. اعراف )1)

 484، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 پذير خواهد بود.تعيني منوده، امكان

بيىن اسالمى هر حركت و عمل مثبت انسان، اگر از انگيزه و نيت اهلى برخوردار ابشد، عبادت حمسوب در جهان
شود. بنابراين تالش هر انسان مسلمان در جهت رعايت هبداشت و حفظ حميط زيست حىت اگر به ظاهر كوچك مى

 سازد ...انگيزه اهلى ابشد، عبادت حمسوب شده و او را به سوى تعاىل و كمال رهنمون مىبه نظر برسد وىل اب
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 منابع و مآخذ:

 .(1368اى، بنياد نشر قرآن، هتران، (. القرآن الكرمي، ترمجه مهدى اهلى قمشه1) )
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 .(1361. 8، چ 3)

 (86. جلد دوم ص 1369(. مطهرى مرتضى. داستان راستان، انتشارات صدرا قم 23) )

 .(31و ص  35و ص  346و ص  278و ص  41و ص  67و ص  78ص  1(. مكارم االخالق ج 24) )
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 (1265آدينه. هتران 

 (10(. جممع البيان ج 27) )

انمه به راهنماىي دكرت جميد خمدوم، صاد. مباىن حفاظت حميط زيست در اسالم. اپاين(. اصغرى لفمجاىن، 28) )
 .(1376دانشگاه تربيت مدرس هتران، 

 (28، ص 25(. اصول كاىف ج 29) )
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 اندازى بر سريه نبوى و مستندات جديد علمىنقش دعا در ارتقاى سالمت: چشم



616اكرم جهانگري
 

617دكرت مژگان كارخبش
 

618مسيه جعفرى
 

 چكيده:

 مقّدمه:

ها به مارىرمان بين در دهاى خمتلف برگزارى آهاى اخري اتثري آن و حنوهشفاخبش است كه در سالدعا يك فرآيند 
عا در متون دجود به اى مو طور جدى توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. هدف اين مطالعه تعيني رويكرده

 ابشداسالمى و مقاالت و مستندات پزشكى روز مى

 روشها:

جو قرار  تمورد جس intercessory prayerاب كليد واژه pubmed، مقاالت موجود دربراى اين مطالعه
 گرفت. در عني حال، متون اسالمى مهچون قرآن كرمي، صحيفه

______________________________ 
 (. مرىب ابزنشسته پرستارى، دانشگاه ارتش1)

 شكى هتران(. متخصص پزشكى اجتماعى، عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پز 2)

 (. كارشناس مركز حتقيقات تروما و جراحى سينا، دانشگاه علوم پزشكى هتران3)
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 ى شد.جو شد و حاالت و آداىب كه براى دعا وارد شده است بررسسجاديه و مفاتيح اجلنان جست

 ها:ايفته

خورد اشاره به گذاشنت دست در موضع بيمارى و دعا خواندن بر يكى از نكات جالىب كه در ادعيه ما به چشم مى
هاى جديد دعادرماىن به اثبات رسيده است. ضمنا مضامني موجود در آن است. مكانيسم اتثري اين روش در تكنيك

                                                           
 (. مربى بازنشسته پرستارى، دانشگاه ارتش1)  616
 (. متخصص پزشكى اجتماعى، عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران2)  617
 (. كارشناس مركز تحقيقات تروما و جراحى سينا، دانشگاه علوم پزشكى تهران3)  618



 كنند بيمارى و حىت مرگ آخر و هنايت زندگى نيست. اين امر براى انسان معتقد،ادعيه ما به بيمار ايدآورى مى
 آورد.نوعى ابزار محايىت براى برخورد و حتمل اب بيمار فراهم مى

 گريى:حبث و نتيجه

سو حاكى از دردمندى ها از يكافزايش عالقه و توجه دانشمندان علوم پزشكى به بررسى اثر دعا در درمان بيمارى
توجهى به چنني فرصت ىب رساند كهجسم و روح بشر است و از طرف ديگر اعرتاف پژوهشگران علوم پزشكى را مى

 بينند.ها را بيش از اين پذيرفتىن منىو امكاىن يعىن استفاده از دعا و روحانيت براى درمان بيمارى

 واژگان كليدى:

 دعا، درمان، دعادرماىن، اسالم

 مقّدمه:

رخواست و متنا" به معىن" به دست آمده اب د precarious، از لغت التني prayerدعا اي واژه انگليسى معادل آن
بندى كلى براى دعا قايل به معىن" خالصانه درخواست كردن" منشا گرفته است. دو نوع اصلى در تقسيم precariو

(. دعا در حقيقت يك فرآيند intercession( )1( و دعا براى ديگران)petitionشوند: دعا براى خود)مى
هببود آالم جسم و جان انسان شايد به اتريخ زندگى بشر بر شفاخبش است كه اترخيچه استفاده از آن براى تسكني و 

 روى كره زمني برگردد. در كتب مقدس متام اداين اهلى به دعا كردن و درخواست
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يك پسر ها اشاره شده است. مثال در اجنيل مرقس درابره آنچه حتت عنوان" شفاى از خداوند براى درمان بيمارى
بعدا وقىت شاگردان در خانه اب عيسى تنها »... دهد و آيد كه حضرت عيسى بيمار را شفا مىغشى" عنوان شده مى

بودند از او پرسيدند چرا ما نتوانستيم روح اناپك را بريون كنيم؟ عيسى فرمود: اين نوع روح اناپك جز اب دعا بريون 
اگر اميان داشته ابشيد، هرچه در دعا خبواهيد خدا »اميان آمده است:  و در جاىي ديگر حتت عنوان نريوى«. رودمنى

قرآن كرمي كه كاملرتين كتاب آمساىن و دربرگرينده تعاليم جامع براى جنات و رشد انسان است «. به مشا خواهد داد
)َو ِإذا  ها اشاره داردآايت خمتلفى به روى آوردن به خداوند و دعا كردن به سوى خالق يكتا براى شفا و درمان بيمارى

از سوى ديگر ما شيعيان، عالوه بر تعاليم عاىل  )َو نُ َنّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرمْحٌَة(. و َمرِْضُت فَ ُهَو َيْشِفنِي(
گردد، سنت اتب مىازپيش عاملموجود در اين كتاب نوراىن كه طليعه آايت آن اب پيشرفت دانش بشر هر روز بيش

سول اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم و خاندان اپك ايشان را نيز در اختيار دارمي كه روشنگر راه مومنان در مسري ر 
ها و ارتقاى ابشند. خبشى از اين تعاليم مربوط به دعا و نقش آن در درمان بيمارىتعاىل و تكامل به سوى خداوند مى

 سالمت انسان است.



خوانند. اين دعا گاه در حضور فرد بيمار و گاه هنگامى كه فرد بيمار براى بيماران خود دعا مىپريوان اكثر اداين اهلى 
شود مثال هنگام اجنام عبادت ديگرى مانند مناز اي مناجات اب پروردگار. بنابراين گاه خود بيمار نزد ما نيست اجنام مى

ند. اين امر از آن جهت امهيت دارد كه اتثري ابشمطلع نيست كه فرد اي افرادى در حال دعا كردن براى وى مى
نيست هرچند كه حىت استفاده اثر تلقني  placebo effectشفاخبش دعا در اين موارد قابل انتساب به اثر تلقني اي

 رسد.كه بتواند از درد و رنج بيمار بكاهد قابل توجيه به نظر مىدرصورتى

 ها بهبرگزارى آن در درمان بيمارىهاى خمتلف هاى اخري اتثري دعا و حنوهدر سال
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هاى متعددى در اين راستا اجنام شده است. طور جدى توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است و كارآزماىي
يامدهاى مرتبط اب تواند پهدف اصلى اين مطالعات اپسخ به اين سوال بوده است كه آاي دعا كردن براى بيماران مى

سالمت را نسبت به گروه كنرتل هببود دهد. هدف اين مطالعه تعيني رويكردهاى موجود به دعا در متون اسالمى و 
 ابشد.مقاالت و مستندات پزشكى روز مى

جو قرار  مورد جست intercessory prayerاب كليدواژه pubmedروشها: براى اين مطالعه، مقاالت موجود در
جو شد و حاالت و عني حال، متون اسالمى مهچون قرآن كرمي، صحيفه سجاديه و مفاتيح اجلنان جست گرفت. در

مورد  20مقاله بود كه  pubmed 65جو درها: حاصل جستآداىب كه براى دعا وارد شده است بررسى شد. ايفته
ها، شامل بررسى اثر دعادرماىن در درمان هاىي بودند كه بر روى انسان اجنام شده بودند. اين كارآزماىياز آن كارآزماىي

 -15(، آرتريت روماتوئيد )13هاى روانپزشكى كودك )(، بيمارى12 -11/ ايدز ) HIV(،2 -10بيماران قلىب )
(، اعتماد به نفس و اضطراب 19(، الكليسم )18(، بيماران دايليزى )17(، انابرورى )16(، عفونت خون )14

ترين اين مطالعات كه اب حجم منونه نسبتا ( بود. از مجله معروف21سئله در افراد سامل )( و تواانىي حل م20افراد )
هاىي است كه در اين ترين پژوهشتوان به پژوهش دكرت هريس و مهكاران اشاره كرد كه از دقيقزايدى اجنام شده مى

( و مدت outcomeدعا را بر پيامد) زمينه اجنام شده است. اين افراد در يك كارآزماىي ابليىن دوسويه كور اتثري
بيمار در دو   1013( بررسى كردند. در ابتداى پژوهش، CCUهاى قلىب)بسرتى بيماران بسرتى در خبش مراقبت

گروه مشاهده و مداخله به طور اتفاقى ختصيص شدند. انم كوچك بيماران گروه مداخله به تيم دعادرماىن ارائه شد و 
 هفته براى اين افراد دعا كردند. در اپاين 4آهنا به طور روزانه براى 
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نشان داده كه متوسط مدت بسرتى گروهى كه براى آهنا دعا شده بود كمرت از گروه مشاهده بود و عوارض هم كمرت 
 (.2در آهنا ديده شد )



ا را در درمان بيماران انابرور و موفقيت روش لقاح پژوهش جالب ديگرى كه در كشور كره اجنام شده بود اثرخبشى دع
( در گروه مداخله )كه براى آهنا دعا implantation rate( مورد ارزايىب قرار داد. ميزان موفقيت)IVFمصنوعى)

 (.17داد )دارى را نشان مىدرصد بود كه اختالف كامال معىن 8درصد و در گروه كنرتل  16 /3شده بود( 

توان در مورد اتثري مثبت دعا از آن ايد كرد اثر دعا در درمان بيماران مبتال به آرتريت روماتوئيد مى پژوهش ديگرى كه
 (.14بود كه به صورت كارآزماىي ابليىن اتفاقى شده اجنام شده بود )

به صورت اند كه نتوانستند اثرخبشى دعا را در درمان بيماران نشان دهند مثل پژوهشى كه البته مطالعاتى هم بوده
اپيلوت در مورد اتثري دعا بر درمان اختالالت روانپزشكى كودكان اجنام شده است. البته خود نويسندگان اين مطالعه 

نفر( كه تعدادى از  20هاى اين مطالعه اشاره كرده است از مجله كم بودن حجم منونه )در هر گروه به برخى حمدوديت
 (.13نكردند ) افراد هر گروه نيز دوره مطالعه را كامل

اند كه يكى از آهنا در كشور ما نيز گروه حتقيقاتى ما، مطالعاتى در مورد بررسى اتثري دعا در درمان بيماران اجنام داده
( و پژوهش ديگر مربوط به كيفيت 27 -26در مورد اتثري دعا بر مهوگلوبني بيماران مبتال به اتالمسى ماژور بود )

 (.28ولتيپل اسكلروز بود )زندگى مبتالاين به بيمارى م
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 گريى:حبث و نتيجه

سو حاكى از دردمندى ها از يكاين افزايش عالقه و توجه دانشمندان علوم پزشكى به اتثري دعا در درمان بيمارى
ابشد اى ابزگشت بسوى معبود مىجسم و روح بشر به دليل كمرنگ شدن ارتباط اب پروردگار و متايل فطرى و ابطىن بر 

توجهى به چنني فرصت و امكاىن يعىن استفاده از رساند كه ىبو از طرف ديگر اعرتاف پژوهشگران علوم پزشكى را مى
بينند. حىت جمامع علمى غرىب كه اعتقادات مذهىب در ها را بيش از اين پذيرفتىن منىدعا و روحانيت براى درمان بيمارى

تواند نسبت به نقش ابورهاى مذهىب بيماران اند كه پزشك منىتر است اخريا مقاالتى را منتشر كردهرنگآهنا نسبتا كم
 (.22تفاوت ابشد )در مورد درمان بيمارى ىب

هاى هبداشىت ما در زمينه استفاده از اين پتانسيل يعىن دعا در امر درمان بيماران و به رسد سيستمدر مقابل به نظر مى
ابشد. اين در حاىل است كه ارتقاء سالمت افراد جامعه فاقد برانمه جدى و رويكرد مبتىن بر شواهد مىطور كلى 

هاى معنوى رسول مكرم اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم و معصومني ما آايت شريفه قرآن كرمي و سخنان و توصيه
 ترين ذخاير در اين زمينه هستند.غىن



خوانيم: گونه مىاپنزدهم امام سجاد عليه الّسالم )نيايش آن حضرت هنگام بيمارى( اين در صحيفه سجاديه در دعاى
) )خدااي، ... شرييىن تندرسىت را در من پديد آور و گواراىي سالمت را به من بچشان، و چنان كن كه چون از اين 

 امن پيوند خورد ...((.بيمارى به در روم، خود را به آمرزشت رسامن و هببود حامل اب گذشت تو از گناه

 درماىن ما شايد منبعث از اين ابشد -غفلت از گنجينه معنوى و دعا در سيستم هبداشىت
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كه رويكردهاى درماىن ما عمدات مبتىن بر سيستم پزشكى غرىب است. مثال گرچه ما در تعاليم اسالمى خود مؤكدا 
 positionها و دعا هاى خاصى وجود دارد و حىت در موردفردى كه در حال مرگ است توصيهبينيم كه براى مى

هاى خاصى وجود دارد، در سيستم هبداشىت ما در حال حاضر بيشرت توجه به داروها و دادن به مريض، دستورالعمل
 منتشر شده است به اين ابشد. عنوان يكى از مقاالتى كه در زمينه دعادرماىن( مىCPRريوى) -اصول احياى قلىب

مطلب مرتبط است عبارت است از" اتثري حلقه دعا در هببود يك نوزاد رو به موت". اين گزارش در مورد نوزاد 
آميز بودن اقدامات درماىن و هاى ويژه نوزادان و عدم موفقيتزودرسى بود كه پس از مدتى بسرتى در خبش مراقبت

و پرسنل پزشكى و پرستارى و پدر و مادر نوزاد مشغول دعا كردن براى آرامش  احياء، كشيش را بر ابلني وى آوردند
ابدى كودك شدند ات دستگاههاى تنفس مصنوعى را از بدن طفل جدا كنند. به دنبال تشكيل اين حلقه دعا، عالئم 

له كودك سامل و هببودى در نوزاد اجياد شد و پس از آن نيز وضعيت وى هبرت شد به طورى كه در زمان چاپ اين مقا
 (.23زنده بود )

خورد اشاره به گذاشنت دست در موضع بيمارى و دعا يكى از نكات جالب ديگرى كه در ادعيه ما به چشم مى
 hands -onهاى جديد دعادرماىن به اسامى خمتلف از مجلهخواندن بر آن است. اين روش در تكنيك

techniques اند كه در روشهاى درماىن كمكى )آلرتانتيو( كه نشان داده شود. جديدترين منابع علمىشناخته مى
كند، ميادين الكرتومغناطيس نبضى اب گذارد و براى هببود بيمار دعا مىدرمانگر دست خود را بر روى عضو بيمار مى

اى به شود كه اب دستگاههاى خاصى از مجله وسيلهفركانس بسيار اپيني در كف دست درمانگر اجياد مى
هاىي است كه نقش ها در فركانسهستند. جالب اين است كه اين طول موج detectقابل منايش و SQUIDانم

 هاى بدن قبل از اين اثبتدرماىن آهنا براى ابفت
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دعا توصيه شده كه بر  (. اين امر شايد يكى از داليلى ابشد كه در تعاليم ديىن ما نيز قبل از خواندن24شده است )
 (.25روى عضو بيمار دست بگذارند )



خورد اين است كه در اكثر دعاهاىي كه به هنگام بيمارى هاىي كه در ادعيه ما به كرات به چشم مىيكى ديگر از جنبه
اّلّل عليه كند و رسول اكرم صّلى اند، فرد به پروردگار خود كه تنها قدرت برتر و شفادهنده است رجوع مىتوصيه شده

دهد. فرد بيمار در اين دعاها به ضعف و انتواىن و آله و سّلم و معصومني عليهم الّسالم را واسطه اين ارتباط قرار مى
 كند بيمارى و حىت مرگ آخر و هنايت زندگى نيست.كند وىل در عني حال به خود ايدآورى مىخود اعرتاف مى

به ما براى انسان معتقد به آهنا، نوعى ابزار محايىت براى برخورد و حتمل دهد كه در ادعيه رسيده اين نكات نشان مى
شود و به آورد. در اين شرايط فرد اب اعرتاف به قدرت اليتناهى خداوند، از وضعيت خود اناميد منىاب بيمار فراهم مى

هاىي  هاى مزمن اي بيمارى( به خصوص در افرادى كه اب بيمارىcopingاى)كند. اين مكانيسم مقابلهخدا توكل مى
توان گفت تواند كيفيت زندگى فرد را هببود ببخشد. در جمموع مىاى ندارند مىكه متاسفانه درمان قطعى شناخته شده

قدر اى كه از زابن معصومني وارد شده و به ما رسيده است آنويژه ادعيهذخريه معنوى دعا و آداب ايد خداوند به
ها و ارتقا سالمت به قول يكى از دانشمنداىن كه در اين زمينه ردارى از آن در هببود بيمارىبعظيم است كه عدم هبره

شود و مهان گونه كه پروردگار حمروم كردن افراد از پتانسيل و نعمت حمسوب مى Dosseyكند )به انم دكرت)حتقيق مى
 اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم. فرمايد:خود مى
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 عسل در قرآن و حديث

619زينب مشتاقى
 

 چكيده:

توان ايفت. قرآن جميد در در هيچ كتاب آمساىن نظري متجيد و ستايشى كه قرآن كرمي از علم و دانش كرده است منى
هاى خمتلف از علم و دانش سخن گفته است و بيشرت آهنا در مقام بزرگداشت علم و دانش صدها آيه و به شكل

و ابز در « دانست آموختانسان چيزى را كه منى خداوند به»فرمايد: مى 5است. خداوند سبحان در سوره علق آيه 
كند و كساىن را كه به آانن علم داده اند بلند مىخدا مقام كساىن را كه اميان آورده»فرمايد: مى 11سوره جمادله آيه 

                                                           
 (. عضو هيأت علمى بنياد دانشنامه بزرگ فارسى.1)  619



 آاي كساىن كه علم دارند و كساىن كه علم ندارند»فرمايد: مى 9بعالوه در سوره زمر آيه « شده است چندين درجه
 «ابشند؟مساوى مى

 كه در اوضاع ف عجيىباختال وها و ستارگان قرآن جميد در آايت بسيارى انسان را به تفكر و انديشه در آايت آمسان
ها و آنچه بياابن وكوهها   وايها آيد و نظام متقىن كه بر آهنا حاكم است، به تفكر در آفرينش زمني و در آهنا پديد مى

 ها دراز عجايب و شگفىت

______________________________ 
 (. عضو هيأت علمى بنياد دانشنامه بزرگ فارسى.1)
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 كند.ها تشويق و ترغيب مىدرون زمني و درايها و اختالف شب و روز و تبدالت فصل

گون حيواانت ينش گوانآفر  ود دارد و درآور گياهان و نظامى كه در حيات آهنا وجبه تفكر و تعقل در آفرينش شگفت
 كند.دهد تشويق مىو حيات آهنا و آاثرى كه از خود بروز مى

ز اين به تفكر التر اابته و به تفكر و انديشه در خلقت خود انسان و اسرار و رموزى كه در ساختمان وجودى او هنف
 دن آاثر گذشتگانني و ديوى زمبه سري و سياحت ر  در نفس و عوامل ابطىن آن و ارتباطهاىي كه اب عامل ملكوت دارد و

بينيم  ترتيب مى كند. بدينمى ها و جوامع بشرى و آاثر و اتريخ آهنا اتكيدو بررسى و حتقيق در اوضاع و احوال ملت
ر بشر و تعليم سرتس فكده در كه قرآن كرمي ما را دعوت به تعليم علوم طبيعى، رايضى، فلسفى، ادىب و مهه علومى ك

ا به حق و ر انسان  ست كهاكند. البته انگفته مناند كه مهه اينها به اين شرط آن به نفع بشر و سعادت اوست مى
ري اين غشد در اباشته دبيىن حقيقى را كه سرلوحه آن توحيد و خداشناسى است در بر حقيقت رهنمون شود و جهان

وم ر سوره  7آيه  سرگرم كند عني جهل است. صورت علمى كه انسان را از شناخنت حقيقت ابزدارد و به خود
 23جاثيه آيه  در سوره اي« نددانند و از زندگى آن جهان غافلآانن از زندگى جهان ظاهر و منودى را مى»فرمايد: مى
هش منوده و لم گمرااشنت عآاي ديدى آن كسى را كه خداى خود را هواى نفس خود قرار داده و خدا اب د»فرمايد مى

 «كند.  اى زده است پس كيست كه پس از خدا او را راهنماىيدلش مهر و به چشمش پرده به گوش و

و در جاى ديگر ابز  620«اميدر قرآن از هيچ چيز فروگذار نكرده»فرمايد: عالوه بر اينها خداوند سبحان مى
 حضرت على عليه الّسالم نيز در خطبه 621«در آن بيان هر چيزى هست»فرمايد: مى
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مان دادن  راه سا است و بدانيد كه در قرآن علم آينده و حديث گذشته هست. درد مشا را درمان»فرمايد: مى 158
ن ژرف و انپيداست. ظاهر قرآن زيباست و ابطن آ».. فرمايد: مى 18طور در خطبه و مهني«. كاراتن در آنست

فرمايد: ىم 198به در خط و«. ها جز بدان زدوده نشودعجايب آن سپرى نگردد، غرايب آن به اپاين نرسد و اتريكى
امي يكى ردهه سعى كن مقالما در اي« سار دانش است و خدايش آن را مايه سرياىب دانشمندان كرده استقرآن چشمه»

 هاى قرآن جميد را درابره عسل در حد توان بررسى كنيماز معجزات و شگفىت ديگر

 واژگان كليدى:

 قرآن، علم پزشكى، عسل، خواص

ها و ]حالوت  يوهمس از هاى رفيع منزل گري، و سپها و درختان و سقفو خدا به زنبور عسل وحى كرد كه از كوه»
 ه اطاعت بپوى.بو[ تغذيه كن و راه پروردگارت را بگلهاى خوش

هاى خمتلف بريون آيد كه در آن شفاى مردمان است. در اين كار نيز آيت آنگاه از درون آهنا شربت شرييىن به رنگ
622«قدرت خدا براى متفكران پيداست

 

يده از اديث رست و احاست. در روااي« شفا براى انساهنا»كند كه عسل منبع خداوند سبحان در اين آيه قيد مى
فا شيشرت بيمارى ها براى ب سل راعامى اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم و ائمه هدى عليهم الّسالم نيز پيامرب گر 

نديشيدن. در فكر و اشود اال اب تدانند. در واقع حيات شگفت اين حشره زيرك و اسرار آن براى انسان كشف منىمى
هاى ر زمينهدل را ازپيش خواص عسلمى اخري بيشهاى اخري عسل موضوع حتقيقات بسيارى است و حتقيقات عسال

 كند.خمتلف اثبت مى

فرمود آمد و مىوشش مىخعسل  از امام ششم عليه الّسالم آمده است كه رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم از
 بر
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فرمود كه مردم به چيزى درمان نكنند مانند يك انگشت از جوىي از عسل و از قرآن. و ابز مىمشاست درمان
 فرمود:و در فردوس: از رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم نقل شده است كه مى 623عسل

رد عافيت د 77از  د كردهعنوان درمان ايهركس ماهى يك ابر عسل بنوشد به قصد اينكه خدا در قرآنش از آن به »
گه دارد ندل را  ايست عسل كهو نيز فرمود هركه حافظه خواهد ابيد عسل خبورد و فرمود چه خوب نوشابه« ايبد.

 سردى سينه را بربد.

ن هر عسل درما فرمود يك انگشت( بسندش از امري املؤمنني على عليه الّسالم نقل كرد كه مى623 /2در خصال )
 «ردمان.ماى رنگارنگ كه در آن درمانست براى برآيد از شكمشان نوشابه»رد است. خدا فرموده: د

ىب احلسن يز از ات و نفرمود عسل درمان اسدر حماسن به سندى از حضرت على عليه الّسالم نقل شده است كه مى
 «( آن برگريى.ع )موممشه از را اتز  كه عسل درمان است به شرط اينكه آن»عليه الّسالم نقل گرديده است كه فرمود: 

ل عمر ن در طو آاثر  وها داروى مفيد و خوىب بوده است هاى دور عسل براى بسيارى از بيمارىمطمئنا از زمان
خ گواه ت. اتريسل اسعدهندگان زنبور انسان و سالمت او شناخته شده است. گواه آن سالمىت تقريبا كل پرورش

رگ طب كه ستاد بز ااند. سقراط كساىن كه رژمي غذاىي خود را براساس عسل تنظيم كردهديگرى است بر عمر طوالىن  
سل به عها، يواننيان و رومى ها از سال عمر كرد. عالوه بر اينها مصرى 108اش عسل بوده، بيش از غذاى روزانه

 كردند.عنوان دارو استفاده مى

ر ده است. خص شدا و حتقيقات كلينيكى آشكار و مشهخواص ضد ابكرتايىي و ضد التهاىب عسل در پى بررسى
 ها وپزشكى استفاده از عسل براى از بني بردن بدون درد عفونت

______________________________ 
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العاده مؤثر است و به آن توصيه شده است. در وقهاى جديد فسلوهلاى مرده نواحى مبتال و رشد و توسعه ابفت
متون بسيار قدميى استفاده از عسل در پزشكى ذكر شده است. امروزه پزشكان و دانشمندان أتثري عسل در درمان 

 اند.ها را دوابره كشف كردهزخم

( در Waikato( حمقق و متخصص مشهور و پروفسور بيوشيمى دانشگاه ويكاتو)Peter Molanدكرت پيرتموالن)
ترين معموىل»گويد: نيوزلند كه مدت بيست سال روى عسل حتقيق كرده است درابره خواص ضد ميكروىب عسل مى

 Sulfadiazineها سولفادايزين آرژان)ها براى درمان عفونت سوختگىپماد ضد ابكرتى استفاده شده در بيمارستان
argentsشان داده كه عسل در كنرتل عفونت بسيار مؤثر است.هاى اتفاقى ن( بوده است، مطالعات و بررسى» 

ترند پرورش زنبور عسل و توليدات مشتق از عسل شاخه جديدى از امروز در نقاطى از دنيا كه از نظر علمى پيشرفته
 دهند. فوايد ديگر عسل عبارتند از:حتقيقات را تشكيل مى

شوند )براى مثال فروكتوز به  ه قندهاى ديگر تبديل مىهاى قند عسل به آساىن بشود: مولكولبه سادگى هضم مى -
كنند، عسل به رغم ميزان اسيديته ابال بسيار خوب حتمل مىها آن را علىترين معدهگلوكز(. بدين ترتيب حساس

 كند.ها كمك مىها و رودهعملكرد خوب كليه

ريع است. عسل در تركيب اب آب شود، عسل يك منبع انرژى براى آمادگى سعسل در خون به سرعت پخش مى -
شود. مولكول هاى آزاد شده آن به عملكرد خوب و عاىل مغز كمك مالمي در مدت پنج دقيقه در خون پخش مى

اى طبيعى از قندهاىي مثل گلوكز و فروكتوز كنند زيرا مغز عضوى است كه ابالترين مصرف قند را دارد. عسل آميزهمى
ركيب واحد از قندهاى گوانگون مؤثرترين راه براى كاهش خستگى و افزايش است، طبق حتقيقات جديد، اين ت

 عملكردهاى ورزشى است.
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كند: عسل خبش مهمى از انرژى الزم براى ارگانيسم را براى تضمني اجياد خون عسل در توليد خون شركت مى -
كند و طور، تنظيم و گردش خون را آسان مىكند. مهنيخون را فراهم مى دهد. به عالوه عسل امكان اپك كردنمى

 كند.مبارزه عليه مشكالت مويرگها و تصلب شرائني را فراهم مى

شود. داليل عسل توصيف مى« اثر ابزدارنده»كشى عسل سازد: أتثري ابكرتىعسل براى ابكرتيها پناهگاه منى -
دهند. غلظت ابالى قند، مقدار آب الزم براى رشد توضيح مى خمتلف اين خاصيت ضد ميكروىب عسل را

( اپيني( و طبيعت تركيب آن ابكرتى را از ازت الزم براى PHكند، ميزان اسيديته ابالها را حمدود مىميكروارگانيسم
 ند.شو طور وجود آب اكسيژنه و آنىت اكسيدان مانع رشد ابكرتيهاى مىكند. مهنيتكثري و ازدايدش حمروم مى



ابيست از آنىت اكسيداهنا استفاده كنند. ترى داشته ابشند مىآنىت اكسيدان: مهه كساىن كه دوست دارند زندگى سامل -
هاى متابوليكى طبيعى ارگانيسم را از بني آنىت اكسيداهنا تركيبات سلوىل هستند كه قادرند توليدات حاصل از فعاليت

كنند توليدات غىن از آنىت شوند. پژوهشگران فكر مىيمياىي خمرب مىهاى شالعملبربند. اين عناصر مانع عكس
كنند. از آنىت اكسيداهناى قوىي كه در تركيب عسل وجود اكسيداهنا از بروز مشكالت قلىب و سرطان جلوگريى مى

 دارند:

 galagineو گاالگني Chrysine، كريزين Pinobanksine، پينوابنكسني Pinocembrineپينوسامربين
 شود.پينوسامربين آنىت اكسيداىن است كه فقط در عسل ايفت مى

ها و مواد معدىن: عسل داراى قندهاىي مثل گلوكز و فروكتوز و مواد معدىن مثل منيزمي، پتاسيم،  خمزن و انبار ويتامني
ه اين ك  B 3 B 5 ,B 6 ,C ,B 2 ,B 1هاىكلسيم، سدمي، گوگرد، آهن و فسفات است، و نيز حاوى ويتامني

 هاى شهد و گردهتركيب براساس كيفيت
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 كند. مقدار كمى مس، يد و روى نيز در عسل وجود دارد.تغيري مى

ها را آسان عسل در هببود التيام زمخها استفاده شده است: عسل به دليل قدرت جذب رطوبت هوا درمان و التيام زخم
هاى جديد پوست ( سازنده سلولepithelialesده تواانىي عسل در حتريك رشد سلوهلاى پوششى)كند. اين پديمى

شود. هاى وسيع نيز عسل مانع از توسل به پيوند مىروى زخم در زمان التيام و هببود است. به مهني ترتيب، در زخم
هاى گريى اليهطور در شكلكنند، مهنيهاى دخيل در روند التيام و هببود را حتريك مىعسل ابزسازى و احياى ابفت

هاى توليدكننده كوالژن است و بدين ترتيب يك ها، سلولهاى جديد و رشد فيربوپالستعميق پوست از مويرگ
دهد، عسل گردش كند. عسل أتثري ضد التهاىب دارد، چيزى كه تورم زخم را كاهش مىهببودى و التيام عاىل را فراهم مى

هاى زيرين دهد. عسل به ابفتكند و درد را نيز كاهش مىطور جراين التيام و هببود را فعال مىنيخون را اصالح و مه
شوند هيچ دردى ها عوض مىشود و زماىن كه اپنسمانچسبد در نتيجه ابفت اتزه اجياد شده كنده منىزخم منى

( كه در اثر راديوتراپى اجياد ulcere)هاى اولسرهاى بيماران و زخمشود. عسل به عنوان اپنسمان زخماحساس منى
 شده اب موفقيت بسيار استفاده شده است.

هاى كند و مهه عفونتها را اجياد مىبه خاطر خواص ضد ميكروىب مذكور، عسل سدى دفاعى عليه عفونت زخم
اوم به آنىت بيوتيك هاى مقهاى ابكرتىطور عليه منشأ و ريشهبرد و مهنيها را از بني مىحساس به آلوده كردن زخم

هاى ها، ضعف و نقصان در روند التيام و هببود زخمها و آنىت بيوتيكبسيار مؤثر است. برخالف ضد عفوىن كننده
روى نقشى كه عسل  2001در دسامرب  Gent Dentمربوط به اثرات اثنويه وجود ندارد. پروفسور موالن در جمله

 هاى ديگرشناسىهاى دهان و آسيبطور زخمهاى لثه و مهنيدر درمان بيمارى
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 2001در  PHarmacol Resكند. عسل در درمان زخم معده نيز مؤثر است اين مطلب در جملهأتكيد مى
 نشان داده شده است.

از معجزات قرآن مهمى است. بدون شك يكى « مرمههاى»توان ديد كه عسل حاوى خواص از مهه اين اطالعات مى
 است كه خداوند در قرآن كرمي بيان كرده است.

 منابع و مآخذ:

Honey a source of Antioxidants, Journal of Apicultural Research, 8991, 73: 

 .1 

122- 522 WWW. Nutriation farm. com/ heath- news/ 8991/ antioxidants 4. 
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Angie knon," Harnessing honey's healing power", 8 Juin 4002, http:// news. 
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 اخالق از منظر قرآن، اخالق كاربردى و اخالق پزشكى

624مهدى ابراهيمى
 

625خبشجميد گنج
 

626دكرت غالمعلى زارع
 

627امينيان
 

 چكيده:

نسان به ارزش هر اان، و زندگى و سرشت بشريت بوده است و مكارم اخالقى وجه امتياز و شرافت انساخالق مهزاد 
يز نشانه نساىن ناوامع جداشنت و آراستگى او به سجااي و اخالق حسنه وابستگى دارد. حاكميت اخالق كرميه در 

خبش است كه از د و مثر مفي راى نوع بشرشود. پيشرفتهاى علمى بشرى زماىن بتعاىل و متدن واقعى آن جامعه تلقى مى
لمى جهت يشرفت عپق به پشتوانه اخالقى برخوردار ابشد و هر نوع پيشرفت ابيد داراى جهت و هدف بوده و اخال

 خبشد.مى

______________________________ 
 (. دانشگاه علوم پزشكى مشهد، گروه معارف اسالمى1)

 ژوهشگر دانشگاه علوم پزشكى مشهدپ -معارف(. دانش آموخته دانشكده فرهنگ و 2)

 (. مركز آموزشى، پژوهشى و درماىن امام رضا عليه الّسالم3)
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 گريى:حبث و نتيجه

دهد. دعوت گسرتده قرآن كرمي به هاى آمساىن را تشكيل مىهاى اخالقى، خبش زايدى از متون ديىن و كتابآموزه
هاى واالى انساىن، بيانگر جايگاه مقوله اخالق در ميان اهداف دين و يكى از مهمرتين ب نفس و نيل به ارزشهتذي

مباحث قرآىن است. اب ظهور اسالم مضامني بلند و رفيع و دستورات اخالقى به اوج و اعالى خود رسيده است و 

                                                           
 (. دانشگاه علوم پزشكى مشهد، گروه معارف اسالمى1)  624
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كرامت انساهنا و حجم بسيار زايدى از   دعوت گسرتده دين اهلى به هتذيب نفس و حفظ و اپسدارى از حرمت و
آيه در زمينه اخالق و مسائل اخالقى  3000 -2000هاى اخالقى در قرآن كرمي، به طورى كه وجود بيش از آموزه

 آيه در زمينه احكام وجود دارد. 600است در حاىل كه حدود 

ر بوده و اين ويژگى به خاطر اخالق اب پزشكى درهم آميخته است و اخالق پزشكى از جايگاه خاصى برخوردا
اند شرف هر علمى به شرف موضوع آن است و جايگاه خاص و متعاىل است كه حرفه پزشكى داراست. چراكه گفته

ترين موضوع انسان است. و توجه به انسان به عنوان اشرف خملوقات و سعى و تالش در حفظ در عامل هسىت شريف
يار ابامهيت و در بسيارى از جاها به كرامت و حرمت انسان اشاره  و نگهدارى سالمت جسم و روح و روانش بس

گرديده است. در اتريخ سراسر شكوفا و پرافتخار ايران و اسالم و در سايه تعاليم عاليه توحيدى دانشمندان و طبيبان 
مى در اتريخ مسلماىن مهچون ابن سينا، زكرايى رازى و .. را در دامان پرمهر خويش پرورانده و منشاء اثرات مه

اسالمى و پزشكى بوده اند و در سرزمني كهن ايران اسالمى مهواره طبيب و طبابت و حكيم از قداست و جايگاه 
اند و او را منودهويژه برخوردار و طبابت اب داينت توام بوده است و رشته اهليات و طب را اب هم و مهزمان حتصيل مى

  بدان اندازه كهاند اتمظهر اسم حمىي و احياءگرى انميده
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بيماران و دردمندان نه تنها و فقط براى جستجوى تسكني و درمان دردهاى جسماىن خويش، بلكه در مقام مشاوره 
و هدايت و راهنمائى در مهه ابعاد زندگى فردى و اجتماعى و خانوادگى خود به حكيم و طبيب مراجعه و متوسل 

گرديدند چراكه از ديدگاه و نظر آهنا او شخصيىت برخوردار از دانش فقهى و پزشكى و آراسته به مكارم و فضائل مى
 اخالقى بوده است.

 واژگان كليدى:

 اخالق، اخالق كاربردى، اخالق پزشكى

 مقّدمه:

ن، و ارزش هر انسان به اخالق مهزاد زندگى و سرشت بشريت بوده است و مكارم اخالقى وجه امتياز و شرافت انسا
داشنت و آراستگى او به سجااي و اخالق حسنه وابستگى دارد. حاكميت اخالق كرميه در جوامع انساىن نيز نشانه 

شود. پيشرفتهاى علمى بشرى زماىن براى نوع بشر مفيد و مثرخبش است كه از تعاىل و متدن واقعى آن جامعه تلقى مى
هر نوع پيشرفت ابيد داراى جهت و هدف بوده و اخالق به پيشرفت علمى جهت  پشتوانه اخالقى برخوردار ابشد و

دهد. دعوت گسرتده قرآن  هاى اخالقى، خبش زايدى از متون ديىن و كتاب هاى آمساىن را تشكيل مىخبشد. آموزهمى
داف دين و يكى از كرمي به هتذيب نفس و نيل به ارزش هاى واالى انساىن، بيانگر جايگاه مقوله اخالق در ميان اه



دهد، زيرا بدون اخالق نه دين مهمرتين مباحث قرآىن است، و از يك نظر مهمرتين هدف انبياى اهلى را تشكيل مى
 (2و  1ايبد. )براى مردم مفهومى دارد، و نه دنياى آهنا سامان مى

 انداقوام روزگار به اخالق زنده
 

 !قومى كه گشت فاقد اخالق مردىن است

 

 اى كه از ارزشهاى اخالقى فاصلهجتارب اترخيى بشر نيز گوايى اين است كه هر جامعه
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انپذير شده، شاهد فاجعه اسفبار انساىن هاى جربانبگريد و به اپسداشت نظرى و عملى آن نپردازد، متحّمل خسارت
 بوده و راه احنطاط خواهد پيمود.

( . ETHIQUE( ، و در فرانسه)ETHOS، در يوانىن) ETHICSدر تعاريف اخالق )در انگليسى)و اما 
 از ديدگاهها و منظر علما و فالسفه خمتلف:

اى اخالق مجع خلق به معناى خوى، روش، سرشت، منش، عادت، منود عيىن معنوى و رفتار انسان است و جمموعه
خلق مبعناى صورت دروىن و ابطىن و انپيداى آدمى، مبعناى سرشت و از ابيدها و نبايدها و ... اخالق از خلق و 

هاى اپيدار در نفس اعم از سجاايى نيكو و پسنديده و اي زشت و سجيه و اصطالحا" مبعاىن صفات و ويژگى
 انپسند.

 (2، مبعناى عادت و طبع، دين و مروت، آفريدن و خلقت، در فارسى معادل خلق و خو." )

امني بلند و رفيع و دستورات اخالقى به اوج و اعالى خود رسيده است و دعوت گسرتده دين اهلى اب ظهور اسالم مض
هاى اخالقى در قرآن  به هتذيب نفس و حفظ و اپسدارى از حرمت و كرامت انساهنا و حجم بسيار زايدى از آموزه

قى است در حاىل كه حدود آيه در زمينه اخالق و مسائل اخال 3000 -2000طورى كه وجود بيش از كرمي، به
آيه در زمينه احكام وجود دارد. قرآن در تبيني هدف از بعثت انبيا ابرها تزكيه را پيش از تعليم كتاب آورده  600

اى كه از ارزشهاى اخالقى فاصله بگريد و به اپسداشت است. جتارب اترخيى بشر نيز گوايى اين است كه هر جامعه
انپذير شده، شاهد فاجعه اسفبار انساىن بوده و راه احنطاط ّمل خسارت هاى جرباننظرى و عملى آن نپردازد، متح

 (2و  1خواهد پيمود. )

هاى خنستني پس از اسالم اب ترمجه آاثر ايراىن از زابن هپلوى به عرىب، پند و اندرزهاى ايراىن به مهراه و در سده
ها و اندرزهائى در زمينه اند به توصيهو نثر سروده و نوشتهنوازى كه در آيني و آداب زندگاىن به نظم هاى روحآموزه

 اخالق و هنجارهاى رفتارى پرداخته
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الم  عظيم الشان اسد پيامرب" خو هاى بسيارى مورد اتئيد ائمه و رهربان ديىن قرار گرفته است. و اصالاند كه در منونه
يگران و مكارم مت به دو خد اخالقى و اعمال پسنديده بوده و پريوان خويش را نيز به نيكى خود ابىن و انشر اصول

 اند.اخالقى توصيه منوده

 نگاهى كواته به آايت كرميه

يِّنَي َرُسواًل ِمْنُهْم يَ ْتُلوا َعَلْيِهْم آايتِِه َو يُ زَكِّيِهْم َو يُ َعلُِّمُهُم ا -1 ْلِكتاَب َو احلِْْكَمَة َو ِإْن كانُوا ِمْن قَ ْبُل ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِِف اْْلُمِّ
)او كسى است كه در ميان مجعيت درس خنوانده رسوىل از خودشان برانگيخت كه آايتش را بر  628َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ 

آموزد هرچند پيش از آن در گمراهى آشكارى كند و به آانن كتاب و حكمت مىخواند و آهنا را تزكيه مىآهنا مى
 بودند!(

َرُسواًل ِمْن أَنْ ُفِسِهْم يَ ْتُلوا َعَلْيِهْم آايتِِه َو يُ زَكِّيِهْم َو يُ َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمَة َلَقْد َمنَّ اّللَُّ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم  -2
)خداوند بر مؤمنان منت هناد )و نعمت بزرگى خبشيد( هنگامى كه در ميان  629َو ِإْن كانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ 

گيخت كه آايت او را بر آهنا خبواند، و آانن را اپك كند و كتاب و حكمت به آهنا آهنا پيامربى از خودشان بران
 بياموزد، هرچند پيش از آن، در گمراهى آشكارى بودند.(

َو يُ َعلُِّمُكْم ما ملَْ َتُكونُوا  ةَ َكما أَْرَسْلنا ِفيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم يَ ْتُلوا َعَلْيُكْم آايتِنا َو يُ زَكِّيُكْم َو يُ َعلُِّمُكُم اْلِكتاَب َو احلِْْكمَ   -3
)مهان گونه )كه اب تغيري قبله نعمت خود را بر مشا ارزاىن داشتيم( رسوىل از خوداتن در ميانتان فرستادمي، ات  630تَ ْعَلُمونَ 

 آايت ما را بر مشا خبواند، و مشا را اپك

______________________________ 
 2(، آيه 62(. مجعه )1)

 164(، آيه 3ران )(. آل عم2)

 151(، آيه 2(. بقره )3)
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 دانستيد، به مشا ايد دهد.(كند و كتاب و حكمت بياموزد، و آنچه را منى

                                                           
 2(، آيه 62(. جمعه) 1)  628
 164(، آيه 3(. آل عمران) 2)  629
 151(، آيه 2(. بقره) 3)  630



 631َمَة َو يُ زَكِّيِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ رَبَّنا َو ابْ َعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم يَ ْتُلوا َعَلْيِهْم آايِتَك َو يُ َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو احلِْكْ  -4
)پروردگارا! در ميان آهنا پيامربى از خودشان برانگيز! ات آايت تو را بر آانن خبواند، و آهنا را كتاب و حكمت بياموزد 

 و اپكيزه كند، زيرا تو تواان و حكيمى )و بر اين كار قادرى(!

اهاَقْد أَفْ َلَح َمْن زَكَّ  -5 كس كه و آن -)هركس نفس خود را اپك و تزكيه كرد، رستگار شد 632اها* َو َقْد خاَب َمْن َدسَّ
 نفس خويش را اب معصيت و گناه آلوده ساخت، نوميد و حمروم گشت!(

 آمسان و ماه و زمني و لوق واى از ايزده سوگند مهم به خالق و خمترين سوگندها كه جمموعهقرآن پس از ذكر طوالىن
ا كس كه آن ر آن وكس كه نفس خويش را تزكيه كند رستگار شده، آن»گويد: خورشيد و نفوس انساىن است، مى

اها* َو َقْد خابَ  آلوده سازد مايوس و اناميد گشته است! ا َمنْ  َقْد أَفْ َلَح َمْن زَكَّ  «.هاَدسَّ

ه نفوس قائل و تزكي اخالق جميد براى پرورشنظري دليل روشىن است بر امهيىت كه قرآن درپى و ىباين اتكيدهاى پى
 مشرد.ىمدر آن  ات راكند، و فالح و رستگارى و جناست، و گوىي مهه ارزشها را در اين ارزش بزرگ خالصه مى

ى* َو ذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى -6  -ر شد)به يقني كسى كه اپكى جست و خود را تزكيه كرد( رستگا 633َقْد أَفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ
در آن « تزكيه اخالق»و )آن كس( انم پروردگارش را ايد كرد، سپس مناز خواند!( نكته جالب و قابل توجه، اينكه 

 مقدم بر مناز و ايد خدا ذكر شده

______________________________ 
 129(، آيه 2(. بقره )1)

 10و  9(، آايت 91(. مشس )2)

 15و  14(، آايت 87(. اعلى )3)
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رسد و نه مناز ىمه جا بكه اگر تزكيه نفس و اپكى دل و صفاى روح در پرتو فضائل اخالقى نباشد، نه ذكر خدا 
 (3آورد. )روحانيىت به ابر مى

م صّلى كند، و آن اينكه، يكى از اهداف اصلى بعثت پيامرب اسالچهار آيه خنستني در واقع يك حقيقت را دنبال مى
توان گفت تالوت آايت اّلّل عليه و آله و سّلم تزكيه نفوس و تربيت انساهنا و پرورش اخالق حسنه بوده است؛ حىت مى

                                                           
 129(، آيه 2(. بقره) 1)  631
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اى است براى مساله تزكيه نفوس و تربيت انساهنا؛ مهان اهلى و تعليم كتاب و حكمت كه در خنستني آيه آمده، مقدمه
 دهد. اين نكات نيز در آايت چهارگانه فوق قابل دقت است:ىچيزى كه هدف اصلى علم اخالق را تشكيل م

تعليم و »هاى خداوند ذكر شده، و نقطه مقابل اولني آيه، قيام پيغمربى كه معلم اخالق است به عنوان يكى از نشانه
و اين هنايت اهتمام  ِبنٍي*َو ِإْن كانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالٍل مُ  و گمراهى آشكار مشرده است «*َضالٍل ُمِبنيٍ » را« تربيت

 دهد.قرآن را به اخالق نشان مى

در دومني آيه، بعثت پيامربى كه مرىب اخالقى و معلم كتاب و حكمت است به عنوان منىت بزرگ و نعمىت عظيم از 
قبله )از انحيه خداوند مشرده است؛ اين نيز دليل ديگرى بر امهيت اخالق است. در سومني آيه كه بعد از آايت تغيري 

فرمايد: اين نعمت مهانند اصل نعمت قيام مشرد، مىبيت املقدس به كعبه( آمده و اين حتول را يك نعمت بزرگ اهلى مى
پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم است كه اب هدف تعليم و تربيت و هتذيب نفوس و آموزش امورى كه وصول 

 نبود اجنام گرفته است.پذير انسان به آن از طرق عادى امكان

نكته ديگرى كه در چهارمني آيه قابل دقت است، اين است كه در اينجا اب تقاضاى ابراهيم و دعاى او در پيشگاه 
كند كه يكى از مهمرتين آهنا شومي؛ او بعد از بناى كعبه و فراغت از اين امر مهم اهلى، دعاهاىي مىرو مىخدا روبه

اوست، و بعثت پيامربى كه كار او تعليم كتاب و حكمت و تربيت « ذريه»سلماىن از تقاضاى به وجود آمدن امت م
 و تزكيه نفوس
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العاده قرآن جميد به مسائل اخالقى و هتذيب نفوس شود اهتمام فوقابشد. و در نتيجه آنچه از آايت ابال استفاده مى
گريد؛ و به تعبري ديگر، بر متام هاى ديگر از آن نشات مىو زيربناىي است كه برانمهبه عنوان يك مساله اساسى 

 احكام و قوانني اسالمى سايه افكنده است.

كنند، و ريشه مهه آرى! تكامل اخالقى در فرد و جامعه، مهمرتين هدىف است كه اداين آمساىن بر آن تكيه مى
 (4مشرند. )هاى انهنجار مىو پديدهاصالحات اجتماعى و وسيله مبارزه اب مفاسد 

 امهيت اخالق در رواايت

 خوانيم:در حديث معروىف از پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم مى

 (5« )ام.)امنا بعثت المتم مكارم االخالق(؛ من تنها براى تكميل فضائل اخالقى مبعوث شده



له و سّلم آمده است كه فرمود: )جعل اّلّل سبحانه مكارم االخالق در حديث ديگرى از رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آ
صلة بينه و بني عباده فحسب احدكم ان يتمسك خبلق متصل ابّلّل(؛ خداوند سبحان فضائل اخالقى را وسيله ارتباط 

« ط سازد.ميان خودش و بندگانش قرار داده، مهني بس كه هريك از مشا دست به اخالقى بزند كه او را به خدا مربو 
(6) 

خوانيم كه فرمود: )لو كنا ال نرجو جنة و ال خنشى انرا و ال ثوااب در حديث ديگرى از امري مؤمنان على عليه الّسالم مى
و ال عقااب لكان ينبغى لنا ان نطالب مبكارم االخالق فاهنا مما تدل على سبيل النجاح(؛ اگر ما اميد و امياىن به هبشت 

داشتيم، شايسته بود به سراغ فضائل اخالقى برومي، چراكه آهنا خ، و انتظار ثواب و عقاىب منىو ترس و وحشىت از دوز 
 (7« )راهنماى جنات و پريوزى و موفقيت هستند.

دهد كه فضائل اخالقى نه تنها سبب جنات در قيامت است بلكه زندگى دنيا نيز بدون آن اين حديث خبوىب نشان مى
 ره در آينده به خواست خداابايبد! )در اينسامان منى
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 حبثهاى مشروحرتى خواهيم داشت(.

به تعبري ديگر، خداوند بزرگرتين معلم اخالق و مرىب نفوس انساىن و منبع متام فضائل است، و قرب و نزديكى به خدا 
 پذير نيست!جز از طريق ختلق به اخالق اهلى امكان

حبثهاى اخالقى از زماىن كه انسان گام بر روى زمني گذارد آغاز شد، زيرا ما معتقدمي كه حضرت آدم عليه شك ىب
الّسالم پيامرب خدا بود، نه تنها فرزندانش را اب دستورهاى اخالقى آشنا ساخت بلكه خداوند از مهان زماىن كه او را 

 اش به او آموخت.اهىآفريد و ساكن هبشت ساخت مسائل اخالقى را اب اوامر و نو 

ساير پيامربان اهلى يكى پس از ديگرى به هتذيب نفوس و تكميل اخالق كه مخريمايه سعادت انساهنا است پرداختند، 
دهد، و مهه ات نوبت به حضرت مسيح عليه الّسالم رسيد كه خبش عظيمى از دستوراتش را مباحث اخالقى تشكيل مى

 شناسند.عنوان معلم بزرگ اخالق مى مندان او، وى را بهپريوان و عالقه

اما بزرگرتين معلم اخالق پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم بود كه اب شعار )امنا بعثت المتم مكارم االخالق( 
 ( اخالق تو بسيار عظيم و شايستهُخُلٍق َعِظيٍم؛ َو ِإنََّك َلَعلىمبعوث شد و خداوند درابره خود او فرموده است: )

 (3. )4سوره قلم، آيه « است!

 اترخيچه علم اخالق:



شك حبثهاى اخالقى از زماىن كه انسان گام بر روى زمني گذارد آغاز شد و در ميان فالسفه نيز بزرگاىن بودند كه به ىب
 شدند، مانند:عنوان معلم اخالق از قدمي االايم مشرده مى

يوانن. ما معتقدمي كه حضرت آدم عليه الّسالم پيامرب خدا بود، نه افالطون، ارسطو، سقراط و مجعى ديگر از فالسفه 
تنها فرزندانش را اب دستورهاى اخالقى آشنا ساخت بلكه خداوند از مهان زماىن كه او را آفريد و ساكن هبشت 

 اش به او آموخت.ساخت مسائل اخالقى را اب اوامر و نواهى
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پيامربان اهلى يكى پس از ديگرى به هتذيب نفوس و تكميل اخالق كه مخريمايه سعادت انساهنا است پرداختند،  ساير
دهد، و مهه ات نوبت به حضرت مسيح عليه الّسالم رسيد كه خبش عظيمى از دستوراتش را مباحث اخالقى تشكيل مى

 شناسند.ىمندان او، وى را به عنوان معلم بزرگ اخالق مپريوان و عالقه

اما بزرگرتين معلم اخالق پيامرب اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم بود كه اب شعار )امنا بعثت المتم مكارم االخالق( 
( اخالق تو بسيار عظيم و شايسته ُخُلٍق َعِظيٍم؛ َو ِإنََّك َلَعلىمبعوث شد و خداوند درابره خود او فرموده است: )

 (4است! )سوره قلم، آيه 

از چه زماىن در اسالم پيدا شد و مشاهري اين علم چه كساىن بودند داستان مفصلى دارد كه « علم اخالق»ما اينكه 
 اى از آن اشاره شده است.نوشته آيت اّلّل صدر، به گوشه« اتسيس الشيعه لعلوم االسالم»در كتاب گرانبهاى 

يه الّسالم بود كه در انمه معروفش )به فرزندش امام جمتىب اولني كسى كه علم اخالق را اتسيس كرد امري مؤمنان على عل
عليه الّسالم( بعد از ابزگشت از صفني، اساس و ريشه مسائل اخالقى را تبيني فرمود؛ و ملكات فضيلت و صفات 

م ترين وجهى در آن مورد حتليل قرار گرفته است! رساله حقوق امام سجاد عليه الّسالم و دعاى مكار رذيلت به عاىل
االخالق و بسيارى از دعاها و مناجاهتاى ديگر نيز در طليعه آاثر معروف اخالقى در اسالم قرار دارند كه هيچ اثرى 

 كند.اب آهنا برابرى منى

( اخالق پزشكى از جايگاه خاصى 8هاى انساىن درهم آميخته است )اخالق اب پزشكى و اب اكثر حتقيقات و پژوهش
اند شرف هر به خاطر جايگاه خاص و متعاىل است كه حرفه پزشكى داراست. چراكه گفته برخوردار بوده و اين ويژگى

 ترين موضوع انسان است. و توجه به انسان به عنوان اشرفعلمى به شرف موضوع آن است و در عامل هسىت شريف
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جسم و روح و روانش بسيار اب امهيت و در بسيارى از جاها خملوقات و سعى و تالش در حفظ و نگهدارى سالمت 
به كرامت و حرمت انسان اشاره گرديده است. خداوند متعال انسان را موجودى ممتاز، اب كرامت و اليق مجيع 



ترين سازمان هاى وجودى، آفريده و از مجله واجبات اهلى حفظ حرمت و ارزش استعدادها و امكاانت و در عاىل
ابشد و توجه خاص به انسان به عنوان اشرف خملوقات و سعى و تالش در حفظ و نگهدارى سالمت انسان مى

كه در طورىجسم و روح و روانش بسيار ابامهيت و در بسيارى از جاها به كرامت و حرمت انسان اشاره گرديده به
اين است كه در جنات جان مهه سوره مباركه مائده آمده است )كسى كه در جنات جان انساىن بكوشد مثل  31آيه 

( و اي پيامرب گرامى در موارد بسيارى، دستورات و راهنمائيهاى روشن و ارزمشندى براى 3انساهنا كوشيده است( )
حفظ سالمىت و رفع بيمارهاى جسمى و روحى انساهنا در كتب متعددى به عنوان طب النىب صّلى اّلّل عليه و آله و 

از ائمه اطهار عليهم الّسالم نقل شده كه بعضى از آهنا را در هنج البالغه، طب الصادق و سّلم و اي رواايت فراواىن 
توان ايفت. در اتريخ سراسر شكوفا و پرافتخار ايران و اسالم و در سايه تعاليم عاليه توحيدى طب الرضا مى

مهر خويش پرورانده و منشاء اثرات دانشمندان و طبيبان مسلماىن مهچون ابن سينا، زكرايى رازى و .. را در دامان پر 
اند و در سرزمني كهن ايران اسالمى مهواره طبيب و طبابت و حكيم از مهمى در اتريخ اسالمى و پزشكى بوده

قداست و جايگاه ويژه برخوردار و طبابت اب داينت توام بوده است و رشته اهليات و طب را اب هم و مهزمان حتصيل 
اند ات بدان اندازه كه بيماران و دردمندان نه تنها و فقط براى ر اسم حمىي و احياءگرى انميدهاند و او را مظهمنودهمى

جستجوى تسكني و درمان دردهاى جسماىن خويش، بلكه در مقام مشاوره و هدايت و راهنمائى در مهه ابعاد زندگى 
 ند چراكه از ديدگاه و نظرگرديدفردى و اجتماعى و خانوادگى خود به حكيم و طبيب مراجعه و متوسل مى
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 آهنا او شخصيىت برخوردار از دانش فقهى و پزشكى و آراسته به مكارم و فضائل اخالقى بوده است.
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 منابع و مآخذ:
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://WWW .vuict .com ) 

 (. قرآن كرمي(3) )
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فردا،  ول، براىا، جلد پزشكى((. الرجياىن، حممد ابقر، پزشك و مالحظات اخالقى )مرورى بر مباىن اخالق 9) )
1383) 

 (. مركز مطالعات و حتقيقات اخالق پزشكى وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكى(10) )

 http ://www .tums .icme(. مركز حتقيقات اخالق و اتريخ پزشكى دانشگاه علوم پزشكى هتران11) )
.ac .ir ) 

 ( WWW .elm .ac .irگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت(. مركز حتقيقات اخالق و حقوق پزشكى دانش12) )
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 هاى مذهىب و مصرف سيگار در دانشجواين يكى از دانشگاههاى كرمانارتباط بني فعاليت

634زاده كرماىنمهدى شريف
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 (. دانشجوى پزشكى دانشگاه علوم پزشكى كرمان1)  634
 ( MSC(. پژوهشگر مركز تحقيقات علوم اعصاب و مركز تحقيقات جمعيت معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى كرمان)2)  635



637حممد رضا اميىن
 

 چكيده:

كنند.  تر ايد مىكخطران به عنوان مقدمه و دروازه مصرف موادنظران از مصرف سيگار در جواانن بسيارى از صاحب
لعاتى كه به داد مطاال تعگرچه مطالعات پريامون ارتباط سالمىت و مذهب هنوز در مراحل ابتدائى است، اب اين ح

اضر اب ى حلعهست. مطافته اويژه در مسيحيان افزايش اياند بهبررسى ارتباط تعهدات مذهىب و مصرف سيگار پرداخته
هاى عاليتاط بني فچنني بررسى ارتبهدف تعيني شيوع مصرف سيگار در گروهى از دانشجواين مسلمان ايراىن و هم

 مذهىب اب مصرف سيگار به اجنام رسيد.

______________________________ 
 (. دانشجوى پزشكى دانشگاه علوم پزشكى كرمان1)

  وم پزشكىاه علمركز حتقيقات مجعيت معاونت پژوهشى دانشگ (. پژوهشگر مركز حتقيقات علوم اعصاب و2)
 ( MSC)كرمان

 (MPH)(. دانشيار گروه پزشكى اجتماعى و مركز حتقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكى كرمان3)
,)MD ( 

 ( MSC)(. مرىب دانشكده پرستارى و مامائى دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرمان4)

 524، ص: 2طب، ججمموعه مقاالت قرآن و 

 مواد و روش بررسى:

اى خود ايفا، شنامهدانشجوى يكى از دانشگاههاى كرمان درخواست شد كه پرس 950در اين مطالعه مقطعى، از 
 را هاى مذهىبچنني فعاليتبدون انم و مشتمل بر اطالعات دموگرافيك، سؤاالتى در مورد مصرف سيگار و هم

ه آنكه ب توجه ود. اببالق شد كه سيگارى روزانه بوده اي سيگارى گاهگاهى تكميل منايند. سيگارى به كسى اط
اجب )مناز و مذهىب  يتهاىگريى آن از به مسجد رفنت، ميزان فعالمذهب يك مفهوم چندبعدى است، به منظور اندازه

ر اب استفاده سيگاصرف هاى مذهىب( اب مكننده )سنجهو روزه( و قرآن خواندن پرسش شد. ارتباط متغرّيهاى پيشگوئى
 از رگرسيون جلستيك صورت گرفت.

 ها:ايفته

                                                                                                                                                                                     
 ) MD(,( MPHز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكى كرمان)(. دانشيار گروه پزشكى اجتماعى و مرك3)  636
 ( MSC(. مربى دانشكده پرستارى و مامائى دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرمان)4)  637



نفر در مقطع   129% جمرد، 89 /3% دخرت، 54 /1اى كه مورد حتليل هنائى قرار گرفتند، )پرسشنامه 833از ميان 
درصد سيگارى   17%( و مهگى مسلمان بودند. در جمموع 84 /5كارداىن و بقيه در مقاطع كارشناسى به ابال 

درصد دانشجواين  5 /8درصد از دانشجواين مذكر و  40 /1درصد سيگارى روزانه بودند؛  4 /5ى و گاهگاه
سالگى  18% قبل از 68 /6و  16 /8+ -3 /5مؤنث، سيگارى بودند. ميانگني سن شروع مصرف سيگار 

د مطالعه )جنس، اى مور ها برحسب اكثر متغيريهاى زمينهشروع كرده بودند. در حتليل يك متغيريه شيوع سيگارى
وضعيت أتهل، درآمد ماهيانه، معدل، مصرف سيگار در دوستان، مصرف سيگار در برادر اي خواهر و والدين، قرآن 

متغرّي  4دار نشان داد، اما در حتليل چند متغرّيه تنها خواندن، مناز خواندن، مسجد رفنت و روزه گرفنت( تفاوت معىن
 و مناز خواندن( در مدل ابقى ماندند.)جنس، معدل، مصرف سيگار در دوستان 
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 گريى:نتيجه

 غلبه بر افسردگى و عصبانيت از ديدگاه دانشجواين از عوامل مؤثرتر و مهمرت در مصرف سيگار دانسته شد.

كننده ز بعنوان عامل حمافظتدر اين مطالعه نقش داشنت دوستان سيگارى بعنوان عامل خطر و اپيبندى به خواندن منا
 مشخص گرديد.

 واژگان كليدى:

 فعاليتهاى مذهىب، تعهدات مذهىب، مصرف سيگار، دانشجو، دانشگاه

 مقّدمه:

مصرف سيگار به عنوان مهمرتين عامل قابل پيشگريى سرطان در دنيا، به علت افزايش در بروز بسيارى از 
(. بسيارى 1آيد )وقى هتديد جدى براى سالمت عمومى به حساب مىهاى قلىب عر هاى ديگر از مجله بيمارىبيمارى

اى بر روى آوردن به مصرف ساير مواد دانسته و از آن به عنوان دروازه نظران مصرف سيگار را مقدمهاز صاحب
ه (. مطالعات اندكى در زمينه شيوع مصرف سيگار در كشورهاى اسالمى از مجله ايران ب2كنند )مصرف مواد ايد مى

 26اى كه در ايران به عمل آمد شيوع مصرف سيگار در مردان ويژه دانشجواين به عمل آمده است. در مطالعه
اى دارد زيرا رفتار (. مطالعه مصرف سيگار در دانشجواين امهيت ويژه3درصد بوده است ) 3 /6درصد و در زانن 

انن است و از سوى ديگر نقش الگوئى سيگار كشيدن در دانشجواين شاخص مفيدى از مصرف سيگار توسط جوا
تواند داشته دانشجواين نسبت به جوانرتها نقش مهمى در افزايش اي كاهش شيوع مصرف سيگار در سطح جامعه مى

 (5(. اگرچه مطالعه پريامون سالمىت و مذهب هنوز در مراحل ابتدائى است )4ابشد )
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اند رو به افزايش ى اخري تعداد مطالعاتى كه به بررسى ارتباط تعهدات مذهىب و مصرف سيگار پرداختههاوىل در سال
اند كه در  (. عمده اين مطالعات در مسيحيان اجنام شده است و اكثر آانن به اين نتيجه رسيده7و  6بوده است )

نكته حائز امهيت آن است كه أتثري كساىن كه گرايش مذهىب بيشرتى دارند شيوع مصرف سيگار كمرت است وىل 
( و لذا الزم است در اداين خمتلف اين 8مذهب در پيشگريى از مصرف سيگار در اداين خمتلف متفاوت است )

كننده ويژه آنكه در اسالم استعمال دخانيات و كشيدن سيگار به خاطر زاين آن براى مصرفمطالعات اجنام شود. به
و شايد بتوان گفت ممنوعيت آن از الكل هم بيشرت است چراكه مصرف الكل فقط و اطرافيان وى هنى شده است، 

(. اين مطالعه اب 9كه سيگار هم براى شخص و هم اطرافيان وى ضرر دارد )كننده آن ضرر دارد درحاىلبراى مصرف
اى مذهىب اب  ههدف تعيني شيوع مصرف سيگار در گروهى از دانشجواين ايراىن و نيز بررسى ارتباط بني فعاليت

 كشيدن سيگار به عمل آمد.

 مواد و روش بررسى

دانشجوى يكى از دانشگاههاى كرمان  950به صورت متواىل از  84 -85اين مطالعه مقطعى در سال حتصيلى 
خواسته شد كه يك پرسشنامه خود ايفا را تكميل كنند. پرسشنامه بدون انم و شامل اطالعات دموگرافيك، سؤاالتى 

هاى مذهىب بود. براساس مستندات سازمان هبداشت جهاىن صرف سيگار و نيز سؤاالتى در زمينه فعاليتدر مورد م
(. اب توجه به آنكه مذهب يك 10سيگارى به كسى اطالق شد كه اي سيگارى روزانه بوده اي سيگارى گاهگاهى بود )

هاى مذهىب واجب )مناز و روزه( و فعاليتگريى آن از به مسجد رفنت، ميزان مفهوم چندبعدى است، به منظور اندازه
اى يك ابر به قرآن خواندن پرسش شد. ما" گرايش زايد" به مسجد رفنت را كساىن تعريف كردمي، كه حد اقل هفته

 كردند و" گرايشمسجد مراجعه مى
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د مناز و روزه نيز چون اجنام آن براى مسلمان واجب است كم" به كساىن كه كمرت به مسجد مراجعه داشتند. در مور 
 بندى مانند مسجد رفنت بود. -اپسخ دو حالت بود: بلى و خري. در مورد قرآن خواندن نيز رده

ها از آزمون جمذور كاى و جهت مقايسه متغري كمى از ها و غري سيگارىجهت مقايسه متغريهاى كيفى در سيگارى
كننده( اب مصرف هاى مذهىب )متغيريهاى پيشگوئىه منظور پى بردن به ارتباط هريك از سنجهاستفاده شد. ب tآزمون

 سيگار از رگرسيون جلستيك استفاده شد.

 هاايفته



پرسشنامه مورد حتليل هناىي قرار گرفتند )افرادى كه به  833نفرى كه جهت شركت در مطالعه دعوت شدند،  950از 
نفر  129( جمرد و 89 /3نفر )%  744( دخرت، 54 /1نفر )%  451(. %88)اند؛ اپسخ دادن رضايت داده

كردند. متامى دانشجواين مسلمان ( حتصيل مى84 /5در مقطع كارداىن و ما بقى در مقطع كارشناسى به ابال )% 
صد( در  17نفر ) 141آمده است. در جمموع  1اى در جدول بودند. فراواىن دانشجواين بر حسب متغريهاى زمينه

درصد  21 /5نفر اي  179درصد( سيگارى روزانه بودند و به اين ترتيب  4 /5نفر ) 38سيگارى گاهگاهى و 
درصد  5 /8درصد دانشجواين مذكر و  40 /1(. 1آمده است )ضميمه  1سيگارى بودند. مهانطور كه در جدول 

درصد قبل از  68 /6بود و  16 /8+ -3 /5دانشجواين مؤنث سيگارى بودند. ميانگني سن شروع مصرف سيگار 
 سالگى شروع كرده بودند. 18

اى مورد مطالعه جبز مقطع حتصيلى و سطح ها برحسب اكثر متغريهاى زمينهدر حتليل يك متغريه شيوع سيگارى
 (،1؛ ضميمه 1دار نشان داد )جدول حتصيالت پدر تفاوت معىن
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متغري يعىن جنس، معدل، مصرف سيگار  4چند متغريه كه اب استفاده از رگرسيون جلستيك اجنام شد تنها اما در حتليل 
 (.2؛ ضميمه 2در دوستان و مناز خواندن در مدل ابقى ماندند )جدول 

 گريىحبث و نتيجه

 ابشد.در اسالم هرچه كه براى سالمىت ضرر داشته ابشد ممنوع مى

 اند:هخداوند در قرآن كرمي فرمود

 (195)سوره مباركه بقره، آيه  َو ال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَّْهُلَكةِ 

 )خوداتن را اب دستهاى خود به مهلكه و خطر درنيفكنيد(

به مهني علت اب توجه به زاين و آسيب زايد مصرف سيگار براى سيگارى و كساىن كه در حميطهاى بسته در جوار 
سيگار هستند، كشيدن سيگار اب استناد به معيارهاى مذهىب ممنوع و حرام شده است  وى جمبور به استنشاق دود

(. آمار و ارقام حاكى از آن است كه مصرف سيگار در بني دانشجواين در كشورهاى خمتلف در حال افزايش 9)
 (.11و  4است )

هاى فرهنگى و تربيىت از امهيت مينهلذا مطالعه پريامون عوامل مرتبط اب مصرف سيگار در جواانن اب در نظر گرفنت ز 
 اى برخوردار است.ويژه



درصد دانشجواين دخرت  5 /8درصد دانشجواين پسر و  40 /1اب توجه به تعريف سازمان هبداشت جهاىن، 
 (.10كشند )درصد هر روز سيگار مى 4 /5سيگارى هستند، كه در جمموع 

جواين پسر كمى بيشرت از دخرتان است، وىل اختالف آن در ايفته اگرچه مصرف سيگار در دانشدر كشورهاى توسعه
( و 4كشند )درصد دانشجواين دخرت سيگار مى 30درصد پسران و  38كه حدود طورىحد قابل توجهى نيست به
 اي حىت در برخى مطالعات
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(. اب توجه به قبح كشيدن سيگار توسط 12ن بوده است )احتمال دوام استعمال سيگار در دخرتان بيشرت از پسرا
درصدى نيز درخور توجه است. در اين مطالعه، ميانه سن شروع  6دخرتان جوان در فرهنگ ايراىن، حىت مصرف 

اى كه در دانشجواين آمريكا به عمل آمد سالگى بود كه در مطالعه 18و در دخرتان  17مصرف سيگار در پسران 
درصد آانن پس از امتام حتصيالت مدرسه،  50(. به عبارت ديگر شايد بتوان گفت 4ه بدست آمد )نيز ارقام مشاب

ريزى براى پيشگريى از مصرف سيگار در مقاطع دانشگاهى را  اند و اين موضوع امهيت برانمهسيگار را شروع كرده
 منايد.گوشزد مى

طور هاى مذهىب داشتند بهبيشرتى در فعاليتبراساس حتليل يك متغريه، مصرف سيگار در كساىن كه مشاركت 
درصد كساىن كه مطالعه قرآن در حد زايدى داشتند سيگار  13 /7(. به طور مثال 1دارى كمرت بود )جدول معىن

درصد بود، و به مهني ترتيب در مورد  43 /9خواندند كه اين رقم در كساىن كه اصال قرآن منىكشيدند درحاىلمى
رفتند و كساىن كه اصال اى يك ابر به مسجد مىها در كساىن كه بيش از هفتهيوع سيگارىمسجد رفنت نيز ش

اى كه در آمريكا نيز به عمل آمد در افرادى كه مراجعه درصد بود. در مطالعه 34 /1و  15 /6به ترتيب  -رفتندمنى
نيز مهني روند  CARDIA study(. و در13بيشرتى به كليسا داشتند، مصرف سيگار شيوع كمرتى داشت )

 (.7ديده شد )

(. 2كننده استخراج گرديد )جدول اب استفاده از رگرسيون جلستيك چند متغيريه دو عامل خطر و دو عامل حمافظت
كه طورىداد، بهبرابر افزايش مى 5 /6عامل اصلى خطر مصرف سيگار در دوستان بود كه احتمال مصرف سيگار را 

ابخت. در مطالعات ديگرى كه روى جواانن به عمل برادر و خواهر در برابر آن رنگ مىمصرف سيگار در والدين و 
 آمده
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(. البته ابيد متذكر شد كه 15و  14تر بوده است )است، نقش دوستان از والدين و برادر و خواهر به مراتب قوى
ثري رفتار سيگار كشيدن است اي انشى از انتخاب گروه مهسان در مشخص نيست كه آاي اين موضوع به سبب أت

 (.16آموزان اي دانشجواين سيگارى است )دانش

مطالعه  26كننده نيز به ترتيب قدرت عبارت بود از مناز خواندن و برخوردارى از منرات ابال. در دو عامل حمافظت
ت نيز در متديّنني اب ريسك كمرتى از مصرف سيگار مهراه جمزاىي كه توسط كوئينگ و مهكاران مورد بررسى قرار گرف

عقايد مذهىب سبب تقويت مكانيزمهاى انطباقى  -1شود: (. داليل متفاوتى براى اثر حمافظىت مذهب مطرح مى6بود )
احساس تعلق به يك طبقه معترب كه داراى ارزشهاى  -2(؛ 7شود )آور مىو فائق آمدن بر پيشامدهاى اضطراب

تر شود كه از تعادل روحى بيشرت برخوردار ابشند و نگرش آهنا نسبت به مواد منفىاجتماعى است، سبب مىمطلوب 
أتكيد متوليان مذهىب اسالمى بر حرام بودن مصرف سيگار به علت آسيب رساندن به خود و  -3(؛ 17شود )

گريى مذهىب ن است كه براى اندازه(. حمدوديت اصلى اين مطالعه آ9اطرافيان نيز از داليل حمافظت كننده است )
توان به چند شاخص حمدود بسنده منود، اگرچه كه استفاده از بودن اشخاص اب توجه به چندبعدى بودن منى

ابشند. در جمموع فراواىن هاى رايج مى -هاىي مهچون رفنت به اماكن مذهىب و مناز خواندن از مجله شاخصشاخص
هاى مذهىب داشتند نسبت به بقيه دانشجواين كمرت بود و اركت بيشرتى در فعاليتها در افرادى كه مشنسىب سيگارى

 خواندند ريسك سيگارى بودن كمرت بود.ويژه در كساىن كه مناز مىبه

 تقدير و تشكر

هاى مركز حتقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكى  مورد تصويب و محايت 82 -22پژوهش مذكور به مشاره ع/ 
 كز حتقيقات مجعيت وابسته به معاونت پژوهشىكرمان و مر 
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 آيد.دانشگاه علوم پزشكى كرمان قرار گرفت. بدين وسيله از محايتهاى مراكز مذكور كمال سپاس و امتنان به عمل مى
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 1ضميمه 

 ( n 338اى)ها برحسب برخى متغريهاى زمينهسيگارىمقايسه درصد  -1جدول 
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 2ضميمه 



فاده از )اب است ار در دانشجواين در مدل هناىي رگرسيون جلستيكاى مرتبط اب مصرف سيگعوامل زمينه -2جدول 
  step wideروش)
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 در قرآن و علم پزشكىآلودگى مردار 

638دامنحممد طاهر اپك
 

 چكيده:

غذاهاى  مصاديق كند به معرىفهاى ديىن ضمن اينكه در يك قاعده كلى هر غذاى خبيث و پليدى را نفى مىآموزه
ريح منوده و به ت آن تصر حرمبمنايد. مردار يكى از اين غذاهاى غري هبداشىت است كه قرآن كرمي آلوده هم اشاره مى

اند، اما ره منودهرمي اشاين حتاذكر مصاديق آن پرداخته است. هرچند كه رواايت معصومني عليهم الّسالم هم به فلسفه 
 منايد.ف مىر را كشمردا برده و ابعاد جديدى از مضراتپيشرفت علوم هر روز بيشرت به راز و رمز اين حترمي پى

 واژگان كليدى:

 قرآن و علم مردار، غذاهاى حرام، فلسفه احكام،

 مقّدمه:

ده از غذاهاى ه استفابستور دويژه در قرآن بسيار مورد أتكيد واقع شده است. قرآن كرمي امهيت غذا در اسالم و به
ارزمشند  راكيهاىخى خو ترى به معرىف بر كند و در دستورات جزئىدهد. و از غذاهاى خبيث هنى مىحالل و اپك مى

 ردازدپغذاىي و نيز غذاهاى آلوده مى

______________________________ 
 امعة املصطفى العامليةج -(. دانشجوى كارشناسى ارشد رشته تفسري1)
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ار به حرمت ين نوشتاه در . خون، خوك، الكل، مردار از امورى هستند كه قرآن بر حرمت آهنا تصريح منوده است ك
 پردازمي.مىو مضرات گوشت مردار 

                                                           
 جامعة المصطفى العالمية -(. دانشجوى كارشناسى ارشد رشته تفسير1)  638



 شناسىمفهوم

و در فقه اسالمى هر حيواىن كه خون جهنده  639شود كه بدون سر بريدن مبريد.مردار در لغت به هر حيواىن گفته مى
كه بدون ذبح اي بدون رعايت شرايط ذبح، روح از بدنش گوشت ابشد، درصورتىگوشت و چه حرامدارد چه حالل

س بوده و خوردن گوشتش حرام است و اجزاى داراى حيات جدا شده از اين شود و جنخارج گردد، مردار مشرده مى
640ابشد.حيواانت نيز مهني حكم را دارا مى

 

 اترخيچه

پليد بودن مردار در اداين پيش از اسالم هم سابقه دارد و حىت در بعضى مكاتب به حد افراط رسيده است. مثال 
دانند و نه تنها ميت بلكه متام بزرگ دانسته و جمازات آن را اعدام مىزردشتيان به رودخانه انداخنت مرده را جنايىت 

شوند. اگرچه در شهر ديگرى ابشند و اطالع نداشته اشياء متعلق به ميت حىت كسان نزديك به ميت جنس مى
641ابشند.

 

 خورد:اين افراط در تورات هم به چشم مى

ه كحيوان   گر يكدسىت به ميت نگذاشته ابشد. ا  شود، اگرچههركس در هنگام فوت يكى حاضر ابشد جنس مى»
 خوردىن است مبريد و كسى الش او را ملس كند ات شام جنس

______________________________ 
 واژه ميته 587، ص 1(. حممد مرتضى الزبيدى، اتج العروس، ج 1)

 526 -522، ص 1(. ر. ك آقا رضا مهداىن، مصباح الفقيه، ج 2)

 152، ص 1ام، پيشني، ج (. فلسفه احك3)

 539، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ابشد و هركه الش آن را خبورد، رخت خود را بشويد و ات شام جنس ابشد و هركس الش آن را بردارد رخت خود را 
642«بشويد و ات شام جنس ابشد.

 

                                                           
 تهواژه مي 587، ص 1(. محمد مرتضى الزبيدى، تاج العروس، ج 1)  639
 265 -522، ص 1(. ر. ك آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ج 2)  640
 152، ص 1(. فلسفه احكام، پيشين، ج 3)  641
 39 -10: 11(. كتاب مقدس سفر الويان 1)  642



ز گوشت مردار عادت عرب جاهلى اين بود كه ا 643ابشد.گوشت مردار در مذهب صائىب نيز حرام مى
 645و اسالم عالوه بر حترمي گوشت مردار آن را جنس اعالم كرده ات مسلماانن كامال از آن دورى كنند. 644خوردندمى

646شود.گانه او ابعث وجوب غسل مس ميت مىهاى سهدر فقه اسالمى ملس انسان مرده قبل از غسل
 

 آايت

عرىف برخى معددى به كند در موارد متپليدى را نفى مى قرآن كرمي ضمن اينكه در يك قاعده كلى هر غذاى خبيث و
 خوانيم:پردازد. در دو جاى قرآن اب الفاظى تقريبا مشرتك مىها مىاز اين پليدى

َم َو حلََْم اخْلِْنزِيِر َو ما أُِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اّللَِّ  ا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َو الدَّ خداوند تنها گوشت مردار و خوك و خون را حرام   647ِإمنَّ
 «كرده و آنچه را كه انم غري خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود.

 فرمايند:در سوره مائده به مصاديقى از مردار اشاره منوده و مى

ْيُتْم َو ما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َو َأْن َتْسَتْقِسُموا ... َو اْلُمْنَخِنَقُة َو اْلَمْوُقوَذُة َو اْلُمرَتَدِّيَُة َو النَِّطيَحُة َو ما َأَكَل ال ُبُع ِإالَّ ما ذَكَّ سَّ
648اِبْْلَْزالِم ...
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 540، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ه ضرب شاخ ا كه بو آهن و آهنا كه بر اثر پرت شدن از بلندى مبريند و حيواانت خفه شده و به زجر كشته شده»
ها ذبح راى بتتى كه بيواانححيوان ديگرى مرده ابشند و ابقيمانده صيد حيوان درنده مگر آنكه آن را سر بربند و 

 ...«آزمائى شوند و تقسيم گوشت اب خبتمى

ضى از اين آايت در مكه و برخى در مدينه در اواخر و بع 649حرمت گوشت مردار چهار ابر در قرآن تكرار شده
اند كه دليل بر امهيت موضوع يعىن خطرات جسمى و روحى و عمر مبارك پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم انزل شده
650نيز دال بر آلودگى مردم آن روزگار به اين مساله است.

 

 نكات تفسريى

ا» احنصارى كه از آيه اب كلمه -1 شود به اصطالح حصر اضاىف است يعىن منظور بيان متام حمرمات استفاده مى «*ِإمنَّ
هاى حالل داشتند و طبق موهوماتى بر نيست، بلكه هدف نفى بدعتهاىي است كه مشركني در مورد قسمىت از گوشت

خوك و خون استفاده  هاى آلوده مردار و ايخود حرام كرده بودند، اما در عوض به هنگام كمبود غذا از گوشت
خواهد كند كه اينها براى مشا حرام است نه آهنا و اي اينكه حصر حقيقى است و مىكردند. قرآن به آهنا اعالم مىمى

651حمرمات اساسى را بيان منايد.
 

از كند و براى جلوگريى ر هنگام ضرورت )براى جنات از مرگ( استفاده از غذاى حرام را استثناء مىآيه شريفه د -2
مل نباشند و ت كه ظاساىن اسككند كه اين اجازه تنها براى  گوشزد مى« غري ابغ و ال عاد»سوء استفاده اب دو كلمه 

 اند و نيز در صورتخود ابعث اين اضطرار نبوده
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بديهى است كه در صورت ظامل و جتاوزكار بودن اگرچه جماز  652اضطرار در خوردن اين حمرمات از حد جتاوز نكنند.
 شود.اب استفاده هستند وىل گناه خوردن مردار براى آهنا ثبت مى

 ابشد.ر آيه سوم از سوره مائده مصاديقى از مردار ذكر شده كه به شرح ذيل مىد -3

ري خدا )مهانند بت( ذبح شده ابشد. در ميان ما اهل لغري اّلّل به: حيواىن كه بدون ذكر انم خدا و اي براى غ -1 -3
653گفتند به انم الت و عزى.بردند و مىپرستان مرسوم بود كه هنگام ذبح انم بت را مىبت

 

املنخفقه: حيواىن كه خفه شده ابشد. در زمان جاهليت معمول بود گاهى حيوان را در ميان دو چوب اي در  -2 -3
654كردند.مبريد و از گوشتش استفاده مىفشرند ات ميان دو شاخ درخت سخت مى

 

بنا بر اين آيه ممكن است انظر به  655خورندو در روايت نقل شده است كه جموس گاو و گوسفند را خفه كرده و مى
 وضع آهنا ابشد.

املوقوذه: حيواىن كه اب شكنجه و اي بيمارى جان داده ابشد. در جاهليت رسم بود كه بعضى حيواانت را به  -3 -3
656دانستند.زدند ات مبريد و آن را نوعى عبادت مىقدر مىر بتها آنخاط

 

 قوط از بلندى مرده است.املرتديه: حيواىن كه به سبب س -4 -3

 بب شاخ زدن حيوان ديگرى مرده است.النطيحه: حيواىن كه به س -5 -3

______________________________ 
 426، 1(. ر. ك امليزان، پيشني، ج 1)

 174، ص 3الصادقني، ج  و نيز مال فتح اله كاشاىن، تفسري منهج 29، ص 2ري اطيب البيان، پيشني، ج (. تفس2)

 258، ص 4(. تفسري منونه، ج 3)

 39، ص 24(. وسائل الشيعه، ج 4)

                                                           
 426، 1(. ر. ك الميزان، پيشين، ج 1)  652
 174، ص 3و نيز مال فتح اله كاشانى، تفسير منهج الصادقين، ج  29، ص 2(. تفسير اطيب البيان، پيشين، ج 2)  653
 258، ص 4(. تفسير نمونه، ج 3)  654
 39، ص 24(. وسائل الشيعه، ج 4)  655
، عبد الكريم ماردينى، االعجاز العلمى فى القرآن 48، ص 6(. محمد بن احمد قرطبى، الجامع الحكام القرآن) تفسير قرطبى(، ج 5)  656

 312 -311الكريم، صص 



لكرمي مارديىن، االعجاز ، عبد ا48، ص 6(. حممد بن امحد قرطىب، اجلامع الحكام القرآن )تفسري قرطىب(، ج 5)
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 542، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

رى استثنا يد سگ شكاصع: حيواىن كه به وسيله درندگان مرده است. در آيه چهارم سوره مائده ما اكل السب -6 -3
 شده است.

 ها ذبح شود.ما ذبح على النصب: حيواىن كه براى بت -7 -3

نداشت كه  اطراف كعبه نصب كرده بودند كه برخالف بت شكل و صورت خاصىسنگ در  360اعراب جاهلى 
قطعه كرده ها را قطعهگوشت  وماليدند انميدند و در مقابل آهنا قرابىن كرده و خون قرابىن را به آهنا مىآن را نصب مى
 گذاشتند.روى سنگها مى

657قرآن چنني گوشىت را حرام اعالم فرمود.
 

شد. به اين صورت كه آزماىي تقسيم مىابالزالم: اشاره به گوشتهاىي است كه اب قمار و خبتو ان تستقسموا  -8 -3
كردند سپس ده چوبه تري كه روى هفت عدد آهنا خريدند و ذبح مىده نفر اب هم شرطبندى كرده و حيواىن را مى

رخيتند و به صورت قرعه مىثبت شده بود در كيسه خمصوص « ابزنده»و روى سه عدد آهنا عنوان « برنده»عنوان 
پرداختند. داشت و سه نفر ابزنده ابيد قيمت حيوان را مىداشتند، هفت نفر برنده هريك سهمى از گوشت برمىبرمى

658دادند.در نقل ديگرى است كه هيجده نفر اين قمار را اجنام مى
 

حلاظ جنبه هبداشىت نيست بلكه جنبه  ذبح شوند مسلما به« اّللّ »حرمت دو قسم اخري و نيز حيواىن كه اب انم غري 
معنوى و اخالقى و اي حفظ نظام اجتماعى مد نظر بوده است كه از سوىي توجه به آفريننده نعمتها و از سوى ديگر 

659پرسىت است.مبارزه اب شرك و بت
 

يواىن اب ح و هر عى داردمفهوم وسي« ميته»به عقيده مفسرين ذكر اين مصاديق به اين علت است كه از نظر فقهى 
 طريق شرعى ذبح نشده ابشد در مفهوم ميته داخل است وىل در
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 543 ، ص:2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

خود مبريد، بنابراين موارد فوق احتماال در مفهوم لغوى ميته داخل نيست شود كه خودبهلغت معموال به حيواىن گفته مى
660و لذا نيازمند بيان است.

 

 رواايت

اشاره واقع  يز موردنخورى در كالم اهل بيت عليهم الّسالم عالوه بر آاثر روحى، ضررهاى جسمى و هبداشىت مردار 
 فرمايند:ى. امام صادق عليه الّسالم در اپسخ مفضل بن عمر درابره حكمت حترمي مردار مشده است

اما امليته فانه ال يدمنها احد االضعف بدنه، و حنل جسمه و وهنت قوته و انقطع نسله و ال ميوت آكل املتيه »
661«االفجأة

 

لش رود و نسني مىشده و توانش از بدهد مگر اينكه بدنش ضعيف كسى كه به خوردن گوشت مردار ادامه منى»
 «گردد.منقطع گرديده و ابعث مرگ انگهاىن )سكته( مى

 در حديث ديگرى از آن حضرت عليه الّسالم آمده است:

شود، چون خون از بدن مردار بريون نرفته و در مردار حترمي شد ات فرق ابشد بني مردار و آنچه خدا بر او خوانده مى»
662«شود.شود، پس گوشتش سنگني و انگوار است، زيرا گوشتش اب خونش خورده مىد مىبدنش برگشته و منجم

 

فرمايند: مردار شدن و حرام بودنش دو سبب دارد. يكى رعايت نشدن اصل عالمه جملسى در توضيح اين روايت مى
نظر  ذبح و ديگرى رعايت نشدن شرايط ذبح كه در صورت اول حكمت معنوى و در صورت دوم ضرر جسمى مد

663بوده است.
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 احكام

است وىل مردار حيوان حالل گوشىت كه خون جهنده ندارد اپك مردار حيواىن كه خون جهنده دارد جنس و حرام  -1
664است وىل خوردن آن حرام است.

 

665ابشند.حيواانت حالل گوشت اگر اب رعايت شرايط ذبح، صيد و شكار شوند اپك و حالل مى -2
 

666ابشد.اگر چيزى را كه روح دارد، مثل گوشت اي دنبه از حيوان زنده جدا منايند جنس و حرام مى -3
 

667شوند.برخى حيواانت حرام گوشت در صورت ذبح فقط اپك مى -4
 

668ميت مسلمان ابيد طورى دفن شود كه بوى بد او بريون نيايد و درندگان هم نتوانند بدنش را بريون بياورند. -5
 

669نبش قرب مسلمان حىت طفل و ديوانه حرام است مگر اينكه بدنش از بني رفته و خاك شده ابشد. -6
 

ميت موجب  از غسل ن قبلابشد و ملس مرده انساكه در اسالم مردار عالوه بر حرام بودن جنس هم مى  قبال گفتيم
 فرمايند:شود. امام رضا عليه الّسالم در اين خصوص مىوجوب غسل ميت مى

هايش در كالبد ابقى آب غسل ميت آلوده به آفات است، زيرا هنگامى كه روح او از كالبد جدا شد، اكثر آفت»
670«ماند.ىم
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 ها و اسرار علمىحكمت

اند به واسطه وسائل دفاعى مثل گلبوهلاى هاىي كه قبال در بدن انسان و اي حيوان بودهدانشمندان ميكروببه عقيده 
سفيد، أتثريشان خنثى و اي كم بوده است اما پس از خروج روح، بدون هيچ مانعى شروع به رشد و فعاليت منوده و 

زا است كه اجتناب از آن يليوهنا جاندار ريز بيمارىبنابراين بدن مردار حمتوى م 671شوند.در متام سطح بدن منتشر مى
گري انسان خواهد كرد كه به برخى از آانن اشاره الزم و ضرورى است و در غري اين صورت عوارض متعددى دامن

 شود.مى

دن منايند. ابكرتيها بها و ابكرتيهاى روده به خون و لنف وارد شده شروع به منو مىپس از مرگ حيوان ميكروب -1
منايند. را جتزيه كرده و تبديل به عناصر شيمياىي و گازهاىي چون اسيد كربنيك، هيدروژن سولفوره و آمونياك و غريه مى

ها، قى، تب زايد، انتواىن شديد، سرگيجه، و اين مسومات در شخص توليد عوارضى از قبيل التهاب حاد معده و روده
672منايند.ىاتساع مردمك، اپيني افتادن پلك چشم و غش م

 

هاى آن بريون رود بسيار مضر است زيرا خون داراى مواد مضرى خوردن گوشت پيش از آنكه خون از ابفت -2
سازند، كنند و گوشت را براى خوردن انسازگار مىاست كه اب سرعت در ابفتهاى جسم حيوان اجياد ختمري مى

شود به قدرى قوى است كه حىت اگر آن اجياد مىخمصوصا اگر حيوان به سبب مرضى مرده ابشد مسومى كه در بدن 
673ميكروب آن را به وسيله آتش عقيم منايند، چه بسا خوردن آن منته به مرگ گردد.
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مريند مهگى دچار كنند و اي بر اثر زجر اي خفگى مىامروزه اثبت شده است حيواانتى كه از ارتفاع سقوط مى -3
مجود »شوند و در نتيجه حالىت به انم آزاد شدن اسيد الكتيك از نسوج عضالىن مىاسرتس، تندى ضرابن قلب و 

به مهني علت گوشت مردار سنگني و ثقيل  675شوند.آيد كه طى آن عضالت بسيار سفت مىپديد مى 674«نعشى
وبرو اهلضم است خمصوصا در صورت آلوده بودن به دليل داشنت پروتئينهاى ديرهضم فرد را اب بيمارى كشنده ر 

شوند به علت ترس و در نتيجه ورود مسوم به جراين خون هرچه خون بيشرتى از حيواانتى كه ذبح مى 676سازد.مى
677بدن آهنا خارج شود خوردن گوشتشان هبرت است.

 

رسد و دى اكسيد كربن كه اب ابزدم خارج ها منىشود اكسيژن به ريهگويند وقىت حيواىن خفه مىدانشمندان مى -4
678گردد.در جسم حيوان مرتاكم گشته و ابعث اجياد مسموميت در كل بدن آن مىشده مى

 

يق بزاق حيوان ىي از طر ه وسيله درندگان مرده ابشد، عالوه بر عوارض سابق ممكن است به ميكروهباحيواىن كه ب -5
نفسى گشته و  صىب و تعيستم سدرنده آلوده شده ابشد، مهانند بيمارى هارى كه اب انتقال به انسان سبب اختالل در 

 شود.كمرت از ده روز ابعث مرگ مى

679ابشد.خمزن اين ويروس در حيواانتى مثل سگ، گرگ، روابه، شغال و ... مى
 

 ده شده كه مرض واب درهاى جنگ كه بدن اموات روى زمني مانده بسيار ديدر ميدان -6

______________________________ 
(1.)Stiffnedd cadaver  

 180سوى آايت، ص مد نورى زاد، آن(. ص2)

                                                           
674  (1.)Stiffnedd cadaver  
 180سوى آيات، ص (. صمد نورى زاد، آن2)  675
 177(. همان، ص 3)  676
 209، ص 8(. اولين دانشگاه، آخرين پيامبر، پيشين، ج 4)  677
 123 -311(. عبد الرحيم ماردينى، االعجاز العلمى فى القرآن الكريم، ص 5)  678
 181ها، پيشين، ص سوى آيه(. آن6)  679



 177(. مهان، ص 3)

 209، ص 8(. اولني دانشگاه، آخرين پيامرب، پيشني، ج 4)

 312 -311(. عبد الرحيم مارديىن، االعجاز العلمى ىف القرآن الكرمي، ص 5)

 181ها، پيشني، ص سوى آيه(. آن6)
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681دانند.از طرىف ديگر بعضى از پزشكان مس ميت را ابعث بيمارى رعشه مى 680ده است.آن نواحى پديد آم
 

 گريىبررسى و نتيجه

هاى مردار كشف ضرر   ويژه اسالم به جامعه بشرى حترمي گوشت مردار است كه قبل ازهباز خدمات اداين اهلى و  -1
 داشىت اين حترميها و نكات هبالّسالم كه به حكمت ويژه احاديث معصومني عليهماند. بهدستور به اجتناب از آن داده

 اند.اشاره فرموده

اند روش ذبح كنند. چون درايفتههاى اب ذبح اسالمى استفاده مىامروزه حىت برخى غري مسلماانن از گوشت -2
شده و   شود خون از بدن آن خارجزيرا حيواىن كه ذبح مى 682اسالمى هبرتين راه براى هبداشىت بودن گوشت است.

 شود.گوشتش ضمن هبداشىت بودن ديرتر فاسد مى

مالحظه شد حترمي حيواانتى كه بدون رعايت شرايط ذبح  684و حمدثني 683مهان گونه كه در كالم برخى مفسرين -3
 اند.اند فقط جنبه معنوى و حفظ نظام اجتماعى دارد و به حلاظ هبداشىت حرام نشدهاسالمى سر بريده شده

ام عايت احرت ر خاطر مسائل هبداشىت نيست بلكه  ه درابره دفن ميت مسلمان ذكر شده فقط بهمهه آنچه ك -4
 مسلمان نيز در اين احكام نقش داشته است.

______________________________ 
 151(. فلسفه احكام، پيشني، ص 1)

 263(. مهان، ص 2)

                                                           
 151(. فلسفه احكام، پيشين، ص 1)  680
 263(. همان، ص 2)  681
 247هداشت در اسالم، ص (. دكتر سيد مهدى صانعى، پاكيزگى و ب3)  682
 439، ص 1(. ر. ك تفسير نمونه، پيشين، ج 4)  683
 181، ص 10(. ر. ك بحار االنوار، پيشين، ج 5)  684



 247(. دكرت سيد مهدى صانعى، اپكيزگى و هبداشت در اسالم، ص 3)

 439، ص 1(. ر. ك تفسري منونه، پيشني، ج 4)

 181، ص 10(. ر. ك حبار االنوار، پيشني، ج 5)
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 فرهنگ اميىن و قرآن

685دكرت حممد حسني وزيرى، دكرت امري كاووسى، مهندس كسرى صدرى
 

 چكيده:

گى مانند ادث بزر آن حو  زندگى فردى و اجتماعى انساهناست كه عدم توجه بهفرهنگ اميىن يكى از ابعاد مهم در 
مروزى توجه و اصنعىت  وچيده حادثه چرنوبيل را در طول اتريخ به وجود آورده است. كه مسلما اب توجه به زندگى پي

اب آمساىن آن و كت م اسالرود. بر كسى پوشيده نيست كه دين مبنيپرداخنت به اين فرهنگ جزو ضرورايت به مشار مى
ين مقاله اين ت. در اته اساز آموزش و ايدآورى اين فرهنگ غافل نبوده و در آايت و احاديث خمتلفى به آن پرداخ

رار گرفته قبررسى  وحبث  هاى خمتلف توجه قرآن به آن موردموضوع مورد كنكاش و بررسى عميق قرار گرفته و جنبه
 است.

 گان كليدى:واژه

 فرهنگ اميىن، انسانقرآن، اميىن، 

______________________________ 
 (. اعضاى هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت؛ دانشكده سالمت، اميىن و حميط زيست1)

                                                           
 (. اعضاى هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى؛ دانشكده سالمت، ايمنى و محيط زيست1)  685
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گزارش اين حادثه ( بعد از حادثه چرنوبيل رايج شد و پس از انتشار  Safety Cultureمفهوم فرهنگ اميىن)
و پس از آن عنوان شد كه ضعف فرهنگ  686، اولني كاربرد ادارى آن شروع شد.1986در سال  IAEAتوسط

 اميىن بعنوان علت فجايع بزرگ شناخته شده است.

 حوادثى چون:

Clapham Junction, Herald of free enterprise and Piper Alpha 

687.در اثر فرهنگ اميىن ضعيف بوقوع پيوستند
 

 كنيم ات مفهوم آن هبرت درك شود:در رابطه اب فرهنگ اميىن به چند تعريف اشاره مى

 منايد:املللى انرژى امتى فرهنگ اميىن را چنني تعريف مىآژانس بني

688اى از ويژگيها و نگرشها در سازماهنا و اعضاى آهناست."" فرهنگ اميىن جمموعه
 

د اشتباهى صورت گريد بلكه به اين معناست كه ابيد جوابگوى اشتباهات فرهنگ اميىن به اين معنا نيست كه نباي -
689بود و اشتباهات ابيد يك فرصت آموزشى اجياد كنند.

 

 تعريف اجنمن اميىن و هبداشت انگليس از فرهنگ اميىن:

منايد اد مىها، قابليتها و الگوهاى رفتارى است كه تعهد اجي" فرهنگ اميىن حمصوىل از ارزشهاى فردى، گروهى، نگرش
منايد. سازماهناىي كه فرهنگ اميىن مثبت دارند به هاى اميىن و هبداشت يك سازمان را تعيني مىو ابزده و شيوه برانمه

690شوند."وسيله ارتباطات متقابل توام اب اطمينان و سنجش اثرخبشى، مشخص مى
 

 مكبيىن هستند و لذا به كامروزه پذيرفته شده كه اكثر حوادث قابل پيش

______________________________ 
(1.)D .Little 5002  

                                                           
686  (1.)D .Little 5002  
687  (2.)D .Little 5002  
688  (3.)A 1991IAE  
689  (4.)IAEA 6991  
690  (5.)Cooper 0002  



(2.)D .Little 5002  

(3.)IAEA 1991  

(4.)IAEA 6991  

(5.)Cooper 0002  
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691توان از آهنا جلوگريى كرد.اقدامات اميىن مناسب مى
 

شود و ممكن است در زندگى خانوادگى خانواده فرد قرابىن مىحوادث مهيشه موجب اجياد اضطراب و انراحىت شديد 
692نيز اثرات خمرىب داشته ابشد.

 

ابطه مرورى به  ر اين ر دابشد كه براى اينكه امهيت موضوع اميىن را بتوانيم بيان كنيم نياز به مطالعات آمارى مى
كارگر دچار آسيب   هزار 342انه دهد كه روز ( نشان مىILOاملللى كار)گزارشات منتشره از طرف سازمان بني

ميليون آسيب  10دهند. ساالنه هاى شغلى جان خود را از دست مىنفر در اثر آسيب 600شوند و شغلى مى
 پيوندد.شغلى به وقوع مى

ميليون،  6، 529هاى كشنده هاى شغلى گزارش داد كه آسيبدر رابطه اب حوادث و بيمارى 1997ILOدر سال 
ميليون،  60، 300ده ميليون دالر، بيماريهاى كشن 145ها ميليون و هزينه آسيب 13، 25ده هاى غري كشنآسيب

 ميليون دالر بوده است. 26ها ميليون و هزينه بيمارى 862، 200هاى غري كشنده بيمارى

آسيب انشى از  ميليون  10ابشد و در برابر هاى انشى از كار چندين برابر مىدر مقايسه اب ساير بيماريها آمار آسيب
 CHFميليون(، 0، 5ميليون(، دايبت ) 0، 9ميليون(، وقوع سرطان ) 0، 5ميليون( تصادف ) 5 ،1) MIكار:

هزار مورد  125000شوند هاى شغلى كه به اتزگى شناساىي مى( و بيمارى124000(، سرطان سينه )0، 25)
693ابشد.مى

 

______________________________ 
 1379هبداشت كار  (. دائره املعارف1)

                                                           
 1379(. دائره المعارف بهداشت كار 1)  691
 1375(. نادر نبهانى 2)  692
693  (3.) 

Occupational safety and Health WWW. ph. ucla. edu 



 1375(. اندر نبهاىن 2)

(3.) 

Occupational safety and Health WWW. ph. ucla. edu 
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ى بيماريهاى شغلى و دهد كه هزينهنشان مى 1997مقايسه هزينه بيماريهاى شغلى و حوادث انشى از كار در سال 
 يليون دالر(،م 171حوادث انشى از كار )

AIDS 

 170ميليون دالر( و سرطاهنا ) 67ميليون دالر(، آلزامير ) 164ميليون دالر(، بيماريهاى عروقى و قلب ) 33)
694ابشد.ميليون دالر( مى

 

ليون نريوى كار دچار مي 160( تقريبا ساليانه ILOامللل كار)در حال حاضر برابر آمارهاى رمسى سازمان بني
 شوند.وادث انشى از كار مىبيماريهاى شغلى و ح

695شود.هزار حادثه شغلى اجياد مى 14در ايران بر اپيه آمار بيمه اتمني اجتماعى هر سال 
 

% حوادث اب رفتارهاى غري امين افراد آغاز 90 -80ساليان متمادى است كه كارشناسان اميىن بر اين ابورند كه 
توان فرهنگ صحيح اميىن را در صنعت رد؟ ابيسىت بگوييم چگونه مىتوان در افراد تغيري اجياد كشود. اما چگونه مىمى

696و جامعه حاكم منود.
 

 كنيم:ره مىورد اشامچند  در رابطه اب اجياد فرهنگ صحيح اميىن در صنعت مطالعات زايدى صورت گرفته است كه به

هاى اميىن را در نشان داد كه تعهد مديريت به اميىن موثرترين عاملى است كه موفقيت برانمه zoharنتيجه حتقيق
697كند.صنعت تضمني مى

 

Mearns and flin 

                                                           
694  (1.)leigh e tal Arch internet 7991  
 1384(. فالح سلطانعلى 2)  695
 1382ى پيام ايمنى (. سرمقاله3)  696
697  (4.)Garcia Am and etal 3002  



مندى ايتميىن، رضيت به ادر پژوهش خود پريامون فرهنگ اميىن به اين نتيجه رسيدند كه تعهد مدير  1994در سال 
 شغلى، توجه به اميىن در

______________________________ 
(1.)leigh e tal Arch internet 7991  

 1384(. فالح سلطانعلى 2)

 1382ى پيام اميىن (. سرمقاله3)

(4.)Garcia Am and etal 3002  
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ميىن دارد. در جشهاى از سناضايت آهنا برابر توليد و شرايط كارى بيشرتين اتثري را بر درك كارگران از ريسك و ر 
ى  تقاء فرهنگ اميىن بر رو در رابطه اب اتثري آموزش در ار  1383مطالعه پژوهشى كه خامن راشني عليزاده در سال 

دهد كه اب آموزش اميىن ان مىكاركنان خط توليد شركت كيميا در جمتمع پرتوشيمى بندر امام )ماهشهر( اجنام داد نش
حفاظت فردى و  ز وسايلاده ا مواد شيمياىي انشى از حميطهاى پرتوشيمى بر كاركنان، انگيزه استفشيمياىي و اتثري

غات ن مربوطه و تبليش مديراآموز  هنايتا اختاذ رفتار امين از يك سو و از سوى ديگر مداخله در حميط كارى كاركنان اب
اى از بررسى ليهربه او وهش جتبه عمل آمد. اين پژ  هاىي مفيداميىن در جهت ارتقاء فرهنگ اميىن حاكم بر شركت تالش

 3لزوم توجه به هر  ودر شركت كيميا شد  HSEشود كه منجر به استقرار نظامفرهنگ اميىن در ايران حمسوب مى
 مطرح كرد. HSEجزء اميىن هبداشت و حميط زيست را به عنوان فرهنگ

ن اختاذ رفتار امي داشت دروزش هبآمارى نشان داد كه جتلى اتثري آمخامن عليزاده بعد از مداخله آموزشى اب آزموهناى 
هنجارها/  اركنان/كاركت  اندازى از تعهد ميانگني مشابشد كه اين رفتار امين بدون محايت حميط كارى در چشممى

 پذير نيست.شوند، امكانهائى از فرهنگ اميىن حمسوب مىارزشها/ ارتباطات و آموزش مستمر كه شاخص

هاى فرهنگ اميىن نشان داد كه تعهد مديريت به اميىن و هبداشت ابالترين ميانگني منرات ر اين مطالعه بررسى شاخصد
698را در چك ليست پژوهشگر و مصاحبه كاركنان به خود اختصاص داد.

 

______________________________ 
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 556، ص: 2موعه مقاالت قرآن و طب، ججم

اداين بويژه  پس نگرشسان و اب توجه به امهيت موضوع فرهنگ اميىن، هبرت است اول به اترخيچه فرهنگ اميىن در جه
 دين اسالم و قرآن به فرهنگ اميىن مرورى داشته ابشيم:

گردد و نياز به اميىن مهانند ساير ل بر مىسابقه اميىن به آغاز خلقت جهان هسىت و آفرينش انسان توسط خداوند متعا
شايد بتوان از جهىت اتريخ توجه به اميىن را اب اتريخ  -نيازهاى انساىن نظري آب غذا و مسكن در انسان وجود دارد.

699پديد آمدن اداين اهلى و أتكيد فراوان پيامربان به مسئله اميىن برابر دانست.
 

سال قبل از ميالد  400شناختند. بقراط پدر علم طب، در بر روى كارگران مىمصراين ابستان خطرات فيوم و نقره را 
برها شد. بقراط و ابو على سينا از دردهاى شكمى قولنج مانندى در بني كارگران متوجه مشكالت تنفسى در سنگ

بوده است. در اند كه انشى از مسموميت اب سرب پرداختند سخن به ميان آوردهنقاش كه به رنگ آميزى عمارات مى
شدند، آشنا بودند. آهنا به يك اهله اميىن سال قبل از ميالد، روميها اب خطراتى كه كارگران در حني كار روبرو مى 100

700ها حك شده بود.( معتقد بودند كه تصويرش بر روى سكهsalusو هبداشت بنام)
 

حضرت موسى عليه الّسالم به قوم خود أتكيد فرمود:" در مهه اداين پيامربان اهلى به مسئله اميىن اتكيد فراوان داشتند. 
ابم استفاده كنيد كه از سقوط افراد و كشته شدن آهنا هاى پشتكشى به دور لبههنگام ساخت منازل جديد از نرده

كنند، به عهده ابم سقوط مىچنني نكنيد مسئوليت مرگ اشخاصى كه از پشتجلوگريى به عمل آيد و اگر اين
701مشاست".

 

______________________________ 
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 كم"پيامرب بزرگ اسالم صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرمود:" ال هتلكوا انفسكم ابيدي
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702" خود را بدست خوداتن به هالكت نيفكنيد."
 

مىت مشا خبطر ات سال ائيدمنظور اين است كه در هر كارى اصول و مقررات اميىن و حفاظىت را بطور كامل رعايت من
 نيفتد.

 المان:حبه و االصّ  و اي در جاى ديگر رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم فرمود: نعمتان جمهولتان

703اميىن.شود: صحت بدن و دو نعمت است كه قدرشان شناخته منى
 

 امام صادق عليه الّسالم فرمود: النعيم ىف الّدنيا االمن و صحه اجلسم:

704مندى در دنيا اميىن و صحت بدن است.برخوردارى و هبره
 

 حضرت عيسى عليه الّسالم فرمود:

 الناس رجالن معاىف و مبتلى فارمحوا املبتلى و امحدوا اّلّل على العافيه:

705فتار، بر گرفتاران دلسوز ابشيد و براى اميىن )خود و ديگران( خداى را محد كنيد."اند: امين و گر " مردم دو گروه
 

ترين كمال هبشت، ترين و اساسىشريين -ترين زندگى، زندگى هبشىت است واز نظر قرآن زيباترين و كاملرتين و آرماىن
706اميىن آن است.

 

 ادخلوها بسالم آمنني:

707اميىن.داخل شويد به هبشت اب سالمىت و 
 

______________________________ 
 (. حبار االنوار، عالمه جملسى1)

 (. حبار االنوار، عالمه جملسى2)

 (. حبار االنوار، عالمه جملسى3)
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 (. كتاب دانش اميىن در اسالم، مرتضى رضوى4)

 (. دانش اميىن در اسالم، حجة االسالم مرتضى رضوى5)

 558، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 :يَْدُعوَن ِفيها ِبُكلِّ فاِكَهٍة آِمِننيَ  فرمايد:مى 55خداوند در سوره دخان آيه 

 اى را در حاىل كه امين هستند."خواهند در آجنا هر ميوه" مى

 ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِف َمقاٍم أَِمنيٍ  فرمايد:مى 51و اي در سوره دخان آيه 

 هستند."گاه، امين " پرهيزگاران در سكونت

ر مهسرگزيىن، دهاى زايدى يهشود. اسالم توصدر اسالم و قرآن برانمه اميىن از آغاز تكوين و تكون انسان شروع مى
در هنگام  سب مادره مناهبداشت جنسى، زمان مقاربت، تغذيه پدر و مادر در جهت اتمني اميىن نطفه سامل، تغذي

الم براى ارد. اسودك دكاشت و تغذيه كودك و آموزش و تربيت  ابردارى و شريدهى جهت اميىن و سالمت جنني، هبد
 سيستم مشخص اب رانمهأتمني اميىن فرد و جامعه روابط جنسى را مانند هر نوع رابطه ديگر حتت يك اصول و ب

« شأاميىن من»و « أمىت منشسال» منايد ات فرزندان جامعه بطور مشروع اپى به دنيا بگذارند و ازحقوقى معني تنظيم مى
 مند شوند.و در نتيجه از سالمت جسم و جان هبره

كند و شروع مى« مهسرگزيىن»و قبل از انعقاد نطفه و آغاز « منشاء انساىن»اسالم اميىن و مسائل مربوط به اميىن را از 
مقرراتى براى   پردازد ورود ات زمان مرگ حىت پس از مرگ نيز به مسائل اميىن مربوط به مرگ مىقدم اب او پيش مىبهقدم

شود، امين ابشد. به گفته حجة كند ات جامعه از انواع خمتلف ميكروب كه از مردگان انشى مىگورستان تعيني مى
708«زندگى يعىن اميىن و زندگى منهاى اميىن مساوى است اب زندگى منهاى زندگى!»االسالم رضوى: 

 

______________________________ 
 (26(، آيه )15. حجر )

 . كتاب دانش اميىن در اسالم، مرتضى رضوى(2)
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( در قاهره عنوان  2007املللى قلب )امحد القاضى رئيس مركز حتقيقات و پژوهش طب اسالمى امريكا در مهايش بني
هاى بدن انسان را از بيمارىشود، كرد كه فعال شدن سيستم اميىن بدن كه در اثر شنيدن آايت قرآن كرمي اجياد مى

دهد. در مطالعه پژوهشى اين مركز كه بر روى مشارى مسلمان و غري مسلمان به عمل آور جنات مىخطرانك و مرگ
% از افرادى كه به آايت قرآن گوش فرادادند تغيرياتى اساسى در سيستم اميىن آهنا در برابر 79آمد مشخص شد كه 

ده و ميزان اختالالت عصىب در اين افراد بسيار اپيني است ايشان اعالم كرد كه شنيدن ها به وجود آمدفاع از بيمارى
كند. در مطالعه دستورات اسالمى آايت قرآن كرمي اختالل سيستم عصىب را كنرتل و به تعادل اعضاى بدن كمك مى

اعضاء معموال پوشانده  و آايت قرآىن مبىن بر شسنت دستها و صورت قبل از مناز )وضو( اب توجه به اينكه اين
تواند حاوى گانه در معرض آلودگى دائمى هستند مىشوند و ابوجود امهيت آهنا از نظر متركز حسهاى پنجمنى

 ابشد.مشار ابشد كه يكى از آهنا اميىن و حفاظت اين اعضا مىحكمتهاى ىب

 فرمايد:سوره مرسالت مى 23ات  20خداوند در آيه 

 َقَدٍر َمْعُلوٍم* فَ َقَدْران فَِنْعَم اْلقاِدُرونَ  ْن ماٍء َمِهنٍي* َفَجَعْلناُه ِف َقراٍر َمِكنٍي* ِإىلأَ ملَْ خَنُْلْقُكْم مِ 

آاي مشا را از آىب پست و انچيز نيافريدمي سپس آن را در قرارگاهى حمفوظ و آماده قرار دادمي ات مدتى معني ما قدرت بر 
تيم. تعبري به قرار مكني )جايگاه امن و امان( تعبريى است بسيار پرمعنا كه اين كار را داشتيم پس قدرمتند خوىب هس

 دانيم كه چه نكات مهمىمسلما ابعاد آن در آن زمان انشناخته بوده و امروز ما مى

 560، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 راى جنني درآورده است.ترين جايگاه بدر آفرينش رحم به كار گرفته شده است كه آن را به صورت مطمئن

نه تنها جنني جايگاه امن مناسىب در رحم دارد بلكه اين امنيت و اميىن در مراحل تولد نيز ادامه دارد. در سوره الطارق 
ا َعَلْيها حاِفظٌ  فرمايد:خداوند مى 4آيه  هركسى در درون خود نريوى پشتيباىن دارد منظور هر انساىن » ِإْن ُكلُّ نَ ْفٍس َلمَّ

ها، يك سيستم حفاظىت و دفاعى در بدن خود دارد به انم سيستم اميىن بدن كه در برابر عوامل بيگانه )ابكرتى
 .كندزا حمافظت مىبرد و بدن انسان را از آسيب عوامل بيمارىويروسها و ...( فعال شده و آهنا را از بني مى

( اعالم كرد كه چون اسالم كرامت خاصى براى انسان قائل است و 1385آقاى ابو الفضل خوشى در مطالعه خود )
هاى اميىن زندگى انساهنا دارد. در اين هاى مدوىن در متام عرصهداند دستور و برانمهاو را اشرف خملوقات عامل مى

ديدگان در سازى و امدادرساىن و تسكني آالم حادثهر امينمطالعه اب استناد به آايت و رواايت اسالمى نقش دين د
 حوادث غري مرتقبه را مورد توجه قرار داده است.

( در بني كاركنان جمتمع پرتوشيمى بندر امام )ره( در بعد فردى 1383از نتايج مطالعه پژوهشى خامن راشني عليزاده )
( Eduationپوشى دو عامل آموزش)ني ضرورت همو بعد اجتماعى )فرهنگ اميىن( و مهچن Basnef)مدل بزنف)



آيد كه ارتقاء سالمت و اميىن در حمل كار از طريق حلاظ كردن نقش كاركنان و ( چنني برمىPromotionو ارتقاء)
709ابشد.پذير مىهاى فرهنگ اميىن( امكانهاى حميطى )شاخصتوجه به محايت
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 گريى:حبث و نتيجه

و  و در قرآن جميد عه داردر جاماى در رابطه اب فرهنگ اميىن و بسط آن داب توجه به اينكه اسالم و قرآن امهيت ويژه
جانبه آن عايت مههرش به ر و سفا ابعاد خمتلف اميىن به كرات اشارهرواايت و احاديث ائمه معصومني عليهم الّسالم به 

ه داپسندانه شناختك عمل خه و يشده است و رفتار امين در مهه ابعاد زندگى از ديدگاه قرآن و اسالم مورد اتكيد بود
اده از روشها و تفو اس واايتر شده است، ابيد پژوهشگران و دانشمندان علوم پزشكى و هبداشىت اب استناد به آايت و 

 طاميىن و حمي المت،سهاى نوين نسبت به آموزش و ارتقاء سالمت و اميىن و توسعه و مديريت علمى فرهنگ مدل
جياد ا) در حمل كار به منظور تغيري نگرش و H .S .E( (Health ,Safety ,Environmentزيست)

ر جهان تشكيل دن" را عه اميعلمى منايند و" جام رفتارهاى امين در سطح مديريت صنايع و كاركنان و كارگران تالش
 ود.بخواهد  )عج( دهند. به اعتقاد مهه مصلحني و مسلمني آن جامعه امين موعود حكومت جهاىن حضرت مهدى

 562، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج
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 زيست از منظر اسالماصول اخالقى حميط 

710حجت االسالم دكرت محيد فغفور مغرىب
 

 چكيده:

وسعه و بدون تشرفت و ت، پيها در حميط زيسرويه از طبيعت و پيدايش انواع آاليندهبردارى ىبعواقب زاينبار هبره
حميطى در هاى زيستولفهماير جانبه كه اب ختريب و آلودگى حميط زيست مهراه است، نگاه جهاىن به سريزى مههبرانمه

 دهد.آميزى را نشان مىجهان، وضعيت خماطره

سعه و حال تو  ر عنيدحميطى كه نظر بر آرماهناى اخالقى اهلى داشته ابشد و ضرورت تدوين اصول اخالق زيست
تواند به حنو ى منو مباىن اى از اصولتر از هر زمان ديگر است. چنني جمموعههببود زندگى مادى را نيز دربرگريد، جدى

وى طبيعت بعى فراسشناسى كه از منشناسى و انسانجامع فردى اي گروهى تدوين گردد، زيرا نيازمند مباىن هسىت
 پذير است.هاى وحياىن امكانابشد و آن آموزهمى

ها نيز ما نگذارمي و آري مىى چيزهاىي كه در اطراف ما وجود دارند و روى آن ها اتثحميط زيست عبارت است از مهه
 سازند. و شامل حميط طبيعى، حميط مصنوعىرا متاثر مى

______________________________ 
 (. عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت.1)

 566، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

توان به اصول زير اشاره كرد عدالت در حميط زيست، آابدى حميط زيست و حميط اجتماعى است. از منظر اسالم مى
هاى توسعه، جلوگريى از ختريب حميط حميطى طرحمصنوعى، دعوت به حفاظت از حميط زيست، بررسى اثرات زيست

هبداشت آب، هبداشت هوا، هبداشت صدا، زيست، مصرف هبينه، هبداشت حميط، جلوگريى از آلودگى حميط زيست، 
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املللى از هاى ملى و بنيهبداشت زمني، هبداشت زابله، اجياد سيستم ابزايفت، توسعه فضاى سبز، اجراى پيمان
 ابشد.مهمرتين آهنا مى

 واژگان كليدى:

 اصول، اخالق، حميط زيست، هبداشت، اسالم

 مقّدمه:

د ها در حميط زيست خو يندهاع آالرويه از طبيعت و پيدايش انو بردارى ىبهبرهدر جهان كنوىن بشر متوجه عواقب زاينبار 
يست مهراه حميط ز  لودگىجانبه كه اب ختريب و آريزى مههگسيخته و بدون برانمهشده است. پيشرفت و توسعه عنان

ن د از ايو حمد گريى برخى اشخاص اي موسسات و كشورهاىياست، عمال پيشرفت ظاهرى موجود منجر به هبره
ه و آلودگى ريب شدختبيعت ها، امكاانت و رفاه خود را چند برابر خواهند كرد اما طها شده است و سرمايهپيشرفت

 زمني، آب و هوا و مهه حميط زيست گسرتش خواهد ايفت.

نعىت اكسيد كربن و ساير گازهاى مضر جو مربوط به كشورهاى صدرصد دى 98بنا به آمارهاى سازمان ملل، حدود »
ابشد. در اين راستا، در كمرت از دو قرن اب مصرف سوختهاى فسيلى درصد سهم كشورهاى جهان سوم مى 2و فقط 

711«ابال رفته است. 25% ها، مقدار كل دى اكسيد كربن در امتسفر به ميزانو انبود شدن جنگل
 

______________________________ 
 ه هتديد جهاىن زيست كرهمقال 13ازندگى به جهاد سازندگى به مشاره (. متني، ابو القاسم، نشريه پژوهش و س1)
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ز نقاط ر بعضى اد»دهد. آميزى را نشان مىحميطى در جهان، وضعيت خماطرههاى زيستنگاه جهاىن به ساير مولفه
 آورى در جراين است.زداىي اب سرعت سرسامجهان جنگل

شود. استه مىكره زمني  كاى به وسعت دو برابر كشور اتريش، از وسعت جنگلهاى  ميليون هكتار، منطقه 17 ساالنه
 «هاى زمني در حال چروكيدن و حتليل رفنت است.بدين ترتيب، ريه

 آورند.هاى شيمياىي مضر جهان را به وجود مىكارخاجنات توليدات صنعىت قسمت عمده زابله

توان  بست مىى وضعيت اسفناك حميط زيست دنياى معاصر، يعىن دنياى مواجه اب بنزى كه درابرهترين چياميدواركننده
تواند سياره زمني را انبود كند. اند كه فعاليت انسان مىبردهگفت اين است: مردم سراسر دنيا خود به اين حقيقت پى

                                                           
 مقاله تهديد جهانى زيست كره 13(. متين، ابو القاسم، نشريه پژوهش و سازندگى به جهاد سازندگى به شماره 1)  711



اى نه چندان دور هاى مزروعى كه در گذشتهمنيى ازن، بياابىن شدن ز ى زمني، ختريب اليهخطراتى مثل گرم شدن كره
 رسند.منود، اكنون نه تنها واقعى بلكه بسيار مهم و وحشتناك به نظر مىامهيت مىآميز اي كماغراق

هرحال، امروزه سياستمداران غرب هم ملزم به رعايت مسائل حميط زيست هستند. الاقل از اين به بعد انگزير به»
هاى ميليوىن مردم در اين ايت كنند، چون افكار عمومى غرب احساس خطر كرده است و تودههستند اين امر را رع

هاى قدرت ايفته كنند. تقريبا در متامى كورهاى توسعه ايفته احزاب طرفدار حميط زيست و اكولوژسيتامر دخالت مى
و سالمت خود و حميطشان،  كنند و در حقيقت اين مردم هستند كه براى حفظ طبيعتاند و مردم احساس خطر مى

712«منايند.داران و سياستمداران را ملزم به رعايت مسائل زيست حميطى مىسرمايه
 

 آلودگى و انبودى حميط زيست مثل آتشى است كه هيزم تر و خشك و گناهكار و

______________________________ 
اله حميط زيست، هتران مقاله امهيت مس 36 (. اپپلى يزدى، حممد حسني، فصلنامه حتقيقات جغرافياىي مشاره1)
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ز ايدار و جلوگريى وسعه اپراى تسوزاند، بنابراين الزم است متامى ساكنان كره زمني ابيد بغري گناهكار را اب هم مى
 ختريب حميط زيست و آلودگى، مشاركت كنند.

حميطى روبرو شده است. اقيانوسها و هاى زيستريخ، افزايش نياز بشر به غذا اب حمدوديتاكنون براى اولني ابر در ات
هاى كشاورزى درايها ديگر قادر نيستند ماهى بيشرتى عرضه كنند، مراتع ديگر حتمل چراى دام بيشرت را ندارند و زمني

713توانند عرضه كنند.دهند، منىهم حمصوىل بيش از آنچه اكنون مى
 

 گردد.برابر مجعيت ايران به مجعيت جهان افزوده مى 1 /5االنه مجعيىت معادل اكنون س

گردد. موضوع ديگر به عبارت ديگر هر ماه مجعيىت معادل مجعيت كشور بوليوى به تعداد ساكنان كره زمني اضافه مى
مسلماانن به عنوان يك رويه مجعيت است. در منابع اسالمى درابره افزايش مجعيت در حبران حميط زيست افزايش ىب

ابشد و ابيد در مهه زماهنا اجرا شود و امتياز رواايتى دارمي. وىل مساله مهم اين است آاي اين يك اصل، قاعده مى
ابشد. در شرايط زماىن خاصى و ابشد و صرفا يك برانمه مقطعى مىمجعيت مهچنان افزايش ايبد و اي اينكه قاعده منى

تواند ابعث رشد و پيشرفت جامعه و هببود زندگى گردد. مهني ابزار رشد افزايش مجعيت مى اى،در موقعيت مكاىن ويژه
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تواند به صورت يك اهرم ويرانگر نريوهاى اقتصادى و و توسعه و قدرت، اگر از حد و مرز خود خارج شود مى
يفيت مهراه ابشد. يعىن اگر هاى فرهنگى و علمى درآيد. از منظر اسالم افزايش مجعيىت مطلوب است كه اب كپشتوانه

امكان تربيت آهنا و فراهم كردن شرايط ازدواج، شغل و مسكن نباشد افزايش مجعيت موجب ذلت جامعه اسالمى 
 گردد و حديث پيامرب درمى

______________________________ 
، و فرزانه هبار د طراوتىمحي ه(. براون، لسرت و كني، هال، ارزايىب جمدد ظرفيت نگهداشت مجعيىت كره زمني، ترمج1)

 ش 1374انتشارات جهاد دانشگاهى مشهد، 

 569، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

مانده و معتاد و مورد مباهات كردن پيامرب به مجعيت مسلمان، به معناى آن است كه مسلماانن حمتاج، فقري و عقب
متناسب اب آن سازماهنا توليدى جامعه نيز گسرتش پيدا كند ات آن ايبد، ابيد ... نباشند. زماىن كه مجعيت افزايش مى

جامعه بتواند اب دست خود نيازهاى خويش را برطرف كند، وىل اگر چنني تعادىل به وجود نيايد، مجعيت، نيازمند و 
حميطى يستابر را به صورت فقر و گرسنگى، بيكارى و ويراىن ز رويه مجعيت، تصويرى فاجعهشود. رشد ىبوابسته مى

هاى توسعه گردد. موفقيت در اجراى برانمهدهد. و به از دست دادن تدرجيى مواد خام مانند نفت و گاز مىارايه مى
رويه رشد اقتصادى كشور در وحله اول در گرو اين است كه دولت بتواند رفاه نسىب مردم را فراهم سازد. افزايش ىب

وم به شكست خواهد ساخت، مگر اينكه چند صباحى در اثر فروش هرچه مجعيت هر برانمه اي طرح سازندگى را حمك
در  1976بيشرت مواد خام مانند نفت، گاز، مواد معدىن و ... آرامشى نسىب حاكم گردد. لني و ايت در سال 

بر  چنني اظهارنظر كرد: اسالم نسبت به حميط زيست« هاى اترخيى حبراهناى اكولوژيك ماريشه»اى حتت عنوان مقاله
كنند، استوار تقدس عامل طبيعت كه آفريده خداى ابراهيم است و يهوداين و مسيحيان، مهه در مقابل او سجده مى

ابشد. بنابراين، اسالم ايدآور چيزى است كه غرب آن را به بركت اداين ابراهيمى كه اسالم نيز در اين خانواده مى
قاله ايشان به حتليل علل ختريب حميط زيست پرداخته است و . در اين م714است، داشته و امروز از دست داده است

آن را در از دست رفنت بينش مسيحى و يهودى نسبت به انسان دانسته، برياهه رفته است و از ظهور مدرنيسم و 
 بينش اومانيسىت و پيدايش علوم سكوالر كه ارتباط چنداىن اب اداين ندارد، غفلت منوده است.

 حميطى كه نظر بر آرماهناى اخالقى اهلى داشتهالق زيستضرورت تدوين اصول اخ

______________________________ 
 1372ان، مقاله جغرافيا و مذهب، هتر  30(. شكوهى، حسني، فصلنامه حتقيقات جغرافيا، مشاره 1)
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اى  جمموعهست. چننييگر ادتر از هر زمان دربرگريد، جدى ابشد و در عني حال توسعه و هببود زندگى مادى را نيز
شناسى  شناسى و انسانسىتهباىن تواند به حنو جامع فردى اي گروهى تدوين گردد، زيرا نيازمند ماز اصول و مباىن منى

 پذير است.هاى وحياىن امكانابشد و آن آموزهكه از منبعى فراسوى طبيعت مى

 مناييم.ىمحميطى را بررسى حميط زيست پرداخته و سپس اصول اخالق زيستدر ابتدا به تعريف علمى 

 تعريف حميط زيست

ها نيز ما گذارمي و آنى چيزهاىي كه در اطراف ما وجود دارند و روى آن ها اتثري مىحميط زيست عبارت است از مهه
715سازند.را متاثر مى

 

 انواع حميط زيست عبارتند از:

، اما مورد اد نشدهن اجيى عوامل طبيعى كه در اطراف ما وجود دارد، وىل به وسيله انساهالف( حميط طبيعى: مه
 گريد، حميط زيست طبيعى است، مانند:اش قرار مىاستفاده

 آب، هوا، خاك، گياهان، جانوران و خالصه متامى سطح زمني و جو اطراف آن.

 وجود آمده است مانند:ى انسان به ى چيزهاىي كه به وسيلهب( حميط مصنوعى: مهه

 ها و غريه.مناطق مسكوىن، صنعىت، راه

 اتثريات رده و ابكندگى  ج( حميط اجتماعى انساىن: حميطى كه يك قوم اي ملت، اب فرهنگ خاص خود در كنار هم ز 
 آورند.متقابل بر روى يكديگر، حميط اجتماعى را به وجود مى

 حميطىاصول اخالقى زيست

 ابشدا ابيد براساس تعريف آنكه شامل مهه انواع حميط مىتوجه به حميط زيست ر 

______________________________ 
 15(. شناخت، حفاظت و هبسازى حميط زيست ايران، ص 1)
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 مورد ابزخواىن قرار داد. و مهمرتين اصول آن عبارتست از
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 اصل عدالت در حميط زيست -1

 كهچنان وجودى،مشود و مفهوم است، كه حق هر قانون عام است كه متامى نظام آفرينش را شامل مىعدالت 
ان و حىت ت، گياهيواانشايسته اوست ادا شود اين تعريف از عدالت يك تعريف جامع است كه و شامل انساهنا، ح

 شود.اشياى به ظاهر بيجان، مانند آب، سنگ و خاك نيز مى

 ود:منهرست توان در حمدودهاى زير فحميطى كه عدالت ارتباط دارد، را مىاى زيستهترين مصداقعمده

حميطى طبيعت توسط انسان كه به معناى برهم خوردن حقوق عناصر زيست 716برهم خوردن نظام اكوسيستم -الف
است. و در واقع ته شدن منابع طبيعى توسط انسان در موارد انرژى، ذخاير زيرزميىن و مواد غذاىي و بطور كلى منابع 

 .717جتديدانپذير

ها كه حق حيات كنندهدهلودگى عناصر اصلى تغذيه انسان يعىن آب، خاك، هوا و جتمع مواد زايد و آلو آ -ب
 كند.موجودات زنده از مجله انسان را از آانن سلب مى

غري مفيد و  كاالهاى  هاى مرگبار و اي ديگرى زمني به منظور ساخت سالحده از مواد اوليه و ذخائر كرهاستفا -ج
حميط زيست را  نه حبرانزميق ى انحبق از اين مواد است متاسفانه موارد فو زاينبار براى بشر كه در حقيقت استفاده

 بوجود آورده است.

______________________________ 
يسىت و رابطه تماعات ز عه اجهاى انواع خمتلف جانداران يك منطقه، اجتماع انساىن و به جممو (. به جمموع مجعيت1)

نده و غري زنده ز عناصر  موعهجمآهنا اب حميط زندگيشان يك نظام اكولوژيك اي اكوسيستم گويند، يعىن نظام اكولوژيك 
شتغال دارند اانرژى  وذاىي حميط در يك انحيه معني است كه اب روابط و اتثري متقابل به ساخنت و مبادله مواد غ

 5)اصول و مباىن هبداشت حميط، ص 

 11(. اصول و مباىن هبداشت حميط، ص 2)

 572، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 يستاصل امنيت در حميط ز  -2
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ست كه با ايه معين يا اكوسيستم گويند، يعنى نظام اكولوژيك مجموعه عناصر زنده و غير زنده محيط در يك ناحزندگيشان يك نظام اكولوژيك 
 5روابط و تاثير متقابل به ساختن و مبادله مواد غذايى و انرژى اشتغال دارند) اصول و مبانى بهداشت محيط، ص 

 11(. اصول و مبانى بهداشت محيط، ص 2)  717



امنيت نقش بسيار مهمى در حميط طبيعى، حميط مصنوعى و حميط اجتماعى دارد. اگر چه ات انسان آن را از دست 
718«نعمتان مكفوراتن )جمهولتان( االمن و العافيه»داند. پيامرب اسالم فرموده است ندهد قدرش را منى

 

كه از دست نداده اند پى به امهيت وجودى   امنيت و سالمىت دو نعمىت است كه براى مهه جمهول است و ات زماىن
رفاهيه »داند: برند. امام على رفاه و آسايش و پيشرفت مادى و معنوى زندگى را در سايه وجود امنيت مىها منىآن

719«العيش ىف االمن
 

نعمىت  هيچ 720«ال نعمه أهنا من اْلمن»و در كالم ديگرى از آن امام آمده است كه ابالتر از امنيت نعمىت نيست: 
 تر از امنيت نيست.خبشآرامش

 اصل ال ضرر در حميط زيست -3

قهى فصول مسلم ايكى از « ال ضرر»اى در حفاظت از حميط زيست است. اصل پشتوانه« ال ضرر»قاعده فقهى 
ح حاكم قيقت رو در ح حميطى را حل كرد. اين اصلتوان اب استناد به آن بسيارى از مشكالت و زيستاست كه مى

عيت ندارد جه مشرو و هيچ  مهه قوانني اسالمى است. به موجب اين اصل، در اسالم زاين رساندن به ديگران، به بر
 رود زاين به فردموجب و  سد كهچه در مرحله وضع قانون و چه در مرحله اجراى آن، بنابراين اگر قانوىن به تصويب بر 

 اسالم مشروعيت ندارد. اي جامعه شود و اي در مرحله اجرا موجب زاين گردد از نظر

وق ديگران ضييع حقوجب تبردارى از جامعه انساىن و طبيعت كه مطبق قاعده ال ضرر هرگونه تصرف، تغيري و هبره
 شود از نظر اسالم ممنوع و مردود است. بسيارى از مسائل

______________________________ 
 170، ص 81(. حبار االنوار، ج 1)

 447(. غرر احلكم، ص 2)

 (. مهان3)
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 توان در قالب قاعده ال ضرر مورد حبث قرار داد مانند:حميطى را مىزيست
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هاى نفىت به ذ پسابدر جاهاىي كه اثرات آن بر انسان و حميط زيست زاين برساند مانند نفو  رخينت زابله -الف
 هاى آب زيرزميىن.سفره

 شود.ىمهاى آينده نجر به ضرر به نسلمغري جماز از ذخاير طبيعى مانند چاهها نفت و گاز كه بردارى هبره -ب

 هاى غري استاندارد به خصوص در نزديكى شهرها.ستفاده از خودروهاى دودزا و كارخانها -ج

 هر.اى كه مزاحم شهروندان ابشد مانند صداى كارخاجنات نزديك شگونهاجياد آلودگى صوتى به -ه

 آابدى و اجياد حميط زيست مصنوعى اصل -4

ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرِض َو اْسَتْعَمرَُكْم  انسان موجودى است كه خداوند متعال به او مسئوليت آابدگرى زمني را، داد:
 اوست كه مشا را از زمني آفريد و آابدى آن را به مشا واگذاشت. 721ِفيها

َو ال  دارد:ايفته طبيعت و ويراىن آن برحذر مىاز ختريب و برهم زدن نظام انسجام اى ديگر خداوند انسان رادر آيه
و در زمني پس از اصالح آن فساد نكنيد آايت فوق به دو جنبه مثبت و منفى  722تُ ْفِسُدوا ِف اْْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصالِحها

ر نوع ويرانگرى به منظور اتمني نيازها و خواسته فعاليت انسان در زمني اشاره دارد. از آجنائى كه آابدگرى و پرهيز از ه
حميطى هاى انسان است، پس در حقيقت اين مهان طرح توسعه اپيدارى است كه امروزه مورد توجه انديشمندان زيست

 قرار گرفته است. يعىن تالش در جهت برآوردن نيازمندى

______________________________ 
 61(، آيه 11(. هود )1)

 56(، آيه 7عراف )(. ا2)

 574، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

داىن يگر، آابدبارت هاى آينده آسيب رساند به عهاى نسلهاى نسل حاضر، بدون آنكه به امكاانت و توامنندى
 )مثبت( بدون ختريب )منفى( ات تكامل انسان ميسر گردد.

 حفاظت از حميط زيست اصل دعوت به -5

                                                           
 61(، آيه 11(. هود) 1)  721
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حتت عنوان  يست بشرز حميط  ابىن و مراقبت از يكديگر در جامعه ونظام تربيىت اسالم از ديدهحفاظت و مراقبت در 
 ايد شده است:« امر به معروف و هنى از منكر»

723«و لتكن منكم امه يدعون اىل اخلري و ايمرون ابملعروف و ينهون عن املنكر و اولئك هم املفلحون»
 

 انند.رستگار  مهان امر به معروف و هنى از منكر كنند و آهنا ابيد از ميان مشا، مجعى دعوت به نيكى، و

ى زمني دچار ه كرهكشود و اي وقىت  ها مىاى دچار انواع آلودگىوقىت كه حميط زيست در اثر عملكردهاى عده
ى گريد بلكه مهها منىهاى بدكار و متخلف ر گردد، اين مسايل تنها دامن انسانحميطى خمتلف مىهاى زيستحبران

ه، از ود را اجنام دادخوظيفه  ه چونتواند بگويد ككس منىكارى آهنا را بپردازند. بنابراين هيچانساهنا ابيد هباى ندامن
ست. اين درست راگري اعى، فهاى ديگران بر كنار خواهد ماند، چراكه آاثر مسايل اجتماانشناسىآاثر انگوار وظيفه

 كشىت، اقدام به  فران يكاى از مسااّلّل عليه و آله و سّلم آمده است، عده مانند آن است كه در حديث پيامرب صّلى
گونه ب انگوار ايند، عواقتردي اجنام اعماىل منايند كه سوراخ شدن قسمىت از بدنه كشىت را در پى داشته ابشد. بدون

ليل دا بپردازند. به ر ا، آن ىت هبسعملكردها، تنها دامن عاملني چنني عملى را خنواهد گرفت بلكه مهه مسافران كشىت ابي
 1992ضرورت، حساسيت و امهيت حفاظت از حميط زيست در سطح جهاىن در سال 

______________________________ 
 20(. اماىل صدوق، ص 1)
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از  يج حاصلشد و نتا تشكيل« زمنيسران »معروف به اجالس « توسعه و حميط زيست»املللى ميالدى، كنفرانس بني
 كنندگان در اجالس، از مجله مجهورى اسالمى ايران رسيد.اين كنفرانس به تصويب شركت

 هاى توسعهحميطى طرحبررسى اثرات زيست -6

رويه اي يك بعدى گاهى غري قابل جربان است هاى توسعه ىباجتماعى و اكولوژيكى انشى از طرح -صدمات اقتصادى
پذير است. در هنايت هباى اين هاى بسيار زايد امكانپذيرى آهنا فقط اب صرف زماىن طوالىن و هزينهشتاي برگ

هاى اثرات خمرب صدمات را ابيد تلقى بپردازند كه توسعه ظاهرا براى آهنا صورت گرفته است و در حاىل كه ابر هزينه
اند؛ چنانچه ه و به هباى گزاف به اين ابور رسيدهآن را نيز ابزپس دهند. ديرى است كه جوامع پيشرفته اب جترب

مورد بررسى قرار نگريد، موفقيت آهنا نه « پيامدهاى زيست حميطى»هاى توسعه در هر زمينه از نظر ترين پروژهاساسى
اى بدون برخوردارى از طرح هاىي را اب خود به مهراه آورد. هرگونه توسعهتنها تضمني نيست بلكه ممكن است شكست
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تواند فعاليىت ابشد  اندركاران امور توسعه زير سئوال رود، بنا به ماهيت خود، مىآنكه نيت خريخواهانه دستارزايىب ىب
حميطى ندارد بلكه در جهت ختريب آن ابشد و در هنايت آن را به انبودى كه نه تنها سازگارى اب شرايط زيست

رويه، حتت لواى عمران، در اغلب كشورهاى جهان، توسعه ىبكشاند كه توجه به گسرته ختريب آن در اثر روند مى
سازى، دفع مواد هاى كشاورزى، صنعت، خانههاى مهم در زمينهرو، پروژهابشد. ازاينشاهدى است بر اين ادعا مى

زايد مسى و خطرانك و مواد زايد جامد شهرى و فاضالب شهرى، شيالت، جنگلدارى و استخراج معادن، توسعه 
 هاى زيربناىي، فرودگاه، بنادرويژه نريوگاه امتى پروژهفت، گاز و پرتوشيمى، توليد و انتقال نريو، بهصنعت ن
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 ابشند.حميطى توسعه مىدرايىي، اتمني آب و احياى زمني و غريه نيازمند بررسى زيست

 از ختريب حميط زيست اصل جلوگريى -7

بيعت نظام ط ارى درحميط زيست منونه آشكار فساد است زيرا نقطه مقابل اصالح و صلح يعىن سازگختريب در 
عت تلقى شده ظام طبينيت و است. از ديدگاه اسالم فساد عام است و مقابله در برابر فساد راز بقاى دين و انسان

 داند.گيزى مىهاى گذشته را نتيجه عدم برخورد خردمندان اب فساداناست. قرآن تباهى امت

ُ ال ُيُِبُّ اْلَفسادَ  َو ِإذا تَ َوىلَّ َسعى فرمايد:خداوند متعال مى 724ِف اْْلَْرِض لُِيْفِسَد ِفيها َو يُ ْهِلَك احْلَْرَث َو النَّْسَل َو اّللَّ
 

اوند زد و خدود ساكوشد ات در زمني فساد كند و كشت و نسل را انبو چون به قدرت و حاكميت دست ايبد مى
 فساد را دوست ندارد

 شود:نكات زير از دقت در آيه فهميده مى

ياهان و ها، درختان، گدر آيه گياه به معناى عام است كه شامل مزرعه« حرث»ران مقصود از به گفته مفس -الف
 شود.ها مىچراگاه

مينه از ز دى گياهان، شود و انبو در اين آيه عام است و شامل نسل آدميان حيواانت و پرندگان مى« نسل»اژه و  -ب
 ابشد.ميان رفنت نسل حيواانت، پرندگان و آدميان مى

 ها فساد در زمني است.بودى گياهان و نسل حيواانت و پرندگان و انسانان -ج

725اند.كه مفسران بدان تصريح كرده
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 فساد نيز داراى مفهومى بس گسرتده است كه هرگونه انبساماىن و ويرانگرى و احنراف

______________________________ 
 205(، آيه 2(. بقره )1)
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شود كه نظام آراسته و صاحل گريد. به عبارت ديگر، فساد به هرگونه ختريب و ويرانگرى گفته مىو ظلم را در بر مى
ابشند. بدون هاى سازنده در مفهوم آن مجع مىكه متام برانمه  و نقطه مقابل آن اصالح است 726جارى را برهم زند.

ابشد كه نظام آراسته و صاحل جارى در ترديد، آنچه كه در اينجا از ابعاد خمتلف فساد در نظر ما است، مواردى مى
اد خمتلف ابشد، اب انبساماىن، احنراف و دگرگوىن مواجه سازد. ابععرصه حميط زيست را كه جزئى از نظام خلقت مى

حميطى كه امروزه به حق، افكار جهاىن را حتت اتثري قرار داده، حاصل عصيانگرى بشر در برابر نظام حبران زيست
گونه اقدامات فسادانگيز چه از انحيه فرد ابشد و اي از ابشد. اينآراسته و صاحل جارى در عرصه حميط زيست مى

داوند ابدا فساد را دوست ندارد و هرگز در مشيت ازىل حكومت، در تضاد اب خواست خداوند است، چراكه خ
 خنواسته است كه فساد كنند.

يط زيست حمر عرصه ساد دفنكته قابل توجهى كه در اين مبحث ابيسىت ذكر شود، رفتارهاىي است كه منجر به بروز 
ت و بدون شك، سالم اسشى از گونه رفتارها نيز اب توجه به ماهيت فسادانگيزشان در تضاد اب اصول ار گردند. اينمى

بروز منايد از  انساىن ارهاىشود. چراكه فساد، فساد است اگرچه در قالب يكى از رفتهنى خداوند شامل آهنا نيز مى
شده و  نه فسادش دامتواند ابعث گسرت طرف ديگر نبايد از نظر دور داشت كه مهني فسادهاى موضعى و فردى مى

ن آب، خاك و لوده كرداى برهم زند. آه حميط زيست را در ابعاد وسيع و گسرتدهنظام آراسته و صاحل جارى در عرص
احل جارى در سته و صم آرامندان خمتلف زميىن را دچار اختالل منايد و نظاى حيات زيستكه عرصههوا نيز درصورتى

 ى حميط زيست را دچار اختالل منايد از مصاديق ابرز فساد و رفتارهاى انهنجارعرصه

______________________________ 
 (. مهان1)
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 گردد.حميطى تلقى مىزيست
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 اصل مصرف هبينه -8

جياد آهنا ان در اه انسكهاى خداداد به صورت منابع طبيعى در عرصه حميط زيست وجود دارد  عطاايى اهلى و ثروت
 ابارد آيندگان را رتباط دينده اآاز منابع نفىت عالوه بر آنكه به حقوق نسلهاى رويه دخالىت نداشته است. استفاده ىب

آيد. منابع ساب مىحت به گردد در صورتى كه منابع طبيعى جتديدشونده، اساس زيست و مايه حياتنگناها مواجه مى
د و ى خورشيدى( هستنثل انرژ )م يرطبيعى قابل جتديد از نظر تئورى، مهيشگى و اپيدارند. آهنا اي مشتق از منابع فناپذ

ها و برخى نگلجيواىن، ى و حتوانند اب اعمال طبيعى و اي مصنوعى ابزسازى شوند. به طور مثال حمصوالت نباتاي مى
ه استفاده عاقالن يدپذيرىى جتدمراتع، منابع آب و هوا و خاك، منابع صيد و شكار قابل جتديداند، اما شرط الزم برا

براى ابزسازى  ان الزمتر از زمل اصلى در اين هست كه ما ممكن است از منابع قابل جتديد، سريعاز آهنا است اشكا
 يط زيست و زندگىاخنت حمر اندبردارى، اثرات جنىب استفاده، ابعث به خطبردارى كنيم و اي در نتيجه هبرهآهنا هبره

 خواهد شد.

ينش است. هان آفر ت و جح مسئوليت وى در برابر طبيعبنابراين برخوردارى انسان از يك چنني امكاانتى سبب طر 
يط زيست المت حمسدل و وبيش بزرگى بر تعاتواند اختالالت و لطمات كمرويه بشر مىتصميمات غلط و اقدامات ىب

 وارد آورد.

رسيدن به حميطى در برانمه توسعه اقتصادى و الگوى جهاىن براى دستياىب به اهداف مورد نظر در جهت تلفيق زيست
هاى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشورهاى اسالمى ضرورت توسعه اپيدار ارايه كرد كه توجه به آن در برانمه

 توسعه زيست 727اتم دارد.

______________________________ 
 1373 ،، هترانزيست (. شاحيدر، عبد الكرمي، شكار و صيد در حقوق ايران، انتشارات سازمان حفاظت حميط1)

 ش
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هاى اهلى ابشد. نعمتمى  بقابردارى از حميط زيست اب تضمنيحميطى اي توسعه اپيدار در عبارتى كواته به معىن هبره
ه بشر هت استفادجمّنان  داوندها مانند نفت و گاز مهه مواهىب هستند كه خها ات انرژىها و آشاميدىناعم از خوردىن

 فرمايد:آفريده است. قرآن به اين نكته اشاره كرده است و مى

 اى مقرر كرده است.به راسىت خدا براى هر چيزى اندازه 728ٍء َقْدراً َقْد َجَعَل اّللَُّ ِلُكلِّ َشيْ 
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بيش ستفاده ست كه ادود احميطى و مواهب اهلى موجود در زمني حمامروزه بر مهگان اثبت شده است كه منابع زيست
 شود.از حد برخى، موجب حمروميت ديگران مى

 729مُثَّ لَُتْسَئُلنَّ يَ ْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ  ها مسئول است:مندى از نعمتى ديگر اينكه انسان در خصوص چگونگى هبرهنكته
اسالم از ى نعمت )هاى پروردگار( از مشا پرسش خواهد شد. اخالق مصرف را از ديدگاه سپس در چنني روزى درابره

 اى برخوردار است.امهيت ويژه

 روى در مصرفاصل اعتدال و ميانه -9

مشا را امت  730َو َكذِلَك َجَعْلناُكْم أُمًَّة َوَسطاً  ى امت اسالمى به كار برده است:قرآن كرمي چه تعبري زيبا و دقيقى درابره
 اى قرار دادميميانه

و بودن نيز ط و الگتفري يان دو چيز آمده يعىن دورى از افراط وى وسط در لغت هم به معىن حد متوسط در مواژه
گردد زيرا شرافت زمىيقت ابرسد اين دو معنا به يك حقابشد، و هم به معىن جالب زيبا عاىل و شريف. به نظر مىمى

 و زيباىي هر چيزى به اعتدال و دورى از افراط و تفريط است.

______________________________ 
 3(، آيه 65طالق )(. 1)

 8(، آيه 102(. التكاثر )2)

 143(، آيه 2(. بقره )3)

 580، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

بردارى اي حىت كمرت استفاده كردن از امكاانت طبيعت نيست بلكه مراد حفاظت از حميط زيست به معناى عدم هبره
بردارى از امكاانت حميط زيست موجب ختريب خوددارى از هبرهاستفاده هبينه و عاقالنه از طبيعت است. زيرا گاهى 

شود، نه تنها بردارى از آهنا گازهاى روى آهنا سوزانده مىآن خواهد شد. به عنوان مثال چاههاى نفت كه براى هبره
ريزى نيز رانمهرويه و بدون بآلودگى هوا بلكه از بني رفنت مايع طبيعى مورد نياز امروز و نسلهاى آينده است. صيد ىب

ترين منابع هاى آىب و از بني رفنت تدرجيى منبع غذاىي درايىي به عنوان يكى از مهمسبب برهم خوردن تعادل اكوسيستم
731اتمني غذاى مجعيت در حال افزايش انسان است.
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 گى حميطاصل هبداشت و اپكيز  -10

داشت ت از هبحفاظ ست اسالم به منظورهبداشت يكى از مباحث مهمى است كه اسالم توجه جدى به آن منوده ا
جتماعى عرضه  ردى و ادى، فهاى حيات بشرى، اعم از معنوى، ماهاى فراواىن در متامى عرصهحميط دستورات و برانمه

 د حبث قرار داد.انه مور جداگ ها را به صورتها بر يكديگر نبايد آنكرده است. پس اب توجه به اتثريگذارى اين عرصه
ود را از حميط  خز صفات ايارى انپذيرى بر روان و رفتار او دارد. انسان بسزندگى انسان آاثر اجتناب حميط اجتماعى

 ده.د آلو دهد و حميطهاى آلوده غالبا افراكند. حميطهاى اپك غالبا افراد اپك پرورش مىكسب مى

732َث ال خَيْرُُج ِإالَّ َنِكداً َكذِلَك ُنَصرُِّف اآْلايِت لَِقْوٍم َيْشُكُرونَ َو اْلَبَلُد الطَّيُِّب خَيْرُُج نَباتُُه ِبِِْذِن رَبِِّه َو الَِّذي َخبُ 
 

______________________________ 
 61(. اكولوژى عمومى، ص 1)

 58(، آيه 7(. اعراف )2)

 581، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

زار( جز گياه انچيز و هاى بد طينت )و شورهسرزمنيرويد اما سرزمني اپكيزه )و شريين( گياهش به فرمان پروردگار مى
كنيم. در اين آيه اتثري حميط بر روان ها كه شكرگزارند بيان مىگونه آايت )خود( را براى آنرويد اينارزش از آن منىىب

ها زندگى آناند و حميط ها به گياهان تشبيه شدهو رفتار انسان به صورت لطيفى بيان شده است. در اين مثال انسان
هاى اپك دشوار است هرچند آموزش، كارآمد ابشد مهان  هاى شور و شريين. در يك حميط آلوده پرورش انسانبه زمني

روايند. به مهني دليل براى هتذيب نفوس و تقويت اخالق صاحل ابيد تواند در زمني شوره زار گل منىگونه كه ابران منى
ى اخري سازمان هبداشت جهاىن، موضوع هبداشت حميط را ابز تعريف منوده به اصالح حميط مهت گماشت. در ساهلا

و آورده است" هبداشت حميط زيست عبارتست از كنرتل عواملى از حميط زندگى كه به حنوى در رفاه و سالمت بدىن، 
733رواىن و اجتماعى انسان اتثري دارند و اي خواهند داشت."

 

 لوگريى از آلودگى حميط زيست:اصل ج -11

النظافة من »در مهه اداين آمساىن، اپكيزگى و عدم آلودگى از وظايف ديىن برمشرده شده است در اسالم، حديث 
گردد. بنابراين جلوگريى از ها اعم از انسان، زمني، آب، هوا و غريه مطرح مىحفظ اپكى در مهه زمينه« االميان
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ايست كه در اتريخ اسالم امهيت داشته نبوده بلكه مسئلهابشد، مسئله امروزى ها كه اهداف حميط زيست مىآلودگى
734فرمايند" زمني را مسح كنيد زيرا او نسبت به مشا صاحب نيكى و لطف و حمبت است"است. پيامرب در حديثى مى

 

______________________________ 
 3ش، ص  1382 پيشه اصول و مباىن هبداشت حميط، هتران، چهر،(. پريوش حلم سرشت، امساعيل دل1)

 (. هنج الفصاحه2)

 582، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

منظور از آلودگى، وارد ساخنت مستقيم اي غري مستقيم هرگونه ضايعات زاينبخش توسط انسان به حميط زيست است  
ىت صدماتى كه نتيجه چنني عملى، خطراتى متوجه سالمت انسان و حيات جانورى اي گياهى منوده، به امكاانت زيس

وارد ساخته اي ساير كاربردهاى مشروع حميط زيست را خمتل منايد. از آجنا كه هدف از آفرينش مهه خملوقات از مجله 
كس اين حق را ندارد كه عناصر حياتى زندگى آدمى ورى انسان است، هيچآب، خاك، هوا، گياه و حيوان تنعم و هبره

اى از آايت و شده آلوده اي تباه سازد. از طرف ديگر، به موجب اپرهرا كه توسط خالقش به وديعه به او سپرده 
اند، و اي به رواايت، بسيارى از خملوقات ديگر هم از مجله آب و حيواانت مهانند انسان، خود واجد مالك تقدس

ك آهنا جتاوزات عبارتى به علت شدت آميختگى آهنا اب انسان و ساير جنبندگان نبايد آهنا را آلوده ساخت، به حرمي اپ
735اناپكانه كرد و ستم و آزار در حق آهنا روا داشت.

 

ون ترديد هنى آيد و بدب مىامروزه آلودگى حميط زيست مصداق ابرز ضرر وارد منودن به سالمت افراد جامعه به حسا
 شود.شديد پيامرب اسالم را شامل مى

 شوددر مورد كاهش توليد مواد زايد حبث مى

 هبداشت حميط زندگى:اصل توجه به  -12

بسيار داده  ت امهيتعباد مندى از اشياى اپكيزه در حميط زندگى و حىت درخبشى و هبرهسازى، زينتاسالم به سامل
 ى زمني را اب زينت ستارگان آراسته است:است. به طورى كه خداوند متعال كره

نْيا ِبزِيَنٍة اْلَكواِكبِ  ماَء الدُّ  ما آمسان اين دنيا را به زيور اخرتان آراستيم. 736ِإانَّ زَي َّنَّا السَّ
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______________________________ 
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 گى را از فرامني اهلى مشرده است:ها و اپكيز مندى از زينتدر آايتى ديگر هبره

نَي* ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اّللَِّ الَِِّت اي َبِِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َو ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيُِبُّ اْلُمْسرِفِ 
ُل اآْلايِت لَِقْوٍم َأْخرََج لِِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الّرِْزِق  نْيا خاِلَصًة يَ ْوَم اْلِقياَمِة َكذِلَك نُ َفصِّ ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا ِف احْلَياِة الدُّ

737يَ ْعَلُمونَ 
 

 د و بياشاميد وىل( خبوريهاى اهلىاى فرزندان آدم زينت خود را به هنگام رفنت به مسجد اب خود برداريد و )از نعمت
 دارد بگو:وند مسرفان را دوست منىاسراف نكنيد كه خدا

ها در ناي»گو: ب« ت؟!هاى اپكيزه را حرام كرده اسهاى اهلى را كه بندگان خود آفريده و روزىچه كسى زينت»
ر قيامت خالص د وىل( دها مشاركت دارناند )اگرچه ديگران نيز اب آنزندگى دنيا براى كساىن است كه اميان آورده

 دهيم.گونه آايت )خود( را براى كساىن كه آگاهند شرح مىاين« بود. )براى مؤمنان( خواهد

حميط  هبداشت هم دراپكيزگى حميط اطراف ما به خصوص خانه و كاشانه و حمل كار و زندگى از مجله مسائل م
 ت.ده اسشى تلقى ى اهلاى به آن داده است و در بسيارى از رواايت سبب جلب روز ابشد كه اسالم امهيت ويژهمى

و ال تؤووا الرتاب خلف »امام صادق عليه الّسالم فرمود: خاكروبه را پشت در خانه نريزيد كه ماواى شيطان است. 
738«الباب فانه مأوى الشيطان

 

 الزم به ايدآورى است كه شيطان يكى هم به معناى موجود زاينبخش و موذى است.

ري شده و رعت تكثسه به ها ابشد كه در حميطهاى آلودها و ويروسگونه رواايت مراد ميكروباحتمال دارد در اين
 نظفوا بيوتكم من حوك»شود. امام على عليه الّسالم فرمود: منتشر مى

______________________________ 
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 32و  31(، آيات 7(. اعراف) 1)  737
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 404، ص 64(. حبار، ج 2)
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هايتان اپك كنيد كه ترك اين كار فقر به دنبال اتر عنكبوت را از خانه 739«البيت يورث الفقرالعنكبوت فإن تركه ىف 
ورى و هاى خداداد را از دايره هبرهتواند اين نعمتخواهد داشت. آلوده كردن حميط زيست و منابع خدادادى مى

وارد شده است. يكى از عوامل رو در اسالم فرامني زايدى بر عدم آلودگى حميط ارزمشندى خارج سازد. ازاين
 ها هستند كه مومنان ابيد از آن بپرهيزند.كننده جناستآلوده

ها، خانهنار رودكاجد،  هاىي چون اطراف مسدر رواايت آمده است كه از جنس كردن حميط زندگى پرهيز كنيد مكان
ابشد. امام على عليه ىمهنا از مجله آ ها وهاى مردم و گذرگاههاى ميوه و زير درختان ميوه، جلو و اطراف خانهابغ

 فرمايد:الّسالم يكى از آاثر اپكيزگى را از بني رفنت غم و غصه دانسته و مى

برد و اپكيزه بودن لباس غم و غصه را از بني مى 740«النظيف من الثياب يذهب اهلم و احلزن و هو طهور للصاله»
 شرط درسىت مناز است.

ا ضعى آهنو اثر  هائى دانست كهتوان چنني آلودگىشكالت عصىب جوامع را مىها و ميكى از داليل افسردگى
 فرمايد:داند و مىابشد. امام صادق عليه الّسالم زندگى را اب عناصر آلوده حيات انگوار مىمى

741«ال تطيب السكىن اال بثالث اهلواء الطيب و املاء الغزير العذب و االرض اخلواره»
 

زمني  وگوارا   واوان حميطى و( حياتى گوارا نيست هواى اپك و متيز آب فر امل )زيستزندگى بدون احراز سه ع
 حاصلخيز و قابل كشت و زرع.

 ابشد.يكى از مكاهناى عمومى كه هبداشت آن مورد توجه اسالم است مسجد مى

______________________________ 
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 119العقول، ص (. حتف 3)
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 585، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

742هبداشت حميط مسجد -13
 

 خواهدمسجد جاىي است كه ظاهر و ابطن فرد و هم اجتماع را آراسته و بدون آلودگى مى

است و بر  -مساجد -ااى كه درخور شأن خانه خدظاهر بدن: گاه بالفاصله پس از در ورودى برخى مساجد آئينه
تواند اگر ق مىشود بدين طرينصب شده )در مشاهد متربكه و مزار صلحا نيز هست( مسلماىن كه وارد مىستوىن 

عالوه ردد بهوارد گ راستهآموهايش ژوليده است شانه بزند كثافىت وجود داشت برطرف سازد و خالصه اب سر و وضعى 
و جاهاى گرم  ازدحام دش درعفىن كه امكان وجو اپشند براى جلوگريى از اجياد تاينكه هنگام ورود عطر اي گالب مى

 كنند(.يت مىبيشرت است )بعضى اين مستحب را كه معطر بودن و اپكيزه داشنت سر و وضع است خود رعا

اى داشته به مسلمان مرتصد است مهيشه لباس خوب و اپكيزه 743ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ  اينكه پروردگار فرمود:
كرد سبب ى خود را موقع مناز در برمىاعتنا نباشد از حضرت جمتىب عليه الّسالم كه هبرتين جامهضع خود ىبشكل و و 

پرسيدند فرمود: خداوند مجيل است و مجال و زيباىي را دوست دارد. به اين جهت خود را براى رفنت به پيشگاه اهلى 
744ساجد حاضر شويد.هاى خود در مكنم خداوند امر فرموده كه اب زينتزينت مى

 

 اصل توجه به هبداشت آب: -14

 ابشد.ى حيات متام موجودات مىهاى بزرگ پروردگار است كه مايهآب يكى از نعمت

______________________________ 
 90، ص 2(. اولني دانشگاه و آخرين پيامرب، جلد 1)

 31(، آيه 7(. اعراف )2)

 351(. تفسري برهان، 3)

 586، ص: 2قرآن و طب، ججمموعه مقاالت 

 72اى را از آب پديد آوردمي. آب نزديك به و هر چيز زنده 745ٍء َحيٍ َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ  قرآن فرموده است:
 /23ها و درايهاست. حدود درصد حجم آب كره زمني در اقيانوس 97 /2درصد سطح كره زمني را پوشانده است. 
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سوم اين مقدار قابل مصرف است. ما بقى آب شريين به صورت ريين است، كه حدود يكهاى زمني شدرصد آب 1
اب توجه به امهيت آب و  746هاى طبيعى وجود داشته و غري قابل استفاده است.برف و يخ در نواحى قطىب و خيچال

يسته است كه از حمدود بودن آن روشن است كه عالوه بر ضرورت استفاده هبينه از آب و اجتناب از اسراف آن اب
 ها رها مناييم.ها جلوگريى كرده و اين عنصر حياتى را از آاليندهآلودن آب

 آب هم زيستگاه موجوداتى است.« إن للماء أهل»پيامرب فرمودند كه: 

 هاابصفيه پسه و تآلوده شدن آهباى سطحى و زيرزميىن توسط نشت نفت، ضرورت تصفيه آهباى داخل اپاليشگا

ق عليه الّسالم مام صادشد. اپذيرد حىت اگر در جهت مقابله اب دمشن ابعذرى را براى آلوده كردن آب منىاسالم هيچ 
 .آب مردم را آلوده نكن« و ال تفسد على القوم ماءهم»خطاب به يكى از ايرانش فرمود: 

 مردم انشى از درصد مشكالت هبداشىت و درماىن 80كه طورىها منشأ بسيارى از بيماريهاست، بهآلودگى آب
747مصرف آب آشاميدىن آلوده است.

 

______________________________ 
 30(، آيه 21(. انبياء )1)

 45(. اصول و مباىن هبداشت حميط، ص 2)

 11(. آلودگى حميط زيست، ص 3)

 587، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 اصل توجه به هبداشت هوا -15

حميطى هواست. چيزى كه اب استنشاق آن زندگى خود را تداوم مسائل زيست يكى از عناصر ارزمشند طبيعت و
ال تطيب السكىن إال بثالث: اهلواء و املاء الغزير العذب »خبشم. در سخىن از امام صادق عليه الّسالم آمده است: مى

748«و االرض اخلواره
 

 ورزى.اده كشاني آمو فراوان، زم خوشى زندگى اب حضور سه چيز ميسر است: هواى اپك و انآلوده، آب گوارا
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اثر درصد هوا از نيرتوژن، اكسيژن، خبار آب و گازهاى ىب 99 /9كنيم. هوا، اقيانوسى است كه در آن تنفس مى
كند. هاى خورشيد حفظ مىابر اتبش اشعهتشكيل شده است. هوا، انسان، گياه و حيوان را در برابر خطرات زاين

ها، گياهان و ها مشكالتى را براى انساناند موادى را وارد هوا كند كه بعضى از آنتو مى 749هاى انساىنفعاليت
از مجله منو اكسيد كربن كه منبع اصلى توليد آن وسايط نقليه موتورى است. مصرف بيش  750حيواانت به وجود آورد.

ود بزرگرتين خطر براى هاى فسيلى )مانند نفت، گاز و زغال سنگ( ابعث آلودگى هوا شده كه اين خاز حد سوخت
( آلودگى هوا در هر سال موجب مرگ سه WHOسالمىت انسان است. براساس برآورد سازمان هبداشت جهاىن)

پذيرى برخى افراد در برابر آلودگى هوا شود. أتثري آلودگى هوا بر افراد خمتلف متفاوت است. آسيبميليون نفر مى
بيند. و سال و ساملندان بيشرت از ديگران از آلودگى هوا آسيب مىبسيار بيشرت از سايرين است. كودكان كم سن 

 ها مانند آسم، بيمارى قلىب و ريوى در مواقع آلودگى هوا تشديدبرخى بيمارى

______________________________ 
 234، ص 78(. حبار االنوار، ج 1)

 گزارش از مرمي مولوى  84 /09 /19(. خربگزارى مجهورى اسالمى 2)

 گزارش از مرمي مولوى  84 /09 /19(. خربگزارى مجهورى اسالمى 3)

 588، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

فسى تگاه تنهاى دسها، بيىن، حلق، عفونتمدت آلودگى هوا عبارت است از: حساسيت چشمشود. آاثر كواتهمى
تواند مى ت كواتهراى مدبآلرژيك. آلودگى هوا فوقاىن مانند برونشيت و ذات الريه، سردرد، هتوع و واكنش هاى 

يه، تنفسى، سرطان ر  رى مزمنتواند بيمابيمارى مبتالاين به آسم و آمفيزم را تشديد كند. آاثر درازمدت آلودگى هوا مى
سپرم در مشار ا كاهش  ها را شامل شود. عقيمى انشى ازبيمارى قلىب و حىت آسيب به مغز، اعصاب، كبد و كليه

ترين عامل گلكه بزر بدارد  از عوارض آلودگى هوا شناخته شده است. آلودگى هوا نه تنها در تشديد آسم نقشمردان 
هوا معرىف  آلودگى رت راشود. پزشكان از مجله عوامل مؤثر در بروز جوش صو خطر در اجياد اين بيمارى حمسوب مى

ها اختالل ايبىتون در داين خا در فرايند كنرتل جر كنند. اين معضل براى بيماران دايبىت مرگبار است آلودگى هو مى
س در رگ زودر مرد و كند. در حتقيقات اجنام شده مشخص شده است آلودگى هوا در بروز چاقى نقش دااجياد مى

ها و حشرات كاهش رىبيما ها توان گياهان را براى مقابله ابنواحى آلوده شهرها به اثبات رسيده است. آالينده
 گذارند.ها أتثري منفى مىدر رشد آندهند و مى

                                                           
 گزارش از مريم مولوى 84 /09 /19(. خبرگزارى جمهورى اسالمى 2)  749
 گزارش از مريم مولوى 84 /09 /19(. خبرگزارى جمهورى اسالمى 3)  750



751«هنى رسول اّلّل ص أن يلقى السم ىف بالد املشركني»امام على فرمود: 
 

 اند.رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم از رخينت سم در سرزمني مشركني هنى كرده

را در « ى ازن، و گرايش جهاىنهابران اسيدى، ختريب الي»كارشناسان معتقدند كه آلودگى هوا سه پيامد اصلى شامل 
752املللى به دنبال داشته است.مقياس بني

 

______________________________ 
 28، ص 5(. كاىف، ج 1)

 16حميطى قرن حاضر، ص ترين آشفتگيهاى زيست(. عمده2)

 589، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 اصل رعايت هبداشت صوتى -16

وستاها ر رخى از ندگى بز شهرى كه متأسفانه زندگى پر از آرامش و به دور از سر و صداى يكى از مشكالت زندگى 
جهنم  دگى اهلهاى زنهاى صوتى يكى از ويژگىهاى صوتى است. آلودگىگريد، موضوع آلودگىرا نيز دارد فرامى

 است.

ها ده و در برخى موارد آاثر آنسروصداى حميط اطراف در درازمدت منجر به اجياد ضايعات فيزيولوژيكى در انسان ش
برخى از آاثر آلودگى صوتى در انسان عبارتند  753منايد.به صورت خستگى، خواب آلودگى و محالت عصىب بروز مى

پذيرى از: دست رفنت قدرت شنواىي و اي كم شدن آن، حساسيت عصىب، گرفتگى عضالىن، شوك عصىب، حتريك
رگيجه، ترس و اضطراب، آلرژى، از دست دادن تعادل بدن، ضعف شديد، خستگى روحى و جسمى، ماليخوليا، س

754قوه بيناىي، نريوى جسمى، امراض قلىب، يبوست، سوء هاضمه، تورم معده و متايل به خودكشى و قتل.
 

 اصل رعايت هبداشت زمني -17

ها، ني براى دامهاى روى زمسوم خشكىدهد و كمرت از يكاندكى بيش از يك چهارم كره زمني را خشكى تشكيل مى
ها را نواحى سرد قطىب، كويرهاى خشك و سوزان و  ابشد. بقيه سطح خشكىحمصوالت و زندگى انسان مفيد مى
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دهد. وجود و تغذيه خاك اليه بسيار انزكى از كره زمني را تشكيل مى 755دهند.هاى سنگى تشكيل مىكوهستان
 ها مدفون هستند يك و نيم ميلياردموجودات زنده به آن وابسته است. غري از قطبني كه در زير يخ

______________________________ 
 2، ص 53هاى هواى اپك، مشاره (. ماهنامه دانستىن1)

 78(. مهان، ص 2)

 59ولوژى عمومى، ص (. اك3)

 590، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هكتار خاك بر روى كره زمني است، كه ايزده درصد آن در زير دست كشاورزى است و سطح وسيعى از آن قابل 
756بردارى شود.ابشد كه ابيد اب تالش هبرهمى

 

 اند:ناخته شدهكنند مسئول شهائى كه زندگى مىها در برابر سرزمنيرواايت نيز انسان

 ها و ... نيز مسئول هستيد.مشا در مورد زمني 757...«فإنكم مسئولون حىت عن البقاع و »

ها و مراكز صنعىت و اي آلوده به انواع مواد هاى مرغوب تبديل به ساختماناما امروزه شاهد آن هستيم كه چگونه خاك
كند. به علت اينكه نفت و موجودات ديگر تنگ مىها، و شود. و عرصه حيات را براى انسانشيمياىي و مسى مى

شوند امكان آلودگى آب و خاك زايد است. اين آلودگى ممكن است مشتقات آن به مقدار زايد محل و نقل مى
هاى نفت به خاك افزوده شده و اي بر روى آن ختليه شود. آلودگى خاك اب تصادىف بوده و اي عمال فضوالت اپاليشگاه

اى تواند طعم و بوى آب مشروب را انمناسب سازد. اگر در نقطهسزاىي داشته و مقدار كم مىيت بهمواد نفىت امه
مقدارى مواد نفىت بر روى خاك ريزش كرده ابشد الزم است از پخش و گسرتش آن جلوگريى منوده و اجازه ندهيم 

آن، امكان هبسازى و رفع آلودگى از سطح بيشرتى را آلوده كند زيرا در صورت نفوذ در خاك و آلوده ساخنت اعماق 
خاك دشوارتر گشته و كمبود اكسيژن در اعماق خاك فعاليت ميكروارگانيسم ها و موجودات زنده ضرورى را حمدود 

758سازد
 

 ايدز هبداشت زابله و مواد  -18
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كان ميك در  ويوست پشود كه انسان به صورت اجتماعات به هم موضوع دفع فضوالت هنگامى مورد توجه واقع مى
 زندگى مشرتك خويش را آغاز منود به ويژه بعد از چادر

______________________________ 
 (. مهان1)

 242(. هنج البالغه، خ 2)

 147(. اصول و مباىن هبداشت حميط، ص 3)

 591، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

در دوره پيامرب و خلفا و امام على عليه الّسالم  نشيىن و اجياد شهرها ضرورى شد. اتريخ اسالم گواه آن است كه 
ها و اسالم دستوراتى در مورد توجه به نظافت خانه 759اندها و خروج آن از شهرها بودهآورى زابلهگروهى مسئول مجع

 ها داده است.آورى خاكروبهمجع

 هاى ابزايفتاصل ضرورت اجياد سيستم -19

دارد كه  دى وجودهنا حاداد داراى مقدار معني است و در استفاده از آهاى خدبرطبق آايت قرآن هريك از نعمت
 و در اين زمينه جه كردهوع تو نبايسىت از آن حد فراتر رفت دنياى امروز كه پى به اين حقيقت برده سخت به اين موض

ام و شيشه( ماده خ لزات، فكاغذ  سازند و اي از مواد موجود در آن )مثلها هبرتين كودها را مىاب فنون خاصى از زابله
ردن، آب قابل كتصفيه   ها پس ازآورد. و اي حىت از فاضالباوليه براى هتيه كاغذ، شيشه و فلزات خمتلف به دست مى

 كند.استفاده براى مصارف كشاورزى و غريه هتيه مى

ى وسيله فرآيندها ابله بهز ف از ابزايفت به معىن قابل مصرف كردن جمدد مواد و اي استخراج يك اي چند ماده قابل مصر 
صرف جمدد ساخته قابل م خه راساده اي پيچيده است. انسان اب عمل به ابزايفت سعى بر آن دارد ات مواد زايد يك چر 

ايد. امهيت منست كمك يط زيو اب اين عمل عالوه بر صرفه جوىي اقتصادى، به امر اپكسازى و حفاظت از منابع و حم
ها شود. زابله شناخته ها به خوىبمى بر مهگان روشن خواهد شد كه خطرات انشى از زابلهها هنگادفع هبداشىت زابله

و هوا  ب و خاكردن آتوانند اب آلوده كشوند، بلكه مىها تعفن و زشىت طبيعت مىنه تنها موجب شيوع بيمارى
ى از مواد اند خطرهاى انشعها متنو حميطى فراواىن را به ابر آورند به مهان اندازه كه زابلههاى زيستخسارت

 ه حجم بسيارها اب توجه بتواند متفاوت ابشد. عدم ابزايفت مواد مفيد موجود در زابلهدهنده آهنا نيز مىتشكيل
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______________________________ 
 1(. اتريخ يعقوىب، ج 1)

 592، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

واانىي انساهنا تاسب اب ى متنويژه بر مبناى تكاليف و وظايف اهلابشد بهاسراف مىها نوعى كفران نعمت و زايد زابله
واد موجود در مبردارى از رهابشد بر اين اساس و اب توجه به اينكه در سايه پيشرفت علم و تكنولوژى، امكان هبمى

ت راف و كفران نعمى از اسوگري المى جلها و جنبه اسپذير گرديده، و اب توجه به حجم بسيار زايد زابلهها امكانزابله
ها ضرورى است ات هويژه اپاليشگاگردد. در مراكز صنعىت بهازپيش روشن مىضرورت اجياد سيستمهاى ابزايفت بيش

ما سبب  ه مستقيككننده  واحدى جهت تصفيه و ابزايفت آهباى آلوده به منظور استفاده جمدد آن در برجهاى خنك
 واهد شد احداث شود ات موارد زير را ابزايفت منايد.كاهش ميزان آب مصرىف خ

 هاى هبداشىتبفاضال -ب ابرندگى جآ -هباى آلوده به مواد نفىت عمليات اپاليش بآ -الف

 شود،كه پس از عمليات تصفيه پساب مواد زير جداسازى مى

 د.ستفاده هبينه شو افيه شده موارد تصد نفىت هيدروكربىن، جلن شامل مواد زائد و جامد و ... ات از روغن اي موا آب، -

 ى فضاى سبزاصل توسعه -20

يىن مطرح بوده فاهيم دمن در هائى هستند كه مهواره از ابتداى آفرينش انسادرخت و درختكارى، سبزه و سرسبزى واژه
رو . ازايناسترده قم خو ر هاى هبشت به عنوان اپداش و زيستگاه آغازين و واپسني او در تكوين اهلى است. و ابغ

وده و  دور نب سبزه بشر انس خاصى اب طبيعت دارد، دنيا نيز كه زيستگاه موقت انسان است، ابز از درخت و
. ىن زمني بپردازده آابداات ب كشاورزى اولني صنعىت است كه خداوند پس از هبوط انسان به زمني به وى ايد داده است

د متعال به . خداونه استها و مزارعى است كه به وجود آمدها ابغو در حقيقت مناد آابداىن زمني، مراتع، جنگل
 ُهوَ  انسان ماموريت داده است كه به آابداىن زمني بپردازد:

 593، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 ا واگذاشت.اوست كه مشا را از زمني آفريد و آابدى آن را به مش 760أَْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرِض َو اْسَتْعَمرَُكْم ِفيها

 حميطى ملى و جهاىنهاى زيستاجراى پيمان -21
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يك از كشورهاى ه هيچختريب حميط زيست كه در اثر دخالت بشر در طبيعت اجياد شده مصيبىت جهاىن شده است ك
ود. متوقف كردن واهد بآن خن جهان از عواقب شوم آن برحذر خنواهند ماند و هيچ كشورى هم به تنهاىي قادر به مهار

بني املللى  مهيارى وكارى دست هم داده و اب مهبهآميز تنها زماىن ميسر است كه مهه كشورها دستاين روند فاجعه
 شناسد.آتشى را كه افروخته شده خاموش كنند. ختريب حميط زيست مرز منى

از كشورى به  يگر ود ه شهرها و درايها و غريه از شهرى بآلودگى هوا و مواد مسى از طريق جراين هوا و رودخانه
 شود.ديگر كشورها منتقل مى

رگانيك رتباط اى و ابر اين اساس كسى كه خواهان محايت و حفاظت از حميط زيست است، ابيسىت به هم پيوستگ
تر و فراتر گسرتده  چيزى وقت از نظر دور ندارد. از اين رو سياست حفاظت حميط زيستحميط زيست و توسعه را هيچ

اى ابشد كه گونهبه عى و سياسى و جغرافياىي و طبيعى كشورها است و اعمال آن نيز ابيسىتاز مرزهاى مصنو 
د. در يك كالم ه مناينوظيف پذيرى كل جهان را دربرگريد و مهه كشورها و آحاد در قبال آن احساس تكليف ومسئوليت

عادمتندترى را سملرت و ى ساد كه زندگابيد نظام حاكم بر جهان هم در سطح ملى متحول شود و شرايط نويىن اجياد شو 
شى ردم عادى نيز نقفكر بلكه منگر و خوشبراى بشر به ارمغان آورد و در اجياد اين حتول، نه تنها سياستمداران آينده

 بينند و مهاهناتك افراد بشر هستند كه از ختريب حميط زيست صدمه مىعظيم دارند. اين تك

______________________________ 
 61(، آيه 11(. هود )1)
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ها تنها هنگامى به اقدامات جدى در جهت حفظ هم ابيد براى معكوس كردن اين روند به حركت درآيند. حكومت
761حميط زيست دست خواهند زد كه مردم خواستار آن شده ابشند.

 

ه كاى كساىن  »خوانيم: ه مىه مائدفراوان منوده است. در خنستني آيه سور خداوند نيز در قرآن بر اجراى پيماهنا اتكيد 
 «كنيد وفا مناييد.ايد، به پيماهنا و قراردادهاىي كه منعقد مىاميان آورده

ا پس از آنكه ى خود ر يماهناهنگامى كه پيمان بستيد به عهد خدا وفا كنيد و هرگز پ»در سوره حنل نيز آمده است: 
د ان پيمان خدا ايبه عنو  ردادهااى مهم اين آيه اين است كه قرآن در آيه فوق از قرانكته« ننماييد. حمكم بستيد نقض

واست ا نيز مورد ابزخيمان خداند و پشود كه اب عقد پيمان، گوىي اب خدا قرارداد منودهمنوده و متعاهدين را ايدآور مى
 خواهد بود.

                                                           
 ش 1370(. براون، لستر و همكاران، وضعيت جهان، ترجمه حميد طراوتى، نشر ژرف، تهران، 1)  761



______________________________ 
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 گريىنتيجه

انپذير از جمموعه نظام هسىت است، موقعيت او در برابر طبيعت ابيد براساس حقيقت آفرينش انسان عنصر جداىي
 شود كه خود آفريننده عامل هسىت است.تباطى توسط كسى مشخص مىتعيني گردد. در بينش اسالمى چنني ار 

كند مگر اينكه در آن مصلحىت ابشد كه دنيا و آخرت آانن را خداوند براى بندگان خود وظايف و تكاليفى تعيني منى
دنيا و اصالح منايد؛ خداوند جز به امورى نيكو و پسنديده دستور نداده و جز از امورى زشت كه موجب احنطاط 

دهد مگر اينكه عقل نيز مهان را آخرت بندگان است هنى نكرده، و انسان برطبق آن دستورات كارى را اجنام منى
 داند.كند، مگر اينكه عقل هم ترك آن را شايسته مىپسندد، و چيزى را ترك منىمى

 حميطى از ابعاد خمتلف مهم است:نقش اسالم در اخالق زيست

 هاى انسان در عرصه حميط زيست:واستهتعديل غرايز و خ -يك

اى از يك سلسله غرايز و متايالت دروىن است كه زندگى انسان بر آهنا استوار است. اگر روزى وجود انسان، جمموعه
گرايد. وىل اين گردد و سراجنام نسل وى به انبودى مىاين متايالت از انسان گرفته شود، انديشه حيات از او سلب مى

ها، از هر نوع افراط و ورتى وسيله سعادت و موجب خوشبخىت جامعه انساىن است كه در به كار بردن آنغرايز در ص
 هاى دروىن او تعديل گردد و به طرز صحيحى رهربى شوند.تفريط خوددارى شود و به اصطالح خواسته

 حميطى:آموزش و پرورش اخالق زيست -دو

تر،  پذيرد و به عبارت دقيقكه پس از آموزش و آگاهى صورت مىاست  « اخالق»مهان نتيجه و كاركرد « رفتار»
 ى اخالقى دارد و به مهني جهت ما،كارهاى انسان يك ريشه
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 كنيم.شناخت و آگاهى و روحيات و صفات افراد را در طرز رفتار آهنا جستجو مى

خبشد، اين ارتباطات را عني حال كه به ارتباطات انسان اب طبيعت معىن مىحميطى اب پشتوانه ديىن در اخالق زيست
 منايد. چنني اخالقى اپيه و اساسى براى تعهد و التزام و مسئوليت است.ساز، شورانگيز و تعهدآور مىآرمان



 حميطى:ضمانت اجراى قوانني زيست -سه

ها كوششى شود كه حاصل آنالعمل در ما مىكسدر زندگى روزانه بسيارى عوامل و حوادث موجب اجياد نوعى ع
 فعاالنه، ذهىن اي عملى، از جانب ما است.

اندازند؛ ما در حالت طبيعى و سالمت فكرى عوامل و حوادثى كه سالمت و تعادل جسماىن ما را به خطر مى
كنيم. فكند پرهيز مىنسبت به حفظ سالمت جسماىن خود عالقمند بوده و از هر عاملى كه حيات ما را به خماطره ا

هاىي كه در تضاد اب نظام ارزشها و عوامل و حوادثى كه سالمت و تعادل عاطفى ما را برهم زند. حوادث و پديده
 روند.عقايد ما هستند منبعى ديگر در برانگيخنت حس مسئوليت ما به مشار مى

دهد، تنها ا را در بن بست قرار مىقوانني بشرى هر قدر هم خوب و صحيح وضع شده ابشد از نظر ضمانت اجرا م
تواند ضمانت قدرت اميان كه شالوده آن توجه به خدا و مقررات مذهىب است، هبرتين ابزرس و انظرى است كه مى

 اجراى قوانني را به عهده بگريد.

اه صالح و حميطى و هدايت افراد به ر كن ساخنت عوامل خمرب زيستآن اندازه أتثريى كه از اميان به خدا در ريشه
توان انتظار داشت از هيچ نوع سازمان و قدرت مادى ساخته نيست. دعوت مردم به حفظ حميط زيست نيكى مى

اثر خواهد بود. به مهني دليل ابيد كوشش منود ات عوامل خمرب زيست اثر و اي كمبدون استمداد از يك ريشه مذهىب ىب
 بني برود.حميطى در پرتو اميان و تقوى تضعيف گرديده و از 

 597، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 منابع و مآخذ:

 . قرآن1

 . هنج الفصاحه2

 . هنج البالغه3

 ش 1360. آمدى، عبد الواحد، غرر احلكم، هتران، دانشگاه هتران، 4

 ق 1404. ابن شعبه، حتف العقول، قم، موسسه النشر االسالمى، 5

 ق 1403الشيعه، هتران كتابفروشى اسالميه،  . احلر عاملى، حممد بن حسن، وسائل6

 ق 1388. الكليىن، حممد بن يعقوب، الكاىف، دار الكتب االسالميه، طهران، 7



. براون، لسرت و كني، هال، ارزايىب جمدد ظرفيت نگهداشت مجعيىت كره زمني، ترمجه محيد طراوتى و فرزانه هبار، 8
 ش 1374انتشارات جهاد دانشگاهى مشهد، 

 ش 1370براون، لسرت و مهكاران، وضعيت جهان، ترمجه محيد طراوتى، نشر ژرف، هتران،  .9

 ق 1370. برقى، حممد بن خالد، حماسن، طهران، دار الكتب االسالميه، 10

مقاله امهيت مساله حميط زيست، هتران  36. اپپلى يزدى، حممد حسني، فصلنامه حتقيقات جغرافياىي مشاره 11
 ش 1374

 ش. 1361نژاد، رضا، اولني دانشگاه و آخرين پيامرب، يزد، بنياد فرهنگى شهيد اپك نژاد، ك. اپ12

 598، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 ش. 1381حميطى قرن حاضر، مشهد، به نشر، ترين آشفتگيهاى زيست. پورخباز، على رضا و محيد رضا، عمده13

 ش 1382صول و مباىن هبداشت حميط، هتران، چهر، پيشه ا. حلم سرشت، پريوش، امساعيل دل14

 گزارش از مرمي مولوى  84 /09 /19. خربگزارى مجهورى اسالمى 15

 ش 1382. دبريى، مينو، آلودگى حميط زيست، هتران، نشر آيالر، 16

 ش 1381. روشىن، على، اكولوژى عمومى، هتران، دانشگاه امام حسني عليه الّسالم، 17

 ش 1372مقاله جغرافيا و مذهب، هتران،  30حسني، فصلنامه حتقيقات جغرافيا، مشاره . شكوهى، 18

 1373. شاحيدر، عبد الكرمي، شكار و صيد در حقوق ايران، انتشارات سازمان حفاظت حميط زيست، هتران 19
 ش

 ق 1404. صدوق، ابو جعفر ابن اببويه، اماىل، هتران اسالميه، 20

 اتني، امليزان، قم، جامعه املدرسني، ىب. طباطبائى، حممد حس21

 ق 1401. طوسى، حممد بن حسن، هتذيب االحكام، بريوت دار التعارف و دار صعب، 22

 ق 1415. طوسى، حممد بن حسن، اماىل، قم، مؤسسه امام هادى عليه الّسالم، 23



 ق 1380ه، . عياشى، حممد بن مسعود، تفسري عياشى، هتران، املكتبه العلميه االسالمي24

 ش 1362. فيض كاشاىن، مال حمسن، تفسري صاىف، طهران، املكتبه االسالميه، 25

 ش 1363، هتران، 4. گرجى، ابو القاسم، اسالم و حميط زيست، نشريه نور علم، ش 26

 599، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 ش 1372ميه، . مكارم شريازى، انصر، تفسري منونه، هتران، دار الكتب االسال27

 53هاى هواى اپك، مشاره . ماهنامه دانستىن28

 ق 1413. جملسى، حممد ابقر، حبار االنوار، بريوت، دار االضواء، 29

 ديد جهاىن زيست كرهمقاله هت 13. متني، ابو القاسم، نشريه پژوهش و سازندگى از جهاد سازندگى مشاره 30

 ق 1407بريوت، مؤسسه آل البيت احلياء الرتاث، . نورى، مريزا حسني، مستدرك الوسائل، 31

كاربردى   -ى علم. خيكشى، على، شناخت، حفاظت و هبسازى حميط زيست ايران، هتران، موسسه آموزش عاىل32
 ش 1381جهاد كشاورزى، 

 . يعقوىب، ابن واضح، اتريخ يعقوىب، هتران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى33

 601، ص: 2ج جمموعه مقاالت قرآن و طب،

 مرورى بر دستورات اسالمى در دوران ابردارى

762مهرانز امحدى
 

 مقّدمه:

گردد كه شادى وى را به ترين دوراهناى زندگى يك زن حمسوب مىخبشخبش و يكى از لّذتاى مسّرتابردارى واقعه
ويژه در كشورهاى هاى هبداشىت درماىن بهبرانمهكننده در تدوين ارمغان خواهد آورد. امروزه يكى از عوامل مؤثر و تعيني

تواند به رضايت و سالمت فرد و اب طبع جامعه كمك منايد. كاكس اسالمى، راهربدهاى مذهىب است. مذهب مى
 ابشد.معتقد است، مذهب اي دين يكى از عوامل بسيار مهم براى نفوذ در ابورها و رفتارهاى هبداشىت مردم مى

                                                           
 (. كارشناس مامايى، مركز بهداشت شهيد بلنديان قزوين، آموزشگاه بهورزى قزوين1)  762



هىب اجنام اقدامى را براى سالمىت فرد الزم اي مضر بداند، فرد به اجنام فعاليت هبداشىت گرايش ايفته چنانكه دستورات مذ
دارد كه متخصصني هبداشت و رابطني نه تنها ابيد از مسائل پزشكى اي از اجنام آن اجتناب خواهد ورزيد. وى ابراز مى

 نيز آگاه بوده، ات بتوانند اى مطلع ابشند، بلكه ابيد از اصول معنوى و روحاىنو حرفه

______________________________ 
 (. كارشناس ماماىي، مركز هبداشت شهيد بلنداين قزوين، آموزشگاه هبورزى قزوين1)
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ها و مذاهب  هنگبه موقع خدمات درماىن را در چهارچوب اين رهنمودها ارائه منايند. مطالعات اجنام شده در فر 
گوانگون، أتثريات مثبت دعا و عبادت بر ويژگى هاىي چون ميل به زندگى، احساس خوب بودن و شادى، كاهش 

ها نشان داده است كه اند. اين بررسىاضطراب و ترغيب به عملكرد صحيح مراقبىت و تقويت آن را أتييد منوده
است و بدين وسيله نه تنها مردم در برابر اقدامات هبداشىت مقاومىت  رهنمودهاى مذهىب انگيزه مثبىت در افراد اجياد كرده

 اند.نشان نداده، بلكه تشويق به اصالح و تغيري رفتار غري هبداشىت خود شده

ها من مجله دوران ترين رهنمودها را در مهه زمينهدر اين راستا اسالم، متام شئون حيات انساىن را دربرگرفته و عاىل
دهد. رهنمودهاى هبداشىت پيشوااين دين هرچند به ظاهر ساده هستند وىل دهى در اختيار انسان قرار مىابردارى و شري 

ها، اب كليه قوانني علمى هبداشىت مطابقت ترين نكات علمى و عملى بوده بطورى كه هنوز اب گذشت قرنشامل دقيق
توجه به حالل بودن آن، تعدد و تنوع اغذيه  دارد. اين دستورات شامل چگونگى تغذيه در دوران ابردارى به خصوص

و اشربه، عبادت و خودسازى، ذكر و ايد خدا جهت آرامش روح و روان، داشنت روابط زانشوئى در يك چهارچوب 
مناسب چه قبل از تشكيل نطفه و چه در دوران ابردارى و واجب بودن تغذيه نوزاد اب آغوز، أتكيد بر شريدهى نوزاد 

ها درايفت هاى ابردار از اين تعاليم و توصيهابشد كه مسلما آگاهى خامنونگى شريدهى و ... مىاب شري مادر، چگ
درصد افراد مسلمان بوده و مادران و كودكان  99ها را بيشرت و هبرت خواهد منود. در جامعه اسالمى ايران كه مراقبت

 نيز درصد
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 رسد.شوند، طرح مسأله هبداشىت در قالب مطالب اسالمى ضرورى به نظر مىت را شامل مىابالىي از مجعي

در اين مطلب سعى بر آن شده است كه تعاليم هبداشىت اسالم در مورد تغذيه، تالوت آايت قرآن جهت آرامش روان، 
كودك در آايت قرآن،   روابط زانشوئى به هنگام تشكيل نطفه و سپس دوران ابردارى كه به جهت سالمت مادر و

هاى احاديث و رواايت معترب و كتب فقهى مطرح شده است بررسى گردد، ات بدين ترتيب به هنگام تدوين برانمه
 هبداشىت بتوان از نريوى قوى مذهب جهت ارتقاء سطح هبداشىت مادران هبره گرفت.



 هاى مربوط به هر ماه ابردارىتوصيه

ها كمى سيب شريين سوره" يس" و" الصافات" خبواند و به شكم بدمد. صبح ماه اول: روزهاى پنجشنبه و مجعه
خبورد. روزهاى مجعه قبل از صبحانه اانر ميل كند و قبل از طلوع آفتاب، اندكى از تربت سيد الشهداء خبورد. منازهاى 

اذان و اقامه، دست را روى  يوميه را در اول وقت به جا آورد و قبل از مناز حتما اذان و اقامه بگويد و در وقت گفنت
عدد خرما سوره قدر خبواند و آن را انشتا خبورد. از آجنا كه آگاهى نسبت به ابردارى در  2شكم بگذارد. هر روز بر 

 ماه اول قطعى نيست هبرت است اين اعمال از ابتداى تصميم براى ابردار شدن اجنام شود.

مرتبه  100مرتبه و روز مجعه  40تالوت كند. روز پنج شنبه  ماه دوم: روزهاى پنجشنبه و مجعه سوره" ملك" را
اللهم صل على حممد و آل »بگويد. دست را روى شكم بگذارد و صلوات كبري خبواند: « عجل فرجهم»صلوات اب 

 حممد و
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هر روز بر دو عدد عناب « االولني و اآلخرينعجل فرجهم و اهلك عدوهم و العن اعدائهم من اجلن و االنس من 
 سوره توحيد خبواند و آن را انشتا خبورد.

خبواند. « عجل فرجهم»مرتبه صلوات اب  140شنبه و مجعه سوره" آل عمران" را قرائت كند. ماه سوم: روزهاى پنج
آية الكرسى خبواند و آن را  عدد سيب 1قبل از مناز دست روى شكم گذاشته و صلوات كبريه را خبواند. هر روز بر 

 انشتا خبورد. مهچنني مقدارى كندور به اندازه يك عدس انشتا خبورد.

شنبه و مجعه سوره" الدهر" خبواند. در متام منازها در يك ركعت سوره" قدر" را تالوت كند. ماه چهارم: روزهاى پنج
ربنا هب »كبريه را خبواند و بعد از آن بگويد: بعد از مناز دست را روى شكم گذارده، سوره" قدر" كوثر" و صلوات  

 «لنا من ازواجنا و ذرايتنا قرة اعني و جعلنا للمتقني اماما.

مرتبه صلوات بفرستد. از اول ماه  140بگويد. هر روز بعد از منازها « استغفر اّلّل رىب و اتوب اليه»هفت مرتبه 
عدد  2موفق نشد قضاى آن را ترك ننمايد( هر روز بر چهارم مناز شب خبواند )در صورت امكان نيمه شب و اگر 

 اجنري سوره" و التني" خبواند و آن را انشتا خبورد. ضمنا انم كودك قبل از چهار ماه و ده روز انتخاب شود.

ا شنبه و مجعه سوره" الفتح" تالوت منايد در يك مناز سوره" النصر" خبواند و بعد از مناز دست ر ماه پنجم: روزهاى پنج
 روى تربت كشيده، بر شكم مبالد. از ابتداى ماه پنجم در وقت مناز بر شكم دست هناده اذان و اقامه بگويد.
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شنبه و مجعه سوره" واقعه" را قرائت كند. شبها در يك مناز سوره" التني" خبواند. بعد از هر مناز ماه ششم: روزهاى پنج
 ربت كشيده، بر شكم مبالد. هر روز بر يك اانر سوره" فتح" خبواند و انشتا خبورد.دست بر ت

ماه هفتم: از ماه هفتم به بعد، پس از مناز صبح، سوره انعام را بر ابدام خبواند و سپس آن را خبورد و اين كار را ات 
شنبه و شنبه سوره" النحل" روزهاى پنجروز اجنام دهد. خواندن اذان و اقامه و مناز شب فراموش نشود. روزهاى دو  40

مجعه سوره" يس" و" تبارك" و در متام ماههاى هفتم و هشتم و هنم سوره" نور" را قرائت كند و در مناز يوميه سوره 
عدد به سوره" يس" خبواند و آن را انشتا خبورد  1مرتبه صلوات بفرستد. هر روز بر  140قدر و توحيد خبواند روزى 

شود تالوت كند كه عبارتند از: حديد، حشر، اه هفتم به بعد پنج سوره قرآن را كه اب تسبيح شروع مىمهچنني از م
 صف، مجعه و تغابن.

 ماه هشتم: عالوه بر موارد ذكر شده در ماه هفتم، به موارد زير عمل شود:

 مرتبه 10* روزهاى شنبه بعد از مناز صبح سوره" قدر" 

 مرتبه سوره" و التني". 2صبح  * روزهاى يكشنبه بعد از مناز

 * روزهاى دوشنبه سوره" يس".

 شنبه سوره" دهر".* روزهاى سه

 شنبه سوره" حممد" و روزهاى مجعه سوره" الصافات" تالوت منايد.* روزهاى پنج

 ماه هنم: براى سالمىت امام زمان گوسفندى ذبح كند و از آن خبورد در مناز ظهر اي عصر سوره" و العصر" و" و
 شنبه سورهالذارايت" خبواند. در روزهاى پنج
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" حج" و در روز مجعه سوره" فاطر" را تالوت كند. به عكس و آينه كمرت نگاه كند. هر روز بر مقدارى شري و خرما 
 سوره" دهر" خبواند و آن را انشتا خبورد.

 هاى كلى در دوران ابردارىتوصيه

 روز زايرت عاشورا اب صد لعن و صد سالم و دعاى علقمه 40. خواندن 1

 روز سوره يس به اانر و خوردن آن 40. خواندن 2



 ابر سوره يوسف به سيب و خوردن آن 40. خواندن 3

 ابر دعاى توسل 40. خواندن 4

 روز زايرت جامعه 40. خواندن 5

 روز زايرت آل ايسني و دعاى عهد 40. خواندن 6

 شب مجعه دعاى كميل 40. خواندن 7

 روز مجعه دعاى ندبه 40. خواندن 8

 عصر مجعه دعاى مسات 40. خواندن 9

 هاى حديد، حشر، تغابن، مجعه و صفشب سوره 40شب مجعه اي  40. خواندن 10

 . خواندن تسبيحات حضرت زهرا )س( بعد از هر مناز و شب موقع خواب11

 شب مناز 40. خواندن حد اقل 12

 مجعه پشت سر هم غسل مجعه كردن )كه براى مادران فقط در دوران ابردارى ميسر است( 40. 13

 . حد اقل يك ختم قرآن كردن )خبصوص براى سالمىت امام زمان عج(14

 حديث كساء و زايرت امام زمان عج 40. خواندن 15
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 هد بعد از مناز صبحروز دعاى ع 40. خواندن 16

 . در موقع تكان كودك دست را روى شكم گذاشته و صلوات و سوره توحيد را تالوت كردن17

كردن، عدم معاشرت . در دوران ابردارى به فكر خدا بودن، رفع حوايج مردم، در چهره افراد مومن و زيباروى نگاه18
دورى از معاصى به خصوص دروغ و غيبت، مناز اول وقت اب افرادى كه نقطه ضعف اخالقى دارند، رفنت به زايرت، 

 خواندن، انمگذارى براى كودك و او را به انم خواندن، به قرآن گوش دادن

 بسم ا ... 12عدد مويز اب  12روز صبح انشتا  40. خوردن 19



 عدد كندر 7ماهه اول روزانه  3روز انشتا در  40. خوردن 20

ه و سبزجيات  سياه، ب، آلو هاى خربزه، انگور، هلو، گالىب، خرما، ماهى و ميوه. خوردن عسل، شري، روغن زيتون21
 آب دراي كلم، كاهو و حبوابت لوبيا، خنود خشك، عدس و مهچنني سبوس برنج، ابدام، فندق، مغز،
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 منابع و مآخذ:

 1382تشارات نور الزهرا، . رُيانه هبشىت اي فرزند صاحل، چاپ هشتم، قم، ان1

م هبداشىت ه تعاليبنسبت  بررسى آگاهى و نگرش زانن ابردار». هدى امحرى طهران، معصومه صيدى، زهرا عابديىن 2
ان در سال جمله شكى اير وم پز اسالم در دوران ابردارى و شريدهى در مراجعني به مراكز هبداشىت درماىن دانشگاه عل

 شكى شهركردعلمى پژوهشى دانشگاه علوم پز 

 ،1377. 35 -30 3: 70 -5، 6موگهى عبد الرحيم. احكام خانواده. قم: انتشارات دفرت تبليغات اسالمى .. 
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 هاى قرآن كرمي در مورد هبداشت مواد غذاىيديدگاه

763سكينه ابزوندنژاد
 

764كوروش گرجى
 

765نيلوفر صناعى
 

 چكيده:

 وتغذيه در مزاج   فراواننظيم بودن مزاج اتكيد فراوان دارد. اب توجه به اتثرياسالمى بر ت -ايراىن در طب سنىت و
آن  دگاه قر دن ديجايگاه خاص هبداشت و سالمت غذا در پيشگريى از طرف ديگر، اين مطالعه براى مشخص كر 

 فت.اجنام پذير ها و نبااتت ى تغذيه سامل و مفيدترين مواد غذاىي به جز ميوهكرمي درابره

                                                           
 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكى لرستان -(. دانشجوى بهداشت1)  763
 دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى لرستان -فيزيك پزشكى(  Ph .D(. دكتراى تخصصى)2)  764
 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكى لرستان -(. دانشجوى بهداشت1)  765



مورد بررسى قرار گرفتند و آايتى كه  scanningى قرآن كرمي به روشها: به اين منظور متامى آايت شريفهمواد و روش
موضوع آهنا در مورد كيفيت مواد غذاىي و ارتباط آهنا اب سالمىت و بيمارى بودند مشخص گرديدند. در اپاين نيز اب 

 توجه به تفاسري منونه، ميزان

______________________________ 
 دانشكده هبداشت دانشگاه علوم پزشكى لرستان -(. دانشجوى هبداشت1)

 دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى لرستان -فيزيك پزشكى( Ph .D)(. دكرتاى ختصصى2)
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 اپاين نتايج به دست آمده مورد جتزيه آمارى قرار گرفتند. تر قرار گرفته و درو نور، آايت مورد بررسى دقيق

آيه از آايت شريفه قرآن  33نتايج: اب مشخص كردن آايت مرتبط اب پيشگريى و هبداشت معلوم گرديد كه در جمموع 
  در ارتباط اب تغذيه و هبداشت آن بوده است. در اين آايت هنى از غذاهاى اناپك، مردار، خون، شراب، و ابالخص

 گوشت خوك صورت پذيرفته و بر تغذيه از عسل، شري، غذاهاى درايىي توصيه شده است.

توان حبث: اب دقت در آايت قرآن كرمي و اب توجه امهيىت كه به حبث سالمت غذا و تغذيه در قرآن داده شده است مى
توان آايت شريفه ت ديگر مىاسالمى و حىت طب نوين را به اين حبث درك كرد. به عبار  -دليل توجه خاص طب ايراىن

ترين اى كه تغذيه به عنوان مهمگونهقرآن كرمي را سرمنشأ توجه به پيشگريى و نقش تغذيه سامل در سالمت برمشرد به
هاى گزاف عامل در بروز و اجياد بيماريها مورد پذيرش مهگان قرار گرفته و امروزه در سراسر دنيا به جهت كاهش هزينه

 گردد.ه سامل به عنوان يك اصل توجه مىدرماىن، به تغذي

 واژگان كليدى:

 قرآن كرمي، هبداشت مواد غذاىي، سالمىت

 مقّدمه:

ى تغذيه در رشد و سالمىت جسم و از طرف ديگر اثر آن از طريق اجياد تغيريات شدهاب توجه به امهيت فراوان و اثبات
ر تكامل جسمى و روحى انسان بسيار حائز امهيت است. توان نتيجه گرفت كه تغذيه دهورموىن بر روان انسان، مى

 حال اگر تغذيه از مواد سامل و
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اپكيزه ابشد، اثر مثبت و اگر از مواد انسامل ابشد، اثر منفى خود را بر دو بعد جسمى و رواىن انسان برجاى خواهد  
 گذاشت.

ى گذشته، وقوع شوند و در طول دههستفاده از مواد غذاىي آلوده در انسان اجياد مىها از طريق ابسيارى از بيمارى
گريبان هستند، بهاى كه اب فقر هبداشىت دستهاى انشى از مواد غذاىي نه تنها در كشورهاى در حال توسعهبيمارى

 نيز رو به افزايش بوده است.اى كه از استانداردهاى ابالى هبداشىت برخوردارند ايفتهبلكه در كشورهاى توسعه

ى غذاىي استفاده ها به عنوان مادهاز سوى ديگر، عدم استفاده از برخى مواد خوراكى كه بسيارى از مردم جهان از آن
هاى گوانگون موثر است. به عنوان مثال بسيارى از افرادى كه  كنند نيز در كمك به سالمىت و پيشگريى از بيمارىمى

ها برجاى خواهد  شوند كه عوارض زايدى بر جسم و روح آنهاىي مىكنند، دچار بيمارىگوشت خوك مصرف مى
خورند )يعىن در واقع حيوان مورد نظر را توان به افرادى اشاره كرد كه مردار مىاى ديگر مىگذاشت و اي به عنوان منونه

كنند( و در واقع سپس از آن استفاده مىكشند و كردن اي اب تري اي اب هر چيز ديگرى غري از ذبح كردن مىاب خفه
ى ديگر اين مسئله، لزوم توجه به منايند. جنبههاى جسمى و رواىن گوانگون را به خود منتقل مىمنابع مولد بيمارى

ابشد. يكى از اين دو راه، رعايت اپكيزگى و ها است كه اين مهم از دو طريق قابل اجنام مىپيشگريى از بروز بيمارى
تواند از ها است و در نتيجه مىمواد غذاىي است كه در واقع كليد پيشگريى از ابتال به بسيارى از بيمارى هبداشت

ها نيز جلوگريى كند. اين امر ابيد در كنار امهيت مصرف مداوم هاى ابالى انشى از اين بيمارىمشكالت و هزينه
 ها، مورد توجه جدى قرار گريد.از برخى از بيمارىكننده برخى مواد غذاىي بسيار مفيد به عنوان عامل پيشگريى

 خبش مسلماانن در امردر مهني راستا، قرآن به عنوان يك منبع آمساىن، از ديرابز اهلام
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رآن و مفسران آن هاى هبداشىت از قهبداشت مواد غذاىي بوده است. در واقع مسلماانن از گذشته اتكنون اب گرفنت پيام
اند. در كنار دعوت عمومى دادهيعىن پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم و اهل بيت پيامرب به اين مسائل امهيت مى

هاى طبيعت، موارد خاصى نيز وجود دارد كه انسان را به تعليم و تعلم آايت قرآن به دانش و تعمق و تفكر در پديده
هاى علميه، علم طب مهچون كند. شايد از مهني روى بوده است كه در حوزهمىهاى علوم پزشكى هدايت شاخه

شده است. و از آجنا كه انسان موجودى دوبعدى است )مادى و معنوى(، قرآن كرمي هاى علوم تدريس مىساير رشته
تى در ارتباط اب خواهد جسم و جان هر دو را شفا دهد. قرآن كرمي داراى آاينيز هر دو بعد را در نظر دارد و مى

ها جلوگريى كرد و البته اب پيشرفت توان از بيمارىها مىاى كه اب رعايت آنابشد به گونهنكات هبداشىت و پزشكى مى
 ها در حال آشكار شدن است.هاى آنعلوم پزشكى مصاحل و حكمت



هبداشت مواد غذاىي ضرورى به نظر بنابراين اجنام يك مطالعه مرورى به منظور بررسى دستورهاى قرآن كرمي در مورد 
بندى ى حاضر طراحى و اجرا گرديد كه هدف از اجنام آن، درايفت و مجعرسد. براى نيل به اين اهداف، مطالعهمى

 نكات ذكر شده در قرآن كرمي در مورد هبداشت مواد غذاىي و تكميل اين اطالعات اب منابع حديث و رواايت بود.

ها آايتى كه در مورد پيشگريى نظور متامى آايت قرآن كرمي مورد مطالعه قرار گرفتند و از بني آنها: به اين ممواد و روش
 بندى شدند:و هبداشت و تغذيه بودند؛ مشخص گرديدند. اين آايت در موضوعات زير دسته

 ى مواد غذاىيرعايت هبداشت در هتيه -1

 ذاىيى غعدم استفاده از مواد حترمي شده به عنوان ماده -2

 مواد غذاىي كه به مصرفشان توصيه شده است. -3
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هاى خمتلف سپس به كتب تفاسري مراجعه كرده و به بررسى و بسط دادن مفهوم آايت پرداختيم. در تفاسري به جنبه
تر به ديگر كتب علمى اليل علمى حمكمى آايت پرداخته شده بود؛ اما براى بررسى جزئيات و ايفنت شواهد و دترمجه

و منابع الكرتونيكى مراجعه كرده و شواهد الزم و جديد مربوطه را به دست آوردمي. اب توجه به اينكه از اين مطالعه، 
داليلى در رابطه اب ضرورى بودن ترك مواد غذاىي حترمي شده از طرف قرآن به دست آمد و مهچنني مشخص گرديد كه 

ابشد، نياز به جتزيه و هاى جسمى و روحى مىمواد غذاىي آلوده و اناپك، سرمنشا بسيارى از بيمارىهتيه و مصرف 
هاى به دست آمده، يك جتزيه و حتليل آمارى توصيفى نيز حتليل آمارى نيز حمسوس بود. به مهني دليل بر روى ايفته

هاىي كه در آايت مرتبط اب د. نتايج: طى بررسىاجنام گرديد و در اپاين نتايج حاصل مورد حبث و بررسى قرار گرفتن
هاى متفاوت قرآن كرمي بر استفاده از روزى و خوراكى پيشگريى و هبداشت اجنام شد مشخص گرديد كه در سوره

ها و غذاهاى حالل انم برده شده و به عنوان غذاهاى اپكيزه اتكيد شده است و حىت در برخى از آايت، از روزى
 اند.هبشىت ذكر گشته

ها اب دقت در هتيه مواد غذاىي آيه از آايت شريفه قرآن كرمي در ارتباط اب لزوم پيشگريى از بيمارى 33در جمموع 
ى جداگانه تقسيم كرد. گروه اول، آايتى هستند كه به ذكر فوايد برخى توان به سه دستهابشند. كل اين آايت را مىمى

ها ى آندهندهنشان 1شوند كه جدول آيه مى 5اين گروه مشتمل بر  اند.ها و مواد غذاىي پرداختهاز خوراكى
 ابشد.مى

هاىي مثل صيد چهار اپاين و شكار صحرا در اايم در مهني راستا دو آيه نيز در مورد منع و حرام شدن موقت خوراكى
هاىي غذاىي هستند ابيد به آيهاى كه در ارتباط اب موضوع هبداشت مواد احرام اشاراتى دارند. گروه دوم از آايت شريفه

 ىابشند كه به منع استفادهآيه مى 8اند. اين دسته از آايت شامل هاى مضر پرداختهاشاره كرد كه به موضوع خوراكى
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كه در ارتباط اب موضوع   ى قرآن كرمياند. سومني دسته از آايت شريفهخوراكى از شراب، خوك، مردار و خون پرداخته
دهند كه ابشند را آايتى تشكيل مىها اب اتكيد بر رعايت هبداشت مواد غذاىي از ديد قرآن مىلزوم پيشگريى از بيمارى

ى ذبح كردن حيواانت براى مصرف خوراكى پرداخته است. البته ها خداوند كرمي دستوراتى را پريامون حنوهدر آن
ش از اين در ارتباط اب منع صيد چهاراپاين در هنگام احرام ذكر گرديد را نيز در اين دسته قرار اى كه پيتوان دو آيهمى

 داد.

ها هاى اپكيزه و امهيت آنآيه نيز بدون انم بردن از يك خوراكى خاص، فقط بر ضرورت استفاده از روزى 12تعداد 
 اند.اشاره كرده

ها را به مصرف آن توصيه كرده فوايد بسيارى آورده شده است و انسانبراى مشارى از اين غذاها به طور چشمگريى 
ابشد كه به ترتيب و به شكل زير بر اين آيه از آايت قرآن كرمي مربوط به استفاده از غذاهاى اپكيزه مى 18است. 

 اند: اين غذاها شامل:موضوع اتكيد كرده

درصد و موادى از مجله ميوه و  6 /06 هاى درايىيدرصد، گوشت 3 /03درصد، مصرف شري  6 /06عسل 
نبااتت و آب سامل بوده است. در آايتى ديگر مردم را از استفاده از غذاهاى اناپك ابزداشته و در بعضى موارد علل 

ها اتكيد زايد بر منع و مضرات آن و مهچنني پيامدهاى آن را از نظر روحى ذكر كرده است. در بني اين خوراكى
آيه ذكر شده است. از ديگر غذاهاى اناپك بر  4ز گوشت خوك بوده است كه به طور مستقيم در استفاده نكردن ا

ى شراب، مردار و خون اتكيد شده است عالوه بر اين اشارات مستقيم در آايت قرآن در تفسريهاى منع استفاده
ديگرى از منع اي استفاده از غذاهاى هاى بسيار خمتلف قرآىن از مجله تفسري منونه، تفسري نور و تفسري امليزان توصيه

 خمتلف را اب ذكر دليل و فوايد و
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هاى مصرف و منبع غذاىي توان شاهد موارد بسيارى از توصيهمعايب آن ذكر كرده است. اب رجوع به منابع حديث مى
 بودمي كه حاكى از امهيت بسيار اين موضوع بوده است.

ابر در قرآن تكرار شده  4ث: خوردن گوشت خوك، مردار و خون به شدت در قرآن مذموم است و اين حترمي حب
شود و خوردن خون است. طبق احاديث خوردن گوشت مردار سبب ضعف بدن، قطع نسل و مرگ انگهاىن مى

فراط در گوشت را توصيه ها اشود. از آجنا كه اسالم مكتب عدل است نه مثل غرىبسبب سنگدىل و قساوت قلب مى



داند. ها خوردن گوشت هر حيواىن را به شكلى جايز مىداند و نه مثل چيىنها آن را حرام مىكند و نه مثل بوداىيمى
 در اسالم براى مصرف گوشت شرايط و حدودى است از مجله:

 لى و ... هستند.هاى خمتلف ميكروىب و انگخوار را خنوريد كه داراى آلودگىگوشت حيواانت گوشت  -1

 شود.گوشت درندگان را خنوريد، كه روح قساوت و درندگى در مشا پيدا مى  -2

 گوشت حيواانتى كه مورد تنفر عمومى است مصرف نكنيد.  -3

 گوشت حيواانتى كه هنگام ذبح انم مبارك خدا بر آن گفته نشده، خنوريد.  -4

پيش از هر چيز ديگر فاسد شده و اجياد نوعى گوشت مردار را خنوريد، چون هنگام مرگ حيوان، خون   -5
رو حيواانتى كه خفه شده، شاخ خورده، پرت شده، كتك خورده و دريده شده كه جان كند. ازاينمسموميت مى

 دادنشان مهراه اب بريون آمدن كامل خون نيست، در اسالم خوردن آانن حرام است.

چنني كند. همشود و اجياد صفرا مىداند كه ابعث فساد بدن مىامام رضا در حديثى علت حرام بودن مردار را اين مى
خوار حىت اند كه مردهشود. ايشان گفتهابعث بداخالقى، عصبانيت، قساوت قلب و از بني رفنت مهر و عطوفت مى

 ممكن است پدر و فرزند و رفيق خود را
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 دهنده اثرات رواىن خوردن گوشت مردار است.نشانبه قتل برساند كه 

ترين بيمارى انشى از داليل زايدى براى منع مصرف گوشت خوك وجود دارد. براى مثال بيمارى انگلى ترشينوز مهم
 مصرف گوشت خوك است. الزم به ذكر است كه مصرف گوشت خوك صرُيا در قرآن منع شده است.

دستورات طب اسالمى است كه داليل بسيار زايدى براى آن وجود دارد.  گسارى نيز خمالفخوارى و مىشراب
شود و لذا شخص ابتدا دچار احساس گرماى شديد مصرف الكل ابعث جراين ايفنت خون به سطوح بدن مى

دهد. در اثر گردد اما اين اثر موقىت است و در واقع پس از اين مرحله بدن به سرعت دماى خود را از دست مىمى
دهد و ف زايد الكل ابتدا مركز تكلم در مغز خمتل شده و شخص كنرتل آگاهانه خود بر سخنانش را از دست مىمصر 

شود و در كند. سپس مراكز شنواىي، بيناىي و تعادل نيز خمتل مىاش را افشا مىكند و رازهاى شخصىپرحرىف مى
آلودگى عميق و مرگ شود. مصرف الكل خوابتواند موجب صورت ادامه مصرف الكل، اختالالت تنفسى و قلىب مى

داند. هدف آايت قرآن از ارائه دستورات هبداشىت پيشگريى از در قرآن نيز حترمي شده است و آن را مانع رستگارى مى



ابتال به بيمارى است اما در جهت افزايش سالمىت و هببود بيمارى نيز دستورات متعددى دارد كه در اينجا متذكر 
 شومي.مى

اى است كه حىت در قرآن سل جزو هبرتين مواد غذاىي است كه اتكنون شناخته شده و فوايد مصرف عسل به گونهع
اى به انم زنبور عسل )حنل( دارمي و مهچنني در آايتى از آن به عنوان شفا انم برده شده است. از مجله فوايد سوره

خون، توليد سريع انرژى و ترميم قوا، كمك به  توان به رفع خستگى و فشردگى عضالت، افزايش كلسيمعسل مى
 كشى، رفع سرفه و ... اشاره كرد. جالب توجه است كهمبتالاين اسهال به دليل خاصيت ميكروب
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ها و قتواند تنوعى براى ذو هاى خمتلفى وجود دارد و اين مطلب در قرآن نيز ذكر شده است و مىعسل در رنگ
ها ابشد زيرا امروزه اثبت شده است كه رنگ غذا در حتريك اشتها بسيار مؤثر است. مهچنني در رواايت متعدد سليقه

 بر خواص درماىن عسل أتكيد شده است.

كند. مهچنني پيامرب فرموده است كه  اند هيچ چيز مانند شربت عسل بيمارى را درمان منىبراى مثال معصومني گفته
نوع بيمارى  77د اقل ماهى يك ابر عسل بنوشد و شفاىي را كه قرآن از آن ايد كرده بطلبد خدا او را از كسى كه ح

خبشد. فوايد عسل تنها حمدود به مصرف خوراكى آن نيست و از آن حىت در خدمات زيباىي نيز استفاده شفا مى
 شود.مى

ذى مفيد و ضرورى براى انسان را به تنهاىي داراست. اى بسيار ابالىي است و اكثر مواد مغماهى داراى ارزش تغذيه
چرىب غري اشباع موجود در ماهى اثرات بسيار مهمى در سالمت انسان برعهده دارد و در پيشگريى از بسيارى از 

اى برعهده دارد. پروتئني موجود ها و كنرتل و كمك به هببود اختالالت و عوارض خمتلف نقش مهم و سازندهبيمارى
هاى  ى از نظر كيفيت و كميت قابل توجه است. مهچنني ماهى حاوى مقادير زايدى آهن، فلوئور و ويتامنيدر ماه

توان به كاهش شانس ابتال به آسم ها مىاند كه از مجله آناست. مضاايى زايدى براى مصرف ماهى برمشرده Bگروه
قلىب عروقى، كاهش ابتال به افسردگى، تقويت هاى در كودكان، افزايش سالمت شبكيه چشم، كاهش ابتال به بيمارى

 حافظه و ...

 كند.هاى مهم گوشت ماهى اتزگى مهيشگى آن است كه قرآن نيز به زيباىي از آن ايد مىاشاره كرد. يكى از جنبه

شري در بني فرهنگ و آداب و رسوم ملل خمتلف جايگاه خاصى را به خود اختصاص داده است. اما به طور كلى شري 
ها ايد شده هاى ابستاىن و در طب قدمي از شري به عنوان دارو در درمان بعضى بيمارىعنوان دارو در اغلب نوشتهبه 

 است. امروزه اين عقيده نيز وجود
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اى اره در رژمي تغذيهابشد. به علت سهل اهلضم بودن اين ماده آن را مهو دارد كه شري هبرتين غذا براى بيماران مى
شود. عالوه بر مطالب فوق شري بيماران قرار داده و مصرف شري در برانمه غذاىي روزانه اكثر افراد جامعه توصيه مى

 نقش مهمى در سالمت پوست دارد.

گريد. اب دهنده عوارض مسموميت مورد استفاده قرار مىها به عنوان تركيب كاهشمهچنني شري در اغلب مسموميت
تواند ات حدود زايدى از عوارض انشى از مسموميت اب سرب كه توجه به اين موضوع مصرف روزانه يك ليوان شري مى

 ترين عوارض زندگى شهرى است بكاهد.يكى از خطرانك

چنني اثر كار و به دست آوردن روزى حالل بر اند هممشهود است كه سالمت جسم و روان به يكديگر وابسته
تواند ز مشخص شده است. به مهني جهت دستورات قرآن مبىن بر به دست آوردن روزى حالل مىسالمت روان ني

 شاهد ديگرى بر كامل بودن دستورات طىب قرآن ابشد.
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 «آاثر جسمى روزه»تزكيه روح و تصفيه جسم 

766دامنحممد طاهر اپك
 

 چكيده:

ى است كه  رات اهله دستو حمور مصاحل و مفاسد بنا شده است، روزه نيز از مجلمهه ابيدها و نبايدهاى شرعى بر 
حى و وايد رو فه بر گذشت زمان و پيشرفت علوم راز و رمز بيشرتى را از فلسفه وجودى آن گشوده است. عالو 

له بيشرت به قاه اين مكاست   معنوى و بركات اجتماعى و اقتصادى، نتايج درماىن آن اعجاب دانشمندان را برانگيخته
 پردازد.اين موضوع مى

 واژگان كليدى:
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 واژه صوم



 درماىن، آاثر روزهروزه، فلسفه روزه، روزه

 تعريف روزه: -1

مهانند ترك خوردن و  767در عرىب است و در لغت به معىن امساك و ترك كردن است« صوم»روزه معادل واژه 
 . و در اصطالح فقه768آشاميدن، ترك سخن گفنت، و نيز ترك نكاح

______________________________ 
 امعة املصطفى العامليةج -(. دانشجوى كارشناسى ارشد رشته تفسري1)
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كند اسالمى يعىن اينكه انسان براى اجنام فرمان خداوند عامل از اذان صبح ات مغرب از چيزى كه روزه را ابطل مى
769خوددارى منايد.

 

 فه روزه:فلس -2

ها اب آگاهى از نياز بشر و به انگيزه تكامل احكام اسالمى در اصطالح اتبع مصاحل و مفاسد است و خالق انسان
هاى ديىن عنوان شده و برخى مادى و معنوى جامعه اسالمى دستوراتى را وضع منود كه فلسفه برخى از آهنا در آموزه

منايد. امام رضا عليه الّسالم در بيان حكمت اهلى، حالل را و مى ديگر را گذشت زمان و پيشرفت علوم روشن منوده
770مشارند.موجب اصالح و بقاى بندگان و حرامها را موجب تباهى برمى

 

 در رواايت اسالمى آاثر و فوايد زير براى روزه ذكر شده است.

شدن فقري و غىن اجياد انگيزه  تربيت و تزكيه روح، سالمىت رواىن و جسمى، بركات اجتماعى و اقتصادى نظري مهانند
هاى قطعى علمى نيز اين آاثر و فوايد را أتييد منوده و على ضمن اينكه ايفته 771در اغنياء براى فقرزداىي و ...

اخلصوص روزه را به عنوان درمان بسيارى از امراض ستوده است. قرآن كرمي در تشريح روزه، ضمن اينكه اثر روزه را 
 خداوند راحىت 773يُرِيُد اّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َو ال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  كند كه:تصريح مى 772داند.تقوا و هتذيب نفس مى
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 واژه صوم
 واژه صوم 7. ابن منظور، لسان العرب ج  768
 914ص  1(. بنى هاشمى، سيد محمد حسن توضيح المسائل مراجع ج 3)  769
 592ص  2ل الشرايع، ج (. ر. ك شيخ صدوق، ابو جعفر محمد بن على، عل4)  770
 6901 -1684ص  2(. ر. ك محمد رى شهرى، ميزان الحكمه ج 5)  771
 ، لعلكم تتقون183(، آيه 2(. بقره) 6)  772
 185(. همان، 7)  773



______________________________ 
 ، واژه صوم423، ص 17. زبيدى، سيد حممد مرتضى، اتج العروس، ج 

 واژه صوم 7. ابن منظور، لسان العرب ج 

 914ص  1حسن توضيح املسائل مراجع ج  (. بىن هامشى، سيد حممد3)

 592ص  2(. ر. ك شيخ صدوق، ابو جعفر حممد بن على، علل الشرايع، ج 4)

 1690 -1684ص  2(. ر. ك حممد رى شهرى، ميزان احلكمه ج 5)

 ، لعلكم تتقون183(، آيه 2(. بقره )6)

 185(. مهان، 7)

 623، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

خواهد. اشاره به اينكه روزه داشنت اگرچه در ظاهر يك نوع سختگريى و حمدوديت هد و زمحت مشا را منىخوامشا را مى
774ابشد.است اما سراجنام آن راحىت و آسايش مادى و معنوى انسان مى

 

 دارىاترخيچه روزه -3

و به روزه حضرت زكراي عليه الّسالم و حضرت مرمي عليها  775قرآن كرمي به وجود روزه در امتهاى گذشته تصريح منوده
به عقيده حمققان در آئينهاى زميىن چون بودائى، برمهائى، مانوى و ... نيز روزه جز  776الّسالم اشاره منوده است.

778دهد دستور روزه از عقل آهنا سرچشمه گرفته است.كه نشان مى  777رفته است.احكام واجب به مشار مى
 

شود اما هيچ دليلى بر وجوب روزه ديده منى 779و اجنيل فعلى از روزه پيامربان متعددى گفتگو شده است.در تورات 
اما روزه ماه مبارك  780گريند.اما خود يهود و نصارى ات عصر حاضر در سال چند روزى را به اشكال خمتلف روزه مى

ديد، چونكه در رواايت آمده است كه رمضان تفضلى خاص بر امت اسالمى است كه در سال دوم هجرت تشريع گر 

                                                           
 627، ص 1(. مكارم شيرازى، آيت اّلل  ناصر، تفسير نمونه، ج 1)  774
ياُم َكم i\183(، آيه 2(. بقره) 2)  775  E\ا ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكمْ ُكتَِب َعلَْيُكُم الص ِ
 29و  10(، آيات 19(. مريم) 3)  776
 8(. ر. ك بوخنگر، اتو، نقش روزه در درمان بيماريها، ص 4)  777
 26، ص 3نژاد، دكتر شهيد رضا، اولين دانشگاه آخرين پيامبر، ج (. پاك5)  778
 2: 4انجيل متى  -3و  2: 10دانيال  -8: 19اول پادشاهان  -9: 9(. به عنوان نمونه سفر تثنيه 6)  779
 7، ص 2(. ر. ك طباطبايى عالمه، سيد محمد حسين، تفسير الميزان، ج 7)  780



روزه اين ماه پيش از اسالم فقط بر پيامربان واجب بوده است و خداوند به وسيله آن اين امت را بر امتهاى گذشته 
781فضيلت داده است.

 

 دارىمدت زمان روزه -4

______________________________ 
 627، ص 1ج (. مكارم شريازى، آيت اّلّل انصر، تفسري منونه، 1)

ياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَِّذينَ   183(، آيه 2(. بقره )2)  ُكمْ  ِمْن قَ ْبلِ ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

 29و  10(، آايت 19(. مرمي )3)

 8(. ر. ك بوخنگر، اتو، نقش روزه در درمان بيماريها، ص 4)

 26، ص 3نژاد، دكرت شهيد رضا، اولني دانشگاه آخرين پيامرب، ج (. اپك5)

 2: 4جنيل مىت ا -3و  2: 10انيال د -8: 19ن اول اپدشاها -9: 9(. به عنوان منونه سفر تثنيه 6)

 7، ص 2(. ر. ك طباطباىي عالمه، سيد حممد حسني، تفسري امليزان، ج 7)

 99ص  2(. شيخ صدوق، ابو جعفر حممد بن على، من ال ُيضره الفقيه. ج 8)

 624، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

اى كه دارى در اسالم يك ماه است و اين اندازه زماىن، براى قريب به اتفاق قابل اجنام است، عدهمدت واجب روزه
ترها روزه مستحىب تشريع شده است. به تصريح قرآن كرمي، اند و براى قوىحتمل روزه را ندارند ات رفع عذر معاف شده

ةَ » فرمايد:زه دارى جربان شود. لذا مىاين تعداد اايم در صورت رفع عذر ابيد اب رو  و هدف آن است   «َو لُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
782كه مشا تعداد اين روزها را كامل كنيد.

 

 يستند.عاف نبر اين اساس در فقه اسالمى حىت زانن حائض كه از قضاى مناز معافند از قضاى روزه م

783ا و اي حدودا يك ماه بوده است.روزه در ساير اداين چه آمساىن و چه غري آمساىن نيز دقيق
 

                                                           
 99ص  2(. شيخ صدوق، ابو جعفر محمد بن على، من ال يحضره الفقيه. ج 8)  781
َع َخْيراً فَُهَو َخْيٌر َلهُ  i\،184(، آيه 2قره) . ب184(، آيه 2(. بقره) 1)  782  E\فََمْن تََطوَّ
 9 -8(. ر. ك نقش روزه در درمان بيماريها. پيشين ص 2)  783



دانند بر يك ماه روزه ها و سلوهلاى بدن مىتكاىن انسان و موجب نظافت كامل دستگاهدانشمندان كه روزه را خانه
گويد: ذخاير مى« ژان فروموران»داند و دكرت دانشمند فيزيولوژى يك دوره روزه را سى روز مى« بندكيت»اتكيد دارند. 

به اين معىن كه براى شستشوى  784% است براى يك ماه بدن كاىف است.20% و در زن 30رد غذاىي كه در م
 رسوابت و مواد زائد كه منشا پيدايش بيمارها هستند حدود يك ماه امساك الزم است.

 وزه اب گرسنگى )نيت روزه(:تفاوت ر  -5

سى بدون قصد روزه از خوردن و بني روزه و گرسنگى به حلاظ اثر تفاوت وجود دارد در شريعت اسالمى اگر ك
هركه كار خوب را اب »فرمايد: قرآن كرمي در ضمن حبث تشريع روزه مى 785آشاميدن امساك منايد پذيرفته شده نيست.

786«رغبت اجنام دهد براى او هبرت است
 

______________________________ 
 184(، آيه 2(. بقره )1)

 9 -8پيشني ص (. ر. ك نقش روزه در درمان بيماريها. 2)

 29(. اولني دانشگاه آخرين پيامرب پيشني. ص 3)

 ، حبث احكام روزه1(. ر. ك توضيح املسائل مراجع، ج 4)

 625، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

دارند كه روزه اختيارى اب امساك اجبارى در اتثري بر جسم و روح اختالف فراواىن متخصصان روزه طىب نيز اظهار مى
787دارد.

 

شود وىل در دهد كه برخى از بيماريها به هنگام گرسنگى وخيم مىگريى نشان مىپژوهشهاى وسيع يك كلينيك روزه
كه هنوز به مرحله احتياج به انسولني نرسيده ابشد ممكن ايبد به عنوان مثال مرض قند درصورتىموقع روزه هببود مى

788كند.تر مىرض قند را وخيمكه گرسنگى ماست در اثر روزه هببودى ايبد درصورتى
 

                                                           
 29(. اولين دانشگاه آخرين پيامبر پيشين. ص 3)  784
 ، بحث احكام روزه1(. ر. ك توضيح المسائل مراجع، ج 4)  785
َع َخْيراً فَُهَو َخْيٌر َلهُ  i\،184(، آيه 2. بقره) 184(، آيه 2(. بقره) 1)  786  E\فََمْن تََطوَّ
 28(. روزه روشنى نوين در درمان بيماريها. ص 2)  787
 92 -28(. ر. ك نقش روزه در درمان بيماريها پيشين ص 3)  788



دارند كه منشاء روزه در طرز تفكر است كه ابتدا يك عمل معنوى توأم اب تقدس حمققان در بيان مرز اين دو، عنوان مى
و وقار و خمتص انسان بوده و نوسازى بدىن در درجه دّوم امهيت قرار دارد. اگر معتقد ابشيم كه روح بدن را براى خود 

789امر هيچ تعجب خنواهيم كرد. سازد از اينمى
 

 درماىنروزه -6

خورد در ابفتها ذخريه شده و به نوبت صرف سوخت و ساز بدن غذاىي كه انسان بدون رعايت نظم هبداشىت مى
روز بعد  180شود و كلسيم امروز شود، شش ماه بعد خارج مىاكسيژىن كه امروز وارد بدن مى»گردد مثال مى

گردد. و انسان به انچار هر از زا در بدن مىو اين انباشتگى غذاىي ابعث رشد عوامل بيمارى 790«گرددمصرف مى
چندگاهى نيازمند تصفيه و اپكسازى بدن است كه امساك از غذا موثرترين راه حل اين مشكل است به قول يكى از 

 اولني بيمارى»دانشمندان روم 

______________________________ 
 َفَمْن َتَطوََّع َخرْياً فَ ُهَو َخرْيٌ لَهُ  ،184آيه  (،2. بقره )

 28(. روزه روشىن نوين در درمان بيماريها. ص 2)

 29 -28(. ر. ك نقش روزه در درمان بيماريها پيشني ص 3)

 29(. مهان ص 4)

 33، ص 3(. اولني دانشگاه، آخرين پيامرب، ج 5)

 626، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هاى روحى، اجتماعى و ... آاثر متعدد روزه در جنبه 791«گريى استپرخورى بود و خنستني درمان نيز روزه مربوط به
شود، مهر أتييد ديگرى بر ابيدها و نبايدهاى شرعى ازپيش آشكار مىو از مجله فوايد درماىن كه اب پيشرفت علوم بيش

 دين مرتقى و جاودانه اسالم است.

 درماىناترخيچه روزه 1 -6

                                                           
 29(. همان ص 4)  789
 33ص  ،3(. اولين دانشگاه، آخرين پيامبر، ج 5)  790
 26(. نقش روزه در درمان بيمارى، ص 1)  791



كردند و حارث بن كلده طبيب معروف زمان در طب قدمي، فيثاغورث و بقراط بعضى از امراض را اب روزه معاجله مى
و امروزه در جوامع غرىب مؤسساتى شكل ايفته كه بيماران را اب  792دانست،ها مىبعثت روزه را يگانه راه معاجله بيمارى

 منايند.روزه طىب درمان مى

روزه درماىن در يك كلينيك  50000ساله خود از نظارت بر بيش از  45در گزارشى از فعاليت « اتوبوخنگر»دكرت 
 دارد:و اب متجيد از روزه اسالمى اظهار مى 793دهدخصوصى خرب مى

794«روزه مذهىب جهاد بزرگى است كه در ميان مسلماانن رايج است»
 

و ديگران را منتشر ساخته و عقيده دارد كه اب روزه درماىن خود الكسى سوفورين دانشمند ديگرى است كه جتربه روزه
ايشان پس از ذكر  795روند.هاى جسم، مهراه اب عفونت هاى ذخريه شده از بدن بريون مىنود و پنج درصد از بيمارى

 گريد:شوند نتيجه مىبيماريهاى متعددى كه اب امساك درمان مى

796«كندزه اعجاز مىخالصه آاثر روزه و امساك عجيب است و ابيد گفت: رو »
 

______________________________ 
 26(. نقش روزه در درمان بيمارى، ص 1)

 (. مهان2)

 5(. نقش روزه در درمان بيماريها، ص 3)

 37(. مهان، ص 4)

 65(. روزه روشى نوين در درمان بيماريها، ص 5)

 (. مهان6)

 627، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 روزه در حديث نقش درماىن 2 -6

                                                           
 (. همان2)  792
 5(. نقش روزه در درمان بيماريها، ص 3)  793
 37(. همان، ص 4)  794
 65(. روزه روشى نوين در درمان بيماريها، ص 5)  795
 (. همان6)  796



رواايت معصومني عليهم الّسالم نيز بر فوايد درماىن  797داند،دار مىمهان گونه كه قرآن كرمي روزه را به مصلحت روزه
 فرمايند:اند. رسول گرامى اسالم مىروزه تصريح كرده

روزه يكى از دو سالمىت »و در فرمايشى از امام على عليه الّسالم آمده است:  798«روزه بگرييد ات تندرست ابشيد»
799«است

 

800امتيازات روزه اسالمى بر روزه طىب 3 -6
 

 روزه اسالمى ضمن دارا بودن فوائد روزه طىب از امتيازات ديگرى هم برخوردار است.

به جهت  جتماعى،اآاثر  وضمن فوائد معنوى گريد. و اوال: در روزه اسالمى شخص به قصد تقرب پروردگار روزه مى
 نستيم.قبل دا ر حبثنيت و اراده قوى آاثر جسمى آن نيز بيشرت خواهد بود كه پشتوانه علمى اين سخن را د

 ايج عملى آن نيزشود و نتر مىشود وىل روزه اسالمى هر سال تكرااثنيا روزه طىب در متام عمر يكى دو ابر اجنام مى
پذير نيست و كانى مهه امفرسا بوده و براآورش طاقتگردد. اثلثا روزه طىب اب مهه مزاايىي حريتمى مهه ساله جتديد

ه براى  است كراحىت بدون مراقبت پزشك، ممكن است خطرانك هم ابشد و حال آنكه روزه اسالمى دستور ساده و
 گويد:ىي مىرو دكرت كارلو آمريكااكثر قريب به اتفاق افراد قابل حتصيل است ازاين

801«ابشد.اى كه اسالم واجب كرده بزرگرتين ضامن سالمىت تن مىروزه»
 

______________________________ 
 َأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكمْ  ،184(، آيه 2(. بقره )1)

 502، ص 7(. مستدرك الوسائل، ج 2)

 1682، ص 2(. ميزان احلكمه، ج 3)

از به مار فقط جمكنند كه طى آن بيپزشكان براى معاجله برخى امراض جتويز مى(. روزه طىب امساكى است كه 4)
 نوشيدن آب است

 628، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج
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 روزه و درمان بيماريها 4 -6

شوند و اي مى  درمانايته و دارى بسيارى از بيمارهاى كاهش ايفدهد كه در اثر روزهنتايج حتقيقات پزشكى نشان مى
 شود.اينكه از بروز آهنا پيشگريى مى

 درمان چاقى: 1 -4 -6

اله عالوه رود و اين مسچاقى و اضافه وزن از مشكالت جدى جامعه امروز خمصوصا در كشورهاى صنعىت به مشار مى
 شود.بر غري زيبا منودن جسم موجب بيماريهاى متعدد مى

ها در افراد چاق بيشرت فاصل و ابتال به برخى سرطانميزان فشار خون، بيمارى قلب و عروق، دايبت، فرسايش م
سال زودتر  8و  13ساله چاق نسبت به مهتاى نرمال خود به ترتيب  20ضمن اينكه يك زن و مرد  802است.

803مريند.مى
 

مغز دانند كه در فرايند كاهش وزن، غذاىي براى هاى درمان چاقى مىدانشمندان علم تغذيه روزه را يكى از موثرترين راه
804شود.نيز هتيه مى

 

كند و گوشت را روزه روده را ابريك مى»در فرمايش رسول خدا صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم آمده است كه 
805«.ريزدمى

 

 يشگريى از سرطان:درمان و پ 2 -4 -6

ر سه نفر يك ه  كه ازمشاىل ومري در جهان است. از مجله در آمريكاىپس از بيمارى قلىب سرطان بزرگرتين عامل مرگ
 شود و از هر چهار نفر يك نفرنفر به سرطان دچار مى

______________________________ 
 16. نقش روزه در درمان بيماريها، پيشني، ص 

 21(. دكرت فريبا شيخ، اضافه وزن و چاقى، نشريه خورنوش، ش 2)

 82 /12 /9(. نشريه اعتماد 3)

                                                           
 21(. دكتر فريبا شيخ، اضافه وزن و چاقى، نشريه خورنوش، ش 2)  802
 82 /12 /9(. نشريه اعتماد 3)  803
 82 /8 /10(. دكتر شهين امينى روزنامه قدس 4)  804
 1285ص  2(. ميزان الحكمه ج 5)  805



 82 /8 /10(. دكرت شهني اميىن روزانمه قدس 4)

 1285ص  2(. ميزان احلكمه ج 5)

 629، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

806مريد.در اثر بيمارى سرطان مى
 

807گويند سرطان پيش از آنكه به مرحله آشكار برسد اب روزه قابل درمان است.حمققان مى
 

ت كه در روده اي معده ]نظر دكرت كلوغ اب بيان تتبع چهل ساله خويش معتقد است كه سرطان ابتدا دمل كوچكى اس
به سبب روزه انرژى بدن  808توان به آساىن اب يكى دو هفته روزه معاجله كنيم.رويد. اين دملها را مى[ مىنويسنده است

رويه سلوىل كه منجر به اجياد تومور و بيماريهاىي شود و از رشد ىبها و سلوهلاى مىبه جاى گوارش صرف ترميم ابفت
809كند.ود جلوگريى مىشچون سرطان مى

 

 درمان دايبت: 3 -4 -6

جز داروها و درمان هاى بيماران مرض قندى قرار  « گلپا»ميالدى توسط  1910گريى در معاجله دايبت از سال روزه
810گرفته و در فرانسه و انگلستان و آمريكا توسط متخصصان ديگر أتييد شده است.

 

 ح هورموهنا:تنظيم ترش 4 -4 -6

ادل در بدن عدم تع وختالل شوند كه كاهش اي افزايش آهنا ابعث اجياد اهورموهناى خمتلفى ترشح مىدر بدن انسان 
 شود.مى

______________________________ 
 90(. دكرت پرويز قدراين، رابطه تغذيه و سرطان، نشريه گزارش ش 1)

 67(. نقش روزه در درمان بيماريها ص 2)
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 67(. روزه روش در درمان بيماريها ص 3)  808
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 84 /7 /14(. مهتاب صفرزاده خسروشاهى، فايده روزه از ديدگاه علم تغذيه، روزانمه مهشهرى 4)

 63(. اولني دانشگاه آخرين پيامرب ص 5)

 630، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

عمر آهنا ات دو برابر،  يك استاد بيوشيمى اب ساهلا آزمايش اثبات كرده كه اب گرسنه نگهداشنت موشها، ضمن افزايش
خورند! به عقيده دانشمندان علم تغذيه اند را مىغدد فوق كليوى انچارا هورموهناى اضاىف كه موجب عدم تعادل شده

دارى به خوىب شود كه اين دو نكته در روزهبسيارى از اختالالت هورموىن اب رژمي غذاىي مناسب و كاهش وزن تنظيم مى
811شود.روشن مى

 

 هاى قلىب:درمان بيمارى 5 -4 -6

رود و روزه اتثري قابل توجهى بر عملكرد قلب دارد. بنا ومري در جهان به مشار مىهاى قلىب بزرگرتين عامل مرگبيمارى
دارى چون قلب ابر ضرابن دارد وىل در موقع روزه 70به حتقيق دانشمندان، قلب انسان در موقع عادى در هر دقيقه 

يك متخصص  812ايبد.ابر كاهش مى 60شود ضرابن آن در هر دقيقه ه عمل هضم معاف مىاز وظيفه كمك كردن ب
كند كه عبارتند از: افزايش دارد: سه فاكتور اوليه فرد را مستعد بيمارى عروقى كرونر قلب مىقلب و عروق عنوان مى

813روى هر سه عامل دارد. فشار خون، افزايش كلسرتول خون و استعمال دخانيات كه روزه ماه رمضان اثر مطلوىب
 

 اريهاى ديگر:درمان بيم 6 -4 -6

ين مقال اهنا در آتصر خمشوند به قدرى زايد است كه حىت توضيح آاثر روزه و بيماريهاىي كه توسط آن درمان مى
 دهيم.اع مىكور ارجبع مذ ها اكتفا منوده و خماطبان حمرتم را به مناگنجد و انچارا به فهرسىت از مهمرتينمنى

______________________________ 
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 631، ص: 2جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

درمان بيمارى قلىب، تنظيم ترشح هورموهنا، فشار خون، آسم قلب، اختالالت دستگاه متابوليسم، بيماريهاى واگري، 
هاى پوسىت، اى زانن، بيمارىهاى معده و روده، ورم كيسه صفرا، يبوست مزمن، زكامهاى حلق و بيىن، بيماريهبيمارى

ها، سل، طاعون، سفليس، آلرژى، ضعف حواس و خوىن، ضعف رودهبيماريهاى چشم، اختالالت عمومى عصىب، كم
...814

 

 كالم آخر:

بود ابز هم ىات هم منكشفي  زند وىل اگر ايناگرچه أتييدهاى علمى بر حقانيت دين و احكام اسالمى، مهر اتكيد مى
گريمي، مهرابن وزه مىر خدا  سپردمي. ابوجود اين مهه آاثر و فوايد ما فقط براى خشنودىسليم مىما سر بر آستان ت

 آفريدگارى كه به كالم او اميان دارمي كه فرمود:

815«خواهد نه زمحت مشا راخداوند راحىت مشا را مى يُرِيُد اّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َو ال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ »
 

______________________________ 
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 ش 1378م، قم، . بىن هامشى، سيد حممد حسن، توضيح املسائل مراجع، دفرت انتشارات اسالمى، سو 4

                                                           
فايده روزه از ديدگاه علم تغذيه،  -35، روزه روش نوين در درمان بيماريها ص 63 -35(. ر. ك نقش روزه در درمان بيماريها ص 1)  814

 84 /7 /14روزنامه همشهرى، 
 185(. بقره، 2)  815
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 ات[.شهرى، حممد، ميزان احلكمه، دار احلديث، اول، قم، ]ىب. حممدى رى12
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 1، ص: 3ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

 جلد سوم

 ن و طبى قرآپيام حضرت آيت اّلّل العظمى مكارم شريازى )مد ظّله العاىل( به سّومني مهايش كشور 

 بسم اّلّل الرمحن الرحيم

تربيك  اندركاراندست نظري است، به مهه مشا عزيزان و مههاين مهايش ابشكوه را كه در موضوع خود كمتشكيل 
 گومي و موفقّيت اين مهايش را در هدف مقّدس خود از خداوند بزرگ خواهامن.مى

« م اْلداينعل»و ديگرى « علم اْلبدان»جاى تعّجب نيست زيرا يكى « قرآن جميد»و « طب»پيوند اين دو واژه يعىن 
آورده است، در  « حبار االنوار»دانيم اين دو در حديث معروف نبوى )ص( كه مرحوم عاّلمه جملسى در است. و مى

و در حديث ديگرى امري « 816العلم علمان، علم اْلداين و علم اْلبدان»اند، آجنا كه فرموده كنار هم قرار گرفته

                                                           
 .220جلد اول ص  -(. بحار االنوار1)  816



عنوان اند كه براى بشر بسيار الزم است و آن حضرت از آن بهمى مشردهمومنان على عليه الّسالم، آن را جزء چهار عل
 انم برده است.« 817الطب لألبدان»

ت به سوى تاب هدايابشد، بلكه كدرست است كه قرآن جميد كتاب طىّب نيست مهان گونه كه كتاب علوم طبيعى منى
است، وىل  رب اهلىقام قمو نزديك شدن به  صراط مستقيم و طرق هتذيب نفوس و هبرت زيسنت و را رسيدن به سعادت

 رانمه معنوى نيزد هيچ بمل نباشدارد، چراكه ات بدن سا« طب اْلبدان»اى به مسائل مربوط به اب اين حال اشارات زنده
 شود.به خوىب اجرا منى

دهد و مى هنگامى كه قرآن كيفيت اغذيه صحيح را كه هبرتين فصل طب پيشگريى و درماىن است مورد توجه قرار
ْنساُن ِإىل» مجله كواته و پرمعىن دارد و در جاى ديگر به كميت غذا كه بسيار اثرگذار را بيان مى 818«َطعاِمهِ  فَ ْلَيْنظُِر اْْلِ

 دارد.را بيان مى 819«َو ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا» است اشاره كرده و تعبري

______________________________ 
 .220جلد اول ص  -االنوار (. حبار1)

 .218ص  -(. مهان2)

 .24(. سوره عبس، آيه 3)

 .31(. سوره اعراف، آيه 4)

 2، ص: 3ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

هاى هبشىت مطرح گويد، غالبا سخن از ميوههاى هبشىت سخن مىجاى قرآن جميد كه از نعمتو هنگامى كه در جاى
 .820است

 آورد.يان مىخن به مسه شده ها براى تغذيه سامل مشردهاى خاصى كه در طب امروز هبرتين ميوهميوهو هنگامى كه از 

و به عكس،  821كندعنوان عمل كثيف شيطاىن حبث مىكننده و خمّدر بهو هنگامى كه از شراب و مايعات مست
نه را امرى زاينبار ذكر و هنگامى كه آميزش به هنگام عادت ماها 822مشرد،عسل را شفاخبش براى مهگان مى

 داند.فهميم كه قرآن به مسأله طب اْلبدان نيز توجه خاصى دارد و آن را مهم و بزرگ مىمى 823كند،مى

                                                           
 .218ص  -(. همان2 ) 817
 .24(. سوره عبس، آيه 3)  818
 .31(. سوره اعراف، آيه 4)  819
 هاى: مؤمنون، صافات، مرسالت و ...(. سوره1)  820



اند در متام آايتى كه منونه اميدوارم اكنون كه دانشمندان و پزشكان عزيز ما در اين ميدان وسيع و ابتكارى گام هناده
سازد تر مىبررسى كرده، به حقايق جديدى دست ايبد كه هم عظمت قرآن را روشن خمتصرى از آن در ابال آمد غور و

 و هم در طب هبداشىت و درماىن بسيار قابل توجه و اثرگذار است.

كنندگان در اين مهايش تشكر كرده و براى موفقّيت مهه مشا عزيزان از صميم ابر ديگر از مهه پديدآورندگان و شركت
 كنيم.دل دعا مى

 ّسالم عليكم و رمحة اّلّل و بركاتهو ال

 انصر مكارم شريازى

03/ 01/ 1388 

______________________________ 
 هاى: مؤمنون، صافات، مرسالت و ...(. سوره1)

 .90(. سوره مائده، آيه 2)

 .69(. سوره حنل، آيه 3)

 .222(. سوره بقره، آيه 4)

 3، ص: 3ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

 پيشگفتار اّول

الشأن اهلى را براى هدايت اين خلقت سپاس و ستايش خمصوص پروردگار يكتاست كه انسان را آفريد و پيامربان عظيم
مبارك كه آن را احسن اخلالقني انميد و لفظ تبارك را براى آن به كار برد فروفرستاد و شكر بيكران وجود اليزال هسىت  

ى ابدى، قرآن كرمي للعاملني خامت النبّيني حمّمد مصطفى )ص( قرار داد و او را جمهز به معجزهكه ما را از پريوان رمحة 
كند، منود. كتاىب كه حقيقت آن براى خلقت و زندگاىن انسان كاىف است و سعادت و سالمت او را تضمني مى

انزل فرمود، پس از تعليم و تعلم،  سرچشمه خرد و اپكى است و آن هنگام كه اولني آيه از اين كتاب مبارك را بر او 
ْنساَن ِمْن َعَلقٍ » فرمايد:كالمى از علم طب را قرار داد آجنا كه مى در كالم  «اقْ َرْأ اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق* َخَلَق اْْلِ

و علم  برگزيده اهلى و مبشر مهرابىن رسول گرامى اسالم نيز دانش خودشناسى و علم ابدان در كنار دانش خداشناسى
                                                                                                                                                                                     

 .90(. سوره مائده، آيه 2)  821
 .69(. سوره نحل، آيه 3)  822
 .222(. سوره بقره، آيه 4)  823



اداين قرار گرفته است كه اين دليلى آشكار بر امهيت و پيوند اين دو زمينه علمى است و ما افتخار دارمي كه علم طب 
هاى خمتلف ايبد و به مهني دليل اعجاز طىب قرآن به شدت مورد توجه انديشمندان حوزهدر كنار علم اهلى تكامل مى

 قرار گرفته است.

اى )مّد ظّله العاىل( به انم نوآورى و شكوفاىي رب معظم انقالب، حضرت آيت ا ... خامنهدر ساىل كه اب تدبري ره
افزارى در كالم مبارك ايشان مورد أتكيد قرار گرفته است از يك طرف و انميده شده و گسرتش حتقيقات و جنبش نرم

ياانت ارزمشندشان در مجع خنبگان، و ب 1386له در سفر به استان يزد در دمياه در راستاى عمل به فرمايشات معظم
هاى خمتلف علوم حوزوى، قرآىن و دانش پزشكى بنيان هناده شد اساس و اپيه اين مهايش اب حضور انديشمندان حوزه

و اكنون در تداوم آن شاهد به ابر نشسنت تالشهاى مجع وسيعى از اين عزيزان هستيم كه به متامى آانن خدا قّوت 
 گوئيم.مى

هاىي از قرآن كرمي زارى اين مهايش تبيني وجوه پيوند مبارك و انگسستىن علوم قرآىن و طب و بيان نسخههدف از برگ
 است كه در علوم پزشكى و سالمت موثر و راهگشا
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قرآىن پيشگريى از خواهد بود. در دانش سالمت پيشگريى از بيماريها جايگاهى ويژه و برجسته دارد و طب 
 ى اهلى است.اى از اين معجزهدهد و اين گوشهبيماريهاى جسمى و روحى را هدف هناىي خود قرار مى

تواند  پيشرفت علوم پزشكى و حوزوى نياز به محايت از حتقيقات و گسرتش آن دارد و برگزارى اين مهايش و امثاهلم مى
 گامى بزرگ در اين راستا ابشد.

نه آموزش، پژوهش و نوآورى و شكوفاىي و ترويج فرهنگ و علوم قرآىن براى دانشجواين علوم پزشكى فراهم آمدن زمي
 گونه مهايشهاست.و حوزوى از ديگر مزاايى برگزارى اين

هاى خمتلف در جهت ارتقاى سطح علمى و پژوهشى اين مهايش تالش گونهاينجانب از متامى فرهيختگاىن كه به
منامي و اميدوارم كه به اند تقدير و سپاسگزارى مىمقاالت و ارائه نظرات خود ما را ايرى منودهاند و اب ارسال منوده

بركت كالم مبارك اهلى، قرآن جميد، در شهرى كه اب كالم زيباى رهرب معظم انقالب، دار العلم انميده شده و از پيشني 
شناسى فراهم گردد و اين  شناسى و انساندانش ديناى مناسب براى ارتقاى اتريخ به دار العباده شهره است، زمينه

گامى خنست براى حركتهاى عظيم در ميان انديشمندان جهان اسالم و پزشكى ابشد و مهچون گذشته موفقيتهاى 
 بزرگ اين تالشگران عرصه دانش، جهان را مبهوت خود سازد.

ت حضرت وىل عصر )عج( و عناايت رهربى بركت كالم مبارك اهلى، توسل به ائمه اطهار و چهارده معصوم، توجها
هاى مسئوالن حمرتم و تالش مجعى دانشمندان، ما را به اين درجه اى )مد ظله العاىل( و مهراهىحضرت آيت اّلّل خامنه



ها از اين نريوى اليزال از ترقى و تعاىل و موفقيت در برگزارى اين مهايش رسانيده است و اميان دارمي متام و موفقيت
و از ابرگاه بلند و ملكوتى اهلى به خاطر توفيق اين خدمت، شاكر و سپاسگزارمي و از متامى مهراهان و ايران در است 

 كنيم.اين مسري قدرداىن مى

 سيد جليل مريحممدى

 رئيس دانشگاه
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 پيشگفتار دّوم

برده است يكى وحى و حجت ظاهرى اخت مهواره از دو منبع هبره مىانسان در طول اتريخ براى كسب معرفت و شن
اهلى است كه خداوند به واسطه پيامربان و از طريق كتب آمساىن، انسان را اب حقايق پيدا و هنان جهان آشنا كرده 

به   هاى طبيعى و تالش فكرى و جترىباست و منبع ديگر عقل و حجت ابطىن است كه آدمى از راه دقت در پديده
 كسب معرفت و دانش انئل شده است.

عنوان رابطه نسبت ميان اين دو منبع معرفت و بررسى رابطه معرفت ديىن و جترىب كه از آن در عرف حمافل فكرى به
هاى انديشمندان و متفكران در هر دو حوزه فكرى و معرفىت بوده و شود از مهمرتين دغدغهانم برده مى« علم و دين»

عنوان معتربترين منبع وحى اهلى و علوم روز نيز ضرورى به نظر راستا بررسى رابطه ميان قرآن بههست. در مهني 
 رسد.مى

قرآن كرمي در طول اتريخ گهرابر اسالم مهواره منبع مهم حتقيق و پژوهش براى انديشمندان اسالمى بوده است و از اين 
اند. مهچنني اين كتاب ر زمان به رشد و ابلندگى رسيدهگذارى شده و در گذهاى متعددى اپيهرهگذر، علوم و رشته

مهمرتين معيار براى سنجش و قضاوت در مورد علومى بوده است كه از طريق ترمجه اي غري آن به جامعه اسالمى راه 
قرآىن  »ايبيم كه سعى دانشمندان اسالمى مهواره معطوف به اند. اب نگاهى كواته به اتريخ حتول فكر اسالمى درمىايفته

منطق و فلسفه »اند. هاى فكرى جوامع اسالمى شدههاىي بوده است كه به اقتضاى زمان وارد عرصهدانش« كردن
هاى فكرى جوامع اسالمى سري حتول خود را ات هاست، كه اب ورود به حوزهگونه دانشاى روشن از اينمنونه« اسالمى

 رسيدن به دانشى ديىن و قرآن به خوىب طى كرد.

اهلاى اخري اب توسعه روابط علمى فرهنگى اسالم و غرب، نگاه ديىن و قرآىن به علوم روز ابر ديگر به يكى از در س
 هاى عمده متفكران ديىن سراسر جهان اسالم تبديل شده است.دغدغه



حتقيقات ميان شود كه حجم عظيمى از آهنا به ها، مقاالت، كتب و نشرايت ديىن روشن مىاب نگاهى كواته به مهايش
اى در حوزه علم و دين اختصاص ايفته است. در كشور ما نيز بويژه پس از پريوزى انقالب اسالمى ايران به رشته

اى طرفداران فراواىن پيدا  هاى ميان رشتهرهربى انديشمندان اسالمى و ابزگشت دين به عرصه جامعه و حكومت، حبث
هاى خمتلف از مجله اقتصاد، مديريت، اسالمى، ديىن شدن عرصه كرده است. چراكه بطور طبيعى اقتضاى حكومت

اى آموزش و پرورش و غريه است، كه اين مهه جز از راه تعامل اساتيد حوزه و دانشگاه در قالب حتقيقات ميان رشته
 ايبد.حتقق منى
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اى، براى تبادل نظر اساتيد حوزه و دانشگاه و گسرتش حتقيقات ميان رشتهدر مهني راستا و به منظور اجياد فرصت 
بنياد پژوهشهاى قرآىن اب مشاركت مجع كثريى از انديشمندان اين دو حوزه فكرى، در مشهد مقدس شكل گرفت و 

 هاى متنوعى را براى رسيدن به اهداف ذيل در دستور كار خود قرار داده است:برانمه

 اهداف بنياد:

 هاى خمتلف علوم.اجنام پژوهشهاى قرآىن در حوزه* 

 هاى خمتلف علوم.* تالش در جهت تبيني معارف قرآن كرمي در حوزه

 * تالش در جهت عمومى منودن و توسعه مفاهيم قرآىن.

 ريزى و تالش در جهت توسعه تعميق و نشر مفاهيم و معارف عاليه قرآن كرمي در متامى سطوح.* برانمه

 هاى قرآىن.انمهفعاليتهاى پژوهشى و اپاين* محايت از 

 پژوهان اين دو هناد.پژوهى در ميان دانش* تالش در جهت حتقق وحدت حوزه و دانشگاه از طريق فعاليتهاى قرآن

انديشى اساتيد، طالب، دانشجواين و جلسات نقد و هاى ختصصى قرآىن به صورت هم* براپئى مهايشها و كميسيون
 بررسى.

رو داريد مقاالتى است كه به مناسبت برگزارى سّومني مهايش ختّصصى قرآن و طب در قاالتى كه در پيشجمموعه م
 هاى قرآىن حوزه و دانشگاه پس از طى مراحل ارزشياىب متعدد آماده انتشار گرديده است.قالب مهايش مّلى پژوهش



ى خنبگان ى مهايش مهكارى منوده اند از مههى اشخاص حقيقى و حقوقى كه در برگزار در اپاين ضمن قدرداىن از مهه
نظرات خود ما را در اين مسري مقّدس آيد ات اب ارشادات و نقطهحوزوى و دانشگاهى كشور دعوت به عمل مى

 مهراهى منايند.

در  ى انوار اتبناك قرآن كرمي توفيق حركتاميد است اب استعانت از پيشگاه مقّدس حضرت بقية اّلّل اْلعظم و در سايه
 افزارى اب حموريت معارف آمساىن قرآن و عرتت را داشته ابشيم.مسري توليد علم ديىن و حتّقق جنبش نرم

 نژادحمسن عباس

 هاى قرآىن حوزه و دانشگاهرئيس بنياد پژوهش
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 پيشگفتار سّوم

الت مهايش كشورى قرآن و طب آماده چاپ شده است، فرصىت فراهم  اكنون كه اب أتييدات خداوند متعال جمموعه مقا
ها در ها و ايفتهنظران و كارشناسان عرصه علوم قرآىن و علوم پزشكى اب مرور آخرين بررسىگرديده ات حمققني، صاحب

حتقيقات مهوار گونه هاى موجود، در جهت غنا خبشيدن به ايناين زمينه، راه حتقيقات مشرتك را اب استفاده از ايده
سازند. اين هدف بر اين اپيه استوار گرديده است كه در عصر كنوىن كه عصر پيشرفت علوم بويژه علوم جترىب و از 

مجله علوم پزشكى است و قرآن عجايب مربوط به اين علوم را نيز در بر دارد الزم است حمققني، اساتيد، 
اب دقت و بصريت الزم و اب استفاده از روشهاى صحيح ابب نظران، كارشناسان علوم قرآىن و علوم پزشكى صاحب

هاى حمكم اين اعجاز را بر مهگان مفتوح و شگفىت عظيم قرآن را در اين زمينه به مردم بنمااينند و از طرف ديگر ايفته
ى قرآن و قطعى طب و علوم پزشكى را اب نورانيت آايت قرآن مهاهنگ ساخته و عجايب آن را اب پرهيز از تفسري علم

 در عصر حاضر نشان دهند.

ابشد. نظران در هر دو عرصه مىطور يقني دسرتسى به اهداف فوق نياز به مهت و صرف وقت بيشرت صاحببه
ها و چاپ مقاالت آهنا فرصىت است براى دسرتسى به اين اهداف، شايد به جرأت بتوان گفت از برگزارى چنني مهايش

هاى علمى بويژه علوم پزشكى است هاى قرآىن اب ايفتهى ارتباط ايفتهر مانده، عرصههاى حتقيقاتى كه مهجو مجله عرصه
هاىي كه اتكنون در زمينه طب و ارتباط آن اب علوم قرآىن و حديث بدست آمده در ابتداى راه قرار دارد و و ايفته

د. اگر چه بعضى از مقاالت ابشنظران در هر دو عرصه مىنيازمند به حتقيقات بيشرت توسط انديشمندان و صاحب
اند مورد ارائه شده از كيفيت و نوآورى برخوردار نيست اما سعى شده مهت مهه كساىن كه در اين عرصه وارد شده

 عنوان حرف آخر تلقىها بهاقبال قرار گريد و قطعا در بسيارى از زمينه
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 شود.منى

تواند در تكامل آن نقش ين جمموعه ارائه شده، قابل نقد و بررسى بيشرت بوده و تضارب آراء مىآنچه كه در ا
اى ايفا منايد، در ضمن مهان گونه كه مرسوم است مسئوليت مطالب نوشته شده در اين جمموعه به عهده برجسته

تواند در رفع نقايص احتماىل كمك ىنويسنده اي نويسندگان آن بوده كه انعكاس نظرات ارزمشند مشا به نويسندگان م
 مؤثرى منايد.

 حممد حسن احرامپوش دبري علمى مهايش

 سيد نعمت اّلّل تقوى دبري كميته علمى بنياد
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 ليست اعضاى كميته علمى و داوران سّومني مهايش كشورى قرآن و طب )به ترتيب حروف الفبا(

 و انم خانوادگى/ دانشگاهرديف/ انم 

 امحد آابىي/ جامعه تعليمات اسالمى يزد /1

 حجه االسالم هادى آراسته/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /2

 دكرت حممد حسن احرامپوش/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /3

 دكرت عباس افالطونيان/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /4

 سيد امحد امامى/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاهدكرت  /5

 دكرت امامى رضوى/ وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكى /6

 دكرت عصمت ابروتى/ وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكى /7

 دكرت سيد نعمت اّلّل تقوى/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه /8

 وزارت هبداشت درمان و آموزش پزشكىدكرت رمحت اّلّل حافظى/  /9

 دكرت امحد حائراين اردكاىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /10



 دكرت فاطمه حسيىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /11

 سيد على اكرب حسيىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /12

 زشكى شهيد صدوقى يزدحجه االسالم على خراساىن/ دانشگاه علوم پ /13

 زاده/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزددكرت گلرسته خالصه /14

 دكرت حممد على خليلى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /15

 دكرت قاسم دستجردى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /16

 دكرت مصطفى دالور/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه /17

 مهندس عباسعلى دهقاىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /18

 دكرت حبيب ا ... دعائى/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه /19

 دكرت حممد على رضاىي اصفهاىن/ مركز قرآن و علم قم /20

 حجت االسالم و املسلمني على رضاىي بريجندى/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى قم /21

 حجه االسالم و املسلمني حسن زارع/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /22

 دكرت رضيه السادات سجادى/ دانشكده اهليات دانشگاه يزد /23

 دكرت حممد حسني سلطاىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /24

 طاهره سليمى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /25

  سّيدى/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاهدكرت سيد حسني /26

 دكرت حممد رضا شايق/ دانشگاه آزاد اسالمى يزد /27
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 دكرت حممد رضا مشس اردكاىن/ دانشكده طب سنىت دانشگاه علوم پزشكى هتران /28



 شهيد صدوقى يزددكرت حممد حسن شيخها/ دانشگاه علوم پزشكى  /29

 زاده/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزدجالل صادقى /30

 دكرت كمال صحراىي/ دانشكده اهليات دانشگاه يزد /31

 دكرت حممد حسني طالىب/ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام مخيىن قم /32

 دكرت حممود عباسى/ دانشگاه علوم پزشكى هتران /33

 ردكاىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزددكرت فاطمه عز الديىن ا /34

 جعفر عسكرى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /35

 دكرت سيد حسني عظيمى/ دانشكده اهليات دانشگاه يزد /36

 دكرت هبرام عني اللهى/ وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكى /37

 ه و دانشگاهنژاد/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوز حجت االسالم عباس /38

 زاده/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزددكرت حسني فالح /39

 آابدى/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاهحجت االسالم جعفر فيض /40

 دكرت فاطمه كاسب/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /41

 دكرت حممد ابقر الرجياىن/ دانشكده علوم پزشكى هتران /42

 دكرت حممد حسن لطفى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /43

 منريه متوسليان/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /44

 شهناز جماهد/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /45

 دكرت حسن مظفرى خسروى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /46

 م پزشكى شهيد صدوقى يزددكرت سيد سعيد مظلومى/ دانشگاه علو  /47



 دكرت حممد على مروتى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /48

 دكرت على حممد مريجليلى/ دانشكده اهليات دانشگاه يزد /49

 دكرت سيد جليل مريحممدى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /50

 آزاده جنارزاده/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /51

 دكرت حممود نورى شادكام/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /52

 دكرت علريضا وحيدى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /53

 دكرت سيد جمتىب ايسيىن اردكاىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /54

 حجه االسالم حممد رضا ايورى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /55

 جه االسالم و املسلمني يوسفى مقدم/ مركز فرهنگ و معارف قرآن قمح /56

 11، ص: 3ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

 فهرست كّلى مطالب

 عنوان صفحه

 1 -120اخالق پزشكى از منظر قرآن، سنت و طب  -1

 121 -305هبداشت و پيشگريى از منظر قرآن، سنت و طب  -2

 306 -426از منظر قرآن، سنت و طب  تشخيص و درمان بيماريها -3

 427 -538سالمت روان از منظر قرآن، سنت و طب  -4

 13، ص: 3ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

 فهرست تفصيلى جمموعه مقاالت سّومني مهايش كشورى قرآن و طب

 اخالق پزشكى از منظر قرآن، سنت و طب



 3ويژگيهاى رفتارى درمانگر  اخالق پزشكى از منظر قرآن، سنت و طب در خصوص

 امحد آبزن

 14هاى ابليىن گريىحتليلى مبتىن بر معارف ديىن بر اصول اخالقى تصميم

 سيده مرتضى راهىب -فاطمه رافت

 21هاى پرستارى حفظ قلمرو انساىن در مراقبت

 خمتار يعقوىب -گلرخ مريدى  -حممد فتحى

 31قرآن كرمي و سوگندانمه پزشكى 

 علريضا ملكى -سهيل اميد ماليرى -على دواتى

 39درآمدى بر جستارهاى عرفاىن اسرتاتژى حيات ديىن 

 اقدس بكلو

 53بررسى فقهى معاينه پزشك غري مماثل 

 نژادحممد جواد فيصلى -امري محزه ساالرزائى

 66فلسفه اخالق پزشكى از ديدگاه اسالم 

 پروانه رضا سلطاىن -فاطمه رافت

 14، ص: 3جطب، مقدمهجمموعه مقاالت قرآن و 

 Euthanasia «75« ااتانزى

 پروانه رضا سلطاىن -فاطمه رافت

 82ااتانزى از ديدگاه قرآن 

 سّيده فريبا امامى -محيده مظفرى



 91رفتار اب حيوان آزمايشگاهى از منظر قرآن 

 حممد كرمى

 102حتقيقات علمى در زمينه اخالق در اسالم 

 مدىن سيد عبد اّللّ  -سيد جواد مدىن

 115مرگ مغزى و اهداى عضو از نظر قرآن و طب 

 حممد تقى سارابن -حسني نظميه -رضا امامى ميبدى

 هبداشت و پيشگريى از منظر قرآن، سنت و طب

 123بررسى اثر سالوادورا پرسيكا و كيتوزان بر ليپيدهاى خون در 

 پورنوشني اسالم -نرگس مريجليل -علريضا وحيد -حممد حسن اخوان كرابسى -فاطمه عز الديىن اردكاىن

 135اب مسواكهاى معمول در  Salvadora Persicaمقايسه كارآىي مسواك طبيعى

 فاطمه عز الديىن اردكاىن

 147تعاليم و دستورات هبداشىت اسالم پريامون ابردارى، زاميان و شريدهى 

 افسانه كاظميان -مرمي راسىت بروجىن -شايسته بناييان بروجىن

 15، ص: 3ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

 159بررسى عوامل مستعدكننده عفونتهاى ادرارى در زانن متاهل و مقايسه آن 

 ليال تربيزاين -صغرى نيكپور -محيد حقاىن

 172هبداشت و پيشگريى از منظر قرآن و سنت و طب 

 امحد آبزن

 184اسالم و تنظيم خانواده 



 آزيتا كياىن آسيابر -تباردىشفيقه حمم -معصومه حيدرى

 191اى اسرتس و ارتباط آن اب اپيبندى به مناز بررسى مقايسه

 فردين غريىب -خمتار يعقوىب -مجال صيدى -حممد فتحى -گلرخ مريدى

 201هاى مذهىب و مصرف سيگار در دانشجواين يكى ارتباط بني فعاليت

 حممد رضا اميىن -خنعىدكرت نوذر  -كورس ديوساالر  -زاده كرماىنمهدى شريف

 214هبداشت و پيشگريى از منظر قرآن، سنت و طب 

 مرمي رجنرب

 224امهيت هبداشت و پيشگريى قبل از درمان از ديدگاه قرآن و سنت 

 رضا حممدزاده -سيد محيد حسيىن -حممد حسن احرامپوش -داود حسني شاهى

 231نقش آب در هبداشت و سالمت از ديدگاه قرآن كرمي 

 داود حسني شاهى -سيد محيد حسيىن -حممد حسن احرامپوش -حممدزادهرضا 

 239ها بررسى أتثري چوب اراك بر روى دندان

 زادهفاطمه ضراىب

 16، ص: 3ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

 245هاى پيامرب اعظم )ص( هبداشت روان در دوران بيمارى در آموزه

 كامران شهسوارى  -شهني حيدرى

 253هبداشت حميط از منظر قرآن و رواايت اصول 

 حممد تقى قانعيان -مرمي غالمى

 265شب و اتريكى از ديدگاه قرآن و طب 



 هبروز عشقى ماليرى

 275بررسى ديدگاه اسالم و قرآن راجع به هبداشت حميط 

 سجاد رحيمى -هبروز كرميى -حممد حسن احرامپوش

 286اتثري مناز بر سالمت جسم و  هاى علمى در خصوصمرورى بر بعضى از ايفته

 فرحناز خبريى

 296بررسى اتثري گوشت حاصل از ذبح حالل بر سالمت جسمى و رواىن 

 زادهثراي متدن -فاطمه امحدى -على رضواىن -جميد گلى -امحد خسروى -سيد حممد طباطبائى

 تشخيص و درمان بيماريها از منظر قرآن سنت و طب

 308ميزان اضطراب مادران قبل از عمل زاميان  أتثري آواى قرآن كرمي بر

 ندا مريابقر آجرپز

 319هاى خمتلف دو نوع عسل بر كانديدا آلبيكانس مقايسه آزمايشگاهى غلظت

 غالمرضا مبيىن -مرمي راسىت بروجىن -جميد وليدى -حسن مقيم -افسانه كاظميان -شايسته بناييان بروجىن

 17، ص: 3جمقدمهجمموعه مقاالت قرآن و طب، 

 335.( بر اسپرم و پتانسيل  Punica granatum Lبررسى أتثري مصرف آب اانر)

 حممد على خليلى -اميد اميىن راد

 352مقايسه أتثري رطب و اكسى توسني بر خونريزى بعد از زاميان در مادران ابردار 

 حممد حسن لطفى -دىراضيه دهقاىن فريوزآاب -نريه خادم -عباس افالطونيان -شهناز جماهد

 367بررسى ديدگاه قرآن در حفظ حميط زيست 

 مهران نصر -حمسن روحاىن -امحد مجشيدى -حممد ابقر رضا على



 381اتثري عسل بر سرفه كودكان 

 سعيده انورى تفىت -حممد حسن مظفرى -فروغ السادات نوراىن -هاجر صدقى -حممود نورى شادكام

 390رامرتهاى اسپرم در مردان انابرور بررسى اتثري مصرف آب اانر بر اپ

 نژادنسيم طبيب -حممد على خليلى -امري على حيدرى -اعظم رهاوى

 401اتثري قرائت قرآن بر ميزان افسردگى بيماران اسكيزوفرن 

 وحيد قنربى

 414اتثري آواى قرآن كرمي بر افسردگى و اضطراب 

 حممد آقاجاىن

 طبسالمت روان از منظر قرآن، سنت و 

 429سالمت روان از منظر قرآن 

 عزت اّلّل امحدى -سياوش شيخ عليزاده

 18، ص: 3ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

 441سازى پيشرونده عضالىن و آواى قران، ذكر خدا، بر سطح مقايسه اتثري آرام

 فروغ ايزدى -امري قلى جعفرى -پور دهكردىعلى حسن

 460مذهىب بر سالمت روان چگونگى اتثري اعتقادات 

 فرخ روح جليلى

 470اتثري آواى قرآن كرمي بر اضطراب بستگان بيماران حتت عمل جراحى قلب ابز 

 صديقه موسوى -هوشنگ عليخاىن -نسرين اهلى

 476مديريت اضطراب در قرآن 



 سيد جعفر علوى

 514نقش توبه در سالمت رواىن از منظر قرآن 

 آرامش شريين -سيده مرضيه راهىب

 520دارى بر وضعيت سالمت عمومى دانشجواين دانشگاه علوم بررسى اتثري روزه

 احىحممد جواد طر  -هره جوادىطا -دارنسرين گله

 531اى أتثري تالوت قرآن بر كاهش اضطراب قبل از امتحاانت بررسى مداخله

 راحىحممد جواد ط -انداان ساكىم -دارنسرين گله

 1، ص: 3و طب، ججمموعه مقاالت قرآن 

 اخالق پزشكى از منظر قرآن، سّنت و طب

 3، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 اخالق پزشكى از منظر قرآن، سنت و طب در خصوص ويژگيهاى رفتارى درمانگر اب بيمار

824امحد آبزن
 

 چكيده

اخالق و حنوه سلوك انسان در جامعه اب هاى خمتلف اتريخ بشر، مسئله مهمرتين حبران زندگى اجتماعى انسان در دوره
هاى نوعان خود بوده است. پيچيدگى دنياى امروز در ابعاد خمتلف زندگى ابعث شده است كه اخالق در حرفههم

خمتلف بصورت جداگانه مطرح گردد. علت طرح مباحث اخالق پزشكى و اتكيد بر امهيت آن به اين خاطر است كه 
تواند جوابگوى نيازهاى شود منىعنوان اخالق عمومى مطرح مىومى است آنچه بهمسائل آن فراتر از اخالق عم

اخالق در حرفه پزشكى ابشد زيرا به هيچ فردى مسئوليىت به امهيت مسئوليت پزشك واگذار نشده است. هيچ 
لوقى ابيد داشنت هر شيئى اي هر خمشخصى غري از پزشك امني انموس و نگهبان سالمت انسان نيست براى سامل نگه

شناخت كامل از آن خملوق داشته ابشيم و آشناىي كامل اب جغرافياى تن آن خملوق داشته ابشيم حال اگر اين موجود 
 فرمايد:خملوقى ابشد كه خالق هسىت در قرآن كرمي در سوره تني پس از چهار قسم اشاره به شايستگى آن كرده و مى
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ْنساَن ِف َأْحسَ » و اب توجه به اينكه روح و نفس انسان اشرف ارواح و نفوس و بدن او اشرف  «ِن تَ ْقِوميٍ َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
توان نتيجه گرفت كه انسان موجودى برتر و ابدان و تركيب او حمتوى بر مجيع قواى عامل آفريده شده است لذا مى

كل وجود او امانىت است از خدا سوره بقره و نيز اينكه   30مقدس و از مهه واالتر خليفه اّلّل است به حكم آيه 
ى انسان و زندگى او در نظر داشته بنابراين مهيشه ابيسىت در حرفه پزشكى چهار اصل كلى ذيل را كه اسالم درابره

 است در متامى امور پزشكى مد نظر

______________________________ 
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 4، ص: 3مقاالت قرآن و طب، ججمموعه 

 تر بتوانيم تصميم صحيح اختاذ مناييم.گريى براى هر موجود انساىن، حىت فرد ديوانه راحتداشته ابشيم ات هنگام تصميم

( اعتقاد به وجود 3( اعتقاد به ارزمشند بودن زندگى هر فرد 2ى انساهنا ( اعتقاد به هدفمند بودن زندگى مهه1
 هاى خود( اعتقاد به تواانىي و آمادگى هر فرد براى اجنام كارهاى متناسب اب تواانىي4هاى فردى تفاوت

ابشد و عبارتند از: الف( فضيلت و لذا در كل اب در نظر گرفنت فضيلت و شرافت و كرامت انسان كه چهار نوع مى
خصى خمتص به شرافت ذاتى خمتص به نوع ب( فضيلت و شرافت ذاتى خمتص به شخص ج( فضيلت و شرافت ش

نوع د( فضيلت و شرافت شخصى خمتص به شخص، كه قرآن آهنا را به صورت كامل توضيح داده ديگر هيچ مكتب 
طورى كه در پزشكى امروز گرااينه به انسان داشته ابشد بههاى مادىدهد ديدگاهدرماىن اي پزشكى به خود اجازه منى

( ديدگاه 3( قانوىن شدن آاتانزى )كشنت از روى ترحم( 2يهاى ژنتيكى ( دستكار 1طور مثال بينيم بهاين ديدگاه را مى
( كنرتل اي سركوب عالمي بيمارى به 5هاى روحى ( غفلت از درمان4نگر نگر در درمان بيماريها به جاى كلىجزئى

مت انساىن هاى غري ضرورى و سودجواينه و هزاران مثال ديگر، كه اگر به كرا( اعمال جراحى6جاى درمان علت آن 
كدام از آن اعمال را ندارمي و ابيسىت قوانيىن در خصوص اخالق پزشكى تعيني در قرآن توجه كنيم حق اجنام هيچ

 شود.

 هاى كليدى:واژه

 فضيلت و كرامت انسان در قرآن، اسالم و اخالق پزشكى



مت و سعادت انساهنا بوده و اپ ترين دستاوردهاى پژوهشگران را سالمقدمه: دانش پزشكى بدون ترديد يكى از قدميى
ايفته و از روزگاران به اپى كوشش انساهنا در تدوين اصول و قوانني اجتماعى و پى ريزى معتقدات ديىن رشد و تكامل

العلم علمان، علم االبدان و علم »بسى كهن به نسل حاضر و زمان ما رسيده است طورى كه در رواايت دارمي 
ابشد لذا در رواايت خاندان وحى و عصمت و ت اسالم تربيت انساهناى وارسته مىاز اهداف مهم دعو « االداين

 سخنان اولياى خدا به مسئله اخالق بيشرت از هر چيز توجه شده است. در هر حوزه فعاليت

 5، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ساسى نظرى و عملى و احكام جلوه خاص هاى خمتلف برخى از مسائل اانساىن اب توجه به نيازها و گرايشها و زمينه
كند مثال در علم طب كه هاى احنراف و موضوعات احكام خاصى موضوعيت پيدا مىايبد و خطرات و زمينهمى

هاى ابشد اب توجه به موضوع فوق و زمينهموضوع آن انسان و هدف آن حفظ تندرسىت و اسرتداد صحت زايله مى
هاى نو تكنيكى در درمان و غريه و نيز اب توجه به هاى اجتماعى آن و افقمنزلت آموزش و حتقيق در آن و گرايشها و

اينكه هيچ فردى مسئوليىت به امهيت مسئوليت پزشك واگذار نشده است و هيچ شخصى غري از پزشك امني انموس و 
مردم ابشد لذا  نگهبان سالمت انسان نيست و به هيچ فردى جز به پزشك اجازه داده نشده است كه حمرم نواميس

برخى از مسايل در حرفه پزشكى بيش از بقيه زمينه حبث پيدا خواهد منود كه موضوع علم اخالق پزشكى را تشكيل 
 دهد.مى

 روش بررسى:

ام اب بررسى گرايشهاى پيشرفته خمتلف در بعد نظرى و عملى علم پزشكى و اب در نظر گرفنت در اين مقاله كوشش منوده
دهنده طب در مكاتب خمتلف درماىن و نگرشهاى متعدد آهنا به چگونگى وجود و ابعاد تشكيلموضوع و هدف علم 

انسان و هدف از فلسفه خلقت انسان اب استفاده از تعاليم ديىن و قرآن و سنت تعريف جامعى از انسان داشته ابشم 
 كى را مطرح منامي.هاى خمتلف صنعت پزشو لزوم وجود اخالق پزشكى را طبق موازين ذكر شده در عرصه

 نتايج:

توان به اين نتيجه رسيد كه گسرتش و پيشرفت گرايشهاى علم پزشكى و مشكالت شده مىاب توجه به مطالب حبث
خمتلف حاصله از آهنا و نيز اب توجه به اينكه موضوع علم طب، انسان بوده و انسان از ديدگاه قرآن و اسالم داراى 

كند كه مسئله پذيرش اصل مالكيت خداوندى بر وجود انسان، اجياب مىفضيلت و شرافت خاصى است و نيز 
اى جزء شناخت كامل از متامى ابعاد وجودى انسان ندارمي اخالق در پزشكى مطرح شود و براى طرح صحيح آن چاره

 .شود جزء در حوزه تعاليم اسالمى، قرآن، مكتب انبياء و ائمه اطهارو اين شناخت كامل و كاىف ميسر منى
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 [هاى دروىن و بريوىنحبث: ]نياز به الگوى مناسب براى شناخت پديده

ابشد كه اين الگو را ابيد هاى دروىن و بريوىن مىهر نظام اجتماعى نيازمند الگوى مناسب براى شناخت پديده
توان براى مفاهيم نني تعريف روشىن است كه مىشناخت و تعريف روشن از انسان داشته ابشد. قاعدات براساس چ

ترديد هر تعريفى از انسان كليه موضوعات مربوط ديگر از مجله سالمىت و اخالق پزشكى تعريف مناسب ارائه منود. ىب
، دهد. در واقع هنگامى كه فلسفه انسان )فطرت او، اهداف او، تواانىي هاى ابلقوه اوالشعاع قرار مىبه او را نيز حتت

كند. نه تنها فلسفه سياست، اقتصاد، اخالق و ارزشها، روابط، بني گاه مهه چيز تغيري مىعملكرد او( تغيري كند آن
انساهنا و حىت خود اتريخ بلكه فلسفه تعليم و تربيت، روان درماىن و رشد شخصى، نظريه چگونگى كمك به انساهنا 

مى كه به تعريف خاصى از انسان استوار هستند نيز دستخوش تغيري كند. قاعدات اصول و مباىن كليه علو نيز تغيري مى
ترين و هاى مربوط به آن اشاره منود چراكه مهمى شاخهتوان به پزشكى و كليهشود كه از مجله اين علوم مىو حتول مى

در اين راستا ترين موضوع در پزشكى، انسان شناسى و چگونگى ارتباط تن و روان است و اب توجه به اينكه حمورى
هاى خمتلف اتريخ بشر مسئله اخالق و حنوه سلوك انسان در جامعه اب مهمرتين حبران زندگى اجتماعى انسان در دوره

هاى نوعان خود بوده است لذا پيچيدگى دنياى امروز در ابعاد خمتلف زندگى ابعث شده است كه اخالق در حرفههم
حرفه پزشكى كه هدفش انسان است علت طرح مباحث اخالق  خمتلف بصورت جداگانه مطرح گردد خصوصا در

عنوان اخالق پزشكى و اتكيد بر امهيت آن به اين خاطر است كه مسائل آن فراتر از اخالق عمومى است آنچه به
تواند جوابگوى نيازهاى اخالقى در حرفه پزشكى ابشد زيرا به هيچ فردى مسئوليىت به امهيت شود منىعمومى مطرح مى

ئوليت پزشك واگذار نشده است و هيچ شخصى غري از پزشك امني انموس و نگهبان سالمت انسان نيست براى مس
داشنت هر شيئى اي هر خملوقى ابيسىت شناخت كامل از آن خملوق داشته ابشيم و آشناىي كامل اب جغرافياى تن سامل نگه

ى ابشد كه خالق هسىت در قرآن كرمي در سوره تني و ابعاد وجودى او را داشته ابشيم خصوصا اگر اين موجود خملوق
 لََقْد َخَلْقَنا» فرمايد:پس از چهار قسم اشاره به شايستگى آن كرده و مى
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ْنساَن ِف َأْحَسِن تَ ْقِوميٍ  پس آن  و اب توجه به اينكه مباحث مربوط به سالمىت در ابعاد رواىن و جسماىن و در «اْْلِ
شناسى است در اين خصوص فرضهاى نظرى هستند كه مهمرتين آهنا مفهوم انساناخالق پزشكى متكى به پيش

شناسى حاكم بر طب كالسيك مهانند ساير علوم توان به آراء و نظرات زايدى اشاره منود. بدون ترديد نوع انسانمى
ى علوم سايه افكنده است. آنچه در اين نوع جديد، انسان شناسى علمى است كه از دوران رنسانس بر متام

ابشد. در خصوص وجود ها مىومرج در انديشهشناسى ابعث اجياد حبران شده است وجود آشفتگى و هرجانسان
شناسى معاصر فاكس شلر در ميان انديشمندان غرىب جزو خنستني كساىن است كه اعالم خطر كرده و حبران در انسان

شناسى متكى به اهليات، نسبت به يكديگر شناسى فلسفى و انسانشناسى علمى، انسانگويد )امروز انسانمى
اعتنا هستند، لذا تصور و تلقى واهى از انسان وجود ندارد( بطور خالصه از آن زمان كه انديشمنداىن مانند سوفون ىب

ه رنسانس پشت سر گذاشته شده است،  و كينه انسان را در زمره جانوران مورد بررسى و مطالعه قرار دادند ات امروز ك



كماكان اتكيد بر تعريف انسان به صورت مادى وجود دارد حىت براى ابعاد غري جسماىن و غري قابل انكار انسان نيز 
 آيد.شناسى غلط از آب درمىشود لذا متام تراوشهاى اخالقى نيز در اين انسانتبيني و حتليل مادى ارائه مى

قرآن از طرف خالق انسان، هسىت و چهره حقيقى و ابعاد وجودى انسان را كامال معرىف كرده  وىل اب توجه به اينكه
است و به سه نكته مهم در خصوص جايگاه انسان اشاره كرده است كه اثرات كاربردى براى نريوهاى پزشكى به 

 ساير موجودات كه در اين ( شناخت ويژگيهاى انساىن و وجه متايز او اب1مهراه دارد و آن سه نكته عبارتند از: 
َلَقْد َخَلْقَنا » فرمايد:سوره تني متذكر شده و مى 4خصوص شايستگى انسان را نسبت به موجودات ديگر در آيه 

ْنساَن ِف َأْحَسِن تَ ْقِوميٍ  )ما انسان را در هبرتين صورت آفريدمي( و اب توجه به اينكه روح و نفس انسان اشرف ارواح  «اْْلِ
دن او اشرف ابدان و تركيب او حمتوى بر مجيع قواى عامل آفريده شده است و هيچ موجودى از و نفوس و ب

موجودات، چه روحانيات و چه جسمانيت و چه جمردات و چه مادايت و چه لطايف و چه كثايف نيست كه در آن 
 توانجممع و تركيب خممر نباشد لذا مى
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َو ِإْذ قاَل » سوره بقره 30گرفت كه انسان موجودى برتر و مقدس و از مهه واالتر خليفه اّلّل است به حكم آيه نتيجه  
من در زمني جانشيىن »و هنگامى كه پروردگار تو به فرشتگان فرمودند:  «رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإِّنِ جاِعٌل ِِف اْْلَْرِض َخِليَفةً 

ل وجود او امانىت است از خدا بنابراين مهيشه ابيسىت در حرفه پزشكى چهار اصل كلى و نيز اينكه ك« خواهم گماشت
ى انسان و زندگى او در نظر داشته است در متامى امور پزشكى مد نظر داشته ابشيم ات هنگام ذيل را كه اسالم درابره

 ختاذ مناييم.تر بتوانيم تصميم صحيح اگريى براى هر انساىن حىت يك فرد ديوانه راحتتصميم

 الف( اعتقاد به هدفمند بودن زندگى مهه انساهنا.

 ب( اعتقاد به ارزمشند بودن زندگى هر فرد.

 هاى فردى.ج( اعتقاد به وجود تفاوت

 هاى خود.د( اعتقاد به تواانىي و آمادگى هر فرد براى اجنام كارهاى متناسب اب تواانىي

ابشد به انسان از كرامت و شرافت خاصى در نظام هسىت برخوردار مى ( كرامت انساىن: از ديدگاه قرآن و رواايت،2
َكِثرٍي   َعلىَو لََقْد َكرَّْمنا َبِِن آَدَم َو مَحَْلناُهْم ِف اْلرَبِّ َو اْلَبْحِر َو َرزَْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت َو َفضَّْلناُهْم » سوره اسراء 70حكم آيه 

ها[ به راسىت ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آانن را در خشكى و دراي ]بر مركب)و  «ممَّْن َخَلْقنا تَ ْفِضياًل 
هاى خود برترى آشكار دادمي.(  ها را بر بسيارى از آفريدهبرنشاندمي، و از چيزهاى اپكيزه به ايشان روزى دادمي، و آن

لف( كرامت ذاتى اي به زابن ساده كرامت در توان اب تدبر در منابع ديىن اين كرامت را داراى دو خبش دانست. اكه مى
ساختار فردى كه خود دو نوع است كرامت ذاتى نوعى و كرامت ذاتى شخصى، كرامت ذاتى نوعى يعىن اينكه 



شده از نريوهاى مادى و معنوى اى قرار داده و انسان موجودى تشكيلخداوند آفرينش انسان را به صورت ويژه
ابيد در البالى اين نريوها، پرورش پيدا كند كه اين طراحى ساختار انسان ابيد در )عنصر گرمى و سردى( است كه 

سونگرى نسبت به انسان پرهيز شود ات معيارهاى اخالقى مناسب متامى امور پزشكى مد نظر قرار گريد و از هرگونه يك
 حال او تبيني شود اما كرامت ذاتى شخصى انسان به اعتبار علم و
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ابشند چراكه هر چقدر معرفت او به خود و پروردگار خود است كه پزشكان مصداق اصلى اين فضيلت و شرافت مى
اين كرامت را در خود پرورش دهند ديگر دچار اشتباهات اخالقى خنواهند شد حىت اگر ابالى سرشان قانون نباشد كه 

 ابشد.مى« ه فقد عرف ربهمن عرف نفس»مصداق اصلى اين كرامت حديث 

ب( كرامت عارضى اي عرضى اي به زابن ساده كرامت در ساختار جهان كه ابز خود دو نوع است كه عبارتند از:  
كرامت عرضى نوعى و كرامت عرضى شخصى. كرامت عرضى نوعى يعىن اينكه خداوند وجود انسان و ساختار 

نسان ابشد و انسان را حمتوى بر مجيع قواى عامل آفريده است ات اب جهان را طورى طراحى كرده كه مهه چيز در اختيار ا
گريى مشروع از متام هسىت در جهت تكامل خود گام بردارد و به هدف هناىي از خلقت برسد بنابراين اصل نيز هبره

و از هاى انساىن به سوى افزايش اين كرامت ابشد هاى پزشكى به خصوص پژوهشگريى در متامى جنبهابيد جهت
رساند مانند پيوند ژنتيكى انسان اب برخى حيواانت خودارى منود  ورود در نوآوريهاىي كه به اين جنبه انسان آسيب مى

كرامت عرضى شخصى به اعتبار تعليم و تربيت هر شخص در راستاى هدف واالى انساىن كه در اين، مهگان برابر 
انساهنا كسى اشرفرت از مهه است كه اعلم و اعرف و كثري النفع و شود كه از بني نيستند لذا از اين بياانت مشخص مى

متفقدتر به احوال مهه خاليق خصوصا بيچارگان، حمتاجان، درماندگان و مبتالاين به امراض و اسقام ابشد كه اين 
 شود. لذا كساىن كه قصد قدم گذاشنت در حرفه طبابت راخصوصيات شامل احوال كسى جزء پزشكان و علما منى

دارند ابيسىت هم مقام فضيلت و شرافت خود را بدانند و هم شرافت و فضيلت كساىن را كه اب آهنا سروكار دارند و  
كدام خري و ثواب زايدتر از اين است كه شخصى مبتال به بيمارى ابشد و از حركت و قيام و قعود و اتيان عبادات 

 عاجز ابشد و شخصى او را معاجله كند.

منزله اىن: حيات انسان در اسالم از ارزش واالىي برخوردار است. قرآن كشنت يك انسان را به( حفظ حيات انس3
مشار آورده است به حكم انبودى مهه انساهنا دانسته مهان گونه كه جنات يك انسان را مساوى اب جنات متامى بشر به

 ِمْن َأْجِل ذِلَك َكَتْبنا َعلى» سوره مائده 32آيه 
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يعاً  ا قَ َتَل النَّاَس مجَِ ا َأْحَيا النَّاَس َبِِن ِإْسرائِيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفساً بَِغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفساٍد ِِف اْْلَْرِض َفَكأمنَّ َو َمْن َأْحياها َفَكَأمنَّ
يعاً  را بدون آنكه كشته ابشد تىن را اي فسادى در زمني، )از براى آن نوشتيم بر بىن اسرائيل كه كسى كه كشت تىن  «مجَِ



طورى  پس گواي كشته است مهه مردمان را و كسى كه زنده گردانيد كسى را گواي مهه مردم را زنده گردانيده است( مهان
كارهاى مناسىب انديشيده است كه به برخى از آهنا بينيم دين اسالم براى حتقق اصل حفظ حيات انساىن راهكه مى

 كنم.اشاره مى

الف( اب وضع قوانني مناسب مانند قصاص و ديه سعى كرده است از بروز دگركشى پيشگريى منايد. جالب آنكه قرآن 
 داند.قانون قصاص را موجب حفظ حيات اجتماعى مى

ابشد )پذيرش اصل مالكيت خداىي( و خود ب( اسالم اب بيان اين حقيقت كه جسم و روح انسان ملك خداوند مى
كس )خود فرد و ساير افراد( سلب نسان بر بدن خويش مالكيىت ندارد، حق هرگونه سوء تصرف در بدن را از مهها

گريى و اقدام ضررآميز در بدن خود را ندارد، قطعا نريوهاى كس حق تصميممنوده است نكته مهم اينكه اگر هيچ
شود شركت منجر به ضرر فورى اي تدرجيى در فرد مى پزشكى كه اب جسم و روان افراد سروكار ندارد نبايد در امرى كه

منايد بلكه ابيد مهيشه حافظ سالمىت و نگهبان حيات انساىن ابشند. بطور كلى اب توجه به مطالب ذكر شده اسالم اب 
سونگرى را براى انسان كنار زده و اب نگرى و يكطرح كرامت انساىن و بيان ابعاد خمتلف وجود انسان هرگونه مادى

شناخت صحيح انسان، حدود و حرمي پژوهش، آموزش و درمان انسان را مشخص كرده و اتمني سالمت جامعه و 
اخالق و ادامه حيات طيبه انساىن را تضمني كرده است كه اين نگرش اسالم، برتر از مدل تفكر زيست پزشكى 

مشكالت فراواىن براى انسان معاصر  ريزبينانه است كه در قرون اخري بر دانش پزشكى جهان مسلط بوده و منجر به
 منامي.خصوصا در زمينه اخالق شده است كه در اينجا به چندين منونه از مشكالت اجياد شده اشاره مى

ها را برانگيزد. يكى از هبرتين شواهد در اين حدود اظهارات دستكاريهاى ژنتيكى ات جاىي كه اعرتاض خود غرىب -1
 ملى اخالق پزشكى فرانسه، ىآقاى ژان ميشو معاون كميته
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ى ارواپ و مشاور ارشد ديوان عاىل كشور فرانسه در ديدار اب آيت اّلّل عضو شوراى مديريت اخالق پزشكى جامعه
به  زاده آملى است )... اگر كاربرد علم پزشكى بدون توجه به معنوايت و مبناى اخالقى ابشد خيلى سريعحسن
توان آن را كنرتل كرد و اي حمدوديىت بر آن قايل شد. ما در فرانسه اب اين شود كه ديگر منىاى خطرانك تبديل مىپديده

شود انساىن را به وجود آورد كه ما گويند اب پيشرفتهاى اخري علم پزشكى و ساير علوم مىكنيم كه مىعقيده مبارزه مى
اند )... زاده آملى فرمودهكند ...( كه در اپسخ ايشان استاد حسناوند خلق مىطالب آن هستيم نه آن انساىن كه خد

كه دهيم، درحاىلدر حال حاضر درخت انسانيت خشك است و ما اب اين قبيل كارها دارمي شاخ و برگش را آب مى
و كجاىي هستيم و نظم   خواهد. اينها ابتدا علوم را متوجه اين نكته بكنند كه اصال ما كيستيمدرخت از ريشه آب مى

 كتاب خلقت را كشف كنند و به ريشه انساهنا توجه كنند سپس به شاخ و برگ بپردازند ...(



قانوىن شدن آاتانزى يعىن كشنت بيماران از روى ترحم كه عمل غري اخالقى است كه در كشورهاى خارجى از  -2
 مجله هلند رايج شده است.

نگر ابعث نگرى: پيشرفت روزافزون علم پزشكى از جهت جزئىيها به جاى كلىنگر در درمان بيمار ديدگاه جزئى -3
شوند كه مهه چيز را در مورد شده ات روز به روز بر تعداد ختصصها افزوده شود. در اين بني فوق ختصصاىن تربيت مى

العه ابشند، شوند كه اگر خيلى اهل مطدانند و در مقابل، پزشكان عمومى تربيت مىجزء كوچكى از بدن مى
طور مهزمان مبتال به مشكل ادرارى و افسردگى ابشد چيز را در مورد مهه چيز خواهند دانست لذا اگر بيمارى بههيچ

دهد متخصص كليه و جمارى ادرار بيشرت به مشكل ادرارى و متخصص روانپزشك بيشرت به افسردگى او امهيت مى
هم ابشد و اب گرفنت دو درمان متفاوت مشكالت ديگرى نيز براى  كه امكان دارد اين دو بيمارى مرتبط بهدرحاىل

 تر شود كه به ژن و دستگاههاى ژنتيكى برسد.قدر ختصصىگراىي آنبيمار به ارمغان بياورد و مهچنني اين ختصص

ه انسان كابشد درحاىلسونگرى نسبت به انسان مىگرااينه اي تكغفلت از درماهناى روحى كه زايده ديدگاه مادى -4
 ابشد كه بعد جسماىن و روحاىنداراى بعد روحاىن نيز مى
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شوند لذا در درمان بيمارى نبايد فقط به بعد جسماىن فرد توجه منود در اين خصوص دكرت آن از مهديگر متاثر مى
ى رفع ان اميدى فردى كه اب مشكالت روحى گويد: )پزشك نبايد برافرانكل بنيانگذار مكتب معنادرماىن مى

درماىن، براساس تعابري و اصالحات خبش استفاده كند. هبرت است اب ابزار روانكند از داروهاى آراموپنجه نرم مىدست
 گاهى روحاىن اجياد كند.(اسالمى، بكوشد براى بيمار تكيه

كالسيك اب ديدگاه جزءنگر خود، بيمارى را صرفا كنرتل اي سركوب عالمي بيمارى به جاى درمان علت آن، طب    -5
داند و چون به ذهن و روان كه احاطه كامل بر جسم دارد توجه الزم را ندارد، ريشه ها مىاى از عالمي و نشانهجمموعه

كند كه اين يك نوع عالمت بيمارى را بر جسم فرد دانسته و تالش خود را صرف كنرتل عالمي درگريكننده آن مى
خبش و ضد ىن است نه علت درماىن كه از نظر اخالقى كار خيلى غلطى است مانند جتويز داروهاى آرامدرما

 افسردگى، كورتيكوتراپى يعىن درمان اب داروهاى كورتوىن و اي سركوب سيستم اميىن بدن به جاى درمان واقعى.

جراحيها برداشنت كيست و برداشنت  هاى غري ضرورى و سودجواينه و هزاران مثال ديگر كه از اين نوعجراحى -6
بردارى، يك پزشك ى مسئله رحمگويد: )درابرهابشد كه در اين خصوص ايوان ايليچ مىرحم )هيسرتكتومى( مى

 آمريكاىي به انم

»James C. Doyle« 



 6284وس آجنلس بيمارستان خصوصى ل 35گزارشى انتشار داده و آشكار كرده است كه در عرض يك سال، در 
اى در رحم حتت ارضهعبيمار بدون كوچكرتين  819رحم از شكم زانن برداشته شده است طبق گزارش خود جراحان 

%( فقط كمردرد 48 /2)اند. قريب نصف زانن عمل شده عمل جراحى قرار گرفته و رحم سامل خود را از دست داده
انن % ز 30ت كه احى آشكار شده اس% موارد اصال دردى وجود نداشته است پس از عمل جر 5 /6داشته و در 

ه است در شان دادفته نهاىي كه پس از عمل جراحى اجنام گر اند. بررسىجوان احساس عاطفى خود را از دست داده
 ز بدن جداا( اصال ضرورتى به عمل نبوده است. خالصه هر چه به دستشان برسد %40نفر ) 2494مورد 

 كنند(مى
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عنوان راحى را بهجر اعمال بكنيم و تداوم پيشنهادها: ما استفاده از ابزار تشخيصى امروز را در حد معقول انكار منى
سالمى بر هت طب اجن در پذيرمي اما ابيسىت اب حركىت نويآخرين راه درمان در موردى كه ضرورت داشته ابشد مى

مى ناى موازين اسالا بر مبر دمان ته و متام قوانني پزشكى و غري پزشكى خو مبناى قرآن كرمي و كالم معصومني قدم برداش
ن شكى ابيسىت چنديموزش پز ويج آطراحى كرده و اصل انساهنا را فراموش نكنيم ات به فرعيات او برسيم لذا مسئوالن تر 

كرامت و   ،نساناواحد درسى به انم اخالق در پزشكى كه شامل فلسفه خلقت انسان و فلسفه ابعاد وجودى 
كان ما شز پبگنجانند و  هاى ذاتى و عرضى او و آشناىي اب احكام فقهى و تقويت بعد معنوى پزشكان و ...فضيلت

ه تشخيص داده و ا از چار راه  را قبل از اينكه به حرفه پزشكى مشغول شوند اب اخالق اسالمى و نبوى آشنا منايد ات
 د هبرتين راه وحدت حوزه و دانشگاه است.نوعان خود لطمه نزنند و اين خو به خود و هم

 منابع:

گزيده اولني االت بر ر، مققرآن كرمي، كتاب اخالق در پزشكى دكرت منصور اشرىف، گنجينه تندرسىت دكرت رضا منتظ
 مهايش ملى مديريت طب اسالمى، جتربيات شخصى خودم
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 هاى ابليىنگريىبر اصول اخالقى تصميمحتليلى مبتىن بر معارف ديىن 

826، سيده مرضيه راهىب825فاطمه رافت
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 مقدمه:

هاى فلسفى، كند در ساير حتليلاست كه كوشش مى« اخالق پزشكى»فلسفه اخالق پزشكى قسمت اساسى از 
از مباحث اخالق درست و اندرست را در حيطه عمل در موضوعات خمتلف درماىن و هبداشىت شرح دهد. اين خبش 

 ابشد.هاى ابليىن بسيار اتثريگذار است، حائز امهيت مىگريىكه در تصميمپزشكى از آجنائى

 روش بررسى:

 اين مقاله اب مرور كتب و مقاالت معترب تنظيم گرديده است.

 نتايج:

 توان به سه حوزه كلى تقسيم منود:نظرايت مطرح در فلسفه اخالق پزشكى را مى

 Applied( و اخالق كاربردى)Normative ethics( اخالق اصوىل اي دستورى)Metaethicsفرااخالق,)
ethics ) 

شوند، مورد بررسى و حبث قرار داده و معاىن آهنا را فرااخالق در حقيقت آنچه را كه مباىن اخالقى از آن نتيجه مى
ابشد اخالق اصوىل اي القى مىسازد. به عبارت ديگر فرااخالق مطالعه منشاء و حمتوى مفاهيم اخمشخص مى

 دستورى، تعيني استانداردها، اصول و قواعد اخالقى و مشخص منودن رفتار درست و غلط را برعهده دارد.

منايد و اخالق كاربردى موضوعات مورد حبث و مباحث مورد اختالف )مانند سقط، ااتانزى و ...( را بررسى مى
 سعى در آانن دارد.

هاى عملى گريىاى براى راهنماىي تصميم( بعنوان وسيلهprinciple -based ethics)اخالق مبتىن بر اصول
 منايند.گريد و به كادر حرف پزشكى در تصميم گريى در مباحث اخالقى مطرح كمك مىمورد استفاده قرار مى

______________________________ 
 (. عضو هيئت علمى )گروه آموزش ماماىي(.1)

 

Email: rafat Email@ yahoo. com 

 (. عضو هيئت علمى )گروه آموزش ماماىي(.2)
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 اين اصول عبارتند از:

 : Autonomyاصل استقالل

هاى حق آزادى اي استقالل يك فرد. حق يك فرد براى اينكه روش درماىن )مراقبىت( را انتخاب منايد كه مبتىن بر ارزش
حمدوديت خارجى و اي القاء و اجبار توسط ديگران است. انتخاب و درايفت مراقبت هبداشىت و درماىن اي فرد، بدون 

هاى بيمار ابشد و بطور آزادانه برگزيده شود )رضايت آگاهانه( و جهت اعمال آزادى رد آن، ابيد مهاهنگ اب ارزش
ر به يك حنوه عمل خاص گردد و نه قيدوبند خارجى عمل، فرد ابيد قادر به تفكر و بررسى موثر بوده، نه به زور وادا

وى را در انتخاب حمدود منايد. داشنت تواانىي تفكر در بررسى موثر، مستلزم سطحى از درك عقالىن و قابليت اعمال 
 ابشد.آن درك مى

ت. به هاى بيمار برخالف قضاوت خوب پزشكى نيسمعناى در نظر گرفنت خواستهابيد به خاطر داشت استقالل به
شده را نپذيرد اما داراى اين حق نيست كه هر درماىن را كه مايل عبارت ديگر بيمار اين حق را دارد كه درمان توصيه

 است بگريد.

 : Beneficenceاصل سودمندى

دهد، خوب عمل كن اي بني منافع و مضرات عمل تعادل برقرار كن و طيف وسيعى را شامل اين اصل دستور مى
 كند.هنايت راحىت و آسايش مددجو را اتمني مى شود كه درمى

 : Non -maleficienceاصل زاين نرساندن

ابشد. سوگندانمه بقراط مى« اجنام كار نيك و عدم رساندن زاين»اين دو اصل مبناى مراقبت پزشكى و اي مهان اصل 
ن به يك هدف مطلوب به در كارهاى ابليىن گاها ممكن است درجات متغريى از آسيب و زاين به منظور رسيد

مددجو حتميل شود. مانند اعمال جراحى )اي ابليىن متعدد( كه فوايد ابلقوه آهنا بر خطرات و عواقب منفى احتماىل 
هاىي كه شايد بيشرتين آهنا برترى دارد. اجراء شديد اصل زاين نرساندن ممكن است. پرسنل را از اجنام اعمال و درمان

 زدارد.نفع بيمار در آن ابشد، اب

 : Confidentialityاصل رازدارى

كند داراى اين حق است كه مطمئن شود اطالعات اى در گروه پزشكى ارتباط پيدا مىبيمارى كه اب يك فرد حرفه
 مبادله شده در طى اين تعامل،
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اد بيمار و پزشك ضرورى است و مانع ابشند. حق خصوصى بودن، جهت ارتباط بر مبناى اعتمخصوصى مى
 شود ات پزشك اطالعات مربوط به بيمار را فاش منايد.مى

در گذشته حبث ضرورت حفظ اسرار بطور مطلق و حتت هر شرايطى بود و ان شاء آن را در هيچ موردى قابل قبول 
ت موازين اخالقى و خوددارى از ذكر توان اب رعايدانستند اما امروزه آجنا كه اپى مصاحل جامعه در ميان است مىمنى

 موارد غري ضرورى اي اعالم علىن آن، تنها در حدود لزوم اب افراد و مراجع ذى صالح افشاء منود.

 قانون جمازات اسالمى: 648طبق ماده 

سپرده  منزله امانىت است كه نزد شخص امنيدر اعتقادات اسالمى نيز رازدارى به معىن امانتدارى است و راز بيمار به
 شده است. در قانون جمازات اسالمى و منشور حقوق بيمار نيز التزام به اين وظيفه اخالقى اتكيد شده است.

 : Fiduciaryاصل ارتباط و مهراه اب اعتماد

ارتباط بني صاحبان حرفه پزشكى و مردم عهدى است بر مبناى اعتماد و اطمينان بني دو طرف. هم مددجو و هم 
هاىي هستند. رازدارى و رضايت آگاهانه دو تظاهر از اين نده در اين ارتباط داراى حقوق و مسئوليتكنپرسنل مراقبت

 ابشد.ارتباط بر مبناى اعتماد مى

 : Veracity fidelityاصل راستگوىي و وفاى به عهد

متام مددجواين بدون  ابيست ابپردازد. برطبق اين اصل مىطرىف در انتخاب و درمان بيماران مىاين اصل به رعايت ىب
تبعيض، جدا از نژاد، مذهب، رنگ پوست، وضعيت اقتصادى و ... رفتار يكساىن داشت و وقت مساوى براى مهه 

 صرف كرد.

 : Informed consentاصل رضايت آگاهانه

اين اصل عبارت است از پذيرش بيمار در مورد مداخله پزشكى پس از توضيح كاىف راجع به ماهيت مشكل، 
گريد. انتخاب و درايفت منشاء مى« استقالل»هاى درماىن جايگزين. رضايت آگاهانه از مفهوم ت، فوايد روشخطرا

رضايت آگاهانه فرايندى است كه شامل تبادل اطالعات »طور آزاد برگزيده شود. مراقبت )و درمان( اي رد آن ابيد به
 «د.ابشگريى آگاهانه مىدر جهت رسيدن به درك متقابل و تصميم
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توانند كمك كنند، تصميمات پزشكى ابشند وىل در اصول فوق در كل اصول قابل قبول و نوعا در شرايط متفاوت مى
 توانيم راهكارى در مباحث اخالق پزشكى بيابيم.شرايط مشكل اب اتكاء تنها بر اين اصول منى

اي خودخمتارى آنچه در اسالم مورد قبول است نه خودخمتارى و نه خودحمورى و نه بطور مثال در ارتباط اب اتونومى 
شرطها و شرايط خاص خود. اسالم شاخص است آن هم اب پيش« اختيار فردى»قيدوشرط بلكه آزادى فردى ىب

 اختيار انسان را بسيار مورد اتكيد قرار داده است.

 گريد، چون خمتار است.ت و حتت تعليم معلمان اهلى قرار مىاز ديدگاه قرآن انسان مسئول است چون خمتار اس

است. در اسالم خداوند انسان را « وسعت حقوق فرد»هاى فلسفى خمتلف يكى ديگر از نكات تعارض ديدگاه
هاى فلسفى به علت عدم توجه ترين حوزه حقوقى آفريده است. در برخى از ديدگاهداراى ابالترين شان و داراى وسيع

گردند. بر اين گريند و شئوانت درازمدت او فدا مىمدت او مالك عمل قرار مىن واقعى انسان، شئوانت كواتهبه شا
اساس است كه بعنوان مثال در برخى جوامع ااتانزى جايز است وىل در فرهنگ اسالمى كه متام موجوديت انسان را 

او امانت است( به صرف خودخمتارى جماز به صدمه دانند، انسان )كه داراى روح اهلى است و جسم نزد جسم او منى
كه « رضايت آگاهانه»است. « معرفت»شرط هاى اختيار فرد در اسالم ابشد. يكى از مهمرتين پيشزدن به خود منى

 معىن خواهد بود.شود جز اب معرفت و شناخت واقعى انسان و غايت او ىبالزمه اصلى براى حفظ اتونومى مشرده مى

است. اختيار هر فرد حمدود به فضاى حقوق خود اوست و لذا تعارض اي تقابل اب « حوزه اختيار فرد» مساله ديگر
ابشد كه اسالم به هيچ وجه سقط مى« سقط جنني»حقوق جامعه و اطرافيان قابل قبول نيست. مثال ابرز اين مساله 

 جنني را )جبز در شرايط خاص( به صرف

 18ص: ، 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

اى داند نتيجه اينكه هر انساىن نسبت به ميزان آزادى از جربها و نسبت به معرفت خود در مرتبهاختيار مادر جايز منى
 از اختيار قرار دارد.

ها هاى ما اب ساير ديدگاهگريىدر ارتباط اب اصل نفع و عدم ضرر اگر نفع را صرفا مادى و دنيوى بدانيم تصميم
بر مبناى مكتب اسالم، در پى ريزى سعادت انسان ابيد زندگى دنيوى و اخروى او را در نظر  متفاوت خواهد شد. 

گرفت. هدف غاىي و حقيقى انسان از ديدگاه قرآن تشبيه به صفات خداوند و ختلق به اخالق و صفات اهلى است. 
از سوى ديگر نفع و ضرر امورى  سازد.اى است كه نفع از ديدگاه اسالم را اب برخى جوامع غرىب متمايز مىاين نكته

سازد. اينجاست كه اساس آهنا را اب مشكل روبرو مىگريى ىبنسىب هستند و اين امرى است كه در برخى موارد تصميم
 براى شناساىي دقيق وضعيت اخالقى افعال، حمتاج وحى هستيم.



جامعه است كه يك الزام عام و مهگاىن  ترين مفهوم ارزشى دردر مقوله عدالت نيز از ديدگاه اسالم، عدالت گسرتده
منايد. اساسا عموميت و فراگريى در مفهوم عدل كه برخى كماالت انساىن الزام قطعى براى افراد اجياد منىدارد. درحاىل

هنفته است و عدىل كه اختصاصى ابشد، عدالت خنواهد بود شرط حتقق در عدالت فردى، در نظر گرفنت مهه اجزا و 
 ه است.مصاحل متشكل

در عدالت اجتماعى، فراگريى مهه افراد و فراگريى مهه مصاحل ضرورت دارد و به نوعى عدالت اجتماعى، تعميم 
عدالت فردى است. الذام عام و نگرش فراگري به مهه جامعه و مهه مصاحل، اين است كه فرد از تنگناهاى فردى و 

واسطه جامع نسبت به مهه مصاحل داشته ابشد، اثنيا بهاى خويش خارج شود. چنني فردى ابيد اوال معرفىت سليقه
شوند  وسعت وجودى، نسبت عام اب مهه اين مصاحل و افراد داشته ابشد. لذا معيارهاى عدالت و جمرى آن مطرح مى

هاى كه در مكاتب خمتلف متفاوت هستند در هر حال ما براى كنرتل اخالقى انگزير به طرح اصول و چارچوب
 يم و اجياد نظام اخالقى مدون در اين حيطه يك ضرورت است.راهنماىي هست
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 گريى:نتيجه

فرهنگ اسالمى اب اصول اخالقى مطرح در اخالق پزشكى سازگارى دارد، اما از اصول اخالقى جامعى برخوردار 
 است كه اين اصول در آن بسته ابيد تفسري گردند.

اى  هاى ديگر دارد. لذا تعيني راهكارهاى عمدهاز موضوعات نظرات جامع و گاه متفاوت اب فرهنگ اسالم در هريك
 ايبد. اين راهكارها عبارتند از:اى مىهاى مشكل كمك كنند ضرورت ويژهگريىكه بتوانند پزشكان ما را در تصميم

 هاى ديىن فرداعتقادات و ارزش -1

 .(قوانني عمومى )فقهى، مدىن و .. -2

 اىراهنماها و قوانني حرفه -3

 هاى اخالقىمباىن فلسفى و چارچوب -4

هاى فلسفه و اخالق اسالمى اب فلسفه و اخالق در غرب تعامل پزشكان اب اب توجه به فرهنگ اسالمى و تفاوت
نظام اخالقى گذارى اصوىل يك فقها، حكما، فالسفه، اخالقيون و انديشمندان علوم مرتبط در اين حوزه براى اپيه

 ابشد.هاى پزشكى ضرورى، اتثريگذار و ارزمشند مىپزشكى اسالمى مدون و مشرتك براى تصميم گريى

 منابع



هاى نوين در اخالق عملى. پژوهشگاه علوم ها و كاوشچالش -اسالمى، حممد تقى و مهكاران. اخالق كاربردى -1
 1386 -قم -و فرهنگ اسالمى

 .1382. مرتمجان بيگوند، فرهنگ و ديگران. نسل فردا. هتران 2000هاى زانن نواك بيمارىجااناتن، برگ.  -2

نژاد، على و مهكاران. كتاب مري. . مرتمجان يزدى1999هاى زانن دنفورث دنفورث، ديويد. ماماىي و بيمارى -3
 .1382هتران. 

 1387هتران.  -حكمت -ريچلز؛ جيمز. فلسفه اخالق. ترمجه آرش اخگرى -4

هاى زانن كيستنر. مرتمجان قاضى جهاىن، هبرام و ديگران. انديشه كنث جى، رااين و ديگران. اصول بيمارى  -5
 .1379روشن. هتران. 

براى فردا. هتران.  -الرجياىن، ابقر. پزشك و مالحظات اخالقى. جلد اول: مرورى بر مباىن اخالق پزشكى -6
1383 
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 الرجياىن، ابقر. پزشك و مالحظات اخالقى. جلد دوم: موارد كاربردى. براى فردا. هتران. -7

1383 

 1379حممد رضاىي، حممد. انتشارات دفرت تبليغات اسالمى حوزه علميه قم.  -8

 1380مصباح يزدى، حممد تقى. فلسفه اخالق. امريكبري. هتران.  -9

 1368. هتران. مطهرى، مرتضى. فلسفه اخالق. صدرا -10

 1383ويليامز، برانرد. فلسفه اخالق. دفرت نشر معارف. قم.  -11

مور. مرتمجان نريومنش، شريين و ديگران، موسسه فرهنگى  -هاى زانن و زاميان هكرهكر، نويل. اصول بيمارى -12
 .1378انتشاراتى سيميا. هتران 
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 هاى پرستارىدر مراقبتحفظ قلمرو انساىن 



829، خمتار يعقوىب828، گلرخ مريدى827حممد فتحى
 

 چكيده

عنوان وا و ... را به، آب، هاى از زمنييكى از نيازهاى انسان، نياز به قلمرو است كه از طريق آن فرد اي حيوان انحيه
اشته ابشد دآرامش  نيت واحساس امكند اب تعيني حمدوده آن ماميلك احنصارى خود دانسته و از آن دفاع و سعى مى

لمرو مانند دوده قحمط اب دهد. و برآورد شدن نيازهاى مرتبو مانند ساير نيازهاى ديگر به رفتار انسان شكل مى
يسىت ابرواىن  سمى وشود و براى تداوم سالمت جخلوت، امنيت، استقالل و هويت موجب ثبات سيستم انساىن مى

 برآورد شود.

يت بيمارى و ت و كيفماهي ه افراد جامعه هستند كه قلمرو انساىن و فضاى شخصى در آهنا به دليلبيماران از مجل
اجم به قلمرو حتمال هتاكند. بسرتى شدن لزوم بسرتى شدن در حميطى انآشنا به انم بيمارستان امهيت خاصى پيدا مى

كاهش داده و   ل او راستقالادهد و اميىن و انپذير است( را افزايش مىشخصى )كه گاه جتاوز به اين حمدوده اجتناب
اى و ، حماورهس، عيىنورت ملمنايد و اين عدم رعايت ممكن است به صبيمار را به درجاتى دچار نگراىن و اضطراب مى

 ... ابشد.

قيق و تتبع از به حتعه نياستفاده از چارچوب نظرى اب تكيه بر فرهنگ كه مذهب جزء و اساس آن است براى هر جام
شته ابشد، اما  سشگر داىن پر دارد. اگر چه پرستار ابيد داراى نگرش كلى نسبت به انسان و حميط بوده و مهواره ذه

انپذير است. كتفكي نگرى، يك ديدگاه فلسفى است كه در آن متام خصوصيات انسان و حميط وابسته به هم وكل
 بنابراين درك

______________________________ 
 عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى كردستان. (. مرىب و1)

 

Email: fathi sanan@ yahoo. com 

 (. مرىب و عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى كردستان.2)

 (. مرىب و كارشناس ارشد پرستارى دانشگاه علوم پزشكى كردستان.3)

                                                           
 (. مربى و عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى كردستان.1)  827

Email: fathi sanan@ yahoo. com 
 (. مربى و عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى كردستان.2)  828
 (. مربى و كارشناس ارشد پرستارى دانشگاه علوم پزشكى كردستان.3)  829
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هاى پرستارى قابل امهيت است و به وسيله هاى پرستارى و پژوهشقلمرو در مراقبتنيازهاى انساىن از مجله حمدوده 
هاى توان مراقبتهاى خمتلف پرستارى اب توجه به ديدگاههاى فلسفى و اعتقادى غىن اسالم مىحتقيقات در زمينه

كننده حمدوده امل خمدوشپرستارى را اب توجه به ارزشهاى مددجو در جامعه اسالمى به كار برده و در اصل مقاله عو 
هاى ديىن مورد حبث و قلمرو بيمار و مهچنني تدابري پرستارى در مورد حفظ حمدوده قلمرو انساىن اب أتكيد بر آموزه

 بررسى قرار گرفته است.

 هاى كليدى:واژه

 هاى پرستارىمراقبت -انسان -قلمرو

 مقدمه:

)ص( را حتقق ارزشهاى معنوى و تعميم مكارم اخالقى بدانيم  اگر فلسفه اصلى خلقت انساهنا و رسالت اصلى پيامرب 
بيىن توحيدى و التزام عميق به ابورها و ارزشهاى عنايت ويژه به جهان« اىن بعثت ال متم مكارم االخالق»كه فرمود: 

 (.1گردد )فردى در اين راستا برخوردار مىواالى اسالمى، از امهيت و اولويت منحصربه

اهلى حفظ حرمت و ارزش انسان است و رعايت شخصيت انساىن بيمار از حيث ابورها، فرهنگ و از مجله واجبات 
( يكى از آداىب كه اسالم به رعايت 2اعتقادات و ضوابط اخالقى عامل بسيار مهم و اساسى در هببود بيمار است )

كار و اقامت ديگران و سالم    آن اهتمام ورزيده رعايت قلمرو شخصى، اجازه خواسنت براى داخل شدن به منزل، حمل
اى و علمى و اعتبار قائل شدن براى مهنوعان كه مورد مراقبت كردن بر اهاىل آن است و اب در نظر گرفنت نكات حرفه

گريد. و اسالم عزيز از چهارده قرن پيش اين آداب را به پريوانش ابشند رعايت حمدوده قلمرو آهنا مورد توجه قرار مىمى
هاىي كه متعلق به مشا نيست، داخل ايد به خانهفرمايد: اى كساىن كه اميان آوردهيبا و نيكو كه مىآموخته و چه ز 

 (.3نشويد ات اذن بگرييد و بر اهل آهنا سالم كنيد و اين براى مشا هبرت است ات پند بپذيريد )

ابشند كه اب رعايت آن از مى از طرىف افراد انساىن در هر خبشى از طيف سالمىت قرار داشته ابشند، داراى حقوقى
 ويژه مراقبني هبداشىت درماىن احساس رضايت وطرف ديگران به
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( حقوق يك بيمار عبارتست از تكاليفى كه يك مركز درماىن در قبال بيمار به عهده دارد. به 4امنيت خواهند منود )
هاى جسمى، رواىن، معنوى و اجتماعى مشروع و معقول است كه به صورت بيان ديگر، حقوق بيمار رعايت نياز 

 (.5ابشد )استانداردها، قوانني و مقررات درماىن تبلور ايفته و تيم درمان مسئول و مؤظف به اجراء و رعايت آن مى



 قلمرو و قلمروگراىي:

كنند. دانند و در آن تصرف مىن مىوهواست كه گروهى از موجودات آن را از آن خودشاقلمرو قسمىت از زمني، آب
شود كه خود را مالك آن داند و در قبال جتاوز واسطه آن موجود مدعى حميطى مىقلمروگراىي رفتارى است كه به

به اين مفهوم توجه شده است. قبل از اين اتريخ قلمرو   1920كند در مورد انسان از سال ديگران از آن دفاع مى
اى مطرح بوده است، امروزه انسان داراى حمدوده قلمرو و طبع قلمرو طلىب است. عدهگراىي در مورد حيواانت 

كنند. نياز به قلمروطلىب شديدا در قلمروطلىب را در انسان ذاتى و بعضى اكتساىب و برخى هر دو وجه را مطرح مى
، امنيت و اميىن را در فرد برآورد  گذارد. اين نياز به درجات خمتلف احتياج به داشنت خلوت، تنهاىيرفتار انسان اثر مى

 (.6كند )

نويسد كه قلمروطلىب در پى بدست آوردن چهار مفهوم امنيت، خلوت، استقالل و هويت ( مى2008هايرت )
 (.7ابشد و براى امين و سامل بودن فرد ضرورى است )مى

 انواع حمدوده قلمرو انساىن:

كند كل فرد اي گروه تعلق دارد. انسان در دوران جنيىن احساس مىء است كه به يك اى از فضا اي شىحمدوده منطقه
كند جهان جزء قلمرو اوست و اب حميط رحم مادر متعلق به اوست و احساس امنيت دارد و در زمان تولد حس مى

ساس توجه به عدم تسلط او بر مهه چيز تدرجيا از حمدوده بدن خود آگاه شده لذا سعى دارد اب تعيني قلمرو خود اح
توان عنوان مركز مى( اب در نظر گرفنت فرد به8امنيت و آرامش داشته ابشد كه يكى از نيازهاى رواىن هر فرد است. )

 چندين حمدوده را مشخص كرد:

 هاى اجتماعى است.( حمدوده رواىن: جتارب فرد از خويش، شناخت نگرشها، عقايد، ارزشها و موقعيت1
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( حمدوده فيزيكى )جسمى(: فضاىي است كه بالفاصله بعد از پوست در خارج از بدن او قرار گرفته و اب خود فرد 2
شود. اين فضا از نظر شكل و ابعاد در حال حركت است و مرز قابل رؤيىت ندارد و فضاى شخصى نيز انميده مى

لوى بدن و پشت سر بيشرت است. چنانكه اگر در هاى بدن كمرت و در قسمت جبسيار متغري است و در كناره
كنيد از او فاصله بگرييد. شويد اما در پشت سر و جلو سعى مىاتوبوس هپلو به هپلو اب كسى قرار بگرييد انراحت منى

(9) 

انند اى است كه ورود به آن براى افراد خمتلف آزاد است وىل ابيد شرايط آن را آماده كند م( حمدوده عمومى: حمدوده3
 ها و غريهمساجد، اپركها، كتاخبانه



اى است كه ورودش فقط براى افراد خاص آزاد است و ممكن است داراى ( حمدوده خانگى )خصوصى(: حمدوده4
 ابعاد خمتلف ابشد مانند خانه، قبيله و كشور

كند. نواحى مركزى مىفضاى شخصى )حميطى( مهچون يك اتمپون عمل كرده و حميط مركزى را از هتاجم حمافظت 
حمدوده و براى فرد امهيت خاص دارد و مايل است آن را حفظ كند. در حيواانت زماىن كه قلمرو و به خصوص انحيه 

مركزى مورد هتاجم قرار گريد حيوان براى دفاع از آن انرژى بيشرتى مصرف كرده كه البته مشابه اين امر در انسان نيز 
 شود.ديده مى

 شود:ظر فاصله به چهار دسته تقسيم مىفضاى شخصى از ن

 سانتيمرت است. 45 -7 /5فاصله صميمى: فاصله بني دو نفر است كه معموال حدود  -1

 مرت است. /2 -0 /5فاصله شخصى: حدود  -2

 مرت است. 3 /6ات  1 /2فاصله اجتماعى: حدود  -3

 (6مرت است. ) 3 /7فاصله مهگاىن: بيش از  -4

 حفظ قلمرو العمل افراد براىعكس

عوامل خمتلفى مانند سن، جنس، فرهنگ و وضعيت سالمت در تعيني ديدگاه يك فرد نسبت به فرد ديگر در تعيني 
طور مكرر از طريق كادر درمان در معرض ( و بيماران به دليل بيمارى و بسرتى شدن به7حمدوده قلمرو مؤثر هستند )

 هتاجم به قلمرو انساىن و فضاى شخصى
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گردند و موجب اختالل و افتد و مستعد اضطراب مىگريند. هويت، استقالل و امنيت آهنا در خطر مىقرار مى
دهد ( و افراد براى حفظ حمدوده قلمرو كه اسرتس انشى از هتاجم را كاهش مى10شود )نظمى در تعادل رواىن مىىب

 ه:دهند از مجلالعمل نشان مىعكس

الف( دفاع از قلمرو: اين رفتار ممكن است در مقابل يك هتاجم اي در اثر يك هتديد احتماىل بروز كند ات از هتاجم به 
حمدوده قلمرو پيشگريى شود، مثل يك رفتار مسبليك نوشنت اسم روى در منزل، استفاده از عالمت اپركينگ 

كردن كه حاكى از مالكيت هاى چهره، مثل خريه نگاهخصوصى، اي كشيدن حصار در اطراف ديوارهاى منزل و نشانه
 فردى است.



كند. مثل اينكه ب( اجازه ورود به قلمرو: در اين رفتار، فرد امكان ورود به قلمرو را اب فراهم كردن شرايطى اجياد مى
 شويد.زنيد اي اب كارت شناساىي وارد كتاخبانه مىقبل از ورود در مى

كند اي حملى را ىب: در اين رفتار، فرد براى حفظ حمدوده قلمرو از متاس فيزيكى اجتناب مىگريى و انزواطلج( كناره
دهد. گاهى افراد براى حفظ حمدوده خانگى از ديگران  براى حفظ امنيت و استقالل داخلى به خود اختصاص مى

مثل حفاظت از خود در گريى جسمى، گريى ممكن است جسمى اي روحى ابشد. كنارهكنند. كنارهگريى مىكناره
گريى روحى در مورد افرادى است كه از حضور در مجع احساس برابر صداهاى انهنجار اي حركات انموزون، كناره

 كنند.آرامش منى

بيشرت « خودخمتارى»كند كه در آن احتياج به حفاظت د( توسعه قلمرو: يك حمدوده، زماىن نياز به گسرتش پيدا مى
افزايش فضاى فيزيكى مثل زمان جنگ و مبباران افراد برخى از شهرها، در مناطق حومه خانه شود و شامل احساس مى

 شود.خرند اي داشنت فرزند بيشرت براى دوران ساملندى و موقعيت اجتماعى مىمى

فعى  آميز: وقىت ورود به حمدوده قلمرو اب رعايت مقررات اي اب توجه به طرح قبلى ابشد، حالت تداه( تعامل مساملت
 گردد. مثل مراجعه به كتاخبانه در ساعت مقرر.كمرت مى

 امهيت قلمرو در پرستارى:

پزشكان و پرياپزشكان ابيد اب اطالع از جو فرهنگى جامعه خود و نيز اب آشناىي اب دين و فرهنگ و اعتقادات مردم 
 جامعه خود، آداب ورود به قلمرو افراد را
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بشناسند و درايبند كه در بسيارى از موارد در ورود به اين قلمرو حمرم نيستند و ابيد امر معاينه و درمان را به مهكار 
نويسد بيماران نياز دارند كه در موقع معاينه و ( مى1385( ساملى )11ديگرى كه مهجنس بيمار است واگذار منايد )

. بيمارى كه در متام طول زندگى خود به اصوىل معتقد بوده و آهنا را طول بسرتى در بيمارستان قلمروشان حفظ شود
 (12زاست )به كار برده حاال اب موقعيىت روبرو است كه برايش انمطلوب و تنش

ابشد و مهني عامل رفتار هتامجى را بر عليه او افزايش موقعى كه بيمار هوشيار نيست قادر به حفظ شخصى منى
شود. البته عقايد، ارزشها و هنجارهاى ى ذهىن نيز ديده مىماندههوش و عقبد بيمار ىبدهد. اين وضع در مور مى

(. پرستار ابيد به صورت 12گذارد )العمل افراد نسبت به هتاجم به حمدوده قلمرو اثر مىحاكم بر جامعه بر عكس
 فضاى پريامون وى بررسى منايد.مكرر نيازهاى حمدوده قلمرو را اب سوال كردن از بيمار، مشاهده منودن حميط و 



و در صورت نياز به بسرتى شدن الزم است نه تنها به حمدوده قلمرو وى هتاجم نكند بلكه در حفظ آن به بيمار  
( و مهكاران 1383( دادخواه )7شود )كمك كند و در اين صورت نيازهاى ايشان أتمني و ارتقاء سالمت فراهم مى

هاى علمى و جترىب خود سعى در رفع نيازهاى بيماران منوده و ن اب استفاده از اندوختهنويسند، پزشكان و پرياپزشكامى
منايند سالمت را به بيمار برگردانند و براى نيل به آن ضمن توجه كاىف به سالمت بيماران به اب متام توان خود تالش مى

االمكان حميطى را ات و ارزشهاى آانن حىتنياز معنوى و ديىن او هم توجه كرده و اب احرتام به احساسات و اعتقاد
فراهم كنند كه بيمار بتواند فرائض مذهىب خود را اجنام دهد و توجه داشته ابشد كه اجنام احكام شرعى راهگشاى 

توجهى به آن احساس عدم سالمت و آسايش روحى، اجتماعى و درنتيجه هببود وضع جسمى بيماران بوده و ىب
(. بيماران به دليل بيمارى و بسرتى شدن به كرات از طريق كادر درمان در 13د داشت )امنيت را به دنبال خواه

 گريند.معرض هتاجم به قلمرو انساىن و فضاى شخصى قرار مى

گردند و البته گاه جتاوز به اين حمدوده افتد و مستعد اضطراب مىهويت، استقالل و امنيت آهنا در خطر مى
 اى عادى شده كه پرسنلى اين اعمال به اندازهانپذير است. اما گاهاجتناب
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كنند. مثال بيمار را اب مشاره ختت صدا درماىن آن را يك هتاجم اي جتاوز به حرمي و حمدوده قلمرو بيمار حمسوب منى
كنند و وسايل مددجو را بدون اجازه جاجبا مى كشند،بندند، اپراوان منىكنند، در را منىزنند، خودشان را معرىف منىمى

 كنند.اسرار بيمار را پيش ديگران ابزگو مى

در پژوهشى حتت عنوان بررسى ميزان احرتام به حمدوده قلمرو و حقوق بيماران در بيمارستاهناى شهر سبزوار اجنام شده 
از سوى كاركنان درماىن مورد توجه قرار   درصد از بيماران بيان داشتند كه حقوق و قلمرو آانن اغلب اوقات 57 /5

درصد از حلاظ توجه و  42 /5درصد از بيماران از حلاظ توجه و احرتام به قلمرو روحى رواىن و  34 /5گرفته است. 
 (14اند. )احرتام به قلمرو جسمى و فيزيكى خود در اغلب اوقات ابراز رضايت كرده

 چند سوال مهم

نوع و يك انسان نيازمند كه اگر خود دانش، و توان اجنام آن را عنوان يك همن را بهآاي ما پرستاران مددجواي -1
 كنيم؟داشت به ما نيازمند نبود درك مى

 سازمي؟آاي بيمار را به حقوق خود آشنا مى -2

 شود؟طور كامل رعايت مىآاي حقوق بيمار به -3

 كنيم؟ى اميىن بيمار و حمدوده قلمرو وى را رعايت مىويژه پروسيجرهاى هتامجهاى خمتلف بهدر اجنام مراقبت -4



ابعاد « متامى»كند اتكيد آن بر روى كل هاى هبداشىت جدا مىها حىت حرفهآنچه كه پرستاران را از ساير رشته -5
 ابشد؟وجودى انسان است و توجه آن فقط بر روى بيمار اي اختالالت بدىن منى

 ه قلمرو:تدابري پرستارى در مورد حفظ حمدود

 * متعلقات بيمار را بشناسد و به او حق دهيد از حقوقى كه دارد استفاده كند.

 * تصميمات در مورد فضاهاى شخصى فرد را به عهده خودش بگذارد.

 عنوان فرد به او احرتام بگذاريد و كليه كارهاى پرستارى را برايش توضيح دهيد.* به
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 مددجو را به مدت طوالىن به هيچ وجه بدون پوشش نگه نداريد.* 

 * حالت خلوت مددجو را حفظ كنيد.

 * افرادى را كه به حمدوده قلمرو حساس هستند در حني مراقبتها در نظر داشته ابشيد.

 * به حمدوده بيمار و متعلقاتش احرتام بگذاريد و از بيمار براى اجنام كارها اجازه بگريد.

 اىي كه مستلزم متاس نزديك اي بدىن اب بيمار است خيلى سريع به اپاين برسد.* كاره

 العمل مددجو توجه كنيد و كارها را براساس فرهنگ حاكم بر جامعه اجنام دهيد.* در كليه اقدامات به عكس

ايشان سروكار دارمي « جسم، روان، اجتماع و معنويت»ابيد به ايد داشته ابشيم كه ما اب انسان و ابعاد خمتلف وجودى 
كند خوددارى و پيشگريى كنيم و آنچه ابيد از هرآنچه احساسات و دركهاى غري مؤثر و غري ضرورى را تقويت مى

نياز اين موارد ابشد را افزايش دهيم، الزمه و پيشالزمه رشد و ترقى و تسريع در هببودى و ارتقاء سالمت و زندگى مى
شود و حضرت على )ع( در رابطه اب روابط مبتىن بر اعتماد و اعتبار حاصل مى اميىن و آسايش مددجو است كه اب

فرمايند؛ براى اينكه مردم امين ابشند، ابد غرورت، اميىن، رعايت حقوق، و تعامل ديگران چه زيبا و ابمفهوم مى
وبردن خشم خود را جوشش خشمت، جتاوز دستت، تندى زابنت را در اختيار خود گري و اب پرهيز از شتابزدگى و فر 

دالن سعداي كه ملك وجود ( به جان زنده15آرامش ده ات خشم فرو نشيند و اختيار نفست در دست تو ابشد. )
 نريزد آنكه دىل را از خود بيازارى
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 قرآن كرمي و سوگندانمه پزشكى

 ، علريضا ملكى831، سهيل اميد ماليرى830دواتى دكرت على

 چكيده

شوند. از التحصيل شده و درصد بسيارى جذب ابزار كار مىساالنه ميليوهنا نفر پس از حتصيل در دانشگاهها فارغ
ابشد. لذا اپيبندى به هاى رشته پزشكى مىآموختهتوان گفت خطريترين مسئوليت بر دوش دانشاين بني به جرأت مى

اى به قدمت حرفه پزشكى دارد. توان گفت سوگندانمه پزشكى اترخيچهمسائل اخالقى اب اين رشته عجني گشته و مى
ترين آهنا را به بقراط نسبت داد. اب ظهور و گسرتش اسالم توجه ها شايد بتوان مشهورترين و قدميىاز ميان سوگندانمه

ه شد طورى كه طبيبان انمدارى از مجله رازى، بوعلى سينا، بيشرتى به مقوله اخالق پزشكى و تعهد به سوگندانم
شك تعاليم ارزنده اسالم و جتلى معارف و اهوازى و ... سرآمد علم پزشكى و مروج اخالق پزشكى شدند. ىب

برنده اين حتوالت و سرلوحه پزشكان اتريخ اسالم بوده است. حال آاي اب توجه به  اخالقيات در قرآن كرمي، پيش

                                                           
 (. عضو هيات علمى دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد.1)  830

Email: a davati@ yahoo. com 
 (. دانشجوى پزشكى دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد2)  831



سازى انسان مهچنان ابيد به سوگندانمه گذشته اكتفا منود؟ آاي علم پزشكى و پديد آمدن مسائل نو مثال شبيهگسرتش 
 دهد؟هاى اخالقى پزشكى امروزه را پوشش مىسوگندانمه امروزى مهه جنبه

 روش بررسى:

گسرتش علم و فرهنگ، احرتام شود از مجله:  در اين پژوهش ابتدا مفاهيم اخالقى كه از سوگندانمه بقراط استنباط مى
به مقام استاد، هنى از سقط جنني، عفت و اپكدامىن، حفظ اسرار شخصى ديگران را استخراج كرده و سپس در قرآن  

 پردازمي.كرمي كه گنجينه كاملى است به جستجو مى

 نتايج:

 33ات  21ران، آايت سوره مبارك آل عمران توصيه به حفظ اسرار شخصى بيما 118سوره مبارك حترمي و  3آيه 
 سوره مبارك نور توصيه به عفت و اپكدامىن در مهه

______________________________ 
 (. عضو هيات علمى دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد.1)

 

Email: a davati@ yahoo. com 

 (. دانشجوى پزشكى دانشكده پزشكى دانشگاه شاهد2)
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سوره مبارك بقره اشاره به جايگاه مقدس علم و استاد و احرتام صاحب علم نزد خدا دارد. در آخر  31كارها، آيه 
 شود نگاشتيم.اى از تعليمات اخالقى قرآن كه در سوگندانمه بقراط ديده منىهم گوشه

 گريى:نتيجه

سوگندانمه كامال اسالمى و منطبق بر آايت اب توجه به عظمت قرآن و غىن بودن آن از تعاليم اخالقى جاى خاىل يك 
 قرآن كامال حمسوس است.

 هاى كليدى:واژه

 اخالق پزشكى -سوگندانمه پزشكى -قرآن كرمي



 مقدمه:

آيد كه قسم خوردن به زمان خاصى بستگى ندارد. بلكه به سان يك سنت به از شواهد و قرائن چنني به دست مى
ى قسم به اتريخ توان گفت: اترخيچهها وجود داشته است و به يقني مىزمان جاى مانده از روزگاران گذشته در مهه

ها را در روزگاران عنوان معتربترين سند اتريخ بشر، سوگند خوردن انسانگردد؛ چراكه قرآن كرمي بهبشر و زابن او ابز مى
هايتان اى براى انبودى بتد نقشهفرمايد: به خدا سوگنكند. از مجله از زابن حضرت ابراهيم )ع( مىدور حكايت مى

 كنم.در غياب مشا طرح مى

فرمايد" به خدا سوگند! خداوند تو را بر ما مقدم داشته مهچنني از زابن فرزندان يعقوب درابره برادرشان يوسف، مى
 «.ما پريوزمي به عزت فرعون سوگند! قطعا»كند كه گفتند: گونه نقل مىاست." و نيز از زابن ساحران درابر فرعون اين

خورد كه بيانگر پيشينه ى ويژه پزشكان به چشم مىهاى پزشكى نيز از گذشته ات به امروز، سوگندانمهانمهدر آيني
هاى آشور و اببل سوگند خوردن نويسند: در متدنهاى رمسى است، نويسندگان اخالق پزشكى مىاترخيى قسم ايدكردن

 پزشكان مرسوم بوده است.

و براى آانن »كند كه ه كه گذشت، قرآن كرمي قسم كارى شيطان در مقابل حضرت آدم و حوا را نقل مىافزون بر آنچ
 «سوگند ايد كرد كه من خريخواه مشا هستم.
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هر الريسا )پيش از ميالد( زاده شد و در ش 460ترين حكيم يوانىن است كه در جزيره كس در سال بقراط دوم بزرگ
زيست وى پس از آموخنت علوم در مكتب زمان اب افالطون مى)پيش از ميالد( درگذشت. وى هم 375در سال 

گرد در سرزمني يوانن عنوان پزشك دورهپدر، نزد دميقراطيس )دموكريت(، فيلسوف بزرگ به حتصيل پرداخت و مدتى به
گذار علم طب بود، نچه شهرت دارد نه خمرتع و نه اپيهو آسياى صغري به سياحت و طبابت پرداخت. او برخالف آ

وىل در زمان خود احاطه كامل بر دانش پزشكى علمى و جترىب داشته و به حلاظ تشريح و نقد علمى و شناخت 
 ها، سرآمد بود.بيمارى

 ها ترمجه شده است.ها به ديگر زابناند و برخى از آناتليفات بسيارى به بقراط نسبت داده

سزاىي برخوردار است. و منت آن بدين شرح است: من سوگند ايد دانمه وى هنوز هم در جهان دانش از امهيت بهسوگن
گريم كه در حدود قدرت و برحسب قضاوت خود مفاد اين سوگندانمه و ها را گواه مىكنم و متام خدااين و اهلهمى

كه به من حرفه پزشكى خواهد آموخت مانند والدين كنم كه شخصى را  تعهد كتىب را اجرا منامي. من سوگند ايد مى
كه حمتاج ابشد درآمد خود را اب وى تقسيم كنم و احتياجات وى را مرتفع سازم. پسرانش را خود فرض كنم و درصورتى

آهنا كه خبواهند به حتصيل پزشكى بپردازند بدون مزد اي قراردادى حرفه پزشكى را به مانند برادران خود بدامن و درصورتى



بياموزم. اصول دستورهاى كلى، دروس شفاهى و متام معلومات پزشكى را جز پسران خود، پسران استادم شاگرداىن كه 
اند به ديگرى نياموزم. پرهيز غذاىي را برحسب تواانىي و قضاوت طبق قانون پزشكى پذيرفته شده و سوگند ايد كرده

كس داروى كشنده ر و زاين آهنا و به خواهش اشخاص به هيچخود به نفع بيماران جتويز خواهم كرد نه براى ضر 
يك از زانن خنواهم  خنواهم داد و مبتكر تلقني چنني فكرى خنواهم بود. مهچنني وسيله سقط جنني در اختيار هيچ

 دار را عمل خنواهم كرد و اينگذاشت. اب پرهيزگارى و تقدس زندگى و حرفه خود را جنات خواهم داد. بيماران سنگ
اى كه ابيد داخل شوم براى مفيد بودن به حال بيماران وارد خواهم عمل را به اهل فن واگذار خواهم منود. در هر خانه

 شد و
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كننده به خصوص اعمال انهنجار و اب زانن و مردان خواه آزاد و خواه برده ابشند از هر كار زشت ارادى و آلوده
اجتناب خواهم كرد. آنچه در حني اجنام دادن حرفه خود و حىت خارج از آن درابره زندگى مردم خواهم ديد اي خواهم 

كس خنواهم گفت زيرا اين قبيل مطالب را ابيد به گنجينه اسرار سپرد. اگر متام اين شنيد كه نبايد فاش شود به هيچ
رات زندگى و حرفه خود برخوردار شوم و مهيشه بني مردان مفتخر و سوگندانمه را اجرا كنم و به آن افتخار كنم از مث

سربلند ابشم، وىل اگر آن را نقض كنم و به سوگند عمل نكنم از مثرات زندگى و حرفه خود هبره نربم و مهيشه بني 
 مردان سرافكنده و شرمسار ابشم.

 روش بررسى:

اط استنباط گرديد از مجله: گسرتش علم و فرهنگ، احرتام به در اين پژوهش ابتدا مفاهيم اخالقى كه از سوگندانمه بقر 
مقام استاد، هنى سقط جنني، عفت و اپكدامىن، حفظ اسرار شخصى ديگران را استخراج كرده و سپس در قرآن كرمي  

كه گنجينه كاملى است به جستجو پرداختيم. و شااين ذكر آنكه اين بررسى مهچنان ادامه داشته و در جهت تكميل 
 قدم برميدارمي. آن

 نتايج:

 پردازمي.حال اب توجه مطالىب كه گفته شد به ذكر مهمرتين اصول سوگندانمه در قرآن كرمي مى

 امهيت اپيبندى به سوگند:

شايد به جرئت بتوان گفت تضميىن كه براى اپيبندى به سوگند وجود دارد به مراتب مهمرت از حمتوايت سوگند ابشد 
ل كار برآيد به سخنراىن نيست. لذا صرفا ادا كردن مجالت سوگندانمه بدون عمل كردن به چراكه در مثل است به عم

اصول سوگندانمه چيزى جز يك سخنراىن بيهوده نيست. وفاى به سوگند و عهد يكى از ارزش هاى واالى اسالم 
كنند آايتى عمل منىاست و در اين زمينه سفارشات بسيار شده است. مهچنني در نكوهش افرادى كه به سوگند خود 



سوره آل عمران است كه آمده است" چنني  77و  76آمده است. يكى از زيباترين و شيواترين آهنا آايت مباركه 
اند، بلكه هركس به پيمان خويش وفا كند و تقوا پيشه سازد، حمبوب خداست، چراكه خداوند نيست كه آانن پنداشته

 ه پيمان خدا و سوگندهايشان را در برابر زر ودارد. كساىن كگان را دوست مىتقواپيشه
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گويد و به ايشان اى خنواهند داشت، و خدا روز قيامت اب آانن سخن منىفروشند در آخرت هبرهزيور انچيز دنيا مى
يشان در هر دو جهان عذاىب دردانك سازد و برانگرد، و در دنيا و آخرت آانن را از رشدى شايسته برخوردار منىمنى

خواهد بود." چه زيبا سخن آمده است. ابتدا خداوند حب و دوسىت خود را اب وفاكنندگان به عهد و سوگند اعالم 
فروشند را نكوهش كرده و به عذاب سخت در دنيا و كند سپس آانن كه سوگند و عهد خود را به هباى اندك مىمى

 و حمبت خدا و قرار گرفنت در زمره تقواپيشگان هبرتين و استوارترين تضمني براى اپيبندى دهد. آاي دوسىتآخرت بيم مى
هاى اهلى اميان دارد مهواره نسبت به شك يك پزشك مسلمان و معتقد كه به حتقق وعدهبه سوگندانمه نيست. ىب

 ابشد.سوگند خود اپيبند مى

اب خدا پيمان بستيد به پيمان خود وفا كنيد و سوگندهاى  سوره مباركه حنل آمده است" و چون 92و  91در آايت 
ايد، به ها بر خود ضامن قرار دادهكه خدا را در وفا كردن به پيمانخود را پس از استوار كردن آهنا مشكنيد. درحاىل

 كنيد.داند كه مشا چه مىيقني خدا مى

گسست و رشته رشته كرد از هم مىآنكه حمكم مىاش را پس از در سوگندهاى خود مانند آن زن نباشيد كه ابفته
دهيد ات به اين وسيله گروهى مال و ثروت بيشرتى كرد. سوگندهاى خود را دستاويز خدعه در ميان خويش قرار مىمى

 از گروه مقابل به دست آورد.

كرديد آشكار تالف مىآزمايد و قطعا روز قيامت آنچه را كه در آن اخوسيله مىجز اين نيست كه خدا مشا را بدين
كند." در اين آايت هم خداوند به اپيبندى به سوگند سفارش  ايفتگان را مشخص مىگرااين و هدايتسازد و ابطلمى

ى كند. مهچنني اب ذكر يك متثيل بسيار زيبا چهرهكرده و يكى از علل شكسنت عهد و پيمان را منافع ماىل عنوان مى
 كشاند.صوير مىشكنندگان عهد و سوگند را به ت

 جايگاه مقدس استاد و صاحب علم و ضرورت احرتام به ايشان:

طورى كه احرتام به مقام استاد و صاحب علم از ترين مقام در دنيا مقام استاد و صاحب علم است. بهيكى از مقدس
 اى به منابشد. در حديثى از پيامرب آمده است كه هركس كلمهوظايف اصلى شاگرد مى
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بياموزد مرا بنده خود كرده است. در قرآن كرمي پس از جتليل از مقام استاد و صاحب علم به ضرورت احرتام به ايشان 
سوره مباركه بقره" و انم مهگان را به آدم آموخت سپس آانن  31توان به آيه توصيه شده است. از مجله اين آايت مى

گوييد كه مشا شايسته مقام خالفتيد مرا از انم آانن ابخرب كنيد" ضه كرد و گفت: اگر راست مىرا بر فرشتگان عر 
واسطه مهني ويژگى يعىن منظور از انم مهان علم است كه خداوند در بني خملوقات بر انسان عرضه كرده است و به

و صاحب علم و استاد را بيان منوده صاحب علم بودن بر فرشتگان برترى داده است. اين آيه به خوىب جايگاه علم 
دارد. مهچنني است. در تفسري اين آيه در تفسري امليزان آمده است كه خدا به علت علم انسان، او را بيشرت گرامى مى

ايد، هنگامى كه در هر جملسى به مشا گفته سوره مباركه جمادله آمده است كه:" اى كساىن كه اميان آورده 11در آيه 
گران جاى بگشاييد براى آانن جاى بگشاييد در اين صورت خدا به اپداش آن هبشت را براى مشا فراخ شد براى دي

سازد و هنگامى كه به مشا گفته شد برخيزيد ات كساىن را كه در علم و تقوا از مشا برترند بنشينند، برخيزيد. اگر مى
جه و كساىن را كه عالوه بر اميان، دانش نيز به آانن اند، يك در چنني كنيد، خداوند كساىن از مشا را كه اميان آورده

كنيد آگاه است." در اين آيه به ضرورت احرتام به استاد برد و خدا به آنچه مىداده شده است چندين درجه ابال مى
و عامل اتكيد بسيار شده است به حنوى كه آمده است به احرتام صاحب علم از جاى خود برخيزيد. مهچنني جايگاه 

امل اب اميان را بسيار ابالتر از مومن بدون علم بيان كرده است. از اين آايت و آايت مشابه بسيار مانند" آاي كساىن  ع
توان پى كه علم دارند اب كساىن كه ندارند برابر هستند؟" به احرتام و جايگاه صاحب علم در پيشگاه خدا و خلق مى

 برد.

 اندوزى و ترويج علم:ضرورت علم

هاى هاى يك پزشك ارتقاء دائمى سطح علم و دانش خود و مهچنني ترويج علم و فرهنگ در نسلرسالتيكى از 
توان هاى آن مىرو اتكيد بسيارى در قرآن و احاديث بر افزايش علم و ترويج آن شده است. از منونهآينده است ازاين

 است خدا، آن سوره مباركه طه اشاره كرد كه آمده است" پس بلندمرتبه 114به آيه 
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مالك و فرمانرواى جهان هسىت كه مهواره اپيدار است و دگرگوىن در آن راه ندارد. اى پيامرب در خواندن قرآن، پيش از 
درخواست آنكه بر تو به اپاين رسد، شتاب مكن و بگو: پروردگارا، مرا دانش بيفزاى" در اين آيه خداوند از پيامربش 

كند كه بر افزايش علم خود اصرار بورزد و به هر حدى از علم و دانش اكتفا نكند. زماىن كه بر پيامرب خدا كه مى
هاى عادى  درايى علم و دانش است چنني اتكيدى بر ارتقاء سطح دانش شده است امهيت ارتقاء سطح دانش انسان

 ر مقابل دراي نيست، حمسوس است.اى بيش دكه علم ايشان در برابر اولياء اهلى قطره

 هنى سقط:



سوره مباركه سجده آمده است" آنگاه قد و  9در دين اسالم هم احكام خاصى در اين موضوع وجود دارد. در آيه 
هاى اى اهلى دارد در او دميد و به مشا گوشابالى انسان را راست منود و شكل خبشيد و از روحى بلندمرتبه كه جلوه

 هاى اهلى بسى اندك است."گر عطا فرمود وىل سپاسگزارى مشا در برابر نعمتى بينا و دهلاى انديشههاشنوا و چشم

سوره مباركه حجر بيان شده است" پس وقىت او را درست اندام ساختم و از روح خود در آن دميدم، به  29در آيه 
ط كرد كه دميده شدن روح پس از تشكيل توان استنباخاك بيفتيد و او را سجده كنيد." اب تفكر در آايت فوق مى

سوره مباركه انعام آمده  151ها )دست و اپ( و قبل از تشكيل چشم ها و گوشها صورت گرفته است در آيه اندام
 93است" ... و نفسى را كه خدا حرام كرده است جز به حق )به حكم حق و قصاص( به قتل نرسانيد ..." آيه 

ىن را به عمد بكشد جمازات او آتش جهنم است ..." در اين آايت به روشىن، قتل و  سوره مباركه نساء" هركسى موم
توان اظهار كرد سقط جنني از نظر قرآن گرفنت نفس را حرام منوده مگر در حكم حق و قصاص. لذا اب اين تفاسري مى

 و اسالم انروا است.

معتقدند سوگند انمه امروزى متام ابعاد درصد  14هاى پزشكى آمريكا فقط پرسى در دانشگاهحبث: در يك مهه
 دهدپزشكى و زندگى فردى را حتت پوشش قرار مى

 درصد نسبت به روابط انمناسب پزشك و 3درصد اب منع سقط جنني موافق هستند و تنها  8. در حدود 
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طور كلى سوگندانمه اند. بهاى متفاوت بيان شدهگونهه امروزى بهبيمار اظهار نگراىن كردند. متام اين موارد در سوگندانم
پزشكى، پزشكان را به تواضع، قناعت و اپكدامىن رهنمون ساخته و اين مطلب در حال حاضر رنگ كمرتى به خود  

 گرفته است.

مطلب را بيان  پزشكان امروزى در دفاع از تغيرياتى كه در سوگندانمه امروزى نسبت به قبل اجياد شده است اين
هاى خمتلف، هاى متعدد در صنعت و علم پزشكى، تغيريات سياسى دولتكنند كه اب توجه به حتوالت و پيشرفتمى

 نياز به تغيريات در سوگندانمه بوده است.

هاى خمتلف و نيازهاى خمتلف آاي يك سوگندانمه واحد اين پزشكان مهچنني بر اين ابورند كه در دنياىي اب ختصص
 دارند؟ Ebolaو HIVابشد؟ آاي پزشكان امروزى مسئوليىت در قبال مبتالاين به ويروسخگوى اين نيازها مىاپس

برخى از پزشكان بر اين ابورند كه مطالب درج شده در سوگندانمه از اصول و مباىن قيد شده در اداين اهلى مهچون 
اين مطلب در جامعه اسالمى جاى يك سوگندانمه  يهود، مسيحيت و دين مبني اسالم پريوى كرده است و اب توجه به

 استوار بر اپيه تعاليم دين اسالم كامال حمسوس است.
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 درآمدى بر جستارهاى عرفاىن اسرتاتژى حيات ديىن

832اقدس بكلو
 

 چكيده

،  «الرضاموات و امت السابلعدل ق»زندگى حذف كنيم، وجودى براى هسىت ابقى خنواهد ماند چنانچه تعادل را از 
اد يبه اهلى اب اجيطه حيات دمى بكه عدل اپيه و بنياىن است كه قوام و استوارى جهان به اوست. تعاىل و ارتقاء جان آ

ست در هيچ ر عدل ااى كه د. توسعهتعادل فردى در بسرت تعامل مجعى است. تعادىل در مبدا، در مسري و در مقصد
هاى ست و جنبهيزيكى نيفمعناى افزايش توان ايفت. از آجناىي كه توسعه در اسالم تنها بهطرح و برانمه ديگرى منى

راستا  ت كه درصى اسگريى سياستهاى توسعه در اسالم به مست اهداف خامعنوى و ارزشى نيز امهيت دارد، جهت
حىت  ،بر مهه عوامل ى خلقت انسان است. انسان به خاطر مهني سعه و جامعيت وجوديش،كننده هدف اصلو أتمني

ى خود اب عه وجوداب س تواند حامل عشق و طلب ابشد. يك عارفبر فرشتگان نيز برترى دارد و تنها اوست كه مى
 مهه جهان و مهه انساهنا يگانه است.

شود و اب فاصله منطقى اب ز و ثبات شخصيت انسان مىهاى اخالقى و معنوى موجب متركتعادل و توسعه ارزش
هاى غريزى گريى آگاهانه در مقابل واكنشحوادث اي وقايع گريزانپذير عصر ارتباطات قدرت انتخاب و ميزان تصميم
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ها نقطه مبناىي و مسري و مقصد حيات طيبه در ايران انسان تقويت شده و تعادل و توسعه معناىي و معنوى انسان
 رود.ار مىمشبه

 هاى كليدى:واژه

 ايران -حيات طيبه -توسعه -تعادل

 مقدمه:

 هاى زندگى انسان عارف و قرآىن است.عنوان اركان مهارتتعادل و توسعه به

 عرفان اسالمى ما بني نيازهاى جسماىن و نيازهاى معنوى و مهچنني ما بني اين جهان و

______________________________ 
 كارشناس ارشد عرفان اسالمى.(.  1)
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توان حمور داورى در اختالف كند. اب عمق خبشيدن به تعادل و توسعه، مىعامل آخرت تعادل و موازنه كاملى برقرار مى
توان انتظار اصالح و تقوا را داشت و اين تقوا است كه انسان را به ها اجياد كرد. در جامعه متعادل مىآراء انسان

طور شايسته استفاده كند ات در خبواهد و تالش كند از نعمات اهلى به رساند و اين انسان است كه ابيدحيات طيبه مى
طريق معتدل و مستقيم قرار گريد و زودتر به هدف هناىي )قرب اهلى( برسد. عدم تعادل كه در متام زواايى زندگى بشر 

ها زندگى مهه انساناى دردانك در كند، مسلما به آتيهچه در مسائل فردى و اجتماعى و ... به وضوح خودمناىي مى
مدارى از ايفته و پيشرفته كه در زير سايه قدرتمنجر خواهد گشت. افراطگراىي دنياى كشورهاى به اصطالح توسعه

افزايند ات از رهگذر آن، حس ها مىابر آنكاهند و بر فقر و گرسنگى و زندگاىن اسفهاى انتوان مىرمق و توان ملت
هاى تعادل و توازن زندگاىن اقشار انساىن را از را پيش از بيش ارضا كنند، قهرا كفهكارى خويش طلىب و اسراففزون

برد و اين عدم توازن، دو قطب رودررو را براى جامعه انساىن به ارمغان آورده است كه بشر خاكى را به ميان مى
انموزون انمتعادل دست  هاىها به كوششدارى و بلوك شرق(. پس آنكند )بلوك غرب سرمايهانبودى هتديد مى

ها مسئله عدم توازن و فقدان تعادل در فرهنگ و طرز فكر و رفتار بشرى است. زنند. عامل اصلى اين انبساماىنمى



اى و حمروميت از آن در عده ديگر منشأ رذايل و فساد خواهد بود و هاى مادى در عدهپس اسراف و افراط در لذت
توان از اخالق سخن گفت. پوايىي عاهاىي متناقض است. در جامعه متعادل مىدعوت به اخالق و صالح و تقوا اد

عنوان معيار سالمت فكر تلقى منود. در قرآن كرمي آايتى متعدد اب اين توان بهدر مسري رشد و تكامل و توسعه را مى
سياسى، نظامى و  جهتگريى تربيىت آمده است و خداوند مؤمنان را در امور خمتلف فردى، خانوادگى، اجتماعى،

 اقتصادى به رعايت اعتدال فراخوانده است.

 يد.هدف آن است كه انسان شاكله اعتدال ايبد و درنتيجه مشى متعادل در مهه امور حاصل آ
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رقم زد. و راه  بند را هاى درعنوان ام القرى جهان اسالم و حامى حمرومان و مظلومان سرنوشت ملتايران اسالمى به
ها در سايه رشد نسانيات اابشد. به عالوه حپيمايد و هم براى ديگران الگو و اسوه مىجمد و عظمت را هم خود مى

م حترك تفاوتى و عدانگارى، سسىت، ىبو حركت و پوايىي است و مرگ هر فرد و اي جامعه و ملىت در سايه سهل
ى نجم توسعه مجهور رانمه پظيم باى مبىن بر تدوين و تنى، حضرت آيه اّلّل خامنهاست. اب صدور فرمان مقام معظم رهرب 

قق حتاكم بر حامات انداز بلندمدت كشور )دو دهه آينده( و اب عنايت به الز اسالمى ايران در چارچوب چشم
رشد انمه دوره كارشناسى انز اپايانداز بلندمدت و ويژگيهاى كنوىن رشد و توسعه كشور، در اين مقاله كه برگرفته اچشم

دى به حيات ان راهرب بعنو  ابشد، سعى بر اين است ات اب طرح و تشريح كاربردى تعادل و توسعه انساىناينجانب مى
 طيبه اهلى در كشور ايران طى دو دهه آينده از منظر عرفاىن تبيني گردد.

 حيات طيبه:

آيد تعبري" حّى متأله" است. روح انسان اي زنده دست مى عنوان جنس و فصل انسان بهدر فرهنگ قرآن كرمي آنچه به
اي زنده مريض است اي  833«و يثريوا هلم دفائن العقول»شود سامل است كه اب ااثره دفينه عقلى و فطرى شكوفا مى

 مرده. اما روح مرگ واقعى ندارد بلكه به دليل جتردش مهواره ابقى است.

كنوىن از تسلط بر سرنوشتش در قرن معاصر، عصر جهاىن شدن و   استيصال و درماندگى علمى و عملى انسان
انفجار اطالعات، يكى از مثرات شومى كه براى انسان به ارمغان آورده به انفعال كشيدن اوست. انسان عصر حاضر  

مت كه مثره ساليان سال پيشرفت، جتربه و تكنولوژى است، امروز خود در حلقه مؤسسان به دام افتاده و خود به خد
تكنولوژى درآمده و اب مكيدن خون از شاهرگ حيات طيبه خويش، دائما سرمايه وجود خود را اب هدف توليد و 

خواهى رو به اپيني است. دهد و اين مهان نقطه جاودانهمصرف بيشرت، به مست رضايت از حيات مدرن سوق مى
گاه ريزان از خود، از حقيقت خود، او هيچحبران هويت تعبريى است كه شاهد مثالش انسان امروزى است، انسان گ

 آغازكننده نيست، مهيشه
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 «!ازسشرايط  شده نهشرايط سوز »تواند بكند؟ داند چه مىداند چه ابيد بكند؟ و حىت منىالعمل است. منىعكس

ى از زندگى ى و عملع علمتنّبه، توجه و ابزگشت به حقيقت و اصل خويش، درك خسراىن كه در آن واقع است و هتوّ 
متام  نسان ابكه ا  موجود، مقدمه بروز نياز، درك نياز و حركت او به مست و سوى حيات مطلوب است. حياتى

دهد )وضعيت  د اجنامه ابيعيىن او و آنچه ك ابعادش مورد نظر است )حيات ديىن( و اين مهم او را در وضع زندگى
 دهد.ابشد قرار مىمقدور( كه توأم اب مهار، تسّلط و فراغت مى

قرار  يات طيبست، حطلىب، تفاخر و تكاثر حاكم ادر قبال دنياى پست كه در مهه جاى آن ابزى، زينت، مقام
َو ُهَو ُمْؤِمٌن  ٍر أَْو أُنْثىْن ذَكَ اً مِ َمْن َعِمَل صاحلِ » .دهنددارد. اين حيات از آن مؤمناىن است كه اعمال صاحل اجنام مى

كنيم بلكه ىندگى طبيعى و مادى مؤمن را طيب مز ( قرآن در اين آيه نفرمود ما مهني 97)حنل/  «فَ َلُنْحِيَينَُّه َحياًة طَيَِّبةً 
هاى عامل لذت يز ابدهيم. حيات طيب خود عامل ديگرى است و لذات اين عامل نفرمود ما به او حيات طيب مى

افراد  بيعى كهطنياى دمهني طبيعى فرق دارد. مراد از حيات طيب زندگى اپكيزه در جهان آخرت نيست. بلكه در 
د يعىن اب آنكه ور هستنى حمشعادى اب يكديگر حشر و نشر دارند، مؤمنان از حيات طيب برخوردارند و اب اولياى اهل

حسد،  ،اضطراب، حرص كنند، وىل اب آانن نيستند. در اين حيات طيب، غم، ترس،در ميان مردم عادى زندگى مى
 مراهى راه ندارد.خبل، آز، كينه، عداوت، جهل و گ

هاى مادى است. وىل در چون اين عامل برتر از زندگى طبيعى است. در دنياى پست سخن مردم از هبرت خوردن و هبره
 فرمايد:قرآن كرمي مى 834حيات طيب سخن از معارف است.

ص برخوردار ابديت خاز ا انساىن كه در اثر حيات اپكيزه، جانش به مست اّلّل حركت كرد، جاودانه خواهد بود و
، تعديل تص حياتترين خمشود. اساسىشود. اين حيات طيبه ابعث صعود و تكامل انسان مىاست چون عند اّلّل مى

ان، فصل داى سبحيت خو تصعيد خودحمورى به سود انسان حمورى است، كه رو به كمال دارد. أتله و ذوب در اهل
 مقّوم و

______________________________ 
 .714دى آملى، عبد اّلّل، مشيم واليت، ص (. جوا1)
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اثر اهليت آى ابيد د آدمشود. بنابراين در وجو اساس هويت انسان است. و بر مهني اساس خالفت اتم اهلى بنا مى
 جتلى كند و او را در ارائه اوصاف علمى و عملى صحيح خليفه اتم خدا سازد.

 منظر قرآن:انساهنا از 

هبره. پس حيات حيات ىب اند و ازاحياء، مؤمنني و عاملني هستند. غري از اينها هركس كه ابشد از بندگان خدا مرده
ْْلَْنعاِم أُولِئَك َكا» .ك هستندمتحر  دين و كافر به تعبري قرآن، انساهناى مردهمساوى اب عمل است. بنابراين انساهناى ىب

 فرمايد:رآن مىحركت. ق -2عور ش -1: ( حيات دو مؤلفه دارد179)اعراف/  «َك ُهُم اْلغاِفُلونَ َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولئِ 

. ىن نيستانسا حركت و اين حركات فيزيكى، حيواىن است وآنكه اب جهان غيب آشنا نيست مرده است و ىب
ه در ى است كشعور  از آنخواهد اين است كه متام هسىت در تسبيح هستند و اين شعور غري شعورى كه قرآن مى

فهم عميق و  -قه مهان شعور است(. ف44)اسراء/  «َو لِكْن ال تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ » انساهناى غري مؤمن است.
سبيح ترداران  شعو گريد منشأ تفكر است. يعىنى حيات است و از اميان سرچشمه مىظريف. آن شعورى كه الزمه

آن حمروم  اهنا ازر انسآيد. مو يعىن ظريف. يعىن فهمى كه ديگه معىن مو مىشنوند. شعور از شعر بهسىت را مى
 هستند. مؤلفه دوم يعىن حركت، مهان حركت بدن نيست، حركت خاصى است.

تيجه فاىن. نو عر  گويد. سريوسلوك روحاىنحركت روحى است، نه جسماىن. مهان كه عارف به آن سريوسلوك مى
نها ت را دارند. و تر و حركى شعو كند و تنها مؤمنني اهل حيات هستند كه دو معنافا منىاينكه قرآن به ظاهر افراد اكت

ز نور نكند ا صاحل كس كه اميان به خدا نداشته ابشد و عملمتقني هستند كه صاحب حيات طيبه هستند. هرآن
 ه ابشد.داشت كس كه اميان دارد و عمل صاحل دارد ابيد تقوا نيزهبره است، حيات طيبه ندارد. آنىب

خواند و " پيام دين، پيام زندگى است و خداى سبحان از طريق پيامرب بزرگوارش مهواره مؤمنان را به اين زندگى اهلى مى
اين  835(24ل/ )انفا «اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ّللَِِّ َو لِلرَُّسوِل ِإذا َدعاُكْم ِلما ُُيِْييُكمْ » ماندبه انتظار اجابت آانن مى

 بعد حيات است كه قرآن انم آن را حيات طيبه

______________________________ 
 .204ص  (. جوادى آملى، عبد اّلّل، تفسري موضوعى قرآن كرمي، حيات حقيقى انسان در قرآن،1)
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، تفسير موضوعى قرآن كريم، حيات حقيقى انسان در قرآن، ص 1)  835  .204(. جوادى آملى، عبد اّلل 



 دهند و آانن را براىمى تعليم پيامربان اهلى آن را به مردمخوانده است. اين بعد حيات آن حيات حقيقى است كه مهه 
 مربوط شود. منسوب و تواند به خدامنايند. اين بعد حيات است كه مىبرخوردارى از چنني حيات تربيت و تزكيه مى

طعا اين بعد حيات است كه بر مبناى ( ق162انعام/ ) «نيَ ُقْل ِإنَّ َصاليت َو ُنُسِكي َو حَمْياَي َو مَمايت ّللَِِّ َربِّ اْلعاَلمِ »
ين بعد حيات است كه بر ا( 42ل/ )انفا «َمْن َحيَّ َعْن بَ يَِّنةٍ  َو َُيْىي» دليل روشن قابل تفسري و توجيه خواهد بود.

 دهد.مى ر ابديترا د افتد و نتيجه مثبت خودمبناى اصل اثبت و قانون اپيدار در زندگى دنيوى به جراين مى

نْيا َو ِف اآْلِخرَةِ  يُ ثَبِّتُ »  . انسان ذو مراتب است.836(27)ابراهيم/  «اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت ِف احْلَياِة الدُّ

ر اثر حيات داىن كه فرمايد: انسظاهرى دارد و ابطىن. ظاهرش حيوان است و ابطنش حيات طيبه است. قرآن كرمي مى
شود.  مىعند اّللّ  ست چونحركت كرد جاودانه خواهد بود و از ابديت خاص برخوردار ااپكيزه جانش به مست اّلّل 

ُب َو َكِلُم الطَّيِّ َعُد الْ َيصْ  ِإلَْيهِ » رود.شود و طيب است كه ابال مىاين حيات طيبه ابعث صعود و تكامل انسان مى
حمورى است  د خودحمورى به سود انسانترين خمتص حيات، تعديل و تصعي( اساسى10)فاطر/  «اْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعهُ 

تكامل  وعتال اكه رو به كمال دارد. عدالت گردونه اصلى حيات آدميان است و چون خاصيت اساسى حيات 
نگامى كه عكس هلند. اباى كه عدالت بورزد حمال است كه قهقهرا و سقوط او را هتديد كاست، هر فرد اي جامعه

رو خواهد وبهر تباهى  قوط وسبندد اعتال و تكامل او بدون ترديد اب عدالت از قلمرو حيات فرد اي جامعه رخت برمى
 ى عدالت را از كار انداخته، حيات را راكد كرده است.شد، زيرا گردونه

 تعادل:

اطالق  روحاىن اىن ور دو ساحت جسمتعادل يعىن موازنه و مهساىن بني دو چيز. تعادل در انسان به تعادل د
قوق راعات حدهند و اب مشود. اب شناخت دقيق نفس، عقل و قلب كه مجعا جان )روح( انسان را تشكيل مىمى

يازهاى جسماىن نرآوردن بط اب هاىي كه در ارتباتوان در جهت تعادل روحاىن گامهاىي برداشت. كليه فعاليتهركدام مى
 يز در برنوحى را ادل ر شود. تعادل جسماىن در پى خود، تعور جارى" زندگى انميده مىانسان ابشد اصطالحا" ام

______________________________ 
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ارتباط اب عقل و جان انسان ابشد اصطالحا" امور موظف" و" ويژه" انميده  خواهد داشت. هر فعاليىت كه در
شود. امور ويژه امورى شوند. امور موظف عبارتند از هر امرى كه در ارتباط ميان وظايف فرد اب نفر دوم برقرار مىمى

ندى از خاصيتهاى امور هستند كه از ارتباط فرد اب خدا و اب جانش برمى خيزد. تعادل، نشاط، سازگارى و رضايتم
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تواند در جهت سري به سوى تعاىل گامهاىي ى اين سه امور، انسان مىابشد. اب اجنام هبينهجارى، موظف و ويژه مى
بردارد. جسم مركب نفس است، نفس مركب عقل است، عقل مركب قلب است، قلب مركب جان است، جان آيينه 

 جاانن است.

سري به سوى  ادل جهتن متعتوان به" تثبيت مواضع" اشاره منود. انساتمندى، مىعالوه بر نشاط و سازگارى و رضاي
اى به ر حادثههاند در  بتو اتاى داشته ابشد گريى مشخص و معيىن در قبال هر موضوع و مسئلهتعاىل ابتدا ابيد موضع

 ند راه حل مناسىبيت بتوار هناحنو احسن از مسئله مورد نظر فاصله گرفته و به جتزيه و حتليل علمى آن پرداخته و د
ا ُهْم فَ َعُلوا م أَن َّ  َلوْ وَ » گريى صحيح داشته ابشد.بيىن مسائل را جهت پيشتر، قدرت پيشبيابد و به عبارت دقيق

 براى آانن كردنددهند عمل مىها به آنچه پندشان مىن( اگر آ66)نساء/  «يُوَعُظوَن ِبِه َلكاَن َخرْياً هَلُْم َو َأَشدَّ تَ ْثِبيتاً 
ى" و" شخصيت" مى زندگحى علتواند اب" طرانيكوتر و در ثبات مؤثرتر بود. انسان متعادل كه مواضع اثبىت دارد مى

 زندگى عقالىن و جياد يكراى اساز فراهم منودن مقدمات قيام ّلّل بخود قدرت سازگارى بيابد و اين سازگارى، زمينه
برانمه و نظام  ر طرح وكيه بم انديشه" به يك معرفت صحيح انئل آيد و اب تتواند اب آشناىي اب" نظااهلى است. مى

و مناسب  دهى معقول"اندهد. اب تدبري الزم و برانمه ريزى و" سازمفكرى به حركت خود به سوى تعاىل شتاب مى
كند. پيدا مى دستاست  ى نظام انديشه)برخورد عقلى و علمى اب مسئله( به تدريج به نوعى" ثبات قول" كه مناينده

رد. امل را فراهم آو هم و تكى تعامل، تفاتواند اب آشناىي و حتقق حقوق انساىن در ميان افراد، زمينهانسان متعادل مى
واهب،  مرايط و شجلب  وعقلش قانع، دلش آرام و رفتارش استاندارد است. جهت نيل به اين امور اب رفع موانع 

 فت، )تسلط بر جسم، بركم به نوعى تسلط دست خواهد ايكم
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پريامونش و از  وئل خود ه مساحميط، بر نفس و بر عقل(. اب داشنت تسلط الزم و كاىف، انسان سالك و راهرو، از كلي
ود نه شىمهاى وى امرى جربهاى دروىن و بريوىن رها شده و به نوعى فراغت خواهد رسيد و به تبع آن حب و بغض

ى اب و ها است. ز آناتواند دست به" توليدات فرهنگى" بزند كه طراحى علمى زندگى يكى نفسى و پس از آن مى
زندگى  ى طراحى علمىشناخت ابعاد وجودى خود سريى از وحدت به كثرت و كثرت به وحدت و اب خط اپيه

خواهد « رىخودشكوفاگ»و « ىتخودحفاظ»، «خودقضاوتى»، «خودآغازگرى»، «گرىخودمشاهده»خويشنت به 
م به ت از جسفراغ وساز تسلط بر خود، داشنت خلوت، تصفيه و تفكر بر خود است. تسلط بر جسم رسيد. زمينه

 دهد.انسان امكان توسعه علمى مى

ظهور بركات و عناايت، مرهون رشد علمى و عملى جامعه است و امت اسالمى در پرتو اميان و عمل صاحل به اين 
اى است كه در آن مقتضيات رشد موجود ابشد و موانع رشد . جامعه ديىن، جامعه837ايبد"ت اهلى ابر مىفيوضا

اى كه در آن انپذير اجياد مقتضيات رشد در جامعه، اجراى عدالت است. جامعهمفقود و پيداست كه بنياد بدل
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شود كه افراد يك جامعه و أتمني مىرسد و سالمت رواىن هنگامى سالمت رواىن وجود نداشته ابشد به رشد منى
هاست و عوامل آن، ها از اضطراب و انكامى و تعارض مصون ابشند. رفع اضطراب رواىن كه مادر بيمارىخانواده

ها و حمروميت( و تعارض زند و انكامى )نرسيدن به خواستههاىي است كه آرامش روحى انساهنا را برهم مىوجود تنش
ى اوج كمال ه در گرو اجراى عدالت است. براساس شناخت قرآىن اب تبيني معصوم )ع(، نقطه)انتخاهباى اجبارى( مه

 (.8)مائده/  «اْعِدُلوا ُهَو أَقْ َرُب لِلتَّْقوى» اند.انسان در تقوا دانسته شده است و راه رسيدن به تقوا را عدالت دانسته

ى خنواهد ماند كه عدل اپيه و بنياىن است كه قوام و چنانچه عدالت را از زندگى حذف كنيم، وجودى براى هسىت ابق
 . در آغاز838«العدل اساس به قوام العامل»استوارى جهان به او است. 

______________________________ 
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(. پس عدالت، 115)انعام/  «َو مَتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك ِصْدقاً َو َعْداًل ال ُمَبدَِّل ِلَكِلماتِهِ » عدالت، كلمه و سخن خدا بود كه
زيرا عدل ترازوىي است كه خداوند آن را  839است.« نريومندترين اساس و بنيان»سنت خدا در هسىت و اساس آن و 

از عدل، خمالفت اب ميزان و ترازوى خداوند و ستيز و هرگونه ختطى  840براى مردم هناد و براى اقامه حق براپى داشت.
 اب سلطنت و قدرت اوست.

 توسعه:

 ها مطلوب و خواستىن است.عدالت در هر چيز و از هركس و در متام موقعيت

 دهد.زيرا كه فضيلت انسان است و بدون وجود آن انسان، انسانيت خويش را از دست مى

ىي كه عليه توان ايفت. برخالف تبليغات گسرتدهاى كه در عدل هنفته است در هيچ طرح و برانمه ديگرى منىتوسعه
مناايند، در ديدگاه پيشوااين معصوم، خداوند دنياىي آابد براى گريد و آن را انسازگار اب توسعه مىاسالم صورت مى

آن آماده ساخته است. گواه اين مدعا آن است كه جامعه آرماىن  اش را درانسان در نظر گرفته و متام اسباب راحىت
ها عبارت هاىي چون صفات هبشت در حد ظرفيت انسان در اين دنيا دارد. برخى از اين ويژگىامام زمان )عج( ويژگى
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تكميل  است از: الف: فراواىن نعمت ب: امنيت كامل ج: زدودن هرگونه كدورت و از بني رفنت هر نوع درد و رنج د:
 شدن عقل انساهنا

( اسالم، زنده را فقط به معىن يك 61" خداوند مشا را از زمني پديد آورد و آابد كردن آن را به مشا سپرد." )هود/ 
ى حيات را از طورى كه دامنهكند. او مهانكند ترمجه منىخورد و توليد مثل مىكشد، غذا مىموجودى كه نفس مى

دهد و به جهان روح و سرحد ابديت رسانده است، دامنه عرضى حيات را نيز توسعه مىنظر زمان وسعت داده و ات 
كشاند. هرچه خلوص و معنويت بيشرت، لطافت و صفاى زندگى زايدتر و هرچه قدرت نريوهاى فكرى و معنوى مى

ر و هرچه علم و اراده بيشرت، جلوه و بروز حيات صرُيرت، هرچه فكر و ادراك روشنرت، جالل و شكوه زندگى زايدت
 دارتر است ودانش وسيعرت، رونق و هبره حيات دامنه

______________________________ 
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 توان حقيقت معىن زندگى دانست.رود و ترقى و كمال را مىجانبه پيش مىابالخره حيات دوشادوش تكامل مهه

رسيم كه رفاه نيست و خوشى نيست، ايبيم و به كار عظيم او مىاب تفكر در انسان، عظمت استعدادهاى او را مى
شود. اب اين ر نتيجه هسىت ات كجا گسرتده مىايبيم كه انسان چقدر ادامه دارد و دبلكه رشد و خوىب است. مى

خواهد خودش را ها را زايد كند. انسان مىخواهد متام استعدادهاى خود را ابور كند و متام سرمايهشناخت انسان مى
ها آزاد  تواند از اسارتتواند امري ابشد و مىزايد كند نه ثروت و قدرت و علمش را و در اين سطح است كه مى

راساس نتايج حاصل از توسعه ظرفيت رواىن، اين حالت مهواره مورد تقاضاى پيامربان، از خداوند بوده و از او گردد. ب
قال رب اشرح ىل صدرى و يّسر ىل »اند كه به آهنا شرح صدر بدهد و درنتيجه كارهايشان را آسان سازد. خواسته

خمصوص پيامربان اهلى و برگزيدگان خدا است. به حد اكثر شرح صدر و توسعه ظرفيت رواىن حالىت است كه «. امرى
أَ ملَْ َنْشرَْح » داند.عنوان مثال خداوند اب اعطاى آن بر پيامرب اسالم )ص( مّنت گزارده و آن را برتر از هر نعمت مى

اثر اعطاى اين حالت، پيامرب )ص(  و در «َلَك َصْدَرَك َو َوَضْعنا َعْنَك ِوْزَرَك الَِّذي أَنْ َقَض َظْهَرَك َو رَفَ ْعنا َلَك ذِْكَركَ 
 قدرت مقابله اب مشكالت عظيم را پيدا منوده است.

گردد و آسان شدن كارها، احساس سبكباىل و جلب احرتام عمومى، در حقيقت نتيجه شرح صدر به خود فرد برمى
 ابشند.ى شرح صدر و توسعه ظرفيت رواىن مىمهگى نتيجه



خداوند  ت و حىتده اسعنوان صفات پيامربان خدا معرىف شت كه در قرآن بهعالمت شرح صدر دستياىب به حلم اس
 خود را به اين صفت خوانده است.

خبشد. انساىن كه ىمهاىي ر ارتباط پوايى بني انسان و خدا، وى را در غلبه بر مشكالت ايرى منوده و از تنهاىي 
دهد، به ىمتوسعه  ا نيزر ى ارتباط خود يش دامنهچنني اب خدا در ارتباط است و اب گسرتش بصريت و معرفت خو اين

ر ب تكيه ابده و تواند در مقابل مصائب زندگى آرامش خود را حفظ كر سوى نفس مطمئنه در حركت است و مى
 رفيت وظيزان فرمايد:" هر فرد به مخدا، سراسر وجود خويش را صفا خبشد. قرآن در مورد سعه صدر مى
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ايت  ايد هنمنسعى  قدرت عملى خويش در مقابل خدا مسئول است و موظف است اين ظرفيت را شناساىي منوده و
ه تنها بر ست كه نانسان اكوشش خود را براى افزايش آن و رفع عوامل حمدودكننده به كار برد. اين آرمان بزرگ 

ا بَ لَ » و جهت بدهد.هسىت، كه بر خويش هم حاكم بشود و بتواند به اين هر د ُه َغ َأشُ َو َلمَّ آتَ ْيناُه ُحْكماً َو   اْسَتوىوَ دَّ
ى تسويه رحلهادل و مان تعمهبلوغ اشد، رسيدن به كمال و قوت در متامى نريوها و استعدادها است و اين  «ِعْلماً 

 است.

راستاى مقاصد نظام هاى توسعه در اسالم به مست اهداف خاصى است كه اين اهداف در گريى سياستجهت
فزوىن تقوا و اميان  -1ى هدف اصلى خلقت انسان است. اين اهداف عبارتست از: كنندهاسالم و در جمموع أتمني

رفاه عمومى الف: مشروعيت ب: مهگاىن بودن ج:  -4گسرتش علم و عقل   -3برقرارى امنيت و سالمىت  -2
841رعايت حدود اهلى د: پرهيز از غفلت و دنيازدگى

 

بيىن اين مكتب هانجه از كالگوى توسعه اسالمى، حركت به مست اهداىف كه ذكر كردمي، ابيد در چارچوب اصوىل   در
در اين  است وىل هاى خمتلفى ممكنآيد حتقق ايبد، براى مثال رسيدن به رفاه عمومى )هدف( از راهبه دست مى

 :رتست از عباه ابشد. خبشى از مباىننظام، فقط ابيد راهى را پيمود كه اب مباىن دين سازگارى داشت

842اخوت و برادرى -4عدالت اجتماعى  -3حاكميت دين  -2طلىب آخرت -1
 

 يكى از مهمرتين مباىن توسعه در نظام اسالمى برقرارى و حفظ عدالت در جامعه است.

 (.25ديد/ حمشارد )ىي است كه قرآن كرمي آن را از اهداف بعثت پيامربان مىامهيت اين اصل به اندازه
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ست بلكه ضمن انربده  ه كارباصوال اسالم نه تنها براى فراگريى علوم گوانگوىن كه مورد نياز بشر است حمدوديىت 
 هاىي از جهات خمتلف ذيل براىدستورات صريح خود، توسعه

______________________________ 
 .112اسالم، ص (. فراهاىن فرد، سعيد، نگاهى به فقر و فقرزداىي از ديدگاه 1)

 .117(. فراهاىن فرد، سعيد، نگاهى به فقر و فقرزداىي از ديدگاه اسالم، ص 2)
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 -2 843«.اطلبوا العلم و لو ابلصني»ى فراگريى علم: وسعت مكاىن حوزه -1فراگرفنت چنني علومى را سفارش كرده: 
اطلبوا العلم و »وسعت در حاالت و شرايط گوانگون:  -3«. من املهد اىل احلداطلبوا العلم »وسعت از حلاظ زمان: 

احلكمه »وسعت و عدم حمدوديت از حلاظ آموزگار و فراگرينده:  -5و  4 844«لو حبضوض اللحج و سفك املهج
845«و طلب العلم فريضه على كل مسلم«. »ضاله املؤمن اينما وجدها اخذها

 

 نگرى:آينده

د ها را به وجو آن هنايتا كند و  هاى رسيدن به آن را طراحى و ارزايىب و انتخابقادر است آينده و راهانسان، ابلقوه 
دهد. انسان ىمه ايرى توسع وريزى جرايىن است دائمى كه انسان و جامعه را در اين تالش براى تعاىل آورد. برانمه

ست. خود را اذيرفته را پ اند، زيرا خالفت و امانتداش را در زمني، وظيفه و مسئوليت خود مىموحد ساخنت آينده
 زند.كند به عمل هم دست مىداند. مهان قدر كه آرزو مىترين عامل رشد اي ركود مىبزرگ

د  او قيامت و بعفق زماىنست. اريزى مسلمان مؤمن، حمدود به دوره كواته تصدى اي رايست او نيزمان مورد نظر برانمه
اى بيش، از فتهگوىي ه  كند كهگريد. چنان به زندگى اين جهان نگاه مىايىن ندارد در بر مىاز آن را )آخرت( كه اپ

كه به رحاىلديست. ز نگرد كه گوىي مهيشه در آن خواهد عمر او ابقى نيست و در عني حال چنان به آينده مى
ريزى او نه زماىن برانمهاين داماند. بنابر دواقعيتهاى گذشته معرتف است، وىل آينده را دنباله مسري و روندهاى گذشته منى

ى جه به آيندهال تو حدرعني هنايت ادامه دارد )قوس صعود(.مدت توجه دارد ات ىبكه به موفقيتهاى كواتهحاىلدرعني
ا ريزى او نه تنهبرانمه رساند. برآهلا به هنايت خود مىهنايت؛ ابزده جارى را در جهت نيل به ايدهبسيار دور و ىب

 دانش بلكه حكمت حاكم است.

 پيشنهاد:

                                                           
 .177، ص 1، باب 1(. بحار االنوار، ج 1)  843
 .277، ص 75(. بحار االنوار، ج 2)  844
 .27، ص 27الشيعه، ج  (. وسايل3)  845



الق ذيب اخت و هت" روشن است كه ستون خيمه انقالب و ركن اساسى آن عدالت و تعادل است و چگونگى تربي
 مردم و عمل آانن و سالمت روح و جان و تعادل روان و

______________________________ 
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 .277، ص 75االنوار، ج  (. حبار2)
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ايىب زندگى، مهه و مهه در گرو آن است و حىت ديندارى و عرفان و به احكام دين عمل كردن مردم نيز بسته به سامان
 .846«"دل حياه االحكامالع»فرمايد: آن است و مهني است كه امام على بن ايب طالب )ع( مى

 نتيجه:

ب مهواره رهربى ن انقالرش ايمهمرتين ويژگى انقالب اسالمى ايران، عرفاىن بودن اين انقالب بوده و هست و سكوى پ
تك افراد جامعه تك ر جاندامام مخيىن )ره( حمسوب شده است و رمز رهربى ايشان تزريق بلندترين مضامني عرفاىن 

م ا چون اين مفاهيه اتفاقدمي كمهه از اينكه اين مفاهيم از ظرفيت افراد ابالتر است و ديبوده است، بدون ترس و وا
 .بلند اب فطرت افراد منطبق بوده است، اصال احتياجى به زمان براى اتثريگذارى نداشت

 .روش اين رهرب فرزانه مهواره تربيت فرد و اهلى كردن او براى اصالح جامعه بوده است

وى خود و بلكه نني معنو مهچ كشور اسالمى ما )ايران( نه تنها قادر به رفع مشكالت و نيازهاى مادىبه اين وسيله  
دچار  نوىن كههان كجبست رسيده و حبراىن و متناقض تواند در دنياى به بنامت بزرگ اسالم خواهد گشت و مى

متعادل  ريزى يك متدنطى است، اب پىيحم -هاى عرفاىن، علمى، اخالقى و زيستى عرصهاى در مههتعارضاتى ريشه
ر از هاىي بشر نادى چندان دور كه امروز سخت مورد نياز جامعه بشرى است، ماى نهو بزرگ اسالمى در آينده

 ء اّللّ . ان شاگردد  بست و حبران موجود در متدن مبتىن بر پيشرفت و آشوب و اي علم و توحش مدرن معاصربن

______________________________ 
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 .206(. حكيمى، محمد رضا، كالم جاودانه، ص 1)  846



 فهرست منابع به جز قرآن كرمي و هنج البالغه:

 .1362، هتران، دار الكتب االسالميه، 75ابقر بن حممد تقى، حبار االنوار، ج  جملسى، حممد -1

 .1384ه، )ه. ش( عنوان اپاين انم 1400يبه در ايران كلو، اقدس، تعادل و توسعه راهربد حيات طب -2

 .1362تقى، شناخت انسان در تصعيد حيات تكاملى، كتاب ذكر، دفرت هفتم،  جعفرى، حممد -3

راء، رهنگى اسففسري موضوعى قرآن كرمي، حيات حقيقى انسان در قرآن، موسسه تعبد اّلّل،  جوادى آملى، -4
1382. 

 اّلّل، مشيم واليت.جوادى آملى، عبد  -4

 .1385كيمى، حممد رضا، كالم جاودانه، انتشارات دليل ما، ح -5

 راهاىن فرد، سعيد، نگاهى به فقر و فقرزداىي از ديدگاه اسالم.ف -6

 .1377رهنگى دار احلديث، ف، هتران، موسسه 6شهرى، حممد، ميزان احلكمه، ج حممدى رى -7

 .27وسايل الشيعه، ج  -8

 دوم، مرتجم حممد على انصارى. يزى املسكن، حسن، غرر احلكم و درر الكلم، جهريسى ترب  -9

 ريزى در طرح و ساخنت آينده.هشريزاد، على، نقش برانم -10

 53، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 بررسى فقهى معاينه پزشك غري مماثل

848نژاد، حممد جواد فيصلى847دكرت امري محزه ساالرزائى
 

 چكيده

گردد  شود به بدن غري مماثل خود نگاه كند. در اين راستا قواعد و مسائل فقهى مطرح مىپزشك معاجل گاهى انچار مى
شود داليل اابحه و حرمت معاينه پزشك بيان كه ضرورت دارد. پزشك و بيمار آهنا را بداند. در اين نوشتار سعى مى

                                                           
847  (1.)Email :amir hsalar @yahoo .com  
 (. دانشجوى ارشد فقه و مبانى حقوق اسالمى.2)  848



هاى نور و احزاب از كتب تفسريى و آايت االحكام و سوره 58و آيه  30شود و اب استفاده از تفسري فقهى آيه 
غريه تبيني شود و بعد از آن به بررسى قاعده اضطرار و مفهوم آن و بررسى آن و بررسى دالئل حجيت قاعده از منظر 

ثل به ى قاعده و تطبيق آن اب معاينه پزشك غري مماشود و در انتها اب تبيني حدود و گسرتهقرآن و سنت پرداخته مى
 رسد.اپاين مى

ابشد و اما به حكم اثنويه، ملس و نگاه به انحمرم نه تنها جايز از حلاظ حكم اوليه، ملس و نگاه به انحمرم حرام مى
 شود.اى از ابب مقدمه واجب، واجب مىاست، بلكه در موارد عديده

 هاى كليدى:واژه

 پزشك، غري مماثل، بيمار، معاينه، حكم اوليه و اثنويه

 مقدمه:

 فايده است. امام مخيىن )ره(اگر هتذيب نباشد علم توحيد هم ىب

ابشد كه جمتهدان براى استنباط احكام از آن هبره قرآن كرمي اولني و مهمرتين منبع فقه شيعه و مذاهب اسالمى مى
ن دومني منبع عنواعنوان كاشف از سنت، مفسر آايت قرآىن هستند كه بهجويند و رواايت و احاديث صحيح بهمى

منايند و در موضوع مورد حبث كه معاينه پزشك غري مماثل است در قلمرو فقه، اسالمى، جمتهدان از آهنا استفاده مى
 احكام ويژه

______________________________ 
(1.)Email :amir hsalar @yahoo .com  

 (. دانشجوى ارشد فقه و مباىن حقوق اسالمى.2)
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اى دارد كه ما در اين مقاله به اندازه وسع خود به كتاب اهلى و رواايت و نظر جمتهدان مراجعه منوده ات موضوع را به 
 قدر حاجت بيان كنيم.

 روش بررسى:

بررسى و  بررسى و حتليل فقهى از دو آيه و استفاده از چند روايت در مورد ادله حجاب و حرمت نگاه و ملس انحمرم
 شود.حتليل مى



 نتايج:

رورى كه قهرا ضمواقع  گر درمعاينه مرد به وسيله زن و ابلعكس، از ديدگاه اوليه اسالمى، ابالتفاق جايز نيست م
گردد آن هم به مقدار جب مىعنوان اثنوى جايز بلكه در مواردى مثل انقاذ نفس حمرتمه توسط پزشك غري مماثل وابه

ٍد فَِإنَّ  ابٍغ َو ال عا َغرْيَ َفَمِن اْضطُرَّ » ى شريفهاصطياد از آيه« الضرورات تقّدر بقدرها»ابب  ضرورت، نه بيشرت. از
ندگان نظر نويس وليه اداره كرد. زيرا بها( و شايسته است كه جامعه را براساس عناوين 145)انعام/  «رَبََّك َغُفوٌر َرِحيمٌ 

مان دارد و ز به در ه نياى شخص بيمارى است كحكام اثنويه به مثابهدرد و ااحكام اوليه در حكم شخص سامل و ىب
ر ه اولياى امور دكين است  گان اگريى هبرت از درمان است. و به عبارتى دفع هبرت از رفع است. ايفته نويسند قهرا پيش

ه احكام اثنويه تالى بهاى ابانداز پس از نيازسنجى از ابب مقدمه واجب زمينهريزى درازمدت و داراى چشميك برانمه
 ه فراهم منايند.ام اوليل احكرا در حد ضرورت كاهش دهند و شرايط اداره امور حقوقى و اخالقى را براى موضوع اعما

 حبث: نگاه به انحمرم

هَلُْم ِإنَّ اّللََّ  ُهْم ذِلَك أَزْكىُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبصارِِهْم َو َُيَْفُظوا فُ ُروجَ » فرمايندسوره نور مى 30ى خداوند در آيه
يغضوا از غض به معىن چشم فروبسنت و كواته كردن آواز وارد شده است. و راغب اصفهاىن در  «َخِبرٌي مبا َيْصَنُعونَ 

غض هم درابره چشم و هم نسبت به گوش به كار رفته  849«الغض النقصان من الطرف و الصوت»گويند مفردات مى
ز اهل لغت و اهل اصطالح نقل شده، غض به معىن چشم اپيني داشنت است به ترك نظر. مرحوم است چنانچه ا

 فاضل مقداد

______________________________ 
 .361(. املفردات ىف غريب القرآن، ص 1)
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زانن است در مقابل چشم ابزكردن )به معىن امعان فرموده آنچه در آيه امر شده است چشم فروداشنت در مواجهه اب 
 (246چى، ص . )آايت االحكام، شانه850چراىننظر( و چشم

هاى گويد به مؤمنان بگو چشمصحبىت و حجاب را بيان دارد. خنست مىى همكردن و حنوهآيه فوق احكام نگاه
 .851است(. فروگريند. و دامان خود را حفظ كنند كردن به زن انحمرم و آنچه نظر افكندن به آن حرامخود را )از نگاه

 «.َو َُيَْفُظوا فُ ُروَجُهمْ  ... ُقْل لِْلُمْؤِمِننيَ »

                                                           
 .361(. المفردات فى غريب القرآن، ص 1)  849
.لسان العرب و معجم الوسيط ذيل ما -220، ص 2(. كنز العرفان، ج 1)  850  ده غض 
 .436، ص 14(. تفسير نمونه، ج 2)  851



گريد. هرگاه زن انحمرم در كردن معموال منطقه وسيعى را زير نظر مىمنظور آيه، اين است كه انسان به هنگام نگاه
ن از منطقه ديد او خارج شود ات به گناه نيفتد. و اينكه حوزه ديد او قرار گرفت چشم خود را چنان فروگريد كه آن ز 

شده در آيه حفظ فروج است. فرج در اصل به اند منظور مهني است. دومني مسئله مطرحغض را به معىن كاهش گفته
 .852معىن شكاف و فاصله ميان دو چيز است

دن از نگاه ديگران است. در حديثى در حمل حبث مهان گونه كه در روايت آمده است پوشان« فرج»منظور از حفظ 
كل ما كان ىف كتاب اّلّل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزان اال ىف هذا املوضع للحفظ »است كه « ع»از امام صادق 

هر آيه كه در قرآن سخن از حفظ فرج آمده است منظور حفظ كردن از زان است. جز اين آيه  «. »من أن ينظر اليه
آلود بر مردان حرام ز نگاه ديگران است. و به اين ترتيب مهان گونه كه نگاه و ملس شهوتكه منظور آن حفظ كردن ا

ابشد. و پوشاندن صورت، چه از مرد و چه زن، براى زانن نيز مانند مردان واجب است، بر زانن نيز حرام مى
 (438و  437، ص 14)تفسري منونه، ج  853است.

______________________________ 
 سان العرب و معجم الوسيط ذيل ماده غّض.ل -220، ص 2ز العرفان، ج (. كن1)

 .436، ص 14(. تفسري منونه، ج 2)

 و لسان العرب و معجم الوسيط ذيل ماده فرج. 437(. مهان، ص 3)

ان قدر متيقن . بلكه ز ابشد (. نويسندگان: در اينجا فرج مطلق اپكدامىن است. نه فقط فرج به معىن خاص كه زان4)
 ت. و حديث امام صادق )ع(، بيان قرآىن را توسعه داده و تفسري منوده است.اس
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َأْن   أَْدىناي أَي َُّها النَِّبُّ ُقْل ِْلَْزواِجَك َو بَناِتَك َو ِنساِء اْلُمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ ذِلكَ » سوره احزاب: 59آيه 
كه براساس   . در تفسري منونه آمده است854«اجلالبيب، القمص و اخلمر» «.يُ ْعَرْفَن َفال يُ ْؤَذْيَن َو كاَن اّللَُّ َغُفوراً َرِحيماً 

كردند. لذا اين آيه نوعى روسرى مورد استفاده آن زمان بوده است. لكن زانن در پوشاندن خود از انحمرم دقت منى
 سفارش اين آيه نزديك كردن جلباب به خود است نه اصل جلباب كه مرسوم بوده است.

 نظر فقيهان:

                                                           
 و لسان العرب و معجم الوسيط ذيل ماده فرج. 437(. همان، ص 3)  852
(. نويسندگان: در اينجا فرج مطلق پاكدامنى است. نه فقط فرج به معنى خاص كه زنا باشد. بلكه زنا قدر متيقن است. و حديث امام 4)  853

 داده و تفسير نموده است.صادق) ع(، بيان قرآنى را توسعه 
 .59(. مفردات غريب القرآن، ص 1)  854



جيب »نويسد: قى راجع به مسأله پوشش در غري مناز مىمرحوم آيت اّلّل سيد حممد كاظم طباطباىي يزدى در عروه الوث
نويسد: و عالمه حلى )ره( مى«. 415، ص 1السرت املرة متام بدهنا عمن عدا الزوج و احملارم اال الوجه و الكفني. ج 

لوجه و ىف سرت العوره و هو واجب ىف الصاله و غريها ... و بدن املرءه كله عوره، جيب عليها سرته ىف الصاله اال ا»
855«الكفني و ظهر القدمني

 

ها ات ستورت و دردى صگويند: زن ابيد متام بدن و موى خود را )به جز گفقهاى معاصر: متام فقهاى معاصر مى
در پوشاندن  اط واجباحتي گويد در صورت و دستمچ( در برابر مرد انحمرم بپوشاند. به جز آيت اّلّل صاىف كه مى

 است.

تياط واجب ا بر احيز بننبه قصد لذت حرام است و بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام  آيت اّلّل صاىف: نگاه
 (228و  227ستاد مرتضى مطهرى، ص ا -جايز نيست. )مسئله حجاب

 قاعد اضطرار:

معناى احتياج اىل الشى آمده است. يعىن اضطرار عبارت از از حلاظ لغوى و اصطالحى در لسان العرب اضطرار، به
اند؛ از مجله مقدس اردبيلى  به چيزى و از حلاظ اصطالحى اصولني و فقها تعاريف متعدد و تقريبا مشابه آورده احتياج

املفطر هو من »گويد: .. عالمه حلى )ره(. چنني مى 856«االضطرار ما مل ميكن الصرب عليه مثل اجلوع»گفته است 
 غاف التلف

______________________________ 
 .59ريب القرآن، ص (. مفردات غ1)

 .257(. قواعد االحكام، ص 2)

 .636(. زبده البيان ىف احكام القرآن، ص 3)

 57، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

اضطرار كل فعل ال ميكن املفعول االمتناع منه و ذالك كاجلوع »نويسد كه .. و از مرحوم طربسى مى 857«على نفسه
858«اع منهالذى ُيدث لالنسان فال ميكن االمتن

 

 بررسى ادله قاعده اضطرار

                                                           
 .257(. قواعد االحكام، ص 2)  855
 .636(. زبده البيان فى احكام القرآن، ص 3)  856
 .333(. قواعد االحكام، ص 1)  857
 .257، ص 1ج  -(. مجمع البيان2)  858



 :859دليل عقل -1

ابشد زيرا اضطرار در حقيقت حالت و موقعيىت و شرايطى است كه شخص اب دو قاعده اضطرار يك قاعده عقلى مى
كند كه بني دو امر قبيح اي داراى مفسده، شخص آن را كه قباحت خطر اي دو مفسده مواجه است. عقل حكم مى

دارد برگزيند. حقوقداانن مسلمان و غري مسلمان ضمن استناد به ادله نقلى و شرعى، عقالىن بودن اي مفسده كمرتى 
حب ذاتى كه خداوند فطرت انسان را اب آن عجني كرده  860اند.اصل قاعده اضطرار را مورد اتييد و اذعان قرار داده

ى معقول و ممكن عزت خود به هر وسيلهخود براى جنات جان و مال و ى اب اين پديده خودبهاست، هنگام مواجهه
 شود.متوسل مى

 قرآن -2

َم َو حلََْم اخْلِْنزِيِر َو » ا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َو الدَّ ٍغ َو ال عاٍد َفال ِإمْثَ َعَلْيِه ِإنَّ اّللََّ  َفَمِن اْضطُرَّ َغرْيَ ابِه لَِغرْيِ اّللَِّ لَّ بِ ا أُهِ مِإمنَّ
ه ستفاداآيد كه انسان براى حفظ جان خويش جمبور به هاىي پيش مى(. از آجنا كه ضرورت173 -)بقره «َغُفوٌر َرِحيمٌ 

د براى جنات بور شو جمى كه گويد: وىل كسشود. قرآن در ذيل آيه آن را استثنا كرده و مىاز بعضى غذاهاى حرام مى
 ِن اْضطُرَّ َغرْيَ َفمَ » د!نباش ينكه ستمگر و متجاوزها خبورد گناهى بر او نيست .. به شرط اجان خويش از مرگ از آن

روى در خوردن براى زايده ستاويزىنه و دبه اين ترتيب ابيد توجه داشت اضطرار هبا «.ابٍغ َو ال عاٍد َفال ِإمْثَ َعَلْيهِ 
 كند كه اين اجازهغذاهاى حرام نشود. اب دو كلمه" غري ابغ" و" ال عاد" گوشزد مى

______________________________ 
 .333(. قواعد االحكام، ص 1)

 .257، ص 1ج  -(. جممع البيان2)

ز اين رو نيست؛ ا صداقىمكند و حكم عقل، جزئى و (. عقل قضااي را، اجياىب اي سلىب، به صورت كلى داورى مى3)
 كند.شرع و عرف مصاديق قضاايى كلى عقل را بيان مى

 .137و  136 صحمقق داماد،  -(. قواعد فقه4)

 58، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

                                                           
كند و حكم عقل، جزئى و مصداقى نيست؛ از اين رو شرع و عرف (. عقل قضايا را، ايجابى يا سلبى، به صورت كلى داورى مى3)  859

 كند.مصاديق قضاياى كلى عقل را بيان مى
 .371و  136محقق داماد، ص  -(. قواعد فقه4)  860



ت از مرگ راى جناكه ب  تنها براى كساىن است كه خواهان لذت از خوردن اين حمرمات نباشند. و از مقدار الزم
رت ز حد ضرو معناى متجاوز اضرورى است جتاوز نكند. )." بغى" در اينجا طلب كردن لذت است و" عاد" به

 ابشد.(مى

 سنت -3

مفهوم  861«عن السكوىن عن اىب عبد اّلّل عليه الّسالم: قال: قال: ال يقطع الّسارق ىف سنت يعىن عام جماعه»الف: 
 .862شودروايت اين است كه دست سارق در سال قحطى قطع منى

و قال  و عن مساعه عن اىب عبد اّلّل عليه الّسالم قال اذا حلف الرجل تقية مل يضره اذا هو اكره و اضطر اليه.»ب: 
863«ليس شئ مما حرم اّلّل اال و قد احله ملن اضطر اليه

 

عن حممد بن امحد بن ُيىي ىف نوادر احلكم قال: قال: الصادق عليه الّسالم من اضطر اىل امليته و الدم و حلم »ج: 
فعل نويسندگان: قدر متيقن داللت روايت در جاىي كه  864«اخلنزير فلم ايكل شياء من ذلك حىت ميوت فهو كافر

 شود واجب است.اضطرارى ابعث حفظ نفس از مرگ مى

 فتاواى فقها -4

ال جيوز ان ايكل املية، اال اذا خاف تلف النفس فاذا خاف ذالك، اكل منها ما »در هنايه شيخ طوسى )ره( آمده 
فعندان ال جيوز ان »نويسد: سوره انعام مى 119و بيان شيخ طربسى در تفسري آيه  865«امسك رمقه و ال يتمال منه

فاعلم انه »فرمايد: ابشد مىو شيخ انصارى )ره( در ابب جاهاىي كه دروغ جايز مى 866«يتناول اال ما ميسك به الرمق
احله اّلّل ملن اضطر اليه و قد  الضروره اليه ... و قوله عليه الّسالم ما من شى اال -يسوغ الكذب لوجهني: احدمها

 اشتهر ان الضرورات تبيح احملظورات و اخبار ىف

______________________________ 
 .520، ص 18(. وسائل الشيعه، ج 1)

رطرف بد از او وده حرسد به علت اينكه سارق در سال قحطى مضطر شده و سرقت من(. نويسندگان: به نظر مى2)
 شود.مى

                                                           
 .520، ص 18(. وسائل الشيعه، ج 1)  861
 شود.رسد به علت اينكه سارق در سال قحطى مضطر شده و سرقت نموده حد از او برطرف مىمى(. نويسندگان: به نظر 2)  862
 .137، ص 16(. وسائل الشيعه، ج 3)  863
 .389، ص 16(. وسائل الشيعه، ج 4)  864
 .586(. شيخ طوسى، النهايته، ص 5)  865
 .552، ص 3(. مجمع البيان، ج 6)  866



 .137، ص 16الشيعه، ج (. وسائل 3)

 .389، ص 16(. وسائل الشيعه، ج 4)

 .586(. شيخ طوسى، النهايته، ص 5)

 .552، ص 3(. جممع البيان، ج 6)

 59، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

فرمايد: مى 425آيت اّلّل مكارم شريازى در كتاب قواعد فقهيه در قاعده تقيه ص  867...«ذالك اكثر من ان حتصى 
كل ما يضطر اليه االنسان و ميكن اعتماد عليها كما سياتى االستناد اليها ىف بعض احلروف اهلامه املرتتبته عليها و و ل»

ان كنا ىف غىن عنها من بعض اجلهات ابلدليل العقلى و صريح الوجدان على وجوب ترجيح االهم على املهم عند 
 «او انه ما من شى حرمه اّلّل اال و قد احله ملن اضطر اليه.الدوران، و ابلعمومات الداله على رفع ما اضطر اليه، 

 ماهيت فعل اضطرارى:

شود اختالف شود، اي بقاى حرمت اصل فعل، انشى از آن زايل مىى فعل حمرم )حرام( مىاينكه اضطرار سبب اابحه
شود، شرعا بر شخص ىاست ... برخى از فقها قائل به اين هستند كه اعمال اضطرارى كه براى حفظ نفس اجنام م

اگر كسى مضطر به نوشيدن شراب اي خوردن گوشت مردار »اند نه مباح. در حترير الوسيله آمده است مضطر واجب
شود ات خوف از تلف نفس خود را برطرف كند مهان مقدار كه موجب زوال ترس شود حالل و جايز است و ... و 

868فس واجب استبه اعتقاد صاحب جواهر، خوردن مردار براى حفظ ن
 

 شرايط حتقق حالت اضطرار

 ى اضطرارى. شرايط واقعه1

 الف( خطر ابيد مسّلم الوقوع ابشد:

عنوان مثال،  تواند جموز ارتكاب عمل حرام ابشد؛ بهى فعليت رسيده ابشد. خطرات احتماىل منىيعىن ابيد به درجه
شود واهد شد و احتماال از شّدت عطش تلف مىتواند به استناد اينكه در آينده دچار تشنگى شديد خكسى منى

ى علم اي ظّن و احتمال عقالىي به بروز واسطهمرتكب شرب مخر شود. در فقه بروز خوف و بيم هالكت نفس به
 فرمايد:خطر شديد مطرح است و امام مخيىن )قدس سره( مى

                                                           
 .21(، ص 15(. المكاسب، الثانى) الجز 1)  867
 .411و  139محقق داماد، ص  -(. قواعد فقه2)  868



 «املدار ىف الكّل هو اخلوف احلاصل من العلم او الظّن.»

______________________________ 
 .21(، ص 15(. املكاسب، الثاىن )اجلز 1)

 .141و  139حمقق داماد، ص  -(. قواعد فقه2)
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 ب( خطر ابيد شديد اي به تعبري فقها ملجى ابشد:

و در وى اجياد شود .. خطرات جزئى و به حنوى كه شخص خود را در موقعيىت ببيند كه در آن بيم تلف نفس اي عض
 كدام جموز اتيان فعل حرام نيستند.شرايط سخت قابل حتمل، هيچ

 ى خود مضطّر اجياد نشده ابشد:ج( خطر به وسيله

تواند از اذن شارع در شخصى كه اب اقدامات عمدى خود، شرايط و موقعيت اضطرارى براى خود پيش آورد، منى
د اين اعتقاد بسيارى از فقهاست. مستند اين ديدگاه برداشىت است كه از دو عبارت مند شو حالت اضطرار هبره

 سوره بقره به عمل آمده است. 173مذكور در آيه « غري ابغ و ال عاد»ى حاليه

 . شرايط اقدام مضطر2

 الف( ارتكاب فعل حرام ابيد تنها راه دفع ضرورت و جنات نفس ابشد:

اب اجنام اقدامات مباح و مشروع، از قبيل استمداد از ديگران بويژه قواى دولىت اي فرار از بنابراين چنانچه مضطر بتواند 
صحنه و اي خريدارى شيئى كه بتواند اب آن از خود رفع ضرورت كند، ديگر ارتكاب فعل حمرم براى وى جايز خنواهد 

تواند دست طعام هم داشته ابشد، منىواسطه غلبه گرسنگى، دچار اضطرار شده و قدرت خريد بود؛ مهانند كسى كه به
 به سرقت بزند و اي اكل ميته منايد.

 ب( اقدام مضطر ابيد به قدر حاجت و متناسب اب شرايط و اوضاع و احوال اضطرارى ابشد:

اند اقدامات اضطرارى نيز ابيد رعايت اْلسهل فاْلسهل ابشد و به قدر ضرورت و نياز صورت گريد؛ زيرا هرچند گفته
ى هم وجود دارد كه يك قاعده« الضرورات تقدر بقدرها»ى ؛ اما در كنار آن، قاعده«ورات تبيح احملظوراتالضر »

عقلى است و مفاد آن اين است كه تنها ات رفع حالت ضرورت و به تناسب خطر و هتديد موجود، اجنام فعل 
گاه دفع خطر مستلزم ارتكاب فعلى   توان از خود رفع خطر كرد واضطرارى جايز است. گاه اب يك اقدام مباح مى



است كه در شرايط عادى انمشروع است. در ارتكاب فعل حمرم هم رعايت مقدار مورد لزوم مد نظر است. چنانكه 
 خداوند متعال تناول اشياى حرام»پيش از اين نيز اشاره شد كه 

 61، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ى اابحه»ته شد كه نيز گف ود. واما ابيد به قدر سّد رمق و رفع ضرورت اكتفا من را به هنگام ضرورت مباح كرده است؛
 «اشياى مذكور به ميزان رفع اضطرار است.

ىي از خطر راى رهارا ب ابوجود اين، گاهى شدت خطر و اضطرار به حّدى است كه برخى از فقها ارتكاب فعل حرام
 اند.رارى شدههالكت نفس واجب دانسته و قائل به وجوب فعل اضط

ت مرتكب فع ضرور قدار ر اگر فردى مضطر به ارتكاب حرامى ابشد، واجب است به م»در حترير الوسيله آمده است: 
كه از رصورتىخوردن گوشت مردار براى حفظ نفس واجب است و د»نويسد: صاحب جواهر مى« آن حرام شود.

 «د اوست.دست خو  فس بهمنزله هالكت نمتناع وى بهخوردن امتناع منايد، عمل جايزى اجنام نداده است؛ زيرا ا

ى بنابراين، هنايت اقدام اضطرارى هنايت ضرورت است و اب رفع ضرورت، جواز اقدام هم مرتفع خواهد شد و قاعده
 .869شودحاكم مى« الضرورات تقدر بقدرها»

 تقسيم حكم واقعى به اوىل و اثنوى:

 اند.احكام اوليه و احكام اثنويه تقسيم كردهاصوليان، احكام واقعى را به دو دسته 

 حكم اوىل:

االت حگرفنت   ر نظرداحكامى كه شارع مقدس اب توجه به مصاحل و مفاسد واقعى و در حالت عادى، يعىن بدون 
 ب مناز و روزه ونند وجو ؛ ما«شوداستثنائى )اضطرار و حرج(، براى مكلفني مقرر فرموده، حكم واقعى اوىل انميده مى

 رداخت نفقه زوجه و اي حرمت قتل عمد و خوردن شراب.پ

 حكم اثنوى:

گردد حكم آمده براى مكلف، از طرف شارع صادر مىاحكامى كه اب در نظر گرفنت حاالت خاص و استثنائى پيش
ها اين عوارض و شرايط استثناىي ممكن است اضطرار، عسر و حرج ... ابشد كه به آن«. شوداثنوى حمسوب مى

شود. براى مثال، هر شخص مكلفى موظف است در حالت عادى براى مناز، وضو بگريد اما ن اثنوى گفته مىعناوي

                                                           
 .149و  148 -451 -144(. قواعد فقه، محقق داماد، ص 1)  869



وضو گرفنت براى انسان ضرر داشته ابشد و اي اينكه آىب براى وضو گرفنت نباشد، تكليف وضو، كه يك حكم اوىل 
 شود و تكليف ديگرى )تيمم( بهاست، از عهده شخص برداشته مى

______________________________ 
 .149و  148 -145 -144(. قواعد فقه، حمقق داماد، ص 1)
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870عهده وى آيد. بنابراين، وجوب تيمم كه در حالت ضرر و اي اضطرار مقرر شده، يك حكم اثنوى است
 

 تطبيق مساله:

 ، به مقدار ضرورت اكتفا كرد؟كردن و ملسآاي در معاجله واجب است كه در نگاه

و ال ينظر الرجل اىل االجنبيه اال لضروره، ... و يقتصر اىل الطالع »گويد: حمقق حلى )ره( در شرايع االسالم مى
اذا توقف »نويسد: و سيد حممد كاظم يزدى در عروه الوثقى مى 871«عليه، كالطبيب اذا احتاجت املره اليه للعالج

872«للمس او اللمس دون النظر جيب االقتصار على ما اضطر عليه فال جيوز االخرى جبوازهالعالج على النظر دون ا
 

 استفتاء از علماى معاصر:
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 فلسفه اخالق پزشكى از ديدگاه اسالم

874، پروانه رضا سلطاىن873فاطمه رافت
 

 چكيده

نظيم جواين ت مدداى صاحبان حرف پزشكى را در ارتباط اباخالق پزشكى قواعد و اصوىل است كه رفتار حرفه
كننده عينيتست كه  اكند. ارزش ها و رهنمودهاىيرا مطرح مى« ابيد و نبايدها»و « درست اي اندرست»كند. مى

 ابشد.گريى، فعاليت و اقدامات پرسنل پزشكى مىروند تصميم

ت فى، درسهاى فلسكند در ساير حتليلفلسفه اخالق پزشكى قسمت اساسى از اخالق پزشكى است كه كوشش مى
خالق امباحث  مت ازو اندرست را در حيطه عمل در موضوعات خمتلف و مراقبت هاى هبداشىت شرح دهد. اين قس

ئز سيار حاست، باهاى عملى اتثريگذار گريىپزشكى به علت آنكه در كليه قسمت هاى اخالق پزشكى و تصميم
 ابشد.امهيت مى

 روش بررسى:

 اين مقاله اب مرور كتب و مقاالت معترب تنظيم گرديده است.

 نتايج:
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اند عبارتند بيشرتى مورد پذيرش قرار گرفتهدر ارتباط اب اخالق پزشكى دو رويكرد نسبت به فلسفه اخالقى كه اب رواج 
 «گراوظيفه»و « گرافرجام»از تئورى 

 گرا:گرا اي فرجامتئورى اصالت نتيجه اي غايت

Consequentiality theories, Theological theories, Outcome- based theories 

دارد و درست اي اشتباه بودن اعمال اب  آمدهاى يك عمل و تصميم توجهاين نظريه بر عواقب، نتايج و در كل پى
شود. به عبارت ديگر كار خوب )اي اخالقى( كارى است كه فوايد آن بيش توجه به عواقب و نتايج آهنا سنجيده مى

ها و خوب و بدها را از پيامدهاى منفى آن ابشد. قائلني به اين مكتب ابزشناسى ابيد و نبايدها، درست و اندرست
 هاب توجه به نتيج
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ن نتيجه را بدهد. اما هبرتين نتيجه كنند و اينكه ميزان خري و شر مرتتب بر آنچه اندازه است و هبرتيكار تعيني مى
« مفيد بودن»بود اما در طرز فكر فعلى عبارت « بيشرتين شادماىن براى بيشرتين افراد»چيست؟ شعار اوليه اين تئورى 

 شود.مطرح مى« شاد بودن»به جاى 

رفع و كنرتل بيمارى، تواند شامل مفاهيمى چون پيشگريى، درماىن اين نظريه مى -هاى هبداشىتدر ارتباط اب مراقبت
رهاىي از دردهاى غري ضرورى، اصالح و هببود موقعيت هاى معلوليىت، طوالىن كردن زندگاىن، ارتقاء سالمىت و نظاير 

 اين ابشد.

 شوند:زيرجمموعه اين نظريه به سه دسته عمده تقسيم مى

 : Ethical egoismاخالق خودگرا -الف



دهنده مطلوب ابشد. معتقدين به اين اخالقى است كه نتايج آن براى فرد اجنامبراساس اين نظريه، يك عمل زماىن 
 نظريه مهواره در پى بدست آوردن بيشرتين خري و سود براى خود هستند.

 : Ethical altruismاخالق ديگرگرا -ب

اساس انسان ابيد ات  داند. بر ايناين نظريه مالك اخالقى بودن عمل را مطلوبيت براى ديگران )غري از خود فرد( مى
 حدامكان منافع ديگران را بر منافع خود ترجيح دهد.

 : Ultitarianisنظريه سودگرا اي اصالت سودمندى -پ

كه بر مبناى آن يك عمل از نظر اخالقى وقىت صحيح است كه براى هركس سودمندى بيشرتى داشته ابشد اي به 
 در بر داشته ابشد. عبارت ديگر، بيشرتين سود را براى حد اكثر افراد

تقسيم « سودگراىي در قاعده»و « سودگراىي در عمل»بندى مكتب اصالت سودمندى به دو دسته در يك تقسيم
 شود:مى

 : Act -Utilitarianismسودگراىي در عمل

ابور است  گريد. به عبارتى اين نظريه بر اين در اين نظريه عواقب يك عمل در موقعيت اي زمان خاص مد نظر قرار مى
اى عمل كند كه بيشرتين فزوىن خوب بر بد را براى كليه افراد درگري گونهكه در يك موقعيت خاص، شخص ابيد به

 اجياد منايد. به عبارتى نتايج هر عمل را ابيد بصورت جداگانه سنجيد و يك عمل زماىن اخالقى
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( از فالسفه قرن Jeremy Benthamجايگزيىن نتايج مطلوىب داشته ابشد. بنتام)است كه در مقايسه اب هر 
 ابشد.هيجدهم از قائلني به اين نظريه مى

 : Rule -Utilitarianismسودگراىي در قاعده

كند، بلكه كل قوانني اخالقى مد نظر است كه براى اتمني و تضمني تنها به نتايج و عواقب مفيد هر عمل نگاه منى
شود. اين تئورى معتقد است كه انسان اند و هر عمل براساس ميزان تطابق اب آن ارزايىب مىبيشرتين فايده طراحى شده

اى عمل كند كه در صورت پريوى مهگاىن از آن، بيشرتين فزوىن خوب بر بد را اب در نظر گرفنت مهه ابيد براساس قاعده
اعدى براى تعيني سودمندى اعمال ضرورى دانسته شده، عملى اخالقى افراد، در بر داشته ابشد. در حقيقت تعيني قو 

( از قائلني John Stuart Millاست كه اب قانوىن كه عموما نتيجه خوىب داشته است مطابقت داشته ابشد. ميل)
 ابشد.به اين نظريه مى



 ابشد.متكى مىهر دو شكل سودگراىي براى مفاهيم خوب و بد و بر قابليت ما در حماسبه ميزان هريك 

كند. يك مشكل عمده مكتب سودمندى در درجه اول درسىت اي اندرسىت يك عمل را براساس نتيجه آن ارزايىب مى
اين است كه بسيارى از نتايج اعمال، در زمان اجنام براى ما مشخص و آشكار نيست. مشكل دوم اين است كه اين 

 هاى بيمار منطبق نيست.اب خواسته تئورى ممكن است به اختاذ تصميم هاىي منجر شود كه

 : Deontologyگراتئورى وظيفه

 Rule -based( استخراج شده و حتت عناوينDutyبه معىن وظيفه)» Deon« اين عبارت از واژه يوانىن
 هم انم برده شده است. Duty -based ethicsاي

جنام اعمال صرف نظر از عواقب و نتايج آهنا دارد، ااستوار است. اين نظريه اظهار مى« وظيفه»اساس اين تئورى بر 
تنها برحسب وظيفه الزامى و اجبارى است. وظيفه، مسئوليت، عملكرد صحيح، الزامات اخالقى هستند كه در متام 

روند. مكتب اصالت وظيفه اي تكليف، به وجود موارد بدون توجه به عواقب و نتايج غري قابل انعطاف بكار مى
 احكام بديهى نظرى
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داند كه اختيارى و موافق اب قانون ابشد و اب انگيزه اجنام وظيفه و عملى معتقد است و تنها كارى را اخالقى مى
 صورت گريد.

گريى براى اخالقى بودن مستلزم اين است كه مردم وظايف اصلى اي الزامات قانوىن خود را اجنام دهند و مالك تصميم
شود اي خري. درست اي غلط بودن يك عمل از نظر اخالقى اين است كه آاي آن عمل وظيفه اي تكليفى را شامل مى

يكى از مبلغني متنفذ اين ديدگاه فيلسوف آملاىن اميانول كانت بود. او عقيده داشت قوانني اخالقى مهانطور كامل و 
ول قابل اجرايند. وى بر اين ابور بود كه شعور آزاد بشرى مشاى جهاندقيق و منطقى هستند كه قوانني علمى و بگونه

اي مهان وجدان او واالترين اصل اخالقيات و معيار عمل است. بر مبناى مكتب كانت، وظيفه انشى از درك عقلى 
كند چون از بديهات است و ما الزام دارمي در هر وضعيت براساس يك اصل واحد است و عقل حسن آن را درك مى

 هاى مشابه بدون توجه به زمان، مكان اي فرد، مهان عمل را اجنام دهيم.نيم و در موقعيتعمل ك

 شود.اين تئورى به سه مكتب اي گروه فلسفى تقسيم مى

 * فلسفه مستدل و عقلى:



ابيست منطقى و منشعب از نيت و خواست خوب و خري ابشند. يك انم شناخته شده در كه براساس آن اعمال مى
عنوان هدف غاىي عقيده داشت. او براى اخالقى بودن يك عمل دو ابشد كه به وظيفه بهامانوئل كانت مى اين گروه

 معيار را پيشنهاد كرد:

 مشول اي به عبارت ديگر توسط هركسى اجنام شود مناسب خواهد بود؟كه اين عمل بطور جهانآاي درصورتى -1

شود و اي نه هدف غاىي خود اى رسيدن به هدف در نظر گرفته مىاى بر عنوان وسيلهآاي در اين عمل انسان به -2
 گويد:كانت مى« دستور مطلق»طور كلى انسان است. به

مشول گردد و اى عمل كنيد كه براساس آن بتوانيد مهزمان اراده مناييد كه آن قاعده يك قانون جهانتنها براساس قاعده»
 وى اب ديگرانبه حن»و « ات سرحد قانون كلى اعتبار ايبد.

 70، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

گونه اى ابشد كه انسان مهيشه رفتار كن كه دوست دارى ديگران مهان گونه اب تو رفتار كنند و رفتارت اب ديگران به
 «غايت ابشد، نه وسيله.

ا اتكيد دارند كه انسان نبايد ابشد. آهنمى« احرتام به انسان»نكته مهمى كه پريوان اين نظريه به آن معتقد هستند 
اى جهت مقاصد خويش استفاده كند. مركز و حمور تئورى كانت احرتام و عنوان وسيلههرگز از يك انسان ديگر به

 ابشد.ارزش هنادن به استقالل فرد مى

زندگى است. هر كه برخواسته از اعتقاد به خدا و مقدسات « احاديث و رواايت»گراىي بر مبناى * گروه دوم: وظيفه
توان بر اساس آهنا اقدام كرد. در صورت پريوى از اين دستورات هاىي دارد كه مىديىن در ارتباط اب رفتارها دستورالعمل

 ماند.موارد كمى براى تعارض و تضاد ابقى مى

ن را بطور فطرى كه نياز به استدالل و منطق ندارد و ذات بشر آزاد آ« شهودگراىي»اي « حقايق بديهى»* گروه سوم: 
 پذيرفته است.

« وظايف بديهى»اي  Prima facie dutiesابشد كه مبناى نظريه اومى Rossپردازان اخري اين مكتباز نظريه
شوند. او در اين رابطه هفت وظيفه بديهى عنوان تكاليف اصلى اب اتمل و تعقل، بديهى و آشكار مىابشد كه بهمى

 هد به آهنا براى مردم قابل قبول است.كند كه اجنام و تعرا بيان مى

 اين هفت نظريه عبارتند از:



شناسى و قدرداىن، جربان اشتباه، راستگوىي و صداقت، سودمندى، عدم آسيب رساندن، انصاف و عدالت، حق
 ارتقاء و پيشرفت شخصى.

ه مست فرايند هاى درماىن براساس سودمندى است. اما نگرش كلى حرف پزشكى باگر چه سياست كلى مراقبت
« اي« وظيفه مراقبت»اى كه مهه پرسنل پزشكى اب آن به خوىب آشنا هستند شناسى است. در حقيقت وظيفهوظيفه

Duty of care «گريد. هنگامى كه وظايف بديهى ابهم است كه حد اقل چهار قسمت اول وظايف فوق را برمى
 در تعارض ابشند، هبرتين كارى
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توان انتظار داشت آن است كه ابيد درابره اينكه كداميك از اين وظايف متناقض اولويت دارند، يك تصميم كه مى
 سنجيده و غري عجوالنه گرفته شود.

 فلسفه اخالق در اسالم:

ىن بر اصالت اب توجه به نظرايت و مكاتب موجود در فلسفه اخالق، مكتب اخالقى اسالم يك نظام غايتگرا اي مبت
ابشد كه ابشد. غايت هناىي و مطلوب ابلذات انسان در كارهاى اخالقى، سعادت و فالح و قرب اهلى مىنتيجه مى

ابالترين سرور و خوشى و ابتهاج را به حلاظ كمى و كيفى در پى خواهد داشت. نكته قابل اتمل اين است كه در 
 ابشد.ا و به تعبريى مبتىن بر اصالت وظيفه مىگر امور و منافع دنيوى، نظام اخالقى اسالم ارزش

داند، در مقام ارائه توصيه در منافع مقصود اين است كه چون نظام اخالقى اسالم غايت را سعادت اخروى مى
است و اصل « آخرت»دهد. به ديگر بيان غايت گراىي را مبنا قرار مىكند، بلكه وظيفهدنيوى، دنياگراىي را توصيه منى

ابشد. حمور اخالق اسالمى كرامت و عزت در دنيا براى حصول و خري و سعادت اخروى مى« وظيفه»اجنام عمده 
 نفس انسان است.

گراى خودگراست. تفاوت اساسى بني فلسفه اخالقى اسالم و ديگر مكاتب توان گفت اسالم يك نظام غايتمى
 (28و  29حجر/ فلسفى قبول روح اهلى براى انسان در اين ديدگاه است، )سوره 

هدف غاىي و حقيقى انسان از ديدگاه قرآن تشبيه به صفات خداوند و ختلق به اخالق و كليه صفات اهلى است از 
(  91، آل عمران/ 80، مومنون/ 242طريق كسب دانش و معرفت و رسيدن به شناخت و كمال است )سوره بقره/ 

( چون خمتار است و حتت تعليم 72است )سوره احزاب/  اند از ديدگاه قرآن انسان مسئولهاى اب لذاتكه ارزش
گريد، چون خمتار است. موضوع اختيار در هر فردى متناسب اب ميزان رشدايفتگى اوست. يكى معلمان اهلى قرار مى

است. در اسالم خداوند « وسعت حقوق فرد»هاى فلسفى خمتلف، مساله ترين نكات در تعارض ديدگاهاز عمده
و بىن اسرائيل/  30و  34ترين حوزه حقوقى آفريده است )سوره بقره/ ى ابالترين شان و داراى وسيعانسان را دارا



اند ات انسان (. انبياى اهلى، در حقيقت براى شناساىي حقوق واقعى افراد بشر مبعوث گرديده13، مومنون/ 70
 جايگاه حقيقى خود را بشناسد و حقوق خويش
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هاى فلسفى آشكار است اين است كه به علت عدم توجه به شأن واقعى را ضايع نسازد. آنچه در برخى ديدگاه
گردد. بر اين اساس است كه گريد و شئوانت دراز مدت او فدا مىمدت او مالك عمل قرار مىانسان، شئوانت كواته

فرهنگ اسالمى، كه متام موجوديت انسان را جسم او  بعنوان مثال در برخى جوامع، ااتانزى جايز است وىل در
داند، انسان )كه داراى روح اهلى است و جسم نزد او امانت است( به صرف خودخمتارى جماز به صدمه زدن به منى

است. واژه اختيار در معناى دقيق خود « معرفت»شرطهاى اختيار فرد در اسالم ابشد. يكى از مهمرتين پيشخود منى
يعىن هبرتين راه ممكن و لذا اختيار جز اب حصول معرفت الزم ممكن خنواهد « خري»معىن شود و « خريگزيىن»ند توامى

 اى از اختيار قرار دارد.شد. نتيجه اينكه هر انساىن نسبت به ميزان آزادى از جربها و نسبت به معرفت خود در مرتبه

گري است چراكه حمورهاى آن كشش هاى دروىن انسان و وحى مشول و فرا نظام اخالقى اسالم، مطلق و اپيه از جهان
« انگيزه عمل»سازى است. اسالم بر اصالح نيت و اپك« نور وحى»و « فطرت»است. مالك ارزش در اسالم 

داند و زندگى دنيوى و اخروى انسان را در نظر دارد. در را مالك ارزمشندى فعل مى« نيت اپك»بسيار اتكيد دارد و 
قى اسالم، به مهه متايالت انساىن از مجله غرايز سفلى و متايالت علوى، هر دو، توجه شده است و فقط در نظام اخال

شود. از سوى ديگر، از آجنا كه انسان، آزاد و انتخابگر است، عمل او در ساير تعديل اين دو، هبره كامل حاصل مى
 صورتى ارزمشند است كه اب آگاهى و آزادى از او سرزند.

 گريى هناىي:نتيجه

كند. كه در حيطه فلسفه هاى جديد و سريع در عامل پزشكى، موضوعات جديد اخالق پزشكى را اقتضاء مىپيشرفت
كشد. در هر زمينه از اخالق پزشكى، ما به كند و فالسفه را در جوامع خمتلف به چالش مىآفريىن مىنيز موضوع

هاى غري صحيح و غري ينش فلسفى ما را به ورطه احساسات و انديشهنوعى به اين مباحث نيازمندمي. چراكه فرار از ب
مدون خواهد كشاند. عملكرد اخالقى اي رفتار معنوى نزد افراد معاىن متفاوتى دارد و جوامع خمتلف برحسب نگرش و 

 تفكرات اخالقى و ديىن خود، رويكردهاى متفاوتى نسبت
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تواند يكسان ابشد. اداين و مذاهب روح گريى منىعات خمتلف دارند. مسلما در متام بيماران شرايط تصميمبه موضو 
هاى خمتلف ايفا منايند. اب توجه بديلى در رفع معضالت اخالقى در حيطهتوانند نقش ىبمكاتب اخالقى هستند كه مى

فه و اخالق در غرب تعامل پزشكان اب فقها، هاى فلسفه و اخالق اسالمى اب فلسبه فرهنگ اسالمى و تفاوت



گذارى اصوىل يك تواند در اپيهحكما، فالسفه، اخالقيون و انديشمندان علوم مرتبط در اين حوزه، امرى است كه مى
گريى اخالق پزشكى بسيار اتثريگزار و ارزمشند نظام اخالق پزشكى مدون و تعيني چارچوب متقن و مشرتك تصميم

 ابشد.
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  Euthanasia« ااتانزى»

876، پروانه رضا سلطاىن875فاطمه رافت
 

 چكيده

عىن مرگ(، عبارت )به م Thanatos)يعىن خوب و عادى( و Euاى است يوانىن، مركب از دو كلمهااتانزى واژه
دى چون هاى متعدعادلكه امكان ادامه حيات وجود دارد. در فارسى ماست از اپاين دادن به حيات فرد درحاىل

« رمحىتقتل »و  «به كشى»، «آسان مريى»، «به مرگى»، «مرگ آرامبخش اي جنات خبش« »مرگ از روى ترحم»
ه علت بيمارى ست كه بامارى شنهاد شده است. در هر حال منظور از ااتانزى كشنت از روى ترحم بيبراى اين واژه پي

هاى غري ار بيمارىاران دچ، بيماش وجود ندارد. افراد فلجبرد و اميدى به شفا اي هببودىالعالج از درد شديد رنج مى
 ابشد.هنا مطرح مىآزى در ااتان هاىي هستند كه حبثقابل عالج، ساملندان از كار افتاده و بدون سرپرست از مجله گروه

 ى خامته دهند ايو ه حيات باو(  اين سئوال كه آاي كادر پزشكى جمازند بر مبناى تصميم و خواسته بيمار )اي اطرافيان
 ابشد.هاست در حيطه اخالق پزشكى مورد حبث مىنه، مدت

 روش بررسى:

 نظيم گرديده است.اين مقاله اب مرور كتب و مقاالت معترب ت

 نتايج:

بندى كرد. در نوع اول تقسيم ( و غري مستقيمpassive( و غري فعال اي انفعاىل)activeتوان به فعال)ااتانزى را مى
دهد. در نوع دوم از ىمامته خپزشك اي فرد ديگر از روى ترحم اي انگيزه مشابه اب مداخله مستقيم به زندگى بيمار 

فعال ممكن است  شود. در ااتانزىنظر مىانپذير صرفو تالش براى زنده نگاه داشنت بيمار عالجفايده ادامه درمان ىب
 د كهمناي اين تصميم اب خواسته فرد منطبق ابشد و او هوشيارانه و اب صراحت اين امر را اتييد
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شود. اما اگر فرد از اين تصميم مطلع نبوده، صراحتا و اب ( انميده مىVoluntaryاصطالحا ااتانزى داوطلبانه)
- nonرا نداشته ابشد ااتانزى غري داوطلبانه) هوشيارى آن را اتييد ننمايد اي توان اظهارنظر در اين مورد

voluntaryانپذير به ( گويند. قتل ترمحى غري مستقيم نيز عبارت است از تلقني خودكشى به بيمار عالج
 هاى گوانگون.صورت

مهچنني ابيد توجه داشت تنها عامل دست زدن به يواتانزى ترحم به بيمار نيست، بلكه خستگى و سرخوردگى كادر 
 كى، مشكالت اقتصادى و مسائلى مشابه بصورت انخودآگاه در اين موضوع اتثري گذارند.پزش

 بررسى ادله اخالقى يواتانزى:

هاى فلسفه اخالق و نيازمند درك روشىن از مباحث فلسفى هاى مهم اخالق پزشكى مبتىن بر ديدگاهگريىتصميم
 هستند.

 ادله موافقان قتل ترمحى:

رعايت مصاحل »، «ترحم به بيمار»القى بودن يواتانزى تالش كرده، داليل خمتلفى چون بسيارى در جهت اثبات اخ
 توان بيان منود:كنند. ساير ادله اين گروه را به شرح زير مىرا عنوان مى« لزوم بقاى نسل قوى»و اي « اجتماعى

د، اگر مردن به نفع كسى است انپذير رنج بسيارى بربد، در مواردى به نفع اوست كه مبري اگر شخص از بيمارى عالج
انپذيرى است كه از آن بشدت رنج پس خودكشى نيز به نفع اوست. درنتيجه چنانچه فردى دچار بيمارى عالج

 برد، خودكشى به نفع اوست.مى

كه حق كسى از بني نرود و كسى نيز به احنراف كشيده نشود، اثرات بدى بر جامعه برجاى نگذارد اين امر درصورتى
 تواند اخالقا بد و خطا ابشد.منافع ديگران در تعارض نباشد منى و اب



 ( است.Right to dieمهمرتين حبث در اين موضوع در مورد اتونومى )حق استقالل بيمار( اي بعبارتى حق مردن)

گويد مىگويند هر شخص عاقل و ابلغى حق دارد درابره زندگى خود تصميم بگريد. جان استوارت ميل موافقان مى
 تنها آن خبش از رفتار فرد كه قابل پذيرش براى جامعه ابشد آن»
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است كه مربوط به ديگران است و در آنچه كه صرفا مربوط به خودش، بدنش و فكرش است ابيد داراى استقالل 
 «اختيار ابشد.

ااتانزى احرتام به خودخمتارى بيمار است و براى او « سود داشنت»و اصل « خودخمتارى»به عبارتى اب توجه به اصل 
 سود رهاىي از درد و رنج را نيز به مهراه دارد.

اند: درد و رنج وار به شرح زير عنوان شدهتوانند ابشند نيز فهرستكننده ااتانزى مىساير مسائل مرتبط كه تداعى
ها و وارد ساخنت زاين فايده از داروها و دستگاه، استفاده ىبفرساى بيمار كه هيچ اميدى به عالج وى نيستطاقت

نتيجه بودن اقدامات. شرايط ماىل به جامعه، سرابر بودن جامعه، انرضايىت و خستگى كادر پزشكى از بيهودگى و ىب
 روحى بد بستگان، حق مسلم بيمار براى داشنت مرگى راحت و آسان.

دانند و معتقدند پزشك برطبق مصاحل واقعى بيمار، لى اخالقى و خريخواهانه مىبر اين اساس اين گروه يواتانزى را عم
 دهد.اطرافيان و جامعه از روى ترحم و حسن نيت اين كار را اجنام مى

 ادله خمالفان قتل ترمحى:

 كنند:بعضى از خمالفان يواتانزى استدالل خود را اب توجه به ديدگاه فلسفى امانوئل كانت به شرح زير بيان مى

پذيرى كارهاىي از نظر اخالقى درستند كه گراىي تكليفى اخالقى است. بنا به اصل تعميمادامه زندگى از نظر وظيفه»
 «اى عام مطرح و كاربردى عام داشته ابشند.بتوانند براى مهگان بصورت قاعده

و فرد ابيد به تقدس زندگى خود هر انسان مقدس است »در اين ديدگاه « احرتام به انسان»مهچنني اب توجه به اصل 
دارند متايل به خودكشى و قتل ترمحى واكنش عاطفى منفى در اشخاص است كه اى نيز بيان مىعده«. احرتام بگذارد

 نشاىن از وجود مشكل اخالقى است.

شرايطى  آيند و در هردليل ديگر اينكه اين اعمال هرچند بصورت شخصى اجنام گريند، يك رفتار فردى به حساب منى
 گذارند.آاثر زاينبار ضد اخالقى در جامعه برجا مى
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از ديگر دليل خمالفت است اگر اين نوع مرگ جماز مشرده شود  Slippery slone« شيب لغزنده»استدالل معروف 
مجعى افراد را بدون رضايت آانن بدنبال دستهبسا كشتار گريد كه چهخواهى خنواهى اين پديده در شيىب لغزنده قرار مى

 خواهد داشت.

سوگند و تعهد پزشك مبىن بر حفظ جان بيمار، حرمت قتل نفس، حرمت حقوق فردى و صيانت حقوق اجتماعى، 
ها، حرمت حيات افراد بيمار اي ساملند و مسئوليت جامعه در قبال آهنا، طلىبها و فرصتجلوگريى از سودجوئى

هاى آتى، اجياد اضطراب و انامىن رواىن در العالج در سالهاى صعبپذير بودن درمان برخى بيمارىاناحتمال امك
بيماران، از بني رفنت اعتماد و اطمينان نسبت به كادر پزشكى و ... از ساير داليل خمالفت براى جماز مشردن يواتانزى 

 ابشند.مى

 يواتانزى از ديدگاه اسالم:

ى قتل بنا به هر دليل چه شقاوت و كينه توزى و چه از روى ترحم در هر صورت و به هر از نظر اسالم خودكش
 ابشد.ابشد. نظر اسالم مبتىن بر بينش خاص آن در مورد انسان و هدف زندگى مىطريقى حرام مى

، 14ونس/ ، ي165ترين پديده و آفريده خداوند )سوره انعام/ ساختهاسالم انسان را موجودى شريف، گرامى و خوش
(، اشرف خملوقات 30و  34( و برتر از مالئك )بقره/ 70( مناينده خدا در روى زمني )اسراء/ 75ص/  4تني/ 

( و اب مرگ 28و  29( و موجودى ممتاز برتر از ماده كه روح اهلى در وى دميده شده )سوره حجر 13)مومنون/ 
 داند.( مى11و سجده/  115شود )سوره مومنون/ انبود منى

( و در قرآن كيفر قتل عمد را 33داند )سوره اسرا/ كتب اسالم قتل نفس را جز در قصاص و حدود اهلى جايز منىم
ها )سوره منزله كشنت مهه انسان( و در حرمت آن چنان اتكيد دارد كه كشنت انسان را به93جهنم عنوان )سوره نساء/ 

 شناسد.ها مىن به مهه انسانچون حيات داد( و حيات خبشيدن يك نفس را هم33مائده/ 

شرط ها و شرايط خاص خود آن هم اب پيش« اختيار فردى»بلكه « خودخمتارى»آنچه در اسالم مورد قبول است نه 
 است.
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تواند است. واژه اختيار در معناى دقيق خود مى« معرفت»شرطهاى اختيار فرد در اسالم يكى از مهمرتين پيش
يعىن هبرتين راه ممكن و لذا اختيار جز اب حصول معرفت الزم ممكن خنواهد شد. يكى « خري»معىن شود و « خريگزيىن»

است. در اسالم بنا به اتكيدات قرآن  « ت حقوق فردوسع»هاى فلسفى خمتلف ترين نكات در تعارض ديدگاهاز عمده



( به مهني علت شئوانت  72ترين حوزه حقوقى آفريده )احزاب/ كرمي خداوند انسان را داراى ابالترين شان و وسيع
 ابيست مالك عمل بوده، شئوانت درازمدت وى فدا گردند.مدت منىكواته

و جسم نزد او امانت است( به صرف خودخمتارى جماز به در فرهنگ اسالمى انسان )كه داراى روح اهلى است 
 ابشد و ااتانزى جايز نيست.صدمه زدن به خود منى

شود، از سوى ديگر در ديدگاه اسالمى عبادت پروردگار و مسري تكاملى او تنها در مراسم خاص عبادى خالصه منى
ها را بصورت عبادت و  حتمل دردها و گرفتارىها، حىتتواند متام اعمال، تفكرات، نفس كشيدنبلكه انسان مومن مى

 شود.طريق تقرب اىل اّلّل قرار دهد. بدين گونه نفس درد در ذات خود از عوامل تكاملى تصور مى

(. 6 /84كند. )سوره عنوان يك پديده طبيعى در مسري انسان به سوى هدفش وى را ايرى مىدرد و بيمارى به
 كه اين پديده طبيعى را از بيمار دفع كند، اما حق گرفنت حيات بيمار را ندارد.پزشك تنها حق دارد و موظف است  

در تكامل نفس خود و  -چه به نتيجه برسد اي نرسد -طبيىب كه اب هدف و نيت قرب اىل اّلّل در درمان بيمار بكوشد
ه قهقرا هدايت كرده و هم بيمار گام برداشته است، اما اب اپاين خبشيدن به حيات بيمار حمتضر، هم نفس خود را ب

 مانع كمال نفساىن انسان ديگر شده است.

 گريى:نتيجه

ابشند. مهمرتين نكته در ااتانزى و كمك به خودكشى در كشور ما اب توجه به موازين شرعى و قانوىن غري جماز مى
براى يك فرد، يعىن ادامه بيمار و مهچنني اختيارات پزشك در مورد مهمرتين تصميم ممكن « خودخمتارى»حبث حمدوده 

اي عدم ادامه زندگى است. اب توجه به منع شرعى و مرتبه عاىل وجود انسان از ديدگاه شارع مقدس ترحم و دلسوزى 
 تواند جموزى جهت اقدام به كمك براى خودكشى اي ديگركشى ابشد. بعالوهمنى
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خطا، سوءاستفاده و ماهيت غري پزشكى اين اقدامات نيز ابيد مورد توجه قرار گريند. البته اهبامات ديگر چون احتمال 
كننده حيات در برخى از بيماران در مراحل انتهاىي بيمارى داراى هاى طوالىنرسد خوددارى اي قطع درمانبنظر مى

ص منابع به ساير بيماران نيازمند، شرايط ويژه )كه دقيقا ابيد معني شود( در صورت كمبود امكاانت و لزوم ختصي
بتواند از ااتانزى تفكيك شود. ضرورى است اين موارد توسط متخصصني تعريف ات اب دفع اهبامات از اشتباهات اي 

 هاى احتماىل جلوگريى شود.سوءاستفاده

 منابع:



 1370 -معاونت امور فرهنگى -وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكى -اخالق پزشكى -1

هاى نوين در اخالق عملى. پژوهشگاه علوم ها و كاوشچالش -اسالمى، حممد تقى و مهكاران. اخالق كاربردى -2
 1386 -قم -و فرهنگ اسالمى

 -دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درمان ايران -اىاخالق پزشكى و سوء رفتار حرفه -اشرىف، مرتضى -3
 1384 -هتران

، معاونت امور فرهنگى، 1زى اي مرگ از روى ترحم. جمموعه مقاالت اخالق پزشكى. جلد اميىن، ابراهيم. يواتان -4
 حقوقى و جملس وزارت هبداشت درمان و آموزش پزشكى.

معاونت امور فرهنگى، حقوقى و جملس وزارت  -موارد كالسيك در اخالق پزشكى -گركورى  -پنس -اى -5
 هبداشت درمان و آموزش پزشكى

 .1382. مرتمجان بيگوند، فرهنگ و ديگران. نسل فردا. هتران 2000هاى زانن نواك بيمارى جااناتن، برگ. -6

نژاد، على و مهكاران. كتاب مري. . مرتمجان يزدى1999هاى زانن دنفورث دنفورث، ديويد. ماماىي و بيمارى -7
 .1382هتران. 

 1381هتران. چكيده اخالق و قوانني پزشكى. دفرت نشر معارف.  -ديباىي، امري -8
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هاى زانن كيستنر. مرتمجان قاضى جهاىن، هبرام و ديگران. انديشه كنث جى، رااين و ديگران. اصول بيمارى  -9
 .1379روشن. هتران. 

هتران.  براى فردا. -الرجياىن، ابقر. پزشك و مالحظات اخالقى. جلد اول: مرورى بر مباىن اخالق پزشكى -10
1383 

 الرجياىن، ابقر. پزشك و مالحظات اخالقى. جلد دوم: موارد كاربردى. براى فردا. هتران. -11

1383 

دبريخانه شوراى آموزش پزشكى و ختصصى. هتران.  -نظران درابره اخالق پزشكىجمموعه مقاالت صاحب -12
1369 



سسه فرهنگى رتمجان نريومنش، شريين و ديگران، مو ور. مم -هاى زانن و زاميان هكرهكر، نويل. اصول بيمارى -13
 .1378انتشاراتى سيميا. هتران 
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 ااتانزى از ديدگاه قرآن

878، سّيده فريبا امامى877محيده مظفرى
 

 چكيده

 مرگ راحت(است. ) euthanasiaهاى خطرانك و خالف اخالق پزشكى ااتانزىدر حال حاضر يكى از پديده

احت(  ر م )مرگ ى ترحبه عمل عمدى جهت مرگ بيمار از طريق جتويز مستقيم دارو اي هر روش ديگرى قتل از رو 
ر حىت اگر به گى بيماه زند گويند، در اين رابطه اجنمن پزشكى جهان اعالم داشته كه قتل از روى ترحم براى خامت

زشكى به پيست كه اين ن عمل غري اخالقى است. اين امر مانع ازخواست خود بيمار اي بستگان نزديكش ابشد، يك 
م  دامى نشود احرتاند و اقطى ك خواست بيمار مبىن بر اينكه فرايند طبيعى مرگ در مرحله انتهاىي بيمارى سري خود را

 رو فرد حق انتخاب مردن را ندارد.گذارد، اين خالف تعهدات انساىن است ازاين

 اهداف:

 -3ىن زى )مرگ آسان( از ديدگاه اسالم و اداين آمسابررسى ااتان -2 ااتانزى در كشورهاى خمتلف بررسى قوانني -1
 ررسى ااتانزى از ديدگاه آايت عظامب -4بررسى ااتانزى براساس آايت قرآن كرمي 

 روش بررسى:

 -ن كرميتلف قرآخم هاىآورى اطالعات از سورهاى بوده كه حاصل مجعمطالعه حاضر يك مطالعه حتليلى كتاخبانه
 ابشد.اطالعاتى از كشورهاى خمتلف در اين زمينه و نظرات ارزمشند آايت عظام مى

 نتايج:

                                                           
 (. مربى هيئت علمى گروه هوشبرى.1)  877

Email: mozafari@ umsha. ac. ir 
 (. مربى هيئت علمى گروه هوشبرى.2)  878



رغم اينكه عمل غري عقالىن كنند كه علىچنني استدالل مى euthanasiaطرفداران كشنت از روى ترحم و دلسوزى
ها رگ غري قابل اجتناب اين عمل را براى بيمار، خانوادهاست وىل براى فرد درمانده و فقري، فرد دارى زندگى نباتى اي م

 و جامعه مفيد

______________________________ 
 (. مرىب هيئت علمى گروه هوشربى.1)

 

Email: mozafari@ umsha. ac. ir 

 (. مرىب هيئت علمى گروه هوشربى.2)
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مشارند هرچند بسيارى از كشورها قانون" حق امتناع از درمان پزشكى را مثبت اخالقى برمى دانند و آن را يك اقداممى
اند وىل تنها در هلند، بلژيك، سوئيس و اايلت ارگون امريكا ايرى رساندن به بيمارى براى طوالىن به رمسيت شناخته

 اند.فرسا را تصويب كردهنشدن عمر مهراه اب درد و رنج طاقت

كس حق تصرف در آن را ندارد و اين عمل زير اپ  انزى معتقدند كه زندگى موهبىت است اهلى و هيچخمالفان اات
 هاى انساىن است، احتمال برگشت مهيشه هست.گذاشنت ارزش

خودكشى و كمك به خودكشى )قرار دادن امكاانت و وسايل جهت خودكشى( جرم است در واقع معتقدند عدم 
 توان فرد را رها ساخت شايد اب حفظ شرايط درماىن جديدى فراهم شود.و منىر جنات برابر قتل است ازاين

ٍة َأَجٌل فَِإذا جاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن ساَعًة َو ال َيْسَتْقِدُمونَ » 34طبق سوره اعراف آيه  هر امىت را مدت  «َو ِلُكلِّ أُمَّ
 عمرى است چون اجلشان فراز آيد يك ساعت پيش و پس نشوند.

ا  ِمْن َأْجِل ذِلَك َكَتْبنا َعلى» 32و سوره مائده آيه  َبِِن ِإْسرائِيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفساً ِبَغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفساٍد ِف اْْلَْرِض َفَكَأمنَّ
يعاً َو َمْن  يعاً َو َلَقْد جاَءتْ ُهْم ُرُسُلنا اِبْلَبيِّناِت مُثَّ ِإنَّ َكِثرياً ِمْنُهْم بَ عْ قَ َتَل النَّاَس مجَِ ا َأْحَيا النَّاَس مجَِ َد ذِلَك ِِف َأْحياها َفَكَأمنَّ

 «اْْلَْرِض َلُمْسرُِفونَ 

ر روى زمني رو به بىن اسرائيل مقرر داشتيم كه هركسى كس ديگر را نه به قصاص قتل كسى اي ارتكاب فسادى بازاين
بكشد چنان است كه مهه مردم را كشته ابشد و هركس كه به او حيات خبشد چون كسى است كه مهه مردم را حيات 



خبشيده ابشد و به حتقيق پيامربان ما مهراه اب داليل روشن بر آهنا مبعوث شدند ابز هم بسيارى از آهنا مهچنان بر روى 
 كردند.زمني از حد خويش جتاوز مى

نني كارى به پزشك هم داده نشده است. زيرا وظيفه پزشك حفظ جان آدمى است نه گرفنت جان از او در هر جموز چ
صورت قانوىن كردن ااتانزى اختيارى موجب از بني رفنت اعتماد و مسئوليت در حرفه پزشكى و تقليل حساسيت 

 جوامع به مرگ و هنايتا ابعث از بني رفنت

 84، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 شود و عواقب وخيمى به دنبال خواهد داشت.انسانيت و مسئوليت انساىن و تنوعى از بيماريهاى اجتماعى مى

هاى سخت و العالج مبتاليند توصيه در اداين آمساىن قبل از هر اقدامى در گام خنست به بيماراىن كه به مرض
باال برند ات رنج و تعب كمرتى احساس منايند از اين  شود اب تقويت روح و روان خويش ضريب حتمل وجودى را بمى

 شود كه حتمل رنج و درد فرصىت براى تقرب به خداوند، اپاليش روح و تزكيه نفس آدمى است.گذشته اتكيد مى

 گريى:نتيجه

)ع( ااتانزى داند. مسلماانن اب اعتقاد به معجزه و كرامت انبيا و امامان معصوم اسالم ااتانزى را به هر شكل جرم مى
 پذيرند.را مطرود و مرتوك دانسته و آن را منى

 سوره آل عمران: 145طبق آيه 

كس جز به فرمان خداوند خنواهد مرد كه اجل و زمان مرگ هركس در لوح قضاى اهلى ثبت فرمايد هيچخداوند مى
 شده است.

 هاى كليدى:واژه

 تزكيه نفس -اليش روحاپ -رنج و تعب -ضريب حتمل -مرض العالج -ترحم -ااتانزى

 مقدمه:

 است. )مرگ راحت( euthanasiaهاى خطرانك و خالف اخالق پزشكى ااتانزىدر حال حاضر يكى از پديده

به عمل عمدى جهت مرگ بيمار از طريق جتويز مستقيم دارو اي هر روش ديگرى قتل از روى ترحم )مرگ راحت(  
گويند، در اين رابطه اجنمن پزشكى جهان اعالم داشته كه قتل از روى ترحم براى خامته زندگى بيمار حىت اگر به 

ت. اين امر مانع از اين نيست كه پزشكى به خواست خود بيمار اي بستگان نزديكش ابشد، يك عمل غري اخالقى اس



خواست بيمار مبىن بر اينكه فرايند طبيعى مرگ در مرحله انتهاىي بيمارى سري خود را طى كند و اقدامى نشود احرتام  
 رو فرد حق انتخاب مردن را ندارد.گذارد، اين خالف تعهدات انساىن است ازاين

 شود در بسيارى ازب اي مرگ راحت تعريف مىمعناى مرگ خو ( كه بهEuthanasiaااتانزى)
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آميز است. اجنام ااتانزى بر اساس تقاضاى خود شخص  برانگيز و مناقشهحمافل پزشكى و ديىن از مجله مباحث حبث
براساس تصميم اجنام ااتانزى  nonvoluntaryشود و,خوانده مى voluntaryگريىكه واجد صالحيت تصميم

انميده  involuntaryگريى ندارد. اجنام ااتانزى بدون رضايت خود شخص هممهراهان بيمارى كه صالحيت تصميم
عمل مستقيم و مثبت براى خامته زندگى بيمار كه معموال به وسيله يك داروى كشنده و  Activeشود. در حالتمى

هاى پزشكى كه براى كننده و اي عدم ادامه درمانهاى محايتاناجنام ااتانزى درنتيجه قطع درم passiveدر حالت
 گريد.ادامه حيات صورت مى

رغم اين كه عمل غري عقالىن كنند كه علىچنني استدالل مى euthanasiaطرفداران كشنت از روى ترحم و دلسوزى
ها ناب اين عمل را براى بيمار، خانوادهاست وىل براى فرد درمانده و فقري، فرد دارى زندگى نباتى اي مرگ غري قابل اجت

مشارند البته برخى بني ااتانزى و خودكشى اب مهكارى دانند و آن را يك اقدام مثبت اخالقى برمىو جامعه مفيد مى
اند. در حالت اخري، پزشك، مرگ بيمارش را اب فراهم كردن وسايل الزم اي اطالعاتى درابره پزشك تفاوت قائل شده

كند. بسيارى از متفكرين معتقدند هاى خواب آور در اجياد مرگ( تسهيل مىه زندگى )مثال تعداد قرصچگونگى خامت
ها تكيه دارى قائل شد، اما اكثر مباحث حقوقى در رد اي توجيه آن بر اين تفاوتتوان بني انواع ااتانزى تفاوت معىنمنى
برند هاى العالج رنج مىريع مرگ بيماراىن كه از بيمارىكند. به هر ترتيب مدتى است كه در برخى از كشورها تسمى

اكنون نيز در حال اجنام است به اين ترتيب كه وقىت به هببود بيمار اميدى حتت عنوان به مرگى اي مرگ سبز مطرح و هم
رهاىي شود كه مرگ وى را تسريع كرده و او از حتمل رنج بيمارى نيست اب مهاهنگى وى، از داروهاىي استفاده مى

 ايبد. اين موضوع مدتى است كه در ايران نيز موضوع حبث و بررسى افراد قرار گرفته است.مى
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 قوانني ااتانزى در كشورهاى خمتلف:

نوعى از  شوند، در اينجا ما در مورد كشورهاىي كهدر بيشرت كشورها ااتانزى اي انواعى از آن غري قانوىن مشرده مى
 دهيم:اند توضيح مىااتانزى را قانوىن مشرده

هاى انقص را به دهد كه بچهها قانوىن تصويب كردند كه اين حق را به پزشك مىانگليسى 2005انگلستان: از سال 
 امان خدا بسپارد و اقدامى در موردشان نكند.



اند كه قدر قانوهناى سخت براى آن گذاشتهد، اما اينانها ااتانزى را قانوىن اعالم كردهبلژيكى 2002بلژيك: از سال 
 معروف شده است.« بوروكراسى مرگ»جمموع اين قوانني در بلژيك به 

گري نيستند. سويس: ها سختاند اما آهنا به اندازه بلژيكىااتانزى را قانوىن كرده 2002ها هم از سال هلند: هلندى
د. آجنا ااتانزى جماز است به شرطى كه بيمار خودش خبواهد البته طبق اين ها قانون جالىب براى ااتانزى دارنسويسى

قانون بيمار نبايد خودخواهانه تصميم به اين كار بگريد. يعىن اگر اطرافيان بيمار از اين كار انراضى ابشند كار مشكل 
 خواهد شد ..

اگر آهنا هم جواب بدهند كه « ست برم مبريماجازه ه»گويد اش مىبنابراين معموال مريض قبل از ااتانزى به خانواده
 قابل اجرا خواهد بود.« برو مبري»

ااتانزى اجنام دهيد جمازه، حىت « سرزمني مشاىل»اسرتاليا: اين سيستم فدرال هم عجب چيزى است؟! اگر مشا در اايلت 
 ان اب كرام الكاتبينه!!!ممكنه از مشا تشكر هم بكنند، اما اگر در اايلت ديگرى اين كار را كرديد ديگر حسابت

را تصويب كرد كه به نوعى « مرگ ابعزت»اايلت اورگون قانون  1994ابر در سال ها! اولنيآمريكا: اين آمريكاىي
% به تصويب رسيد و 51، 3پرسى اجنام شده در اين اايلت اب اكثريت ضعيف جموز ااتانزى بود. اين قانون در مهه

محايت »در تگزاس قانون  1999ها! در سال چيزشان تگزاسى هست حىت اسم قانونمههها اجراىي شد. اما تگزاسى
از اجنام  -تصويب شد، در اين قانون به پزشكان اجازه داده شده ات حىت در صورت خمالفت خانواده بيمار« بيهوده

 اقدامات محايىت و درماىن براى بيمار بدحال و اب اميد موفقيت اپيني خوددارى كنند.
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 كند.گونه عملى را كه بطور مستقيم ابعث مرگ بيمار شود )نظري تزريق دارو و ...( اتييد منىالبته اين قانون هيچ

ايران: در كشور ما اب توجه به خمالفت اكثر فقها اب هرگونه عملى كه منجر به مرگ انسان زنده شود، قانون نيز اين 
 تلقى كرده است. پزشك حمكوم ممكن است عالوه بر پرداخت ديه به لغو جموز طبابت نيز حمكوم شود. عمل را جرم

كس حق تصرف در آن ااتانزى در اسالم از ديدگاه قرآن خمالفان ااتانزى معتقدند كه زندگى موهبىت است اهلى و هيچ
گشت مهيشه هست. خودكشى و كمك به هاى انساىن است، احتمال بر را ندارد و اين عمل زير اپ گذاشنت ارزش

خودكشى )قرار دادن امكاانت و وسايل جهت خودكشى( جرم است در واقع معتقدند عدم جنات برابر قتل است 
« قتل از روى ترحم« »ااتانزاي»توان فرد را رها ساخت شايد اب حفظ شرايط درمان جديدى فراهم شود. رو منىازاين

استفاده « حق مرگ»اي » Right To Die« حول شده و به جاى آن، بيشرت ازاست. حبث ااتانزاي در دنيا مت
گويد: رها كردن بيمار بدون دارو و درمان در حقيقت سپردن او به دست مرگ كنند. بقراط پدر علم پزشكى مىمى



ه است؛ از است كه در آايت متعددى آمد« موت»است. در قرآن كرمي، دو واژه براى خامته حيات دارمي: يكى، واژه 
 سوره واقعه: 60مجله آيه 

ْران بَ ْيَنُكُم اْلَمْوَت َو ما حَنُْن مبَْسُبوِقنيَ » الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َو احْلَياَة لَِيْبُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن » سوره ملك: 2و آيه  «حَنُْن َقدَّ
است؛ مثل « قتل»مته حيات در قرآن به كار برده شده، كلمه اصطالح ديگرى كه براى خا «.َعَماًل َو ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ 

 «.َو ال تَ ْقُتُلوا النَّْفَس الَِِّت َحرََّم اّللَُّ ِإالَّ اِبحلَْقِّ ذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه لََعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ » آيه

ْيَنُكْم اِبْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن جِتارًَة َعْن َتراٍض ِمْنُكْم َو ال اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال أَتُْكُلوا أَْمواَلُكْم ب َ » :29سوره نساء آيه 
خود را انبود نسازيد كه مطمئنا خداوند نسبت به مشا آمرزنده و مهرابن است  «تَ ْقُتُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اّللََّ كاَن ِبُكْم َرِحيماً 

 د زيرا موهبت و امانىت از سوى پروردگار است.كس حق دخل و تصرف در جان خود را ندار و مهچنني هيچ

داند. مسلماانن اب اعتقاد به معجزه و كرامت انبيا و امامان معصوم )ع( ااتانزى اسالم ااتانزى را به هر شكل جرم مى
 پذيرند.را مطرود و مرتوك دانسته و آن را منى
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ٍة َأَجٌل فَِإذا جاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن ساَعًة َو ال َيْسَتْقِدُمونَ وَ » 34طبق سوره اعراف آيه  هر امىت را مدت  « ِلُكلِّ أُمَّ
 عمرى است چون اجلشان فراز آيد يك ساعت پيش و پس نشوند.

ا قَ َتَل َبِِن ِإْسرائِيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل ن َ  ِمْن َأْجِل ذِلَك َكَتْبنا َعلى» 32سوره مائده آيه  ْفساً ِبَغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفساٍد ِف اْْلَْرِض َفَكَأمنَّ
يعاً َو َلَقْد جاَءتْ ُهْم ُرُسُلنا اِبْلَبيِّناِت مُثَّ إِ  ا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يعاً َو َمْن َأْحياها َفَكَأمنَّ نَّ َكِثرياً ِمْنُهْم بَ ْعَد ذِلَك ِف اْْلَْرِض النَّاَس مجَِ

 «َلُمْسرُِفونَ 

رو به بىن اسرائيل مقرر داشتيم كه هركسى كس ديگر را نه به قصاص قتل كسى اي ارتكاب فسادى بر روى زمني ازاين
بكشد چنان است كه مهه مردم را كشته ابشد و هركس كه به او حيات خبشد چون كسى است كه مهه مردم را حيات 

بر آهنا مبعوث شدند ابز هم بسيارى از آهنا مهچنان بر روى  خبشيده ابشد و به حتقيق پيامربان ما مهراه اب داليل روشن
 كردند.زمني از حد خويش جتاوز مى

جموز چنني كارى به پزشك هم داده نشده است. زيرا وظيفه پزشك حفظ جان آدمى است نه گرفنت جان از او در هر 
حرفه پزشكى و تقليل حساسيت  صورت قانوىن كردن ااتانزى اختيارى موجب از بني رفنت اعتماد و مسئوليت در

شود و جوامع به مرگ و هنايتا ابعث از بني رفنت انسانيت و مسئوليت انساىن و تنوعى از بيماريهاى اجتماعى مى
 عواقب وخيمى به دنبال خواهد داشت.



وصيه هاى سخت و العالج مبتاليند تدر اداين آمساىن قبل از هر اقدامى در گام خنست به بيماراىن كه به مرض
شود اب تقويت روح و روان خويش ضريب حتمل وجودى را بباال برند ات رنج و تعب كمرتى احساس منايند از اين  مى

 شود كه حتمل رنج و درد فرصىت براى تقرب به خداوند، اپاليش روح و تزكيه نفس آدمى است.گذشته اتكيد مى

 نظرات آايت عظام: سوال:

آور انپذير براى رهاىي از زندگى رنجهاى درمانشود كه افراد مبتال به بيمارىمشاهده مىاب توجه به اينكه در مواردى 
 كه فردى به بيمارى بدخيم وخود تقاضا دارند كه پزشك معاجل اب تزريق داروىي، زندگى آهنا را خامته دهد، درصورتى
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ن در آستانه مرگ قرار گريد و متايل داشته ابشد براى رهاىي از رنج بيمارى واسطه آالعالجى دچار شود كه به
توان اين دارو را در اختيار بيمار قرار انپذير، داروىي استفاده كند كه اب مصرف آن، مرگ وى تعجيل شود، مىدرمان

كه پزشك بنا بر تقاضاى بيمار تواند اب مهاهنگى بيمار در اين زمينه اقدام كند؟ درصورتىداد و آاي پزشك معاجل مى
 چنني كند آاي ضامن است؟

ابشد و موجب قصاص است و ابيد ى قتل كل جامعه مىتواند و حرام است و به منزلهآيت اّلّل العظمى صانعى: منى
نظر از آنكه كشى عواقىب بس خطرانك براى جامعه دارد قطعتوجه داشت رعايت جهات احساساتى در قتل و آدم

ابشد چون رضايت به حرام و گناه و اب شديد اخروى هم خواهد بود و حمض رضايت بيمار جموز قتل منىموجب عذ
 آدم كشى بوده و ابيد به خدا پناه برد.

آيت اّلّل العظمى صاىف گلپايگاىن: در فرض سوال كشنت شخص مذكور اب دارو حكم قتل عمد دارد و حرام است و 
ن جهت تعجيل در فوت بيمار و رضايت بيمار جموز قتل نيست و موجب عدم مهچنني است حكم در مورد دارو داد

شود و جتويز داروى كشنده توسط طبيب و لو مباشر استعمال دارو خود بيمار ابشد، نيز حرام است ضمان طبيب منى
 و اّلّل العامل.

 آيت اّلّل العظمى نورى مهداىن: چنني عملى جايز نيست و پزشك معاجل ضامن است.

ت اّلّل العظمى مكارم شريازى: قتل انسان مطلقا جايز نيست حىت از روى رحم و حىت اب اجازه خود مريض و ترس آي
معاجله منجر به مرگ نيز جايز نيست. دليل اصلى اين مسأله اطالقات ادله حرمت قتل از آايت و رواايت است و 

هاى فراوان اى سبب سوءاستفادهچنني اجازهمهچنني ادله وجوب حفظ نفس و فلسفه آن ممكن است اين ابشد كه 
گريد و اي افرادى به قصد انتحار و خودكشى از اين راه وارد هاى واهى قتل از روى ترحم صورت مىشود و به هبانهمى
طور اند و بهبسا افرادى كه از حيات آهنا مأيوس بودهآور نيست و اىگردند به عالوه مسائل پزشكى غالبا يقنيمى

 اند.ىب از مرگ رهاىي ايفتهعجي



 مهيشه موفق ابشيد.
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اگر توسط  است كه حرام آيت اّلّل العظمى فاضل لنكراىن: تسريع در مرگ بيمار توسط خودش اي پزشك اي ديگران
يمار برضايت  ارد ودرا شود و اگر توسط پزشك اجنام شود حكم قتل عمد خود فرد اجنام شود خودكشى حمسوب مى

 أتثريى در حكم ندارد.

 من است.هد ضاآيت اّلّل العظمى هبجت: اين عمل به هيچ وجه جايز نيست و هركس اين كار را اجنام د
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 رفتار اب حيوان آزمايشگاهى از منظر قرآن

879دكرت حممد كرمى
 

 چكيده

هنا در آز مصرف شى ااب كشف روزافزون مواد شيمياىي و داروهاى جديد، بررسى فاكتورهاى خطر و آاثر سوء ان
ت ز حيوااناده ااستفگردد. به منظور شناساىي و ارزايىب اين خطرات و عوارض حاصله انسان نيز مطرح مى

گونه   انتخاب ر جهتآزمايشگاهى يك امر متداول و مفيد بوده است. در حتقيقات آزمايشگاهى، فاكتورهاىي د
يوان، سيستم حگهدارى ايط نابشند از مجله: استاندارد بودن گونه و نژاد، سهولت شر حيوان مورد استفاده مؤثر مى

 گريد،ىقرار م طالعهمنند آانتومى اي خصوصيات بدىن حيوان مورد هاى مورد نظر مابيوشيمياىي اي ساير جنبه

                                                           
 شناسى و فارماكولوژى دانشكده داروسازى.(. دانشيار گروه سم1)  879
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ابشد. در اين مقاله احكام و قوانيىن از در معارف اسالمى مسائل حميط زيست و از مجله حيواانت، حائز امهيت مى
ذكر گرديده  بردارى و ممنوعيت آزار و اذيت حيواانت وجود دارد،منظر قرآن و سنت، پريامون حفظ و نگهدارى و هبره

 است.

 روش بررسى:

ها اى الكرتونيكى و غري الكرتونيكى مشتمل بر مقاالت و گزارشكليه اطالعات گردآورى شده براساس منابع كتاخبانه
 ابشد.هاىي از قبيل حقوق حيواانت در فقه اسالمى مىو كتاب

 نتايج:

أَ ملَْ تَ َر َأنَّ » 41راحت قرآن كرمي، در سوره نور آيه زيربناى حقوق حيوان: به ص -1شود ها اشاره مىبه بعضى از ايفته
ماواِت َو اْْلَْرِض َو الطَّرْيُ َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالَتُه َو َتْسِبيَحُه َو  قريب به  «اّللَُّ َعِليٌم مبا يَ ْفَعُلونَ اّللََّ ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِِف السَّ

سوره حنل نيز ذكر شده است كه حيواانت در برابر خداوند به خضوع  49 سوره حج و آيه 18مهني مضمون در آيه 
 برخاسته و بر آستان

______________________________ 
 شناسى و فارماكولوژى دانشكده داروسازى.(. دانشيار گروه سم1)

 

Email: toxkarami@ yahoo. com 
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حقوق حيوان در حفظ و نگهدارى:  -2دهد. كنند. و اين امر زيربناى حقوق حيواانت را تشكيل مىمىاو سجده 
در اسالم پريامون حفظ و حراست از حيواانت احكام جامعى وجود دارد كه شيخ طوسى، عالمه حلى در شرايع، 

حيوان در آب و غذا در  شهيد اثىن )ره( صاحب جواهر و فاضل هندى به آن اشاره منودند. وجوب رسيدگى به
حقوق اسالمى رسيدگى به حيوان، بر مالك آن واجب بوده و مالك ابيد به قدر نياز حيوان، آب و غذا در اختيار او 

اّللَُّ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْنعاَم ِلرَتَْكُبوا » :79بردارى و استفاده هبينه. سوره غافر آيه حقوق حيوان در هبره -3قرار دهد. 
خداوند كسى است كه چهاراپاين را براى مشا آفريد ات بعضى را سوار شويد و از بعضى تغذيه   ،«ْنها َو ِمْنها أَتُْكُلونَ مِ 

رعايت سالمت  -كنيد. سوره حنل به خلقت آهنا براى استفاده انسان ها اشاره منوده وىل رعايت توان و طاقت حيوان
حقوق حيوان در  -4هتيه وسايل مورد نياز حيوان التزام دارد.  -بردارىو هبداشت حيوان، تقدم سالمت حيوان بر هبره



جناايت و صدمات وارد بر آهنا: حقوق حيوان در جناايت و صدمات وارد بر آهنا رعايت هرچه بيشرت حال حيواانت 
توجب عذاب اهلى هاى خمتلف آهنا انساهنا را از آزار و اذيت و كشنت حيواانت هنى فرموده است و مسو دفاع از گونه

 است.

 گريى:نتيجه

مند بوده و از احساسات از ديدگاه اسالم حيواانت نيز هرچند قوه انطقه و عاقله انساىن را ندارند از درك و شعور هبره
و عواطف برخوردار هستند. به مهني علت فقه اسالمى براى حيواانت حرمىت قائل شده كه به دنبال خود، حقوقى براى 

 تكاليفى را برعهده صاحبان آهنا در پى دارد.حيوان و 

 هاى كليدى:واژه

 حقوق حيواانت، شرايط استاندارد، قرآن كرمي، رواايت فقهى

 مقدمه:

ْلُت َعَلى اّللَِّ َريبِّ َو رَبُِّكْم، ما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بِناِصَيِتها  56هود  ِإِّنِ تَ وَكَّ

آفريننده مشاها توكل كردم، هيچ حيواىن وجود ندارد كه او از انحيه جلو مغز آن آن را من به خدا آفريننده خودم و »
 «.هدايت نكند
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انمد. و منظور ما از حيواانت در اينجا مطلق جانداران است كه شامل )قرآن هر جانورى را )دابه( يعىن حيوان مى
 شود(.ا و غريه مهه مىهپرندگان و حشرات و ماهى

حيوان آزمايشگاهى: اب كشف روزافزون مواد شيمياىي و داروهاى جديد، بررسى فاكتورهاى خطر و آاثر سوء انشى از 
گردد. به منظور شناساىي و ارزايىب اين خطرات و عوارض حاصله استفاده از مصرف آهنا در انسان نيز مطرح مى

و مفيد بوده است. در حتقيقات آزمايشگاهى، فاكتورهاىي در جهت انتخاب  حيواانت آزمايشگاهى يك امر متداول 
ابشند از مجله: استاندارد بودن گونه و نژاد، سهولت شرايط نگهدارى حيوان، گونه حيوان مورد استفاده مؤثر مى

ره زندگى و هاى مورد نظر، آانتومى اي خصوصيات بدىن حيوان مورد مطالعه، دو سيستم بيوشيمياىي اي ساير جنبه
 هاى اپسخ فيزيولوژيك مشابه در انسان موش آزمايشگاهىسيكل توليد مثل، حضور اي عدم حضور سيستم

 (Mice ) 



ابشند. خرگوش و خوكچه هندى ( استانداردترين حيواانت براى اين حتقيقات آزمايشگاهى مىRatو موش صحراىي)
 هاى بعدى قرار دارند.و ... در رده

هفته  15ات  10مربوط به حيوان: گونه و نژاد يكسان. سن: سن موشهاى حتت آزمايش از حدود استانداردهاى 
ابشد. وزن: اختالف وزن حيواانت در يك ابشد، چون در اين زمان اثر هورموهناى جنسى برمسيت داروها انچيز مىمى

 % است.-+10آزمايش حد اكثر 

هاى ديگر داشته ابشند. بعضى ابيسىت قابليت انطباق بر گونه اصول نگهدارى حيوان: ااتق حيوان: ااتقهاى معمول
تواند شرايط حميطى از قبيل ديوار، سقف، رطوبت و ... در مراجع مورد نظر ذكر شده است. قفس: قفس موش مى

به هاى استيل نزن اي فلز گالوانيزه بوده و اي اينكه پالستيكى مات و اي روشن ابشد. قفسفلزى از جنس استيل زنگ
هاى  حلاظ صاف بودن، طول عمر بيشرت، سهولت متيز كردن و عدم أتثري ادرار حيوان بر ديواره داخلى بر قفس

سازى شده و اي حمتوى تواند خالصگالوانيزه و پالستيكى ارجحيت دارند. آب آشاميدىن: آب آشاميدىن حيوان مى
 مواد افزودىن ديگر ابشد. ليكن در
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توان از آب معموىل استفاده كرد و براى جلوگريى از رشد ابكرتى به آن اسيد اي كلر اضافه كرد، شرايط عادى مى
اى يكبار متيز شود ات از رشد ميكروارگانيسمها در آن جلوگريى شود. خورى حد اقل هفتهظروف آب

وان اساسى است. تعداد موشهاى نگهدارى شده در ( : هتويه ااتق نگهدارى براى سالمىت حيVentilationهتويه)
قفسها، نوع قفسهاى مورد استفاده، فاصله زماىن متيز كردن قفسها، أتثري هواى نفوذى به ااتق و استفاده از جراين 

دهند. به منظور حذف غبار و آلودگيهاى ميكروىب و شيمياىي هبرت هوا، كيفيت و ميزان هتويه را حتت أتثري قرار مى
 هواى ورودى از فيلرت عبور داده شود. است

حرارت و رطوبت: يك حمدوده درجه حرارت و رطوبت طبيعى براى رشد موشها مناسب است. يك درجه حرارت 
( در حتقيقات در نظر گرفته %50درجه( و يك رطوبت نسىب متعادل ) 18 -24متعادل، درجه حرارت ااتق )

كاىف حيوان براى افزايش حجم تنفس در حميط گرم نبايسىت تغيريات روزانه   شود. اب اين وجود به دليل عدم تواانىيمى
 % ابشد. مواد شيمياىي:5% و 12درجه حرارت و رطوبت نسىب به ترتيب بيش از 

ها نبايسىت در ااتق بوكنندهكننده و حىت خوشهاى ضدعفوىنبطور كلى عوامل شيمياىي مهچون روغنهاى فرار، اسپرى
رسد كه نور بر توليد مثل موشها أتثري اندكى دارد. اما ( به نظر مىIlluminationود. روشنائى:)حيوان استفاده ش

هرحال هبرت ابشد. بهاز طرىف احتماال بر روى رفتار، فعاليت غده آدرانل و بعضى فعاليتهاى فيزيولوژيك آن مؤثر مى
ز تغيريات آن جلوگريى به عمل آيد. ( استفاده شده و ا12: 12اتريكى ) -است كه از روش تشكيل روشناىي

تواند اجياد مزامحت منايد و چنانچه تغيري شرايط حميط مهراه اب ( بسته به شدت و فركانس صدا، مىNoiseسروصدا:)



االمكان حميط عارى از صداهاىي مثل زنگ هاى حيوان أتثري خواهد گذاشت. هبرت است حىتسروصدا ابشد، بر اپسخ
تواند لكرتيكى و ماشني ابشد. غذا: تغذيه كاىف و مناسب يك فاكتور مهم حميطى است كه مىتلفن و صداى وسايل ا

وضعيت سالمىت حيوان و اپسخ آن به آزمايشات را حتت أتثري قرار بدهد. معموال غذاى موش بصورت فشرده و 
 شود كه موادقطعه هتيه مىقطعه
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رصد ابال و مواد سلولزى اب درصد كم است اصول و روشهاى جتويز دارو: اصول جتويز دارو در موشهاى پروتئيىن اب د
 گريد:آزمايشگاهى دو جنبه عمده را در بر مى

الف( عمل فارماكولوژيك دارو ب( أتثري فرآيندهاى گوانگون داخل بدن حيوان بر برداشت، توزيع، متابوليسم و حذف 
 گذارند: سن:عواملى أتثري مى دارو. براى هر دو جنبه

تر دچار كاهش  در نظر گرفنت سن حيوان قبل از جتويز دارو و اي آزمايش يك ضرورت است. طورى كه حيواانت مسن
شود و به داليل انشناخته نيز بسيارى كلريانس پالمساىي هستند و منجر به افزايش نيمه عمر و فرامهى زيسىت داروها مى

 شوند.تر دچار اپسخهاى كاهش اي ازدايد حساسيت نسبت به دارو مىحيواانت مسناز ارگاهناى هدف در 

 ابشد.متابوليسم كبدى: متابوليسم كبدى عمل ضرورى ديگرى براى حذف دارو مى

ايبد و درنتيجه ابشد، اغلب در حيواانت مسن كاهش مىهيدروكسيالسيون كه يك واكنش كااتبوليك عمده مى
آب كمرتى بوده و بنابراين از قطبيت بيشرتى برخوردار خواهند  -ده داراى ضريب تقسيم روغنهاى اجياد شمتابوليت

شود كه يك دارو نيمه عمر طوالىن پيدا كند. تغذيه: عموما بود. كاهش سطوح آنزميى در يك موش مسن موجب مى
ايد چرىب در بدن، نيازمند دوزهاى تواند بر عمل دارو أتثري بگذارد و يك حيوان اب فعاليت كم و اب جتمع ز تغذيه مى

كه يك حيوان دهيدراته و داراى كاهش حجم ابشد. درحاىلابالترى از داروهاى حملول در چرىب مى
ابشد، مهچنني وقىت كه رژمي غذاىي حيوان حاوى ويتامينها ( مستعد مسموميت داروىي مىHypovolumicمايعات)

كنند. اى متابوليسم طبيعى دچار نقص شده ابشند آاثر ديگرى بروز مىاي آنزميها به مقدار كاىف نبوده و اي راهه
تواند فرامهى زيسىت، نيمه عمر پالمساىي، ترشح و تغيريات القاء شده توسط رژمي غذاىي در تعادل اسيد و ابز مى

 ابزجذب داروها را دچار تغيري سازد.

ضرابن قلب، جراين خون و متابوليسم عمومى درجه حرارت بدن: بطور عمده كاهش درجه بدن موجب افت سرعت 
كه موش داراى نسبت سطح به شود و از آجنائىها مىگردد و برعكس افزايش حرارت موجب افزايش اين فعاليتمى

 حجم ابالىي بوده، در درجه
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تواند درجه حرارت حرارت بدن را در حد طبيعى هاى حميطى اپيني اب صرف انرژى متابوليك قابل توجه مىحرارت
نگهدارد، لذا به منظور اطمينان از يكنواخىت بيشرت، ابيسىت درجه حرارت حميط آزمايشگاه خبوىب در يك حمدوده خاص  

 كنرتل گردد. اسرتس:

ري قرار دهد. درجات خمتلف اسرتس اجياد شده در حيوان سيستم در طول آزمايش ممكن است اپسخ به دارو را حتت اتث
تواند حتويل دارو به اعضاى خمتلف بدن را حتت اتثري قرار عروقى و گردش خون مى -اين اتثري از طريق تغيريات قلىب

دهد. بيهوشى حيوان و انواع روشهاى مورد استفاده: تركيبات بيهوشى ابتدا در قرن نوزدهم اتر را بكار بردند و بعد 
هوشى و داروهاى هوشى از مواد كمك ىبرىف شد. امروزه در كنار مواد ىب( و كلروفرم معNo 2دى اكسيد ازت)

هاى خمتلف هاى ديىن در ارتباط اب حيواانت: امروزه حقوق حيواانت و حفظ گونهكنند. آموزهخبش استفاده مىآرام
به مسائل ها و عموم كساىن كه ها و سازمانآهنا، از مجله مسائلى است كه در سراسر جهان از جانب دولت

ابشند، مورد توجه قرار گرفته است. در معارف اسالمى نيز در كنار حميطى و محايت از حيواانت عالقمند مىزيست
ابشد. در اين مقاله مسائلى مربوط به انساهنا و حقوق آهنا، مسائل حميط زيست و از مجله حيواانت، حائز امهيت مى

خمتلف فقه اسالمى، پريامون حفظ و نگهدارى و هبره بردارى و ممنوعيت  طور خمتصر احكام و قوانيىن كه در ابواببه
 آزار و اذيت حيواانت وجود دارد، ذكر گرديده است.

ميالدى قانوىن براى  1822ابر در جهان غرب پس از رنسانس، مهراه اب صنعىت شدن جهان، در سال براى خنستني
 رسيد.محايت از حيواانت در اپرملان انگلستان به تصويب 

تكميل گرديد و بعدها در كشورهاىي مانند آملان، آمريكا، اسپانيا، بلژيك، دامنارك و برخى  1911اين قانون در سال 
هاىي بر آن افزودند. اين قانون دربردارنده چند ديگر از كشورها قوانيىن نظري آن تدوين و تصويب شد و به مرور تبصره

ميان حيواانت، كشنت آهنا اب مواد مسى، بريدن دم اسب، شكار گوزن در شب، بند، پريامون ابركشى و اجياد درگريى 
 ابشد از اشكاالت مهممبارزه اب بيمارى حيواانت و بيهوشى قبل از ذبح مى
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جامع درابره حفظ،  قوانني فوق، جامع نبودن و جزئى و موردى بودن آن است. اما در فقه اسالمى، قوانيىن كلى و
بردارى از حيواانت و منع آزار و اذيت آهنا، وضع شده است. مهچنني براى مسائل نگهدارى، استفاده و هبره

حميطى و رعايت شئون و حقوق حيواانت جايگاه مناسىب حلاظ گرديده است و اب ديدگاهى منطبق بر عدالت و زيست
 انصاف اب آن برخورد شده است.

 روش بررسى:



ها اى الكرتونيكى و غري الكرتونيكى مشتمل بر مقاالت و گزارشكليه اطالعات گردآورى شده براساس منابع كتاخبانه
ابشد. و جتربياتى كه ما حصل آن حتقيق و تفحص قريب به هاى از قبيل حقوق حيواانت در فقه اسالمى مىو كتاب

اهى آن بوده است و نتايج اين حتقيقات در مقاالت هاى خمتلف آزمايشگده سال مطالعات حيواىن بر روى گونه
 ام.ها و غم و اندوه بودهها، شاديها و انس و الفت و مهرابىنداخلى و خارجى منتشر شده است و شاهد نكته

 نتايج:

زيربناى حقوق حيوان: براساس معارف ديىن و به صراحت قرآن كرمي، در سوره  -1شود ها اشاره مىبه بعضى از ايفته
ماواِت َو اْْلَْرِض َو الطَّرْيُ َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالَتهُ » 41نور آيه  ُ  أَ ملَْ تَ َر َأنَّ اّللََّ ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِِف السَّ َو َتْسِبيَحُه َو اّللَّ

است كه حيواانت  سوره حنل نيز ذكر شده 49سوره حج و آيه  18قريب به مهني مضمون در آيه  «َعِليٌم مبا يَ ْفَعُلونَ 
كنند. و اين امر زيربناى حقوق حيواانت را تشكيل در برابر خداوند به خضوع برخاسته و بر آستان او سجده مى

حقوق حيوان در حفظ و نگهدارى: در اسالم پريامون حفظ و حراست از حيواانت احكام جامعى در  -2دهد. مى
هدارى و رعايت اصول هبداشىت ذكر شده كه شيخ طوسى، عالمه رسيدگى غذاىي به آهنا و هتيه حمل مناسب براى نگ

 حلى در شرايع، شهيد اثىن )ره( صاحب جواهر و فاضل هندى به آن اشاره منودند.

وجوب رسيدگى به حيوان در آب و غذا در حقوق اسالمى رسيدگى به حيوان، بر مالك آن واجب بوده و مالك ابيد 
اّللَُّ الَِّذي » بردارى و استفاده هبينه.حقوق حيوان در هبره -3ختيار او قرار دهد. به قدر نياز حيوان، آب و غذا در ا

 َجَعَل َلُكُم اْْلَْنعاَم ِلرَتَْكُبوا ِمْنها َو ِمْنها
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را سوار شويد و از بعضى  (، خداوند كسى است كه چهاراپاين را براى مشا آفريد ات بعضى79)غافر آيه/  «أَتُْكُلونَ 
لزوم  -ها اشاره منوده وىل لزوم رعايت توان و طاقت حيوانتغذيه كنيد. سوره حنل به خلقت آهنا براى استفاده انسان

حقوق  -4لزوم هتيه وسايل مورد نياز حيوان  -بردارىرعايت سالمت و هبداشت حيوان، تقدم سالمت حيوان بر هبره
هاى خمتلف آهنا انساهنا وارد بر آهنا: رعايت هرچه بيشرت حال حيواانت و دفاع از گونهحيوان در جناايت و صدمات 

را از آزار و اذيت و كشنت حيواانت هنى فرموده است. از اين روى در متون رواىي و فقهى به قوانني متعددى درابره  
ه است و مستوجب عذاب اهلى كشنت و شكار حيوان، آزار و اذيت حيوان، لعن و دشنام دادن به حيوان منع شد

 است.

 حبث: زيربناى حقوق حيوان

 ابشد:براى اين قسمت چهار خبش مى

 خبش خنست: زيربناى حقوق حيوان در فقه اسالمى:



مند بوده و از احساسات در فقه اسالمى، حيواانت نيز هرچند قوه انطقه و عاقله انساىن را ندارند از درك و شعور هبره
هستند. به مهني علت براى حيواانت حرمىت قائل شده كه به دنبال خود، حقوقى براى حيوان و  و عواطف برخوردار

تكاليفى را برعهده صاحبان آهنا در پى دارد. شيخ طوسى )ره( در مقام تعليل براى وجوب نفقه حيواانت تصريح 
مه حلى )ره( در كتاب اجاره كند: الن هلا حرمه، زيرا حيوان از احرتام و حرمت برخوردار است. مهچنني عالمى
گويد: الن للحيوان حرمة ىف نفسه، زيرا حيوان به خودى خود و ذاات از حرمت و احرتام برخوردار است. معرفة ان مى

هلا خالقا و معرفة طلب الرزق و معرفة الذكر من االنثى و خمافة املوت ]زماىن كه خداوند حيواانت را آفريد[، درك و 
ه آهنا عطا ننمود وىل چهار خصلت را به آهنا عنايت كرد: شناخت به اينكه براى آهنا خالقى است، شعور انساىن را ب

آگاهى نسبت به اينكه دنبال رزق و روزى برود، شناخت نر از ماده و ترس از مرگ در آايت متعددى از قرآن بر اين 
ماواِت َو » فرمايد:كنيم: خداوند مىمطلب تصريح شده است كه به برخى اشاره مى أَ ملَْ تَ َر أَنَّ اّللََّ ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِِف السَّ

 اْْلَْرِض َو الطَّرْيُ َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالَتُه َو َتْسِبيَحُه َو اّللَُّ 
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كنند، مهچنني آمساهنا و زمينند براى خدا تسبيح مى(، آاي نديدى متام آانن كه در 41)نور آيه/  «َعِليٌم مبا يَ ْفَعُلونَ 
داند و خداوند به آنچه اند؟! هريك از آهنا مناز و تسبيح خود را مىپرندگان هنگامى كه بر فراز آمسان ابل گسرتده

سوره حنل نيز ذكر شده است كه  49سوره حج و آيه  18دهند داانست. قريب به مهني مضمون در آيه اجنام مى
سوره منل گزارش  26 -23كنند. در آيه ت در برابر خداوند به خضوع برخاسته و بر آستان او سجده مىحيواان

هدهد از سرزمني سبا و احنراف آهنا در پرستش خورشيد و ترك خداپرسىت ذكر شده است. جمموعه اين آايت به خوىب 
كر شده است و اضافه شده كه هريك از آن ها بر اين نوع از ادراك حيواانت داللت دارد. اين امر در رواايت نيز ذ 

اى از مفسرين، تسبيح حيواانت را تسبيح زابىن دانسته و به تبع قول به نطق حيواانت، تسبيح اى دارد. عدهتسبيح ويژه
ا دانند. درك نيكى و بدى و مسائل غري مادى حيواانت به خوىب، از نوع رفتارى كه اب آهنبه زابن را براى آهنا ممكن مى

كنند كه صاحىب كنند. و از خداوند درخواست مىشود آگاهند و حمبت و احرتام و اي بدى و بدرفتارى را درك مىمى
 رفتار، به او عطا كند و به قدر توان، از او كار بكشد و در رسيدگى به او كواتهى نكند.درست

 خبش دوم: حقوق حيوان در حفظ و نگهدارى:

ابشد ز وظايف مالك حيوان و صاحب آن بوده و برخى ديگر، از وظايف عموم مردم مىبرخى از احكام و قوانني، ا
و حىت به صراحت متون متعدد فقهى، مدعى العموم و حاكم شرع وظيفه رسيدگى و اقامه دعوى در جهت هببود 

حيوان از وضع حيوان را دارد. وجوب حقوق حيوان در امر تغذيه، واجب كفائى حمل زندگى و اتكيد بر هبداشت 
شود. زماىن كه انسان مالك حيواىن ابشد نفقه حيوان بر او واجب هاى اشاره مىابشد. كه به منونهنكات برجسته مى

است، خواه حيوان حالل گوشت ابشد اي غري آن و خواه پرنده ابشد و اي غري آن، زيرا حيوان براى خود داراى حرمت 



ابشد و اگر در اين وظيفه كواتهى  ه مشرف به مرگ است نيز واجب مىرسيدگى غذاىي به حيواىن ك«. و احرتام است
 كند گناهكار است قريب مهني مطالب را
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فقهاى ديگرى مهچون حمقق حلى در شرايع و ابن سعيد حلى و فخر احملققني و ديگران، چون صاحب جواهر ذكر 
اند. نقل داروىي را كه سالمت حيوان بر آن متوقف است را از موارد وجوب نفقه مشردهكند. در كتب فقهى، هتيه مى

( گردوخاك را از آهنا اپك كنيد 641، ص 2شده كه فرمود: نظفوا مرابض الغنم و امسحوا رغامهن )برقى، حماسن، ج 
 و ظاهرشان را مرتب كنيد.

 بردارى انساهنا:خبش سوم: استفاده هبينه و هبره

بردارى و استفاده از حيوان، احكامى مطابق اب عدالت و به دور از افراط و تفريط وضع كرده است و اب در هبرهاسالم 
 داند.رعايت حق تقدم حيات بشرى و قوام نظام اجتماعى، استفاده از حيوان را جايز مى

خداوند كسى است كه  َكُبوا ِمْنها َو ِمْنها أَتُْكُلوَن،اّللَُّ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْنعاَم ِلرَتْ  فرمايد:خداوند در سوره غافر مى
چهاراپاين را براى مشا آفريد ات بعضى را سوار شويد و از بعضى تغذيه كنيد. مهچنني در سوره حنل به خلقت آهنا براى 

 كند.مرز را جتويز منى حد وبردارى ىبها اشاره منوده وىل رعايت كامل حقوق حيوان را الزم مشرده و هبرهاستفاده انسان

 خبش چهارم: حقوق حيوان در جناايت و صدمات وارد بر آهنا:

بردارى از حيواانت، قوانني محايىت وضع شده است، مهان گونه كه در نظام حقوق اسالمى براى نگهدارى و هبره
اهنا را از آزار و اذيت و  هاى خمتلف آهنا انسخداوند متعال براى رعايت هرچه بيشرت حال حيواانت و دفاع از گونه

دهنده پيشنهاد اوليه قانون جامع محايت از تواند ارائهكشنت حيواانت هنى فرموده است. پيشنهادها: اين حتقيق مى
 حيواانت در اسالم بوده و براى طرح در جمامع قانوىن مفيد ابشد.
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 منابع

اسالمى نويسنده: ابو القاسم مقيمى حاجى و فقه شيعه و حقوق حيواانت اتليف على  حقوق حيواانت در فقه -1
 اكرب كالنرتى ارسنجاىن و ...
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 حتقيقات علمى در زمينه اخالق در اسالم

881، دكرت سيد عبد اّلّل مدىن880دكرت سيد جواد مدىن
 

 چكيده

گردد. يه مىدت، توجو سعا است كه بر مبناى قواعد آن، رفتار انسان براى نيل به كمالاخالق، علم چگونه زيسنت 
فضايل »اي « خالقامكارم »شود. تقسيم مى« مكارم اخالق»و « حماسن اخالق»صفات انساىن خود به دو گونه 

رساند. در مى مالكخبشد و او را به مراتب رفيع  صفاتى است كه به انسان شخصيت عاىل انساىن مى« اخالقى
گر وجدان طرف دي و از بيىن اسالمى خداوند از طرىف به بشر آزادى عطا كرده و او را خمتار آفريده استجهان

ى ابطىن و راهنما ت ايناخالقى و عقل را در هنادش مستقر ساخته و اب سرشتش آميخته است ات اب اهلام و هداي
دود مصلحت حرا در  خويش ى كند و اميال غريزى و خواهش نفساىنگري استمداد از وحى اهلى، آزادى خود را اندازه

 فردى و اجتماعى برآورده سازد.

 روش بررسى:

 ابشد.اى و توصيفى مىبه صورت مطالعه كتاخبانه

 نتايج:

القى موجود را توان آاثر اخدانش اخالق در ميان مسلمني اب رويكردهاى متفاوتى روبرو بوده است كه براساس آن مى
بندى  بقهلفيقى طخالق تچهار عنوان اخالق فلسفى )عقلى(، اخالق عرفاىن )سلوكى(، اخالق نقلى )مأثور(، ادر 

ست. اانسان  كمال  كرد. تفاوت اين مكاتب در مباىن، غاايت و روش است. وىل هدف غاىي متام مكاتب، مهان
 هرچند منظور از كمال كمى متفاوت است.

 [المىهاى مكاتب اخالق اسحبث: ]كاسىت

 رغم متام فوايد و برتريها، كاستيهاىي هم دارد از مجله:مكاتب اخالق اسالمى على

 عنوان يكپرداخنت به جزئيات و عدم توجه به اصل علم و استخراج قواعد كلى براى اخالق به

______________________________ 
 گاه علوم پزشكى مازندران.(. پزشك عمومى و پژوهشگر مركز حتقيقات طب سنىت و مكمل دانش1)

                                                           
 (. پزشك عمومى و پژوهشگر مركز تحقيقات طب سنتى و مكمل دانشگاه علوم پزشكى مازندران.1)  880

Email: Dr. S. A. Madani@ gmail. com 
 و رئيس مركز تحقيقات طب سنتى و مكمل دانشگاه علوم پزشكى مازندران. ENT(. دانشيار و متخصص2)  881



 

Email: Dr. S. A. Madani@ gmail. com 

 و رئيس مركز حتقيقات طب سنىت و مكمل دانشگاه علوم پزشكى مازندران. ENT(. دانشيار و متخصص2)
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آميختگى اخالق و تربيت و آداب، فقدان همبهاى و كاربردى، علم، توجه كمرت به اخالق خانوادگى و اخالق حرفه
 متدولوژى پژوهش در اخالق ديىن

 هاى كليدى:واژه

 اخالق، فلسفى، عرفاىن، نقلى، تلفيقى، مكارم

 مقدمه:

اى شود. خلق هيأت راسخهمعناى خوى، عادت، سريت، و سجّيه استعمال مىاخالق مجع خلق است و خلق به
مجيله اي رذيله است، عقال و شرعا. چنانكه خلق نيكو اي خلق انپسند گويند. و علم است در نفس، كه مصدر افعال 

اخالق يكى از شعب حكمت عملى است و آن دانش بد و نيك خوييها و تدبري انسان است براى نفس خود. 
گردد. ه مىاخالق، علم چگونه زيسنت است كه بر مبناى قواعد آن، رفتار انسان براى نيل به كمال و سعادت، توجي

شود. و وظايف فردى و اجتماعى انسان متعهد و مسؤول و نيك و بد و خري و شر و ابيدها و نبايدها شناخته مى
 شود.گردد در اين علم معني مىمعرىف و افعاىل كه از روى اختيار و آزادى از آدمى صادر مى

حرف و متبسم ابشد، كمرت عصباىن آرام و كمبرند كه غالبا مردم اصطالح خوش اخالق را در مورد كسى به كار مى
ها را حتمل كند و مردم از دست و زابن او آسوده ابشند. اخالقى كه عوام روى آن تكيه دارند اب شود و انراحىت

كنند متفاوت است. انسان داراى دو نوع صفات اخالقى كه فالسفه و اداين، خمصوصا اسالم در مورد آن حبث مى
و « حماسن اخالق»شود و صفات انساىن. صفات انساىن خود به دو گونه كه غرايز انميده مى  است: صفات حيواىن

 شود.تقسيم مى« مكارم اخالق»

خبشد، اين صفات شامل متيز صفاتى است كه ابوجود خمصوص بودن به انسان، انسانّيت به او منى« حماسن اخالق»
افراد و غريه است. كه عموم مردم، امروزه مقيد به رعايت آن  روىي، رعايت ادب در برخورد اببودن، آراستگى، خوش

 ابشند. ممكن است فردى اب وجود آنكه از حماسن اخالق برخوردار است. خوخنوار، خشن، ستمگر و ... ابشد.مى
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خبشد و او را به عاىل انساىن مىصفاتى است كه به انسان شخصيت « فضايل اخالقى»اي « مكارم اخالق»اما 
خواهى، دفاع از رساند مثل نوعدوسىت، ميل به عدالت و انصاف، ميل به تقوى و اپكى، تعاىلمراتب رفيع كمال مى

 مظلوم.

بشر امروز از نظر حماسن اخالق خيلى پيشرفته است اما از نظر مكارم اخالقى سري نزوىل پيموده است لذا آنچه را 
اى ريشه فطرى دارد. يعىن بدون از هر چيز بدان سخت نياز دارد مكارم اخالق است كه ات مرحله بشر امروز بيش

ابشد و چون اصول و قوانني آن از تعليم و تبليغ هركس ادراكى از نيكى و بدى دارد و اين مهان وجدان اخالقى مى
ل اعصار و قرون تغيريپذير جوشد و اب توجه به ثبوت فطرت و سرشت بشرى، در طو اعماق سرشت انسان مى

 نيست.

هاى قرآن جميد و سنن نىب اكرم و ائمه هدى عليهم الّسالم بيىن اسالمى اصول اخالقى منبعث از دستورالعملدر جهان
است. از ديدگاه اسالم انسان موجودى است داراى شعور و اختيار و صاحب اراده و نتيجتا در گرو اعمال خويش 

اى است از فرشته و شيطان، لذا قلمرو خاكى و آميزهخملوقى است، نيمه آمساىن و نيمهو مسؤول آهناست و چون 
 عّزت و ذّلت او از اعلى عليني است ات اسفل السافلني.

 چه به گفته امام على )ع(: «ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّللَِّ أَْتقاُكمْ » مالك برترى انسان در اسالم، تقوى است:

پرهيزكارى سر و رئيس سجاايى اخالقى است. معىن جامع تقوى، ضمري بيدار به حق و « القالّتقى رئيس االخ»
نگهدارنده حرمي است و اثر آن مهاهنگى قواى نفساىن و ظهور فضايل خلقى مانند عدالت، عفت، شجاعت 

القى و تصفيه ابشد و حقيقت تقوى مهه كماالت معنوى و فضايل را دربردارد. در آئني اسالم الزمه اصالح اخمى
كشى و چريگى بر سركشى غرايز و متايالت شهواىن است و اين امر از چنان امهيىت برخوردار است كه از روح، نفس

 تعبري گرديده است.« جهاد اكرب»ايد شده و مبارزه اب آن به « ترين دمشن انساندمشن»عنوان نفس اّماره به
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اي كمال مطلق اوج « اّللّ »رهد و به سوى سركوىب نفس اّماره انسان از اپبنديهاى شهوات و اسارت شيطان مىاب 
 «رسد آدمى به جاىي كه به جز خدا نبيند.»گريد و در اين سري معنوى است كه اب متخلق شدن به اخالق اّلّل؛ مى

هدف اصلى از برانگيختگى شان، تتميم مكارم اخالق از ديدگاه اعتقادى اسالم، خداوند متعال، اب ارسال رسل، كه 
ها اي فضايل و مكارم بوده است، راه هبروزى و كمال را براى انسان مشخص فرموده است و هدايت انسان به روشناىي

اى اى است حسنه، اب ارائه برانمهو اب ختم نبوت، از طريق احكام قرآىن و شيوه زندگى پيامرب )ص( كه خود اسوه
و تعيني وظايف فردى و اجتماعى و قرار دادن دو حجت داخلى و خارجى )عقل و پيامربان( در اختيار  جامع

انسان، حجت را بر او متام كرده و در هرگونه هبانه و عذرى را در كجروى و طفره رفنت به روى او بسته است. 



طرف ديگر وجدان اخالقى و عقل را در خداوند از طرىف به بشر آزادى عطا كرده و او را خمتار آفريده است و از 
هنادش مستقر ساخته و اب سرشتش آميخته است ات اب اهلام و هدايت اين راهنماى ابطىن و استمداد از وحى اهلى، 

گريى كند و اميال غريزى و خواهش نفساىن خويش را در حدود مصلحت فردى و اجتماعى آزادى خود را اندازه
 برآورده سازد.

الم و اصوىل كه اين مكتب در اخالق و وظايف انسان ارائه كرده است به يك نتيجه منته است. اين بيىن اسجهان
گذارى است كه حركت تكامل اخالقى و تعاىل رواىن بشريت را در شناس و وظيفهنتيجه واحد، پرورش انسان وظيفه

اين ويژگى را دارد كه تنها »يخ، اسالم: كند. از ميان متام مذاهب اتر تقويت و تسريع مى« انسان برين»جهت پيدايش 
كند و از جهان بيىن فلسفى گرفته به ترتيب رابطه انسان اب خدا اي تزكيه نفس )چون مسيحيت و بوديسم( اختصار منى

كند و چون براى انسان ات شيوه زندگى فردى، خود را به صورت يك مكتب جامع داراى ابعاد گوانگون اعالم مى
خدا، قائل است، قادر است براى زندگى انساىن، دوگانگى سود و ارزش اي اقتصاد، اخالق  -اكدوگانگى وجودى خ

 يك را در برابر ديگرى نفى ننمايد.را توجيه كند. و مهچون مذاهب صوفيانه و ماركسيسم، هيچ
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 روش بررسى:

 ابشد.توصيفى مىاى و روش بررسى به صورت مطالعه كتاخبانه

در اين مقاله ابتدا به مطالعه و بررسى كتب خمتلف اخالق اسالمى پرداختيم. و سپس اب معرىف و مقايسه مكاتب 
خمتلف اخالق اسالمى و بيان اصولشان و بررسى برتريها و نقصاهناىي كه هريك نسبت به ديگر مكاتب دارد. در 

 ر مقام علم دارند، بيان كردمي.قسمت حبث كاستيهاىي كه مكاتب اخالق اسالمى د

 نتايج:

دانش اخالق در ميان مسلمني اب رويكردهاى متفاوتى روبرو بوده است. اين اختالف رويكردها به پيدايش 
توان آاثر اخالقى موجود را در نگاه خنست در چهار عنوان هاى اخالقى چندى منته شده كه براساس آن مىدستگاه

 بندى كرد:زير طبقه

 فلسفى )عقلى(، اخالق عرفاىن )سلوكى(، اخالق نقلى )مأثور(، اخالق تلفيقىاخالق 

 اخالق فلسفى:



ابشد. حكما برآنند كه فالسفه حكمت را به دو نوع نظرى و عملى تقسيم كرده كه اخالق جزو حكمت عملى مى
هستند كه در شاكله  هاى روحى و روحاىن رفتارهاى درست و اندرست دائمى اي اغلىب، هيأت و ملكاتىخاستگاه

شود كه خود بر دو قسمند: خلق نيك و خلق ايد مى« خلق»ايبند از اين ملكات اب واژه شخصيت فرد استقرار مى
 بد.

نفس آدمى داراى سه قوه متمايز شهويه، غضبيه و انطقه است. و از آجنا كه انسان موجودى است كه وحدت 
گانه بر متام وجود انسان و نيز بر كاركرد ساير قوا أتثري اين قواى سهحقيقى و غري اعتبارى دارد، عملكرد هريك از 

گذارد، بسان يك شكل هندسى كه اب تغيري يكى از اضالع آن، انگزير نسب و اندازه اضالع ديگر هم تغيري مى
 خواهد كرد.

توانند مالك انسانيت و آدمى در برخوردارى از قوه شهويه و قوه غضبيه اب ساير حيواانت مشرتك است پس آن دو منى
درخشد. و اتج كّرمناىي است كه متايز انسان از سايرين ابشند، وىل قوه انطقه گوهرى است كه تنها بر اترك وى مى

 گردد.بردارى اختيارى از ارشادهاى اين قوه، مسجود مالئك مىفقط بر سر وى هناده شده و آدمى از رهگذر هبره
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انسانيت انسان در آغاز ابلفعل نيست و هويت ممتاز وى انقص است و كمال وى در گروه فعليت ايفنت فصل ممّيز 
دانند كه چكيده آن از اين اى مىهويتش يعىن قوه عاقله قرار دارد. حكما شكوفاىي خرد آدمى را فرايندى چندمرحله

 قرار است: مرحله خنست: عقل هيوالىن.

 م: عقل ابمللكه. مرحله سوم: عقل ابلفعل. مرحله چهارم: عقل مستفاد.مرحله دو 

در درون خود مكتب فلسفى چند گرايش متفاوت وجود دارد كه بعضا اب عناوين رويكرد جالينوسى، رويكرد افالطوىن، 
خنست به  شود، هرچند در صّحت انتساب سه رويكردهرمسى و رويكرد ارسطوىي از آهنا ايد مى -رويكرد فيثاغورى

 اى جاى ترديد است.حكماى يوانن ات اندازه

 ابشند:در مكتب اخالقى فلسفى، كتب زير قابل استناد مى

الطب الروحاىن )رازى(، فصول منتزعه )فاراىب(، السعاده و االسعاد ىف سريه االنسانيه )عامرى(، رسائل اخوان الصفا 
يه(، هتذيب االخالق )ابن هيثم(، مدارج الكمال )افضل  ، هتذيب االخالق و تطهري االعراق )مسكو «رساله هنم»

 )عالمه دواىن(« اخالق جالىل»كاشاىن(، اخالق انصرى )خواجه نصري طوسى(، لوامع االشراق ىف مكارم االخالق اي 

 اخالق عرفاىن:



دان بتابد. عارف كسى است كه ضمري خود را از توجه به غري حق ابزداشته و توجه به عامل قدس كرده ات نور حق ب
سعى اين افراد در ختلق به اخالق اهلى است. هدف اين مكتب تربيت انسان كامل است كه عصاره خلقت و جامع 

 هاىي دارد كه عبارتند از:مجيع منشآت وجود و غايت آفرينش ماسوا است. ويژگى

 شهود ابطن هسىت و درك حقيقت وحدت -1

 ر ايفنت به جوار قرب حق در نشأت الهوتگذار جان از عوامل ماده، مثال و عقل و اب  -2

 مهرورزى احنصارى به خداى متعال -3

 ختلق به اخالق اّلّل و اّتصاف به صفات حضرتش -4

 خودگريزى و خودشكىن در حد تسليم و فناى از ذات و صفات و افعال -5
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دانند كه در طول اوست مهچنني نفس را مشتمل بر چند اليه و رتبه مى« دل»از نگاه اهل تصوف گوهر وجود آدمى 
شوند. بر ابور آهنا نفس انسان داراى سه عنصر اوليه است؛ نفس حيواىن، اثر روحاىن و يكديگر و برهم مرتتب مى

ات خويش؛ ج( سّر اهلى و هريك از اين سه، داراى سه رويكرد است: الف( به تدبري ما دون خويش؛ ب( به عني ذ
 به كسب فيض از ما فوق خويش.

انم « احديت»شود. افزون بر اينها، نفس داراى يك مرتبه جامع است كه مرتبه بدين شكل نفس داراى نه موقف مى
دارد. بنابراين نفس داراى ده ساحت وجودى عمودى اي مراتب دهگانه صعودى است كه هركدام نيز ده مقام دارد. 

اند: غيب اجلن )بداايت(، غيب النفس )ابواب(، نفس لّوامه چنني انمگذارى كردهرتبه را اينبرخى عرفا اين ده م
)معامالت(، نفس مطمئّنه )اخالق(، غيب القلب )اصول(، غيب العقل )اوديه(، مقام سّر )احوال(، غيب الروح 

 )والايت(، مقام خفّى )حقايق(، غيب الغيوب )هناايت(.

هاى حسى و عقلى براى كسب كنند زيرا از نظر آهنا راهوش شهود قلىب أتكيد مىعرفا در مسأله شناخت به ر 
 اند بنابراين حجت عرفاىن به استدالل و اي تبيني عقلى استوار نيست.شناخت انكاىف

 ابشند عبارتند از:كتىب كه در مكتب عرفاىن قابل استناد مى

احملبوب )ابو طالب مكى(، سه رساله از ابو عبد الرمحن  الّلمع ىف التصوف )سرّاج طوسى(، قوت القلوب ىف معامله
)ابن سينا(، رساله قشرييه )قشريى نيشابورى(، منازل « ، مقامات العارفني9منط »سلمى، االشارات و التنبيهات 

« مقدمه 5فصل »الّسائرين )خواجه عبد اّلّل(، اوصاف االشراف )خواجه نصري(، مصباح االنس بني املعقول و املشهود 



)فنارى(، رساله سريوسلوك )حبر العلوم(، حبر املعارف )عبد الصمد مهداىن(، حتفه االخوان ىف خصائص الفتيان )عبد 
 الرزاق كاشاىن(

 اخالق نقلى:

كه از نظر آهنا تنها مهمرتين منبع اخالق، طورىطرفداران اين مكتب معتقد به وابستگى اخالق به وحى هستند به
 هاى اخالقى از طرق ديگر )مانندهوحى است و توجيه گزار 
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كم كاىف نيست. مكتب اخالق نقلى اي نظام اخالق وحياىن استدالل عقلى اي كشف و شهود عرفاىن( ميّسر اي دست
، آايت و رواايت، ايبد كه مباىن، غاايت و قواعد كلى اخالق فقط اب استناد به منابع اوليه دينآن هنگام حتقق مى

استخراج شود و سپس اب ارجاع آن مباىن و اين قواعد و اب روش معهود بررسى نقلى رفع تعارض شده و دستورالعمل 
هاى اخالقى ارائه شود. كه اكثر اين آاثر واجد چنني مشخصى براى حل موارد تزاحم و ارزش داورى ميان گزاره

حديثى قرار دارند. هبرتين شاهد براى چنني ادعاىي وجود رواايت مكرر،  شرايطى نيستند و تنها در جايگاه يك تصنيف
اند نه  متعارض اي متداخل ذيل يك سرفصل است. بنابراين نويسندگان اين آاثر درصدد أتليف كتاب حديث بوده

 اند.كتاب اخالق و به قالب كار بيشرت از بيان حمتوا نظر داشته

 است:هاى زير كتب اين مكتب داراى ويژگى

 ها نوعا بيشرت استحجم اين آاثر از آاثر مشابه در ساير مكتب -1

شود هرچند كتاهباى شجره املعارف و تصنيف غالبا سازمان منظم و ترتيب قابل دفاعى در اين آاثر مشاهده منى -2
 غرر احلكم نسبت به كتب رواىي سازماندهى هبرتى دارند.

 ك موضوع در سطوح معرفىت خمتلف گردآورى شده و يكنواخت نيست.به جهت تنوع خماطبان، رواايت ذيل ي -3

 در اين آاثر، اخالق اسالمى اب آداب اسالمى درآميخته است. -4

هاى معرفت شناخىت بيشرتين جذابيت و اى متشرعه به حلاظ گرايشاز نظر جذابيت بيان و ادبيات، براى عده -5
 هاى تلفيقى اي عرفاىن را نداشته ابشند.أتثري را دارند وىل عموما شايد جذابيت كتاب

ها در اخالق خانواده و اجتماع در به حلاظ گسرته موضوعات و عناوين اخالقى شايد بتوان گفت اين كتاب -6
هاى مكتب فلسفى هاى مكتب عرفاىن و در اخالق بندگى و اجتماعى در مقايسه اب كتابمقايسه اب كتاب



اند. وىل در مقايسه اب كتب تلفيقى، از طرىف بعضى از عناوين اخالق ش دادهموضوعات و عناوين بيشرتى را پوش
 فردى، اجتماعى و
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هاى رواىي نيامده و از طرف ديگر، بعضى از عناوين مورد اهتمام رواايت در مكتب اخالق تلفيقى خانواده در كتاب
 ذكر نشده است.

اند اين در حاىل هاى رواىي آن سهم بيشرتى براى عناوين اخالقى در نظر گرفتهر نگارش موسوعهحمداثن شيعى د -7
 منايد.تر مىاست كه آاثر مستقل اخالق رواىي در ميان اهل سنت مبسوط تر و جامع

 كتىب كه در مكتب اخالق نقلى قابل دسرتسى هستند عبارتند از:

مه جملسى( از شيعيان، شعب االميان )بيهقى نيشابورى( و شجره املعارف و اصول كاىف )كليىن( و حبار االنوار )عال
 االحوال و صاحل االقوال و االعمال )عّز بن عبد الّسالم( از اهل سنت و چند كتاب ديگر.

 اخالقى تلفيقى:

لى در آاثر خود هاى ممتاز هر سه مكتب فلسفى عرفاىن و نقاند از ظرفيتاى از مؤلفان اخالق اسالمى تالش كردهاپره
هاى هاى اين سه پديد آورند. بنابراين هر اثرى كه مشتمل بر تركيىب از ويژگىهبره گريند و تركيب و تلفيقى از قابليت

 رود.مشار مىمكاتب خمتلف ابشد اثرى تلفيقى به

ديگر غلظت اى اين ويژگى ابعث شده در برخى، غلظت عناصر فلسفى، در بعضى غلظت عناصر عرفاىن و در اپره
ها، تلفيقى ايد شود. تلفيق در گونه كتابعناصر وحياىن و نقلى بيشرت ابشد مهمرتين ويژگى كه ابعث شده از اين

 ها است.روش استناد و نيز روش ارائه آموزه

هاى تلفيق حداكثرى اشاره شد اكنون شايسته است به اختصار دو مرتبه حداقلى و اتكنون بيشرت به شاخص
 ز تلفيق را در مقايسه اب يكديگر معرىف كنيم:حداكثرى ا

هاى نقلى است؛ در اين مدل از عقل الف( مرتبه اول مجع نقاط قوت مكاتب فلسفى و عرفاىن موجود، به مهراه داده
هاى عقلى خاصى مبتىن بر مباىن فلسفى برمي كه اصول، قواعد و گزارهدر غالب دستگاه تعيني ايفته فلسفى هبره مى

كند. از ظرفيت راه دل و شهود ديىن نيز در غالب نظام ، افالطوىن، سينوى، اشراقى اي صدراىي توليد مىارسطوىي
 تعريف
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 شود.شناسى عرفاىن ابن عرىب استفاده مىشده در منازل السائرين خواجه عبد اّلّل اي مباىن هسىت

توان تصور كرد  معناى تفكر فلسفى نيست، يك نوع تلفيق حداقلى مىتفكر عقالىن به ب( مرتبه دوم: از آجنا كه هر
هاى نقلى است، در اين اطالق، فرد از سوىي ارزش معرفىت وحى و هاى عقلى و دادهكه عبارت از مجع كردن حتليل

كه به حلاظ فلسفى تعني   انديش بسيطىپذيرد و از سوى ديگر بر اپيه عقل مالضرورت استناد و تعبد به آن را مى
شناسى و شناسى، جهاننشيند و خروجى آن را اب معلومات حاصل از انسانهاى نقلى مىنيافته است به حتليل داده

دهد. در اين تلفيق نوع دوم، مراد از عقل مهان خرد اصوىل در برخورد اجتهادى اب نص شناسى خود پيوند مىجامعه
گرى اخالقى اشاره كرد كه در نظام اخالق اسالمى براى عقل هيچ ه نوعى اخبارىتوان باست كه در مقابل آن مى

جايگاهى قائل نيست بنابراين تلفيق حداكثرى معموال بر سه اپيه عقل فلسفى، شهود عرفاىن و نقل استوار است و 
 هاى نقلى است.تلفيق نوع دوم غالبا داراى دو اپيه حتليل عقلى و داده

 توان به موارد زير اشاره كرد:ىاز كتب اين مكتب م

الرعايه حلقوق اّلّل )حماسىب(، ادب الدنيا و الدين )ماوردى(، الذريعه اىل مكارم الشريعه )راغب اصفهاىن(، احياء علوم 
الدين )حممد غزاىل(، احلقايق ىف حماسن االخالق )فيض كاشاىن(، جامع السعادات )نراقى(، االخالق )سيد عبد اّلّل 

 شرّب(

 [:ث ]مقايسه مكاتب خمتلف اخالق اسالمى در مقايسه مكاتب فلسفى و عرفاىنحب

ترين تفاوهتا، تفاوت در مباىن، مقايسه مكاتب خمتلف اخالق اسالمى در مقايسه مكاتب فلسفى و عرفاىن، عمده
هاى اثباتى و حنوه ارائه انميم. البته وجوه متايز ديگرى انظر به جنبهغاايت و روش است كه آهنا را تفاوهتاى گوهرين مى

 اثر حتت عنوان تفاوهتاى عرضى نيز وجود دارند.

داند و معرفت عقالىن را شناخىت، نظام اخالق فلسفى عقل حمور است و انسان را مهه انديشه مىاز نظر مباىن معرفت
ا كمال معرفت مشارد اما اخالق عرفاىن شهودگر است و عارف، معرفت شهودى و قلىب ر اوج معرفت انساىن مى

 شناسد. مهچنني در مباىن انسانمى
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مشارد، برخالف فيلسوف كه گوهر وجود انسان را عقل مى« دل»شناخىت، عارف خبش گوهرين وجود انسان را 
ه مرتبه براى نفس اند و دداند. مهچنني عرفا به وجود مراتب طوىل براى ساحت وجود و حقيقت آدمى قائلمى

 دانند.كه فالسفه نفس را داراى سه قوه در عرض هم مىمشارند درحاىلبرمى



بيش از « حكمت»اختالف نگاه عارف و حكيم در غاايت موجب شده كه توجه مكتب اخالق فلسفى به فضيلت 
بت به اخالق فضايل عفت، شجاعت و عدالت ابشد. و در جمموع عنايت نظام فلسفى به حوزه اخالق فردى نس

اجتماعى بيشرت شود، عناوين اخالق خانوادگى و اخالق بندگى در خبش اخالق كتب فلسفى كمرت به چشم 
اى از كتب سريوسلوك عرفاىن به اخالق بندگى و فردى اختصاص دارد و كمرت كه حجم عمدهخورد، مهچنانمى

 صحبت از اخالق خانوادگى و اخالق اجتماعى است.

توان به شرييىن و ش از اخالق فلسفى مورد استقبال توده مردم قرار گرفته كه از مجله علل آن مىاخالق عرفاىن بي
 جذابيت سخن عارفان و استفاده عرفا از هنر و شعر و ادبيات در بيان مفاهيم خود اشاره كرد.

نني ضرورتى برخوردار اين مقايسه درابره اخالق نقلى و تلفيقى و نسبت آهنا اب رويكردهاى فلسفى و عرفاىن از چ
هاى يك مكتب اخالقى و فاقد قابليت مطالعه تطبيقى است. در مورد اخالق نيست زيرا اخالق نقلى، فاقد شاخصه

دار عناصر هريك از رويكردهاى فلسفى، عرفاىن تلفيقى نيز مقايسه، حمملى ندارد. چراكه هويت تركيىب اين مكتب وام
 و نقلى است.

ز ضرورى است كه آاثر اخالقى موجود در هر چهار مكتب فلسفى، عرفاىن، نقلى و تلفيقى اشاره به اين نكته ني
 ابشند:هاى عمومى زير نيز مىداراى كاسىت

مباىن و روش حتقيق دانش اخالق، به مثابه يك علم ديىن تبيني نشده و متايز آن از اخالق سكوالر به خوىب  -1
 الق ديىن(روشن نيست. )فقدان متدولوژى پژوهش در اخ

 خورد.اتريخ علم اخالق و فلسفه علم اخالق در آهنا به چشم منى -2

 اخالق و تربيت و در مواردى آداب، به هم آميخته و مرزهاى روشىن ندارد. -3
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 كمرتين توجهات در حوزه اخالق خانوادگى اعمال شده است.  -4

 ر بوده و كمرت به أتسيس اصل و استخراج قواعد كلى عنايت شده است.نگها نوعا جزئىحبث -5

شناخىت و كالمى( حتليل موضوع و حممول  شناخىت، انسانشناخىت، معرفتمباىن و مبادى علم اخالق )مباىن هسىت -6
 شود.هاى اخالقى و مباحث فلسفه اخالق جز اندكى در آاثر فلسفى، ديده منىگزاره

مباحث دانش فلسفه اخالق از مجله مبحث مهم حسن و قبح در آاثر اسالمى در البالى مباحث بسيارى از  -7
 علم اصول فقه قابل جستجو است.



اى و اخالق كاربردى جز در يكى دو مورد مانند اخالق دانشورى و اخالق حكمراىن، تدوين نشده اخالق حرفه -8
 است.

رسد گرچه يك آغاز قوى بر وابر به نظر مىبرگروانشناخىت كم -نفسىهاى آاثر اخالقى موجود از جهت حتليل -9
شود وىل در امتداد آن حركت ق.( در اثر ماندگارش الرعايه حلقوق اّلّل ديده مى 241اين رويكرد توسط حماسىب )م. 

 خورد.قابل ذكرى به چشم منى

 منابع

 1369، آستان قدس رضوى، مشهد، 1مى، ج رزجمو، حسني، شعر كهن فارسى در ترازوى نقد اخالق اسال -1

امحدپور، مهدى، كتاب شناخت اخالق اسالمى: گزارش حتليلى مرياث مكاتب اخالق اسالمى، پديدآورندگان  -2
 1385[، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى، قم، مهدى امحدپور ... ]و ديگران

 1381عى، بوستان كتاب قم، قم، ابن سينا، حسني، االشارات و التنبيهات، حتقيق جمتىب زار  -3

 1374بريشك، امحد، خالصه زندگينامه علمى دانشمندان، انتشارات علمى و فرهنگى، هتران،  -4
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رازى، ابو بكر حممد زكراي، الطب الروحاىن، به اهتمام مهدى حمقق، انتشارات مؤسسه مطالعات اسالمى دانشگاه  -5
 1378گيل، هتران، ران، دانشگاه مكهت

 1372مركز دائره املعارف بزرگ اسالمى، دائره املعارف بزرگ اسالمى، زير نظر كاظم موسوى جبنوردى، هتران،  -6

شريف، ميان حممد، اتريخ فلسفه در اسالم، ترمجه زير نظر نصراّلل پورجوادى، مركز نشر دانشگاهى، هتران،  -7
1365 

 1336، اتريخ علوم عقلى در متدن اسالمى، انتشارات دانشگاه هتران، هتران، صفا، ذبيح اّللّ  -8

 1372اى بر مباىن عرفان و تصوف، انتشارات مست، هتران، سجادى، سيد ضياء الدين، مقدمه -9

طوسى، نصري الدين، اخالق انصرى، تصحيح و تنقيح و مقدمه جمتىب مينوى و علريضا حيدرى، شركت سهامى  -10
 1356ارات خوارزمى، هتران، انتش



 115، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 مرگ مغزى و اهداى عضو از نظر قرآن و طب

 ، حسني نظميه، حممد تقى سارابن882رضا امامى ميبدى

 چكيده

 مقدمه: مرگ مغزى چيست؟

د را از دست اركرد خو كمغز متام  گريد. رساىن به آن اجنام منىدر مرگ مغزى، خونرساىن به مغز متوقف شده، اكسيژن
بد و  قلب، ك مجله گردد. اگر چه پس از مرگ مغزى اعضاى ديگر ازدهد و دچار ختريب غري قابل برگشت مىمى

 .ها هنوز داراى عملكرد هستند بتدريج در طى چند روز آينده از كار خواهند افتادكليه

ه از استفاد دهد و بدوناز حتريكات خارجى اپسخى منىيك بيند، به هيچكند، منىبيمار مرگ مغزى، صحبت منى
 دستگاه تنفس مصنوعى قادر به تنفس خنواهد بود.

 علل شايع مرگ مغزى كدامند؟ -

ها، خونريزى موميتتصادفات رانندگى، وارد آمدن ضربه شديد به سر، سقوط از ارتفاع، غرق شدن در آب، مس
 داخل مغز و مهچنني سكته مغزى.

 دهد؟ونه رخ مىمرگ مغزى چگ

وان مججمه( ه )استخى بستكه در يك فضاتواند منجر به تورم ابفىت شود. از آجنائىهرگونه آسيب شديد به مغز مى
ده، مانع جراين  شار آور غز( فتر مغز )ساقه مهاى اپئنيقرار دارد و جاىي براى اين افزايش حجم وجود ندارد بر خبش

 شود.رساىن مىدد و بيش از پيش مانع اكسيژنگر هاى ابالىي مىگردش خون به قسمت

صنوعى به مهاى تنفس گاهاين فرآيند ممكن است در عرض چند دقيقه اي چند روز به درازا بكشد. قلب به كمك دست
ل تنفس و فه كنرت ه وظيكه ابفت مغز و ساقه مغز كرساند درحاىلفعاليت ادامه داده به اعضاى ديگر اكسيژن مى

 شوند.رعهده دارند. از اين ماده حياتى اكسيژن حمروم مانده، دچار مرگ مىضرابن قلب را ب

 ابشد؟يمار ات مدتى داراى ضرابن قلب و تنفس مىچرا در مرگ مغزى، ب -

                                                           
882  (1.):emamymeybod @gmail .comEmail   



 دهد در بيمار مرگ مغزى، دستگاهرساىن ابشد، به ضرابن خود ادامه مىقلب ات زماىن كه داراى اكسيژن

______________________________ 
(1.)Email :emamymeybod @gmail .com  
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تنفس مصنوعى )ونيتالتور( اكسيژن الزم را براى ضرابن قلب فراهم خواهد كرد و به حمض جدا كردن دستگاه از بيمار 
 قلب هم از كار خواهد افتاد.

 غزى بوده است كه هببود ايفته ابشند؟آاي مواردى از مرگ م -

شود كه بيمار مرگ خري، امكان هببودى و برگشت بيمار مرگ مغزى به هيچ عنوان وجود ندارد. مواردى كه شنيده مى
 اند.اند در واقع مرگ مغزى نبودهمغزى هببود ايفته

 مراحل اهداء عضو:

رستاهنا در سطح كشور موظفند ات موارد مرگ مغزى را شناساىي و ارجاع مرگ مغزى )طبق قانون مصوبه مهه بيما -1
 آورى اعضاى پيوندى اطالع دهند.(بالفاصله به واحدهاى فراهم

 اتييد مرگ مغزى و گرفنت رضايت. -2

هاى غري قابل درمان غرابلگرى ارزايىب فرد اهداء كنند. )فرد اهداءكننده از نظر اكثر بيماريهاى بدخيم و اي عفونت -3
 شود.(مى

 مراقبت از عضو پيوندى و شناساىي گرينده مناسب -4

 برداشت و پيوند عضو اي ابفت مربوطه. -5

وزارت هبداشت و  1380 /2 /28مورخه  3720بنا به پيشنهاد  1381 /2 /25هيات وزيران در جلسه مورخه 
فوت شده و اي بيماراىن كه ماده واحده قانون پيوند اعضاى بيماران  3درمان و آموزش پزشكى و در اجراى تبصره 

هاى مقرر در تبصره ايد شده و رعايت مهاهنگى اب دستگاه 1379 /1 /17مرگ مغزى آانن مسلم است به صورت 
 انمه اجراى قانون مذكور را به شرح ذيل تصويب منود.آئني

 انمه اجراىي قانوىن پيوند اعضاى بيماران فوت شده اي مرگ مغزى:آئني



ساب   -قشر مغز -هاى مغزى كورتيكال مغزعبارت است از قطع غري قابل برگشت كليه فعاليت: مرگ مغزى 1ماده 
 طور كامل.اليه زير قشر و ساقه مغز به -كورتيكال
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انمه توسط چهار پزشك متشكل از يك متخصص : تشخيص و اتييد مرگ مغزى براساس ضوابط اين آيني2ماده 
 گريد.نورولژى، يك متخصص جراحى مغز و اعصاب، يك متخصص داخلى و يك متخصص بيهوشى صورت مى

 : اعضاى تيمهاى تشخيص و اتييد مرگ مغزى نبايد عضو تيمهاى پيوندكننده ابشند.3ماده 

خاص وزارت  : كليه بيمارستاهناى كشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزى را به مركز مديريت پيوند و بيماريهاى4ماده 
 دهنده مرگ مغزى اتييد گردد.هبداشت درمان و آموزش پزشكى گزارش دهند ات مراتب توسط تيم تشخيص

: پس از مشخص شدن مرگ مغزى مراحل بعدى در صورت وصيت بيمار اي موافقت وىل ميت اجنام خواهد 5ماده 
 شد.

ت كتىب اي شفاهى ابشد و اب اعالم كتىب يك نفر تواند به دو صور : وصيت بيمار در چارچوب قوانني مربوط مى6ماده 
 از وراث قانون قابل احراز است.

 توانند رضايت خود را مبىن بر پيوند اعضاء اعالم منايند.ابشد كه مى: وىل ميت مهان وراث كبري قانوىن مى7ماده 

و بيماريهاى خاص وزارت هبداشت انمه، برعهده مركز مديريت پيوند : اجياد مهاهنگى الزم در اجراى اين آيني8ماده 
 ابشد.مى

انتقال متوىف، پيشنهادات الزم را به  ICUهاى,ها بر امر پيوند اعضا هزينه: وزارت هبداشت براى أتمني هزينه9ماده 
ريزى كشور اعالم و سازمان مذكور اعتبارات الزم را در هر سال حتت عنوان رديف خاص در سازمان مديريت و برانمه

 منايند.بيىن مىل كشور پيشبودجه ك

هاى الزم را صادر و به مبادى انمه، ساير دستورالعمل: وزارت هبداشت در چارچوب قانون مربوط و اين آئني10ماده 
 ذى ربط ابالغ خواهد منود.

 كشور ما از نظر آمار اهداى عضو در مقايسه ساير كشورها در چه جايگاهى است؟  -
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شوند.( و كمرتين اهداى هزار نفر به مرگ مغزى مبتال مى 4ات  3متأسفانه كشور ايران بيشرتين مرگ مغزى )ساالنه 
عضو را دارد. آمار اهداى عضو در كشورها برحسب يك ميليون نفر مجعيت است. در كشورهاى ارواپىي آمريكاىي 

ت. در اسپانيا كه از نظر تعداد پيوند در جهان پيشرو است، ميليون در سال اس 20ات  10آمار اهداى عضو بني 
در ميليون نفر است.  2در ميليون نفر است و اين در حاىل است كه آمار اهداى عضو در ايران تنها  35اين آمار 

 توان گفت كه ايران از اين حلاظ در رتبه آخر جهان قرار دارد.اب توجه به آمار مى

 اند؟مار اهداى عضو در ايران شدهچه عواملى ابعث كاهش آ -

مهمرتين عامل فعاليت نكردن بسيارى از دانشگاههاى كشور در زمينه كار روى بيمار مرگ مغزى است. از سوى 
اند كه آورى بودهاندازى واحد فراهمديگر براساس قانون وزارت هبداشت مهه دانشگاهها در سطح كشور موظف به راه

 اند و اي برخى دانشگاهها واحد فعاىل ندارد.ين قانون تبعيت نكردهبسيارى از دانشگاهها از ا

 تواند فرآيند پيوند عضو را حتت اتثري خود قرار دهد چيست؟مهمرتين مشكل كه مى -

رسد كمبود عضو قابل پيوند از مهمرتين مشكالت فرآيند پيوند عضو به بيماران نيازمند حمسوب شود. الزم به نظر مى
فرهنگ اهداء عضو در سطح جامعه از سوى مسؤالن نظام سالمت و كارشناسان مرتبط اب فرآيند  است اب گسرتش

 پيوند عضو زمينه مناسىب براى تشويق مردم به اهداء عضو از فرد مرگ مغزى فراهم شود.

 نظر دين اسالم در رابطه اب عمل اهداى عضو چيست؟ -

هم از حيث مباىن به دور از وارد شدن در جزئيات آن حرف  وقىت از عمل اهدا عضو از نظر اخالقى و انساىن آن
خبشد، اين كار از نظر احسان و ايثار يك ارزش زنيم كه در آن انساىن يك عضو بدن خود را به انسان ديگر مىمى

 «اَن هِبِْم َخصاَصةٌ أَنْ ُفِسِهْم َو َلْو ك َو يُ ْؤثُِروَن َعلى» فرمايد:آيد. خداوند سبحان درابره آن مىاخالقى به حساب مى
 (.9)حشر/ 

اما اگر خبواهيم از نظر شرعى وارد جزئيات آن شومي حرف ما اين است كه بعضى از اعضا بدن اساسى هستند و 
 ابشد پس طبيعى است كهپذير منىبدون آن زندگى كردن امكان
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تواند عضوى را كه در زندگى ذاتى و اجتماعى به آن نيازمند است جايز نيست انسان قلب خود را اهدا كند و نيز منى
تواند آهنا را ببخشد اما اگر عضوى در اين سطح طور اگر يك كليه و اي يك چشم دارد منىبه ديگرى اهداء كند. مهني

 دو كليه داشته ابشد اما يكى مشكل داشته و ديگر سامل ابشد از امهيت براى حيات انسان وجود نداشته ابشد مثال
در اين صورت جايز نيست كه كليه سامل را اهدا كند. اما اگر از نظر پزشكى مسئله كامال شكل طبيعى داشته ابشد 



ه فقدانش توان از اساس اعضاى بدن را به دو گروه حياتى كتواند يكى از دو كليه خود را اهدا منايد. سپس مىاو مى
 بندى كرد.گذارد و اعضاىي كه فقدانشان ات اين اندازه اثر منفى ندارد تقسيماثر منفى مهمى روى زندگى انسان مى

 آاي از نظر شرعى تفاوتى بني اهداءكننده زنده و اهداكننده مرده وجود دارد؟ -

ت به اهداء اعضاى بدن مرده اگر آن چه گفته شد در رابطه اب اهداء عضو توسط اهداءكننده زنده بود. اما نسب
 انسان وصيت كرده ابشد كه پس از مرگش اعضاى بدنش به شخصى ديگرى داده شود شرعا جايز است.

 شود؟از نظر اسالم مرگ اهداءكننده چگونه مشخص مى -

قف تپش كند. بنابراين گرفنت اعضاى بدن جز پس از تو يك نظر فقهى اين است كه مرگ اب توقف قلب حتقق پيدا مى
شود. يعىن آنچه كه قبال در مورد آن توضيح گويد اب مرگ مغزى حمقق مىقلب جايز نيست وىل نظر فقهى ديگرى مى

 داده شد.

 اگر وصى، اجراى وصيت اهداءكننده را نپذيرفت نظر شرع چيست؟ -

َعُه » د:فرمايابره مىبر وصى واجب است كه وصيت متوىف را عملى كند. زيرا خداوند متعال در اين َلُه بَ ْعَد ما مسَِ َفَمْن بَدَّ
يٌع َعِليمٌ  ا ِإمْثُُه َعَلى الَِّذيَن يُ َبدُِّلونَُه ِإنَّ اّللََّ مسَِ خواهد كه وصيت را به شكل ( پس خداوند از وصى مى81)بقره/  «فَِإمنَّ

 الزامى اجرا كند.

 نظر اسالم درابره اهداى عضو در قبال ما به ازاى مادى چيست؟ -

كننده عضو عتقدمي كه عمل اهداى عضو فقط ارزش مادى ندارد. وىل بعضى از فقها عقيده دارند انسان درايفتما م
 اهداىي ابيد به اهداكننده مبلغى را بدهد چراكه شايد بدان نياز داشته ابشد.
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 ضو:فتواى امام مخيىن )ره( در مورد مرگ مغزى و اهداء ع -

كه در فردى اب كمك معاينات و آزمايشات سوال امروز در دنيا مسئله مرگ مغزى پذيرفته شده است و درصورتى
شود و ادامه موقت زندگى براى چنني فردى به كمك خمصوص مرگ مغزى مسلم شود زندگى او خامته ايفته تلقى مى

و كبد اين افراد براى پيوند به بيماران و جنات  دستگاه تنفس مصنوعى و داروها ميسر است و از اعضاىي نظري قلب
شود، لطفا نظر مبارك را در مورد اجنام چنني عمل جراحى و برداشنت اعضاى افراد اب مرگ مسلم جان آانن استفاده مى

 مغزى بيان فرمايند.



مثال آن ابد و ك  لب ايچه حيات انسان ديگرى متوقف بر اين ابشد، اب اجازه صاحب قجواب: بر فرض مذكور چنان
 جايز است.

رى را ى و ... چنني اما تربيز اد آقاى، هبجت، فاضل لنكراىن، مريزا جو در ضمن فتواى مهه فقها از مجله آيت اّلّل خامنه
 اند.جايز دانسته
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 هبداشت و پيشگريى از منظر قرآن، سّنت و طب
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 بررسى اثر سالوادورا پرسيكا و كيتوزان بر ليپيدهاى خون در رت

، 886، دكرت نرگس مريجليل885دكرت علريضا وحيد 884، دكرت حممد حسن اخوان كرابسى883دكرت فاطمه عزالديىن اردكاىن
887پوردكرت نوشني اسالم

 

 چكيده

يش ون افزاچوارضى عمنجر به تصلب شرائني و افزايش سطح كلسرتول خون يك نقص متابوليك است كه در هنايت 
ست و ه شده اى عرضشود. داروهاى خمتلفى در جهت هببود اين بيمار فشارخون و مشكالت عروق كرونرى قلب مى

توان به كيتوزان و  مى ميان بردارى از مواد جديد در دست اجنام است. از اينمطالعات بسيارى هم براى كشف و هبره
ى آن شود كه امروزه منبع عمدهكيتني حاصل مى  Deacetilationرسيكا اشاره كرد. كيتوزان ازگياه سالوادورا پ

رويد و قا مىآفري وپوسته خارجى خرچنگ و ميگو است. سالوادورا پرسيكا گياهى است كه در مشال غرىب هند 
 شود.عنوان چوب متيزكننده دندان استفاده مىبه

 ابشد.اين دو ماده بر ليپيدهاى خون مىهدف از مطالعه فوق بررسى أتثري 

 روش بررسى:
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سر رت ويستار نر ابلغ اب  30( تعداد Interventional -Lab .Trialگر آزمايشگاهى)در اين مطالعه مداخله
طور تصادىف به گرم انتخاب شده، پس از گذشت دو هفته زمان جهت تطابق رهتا اب حميط، به  200 -250وزن 

غذاى پرچرب اي غري  -قسيم شدند، سپس به مدت اپنزده روز هر گروه اب غذاى خمصوص به خوداتىي تشش گروه پنج
 گريى از خون،تغذيه گرديد. در اپاين اين زمان منونه -چرب و غذاى حاوى دارو اي عارى از دارو

______________________________ 
 نپزشكى.(. دانشيار خبش راديولوژى دهان و فك و صورت دانشكده دندا1)
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 دانشكده دندانپزشكى. -(. استاداير بيماريهاى دهان و تشخيص2)

 (. مرىب گروه فارماكولوژى.3)

 (. دندانپزشك.4)

 (. دندانپزشك.5)
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صورت گرفت. حتليل آمارى نتايج اب استفاده  LDLو HDLگريى مقادير كلسرتول اتم، ترى گليسريد،جهت اندازه
 اجنام شد. Scheffeو ANOVAو آزموهناى SPSSافزاراز نرم

 نتايج:

خون به دنبال مصرف هر دو داروى پرسيكا و كيتوزان مهزمان اب غذاى چرب كاهش ايفت  LDLكلسرتول اتم و
ها (. داده-0 /993مارى تفاوتى نداشت )يك از داروها از حلاظ آ( كه ميانگني اين كاهش براى هيچ-0 /0001)

يك از دو دارو در (. هيچ-0 /409و ترى گليسريد خون بود ) HDLأتثري بودن كيتوزان و پرسيكا برحاكى از ىب
 HDLشرايطى كه افزايش ليپيدهاى خون توسط رژمي غذاىي اعمال نشده بود أتثريى بر كلسرتول اتم، ترى گليسرييد،

 (.-1خون نداشتند ) LDLو

 گريى:نتيجه



در شرايط هيپر كلسرتوملى مؤثر بوده و أتثري مشابه دارند وىل  LDLپرسيكا و كيتوزان بر كاهش كلسرتول اتم خون و
 أتثريند.خون ىب HDLبر سطح ترى گليسريد و

 هاى كليدى:واژه

 كيتوزان، سالوادورا پرسيكا، ليپيدهاى خون، هيپركلسرتوملى، رت

 :مقدمه

هاى آترو ماتوز چرىب در ديواره عروق انشى آترواسكلروز بيمارى عروق بزرگ ات متوسط است كه از رشد پالك
 (.1تواند منجر به بيمارى آترواسكلروز گردد )شود. ابال رفنت سطح كلسرتول خون مىمى

نج درصد اين صفرا دوابره در ايبد و نود و پاز آجنا كه بيشرت كلسرتول بدن به توليد اسيدهاى صفراوى اختصاص مى
تواند سبب حتريك توليد شود؛ هر عاملى كه از ابزجذب آهنا در روده ممانعت به عمل آورد، مىروده ابزجذب مى

ابر توسط يك پروفسور فرانسوى به (. كيتني، پيش ساز كيتوزان، اولني2صفراى جديد از كلسرتول كبدى گردد )
هاى يك نوع قارچ به دست آمد. كيتني پس از سلولز ميالدى از كلوىن 1811در سال  Henri Braconnotانم

ها دومني پليمر شايع در طبيعت است كه از پوسته صدىف جانداراىن مهچون خرچنگ، ميگو، حشرات و برخى از قارچ
- Dپوستان درايىي و پليمرى از(. كيتوزان يكى از مشتقات پوسته كيتيىن سخت3ابشد )قابل استخراج مى

Glucosamine است كه ازDeacetylation  كيتني )پليمر-D -N -Acetyl - 
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 (Glucosamin 

آيد. كيتني در آب، قليا و اسيد غري قابل حل است، حال آنكه كيتوزان به علت دارا بودن گروه آميىن در به دست مى
 (.4شود )هاى اسيدى حل مىحملول

آورنده كلسرتول خون و أتثريات ضد ابكرتايىي آن شناخته هاى بيولوژيك كيتوزان مثل اثرات ضد تومورى، اپينيفعاليت
گونه ارزش كالرى ابشد. به مهني سبب هيچ(. كيتوزان غري قابل هضم و درنتيجه غري قابل جذب مى4شده است )

ها جلوگريى ها متصل شده، از جذب چرىبزن خود به چرىبندارد و مانند يك اسفنج چرىب ات چهار اىل پنج برابر و 
 (.6 -10اند )(. مطالعات خمتلف اثر هيپوكلسرتومليك اين ماده را در رت نشان داده5كند )مى



كند. در ميان گياهان داروىي كه در طب سنىت طب سنىت نيز درماهناى خمتلفى را اب كمك گياهان داروىي پيشنهاد مى
توان از ( مى12( و به اتزگى خواص كاهندگى چرىب خون آن نشان داده شده است )11شته )مصارف متعددى دا

 سالوادورا پرسيكا انم برد.

رود كننده دندان )مسواك( به كار مىعنوان چوب اپكهاى اين گياه بيش از هزار سال است كه بهها و ساقهريشه
(. برخى اجزاى سالوادورا پرسيكا، 13شود )ها كشيده مىدندان( و به خاطر دارا بودن ابفت ليفى، به راحىت بني 12)

 (.14، 11ابشند )مهچون سيتوسرتول و اسيد اسكوربيك داراى خاصيت هايپوكلسرتومليك مى

Yasuhiko Fukada 

گرم در دسى ليرت به ميلى 45 /2% )از 20 /1و مهكاران بيان داشتند كه سطح كلسرتول خون اب مصرف كيتوزان 
 (.15ايبد )گرم در دسى ليرت( كاهش مىميلى 36 /1

آيند، زيرا قبل از سنتز مواد داروىي جديد، گياهان داروىي تنها گياهان داروىي اساس فارماكولوژى مدرن به حساب مى
رسد مطرح شدن داروهاىي مانند پرسيكا و كيتوزان و آمدند. بدين حلاظ به نظر مىها به حساب مىمنبع درمان بيمارى

بردن به خواص آهنا گام مؤثرى در جهت رسيدن به يك درمان داروىي مؤثر براى بيماران هايپركلسرتومليك ابشد  پى
(. هدف از اجنام اين مطالعه بررسى و مقايسه اثر سالوادورا پرسيكا و كيتوزان بر ليپيدهاى خون در رت 17، 12)

 ابشد.مى
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 ى:روش بررس

( بود كه به منظور مطالعه اثر دو Interventional -Lab .Trialگر آزمايشگاهى)اين مطالعه از نوع مداخله
 داروى پرسيكا و كيتوزان بر روى چرىب خون صورت گرفت.

سر موش بزرگ سفيد آزمايشگاهى )رت( ويستار نر ابلغ  30براى اجنام اين حتقيق از النه حيواانت مركز حتقيقات، 
گرم وزن داشتند و هيچ آزمايشى روى آهنا   250ات  200ها حدود دوازده هفته سن و بني اب منودمي. اين رتانتخ

 اجنام نشده بود.

كشى اجنام و به قيد قرعه در گروههاى اتىي رت نر ابلغ تقسيم شدند سپس قرعه 5گروه   6در مطالعه فوق موشها به 
 .گذارى شدندمورد مطالعه حتت عناوين زير انم



شاهد/  -6شاهد/ چرب  -5كيتوزان/ بالنك   -4كيتوزان/ چرب   -3پرسيكا/ بالنك  -2پرسيكا/ چرب  -1
 بالنك

هاىي حاوى در بسته CHITOSANاسرتاليا حتت عنوان جتارى Spring Leafداروى كيتوزان از شركت داروىي
 كپسول پرشده اب پودر خالص، هتيه شد.  90

گريى هيدروالكلى از پودر ساقه خشك سالوادورا پرسيكا هتيه گرديد. به اين منظور هعصاره پرسيكا نيز اب روش عصار 
ساعت، خملوط  48( و بعد از 18ور گشته )% غوطه80ليرت الكل اتيليك  2گرم پودر ساقه پرسيكا در   500هر 

داده شد ات  ميكرون عبور 45هاىي به قطر حاصل صاف شد. جمددا به كمك پمپ خالء از كاغذ صاىف اب سوراخ
 حملوىل شفاف به دست آمد.

ساعت قرارگريى در دماى حميط، عصاره جهت تغليط  48پس از تبخري حجم عمده الكل، حملول به دست آمده طى 
هبمن ايران(. به اين ترتيب  12گراد منتقل گرديد )ساخت شركت درجه سانىت 50ساعت به فور  6بيشرت، به مدت 

 گرم عصاره خشك پرسيكا به دست آمد.  36 /5اى حاوى سيكا حملول تغليظشدهگرم پودر ساقه پر   500از هر 

 (.1نوع غذاى خمتلف هتيه شد )جدول  6در اين مطالعه 

آملان اب   Merckدرصد اسيد كوليك )ساخت شركت 0 /5غذاى چرب: به منظور پرچرب كردن غذا، به ترتيب از 
 ن اب كد:آملا Merckدرصد كلسرتول )ساخت شركت 2( 3671كد: 
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گرم روغن سواي ات دماى   5(. به اين ترتيب كه پس از گرم كردن 18درصد روغن سواي استفاده گرديد ) 5( و 3672
گرم   92 /5گرم اسيد كوليك در آن حل شد. خملوط حاصل بر روى   0 /5گرم كلسرتول و   2گراد، درجه سانىت 70

 (.18ها را بپوشاند )رخيته و خملوط شد ات به صورت يك ژل سفيد رنگ سطح پلتغذاى خشك 

 : شش نوع غذا و تركيبات موجود در هركدام برحسب درصد وزىن كل غذا1جدول 

سرم، روش  LDLو HDLگريى كلسرتول اتم، ترى گليسريد،ليرت خون مورد نياز جهت اندازهميلى 2آورى براى مجع
داشته ها به مدت يك شب انشتا نگه(. در انتهاى دو هفته زمان آزمون، رت19تيار گرديد )گريى از قلب اخخون

هاى آغشته به اتر )دى اى حاوى پنبهى شيشه(. سپس هر رت اب قرار گرفنت در حمفظه6شدند )مصرف آب آزاد( )
بدون   23)سر سوزن گيج ليرتى ميلى 5هاى (. خون مورد نياز اب كمك سرنگ20%( بيهوش گرديد )97اتيل اتر 

(. پس از اين مرحله رت را به حالت طاق ابز اب دست اثبت نگه داشته اب 19كشنت حيوان از قلب كشيده شد )
 از زير دايفراگم اب زاويه 23ليرتى و سر سوزن گيج ميلى 5سرنگ 
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ليرت خون به دست آمد ميلى 5ات  2اب اين روش از هر رت بني  درجه از سطح افق به قلب نفوذ كرده 30ات  20
(19.) 

اجنام گرفت. ابتدا ميانگني و احنراف معيار نتايج توسط آزمون آمارى  SPSSافزارحتليل آمارى نتايج اب استفاده از نرم
هنايت به  ها سنجيده شد. در دار بودن اختالف ميانگنيمعىن ANOVAتوصيفى مشخص و سپس به كمك آزمون

 ها مقايسه شد.هاى حاصل از هر گروه اب ساير گروهداده Scheffeكمك آزمون

 نتايج:

( نشان داده شده است. ميانگني 2گروه مورد در )جدول   6در  LDLميانگني و احنراف معيار كلسرتول اتم خون و
ابشد. ترى گليسريد ( مى3 گروه مورد مطالعه مطابق اب )جدول  6خون در  HDLو احنراف معيار ترى گليسريد و

هاى يك از گروه(. در هيچ-/001% بيشرت بود )56 /95خون در گروه شاهد/ چرب از گروه شاهد/ بالنك 
 پرسيكا/ چرب و كيتوزان/ چرب ترى گليسريد خون تغيري معنادارى از حلاظ آمارى نشان نداد به ترتيب:

P- 0/ 888 

هاى پرسيكا/ بالنك و پرسيكا/ چرب اب گروه شاهد/ خون در گروهمقايسه ميانگني ترى گليسريد  P -0 /904و
هاى خون در گروه HDL .(P -0 /031و P -0 /699دارى نداشت به ترتيب:چرب نيز تفاوت آمارى معىن

هاى گروه شاهد/ چرب تفاوت آمارى معنادارى نشان خون رت HDLپرسيكا/ چرب و پرسيكا/ بالنك در قياس اب
 (.-0 /513( و )P -/678نداد. )به ترتيب)
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 هاى آزمونگرم در دسى ليرت در گروهبرحسب ميلى LDL: مقايسه ميانگني كلسرتول اتم و2جدول 

 هاى آزمونبرحسب ميلى گرم در دسى ليرت در گروه HDL(: مقايسه ميانگني مقدار ترى گليسريد و3جدول )

 130، ص: 3ن و طب، ججمموعه مقاالت قرآ

 [:حبث ]ميزان اثرگذارى داروهاى مورد آزمون

در بررسى فوق ميزان اثرگذارى هريك از دو داروى مورد آزمون، هم بر سطح طبيعى ليپيدهاى خون و هم بر سطح 
غذاىي نرموكلسرتومليك افزايش ايفته آهنا مورد بررسى قرار گرفت. از آجنا كه تنها اثر جتويز كيتوزان مهزمان اب درايفت رژمي 



هاى گريى أتثري هر دو داروى پرسيكا و كيتوزان بر سطح طبيعى چرىب( اندازه21در يك مطالعه ارزايىب گرديده است )
 ابشد.خون، موجب برترى اين مطالعه نسبت به مطالعات مشابه مى

%  23اين سى روز به ميزان % و در اپ10و مهكاران، كلسرتول اتم خون پس از اپنزده روز  Galatiدر مطالعه
و  Galati(. اختالف نتايج حاصل از جتويز پرسيكا طى دوره اپنزده روزه در اين حتقيق اب مطالعه11كاهش ايفت )

تر بودن دوره تغذيه اب غذاى ها و نيز كواتهمهكاران، احتماال به علت ابالتر بودن دوز داروى خورانده شده به منونه
(. اگر چه اب ارايه مهزمان غذاى پرچرب و دارو طى دوره سى روزه در 11ابشد )مى پرچرب در مطالعه حاضر

تواند أتكيدى بر امهيت دوز دارو ميزان كاهش كلسرتول خون كمرت از مطالعه حاضر بود كه خود مى Galatiمطالعه,
 ابشد.

% كلسرتول و 1چرب حاوى % كيتوزان و غذاى پر 7 /5ها اب و مهكاران، تغذيه مهزمان رت Chiangدر مطالعه
توان انشى از سن (. اين كاهش چشمگري را مى10% از كلسرتول اتم خون كاست )57اسيد كوليك،  0% /2

(. به 20كند )ها و قرار داشنت در دوره رشد سريع دانست كه حيوان را به تغيريات رژمي غذاىي حساس مىاپيني رت
توان تر بودن زمان آزمون نسبت به مطالعه حاضر را نيز مىو طوالىن عالوه كمرت بودن درصد كلسرتول و اسيد كوليك

 از مجله علل تفاوت ميزان اثر كيتوزان بر كلسرتول خون قلمداد كرد.

%  64% كيتوزان، 5نيز كه مدت آزمون بيست هفته اعالم گشت، كلسرتول خون اب مصرف  Ormrodدر مطالعه
 (.16كاسته شد )

Lehoux 

%  54% اسيد كوليك، 0 /2% كلسرتول و 1نيز طى سه هفته جتويز كيتوزان به رژمي غذاىي حاوى  Grondinو
هاىي مهچون كاهش درصد كلسرتول رسد تفاوت(. به نظر مى6كاهش در سطح كلسرتول اتم خون را گزارش منودند )

 و اسيد كوليك افزوده به غذا در
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تر رفنت سطح كلسرتول سبب اپيني Long Evansهاى نر,تر بودن زمان مطالعه و استفاده از رتالىنكنار طو 
 (.6ابشد )پالمسا در مطالعه انمربده مى

اپيني آورد كه اب نتايج مقاالت موجود مطابقت دارد  44خون را%  LDLكيتوزان نيز در شرايط مطالعه حاضر
% 76و مهكاران  Chiangدر مطالعه LDLيست كه كاهش سطح(. اين در حال8، 6 -19، 17، 16، 10)

و مهكاران، كمرت بودن درصد كلسرتول و اسيد   Chiangشده در حتقيقهاى استفاده(. جوان بودن رت10بود )



شده اب مطالعه حاضر بوده است تر بودن زمان آزمون، داليل احتماىل اختالف نتايج كسبكوليك غذا و طوالىن
(10.) 

ريى كه از يگريى شده تغ  -هيك از مقادير انداز هاىي كه اب رژمي غري چرب تغذيه شدند در هيچپرسيكا به رت جتويز
 HDLلسرتول، ترى گليسريد،ك)(. به طريق مشابه، كيتوزان نيز بر   0، 05دار ابشد اجياد نكرد. )حلاظ آمارى معىن

خون  طبيعى كلسرتول رسد هر دو دارو بر سطحظر مىترتيب به ن)(، بدين 0، 05أتثري بود )ها ىبخون رت LDLو
ن مقايسه بود، امكاه در دسرتس ن)(. از آجنا كه در مورد پرسيكا مطالعه مشابه در اين زمين 0، 05ابشند )أتثري مىىب

د كه ها جتويز گرديرت و مهكاران، كيتوزان بدون پرچرب كردن غذاى Fukadaنتايج وجود نداشت. اما در مطالعه
 (.15% از سطح طبيعى كلسرتول خون كاست )20دود ح

ها در ون رتخ LDLوهاى آمارى نشان دادند كه در مطالعه حاضر، قدرت اثر پرسيكا بر كاهش كلسرتول آزمون
يك از رند. هيچازه مؤثك اندشرايط هيپركلسرتوملى اب كيتوزان تفاوتى ندارد و هر دو دارو در مقادير مساوى به ي

 ابشد.فرد مىصربهر منحاند و از اين حلاظ، حتقيق حاضد اتكنون دست به اجنام اين مقايسه نزدهمطالعات موجو 

 گريى:نتيجه

ند ده و أتثري مشابه دار در شرايط هيپر كلسرتوملى مؤثر بو  LDLپرسيكا و كيتوزان بر كاهش كلسرتول اتم خون و
خون مؤثر  LDLم واتمهچنني در دوزهاى مساوى، كيتوزان و پرسيكا به يك اندازه در اپيني آوردن كلسرتول 

 أتثريند.خون ىب HDLگليسريد وابشند وىل بر سطح ترىمى
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ر كاهش ليپيدها داستاتني ادى سيما. مقايسه اثر ختم شويد اب لو جالىل مبانعلى، يغماىي پريچهر، مر رفعىت على،  -18
 اد اسالمى هترانشگاه آز ، دانانمه كارشناسى ارشد رشته بيوشيمىهاى خون در موش نژاد ويستار. اپاينو ليپوپروتئني

 .52 -50؛ 1384واحد علوم و حتقيقات 
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 سيدگى دنداناب مسواكهاى معمول در پيشگريى از پو  Salvadora Persicaمقايسه كارآىي مسواك طبيعى

888دكرت فاطمه عزالديىن اردكاىن
 

 چكيده

                                                           
 (. دانشيار بخش راديولوژى دهان و فك و صورت دانشكده دندانپزشكى.1)  888

Email: ezoddini@ gmail. com 



ابر توسط حضرت حممد )ص( جهت متيز كردن، استحكام و جلوگريى از پوسيدگى دندان توصيه گياه مسواك كه اولني
انگيزى از مسواك  ابشد و اثرات شگفتسال است كه در بسيارى از كشورها مورد مصرف مى 1400شده بيش از 

دهان مؤثر بوده است، لذا بر آن شدمي  طور فاحش در جلوگريى از پوسيدگى دندان و بيماريهاى كشف شده كه به
 كه اثر مسواك طبيعى را در پيشگريى از پوسيدگى بررسى و اب مسواك مصنوعى و مخريدندان مقايسه كنيم.

 روش بررسى:

آموزان دبريستاهناى دخرتانه و پسرانه شهر يزد اجنام شد. اين مطالعه از نوع حتليلى و به روش كارآزماىي ابليىن بني دانش
آموز سال دوم دبريستان متام دنداهناى فرد دانش 380اى انتخاب شدند تعداد دبريستان به روش تصادىف خوشه 12

مورد و شاهد بررسى و معاينه شده و تعداد دنداهناى پوسيده پرشده كشيده شده در شروع مطالعه تعيني و در 
ر دو گروه آموزشهاى الزم داده شد. پس شد. سپس به گروه آزمايش چوب مسواك و به هپرسشنامه خمصوص ثبت مى

گرديد و براى مقايسه از آزموهناى آانليز واراينس از يك سال معاينات تكرار و در پرسشنامه مهان فرد ثبت مى
 و آانليز دو متغريه استفاده شد.»  Paired t -test X 2طرفهيك

 نتايج:

( قبل از مطالعه در دو گروه DMFو كشيده شده) در وضعيت دنداهنا از نظر تعداد دنداهناى پرشده، پوسيده
 (. وىل پس از-0 /147دارى مشاهده نشد )آزمايش و شاهد تفاوت معىن

______________________________ 
 (. دانشيار خبش راديولوژى دهان و فك و صورت دانشكده دندانپزشكى.1)

 

Email: ezoddini@ gmail. com 
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 مطالعه

DMF 

(. شيوع پوسيدگى دندان در گروه -0 /0001شده بود )دارى بيشرت از گروه آزمايشطور معىندر گروه شاهد به
آزمايشى در ابتداى مطالعه بيشرت و پس از يك سال كمرت از گروه شاهد بود. شيوع پوسيدگى دندان در گروه شاهد 



پوسيدگى در گروه شاهد نسبت به آزمايشى بوده است. شيوع  1 /38و بعد از مطالعه  0 /79قبل از مطالعه 
% به دست آمد. خطر 0 /98% و در گروه آزمايش 9 /14افزايش داشت و بروز پوسيدگى در گروه شاهد  55%

 برابر گروه آزمايشى بود. 9 /35بروز پوسيدگى هر دندان در گروه شاهد 

پيشرفت پوسيدگى در گروه  پس از مطالعه و كاهش پوسيدگى و كاهش DMFگريى: وجود تفاوت درنتيجه
هاى تر و منونهآزمايشى احتماال به دليل أتثري خواص ضد ميكروىب چوب مسواك است كه البته در مدت زمان طوالىن

هاى بيشرت در سطح دبستاهنا و شود مطالعات اب تعداد منونهشود، توصيه مىتر بيان مىبيشرت اين احتمال دقيق
 تر اجنام شود.دبريستاهنا و مدت زمان طوالىن

 هاى كليدى:واژه

 سالوادورا پرسيكا، مسواك، پوسيدگى

 مقدمه:

( يك گياه بياابىن است كه در عربستان، ايران، مشال غرب هند ات Salvadora Persica) S .Pسالوادورا پرسيكا
شوند. اى به عنوان چوب متيزكننده دندان به كار برده مىطور گسرتدهبه S .Pهاىها و ريشهرويد. شاخهآفريقا مى

 هاى ديگر اين گياهمهچنني كاربردهاى گوانگون زايدى از اين گياه نيز گزارش شده است. انم

Natural Toothbrush, Chewing stick Meswak, 

 ابشد.مى

 ابشد.و پوسيدگيهاى دنداىن مى پالكهاى دنداىن عامل اوليه براى اجياد بيماريهاى دهاىن

طور رايج توسط مسلماانن به كار برده شده و به Meswak(.1بنابراين كاهش و حذف آهنا ضرورى است )
دهنده آن و عنوان يك سنت و يك عادت روحاىن در نظر بوده است. ارزش اين چوهبا به خاطر تركيبات تشكيلبه

عنوان ابزار ( استفاده از اين چوهبا را بهWHOسازمان جهاىن هبداشت) (. اخريا2مكانيسم متيزكنندگى آهنا است )
 مؤثر براى
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هوازى هبداشت دهان توصيه كرده است فعاليت ضد ابكرتى اين مسواكها بر عليه بعضى ابكرتيهاى هوازى و ىب
 (.3آزمايش شده است )



. نشان داد كه ترى متيل آمني، الكالوئيدهاى سالوادرين، كلرايد، فلورايد، سيليكا،  S .Pجتزيه و حتليل در مورد
و اسرتول دارد. اين تركيبات اثر ضد  Saponine، صمغ، مقدار كمى اتنني Cسولفور، روغن خردل، ويتامني

 ابكرتى، ضد تب. ضد حتريك لثه دارند.

در  Meswakارند. حتقيقات اخري روى اثر ميكروبيولويكبعضى از چوهباى جويدن تركيبات قلياىي ضد ابكرتى د
دارد و  Bacteriodes gingivalisابكرتيهاى دهاىن نشان داد كه عصاره خام اين چوب اثر ابزدارندگى از رشد

به خاطر  Meswakاند گزارش شده كهاب اطالعاتى كه راجع به تركيبات شيمياىي و خصوصيات داروىي آن ارايه كرده
 (.5، 4زايد آن اثر ضد پوسيدگى قوى دارد ) فلورايد

اب مطالعه خواص ضد ميكروىب مسواك اسرتپتوكوك بيشرتين حساسيت و اشرشياكوىل بيشرتين مقاومت را نشان داد. 
عنوان آنىت سپتيك ممكن است كنرتل تشكيل و فعاليت پالك را به مهچنني استفاده منظم و مرتب از چوهباى مسواك به

 (.6شد )عهده داشته اب

ابر توسط حضرت حممد )ص( جهت متيز كردن، استحكام و جلوگريى از پوسيدگى دندان توصيه گياه مسواك كه اولني
ابشد. پوسيدگيهاى دنداىن و بيماريهاى سال است كه در بسيارى از كشورها مورد مصرف مى 1400شده بيش از 

ايدى اثر ضد ابكرتى، ضد پوسيدگى، ضد پالك و ضد ترين بيماريهاى عفوىن هستند. مطالعات ز پريودنتال شايع
 (.7اند )ها را بررسى كردهقارچى اين چوب

انگيز اثر ضد ميكروىب شگفت Khalid Almasكنند. در مطالعهاين چوهبا از طريق مكانيكى و شيمياىي عمل مى
 (.8بود ) سالوادورا پرسيكا روى اسرتپتوكوك مواتن و اسرتپتوكوك فكاليس بسيار قابل توجه

ابشد داراى فلورايد، كلسيم، فسفر و سيليكا مى Meswakنشان داده شد كه Hattab ,Faies Nدر مطالعه
 دهنده مسواك طبيعى، امهيت هبداشت(. بنابراين اب توجه به تركيبات تشكيل9)
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استفاده از مسواك براى متيز كردن دنداهنا اين موضوع مطالعه دهان و دندان و توصيه حضرت رسول اكرم )ص( جهت 
( در پيشگريى از پوسيدگى و مقايسه Salvadora persicaشد هدف از حتقيق فوق بررسى أتثري مسواك طبيعى)

 ابشد.( مىToothbrushآن اب مسواك مصنوعى)

 روش بررسى:

( و از Before and after( اب طراحى قبل و بعد)Clinical trialاين مطالعه از نوع كارآزماىي ابليىن به روش)
نفر  340هاى شهر يزد بودند. حجم منونه آموزان سال دوم دبريستانابشد. جامعه مورد بررسى، دانشنوع حتليلى مى



نفر در گروه كنرتل )گروه مسواك و  190نفر در گروه آزمايشى )گروه سالوادورا پرسيكا( و  190انتخاب شد، 
دبريستان به روش تصادىف خوشه  12نفر در هر گروه( انتخاب شد.  95مخريدندان( قرار گرفتند )در هر جنس 

 6( از دبريستاهناى شهر يزد انتخاب شدند. از كليه دبريستاهناى پسرانه شهر يزد Cluster samplingاى)
به روش تصادىف انتخاب و سپس اين  دبريستان دخرتانه 6دبريستان پسرانه و از دبريستاهناى دخرتانه شهر يزد 

اتىي تقسيم شدند. متام دنداهناى افراد مورد مطالعه بررسى و معاينه شد و  3دبريستاهنا به روش تصادىف به دو گروه 
تعداد و وضعيت دنداهناى پوسيده، پرشده، كشيده شده و مهچنني وضعيت مسواك زدن در شروع مطالعه تعيني و اب 

گرديد. درجات شد درجه پوسيدگى نيز تعيني مىانمه خمصوص ثبت مىستان انم كالس در پرسشآموز، دبري انم دانش
 بندى و تعريف شد.( تقسيمI -VI)6پوسيدگى نيز از كالس يك ات كالس 

پس از ثبت اطالعات اوليه به گروه آزمايشى مسواك پرسيكا )طبيعى( داده و روش استفاده از آن آموزش داده شد. 
هاى مورد نظر مراجعه، مسواك آهنا كنرتل مرتبه مسواك بزنند. هر سه ماه يكبار به دبريستان 3ات  2يد روزى توصيه گرد

 شد.و مسواك جديد داده مى

مرتبه از  3ات  2در گروه كنرتل آموزشهاى الزم به وسيله ماكت دنداىن و مسواك نيز داده شد و توصيه گرديد روزى 
شد ماه يكبار مسواك قبلى حتويل و مسواك و مخريدندان جديد داده مى 3نند. هر مسواك و مخريدندان استفاده ك

 )مسواك مينا و مخريدندان داروگر ساخت ايران(.

 ها مراجعه و معاينات تكرار و نتيجه درپس از يك سال به مهان ترتيب و روش اوليه به منونه
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 -گرديد. لذا شيوع بيمارى در قبل و بعد از مطالعه به دست آمد و چون پوسيدگىثبت مى پرسشنامه مهان فرد
پرشدگى و كشيدن دندان هببودى ندارد تفاوهتا، انشى از بروز بيمارى در طول يك سال تلقى گرديد. مطالعه  

برحسب تصادف در شد و ترتيب كه از هر دبريستان فقط يك كالس معاينه و بررسى مىبود. بدين Blindكامال
 گرفت.يكى از گروههاى مورد مطالعه قرار مى

مورد جتزيه و  SPSS 11 ,5افزاربه كامپيوتر وارد شد و سپس به وسيله نرم EPI 6افزاراطالعات اب استفاده از نرم
 حتليل قرار گرفت. براى مقايسه از آزموهناى آانليز

( Relative Riskيز دو متغريه و از شاخص خطر نسىب)و آانل Paird t -test-جمذور كاى -طرفهواراينس يك
 براى مقايسه ميزاهناى بروز در دو گروه مورد بررسى استفاده شد.

 نتايج:



نفر در گروه  174آموز از كالسهاى دوم دبريستاهناى شهر يزد شركت داشتند. دانش 330در اين حتقيق مجعا 
نفر در گروه شاهد )مسواك  106كردند و فاده مىاست Salvadora Persicaآزمايش كه از مسواك طبيعى

پوسيده و كشيده شده قبل از  -هاى پرشدهمصنوعى و مخريدندان( كه ات يك سال پيگريى شدند. از نظر تعداد دندان
 (.1دارى مشاهده نشد )جدول مطالعه بني دو گروه مورد بررسى تفاوت معىن

اين  p -0 /741آزمون و اب T -testشى و شاهد به وسيلهدر قبل از مطالعه در دو گروه آزماي DMFتفاوت
 (.2معىن دار بود )جدول  P >0 /1000دار نبود وىل در بعد از مطالعه اين تفاوت ابتفاوت معىن

ابشد كه به علت افزايش تعداد منونه تفاوت ميزان شيوع در قبل از مطالعه منونه مورد بررسى يك دندان مى 3جدول 
 دار شد.معىن 0 /05در سطح 
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 هاى مورد بررسى قبل از شروع مطالعه(: وضعيت دندان در منونه1جدول )
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 (: ميزان شيوع و بروز پوسيدگى دندان در دو گروه مورد بررسى4جدول )

پوسيدگى دندان در گروه شاهد نسبت به گروه  PR (Prevalence Ratioطبق جدول فوق نسبت شيوع)
شده يعىن شيوع پوسيدگى دندان در گروه شاهد  1 /38بوده بعد از مطالعه  /89آزمايشى كه در قبل از مطالعه 

 % افزايش داشته.55نسبت به گروه آزمايشى 

به دست آمده كه خطر  %/98% و در گروه آزمايش 9 /14مهچنني ميزان بروز پوسيدگى دندان در گروه شاهد 
شده است. يعىن خطر بروز پوسيدگى هر دندان در   9 /35( گروه شاهد به گروه آزمايش RelativeRiskنسىب)

 ابشد.برابر گروه آزمايشى مى 9 /35گروه شاهد 

روه برابر گ 32 /76برابر گروه آزمايشى و در دخرتها  6 /32خطر بروز پوسيدگى هر دندان در پسرها در گروه شاهد 
آزمايشى بود. بدين معىن كه اوال مسواك طبيعى در كاهش بروز پوسيدگى دندان در هر دو جنس مؤثر بوده اثنيا اين 

 (.4اثر در دخرتان بيشرت از پسرها بوده است )جدول 
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 [:حبث ]حاصل يك حتقيق



نفر در گروه  174دوم دبريستاهناى شهر يزد شركت داشتند  آموز از كالسهاىدانش 330در اين حتقيق مجعا 
كنندگان مسواك مصنوعى نفر در گروه شاهد )استفاده 156آزمايشى )استفاده از مسواك طبيعى سالوادورا پرسيكا( و 

 و مخريدندان( بودند كه ات يك سال پيگريى شدند.

Al- lafi 

تشان نشان دادند كه اسرتپتوكوك مواتن و ( در مطالعا10، 3و مهكاران ) Almas KHو Ababnchو
ترين ميكروارگانيسم در مقابل سالوادورا پرسيكا است در مطالعه ما نيز شيوع و پيشرفت اسرتپتوكوك فكاليس حساس

پوسيدگى دندان پس از مصرف مسواك چوىب كمرت از گروه شاهد شد كه احتمال دارد يكى از داليل آن خواص ضد 
 شد.ميكروىب اين وسيله اب

( نشان داد كه سالوادورا پرسيكا تواانىي بعضى از اسرتپتوكوكها را براى كلونيزه 11و مهكارانش ) Wolinskyمطالعه
دهد. اب توجه به اينكه عامل اجياد پوسيدگى دنداهنا نيز اسيد اجياد شده توسط شدن بر روى سطوح دندان كاهش مى

در كشورهاىي كه از اين نوع مسواكها استفاده  DMFTكم بودن  ميكروهبا است، كاهش پوسيدگى در مطالعه فوق و
 شود ممكن است به اين دليل ابشد.

Elvin- lewis 

طور طبيعى ( در مطالعات خود بيان منودند كه آنىت بيوتيك، فلورايد و بنزيلوسوتيو سياانت كه به8 ،12) Almasو
 عنوان مهاردر سالوادورا پرسيكا وجود دارد به
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(. علت كاهش پوسيدگى در طول يك سال نيز در 13كند )كننده رشد ابكرتى و توليدات اسيدى آهنا عمل مى
( در مطالعه خود فعاليت ضد ميكروىب هشت 14و مهكاران ) Almasمطالعه حاضر داللت بر مهني خواص دارد.

شويه حاوى كلرهگزيدين ماكزميم ميكروارگانيسم بررسى كردند. دهان 7% را در برابر 50شويه و عصاره مسواك دهان
 فعاليت ضد ميكروىب و عصاره مسواك فعاليت ضد ميكروىب كمى داشت.

Chawla 

 Acaccia Arabicaو سالوادورا پرسيكا و Neemوهباى جويدىن مثل( نتيجه گرفت كه بعضى از انواع چ15)
شامل مقدار قابل قبول فلورايد است و استفاده از اين مسواكها نه تنها پالك ميكروىب را به طرز مؤثرترى نسبت به 

اينكه دارد بلكه ممكن است تشكيل پالك دنداىن را مهار كند. در مطالعه فوق اب توجه به مسواك مصنوعى برمى
در گروه آزمايشى به مقدار بسيار كمرتى افزايش  DMFوضعيت دنداهنا قبل از شروع مطالعه تفاوتى نداشته است،



تواند نشان داده و ميزان شيوع و بروز پوسيدگى بعد از مطالعه در گروه شاهد نيز كمرت بوده است. اين حالت مى
افزايش داشته وىل ميزان افزايش تفاوت دارد.  DMFTوهمويد خواص ضد ميكروىب مسواك ابشد البته در هر دو گر 

 آموزان و عدم توجه دقيق بر تعداد دفعات مسواك زدن ابشد.تفاوهتا شايد به دليل شرايط سىن دانش

Almas 

( در مطالعه خود أتثري كلرهگزيدين و عصاره مسواك بر روى سالمت و ابفت پريودنتال دنداهناى انسان بررسى  16)
ندان پرمولر انسان كه جهت درماهناى ارتودنسى و پريودنتال كشيده شده بودند در اين مطالعه استفاده د 16كرد. 

( و عصاره مسواك 02%) / CHXشد. دنداهنا بدون پوسيدگى، بدون ترميم سرويكال اي اروژن بودند. نتيجه گرفتند
 أتثريى مشابه بر روى عاج در گروه كنرتل داشتند. 50%

 Epidentمخريدندان شامل عصاره سالوادورا پرسيكا در دو مطالعه كارآزماىي ابليىن بررسى و مخريدنداناثر آنىت پالك 
% مونوفلور و فسفات 0 /8% اب مخريدندان عادى 0 /8% عصاره مسواك و منوفلور و فسفات سدمي 3 /5)شامل 

يه مسواك به طرز قابل توجهى در برداشنت در دانشجواين دندانپزشكى مطالعه شد. نتايج نشان داد كه مخريدندان اب اپ
 پالك نسبت به
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مخريدندان عادى مؤثر بود. مسواك تواانىي اثر ضد پوسيدگى از طريق حمتوايت فلورايد آن را داشت مهچنني مزه تند 
(. شايد يكى از علل  10ن را افزايش دهد )تواند ميزان جراين بزاق و ظرفيت ابفرى آمسواك و عمل جويدن چوب مى

 كاهش پوسيدگى در مطالعه فوق نيز مهني علت ابشد.

 گريى:نتيجه

توان پيشنهاد كرد كه از سالوادورا پرسيكا )مسواك طبيعى( اب توجه به نتايج به دست آمده و حتقيقات اجنام شده مى
توجه به اينكه كارخاجنات سازنده مسواك و مخريدندان روز به روز توان جهت متيز كردن دنداهنا استفاده كرد البته اب مى

كنند اما براى كشورهاى در حال توسعه استفاده از انواع جديدترى از مسواكها و خواص گوانگون به ابزار عرصه مى
ى عصاره هاى حاو تواند توصيه شود حىت اگر مسواك طبيعى در دسرتس نباشد هبرت است از مخريدنداناين مسواك مى

 مسواك طبيعى استفاده شود.
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 تعاليم و دستورات هبداشىت اسالم پريامون ابردارى، زاميان و شريدهى



891، افسانه كاظميان890، مرمي راسىت بروجىن889شايسته بناييان بروجىن
 

 چكيده

هائى دارد كه عد نياز بن دو است. انسان در رابطه اب اي انسان موجودى است كه از دو بعد جسم و روح تشكيل ايفته
اى فكرى ر حركتهدريخ عبارتند از نيازهاى جسمى، روحى و رواىن، اخالقى و معنوى. متام تالش بشر در طول ات
ت. بديهى رفته اسورت گصعلمى صنعىت ايدئولوژيكى و ... در جهت رفع اين نيازها براى رسيدن بشريت به تكامل 

بطور صحيح و   نيازها ن اينا نظامهاىي كه در لباس شرايع آمساىن تدوين و انزل شده است از عهده برآورداست تنه
ا ر تورالعمل زندگى رتين دسى هبعنوان آخرين و كاملرتين شريعت اهلآيند و در اين بني شريعت مبني اسالم بهكامل برمى

شود ى خالصه منىى و ماداى جسماسالم نه تنها به رفع نيازههاى براى بشريت به ارمغان آورده است. تعاليم و برانمه
كه به زمان ابردارى طورىهبلكه حىت به سالمت رواىن و تربيت انسان در قبل از تولد نيز توجه و عنايت منوده ب

. از اين نگردشود مىىاده مهاى اساسى تربيت جسمى و روحى و رواىن آينده در آن بنا هناى كه اپيهعنوان مرحلهبه
ه بح را براى آهنا عاىل رو نكه تاى دارد كه رعايت آهنا توسط ابنوان ابردار عالوه بر ايابب دستورات دقيق و سازنده

آورى اين تعاليم عمجسى و منايد. اين حتقيق به منظور برر دنبال دارد، سالمت و صحت نسلهاى آينده را تضمني مى
 اجنام گرفت.

______________________________ 
 (. مرىب ماماىي، عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى شهركرد.1)

 

Email: shbanaeian@ gmail. com 

 (. كارشناس پرستارى، دانشگاه علوم پزشكى شهركرد.2)

 (. مرىب ماماىي،. عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى شهركرد.3)
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 روش بررسى:

                                                           
 (. مربى مامايى، عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى شهركرد.1)  889

Email: shbanaeian@ gmail. com 
 (. كارشناس پرستارى، دانشگاه علوم پزشكى شهركرد.2)  890
 ى،. عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى شهركرد.(. مربى ماماي3)  891



آورى مطالب مورد نظر ابتدا چهار حمور كلى ابردارى، زاميان، نوزاد و شريدهى در نظر گرفته شد. براى هتيه و مجع
سپس به جستجوى متون )شامل تفاسري قرآن، كتب روائى و كتب اخالقى و تربيىت( پرداخته شد. پس از آن اب مطالعه 

بردارى و تنظيم گرديد. در اپاين مسائل مربوط به انتخاب اين متون مطالب مرتبط براساس حمورهاى مورد نظر فيش
رغم اينكه در ارتباط مستقيم اب حبث نيست وىل به دليل امهيت ويژه آن و به علت اينكه شالوده زيربناىي مهسر على

 تربيت نسل آينده است، مورد بررسى قرار گرفت.

 نتايج:

بندى شد: قبل بررسى در حمورهاى مورد بررسى بدين شكل دسته تعاليم رسيده در متون ديىن در رابطه اب مسئله مورد
هبداشت  -از ازدواج )شامل شرايط انتخاب مهسر(، ابردارى )شامل ثواب و اجر حاملگى، تغذيه، هبداشت جسمى

اد، رواىن(، زاميان )شامل راههاى تسهيل زاميان(، نوزاد )شامل انتخاب انم نيكو براى نوزاد، ختنه نوزاد، عقيقه نوز 
[، نوزاد پيچيدن نوزاد در پوشش سفيد(، شريدهى )شامل مدت تراشيدن سر نوزاد )حلق(، برداشنت كام دهان ]حتنيك

 شريدهى، گرفنت دايه براى نوزاد، حمرميت در شريدهى، مادر شريده(

 گريى:نتيجه

هاى خمتلف ابردارى، نبهدر تعاليم متكامل اسالم كه منبع مهم آن قرآن و سنت است دستورات متنوعى در خصوص ج
تواند آاثر دنيوى و اخروى زايدى زاميان و شريدهى رسيده كه آشنائى و به كار بسنت آهنا توسط زانن ابردار جامعه مى

 را براى آانن و جامعه به مهراه داشته ابشد.

 هاى كليدى:واژه

 اسالم، ابردارى، زاميان، شريدهى

 مقدمه:

د جسم و روح تشكيل ايفته است. انسان در رابطه اب اين دو بعد نيازهائى دارد كه انسان موجودى است كه از دو بع
عبارتند از نيازهاى جسمى، روحى و رواىن، اخالقى و معنوى. متام تالش بشر در طول اتريخ در حركتهاى فكرى 

 علمى صنعىت ايدئولوژيكى و ...

رفته است. بديهى است تنها نظامهاىي كه در لباس در جهت رفع اين نيازها براى رسيدن بشريت به تكامل صورت گ
آيند و در اين بني شرايع آمساىن تدوين و انزل شده است از عهده برآوردن اين نيازها بطور صحيح و كامل برمى

 عنوان آخرين وشريعت مبني اسالم به
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 زندگى را براى بشريت به ارمغان آورده است.كاملرتين شريعت اهلى هبرتين دستورالعمل 

شود بلكه حىت به سالمت رواىن و هاى اسالم نه تنها به رفع نيازهاى جسمى و مادى خالصه منىتعاليم و برانمه
هاى اساسى اى كه اپيهعنوان مرحلهكه به زمان ابردارى بهطورىتربيت انسان در قبل از تولد نيز توجه و عنايت منوده به

اى دارد  نگرد. از اين ابب دستورات دقيق و سازندهشود مىربيت جسمى و روحى و رواىن آينده در آن بنا هناده مىت
كه رعايت آهنا توسط ابنوان ابردار عالوه بر اينكه تعاىل روح را براى آهنا به دنبال دارد، سالمت و صحت نسلهاى 

 سى و مجع آورى اين تعاليم اجنام گرفت.منايد. اين حتقيق به منظور برر آينده را تضمني مى

 انتخاب مهسر:

ختري و النطفتكم فان »فرمايند: اسالم در مسئله انتخاب مهسر توجه زايدى مبذول داشته است. پيامرب اكرم )ص( مى
ى كننده ويژگيها است( و ابز در جادهيد كه عرق منتقلهايتان را در كجا قرار مى( )ببينيد نطفه1« )العرق دساس

 (.1ديگر فرمود: هركس فرزند و نور چشم خود را به فرد شراخبوار بدهد رحم و نسل خود را قطع كرده است )

اند. در روايت ديگرى حضرت ازدواج اب نزديكان را هنى فرموده و آن را ابعث حنيف و ضعيف شدن فرزندان دانسته
(. )اب خويشاوندان نزديك ازدواج نكنيد زيرا فرزندان حنيف 1« )ال تنكحو القرابه القريبه فان الولد خيلق ضاواي»فرمود: 

 و ضعيف خواهند شد(.

 زمان ابردارى:

تعاليم رسيده در ابب ابردارى در چند قسمت شرايط تشكيل نطفه ثواب و اجر حاملگى، تغذيه، هبداشت جسمى و 
 گريد.هبداشت رواىن مورد شرح قرار مى

 شرايط تشكيل نطفه: -الف

نني، بنا هنادن اولني زيربناى وجود يك انسان است. لذا در رواايت بسيارى به رعايت شئون هبداشىت و تشكيل نطفه ج
 اخالقى در آن سفارش شده است.

از جمامعت اب مهسر در شبهاى خاص، بعضى مكاهنا، بني طلوع فجر ات طلوع آفتاب، بني غروب آفتاب ات مغرب و 
فرمود: اول، نيمه و آخر ماه اب مهسرت نزديكى مكن زيرا اگر فرزندى  بعد از ظهر هنى شده است. امام صادق )ع(

 (.2بر تو مقدر شود ابيد آماده سقط شدن آن ابشى و اگر سقط نشود ممكن است ديوانه شود )
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شنبه، پنجشنبه و مجعه، دوشنبه، سهدر بعضى اايم و لياىل نيز جمامعت ممدوح مشرده شده است كه عبارتند از: شبهاى 
( در روايىت از حضرت رسول اكرم آمده است كه فرمودند: شب دوشنبه، اب 2بعد از ظهر پنجشنبه و اايم تشريق )

 مهسرت مهبسرت شو كه فرزندت حافظ كتاب و راضى به آنچه خدا به او داده، خواهد شد.

ابشد. در ارد توجه به بيان ذكر بسم اّلّل الرمحن الرحيم مىاز مجله مسائلى كه هنگام تشكيل نطفه جنني امهيت د
رواايت آمده اگر زوجني در زمان تشكيل نطفه جنني بسم اّلّل الرمحن الرحيم نگويند، شيطان در آن نطفه شريك 

شود كه شيطان در نطفه شركت داشته است، خواهد بود و وقىت از امام صادق )ع( سئوال كردند چگونه مشخص مى
ابشد و كسى كه ما را دمشن بدارد مودند اب حب و بغض ما اهل بيت. هركس ما را دوست دارد نطفه پدرش مىفر 

 (.3نطفه شيطان است )

اى هم رسيده است از مجله آنكه امام ابقر )ع( سفارش كردند اين دعا در زمان جمامعت در ارتباط اب جمامعت ادعيه
 (.4« )اجعله نقيا ليس ىف خلقه زايده و ال نقصان و اجعل عاقبته اىل خرياللهم ارزقىن ولدا و »خوانده شود: 

حضرت رسول )ص( قبل از انعقاد نطفه حضرت زهرا )س( چهل شب مشغول عبادت بودند و چهل روز روزه گرفتند 
قبل از دهد كه حالل و طيب بودن تغذيه والدين حىت و آخرين افطار حضرت، مائده آمساىن بود. اين امر نشان مى

خلقت جنني در سالمت او اتثري دارد. اسالم بسيار أتكيد دارد كه زن و مرد در حني مباشرت در فكر فرد ديگرى 
نباشند و در رواايت آمده كه اگر زن اي مردى در زمان مباشرت به فكر انحمرم بودند و فرزند آهنا فاسد شد كسى جز 

عجني كردن ذكر و ايد خدا و حمبت اهل بيت اب جنني از مهان  (. نكته حائز امهيت ديگر5خود را مالمت نكنند )
 ابتداى تكوين اوست.

 ب: ثواب و اجر حاملگى:

( )هنگامى كه 4منزله الصائم القائم )در روايىت از حضرت رسول )ص( رسيده كه فرمودند: اذا محلت امراه كانت به
حمضر رسول اكرم )ص( از جهاد حبث شد. زىن پرسيد آاي دار در حال مناز است(. در منزله روزهخامنى ابردار است به

 زانن هم در
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اى دارند؟ حضرت فرمودند آرى براى زن از دوران محل ات وضع و آنگاه از دوران رضاع ات فطام اين مسئله مهم وظيفه
 (.6اين فاصله مبريد براى او اجر شهيد است ) )از شري گرفنت نوزاد( اجر جماهد در راه خدا است و اگر در

 ج: تغذيه:



امهيت تغذيه از دو بعد قابل طرح است. يكى بعد مادى و اتثريات جسمى تغذيه و ديگرى بعد غري مادى و اتثريات 
 رواىن آن.

 اتثريات جسمى تغذيه:

ومني )ع( به بعضى مواد غذاىي رغم گسرتدگى نيازهاى زن ابردار به مواد غذاىي رواايت رسيده از حضرت معصعلى
ويژه در دوران زاميان هبرتين غذا خرما و رطب است. أتكيد بيشرتى دارد. رسول اكرم )ص( فرمود: براى زانن ابردار به

كند كه اگر زانن از رطب در اين اايم استفاده كنند فرزندان آهنا از زيرا خداوند بر عظمت و جاللتش سوگند ايد مى
(. از ديگر مواردى كه بر خوردن آن در زمان ابردارى أتكيد شده 7بردابر و شكيبا خواهند شد )پسر و اي دخرت 

 (.8، 7ابشد )عبارتند از: به، شري و كندر مى

خورى است كه اين امر از نظر شرعى هاى ابردار به آن مبتال هستند خاكيكى از عادات غلطى كه بعضى از خامن
 (.9تربت حضرت سيد الشهدا براى استفشاء جايز است )ابشد. اما خوردن كمى حرام مى

 اتثريات روحى و رواىن تغذيه:

ابشد. اب توجه به اين فرموده امام صادق )ع( كه غذاى  انك بسيار مهم مىتوجه به عدم استفاده از اغذيه حرام و شبه
ر ابردار آلوده به غذاى حرام اي شود، بديهى است اگر غذاى مادآشامد أتمني مىخورد و مىكودك از آنچه مادر مى

انك ابشد، جنني نيز از مهني غذا تغذيه شده و اتثري خواهد گرفت و به اين ترتيب گوشت و خون او اب لقمه حرام شبه
 رشد خواهد كرد.

 هبداشت جسمى: -د

بسيار زايد و هاى خمتلف فردى و عمومى دستورالعملهاىي در مورد رعايت نكات و مسائل هبداشىت جسمى در جنبه
حال اساسى و حائز امهيت در رواايت و سريه حضرت معصومني رسيده است وىل از آجناىي كه در ابب زمان درعني

 ابردارى
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و  بينيم مفصل اين دستورات در منابع رواىيدستورات خاص و جمزائى وجود ندارد ضرورتى بر توضيح اين موارد منى
 مباحث مربوط به هبداشت اسالم آمده است.

 هبداشت رواىن: -ه



دوران ابردارى سنگ زيربناى تربيت و نسل آينده است. شالوده اصلى تربيت نسل آينده را در هر مقطعى والدين و به 
ر اين ماه ميهمان مادر است و د 9ماه و حد اكثر  6كنند. كودك قبل از تولد حد اقل ريزى مىخصوص مادران پى

گذارد تغذيه روحى و فكرى مادر اعم از كند و اتثري مىمدت اب متام موجوديتش از متام موجوديت مادر تغذيه مى
ها و ها، هيجاانت، بدبيىنهاى مادر، كينه توزيها، غضب آلودگىشود. غمها و غصهمفيد اي مضر به جنني منتقل مى

دىل، خريخواهى و نوعدوسىت آرامش و در يك كالم تقوا، اپكخالصه كليه صفات انپسند مادر و مهچنني اميان، 
گذارند و خوشبخىت و بدخبىت كودك را در رحم سجاايى اخالقى مادر مهه و مهه اثر بد و خوب خود را بر جنني مى

(. لذاست كه بسيار سفارش شده مادر ابردار از هرگونه گناه و معصيت و آلودگى خودش 10كنند )ريزى مىمادر پى
هاى شيطاىن بپرهيزد، دائم اب طهارت ابشد، را حفظ كند، در اجنام فرائض ديىن كواتهى و سسىت نكند، از وسوسه

 (.11اذكارى را بر لب جارى داشته ابشد ات روح و جسم كودك خويش را مهوار منايند )

 زاميان:

جنني دارد، معموال مشكالت روحى را  درد زاميان و ترس و اضطراىب كه مادر ابردار در حال زاميان از آينده خود و
كند. رواايتى كه در ابب زاميان رسيده دو قسم است: يك قسم رواايتى كه فضايلى را براى براى مادران ابردار اجياد مى

 او ذكر كرده و قسم ديگر رواايتى كه براى رفع سخىت زاميان دستوراتى را بيان كرده است. پيامرب اكرم )ص( فرمود:

كند و چون  دار و سرابزى است كه جان و مالش در راه پيشرفت اسالم نثار مىزندهدار شبر مانند روزهزن ابردا
(. در روايت ديگرى امام صادق 12داند )دهند كه جز خدا كسى منىشود چندان اجر به مادر مىكودك متولد مى

شود. اگر سامل زاميان كند گناهان او آمرزيده شته مىفرمايد: زىن كه درد زاميان او را بگريد براى او اجر شهيد نو )ع( مى
 (.8هاى بياابن ابشد )شود و اگر چه به اندازه كف دراي اي شنمى
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ِجذِْع  فََأجاَءَها اْلَمخاُض ِإىل» سوره مباركه مرمي خوانده شود: 23 -25براى تسهيل زاميان روايت شده كه آايت 
* َو ُهّزِي النَّْخَلِة قاَلْت اي لَْيَتِِن ِمتُّ قَ ْبَل هذا َو ُكْنُت َنْسياً َمْنِسيًّا* فَناداها ِمْن حَتِْتها َأالَّ حَتَْزِن َقْد جَ  َعَل رَبُِّك حَتَْتِك َسرايًّ

ذِْع النَّْخَلِة ُتساِقْط َعَلْيِك ُرطَ  َو اّللَُّ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن » مهچنني اين آيه اب صداى بلند خوانده شود: «باً َجِنيًّاِإلَْيِك جِبِ
ْمَع َو اْْلَْبصاَر َو اْْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  هاِتُكْم ال تَ ْعَلُموَن َشْيئاً َو َجَعَل َلُكُم السَّ (. و بعد گفته 78)سوره حنل آيه  «أُمَّ

(. در روايت دوم اينكه فرمودند اين آايت را بنويسيد و بر اپى 8« )اخرج ايها الطلق اخرج ابذن اّللّ كذالك »شود: 
َكأَن َُّهْم يَ ْوَم يَ َرْوَن ما يُوَعُدوَن ملَْ يَ ْلَبُثوا ِإالَّ   بسم اّلل الرمحن الرحيم.»راست زائو ببنديد و بالفاصله بعد از زاميان ابز كنيد 

 (.46)سوره انزعات آيه  «َكأَن َُّهْم يَ ْوَم يَ َرْوهَنا ملَْ يَ ْلَبُثوا ِإالَّ َعِشيًَّة أَْو ُضحاها» (.35سوره احقاف. آيه ) «ساَعًة ِمْن هَنارٍ 
 (.8( )35)سوره آل عمران آيه  «ِإْذ قاَلِت اْمَرَأُت ِعْمراَن َربِّ ِإِّنِ نََذْرُت َلَك ما ِف َبْطِِن حُمَرَّراً »

 نوزاد:



هاى جسمى حمدودى كه دارد، موجودى است اب ادراك و ذى شعور كه از مهان رغم تواانىيلد شده علىنوزادى اتزه متو 
 شود.طلبد كه به آهنا اشاره مىابتداى تولد حقوقى كه خالق متعال براى او قرار داده است را مى

 الف: انتخاب انم نيكو براى نوزاد:

 منائيد.سفارش شده كه انم كودك را قبل از تولد انتخاب 

حضرت على )ع( فرمودند: انم فرزندانتان را قبل از به دنيا آمدنشان انتخاب كنيد زيرا بچه هاى سقط شده مشا در 
كه پيامرب اكرم )ص( براى حمسن انمى روز قيامت اعرتاض خواهند كرد كه چرا براى ما انمگذارى نكرديد درحاىل

 (12انتخاب كرده بود )

 ب: ختنه نوزاد:

اند اين كار در روز هفتم تولد صورت  ابشد كه در رواايت أتكيد فرمودهواجبات شرعى ختنه فرزند پسر مىيكى از 
گريد. حضرت على )ع( فرمود: فرزندان خود را روز هفتم والدت ختنه كنيد و سرما و گرما مشا را از اين مساله منع 

 (.8نكند كه اين كار ابعث اپكى بدن )آهنا( است )

 زاد:ج: عقيقه نو 

ابشد. امام صادق )ع( فرمود: كل مولود هاىي كه براى نوزاد شده اجنام عقيقه )قرابىن( براى نوزاد مىيكى از سفارش
(. زمان اجنام عقيقه روز هفتم تعيني 4تر است )(. و در جاىي فرمود: عقيقه از قرابىن عيد قرابن واجب4مرهتن بعقيقه )

 شده است. سفارش
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شده اين است كه مادر و ترجيحا پدر و مادر از گوشت قرابىن خنورند و هبرت است گروهى از مومنني و بستگان را اب 
(. دعاى خمصوصى براى زمان عقيقه رسيده كه شيخ عباس قمى )ره( آن را در مفاتيح اجلنان آورده 8آن اطعام منايند )

 است.

 ق(:د: تراشيدن سر نوزاد )حل

 سفارش شده كه سر نوزاد روز هفتم تولد تراشيده شود.

از امام موسى كاظم )ع( در آداب روز هفتم تولد نوزاد رسيده كه موهاى سر او )نوزاد( را برتاشيد و به اندازه وزن آن 
 (.8)طال اي نقره( صدقه دهيد )



 ه: برداشنت كام دهان )حتنيك(:

حنكوا »ابشد. امام صادق )ع( فرمود: هان نوزاد در ساعت تولد مىهاى رسيده، برداشنت كام داز ديگر سنت
 (:8« )اوالدكم برتبه احلسني فانه امان

 )فرزندان خود را اب تربت امام حسني )ع( حتنيك كنيد كه اين كار امان )از هر بالىي( است.

 و عسلاز ديگر مواردى كه براى حتنيك سفارش شده عبارتند از: آب فرات، آب ابران، خرما 

 گفنت اذان و اقامه براى نوزاد:

ابشد. به اين ترتيب كه در گوش راست او هاى موكد، گفنت اذان و اقامه براى نوزاد در روز تولد مىيكى از سفارش
 اند كه حضرت فرمودند:اذان و در گوش چپش اقامه گفته شود. حضرت )ع( از قول حضرت رسول )ص( نقل كرده

 (.8اش اذان و در گوش چپش اقامه بگويد، او را حفظ كرده است )وزاد اتزه متولد شدههركس كه در گوش راست ن

 ز: غسل نوزاد:

عنوان يك مستحب هاى عمليه بهدادن غسل به نوزاد در بعضى رواايت واجب مشرده شده و در احكام شرعى و رساله
 موكد مطرح گرديده است.

 پيچيدن نوزاد در پوشش سفيد: -ح

 (.8عميس نقل شده پيامرب خرقه سفيدى طلبيدند و امام حسن )ع( را در آن پيچيدند ) از امساء بنت

 شريدهى:

فرمايند: ليس للصىب لنب خري من لنب امه )براى كودك هيچ شريى هبرت از شري مادرش نيست حضرت رسول )ص( مى
ه تغذيه شريخواران اشاره (. حضرت در رواايت ديگرى پس از شرح جراين تغذيه و رشد جنني در رحم مادر، ب8)

(. )و هنگامى كه مادر فرزندش 8« )و حىت اذا وضع فيه ااته اّلّل عز و جل ىف كل يوم قدر فيه من رزق»فرمايند: مى
 را به دنيا آورد
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الزم است در هرابر شري دادن به  فرمايند.( مادر شريدهخداى عز و جل به تناسب هر روز او روزى متناسىب مقدر مى
و جعل اّلّل تعاىل رزقه ىف ثدى امه »نوزاد حتما او را از هر دو پستان تغذيه كند. چنانكه حضرت رسول )ص( فرمود: 



( )و خداوند روزى كودك را در پستان مادرش قرار داد در يكى آب و در 8« )ىف احديهما شرابه و ىف االخر طعامه
شود )آغوز اي كلسرتوم( دانستند كه شري اوىل كه در پستان ساخته مىز علما بر مادر واجب مىديگرى غذا(. بعضى ا

 (.14ماند )كند اي زنده منىگفتند بدون اين مساله كودك رشد منىرا حتما به نوزاد بدهند و مى

 مدت شريدهى: -الف

َو اْلواِلداُت يُ ْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ كاِمَلنْيِ ِلَمْن » فرمايد:ابشد چنانكه قرآن كرمي مىمدت كامل شريدهى دو سال مى
(. از طرف ديگر كمرتين مدت شريدهى بيست سال و يك ماه تعيني شده 233)سوره بقره آيه  «أَراَد َأْن يُِتمَّ الرَّضاَعةَ 

(. يعىن دوران شري 4صىب )است. امام صادق )ع( فرمود: الرضاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على ال
 دهى بيست و يك ماه است و كمرت از اين مدت ظلم در حق كودك است.

 گرفنت دايه براى نوزاد:  -ب

 گاهى بعضى از مادران قادر به شري دادن نوزاد خود نيستند.

دن به نوزاد را قبول اسالم اب عنايىت كه به تغذيه شريخوار دارد در اين موارد توصيه كرده كه فرد مطمئىن وظيفه شري دا
َو ِإْن أََرْدمُتْ َأْن » فرماينداز سوره مباركه بقره مى 233گويند. قرآن كرمي در آيه منايد كه اصطالحا به اين فرد )دايه( مى

اى شري دادن نوزاد دايه بگرييد )و اگر خواستيد بر  «َتْسرَتِْضُعوا أَْوالدَُكْم َفال ُجناَح َعَلْيُكْم ِإذا َسلَّْمُتْم ما آتَ ْيُتْم اِبْلَمْعُروفِ 
كه خوراك و پوشاك او را در حد نيكو أتمني كنيد. اما زىن كه براى اسرتضاع انتخاب مانعى براى مشا نيست درصورتى

شود: ابيد كسى براى شري دادن به نوزاد انتخاب هاى خاصى داشته ابشد كه ذيال به آهنا اشاره مىشود ابيد ويژگىمى
ختريوا للرضاع كما »فرمايد: ل اخالقى برخوردار و از رذايل اخالقى مربا ابشد. حضرت على )ع( مىشود كه از فضاي

كنيد در انتخاب شريده دقت  ( )مهانطورى كه در انتخاب مهسر دقت مى12« )ختريون للنكاح فان الرضاع يغري الطباع
 دهد.كنيد زيرا كه شريدهى طبيعت كودك را تغيري مى
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)حمقق حبراىن، حدائق الناضره، « ال تسرتضعوا احلمقاء و ال املعشاء فان اللنب يعدى»رسول گرامى اسالم )ص( فرمود: 
( )از زانىن كه محاقت دارند و انتواىن ديد چشم دارند براى شري دادن نوزاد استفاده نكنيد  377و  376، ص 23ج 

 (15كند. )ىكه شري در وجود كودك اثر م

دايه ابيد حمب اهل بيت )ع( ابشد. امام ابقر )ع( فرمود: در صورت اضطرار زانن يهود و نصارا به فرزندان مشا شري  -
 (15بدهند سزاوارتر است ات شري زن انصىب، كه دمشنان اهل بيت هستند. )



الشيعه آمده كه حضرت فرمودند: نسبت به حالل و حرام مقيد بوده و از خوردن حرام بپرهيزد. در كتاب وسايل  -
زن يهود و نصرانيه فرزند را در خانه تو شري بدهند وىل آهنا را از خوردن شراب و چيزهاىي كه حرام است، مثل گوشت 

 (.8اش نفرست )خوك منع كن و فرزندت را اب دايه به خانه

 ج: حمرميت در شريدهى:

ه نوزاد حتت شرايط خاصى اب زىن كه او را شري داده و بعض كطورىمساله شريدهى در اسالم ابعث حمرميت شده به
 كند.حمارم او، حمرميت پيدا مى

هاى عمليه كند در كتاهباى فقهى و رسالهمفصل شرايط اجياد حمرميت و افرادى كه شريخوار اب آهنا حمرميت پيدا مى
 آمده است.

شري را مستقيما از پستان خبورد، شري خالص شري زن، شري حرام نباشد، بچه  -بعضى از اين شرايط چنني است:
 (.9ابشد، شري را برنگرداند، حد اقل اپنزده ابر متواىل اي يك شبانه روز كامل شري خبورد و كودك زير دو سال ابشد )

 تواند شري بدهد وىل شري دادن به نوه پسرى اشكال ندارد.نكته: الزم به ذكر اينكه زن شريده، نوه دخرتى خود را منى

 د: مادر شريده:

بديهى است تغذيه جسمى مناسب مادر بر تغذيه و رشد شريخوار مؤثر خواهد بود در رواايت بر روى خوردن خرما 
در زمان شريدهى و حىت بالفاصله بعد از تولد أتكيد زايدى شده است. حضرت رسول )ص( فرمودند: هنگامى كه 

 زىن زاميان كند
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اولني چيزى كه خبورد رطب ابشد. در جاى ديگر فرمود اگر رطب نبود هفت عدد از خرماى مدينه اي خرماى شهر 
 (.8خوداتن به او خبورانيد )

مهان گونه كه در رعايت مساله حالل و حرام تغذيه مادر ابردار توضيح داده شد، زن شريده نيز موظف است هنايت 
توصيه شده هنگام شري دادن به نوزاد اب وضو ابشد. حضرت رسول )ص( درابره اتثري وضو  توجه را در اين امر بنمايد.

)حر عاملى، « اي على، ان الوضو قبل الطعام و بعده شفا ىف اجلسد و مين ىف الرزق»فرمايد. حني غذا خوردن مى
و ميمنت در روزى  ( )اي على وضو قبل از غذا و بعد از آن شفاى تن و بركت472، ص 16وسائل الشيعه، ج 

( مهچنني خوب است زن شريده در هنگام شري دادن به نوزاد ادعيه و اذكارى را بر لب جارى سازد و 15است(. )
تر است.  بگويد. اما وظيفه زن شريده از بعد تربيىت و اخالقى سنگني« بسم اّلّل الرمحن الرحيم»قبل از شري دادن حتما 



و مهوارى است كه هر بذرى والدين و خبصوص مادر در آن بكارند رشد خواهد   كودك در ابتداى تولد، زمني مستعد
كرد. قدرت گريندگى نوزاد به قدرى زايد است كه سفارش شده والدين در حضور نوزادى كه در گهواره است، 

صىب فان  ال جيامع الرجل امراته و ال جاريته و ىف البيت»مباشرت جنسى نداشته ابشند. رسول اكرم )ص( فرمودند: 
( )در حضور نوزاد اب زانن خود نياميزيد كه كودك در معرض زان قرار خواهد گرفت(. حىت 4« )ذلك مما يورث الزان

مشاجرات لفظى و كالمى در نوزاد شريخوار مؤثر است والدين و خبصوص مادر ابيد سعى كنند از اين كار در حضور  
 كودك بپرهيزند.

 گريى:نتيجه

امجال و دورمناىي بود از تعاليم گسرتده اسالم كه در درجه اول در قرآن و رواايت رسيده از اهل بيت مطالب ذكر شده 
عصمت و طهارت )ع( و به تبع آن در كتاهباى فقهى، اخالقى و تربيىت علماء ديىن رسيده است. بديهى است توجه 

شد، اثراتى بس گرانبها بدنبال خواهد داشت  رساانن آن اببه آهنا و رعايت آهنا خبصوص اگر اب معرفت نسبت به پيام
 گنجد و ما نيز از اشاره به آهنا قاصرمي.كه توصيف آن در توان قلم و ظرفيت دفرت منى
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 المبررسى عوامل مستعدكننده عفونتهاى ادرارى در زانن متاهل و مقايسه آن اب ديدگاه اس

892(,Ph .D(,محيد حقاىن )Ph .D(صغرى نيكپور )MSCليال تربيزاين ) 

 چكيده

هاى آن درسىت  خهشاو  شود و اب پيشرفت علم پزشكىاى و روزافزون به طب اسالمى مشاهده مىامروزه توجه اتزه
گردد. در تر مىوز راسخبه ر  ترتيب اميان ما نسبت به طب اسالمى روزشود، و بدينگفتار پيشوااين ديىن آشكارتر مى

ن به آاثبات  ارى واى از سفارشات دين مبني اسالم جهت حفظ سالمىت دستگاه ادر اين پژوهش به بررسى گوشه
قايسه آن اب  مزانن و  هاى ادرارى درالعه تعيني عوامل مستعدكننده عفونتروشهاى علمى پرداختيم. هدف از اين مط

 گفتار معصومني )ع(.

 منونه پژوهش:

 گريى به صورت مستمر بودسال بودند، روش منونه 14 -45نفر، كه در حمدوده سىن  400تعداد منونه پژوهش 

 حميط پژوهش:

                                                           
892  (1.)Email :Fa rzandaneRohollah @yahoo .com  



 بيمارستاهناى منتخب شهر هتران.

 نوع پژوهش:

 آورى گرديده است.شاهدى بود. اطالعات از طريق پرسشنامه مجع -عه مورداين مطال

 نتايج:

مصرف بيش از حد چاى، عادت به اتخري در دفع ادرار پس از احساس متايل به دفع ادرار، پوشيدن لباس زير انيلوىن 
ك روز در ميان طور روزانه اي ي(، عدم مصرف ماست به-0 /025(، دفعات كم محام كردن در هفته )-0 /05)
(، شسته نبودن انحيه ادرارى تناسلى قبل از مقاربت -0 /012(، عادت داشنت به نگهداشنت ادرار )-0 /037)
 ( عوامل مستعدكننده عفونتهاى ادرارى شناخته شدند.-0 /018)

______________________________ 
(1.)Email :Fa rzandaneRohollah @yahoo .com  
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 گريى:حبث و نتيجه

رفتارهاى مرتبط اب سالمىت دستگاه ادرارى شامل آنچه پژوهشگر در حتقيق توصيفى حتليلى خود و آنچه ديگر 
تواند الگوى كاملى و شود سنت اسالمى مىپژوهشگران بدست آوردند، مطابق اب سنت اسالمى بوده. پس نتيجه مى

تواند هبرتين خط مشى زندگى سعادمتند رهاى مرتبط اب سالمىت انسان ابشد و سنت اسالمى مىجامعى براى متام رفتا
 نظر از دين و مذهب آانن حبساب آورد.براى متام بشريت صرف

 هاى كليدى:واژه

 عفونتهاى ادرارى، عوامل مستعدكننده، زانن متاهل، سنت اسالمى
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 مقدمه:

شود. عفونتهاى ادرارى از شايعرتين عفونتها در زانن جوان بوده و از معضالت هبداشىت بسيارى كشورها حمسوب مى
 اب توجه به اينكه دستگاه ادرارى اغلب اين مبتالاين از
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ات به بررسى مسائل رفتارى، عادات و غريه  رو حمققان را بر آن داشتهحلاظ آانتومى و عملكردى سامل بوده، ازاين
اى و روزافزون به طب اسالمى مشاهده (. روشن است كه امروزه توجه اتزه1376شناس، بپردازند )مري مبيىن و حق

ترتيب اميان شود، و بدينهاى آن امهيت گفتار پيشوااين ديىن آشكارتر مىشود، و اب پيشرفت علم پزشكى و شاخهمى
 گردد.تر مىطب اسالمى روز به روز راسخ ما نسبت به

اى از سفارشهاى دين مبني اسالم جهت حفظ سالمىت دستگاه ادرارى و اثبات آن به در اين پژوهش به بررسى گوشه
 روشهاى علمى پرداختيم.

 هدف:

 هاى ادرارى در زانن متأهل و مقايسه آن اب گفتار معصومني )ع(.تعيني عوامل مستعدكننده عفونت

 ونه پژوهش:من

 گريى به صورت مستمر بود.سال بودند، روش منونه 14 -45نفر، كه در حمدوده سىن  400تعداد منونه پژوهش 

 حميط پژوهش:

 بيمارستاهناى منتخب شهر هتران.

 نوع پژوهش:

 آورى گرديده است.شاهدى بود. اطالعات از طريق پرسشنامه مجع -اين مطالعه مورد

 نتايج:

(، عادت به اتخري در دفع ادرار پس از احساس متايل -0 /05چاى، پوشيدن لباس زير انيلوىن )مصرف بيش از حد 
طور روزانه اي يك روز در ميان (، عدم مصرف ماست به-0 /025به دفع ادرار، دفعات كم محام كردن در هفته )

تناسلى بالفاصله پس از  (، شستشو نكردن انحيه ادرارى-0 /12(، عادت داشنت به نگهداشنت ادرار )-0 /037)
 ( عوامل مستعدكننده عفونتهاى ادرارى شناخته شدند.-0 /04مقاربت )

 شود[حبث: ]رفتارهاى مرتبط اب سالمىت شامل چه دسته از رفتارها مى



اى كه هنوز رحلهو در م يمارىبشود كه قبل از ابتالى به رفتارهاى مرتبط اب سالمىت شامل آن دسته از رفتارهائى مى
 (.1383 شوند )رايحى،اند از سوى وى براى حفظ و ارتقاى سالمىت اجنام مىالئم بيمارى ظهور نكردهع
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رى ويژه عفونت ادراارى و به بيمباز مجله عادات هبداشىت مرتبط اب سالمىت دستگاه ادرارى و مصون داشنت آن از ابتال 
 معصومني )ع( در اين زمينه از مجله:توان به سفارشهاى مى

 عادات هبداشىت عمومى -1

دين مبني اسالم از اسراف كردن منع منوده است، و در قرآن كرمي آمده است:"  -مصرف بيش از حد چاى -الف
روى را امرى پسنديده ، و ميانه894و نيز مسرفني را برادران شيطان خواند 893خبوريد و بياشاميد وىل اسراف نكنيد"

ليوان چاى به ابال بطور روزانه خطر عفونت ادرارى را به  4انسته، درابره اين متغري پژوهشگر نشان داد اب نوشيدن د
( نشان دادند مصرف چاى اب 1985هاى پژوهش فوكسمن و ديگران )برابر افزايش داد. مهچنني ايفته 1 /7ميزان 

كه حبش ابر افزايش داد. از آجنائى 3 /51ال را به ميزان ابتال به عفونت ادرارى ارتباط قوى وجود داشت و خطر ابت
نويسند مصرف چاى عاملى براى التهاب مثانه بوده و نيز چاى يك ماده مدر است و موكوپرتئني ( مى2002مرسى )

 هوسفال موجود در جدار مثانه كه از كليه ترشح شده و مانع چسبندگى ابكرتى به ديوار مثانه، اب مصرف مقدار -اتم
فراوان چاى اين ماده حمافظ از مثانه شسته شده و تنها مصرف فراوان مايعات از مجله چاى به هنگام ابتال به عفونت 

 (.2000ايفته در آن شستشو شود )فوكسمن هاى جتمعتواند سودمند ابشد، ات مثانه را از وجود ابكرتىادرارى مى

اى لباس اى بپوشيد زيرا لباس پنبهفرمايد؛ لباس پنبهلى مىدر اين رابطه حضرت ع -پوشيدن لباس زير انيلوىن -ب
فرمايد:" كتان از لباس انبيا است و گوشت ( و نيز امام صادق مى2008)ايران صدا  895پيامرب بوده و لباس ما است

به عفونت  . نتايج پژوهشگر از طريق حماسبه نسبتشان نشان داد، پوشيدن لباس زير انيلوىن خطر ابتال896روايند"را مى
 ادرارى

______________________________ 
 (.31آيه  )سوره اعراف َو ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرِفُوا ِإنَُّه ال ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ  (.1)

ْيطاُن لِ  (.2) ياِطنِي َو كاَن الشَّ رِيَن كانُوا ِإْخواَن الشَّ  (.27ء آيه )سوره اسرا وراً ِه َكفُ َربِّ ِإنَّ اْلُمَبذِّ

 (. البسوا الثياب من القطن فانه لباس رسول اّلّل )ص( و لباسنا.3)

                                                           
893  (1.)\i  ََو ُكلُوا َو اْشَربُوا َو ال تُْسِرفُوا إِنَّهُ ال يُِحبُّ اْلُمْسِرِفين\E (.31) سوره اعراف آيه 
894  (2.)\i  ِِريَن كانُوا إِْخواَن الشَّياط  (.27) سوره اسراء آيه E\يِن َو كاَن الشَّْيطاُن ِلَرب ِِه َكفُوراً إِنَّ اْلُمبَذ ِ
) ص( و لباسنا.3)  895  (. البسوا الثياب من القطن فانه لباس رسول اّلل 
 (. الكتان من لباس االنبياء و ينبت اللحم.4)  896



 (. الكتان من لباس االنبياء و ينبت اللحم.4)
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درابره جنس لباس زير نويسند:" مطالعات ( مى2000كه مارلن و كولدمن )برابر افزايش داد. درحاىل 2 /1را به ميزان 
 (.364عنوان عامل خطر براى ابتال عفونت ادرارى به اثبات نرسيده است" )ص به

فرمايد:" هركس ه حضرت رسول مىدر اين زمين -ري در دفع ادرار پس از احساس متايل به دفع ادرارعادت به اتخ -ج
ينكه به منظور ا" يعىن ر ابشدبر پشت مركب سواخبواهد مثانه ساملى داشته ابشد پس ادرارش را حبس ننمايد حىت اگر 

مثانه قبل از رفنت به رختخواب،  ( و ختليه1386دفع ادرار از مركب پياده شود و آن را به اتخري نياندازد )تربيزاين 
 نه قبل از خوابليه مثادارد ختابره حضرت على )ع( فرمود:" از مجله عاداتى كه انسان را از بيمارى مصون مىدراين

وين از مجله هشهاى نز پژو دارى بدست آورده است و نياست" )كليىن(. پژوهشگر نيز درابره اين متغري رابطه معىن
 ت طوالىنرار به مدنويسند: يكى از عوامل مستعدكننده عفونت ادرارى نگهداشنت اد( مى1997هافمن و گرى )

ى از كردن يك  ايل به ادرارع ادرار پس از احساس متنويسد: عادت داشنت به دفع سري( مى2000ابشد و نيز تنغو )مى
 شود.مهمرتين دفاع مثانه در برابر رشد ابكرتى حمسوب مى

اعتدال در  ن، رعايتردن در هفته و ابتال به عفونت ادرارى: دين مبني اسالم درابره محام كردكدفعات محام   -د
اى يكبار ابشد، هفته د اقلردن يك روز در ميان و حدفعات محام رفنت را توصيه منوده است حد اكثر دفعات محام ك

دارى بدست آورده عىنبطه مبه مهني منظور بر مداومت بر غسل مجعه أتكيد شده است. پژوهشگر نيز در اين مورد را
 است.

الم دهند، زيرا دين مبني اسشستشو و طهارت گرفنت پس از دفع ادرار و اجابت مزاج، كه متام مسلماانن اجنام مى -ه
مهواره بر اپكى و متيزى أتكيد منوده است، حضرت صادق فرمود:" طهارت گرفنت پس از دفع ادرار أمرى است الزم و 

نويسد: ( مى1979چون اپكيزه بودن يكى از شروط منازهاى پنجگانه است. در اين زمينه كيستنر ) 897ضرورى"
 دپوست بودهميزان شيوع ابكرتى اورى در زانن بنگالدشى كمرت از زانن سفي

______________________________ 
 (. أما البول فال بد من غسله.1)
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 (. أما البول فال بد من غسله.1)  897



  و و طهارتل اجنام شستشتوان در رفتار هبداشىت آانن از قبيدرصد( اين تفاوت مى 6 /3درصد در برابر  2است )
 ن بنگالدشى است.گرفنت پس از دفع ادرار و اجابت مزاج از سوى زان

فرمايد:" خوردن ماست اب طور روزانه اي يك روز در ميان. در اين رابطه حضرت پيامرب مىعدم مصرف ماست به -ه
)جملسى(. نتايج پژوهشگر نيز بيانگر آنست كه مصرف ماست و مشتقات آن حالت  898خرما مايه تندرسىت است"

نويسد: مصرف ( مى2002اى در برابر ابتال به عفونتهاى ادرارى را داشت. در مهني راستا ابندولر )كنندهحمافظت
داد، بدنبال  ( نشان2000گردد و نيز نتايج پژوهش هارمانلى )ماست موجب كاهش عفونتهاى ادرارى راجعه مى

 مصرف ماست ميزان رشد واژينوز ابكرتايئى كاسته شد و درنتيجه ابتال به عفونت ادرارى كاهش ايفت.

 رفتار جنسى: -2

يامرب اجنام پيز حضرت نطور روزانه را مكروه مشرده و فعات اجنام مقاربت در هفته: اسالم اجنام مقاربت بهد -الف
ام مقاربت فعات اجنددارى بني ن عمر است. وىل اگر چه پژوهشگر رابطه معىنمقاربت به دفعات كم مايه طوالىن شد

( وجود اين رابطه را أتييد  2000ها نظري فوكسمن )در هفته و ابتال به عفونت ادرارى بدست نياورد وىل ديگر پژوهش
 كردند.

فرمود:" پس از مقاربت اب حضرت پيامرب به حضرت على  -ختليه مثانه بالفاصله )ات يك ساعت( پس از مقاربت -ب
و پژوهشگر نيز در آزمون آمارى كاى دو نشان داد كه بني عدم  899اندك اسرتاحىت برخيز و مثانه خود را ختليه كن"

دارى وجود داشت و ختليه نكردن مثانه ختليه مثانه بالفاصله بعد از مقاربت و ابتال به عفونت ادرارى رابطه آمارى معىن
برابر افزايش داد و نيز  1 /6ت( پس از نزديكى خطر ابتال به عفونت ادرارى را به ميزان بالفاصله )ات يك ساع

 نويسد: نتايج مطالعات كوچك نشانگر آنست كه ختليه مثانه به( مى2000هارينگتون )

______________________________ 
 (. التمر و اللنب صحة البدن.1)

غت من ساعتك ل اذا فر للبو   جتلس جالسا و لكن متيل على ميينك مث اهنض(. فاذا فعلت ذلك فال تقم قائما و ال2)
 شيئا فانك اتمن احلصاة ابذن اّلّل.
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 (. التمر و اللبن صحة البدن.1)  898
ذا فعلت ذلك فال تقم قائما و ال تجلس جالسا و لكن تميل على يمينك ثم انهض للبول اذا فرغت من ساعتك شيئا فانك تامن الحصاة (. فا2)  899

.  باذن اّلل 



كند، وىل در د مىاجيا اى در برابر ابتال به عفونت ادرارىكنندهفاصله كواته پس از نزديكى يك حالت حمافظت
ه حضرت على لب را بين مطااى دست نيافتند )ابيد توجه كرد اب اينكه حضرت پيامرب ني نتيجهمطالعات بزرگ به چن

 فرمود، اب رعايت اين رفتار هبداشىت از سوى زانن منافاتى ندارد(.

در رواايت بر اجنام  -شستشوى انحيه ادرارى تناسلى اي محام كردن بالفاصله )ات يك ساعت( پس از مقاربت -ج
نويسد: امام ابقر )ع( در اپسخ به سؤال ل از به خواب رفنت اتكيد شده است و نيز شيخ طوسى مىغسل جنابت قب

 900ابو بكر فرمود:" پس از جنابت دستها و انحيه تناسلى خود را شستشو كن و وضو بگري و سپس غسل اجنام بده"
صله كواته پس از مقاربت خطر ( پژوهشگر نيز نشان داد عدم شستشوى انحيه ادرارى تناسلى به فا1)استبصار ج 

نويسد: براى جلوگريى ( مى1998برابر افزايش داد. در اين زمينه ژولني شاه ) 1 /9ابتال به عفونت ادرارى به ميزان 
شود، زانن پس از مقاربت اب يك بطرى آب انحيه ادرارى تناسلى خود را از از ابتال به عفونت ادرارى راجعه توصيه مى

نويسد:" جهت كاسنت از خطر ( مى2003ابره نيز كونفورت )(. دراين700شستشو دهند )ص طرف جلو به عقب 
 (.3ابتال به عفونت ادرارى راجعه، هبرت است زن خود را قبل و بعد از نزديكى شستشو دهد" )ص 

ت شربت فرمايد؛" بدنبال غسل منودن از جنابحضرت پيامرب در اين زمينه مى -نوشيدن مايعات پس از مقاربت -د
" )دهسرخى( وىل پژوهشگر رابطه معىن دارى بني مصرف مايعات پس از مقاربت و ابتال به 901عسل و موميا بنوش

نويسد: مقاربت ( مى1998عفونت ادرارى در اين پژوهش مشاهده نكرد، اما ديگر پژوهشها نشان داد، ژولني شاه )
 شود در حواىل مقاربتدهد لذا توصيه مىجنسى تعداد ابكرتى در مثانه را ات ده برابر افزايش مى

______________________________ 
وء توضأ وض رجك و(. عن ايب بكر قال: سألت ااب جعفر )ع( كيف اصنع اذا أجنبت، قال، اغسل كفيك و ف1)

 الصالة مث اغتسل.

 (. مث اغتسل و اشرب من ساعتك شيئا من املوميائي بشراب العسل ...2)
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ه شود رتى شستز ابكاجنسى مايعات مصرف شود ات ختليه مثانه كمى پس از مقاربت جنسى صورت بگريد و مثانه 
(700.) 

دين مبني اسالم اجنام مقاربت هنگام قاعدگى را حرام دانسته و مستوجب ديه  -اجنام مقاربت هنگام قاعدگى -ه
فرمايد:" اگر مردى اب مهسر خود در حني حيض مقاربت كند به ده مسكني صدقه داند، حضرت صادق مىدادن مى

                                                           
 (. عن ابي بكر قال: سألت ابا جعفر) ع( كيف اصنع اذا أجنبت، قال، اغسل كفيك و فرجك و توضأ وضوء الصالة ثم اغتسل.1)  900
 (. ثم اغتسل و اشرب من ساعتك شيئا من الموميائي بشراب العسل ...2)  901



دارى بدست عفونت ادرارى رابطه معىن . اما پژوهشگر بني اجنام مقاربت هنگام قاعدگى و902دهد" )شيخ طوسى(
( در نتايج پژوهش خود نشان داد ميان مبتالاين به عالئم ادرارى راجعه نزديكى 1998كه تكودومريا )نياورد، درحاىل

 مقاربت هنگام قاعدگى بيشرت بود.

دانند، اب اينكه ىمابره معصومني )ع( مقاربت مقعدى را يك عمل غري پسنديده و مكروه رايند -مقاربت مقعدى -و
( نشان 2000وارت )ل استدارى دست نيافت، وىل پژوهش ديگر حمققني نظري استانتو پژوهشگر به رابطه آمارى معىن

 دهد.داد داشنت مقاربت مقعدى خطر ابتال به عفونت ادرارى در زن افزايش مى

 گريى:نتيجه

منايد، مايه امل مىارهاى سام رفتكه مهواره دعوت به اجننتايج اين مطالعه بيانگر آن است كه اپيبندى به احكام اهلى  
تايج عنوان منونه مهچنانكه ناجنامد بهسعادت بشر بوده و نيل به زندگى هبرت از طريق برخوردارى از تن و روان سامل مى

شود موجب مى نديد منودن أتكآاين پژوهش نشان داده است كه رعايت رفتارهاى هبداشىت سامل نظري آنچه پيشوااين بر 
ست به ترويج دبيشرت  شود ات هرچهات از نعمت دستگاه ادرارى سامل برخوردار شومي. پس در اين زمينه پيشنهاد مى

 سنت پيامرب و معصومني )ع( به روشهاى خمتلف و در سطح جهاىن منود.

 منابع
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 هبداشت و پيشگريى از منظر قرآن و سنت و طب

903امحد آبزن
 

 چكيده

ى روحى و يماريهابى از آن مقدار توجهى كه در قرآن، سنت و طب اصيل ايراىن نسبت به رعايت هبداشت و پيشگري 
افتاده و  پيشداشىتهبشود. شايد در نظر اول اين دستورات از مكاتب طىب دنيا ديده منى يكجسمى شده در هيچ

لماانن ابالغ شده و نيز توجه قرن قبل به مس 14معموىل به نظر برسند وىل توجه به اين نكته كه اين نكات هبداشىت 
اثر عمل به  ستني درخنزد. مسلماانن سابه وضع هبداشت مردم در آن زمان ما را به امهيت اين دستورات متقاعد مى

ودند كه حىت باى رسيده رجهدتعاليم هبداشىت اسالم و پريوى از روش پيامرب اكرم )ص( از نظر نظافت و هبداشت به 
طلب را استاد ه اين مبود كدهند كه آن متدن، كمرت از متدن كنوىن از نظر درخشندگى نمتمدانن ارواپىي گواهى مى

 نظر ذوق و متدن نوىن ازكرواپى  فرمايد: كه اى بني علم و دين بيان كرده و مىخود اب عنوان منازعه در كتاب« دريرب»
ب اتريخ متدن ه در كتاك« بونگوستاولو »و رونق ابالتر و هبرت از مراكز اندلس در عهد اسالم نيست و ... اي گفته 

« ك كابژوزف ما»كند و اي سلماانن اشاره مىى ابالى رعايت هبداشت و نظافت در بني معرب و اسالم، به درجه
ان، اگر فرمايد: مسلمىم« الطهور نصف االميان»در كتاب عظمت مسلمني در اسپانيا در تفسري حديث پيامرب )ص( 

افت ظاپكيزگى و ن ريده،خيك دينار بيشرت در دست نداشته ابشد، حاضر است غذا هتيه نكند و اب آن پول، صابون 
 كنم.ىمايد. حال به چندين منونه از آايت و روايت در زمينه هبداشت اشاره خود را أتمني من

نه ممنوع اعالم سوره بقره مقاربت در اايم عادت ماها 222بت كه در اين خصوص به حكم آيه هبداشت مقار  -1
 شده است كه امروزه معلوم شده خاصيت اسيدى واژن، كه داخل واژن
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خورد و حميط واژن را براى آلودگيهاى ميكروىب فراهم  دارد در اايم حيض هبم مىهاى ميكروىب مصون مىرا از آلودگى
سوره  32روابط انمشروع به حكم آيه  كند و اي اب حترميكرده و مرد و زن را دچار عفونتهاى ادرارى و تناسلى مى

اسراء نقش بسيار مهم اين عمل انپسند را در انتشار بيماريهاى آميزشى نظري سيفيليس و سوزاك و ... متذكر 
 شود.مى

سوره مدثر و آيه  4سوره انفال و آيه  11هبداشت بدن، لباس، خانه و اماكن عمومى به ترتيب به حكم آيه  -2
 سوره بقره. 125

اصول طىب مربوط به غذا خوردن كه شامل الف( شسنت دستها قبل و بعد از غذا به روايت از حضرت على در   -3
. ب( شروع كردن غذا اب منك به توصيه رسول اكرم )ص( در حتف العقول. ج( 290ص  6كتاب فروع كاىف ج 

ار سفارش براى حتف العقول. د( چه 166حدود غذا خوردن به توصيه حضرت على خطاب به كميل در ص 
به روايت از حضرت على به فرزندش امام حسن اينكه بر  370نيازى از طب در كتاب خصال شيخ صدوق ص ىب

سر سفره نشني مگر گرسنه ابشى و از طعام برخنيز مگر گرسنه ابشى و غذا را خوب جبو و وقت خواب به دستشوىي 
 برو.

 .126ص  76در حبار االنوار ج  مسواك زدن و خالل كردن به روايت از حضرت رسول -4

 .66ص  10پرهيز از غذاهاى رنگارنگ به نقل از حضرت على )ع( در حبار االنوار ج  -5

اصول طىب مربوط به آب خوردن از قبيل: الف( پرهيز از آب خوردن زايد به نقل از امام صادق در وسائل الشيعه  -6
. ج( به تدريج و 178ام رضا )ع( در وسائل الشيعه ص . ب( پرهيز از آب خوردن اب غذا به نقل از ام142ص 

 .52آرام خوردن آب به نقل از رسول اكرم )ص( در طب النىب ص 

 فرمايد دواى بلغم محام است.محام كردن كه حضرت رسول اكرم مى -7



حيفه كه آن ص 27جلوگريى از امراض ميكروىب از طريق اشاره به راه سرايت به نقل از امام سجاد )ع( در دعاى  -8
 اند و مهچنني قرنطينه كردن بيمار به نقل از رسول اكرم )ص(.را آب اعالم كرده
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 هاى كليدى:واژه

 قرآن و پزشكى، هبداشت و تندرسىت، اسالم

 مقدمه:

هاى گوانگون، گرفتاريهاى ر زمينهرغم توسعه و پيشرفت و دستياىب به رفاه ددنياى صنعىت و فراصنعىت معاصر، على
بسيارى را براساس تعريف كليه امور در بسرت تنظيمات مادى، براى بشر به ابر آورده است كه هم سالمت جسم و 

هم سالمت روان او را اب خماطرات جدى روبرو كرده است. در جهان معاصر، افراد مهواره در طول زندگى دچار 
اميدهاى گوانگوىن هستند كه گاه اب ظرفيت بدىن، عصىب و رواىن آهنا متناسب نيست و ها و هيجاهنا، تنشها، نگراىن

گونه رفتارها نه تنها براى خود آهنا بلكه براى جامعه و حميطى كه در آن شود. اينابعث بروز رفتارهاى انهنجار مى
ان فكرى جوامع خصوصا كشورهاى كنندگان و رهرب آورد لذا ادارهكنند، مهواره مشكالتى را به وجود مىزندگى مى

ايفته به دنبال فلسفه و نظام فكرى صحيحى هستند كه بتوانند اپسخگوى نيازهاى اصيل و فطرى انسان ابشد توسعه
ات اب اعمال آن در متامى اركان و شئون جامعه نه تنها جامعه به صورت مطلوب اداره و هدايت شود بلكه از 

سته شود و آرامش و سالمت در متامى ابعاد حامل گردد. اما روشن است كه هر ها و هيجاانت بشر نيز كادغدغه
كند. لذا ضرورى است قبل از طراحى هر نظام فكرى، ابتدا نظام فكرى متاثر از تعريفى است كه از انسان ارائه مى

يز حتت الشعاع قرار تعريفى روشن از انسان ارائه شود و چون هر تعريف از انسان كليه موضوعات مرتبط اب او را ن
تواند مهه چيز او را مانند روابط ما بني انساهنا، فلسفه تعليم و تربيت، دهد بنابراين هر تعريف غلط از انسان مىمى

 رشد شخصى، درمان، هبداشت، سالمت و ... را به غلط بكشاند.

 روش بررسى:

گاههاى خمتلف رايج و از ديدگاه قرآن، سنت در اين مقاله سعى شده هبداشت و تندرسىت و انسان سامل براساس ديد 
و طب مورد نقد و بررسى قرار گريد و راه كارهاى هبرت براى دستياىب به انسان و جامعه سامل براساس مباىن طب 

 اسالمى و قرآن ارائه شود.
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 نتايج:



ترين شومي كه عاىلينش يعىن قرآن و سنت معصومني متوجه مىاب نگاهى گذار و سريى كواته كتاب سراسر حكمت آفر 
ترين اصول سالمىت و هبداشت در اختيار انسان قرار گرفته و خداوند تبارك و تعاىل در سوره مائده در آايت و پيشرفته

يله آن،  فرمايد: )به حتقيق از سوى خدا براى مشا نور و كتاب آشكارى آمده است كه پروردگار به وسمى 16و  15
منايد( بنابرين هم حيات انسان بسيار مهم و كسى را كه خشنودى او را پريوى كند به راههاى سالمىت هدايت مى

هاى مكاتب طىب خمتلف در تدوين روشهاى زندگى ارزمشند است و مهمرت از آن اصل اميان خبشى مهمى از انكامى
ابشد كه در اين راستا امتياز ا براى اجياد انسان وجودى مىدر قوانني هبداشت و سالمىت، مربوط به نگرشى انقص آهن

انتهاى استثنائى هبداشت و سالمىت قوانني اهلى مربوط به نشأت گرفنت اين قوانني و راه كارها از منبع فياض و علم ىب
شناسد و مهني موضوع ضامن هبداشت و سالمىت خداوندى است كه انسان را اب مهه خصوصياتش به خوىب مى

تواند اب صداى بلند سونگرى و جاودانگى آهنا است و مهني واقعيت است كه بدون هيچ شك و ترديدى انسان مىمهه
و رسا ادعا كند كه در هيچ مكتب طىب خواه قدميى خواه جديد به اندازه قرآن و اسالم و معصومني براى سالمت و 

 هبداشت زمينه رشد و شكوفاىي و گسرتش و تكامل فراهم نيست.

حبث: آن مقدار توجهى كه در قرآن، سنت و طب اصيل ايراىن نسبت به رعايت و هبداشت و پيشگريى از بيماريهاى 
 روحى و جسمى شده

 شود.يك از مكاتب طىب دنيا ديده منىدر هيچ

نكته كه اين اپافتاده و معموىل به نظر برسد وىل توجه به اين شايد در نظر اول اين دستورات هبداشىت و سالمىت پيش
قرن قبل به مسلمان ابالغ شده و نيز توجه به وضع هبداشت مردم در آن زمان مرا به امهيت اين  14نكات هبداشىت 

سازد. مسلماانن خنستني در اثر عمل به تعاليم هبداشىت اسالم و پريوى از روش پيامرب اكرم )ص( دستورات متقاعد مى
دهند كه آن متدن، كمرت از ده بودند كه حىت متمدانن ارواپىي گواهى مىاى رسياز نظر هبداشت و نظافت به درجه

 عنوانمتدن كنوىن از نظر درخشندگى نبود. استاد )دريرب( در كتاب خود به
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از مراكز اندلس در عهد نويسد: )ارواپى كنوىن از نظر ذوق و متدن و رونق ابالتر و هبرت منازعه بني علم و دين مى
هايشان اب كننده و روشن و اب زيباترين سنگفرشها پوشيده شده و خانهاسالم نيست زيرا خياابهنايشان اب نورهاى خريه

 هاى زيبا مفروش بود.فرش

ها را اب كردند و اتبستاهنا به وسيله گذراندن هوا از ميان ظرفهاى پر از گل ااتقها را اب جممر گرم مىزمستاهنا خانه
خانه و منابعى براى آب گوارا بود. ساختند. شهرهاى آهنا داراى محام، كتاخبان، مهمانبو مىنسيم معطر هتويه و خوش

هايشان منفذ و روزنه ساختند و خانهها در اپريس و لندن از چوب و گل آميخته اب كاه و ىن مىدر اين زمان خانه
كردند مردم ارواپ معناى نظافت را به جاى آن بر روى زمني كاه هپن مىنداشت و فرش براى آهنا جمهول بود و 



كننده رخيتند و بوى تعفن و مسمومهاى خود مىها را جلوى ااتقدانستند و مدفوعات حيواانت و آشغال آشپزخانهمنى
اى در اسپانيا به اندازهگويد: )مسلماانن از آن بلند بود( و اي )گوستاولوبون( در كتاب اتريخ متدن عرب و اسالم مى

نظافت مقيد بودند كه ممكن بود يك نفر از طبقه سوم اجتماع اب پول انهار خود صابون خبرد و انهار خنوردن را ترجيح 
دهد بر اينكه اب لباسهاى كثيف بريون برود به مهني جهت آن روز كه مسيحيان بر اسپانيا غلبه كردند و بنا شد به 

هاىي كه حمكمه تفتيش ه، مسلماانن را اب زن و فرزند از دم مششري بگذرانند، يكى از نشانهدستور اسقف اعظم طليطل
شناخت اپكيزگى و نظافت بود. زيرا مسلمني به نظافت بدن و لباس و ااثثيه خود عقايد به وسيله آن مسلمني را مى

ثيف و آلوده، شناخته شده بودند( لذا دادند و به آن عادت كرده بودند درنتيجه در ميان مسيحيان كزايد امهيت مى
كنيم كه در آن زمان رعايت دستورات هبداشىت قرآن و توصيه هاى اكيد رسول خدا )ص( در مورد نظافت مالحظه مى

نزد مسلماانن چنان امهيىت ايفته بود كه به  «. الطهود نصف االميان»مشردند و اپكيزگى كه طهارت را نيمى از اميان مى
اك كاب( در كتاب عظمت مسلمني در اسپانيا: )مسلمان، اگر يك دينار بيشرت در دست نداشته گفته )ژوزف م

 ابشد، حاضر است غذا هتيه نكند و اب آن پول، صابون خريده، اپكيزگى و نظافت خود را
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اشت در كشورهاى اسالمى در اثر فراموش  قرن، سطح هبد 14أتمني منايد( و جاى اتسف است كه امروز بعد از 
كردن تعاليم اسالمى چنان تنزل كرده كه سازمان جهاىن هبداشت و ساير مراكز غرىب ابيد مرتب برابر ما 

يك از مكاتب فكرى و طىب كه در هيچهاى هبداشىت بفرستند و ما را به رعايت آهنا ترغيب كنند. درحاىلدستورالعمل
كارهاى دقيق ارائه نشده د و غري آن به اندازه اسالم براى هبداشت و سالمت امهيت و راهخواه قدميى و خواه جدي

توان به برخى اصول و قواعد مورد أتكيد اسالم در زمينه سالمت مانند اصل كرامت است كه در اين خصوص مى
ى ال سر و حرج، قاعدهى عدالت، قاعده رفع اضطرار اي ضرورت و نفى عانسان و ضرورت اپسدارى از آن در سايه

ضرار و ال ضرر و قواعد فقهى متعدد ديگرى اشاره منود اصول سالمىت كه اسالم از طريق قرآن و ائمه معصومني )ع( 
آن را ارائه منوده است. اتبع گذشت زمان نبوده و سري تكامل تدرجيى نداشته بلكه از ابتدا به صورت كامل در اختيار 

كند. اسالم براى جسمى، رواىن، اجتماعى و معنوى انسان را أتمني و تضمني مى بشر قرار گرفته و چهار بعد
پيشگريى امهيت خاصى قائل بوده و آن را در خدمت فطرت دانسته و در كليه موارد به فاجتنبوه پرداخته و جهت 

هاى ريى از آسيبكه جهت پيشگها دستورات شفاف و روشىن را بيان منوده به صورتىپيشگريى از بيماريها و آسيب
كشى اجتماعى انسان را به پرهيز از چهار بيمارى اجتماعى از قبيل خوردن الكل، قمارابزى، بت پرسىت و قرعه

َا اخْلَْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْْلَْنصاُب َو اْْلَْزالُم رِْجٌس » فرمايد:سوره مائده مى 90فراخوانده به حكم آيه  اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
ْيطاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ  ها و ايد جز اين نيست كه شراب و قمار و بت)اى كساىن كه اميان آورده «ِمْن َعَمِل الشَّ

از كردار شيطان پس دورى كنيد از آن ابشد كه مشا رستگار شويد( و نيز اب بيان دعوت به تريهاى قرعه پليد است و 
استفاده از طيبات در خصوص هشت نوع تغذيه )خوراكى، ديدارى، پندارى، شنواىي، بوايىي، جذىب، جنسى، انسى( 

ره انعام و رعايت اعتدال و سو  121سوره بقره و نيز بردن انم خدا قبل از شروع غذا به حكم آيه  169به حكم آيه 



سوره اعراف بر اهداف  31أتكيد بر پرهيز از افراط و تفريط در مهه مسائل جسمى، رواىن و اجتماعى به حكم آيه 
 عاليه سالمىت أتكيد داشته و اب
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سوره عبس و بيان اپكيها و  24ند به حكم آيه كبيان ديد علمى، حتقيقى و كنجكاوانه داشنت به غذاىي كه تناول مى
سوره اعراف، راه حفظ و ارتقاء سالمىت را به انسان نشان  157ها به حكم آيه كنندهحالل و حرام و خبائث و آلوده

 كنم:داده است. حال به چندين منونه ديگر از اين اصول هبداشىت و سالمىت كه در قرآن كرمي بيان شده اشاره مى

شت مقاربت كه در قرآن به دو طريق بيان شده است: الف( ممنوعيت مقاربت در اايم عادت ماهيانه به هبدا -1
َو َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أَذًى فَاْعَتزُِلوا النِّساَء ِف اْلَمِحيِض َو ال تَ ْقَربُوُهنَّ َحىتَّ » سوره بقره 222حكم آيه 

د از عادت ماهيانه زانن بگو آن رجنى است براى زانن. در آن حال از مباشرت اب آانن دورى  پرسن)و مى ...«َيْطُهْرَن 
ماند. اين ترشحات كنيد ات اپك شوند( در شرايط طبيعى حميط واژن به وسيله ترشحاتى نرم و از آسيب حمفوظ مى

ريى در خاصيت اسيدى اين دارند. هرگونه تغيهاى ميكروىب مصون مىخاصيت اسيدى داشته واژن را از آلودگى
ترين شود. مهمها تبديل كرده ابعث بروز واژينت مىترشحات حاصل شود واژن را به حميط مناسىب براى جتمع ميكروب

شود وجود خون در اايم حيض است بنابراين در اايم حيض عاملى كه ابعث تغيري ماهيت اسيدى ترشحات واژن مى
تهاب است چنانچه در اين اايم نزديكى صورت گريد احتمال آلودگى ميكروىب شرايط حميط واژن مستعد عفونت و ال

افزايد و نيز ممكن ايبد از طرف ديگر نزديكى در اين شرايط موجب احتقان خون شده بر ميزان خونريزى مىافزايش مى
 هاى ادرارى و تناسلى گردند.است مردان در اثر نزديكى در اين شرايط دچار عفونت

)نزديك زان  «ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َو ساَء َسِبياًل  َو ال تَ ْقَربُوا الزِّىن» سوره اسراء 32روابط انمشروع به حكم آيه ب( حترمي 
نشويد به درسىت كه كارى بسيار زشت و راهى بسيار انپسند است( علم امروز نقش بسيار مهم اين عمل انپسند را در 

و سوزاك بيان كرده است و ما شاهدمي كه آمار ابتال به بيماريهاى مقاربىت و  انتشار بيماريهاى آميزشى نظري سيفيليس
كه در جوامع اسالمى اب رعايت اصل فوق ايدز در جوامع غرىب نسبت به جوامع اسالمى خيلى بيشرت است درصورتى

 آمار ابتال به ايدز و بيماريهاى مقاربىت كمرت است.
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ماِء ماًء » سوره انفال 11هبداشت بدن، لباس، خانه و اماكن عمومى: به حكم آيه  -2 َو يُ َنّزُِل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ
رَُكْم ِبهِ  عنوان فرستد ات اب آن مشا را اپكيزه گرداند( در طب اسالمى نقش محام تنها به)او از آمسان آب فرومى «لُِيَطهِّ

عرىف شده بلكه براى آن آاثر درماىن قائل است كه در اين خصوص از حضرت رسول حملى براى نظافت و هبداشت م
روايت شده است )دواى بلغم محام است( توجه ويژه طب  72ص  1)ص( در كتاب من ال ُيضره الفقيه جلد 

پزشكان  هاىي ساخته شود كه در آهنااسالمى به اتثري محام در درمان بيماريها ابعث شده بود كه از قدمي گرمابه



اى بنام هاى پزشكى به عمل آورند كه رسالهمسلمان از هوا، خبار، آب سرد و گرم و مشت و مال و ماساژ( استفاده
هاى قدمي چهار قسمت تودرتو وجود را زكرايى رازى اتليف كرده است در محام« رساله ىف احلمام و منافعه و مضاره»

د كه قسمت اول آهنا رختكن )سرد و خشك( و قسمت دوم آن حمل داشت كه براساس چهار طبع و مزاج بنا شده بو 
هاىي براى غسل و نوره، حجامت و حوض آب سرد بود )سرد و تر(، قسمت سوم حمل خزينه آب گرم و حوضچه

شستشو و نظافت )گرم و تر( و قسمت چهارم براى عرق كردن و گرم شدن و برخى معاجلات پزشكى بوده است 
گويد: )بني مشرق هاى قدمي مسلماانن مىمعروف فرانسوى )گوستاولوبون( در خصوص محام)گرم و خشك(. مورخ 

توانند در ابشد. محام مزبور حملى است كه مردم مىاب محام مغرب از نظر صحى و رفع خستگى فرق مناايىن موجود مى
شرق عاملى است پس مؤثر آجنا مهديگر را مالقات كنند و ابهم مشغول صحبت شوند و آن در طرز معاشرت اهل م

واقعا براى رفع خستگى و درآمدن از كسالت وسيله هبرت از اين محام نيست و اى كاش در شهرهاى معظم ارواپ چنني 
 فرمايد:سوره مدثر مى 4محامى وجود داشت( و اي در خصوص اپكيزگى و لباس در قرآن آيه 

رْ » رساند و نيز در خصوص ابز به امهيت توجه اسالم به هبداشت را مى )و لباست را اپكيزه گردان( كه «َو ثِياَبَك َفَطهِّ
را بَ ْيِِتَ لِلطَّائِِفنَي » فرمايد:سوره بقره مى 125داشنت اماكن عمومى خداوند تبارك و تعاىل در قرآن در آيه اپك نگه َطهِّ

ُجودِ  ِع السُّ روندگان و سجودكنندگان كنندگان و ركوععتكافكنندگان و اام را براى طواف)خانه «َو اْلعاِكِفنَي َو الرُّكَّ
 اپكيزه گردانيد(.
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اصول طىب مربوط به غذا خوردن: اسالم عالوه بر توصيه به رعايت اصول كلى تغذيه از قبيل رعايت قانون طيبات  -3
رى، شنواىي، پندارى، بوايىي، جذىب، انسى، جنسى( به حكم آيه متعدد قرآن در هشت نوع تغذيه بدن )خوراكى، ديدا

اصول طىب مربوط به غذا خوردن را نيز معرىف منودند كه عبارتند از: الف( شسنت دستها قبل و بعد از غذا كه در اين 
ها قبل از حضرت على )ع( روايت شده است كه فرمودند: )شسنت دست 290ص  6خصوص در اصول كاىف جلد 

 دهد(مر را زايد و چشم را روشناىي مىو بعد از طعام ع

ب( شروع كردن غذا اب منك و انم خداوند كه در اين خصوص در حتف العقول از حضرت حممد )ص( روايت شده  
كند كه كمرتين آن كه فرمودند: )هركس غذاى خويش را اب منك آغاز منايد، خداوند هفتاد بيمارى را از او دور مى

غذا خوردن اب رعايت اعتدال در خوردن غذا كه در اين خصوص در حتف العقول ص جذام ابشد( ج( حد و حدود 
از حضرت على خطاب به كميل روايت شده است )اي كميل شكمت را از خوراك پر مكن، براى آب هم جا  166

دى خوراك بر تو  بگذار و براى هوا هم ميداىن قرار بده، ات اشتها دارى دست از خوراك بردار اگر اين كارها را اجنام دا
ُكُلوا َو » فرمايد:سوره اعراف مى 31گوارا شود، مهاان تندرسىت اب كم خوردن و كم نوشيدن است( اي قرآن كرمي در آيه 

ايبيم كه در طب )خبوريد و بياشاميد وىل اسراف نكنيد( اب توجه به آيه و حديث فوق درمى «اْشَربُوا َو ال ُتْسرِفُوا
امي و گرسنه هستيم دست از غذا امي، غذا خنورده و ات كامال سري نشدهكه ات گرسنه نشده  اسالمى اصل بر اين است



بكشيم. امهيت اين مسئله به حدى است كه در حديث عجيىب از حضرت على )ع( خطاب به فرزندش امام حسن 
تو را از طب  روايت شده است: )اى پسرم آاي به چهار ويژگى كه 370جمتىب )ع( در كتاب حصال شيخ صدوق ص 

كه گرسنه كند آگاهت سازم؟ عرض كرد: بلى اى امري مومنان، فرمود: بر سر سفره غذا ننشني مگر درحاىلنياز مىىب
ابشى و از طعام برخنيز مگر اينكه گرسنه ابشى و غذا را خوب جبو و وقت خواب به دستشوىي برو. پس اگر اين  

 نيازى از طبىبشوى( نياز مىكارها را اجنام دهى از طب ىب
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مهه بيماريها امهيت پيشگريى قبل از درمان و دقت اب رعايت چهار دستور ساده آهنم كالم معصوم ابوجود اين
 رساند.دستورات اسالمى را مى

يل كه از خوردن يك نوع د( پرهيز از غذاى رنگارنگ در اين خصوص قرآن كرمي در سوره بقره خطاب به بىن اسرائ
گرييد( حقيقت اين است كه اگر بسيارى از تر را به جاى نيكوتر مىكردند آمده است )آاي پستخوراك امتناع مى

زمان ماهى و گردند مثال خوردن همزمان خورده شوند ابهم سازگارى ندارند و موجب بيماريهاى متعددى مىغذاها هم
 شود به روايت از امام رضا )ع(.ها مى، بواسري و درد دندانختم مرغ ابهم موجب نقرس، قولنج

و( پرهيز از خوردن غذاى داغ كه در اين خصوص در كتاب طب النىب از حضرت رسول اكرم )ص( روايت شده 
 است )غذا را خنك كن سپس خبور، زيرا در غذاى داغ بركىت نيست(.

از حضرت حممد )ص( روايت  126ص  76نوار جلد مسواك زدن و خالل كردن: در اين خصوص در حبار اال -4
قدر جربئيل مرا به مسواك زدن سفارش كرد كه گمان بردم به زودى از واجبات خواهد شد.( حىت شده است: )آن

حضرت رسول روش مسواك زدن را نيز آموختند و در اين خصوص فرموداند: )به صورت عرضى مسواك بزنيد نه به 
ب حبار االنوار از امام ابقر )ع( روايت شده است: )روزى سه نوبت مسواك بزنيد و حد صورت طوىل( و نيز در كتا

ابر مسواك را بر دنداهنا بكشيد( اي از امام حسني )ع( روايت شده است كه در مسواك دوازده خصلت است: اقل يك
م، افزايش حافظه، ها، رضايت خداوند، زدودن بلغكننده چشمكننده دهان، روشناز سنت رسول خداست، اپك

ها و ازدايد اشتها به طعام و ها، حمكم شدن لثهسفيدى دنداهنا، مضاعف شدن حسنات، زايل شدن بثوارت و جوش
كنيد أتكيد ائمه بر امهيت مسواك و حىت روش صحيح و طورى كه مالحظه مىشود. مهانابعث خوشنودى مالئك مى

 است.هاى هبداشىت امروز دفعات آن بيشرت از توصيه

اصول طىب مربوط به آب خوردن: الف( پرهيز از آب خوردن زايد كه در اين خصوص از امام صادق روايت شده  -5
 است: )از خوردن زايد آب بپرهيز كه ريشه مهه بيماريهاست و
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فرمود آب  فرمود )پيغمرب هرگاه غذاى چرب تناول مىفرمود اگر مردم كمرت آب بياشامند بدنشان پراستقامت شود و نيز 
 فرمود براى هضم غذا هبرت است(.خوريد مىپرسيدند اي رسول اّلّل كم آب مىآشاميد مىكم مى

روايت  178صفحه  53ب( پرهيز از آب خوردن مهراه غذا در اين خصوص از امام رضا در وسائل الشيعه جلد 
اش او را اذيت نرساند، در بني غذا خوردن آب نياشامد ات وقىت از غذا خوردن شده است: )هركس خبواهد كه معده

اش ضعيف شود و رگها، جوهر و قوت غذا را فارغ شود هركس در اثناى طعام آب خبورد بدنش مرطوب و معده
 روايت شده است 53گريند( پ( بتدريج و آرام خوردن آب در اين خصوص از حضرت رسول در طب النىب ص منى

 )هرگاه كسى از مشا آب نوشيد و در بني آن سه نفس كشيد در امان است(.

ج( ارزش درماىن آب نيسان: در اين خصوص از امام رضا )ع( روايت شده است: )آب ابران سبك، گوارا، صاف و 
 براى بدن انفع است به شرط آنكه مجع شدن و ماندن آن در زمني طوالىن نباشد(.

 27امراض ميكروىب: الف( راه سرايت، در اين خصوص امام سجاد )ع( در دعاى  هبداشت و پيشگريى از -6
)ابر خدااي آب آشاميدىن آهنا را به واب « اللهم و امزج مياههم ابلوابء»فرمايد: صحيفه سجاديه در لعن دمشنان مى

مشخص شده است كه در  ايبيم كه هبرتين راه سرايت واب آب است و امروزهخملوط كن( اب توجه به كالم فوق در مى
انتقال اين بيمارى آنچه در درجه اول امهيت دارد، آب آلوده است و در پيشگريى از آهنم، مهمرتين اقدام أتمني آب 

 14ابشد. اي در خصوص راه انتقال جذام از طريق تنفس، از امام صادق )ع( حبار االنوار جلد آشاميدىن سامل مى
 دهد انسان را از جذام(.ى سينه و موهاى بيىن امان مىفرمايند: )گشادگآمده است كه مى

روايت شده  78ص  12ب( پيشگريى اب قرنطينه: در اين خصوص از نىب اكرم )ص( در كتاب طب النىب جلد 
است: )هروقت در شهرى واب ابشد، اگر در آن شهر ابشيد از آجنا خارج نشويد و اگر خارج هستيد، داخل نگرديد( 

 د: )وقىت در زميىن وجود طاعون شنيديد، به آنانو نيز فرموده
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زمني نزديك نشويد و اگر در آن زمني هستيد، از آن خارج نگرديد( مطالب فوق بيانگر اين حقيقت است كه 
امر هبداشت و معصومني از وجود ميكروب و راه سرايت امراض ميكروىب مطلع بودند و دقيق بودن اسالم در 

 رساند.پيشگريى را مى

 پيشنهاد:

به نظر اينجانب مسئوالن هبداشت و پيشگريى از بيماريها به جاى صرف هزينه هاى كالن در خصوص پيشگريى و 
هزينه اسالم توجه عميق داشته و اب هبداشت جوامع اب اتكاء به روشهاى آزمون و خطا به دستورات ساده و ىب

پيشگريى از بيماريها سالمىت را به مردم جهان به ارمغان بياورند مثال اگر ما فقط به آموزش  استخراج دستورات كلى



برمي كه مردم در خصوص تغذيه سامل در خصوص هشت نوع آن بپردازمي احتمال اجياد خيلى از بيماريها را از بني مى
اى اند: )در قرآن آيهفرموده ابشد كهمى 290ص  59مصداق اين ادعا فرمايش حضرت على )ع( در حبار جلد 

 ابشد(سوره اعراف مى 31كه مهان آيه « خبوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد»است كه جامع متام طب است 

 منابع:

 قرآن، هنج البالغه، طب النىب، كتاب اتريخ متدن اسالم و عرب و جتربيات شخصى خودم.
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 م خانوادهاسالم و تنظي

904تبار، آزيتا كياىن آسيابرمعصومه حيدرى، شفيقه حممدى
 

 چكيده

شود  مده، نتيجه مىه عمل آاده باب بررسى كواتهى كه از منابع اسالمى در رابطه اب مسئله حتديد مجعيت و تنظيم خانو 
ه هر بمزبور  ديثحاكه آايت و احاديث متعددى در خصوص سياستهاى مجعيىت انزل و وارد شده است. آايت و ا

و هم به  ق والدتتشوي هاى موافق اب افزايش مواليد وشوند: هم به نظريهدو جنبه از سياست مجعيىت مربوط مى
 هاى موافق اب كاهش مواليد و تنظيم خانواده.نظريه

يشمندان نداسنت و  م اهلمطالعه اتريخ فناورى و اظهارنظرهاىي كه از سوى فقهاى عظام اهل تشيع و مفتيان اعظ
سطح جهان و  در 20هاى سده كم ات ميانهمذهىب در خصوص مجعيت اعالم گرديده، حكايت از آن دارد كه دست

شده از ب(، كليه آراى بيان)در دوره پس از پريوزى انقال 60)در ساهلاى پيش از انقالب( و اواخر دهه  40ات دهه 
ويز اي عيت و جتون مجچوده است و حبث در مورد چند و ديدگاه اسالم در جهت تشويق مواليد و افزايش مجعيت ب

ت كه به دليل شده اس آغاز عدم جتويز استفاده از وسايل پيشگريى براى كاهش اوالد در كشورهاى اسالمى از زماىن
ه هم خوردن نتيجه بو در  رواج فنون جديد هبداشت و درمان، ميزاهناى مرگ و مري اب شدت زايدى كاهش پيدا كرده

 طبيعى ميان تولد و مرگ، شكاف بزرگى در رشد مجعيت به انم انفجار مجعيىت تعادل

 (population explusion ) 

 در كشورهاى جهان سوم )از مجله ممالك اسالمى( به وجود آمده است.

                                                           
 (. اعضاى هيئت علمى دانشگاه شاهد.1)  904

Email: heidari@ shahed. ac. ir 



ابر در در كشور ايران بررسى نظر اسالم در خصوص حتديد مجعيت و تنظيم خانواده دوابر مطرح شده است: يك
 هاى تنظيممهزمان اب طرح مرحله اول برانمه 50و  40هاى دهه

______________________________ 
 (. اعضاى هيئت علمى دانشگاه شاهد.1)

 

Email: heidari@ shahed. ac. ir 
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طور كلى اب دور دوم سياستهاى مجعيىت. به زمانهم 70و نيمه خنست دهه  60ابر در دهه خانواده در ايران و يك
توان گفت كه دو دسته از نظرايت در قالب آايت و احاديث اسالمى در خصوص مجعيت ابراز شده: دسته مى

خنست در جهت تشويق مواليد و دسته دوم در جهت حتديد آنكه در منت مقاله به تفصيل مورد حبث قرار گرفته 
 است.

 هاى كليدى:واژه

 اسالم -انوادهتنظيم خ

 مقدمه:

ها و هدفهاى زندگى كه اسالم به زندگى انسان از زاويه وسيعى كه متام مصاحل عاىل بشريت را اب توجه به كليه جنبه
بيىن به طرز شايسته احتياجات اساسى او را در ابشد نگريسته و اب منطق واقعتكامل جسم، روان و بقاء انسان مى

ى به شكلى تنظيم منوده است و دستورالعمل حيات را به حنوى مقرر كرده است كه چهارچوب يك زندگى دسته مجع
 به هبرتين وجهى هدف بقاء نوع انسان اتمني گردد.

دانند، ليكن در تفسري چگونگى گرچه متام مذاهب بزرگ هرگونه جراين طبيعى را انشى از اراده و خواست خدا مى
 خواست و اراده انسان، بني مذاهب اختالفاتى مشهود است.رابطه و اثر اراده خدا و جزئيات طبيعى، 

آنكه ما گريد از اراده خدا انشى است، لذا ىباند كه آنچه در طبيعت اجنام مىاى از گروههاى مذهىب بر اين عقيدهاپره
 قدرت تغيري آن را داشته ابشيم واقع خواهد شد.



ت است كه مهه جرايانت طبيعى از اراده خدا انشى برخالف فوق، طبق منطق قرآن كتاب آمساىن مسلمني، درس
شوند. ليكن بر اثر قدرتى كه خداوند به انسان خبشيده او ات حدود زايدى تواانىي شناخت و دخالت در جرايانت مى

ها حميط خود را دارا است. انسان قادر است اب نريوى فكر و انديشه به راز خلقت، قوانني طبيعت و روابط بني پديده
بربد و از اين راه نريوى طبيعت را مهار كرده و به خدمت بگريد، اما خواست اهلى در اين است كه انسان اب  پى

استفاده از نريوهاى ذهىن خود و اب كمك نريوهاى مهارشده طبيعت، در جهىت گام بردارد كه به تكامل انسان منجر  
 گردد.
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اسالم بطور اصوىل خمالفىت اب كنرتل و دخالت در جرايانت طبيعى ندارد، برعكس انسان را تشويق به از اين نظر 
شناخت بيشرت و تسلط بر طبيعت كرده است، اما معيارهاىي نيز براى حنوه استفاده از اين جرايانت را بدست داده 

 (.1است )

 ازدواج و توليد نسل:

فاف و اجياد آرامش و آسايش داشنت فرزند است كه در آايت و رواايت يكى از نتايج ازدواج، عالوه بر حفظ ع
تناكحوا تكثروا )اي »فراوان، به آن اشاره و ترغيب شده است، از آن مجله اين حديث معروف از رسول خدا )ص( كه 

 كنم.مباهات مى ازدواج كنيد ات فراوان شويد زيرا من به وسيله مشا بر ساير امتها« تناسلوا( فاىن اابهى بكم االمم

ازدواج كنيد چراكه من در روز قيامت به فراواىن مشا بر )ساير( امتها « تناكحوا فاىن مكاثر بكم االمم يوم القيامه»و اي 
 كنم.مباهات مى

اند  مشابه اين رواايت در كتب برادران اهل سنت هم فراوان است و حىت برخى از اين قبيل رواايت چنني برداشت كرده
 ريى از افزايش مجعيت جماز نيست.كه پيشگ

 جواز پيشگريى از ابردارى:

درست است كه يكى از اهداف اصلى ازدواج، داشنت فرزند است و شايد كمرت كسى ابشد كه اين خواست فطرى را 
ى  از ازدواج نداشته ابشد و در برخى از رواايت هم بر آن أتكيد شده است وىل آاي داشنت فرزندان فراوان به هر صورت

كه ابشد اب آن ميل فطرى و اب آن كالم رسول خدا )ص( منطبق است، اي خواست فطرى انسان و نيز مراد پيامرب 
خدا )ص( داشنت فرزند اي فرزنداىن است كه برحسب مقتضيات هر زمان دانش و تربيت كاىف و فراخور آن زمان را 

و انفجار علم و اطالعات مهگان را سراسيمه كرده فراگريند؟ در روزگارى كه كره زمني به صورت دهكده اى درآمده 
سواد در حاشيه سواد و كمتواند زندگى كند و ىباست و اگر كسى آموزش و تربيت در سطح ابال نبيند به سخىت مى

 گريند.زندگى اجتماعى قرار مى



رست آهنا برنيايند و به خصوص اگر از عهده تربيت د -در يك خانواده -دخرت اي پسر -آاي وجود فرزندان فراوان
 به صالح جامعه و كشور است؟ -هنر و اي تربيت انشده ابر آيندىب
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كند؟ آاي در انسان، كميت، ابلد و مباهات مىهنران انفرهيخته بر ساير امتها مىآاي رسول خدا )ص( به چنني انبوه ىب
 (.2) گذارى است اي كيفيت؟معيار ارزش

 [:هاى آننظر آايت و رواايت در خصوص مجعيت ]و قالب

دو دسته از نظرايت در قالب آايت و احاديث اسالمى در خصوص مجعيت وارد شده است كه ذيال" به ذكر مواردى 
 پردازمي.از هر دو دسته مى

جهت تشويق مواليد در سه  الف( آايت و احاديث موافق اب افزايش مواليد: دستورات و راهنمائيهاى دين اسالم در
 قالب بيان شده است:

 اول در قالب ازدواج:

)نور/  «ِمْنُكْم َو الصَّاحِلِنَي ِمْن ِعبادُِكْم َو ِإماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فُ َقراَء يُ ْغِنِهُم اّللَُّ ِمْن َفْضِلهِ  َو أَْنِكُحوا اْْلَايمى» قرآن كرمي: -1
32) 

نيازشان كنيزان شايسته خود را مهسر دهيد. اگر فقري ابشند، خداوند از فضل خود ىبزانن و مردان جمرد و غالمان و  
 خواهد گردانيد.

 پيامرب اكرم )ص(:" تناكحوا، تناسلوا، تكثروا فاىن اابهى بكم االمم يوم القيامه" -2

 كنم.باهات مىازدواج كنيد، توليد نسل كنيد، زايد شويد. من در روز رستاخيز در بني امتها به وجود مشا م

 " تزوجوا فاىن مكاثر بكم االمم غدا" من القيامه"

 (.3كنم )ازدواج كنيد من به زايدى مشا امت مسلمان در روز رستاخيز افتخار مى

 دوم در قالب زانن پر اوالد:

 پيامرب اكرم )ص(:" خري نسائكم الولود الودود العفيفه"



 (.4دامن ابشد )و اپكآور، مهرابن هبرتين زانن مشا زىن است كه بچه

 سوم در قالب اوالد:

ُكْم ِإنَّ قَ ْتَلُهْم كاَن ِخْطًأ َكِبرياً » قرآن كرمي  (31)اسراء/  «َو ال تَ ْقُتُلوا أَْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق حَنُْن نَ ْرزُقُ ُهْم َو ِإايَّ

انن را بكشيد، خطاى بزرگى مرتكب دهيم، اگر آاز ترس روزى اوالد خود را نكشيد، ما آهنا را و مشا را روزى مى
 ايد.شده

 پيامرب اكرم )ص(:" اكثرو الولد، اكاثر بكم االمم غدا"
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 (.4كنم )فرزندان خود را زايد كنيد، من به فزوىن مشا بر امتهاى ديگر افتخار مى

 آايت و احاديث خمالف اب افزايش مواليد

 در خصوص كنرتل مواليد در دو قالب بيان شده است:دستورات اسالم 

ُدوَن ِنكاحاً َحىتَّ يُ ْغِنَيُهُم اّللَُّ ِمْن َفْضِلهِ » قرآن كرمي -1اول در قالب ازدواج:   (33)نور/  «َو ْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال جيَِ

ات آنكه خداوند از فضل خود آانن را  آانن كه امكان ازدواج ندارند ابيد عفت به خرج دهند )امساك توام اب اپكدامىن(
 نياز كند.ىب

پيامرب اكرم )ص(:" قال اللهم اىن اعوذ بك من جهد البلهاء قالوا: ما جهد البلهاء اي  -1دوم در قالب كمى فرزند: 
 رسول اّلّل؟ قال: قله املال و كثره العيال"

رسول اّلّل، كوشش ابلهان چيست؟ فرمود كمى ثروت برم به تو از كوشش ابلهان. پرسيدند اي فرمود: خداوندا پناه مى
 (.5و زايدى اعضاى خانواده )

 پيامرب اكرم )ص(:" قله العيال احد اليسارين و كثره العيال احد الفقرين" -2

 (.3روزى )كمى فرزند يكى از دو راه سعادت است و بيشى فرزند يكى از دو راه فقر و تريه

املوت االكرب و قله العيال احد اليسارين. التقدير نصف العيش ما عال امر و حضرت على )ع(:" الفقر، هو  -3
 اقتصد."



فقر و ندارى مرگ بزرگى است و كمى اعضاى خانواده يكى از دو راه خوشبخىت، تنظيم خانواده نيمى از رفاه است. 
 شود.روى كند بر او فشار وارد منىمردى كه ميانه

 احد اليسارين" امام صادق )ع(:" قله العيال -4

 (.3كمى فرزند يكى از دو راه خوشبخىت است )

 گريى:نتيجه

اب توجه به اينكه در ميان آايت و احاديث اسالم، هم شواهدى مبىن بر موافقت اسالم اب تشويق مواليد وجود دارد و 
اين نكته كه اسالم در چنني اب در نظر گرفنت شود و همهم دليلى دال بر موافقت اسالم اب حتديد مواليد ديده مى

 توان استنباطكند )كونوا امة وسطا(. از روى شواهد و قراين ديگر مىروى را اختاذ مىبسيارى از موارد روش ميانه
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مجعيت" موافق چنيىن برآورد كرد كه اسالم اب نظريه" مجعيت متناسب" و اي" حد مطلوب هناىي از نگرش اسالم را اين
 (6است. )

 توان گفت:چنني نظريه متناسب مىدر رابطه اب مسئله حتديد مواليد و تنظيم خانواده و هم

 * دين مبني اسالم در هيچ موردى دستور صريح و اكيد مطلق به افزايش مجعيت صادر نفرموده است.

مواردى كاهش ابعاد خانواده و تعداد فرزندان را  * در مواردى افزايش امت اسالمى را امتياز مشرده و توصيه منوده و در
 ترجيح داده است.

 توانند راهگشاى بسيارى از مسائل ابشد.* احكام كلى متنوعى براى تنظيم روابط انساهنا بيان فرموده كه مى

ر * خط مشى كلى و دستور اساسى و هناىي چنني است كه اب توجه به اصول كلى اسالم، در هر زمان و مكان و د
هر شرايط كه كمى مجعيت جامعه و قلت فرزندان خانواده به ضرر جامعه اسالمى ابشد، ابيد به تشويق مواليد و 

افزايش مجعيت اقدام شود و هر موقع در هر مكاىن و در هر شرايط اجتماعى و اقتصادى كه مجعيت فراوان و فزوىن 
ه ابشد، ابيد به حتديد مجعيت و كاهش آن اقدام گردد. ابعاد خانواده مانع توسعه و پيشرفت جامعه و سعادت خانواد

از آجنا كه مطابق دستورات اساسى و اصول كلى فوق حجم مجعيت متناسب اب تواهناى اقتصادى و اجتماعى جامعه 
 توان ادعا كرد كه اسالم اب نظريه" مجعيت متناسب" موافق است.شود، لذا مىتنظيم و تعديل مى



جامعه  المى يكاع اسيك اكثريت ضعيف و انتوان نيست بلكه خواهان آن است كه اجتم دين اسالم هرگز خواهان
 پذير استسامل و نريومند ابشد و اين امر تنها از راه تنظيم خانواده امكان
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كننده به الى مراجعهابشارخون ف به اى اسرتس و ارتباط آن اب اپيبندى به مناز در افراد مبتال و غري مبتالبررسى مقايسه
 .1387يمارستان بعثت شهر سنندج سال درمانگاه داخلى ب
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ها و حتقيقات جديد در مورد فاكتورهاى خطر بيماريهاى قلىب عروقى و فشارخون اين اطالعات را بدست ايفته
شود و از حلاظ فيزيولوژيكى در اجياد اين بيماريها حمسوب مىدهد كه اسرتس يك واژه كليدى و عامل خطر در مى

افزايش بقيه فاكتورهاى خطر نيز أتثري مثبت دارد. بروز اسرتس در زندگى انسان فرآيندى غري قابل پيشگريى است. 
ترين يكى از ابرزترين راههاى شيوه مقابله اب اسرتس توسط روشهاى ديىن است كه كمرتين هزينه را داراست و قوى

نتيجه را بدنبال دارد اب كمك و استعانت از درگاه حضرت احديت و اعتماد به او و توكل منودن و پناه بردن به 
 توان شرايط اجياد اسرتس را بر طرف ساخت.جايگاه رفيع و ابعظمت مى

 روش بررسى:

ران مبتال و غري مبتال به شاهدى است. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش را بيما -اين بررسى يك مطالعه مورد
گريى براساس كنندگان به درمانگاه داخلى بيمارستان بعثت شهر سنندج بود روش منونهپرفشارى خون مراجعه

نفر غري مبتال به پرفشارى  150نفر بيمار مبتال و  150ابشد. كه در حدود گريى مبتىن بر هدف در دسرتس مىمنونه
 خون
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ها اب استفاده از سوال بود داده 35اى در سه خبش اب ها در اين پژوهش، پرسشنامهدادهبود. ابزار گردآورى 
 جتزيه و حتليل گرديد. SPSS /WINافزارنرم

 نتايج:



كه اين مقادير در  درصد غري اپيبند به مناز بودند، درحاىل 26 /7درصد مبتالاين به فشارخون اپيبند به مناز و  73 /3
دار درصد بوده است و آزمون آمارى كاى دو در دو گروه تفاوت معىن 21 /2و  78 /8رتيب گروه غري مبتال به ت

( نشان نداد. ميانگني و احنراف معيار منره اسرتس در گروه -1 /35( 0 /79: 2 /3)( و ) 0 /05آمارى را اب )
و اب  13 /3در دو گروه اب تفاوت ميانگني  51 /03 30و در گروه غري مبتال  64 /3 38 /8مبتال به فشار خون 

در مورد ميزان اسرتس در دو گروه مبتال به فشارخون و  t( و آزمون آمارى5 /7 -20 /8درصد ) 95فاصله اطمينان 
 دارى را نشان داد.تفاوت معىن p -0 /100غري مبتال اب

 حبث ]ارتباط بني اسرتس و بيماريها[:

درصد بيماريها  50 -85شود كه گرديده است و ختمني زده مىامروزه ارتباط بني اسرتس و بيماريها كامال اثبت  
شود. در هر صورت براى حفظ موقعيت سالمىت و تعادل الزم است توسط اسرتس و اي به كمك آن اجياد مى

اشخاص تالشهاى رفتارى در جهت افزايش تواانىي خود اجنام داده و از منابع قابل دسرتس براى تطبيق اب موقعيتهاى 
ره گريند. اين منابع عبارتند از اعتقادات مذهىب )از مجله روى آوردن به مناز( موقعيتهاى سالمىت فردى، اسرتس هب

 ابورهاى مثبت، مهارهتاى حل مشكل، مهارهتاى اجتماعى و محايتهاى اجتماعى

 هاى كليدى:واژه

 اسرتس، اپيبندى به مناز، افراد مبتال و غري مبتال به فشارى خون ابال

 مقدمه:

اسرتس به هر نوع حمرك اي تغيري در حميط داخلى و خارجى، كه ابعث اختالل در تعادل بدن گردد و در شرايط خاص 
انگيزد و (. اسرتس نوعى نياز جسمى اي ذهىن است كه اپسخهاى خاصى را برمى1گردد )زا ابشد اطالق مىبيمارى

(. امروزه ارتباط بني اسرتس و بيماريها كامال اثبت گرديده 2دهد ات اب خطر مبارزه اي از آن بگريزمي )به ما امكان مى
 شوددرصد بيماريها توسط اسرتس و اي به كمك آن اجياد مى 50 -85است و ختمني زده شده كه 
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هاى زايدى  از صرف هزينهتوان مدارك معترب حاكى از اين مطالب هستند كه اب به كارگريى روشهاى كنرتل اسرتس مى
(. اب توجه به 3شود جلوگريى منود )كه براى درمان بيماريهاى قلىب و عروقى، فشار خون، اي دردهاى مزمن و مى

پذيرى و مقاومت در برابر اسرتسهاست، لزوم برخوردارى انسان از وسايلى كه اينكه الزمه زيسنت و تداوم زندگى سازش
اسرتسها افزايش خبشند و احساس آرامش و امنيت رواىن را در وجود او حكمفرما  درجه مقاومت او را در مقابل
(. يكى از ابرزترين راههاى شيوه مقابله اب اسرتس توسط روشهاى ديىن است كه  4شود )سازند، به وضوح احساس مى

و استعانت از درگاه ترين نتيجه را بدنبال دارد اب تقويت انديشه اسالمى، كمك كمرتين هزينه را داراست و قوى



توان شرايط اجياد اسرتس را حضرت احديت و اعتماد به او و توكل منودن و پناه بردن به جايگاه رفيع و ابعظمت مى
كنيم و كليد را اب واژه اسرتس مهراه مى " َأال ِبذِْكِر اّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب"(. اينجاست كه ارتباط بني آيه5برطرف سازد )

(." 6سرتس و كاهش آن ايد خداست و درمان دردها و شفاى بيماريها و رفع گرفتاريها مهه در ايد حق است )قفل ا
ها در انسان ايفا ترين چهره اميان، نقش بزرگى در اجياد امنيت رواىن و تواانىي مقابله اب اسرتسعنوان برجستهمناز" به

روى كشورهاى صنعىت است و به دليل شيوع زايد و عوارض ش( فشارخون ابال يكى از بزرگرتين مسائل پي3كند )مى
درصد ابلغني  30اند كه شود. بررسيها نشان دادهابلقوه آن از مهمرتين مشكالت هبداشىت كشورهاى جهان قلمداد مى

 جوان به فشارخون ابال مبتال هستند.

(. فشارخون يكى از 7عارضه مبتال هستند )سال و ابالتر به اين  18به عبارتى يك نفر از هر چهار بزرگسال اب سن 
 عوامل عمده انرساىي قلب، انرساىي كليه و سكته مغزى است.

 500كه هزينه فشارخون ابال ابلغ بر طورىگردد بهاين موارد موجب حتميل ابر ماىل زايد بر فرد، خانواده و اجتماع مى
مهم سازمان هبداشت جهاىن در شعار مردم سامل ات (. يكى از اهداف 8شود )ميليون دالر در سال ختمني زده مى

شود: افزايش نسبت ابلغني مبتال به فشارخون ابال كه اقداماتى را براى كنرتل گونه عنوان مىبدين 2010سال 
 عنوان يك چالشدهند آغاز درمان طىب و پذيرش برانمه درماىن از سوى بيمار امروز بهفشارخون خود اجنام مى
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ساله در مورد فشارخون اشخاص نشان داده است كساىن كه مرتب به   30(. يك بررسى 9هبداشىت مطرح است )
مرت جيوه فشارخون كمرت از سايرين دارند )اب حذف آمارى مثل اعتياد به مواد روند بطور متوسط پنج ميلىكليسا مى

(. در مطالعه گريس و مهكاران، ارتباط بني 10ه زندگى دو گروه متفاوت است )خمتلف و عوامل شبيه به آنكه در شيو 
(. مناز اب اجياد ثبات در شخصيت و امين كردن انسان در مقابل اسرتس 11تنش و فشارخون ابال گزارش شده است )

و از طرىف مناز اب دهد و نيز اب توجه به الزامى كه مناز به شخص منازگزار مبىن بر عدم مصرف مشروابت الكلى مى
حركات موزون و قيام و قعود و ركوع و سجود منظمى توام است كه اب يك نرمش سبك روزانه مشابه آنچه كه در 

كه متايل به كنار آمدن اب اسرتس راه مثبىت است كه ابعث ( و از آجنائى12ابشد )درماهناى غري داروىي فشارخون، مى
اى اسرتس و ارتباط آن اب اپيبندى شود پژوهشگر بر آن شد ات به بررسى مقايسهدستياىب تدرجيى به ارتقائ سالمىت مى

كنندگان به درمانگاه بيمارستان بعثت شهر سنندج در به مناز در افراد مبتال و غري مبتال به فشارى خون ابالى مراجعه
 بپردازد. 1387سال 

 روش بررسى:

نفر  150نفر از بيماران مبتال به فشارخون ابال و  150العه شاهدى است. در اين مط -مطالعه حاضر از نوع مورد
گريى مبتىن كنندگان به درمانگاه داخلى بيمارستان بعثت شهر سنندج براساس منونهغري مبتال به فشارخون ابال مراجعه



ها در اين بر هدف در دسرتس كه از نظر سن، جنس، تعداد فرزند مهسان شدند انتخاب گرديدند. ابزار گردآورى داده
ابشد و خبش سوال مربوط به مشخصات دموگرافيك مى 14ابشد. خبش اول اب اى در سه خبش مىپژوهش، پرسشنامه

عنوان دوم پنج سوال در مورد مناز بود كه خواندن مناز يوميه به صورت انقص و اي خواندن مناز فقط در ماه رمضان )به
عنوان اپيبند به مناز( و خواندن مناز مجاعت در مسجد و اي ور كامل )بهغري اپيبند به مناز( خواندن مناز يوميه بط

عنوان كامال اپيبند به مناز( بود و قسمت سوم تست اسرتس )مربوط به زندگى خواندن مناز سنت و مناز شب )به
اسرتس را در توان امهيت ماده كه اب اين آزمون مى 16شخصى( استاندارد و ايراىن شده توسط دكرت محزه گنجى اب 

 زندگى شخصى
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 شود.ارزشياىب منود روابط مهسرى، خانوادگى و احساسى، اب ده سوال اول آشكار مى

شش سوال بعدى، اجبارهاى زندگى، هبداشت زندگى مستقل از اراده، هبداشت زندگى و اجبارهاى زندگى را ارزشياىب 
امتياز دارد و اپسخ مثبت  20هركدام  1، 2، 3، 4، 9، 10، 11، 14ه هريك از سواالت كند. اپسخ مثبت بمى

هركدام  12، 13امتياز و اپسخ منفى به هريك از سواالت  5هركدام  5، 6، 7، 8، 15، 16به هريك از سواالت 
مفهوم آن اين است كه اي بيشرت ابشد  40كه مجع كل امتيازات امتياز دارد. در مورد پرسشنامه اسرتس درصورتى 5

)يعىن زندگى  15 -40كنند و الزم است موقعيت زندگيشان را تغيري دهند و منره بني زا زندگى مىدرايفت اسرتس
 SPSS /WINافزارها اب استفاده از نرمطبيعى است. پس از آن داده 15خبش نيست( و منره زير شخصى رضايت

 جتزيه و حتليل گرديد.

 نتايج:

و در گروه  29درصد  /3سال در گروه مبتال به فشارخون  51 -60احدهاى مورد پژوهش در حمدوده سن اكثريت و 
درصد مبتالاين به  41 /3سال بود.  52 /07 13 /23درصد اب ميانگني و احنراف معيار  27 /2غري مبتال 

ادير در گروه غري مبتال به ترتيب كه اين مقدرصد غري اپيبند به مناز بودند، درحاىل 58 /7فشارخون اپيبند به مناز و 
)( و  0 /05دار آمارى را اب )درصد بوده است و آزمون آمارى كاى دو در دو گروه تفاوت معىن 53 /6و  46 /4

( نشان نداد. نتايج حاصله از اين بررسى نشانگر آن بود كه بيشرتين ميزان اسرتس در  -1 /35( 0 /79: 2 /3)
درصد در  41 /7درصد  52 /3درصد و در گروه غري مبتال  62درصد و  60 /7تيب گروه مبتال به فشارخون به تر 

درصد از افراد مبتال به فشارخون مجع امتياز اسرتس آهنا  55 /6" آاي نگراىن اقتصادى داريد؟" بود. 14مورد سوال 
يانگني و احنراف معيار منره بود. در جمموع م 40درصد افراد غري مبتال به امتياز ابالى  67 /3كه ، درحاىل40ابالى 

اب تفاوت ميانگني در دو   51 /03 30و در گروه غري مبتال  64 /3 38 /8اسرتس در گروه مبتال به فشارخون 
در مورد ميزان اسرتس در دو گروه  t( و آزمون آمارى5 /7 -20 /8درصد ) 95و اب فاصله اطمينان  13 /3گروه 

 دارى را نشان داد. در گروههاى مورد مطالعه مبتال از نظرتفاوت معىن -0 /001مبتال به فشارخون و غري مبتال اب 
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سن، جنس، تعداد فرزند اب مهديگر مشابه بودند و آزمون آمارى عدم تفاوت بني گروههاى مورد مطالعه را نشان 
و ميزان اسرتس در دو گروه مورد مطالعه آزمون آمارى كاى دو  ( در مورد ارتباط بني اپيبندى به منازp <0 /50داد.)

 )(. 0 /05دارى را نشان نداد )ارتباط معىن

مهچنني از نظر ميزان اپيبندى به مناز در دو گروه مورد مطالعه و مشخصات دموگرافيك آهنا آزمون آمارى كاى دو 
(( نشان 0 /003(( و حتصيالت )0 /004ون اب جنس )دارى را فقط در گروه غري مبتال به فشارخارتباط آمارى معىن

 31 /2كه در مردان درحاىل 58 /9 34 /5درصد اب ميانگني و احنراف معيار  68 /8داد. ميزان اسرتس در زانن 
و فاصله  4 /14و تفاوت ميانگني در دو جنس زن و مرد  54 /8 31 /7درصد اب ميانگني و احنراف معيار 

)(  0 /05اب ) t( بود بررسى رابطه ميزان اسرتس اب جنس در دو گروه اب آزمون آمارى4 /12: 1 /4اطمينان )
دارى را نشان نداد. نتايج حاصله نشان داد بني دو گروه مبتال به فشارخون و غري مبتال اب جنس، وضعيت تفاوت معىن

)( مهچنني آزمون آمارى  0 /05دارى وجود نداشت. )اتهل، حتصيالت، شغل و حمل سكونت ارتباط آمارى معىن
 33 /8سال اب ميانگني و احنراف معيار  51 -60درصد در رده سىن  27 /9آانليز واراينس در مورد سن اكثريت 

 بود. 64 /7

)(. مهچنني  0 /05دارى را نشان نداد )آزمون آمارى در رابطه اب ميزان اسرتس در دو جنس زن و مرد تفاوت معىن 5
ده از آزمون منتل هنذل بني گروه مورد و اب توجه به حذف اثر سن اب مناز خواندن تفاوت براساس نتايج بدست آم

 )(. 0 /05دار آمارى را نشان نداد )معىن

 [:حبث ]أتثري اسرتس در اجياد بيماريهاى جسمى

ى صورت  أتثري اسرتس در اجياد بيماريهاى جسمى حبثى است كه از قدمي مطرح بوده و درابره آن پژوهشهاى بسيار 
 60 /7درصد و در گروه غري مبتال  52 /3گرفته است. در حتقيق حاضر، بيشرتين اسرتس افراد داراى فشارخون ابال 

هاى بدست آمده به اين بوده است. اب توجه به داده« هاى اقتصادى داريدآاي نگراىن» 14درصد در رابطه اب سؤال 
 اصلى در اجياد بيماريهاىي مثل فشار خون رسيم كه اسرتسهاى حميطى يكى از عواملنتيجه مى
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اند كه حتريكات رواىن انشى از شرايط انمناسب حميط اجتماعى سبب ها نشان دادهچنني بررسىابشد. همابال مى
گردد شود به بيان ديگر حتريكات رواىن مستقيم ابعث ابال رفنت فشارخون مىافزايش اشتها براى درايفت منك مى

شود. رتنش، لزوما به اختالالت جسمى منجر منىدهد كه رويدادهاى پ( اما مطالعات پژوهشى نشان مى13، 14)
افرادى كه به معنوايت توجه دارند، اهداف شفاىف دارند و جهت رشد نريوهاى ابلقوه خود به جتربيات خمتلف دست 



( نتايج حاصل از اين بررسى در مورد رابطه ميزان افسردگى اب جنس نشانگر آن بود كه ميزان اسرتس در 15زنند )مى
درصد بوده است اين موضوع اب نتايج ساير پژوهشگران از مجله  31 /2كه در مردان درصد درحاىل 68 /8زانن 

كه برند درحاىلساله از اضطراب شديد رنج مى 55 -65درصد زانن  48اند كه ( نيز به اين موضوع اشاره كرده16)
( مطابقت دارد اما در اين 17يج عاقلى )چنني اب نتامردان در اين گروه سىن داراى اضطراب شديد هستند. هم 15%

در رابطه  t( بوده آزمون آمار-4 /1: 12 /4و فاصله اطمينان ) 4 /14بررسى تفاوت ميانگني در دو گروه اي 
( را بني افراد مبتال -0 /001دارى )دارى را نشان نداد. نتايج حاصل در اين بررسى تفاوت آمارى معىنتفاوت معىن

و مهكاران  Lindquist( و18ارخون ابال از نظر اسرتس نشان داد و از اين نظر اب مطالعه )و غري مبتال به فش
دارى ما بني افراد مبتال و غري مبتال به فشارخون ابال از نظر ( كه تفاوت معىن20) powerو jalowiec( و19)

اسرتس در دو گروه مبتال و غري  تنش را نشان نداد مهخواىن ندارد. نتايج بررسى حاضر نشان داد كه بيشرتين ميزان
سال بود. اسرتس و فشارهاى رواىن در  51 -60در گروه سىن  64 /76 33 /8مبتال اب ميانگني و احنراف معيار 

ايبد ابشد، به خصوص در ساملندان كه قدرت تطابق و سازگارى آهنا كاهش مىزندگى امروزى كه مملو از مشكالت مى
وژيك وسيع شود. اكثر واحدهاى مورد پژوهش در دو گروه مبتال و غري مبتال به فشارخون تواند ابعث ضايعات اپتولمى

دار آمارى در اين مورد ديده نشد كه اب نتايج بررسى ترى بودند ارتباط معىنابال ساكن شهر و داراى حتصيالت اپيني
 ترى بودند واى حتصيالت اپيني( نيز كه نشان داد بيشرت افراد مبتال به فشارخون ابال، ساكن شهر و دار 18)
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توان گفت كه دارى بني سطح تنش اب فشارخون ابال را بدست مهخواىن دارد. بدين صورت مىارتباط منفى معىن
ابتال  تواند عامل مهمى در عدمسكونت در روستا كه از زندگى در دنياى ماشيىن و پرهياهوى شهرى بدور است مى

 به فشارخون ابال ابشد.

 پيشنهاد:

هاى مذهىب از مجله روى آوردن به مناز يك عامل كليدى در ارزايىب و  كند كه مقابلهنتايج بررسى حاضر پيشنهاد مى
 ابشد.كاهش اسرتس در مبتالاين به فشارخون ابال مى

 مورد بررسى قرار گرفته است. منازهاى ها و اعتقادات مذهىب در سالمت افراد در پژوهشهاى گوانگوىنأتثري ارزش
(. 12كنند )ها و مشكالت گوانگون زندگى ايفاء مىواجب يوميه نقش مهمى، در امين كردن انسان در مقابل اسرتس

 Mercola ,sهاى زايدى اجنام گرفته و طبق توصيه دكرتدرابره أتثري مذهب بر سازگارى بيماران جسمى بررسى
براى مقابله اب اسرتس و جلوگريى از عوارضى مهانند فشارخون ابال و اجياد يك عمر  ACTSاجراى اسرتاتژى مذهىب

 Confessionورزى به خدا(،)عشق Adorationطوالىن مهراه اب سالمىت مفيد است كه شامل چهار قسمت
ابشد مى )دعا و مناز به درگاه خدا( Supplication)شكرگزارى( و Thanksgiving)اقرار به نعمتهاى خدا(،

(21.) 
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 هاى مذهىب و مصرف سيگار در دانشجواين يكى از دانشگاههاى كرمانارتباط بني فعاليت

913، حممد رضا اميىن912دكرت نوذر خنعى 911، كورس ديوساالر910زاده كرماىنمهدى شريف
 

 چكيده

كنند.  ىمترايك  طرانكخمقدمه و دروازه مصرف مواد  عنواننظران از مصرف سيگار در جواانن بهبسيارى از صاحب
لعاتى كه به داد مطاال تعگرچه مطالعات پريامون ارتباط سالمىت و مذهب هنوز در مراحل ابتدائى است، اب اين ح

ى حاضر اب لعهست. مطافته اويژه در مسيحيان افزايش اياند بهبررسى ارتباط تعهدات مذهىب و مصرف سيگار پرداخته
هاى عاليتاط بني فچنني بررسى ارتبف تعيني شيوع مصرف سيگار در گروهى از دانشجواين مسلمان ايراىن و همهد

 مذهىب اب مصرف سيگار به اجنام رسيد.

 روش بررسى:

اى خود ايفا، شنامهدانشجوى يكى از دانشگاههاى كرمان درخواست شد كه پرس 950در اين مطالعه مقطعى، از 
 را هاى مذهىبچنني فعاليتبر اطالعات دموگرافيك، سؤاالتى در مورد مصرف سيگار و هم بدون انم و مشتمل

ه آنكه ب توجه ود. اببتكميل منايند. سيگارى به كسى اطالق شد كه سيگارى روزانه بوده اي سيگارى گاهگاهى 
اجب )مناز و مذهىب  يتهاىگريى آن از به مسجد رفنت، ميزان فعالمذهب يك مفهوم چندبعدى است، به منظور اندازه

 و روزه( و قرآن خواندن پرسش شد. ارتباط متغرّيهاى پيش

______________________________ 
 (. دانشجوى پزشكى دانشگاه علوم پزشكى كرمان.1)

 ى كرمان.لوم پزشكگاه ع(. پژوهشگر مركز حتقيقات علوم اعصاب و مركز حتقيقات مجعيت معاونت پژوهشى، دانش2)

 

Email: Kouros divsalar@ yahoo. com 

 (. دانشيار گروه پزشكى اجتماعى و مركز حتقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكى كرمان.3)

                                                           
 (. دانشجوى پزشكى دانشگاه علوم پزشكى كرمان.1)  910
 (. پژوهشگر مركز تحقيقات علوم اعصاب و مركز تحقيقات جمعيت معاونت پژوهشى، دانشگاه علوم پزشكى كرمان.2)  911

Email: Kouros divsalar@ yahoo. com 
 (. دانشيار گروه پزشكى اجتماعى و مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكى كرمان.3)  912
 امائى دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرمان.(. مربى دانشكده پرستارى و م4)  913



 (. مرىب دانشكده پرستارى و مامائى دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرمان.4)
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 سيگار اب استفاده از رگرسيون جلستيك صورت گرفت.هاى مذهىب( اب مصرف كننده )سنجهگوئى

 نتايج:

نفر در مقطع   129% جمرد، 89 /3% دخرت 54 /1اى كه مورد حتليل هنائى قرار گرفتند )پرسشنامه 833از ميان 
درصد سيگارى   17%( و مهگى مسلمان بودند. در جمموع 84 /5كارداىن و بقيه در مقاطع كارشناسى به ابال 

درصد دانشجواين  5 /8درصد از دانشجواين مذكر و  40 /1درصد سيگارى روزانه بودند؛  4 /5گاهگاهى و 
 مؤنث، سيگارى بودند.

سالگى شروع كرده بودند. در حتليل يك  18% قبل از 68 /6و  16 /8 3 /5ميانگني سن شروع مصرف سيگار 
)جنس، وضعيت أتهل، درآمد ماهيانه، معدل، اى مورد مطالعه ها برحسب اكثر متغريهاى زمينهمتغريه شيوع سيگارى

مصرف سيگار در دوستان، مصرف سيگار در برادر اي خواهر و والدين، قرآن خواندن، مناز خواندن، مسجد رفنت و 
متغرّي )جنس، معدل، مصرف سيگار در  4دار نشان داد، اما در حتليل چند متغرّيه تنها روزه گرفنت( تفاوت معىن

 اندن( در مدل ابقى ماندند.دوستان و مناز خو 

 گريى:نتيجه

غلبه بر افسردگى و عصبانيت از ديدگاه دانشجواين از عوامل مؤثرتر و مهمرت در مصرف سيگار دانسته شد. در اين 
كننده عنوان عامل حمافظتعنوان عامل خطر و اپيبندى به خواندن مناز بهمطالعه نقش داشنت دوستان سيگارى به

 مشخص گرديد.

 هاى كليدى:واژه

 فعاليتهاى مذهىب، تعهدات مذهىب، مصرف سيگار، دانشجو، دانشگاه
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 مقدمه:

هاى عنوان مهمرتين عامل قابل پيشگريى سرطان در دنيا، به علت افزايش در بروز بسيارى از بيمارىمصرف سيگار به
(. بسيارى از 1آيد )قى هتديد جدى براى سالمت عمومى به حساب مىهاى قلىب عرو ديگر از مجله بيمارى



عنوان دروازه مصرف اى بر روى آوردن به مصرف ساير مواد دانسته و از آن بهنظران مصرف سيگار را مقدمهصاحب
ويژه (. مطالعات اندكى در زمينه شيوع مصرف سيگار در كشورهاى اسالمى از مجله ايران به2كنند )مواد ايد مى

درصد و  26اى كه در ايران به عمل آمد شيوع مصرف سيگار در مردان دانشجواين به عمل آمده است. در مطالعه
 (. مطالعه مصرف سيگار در3درصد بوده است ) 3 /6در زانن 
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ن شاخص مفيدى از مصرف سيگار توسط اى دارد زيرا رفتار سيگار كشيدن در دانشجوايدانشجواين امهيت ويژه
جواانن است و از سوى ديگر نقش الگوئى دانشجواين نسبت به جوانرتها نقش مهمى در افزايش اي كاهش شيوع 

(. اگر چه مطالعه پريامون سالمىت و مذهب هنوز در مراحل 4تواند داشته ابشد )مصرف سيگار در سطح جامعه مى
ى اخري تعداد مطالعاتى كه به بررسى ارتباط تعهدات مذهىب و مصرف سيگار ها( وىل در سال5ابتدائى است )

(. عمده اين مطالعات در مسيحيان اجنام شده است و اكثر آانن به اين 7، 6اند رو به افزايش بوده است )پرداخته
كته حائز امهيت اند كه در كساىن كه گرايش مذهىب بيشرتى دارند شيوع مصرف سيگار كمرت است وىل ننتيجه رسيده

( و لذا الزم است در 8آن است كه أتثري مذهب در پيشگريى از مصرف سيگار در اداين خمتلف متفاوت است )
ويژه آنكه در اسالم استعمال دخانيات و كشيدن سيگار به خاطر زاين آن اداين خمتلف اين مطالعات اجنام شود. به

شايد بتوان گفت ممنوعيت آن از الكل هم بيشرت است چراكه كننده و اطرافيان وى هنى شده است و براى مصرف
كه سيگار هم براى شخص و هم اطرافيان وى ضرر دارد كننده آن ضرر دارد درحاىلمصرف الكل فقط براى مصرف

(. اين مطالعه اب هدف تعيني شيوع مصرف سيگار در گروهى از دانشجواين ايراىن و نيز بررسى ارتباط بني 9)
 مذهىب اب كشيدن سيگار به عمل آمد. هاىفعاليت

 روش بررسى:

دانشجوى يكى از دانشگاههاى كرمان  950به صورت متواىل از  84 -85اين مطالعه مقطعى در سال حتصيلى 
 خواسته شد كه يك پرسشنامه خود ايفا را تكميل كنند.

و نيز سؤاالتى در زمينه  پرسشنامه بدون انم و شامل اطالعات دموگرافيك، سؤاالتى در مورد مصرف سيگار
هاى مذهىب بود. براساس مستندات سازمان هبداشت جهاىن سيگارى به كسى اطالق شد كه اي سيگارى روزانه فعاليت

گريى آن (. اب توجه به آنكه مذهب يك مفهوم چندبعدى است، به منظور اندازه10بوده اي سيگارى گاهگاهى بود )
 ى مذهىب واجب )مناز و روزه( و قرآن خواندن پرسش شد. ما" گرايش زايد" بههااز به مسجد رفنت، ميزان فعاليت
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كردند و" گرايش كم" به كساىن  ابر به مسجد مراجعه مىاى يكمسجد رفنت را كساىن تعريف كردمي، كه حد اقل هفته
روزه نيز چون اجنام آن براى مسلمان واجب است اپسخ دو كه كمرت به مسجد مراجعه داشتند. در مورد مناز و 

 بندى مانند مسجد رفنت بود.حالت بود: بلى و خري. در مورد قرآن خواندن نيز رده

ها از آزمون جمذور كاى و جهت مقايسه متغري كمى از ها و غري سيگارىجهت مقايسه متغريهاى كيفى در سيگارى
كننده( اب مصرف بردن به ارتباط هريك از سنجه هاى مذهىب )متغريهاى پيشگوئى استفاده شد. به منظور پى tآزمون

 سيگار از رگرسيون جلستيك استفاده شد.

 نتايج:

پرسشنامه مورد حتليل هناىي قرار گرفتند )افرادى كه به  833نفرى كه جهت شركت در مطالعه دعوت شدند،  950از 
نفر  129( جمرد و 89 /3نفر )%  744( دخرت، 54 /1)%  نفر 451(. %88اند؛ )اپسخ دادن رضايت داده

كردند. متامى دانشجواين مسلمان ( حتصيل مى84 /5در مقطع كارداىن و ما بقى در مقطع كارشناسى به ابال )% 
درصد(  17نفر ) 141آمده است. در جمموع  1اى در جدول بودند. فراواىن دانشجواين بر حسب متغريهاى زمينه

درصد  21 /5نفر اي  179درصد( سيگارى روزانه بودند و به اين ترتيب  4 /5نفر ) 38گاهى و سيگارى گاه
درصد  5 /8درصد دانشجواين مذكر و  40 /1(. 1آمده است )ضميمه  1سيگارى بودند. مهانطور كه در جدول 

رصد قبل از د 68 /6بود و  16 /8 3 /5دانشجواين مؤنث سيگارى بودند. ميانگني سن شروع مصرف سيگار 
 سالگى شروع كرده بودند. 18
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اى مورد مطالعه جبز مقطع حتصيلى و سطح ها برحسب اكثر متغريهاى زمينهدر حتليل يك متغريه شيوع سيگارى
استفاده از رگرسيون (، اما در حتليل چند متغريه كه اب 1؛ ضميمه 1دار نشان داد )جدول حتصيالت پدر تفاوت معىن

متغري يعىن جنس، معدل، مصرف سيگار در دوستان و مناز خواندن در مدل ابقى ماندند  4جلستيك اجنام شد تنها 
 (.2؛ ضميمه 2)جدول 

 گريى:حبث و نتيجه

 ابشد.در اسالم هرچه كه براى سالمىت ضرر داشته ابشد ممنوع مى

 اند:خداوند در قرآن كرمي فرموده

 (195)سوره مباركه بقره، آيه  «ُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَّْهُلَكةِ َو ال تُ لْ »



 )خوداتن را اب دستهاى خود به مهلكه و خطر درنيفكنيد(

به مهني علت اب توجه به زاين و آسيب زايد مصرف سيگار براى سيگارى و كساىن كه در حميطهاى بسته در جوار 
 شيدن سيگار ابوى جمبور به استنشاق دود سيگار هستند، ك
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(. آمار و ارقام حاكى از آن است كه مصرف سيگار در بني 9استناد به معيارهاى مذهىب ممنوع و حرام شده است )
 (.4، 11دانشجواين در كشورهاى خمتلف در حال افزايش است )

هاى فرهنگى و تربيىت از امهيت جواانن اب در نظر گرفنت زمينهلذا مطالعه پريامون عوامل مرتبط اب مصرف سيگار در 
 اى برخوردار است.ويژه

درصد دانشجواين دخرت  5 /8درصد دانشجواين پسر و  40 /1اب توجه به تعريف سازمان هبداشت جهاىن، 
 (.10كشند )درصد هر روز سيگار مى 4 /5سيگارى هستند، كه در جمموع 

اگر چه مصرف سيگار در دانشجواين پسر كمى بيشرت از دخرتان است، وىل اختالف آن ايفته در كشورهاى توسعه
كشند درصد دانشجواين دخرت سيگار مى 30درصد پسران و  38كه حدود طورىدر حد قابل توجهى نيست به

(. اب 12( و اي حىت در برخى مطالعات احتمال دوام استعمال سيگار در دخرتان بيشرت از پسران بوده است )4)
درصدى نيز درخور توجه است.  6توجه به قبح كشيدن سيگار توسط دخرتان جوان در فرهنگ ايراىن، حىت مصرف 

اى كه در سالگى بود كه در مطالعه 18و در دخرتان  17در اين مطالعه، ميانه سن شروع مصرف سيگار در پسران 
درصد آانن  50(. به عبارت ديگر شايد بتوان گفت 4دانشجواين آمريكا به عمل آمد نيز ارقام مشابه بدست آمد )

ريزى براى پيشگريى از مصرف اند و اين موضوع امهيت برانمهپس از امتام حتصيالت مدرسه، سيگار را شروع كرده
 منايد.سيگار در مقاطع دانشگاهى را گوشزد مى

طور هاى مذهىب داشتند بهليتبراساس حتليل يك متغريه، مصرف سيگار در كساىن كه مشاركت بيشرتى در فعا
درصد كساىن كه مطالعه قرآن در حد زايدى داشتند سيگار  13 /7طور مثال (. به1دارى كمرت بود )جدول معىن

درصد بود و به مهني ترتيب در مورد  43 /9خواندند كه اين رقم در كساىن كه اصال قرآن منىكشيدند درحاىلمى
رفتند رفتند و كساىن كه اصال منىابر به مسجد مىاى يكدر كساىن كه بيش از هفتهها مسجد رفنت نيز شيوع سيگارى

 اى كه در آمريكا نيز به عملدرصد بود. در مطالعه 34 /1و  15 /6به ترتيب 
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 CARDIA( و در13اشت )آمد در افرادى كه مراجعه بيشرتى به كليسا داشتند، مصرف سيگار شيوع كمرتى د
study ( 7نيز مهني روند ديده شد.) 

(. 2كننده استخراج گرديد )جدول اب استفاده از رگرسيون جلستيك چند متغريه دو عامل خطر و دو عامل حمافظت
كه طورىداد، بهبرابر افزايش مى 5 /6عامل اصلى خطر مصرف سيگار در دوستان بود كه احتمال مصرف سيگار را 

ابخت. در مطالعات ديگرى كه روى جواانن به عمل سيگار در والدين و برادر و خواهر در برابر آن رنگ مى مصرف
(. البته ابيد متذكر شد  15، 14تر بوده است )آمده است، نقش دوستان از والدين و برادر و خواهر به مراتب قوى

دن است اي انشى از انتخاب گروه مهسان در كه مشخص نيست كه آاي اين موضوع به سبب أتثري رفتار سيگار كشي
كننده نيز به ترتيب قدرت عبارت بود از مناز (. دو عامل حمافظت16آموزان اي دانشجواين سيگارى است )دانش

 خواندن و برخوردارى از منرات ابال.

ريسك كمرتى از مصرف  مطالعه جمزاىي كه توسط كوئينگ و مهكاران مورد بررسى قرار گرفت نيز در متديّنني اب 26در 
عقايد مذهىب سبب تقويت  -1شود: (. داليل متفاوتى براى اثر حمافظىت مذهب مطرح مى6سيگار مهراه بود )

احساس تعلق به يك طبقه معترب كه  -2(؛ 7شود )آور مىمكانيزمهاى انطباقى و فائق آمدن بر پيشامدهاى اضطراب
شود كه از تعادل روحى بيشرت برخوردار ابشند و نگرش آهنا نسبت داراى ارزشهاى مطلوب اجتماعى است، سبب مى

أتكيد متوليان مذهىب اسالمى بر حرام بودن مصرف سيگار به علت آسيب رساندن  -3(؛ 17تر شود )به مواد منفى
 (.9كننده است )به خود و اطرافيان نيز از داليل حمافظت

توان به گريى مذهىب بودن اشخاص اب توجه به چندبعدى بودن منىحمدوديت اصلى اين مطالعه آن است كه براى اندازه
هاىي مهچون رفنت به اماكن مذهىب و مناز خواندن از چند شاخص حمدود بسنده منود، اگر چه كه استفاده از شاخص

 ابشند.هاى رايج مىمجله شاخص
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هاى مذهىب داشتند نسبت به بقيه ا در افرادى كه مشاركت بيشرتى در فعاليتهدر جمموع فراواىن نسىب سيگارى
 خواندند ريسك سيگارى بودن كمرت بود.ويژه در كساىن كه مناز مىدانشجواين كمرت بود و به

 تقدير و تشكر:

م پزشكى  هاى مركز حتقيقات علوم اعصاب دانشگاه علو مورد تصويب و محايت 82 -22مشاره ع/ پژوهش مذكور به
وسيله از كرمان و مركز حتقيقات مجعيت وابسته به معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى كرمان قرار گرفت. بدين

 آيد.محايتهاى مراكز مذكور كمال سپاس و امتنان به عمل مى
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 هبداشت و پيشگريى از منظر قرآن، سنت و طب

914مرمي رجنرب
 

 چكيده

مستحب ذكر  واجب و ام ايدين اسالم مهواره أتكيد فراواىن در مراقبت از روح و جسم داشته است. هر حالل و حر 
قهى دورى فه زابن اي ب شده در قرآن و سنت مهه براى پيشگريى بوده است؛ پيشگريى از بيماريهاى روحى و جسمى

برسد و درگري  ان بودنى انسك به درجات متعاىل و هدف اصلاى اپاز گناه ات انسان بتواند اب جسمى سامل و انديشه
ود خود، بر انه معبحكيم هاى جسمى و روحى اين دنيا نشود. اين انسان است كه اب انفرماىن از دستوراتانراحىت

 فرمايد:كند. خداوند متعال در قرآن مىخود ظلم مى

 دى رسد از نفس توست."" هرچه از انواع نيكوىي به تو رسد از جانب خداست و هر ب

 .علم پزشكى روز نيز" پيشگريى هبرت از درمان است" را سرلوحه كار خود قرار داده است

 ترين راه مراقبت از خود است.ترين و ساملكه اين عاقالنه

در چند  قاله راظور مى هبداشت و پيشگريى، از منظر قرآن و سنت و طب است. براى اين منمقاله حاضر درابره
ها در اسالم را كىخورا  ام؛ خبش اول مربوط به تغذيه و هبداشت است كه حكمت ممنوع بودن برخىتنظيم كرده خبش

ثري آن در روح دى و اتشت فر هاى اخري پزشكى مورد حبث قرار داده است. خبش دوم، مربوط به هبدااب توجه به ايفته
 كند.يفا مىهمى امارد كه در سالمت فرد نقش ابشد. و خبش آخر اختصاص به هبداشت حميط دو جسم انسان مى

ه بر ما لق يگانمت خابرمي حقانيت اسالم و قرآن و عظهر چقدر بيشرت به حكمت اين ابيدها و نبايدها پى مى
 آورمي.شود و اب متام وجود سر تعظيم در برابرش فرود مىآشكارتر مى

______________________________ 
 ن و ادبيات انگليسى.(. دانشجوى رشته زاب1)
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 هاى كليدى:واژه

 هبداشت، پيشگريى، قرآن

 مقدمه:

ى قرآن سخناىن است كه در كالس درس هيچ قرآن كتاب آمساىن و فوق بشرى و راهنماى متام انساهناست. آيه آيه
 كند.آموخت و هر آيه از قرآن ما را به شناخت خود و حميط اطرافمان آشناتر مىتوان استادى منى

خداوند در بسيارى از آايت به تقوا و ترس از پروردگار اشاره دارد و در رواايت و سنت نيز به تقواى اهلى أتكيد شده 
فرمايد: پروردگار خود اوند مىاست. در واقع هدف از دستورات اهلى آن است كه در انسان روحيه تقوا پيدا شود. خد

هاى پيشني واجب شده، شايد تقوا پيشه  فرمايد: روزه بر مشا و امترا بپرستيد شايد تقوا پيدا كنيد. و در جاىي مى
كند. پيشگريى نه تنها براى سالمت و هبداشت جسم، بلكه براى كنيد. اين امر امهيت پيشگريى و مراقبه را بيشرت مى

 ابشد.نيز بسيار ضرورى مى اپكى و آرامش روح

امروزه علم پزشكى نيز به صراحت اين مطلب كه" پيشگريى هبرت از درمان است" را سر لوحه كار خود قرار داده 
ابشد. اما در اين مقاله بيشرت ى زندگى سامل مىاست. پس دقت در متام امور زندگى و مهواره مراقب بودن، الزمه

 م مد نظر است.هبداشت و پيشگريى در سالمت جس

 هبداشت تغذيه:

آايت متعددى در مورد دقت در غذا و انتخاب غذاى اپك و طيب انزل شده است. از مجله اين آايت بدين شرح 
 ابشد:مى

، 114، حنل 69، انفال 4 -5، مائده 172، بقره 51، مومنون 157 -160، اعراف 88، مائده 168بقره 
كند و جالب اينجاست كه خود را به استفاده از روزى اپك دعوت مى. خداوند در اين آايت بندگان 32اعراف 

دهد كل مردم را نيز به خوردن آنچه در زمني، اپك و حالل است عالوه بر اينكه مؤمنان را مورد خطاب قرار مى
 آورد:كند. در واقع خداوند اب نزول اين آايت يك رژمي غذاىي براى متام انساهنا مىدعوت مى

 كند.ت سفارش به خوردن غذاى اپك و طيب و حالل مىدر برخى آاي
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ها را بر عضى غذاردم بدهد كه غذاى اپك را بر خود حرام نكنند. )در زمان جاهليت، مدر برخى ديگر دستور مى
 كردند و اين امر عموميت پيدا كرده بود.(خود حرام مى

 ز:ارتند ها را حترمي فرموده است از مجله اين آايت عبان بعضى خوراكىدر برخى آايت نيز خورد

 كه اب عبارات مشابه آمده است.  3، مائده 173، بقره 115، حنل 145انعام 

 ابشند.گوشت مردار، خون و خوك از مجله اين حمرمات مى

 «خداوند تنها )گوشت( مردار و خون و گوشت خوك و ... را حرام كرده است.»

فرمايند:" حرام شدن مردار براى آن است كه ابعث فساد بدهنا است و نيز براى اين است كه ابعث رضا )ع( مى امام
كند و ابعث بد اخالقى، قساوت قلب و از بني رفنت مهر و عطوفت اجياد صفرا است. خوردن مردار بدن را بدبو مى

خورد از كشنت فرزند و پدر و رفيق خود اميىن ىتوان در مورد شخصى كه گوشت مردار مشود. ات آجنا كه منىمى
915داشت.

 

اند وجود هورمون رشد و اپدتن و كلسرتول در گوشت خوك براى بدن و اما در مورد گوشت خوك كه امروزه درايفته
انسان بسيار مضر است. بر اثر هورمون رشد ابال در گوشت خوك، فرد مبتال به چاقى مفرط و ابلطبع عوارض بعد از 

916شودى مىچاق
 

كه شخصى از امام صادق )ع( پرسيد: خداوند چرا خون خوردن را حرام كرده است؟ امام در مورد خون مهني بس
فرمودند: زيرا خوردن آن ابعث قساوت قلب و رفنت مهر و عاطفه است و ابعث بوى تعفن بدن و تغيري رنگ چهره 

917شود.مى
 

ين آيه خداوند در ا سوره اعراف است، 31امهيت دارد آيه  آيه ديگرى كه در مورد هبداشت جسم و جان بسيار
 فرمايد:مى

 «َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا إِنَُّه ال ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ »

______________________________ 
 .165، ص 65(. حبار االنوار، ج 1)
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Reflections on the Medical Miracles of the Holy Quran, Dr. Sharif Kaf Al Ghazal. 
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(2.) 

Reflections on the Medical Miracles of the Holy Quran, Dr. Sharif Kaf Al 
Ghazal. 

 .162، ص 65(. حبار االنوار، ج 3)
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 «خبوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد كه خداوند اسرافكاران را دوست ندارد.»

مانند  روى در كميت و كيفيت و بيهوده گرائى و اتالف و" كلمه اسراف كلمه بسيار جامعى است كه هرگونه زايده
رسد، اما امروزه اثبت شده است كه شود. آنچه در آيه فوق آمده است گرچه بسيار ساده به نظر مىآن را شامل مى

يكى از مهمرتين دستورات هبداشىت مهني است، زيرا حتقيقات دانشمندان به اين نتيجه رسيده كه سرچشمه بسيارى از 
ماند، اين مواد اضاىف هم ابر ده در بدن انسان ابقى مىبيماريها، غذاهاى اضاىف است كه به صورت جذب نش

ها و بيماريها، لذا اى است براى انواع عفونتسنگيىن است براى قلب و ساير دستگاههاى بدن، و هم منبع آماده
918براى درمان بسيارى از بيماريها، خنستني گام مهني است.

 

 :مجله اين آايت بدين شرح است خوراكى ديگرى كه در قرآن از آن ايد شده ميوه است. از

 .21 -20، واقعه 42، صافات 57يس آيه 

المىت ايد سريها و بيما در سنت نيز احاديث بسيارى در فوايد مصرف ميوه آمده است. و از آن براى پيشگريى از
 شده است. و اما اينكه آاي ابيد ميوه را قبل از غذا خورد اي بعد از آن؟

كنند، آهنا معتقدند  نويسد: پزشكان خوردن ميوه قبل از غذا را توصيه مىه خود چنني مىدكرت شريف الغزال در مقال
 919كه انسان ابيد ابتدا مواد سريع اهلضم مثل ميوه را خبورد ات دستگاه گوارشى براى هضم غذاى اصلى آماده شود.

 قرآن نيز ميوه را قبل از گوشت )غذاى اصلى( ذكر كرده است:

 «وع كه مايل ابشند، و گوشت پرنده از هر نوع كه خبواهندهاىي از هر نميوه»

 خوارى از نظر امام ابقر )ع(:شراب: آاثر سوء شراب

                                                           
 با تلخيص. 147، ص 2(. تفسير نمونه، ج 1)  918
919  (2.) 

Reflection on the Medical Miracles of the Holy Quran, Dr. SharifKaf Al Ghazal 



______________________________ 
 اب تلخيص. 147، ص 2(. تفسري منونه، ج 1)

(2.) 

Reflection on the Medical Miracles of the Holy Quran, Dr. SharifKaf Al 
Ghazal 

 

 218، ص: 3موعه مقاالت قرآن و طب، ججم

آورد، مردانگى و انصاف و مروتش را انبود پرست است، شراب برايش رعشه بدن پديد مىدائم اخلمر مانند بت»
منايد حىت ريزى و زان مىكند، شراب است كه شراخبوار را وادار بر جسارت بر نزديكان و اقوام و خويشان و خونمى

 .920دهد و شراب واداركننده به هر نوع شر و اعمال ضد انساىن استتوجه اجنام مىكار را ىب  در هنگام مسىت اين

كند و اگر زن و % عوارض الكليسم حاد را به فرزند خود منتقل مى35" كسى كه در حني انعقاد نطفه مست است 
نريوى عقالىن و روحى  شود و كودكاىن كه فاقدمرد هر دو مست ابشند صددرصد عوارض حاد در بچه ظاهر مى

% بوده است. و كودكاىن كه هنگام تولد 75% و از پدران الكلى نيز 75اند اند و از مادران الكلى به دنيا آمدهبوده
921% است.45% و از مادران الكلى 6تواانىي زندگى را ندارند از پدران الكلى 

 

 هبداشت و طهارت بدن،

 وضو:

كند. مهمرتين شوند پيشگريى مىهاى گوارشى كه به دليل آلودگى دستها عارض مىوضو" از ابتال به بسيارى از بيماري
[، مسموميتهاى غذاىي( معروفند. اتثري اين بيماريها، بيماريهاى عفوىن )مثل واب، تيفوئيد، التهاابت معوى ]معدوى

ن. زدودن آلودگى مثبت بر فعاليت دستگاه گردش خون و نشاط ايفنت شخص به دليل حتريك اعصاب و ماساژ بد
922هاى بدن و فراهم شدن شرايط مساعد براى فعاليت پوست

 

بنا بر رواايت، آب وضو مستحب است سرد و اپك ابشد و در حني وضو، آب در دهان مضمضه )در دهان  
گردانيدن( و استنشاق )آب در بيىن كردن( شود. و قبل از وضو دنداهنا مسواك شود. اين كار در هبداشت دهان و 

                                                           
 .164، ص 65(. بحار االنوار، ج 1)  920
 .74، ص 2(. تفسير نمونه، ج 2)  921
 .129 -128(. همان، ص 3)  922



گردد. بنابراين فرد از بروز دان مفيد است. و اب اين كار ميكروهباى جمراى تنفسى زدوده و جمراى تنفسى اپكيزه مىدن
 ماند.بيماريهاى متعدد تنفسى در امان مى

______________________________ 
 .164، ص 65(. حبار االنوار، ج 1)

 .74، ص 2(. تفسري منونه، ج 2)

 .129 -128(. مهان، ص 3)

 219، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 غسل:

ن در بدن آام اثر كه مت" خارج شدن مىن از انسان، يك عمل موضعى نيست )مانند بول و ساير زوايد( بدليل اين
شانه نين خود اروند و هاى تن به دنبال خروج آن در يك حالت سسىت خمصوص فرومىگردد و متام سلولآشكار مى

عصاب نباتى اسلسله  ان دومتام اجزاى بدن است توضيح اينكه: طبق حتقيقات دانشمندان در بدن انس اتثري آن روى
اىي در هگاهى جراين  اتيك.كند، اعصاب مسپاتيك و اعصاب اپرامسپهاى بدن را كنرتل مىوجود دارد كه متام فعاليت

نسى( است  جوج لذت سم )اها مسئله ارگااينزند از مجله اين جر دهد كه تعادل اين اعصاب را به هم مىبدن رخ مى
( بر اعصاب مزكنندهاب تر گريد در اين موقع سلسله اعصاب اپرامسپاتيك )اعصكه معموال مقارن خروج مىن صورت مى

 خورد.گريد و تعادل به شكل منفى به هم مىمسپاتيك )اعصاب حمرك( پيشى مى

رفته را أتمني كند متاس آب اب بدن است ار وادارد و تعادل ازدستتواند اعصاب مسپاتيك را به كاز مجله امورى كه مى
شود و تعادل اين دو دسته اعصاب در روى متام اعضاى بدن به طور حمسوس ديده مى« ارگاسم»و از آجنا كه اتثري 

 خورد دستور داده شده است كه پس از آميزش جنسى اي خروج مىن متام بدن اب آب شستهسراسر بدن به هم مى
923شود.

 

 ممنوعيت استمناء:

گردد، صورت رنگ اصلى خود خنستني نتيجه عادت به اين كار شنيع اين است كه قوت و شفافيت چشمها زائل مى
هاى مبتالاين به اين كار هوش و ذكاوت اوىل ديده نشده و حالت  شود، در نگاهدهد و پژمرده مىرا از دست مى

شود بعد از آن سسىت و كبودرنگى احاطه مىهاى  گردد. چشمهاى آهنا اب حلقهگرفتگى در سيماى ايشان ظاهر مى
شود. نقصان حافظه، خراىب اشتها، مشكل شدن هضم، تنگى نفس، تغيري تنبلى در ساير اعضاى خمتلف مشاهده مى

                                                           
 به بعد با تلخيص. 284، ص 4(. همان، ج 1)  923



گريى از نتايج شوم ابتالى به اين طور غري قابل توضيح، حساد، غم و كدورت، ماليخوليا و گوشهاخالق و مزاج به
924احنراف جنسى است.

 

 پيامرب اكرم )ص( فرمودند:

______________________________ 
 به بعد اب تلخيص. 284، ص 4(. مهان، ج 1)

 .63 -62دارو، ص (. اسالم پزشك ىب2)

 220، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 «كشاند.منايد و به آتش جهنم مىبپرهيز از استمناء زيرا آن مشا را مريض مى»

آورد. آيت اّلّل دستغيب تنها آاثر فردى دارد بلكه مشكالت اجتماعى نيز براى فرد به وجود مىاين عمل زشت نه 
آيند، حال ابر مىكند، جبون )ترسو( و ىبنويسد:" اين عمل، مبتالاين را به ضعف قواى شهواىن دچار مىمى

 در اثر مبتال شدن به جلق بسا اشخاصى هستند كه در عنفوان جواىنشود. چهشهامت و درسىت از آهنا سلب مى
شوند كه معتادين به ترايك و شريه در مقابل آانن شري نرى )استمناء( چنان دچار ضعف قواى روحى و جسمى مى

925آيند.مشار مىبه
 

 ابزى )لواط(:جنسهم

 خداوند در آايت متعددى اين عمل زشت را سرزنش و ممنوع كرده است:

از اين عمل زشت به بدى  28 -29و عنكبوت  80 -81، اعراف 77 -79، هود 54 -56هاى منل در سوره
 كند.ايد مى

بريه حمسوب ناهان كگه از  در فقه اسالم نيز اب توجه به آايت قرآن و سنت احكامى صادر شده است. از مجله اينك
 شود.مى

مجله سيفليس، سوزاك و  زايهناى هبداشىت اثبت شده از لواطى بسيار است از مجله: انتقال كليه امراض آميزشى از
سست شدن عضالت مقعد و از دست دادن كنرتل قضاى حاجت، لذا ممكن است مدفوع شخص بدون اراده از او 

 خارج شود.

                                                           
 .63 -62دارو، ص (. اسالم پزشك بى2)  924
 .313 -312، ص 2(. گناهان كبيره، ج 1)  925



مسئله ابعث  و مهني نيست طورى كه تصور كند كه مردانعكاس رواىن و حتت أتثري قرار گرفنت شخص )مفعول مرد( به
توان بيمارى ها مىبيماري ن اينشود. كه از مهمرتيردد و دچار بيماريهاى رواىن مىگاجياد اختالالتى در رفتار وى مى

 مازوخيسم و ساديسم را انم برد.

 امهيت هبداشت حميط:

يز أتكيد دارد. نراف او يط اطاسالم عالوه بر اينكه بر هبداشت و اپكيزگى خود فرد امهيت قائل است بر اپكيزگى حم
 فرمايد:خداوند مى

______________________________ 
 .313 -312، ص 2(. گناهان كبريه، ج 1)

 221، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 «خانه مرا براى طواف حاجيان و منازگزارن و ركوع و سجودكنندگان اپك و اپكيزه دار.»

تواند دو ى مىگو اين اپكيز  كند.  اپكيزهدهد كه خانه كعبه را براى عبادت خداوند در اين آيه به ابراهيم )ع( دستور مى
 ادى.مجناست  ر نوعپرسىت و ديگرى اپك كردن از همعىن داشته ابشد. يكى اپك كردن خانه خدا از شرك و بت

 در احكام نيز قوانني خاصى براى مساجد و مكان منازگزار آمده است.

طور مسجد جنس شود بر مهه الزم است به مثال جنس كردن مساجد از نظر اسالم جايز نيست. و اي اينكه هرگاه
926واجب كفائى جناست را برطرف كنند.

 

 فرمايند:كنند. در چند حديث مىپيامرب اسالم نيز بر اپكيزگى حميط توصيه مى

 ه را در خانه و حميط زندگى خود نگاه نداريد كه حمل آرامگاه شيطان است.زابل -

 ت.ساخانه عنكبوت در منازل مشا خانه شيطان  -

927شود.غبار را حركت و انگيزش ندهيد چراكه ابعث توليد تنگى نفس مى -
 

 گرداند. نشاط مىا نيز ابوان ر آورد روح و ر زندگى در حميطى سامل و دلباز عالوه بر اينكه جسمى سامل به ارمغان مى

                                                           
 .159(. توضيح المسائل، آيت اّلل  شيرازى، ص 1)  926
 .159(. پژوهشى در اعجاز قرآن، به نقل از فلسفه احكام، ص 2)  927



 مناز و سالمىت جسم و روح:

 كند.ىمب دعوت شمناز  مجله منازهاى پنجگانه ايخداوند در چندين جاى قرآن، مؤمنني را به خواندن مناز از 

 فرمايند:امام صادق )ع( مى

928دارى را ببازد.زندهمناز شب را فرومگذار، زيرا ابزنده است كسى كه شب
 

 فرمايند:رسول اكرم )ص( در حديثى مى

929اند و اصحاب و عبادهتاى شبانه.شريفان امت من حامالن قرآن
 

______________________________ 
 .159(. توضيح املسائل، آيت اّلّل شريازى، ص 1)

 .159(. پژوهشى در اعجاز قرآن، به نقل از فلسفه احكام، ص 2)

 (. ميزان احلكمه.3)

 (. وسايل الشيعه.4)

 222، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 اند.ردهصيه كبيدار شدن براى مناز شب را تو  ائمه اطهار و بزرگان دين مهواره زود خوابيدن و زود

ابشد و ب مىشز نيمه اقبل  اند كه هبرتين وقت براى خوابيدن چندين ساعتاب توجه به حتقيقات دانشمندان درايفته
 ابشد.هريك ساعت خواب قبل از نيمه شب برابر اب چندين ساعت خواب بعد از نيمه شب مى

و ود در جرتين حد خشود كه اين گاز هر روز موقع صبح به بيشاط انسان مىابعث شاداىب و نش o 3گاز اوزون
 شود.رسد و اب طلوع آفتاب انپديد مىزمني مى

هاى ليتن هورمون فعا( به هنگام صبح بيشرتين حد ترشح خود را در خون دارد. ايCortisolهورمون كورتيزول)
 بح انسان نشاط وصز مناز ان بعد برد. بنابرايدرصد قند خون ابال مىدهد و انرژى بدن را اب افزايش بدن را افزايش مى

 شاداىب الزم براى شروع فعاليتهاى روزانه را دارد.

                                                           
 (. ميزان الحكمه.3)  928
 وسايل الشيعه.(. 4)  929



وساز بدن و تنظيم قند خون و واكنش در برابر ترس و ... نقش بعالوه هورمون مالتونني، كه در تنظيم رشد و سوخت
دهد، تنها در شب و در اپسخ به اتريكى بر ميكروهبا و ويروسها افزايش مىسزاىي دارد مهچنني مقاومت بدن را در برابه

930شود.ترشح مى
 

 ن انسان چقدر برينكه ايبرمي و ادانيم بر انداىن خود بيشرت پى مىحتمل. هر قدر بيشرت مىسخن بسيار است و قلم ىب
 بادا گمراه شود.رد ات مىن داركت او فراميچنني مراقب اوست و حىت بر كوچكرتين حآفريدگار بزرگش عزيز است كه اين

ل رمحت، يبا رسو چه ز  زندگى سامل و شاداب را ابيد در قرآن و اهل بيت جست جز اين جاى ديگر رفنت خطاست و
رسول  ع خدا وت مطيايبيم كه چقدر خوب اسما را به پريوى و متسك از اين دو دعوت كرده است. اينك در مى

 ق او بودن. چرابزرگوار او و واراثن برح

______________________________ 
 (. اسرار پزشكى مناز شب، اب تلخيص.1)

 223، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

راى انسان ه چيز بچداند كه كه خداوند بزرگ از فطرت بشر آگاه است زيرا او خود خالق آن است. پس او هبرت مى
 مايه آرامش و رستگارى خواهد بود.

 ع:مناب

 ش. 1362فتخاراين، سيد جواد، قرآن و علوم روز، ا -1

 ش. 1373دارو، ازى، امحد، اسالم پزشك ىبامني شري  -2

 ش. 1350نژاد، دكرت سيد رضا، اولني دانشگاه و آخرين پيامرب، اپك -3

 ق. 1404بد احلميد و دكرت امحد قرقوز، طب در قرآن، ترمجه على چراغى، عدايب، دكرت  -4

 ش. 1361دستغيب، شهيد عبد احلسني، گناهان كبريه،  -5

 ش. 1385لسى، عالمه حممد تقى، حبار االنوار، جم -6

 ش. 1373كارم شريازى، آيت اّلّل انصر، تفسري منونه، م -7

                                                           
 (. اسرار پزشكى نماز شب، با تلخيص.1)  930



 ش. 1385كارم شريازى، آيت اّلّل انصر، توضيح املسائل، م -8

 ش. 1380علمى قرآن، ضاىي اصفهاىن، دكرت حممد رضا، پژوهشى در اعجاز ر  -9

 ش. 1384فارى، حممود، اسرار پزشكى مناز شب، غ -10

 224، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 امهيت هبداشت و پيشگريى قبل از درمان از ديدگاه قرآن و سنت

934، رضا حممدزاده933سيد محيد حسيىن 932، دكرت حممد حسن احرامپوش931شاهىداود حسني
 

 چكيده

 مقدمه:

ر زندگى در مهم، بسيا هبداشت عامل اصلى پيشگريى از بيماريها است. مساله هبداشت و درمان از مسائل رعايت
ه و براى آن مهيت داداابشد نيز به آن سونگر مىرو اسالم كه ديىن كامل و مههجانداران بويژه انسان است. ازاين

فراواىن در  اىهبه اشاره اسالمى نظر بيفكند، جايگاه خاصى را در نظر گرفته است. هر انسان آگاهى كه به متون
 .ن استنظر اسالم نسبت به سالمىت جسم و روح انسامنايد كه نشانگر دقتزمينه فوق برخورد مى

اان برخوردار روحى تو  وم و به كار بسنت آهنا، انسان را از جسم درماىن اسال -بنابراين، شناخت فرامني هبداشىت
 واند مراحل تكامل اىل اّلّل را طى منايد.تسازد و به آساىن مىمى

)ص( و اهل  ىب اكرمديث نتوان مرورى بر كتاب وحى )قرآن( و سخنان و احابراى پى بردن به امهيت اين موضوع مى
 بيت ايشان در توجه به اپكى و اپكيزگى و ارائه قوانني هبداشىت داشت.

 ابشد.نت مىسآن و ى قبل از درمان از ديدگاه قر هدف از نگارش اين مقاله بررسى امهيت هبداشت و پيشگري 
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 روش بررسى:

قرآن، متون و مقاالت معترب و ساير منابع، اى، اين بررسى نوعى پژوهش مرورى بوده كه اب استفاده از منابع كتاخبانه
 امهيت هبداشت و پيشگريى قبل از درمان از منظر قرآن و سنت بررسى گرديده است.

 نتايج:

اشاره خداوند در سه سوره از كتاب مبينش )يونس، اسراء، فصلت( و مهچنني سخنان و احاديث نىب اكرم )ص( و 
ى و قوانني هبداشىت مهه حاكى از آن است كه مساله هبداشت و سالمت ائمه عليهم الّسالم در ابب طهارت، اپكيزگ

ابشد و خداوند مهرابن در قرآن جميد نسبت به عنوان يكى از حقوق مسلمه آهنا در دين مبني اسالم مطرح مىمردم به
م و جان را از گاه جسكنند و به هبداشت تن و روان توجه دارند و عرصهآانن كه طهارت ظاهر و ابطن را رعايت مى

 دارند اعالم عشق و حمبت منوده.ها اپك نگاه مىمتام آلودگى

 گريى:نتيجه

برمي كه مكتب اسالم و به عبارت ديگر آئني وحى رعايت هبداشت عامل اصلى پيشگريى از بيماريها است و پى مى
و طهارت و ارائه قوانني  )قرآن كرمي( و سخنان نىب اكرم )ص( و اهل بيت ايشان در توجه به اپكى و اپكيزگى

آور العاده شگفتنظري و فوقهبداشىت، از نظر ظرافت، لطافت ترغيب و تشويق به رعايت آهنا، در ميان متام مكتبها ىب
 است.

 هاى كليدى:واژه

 هبداشت، اسالم، قرآن، سنت

 مقدمه:



، به اين معنا كه ابتدا ابيد فضاى شودرا شامل مى« اجياد»و « رفع»هبداشت در مفهوم و معناى كلى خود دو جنبه 
منطق اپك منود و سپس اب دادن آگاهى و بينش آهنا را ذهىن افراد را از خرافات و وابستگى به سنتهاى انمعقول و ىب

عادات و رفتارهاى متكى به دانش و دليل، ابرور كرد ات اب شناخت علل مشكالت جسمى، رواىن « اجياد»در جهت 
شان به نسبت به اتمني و حفظ سالمت زندگى دنيوى خود و جامعه« پيشگريى»نند از طريق و اجتماعى خويش بتوا

 (.4فكر و عمل پردازند )
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امروزه موضوع هبداشت و ضرورت حفظ آن از چنان امهيىت برخوردار گرديده كه ميزان هبداشت هر جامعه يكى از 
كه اصطالحات و طورىاند بهابشد و موضوعات هبداشىت گسرتش وسيعى ايفتهعه مىهاى رشد آن جامشاخص

هبداشت  »، «هبداشت خانوادگى»، «هبداشت تغذيه»، «هبداشت اجتماعى»، «هبداشت رواىن»موضوعاتى مانند 
رايج گرديده و هريك داراى حيطه ختصصى « هبداشت مسكن»و « هبداشت حميط»، «هبداشت اقتصادى»، «كار

 ابشد. اما ابيد ديد كه دين اسالم به اين موضوع مهم چگونه نگريسته است.ود مىخ

در اسالم، بر موضوع هبداشت و نظافت أتكيد فراوان شده و رساترين تعبري ممكن را در اين زمينه به كار برده و 
ش )يونس، اسراء، فصلت( نظافت را جزئى از اميان و الزمه آن معرىف كرده است. خداوند در سه سوره از كتاب مبين

قرآن را براى مؤمنان شفاخبش جان و دل خوانده است، لذا قرآن را براى مؤمنان ابيد كتاب بشارت و اميد و كامياىب 
(. سخنان نىب اكرم 4و راههاى حفظ تندرسىت را در آن جستجو كرد )« هبداشت»و سالمت دانست و آئينهاى 

و اپكيزگى و طهارت و ارائه قوانني هبداشىت نيز بر موضوع امهيت هبداشت )ص( و اهل بيت ايشان در توجه به اپكى 
 گذارد.در اسالم صحه مى

 روش بررسى:

اى، قرآن، متون و مقاالت معترب و ساير منابع، اين بررسى نوعى پژوهش مرورى بوده كه اب استفاده از منابع كتاخبانه
 ن و سنت بررسى گرديده است.امهيت هبداشت و پيشگريى قبل از درمان از منظر قرآ

 نتايج:

اى براى موضوع هبداشت و پيشگريى قبل از درمان قائل است. مهانطور كه گفته شد دين مبني اسالم امهيت ويژه
داند. در واقع يكى از اسالم بر موضوع هبداشت و نظافت أتكيد فراوان داشته ات جاىي كه نظافت را جزئى از اميان مى

م، تشويق انسان به رعايت اپكى در ابعاد گوانگون زندگى است، زيرا خواسته ذاتى و فطرى هر هاى دين اسالويژگى
 هاى جسمى و روحى است. اسالم اب قرار دادن نظافت در برانمه عبادى هرانسان دورى از آلودگى
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 هبداشت و اپكيزگى را رعايت كند و از آلودگى برحذر ابشد. فرد مسلمان، در او انگيزه الزم اجياد منوده است ات

عالوه بر أتكيد اسالم به رعايت هبداشت فردى، موضوع هبداشت ابزار و لوازم آن نيز مورد توجه قرار گرفته است ات 
در ظروف غذاخورى و آشاميدىن، لباس و ساير لوازم نيز هبداشت رعايت شود. وجود صدها دستور واجب و 

 ابشد.اسالمى در اين زمينه، شاهد گوايىي بر اهتمام اسالم به موضوع هبداشت مى مستحب

 عنوان يك عبادت در اسالم:هبداشت عمومى به

 االعمال ابلنيات:

هر عملى كه نيت اداى وظايف و خدمت به جامعه مسلمني و رفع مشكلى از مشكالت مردم اجنام شود عني عبادت 
ز به بدن سامل و نريومند دارد ات در اجنام وظايفش موفقرت ابشد و چنني است كه است اب اين بينش هر فردى نيا

نياز ساخنت جامعه اسالمى از بيگانگان و هبداشت عمومى و آموزش هبداشت و ارائه خدمات هبداشىت اب نيت ىب
ني اساس شود و بر مهارتقاء سطح سالمت در جامعه مسلمني و حفظ جان و سالمت انساهنا عبادت حمسوب مى

شود، گامى در مسري عبادت و جلب رضاى خداوند متعال است و هر عملى  هر قدمى كه در اين مسري برداشته مى
 شود.شود جزئى از اين عبادت بزرگ حمسوب مىكه در طى اين طريق در جهت رسيدن به هدف اجنام مى

عنوان يكى از بينيم كه مسئله سالمت مردم بهمى خبش اسالم به خوىباب نگاهى كواته و گذرا بر تعاليم ارزنده و حيات
حقوق مسلمه آهنا در يك نظام مبتىن بر مباىن اسالم مطرح و مورد توجه است لذا در قانون اساسى مجهورى اسالمى 

ايران نيز ضرورت اتمني هبداشت و درمان براى آحاد ملت ايران مورد اتكيد قرار گرفته است از طرف ديگر آجنا كه 
اصول هبداشىت اب الزام شرعى مهراه ابشد، مسلمان را از زيراپ گذاشنت آن اصول در خلوت و آشكار ابزخواهد  رعايت

داشت. در اين صورت رها ساخنت فضوالت آلوده در معابر و آلوده كردن آهبا، كه موجب اجياد كانوهناى آلودگى و 
گردد و سالمت عموم جامعه را به خطر ىعفونت و آماده ساخنت حميط براى رشد و فعاليت حشرات و مگس م

 اندازدمى
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داند هر عمل كه توسط وجدان و اميان هر شخص اب اميان هنى و منع خواهد شد. از اين گذشته يك مسلمان مى
اپكسازى حميط و  ابعث آسايش ديگر مسلمني و حفظ سالمت آهنا ابشد خدمىت است در جهت رضاى خدا و از 

 عنوان يك عمل خري استقبال خواهد كرد.كمك به حفظ هبداشت عمومى به

 امهيت هبداشت از ديدگاه قرآن:

رِينَ »  (222)بقره/  «ِإنَّ اّللََّ ُيُِبُّ التَّوَّاِبنَي َو ُيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ



 (.1مهاان خداوند اهل توبه و اانبه و اهل اپكى و اپكيزگى را دوست دارد )

 امهيت هبداشت از ديدگاه پيامرب )ص(:

رسول اكرم )ص( در چند روايت بسيار مهم به ارزش اپكيزگى و طهارت اشاره فرموده كه به نظر هر صاحب نظرى از 
 عجائب مسائل اسالمى است.

 «الطهور شطر االميان»

 (55ص  5متيزى و اپكيزگى و اجياد طهارت و اپكى نصف اميان است )ميزان احلكمه، جلد 

 «اول ما ُياسب به العبد طهوره»

كشند متيزى و طهارت و اپكى اول چيزى كه در قيامت و دادگاه عدل حق، نسبت به آن از انسان حساب مى
 اوست. )ميزان احلكمه(

 «البول ىف املاء القائم من اجلفاء»

 بول كردن در آب راكد و ايستاده، جزء جفا و ظلم است.

 « تعاىل بىن االسالم على النظافه و لن تدخل اجلنه االكل نظيفتنظفوا بكل مستطعتم، فان اّللّ »

هرچه كه قدرت و توان داريد به نظافت و اپكيزه كردن برخيزيد، مهاان خداوند اسالم را بر نظافت بنا كرد و وارد هبشت 
 شود مگر هر اپك و اپكيزه.منى

 «ان ّلّل على كل مسلم من كل سبعه اايم يوما يغسل كل شئ منه»

بدرسىت كه براى خدا هر مسلماىن از هر هفت روز ابيد روزى ابشد كه هر چيزش را بشويد. )جامع االحاديث، ح 
7745( )5 ،2.) 
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 امهيت هبداشت از ديدگاه ائمه عليهم الّسالم:

 از خلق خوى انبياى اهلى است. )ميزان احلكمه( اپكيزگى« من اخالق االنبياء التنظف»فرمايند: . امام رضا )ع( مى1



شسنت ظرفها و جارو كردن آستانه خانه، « غسل االانء و كنس الفناء جملبه للرزق»فرمايند: . امام صادق )ع( مى2
 (318، ص 5ابعث جلب رزق است. )وسائل الشيعه، ج 

هركس « ىف سعه و عوىف من بلوى ىف جسدمن غسل يده قبل الطعام و بعده عاش »فرمايند: . امام صادق )ع( مى3
هاى جسمى در امان خواهد قبل از غذا خوردن و بعد از آن دستش را بشويد در وسعت زندگى كرده و از انراحىت

 (.336، ص 24بود )وسايل الشيعه، ج 

يان گوشت و هاى خود را به موقع كواته كنيد چون شيطان )ميكروب، انگل( م. حماسن خويش را شانه بزنيد، انخن4
 (.308انخن روان است )هنج الفصاحه، حديث 

 (.2031. شسنت ظرف و اپكيزگى خانه و حياط مايه غنا است )هنج الفصاحه، حديث 5

خاكروبه را پشت در جاى ندهيد « ال تووا الرتاب خلف الباب فانه ماوى الشيطان»فرمايند: . امري املؤمنني )ع( مى6
 (.6، 3، 2زيرا آن خانه شيطان است )

 گريى:حبث و نتيجه

رعايت هبداشت عامل اصلى پيشگريى از بيماريها است و علت اين نكته كه خداوند مهرابن در قرآن جميد نسبت به 
گاه جسم و جان را كنند و به هبداشت تن و روان توجه دارند، و عرصهآانن كه طهارت ظاهر و ابطن را رعايت مى

 دارند، اعالم عشق و حمبت منوده.ها اپك نگاه مىاز متام آلودگى

خداوند در سه سوره از كتاب مبينش )يونس، اسراء، فصلت( قرآن را براى مؤمنان شفاخبش جان و دل خوانده است، 
و راههاى « هبداشت»لذا قرآن را براى مؤمنان ابيد كتاب بشارت و اميد و كامياىب و سالمت دانست و آئينهاى 

 (.4، 1كرد )  حفظ تندرسىت را در آن جستجو
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كه فرد مسلمان خود را ملزم طورىمند و حتت نظام خاصى است، بهدر اسالم، نظافت و هبداشت كارى ضابطه
 عنوان يك امر شرعى و ديىن به هبداشت توجه كرده است و آن را رعايت كند.داند بهمى

ترين رهنمودهاى هبداشىت را در اختيار مردم قرار داده و آنچه امروز حتت اسالم عاىلتوان درايفت كه اب نگاهى گذرا مى
برمي كه مكتب اسالم و ابشد، مهه در رهنمودهاى اسالمى وجود دارد و پى مىهاى گوانگون هبداشت مىعنوان شاخه

توجه به اپكى و اپكيزگى و به عبارت ديگر آئني وحى )قرآن كرمي( و سخنان نىب اكرم )ص( و اهل بيت ايشان در 



نظري و طهارت و ارائه قوانني هبداشىت، از نظر ظرافت، لطافت ترغيب و تشويق به رعايت آهنا، در ميان متام مكتبها ىب
 آور است.العاده شگفتفوق

 منابع:

 قرآن كرمي -1

 .1385احلديث،  شهرى،" ميزان احلكمه"، نشر دارحممد حممدى رى -2

 ىهجرى قمر  1409، موسسه آل البيت )ع(، احلر العاملى،" وسائل الشيعه"، قمحممد بن حسن  -3

 1365بد الرمحن سيوطى،" جامع االحاديث"، هتران، دار الكتب االسالميه، عجالل الدين  -4

 1386بو القاسم اپينده،" هنج الفصاحه"، نشر بدرقه جاويدان، ا -5
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 در هبداشت و سالمت از ديدگاه قرآن كرمي نقش آب

938، داود حسني شاهى937سيد محيد حسيىن 936، دكرت حممد حسن احرامپوش935رضا حممدزاده
 

 چكيده

هاى كالمى و فقهى و فلسفى، كه بيش از هزار سال است در جامعه اسالمى قرآن كرمي برخالف روشها و انديشه
ترين اى به طبيعت و عناصر طبيعت دارد )در اين ميان، آب از عمدهالعادهاند، توجه و عنايت فوقرايج و شايع شده

ويژه قرآن كرمي، كدام به اندازه دين مبني اسالم، بهاهلى هيچ آيد(، به طورى كه در ميان اداينمشار مىعناصر طبيعت به
اند؛ تنوع موضوعى، تفصيل مباحث آب و اتكيدات قرآن به ارزش و امهيت آب، بيانگر نپرداخته« آب»به موضوع 

سويه بوده است. هدف اين پژوهش اب هدف بررسى اين حقيقت است كه توجه قرآن به طبيعت و ابالخص آب مهه
آب در هبداشت و سالمت انساهنا از ديدگاه قرآن كرمي اجنام شده است. اين بررسى نوعى پژوهش مرورى بوده  نقش 

اى، مقاالت و ساير منابع معترب الكرتونيكى و اينرتنىت كه اب بررسى آايت قرآن جميد و استفاده از منابع كتاخبانه
طور متفرق درابره آب وجود دارد و معاىن خمتلفى ز صد آيه بهافزار قرآىن املبني تنظيم گرديده است. بيش امهچنني نرم
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هم براى آب آمده است كه هركدام به ويژگى ها و نقش آب اشاراتى مستوىف دارند و گاه مسائل علمى آن را ايدآورى  
رات العاده آب و زندگى و حيات اشاره شده است امروزه بشر اب اكتشافات در كاند. در قرآن بر تقرب فوقكرده

 33داند. آب خالص از نظر شيميائى از ديگر مثل مريخ ايفنت حياط را در گرو ايفنت آب مى
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 شكده هبداشت دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.(. دانشيار و عضو هيئت علمى، رئيس دان2)

 (. دانشجوى كارشناسى هبداشت حميط دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.3)

 (. دانشجوى كارشناسى هبداشت حميط دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.4)
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مايع حيات است بلكه براى بسيارى از امراض، داروىي شفاخبش است.  جسم خمتلف تشكيل شده است كه نه تنها
دقيقا مشخص نيست كه چه خاصيىت در آب هست كه اتثريى قطعى بر بيماران، حىت اشخاص سامل و تندرست 

ابشد و داراى اند كه آب داراى يك قدرت شفاخبش خيلى نريومند مىطور مكرر تصديق كردهدارد. اما دانشمندان به
توان از: مقوى، مسكن درد، نريوخبش، مدر، معرق، مهوع، مسهل، مفيد براى نگهدارى اص درماىن است كه مىخو 

كنندگى موضعى انم برد. در رواايت اسالمى از حسآور و خاصيت ىبكننده، قاطع تب، خوابمتابوليسم، ضدعفوىن
هاى علمى و به جتربه اثبت شده  روزه در ايفتهپيامرب و امامان بر شفاخبش بودن آب سرد و گرم اشاره شده است. ام

ايبد. مهچنني خداوند آب كند و از اين طريق اعضاء داخلى بدن تقويت مىكه آب، اعصاب زير پوست را حتريك مى
را عامل و ابزار اصلى طهارت قرار داده است كه هنوز اب پيشرفت علم و تكنولوژى آب به عنوان يكى از 

اند جايگزين آن منايند. ابشد و هيچ ماده ديگرى را نتوانستهقابل توجه از ديدگاه بشرى مى هاى اصلى وكنندهاپك
امروزه اب اكتشافات علمى و پى بردن به نقش آب در حيات انسان، شفاى بيماريهاى او و نقش آب در متييزى و 

عنوان يك مسلمان به از پيش به برمي و مهچنني بيشجانبه آب در هبداشت و سالمت انسان پى مىاپكى به نقش مهه
 قرن پيش در آايت كتاب آمساىن ما، قرآن به اين موارد اشاره شده است. 14ابليم كه از خود مى

 هاى كليدى:واژه

 قرآن، آب، هبداشت، سالمت



 مقدمه:

روحها، بلندترين مهتها، ترين اكنون، سرچشمه پيدايش و سرمايه پرورش بزرگرتين و اپكقرآن كرمي، از هنگام نزول ات هم
هاى گسرتده و انگيزترين هنرها در عرصهترين معارف، نغزترين ادبيات و دلترين افكار، عاىلها، عميقاستوارترين اراده

هاى گوانگون حيات فكرى و فرهنگى و علمى و اجتماعى و ادىب و هنرى مسلماانن در مهه اكناف عامل و در حوزه
 وجود آب سامل و كاىف يكى از -هنگ و متدن اسالمى بوده است.هپنه اتريخ پرافتخار فر 
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كه بدون آن حىت تصور داشنت زندگى توام اب سالمت غري ممكن است. طورىضروريرتين نيازهاى انسان است به
سامل و كاىف است كه ابعث بروز  متاسفانه يكى از مشكالت عمده بعضى از مناطق كشور ما فقدان آب آشاميدىن

هاى كالمى و فقهى و (. قرآن كرمي برخالف روشها و انديشه2انپذيرى گرديده است )بيماريها و خسارهتاى جربان
اى به طبيعت العادهاند، توجه و عنايت فوقفلسفى، كه بيش از هزار سال است در جامعه اسالمى رايج و شايع شده

 آيد.مشار مىترين عناصر طبيعت بهاين ميان، آب از عمده و عناصر طبيعت دارد. در

اند؛ نپرداخته« آب»ويژه قرآن كرمي، به موضوع كدام به اندازه دين مبني اسالم، بهطورى كه در ميان اداين اهلى هيچبه
جه قرآن تنوع موضوعى، تفصيل مباحث آب و اتكيدات قرآن به ارزش و امهيت آب، بيانگر اين حقيقت است كه تو 

سويه بوده است. در قرآن كرمي: آب، رزق اهلى است و ابيد از آن جبا استفاده شود؛ به طبيعت و ابالخص آب مهه
كند؛ خداوند بر كننده آب آشاميدىن خداست؛ اوست كه اب آب انساهنا و حيواانت را سرياب مىپديدآورنده و انزل

سارها را بر روى زمني از آايت اهلى معرىف كرده؛ رده؛ وجود چشمهانساهنا به سبب انزل كردن آب آشاميدىن مّنت گذا
هاى متقني در هبشت توصيف كرده؛ جهنميان را از آب آشاميدىن حمروم توصيف  هاى هبشىت را يكى از هبرهچشمه

استفاده اى براى (. آب براى مسلماانن امهيت ويژه3كنند )طورى كه از هبشتيان درخواست آب آشاميدىن مىكرده، به
اند: در طهارت، وضو، غسل و غريه دارد. امام صادق )ع( آب و طهارت را كليد قرب و مناجات اب خدا معرىف منوده

روى كه چون اراده طهارت و وضو منودى چنان به سوى آب روان شو كه گوىي به سوى رمحت خداى تعاىل مى»
شاىن براى راهنماىي مردم به سوى خوان خويش مقرر خداوند تعاىل آب و طهارت را كليد قرب و مناجات خويش و ن

توان اپك  هاى ظاهر را جز اب آب منىكند جناستكه رمحت خداوند گناهان بندگان را اپك مىفرموده است و چنان
كه هر نعمت دنيوى را اب آب، حيات خبشيد به رمحت و فضل خويش حيات قلب ابطىن و عبادات را كرد. پس چنان

آب )كه مهاان طهارت است( زندگى و كمال خبشيد. در صفا، اپكى، شفافيت، فراواىن آن و امتزاج  نيز به وسيله
 اش اب هر چيز بينديش و آنلطيف
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ر را در تطهري اعضاى بدنت كه خدا به تطهريشان امر فرموده به كار گري و واجبات و سنن تطهري را جباى آور كه د
هاى فوايد هريك از آهنا فوايد بسيارى هنفته است پس چون آب را گرامى داشته و آن را به كارگريى، به زودى چشمه

 (.4« )بسيارى برايت جوشيده خواهد شد

 روش بررسى:

 اى، مقاالت و سايراين بررسى نوعى پژوهش مرورى بوده كه اب بررسى آايت قرآن جميد و استفاده از منابع كتاخبانه
 منابع معترب الكرتونيكى و اينرتنىت مهچنني نرم افزار قرآىن املبني تنظيم گرديده است.

 نتايج:

طور متفرق درابره آب در طبيعت وجود دارد كه هركدام به ويژگيها و نقش آب اشاراتى مستوىف بيش از صد آيه به
كند كه به چگونگى تصفيه آهبا نيز اشاره مىدارند و گاه مسائل علمى آن را ايدآورى كرده، حىت در برخى موارد نيز 

آور است. آب در قرآن امهيىت عميق دارد. خداوند در آايت متعدد قرن از اين اطالعات، شگفت 14بعد از گذشت 
(. در قرآن كرمي آايت زايدى وجود دارد  5انسان را به تفكر در آب و شكرگزارى اين نعمت بزرگ ايدآور شده است )

 30از آفرينش جهان هسىت سخن به ميان آورده است. از ميان اين آايت، مشهورترين آهنا آيه  كه خداوند بزرگ
 فرمايند:ابشد كه مىسوره انبياء مى

 «ٍء َحيٍّ َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ »

 «.اى را از آب قرار دادميو هر چيز زنده»

فرمايند در آغاز گيىت عرش خود را بر سوره هود مى 7يه رود كه خداوند در آامهيت آب در قرآن ات جاىي پيش مى
 روى آب قرار داده:

ٍم َو كاَن َعْرُشُه َعَلى اْلماءِ » ماواِت َو اْْلَْرَض ِف ِستَِّة َأايَّ  «َو ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ

 (.1« )اوست كه آمساهنا و زمني را به شش روز آفريد و عرش او بر روى آب بود»

گرداند. كند و بشر و زمني را اپكيزه مىخبشد، حيات را حفظ مىبركت خداوندى است كه حيات مىعنوان آب به
آب در « دهندگىحيات»ابشد. خاصيت ترين آفريده خداوند بعد از انسان مىرسد كه در قرآن آب ابارزشبه نظر مى

 آايت متعدد قرآن اشاره شده است )مثال
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سوره فرقان: و خداوند آب را از ابرها اپيني فرستاده و به وسيله آن زمني را پس از مردنش حيات  49و  48آايت 
اى را از آب خبشد بلكه هر حياتى اصلش از آب است )ما هر موجود زندهداده است(. آب نه تنها حيات مى

 (.6آفريدمي( )

ماِء ماًء فََأْخرََج ِبِه » خوانيم:است. در سوره بقره چنني مىاز ديدگاه قرآن غذاى انسان وابسته به آب  َو أَنْ َزَل ِمَن السَّ
)آن خداىي كه براى مشا زمني را گسرتد و آمسان را برافراشت و از آمسان آىب كه به سبب آن  ...«ِمَن الثََّمراِت رِْزقاً َلُكْم 

هاى سوره بقره(. مهچنني قرآن در سوره 22خبشى از آيه هاى گوانگون براى روزى مشا آفريد ... بريون آورد ميوه
 32و  24هاى و سوره عبس آيه 27، سجده آيه 24، يونس آيه 11و  10، حنل آايت 11و  10ابراهيم آايت 

نيز به اينكه غذاى انسان به آب وابسته است، اشاره دارد. آب، نه تنها نقش حيات را دارد بلكه براى بسيار از 
ىي شفاخبش است. دقيقا مشخص نيست كه چه خاصيىت در آب هست كه اتثريى قطعى بر بيماران، امراض، دارو 

اند كه آب داراى يك قدرت شفاخبش حىت اشخاص سامل و تندرست دارد. اما دانشمندان به طور مكرر تصديق كرده
مهچنني دنياىي پر از نشاط و  خبشد دنياى آبابشد. گذشته از نتايج نيكوىي كه آب به بيماران مىخيلى نريومند مى

توانند از آن هبره بربند. قواى طبيعى كه در آب وجود دارد هنوز ابشد و مهه مىشادى است كه در دسرتس مهه مى
اولني كتاب اصلى خود به انم  1893بطور كامل مورد مطالعه و حتقيق قرار نگرفته است. سيمون ابروخ در سال 

نيز كتاب كوچك ديگرى  1920را درابره اين موضوع منتشر كرد. وى در سال « موارد استعمال آب در طب جديد»
شود كه آب يك انتشار داد. از مطالعه اين كتاب به وضوح نتيجه گرفته مى« ملخص معاجله اب آب»ابره بنام در اين

 عنصر قوى و مهم در حيات و زندگى انسان است. به عقيده وى، خواص آب عبارتند از:

كننده، قاطع ن درد، نريوخبش، مدر، معرق، مهوع، مسهل، مفيد براى نگهدارى متابوليسم، ضدعفوىنمقوى، مسك
كنندگى موضعى. ميليوهنا و ميلياردها سلوهلاى بدن ما در يك دنياى مايعاتى حسآور و داراى خاصيت ىبتب، خواب

 خون و آب بدن ما كنرتل و مرتب آساىيهاى خودكار بطور معجزهكنند كه به وسيله دستگاهمتغري زندگى مى
 شوند. آب، نهمى
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تنها نقش حيات را دارد بلكه براى بسيار از امراض، داروىي شفاخبش است. دقيقا مشخص نيست كه چه خاصيىت در 
(. رواايتى از پيامرب اكرم )ص( و ائمه 3آب هست كه اتثريى قطعى بر بيماران، حىت اشخاص سامل و تندرست دارد )

ها اى گرم معدىن كه اب حرارت و گرمى از چشمهمعصوم )ع( درابره خاصيت شفاخبش آهباى گرم و سرد و نيز آهب
آيد وجود دارد كه در بعضى بطور كلى عنوان شفاخبش بودن آب را تذكر داده و در بعضى خاصيت داروىي بريون مى

كند، نگاه سه چيز چشم را نوراىن مى»اند. برخى از اين رواايت عبارتند از: امام على )ع( فرمودند: آن را تعيني منوده
سوى سبزه و منظره زيبا و نظر به سوى آب جارى و ديدار چهره نيكوصوراتن و چهره بشاش و شادمان و  به

اند كه متاشاى آب جارى، اثرات و واكنشهاى شفاخبشى بر روح ابقى روانشناسان جهان نيز بر اين عقيده«. اپكيزه



(. امام رضا )ع( از پدران بزرگوارشان از 7شود )طورى كه كمرت دارو و درماىن ات آن درجه مؤثر واقع مىگذارد بهمى
كند. آن دو اانر و دو چيز است كه به هر شكمى داخل شود آن را اصالح مى»حضرت سجاد )ع( نقل كردند: 

دار آب سرد بريزيد آب حرارت تب را خاموش بر شخص تب»(. امام على )ع( فرمودند: 8« )ابشندآب زالل مى
كاهند و نيز وسيله از شدت حرارت مىشويند و بديندار را اب آب سرد مىوز اپهاى تب( پزشكان امر 7« )كند.مى

در مواردى كه اسهال شيوع ايفته ابشد هبرتين راه دچار نشدن به اين بيمارى خمصوصا در كودكان خردسال جوشاندن 
و تندرست( هبرت از عادت  چيز براى بيماران )مهچنني براى اشخاص ساملآب و سپس خوردن آن است. در دنيا هيچ

دادن و لذت بردن بدن از آب نيست خمصوصا وقىت بدن، عمل مهيج و حمرك نوازش آب و آفتاىب را خبود بپذيرد. به 
 ايبد.كند و از اين طريق اعضاء داخلى بدن تقويت مىجتربه اثبت شده كه آب، اعصاب زير پوست را حتريك مى

 زافزون به غذا[حبث: ]كمبود آب آشاميدىن و نياز رو 

سو و نياز روزافزون به غذا، از سوى ديگر، منابع آب موجود در كره زمني را اب حبران كمبود آب آشاميدىن از يك
اكنون به صورت جدى و خطرانك مواجه خواهد كرد. فشار بر منابع آب حمدود دنيا در حال افزايش است. آب هم

 يك منبع اسرتاتژيك و
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حمدودكننده براى توسعه اقتصادى و اجتماعى درآمده است. مسأله آب و كمبود و آلودگى آن به قدرى جدى 
 (.9اعالم شده است )« املللى آبدهه بني» 2015 -2005ابشد كه دهه مى

دهنده نقش نشان گذارى شده بود كهانم« آب: منبع امنيت غذاىي»( نيز 2002اكترب  16نشست روز جهاىن غذا )
درصد  70هاى فائو در نيل به دنياىي بدون گرسنگى است. در اين نشست عنوان شد كه حدود مهم آب در برانمه

پذير نيست شود و توليد غذا بدون آب امكانآهباى قابل استحصال، صرف توليد مواد غذاىي و تغذيه انساهنا مى
قرن پيش امهيت آن را متذكر  14يه اصلى حيات است كه قرآن در (. مهه اين موارد نشان دهنده امهيت اين ما10)

 جوىي در مصرف آب را امرى الزامى برمشرده است.هاى گوانگون اين كتاب آمساىن صرفهشده است. و در قسمت

 پيشنهاد:

آب، اب براى برآوردن نيازهاى رو به افزايش به جاى اينكه فقط بر احداث سدهاى عظيم و سيستمهاى بزرگ انتقال 
حميطى، هبداشىت و اجتماعى متركز كرد الزم است كه رويكرد در مورد كل مساله آب جتديدنظر متام عواقب خمرب زيست

عنوان يك دردسرى  تواند انتخاب اول ابشد و فاضالب به جاى اينكه بهشود. افزايش راندمان و آلوده نكردن منابع مى
عنوان يك كشور وان منبعى سودمند و ابرآور ديده شود. ما نيز بهعنكه ابيد از آن خالص شد نگريسته شود به

تر ابشيم. در ابيست نسبت به كشورهاى ديگر در اين امر حساساسالمى اب داشنت گنجينه ارزمشندى به انم قرآن مى



كه نه   شودهاى كشور به دليل نبود سيستم مناسب تصفيه فاضالب حجم عظيمى از آن به حميط وارد مىاكثر استان
شود. پس يكى از هبرتين شود بلكه موجب آلوده شدن حميط زيست كشور نيز مىاى منىتنها از اين منبع هيچ استفاده

جوىي در مصرف آب كه مسئولني كشور ابيد به آن توجه كنند استفاده جمدد از فاضالب است كه عالوه هاى صرفهراه
 شود.نابع آب نيز جلوگريى مىبر كمك به مشكل كمبود آب، از آلودگى حميط و م
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 منابع:

 قرآن كرمي -1

 هندس كاظم نداىف، مهندس امحد رضا يزدانبخش. راهنماى كنرتل كيفى آب آشاميدىنم -2

 هدى نظرزاده، ارزش آب در قرآن و رواايت اسالمىم -3

 271، ص 2المه جملسى، حبار االنوار، ج ع -4

 231ص  2فروع كاىف، ج  -5

 بو حممد حسن )ابن شعبه(، حتف العقولا -6

 453ص  66المه جملسى، حبار االنوار، ج ع -7

 261ص  62رحبه، ىب -8

  www .who .orgيگاه اطالعاتى سازمان جهاىن هبداشتاپ -9

  www .fao .orgيگاه اطالعاتى سازمان خواروابر جهاىناپ -10

 239، ص: 3طب، ج جمموعه مقاالت قرآن و

 هابررسى أتثري چوب اراك بر روى دندان

939زادهفاطمه ضراىب
 

                                                           
 ريزى آموزشى.رنامه(. كارشناس مديريت و ب1)  939

Email: nasimoveisi@ yahoo. com 



 چكيده

 در رواايت اسالمى توصيه شده است كه چوب درخت اراك براى مسواك زدن مورد استفاده قرار گريد.

است. اين درخت در بندى گياهان از گروه" سالوادور" است. انم علمى آن" سالوادورا پرسيكا" درخت اراك در تقسيم
ابشد. به رويد آب هواى گرم و استواىي حمل مناسىب براى رشد اين درخت مىمناطق بياابىن بسيار و در كوهها كم مى

شود. اما در قاره آفريقا آب و مهني دليل در تعدادى از سرزمينهاى قاره آسيا مثل عربستان مين هند و ايران ايفت مى
 ايب است.هواى مناسب براى رشد آن كم

ابشد. از نظر ارتفاع نيز كواته است و ارتفاع آن به درخت اراك شبيه درخت اانر است و در متام مدت سال سبز مى
هاى آن به خاطر وجود هاى آن ابريك و گرد و برگرسد و قطر آن حدود يك مرت است اما شاخهدو ات پنج مرت مى

شود و از گل آن گ زرد مايل به سبز روشن از آن خارج مىاى به رنماده روغىن سبزرنگ درخشان است و شريه
 آيد.اى به دست مىهاى به شكل گيالس و به صورت خوشهميوه

 هاىي كه بر روى چوب اين درخت صورت گرفت نتايج زير حاصل گرديد:اب بررسى

كننده و نده و اپككنمسواك سبز از چوب اراك حاوى مقدار زايدى ماده تيزمزه است كه اين ماده ضدعفوىن -1
 شود.ابعث جلوگريى از خونريزى لثه و تقويت آن مى

ها  اى تيز را اثبات كردند اين ماده به كشنت ابكرتىاى تيز به انم" سنجرين" اب بوى تند و مزهحتقيقات وجود ماده -2
 كند.كمك مى

______________________________ 
 شى.ريزى آموز (. كارشناس مديريت و برانمه1)

 

Email: nasimoveisi@ yahoo. com 
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شود. اين ماده چسبناك ها مىدر چوب اين درخت كلرايد مهراه اب سيلسكا وجود دارد كه ابعث سفيدى دندان -3
 كند.ها جلوگريى مىپوشاند و از پوسيدگى دندانميناى دندان را مى



كننده ابعث اصالح كشود. اين ماده اپهاى لثه و رشد سامل آن مىد زخماين چوب ابعث هببو وجود متيالمني در  -4
شود. ىر است من مؤثهاى دهاىن كه به صورت" غري مستقيم" در رشد ميكروىب دهاو كاهش شاخص هيدروژىن حفره

 اند.كننده تورم در اين چوب كشف كردهمهچنني حمققان مقدارى مواد ضدعفوىن

ىي آن متوجه رزش دارو تركيب و بررسى ا نني بعد از آزمايش بسيار در تركيب شيمياىي چوب اراك و استخراجمهچ -5
ها و نيز م دندانستحكااشدند كه در چوب اراك مقدار زايدى عنصر فلورين وجود دارد. اين ماده ابعث صالبت و 

ها آشكار نداندگريى و منو كلفلورين در مرحله ششود. كار بزرگرت جلوگريى از أتثري اسيدها و مانع از پوسيدگى مى
 گردد.مى

برد و ني مىبا را از فلورين مقدارى عنصر كلر نيز در چوب اراك وجود دارد كه رنگ بد دندان ه غري از عنصر -6
 د.د دار ها ذكر شد در اين چوب وجو مهچنني ماده سيليكا كه نقش آن در حمافظت از سفيدى دندان

طح شود كه اين ماده اليه پالك را از سايفت مى درصد در چوب اراك 4به" سيليس" به نسبت  ماده معروف -7
 كند.ها دور كرده و حذف مىدندان

 وجود دارد. اين چوب ها مورد اتكيد است نيز درانكربنات سدمي" كه نقش آن در معاجله و هببود دندماده" ىب -8

وسيدگى و به پخ شدن و د به انم" سيلفايوراي" كه ابعث ممانعت از سورا اى ايفتنراك مادهدانشمندان در چوب ا -9
 شود.دنبال آن جلوگريى از تشكيل مركز و حفره چركى در دندان مى
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الوه بر د. عكند را اثبات كر زيه چوب اراك وجود مقدارى از اسيد انيسيك كه به دفع خلط از سينه كمك مىجت -10
هاى شراين ث تقويته ابعآن مقدارى اسيد اسكوربيك و ماده سيتوسيرتول نيز در اين چوب وجود دارد اين دو ماد

 شوند.خوىن غذارسان به لثه مى

بو شر خود خو شود كه دهان را اب عطبوكننده معدىن ايفت مىر چوب اراك به ميزان يك درصد مواد خوشد -11
 كند.مى

ها مفيد ات رودهنظيم حركفتند كه در تقويت اشتها و تاياى به انم انثراليتون حمققان در چوب اراك مادهمهچنني  -12
 است.

 مقدمه:



940منايد.(پيامرب )ص( فرمودند: السواك مطهره للفم مرضاه للرب. )مسواك زدن دهان را اپك و پروردگار را راضى مى
 

 د.رار گري اراك براى مسواك زدن مورد استفاده قدر رواايت اسالمى توصيه شده است كه چوب درخت 

. اين 942است. انم علمى آن" سالوادورا پرسيكا" است 941بندى گياهان از گروه" سالوادور"درخت اراك در تقسيم
رويد آب هواى گرم و استواىي حمل مناسىب براى رشد اين درخت درخت در مناطق بياابىن بسيار و در كوهها كم مى

شود. اما در قاره ني دليل در تعدادى از سرزمينهاى قاره آسيا مثل عربستان مين هند و ايران ايفت مىابشد. به مهمى
 ايب است.آفريقا آب و هواى مناسب براى رشد آن كم

تفاع آن به ست و ار اواته كابشد. از نظر ارتفاع نيز  درخت اراك شبيه درخت اانر است و در متام مدت سال سبز مى
طر وجود هاى آن به خاهاى آن ابريك و گرد و برگرسد و قطر آن حدود يك مرت است اما شاخهرت مىدو ات پنج م

 ماده روغىن سبزرنگ درخشان

______________________________ 
 (. صحيح خبارى.1)

(2.)Salvadoraceae  

(3.)Salvadora Persica  
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به  وگيالس   هاى به شكلشود و از گل آن ميوهبه رنگ زرد مايل به سبز روشن از آن خارج مىاى است و شريه
 آيد.اى به دست مىصورت خوشه

لوىل حمآن در  كردن  حمققان اب كمك برش عرضى از چوب اراك و حتقيق روى آن )البته بعد از جوشاندن و خيس
 ه زير تشكيل شده است:الي 3وجه شدند كه چوب اراك از متشكل از مقادير مساوى از آب، الكل و گليسريين( مت

 يه خارجى، كه ابفت اپرچه مانند دارد.ال -1

يل گريد، تشكه ابفت چوىب دارد، اين دو خبش قسمت خارجى را، كه خبش سوم را در بر مىاليه وسطى ك -2
 دهند.مى

                                                           
 (. صحيح بخارى.1)  940
941  (2.)Salvadoraceae  
942  (3.)Salvadora Persica  



 است.يه داخلى كه از ألياف سلولزى، اب ساختارى ابشكوه، تشكيل شده ال -3

اند و به صورت يك مدل يكپارچه )شبيه پيوندهاى موجود الياف آن براساس نظامى دقيق در كنار يكديگر مرتب شده
ترين مسواك طبيعى را براى دفع خطر ها ليف كوچك است( و در كنار هم كاملدر ميوه ليمو، كه هر بند آن داراى ده

943دهند.ها را تشكيل مىالوقوع بر دندانقريب
 

هاى پديده يل وجودبه دل ها معروف به" پالك"طى ساليان، ممكن است اب مكانيزم تشكيل مواد خمرب روى دنداندر 
مشخص شد   ه روشىنبقايق حابليىن و در زمره حقايق بيشمارى كه شناخته شده است، آشنا شده ابشيد. از بني اين 

 كند.د مجع مىها ميكروب را در خو يليونم -بني نرود گر زود ازا  -پوسد اليه پالكها بدون وجود پالك منىكه دندان

ها ح دندانام سطو مته در هاى اليه پالك فرصت را غنيمت مشرده و پيوسته اب تركيب اب ابقيمانده غذا، كميكروب
 گذشت زمان ابت، وىل چك اسشود، اين التهاب واقعا ساده و كو اند، ابعث اجياد التهاب ساده در لثه مىمنتشر شده

دار ريشه هاى ليفى وها به سرعت مشغول انبود كردن ابفتتوجهى به آن: مواد مسى حاصل از التهابو ىب
 كننده در لثهمتصل

______________________________ 
( حتقيق دكرت فوزى عبد القادر الفيشاوى، استاد دانشكده  م 2003آوريل  -319(. جمله العلم املصريه )1)

 أسيوط. دانشگاه -كشاورزى
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ها اجياد ه دندانها و ريششود. و كانون آلودگى و چرك را در زير لثه، درون استخوانها، مىهاى اطراف دندان
اب  ساد، كهفرك و دهد پيوسته آن حفره فساد و آلودگى، اب خملوطى از چكند. اينجاست كه فاجعه رخ مىمى

شود، مبتال مى " اوره"ثه بهشود، ات وقىت كه لها و ابقيمانده غذا تركيب شده است، پر مىو ميكروب هاى مردهسلول
 گريند.ها در معرض ختريب و افتادن قرار مىو دندان

 هاىي كه بر روى چوب اين درخت صورت گرفت نتايج زير حاصل گرديد:اب بررسى

كننده و كننده و اپكده تيزمزه است كه اين ماده ضدعفوىنسواك سبز از چوب اراك حاوى مقدار زايدى مام -1
 شود.ابعث جلوگريى از خونريزى لثه و تقويت آن مى

ها  اى تيز را اثبات كردند اين ماده به كشنت ابكرتىاى تيز به انم" سنجرين" اب بوى تند و مزهحتقيقات وجود ماده -2
 كند.كمك مى

                                                           
 دانشگاه أسيوط. -م( تحقيق دكتر فوزى عبد القادر الفيشاوى، استاد دانشكده كشاورزى 2003آوريل  -319(. مجله العلم المصريه) 1)  943



شود. اين ماده چسبناك ها مىاب سيلسكا وجود دارد كه ابعث سفيدى دنداندر چوب اين درخت كلرايد مهراه  -3
944كند.ها جلوگريى مىپوشاند و از پوسيدگى دندانميناى دندان را مى

 

كننده ابعث شود. اين ماده اپكهاى لثه و رشد سامل آن مىدر اين چوب ابعث هببود زخم 945متيل امني 3وجود  -4
هاى دهاىن كه به صورت" غري مستقيم" در رشد ميكروىب دهان مؤثر است ژىن حفرهاصالح و كاهش شاخص هيدرو 

 اند.كننده تورم در اين چوب كشف كردهشود. مهچنني حمققان مقدارى مواد ضدعفوىنمى

 آن متوجه زش داروىيز آزمايش بسيار در تركيب شيمياىي چوب اراك و استخراج تركيب و بررسى ار امهچنني بعد  -5
ها و نيز دندان ستحكاماكه در چوب اراك مقدار زايدى عنصر فلورين وجود دارد. اين ماده ابعث صالبت و شدند  

 هادندان گريى و منوكلشود. كار بزرگرت فلورين در مرحله شجلوگريى از أتثري اسيدها و مانع از پوسيدگى مى

______________________________ 
(1.)http /www .siwak .net  

(2.)Tri methyl amin  
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 گردد.آشكار مى

برد و ني مىبا را از فلورين مقدارى عنصر كلر نيز در چوب اراك وجود دارد كه رنگ بد دندان ه غري از عنصر -6
 د.دار د ها ذكر شد در اين چوب وجو مهچنني ماده سيليكا كه نقش آن در حمافظت از سفيدى دندان

ك را از سطح شود كه اين ماده اليه پالدرصد در چوب اراك ايفت مى 4اده معروف به" سيليس" به نسبت م -7
 كند.ها دور كرده و حذف مىدندان

 وجود دارد. اين چوب ها مورد اتكيد است نيز درانكربنات سدمي" كه نقش آن در معاجله و هببود دندماده" ىب -8

وسيدگى و به پخ شدن و اى ايفتند به انم" سيلفايوراي" كه ابعث ممانعت از سورا اراك ماده دانشمندان در چوب -9
 شود.دنبال آن جلوگريى از تشكيل مركز و حفره چركى در دندان مى

                                                           
944  (1.).siwak .net http /www  
945  (2.)Tri methyl amin  



د. عالوه بر كند را اثبات كر زيه چوب اراك وجود مقدارى از اسيد انيسيك كه به دفع خلط از سينه كمك مىجت -10
هاى راينشتقويت  ه ابعثاسيد اسكوربيك و ماده سيتوسيرتول نيز در اين چوب وجود دارد اين دو مادآن مقدارى 

 شوند.خوىن غذارسان به لثه مى

بو شر خود خو شود كه دهان را اب عطبوكننده معدىن ايفت مىر چوب اراك به ميزان يك درصد مواد خوشد -11
 كند.مى

ها مفيد اى به انم انثراليتون ايفتند كه در تقويت اشتها و تنظيم حركات رودهدهمهچنني حمققان در چوب اراك ما -12
946است.

 

______________________________ 
  Ahmed gz @yahoo .comانشگاه اْلزهرد -(. دانشكده الدراسات اْلسالميه1)
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 هاى پيامرب اعظم )ص(هبداشت روان در دوران بيمارى در آموزه

947شهني حيدرى، كامران شهسوارى
 

 چكيده

عنوان نعمىت خمفى ايد المىت تن و روان شرط اول سعادت و خوشبخىت انسان است كه در رواايت اسالمى از آن به
داند و بيمارى يكى از مهراهان مهيشگى انسان بوده كه گريزى شده كه ات انسان آن را از دست ندهد، ارزش آن را منى

انند درد، ضعف جسماىن، ترس از مرگ اي روشهاى از آن نيست. انسان در دوران بيمارى به داليل خمتلف م
تشخيصى و درماىن، بسرتى شدن در بيمارستان و جداىي از خانواده، ترس از دست دادن شغل و موقعيت اجتماعى، 

هاى درمان و دهها علت ديگر مستعد ابتال به انواع اختالالت رواىن مانند افسردگى، نگراىن در رابطه اب هزينه
تواند نتيجه درمان را حتت أتثري گردد. اين مسايل مىگريى و انزوا مىعصبانيت، نوميدى و گوشه اضطراب، خشم و

قرار داده و سري هببودى بيمار را دچار اختالل منايد. حىت ممكنست انراحىت فرد به حدى شديد ابشد كه وى را از 
سالمت ساير افراد جامعه را در معرض خطر جستجوى درمان و اي ادامه آن ابزدارد. در مواردى امتناع از درمان، 

هاى پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله و دهد. ضرورت آشناىي افراد بويژه پرسنل هبداشىت درماىن اب توصيهجدى قرار مى
اى كه ابعث حفظ هبداشت رواىن گونهائمه اطهار عليهم الّسالم در رابطه اب چگونگى رفتار در طى دوران بيمارى به
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رد گردد، موضوعى است كه پژوهشگر را بر آن داشت ات اب مطالعه منابع موجود، آايت و احاديث مرتبط در اين ف
زمينه را گردآورى و ارايه منايد. در اين مقاله سعى شده است احاديث و رواايت خمتلف در ارتباط اب سالمت و 

اشنت بيمارى و عدم شكايت از آن، اميد به هببودى و بيمارى از ديدگاه اسالم، صرب بر بيمارى و اجر بيمار، پنهان د
 ضرورت درمان از ديدگاه اسالم، عوامل

______________________________ 
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موفقيت درمان از ديدگاه اسالم )ذكر و دعا، صدقه، عدم درمان اب حرام، شفاخبشى تربت سيد الشهداء(، نقش 
روابط انساىن در هببود بيمارى )عيادت از بيمار و آداب آن، چگونگى رفتار اب بيمار در بيمارستان توسط پزشك و 

 پرستار( مورد حبث قرار گريد.

 هاى كليدى:واژه

 ى، درمان، رواايت اسالمىسالمت، بيمار 

 مقدمه:

داند. عنوان نعمىت خمفى ايد شده كه ات انسان آن را از دست ندهد، ارزش آن را منىدر رواايت اسالمى از سالمىت به
در متون ديىن از انسان خواسته شده كه اين نعمت را غنيمت مشارد، در حفظ آن كوشا بوده و در شكرگزارى اين 

بيمارى يكى از مهراهان مهيشگى انسان بوده كه از آغاز زندگى وجود داشته و ات اپاين عمر  (.7نعمت تالش كند )
(. انسان در دوران بيمارى به داليل خمتلف مانند درد، ضعف جسماىن، 11بشر در اين دنيا ادامه خواهد داشت )

انواده، ترس از دست دادن ترس از مرگ اي روشهاى تشخيصى و درماىن، بسرتى شدن در بيمارستان و جداىي از خ
هاى درمان، نگراىن از وابستگى به ديگران و دهها علت ديگر شغل و موقعيت اجتماعى، نگراىن در رابطه اب هزينه

گريى و انزوا مستعد ابتال به انواع اختالالت رواىن مانند افسردگى، اضطراب، خشم و عصبانيت، نوميدى و گوشه
تيجه درمان را حتت أتثري قرار داده و سري هببودى بيمار را دچار اختالل منايد. حىت تواند نگردد. اين مسايل مىمى



ممكنست انراحىت فرد به حدى شديد ابشد كه وى را از جستجوى درمان و اي ادامه آن ابزدارد. در مواردى امتناع از 
 (.4دهد )درمان، سالمت ساير افراد جامعه را در معرض خطر جدى قرار مى

اند ات وى بتواند براى بدست آوردن هببودى سريع رفتار مناسب و خمتلف، وظايفى را براى بيمار برمشردهرواايت 
اى داشته ابشد و از سوى ديگر در احكام اسالمى از بيماران به اندازه توان تكليف خواسته شده است ات  شايسته

آن را جتربه منايد. بسيارى از اولياء دين كه در  (. هر مسلماىن ابيد بيمارى و حتمل11كمكى به هببودى آهنا ابشد )
 اند، گاه در اين انديشه فرومريفتند كه اب عدم جتربه درد، مبادا از عنايت خاصسالمت كامل بوده
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و گرسنگى بود، از اند. لذا عالوه بر شركت در جهاد و خدمت به خلق كه متضمن انراحىت پروردگار حمروم شده
از هنج  211(. در حديث 14كردند )داد استقبال مىرغم متام پيشگرييها رخ مىبعضى بيماريهاى اتفاقى كه على

اى روى آورد، بدانيد كه الفصاحه از قول رسول اكرم )ص( چنني نقل شده است كه هرگاه فقر و بيمارى بر بنده
 (.3خواهد او را امتحان كند )خداوند مى

  بر بيمارى و اجر بيمار:صرب

تواند از بروز حاالتى نظري افسردگى و اضطراب در بيماران جلوگريى منايد، آگاهى از رواايتى يكى از مسائلى كه مى
است كه صرب بر بيمارى و حتمل آن و مهچنني شكايت نكردن از بيمارى را توصيه منوده و اپداش بسيار براى آن ذكر  

كند، ايبد كه در برابر درد و رجنى كه حتمل مىشود و درمىتوجه آاثر ارزنده بيمارى خود مىاند. وقىت بيمار مكرده
درخشد و حتمل بيمارى و درد و كند، نور اميد و خشنودى در دلش مىخداوند بركات معنوى خود را بر او انزل مى

 اشاره منود: توان به موارد زير(. از مجله اين رواايت مى1گردد )رنج براى او آسان مى

 ريزد".از پيامرب خدا صّلى اّلّل عليه و آله نقل گرديده است كه:" گناهان شخص بيمار، مهچون برگ درخت، مى

و از امام ابقر اي امام صادق عليهما الّسالم چنني روايت شده است كه" شىب را از بيمارى اي درد خنفنت، برتر و اجرش 
 (.10بزرگرت از يك سال عبادت است" )

 پنهان داشنت بيمارى و عدم شكايت از آن:

يك از پيامرب خدا صّلى اّلّل عليه و آله: خداوند عز و جل فرمود: هركه سه روز بيمار شود و از آن به هيچ
كنندگانش شكوه نكند، گوشت و خوىن هبرت از آن گوشت و خوىن كه دارد جايگزينش كنم. پس، اگر او را عيادت

 ن گناهش دهم و اگر جانش را بستامن، او را به جوار رمحت خود برم.عافيت خبشم، عافيىت بدو 



 اميد به هببودى و ضرورت درمان از ديدگاه اسالم:

منتهاى خداوند سرچشمه گرفته است. يكى از عواملى كه به بيمار توان اى است فطرى كه از رمحت ىباميد پديده
 سازد، اميدوار ساخنت او به زندگى است. اگر انخبشد و او را از اضطراب، افسردگى و ترس رها مىمى
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دهد و او را اب كشاند. در عوض روح اميد به او نريو مىشكند و به ضعف مىاميدى بر بيمار چريه شود او را مى
اند: هرگاه بر بيمار وارد به زندگى فرمودهسازد. پيامرب اسالم درابره روحيه دادن به بيمار و اميدوار ساخنت او نشاط مى

شديد او را به سالمت و طول عمر اميدوار سازيد، گرچه اين اميدوار ساخنت در قضا و قدر مؤثر نيست وىل بيمار را 
(. امروزه از نظر علمى نيز اثبت شده است كه روحيه قوى 1گردد )سازد و ابعث آرامش و تسكني او مىدخلوش مى

مار أتثري مهمى در درمان و سري سريع هببوديش دارد. اسالم اب بيان قاعده عمومى كه براى هر درد درماىن و شاد در بي
هست دو هدف عمده را دنبال منوده است: اول اينكه به متامى بيماران اميد به هببودى و ايفنت راه حل درماىن 

نگيزاند ات در مقابل هيچ درد و بيمارى تسليم ادهد كه در تقويت روحيه آهنا مؤثر است و مسلماانن را برمىمى
نشوند. و دوم آنكه به نريوهاى پزشكى اين نويد را داده است كه از ايفنت دارو و درمان بيماريها نوميد نشده و اب 

 (.7مهت و پژوهش بدنبال درمان متام بيماريها ابشند )

كنيد؛ زيرا خداوند متعال هيچ دردى نداد مگر آنكه برايش فرمايد: خود را مداوا  پيامرب خدا صّلى اّلّل عليه و آله مى
 شفاىي هناد، جبز مرگ و پريى )كه دواىي ندارد(.

گويد: پزشك ابيد مهيشه بيمار را به هببودى اميدوار سازد اگر چه خود پزشك در رابطه به اميد دادن به بيمار رازى مى
اىل و بد حاىل ذهىن و روحى در حالت جسمى مؤثر واقع هم در اين مورد كامال مطمئن نباشد. مهانطور كه خوشح

شوند، پزشك هم ابيد بيمار را شهامت حيات خبشد. از ابن سينا نيز نقل شده است كه پزشك هرگز نبايد چنني مى
 (.12حالىت بوجود آورد كه ديگر نسبت به بيمار اميد هببودى وجود ندارد )

پزشك امام على عليه الّسالم كسى كه بيمارى خود را از پزشكان پوشيده در ضرورت درمان و عدم كتمان بيمارى از 
بدارد، به بدن خود خيانت كرده است و طبيبش را از درمان خويش انتوان سازد و در حديث ديگرى از امام على 

 (.10بد" )هاى درمان توصيه شده است:" هركه تلخى دوا را حتّمل نكند، درد و بيماريش ادامه اي)ع( به حتمل سخىت
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سان اب دخالت ساير دين اسالم اب ضرورى قرار دادن درمان، افراد را به مراجعه به نريوهاى پزشكى تشويق منوده و بدين
ابيد نريوهاى غري متخصص در امر درمان مبارزه كرده است. در برخى رواايت از پيامرب اكرم نقل شده است كه بيمار 
به هبرتين كارشناسان رجوع كند و از رفنت نزد پزشكان جاهل اي مدعيان طبابت خوددارى ورزد زيرا انداىن آانن در 



ايبد بلكه ضررهاى فراوان شود و بيمارى هببودى منىتشخيص موجب انتخاب روش اشتباه در جتويز دارو و درمان مى
 (.10سازد )ديگرى متوجه بيمار مى

 درمان از ديدگاه اسالم:عوامل موفقيت 

ذكر عوامل مؤثر بر موفقيت درمان در رواايت اسالمى و نكات ظريفى كه در آهنا بيان گرديده است روشى براى هببود 
روحيه بيمار و مهچنني جهت دادن به فعاليتهاى بيمار مبنظور درمان و هببودى است. در رواايت متعدد به نقش ذكر 

كنند، اشاره شده عنوان عواملى كه شفا و هببودى را تسريع مىو عدم درمان اب حرام به و ايد خدا و دعا، صدقه دادن
چنني آمده است:" و ما از قرآن آنچه را كه مايه شفا و رمحت براى افراد  82است. در سوره مباركه اسرا، آيه شريفه 

(. وجود اذكار 13دواء و ذكره شفاء" ) خوانيم:" اي من امسه(. در دعاى كميل چنني مى8اباميان است انزل كردمي" )
و ادعيه متعدد كه براى درمان بيماريهاى خمتلف در كتب مذهىب از مجله كتاب ارزمشند مفاتيح اجلنان ذكر شده، براسىت 

 اى عايدشان نشده است.تواند روزنه اميدى براى بيماراىن ابشد كه از درماهناى مادى و جسماىن نتيجهمى

ابشد. در اين معناى نفى جستجوى راههاى درمان و مراجعه به پزشك منىر اين موضوعات بهابيد دانست كه ذك
گويد:" البته از نظر واقعى توجه انسان در مهه حال به خداوند بزرگ رابطه عالمه فقيد حممد تقى جعفرى چنني مى

رها ساخته و دعا را وسيله  بسيار مطلوب است وىل معناى اين اصل چنني نيست كه كوششها و فعاليتهاى خود را
مادى و معنوى قرار بدهيم. اين توهم پوچ خمصوصا در دين اسالم كه شالوده خود را روى اصل" و ان ليس لالنسان 

 (.14اال ما سعى و ان سعيه سوف يرى" گذاشته است بطور جدى حمكوم شده است )
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 هببود بيمارى:نقش روابط انساىن در 

اسالم اب در نظر گرفنت ابب مهم عيادت بيمار، از ديگران خواسته است كه در هنگام بيمار شدن افراد به آانن 
توجه نباشند، بلكه به عيادت از بيماران بپردازند و آانن را در وضعيت انمناسب بيمارى ايرى كنند. وجود صدها ىب

هاى بزرگ و فراوان براى عيادت از بيماران نقطه درخشاىن براى روابط روايت در ابب عيادت و قرار دادن اپداش
عنوان يك (. در حديثى از پيامرب اكرم )ص( عيادت از بيمار به7صحيح انساىن پيش روى مهگان قرار داده است )

وقىت فرمايند:" مسلمان بر مسلمان پنج حق دارد: وقىت او را ديد سالم كند، حق ذكر شده است. آن حضرت مى
خواهد براى او اش را تشييع كند و هرچه براى خود مىدعوت كرد بپذيرد، وقىت بيمار شد عيادتش كند، وقىت مرد جنازه

فرمايند: بزرگرتين اپداش را كنيم. امام على عليه الّسالم مىنيز خبواهد" در ابب آداب عيادات به رواايت زير بسنده مى
اى دارد كه هرگاه به عيادت برادرش برود، زمان كواتهى نزد او بنشيند، مگر ندهكننزد خداوند عّز و جّل آن عيادت

اينكه خود بيمار دوست داشته ابشد و از او خبواهد كه بيشرت بنشيند. امام صادق عليه الّسالم: عيادت كامل، اين 
تر از ها براى بيمار سختاست كه دستت را روى ابزوى بيمار بگذارى و زود از پيش او برخيزى؛ زيرا عيادت امحق



اش را تقويت كند و درد خود اوست. يكى ديگر از آداب عيادت بيمار، اينست كه انسان او را دلدارى دهد و روحيه
دهد اب گفنت مطالىب از اين قبيل كه به زودى كسالت و بيماريت برطرف خواهد شد، خدا به تو صحت و عافيت مى

او آرامش ببخشى. چون بعضى از افراد هنگام بيمارى روحيه خود را از دست ات به زندگى خود ادامه دهى و به 
فرمايند: هرگاه بر بيمار وارد شديد او را به شوند. پيامرب اكرم )ص( مىدهند ات آن حد كه از زندگى مأيوس مىمى

مار را دخلوش سالمت و طول عمر اميدوار سازيد، گرچه اين اميدوار ساخنت در قضا و قدر مؤثر نيست وىل بي
 (.1گردد )سازد و ابعث آرامش و تسكني او مىمى

 ارتباط پرسنل درماىن اب بيمار:

وجود رواايت خمتلف در رابطه اب چگونگى رابطه اب بيمار و عدم سختگريى به وى از يك طرف و وجود قوانني 
 حقوقى كه در صورت صدمه به بيمار،
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تواند سبب اطمينان خاطر بيمار در طى دهد مىك اي ساير افراد خاطى را حتت پيگرد و ابزخواست قرار مىپزش
 بيمارى شود.

عصاره و اساس اخالق پزشكى ابيد در رابطه بني پزشك و بيمار به كار رود مقصود از حتصيالت پزشكى خدمت به 
ه اول امهيت قرار گريد. آنچه كه نبايد فراموش كرد و متأسفانه بيماران است بنابراين رابطه پزشك و بيمار ابيد در درج

شود اين است كه ابيد بدانيم علم پزشكى و متام وسايل آن براى راحىت و هببود حال بيمار است نه اغلب فراموش مى
 (.2پزشك )

بسا از مرگ و هنبايد فراموش كرد كه هر بيمار در بيمارستان يك انسان است داراى شخصيت، اميد و آرزو و چ
عاقبت بيمارى ترس دارد او فقط يك سوژه جالب براى مطالعه و تدريس و حتقيق نيست بلكه انساىن است كه 

كننده داده شود. يك خواهد سالمت خود را ابزايبد به سواالت وى از طرف پزشك و پرستار جواب الزم و قانعمى
 (.2حىت شديد بيمار شود )جواب سرابال اي يك اپسخ احنراىف ممكنست ابعث انرا

اى بيانگر امهيت توجه به نيازهاى بيمار است. گونهاحاديث ذكر شده در مورد ارزش و امهيت پرستارى از بيمار به
پيامرب اسالم )ص( در آخرين روزهاى عمر خود پس از دعوت مهه مردم به مسجد براى آخرين سفارشها، در پيامى كه 

منقلب كرد فرمودند: كسى كه يك روز و يك شب پرستارى از بيمار را به عهده  اشكها را جارى ساخت و مهه را
كند و كسى كه در كند، پس مهچون درخشش برقى از صراط عبور مىبگريد خداوند او را اب ابراهيم )ع( حمشور مى

است از گناهان اپك  برطرف كردن نيازهاى بيمار تالش كند و نياز او را برآورد مهانند روزى كه از مادر متولد شده
 (.1گردد )مى
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 اصول هبداشت حميط از منظر قرآن و رواايت

949، مهندس حممد تقى قانعيان948مرمي غالمى
 

 چكيده

ه اب حتقيق و كر بوده  ى برخورداقرآن، اين معجزه اهلى و كتاب هدايت ما انساهنا از چنان مفاهيم عميق و پيچيده
اشت حميط صول هبداگردد. ترى از آن كشف مىمطالعه بيشرت اسرار آن آشكارتر شده و هر روز حقايق زيبا و اتزه

ظم در حميط نباىي و فظ زيحگرينده مفاهيمى نظري هبداشت آب، مواد غذاىي، مسكن، دفع هبداشىت مواد زائد و دربر 
توجه قرار   يز موردناايت هاست كه در قرآن و رو زيست بوده و هدفش كنرتل عوامل حميطى اثرگذار بر سالمت انسان

 گرفته است.

 هدف:

ه كارگريى اين بيد است ند امهاى هبداشت حميطى بوده، هرچباط اب جنبهشناساىي هرچه بيشرت رموز علمى قرآن در ارت
 ها ابشد.مفاهيم چراغ هدايىت براى هبرت زيسنت ما انسان

 روش بررسى:

ط گردآورى شده اشت حمي هبدابگريى از قرآن كرمي و رواايت و كتب علمى مرتبط اين مقاله به صورت مرورى و اب هبره
 است.

 نتايج:

 8و  7ر آايت رى كه دطو به ال در قرآن كرمي اب بيان آايتى روشن، نظم در طبيعت را بيان منوده است.خداوند متع
. ا ايدآورى منايدعتدال ر اظم و سوره الرمحن انسان را به جتاوز در استفاده از مواهب طبيعى هشدار داده ات رعايت ن

م خمتلفى تكرار شده ابر اب مفاهي 63كرمي   آب عنصر حيات و از مجله جوانب هبداشت حميطى است كه در قرآن
ر آايت ده است. يد شدجوىي و عدم اسراف أتكاست كه در بعضى از موارد به نكاتى در زمينه هبداشت آب، صرفه

 كننده بودن و معني بودنمرسالت به اپك 27فرقان،  48مومنون،  18سوره 

______________________________ 
 كارشناسى هبداشت حميط.(. دانشجوى  1)

                                                           
 (. دانشجوى كارشناسى بهداشت محيط.1)  948
 (. عضو هيئت علمى گروه بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.2)  949

Email: niloofar. damyar 5631@ yahoo. com 



 (. عضو هيئت علمى گروه هبداشت حميط، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.2)

 

Email: niloofar. damyar 5631@ yahoo. com 
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قرار گرفته و در سوره اعراف اسراف مورد نكوهش  31آب و امهيت آب تصفيه شده و گوارا اشاره شده و در آيه 
آيه در  40جوىي و آلوده نكردن آب سفارش شده است. در قرآن كرمي به حدود رواايت نيز به مواردى چون صرفه

سوره عبس، انسان به  24سوره مائده و  88سوره بقره،  172و  23ارتباط اب تغذيه اشاره شده، در آايت 
غذا امر شده است ات عالوه بر حالل و حرام بودن، جنبه برخوردارى از غذاهاى حالل و مناسب و به نگريسنت در 

هاى هبداشىت آن را نيز رعايت كند. به دليل امهيت دفع هبداشىت مواد زائد، اين مسئله در برخى رواايت مورد توجه قرار  
( است. ها را پشت در خانه نگذاريد زيرا جايگاه شيطان )ميكروبفرمايند: خاكروبهگرفته است. امام على )ع( مى

هاى مسكن هبداشىت از مجله أتمني آرامش و آفتابگري بودن كهف، به برخى از ويژگى  17سوره حنل و  80در آايت 
 عنوان يك مكان عمومى اشاره شده است.حج به اپكيزگى خانه كعبه به 26آن و در آيه 

 گريى:نتيجه

كه رعايت موازين هبداشىت مهيشه مورد أتكيد بوده، لذا   توان درايفتگريى از قرآن كرمي و رواايت ائمه اطهار مىاب هبره
تواند متضمن سامل مواهب اهلى نظري آب و جوانىب مثل رعايت هبداشت مسكن، توجه به نوع غذا و دفع زابله مى

 زيسنت افراد اجتماع ابشد.

 هاى كليدى:واژه

 قرآن كرمي، هبداشت حميط، هبداشت آب، مواد غذاىي، هبداشت مسكن

 ه:مقدم

ها عميق تر شود و هرچه درابره آن حتقيقات و تر و ديدهها وسيعاپايىن است كه هرچه بينشقرآن كتاب انمتناهى و ىب
شود. قرآن اين حقيقت منايد و حقايق جديدى از آن كشف مىمطالعات زايدترى اجنام گريد رموز و اسرار آن رخ مى

ها و در درون خودشان به آهنا نشان خواهيم ت خود را در دوردستكند آايسوره فصلت چنني بيان مى 53را در آيه 
 داد ات جاىي كه براى آهنا روشن شود كه اين قرآن حق است.



كنند و يكى از علل ترى را كشف مىامروزه اين حقيقت براى دانشمندان ملموس است و هر روز از قرآن حقايق اتزه
 دانشمندان جهان بهجاودانه بودن قرآن مهني است كه در هر عصرى 
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 (.1برند و نورافشاىن آن به دوره و زمان و گروه خاصى اختصاص ندارد )فراخور دانش و اطالعات خود از آن هبره مى

اند. پيامرب هعنوان دانش برتر ايد شده و دانشمندان اين رشته مورد ستايش قرار گرفتدر نگاه اسالم از علم پزشكى به
فرمايد: دانش دوگونه است دانش دين و دانش بدن. اسالم عالوه بر تشويق و ترغيب نسب به آموزش اسالم )ص( مى

دهد كه جامعه انساىن به اين دو دانش نياز دارد و اب آموزش و اجنام امور هبداشىت اين دو علم، اين نكته را تعليم مى
 (.2اه سعادت و تكامل را طى كند )تواند ر جسم و روان است كه بشر مى

ترين اسالم اب تكيه بر منبع پرفيض وحى نه تنها دستورات هبداشىت را مورد أتييد قرار داده است، بلكه خود عاىل
دستورات هبداشىت را صادر كرده است و پرچم پرافتخار" النظافه من االميان" را چراغ راهنماىي اهل اميان قرار داده است 

دستورات هبداشىت مورد توجه مهگان قرار گريد. اسالم اب اين كالم نوراىن نقش اپكيزگى و هبداشت را به  ات عمل به
خبش اعالم كرده است و در قرآن و گنجينه احاديث و رواايت، مطالب متامى مسلماانن و پريوان اين مكتب حيات

ىي، هبداشت زابله و مواد زائد، هبداشت مسكن و فراواىن در ارتباط اب هبداشت حميط از قبيل هبداشت آب و مواد غذا
 (.2شود )حفظ حميط زيست آمده است كه در اين مقاله به صورت جداگانه به برخى از آهنا اشاره مى

 روش بررسى:

گريى از قرآن كرمي و رواايت و كتب علمى مرتبط اب هبداشت حميط گردآورى شده اين مقاله به صورت مرورى و به هبره
 است.

 ايج:نت

 هبداشت آب:

ابشد و در قرآن از امهيىت عميق برخوردار است و آب يكى از عواملى حميطى است كه هبداشت آن بسيار مهم مى
عنوان مايه حيات هر موجود زنده، اجيادكننده ابغها و اپكيزه كننده آمده است كه در آايت زير به آهنا اشاره به

انبياء(. از فرازاتن آىب به اندازه معني فروفرستادمي آنگاه به آن  30ادمي )آيه اى را از آب قرار دشود. هر چيز زندهمى
 آب، ابغهاىي
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 (.3فرقان( ) 48كننده را فرو فرستادمي )آيه مومنون(. از آمسان آب اپك 18از خرما و اتكستان پديد آوردمي )آيه 

از مسائلى است كه در اسالم مورد أتكيد قرار گرفته است و در احاديث و رواايت به  رعايت هبداشت و اپكيزگى آب
كننده سفارش شده است كه در اينجا به برخى از رواايت دور نگه داشنت آب مصرىف از حمل آلوده و از عوامل آلوده

 شود.اشاره مى

دارند و آب و رودخانه كه مردم از آهنا آب برمى فرمايد: پيامرب )ص( از اينكه انسان در كنار چاهامام صادق )ع( مى
فرمايد: آب مورد استفاده مردم در زير درختان ابرور براى قضاى حاجت بنشيند هنى كرده است و در جاى ديگر مى

 (.1، 3را آلوده نكن )

مصرف  فرمايد: رسول خدا )ص( از نشسنت براى ختلى در كنار چاه و جوى آب شريين كه بهامام على )ع( مى
 (.4فرمودند )دار هنى مىرسند و در زير درخت ميوهآشاميدن مى

امروزه نيز از نظر علمى اثبت شده است مدفوع انسان اي حيوان و بعضى جناسات ديگر داراى مواد آىل فسادپذير 
انتقال  تواند سبببوده و حمل مناسىب براى ميكروهباى موذى و خطرانك است و آلودگى آهبا اب اين فضوالت مى

ها به حميط زيست عالوه بر اى و نظاير آن گردد. ورود اين فاضالباى مانند اسهال خوىن و تب رودهبيماريهاى روده
تواند به انتقال بيمارى نتايج سوء ديگرى از قبيل مناظر زشت، بوهاى انخوشايند و ازدايد حشرات مزاحم را نيز مى

 (.3، 5كند )ها را هتديد مىت انساندنبال داشته ابشد، كه اين خود نيز سالم

رود و كليه مشار مىخبشى براى انبودى عوامل بيماريزاى آب بهدر نظام علمى جديد جوشانيدن آب روش رضايت
برد. در اسالم نيز جوشانيدن آب يك شيوه مطمئن براى شود از بني مىعوامل بيماريزاىي را كه در آب ايفت مى

ترين چيزهاست. امام رضا )ع( فرمايد: آب جوشيده انفعاست. پيامرب اكرم )ص( مى ضدعفوىن كردن شناخته شده
 (.3، 5خبش نيست )فرمايد: آب جوشيده از هر جهت سودمند است و به هيچ رو زاينمى
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بلند آفريدمي و براى مشا آب گوارا را فرمايد: بر روى زمني كوههاى استوار و سوره مرسالت مى 27خداوند در آيه 
رساند كه كوهها در گوارا ساخنت آهبا  فراهم ساختيم. از آجنا كه اين مجله پس از بيان آفرينش كوهها وارد شده است مى

هاى شىن هاست نقش تصفيه شىن را دارند. امروزه نيز استفاده از صاىفكه مهان تصفيه آب از مواد خارجى و ابكرتى
هاى خاك، از ذرات معلق و ابكرتيها اپك شده و ابشد كه آب ضمن عبور از اليههاى تصفيه آب مىروشيكى از 

 (.1، 5گردد )صاف مى

 هبداشت مسكن و اماكن عمومى:



هاى خمتلف مسكن سالمىت جسمى و روحى انسان اب مكان زندگى او ارتباط مستقيم دارد. ابعاد مناسب قسمت
شود. أتمني نيازمنديهاى انسان از نظر دلپذير شدن مسكن و كاهش بروز سوانح مىابعث آرامش رواىن انسان، 

 (.6ابشد )هاى خانگى، تفرُيى و اجتماعى مستلزم مسكن اب ابعاد مناسب مىسالمىت، اميىن، اسرتاحت، فعاليت

 اى از احاديث و رواايت به اين ويژگى مسكن اشاره شده است از مجله:در اپره

فرمايد: از سعادت انسان وسعت خانه است، وسعت خانه موجب راحىت و آسايش مومن است مى امام صادق )ع(
 (.8فرمايد: خانه تنگ )كوچك( از مشقات زندگى است )(. امام على )ع( مى7)

روشناىي مناسب در مسكن از حلاظ هبداشىت حايز امهيت فراوان است. نور مناسب عالوه بر كاهش سوانح و حوادث 
 آرامش رواىن مطلوب ساكنني مؤثر است. مهچنني نور آفتاب در أتمني ويتامني مسكن، در

D 

(. به مهني دليل قرآن يكى از 6كند )كشى و حتريك جراين خون و مبارزه اب بيمارى سل نقش ايفا مى، ميكروب
 ست.داند و جهت قرار گرفنت مناسب، جنوىب مشاىل اهاى هبداشت مسكن را آفتاب گريى آن مىويژگى

آيد و از مست چپ بيىن كه از مست راست غارشان بر مىفرمايد: آفتاب را مىسوره كهف مى 17خداوند در آيه 
 (.9هاى خداست )اند، اين از نشانهكه آانن در جاى فراخ از آن قرار گرفتهكند درحاىلغروب مى
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 (.8برد )روشن كردن چراغ قبل از غروب آفتاب پريشاىن و فقر را از بني مىفرمايد: امام صادق )ع( مى

آورى و دفع صحيح هبداشىت مواد زايد و نظافت و اپكيزگى آن است كه عوامل يكى از اصول اساسى مسكن مجع
و  كند و سبب كاهش رشد حشراتهتديدكننده سالمىت را كاهش داده و شرايط مناسىب را براى زندگى مهيا مى

 (6شود )هاى انشى از آهنا مىجوندگان و بيمارى

فرمايد فرمايد: درگاه منزلتان را بروبيد و اپكيزه كنيد و به يهود شبه نباشيد و در جاى ديگر نيز مىامام صادق )ع( مى
 (.7شود )شسنت ظرف و روبيدن درگاه خانه موجب جلب روزى مى

ز اتر عنكبوت اپك كنيد كه گذاشنت آن در خانه ابعث فقر و پريشاىن هاى خود را افرمايد: خانهامام على )ع( مى
 (.8شود )مى



ها مراجعه ها به منظور حفظ و أتمني سالمت افرادى است كه به اين مكانهبداشت اماكن عمومى و زايرتگاه
اين مراكز كانون بسيار  تواند مشكالت فراواىن را فراهم كند زيراكنند. عدم رعايت اصول هبداشىت در اين اماكن مىمى

رو وقىت خداوند خانه كعبه را براى عبادت (. ازاين5روند )مشار مىها بهمهمى در انتقال و انتشار انواع خمتلف بيمارى
كند ات پس از طهارت درون، به طهارت بريون گزيند وى را ايدآورى مىحضرت ابراهيم )ع( و امتهاى پس او برمى

 (.10سوره حج( ) 26كنندگان، مقيمان و منازگزاران اپ كيزه بدار )آيه راى زائران و طوافام را ببپرداز و خانه

 هبداشت زابله و مواد زايد:

ها نه تنها موجب شيوع ابشد. زابلهآورى و دفع صحيح زابله مىيكى از اصول مهم مربوط به هبداشت حميط مجع
هاى زيست حميطى ند اب آلوده كردن آب، خاك و هوا، خسارتتوانشوند بلكه مىها، تعفن و زشىت حميط مىبيمارى

 (.5فراواىن را به ابر آورند )
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ها، جتزيه مواد آىل، توليد بوى انمطبوع و رشد و تكثري ساز فعاليت ميكروارگانيسمنگهدارى زابله در مسكن زمينه
هاى مسكن اشاره شده است. پيامرب آورى و دفع زابلهث و رواايت به مجعشود. در بسيارى از احاديحشرات مى

فرمايد: خاكروبه را شب در خانه نگذاريد و روز بريون بريد كه آن جاى نشسنت شيطان و )پليدى و )ص( مى
 (.8ميكروب( است )

اكه جايگاه شيطان است و نيز اتن جا نگذاريد چر ها را پشت در خانهها و زابلهفرمايد: خاكروبهامام على )ع( مى
 (.3فرمايد: اپرچه آغشته به گوشت و چرىب را در ااتق نگذاريد چراكه اسرتاحتگاه شيطان است )مى

 هبداشت مواد غذاىي:

بدون شك يكى از نيازهاى اوليه و اساسى انسان داشنت غذا و مواد خوراكى مناسب و شناخت مسائل مربوط به 
سوره نساء( در برخى آايت  126انتهايش نسبت به مهه امور )آيه عامل اب احاطه ىب موضوع تغذيه است كه خداوند

عنوان رهنمودهاى آيه را به 40(. در قرآن حدود 10قرآن، مسلمني و مردم را در اين زمينه راهنماىي كرده است )
هاى حالل و مناسب ايبيم كه خداوند در اين آايت، انسان را نسبت به برخوردارى از غذاارشادى تغذيه مى

و  10سوره انعام،  142و  99سوره مائده،  88سوره بقره،  172و  23توان به آايت خواند. از مجله مىفرامى
 (.10سوره حنل اشاره كرد ) 69، 66، 11

ْنساُن ِإىلكند كهسوره عبس اب أتكيد بيان مى 24قرآن جميد در آيه   َطعاِمِه". " فَ ْلَيْنظُِر اْْلِ



ابيد به غذاى خود بنگرد. اين آيه مبني اين نكته است كه آدمى ابيد در طعام خود به اندازه كاىف دقت   پس انسان
خورد غذاىي هاى هبداشىت را نيز رعايت كند و غذاىي كه مىكند و عالوه بر توجه به مسئله حالل و حرام بودن، جنبه

 (.2د )آور ابشسامل و عارى از ميكروب و عوامل فاسد كننده و زاين

سوره مائده خوردن مردار و خون و گوشت خوك و آنچه جز انم خدا به هنگام ذحبش  3خداوند در خبشى از آيه 
شده و به ضرب مرده و از بلندى افتاده و شاخ خورده و آنچه درندگان از آن خورده ابشند برده ابشند و حيوان خفه

 (.10را حرام مشرده است )

 260، ص: 3ججمموعه مقاالت قرآن و طب، 

هاىي است كه به امروزه يكى از مسائل مهم در هبداشت مواد غذاىي، هبداشت گوشت و خوددارى از مصرف گوشت
شوند. از نظر پزشكى اثبت شده است كه در مردار به دليل توقف خون و عوامل دفاعى طريق غري هبداشىت ذبح مى

زا هاى بيمارىزمينه الزم جهت رشد و تكثري ميكروارگانيسم هاى بدن اتفاق افتاده وآن، ختريب و فساد سريع ابفت
 شود.فراهم مى

هاى قرمز در خون حميطى مناسب براى رشد ميكروهباست كه اب داشنت مواد زائد دفعى و سرعت شكنندگى گلبول
نند كرم كدوى شود و گوشت خوك نيز انقل برخى عوارض انگلى ماخبش و پرخماطره تبديل مىخارج بدن به عوامل زاين

هاى تواند موجب چاقى، فشارخون، بدخيمىاى در انسان است كه مىخوك، اسهال خوىن و زمينه ساز عوامل تغذيه
تواند ويژه روده بزرگ شود و طبع كثيف و شهواىن خوك از نظر جسمى رواىن و رفتارى مىهاى خمتلف بدن بهدستگاه

شده و به ضرب مرده و از بلندى افتاده و ليل حترمي گوشت حيواانت خفهبيانگر انمطلوىب آن در تغذيه انسان ابشد. د
شاخ خورده و آنچه توسط درندگان خورده شده ممكن است به دليل خروج انكاىف خون از بدن ابشد كه زمينه آلودگى 

 (.5، 10) ابر ابشدتواند زاينها مىو مسموميت گوشت آهنا را فراهم كرده و از نظر هبداشىت مصرف اين گوشت

دار است يكى از نكات اساسى در أتمني هبداشت مواد غذاىي، نگهدارى مواد غذاىي در ظروف كامال پوشيده و درب
ات از آلودگى آهنا به حشرات و جوندگان جلوگريى شود. در اسالم نيز به اين امر توجه و أتكيد شده است، پيامرب 

گاه هايتان را حمكم كنيد كه شيطان هيچظرف را بپوشانيد، مشك فرمايد: درهايتان را ببنديد، روىاكرم )ص( مى
 (.5، 1كند )چيزهاى پوشيده و در بسته را ابز منى

ها را ببنديد كه شيطان )پليدى و ميكروب( در فرمايد: دهانه ظرفهاى آب و طعام و در خانهامام صادق )ع( مى
هاى آب را داد كه مهواره دهانه ظرفاسالم به ما دستور مىكند: كه پيامرب (. جابر نقل مى8گشايد )بسته را منى

ترين غذاها در حمل سكونت (. براى به دست آوردن غذاى اپكيزه و سامل3هاى غذا را بپوشانيم )ببنديد و روى ظرف
 انسان
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اى كه داريد به شهر فرستيد ات وداتن را اب اين سكهسوره كهف آمده است: اكنون يك نفر از خ 19در خبشى از آيه 
ترى دارند و مقدارى از آن براى روزى مشا بياورد. در اين آيه اشاره شده است كه بنگرد كدام يك از آهنا غذاى اپكيزه

فروشندگان   شود كه هر غذاىي را خنرد بلكه بنگرد كه در ميانترين حلظات زندگى به مامور غذا توصيه مىحىت در حبراىن
 (.11تر است و آن را به دست آورد )كدامني نفر غذايش از مهه اپك

اند و سعى دارند غذاى آهنا از هر نوع آلودگى امروزه بسيارى از مردم جهان به امهيت خبشى از اين دستور پى برده
كنند. البته ابيد دقت كرد كه دارى مىهاى هبداشىت و دور از گرد و غبار نگهظاهرى به دور ابشد و غذاها را در ظرف

 (.11غذاها از آلودگى به حرام، راب، غش، تقلب و هرگونه آلودگى ابطىن نيز اپك ابشد )

 حفظ حميط زيست:

خداوند بندگانش را به حفظ اپكى و هبداشت زمني فراخوانده و از ختريب و آسيب اين خوان پرنعمت هنى فرموده 
هاى فراوان در ابب حفاظت حميط زيست، اصالح و هبسازى دستورات و توصيهاست. فقه و اخالق اسالمى متضمن 

 آن است.

سوره مائده(، امر به آابداىن زمني  32بردارى اندرست از منابع طبيعى )آيه سوره انعام(، هبره 141منع از اسراف )آيه 
هاىي از اين صحيح از آهنا منونهسوره ابراهيم( و استفاده  7ها )آيه سوره هود(، دعوت به شكران نعمت 61)آيه 

 (.10، 12هاى عمومى است )دستورات و توصيه

افزون بر اين كليات، در موارد خاص راهنماىي و احكامى ارائه شده است كه مهگى در جهت حفاظت از حميط 
ختان أتكيد دار هنى شده است و بر ابغدارى و كشت و پرورش در عنوان مثال از قطع درختان ميوهابشد بهزيست مى

دار را قطع نكنيد كه خدا بر مشا به شدت عذاب خواهد رخيت، فرمايد: درختان ميوهشده است. امام صادق )ع( مى
 (.12، 3تر از آن نيست )تر و اپكيزهزراعت كنيد و درخت بكاريد كه به خدا سوگند هيچ عملى حالل

شش گياهى، توسعه بياابن ها، شور شدن اراضى و آهبا، رويه درختان، ختريب پو اين در حاىل است كه امروزه قطع ىب
 ها را در پى داشته است كه هريكخشك شدن قنوات و چاه
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هاى موات به يكى كارى و احياى زمنياز خسارات غري قابل برآوردى را در نقاط خمتلف جهان شده است و درخت
 (.12ىت تبديل شده است كه در اسالم مورد أتكيد فراوان است )از اهداف مهم حميط زيس



برطبق آايت قرآن خداوند اب دادن قدرت و امكاانت الزم، انسان را به عمران و آابدى زمني امر منوده است او خداىي 
تعقل در اين سوره هود(. تفكر و  61است كه مشا را از زمني بيافريد و عمران و آابدانيش را به مشا واگذاشت )آيه 

حميطى اب هدف اين آيه است. مهچنني بر اپيه مفهوم اين آيه، به دليل خمالف بودن آيه بيانگر مطابقت اهداف زيست
 (.12ختريب و انبودى طبيعت اب عمران و آابداىن، ابيسىت از آن پرهيز منود )

ها، داراى توجه به مجعيت انسان امروزه اثبت شده است كه منابع زيست حميطى و مواهب اهلى موجود در زمني اب
هاى ديگرى را در پى داشت ابشد. هاى انسانتواند حمدوديتهاى خاصى است كه هرگونه اسرافكارى مىحمدوديت

روى و اعتدال در رو خداوند در آايت بسيارى بشر را از اسرافكارى هنى فرموده است و پريوانش را به ميانهازاين
روى و جتاوز از حد در استفاده از مواهب طبيعى برحذر داشته است مثال در ونه زايدهمصرف دعوت كرده و از هرگ

فرمايد: و آمسان را برافراشت و معيار و ميزان مقرر داشت ات مبادا از اندازه درگذريد و سوره الرمحن مى 8و  7آايت 
، 10اسرافكاران را دوست ندارد )فرمايد: اسراف نكنيد كه خدا سوره انعام مى 141سوره اعراف و  31در آايت 

12.) 

 [ترين دستورات هبداشىتحبث: ]جامع

ترين دستورات هبداشىت را نيز در اختيار بشر قرار اسالم عالوه بر دستورات ديىن در جهت تكامل بشر هبرتين و جامع
گذشته دارد به شگفىت واداشته هاى  طورى كه انسان امروزى را كه داعيه برترى در دانش را نسبت به نسلداده است به

 (.2است )

ها را متوجه مواهب اهلى و برخوردارى مناسب از آهنا كرده است و اب هشدارها و خداوند در آايت بسيارى انسان
هاى بسيار او را به ايفنت و پيمودن راه درست اهلى رهنمون شده و راه و روش هبداشت و حفاظت از اين بشارت

 (.10ته است )دادها را به وى آموخ
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در اسالم قانون مشهور و معروىف حتت عنوان )ال ضرر( وجود دارد كه برطبق آن، ضرر زدن به شخص اي اشخاص به 
هيچ وجه روا نيست و پيامرب اسالم نيز به شدت از آن هنى كرده است. امروزه آلودگى حميط زيست مصداق ابرز ضرر 

 (.12گردد )آيد و بدون ترديد هنى شديد پيامرب نيز مشمول آن مىمنودن به سالمت افراد جامعه به حساب مىوارد 

كننده مورد توجه اكيد است كه اب توجه به عدم در تعاليم اسالمى اصول هبداشت حميط و مبارزه اب عوامل آلوده
شيطان مسبل هرگونه بدى و احنراف و فساد است،  آگاهى مردم در زمان گذشته و نيز اب توجه به اينكه در اسالم،

هاى ثواب و عقاب اي وجود شيطان مردم را به رعايت هبداشت دعوت پيامرب )ص( و امامان معصوم )ع( اب شيوه
 كردند كه در احاديث ارائه شده است.مى



ر ابشد عبادت حمسوب بيىن اسالمى هر حركت و عمل مثبت انسان، اگر از انگيزه و نيت اهلى برخوردادر جهان
شود بنابراين تالش هر انسان مسلمان در جهت رعايت هبداشت حميط و حفظ حميط زيست حىت اگر كوچك به مى

 سازد.نظر برسد وىل اب انگيزه اهلى ابشد عبادت حمسوب شده و او را بسوى تعاىل و كمال رهنمون مى

 پيشنهادها:

تبيني يك مكتب زيست حميطى جامع است كه بيانگر معيارهاى  نتيجه بررسى آايت قرآن و تفاسري و كتب علمى
درست انديشيدن و درست عمل كردن در عرصه مسائل حميط زيست ابشد. دعوت مردم به رفتارهاى هنجار زيست 

حميطى در قالب امر به معروف و ابزداشنت آهنا از رفتارهاى انهنجار هبداشت حميطى در قالب هنى از منكر دارى 
امال زيست حميطى بوده و در حقيقت ضامن اجراى ساير وظايف فردى و اجتماعى در قبال حميط زيست ماهيىت ك

 ابشد.
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 شب و اتريكى از ديدگاه قرآن و طب

950هبروز عشقى ماليرى
 

 چكيده

ست. برخى زنده ا جوداتمهه مو شب و اتريكى از نعمتهاى ارزمشند اهلى و از ضرورايت فيزيولوژيكى ادامه حيات 
بات تغيري شكل ضى تركيزى بعشوند و ابزساسيستمهاى هورموىن گياهان، جانوران و انسان حتت أتثري اتريكى فعال مى

ريكى ناوب اتتعايت ر ايفته در طول روز در غياب نور امكانپذير است. از نظر پزشكى نيز اسرتاحت در شب و 
هاى"  واژهتون ادىبىن و مجسم و روان آدمى دارد. متاسفانه در برخى ابورهاى دياى در سالمت روشناىي نقش عمده

نياز واقعى   ا به اينتوجهى انساهنشب و اتريكى" اب مفاهيمى مثل ظلمت، پليدى و انداىن مهرتاز شده و موجب ىب
ت عمده از معضال يكىه نظران آلودگى نورى در جمامع انساىن بگرديده است. بطورى كه امروزه به اعتقاد صاحب

 زيست حميطى تبديل شده است.

بندى س از دستهراج و پاستخ در اين حتقيق مبنظور دستياىب به ديدگاه قرآىن در اين زمينه آايت حاوى كلمه" ليل"
 موضوعى اب استفاده از تفاسري معترب مورد بررسى قرار گرفته است.

عنوان آيه و ه شب بهه بلكها از شب و اتريكى به بدى ايد نشدشود كه در ديدگاه قرآىن نه تندرنتيجه مشاهده مى
هاى خمتلف و ه ويژگيبتعدد اى بر اثبات توحيد و قدرت و تدبري آفريدگار جهان معرىف شده است و در آايت منشانه

ج ا بتدرياز آهن برخى ضرورت اين نعمت اهلى براى سالمت و هبداشت انسان و ساير موجودات اشاره شده است كه
 مورد شناساىي قرار گرفته و بعضى ديگر هنوز براى بشر شناخته شده نيست.

 هاى كليدى:واژه

 قرآن و طب، شب، اتريكى، آلودگى نورى، فيزيولوژى اتريكى
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 مقدمه:

شب و اتريكى در بسيارى از مذاهب، متون ادىب و حىت فرهنگ لغات منودار ظلمت و پليدى است. بنا بر اعتقاد 
ى اهورمزدا و بدى و اتريكى زاده اهرمين بوده ايرانيان قدمي، هرچه نيكى و روشناىي در جهان مادى و مينوى بود زاده

از او ايد شده، خداى جهان روشىن و « سرور داان»معناى كه به« ... اهورمزد است. نيك اهوراىي است و بد اهرمين
دانشى است. بني آفريننده روشناىي است. در برابر او اهرمين قرار گرفته است كه فرمانرواى جهان اتريكى، انداىن و پس

رامزداست و او مهان اندك روشناىي را  اهرمين و اهورامزدا مهيشه جنگى وجود دارد كه در اپاين، فاتح هناىي اين نربد اهو 
 گريد.كه در اهرمين وجود دارد، از او مى

بينيم از هرچه به  بر ابور بسيارى از مردم، شب و اتريكى در طبيعت مهان است كه به سبب آن پريامون خويش را منى
اى خرب، در هر گام اسري حادثهمانيم و از هرچه آسيب رسان به زندگى است نيز ىبهبره مىآيد ىبمان مىكار زندگى

 (.6شناسيمش )شومي كه منىمى

اى ضرورى در فرآيندهاى زيسىت حال آنكه از نظر فيزيولوژى، اتريكى نه تنها منفى و ضد حيات نيست بلكه پديده
ى شوند و ابزساز شود. برخى سيستمهاى هورموىن گياهان، جانوران و انسان حتت أتثري اتريكى فعال مىحمسوب مى

ايفته در طول روز در غياب نور امكانپذير است. از نظر پزشكى نيز اسرتاحت در شب و بعضى تركيبات تغيريشكل
 اى در سالمت جسم و روان آدمى دارد.روشناىي نقش عمده -رعايت تناوب اتريكى

 روش بررسى:

موضوعى اب استفاده از تفاسري در اين حتقيق آايت حاوى كلمه" ليل" از قرآن جميد استخراج و پس از دسته بندى 
 معترب احتمال انطباق مفاهيم فيزيولوژى اتريكى اب ديدگاههاى قرآن مورد بررسى قرار گرفته است.

 نتايج:



عنوان آيه و انگيز شب بهنگاهى امجاىل به آايت قرآن بيانگر ديدگاه كامال متفاوت كتاب اهلى به پديده شگفت
اى ات معاد و دليلى بر قدرت و تدبري آفريدگار است. اگر چه" نور" در قرآن واژهاى از توحيد، شاهدى بر اثبنشانه

ماواِت َو اْْلَْرِض( مقدس است  )اّللَُّ نُوُر السَّ
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وىل شب و روز هر دو  وِر(*)خُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإىَل النُّ  كندو خداوند مومنني را از ظلمت به سوى نور هدايت مى
 (12)اسرى/  «َو َجَعْلَنا اللَّْيَل َو النَّهاَر آيَ َتنْيِ » هاى علم و تدبري آفريدگار جهان معرىف شده اند:عنوان آايت و نشانهبه
 (37)فصلت/  «َو ِمْن آايتِِه اللَّْيُل َو النَّهارُ »

اى اب در كتاب اهلى سوره لَْيَلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن أَْلِف َشْهرٍ  ايبدقرآن در شب انزل شده و يك شب بر هزار ماه برترى مى
عنوان شب انمگذارى شده و در آغاز سوره خالق متعال به شب و خصوصيت مهم آن يعىن پوشش دادن زمني 

و در هر مورد به ( قسم به شب در موارد ديگرى نيز تكرار شده 1)ليل/  «َو اللَّْيِل ِإذا يَ ْغشى» سوگند ايد كرده است
 يكى از ويژگيهاى آن اشاره شده است:

سوره ضحى به شب و آرامش انشى از  2به شب آن هنگام كه صفحه زمني را بپوشاند و در آيه  4در سوره بلد آيه 
 هاى مدثر و تكوير آمده است.كند در سورهآورى مىآن سوگند ايد شده، قسم به شب و آنچه را مجع

چنانچه است و خاموش و هنگام راز و نياز عاشقان حق است، اما اين شب آرامبخش همشب اگر چه آرامبخش 
تر از حد الزم ابشد مطلوب نيست و آن زمان جالب است كه پشت كند و رو به صبح روشىن پيش رود و طوالىن

َو » ست:به حسن ختام شب سوگند خورده شده ا 33چنني است كه در سوره مدثر آيه آخرش سحرگاه ابشد. اين
فرمايد: بگو سوره قصص مى 71و سوگند به شب هنگامى كه )دامن برچيند و( پشت كند و در آيه  «اللَّْيِل ِإْذ أَْدبَ رَ 

كرد كدام خدا جز اّلّل برايتان روشنائى ابين سؤال اپسخ دهيد: كه اگر خدا شب را ات قيامت بر مشا جاودانه مى
 آورد؟مى

( و قسم به شب هنگامى كه 17)تكوير  َو اللَّْيِل ِإذا َعْسَعسَ  ى اپاين شب نيز مهم استالبته حنوه خروج آرام و تدرجي
 پشت كند )و ِبرامى( به آخر رسد.

 فرمايد:نيز در توحيد مفضل به بيان حكمت شب و روز اشاره مى« عليه الّسالم»امام صادق 

 نياز مربمشان به آرامش كرد مردم آرامش و قرار نداشتند، ابوجوداگر خورشيد غروب منى
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و راحت براى تسكني ايفنت بدهنايشان و سكوت حواّسشان، و برانگيختگى قّوت هاضمه براى هضم طعامشان و 
 (.3تنفيذ غذاهايشان به اعضاء پيكرشان )

 گويد:رينش شب و روز هر دو سپاس مىامام زين العابدين در دعاى ششم از صحيفه سجاديه خدا را به خاطر آف

 احلمد ّلّل الذى خلق الليل و النهار بقوته )ستايش براى خداست كه به نريوى خود شب و روز را پديد آورد(

فرمايد: پس شب را براى آانن بيافريد ات در آن از رنج و كوشش بياسايند و آن را مهچون پوششى  و در ادامه مى
 (.4ب راحت روند و اب آن به آسايش و نريو رسند و از لذت شبانگاهى برخوردار شوند )گردانيد ات در آن به خوا

 (.5گويد )هنج البالغه پروردگار را به خاطر فرارسيدن شب و اتريكى سپاس مى 48امام على عليه الّسالم در خطبه 

بيعت است كه حتت عنوان حد معني طول شب و روز و تغيري تدرجيى مدت روشناىي و اتريكى يكى از شگفتيهاى ط
" هاى حياتى گياهان و جانوران و توليد مواد غذاىي دارد. شايد بتوان تعبري قرآىناى در فعاليتفتوپريوديسم نقش عمده

 را اب اين پديده منطبق دانست. يُوِلُج اللَّْيَل ِف النَّهاِر َو يُوِلُج النَّهاَر ِِف اللَّْيِل"*

در تفسري منونه: يوجل )از ماده ايالج( در اصل از ولوج به معىن دخول است، اين تعبري اشاره طبق نظر آيت اّلّل مكارم 
شده شب و روز در فصول خمتلف سال است كه از يكى كاسته و به به دگرگونيهاى تدرجيى و كامال منظم و حساب

و غروب آفتاب ابشد كه به خاطر شود، اما اين احتمال نيز وجود دارد كه اشاره به مساله طلوع ديگرى افزوده مى
گريد، بلكه از آغاز طلوع فجر، اشعه شرائط خاص جو )هواى اطراف زمني( اين امر به صورت انگهاىن اجنام منى

شود، گوئى روز تدرجيا وارد شب آهسته به طبقات اپئني منتقل مىافتد و آهستهآفتاب به طبقات ابالى هوا مى
گردد و تدرجيا شود و هوا كمى اتر مىتاب خنست نور از قشر اپئني جو برچيده مىگردد و بعكس هنگام غروب آفمى

 از طبقات ابالتر، ات
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گرفت و آخرين شعاع خورشيد برچيده و اگر اين موضوع نبود، طلوع و غروب آفتاب در يك حلظه زودگذر اجنام مى
ز و روز به شب هم از نظر جسمى و روحى براى انسان زاينبار بود و هم از نظر نظام انتقال انگهاىن از شب به رو 

 (.1آورد )مقدمه مشكالت فراوان به وجود مىاجتماعى اين تغيري سريع و ىب

رساىن به خلق و پرورش آهنا ارتباط امام سجاد عليه الّسالم در دعاى ششم صحيفه سجاديه، اين پديده را اب روزى
فرمايد: يوجل كل واحد منهما ىف صاحبه، و يوجل صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فيها يغذوهم به، و و مى داده است

گرداند ات روزى بندگان گاه آنچه را كاسته ابزمىافزايد و آنكاهد و بر ديگرى مىينشتهم عليه از هريك از آن دو مى
 (.4ى پرورش ايشان كه مقدر شده، فراهم آيد )و مايه



ها و فعال شدن دوره توليد مثل گياهان و جانوران است. دوره متناوب آاثر عمده تناوب شب و روز رويش دانه از
هاى خمتلف ها و تداوب چرخه مواد در خبشهاى هورموىن رويش دانهاتريكى و روشناىي اب أتثريگذارى بر سيستم

 ه به آن اشاره شده است:گونشود كه در سوره انعام بدينجاندار و بيجان حميط زيست مى

فاِلُق » (95) «خُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َو خُمْرُِج اْلَميِِّت ِمَن احلَْيِّ ذِلُكُم اّللَُّ فََأىنَّ تُ ْؤَفُكونَ  ِإنَّ اّللََّ فاِلُق احلَْبِّ َو النَّوى»
ْمَس َو اْلَقَمَر حُ  ْصباِح َو َجَعَل اللَّْيَل َسَكناً َو الشَّ  (96) «ْسباانً ذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ اْْلِ

آورد چنني است خداى مشا پس چگونه خدا شكافنده دانه و هسته است زنده را از مرده و مرده را از زنده بريون مى
[ شكافنده صبح است و شب را براى آرامش و خورشيد و ماه را (. ]مهوست كه95شويد )[ منحرف مى]از حق

 گريى آن تواانى داانست.ساب قرار داده اين اندازهوسيله ح

كند، براى اجياد اطمينان به قدرت آجنا كه وعده نصرت و ايرى ستمديدگان را مطرح مى 61و  60در سوره حج آيه 
فرمايد: اين خباطر آن است كه زند و مىاتريكى را مثال مى -انگيز دوره روشناىيتعاىل پديده شگفتدو علم ابرى

 وند شب را در روز و روز را در شبخدا
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ذِلَك ِِبَنَّ اّللََّ يُوِلُج ذِلَك َو َمْن عاَقَب مبِْثِل ما ُعوِقَب بِِه مُثَّ بُِغَي َعَلْيِه لََيْنُصَرنَُّه اّللَُّ ِإنَّ اّللََّ َلَعُفوٌّ َغُفوٌر* » كندداخل مى
يٌع َبِصريٌ اللَّْيَل ِف النَّ   «هاِر َو يُوِلُج النَّهاَر ِف اللَّْيِل َو َأنَّ اّللََّ مسَِ

 تعاىل از اعمال ما اشاره شده است.سوره لقمان ضمن بيان جانشيىن تدرجيى شب و روز به آگاهى ابرى 29در آيه 
ْمَس َو اْلَقَمَر ُكلٌّ جَيْرِي ِإىل أَ ملَْ تَ َر َأنَّ اّللََّ يُوِلُج اللَّْيَل ِف النَّهاِر َو يُوِلُج النَّهارَ » َر الشَّ ى َو َأنَّ  ِِف اللَّْيِل َو َسخَّ َأَجٍل ُمَسمًّ

در اين آيه به مضمون علم خدا به اعمال بندگان استشهاد شده است به تدبريى كه در نظام  «اّللََّ مبا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ 
 شود.ه، و گاهى اين كواته و آن طوالىن مىشب و روز جارى است، كه گاهى اين طوالىن و آن كوات

كنند، از علم به نظامى كه در شب و روز و آفتاب و گريى علم به آنچه مردم مىبه نظر استاد عالمه طباطباىي، نتيجه
ماه جارى است، درست نيست، زيرا چنني استنتاجى صرف حدس است، يعىن مردم ابيد حدس بزنند كه خداىي كه 

م است، به اعمال ايشان نيز عامل است و علم حدسى را مشاهده و رويت خواندن صحيح نيست، داانى به آن نظا
شايد مراد خبري بودن خدا به مهه اعماىل است كه از قواى ظاهرى يعىن حواس پنجگانه بيناىي، شنواىي، بوايىي، چشاىي 

زند، اعماىل كه مهه قواى ما در اله سر مىشود و اعماىل كه از قواى ابطىن او يعىن قوه مدركه و فعو المسه صادر مى
آن دخالت دارند و اعماىل كه بعضى از آن قوا در آن مؤثرند و ابالخره اعماىل كه جنبه جاذبه دارند و جلب نفع 

(. بنابراين شايد بتوان گفت مراد آيه از علم خداوند به 2منايند )كنند و اعماىل كه جنبه دافعه دارند و دفع ضرر مىمى
هاى نور و اتريكى دسته اعماىل است كه توسط خبش انخودآگاه ما مثل ترشح غدد داخلى در اثر تناوب دوره آن



اطالعيم و آگاهانه در آن تصرف ندارمي وىل خداوند از آن آگاه است و به شود و اگر چه خود از آن ىباجنام مى
 پيوندد.تدبري او اين اعمال بوقوع مى

لباس تعبري شده است )مهان گونه كه اين تعبري براى مهسران نيز بكار رفته است( چراكه شب در مواردى نقش شب به 
َو ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لِباساً » مهچون لباس خاصيتهاىي از مجله استتار، حفاظت و آرامبخش بودن را داراست ..

( او كسى است كه شب را براى مشا لباس قرار داد و روز را مايه 47رقان/ )ف «َو النَّْوَم ُسبااتً َو َجَعَل النَّهاَر ُنُشوراً 
 حركت و حيات.
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سبات در لغت از ماده  )َو النَّْوَم ُسبااتً( كند: او خواب را براى مشا مايه راحت قرار دادبعد اشاره به نعمت خواب مى
 طع منودن و تعطيل كردن كار به منظور اسرتاحت آمده است.سبت )بر وزن وقت( به معىن ق

دانيم در موقع خواب، اى به تعطيل فعاليتهاى جسماىن به هنگام خواب است، زيرا مىدرحقيقت اين تعبري اشاره
شوند و قسمت ديگر مهچون كار قلب و دستگاه تنفس، برانمه قسمت مهمى از كارهاى بدن به كلى تعطيل مى

 دهند ات رفع خستگى و جتديد قوا شود.ا بسيار كم كرده و به صورت آرامرت ادامه مىعادى خود ر 

َو ِمْن َرمْحَِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل » سوره قصص ضرورت شكرگزارى به خاطر نعمت شب و روز تذكر داده شده 73در آيه 
از رمحت اوست كه براى مشا شب و روز قرار داد، ات هم  «َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  َو النَّهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِه َو لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه وَ 

گريى از فضل خدا تالش كنيد، شايد شكر نعمت او را جبا آوريد( و بعد در آن آرامش داشته ابشيد و هم براى هبره
لمت و اتريكى" به از بيان نعمت بزرگ نور و روشنائى روز كه مايه هر جنبش و حركت است سخن از نعمت" ظ

فرمايد: بگو به من خرب دهيد آاي اگر خداوند روز را ات قيامت بر مشا جاودان كند چه معبودى غري از آورد مىميان مى
 بينيد؟!اّلّل است كه شىب براى مشا بياورد ات در آن آرامش ايبيد؟ آاي منى

 [:حبث ]آرامش و سكون در شب

يكى از اهداف آفرينش شب از آن ايد شده يك واقعيت مسلم علمى است كه  عنوانآرامش و سكون كه در قرآن به
هاى اتريكى نه تنها يك وسيله اجبارى براى تعطيل فعاليتهاى روزانه است، دانش امروز آن را به ثبوت رسانده، پرده

اسرتاحت و بلكه اثر مستقيمى روى سلسله اعصاب و عضالت آدمى و ساير جانداران دارد و آهنا را در حالت 
 برد.خواب و سكون فرو مى

اين موضوع مسلم است كه انسان در برابر نور و روشنائى متايل به تالش و كوشش دارد، جراين خون متوجه سطح 
 گردند و به مهنيشود و متام سلوهلا آماده فعاليت مىبدن مى



 272، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 تر است.آرامبخش نيست، هر قدر حميط اتريك بوده ابشد خواب عميقرت و آرامبخشدليل خواب در برابر نور چندان 

شوند: گردش امروز از نظر علمى اثبت شده است كه در برابر نور متام دستگاههاى بدن انسان فعال و سرزنده مى
شوند و خسته مىخون، دستگاه تنفس، حركت قلب و ساير دستگاهها، وىل اگر نور بيش از اندازه بتابد، سلوهلا 

دهد. و برعكس، دستگاههاى بدن در اتريكى شب در آرامش و آسايش عميقى نشاط جاى خود را به فرسودگى مى
 كنند.روند و در سايه آن جتديد قوا و نشاط مىفرومى

شود  داده مىفيز نسبت از نظر پزشكى مكانيسم أتثريگذارى اتريكى بر سالمىت و فيزيولوژى انسان به فعاليت غده اپى
شده است. فعاليت ترشحى اين غده به وسيله گرماى نور كه در كه به عقيده دكارت جايگاه روح پنداشته مى

كند و بر فعاليت ترشح ريتمى فيز موادى مانند مالتونني توليد مىگريد. اپىشود صورت مىاعصاب چشم منعكس مى
 گذاردهاى ترشحى اثر مىبعضى از غده

متوكسى تريپتأمني" اي مهان مالتونني، هورمون نورترنسميرت شيمياىي است كه بطور طبيعى توسط  -5 -استيل -". ان
شود و ترشح آن، اب چرخه روز و شب بدن، ارتباط مستقيم دارد. بيشرتين مقدار اين غده اپيفيز در مغز ترشح مى

شود. برخى ورزشكاران و كساىن كه به ديده مىشود. در خوراكيها هم، مقاديرى انچيز از آن، هورمون، شبها توليد مى
روشناىي منظم حمرومند از مكمل مالتونني استفاده  -دليل شغلى اي سفرهاى هواىي بلندمدت به عالوه از دوره اتريكى

 منايند.مى

ابعث  مالتونني، نقشى اساسى در خواب دارد و اب توجه به اينكه نور، مانع توليد آن و اتريكى، حمرك توليدش است،
اند كه اين هورمون، به خوابيدن، كاهش تعداد شود. حتقيقات موثق علمى نشان دادهتنظيم ساعت داخلى بدن مى

كند. مقدار كاىف مالتونني در بدن، اتثريات مثبىت بر وضعيت دفعات بيدارى در شب و هببود كيفيت خواب كمك مى
 گذارد.رواىن انسان مى -روحى
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شود و سلوهلا شروع به فعاليت و مغزى براى حركت ابالغ مىتوسط مالتونني در اتريكى فرمان رشد به سلوهلاى درون
ساعته به جراين الكرتيكى و  24كنند از نظر فيزيك درون مغزى اين عمل يعىن تبديل اطالعات ساخت و ساز مى

 گريد.شود و رشد سلوىل بالفاصله صورت مىزمان اجنام مىترين تبديل آن به جراين شيمياىي در سريع

رفته، مالتونني، اتثرياتى عاىل بر هببود كيفيت خواب دارد. تنظيم ساعت خواب خود و اتريك كردن حمل همروى
 منايد.خواب، به ترشح اين هورمون و هبرمندى از فوايد آن، كمك مى



هاى توليدمثلى و رفتارى جانوران و گياهان اب فصول سال نقش فعاليتروشناىي در تنظيم و انطباق  -دوره اتريكى
هاى بسيارى از گياهان تنها در صورتى شكفته اساسى دارد و يكى از عوامل عمده شكسنت خواب بذرهاست و دانه

شب و روز بيان ها بدنبال ذكر تناوب شوند كه دوره معيىن از اتريكى را گذرانده ابشد. شايد اشاره به شكافنت دانهمى
 اين واقعيت ابشد.

 پيشنهادات:

هورمون رشد حد اكثر ترشح آن شب و هنگام خواب است و كودكان و نوجواانىن كه خود را از اتريكى حمروم 
شود، به مهني دليل است كه ما امروز كنند و شبها ات ديروقت بيدار هستند، اين هورمون به اندازه كاىف ترشح منىمى

ها هستيم بسيارى از حمققان برهم خوردن سيكل زندگى ما و مهاهنگ نبودن د و كمبود وزن در بچهشاهد كواتهى ق
آن اب طبيعت را يكى از عوامل به وجود آمدن انواع بيماريهاى هورموىن، غددى، عصىب، سرطاهنا و سركوب سيستم 

 دانند.اميىن بدن مى

ديد آمدن آلودگى نورى به عنوان يكى از مهمرتين انواع كشف و توسعه وسايل روشناىي مصنوعى اين روزها موجب پ
هاى زيست حميطى شده است كه شايد بتوان گفت اثرات خمرب آن بر انسان و حميط زيست اگر بيشرت و آلودگى

تر از ساير آلودگيها نباشد كمرت نيست. بطورى كه اكثر كشورهاى جهان به فكر تصويب قوانني و جدى
 هاىدستورالعمل

 274، ص: 3عه مقاالت قرآن و طب، ججممو 

 اند ..اجراىي براى كاهش آلودگى نورى و ابزگرداندن آمسان اتريك بر فراز شهرها و مكاهناى صنعىت افتاده

شود اب توسعه و ترويج فرهنگ قرآىن نسبت به زدودن ابورهاى غلط در مورد شب و اتريكى در جامعه پيشنهاد مى
هاى تربيىت كودكان را در اى جامعه، نورپردازى شهرها اپركها و حىت اماكن مذهىب و برانمههريزىاقدام كرده و برانمه

 مندى جامعه از نعمت اتريكى هدايت منود.جهت انطباق سيستم زندگى اب فتوپريوديسم و هبره

دگى اب فتوپريوديسم هاى مؤثر جهت مهاهنگ كردن زنعنوان منونهتوان بهبرانمه ماه مبارك رمضان و اوقات مناز را مى
كارى در بني الطلوعني نيز از اقدامات ديگرى است كه ذكر كرد. توصيه و اتكيد بر اجراى جلسات و ساعات اضافه

 تواند در اين زمينه مفيد ابشد.مى

 منابع:

 تفسري منونه آيت اّلّل مكارم شريازى -1



 فسري امليزان آيت اّلّل عالمه طباطباىيت -2

 امام صادق )ع(توحيد مفضل  -3

 جاد )ع(سصحيفه سجاديه امام  -4

 ع(هنج البالغه امام على ) -5

 پژوهى و فرهنگاپيگاه اينرتنىت آيني -6
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 بررسى ديدگاه اسالم و قرآن راجع به هبداشت حميط

953، سجاد رحيمى952، هبروز كرميى951پوشدكرت حممد حسن احرام
 

 چكيده

فرمود و  قت آسانن حقيستايش خداوندى را سزاست كه راه اسالم را گشود و راه نوشيدن آب زاللش را بر تشنگا
دايت  رفروغ هپچراغ  براى طالبان حقيقت برافروخت و آن رااى از نور خود را سپس به دست پيامرب خود شعله

رار داد. و از قهاى دانش شمهخبش و هبار دهلا و چگمشدگان قرار داد و قرآن را ريسمان استوار خود و وسيله اميىن
 هيچ تر و خشكى فروگذار نشد.

 روش بررسى:

عمومى و فردى و اجتماعى توجه فراواىن شده در دين مقدس اسالم به هبداشت و سالمىت از مجله هبداشت حميط و 
است كه نشان از امهيت ابالى اين رشته دارد. به پيشگريى از آلودگى و بيمارى قبل از درمان توجه داشته مهچنني 

اى داشته و ها دارد. به آب توجه ويژهها و چاهها، چشمهاى به مسائل زيست حميطى مانند عدم آلودگى آبتوجه ويژه
َو ُهَو الَِّذي َخَلَق » داند( حىت آفرينش انسان را آب مى30عامل زنده بودن مهه موجودات عامل دانسته )انبياء آن را 

                                                           
 (. دانشيار گروه بهداشت محيط.1)  951
 داشت محيط.(. دانشجويان مقطع كارشناسى ارشد مهندسى به2)  952

Email: karimibehroz@ yahoo. com 
 (. دانشجويان مقطع كارشناسى ارشد مهندسى بهداشت محيط.3)  953



هاى آلوده مورد سفارش به بررسى كيفيت فيزيكى آب مانند طعم و بو و رنگ و عدم مصرف آب «ِمَن اْلماِء َبَشراً 
ايد؟!( نوشيد انديشيده)آاي به آىب كه مى «َرأَيْ ُتُم اْلماَء الَِّذي َتْشَربُونَ أَ ف َ » فرمايد:كه خداوند مىأتكيد است ات آجنائى

أتكيد بر ساخت محام هبداشىت رعايت فاصله بني آب آشاميدىن و چاه فاضالب، دفن هبداشىت مردار، خون و جفت 
 نيز توجه شده است.

______________________________ 
 .(. دانشيار گروه هبداشت حميط1)

 (. دانشجواين مقطع كارشناسى ارشد مهندسى هبداشت حميط.2)

 

Email: karimibehroz@ yahoo. com 

 (. دانشجواين مقطع كارشناسى ارشد مهندسى هبداشت حميط.3)
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منزل به مثابه حضور شيطان و اى كرده ات جائى كه وجود خاكروبه و زابله در اسالم به دفع پسماندها توجه ويژه
 جايگاه او معرىف كرده است.

به امر هبداشت مسكن و آاثر آن بر سالمت جسمى و روحى افراد، توجه به نور مناسب و كاىف، حمافظت در برابر 
سرما و گرما، وجود فضاى سبز و گياهان أتكيد بسيارى شده است كاشت درخت را موجب رسيدن صدقه ات قيامت 

 داند.ه و در جاىي ديگر كاشت درخت، حفر چاه، احداث پل را از مجله ابقيات الصاحلات مىبيان منود

ْنساُن » هاى هبداشىت شده است.به امر مواد غذاىي و توجه به غذا چه از نظر حالل و حرام و چه از جنبه فَ ْلَيْنظُِر اْْلِ
 «.َطعاِمهِ  ِإىل

ردن در زير درختان ميوه، قرار دادن سرپوش روى ظروف غذا و جاروب كردن منزل و خياابن رفع فقر، عدم بول ك
آب، استفاده و نظافت دستشوىي )مسرتاح( و قرار دادن آن در بريون از خانه و مسجد از ساير أتكيدات پيامرب 

 ابشد.اسالم و ائمه )ع( مى

 توجه به هبداشت هوا:

هان توسط حجاج )اين كار براى حجاج حرام كاشت گياهان جهت تلطيف هوا و رفع آلودگى آن و عدم كندن گيا
ابشد. از هاىي از توجه اسالم به امر هبداشت هوا مىبوده و در صورت ارتكاب كفاره را الزم دانسته( و مهگان منونه



شود و گرم بر ليرت بر مقادير آن افزوده مىميلى 0 /5اكسيد كربن است كه هرساله بر مجله آالينده هاى هوا دى
 گردد.گردد كه به راحىت جهت فتوسنتز گياه مصرف مىهاى اسيدى مىايش جهاىن و ابرانموجب گرم

 گريى:نتيجه

امد، ائدات جب و ز برطبق مطالب گفته شده بسيارى از مباحث هبداشت حميط از مجله هبداشت آب، دفع فاضال
ر جامعيت ن بيانگو اي شده استهبداشت مسكن و غذا و هبداشت هوا در متون ديىن از مجله در قرآن كرمي اشاره 

 سو و امهيت مسائل هبداشىت و رعايت آن در جامعه از سوى ديگر دارد.دين از يك

 هاى كليدى:واژه

 هبداشت حميط، آب، پسماندها، هبداشت هوا، مواد غذاىي
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 مقدمه:

و راه نوشيدن آب زاللش را بر تشنگان حقيقت آسان فرمود و ستايش خداوندى را سزاست كه راه اسالم را گشود 
اى از نور خود را براى طالبان حقيقت برافروخت و آن را چراغ پرفروغ هدايت  سپس به دست پيامرب خود شعله

 هاى دانش قرار داد. و ازخبش و هبار دهلا و چشمهگمشدگان قرار داد و قرآن را ريسمان استوار خود و وسيله اميىن
. حواس پنجگانه او را درك نكنند و مكاهنا او را در بر نگريند، ديدگان او را ننگرند 954هيچ ترو خشكى فروگذار نشد

و پوششها او را پنهان نسازند. چشمها او را نبيند و زابهنا از وصفش عاجزند به وهم و خيال و درك ذات مقدسش 
چيز فروگذار نكرده ابشد. كتاىب كه از هيچت شايسته بشرى مىعنوان كتاب هدايت آدمى به سوى كماالنيايد. قرآن به

مهمرتين منبع دين اسالم و حجت خداوند براى اهل زمني در متام دوران و  «.ءٍ ما فَ رَّْطنا ِِف اْلِكتاِب ِمْن َشيْ » است
 955« ِمَن اّللَِّ اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ تَ ْنزِيُل اْلِكتابِ » سند حمكم اهلى است كه مستقيما" از سوى خداوند عزيز و عليم آمده است

َو اِبحلَْقِّ أَنْ َزْلناُه َو اِبحلَْقِّ » طور كامل به ما رسيده استو بدون هيچ حتريف و نقصاىن چه در مرحله نزول و ابالغ به
 957« َو ِإانَّ لَُه حَلاِفُظونَ حَنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكرَ » قرآن ابحلق انزل شده و خود خداوند ضامن حفظ آن ات روز قيامت 956«نَ َزلَ 

توجه به تفكر و امر به  958«ِمَن الظُُّلماِت ِإىَل النُّورِ » براى هدايت آدمى و عبور از اتريكى به سوى روشناىي است
َر ِمْنهُ » خواندن قرآن بسيار توجه شده است ب َُّروا آايتِهِ » 959«فَاقْ َرُؤا ما تَ َيسَّ قرآن مقدس اولني شرط سعادت و  960«لَِيدَّ

                                                           
 .59(. انعام 1)  954
 .2(. غافر 2)  955
 .105(. اسراء 3)  956
 .9(. حجر 4)  957
 .1(. ابراهيم 5)  958
 .20(. مزمل 6)  959
 .29(. ص 7)  960



رِينَ » خوشبخىت انسان را سالمىت ذكر كرده است. بُّ اْلُمَتَطهِّ بُّ التَّوَّاِبنَي َو ُيُِ برطبق فرمايش نىب اكرم  961«ِإنَّ اّللََّ ُيُِ
 )ص(

______________________________ 
 .59(. انعام 1)

 .2(. غافر 2)

 .105(. اسراء 3)

 .9(. حجر 4)

 .1راهيم (. اب5)

 .20(. مزمل 6)

 .29(. ص 7)

 .222(. بقره 8)
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كه از سالمىت به   962«احلسنة ىف الدنيا الصحه و العافيه»منظور از حسنه در دنيا مهان سالمت و صحت بدن است 
سالمىت از نعمات  963ندگى نيستالعافيه )هم در دنيا و هم در آخرت( معرىف شده است. و بدون سالمىت خري در ز 

 داند.پنهان است كه ات وجود دارد انسان قدر آن را منى

فرمايد خداوند افراد اپك را ( مى108در دين مبني اسالم توجه زايدى به هبداشت شده است خداوند در سوره توبه )
رِينَ » دوست دارد بُّ اْلُمطَّهِّ ُ ُيُِ هاى بسيارى است از مجله هبداشت از نيازهاى اوليه بشر است داراى شاخه 964«َو اّللَّ

ترين حيطه علوم پزشكى و هبداشت تغذيه، مسكن، اقتصاد، كار، اجتماع و است يكى از مهمرتين و گسرتده
مهندسى علم هبداشت حميط است كه عبارت است از حفظ سالمت جسماىن و رواىن و اجتماعى و انسان اب حفظ 

 ط زندگى و علم حفظ حميط زيست از آلودگى است.حمي

                                                           
 .222(. بقره 8)  961
 .174ص  78(. بحار االنوار ج 1)  962
 .174ص  4(. من ال يحضره الفقيه ج 2)  963
 .108(. توبه 3)  964



جزاى زنده آن امتامى  ست كهگريد. حميطى اطور كلى حميط زيست عبارت است از هرآنچه كه فرآيند زيسنت را فرامىبه
گ و اب نخاك، هوا، س د آب،سلوىل و پرسلوىل و اجزاى غري زنده آن ماننمانند گياه، جانور، انسان، جانداران تك

يطى كه انسان يعى: حمست طبپذيرند. شامل حميط زيگذارند و از هم أتثري مىر ارتباط داشته، برهم اتثري مىيكديگ
ا مورد و آن ر  بوده هاى او در آن در حد اقل ممكنگونه نقشى در به وجود آمدن نداشته و اثرات فعاليتهيچ

زيست طبيعى را  ين حميطبته اشتها، درايها كه الدستخوردگى قرار نداده است. مانند جنگلهاى طبيعى، كوهستاهنا، د
 بندى منود.توان به حميط زيست آىب و خشكى تقسيمنيز مى

 حميط زيست مصنوعى اي انسان ساخت اي انساىن:

ورت صاي به  وده وبحميط زيست مصنوعى اي انساىن اي انسان ساخت عبارت است از حميطى كه ساخته دست بشر 
مناطق  وستاها،ر هرها، شهاى مورد نياز خود بوجود آورده است. آن جهت اهداف و كاربرىفاحشى تغيرياتى را در 

 روند. درمشار مىصنعىت از مجله مهمرتين حميط زيست انساىن به

______________________________ 
 .174ص  78(. حبار االنوار ج 1)

 .174ص  4(. من ال ُيضره الفقيه ج 2)

 .108(. توبه 3)

 279، ص: 3مقاالت قرآن و طب، ججمموعه 

وژى و لپيشرفت تكنو  عيت،افتد. امروزه اب افزايش مجهاى حياتى انسان در اين حميط اتفاق مىحقيقت عمده فعاليت
اىن نيز سنحميط زيست ا توسعه صنعىت در دنيا عالوه بر حميط زيست طبيعى كه دستخوش تغيري و ختريب شده است،

بزرگ دشوار  شهرهاى اكن درويژه براى مردم سهاى بشرى شده و زندگى را بهانشى از فعاليتهاى دچار انواع آلودگى
 و بعضا غري ممكن ساخته است.

توجه به هبداشت و نظافت بسيار مورد أتكيد اسالم و ائمه بوده است ات آجنا كه دين نظافت را جزء اصلى اميان 
هاى عبادى تشويق به امر نظافت و دورى از آلودگى جسمى و برانمه داند. النظافه من االميان. در رأس بسيارى ازمى

آراستگى ظاهر و  966عالوه بر أتكيد هبداشت فردى )توجه به شستشوى بدن 965رواىن از اهداف مهم اسالم است
و ... به هبداشت حميط و حميط زيست، امر هبسازى پرداخته است سفارش به عدم  968كواته كردن انخن  967لباس

                                                           
 222بقره  -(1)  965
 11627جامع االحاديث ح  -(2)  966
 17186كنز العمال ح  -(3)  967
 1456نهج الفصاحه ح  -(4)  968



 969آورى صحيح آب و پساب از معابر، توجه به هبداشت مسكنكردن آب )چاه، چشمه، قنات و ...( مجع  آلوده
 هبداشت هوا و دفع زائدات و ... نيز كرده است.

 ها:آورى پسابهبداشت آب و مجع

از درصد  65 -75ابشد. حدود ترين عامل بقاي موجودات مىترين مايع در سطح زمني است و اصليآب فراوان
يگر خواص ارت و دجه حر دهد. آلودگى آب، تغيري مواد حملول اي معلق اي تغيري در وزن بدن انسان را تشكيل مى

فيد سازد  غري مايمضر  فيزيكى، شيمياىي و بيولوژيكى آب در حدى كه آن را براى مصرىف كه براى آن مقرر است
، چاههاى جذىب اى شهرىضالهبمواد اپيدار زيسىت(، فا هاى آب عبارتند از پساب صنايع )فلزات سنگنيانواع آالينده

ى حمركهاى اى حاو پساهب رويه آهباى زيرزميىن و هجوم آهباى شور، ختليهفاضالب و نشت از سپتيكها، برداشت ىب
 رشد به منابع آىب،

______________________________ 
 222بقره  -(1)

 11627جامع االحاديث ح  -(2)

 17186 كنز العمال ح  -(3)

 1456هنج الفصاحه ح  -(4)

 .3ص  4لفقيه ج امن ال ُيضره  -(5)

 280، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

اى از آب نشت نفت در استخراج و محل آب مايع حيات و منشاء متامى گياهان و حيواانت است هر موجود زنده
ابر تكرار شده است كه نشان از  59و كلمه" ماء" به معىن آب در قرآن در حدود  «ٍء َحيٍّ ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ » است

ماِء ماًء ِبَقَدرٍ » آيدامهيت ويژه آن دارد. اين مايع به مقدار مشخص و معلومى بر ما فرود مى  «َو الَِّذي نَ زََّل ِمَن السَّ
تهاى اين آايت به تفكر در هنگام نوشيدن اجياد نشاط و شاداىب اين مايع نيز اشاراتى شده است ذات هبجه در ان

كدام به اندازه دين مبني در ميان اداين اهلى هيچ 970«أَ فَ َرأَيْ ُتُم اْلماَء الَِّذي َتْشَربُونَ » فرمايدآب أتكيد شده است مى
به اند؛ تنوع موضوعى، تفصيل مباحث آب و اتكيدات قرآن نپرداخته« آب»ويژه قرآن كرمي، به موضوع اسالم، به

 سويه بوده است.ارزش و امهيت آب، بيانگر اين حقيقت است كه توجه قرآن به طبيعت و ابالخص آب مهه

                                                           
 .3ص  4من ال يحضره الفقيه ج  -(5)  969
 .68(. واقعه 1)  970



به عالوه أتكيدات زايدى راجع به حفظ آب جلوگريى از آلودگى آب داشته است. در صورت عدم تصفيه آب و اي 
تواند منجر به به، ژايرداي شيگال و ... مىهاى ميكروىب و انگلى از مجله واب، حصتصفيه انمناسب بسيارى از آلودگى

بيمارى انسان گردد در دستورات ديىن و فرمايشات ائمه توجه زايدى به توجه ظاهر آب و حىت ظرف آب شده است 
971دار منع شده و استفاده از ظروف را حضور شيطان معرىف كرده است.از مجله آشاميدن آب از ظروف ترك

 

يرزميىن و سطحى ز آهباى  ست كهال آن افزايش نياز به امكاانت و مواد اوليه ابعث شده ارشد روزافزون مجعيت و بدنب
كيفيت آب   ه شده وآلود اب مواد شيمياىي جديدى آلوده شده و اب گذشت زمان خمازن آب سامل و گوارا به تدريج

 خبصوص منابع حمدود آب شريين كاهش ايبد.

داند و هو اّلذى خلق من حىت آفرينش انسان را آب مى 972امل دانستهقرآن آب را عامل زنده بودن مهه موجودات ع
 املاء بشرا او كسى است كه از آب، انساىن را آفريد. سفارش به

______________________________ 
 .68(. واقعه 1)

 .302ص  17(. وسائل الشيعه ج 2)

 .30(. انبياء 3)
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هاى آلوده مورد أتكيد است ات آجنائى كه كيفيت فيزيكى آب مانند: طعم، بو، رنگ و عدم مصرف آببررسى  
973ايد؟!(.نوشيد انديشيده)آاي به آىب كه مى «أَ فَ َرأَيْ ُتُم اْلماَء الَِّذي َتْشَربُونَ » فرمايد:خداوند مى

 

خون و جفت  مردار، داشىتفاضالب، دفن هب أتكيد بر اجياد محام هبداشىت، رعايت فاصله بني آب آشاميدىن و چاه
گرگ منشاء تبرق و  وزا، رعد نيز توجه شده است. از ساير موارد ذكر شده راجع به آب حنوه تشكيل ابرهاى ابران
 رآن آمده است.قخمتلف  آايت آهباى زيرزميىن و هنرها و چشمه ها مرز بني آب شور و شريين، اليه اتريك درايها در

 مد اي پسماند:مواد زائد جا

                                                           
 .302ص  17(. وسائل الشيعه ج 2)  971
 .30(. انبياء 3)  972
 .68(. واقعه 1)  973



صل از فعاليت تقيم حاري مسطور مستقيم اي غشود كه بهپسماند به مواد جامد، مايع و گاز غري از فاضالب گفته مى
ى عادى، سماندهاست. پاگردد. انواع پسماندها به قرار زير انسان بوده و از نظر توليد كننده زائد تلقى مى

 سماندهاى كشاورزى، پسماندهاى صنعىت.پسماندهاى بيمارستاىن، پسماندهاى ويژه، پ

اى كرده ات جائى كه وجود خاكروبه و زابله در منزل و گوشه ااتق را به مثابه حضور اسالم به دفع پسماندها توجه ويژه
كند كه خاكروبه و شيطان و جايگاه او معرىف كرده است. در اين رابطه امام صادق از حضرت حممد )ص( روايت مى

974در شب از منزل بريون بربيد چون جايگاه شيطان است.ها را زابله
 

َو » داندهبداشت مسكن و آاثر آن بر سالمت جسمى و روحى افراد، مورد توجه قرآن بوده و خانه را حمل آرامش مى
مسائل هبداشىت رواايت بسيارى نيز فرد را به متيز كردن حمل زندگى و رعايت  975«اّللَُّ َجَعَل َلُكْم ِمْن بُ ُيوِتُكْم َسَكناً 

كند توجه به نور مناسب و كاىف، حمافظت در برابر سرما و گرما، وجود فضاى سبز و گياهان أتكيد بسيارى تشويق مى
 شده است و كاشت

______________________________ 
 .68(. واقعه 1)

 .743ص  17(. وسائل الشيعه ج 2)

 .80(. حنل 3)

 282، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

و در جاىي ديگر كاشت درخت، حفر چاه، احداث پل را از  976درخت را موجب رسيدن صدقه ات قيامت، بيان منوده
 داند.مجله ابقيات الصاحلات مى

ين اسالم است. د ه شدهمهچنني به وجود فضا و وسعت كاىف و مناسب در منزل، وجود آب اپك نور كاىف نيز اشار 
 داند.موجب افزايش رزق و روزى و رفع فقر و تنگدسىت مىداشنت منزل را اپكيزه نگه

فَ ْلَيْنظُِر » هاى هبداشىت نيز توجه شده استبه امر مواد غذاىي و توجه به غذا چه از نظر حالل و حرام و چه از جنبه
ْنساُن ِإىل ُكُلوا ممَّا ِف اْْلَْرِض » در برخى از آايت قرآن كرمي به طيب و حالل بودن غذا اشاره شده است 977«َطعاِمهِ  اْْلِ

ها، غذاهاى آمساىن و گياهان شده است و از سوى ديگر در قرآن اشارات زايدى به انواع ميوه 978«َحالاًل طَيِّباً 
                                                           

 .743ص  17(. وسائل الشيعه ج 2)  974
 .80(. نحل 3)  975
 .26ص  13(. مستدرك الوسايل ج 1)  976
 .24(. عبس 2)  977
 و .... 172و  168(. بقره 3)  978



ُحّرَِمْت » داند از مجله گوشت خوك، شراب، خون، مردار و ...مصرف برخى از غذاهاى اناپك را حرام و ممنوع مى
ُم َو حلَُْم اخْلِْنزِيرِ  َعَلْيُكُم اْلَمْيَتةُ  َو ُكُلوا ممَّا َرزََقُكُم اّللَُّ َحالاًل » داندو مصرف غذاهاى اپك را حالل مى 979«َو الدَّ

، و 982«ُأِحلَّْت َلُكُم اْْلَْنعامُ  حالل و»گوشت حيواانت   981«لَِتْأُكُلوا ِمْنُه حلَْماً َطرايًّ » تغذيه از گوشت آبزاين 980«طَيِّباً 
984«َفُكُلوا ممَّا ذُِكَر اْسُم اّللَِّ » داندذكر انمش قبل از خوردن غذا را جايز منىآمده است و ىب 983اهانها و گيميوه

 

______________________________ 
 .26ص  13(. مستدرك الوسايل ج 1)
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ار دادن سرپوش يوه، قر مختان جاروب كردن منزل و خياابن و أتثري در رفع فقر و تنگدسىت، عدم بول كردن در زير در 
د از ساير ه و مسجانز خروى ظروف غذا و آب، استفاده و نظافت دستشوىي )مسرتاح( و قرار دادن آن در بريون ا

 ابشد.أتكيدات پيامرب اسالم و ائمه )ع( مى

 توجه به هبداشت هوا:

                                                           
 .3(. مائده 4)  979
 .88(. مائده 5)  980
 .14(. نحل 6)  981
 .30حج  (.7)  982
 .96(. انعام 8)  983
 .118(. انعام 9)  984



و رفع آلودگى آن و عدم كندن گياهان توسط حجاج )اين كار براى حجاج  985كاشت گياهان جهت تلطيف هوا
 ابشد.مر هبداشت هوا مىهاىي از توجه اسالم به احرام بوده و در صورت ارتكاب كفاره را الزم دانسته( و مهگان منونه

 هاى هوا:انواع آالينده

 SMOGلندن,) پراكنش ذرات ميكروىن آئروسل در هوا، پديده مه دود )نوع ACID RAINابراهناى اسيدى,
اى(، ذوب شدن لخانهگديده  پديده مه فتوشيمياىي )لوس آجنلس(، پديده وارونگى هوا )اينورژن(، گرم شدن زمني )پ

افزايش  رندگى واى ابگرفتگى سواحل، تغيري رژميهخيچاهلا و خيهاى قطىب، ابال آمدن تراز سطح درايها و آب
ا و بياابىن ى كويرهخيزى، پيشرو اك محل رسوب و سيلها، افزايش فرسايش خخشكساىل، تغيري رفتار سيالىب رودخانه

ه هرساله ن است كاكسيد كربها هوا و دىتوجهى به آلودگى هواست. يكى ديگر از آاليندهشدن از مجله عوارض ىب
گردد كه به يدى مىهاى اس شود و موجب گرمايش جهاىن و ابرانگرم بر ليرت بر مقادير آن افزوده مىميلى 0 /5بر 

 گردد.ىت جهت فتوسنتز گياه مصرف مىراح

 آلودگى صدا:

آلودگى صوتى عبارت است از پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش بيش از حد جماز و مقرر در فضاى ابز 
توان هرگونه صداى انخواسته در زمان و مكان انمناسب كه ابعث آزار و اذيت )غري سرپوشيده(. به عبارتى مى

آلودگى صوتى تلقى منود. برطبق احاديث سروصداى بيش از حد و فرايد زدن مورد نكوهش قرآن و ائمه شود را نيز مى
986َو اْغُضْض ِمْن َصْوِتكَ  كند كه به آرامى سخن گويد)ص( است ات جائى كه لقمان حكيم به فرزندش سفارش مى

 

______________________________ 
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 گريى:نتيجه

                                                           
 .26ص  13(. مستدرك الوسائل ج 1)  985
 .19(. لقمان 2)  986



برطبق مطالب گفته شده بسيارى از مباحث هبداشت حميط از مجله هبداشت آب، دفع فاضالب و زائدات جامد، 
هبداشت مسكن و غذا و هبداشت هوا و آلودگى صوتى در متون ديىن از مجله در قرآن كرمي اشاره شده است و اين 

 سو و امهيت مسائل هبداشىت و رعايت آن در جامعه از سوى ديگر دارد.بيانگر جامعيت دين از يك

 [:حبث ]در اسالم پيشگريى مقدم بر درمان است

در اسالم پيشگريى مقدم بر درمان است توجه به امر هبداشت در عصر كنوىن از اولويتهاست پيشرفت صنعىت كشور 
پذير خنواهد بود. اين رشته به بررسى علل اجياد و پيشگريى از آلودگى پرداخته مكانبدون توجه و حفظ حميط زيست ا

كند. اب توجه به روال صنعىت شدن هاى كاسنت از زائدات را بررسى مىهاى پيشگريى از آلودگى و روشو راه حل
وه بر غري قابل استفاده ها توسط گياهان عالهاى در هوا آلودگى خاك آب و جذب آاليندهجهان و افزايش آالينده

ها شده است توجه به اين رشته عالوه شدن منابع موجب افزايش بيمارى از مجله بيمارى هاى نوظهور و انواع سرطان
 هاى نوظهور نيز بسيار امهيت داردبر كاهش هزينه بيمارى در پيشگريى از بيمارى

ژى فسيلى و توسعه كشاورزى و صنعىت روند طبيعى رفته اب رشد سريع مجعيت و مصرف انر امهيت حميط زيست: رفته
حميط زيست را دگرگون كرده و موجبات تغيريات شگرىف را در حميط زيست فراهم آورده است. به اين ترتيب انسان 

حميطى مانند ختريب عنوان عامل مهم ختريب حميط زيست ابعث به وجود آمدن انواع معضالت و مشكالت زيستبه
هاى خمتلف گياهى و جانورى و ...  هاى هوا، آب و خاك، كاهش ضخامت اليه ازن، انقراض گونهجنگلها، آلودگى

عنوان برترين دين به مسائل پرامهيت زيست حميطى نيز پرداخته گرديد. اب توجه به موارد ابال مشخص است كه اسالم به
كننده حمسوب عنوان اپكرشيد خاك بهاست. اب توجه به آايت و رواايت بسيارى از اجزاى حميط از مجله آب و خو 

 شود.شود وىل افزايش بيش از حد آلودگى در حميط به كاهش توان خوداپالىي اين منابع منجر مىمى

در ايران نيز براى حفظ حميط زيست قوانيىن وجود دارد از مجله اصل پنجاهم قانون اساسى در مجهورى اسالمى ايران، 
 هاى بعد ابيد در آنو نسل حفاظت حميط زيست كه نسل امروز
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هاى اقتصادى و غري آنكه اب رو فعاليتگردد. ازاينرشدى داشته ابشند وظيفه عمومى تلقى مىحيات اجتماعى روبه
 آلودگى حميط زيست اي ختريب غري قابل جربان آن مالزمه پيدا كند ممنوع است.

 منابع:

 قرآن كرمي -1

 ، اصفهان.1376چالكش امريى حممد، اصول تصفيه آب، نشر اركان،  -2



 1384ظ، بردارى(، جلد يك، انتشارات حفيريزى، طراحى، هبرهالمرضا، مهندسى آب )برانمهموسوى غ -3

 1383مريبيگى حسن، اصول تصفيه و هبداشت آب، انتشارات انديشه رفيع، ا -4

 1383حميط، انتشارات انديشه رفيع، هبداشت  امريبيگى حسن، اصول -5

 منت قانون اساسى -6
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 هاى علمى در خصوص اتثري مناز بر سالمت جسم و روح انسانمرورى بر بعضى از ايفته

987فرحناز خبريى
 

 چكيده

جهان و ابراز  فرينندهبل آت حمض در مقادانيم روح حقيقى مناز و فلسفه واقعى آن چيزى جز عبوديمهان گونه كه مى
هاى در عرصه ر منازون آاثخشوع در پيشگاه قادر متعال نيست و هرچه دانشمندان علوم قرآىن و علوم جترىب پريام

نا يكى ز بپردازند. يقياثر مناه و آها و ابعادى از فلسفاند به گوشهخمتلف زندگى انسان بگويند و بنويسند تنها توانسته
ورى بر شرايط ت اب مر ده اسبعاد فلسفه مناز اتثري آن بر سالمت جسم و روح انسان است. در اين مقاله سعى شاز ا

 ى دهان و دندان،يماريهااز ب و كيفيت مناز، اتثري آن بر سالمت جسم و روح انسان از مجله اتثري مناز بر پيشگريى
ها، اتثري بر مت كليهر سالبر هبداشت خواب، اتثري ب پيشگريى از بيماريهاى پوسىت و رعايت هبداشت فردى، اتثري

  روقى مورد بررسى قرارع -قلىب سالمت روح و روان، اتثري بر سالمت رواىن كودكان و اتثري بر پيشگريى از بيماريهاى
 گريد.

 هاى كليدى:واژه

 مناز، سالمت جسم و روح، پيشگريى از بيماريها

 مقدمه:

يقى مناز و فلسفه واقعى آن چيزى جز عبوديت حمض در مقابل آفريننده جهان و ابراز دانيم روح حقمهان گونه كه مى
خشوع در پيشگاه قادر متعال نيست و هرچه دانشمندان علوم قرآىن و علوم جترىب پريامون فوايد گوانگون مناز در 

                                                           
 (. كارشناس بهداشت عمومى دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.1)  987

Email: mottaghee 9791@ yahoo. com 



ه مناز بپردازند. يقينا يكى از ابعاد اند به ابعادى از فلسفهاى خمتلف زندگى انسان بگويند و بنويسند تنها توانستهعرصه
 فلسفه مناز اتثري آن بر سالمت جسم و روح و روان انسان است. در اين مقاله سعى

______________________________ 
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شده است اب مرورى بر مقدمات، مستحبات، مبطالت، حمتوا و كيفيت مناز، اتثري آن بر سالمت جسم و روح مورد 
 بررسى قرار گريد.

 روش بررسى:

از ابشد كه اب استفاده از منابع علمى و آايت و رواايت به برخى از ابعاد اتثري مناين مقاله به صورت مقاله مرورى مى
 شود.بر سالمت جسم و روح انسان پرداخته مى

 نتايج و حبث:

 اتثري مناز بر پيشگريى از بيماريهاى دهان و دندان -1

كنيم كه هاى دهان و دندان به اين حديث پيامرب اكرم )ص( اشاره مىدر امهيت اتثري مناز بر پيشگريى از بيمارى
شد مهاان اگر بر امتم سخت منى»اي: « د ركعت مناز بدون مسواك استدو ركعت مناز اب مسواك هبرت از هفتا»فرمودند: 

 «كردممسواك زدن را واجب مى

يقينا چنانچه حميط دهان فرد متيز ابشد و هبداشت دهان و دندان اب مسواك زدن رعايت گردد، آن فرد از ابتال به 
مبىن بر مسواك زدن قبل از مناز از حد اكثر بسيارى از بيماريها در امان است و اب عنايت به دستورات موكد اسالم 

 شود.اپكيزگى براى پيشگريى از بيماريهاى دهان و دندان برخوردار مى

 اتثري مناز بر پيشگريى از بيماريهاى پوسىت و رعايت هبداشت فردى -2



عضاء كه عالوه دانيم دست و سروصورت و مسح سر و اپ در معرض آب و اكسيژن قرار گرفنت اين امهان گونه كه مى
 هاى بيهوازى در منافذ پوست خواهد شد.بر شاداىب پوست، به نوبه خود مانع رشد ارگانيزم

 اتثري مناز بر هبداشت خواب -3

دانيم رعايت ساعت خواب براى حفظ سالمىت و رفع خستگى الزم است. اما زايدى آن منجر به مهان گونه كه مى
عنوان داروئى تواند بهشود. لذا بيدارى صبحگاهى براى مناز خود به تنهاىي مىمشكالت خمتلفى از مجله افسردگى مى

عمر خود را در خواب به  1 /3در پيشگريى از افسردگى و حىت درمان آن مطرح ابشد. هر انسان طبيعى در حدود 
 امروزه هاى مسلم علم پزشكى است. بطورى كهبرد و اتثري خواب بر روان و جسم انسان از دانستهسر مى

 288، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 آيد.هاى مهم و قابل توجه در زمينه ابتال به بيماريها، به حساب مىآگهىتغيريات خواب انسان از پيش

ندرت، كاهش پيدا عنوان مثال، در اشخاص مبتال به افسردگى، ميزان خواب به حنو چشمگريى، افزايش و اي بهبه
هاى روان خواب انسان در بيماريهاى جسمى نيز بسيار چشمگري است خبصوص اگر اتثري انراحىت كند. تغيرياتمى

هاى كنندگان به بيمارستانانسان بر جسم او را در نظر داشته ابشيم و به ايد آورمي كه درصد زايدى از مراجعه
خواب، در واقع يك ركن مهم  برند. به اين ترتيب اجياد هبداشتعمومى، در واقع از يك مشكل رواىن رنج مى

كننده و آيد و هر عاملى كه در تنظيم هبداشت خواب مؤثر ابشد، پيشگريىهبداشت رواىن و جسمى به حساب مى
 حىت درمانگر بسيارى از بيماريهاى جسمى و رواىن است.

شود بيدار شدن هر امروزه، خنستني اصلى كه در اجياد هبداشت خواب، توسط جديدترين منابع علمى دنيا توصيه مى
 صبح سر يك موقع مشخص از خواب است.

دهد كه وقت مناز صبح، در متام طول سال اب در نظر گرفنت تغيريات يك نگاه كلى به جدول اوقات شرعى، نشان مى
انشى از حركات وضعى و انتقاىل زمني، زمان اثبىت است و اقامه كننده مناز صبح، اب برخاسنت پس از اذان در واقع 

 ترين گام را در جهت رعايت هبداشت خواب و درنتيجه آن، سالمت بدىن و تعادل رواىن برداشته است.اساسى

 هااتثري مناز بر سالمت كليه -4

هنايت مهمى در ادامه حيات انسان ها، اتثري ىبدانيم سالمت دستگاه ادرارى انسان، خبصوص كليهمهان گونه كه مى
ى مبىن بر ختلى بول و غائط قبل از مناز، يقينا رعايت اين دستور فرد را در مقابل ابتال به دارد. اب توجه به دستور فقه

 اى مهم پريامون مناز مورد توجه قرار گريد.عنوان نكتهتواند بهسازد و مىهاى كليه و دستگاه ادرارى مصون مىعفونت



 اتثري مناز بر سالمت روح و روان -5

ش از پيش بشر را مورد اتثري خود قرار داده است. مشكالت روحى و رواىن انسان عصر امروزه بيماريهاى رواىن بي
 هاى روحى وتواند جنبهحاضر كم نيست. يقينا چيزى كه مى
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ايد خدا دهلا آرام گريد و رواىن بشر امروز را اقناع و نيازهاى او را در اين مسري أتمني كند، مناز است. چراكه اب مناز و 
 رسد.مشكالت روحى و رواىن انسان به حد اقل ممكن مى

اند كه دعا، مناز و داشنت يك اميان حمكم به دين، اضطراب، افسردگى، نگراىن، امروزه بسيارى از روانشناسان درايفته
 «ِر اّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ َأال ِبذِكْ » كند:ساز بسيارى از بيماريهاست برطرف مىتشويش و ترس را كه زمينه

اى ميان انسان و پروردگارش وجود دارد. وقوف خاشعانه و خاضعانه انسان در مناز، دهد كه رابطهكلمه مناز نشان مى
خبشد كه حس صفاى روحى و آرامش قلىب، امنيت رواىن و سالمت در برابر خداوند متعال به او نريوىي معنوى مى

شود و از مهه آورد. از آجنا كه انسان در مناز اب مهه اعضاى بدن و حواس خود متوجه خدا مىپديد مىرواىن را در او 
آورد فكر چيز جز خدا و آايت قرآن كه در مناز به زابن مىگرداند. به هيچاشتغاالت و مشكالت زندگى روى برمى

 كند.منى

ن به آن در ميان مناز موجب آرامش روان و سالمت گرداىن كامل از مشكالت زندگى و نينديشيدمهني حالت روى
شود. اين حالت آرامش رواىن در اجياد وضعيت سالمت رواىن اتثري ابالىي دارد و موجب كاهش شدت رواىن مى

 شود.ها و تنش هاىي كه بسيارى از مردم دچار آن هستند، مىفشارهاى عصىب روزانه و تنيدگى

مهمرتين جواب آرام خبش كه من در طول »گويد: ابره مىهلندى دراين ( پزشك معروف1995توماس هاسليوپ )
 «هاى متمادى جتربه و مهارمت در مسائل رواىن به آن پى بردم، مهني مناز است.سال

ها و ها و اضطرابگومي مهمرتين وسيله در آرامش روان كه ضامن از بني بردن تنشعنوان يك پزشك مىمن به
حالت متدد اعصاب و آرامش رواىن انشى از مناز « ام مناز است.ست و من اتكنون شناختههاى روزمره اافسردگى

هاىي عموما ات كند. زيرا چنني حالتبرند رها مىانسان را از اضطراب و افسردگى كه بيماران رواىن مهواره از آن رنج مى
 در حالت متدد اعصاب و ايبد. انسان گاهىماند و ادامه مىمدتى پس از مناز در انسان ابقى مى
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 شود.سازد، مواجه مىانگيز و اي اب حالىت كه او را افسرده مىآرامش رواىن پس از مناز، اب امور و مواردى اضطراب



از مناز ارتباط حدونشان اين موارد اب ايدآورى آهنا در متدد اعصاب، آرامش نفساىن و سالمت رواىن، پس تكرار ىب
شود. اتثري مهم مناز در كاهش ايبد و به اين ترتيب فرد از اضطراب و نگراىن انشى از اين امور اي موارد رها مىمى

گران معاصر براى درماندرماىن برخى از رواناضطراب، افسردگى بيماران رواىن و اجياد سالمت رواىن، شبيه اتثري روان
درماىن و اثر درماىن منتج ماران رواىن است. پرواضح است كه وجه تشابه ميان روش رواندرمان اضطراب و افسردگى بي

پردازد كه اين تداوم مهان حالت از مناز، بسيار مشهود است. انسان بالفاصله پس از مناز به ذكر دعا و تسبيح مى
پردازد و از مشكالتى  اجات مىشود. اصوال انسان در دعا اب خداى خود به منآرامش و سالمت رواىن را موجب مى

انگيز در برد و اب ابزگو كردن مشكالت اضطراب اضطرابكند به او پناه مىكه او را در زندگى مضطرب و افسرده مى
 شود.چنني حالىت از سالمت رواىن برخوردار مى

مشكالت در حضور يك دهد كه حالت رواىن انسان اب آشكار كردن شناسان نشان مىبطور كلى حتقيقات متعدد روان
رود. حال تصور كنيد كه مهني انسان اگر مشكالت خود را اب خدا ابزگو  گر رو به هببود مىدوست صميمى اي درمان

كند و پس از مناز به مناجات اب پروردگار و دعا به درگاه او طلب ايرى بپردازد، حالت رواىن او ات چه اندازه هببود پيدا 
شود از مناز نيز بدست درماىن مؤثر و موفق حاصل مىاى كه در يك روانه مهان نتيجهشود ككند. مالحظه مىمى
كند، موجب آزاد شدن نريوى رواىن آيد. زيرا آن احساس امنيت و رهاىي از اضطراب را كه مناز در انسان اجياد مىمى

هاى اضطراب، نگراىن و افسردگى هشود كه اين آزادى ضامن اجياد سالمت روان است. نريوىي كه قبال در زجنري او مى
 كند.مقيد و زنداىن بود. درنتيجه انسان حالت نشاط و طراوت را در مهه وجودش احساس مى

مهني رابطه معىن انسان اب پروردگار در طول مناز و درايفت نوعى فيض اهلى اي ابرقه رواىن از خداوند متعال، موجب 
 شود و عزمشرهاىي نريوهاى معنوى مستقر در انسان مى
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تر و براى اجنام كارهاى كند. درنتيجه براى پذيرش علم و معرفت آمادهاش را قوى و مهتش را بلند مىرا جزم، اراده
 شود.بزرگ تواانتر مى

 اتثري مناز بر پيشگريى از بيماريهاى قلىب عروقى -6

هاى گوانگون زندگى ها و تنشاى واجب يوميه در امين كردن انسان در مقابل اسرتساب توجه به نقش مهمى كه منازه
 هاى قلىب نقش مؤثرى ايفا منايد.تواند در پيشگريى از سكتهكند، مناز مىايفا مى

 اتثري مناز در پيشگريى و درمان بيماريها -7

ه بيماريها نزد خداست و اميدوار به رهاىي از انسان منازگزار كسى است كه اب متام وجود اعتقاد دارد كه درمان مه
هاى پزشكى در درمان او بيمارى توسط خداوند خواهد بود. و اميان دارد كه اگر خدا خبواهد ابزار مادى و نسخه



مؤثر خواهد بود. اب اين اميدوارى، اميد به درمان و شفاء و هببودى در او تقويت شده و عامل مؤثرى در درمان 
 گردد.ىبيمارى او م

 اتثري مناز بر سالمت رواىن كودكان -8

 َربِّ اْجَعْلِِن ُمِقيَم الصَّالِة َو ِمْن ُذرِّيَِِّت رَبَّنا َو تَ َقبَّْل ُدعاِء:»

 «كنندگان مناز قرار ده و دعاى مرا قبول فرماپروردگارا! من و فرزندامن را از اقامه»

 (40آيه شريفه  -)سوره مباركه ابراهيم

)دانش در كودكى، مانند نقش اپيدار در سنگ است( امروزه اب « العلم ىف الصغر، كالنقش ىف احلجر»مشهور عبارت 
پزشكى و خبصوص اب پيدايش روان كاوى توجيه كامل علمى پيدا كرده است. پيشرفت دانش پزشكى و روان

ه شخصيت هناىي او خواهد بود، دوران  گويد كه مهمرتين دوران زندگى بشر كه بوجود آورندشناسى مدرن به ما مىروان
كودكى است. بر اين اساس هر قدمى كه در جهت اجياد سالمت رواىن اطفال برداشته شود، به نوبه خود سبب اجياد 

 اى سامل و موفق خواهد شد.جامعه

نت او در اما بزرگرتين موهبىت كه ممكن است در جهت اجياد سالمت رواىن نصيب يك طفل نورسيده گردد، اپى گذاش
خبش اسالم كه حىت كوچكرتين مسائل بشرى را بدون اپسخ اى مومن و منازگزار است. تعاليم آيني حياتخانواده

 نگذاشته است، از مهان بدو تولد نوزاد
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يشگى انسان است. از مجله هاى متعددى دارد كه عمل به آهنا ضامن سعادت و سالمت مهها و روشبراى او برانمه
در بعد سالمت رواىن، آيني اسالم به والدين و خبصوص پدر، موكدا حكم كرده است كه مثال انم نيك بر بچه 

گريى شخصيت اند كه چگونه انم يك كودك در شكلشناسى متفقا به اين نتيجه رسيدهبگذارند و امروزه علماى روان
د ممكن است موجبات حتقري كودك )مثال متسخر او توسط مهساالن( و درنتيجه او اتثريگذار است و چگونه يك انم ب

 تزلزل شخصيتش گردد.

خبش اذان و اقامه در گوش راست آيد و زمزمه حياتدر هر صورت كودكى كه در خانواده مومن و منازگزار به دنيا مى
 خبش گذاشته است.دتگردد، كودكى است كه گام در مسريى سعاو چپش خنستني نغمه زندگى او مى

اما بعد ديگر، اتثريى است كه مناز بطور مستقيم بر حاالت رواىن اطفال دارد و آن بر اثر مناز خواندن خود كودك 
شود كه او اين صفت حسنه را به صورت يك عادت معمول و شود. شروع مناز در سنني كودكى سبب مىحاصل مى



هاى مهيشگى زندگى خود، قرار دهد و درنتيجه از مهه فوايد جزو برانمهسازنده در جسم و روان خود، ملكه منايد و 
مناز، در بعد سالمت رواىن در آينده برخوردار گردد. بعالوه اب شروع مناز در دوران كودكى، مفاهيمى مثل خدا و 

ى گناهان مذهب و دستوراتى مثل تعاليم اسالمى، چنان در ذهن پذيرنده و شفاف كودك كه هنوز سنگيىن و تريگ
گريد كه امكان شك و ترديد در اين زمينه در آينده هاى فكرى و مغزى او را آلوده نكرده است، جاى مىظرفيت

ايبد. به مهني دليل است كه آيني مقدس اسالم و خبصوص ائمه بزرگوار شيعه )ع( اب توصيه هاى بسيار كاهش مى
ها و تنبيهات اند، و حىت اب اينكه از جمازاتكودكان فراخوانده  موكد، مسلماانن را به آموزش مرحله به مرحله مناز به

اند در مورد ترغيب به مناز گاهى امر به تنبيه كودكان سالگى منع منوده 7بدىن در مورد كودكان، خبصوص قبل از 
ساله هاند. در اين مورد در حديثى معترب از حضرت امام صادق )ع( آمده است كه فرمودند: چون پسر، سفرموده

و چون سه سال و هفت ماه و بيست روز از « ال اله اال اّللّ »گويند كه هفت مرتبه بگو شود، پدر و مادر به او مى
 پس« حممد رسول اّللّ »گويند كه هفت مرتبه بگويد: عمرش بگذرد، به او مى
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پس چون پنج سالش متام « صّلى اّلّل على حممد و آله»ت مرتبه بگويد: گويند كه هفچهار سالش متام شود به او مى
دهند و چون هفت دارند كه خدا را سجده كند. اما چون شش سالش متام شود، مناز را به او ايد مىشود او را وامى

وضو و مناز را به  كنند و چون نه سالش متام شوددهند و او را به مناز امر مىسالش متام شد، وضو را به او ايد مى
آموزند و از ترك وضو و مناز او را هنى كنند. پس چون كودك وضو و مناز را ايد گرفت، خداوند پدر و خوىب به او مى

مادرش را خواهد آمرزيد. مفاهيم عميق اين حديث از مجله اينكه اقامه مناز پس از اقرار به توحيد و نبوت )كه 
ستند( قرار گرفته و اينكه عمل به اين حديث ضامن آمرزش پدر و مادر تلقى ترين اصول اعتقادى اسالم هاساسى

 ها قرار بگريد.شده است، ابيد به دقت مورد توجه خانواده

 اتثري مناز بر سالمت جسمى كودكان -9

محايت از رو جمامع بني املللى متعددى اب قصد هاى مهه جوامع بشرى است. ازاينآلسالمت كودكان، از آرزوها و ايده
اند. اما آنچه كه كمرت مورد توجه مهه اين جمامع بوده است، توجه به نقش عميق دستورات سالمىت كودكان بوجود آمده

عنوان مثال حدود دو دهه پيش، جمامع علمى جهان، شري مادر را براى ديىن در اجياد سالمىت كودكان ابشد. به
بردند. مفيدتر از شري مادر است، هتيه شريخشكى كه گمان مى كفايت تشخيص دادند و اقدام بهشريخواران، ىب

منودند و انواع شريخشك را اب تبليغات وسيع به نفع آهنا و عليه شري مادر، به ابزار فرستادند. اين در حاىل بود كه از 
مباركه لقمان، چند  از سوره 12از سوره مباركه بقره و آيه  233ها پيش در آايت استوار قرآن از مجله آيه شريفه قرن

ابر أتكيد بر استفاده از شري مادر، آن هم ات سن دوسالگى شده بود. اب اين وجود بسيارى از مادران )از مجله حىت 
ترين ماده غذاىي كه توسط آفريدگار مادران مسلمان( گول تبليغات علمى را خوردند و به كودكان خود به جاى حياتى

ها را خوراندند. اما چند سال بعد اب خاصيت و مضر ساخت انسانشريخشك ىبهسىت توليد و توصيه شده بود، 



هاى شري مادر، روشن شد و اين بود كه دامنه تبليغ عليه آن حمدودتر شد و علم نسىب پيشرفت دانش، برخى برترى
 ماهگى مفيدترين ماده غذاىي براى كودكان 6بشر اعالم كرد: شري مادر، حد اقل ات 
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هاى بشر براى رسيد. ات اينكه آخرين تالشاست كه اين دستور نيز هنوز، اب دستور قرآىن، كمى متناقض به نظر مى
بررسى هرچه بيشرت حمتوايت شري مادر و شناساىي اجراى آن به نتيجه رسيد و كار به آجنا كشيد كه سراجنام در 

ترين و ترين، اساسىن حقيقت اعرتاف كرد كه شري مادر، آن هم ات دو سال، ضرورىهاى اخري، علم به ايسال
آيد و حمروميت كودك از شري مادر، او را در معرض طيف بسيار وسيعى از مشار مىترين نياز كودك بهخبشحيات

اين مورد مهچنان دهد و آايت شكومهند قرآن و فرمايشات معصومني )ع( در بيماريهاى جسمى و رواىن، قرار مى
ترين دستورهاى قرآىن ات توان نتيجه گرفت كه وقىت يكى از سادهاستوار و درخشان برجاى خود بود. اب اين مقايسه مى

اى مفيد و بدين حد در أتمني سالمت كودكان نقش دارد، دستورات موكد و مكرر آن )مثل مناز( ات چه اندازه
مناز براى سالمت جسمى كودكان، به وضوح قابل مشاهده است. از سودمندند. واقعيت اين است كه سودمندى 
توان به راحىت اب آن گروه از بيماريهاى مادرزادى بسيار شايع در نوزادان  مجله اينكه اب اپيبندى به مناز در جامعه، مى

 منود.آيند مبارزه كه بر اثر فسادهاىي مانند اعتياد، الكليسم، بيماريهاى مقاربىت و ... بوجود مى

دهد، در آزارى كه خبش مهمى از علل بسرتى و مراجعه كودكان به مراكز پزشكى و روان پزشكى را تشكيل مىكودك
 آيد.معىن به حساب مىپرتو مناز و در جامعه منازگزار، ىب

 پاتيتهاىي عفوىن شايع در كودكان از مجله حصبه )تيفوئيد(، فلج اطفال، هاى از بيمارىاز آجنا كه خبش عمده

A 

توان اب آموزش وضو به كودكان كه در واقع نوعى آموزش اپكيزگى و ايبند مىدهاىن انتقال مى -و ... از طريق مدفوعى
طهارت است. از ميزان بروز و شيوع اين بيماريها به شدت كم منود. مهانطور كه امروزه در ممالك پيشرفته غرىب، آموزش 

اى است كه به  تفاقا اب اوقات مناز، تقريبا مقارنت دارد( از اصول اوليهها قبل از صرف غذا )كه اشسنت دست
 شود.كودكان، در مدارس ابتداىي، آموزش داده مى

عالوه بر حماسن جسمى بسيار متعددى كه از زندگى يك كودك در يك خانواده مومن و منازگزار، براى او حاصل 
ى به قرآن و سخن معصومني )ع( كودكش را ات دو سال كامل شري شود )از مجله اينكه مادر مومن كودك، اب اقتدامى
 هنايت بزرگدهد و اين وظيفه ىبمى
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كند و درنتيجه كودك خود را در مقابل طيف وسيعى از اى، از مجله اشتغال در بريون منزل و ... رها منىرا به هبانه
توان بدين نكته مهم كند( مىو رواىن، احنرافات و اعتياد و ... در آينده امين و واكسينه مى هاى مرگبار جسمىبيمارى

مشار آن، خباطر فوايد هاى معنوى ىبنيز توجه منود كه ملكه شدن عادت حسنه مناز در خود كودك، صرفنظر از عظمت
سن در آينده، كودك را مهراهى كند و او را شود، سبب خواهد شد كه مهه اين حماپزشكى فراواىن كه در مناز ايفت مى

 در ساخنت يك زندگى سامل و موفق ايرى دهد.

به امهيت بيش از پيش آن، دست  21شود كه علم بشرى در آستانه قرن اى مىآور نكتهدستورى پريامون مناز، پيام
 ايفته است.

دارى )سحر هاى غذا هنگام روزهاي حىت وعدهمقارنت اوقات مناز اب سه وعده معمول غذاىي )صبحانه و هنار و شام( 
شود كه شخص منازگزار، موقع اجنام وضو )كه معموال متعاقب اجابت مزاج نيز هست( خودخبود به و افطار( سبب مى

هاى خويش بزدايد و درنتيجه موقع صرف زاى عفوىن را از دستها بپردازد و هرگونه عامل بيمارىشستشوى دست
 هاى آلوده موفق به اجياد بيمارى در بدن او نشود.وىن انشى از دستغذا، هيچ عامل عف

 گريى و پيشنهاد:نتيجه

دهد كه هركدام از ابعاد مناز نقش مؤثرى در هاى انديشمندان علوم جترىب نشان مىنتايج حتقيقات علمى و ايفته
منايد حمققني علوم ارد. لذا پيشنهاد مىپيشگريى از ابتال به بيماريها و أتمني و ارتقاء سالمت جسم و روح انسان د

جترىب بيش از گذشته به آاثر علمى و رواىن مناز پرداخته و نتايج و دستاوردهاى خود را در معرض استفاده مهگان قرار 
 دهند.

 منابع

 قرآن كرمي -1

 احاديث و رواايت -2

 مقاالت دكرت غالمعلى افروز -3

 خالصه مقاالت اينرتنىت -4
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 بررسى اتثري گوشت حاصل از ذبح حالل بر سالمت جسمى و رواىن



993زاده، ثراي متدن992، فاطمه امحدى991على رضواىن 990، جميد گلى989، امحد خسروى988دكرت سيد حممد طباطبائى
 

 چكيده

دمى به وديعت فطرت آ را در دورى از پليديهاگرائى و نيز گريز از اناپكى و خالق يكتا خداپرسىت، خريطلىب و اپك
( بر اين اساس قوانني اهلى و آمساىن 30)روم/  «َلْيهاعَ نَّاَس َر الفَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفاً ِفْطَرَت اّللَِّ الَِِّت َفطَ » هناده است

رمات احكام حمليات و حى و ر نواهبر مبناى فطرت بشرى و موافق اب طبع انساىن بنا هناده شده است و در مهه اوام
ابقر  ام حممدرت امطور دقيق و ظريف حلاظ شده است. اين مطلب در كالم گهرابر حضتشريعى؛ مصلحت آدمى به

...« من رغبته  وى ذالكسم ما ان اّلّل تبارك و تعاىل مل ُيرم ذالك على عباده و احل هل»)ع( چنني بيان شده است: 
و  يشمنداناى از اندعده هاى رواىن و اجتماعى در عصر حاضر،ى انبساماىنرشد فزاينده(. 3، 548)علل الشرائع، 

عنوان  اسالمى را بهنابع غىند و مهاى درماىن از ديدگاه ديىن توجه مناينپژوهشگران مسلمان را بر آن داشت ات به شيوه
ر طىب و ريح برخى از آاثه به تشمقال يم ات در اينزمينه مناسىب براى حتقيقات علمى برگزينند. در اين راستا ما نيز برآن

 زمياى است بپردارواىن گوشت حالل كه از طريق ذبح حالل حاصل شده و از ديد اسالمى داراى امهيت ويژه

 اهداف:

______________________________ 
 (. دانشجوى دكرتاى رشته قرآن و علوم.1)

 (. كارشناسى ارشد اپيدميولوژى.2)

 كارشناسى ارشد مشاوره.(.  3)

 (. كارشناسى ارشد فقه و حقوق اسالمى.4)

 (. دانشجوى تربيت معلم قرآن.5)

 (. دانشجوى تربيت معلم قرآن.6)
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 (. كارشناسى ارشد اپيدميولوژى.2)  989
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 (. كارشناسى ارشد فقه و حقوق اسالمى.4)  991
 (. دانشجوى تربيت معلم قرآن.5)  992
 (. دانشجوى تربيت معلم قرآن.6)  993
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 هاى شرايط ذبح شرعىبررسى حكمت -1

 هاى كوچكرتاز ذبح حالل بر افراد اب آيتمبررسى اثرات جسمى گوشت حاصل  -2

 هاى كوچكرتبررسى اثرات رواىن گوشت حاصل از ذبح حالل بر افراد اب آيتم -3

 روش بررسى:

هاى شرايط ذبح حالل اى تفسري و حتليل حمتوا در منابع اسالمى است. گزارهروش حتقيق در اين مقاله، روش كتاخبانه
هاى طىب و آورى و از جنبهو كشتار اعم از حالل و غري حالل در كشورهاى صنعىت مجعاز ديدگاه اسالم و انواع ذبح 

گريى از گوشت و حرام گريد. در اين حتقيق اثرات هبداشىت ذبح از قبيل أتكيد خونرواىن مورد تفسري و حتليلى قرار مى
 اى از ضمائم حيوان، اثربودن اپره

PH 

داشت معنوى اب گوشت حالل و اتثري رو به قبله كردن حيوان مورد بررسى قرار  خون، خطر انتقال بيماريها، رعايت هب
 گرفته.

 نتايج:

گريد اما در ى جسمى انسان را در بر مىهاى بزرگ در زندگى انسان است و اين جنبهتندرسىت يكى از نعمت
هاى اقتصادى، خانوادگى، نكند و زايعنوان خطرى انسان و جامعه را هتديد مىمقابل، بيمارى رواىن مهواره به

اى توسط مكاتب ديىن ارائه اجتماعى، سياسى، آموزشى و مانند آن را به دنبال دارد. در اين زمينه خدمات ارزنده
كه اسالم انسان را از هاى رواىن به وجود آمده است مهچنانشده و حتول بزرگى در هبداشت و پيشگريى بيمارى

كند سالمىت و هبداشت جسم، آرامش دارد و خوردن غذاهاى اپك را توصيه مىخوردن غذاهاى خبيث و مضر ابزمى
كند اما ابيد توجه داشت مطالىب كه در اين بودن غذا أتمني مى« حالل»ها را اب قيد رواىن و هبداشت اجتماعى انسان

ين احتمال ابشد وىل علت منحصر حكم نيست و اشود فقط خبشى از فلسفه و حكمت حكم مىراستا بيان مى
 وجود دارد كه در تشريع اين احكام، مصاحل و مفاسد ديگرى نيز در نظر گرفته شده ابشد.



 گريى:نتيجه

طور كه اساس سالمت جسم، برخوردارى انسان از عوامل و امكاانت مراقبىت از مجله تغذيه است، رشد مهان
 هبت بزرگ اهلى ارتباط دارد.گريى درست از اين مو شخصيت و أتمني هبداشت روحى وى نيز اب هبره

 هاى كليدى:واژه

 روان -سالمت -تغذيه -ذبح -حالل -گوشت
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 مقدمه:

گرائى و نيز گريز از اناپكى و دورى از پليديها را در فطرت آدمى به وديعت خالق يكتا خداپرسىت، خريطلىب و اپك
( بر اين اساس قوانني اهلى و 30)روم/  «فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفاً ِفْطَرَت اّللَِّ الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَلْيها» هناده است.

آمساىن بر مبناى فطرت بشرى و موافق اب طبع انساىن بنا هناده شده و در مهه اوامر نواهى و حليات و حمرمات احكام 
طور دقيق و ظريف حلاظ شده است. اين مطلب در كالم گهرابر حضرت امام حممد ابقر تشريعى، مصلحت آدمى به

...« ان اّلّل تبارك و تعاىل مل ُيرم ذلك على عباده و احل هلم ما سوى ذلك من رغبته »است:  )ع( چنني بيان شده
حالل گوشت   -2حرام گوشت  -1شوند ( در شرع مقدس اسالم حيواانت از نظر گوشت به دو دسته تقسيم مى1)

شوند در غري اين صورت  كه براى استفاده از گوشت حيواانت حالل گوشت نيز اين حيواانت حتما ابيد ذبح شرعى
جزء از اجزاء حيواانت حالل گوشت هم مهچون  15استفاده از گوشت آهنا حرام است. البته ابيد توجه داشت كه 

 گردد.عدسى، خناع، هيپوفيز و ... حرام است و مصرف آهنا ابعث خماطرات هبداشىت و بيماريهاى مشرتك مى

داراى جنبه تعبدى و ديىن هستند و هم داراى جنبه هبداشىت، يعىن در شرع مقدس اسالم از امورى ايد شده كه هم 
برخى از احكام ديىن كه در قرآن بداهنا تصريح شده داراى فوايد پزشكى و هبداشىت است و رعايت آهنا ابعث 

 هاىي هستند، كه ابها و حكمتشود. يعىن اين احكام داراى مصلحتهاى زايدى مىجلوگريى از ابتال به بيمارى
كند كه نه تنها عقل آدمى بلكه امي و به عبارت ديگر قرآن به نكاتى اشاره مىپيشرفت علوم پزشكى بداهنا پى برده

زمان اب علوم پزشكى هم در صدر اسالم قادر به كشف آهنا نبوده است. جوامع انساىن به سرعت رشد كردند و هم
اى ها در عصر حاضر، عدهى اين انبساماىنفت. رشد فزايندههاى رواىن و اجتماعى نيز افزايش اياين رشد انبساماىن

هاى درماىن از ديدگاه ديىن توجه منايند و منابع غىن از انديشمندان و پژوهشگران مسلمان را بر آن داشت ات به شيوه
شريح برخى از آاثر اسالمى را به عنوان زمينه مناسىب براى حتقيقات علمى برگزينند. در اين راستا ما در اين مقاله به ت

اى است طىب و رواىن گوشت حالل كه از طريق ذبح حالل حاصل شده و از ديدگاه اسالمى داراى امهيت ويژه
 پردازمي.مى
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 روش بررسى:

 روش حتقيق در اين مقاله روش توصيفى از نوع عّلى پس از وقوع است.

ل از ديدگاه اسالم و انواع ذبح و كشتار اعم از حالل و غري حالل در كشورهاى صنعىت هاى شرايط ذبح حالگزاره
گريد. در اين حتقيق اثرات هبداشىت ذبح از قبيل هاى طىب و رواىن مورد تفسري و حتليلى قرار مىآورى و از جنبهمجع

ها، رعايت خطر انتقال بيمارى خون، pHاى از ضمائم حيوان، اثرگريى از گوشت و حرام بودن اپرهأتكيد خون
هبداشت معنوى اب گوشت حالل، اتثري رو به قبله كردن حيوان و رابطه اسرتس اب گوشت حالل مورد بررسى قرار گرفته 

 است.

 نتايج:

 الف: اثرات رواىن

 آوردن انم خدا در هنگام ذبح جنبه تعبدى و رواىن دارد. -1

شود و گاهى اوقات دالئل معنوى چون بردن انم غري خدا در كى منىتنها دالئل مادى سبب حرام شدن مواد خورا 
شوند. اين نوع حرمت به هنگام ذبح حيواانت و اي ذبح منودن حيوان در اپى بت و ... ابعث حرمت گوشت مى

ابشد، چون اين نوع گوشت انسان را از ايد خداوند كه مالك هسىت است خاطر اثر رواىن، تربيىت و هتذيب روح مى
دهد و به دليل اينكه اسالم به اخالق و معنوايت امهيت فراواىن داده است ها گرايش مىطرف بتمنايد و بهدور مى

طورى كه پذيرى در انسان هستند بهابشند. اداين مقدس خواهان زنده شدن روحيه اطاعتها حرام مىاين نوع گوشت
هود از دستورات اهلى سرپيچى منودند مورد جمازات و كيفر قرار  افزايد وقىت قوم يسوره انعام مى 146خداوند در آيه 

مسى مانند اسب، االغ و دار و گوشت حيواانت تكهاى فوق، گوشت متام حيواانت انخنگرفتند و عالوه بر گوشت
كيد خواهد أتابشد و مىقاطر نيز بر آهنا حرام شد. اين بيانگر امهيت مباحث اخالقى در كنار مباحث هبداشىت مى

 (.2تر است )منايد كه امهيت هبداشت روح اب هبداشت جسم برابر و حىت مهم

 . گوشت حرام بر ابعاد شخصيىت فرد اتثريگذار است.2

اى  گونهتواند انسان و ابعاد خمتلف شخصيت او را دچار مشكل سازد بهعنوان يك عامل حميطى مىگوشت حرام به
 د كند. اسالم قائل به آنكه در انتخاب مسري درست اب چالش برخور 
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تواند خوب و صاحل است كه انسان از بدو فطرت استعدادهاى خري و شر هر دو در وجود او هناده شده است و مى
اخته هاى قرآن به هر دو جنبه مثبت و منفى انسان به صورت مستدل پرد( و آيه1382اي بد و فاسد شود )عطاران، 

( مكلف و مسئول 30 -27هنايت )فجر/ (، داراى استعداد ىب15 -14اى كه او را آگاه )قيامت/ گونهاست به
(، خبيل 19(، حريص )معارج/ 211(، ضعيف )نساء/ 11( دانسته و از طرف ديگر او را عجول )اسراء/ 3)انسان/ 

( و ابيد اب اراده دست به 1368است )نصرى،  ( دانسته است به نوعى انسان داراى دو گرايش متضاد100)اسراء/ 
شود و به هاى حركت در مسري مثبت و منفى از كودكى چيده مىانتخاب بزند و هبرتين راه را انتخاب كند و زمينه

دهد كه اين شود كه شخصيت انسان را تشكيل مىها در هنايت تبديل به الگوهاى رفتارى مىنوعى برآيند اين تالش
سان از ابعاد جسماىن، عاطفى، اخالقى، اجتماعى و شناخىت تشكيل شده است. عوامل حميطى )در شخصيت در ان

هاى مثبت و منفى را در فرد اجياد كند تواند بر رشد هركدام از آهنا اتثري گذاشته و زمينهاين حتقيق گوشت حالل( مى
ه آن است كه ذبح حالل بر هركدام از ابعاد كنندو در هنايت انتخاب راه را مهيا سازد. شواهد مستدل حديثى بيان

شخصيىت چه جسماىن و چه روانشناسى )اجتماعى، عاطفى، اخالقى، شناخىت( اتثريگذار است. امام رضا )ع( در 
فرمايد: حرام بودن مردار براى آن است كه ابعث بداخالقى، عصبانيت، قساوت قلب و از بني رفنت مهر حديثى مى

نني حضرت صادق )ع( در جواب يكى از اصحاب كه پرسيد چرا خداوند مردار و خون و  شود و مهچو عطوفت مى
گوشت خوك را حرام منوده است؟ فرمودند: خداوند تبارك و تعاىل چيزى را حرام ننموده مگر براى حفظ مصاحل خود 

 مردم و اين كار را از راه لطف و تفضل حرام و هنى منوده است.

طورى كه رحم نكند بر فرزند و پدر شود بهرمحى مىدن خون ابعث اجياد قساوت قلب و ىبفرمايد خور و در ادامه مى
رسد كه ذبح و  گونه به نظر مىشود. از موارد ابال اينو مادر و دوست صميمى خود، حىت حاضر به قتل آهنا مى

خىت( انجبا شده و مسري تواند انسان را آماده پذيرش صفات منفى و به نوعى ايدگريى )بعد شناگوشت حرام مى
 (3ها تعيني خواهد كرد. )طرف بدىانسان را به
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 ب: اثرات هبداشىت

 ذبح حيوان به مست قبله ابعث سالمت اعضاء حيوان و در هنايت متضمن سالمت انسان است. -1

 هاى هبداشىت نيز هست.جنبه ذبح حيوان به مست قبله عالوه بر داشنت جنبه تعبدى داراى

دهنده بدن از موادى تشكيل شده كه ها و متام عناصر تشكيلها، سلولدر حتقيقات علمى ديده شده كه الكرتوليك
 -اب يك احنراف جزئى -ابرهاى مثبت و منفى دارند. زماىن كه حيوان در جهت قبله كه ميدان مغناطيسى زمني است

كند كه اثرات خوىب بر گريد و يك آرايش بسيار خوىب پيدا مىين جهت قرار مىگريد، عناصرش در هبرت قرار مى
(. درنتيجه گوشت از 2دهد )گذارد و سلوهلاى او را در هبرتين وضعيت قرار مىسالمىت اعضاى بدن حيوان مى



ى بر سالمت سالمت بيشرتى برخوردار خواهد شد و انگفته پيداست كه هرچه گوشت مصرىف سامل تر ابشد اتثري هبرت 
 كننده دارد و هر عملى كه سبب افزايش ضريب سالمىت گردد مورد اتييد است.مصرف

شود. دستاوردهاى گريد كه سبب عدم فساد سريع گوشت مىگريى كامل تنها در ذبح شرعى صورت مىخون -2
 توان از دو منظر اصلى مورد بررسى قرار داد.ذبح شرعى را مى

چهارگانه و أتكيد خونگريى كامل كه ابعث اجنام هبرت تغيريات بعد از كشتار و افزايش ماندگارى  الف( قطع رگهاى 
 شود.گوشت و أتخري در فساد آن مى

 گردد.هاى مشرتك مىاى از ضمائم كه مصرف آهنا ابعث خماطرات هبداشىت و بيمارىب( حرام بودن اپره

ذبح شرعى ختليه كامل خون از وريدهاى بزرگ گردن به نيكوترين  دهد كه اب رعايت الگوىامروزه حتقيقات نشان مى
كه ابشد و اب توجه به قلياىي بودن خون درصورتىمطلوب مى pHشود و گوشت استحصاىل داراىوجه متضمن مى

اسيدى سبب جلوگريى از فساد  pHشود كهبه مقدار الزم مى pHطور كامل از بدن خارج شود ابعث نزولخون به
گريى كامل  گردد. دست و اپ زدن حيوان ذبح شده نيز به خونهاى متعدد مىگوشت و رشد ميكروارگانيسم  سريع

 (.1كمك خواهد كرد )
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شود كه قلب آانن از كار نيفتد و تپش در اين ميان عدم قطع خناع به هنگام ذبح نقش اساسى دارد زيرا موجب مى
دهد كه به آن خون برساند، از شود به قلب دستور مىداشته ابشد درنتيجه وقىت مخ اب كمبود خون مواجه مىادامه 

كند ات به مغز خون برسانند، به مهني علت است كه طرف ديگر به متام عضالت دروىن و متامى بدن دستور صادر مى
هاى موجود در اعضاء آورد و خونفشار مىدهد و در واقع مهان حركت عضالت است كه حيوان خود را تكان مى

فرستد. بنابراين ات زماىن كه جسم  فرستد و قلب نيز آن را به خارج مىدروىن و عضالت را جذب كرده و به قلب مى
زند. اب توجه به اينكه اين خوهنا براى سالمىت كند و دست و اپ مىكامال از خون اپكسازى شود، حيوان حركت مى

 .انسان مضر است

 (.4شود )افتد و هيچ خوىن خارج منىچنانچه خناع قطع گردد قلب آان از كار مى

به منظور مقايسه وضعيت ظاهرى و ...، خون خروجى و   2008اى كه توسط لوپز و مهكاران سال در مطالعه
 20ها اجنام شده است نتايج زير به دست آمده است: در گروه اول )كيفيت گوشت بني دو گروه از خرگوش

خرگوش( كه به روش ذبح اسالمى ذبح شده بودند ميزان خون خروجى در مقايسه اب گروه دوم كه به دنبال شوك 
طور معنادارى شبيه بوده است. در اين مطالعه رنگ گوشت حيوان ذبح شده در گروه الكرتيكى ذبح شده بودند، به

ه نشده است. از نظر مشكالت مربوط به اسرتس اول روشنرت بوده است و بني كيفيت گوشت دو گروه تفاوتى مشاهد



به منظور  2004اى كه آنيل و مهكاران در سال و رفاه حيوان نيز تفاوتى گزارش نشده است. مهچنني در مطالعه
بر روى گاوها اجنام دادند مشخص شد   2006مقايسه روش ذبح به صورت آرام سازى بر روى گوسفندان و در سال 

خارج شده در دو روش تفاوت معنادارى ندارد. عالوه بر آن در كيفيت گوشت دو گروه نيز كه ميزان حجم كل خون 
، 6توان از شوك قبل از ذبح اسالمى استفاده كرد )توان نتيجه گرفت مىتفاوتى مشاهده نشده است كه از آن مى

5.) 

ها و كروب ها و ابكرتىاين مساله از اين جهت حائز امهيت است كه وجود خون در بدن حيوان ابعث هجوم مي
 سازى جسم حيوان ماشود درنتيجه اب ذبح شرعى و اپكانتشار آهنا مى
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 (.7مناييم )هاى بدن حيوان خود را حفظ مىاز خطرات و ضررهاى انشى از بقاء خون در ابفت

شود ممكن است بيمارى از  بيمارى در حيوان مشاهده منىدر مرحله كمون بسيارى از بيماريها به دليل اينكه عالمي
هاىي از قبيل تب مالت و ... كمك طريق خون به انسان منتقل شود بنابراين خروج كامل خون به پيشگريى از بيمارى

 هاى از قبيل تب مالت مهراهكند. عالوه بر آن خوردن خون حيوان از طريق گوارشى نيز اب خطر انتقال بيمارىمى
 (.8ابشد )است و اين بيمارى عالوه بر اثرات جسمى داراى اثرات روحى مانند افسردگى در انسان مى

شود يعىن به شود اي بر اثر ضربه شديد و اي به هر روش غري شرعى ديگرى كشته مىمريد، خفه مىوقىت حيواىن مى
ماند و سريعا ابعث اجياد واانت ابقى مىشوند خون در بدن حيهاى چهارگانه كشتار مىروشى غري از روش قطع رگ

 فرمايند:سال پيش مى 1350شود نكته جالب توجه اين است كه امام صادق )ع( در عفونت در گوشت مى

ايبد نسل او قطع شود و نريوى بدىن او كاهش مىهركسى گوشت مردار مصرف منايد بدن او ضعيف و رجنور مى
اند كه علت اين شود. دانشمندان متوجه شدهدچار سكته و مرگ انگهاىن مى گردد و اگر به اين كار ادامه دهدمى

ها در هاى چهارگانه و ماندن عفونتاثرات منفى گوشت در حيواانت ذبح نشده به خاطر عدم خروج خون از شراين
شوند و اگر بدن است. خون ابقى مانده در بدن به دليل شروع فرايندهاى ختمريى و كاهش اسيديته، سريع فاسد مى

اين گوشت توسط انسان مصرف شود به دليل راديكاهلاى آزاد توليد شده و اكسيداسيون سريع اسيدهاى چرب غري 
اشباع الشه بعد از مرگ حيوان، براى انسان مسى است و پس از مصرف در بدن انسان ابعث اكسيداسيون منابع 

 گردد.شود و بدن ضعيف مىنرژى مورد نياز بدن أتمني منىشوند كه درنتيجه اين فرايند اانرژى مورد نياز بدن مى

منايند و ابعث ختريب اين هاى قرمز و ساير سلوهلاى بدىن محله مىاز طرف ديگر راديكاهلاى توليد شده به گلبول
شود. شوند و درنتيجه اين عمل فرايندهاى اكسيداسيوىن تشديد شده و گوشت به سرعت عفوىن مىها مىسلول



كنند نسل فرمايند افرادى كه از گوشت مردار استفاده مى در خبش ديگرى از حديث فوق امام صادق )ع( مىمهچنني
 شود.آهنا قطع مى
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هاى سلوىل ابشد. هاى اسرتوئيدى در تقسيم سلوهلاى جنسى و چرخهدليل اين امر شايد به خاطر نقش هورمون
دين كه نقش مهمى در دستگاه توليد مثل برعهده دارد از چرىب اب چند پيوند دوگانه مانند اسيد لينولئيك، پروستاگالن

شوند و چنانچه گوشت مدتى در حميط ابقى مباند اين اسيدهاى چرب به سرعت لينولنات و آراشيدوانت سنتز مى
تماال يكى از دالئل عقيم شدن افرادى كه از  گذارند و احشوند و اثرات منفى را بر روى اين سيستم مىاكسيده مى

منايند مهني عامل است. امروزه اثبات اين مسائل، در علوم زيسىت وجوب اتمل در قرآن و گوشت مردار استفاده مى
 منايداحاديث را بيش از پيش بر ما روشن مى

 گريى كلى:نتيجه

ابشد گاهى اوقات ضررهاى هبداشىت و اخالقى آهنا مىهاى خمتلف به خاطر براساس نتايج مطالعه، حرام منودن گوشت
شوند و گاهى نيز به خاطر هتذيب هاى ميكروىب و ابكرتايىي، گوشت و ساير منابع خوراكى حرام مىبه خاطر آلودگى

شود و خطرى براى امنيت اجتماعى و اخالقى ابشد و نيز اگر غذاىي از بعد اجتماعى براى فرد مفيد منىنفس مى
شود. مهانطور كه اساس سالمت جسم ابشد حال گوشت اي هر منبع خوراكى ديگرى ابشد حرام مى جامعه

برخوردارى انسان از عوامل و امكاانت مراقبىت از مجله تغذيه است، رشد شخصيت و اتمني هبداشت روحى وى نيز اب 
 (2گريى درست از اين موهبت بزرگ اهلى ارتباط دارد. )هبره
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 تشخيص و درمان بيماريها از منظر قرآن، سّنت و طب
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 أتثري آواى قرآن كرمي بر ميزان اضطراب مادران قبل از عمل زاميان

994ندا مريابقر آجرپز
 

 چكيده

شود كه اد مىد اجياضطراب نوعى تشويش و نگراىن است كه در اثر وجود نوعى احساس هتديد اي خطر در افرا
شوند كه ز اضطراب مىرجاتى اچار ددتواند تواانىي درك فرد را كم اي زايد منايد. اكثر بيماران بسرتى در بيمارستان مى
عنوان يك روش بسيار ن، بهافزاى انشى از تالوت آايت قرآحهاى خمتلف غري داروىي از مجله صوت رو توان از روشمى

 موثر و مفيد جهت كاسنت اضطراب استفاده منود.

 هدف:

                                                           
 (. هيئت علمى دانشكده پرستارى و مامايى كاشان.1)  994

Email: salam 30021002@ yahoo. co. uk 



 ابشد.تعيني أتثري آواى قرآن كرمي بر ميزان اضطراب مادران قبل از زاميان مى

 روش بررسى:

ت عمل زاميان به بيمارستاهناى منتخب اين پژوهش يك مطالعه نيمه جترىب است كه جامعه آمارى آن را مادراىن كه جه
طور نفر بوده كه به 80داد. حجم منونه در اين مطالعه مراجعه كرده بودند تشكيل مى 87شهر كاشان در سال 

آورى اطالعات دموگرافيك، چك نفر( قرار گرفتند. ابزار مجع 30نفر( و شاهد ) 50تصادىف در دو گروه آزمون )
ود. در اين حتقيق جهت كاهش اضطراب گروه آزمون، قبل از شروع دردهاى حاد زاميان، ليست اضطراب اسپيل برگر ب

هاى خمتلف قرآن انتخاب شده بود توسط هدفون استفاده گرديد. سپس نتايج دقيقه آواى قرآن كرمي كه از سوره 20از 
 جتزيه حتليل شد. spssافزارتوسط نرم

 نتايج:

شروع زاميان به آواى قرآن گوش داده بودند در مقايسه اب گروه شاهد كاهش ايفته ميزان اضطراب گروه آزمون كه قبل از 
 ((.0، 0001است. )

______________________________ 
 (. هيئت علمى دانشكده پرستارى و ماماىي كاشان.1)

 

Email: salam 30021002@ yahoo. co. uk 
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 گريى:نتيجه

عنوان يك روش غري داروىي، مطمئن و ارزان قيمت جهت كاهش اضطراب مادران قبل از عمل توان بهاز آواى قرآن مى
 توان استفاده منود.زاميان مى

 هاى كليدى:واژه

 مادران، آواى قرآن، سزارين، اضطراب
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 مقدمه:

كند. در كشور ايران در سال عوارض بسيار زايدى را بر مادر و نوزاد حتميل مى سزارين عمل جراحى بزرگى است كه
 10 -15كنند هاى جهاىن توصيه مىكه سازمانها به روش سزارين اجنام شد. درحاىلدرصد زاميان 37، 1381

 (1ها به روش سزارين اجنام شود. )درصد زاميان

( و علت آن وجود اسرتسهاى منحصر به فردى است كه به زانن 2)ابشد شيوع اضطراب در زانن دو برابر مردان مى
 (3شود مثل ابردارى و زاميان. )در مقايسه اب مردان وارد مى

Thalassios 

( اضطراب يك 4منايد. )درصد گزارش مى 13 -15در طى حتقيقى ميزان اضطراب را در مراحل خمتلف حاملگى 
است كه اب يك اي چند عالمت جسمى مثل احساس خاىل شدن سر احساس منتشر بسيار انخوشايند و اغلب مهم 

( وجود اضطراب در ابردارى و زاميان اثرات مضرى به مهراه دارد. سيستم عصىب 5دل، تنگى نفس مهراه است. )
اتونوميك در اضطراب طوالىن حتريك شده و منجر به افزايش انقباض در عضالت صاف مثل سيستم شرايىن شده و 

رساىن به رحم و افزايش الگوهاى غري طبيعى ضرابن قلب جنني و زاميان زودرس منجر به كاهش اكسيژناين مسئله 
گريند به دو دسته داروىي و غري ( روشهاىي كه جهت كاهش اضطراب در بيماران مورد استفاده قرار مى6گردد. )مى

توان از درماىن مىدرماىن و خندهدرماىن، ملسآرامى، ختيلشوند. در روش غري داروىي عالوه بر تنداروىي تقسيم مى
( موسيقى اب 7عنوان يك روش بسيار موثر و مفيد جهت كاسنت اضطراب در بيماران استفاده منود. )درماىن بهموسيقى

( 8گردد. )آور ابعث كاهش احساس درد و اضطراب مىهاى اضطراباحنراف حواس و كاهش متركز بيمار از حمرك
شود. وسيقى موجب آرامش، هببود حماسبه ذهىن و كاهش اثرات ذهىن انشى از اسرتسهاى وارده مىاستفاده از م

كند. صداى موسيقى ابعث ارتباط مؤثرى بني پزشك و موسيقى انساهنا را در برقرارى ارتباط، احتاد و تطابق تواان مى
احساسات خود را از طريق نواخنت ساز و اي  شود. موسيقى فقط براى بيماران مفيد نيست بلكه فرد سامل نيزبيمار مى

 كند. مهچنني موسيقى در جتديد خاطرات گذشته و پناه بردن بهنوشنت يك قطعه شعر هبرت بيان مى
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قش داشته ( دانشمندان معتقدند كه شايد ترشح اندورفينها در لذت بردن از موسيقى ن9ختيالت مثبت نقش دارد. )
كند كه در برابر درد درماىن به نوزادان اتزه متولد شده كمك مىدهد كه موسيقىها نشان مى( بررسى10ابشند. )

( موسيقى نه تنها در افراد بزرگسال بلكه 11شود. )مقاومت كنند و مهچنني گريه كودكان به كمك موسيقى كمرت مى



تكارى كه در اين زمينه صورت گرفته است شامل بررسى عكس ها و حىت در جنني هم اثرگذار است. ابدر بچه
 العملهاى جنني در هنگام شنيدن آواى آهنگني از قبيل صداى آواز خواندن مادر و ...

ابشد. اب استفاده از تكنيكهاى فيلمربدارى جنني در داخل رحم ديده شده است كه در هنگام صحبت كردن اي مى
افتد كه مبني اين واقعيت است كه جنني به آن حمرك خاص در جنني اتفاق مىآواز خواندن مادر يكسرى حركات 

درماىن مهچنني بر كاهش اضطراب و درد انشى از زاميان در زانن بسيار مؤثر بوده است دهد. موزيكصوتى اپسخ مى
(12) 

اىن دلپذير اب خواص ويژه عنوان يك موسيقى عرفيكى از انواع موسيقى، موسيقى انشى از تالوت قرآن كرمي است كه به
(. 13ابشد )ترين ابعاد اعجاز بيان قرآن كرمي مطرح مىعنوان يكى از اب شكوهو ملودى و ريتم خمصوص به خود، به

خطر بر روى تواند يك مداخله مؤثر و ىبعنوان موسيقى مىهاى حتقيقى نشان داده است كه آواى قرآن كرمي بهايفته
پذيرى، كاهش احساس تنهاىي، هببود خلق و تعديل هيجاانت كاهش اسرتس، حتريكمشكالت بيماران از مجله  

 (14ابشد. )مى

قرآن كرمي بياىن رسا، سبكى شيوا و آهنگى دلراب دارد كه ابيد اين ويژگى به عرصه ظهور برسد و شنوندگان را از هر 
گاه است كه )ان در قبضه خويش درآورد. آن قبيل كه ابشند حتت أتثري قرار داده، جان و هسىت آانن را تسخري كرده و

 (.15گردد )البيان سحرا( آشكارا مشاهده مى

اب توجه به شواهد فوق و مهچنني تفاوهتاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى در كشور ايران در مقايسه اب ساير كشورها، 
 ز عمل سزارين مورد بررسى قرار دهيم.لذا بر آن شدمي ات أتثري آواى قرآن كرمي را بر ميزان اضطراب مادران قبل ا
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 روش بررسى:

ابشد. جامعه پژوهش مادراىن بودند كه جهت عمل زاميان به مى 1387پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه جترىب در سال 
د كه بطور تصادىف يكى در ميان نفر بودن 80هاى پژوهش كردند. منونهبيمارستاهناى منتخب شهر كاشان مراجعه مى

نفر( قرار گرفتند. شرايط ورود به مطالعه هوشيارى كامل، حامله بودن،  50نفر( و آزمون ) 30در دو گروه شاهد )
 ابشد.تواانىي خواندن و نوشنت، عدم مصرف داروهاى ضد اضطراب و مسكن مى

را داشتند جز  20پرسشنامه اسپيل برگر اضطراىب ابالتر از گريى ميزان اضطراب برطبق هاىي كه در اندازهسپس منونه
منودند. سپس مادران  هاى پژوهش قرار گرفتند. ابتدا مادران دو گروه پرسشنامه اضطراب اسپيل برگر را تكميل مىمنونه

گوش   هاىي منتخب شده از قرآن كرمي رادقيقه از طريق هدفون سوره 20گروه آزمون، قبل از شروع عمل زاميان، 
 كردند.كردند و در اپاين اين مدت جمددا پرسشنامه اسپيل برگر را تكميل مىمى



دقيقه  20براى گروه شاهد اب اجياد شرايط يكسان اب گروه آزمون وىل بدون پخش قرآن كرمي فراهم شد، بعد از گذشت 
شد. ابزار سنجش اضطراب اسپيل برگر از اعتبار علمى ابالىي برخوردار است و گريى مىجمددا سطح اضطراب اندازه

% حماسبه گرديده 87ىي اين پرسشنامه در حتقيقات خمتلف عنوان آزمون استاندارد مورد توجه است. مهچنني اپايبه
% 90بيمار ميزان اپايىن آن حدودا  10( در اين مطالعه نيز اب استفاده از يك مطالعه مقدماتى روى 16است. )

و اب آزموهناى آمارى تى و تى  spssافزار آمارىآورى شده پس از كدبندى بوسيله نرمحماسبه گرديد. اطالعات مجع
 وجى مورد جتزيه حتليل قرار گرفت.ز 

 نتايج:

 سال بود. 35سال و گروه شاهد  34نتايج نشان داد ميانگني سىن گروه آزمون 

بود و  38 /58و در گروه شاهد  41 /43مهچنني ميانگني اضطراب مادران قبل از پخش آواى قرآن در گروه آزمون 
 (1شده است. )جدول  42 /1شاهد و در گروه  35 /21بعد از پخش موسيقى در گروه آزمون 

دقيقه پس از پخش آن در   20(: ميانگني و احنراف معيار ميزان اضطراب قبل از پخش آواى قرآن كرمي و 1جدول )
 گروه شاهد و مورد.
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دارى وجود داشت. طراب تفاوت معىنها نشان داد در گروه آزمون بني گوش دادن به آواى قرآن كرمي و ميزان اضايفته
رسيده است. در   35 /21به  42 /1(( بدين صورت كه پس از پخش آواى قرآن كرمي ميزان اضطراب از 0، 05)

رسيده است. مقايسه ميزان اضطراب قبل از  41 /43به  38 /58دقيقه از  20گروه شاهد ميزان اضطراب پس از 
دارى نبودند وىل ميزان اضطراب بعد از پخش قرآن در دو  تفاوت آمارى معىنپخش قرآن نشان داد كه دو گروه داراى 

 ((.0، 05دارى داشت. )گروه شاهد و آزمون تفاوت معىن

 گردد[:حبث ]عوامل متعددى منجر به بروز حاالت اضطراىب در مادر در مورد زاميان مى

گردد كه شايعرتين آهنا ر در مورد زاميان مىدر طول حاملگى عوامل متعددى منجر به بروز حاالت اضطراىب در ماد
فقدان اعتماد مادر به عامل زاميان، ترس از انكفايىت خودشان، ترس از درد و ترس از دست رفنت خود در طى زاميان 

 (.17ابشد كه اين عوامل ات حدود زايدى اب استفاده از موسيقى قابل كاهش است )مى

شود. اى قرآن كرمي موجب كاهش ميزان اضطراب در مادران قبل از عمل زاميان مىهاى اين حتقيق نشان داد كه آو ايفته
خواىن دارد و چنانچه نتايج نشان داد اضطراب بعد از پخش قرآن در  هم 1998در سال  chlanهاى پژوهشاب ايفته

 /58ب بيماران از كه در گروه شاهد ميانگني ميزان اضطراكاهش ايفت. درحاىل  35 /21به  42 /1گروه آزمون از 



ها اب نتايج حتقيق انصارى كه أتثري آواى قرآن را بر افسردگى بيماران افزايش ايفته است. اين ايفته 41 /43به  38
 (.15بسرتى در خبش اعصاب سنجيده است، تطابق دارد )

Chlan 

و تنفس و فشارخون  معتقد است موسيقى اب اجياد احساس آسايش و آرامش در فرد ابعث كاهش تعداد ضرابن قلب
 تواند مربوط به كاهش سطحگردد كه اين تغيريات مىمى
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دهد كه شود مقايسه ميزان اضطراب دو گروه آزمون و شاهد نشان مى( مهانطور كه ديده مى18آدرانلني خون ابشد )
توسط نلسون و  2002ما اب نتايج حتقيقى كه در سال  در گروه آزمون اضطراب كاهش ايفته است. نتايج پژوهش

مهكاران اب عنوان أتثري مذهب بر شدت عالئم اضطراب و افسردگى در بيماران مبتال به ايدز و سرطان اجنام شد 
خود اظهار منود كه استفاده از روشهاى غري هتامجى تسكني  1998( جى فىن نيز در پژوهش سال 19مهخواىن دارد )

زاها موثر درماىن ممكن است جهت كاهش درد زاميان خبصوص در مرحله اول و سوم زاميان در خنستموسيقىدرد مثل 
( ال سامونز نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه استفاده از موسيقى براى اجنام زاميان بسيار مفيد 20ابشد. )

سيقى گوش دادند مايل به استفاده از موسيقى در % از افرادى كه در حني زاميان به مو 100كه طورىبوده است به
( كه اب حتقيق ما مهخواىن دارد. در بررسى ديگرى كه توسط نيكبخت و مهكارانش 21زامياهناى بعدى خود بودند. )

صورت گرفت نشان داد كه آواى قرآن كرمي بر كاهش سطح اضطراب بيماران قبل و بعد از اجنام اقدامات تشخيصى و 
و مهكاران اب عنوان أتثري  Mccratyتوسط 1998( مهچنني در حتقيقى كه در سال 14بوده است. ) درماىن مؤثر

متفاوت موسيقى بر خلق، تنيدگى و هبداشت روان اجنام گرفت، نشان داده شد كه موسيقى منظم بيشرتين أتثري را در 
قيق نيز اب مطالب فوق مهخواىن ( البته نتايج اين حت22افزايش احساسات مثبت و كاهش احساسات منفى دارد )

دارد. حتقيق حاضر نشان داد اختالف معىن دارى انشى از كاهش اضطراب گروه آزمون در اثر گوش دادن به آواى 
توان جهت كاهش درماىن مىنويسند: از موسيقىدلنشني قرآن قبل از زاميان وجود دارد. پوتر و پرى در اين زمينه مى

( مهچنني ابور 23راف فكرى و القاء خواب برحسب ذوق و سليقه بيماران استفاده منود. )اضطراب و درد و اجياد احن
ابشد و يكى از مفيدترين دارند كه موسيقى داراى اثرات مفيد بسيارى بر روى بيماران خمتلف مىو هيل اظهار مى

 حتقيق گود و مهكاران در مورد( و نيز نتيجه 24ابشد. )اثرات آن كاهش اضطراب بيماران بسرتى در بيمارستان مى
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درماىن بعنوان روش توان از موسيقىأتثري موسيقى و تن آرامى بر كاهش درد بعد از جراحى بيانگر آن است كه مى
قيق فوق مهخواىن ( بنابراين اب نتايج حت23مطمئن و بدون عارضه جهت كاسنت درد و اضطراب بيماران استفاده منود. )

 دارد.



 گريى:نتيجه

برى كمرت، گردد و داراى حماسىن از قبيل زماناز آجناىي كه گوش سپردن به آواى قرآن كرمي موجب كاهش اضطراب مى
ابشد، لذا سهل الوصول بودن، سادگى روش، خمارج كم و بدون خطر بودن )در مقايسه اب روشهاى داروئى( مى

 بل از سزارين توصيه منود.توان استفاده آن را قمى

داند كه از متام مادران حتت عمل زاميان كه به وى در دسرتسى به نتايج تقدير و تشكر: پژوهشگر بر خود الزم مى
 ايرى كردند، تشكر منايد.
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 وع عسل بر كانديدا آلبيكانسهاى خمتلف دو نمقايسه آزمايشگاهى غلظت

، 999، مرمي راسىت بروجىن998جميد وليدى 997، دكرت حسن مقيم996، افسانه كاظميان995شايسته بناييان بروجىن
1000غالمرضا مبيىن

 

 چكيده

ترين ابشد. از شايعهاى شايع در زانن واژينيت كانديدائى است كه عامل آن قارچ كانديدا آلبيكنس مىيكى از واژينيت
داروهاى مورد استفاده در اين عارضه مايكوانزول است كه در كنار خاصيت درماىن داراى عوارض متعددى است، در 

ضررى آن در شريدهى اثبت نشده است. از طرف ديگر مدتى است  شود و ىبحمسوب مى Cدوران ابردارى جزء گروه
كنند. اب اين وجود آاي عسل ن عفونتها توصيه مىبرده و آن را در درماكه حمققان به خاصيت آنىت بيوتيكى عسل پى

                                                           
 (. مربى گروه مامايى، دانشكده پرستارى مامايى.1)  995

Email: shbanaeian@ gmail. com 
 (. مربى گروه مامايى، دانشكده پرستارى مامايى.2)  996
 شناسى، مركز تحقيقات مولكولى سلولى.(. دكتراى تخصصى قارچ3)  997
 اسى، مركز تحقيقات مولكولى سلولى.شن(. كارشناس ارشد انگل4)  998
 (. كارشناس پرستارى، مركز تحقيقات گياهان دارويى.5)  999

 شناسى، مركز تحقيقات گياهان دارويى.(. كارشناس ارشد ويروس6)  1000



هاى هاى كانديدائى موثر ابشد؟ اين مطالعه اب هدف بررسى آزمايشگاهى اتثري غلظتتواند در درمان واژينيتمى
 خمتلف عسل بر كانديدا آلبيكانس اجنام شد.

 روش بررسى:

درجه سانتيگراد( به پنج  50شت )در دماى ده حميط كشت آماده و اسرتيل گرديد. در زمان سرد شدن حميطهاى ك
عنوان شاهد در از يك غلظت منونه دهم به cc 5هاى خمتلف هتيه شده از عسل )به هر حميطىحميط كشت از رقت

 0 /01نظر گرفته شد. پس از سرد شدن اين حميطها در حضور شعله گاز به هركدام از آهنا يك لوپ استاندارد )

______________________________ 
 (. مرىب گروه ماماىي، دانشكده پرستارى ماماىي.1)

 

Email: shbanaeian@ gmail. com 

 (. مرىب گروه ماماىي، دانشكده پرستارى ماماىي.2)

 شناسى، مركز حتقيقات مولكوىل سلوىل.(. دكرتاى ختصصى قارچ3)

 شناسى، مركز حتقيقات مولكوىل سلوىل.(. كارشناس ارشد انگل4)

 كارشناس پرستارى، مركز حتقيقات گياهان داروىي.(.  5)

 شناسى، مركز حتقيقات گياهان داروىي.(. كارشناس ارشد ويروس6)
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 12ساعت انكوبه و نگهدارى شدند. هر  72سى( از قارچ كانديدا اضافه گرديد. سپس اين حميطها به مدت سى
شناسائى و ميزان رشد كانديدا در حميطهاى كشت خمتلف اب مهديگر و اب حميط شاهد مقايسه  ابر كانديدا ساعت يك

 گرديد. مالك اتثري عسل، ميزان مهار رشد كانديدا بود.

 نتايج:

هاى خمتلف عسل بطور كامل مانع رشد كانديدا نشد. اما عسل كدام از غلظتبراساس نتايج بدست آمده هيچ
دهد. در د كانديدا شد. كه بيشرتين اتثري مهار كنندگى عسل بر كانديدا را نشان مىدر حد زايدى مانع رش 80%



% اگر چه نتوانست از رشد كانديدا 80% رشد قارچ متوسط بود. لذا عسل اب غلظت 80هاى زير و ابالى غلظت
طور كامل رشد رچ بهبطور كامل جلوگريى منايد وىل رشد آن را به ميزان ابالئى مهار منود. در حميط كشت شاهد قا

 منود.

 گريى:نتيجه

تر، پيشنهاد هرحال براى رسيدن به اطالعات كاملطور قابل توجهى از رشد كانديدا جلوگريى كند. بهتواند بهعسل مى
هاى انساىن )ترشحات واژن( بررسى اى اتثري عسل بر روى كانديدا آلبيكنس بدست آمده از ايزولهشود در مطالعهمى

 شود.

 هاى كليدى:هواژ 

 كانديدا آلبيكنس، عسل، آزمايشگاهى

 مقدمه:

% 75شود در طول زندگى يكى از شايعرتين واژينيتها در زانن واژينيتهاى كانديداىي است. بطورى كه ختمني زده مى
 -90 ( تقريبا1شوند. )% از آهنا دوابر اي بيشرت به اين بيمارى مبتال مى45ابر و تقريبا از خامنها حد اقل يك

شود. عالئم اين بيمارى عبارتند از: ترشحات آبكى ات غليظ، ها توسط كانديدا آلبيكنس اجياد مىعفونت 85%
 ديسپارونيا، ديزورى، تورم و قرمزى و لو و واژن.

چاقى،  HIVبيوتيك، مصرف كورتيكوسرتوئيدها، مصرف قرصهاى ضد ابردارى، ابتالى به,ابردارى، استفاده از آنىت
 (2و  1كند. )افزايش وزن و اضطراب از عواملى هستند كه افراد را جهت ابتال به اين عارضه مستعدتر مى
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ترين غذاها شناخته شده و ترين و مقوىعنوان عاىلعسل يك حمصول غذاىي مفيد و پرارزش است كه از قرهنا پيش به
عنوان يك درمان قومى و حملى در درمان بيماريها در متام ملل كاربرد داشته ه ويژگيهاى شفاخبش خود بهواسطمهچنني به

است. تركيب شيمياىي عسل متنوع و پيچيده است. چهار پنجم وزن عسل را كربوهيدرات و بقيه آن را پروتئني، امالح 
نوع قند در عسل  20دهد. اتكنون آب تشكيل مىها، ويتامني، گرده گل و مقدار كمى معدىن، عناصر معطر، آنزمي

ابشد كه به ترتيب شناساىي شده است. قندهاى اصلى عسل، قندهاى ساده )منوساكاريدها( مثل گلوكز و لوولوز مى
دهد، البته عالوه بر قندهاى ساده، قندهاى مركب )پلى ساكاريدها( ديگرى % عسل را تشكيل مى34و  40%

( موسسه استاندارد تركيه و اجنمن احتاديه ارواپ متوسط 5و  4و الكتوز در عسل وجود دارد. ) مانند مالتوز، ساكاروز
 (.5اند )% تعيني كرده5درصد ساكاروز عسل استاندارد را ات حد 



گزارشهاى متعددى از مقاالت طىب حاكى از آن است كه عسل در ترميم زمخها و سوختگيهاى پوست، التهاب،  
كند كه (. عسل يك پوشش مندارى بر روى زخم فراهم مى8، 7، 6مخهاى جراحى مفيد است )كاهش درد و ترميم ز 

كند. مهچنني ويسكوزيته ابالى آن يك سد حفاظىت بر روى زخم اجياد منوده از اجياد عفونت به ترميم زخم كمك مى
 (.9منايد )جلوگريى مى

ده غذائى از ديرابز به عنوان يك روش درماىن حملى ابشد. اين ماعسل داراى خاصيت ضد ميكروىب وسيع الطيفى مى
ها، اختالالت گوارشى، زمخهاى عفوىن و پوسىت مورد  مورد استفاده قرار گرفته و اخريا نقش آن در درمان سوختگى

 كاوش قرار گرفته است.

سيارى از بيماريها نقش اندازند، در پيشگريى از بروز بآنىت اكسيداهنا كه اكسيداسيون را مهار كرده اي به اتخري مى
ها هستند. عسل داراى انواع فنوليكهاست كه منبع خوىب از آنىت مهمى دارند. يكى از آنىت اكسيداهناى مهم فنوليك

عنوان يك غذاى مكمل مطرح ابشد و هم پتانسيل آن اكسيداهنا را فراهم منوده كه اين مسئله ابعث شده عسل هم به
 را براى استفاده در
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است كه به علت وجود اسيدهاى ارگانيك  3 /2 -4 /5عسل بني  PH(10درماهناى بومى و حملى ابال بربد. )
 (10، 5ابشد. )خبصوص گلواتميك اسيد، پريويك اسيد، ماليك اسيد و سيرتيك اسيد مى

آورد و خداوند از بطن زنبور عسل ماده شرييىن بريون مىفرمايد:" سوره مباركه حنل مى 69فرمايد در آيه قرآن كرمي مى
 دهد."در آن شفاء قرار مى

Vardi A 

روز اي بيشرت جتويز آنىت بيوتيك زخم درمان  14( در نوزاداىن كه دچار زخم ابز اپ شده و بعد از 1998و مهكاران )
شدند. اين حمققان نتيجه گرفتند كه  روز درمان 5نشده بود، عسل موضعى استفاده كردند. مهه اين نوزادان ظرف 

عسل در درمان زمخهاى بعد از جراحى كه عفوىن شده و به عوامل سيستميك و آنىت بيوتيكهاى موضعى جواب 
 (11دهند موثر است. )منى

عسل داراى خواص ضد ميكروىب است و برخالف بسيارى از آنىت سپتيكها نه تنها براى ابفت مضر نيست بلكه 
شود. آزمايشات اجنام شده در آزمايشگاه مركزى هبداشت عمومى لندن نشان داد كه تعدادى آن نيز مىابعث ترميم 

سيلني، انرتو ابكرت مقاوم به از ميكروهباى مقاوم نسبت به آنىت بيوتيكها از مجله استافيلوكوك آرئوس مقاوم به پىن
 (.6رند )وانكومايسني و آسينتو ابكرت بوماىن، مقاومىت نسبت به عسل ندا



هاى بعد از عمل سزارين موثر است. نشان داد كه استعمال موضعى عسل در ترميم ابزشدگى Al -Wailiمطالعه
هاى كنندهدر اين مطالعه مهچنني مشخص شد كه عسل در رفع عفونتهاى ابكرتايئى و ترميم زخم موثرتر از ضدعفوىن

هزينه، ها كمنتيجه گرفت كه استفاده از عسل در ترميم ابزشدگىابشد. اين حمقق موضعى از مجله اسپرييت و بتادين مى
( اتثري عسل بر روى ترميم زمخهاى عفوىن در مطالعات ديگرى نيز به 12نياز به زدن خبيه جمدد است. )موثر و ىب

مثبت  (. ضمن اينكه عسل بر روى اشريشيا كلى و ساملونال تيفى موريوم نيز اتثري7، 13، 14اثبات رسيده است. )
 (15داشته است. )
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Irish 

توان كند كه عفونت كانديداىي در مهه جهان شيوع دارد و طبيعتا اب مقاومت داروىي كه افزايش پيدا كرده مىاشاره مى
گويد حىت د وى مىابشد استفاده منو از عسل كه بطور قطعى داراى خاصيت و فعاليت ضد قارچى بروى كانديدا مى

Mercan (2007 )( و1997( )17) Boukraa(16توان به اين مورد دست ايفت. )اب غلظت كم نيز مى
و مهكاران  Lusby( نيز بر خاصيت ضد كانديدائى عسل اتكيد كردند. البته در مطالعاتى نيز از مجله مطالعه18)
 ( عسل خاصيت ضد كانديدائى نداشته است.2005)

تايج نسبتا متناقض از اتثري عسل بر كانديدا البيكانس و اب توجه به اينكه عسلهاى مناطق خمتلف به دليل اب توجه به ن
هاى گياهى متفاوت داراى اثرات متفاوتى هستند لذا اين مطالعه اب هدف بررسى و مقايسه اتثري دو نوع داشنت گونه

 ام گرفت.عسل از منطقه چهارحمال و خبتيارى بر كانديدا البيكانس اجن

 روش بررسى: مواد مورد استفاده:

 سوش استاندارد كانديدا آلبيكنس انساىن هتيه شده از سازمان پژوهشهاى علمى و صنعىت ايران. -1

 سوش استاندارد الكتوابسيلوس انساىن هتيه شده از سازمان پژوهشهاى علمى و صنعىت ايران. -2

 )تعداد مواد جامد موجود در آب( آن مشخص شد. عسل خالص كه خلوص آن در آزمايشگاه اب بريكس -3

 پودر مايكوانزول هتيه شده از ابزار داروئى -4

  Yeast Extractحميط كشت -5

  TSAحميط كشت -6



  Corn Meal Agarحميط كشت -7

  Saburo Dextros Agarحميط كشت -8
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9-Tween 02  

 هاى خمتلف عسلهتيه غلظت روش هتيه مواد:

عسل به كار رفته در اين حتقيق، دو نوع عسل طبيعى و خالص بود كه از زنبورهاى پرورش ايفته در استاهناى 
چهارحمال و خبتيارى و لرستان بدست آمده بود. اين عسلها در آزمايشگاه مواد غذائى وابسته به دانشگاه علوم 

و ميزان خلوص آهنا تعيني شد. طبق گزارش اين آزمايشگاه درصد ساكارز اين  پزشكى شهركرد مورد بررسى قرار گرفت
% 5% بود كه اب توجه به اينكه حد اكثر ميزان ساكاروز عسل استاندارد 5 /6% و 0 /5دو منونه عسل به ترتيب 

اما نسبت  % )كمرت از استاندارد( بود.94 /6% )مطابق استاندارد( و 99 /5است، ميزان خلوص آهنا به ترتيب 
 فركتوز به گلوكز در هر دو عسل مطابق استاندارد بود.

)كه در حتقيقات خمتلف  Phosphate -Buffered Salineهاى خمتلف عسل از حملول ابفربراى هتيه غلظت
هاى ابشد( استفاده شد. اب استفاده از اين حملول، هر كدام از دو نوع عسل اب غلظتمى 7 /2آن  PHبكار رفته و

 درصد هتيه شد. 100و  90، 85، 80، 75، 70، 60، 40، 20خمتلف 

سوش كانديداي آلبيكنس از سازمان پژوهشهاى علمى و صنعىت ايران هتيه و سپس در حميط كشت سابرو دكسرتوز 
 رشد داده شد. Yeast Extractآگارو

 روش اجنام تست آزمايشگاهى:

درجه  50آماده و اسرتيل گرديد. در زمان سرد شدن حميطهاى كشت )در دماى  Yeast Extractده حميط كشت
از يك غلظت و منونه دهم  cc 5هاى خمتلف هتيه شده از عسل )به هر حميطىسانتيگراد( به پنج حميط كشت از رقت

ر نظر گرفته شد. براى هر حميط يك فرم مشاهده در نظر گرفته و به حميط كشت و فرم مربوط به آن عنوان شاهد دبه
يك كد واحد اختصاص داده شد. پس از سرد شدن اين حميطها در حضور شعله گاز به هركدام از آهنا يك لوپ 

 30 -37گانه در دماى فتسى( از قارچ كانديدا اضافه گرديد. سپس اين حميطهاى كشت هسى 0 /01استاندارد )
 72درجه به مدت 
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ابر اب استفاده از دو روش" لوله زااي" و" توليد كالميداي كونيدى ساعت يك 12ساعت انكوبه و نگهدارى شدند. هر 
ت خمتلف عسل كانديدا شناسائى و ميزان رشد كانديدا در حميطهاى كش  Corn Meal Agarروى حميط كشت"

و دارو اب مهديگر و اب حميط شاهد مقايسه گرديد. مالك اتثري عسل، ميزان توقف رشد كانديدا بود بدين صورت كه: 
: رشد زايد در نظر گرفته شد. به منظور حذف خطاى 4: رشد متوسط، و 2: رشد خفيف، 1عدم رشد، 

ابر اب % و يك94 /5ابر اب عسل ين فرايند يكآزمايشگاهى تست دوابر اجنام شد كه نتايج مشابه بدست آمد. ا
 % اجنام شد.99 /5عسل 

 از آجنائى كه الكتوابسيلوس فلور طبيعى واژن است، اثر عسل بر روى آن بررسى شد كه روش آن مشابه كانديدا بود.

 نتايج:

نديدا نشد. در % بطور كامل مانع رشد كا99 /5هاى خمتلف عسل كدام از غلظتبراساس نتايج بدست آمده هيچ
% در متام ساعات كنرتل شده رشد كانديدا خفيف بود. كه بيشرتين اتثري 80حميطهاى كشت حاوى عسل 

 دهد.مهاركنندگى عسل بر كانديدا را نشان مى

در حد  100% كانديدا در حد زايد و در غلظت 80هاى كمرت از كه در حميطهاى كشت عسل اب غلظتدرحاىل
% 80غلظت نزديك  5( اب توجه به اين مسئله براى دقت بيشرت كار جمددا 1)جدول مشاره متوسط رشد كرده بود. 

% از عسل هتيه و اب مهان روش كار اتثري آهنا بر روى كانديدا سنجيده شد كه نتايج 90و  85، 80، 75، 70يعىن 
ندگى را بر روى كانديدا % بيشرتين اثر مهاركن80( بدين معىن كه ابز هم عسل 2مشابه بدست آمد. )جدول مشاره 

% نيز به 94 /6هاى اپئني و ابالتر رشد كانديدا در حد متوسط بود. اين نتايج براى عسل نشان داد و در غلظت
% اگر چه نتوانست از رشد كانديدا 80( اب اين توصيفات عسل اب غلظت 4و  3مهني صورت بود. )جداول مشاره 

به ميزان ابالئى مهار منود كه بدين صورت فرضيه اول" عسل مانع رشد   بطور كامل جلوگريى منايد وىل رشد آن را
 رسد.شود" به اثبات مىكانديدا آلبيكنس مى

 326، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

الزم به ذكر است كه حميط كشت شاهد در متام ساعات مورد بررسى كانديدا بطور كامل رشد كرده بود. )جدول 
 مشاره(

يسه ميزان رشد كانديدا آلبيكنس در حميطهاى كشت حاوى عسل نوع اول و شاهد در ساعتهاى : مقا1جدول 
 خمتلف مورد بررسى
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 %99 /5عسل نوع اول: عسل اب درجه خلوص 

اعتهاى : مقايسه ميزان رشد كانديدا آلبيكنس در حميطهاى كشت حاوى عسل نوع دوم و شاهد در س2جدول 
 خمتلف مورد بررسى

 %94 /6عسل نوع دوم: عسل اب درجه خلوص 

 : ميزان رشد كانديدا آلبيكنس در حميطهاى كشت حاوى عسل توع اول3جدول 
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 %99 /5عسل نوع اول: عسل اب درجه خلوص 

 عسل نوع دوم : ميزان رشد كانديدا آلبيكنس در حميطهاى كشت حاوى4جدول 

 %94 /6عسل نوع دوم: عسل اب درجه خلوص 

 حبث و بررسى:

% كربوهيدراهتاى خمتلف در حجم كم آب(. داراى خواص ضد 82عسل به دليل داشنت خاصيت امسوتيكى )تركيىب از 
بطور   هاكند. قارچابشد اين خاصيت اب مكانيسم خروج آب از سلول ابكرتى، رشد ابكرتى را مهار مىميكروىب مى

 تر از ابكرتيها هستند.كلى نسبت به خاصيت امسوتيك ابال مقاوم

است   3 /2 -4 /5عسل بني  PHكهاست درحاىل 7 /2 -7 /4ها مناسب براى رشد اكثر ابكرتى PHحد اقل
كه اين خاصيت به دليل وجود اسيدهاى ارگانيك خبصوص گلواتميك اسيد، پريوويك اسيد، ماليك اسيد و سيرتيك 

ابشد اين ماده ( مهيشه به مقدار كمى در عسل موجود مىH 2 O 2ابشد. مهچنني هيدروژن پروكسايد)د مىاسي
شود. ساير عوامل شامل مشتقات گياهى از مجله شده به علت اكسيداسيون گلوكز اجياد مىاغلب در عسل رقيق

ها موجب بوسيله فعال كردن نوتروفيل Bو Tفالنوئيدها در عسل و حتريك سيستم اميىن اب حتريك سيتوژنزلنفو سيتهاى
 (.24، 5، 9، 10افزايش خواص آنىت بيوتيكى عسل گرديده است )
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% توانست رشد كانديدا را اگر چه نه بطور كامل وىل به 80مهان گونه كه در نتايج اين حتقيق آمده، عسل اب غلظت 
 Noori% بود. در مطالعه80% نيز مشابه عسل 90و  85، 75د. اين اتثري در غلظتهاى ميزان ابالئى مهار مناي

( 7رشد كانديدا را مهار منود. ) Nutrient Agar% در حميط100ات  30هاى عسل در غلظت Al -Walliو



گزارش شده   منايد در حتقيقات ديگر نيزاين نتيجه كه عسل خاصيت كشندگى نداشته و فقط رشد كانديدا را مهار مى
 (20و  19، 14، 9، 5است. )

% ميزان مهار 70كه ات غلظت طورىهاى مطالعه ما غلظت عسل در ميزان مهار رشد كانديدا موثر بود. بهطبق ايفته
% زايد بود و بعد از آن در غلظت 80% ميزان مهار متوسط و در غلظت 90و  85، 75هاى رشد كم، غلظت

كه طورىنيز بدست آمد به Al -Walliو Nooriايفت. اين نتيجه در مطالعهجمددا ميزان مهار كاهش  100%
% در حميط كشت سابرو آگار رشد كانديدا را بطور كامل مهار منود. وىل در حميطهاى  66در اين مطالعه عسل 

% بودند  50و اي  33هاى عسل كشت سابرو آگار حاوى تركيب عسل، موم و روغن زيتون كه داراى غلظت
اى كه و مهكاران در مطالعه Patricia E( مهچنني23دا به ترتيب به ميزان متوسط و شديد رشد منود. )كاندي

فعاليت عسل را در مقابل ابكرتيهاى اپتوژن خمتلف بررسى كردند بيان منودند كه در حميطهاى كشت حاوى عسل اب 
كم بوده و اب افزايش غلظت عسل   % هيچ اثر مهارى بر رشد كانديدا وجود نداشته اي اينكه مهار20غلظت 

 /5 -15هاى عسل بني و مهكاران غلظت Frans( در مطالعه9شده است. )خاصيت مهاركنندگى آن زايد مى
( بيشرتين ميزان مهاركنندگى را %25مهار كمى نسبت به رشد كانديدا داشت و بيشرتين غلظت مورد استفاده ) 2%

هاى اپئني اثر كمرتى دارد چنني جيه اين مسئله را كه عسل در غلظت(. اين حمققان تو 5% داشت )29 /4در حد 
كنند:" شايد علت اين ابشد كه هيدروكربنهاى موجود در عسل ات غلظت خاصى ابعث رشد ميكروب بيان مى

 (.5منايند )شود وىل در غلظت هيپرتونيك ابالتر فاكتورهاى مهار كننده بروز كرده، اثر خود را اعمال مىمى
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در مورد اتثري عسل و نشاسته بر روى كانديدا آلبيكنس و آسپرژيلوس نيز حد اقل اثر  B .ukrra Lدر مطالعه
% بود كه پس از افزودن نشاسته به عسل حد اقل اثر 46و  42مهاركنندگى عسل بر روى كانديداي در غلظتهاى 

زنند كه آميالز موجود در نشاسته به علت كاهش ايفت. اين حمققان حدس مى  %38و  28مهاركنندگى آن به 
( اين مسئله نقش قندها و 14دهد. )افزايش خاصيت امسوتيك عسل اثر ضد كانديدائى عسل را افزايش مى

 كند.اكسيداسيون آهنا در خاصيت ضد ميكروىب را نيز تقويت مى

هاى ميكروىب ايزوله شده از انسان ميكروىب عسل بر روى منونهدر مطالعه ديگرى كه حتت عنوان پتانسيل ضد 
در امارات متحده عرىب اجنام شد، حد اقل غلظت عسل موثر در جلوگريى از رشد   Al -Walliو Nooriتوسط

بعد از تلقيح كانديدا به حميط كشت اضافه  2 -6% زماىن كه بني ساعتهاى 80% بود. وىل عسل 70كانديدا، 
طور كامل رشد كانديدا را مهار منايد. اگر چه كه در ادامه كار وقىت از مهني حميط كشت حاوى ت بهشده بود توانس

اى گرفته و جمدد كشت شد كانديدا رشد كرده بود. به عبارتى در اين مطالعه نيز عسل فقط % منونه80عسل 
 خاصيت توقف و اي كند كردن رشد كانديدا را داشته است نه خاصيت كشندگى.



وه بر اين حمققان اين حتقيق بيان داشتند كه وقىت عسل در ساعتهاى خمتلف بعد از تلقيح اضافه شده بود ميزان عال
رشد كانديدا متفاوت بود بدين معنا كه زمان اضافه شدن عسل به حميط كشت در ميزان اثر مهاركنندگى آن موثر بود. 

 ات را اب مطالعه ما بيان منايد.( شايد اين مسئله بتواند تفاوت موجود در اين مطالع22)

- Al% خاصيت مهاركنندگى عسل كاهش ايفت. اين نتيجه در مطالعه80در مطالعه ما اب افزايش غلظت بعد از 
Waili ( .19و مهكاران نيز وجود داشت)Frans ها در مقابل عسل اب امسوالريته ابال دارد كه قارچاعالم مى

ين كاهش ميزان اتثري اب افزايش غلظت مشابه اتثري الكل است كه براى بدست آوردن ابشند. اتر از ابكرتيها مىمقاوم
 كنند.% رقيق مى75بيشرتين اتثري ضد ميكروىب آن را ات حد 
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هاى يكى منونهو مهكاران در مورد فعاليت آنىت بيوت Mercan Nاى كه توسطنكته قابل توجه ديگر اينكه در مطالعه
بيشرتين اتثري را بر روى  Izmirخمتلف عسل در تركيه اجنام شد مشخص گرديد كه عسل هتيه شده از منطقه

بيشرتين  Muglaكه عسل هتيه شده از منطقهاشرشياكلى و استافيلوكوك آرئوس )و نه كانديدا آلبيكنس( دارد درحاىل
و مهكاران نيز اتثري مهاركنندگى سه نوع عسل بكار گرفته شده  Fransاتثري را روى كانديدا آلبيكنس دارد. در مطالعه

ها اند كه درجات متفاوت مهاركنندگى در اين عسلبر روى رشد كانديدا آلبيكنس متفاوت بود. اين حمققان بيان داشته
آيد، وجود دارد. به احتمال زايد به علت تفاوت فاكتورهائى است كه در گياهان خمتلفى كه عسل از آهنا بدست مى

هاى متفاوتى رسد چراكه اب توجه به اينكه حىت يك نوع گياه در مناطق خمتلف گونه( اين توجيه به نظر منطقى مى5)
ها تركيبات خمتلفى داشته و لذا عسل حاصل از گياهان در مناطق متفاوت، يكسان خنواهد بود و لذا گونهدارد، اين

هاى حاصل از نتايج حتقيقات متعدد فاوت خواهد داشت. اين نكته بسيارى از تفاوتاثرات بيولوژيكى آهنا نيز ابهم ت
منايد .. مضاف به اينكه روشهاى آزمايشگاهى به كار گرفته شده و سوشهاى مورد بررسى  را به خوىب توجيه مى

 .تواند نتايج متفاوتى را اجياد منايدكانديدا در حتقيقات ممكن است متفاوت ابشد كه خود مى

در مطالعه ما در هر دو نوع عسل بكار گرفته شده تقريبا نتايج يكساىن بدست آمد. از اين مسئله شايد بتوان اين 
نكته را استنتاج منود كه آنچه در خاصيت ضد كانديدائى عسل نقش دارد درصد كلى قندها و ميزان امسوالريته آن 

 است نه نسبت قندهاى آن.

 گريى و پيشنهادها:نتيجه

% در حد 80طور كامل نبود وىل اب غلظت جمموع اگر چه اتثري عسل در مهاركنندگى رشد كانديدا آلبيكنس بهدر 
هرحال اب % در حد متوسطى توانست از رشد اين قارچ جلوگريى منايد. به95و  90، 85، 75زايد و اب غلظتهاى 

 شود.يلى زير پيشنهاد مىتر، حتقيقات تكمتوجه به نتايج و حبث براى رسيدن به اطالعات كامل



از مجله ترشحات )هاى انساىن يدا آلبيكنس بدست آمده از ايزولهاى در مورد اتثري عسل بر روى كانداجنام مطالعه -1
 واژن(
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يكنس بدست ديدا آلبكانق خمتلف و خلوصهاى متفاوت بر روى  اى در مورد مقايسه اتثري عسل مناطاجنام مطالعه -2
 هاى انساىنآمده از ايزوله

 تشكر و قدرداىن:

 قبل منودند تشكررح را تام طوسيله از مركز حتقيقات گياهان داروىي دانشگاه علوم پزشكى شهركرد كه هزينه اجنبدين
 گردد.مى

 1380، 243نجم: ص پرايش يل. فارماكولوژى ابليىن داروهاى ژنريك ايران. هتران: نشر آييژ، ويصائىب امساع -3

اى و صنايع  ات تغذيهت مواد غذائى. هتران: انتشارات انستيتو حتقيقجدول تركيبا روستا رواي. موحدى آريو، -4
 86، 1378كشور. چاپ اول. 
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كرتيهاى دى از ابعسل روى تعدازنبور  زاده شيخ امحد، فاىن يگانه امحد. اثر ضد ابكرتايئى بره مومفرج -21
. 63 -7، ص: 28و  27زا. جمله دانشكده پزشكى، دانشگاه علوم پزشكى گيالن، سال هفتم، مشاره بيمارى

1377. 
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 .( بر اسپرم و پتانسيل ابرورى Punica granatum Lبررسى أتثري مصرف آب اانر)

1002دكرت حممد على خليلى، 1001راداميد اميىن
 

 چكيده

                                                           
 (. دانشجوى پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.1)  1001
 ابارورى و گروه بيولوژى و علوم تشريح دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.شناسى مركز تحقيقاتى و درمانى ن(. دانشيار جنين2)  1002
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اانر يكى از مواردى است كه پروردگار انسان را موظف به تعقل در آن منوده ات از اين جهت به وجود خالق قادر پى 
فرمايد اانر را براى مشا خلق كردم،  كند مىانعام( و اينكه خداى متعال وقىت كه گنهكاران را مواخذه مى 99بربد )

هاىي كه به مشا دادم تناول كنيد فرمايد از نعمتالرمحن( و در جاى ديگر مى 68كنيد )كار مىكدامني نعمت را ان
انعام( از طرىف امروزه استفاده از   141مشرد )وىل اسراف نكنيد و حق فقريان را بدهيد كه از آن مجله اانر را نيز برمى

ست كه خاصيت آنىت اكسيداىن زايدى دارد. مطالعات ى آهنا ميوه اانر اگياهان داروىي رو به افزايش است. از مجله
زايدى براى بررسى اثر آب اانر بر روى مسائل خمتلف مثل فشارخون، دايبت، آلزامير و غري و اجنام گرفته است و 

هاى آزاد، هدف حمققان بر خاصيت آنىت اكسيداىن اانر اتكيد دارند. اب توجه به ضعف اسپرم در مقابله اب راديكال
 پژوهش بررسى اثر آب اانر بر اسپرم و پتانسيل ابرورى بوده است.اين 

 روش بررسى:

براى اطمينان از اثر آب اانر در اسپرم، در چند موش نر، اپرامرتهاى اسپرم شامل تعداد، حترك و مرفولوژى و نيز 
بندى شد. مرفولوژى شامل حترك تقسيمدسته پيشرونده، درجا و ىب 3ها به پتانسيل ابرورى ارزايىب شد. حترك اسپرم

 مورد( تقسيم شدند. 10مورد( و جترىب ) 5دسته كنرتل ) 2ها به هاى طبيعى و غري طبيعى بود. موشاسپرم

 هاى گروه% به صورت خوراكى درايفت كردند. موش20هاى گروه جترىب، آب اانر موش

______________________________ 
 پزشكى شهيد صدوقى يزد. (. دانشجوى پزشكى دانشگاه علوم1)

شناسى مركز حتقيقاتى و درماىن انابرورى و گروه بيولوژى و علوم تشريح دانشگاه علوم پزشكى (. دانشيار جنني2)
 شهيد صدوقى يزد.
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گروه يك نسل گرفته شد ات اثر مصرف آب اانر در   2از هر شاهد فقط آب خوراكى و غذا درايفت كردند. سپس 
گريى شد ات اپرامرتهاى اسپرم مورد مطالعه ميكروسكوپى ابرورى بررسى شود. بعد از كشنت حيوان، از اپيديدمي منونه

 قرار گريد.



 نتايج:

دارى ابعث كاهش ر معىن(. مهچنني به طو -0 /057نتايج نشان داد كه مصرف آب اانر تعداد اسپرم را افزايش داد )
(. اثر آب اانر بر اپرامرت -0 /06هاى پيشرونده را افزايش داد )( و ميزان اسپرم-0 /020هاى درجا شد )اسپرم

حترك نداشت. ميزان ابرورى نيز در گروه كنرتل هاى ىب( وىل اثرى روى اسپرم-0 /008دار بود )مرفولوژى نيز معىن
 دار نبود.بود وىل تغيريات آن معىن 10 1 /26و در گروه جترىب  5 /8 4 /08

 گريى:نتيجه

تواند كيفيت هر سه اپرامرت اسپرم را افزايش دهد و متعاقبا در هببودى ميزان پتانسيل ابرورى نقش آب اانر مصرىف مى
 .داشت. احتماال، مصرف اين ميوه توسط مردان انابرور بتواند در هببود كيفى اسپرم نقش مؤثرى ايفا كند

 هاى كليدى:واژه

 آب اانر

 (Punica granatum L ) 

 موش. -پتانسيل ابرورى -اسپرم -
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 مقدمه:

(. از مجله گياهان داروىي اانر است. اانر در 1استفاده از داروهاى گياهى در مجعيت جهان رو به افزايش است )
(. ميوه اانر )حدود 2ويژه در آسياى ميانه استفاده شده است )ها بهفرهنگدرمان رايج بني مردم در بسيارى از 

% انواع قندها، 10% آب، 85% دانه. آب اتزه از 20% آب ميوه و 80از كل وزن اانر( تشكيل شده از  50%
( و پلى فنوليك فالوونوئيد تشكيل شده است. در آب اانر فروكتوز و  Vit Cپكتني، آسكوربيك اسيد) 1% /5

(. اانر خواص زايدى 3گلوكز به مقدار مشابه وجود دارد و آمينواسيدهاى عمده گلواتميك و آسپارتيك اسيد است )
هاى (، خاصيت حمافظت از سلول6(، ضد آپوپتوتيك )5(، ضد سرطاىن )4دارد از مجله خاصيت آنىت اكسيداىن )

و تركيبات پلى فنوليك مثل آنتوسيانني،  Cويتامني( و غري و. آب اانر اتزه غىن از 8(، ضد هيپر ليپيدمى )7قلىب )
(. در آب اانر بعد از آب، كربوهيدرات، چرىب، فيرب و اسيد 9پونيكالژين، االجيك اسيد و گاليك اسيد است )

 (.10ها بيشرتين سهم را از تركيبات آن به مهراه پتاسيم و پروتئني دارند )سيرتيك، پلى فنول

Check 



و  Macleod(. مهچنني11ابشد )ز مهمرتين عوامل دخيل در ابرورى مرفولوژى طبيعى اسپرم مىبيان منود كه يكى ا
(. در 12مهكارانش اولني حمققى بودند كه ارتباط مستقيم بني مرفولوژى غري طبيعى اسپرم و انابرورى را گزارش منودند )

%، 14رفولوژى طبيعى اسپرم بيش از در موارد اب م IVFو مهكاران ميزان موفقيت لقاح در Oehningerمطالعه
(. دكرت امساعيل زاده در حتقيق خود 13% بود )44 /5%، 14و در موارد اب مرفولوژى طبيعى اسپرم كمرت از  94%

است و موارد حترك كمرت  IUI% معيارى مهم براى افزايش موفقيت50به اين نتيجه رسيدند كه حترك اسپرم بيشرت از 
 % حىت اب مرفولوژى طبيعى اسپرم نيز50از 
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(. بنابراين اپرامرتهاى اسپرم يعىن تعداد طبيعى و حترك مناسب و مرفولوژى طبيعى 14ايبد )افزايش منى IUIموفقيت
 اسپرم در ابرورى نقش انكارنشدىن دارند.

 (Reactive Oxygen Species )ROS 

هاى فعال هاى انشى از گونه(. آسيب9هاى راديكال آزاد، اكسيدكننده بسيار فعاىل است )در ميان كالس
اب  ROSدهد(. مطالعات نشان مى15عنوان يك فاكتور مهم در انابرورى مردان مطرح است. )( بهROSاكسيژن)

كند در هسته اسپرم محله مى DNAبه يكپارچگىو كراس لينك كروماتني  DNAتغيري ابزهاى آىل، شكسنت
(16.)ROS اى در ابرورى مردان دارد. از يك طرفنقش دوگانهROS  نقش اساسى در فرآيندهاىي نظري

هاى شديد در اسپرم تواند ابعث آسيبكند و از طرف ديگر مىپذيرى، واكنش آكروزومى و لقاح ايفا مىظرفيت
هستند زيرا از يك طرف غشاى پالمساىي آهنا مملو از  ROSهاى انشى ازمستعد آسيب اىطور ويژهها بهشود. اسپرم

العاده انچيز هاى آنىت اكسيدان در اسپرم، فوقاسيدهاى چرب است و از طرف ديگر ميزان سيتوپالسم حاوى آنزمي
اسپرم انسان  در ROSو مهكاران نشان داده است كه آسيب اجياد شده بوسيله Ollero(. مطالعات17است )

هاى معيوب اب ميزان و كيفيت بوسيله اسپرم ROSيكى از علل اصلى انابرورى مردان است و نتيجه گرفتند كه توليد
 ROSها ارتباط عكس دارد و بني تغيريات اجياد شده در اپرامرتهاى ابرورى مردان انابرور و سطح ابالىحترك اسپرم

 (.18ارتباط معىن دارى مشاهده شد )

(. 9كند )خوارى و سركوب مىو پراكسيداسيون ليپيد را كنرتل، الشه ROSها تركيباتى هستند كه توليد اكسيدانآنىت
آنىت اكسيدان مهمرتين مكانيسم دفاعى در برابر اسرتس اكسيداتيو توليدشده توسط راديكال آزاد است. متال شالتور 

كننده هاى ممانعتكنند در دسته آنىت اكسيدانمىجديد را بلوكه  ROSو متال ابيندينگ پروتئني كه ساخت
هاى مكمل ، بتاكاروتن و ديگر آنىت اكسيدان Cو Eخوار مثل ويتامنيهاى الشهشوند. آنىت اكسيدانبندى مىطبقه

 (.19كنند )توليدشده اب اكسيداسيون سلوىل، عمل مى ROSها، از طريق حذفرژمي غذاىي، گلواتتيون و آنزمي
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اند و آب اانر هم خاصيت آنىت اكسيداىن هاى آزاد حساسهاى انشى از راديكالها به آسيباب توجه به اينكه اسپرم
 ابشد.دارد، هدف از اين پژوهش بررسى اثر آب اانر بر اپرامرتهاى اسپرم و پتانسيل ابرورى مى

 روش بررسى: حيواانت:

اجنام شد، اپرامرتهاى اسپرم و پتانسيل ابرورى  NMRIموش سورى نرنژاد 15جترىب كه بر روى در يك مطالعه 
 12درجه سانتيگراد( و سيكل نورى  24 -22ارزايىب شد. حيواانت در خانه حيواانت اب درجه حرارت كنرتل شده )

( كه آب و غذاى n 5كنرتل)  دسته تقسيم شدند. گروه 2ها به ساعت اتريكى/ روشناىي نگهدارى شدند. ابتدا موش
( و غذاى معموىل استفاده 20% )20ى ( كه فقط از آب اانر اتزهn 01معموىل درايفت كردند و گروه جترىب)

طور اتزه در اختيار موش قرار گرفت. اين كار به (. اانرها از درخت چيده و آب آن گرفته شد و به21كردند )مى
ماه به طول اجناميد. بعد هر دو گروه اب مهان تعداد موش ماده به صورت تك  1مدت يك دوره اسپرماتوژنز موش يعىن 

(. پتانسيل ابرورى يعىن تواانىي تشكيل شدن 9به تك هم قفس شدند ات از حلاظ پتانسيل ابرورى نيز بررسى شوند )
هاى سامل عداد اسپرمدهنده افزايش تاند هببود اين اپرامرت نشانهاى ماده آب اانر مصرف نكردهجنني و چون موش

 خواهد بود. براى بررسى اين اپرامرت تعداد نوزادان مشارش شدند.

 مطالعه ميكروسكوپى:

ها، يك برش يك سانتيمرتى اجياد شد هاى نر به روش قطع خناعى كشته شدند. پس از اسرتيل منودن انحيه بيضهموش
اى آهنا بريون آورده شد و در ظرف كشت هات انحيه اپيديدمي مشخص شود. قسمت دمى يكى از اپى ديدمي

 /PH 2/ 7- 4و 260 -265)امسوالريىت  T 6حميط كشت 500 1( حاوىFalcon Co .,USAفالكن)
 37ها آزاد شوند. حميط كشت بطور اتزه هتيه شده و قبل از استفاده در انكوابتور ( ابز شد ات اسپرم7

بعد از خملوط كردن و يكدست سازى حميط كشت،  01 1منونه 2( گرم شده بود. Behdad Co .,Iranدرجه)
 Merck chemical coرنگ گيمسا) l 5از آن گرفته و در دو طرف الم متيز رخيته شد. به يكى

.,Germanyها هبرت سنجيده( اضافه شد ات مرفولوژى اسپرم 
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( اسپرم استفاده شود. الم motility( و حترك)count، جهت مشارش)شود و به ديگرى چيزى اضافه نشد ات از آن
گذاشته و در چند نقطه به صورت   x 004( اب بزرگنماىيNikon Co .,Japanرا در زير ميكروسكوپ نورى)

 3اسپرم در  100تعداد  counterها مشرده و از اعداد حاصله ميانگني گرفته شد. سپس اب دستگاهتصادىف، اسپرم
( جاى گرفتند. اسپرم immotileحترك).( و ىب non prog( حركت درجا)progressiveپيشرونده,)دسته 

 هاىي است كه اب ضرابت شالقى دم خود حركت رو به جلو دارند.پيشرونده شامل اسپرم



هيچ  حركتهاىي هستند كه فقط دم آهنا جنبش دارد وىل سر آهنا اثبت است و اسپرم ىباسپرم اب حركت درجا اسپرم
گروه   2اسپرم به  100آميزى شده تعداد حتركى ندارد. در آخر به كمك دستگاه كانرت و اب استفاده از منونه رنگ

ها اب سر داسى شكل، دم صاف و هسته ( تقسيم شدند. اسپرمabnormal( و غري طبيعى)normalطبيعى)
ش چند ابر تكرار و سپس از آهنا ميانگني  بندى شدند. عمل مشار پررنگ طبيعى تلقى شده و بقيه غري طبيعى دسته

 گرفته شد.

 حتليل آمارى:

شود. تعداد، حترك، مرفولوژى و پتانسيل ابرورى نتايج اپرامرتهاى اسپرم در ميكروسكوپ نورى در دو گروه مقايسه مى
 ته شد.در نظر گرف 0 /05دار مورد جتزيه و حتليل قرار گرفتند و سطح معىن mann -whitneyاب تست آمارى

 نتايج:

بود كه  10 /0 1 /26و  5 /8 4 /08نتايج نشان داد كه ميانگني پتانسيل ابرورى در گروه كنرتل و جترىب به ترتيب 
(. در  -0 /09بود ) 11و  8و در گروه جترىب به ترتيب  11و  1حد اقل و حد اكثر آن در گروه كنرتل به ترتيب 

زائيدند. اما  5 /8نوزاد و بقيه ما بني اين دو مقدار اب ميانگني  11هم  ها يك نوزاد و يكىگروه كنرتل يكى از موش
 نوزاد زائيدند. 10ات  8نوزاد و بقيه بني  11در گروه جترىب سه موش 

(. در گروه جترىب درصد حترك درجا نسبت به گروه كنرتل  -0 /05داد )دارى را نشان مىتعداد اسپرم افزايش معىن
(. در گروه  -0 /06( و به ازاى آن درصد اسپرم هاى پيشرونده افزايش داشت )-0 /02دارى داشت )كاهش معىن

 هاىكنرتل فقط در يك مورد از منونه
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% و 62% ات 54مورد حركت پيشرونده  5% گزارش شد. وىل، در گروه جترىب 50اسپرمى حركت پيشرونده ابالى 
 داد.حترك تغيريى را نشان منىهاى ىب% بود. البته درصد اسپرم50ان حترك پيشرونده كمرت از مورد بقيه ميز  5

دارى داشت نكته قابل توجه اينكه، درصد مرفولوژى طبيعى اسپرم در گروه جترىب در مقايسه اب گروه كنرتل افزايش معىن
بود. ميانگني مرفولوژى  79% گروه جترىبو در   69% (. ميانه درصد مرفولوژى طبيعى در گروه كنرتل-0 /008)

 (.79 /1 -68 /8% هببودى نشان داد )11طبيعى تقريبا 

دهد تعداد اسپرم و مرفولوژى طبيعى و ات حدى ( بيانگر وضعيت اپرامرتهاى اسپرم است كه نشان مى1جدول )
د اكثر اپرامرتهاى اسپرم در دو  ( بيانگر ميزان حد اقل و ح2دارى داشت. جدول )هاى پيشرونده تفاوت معىناسپرم

 گروه مورد مطالعه است.



 [:حبث ]نتايج يك حتقيق

دهد و در  نتايج اين حتقيق نشان داد كه مصرف آب اانر اپرامرتهاى تعداد و مرفولوژى طبيعى اسپرم را افزايش مى
راكسيداسيون ليپيد نسبت هاى غري پيشرونده موثر است. برخى از حمققان اين اثر را به كاهش پكاهش درصد اسپرم

 (malondialdehydeدارى در سطح)ها، شاهد كاهش معىندهند زيرا پس از مصرف آب اانر توسط منونهمى
MDA (. پراكسيداسيون چرىب كه توسط 9اند كه يك حمصول جانىب انشى از پراكسيداسيون ليپيد است )بوده

هاى اسپرم كه به شود بلكه به متام فعاليتل در حترك اسپرم مىشود نه تنها منجر به اختالهيدروژن پراكسيد اجياد مى
يكپارچگى غشا پالمساىي وابسته است )شامل تركيب اسپرم و اووسيت و تواانىي اگزوسيتوز آكروزومال(، آسيب 

 (.22رساند )مى

تركيبات فنلى مشتق از  هاى آزاد درخوارى رايكالاست. فعاليت آنىت اكسيداىن و الشه Cاانر يك منبع غىن ويتامني
ها را از پلى فنول %40ها( ها و فنولكني(. فالونوئيدها )آنىت سيانوئيد، كاته9گزارش شده است )  Cاانر و ويتامني

هاى ديگر مثل تر از بسيارى از آنىت اكسيدانهاى اانر قوى(. آنىت اكسيدان3دهند )در آب اانر تشكيل مى
 ها در اانرو آلفاليپوئيك اسيد است. سطح آنىت اكسيدان Q-10، كوآنزمي  Cو Eويتامني
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هاى خمتلف اانر فعاليت آنىت (. قسمت23هاى ديگر مثل توت سياه، متشك و پرتقال است )بيشرت از آب ميوه
اقع فعاليت در آب بيشرت از دانه بود و و مهكارانش نشان داد. در و  Ricciدارى را در متام آزمايشاتاكسيداىن معىن

(. 4. و مهكارانش گفته بودند ) Gilرسد اين اختالف انشى از وجود اتنني در آب اانر ابشد، مهانطور كهبه نظر مى
( و فعاليت آنىت اكسيداىن اانر به دليل حضور اسيد آسكوربيك و تركيبات فنلى از 9اانر فعاليت آنىت اكسيداىن دارد )

 (.25، 3ها است )ونيكاالژين، پونيكالني، گاليك اسيد، الجيك اسيد و آنتوسياننيقبيل پ

ROS 

شود. متعاقب آن پراكسيداسيون غشاى اسپرم افزايش هاى احيا در اسپرم مىواالناب عبور از غشا ابعث كاهش اكى
و مهكارانش رابطه  kao SH(.26ايبد. نتيجه اين تغيريات كاهش در تعداد و حترك و مرفولوژى اسپرم است )مى

و مهكاران نشان داده است كه  Ollero(. مطالعات27معكوسى را بني اسرتس اكسيداتيو و حترك اسپرم ايفتند. )
( در اسپرم انسان يكى از علل اصلى انابرورى مردان ROSهاى فعال اكسيژن)آسيب اجياد شده بوسيله راديكال

ها ارتباط عكس دارد. هاى معيوب اب ميزان و كيفيت حترك اسپرماسپرم بوسيله ROSاست و نتيجه گرفتند كه توليد
دارى مشاهده گرديد ارتباط معىن ROSبني تغيريات اجياد شده در اپرامرتهاى ابرورى مردان انابرور و سطح ابالى

ط نزديكى وجود ( پالمساى مسينال اب كاهش كيفيت اسپرم نيز ارتباTACبعالوه بني كاهش ظرفيت اتم آنىت اكسيدان)
آسيب اجياد شده در غشاى اسپرم منجر به كاهش حترك اسپرم، غري فعال  ROSداشت. به علت توليد بيش از حد



و در هنايت ابعث انتواىن اسپرم در  DNAهاى گليكوليتيك و آسيب غشاى آكروزومى، اكسيد شدنشدن آنزمي
 (.28شود )ابرورى ختمك و اجياد يك حاملگى مؤثر مى

Achary 

ها را بررسى كردند و شاهد افزايش تعداد اسپرم، كاهش بر اسپرماتوژنز در اين موش Eو Cو مهكاران اثر ويتامني
عنوان يك اسرتس هاى غري طبيعى و افزايش فعاليت آنىت اكسيداىن بودند. اين گروه از كادميوم بهدرصد اسپرم

 اكسيداتيو استفاده كردند. اين ماده
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شود. آهنا مشاهده كردند كه سوپراكسيد ابعث افزايش پراكسيداسيون ليپيد در بيضه موش سوئيسى مى
(. 29دارى در موش ها كاهش ايفت )طور معىن( بهPD( و پراكسيداز)CT( و كااتالز)SODديسمواتز)

 Cكند. ويتامنيخوارى مىو هيدروژن پراكسيد( الشههاى آزاد را )سوپراكسيد، هيدروكسيل سه نوع راديكال Eويتامني
كند و هاى هيدروكسيل، سوپراكسيد و هيدروژن پراكسيد را خنثى مىيك آنىت اكسيدان مهم است. اين ويتامني گونه

 (.30شود )مانع آگلوتيناسيون اسپرم مى

Faria 

هفته به آهنا  4، پروتئني و ليپيد در موش، به مدت  DNAو مهكاران بعد از اطمينان از اجياد صدمه اكسيداتيو به
بودند و نتيجه گرفتند كه  DNAآب اانر دادند. اين گروه، شاهد اثر حفاظىت آب اانر عليه اكسيداسيون پروتئني و

 (.31آب اانر اثر حفاظىت در برابر سيستم اسرتس اكسيداتيو دارد )

( و مرفولوژى غري طبيعى ابعث 11ابشد )طبيعى اسپرم مى يكى از مهمرتين عوامل دخيل در ابرورى مرفولوژى
(. اب توجه به اينكه در اين مطالعه ميانگني پتانسيل ابرورى افزايش ايفته احتماال اين هببود را 12شود )انابرورى مى

 انشى از افزايش درصد مرفولوژى طبيعى اسپرم ابشد.

ص اتثري آب اانر بر روى اسپرم و اي اسپرماتوژنز مطالعات هاى اجنام شده مشخص شد كه اتكنون در خصو اب بررسى
و مهكاران است كه در بررسى اثر آب اانر بر اپرامرتهاى اسپرم  Turkحمدودى اجنام شده است از آن مجله مطالعه

اند. نتايج اين گروه مشخص منود كه مصرف آب اانر رقيق نشده موش به نتايج مشابه اب مطالعه حاضر دست ايفته
شود. البته ابعث افزايش چشمگري اپرامرتهاى اسپرم نظري حترك و مرفولوژى طبيعى و غلظت اسپرم انحيه اپيديدمي مى

( وىل در اين مطالعه 9اين گروه از كنسانرته آب اانر كه داراى مواد افزودىن و نگه دارنده است استفاده منوده بودند )
اى جهت حتقيقات  زمينهتواند پيشده است. نتايج مطالعه حاضر مىشده و اتزه استفاده شاز آب اانر خالص رقيق

 گسرتده ابليىن گردد.
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 گريى:نتيجه

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه آب اانر در هببودى متام اپرامرتهاى اسپرم خبصوص مرفولوژى نقش موثر دارد. 
تواند در تصحيح و ترفيع خسارات انشى از آب اانر حاوى تركيبات آنىت اكسيداىن است مىاحتماال از آجنا كه 

 شود.هاى اسپرمى غري طبيعى توصيه مىهاى آزاد موثر ابشد. بنابراين، مصرف آب اانر جهت افراد اب منونهراديكال
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تانسيل ابرورى در دو گروه كنرتل )بدون مصرف آب اانر( و جترىب )اب مصرف : وضعيت اپرامرتهاى اسپرم و پ1جدول 
 آب اانر( موش
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 منابع
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قيح داخل زاده صديقه، فارسى مهرداد، بيژىن على. اثر مرفولوژى اسپرم در ميزان حاملگى به روش تلامساعيل -14
 205 -212صفحات  86رمحى اسپرم. فصلنامه ابرورى و انابرورى. اپييز 
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مرورى بر خصوصيات داروىي و فارماكولوژيكى اانر. على سرخوش، ذبيح اله زماىن، حممد رضا فتاحى مقدم،  -24
 اروىي.حسني قرابىن قوژدى و جواد هاداين. فصلنامه گياهان د

 (24 -13، صفحه 1386سال ششم، دوره دوم، هبار 
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كننده به ااتق زاميان بيمارستان توسني بر خونريزى بعد از زاميان در مادران ابردار مراجعهمقايسه أتثري رطب و اكسى
 شهيد صدوقى يزد

 خادم دكرت راضيه دهقاىن فريوزآابدى، دكرت حممد حسن لطفى شهناز جماهد، دكرت عباس افالطونيان، دكرت نريه



ومري مادرى به خصوص در كشورهاى در حال توسعه ريزى بعد از زاميان يكى از سه علت مهم عوارض و مرگخون
 شودحمسوب مى

ن مرحله اي بيشرت پس از كامل شد 500ccريزى پس از زاميان به از دست دادن خون به مقدار طور معمول خونبه
ها مكانيسم اصلى كه از طريق آن مهوستاز در حمل جفت ( بعد از خروج جفت و پرده1شود )سوم زاميان اطالق مى

گريى ميزان ( يكى از روشهاى اندازه2گريد انقباض عروقى در اثر انقباضات مناسب ميومرت است )صورت مى
( از آجنا كه در 3ابشد )صرىف قبل و بعد از استفاده مىشان و پدهاى مكردنخونريزى كه صحت ابالىي نيز دارد وزن

ريزى پس از زاميان اتوىن رحم است لذا پيشگريى از اتوىن و درمان آن هبرتين درصد موارد علت خون 90بيش از 
 ى رحمهاى كنرتل آن شامل ماساژ قلهترين راهابشد كه عمدهريزى بعد از زاميان مىاقدامات جهت جلوگريى از خون

ها، و ساير ى رحم مثل اكسى توسني، مرتژن، بروستا گالندينكنندهماساژ دو دسىت رحم، استفاده از داروهاى منقبض
 بيىن استابشد در بسيارى از موارد اتوىن رحم خبوىب در سري زاميان قابل پيشاعمال هتامجى مى

سى حملول رينگر الكتات اي سالني نرمل اب سى 1000واحد اكسى توسني در  20در اكثر موارد تزريق داخل وريدى 
شود. اكسى توسني طور مهزمان ماساژ رحم در انقباض رحم موثر واقع مىسيسى در دقيقه و به 10سرعت تقريبا 

نبايد به صورت دوز بولوس رقيق نشده تزريق شود. چون ممكن است در پى آن هيپواتنسيون شديدى اي اريتمى قلىب 
 بوجود آيد.

 0 /2زيون سريع اكسى توسني موثر واقع نشود بعضى متيل ارگونوين را به مقدار اگر انفو 
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كنند. اين دارو اگر به صورت داخل وريدى جتويز شود گرم به صورت داخل عضالىن اي داخل وريدى جتويز مىميلى
و مهكاران اجنام شد مشخص  fujimotoبررسى كه توسط (2ممكن است هيپراتنسيون خطرانكى را بوجود آورد. )

واحد اكسى توسني بالفاصله بعد از زاميان شانه قدامى درماىن انتخاىب براى پيشگريى  5شد كه تزريق داخل وريدى 
 (4اند. )ر در مادراىن است كه ليرب طبيعى داشته pphاز

 F 2متيله پروستاگالندين 15اب جتويز مشتق  1980( در اواسط دهه FDAسازمان غذا و داروى اايالت متحده)
 (2در درمان اتوىن رحم موافقت كرد. )

رغم موثر بودن اكسى توسني و قرار داشنت ابشد اما علىترين درمان مىشده اكسى توسني رايجاز ميان درماهناى مطرح
هاى ستفراغ، واكنشدر خط اول درمان وجود عوارضى مانند كاهش فشار خون، مسموميت اب آب، هتوع و ا

 اانفيالكتيك و ...

 خطرتر احساس شود.ابعث شده كه نياز به جايگزيىن داروهاى كم



اب عطف به آنكه در ماماىي مدرن توجه به روشهاى درماىن غري هتامجى و اب حد اقل عارضه است لذا ابيد در پى آن 
 (.1تر كنرتل منود )خطرتر، و امينكمتر،  ريزى پس از زاميان را اب روشهاى مطمئنبود كه خون

مهدواين در بررسى عصاره ختم شويد بر خونريزى بعد از زاميان به اين نتيجه رسيد كه عصاره ختم شويد خوراكى بعد از 
زاميان سبب كمرت شدن ميزان خونريزى در دو ساعت اول بعد از زاميان در مقايسه اب مصرف اكسى توسني عضالىن 

 (5آنكه عوارض جانىب خاصى مشاهده شود. )گردد. بدون مى

تر از اكسى توسني ايفت ريزى بعد از زاميان بررسى منود و آن را مطلوباثر خرما را روى خون 1378محود در سال 
ريزى بعد از ( در حتقيقى كه توسط خادم و مهكاران در رابطه اب مقايسه اثر اكسى توسني و خرما در درمان خون6)

كنندگان خرما  ريزى در جمموع سه ساعت اول بعد از زاميان در مصرفشد مشخص شد كه مقدار خون زاميان اجنام
 شناسند.عنوان يك ماده غذاىي اصلى مى( از چند هزار سال پيش خرما به1كمرت بوده است )
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؛ مهراه اب مقادير بسيارى اسيد  B 2 ,B 1و Aيتامنيخرما داراى درصد ابالى كربوهيدرات و مقادير اندكى و و 
گريى از كلسيم،  شناسند مهچنني مقادير چشمعنوان منابع مهم آهن و پتاسيم مىابشد انواع خرما را بهنيكوتينيك مى

 دارد ها مقدار فراوان فسفر نيزشود افزون بر اينكلر، مس، منيزمي، منگنز، پتاسيم، سدمي، روى، در آهنا ايفت مى

نوع(، پكتني، فيرب، اسيدهاى چرب  16ى خرما شامل اتنن، اسيدهاى امينه )بيش از ساير تركيبات شناخته شده
 هاىي مانند پراكسيد از، اينوراتز و ...آنزمي

( و داراى 8( مهچنني مطرح شده خرما در هببود عملكرد اميىن و پيشگريى از كانسر موثر است. )7ابشد )مى
 (9ابشد )كسيدان و آنىت مواتژنيك مىخاصيت آنىت ا 

دهد انواع خرما منبع خوىب از آنىت اكسيداهناى طبيعى هستند هرچند در برابر نور خورشيد مقدارى مطالعات نشان مى
 (10روند. )از آنىت اكسيداهنا از بني مى

 ما نيز به داليل ذيل تصميم به اجنام چنني حتقيقى گرفتيم.

يم، سرتونني، اتنن، اسيد لينولئيك و آنزمي پروكسيد از هست كه آهنا در كنرتل خونريزى مهم ميوه خرما داراى كلس -1
 (1ابشند. )مى

ميوه خرما داراى گلوكز بوده و منبع مهمى براى توليد انرژى در بدن است و مهچنني أتثري خوىب بر عضالت رحم  -2
 (.11شود )داشته و سريع هضم و جذب مى



  هتامجى، ارزان و بدون عوارض جانىب و مورد قبولبررسى يك روش غري -3

 هدف اصلى طرح:

 ريزى بعد از زاميانمقايسه أتثري رطب و اكسى توسني بر خون

 اهداف ويژه طرح: -

واحد  20گرم رطب مهراه اب انفوزيون   100كننده ريزى بعد از زاميان در مادران مصرفتعيني ميزان خون -1
 سرم در اپاين دو ساعت اول بعد از زاميان سىسى 1000سنتوسيون در 

 355، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

سى سرم در سى 1000واحد اكسى توسني در  20كننده تعيني ميزان خونريزى بعد از زاميان در مادران درايفت -2
 اپاين دو ساعت اول بعد از زاميان

 گروه مادران بعد از زاميانمقايسه ميزان خونريزى بعد از زاميان در دو   -3

 اهداف كاربردى: -

 خطر براى پيشگريى از خونريزى بعد از زاميانبررسى يك روش غري هتامجى و بدون عارضه و كم -

 سؤاالت و فرضيات: -د

كننده اكسى كننده رطب و اكسى توسني كمرت از مادران درايفتميزان خونريزى بعد از زاميان در مادران مصرف -1
 ابشدني مىتوس

 روش كار:

نفر از خامنهاىي كه شرايط ورود به پژوهش را داشتند  94سو كور بود كه بر روى اين پژوهش يك كارازماىي ابليىن يك
، حاملگى ترم، جنني زنده، 5، گراويد كمرت از 35 -20اجنام شد شرايط ورود به مطالعه عبارت بود از سن مادر بني 

گرم، حجم طبيعى مايع امنيون، نداشنت سابقه خونريزى قبل از زاميان، طبيعى بودن   4000 -2500وزن جنني بني 
اى از بيماريهاى طىب و عوارض حاملگى، پرزانتاسيون ورتكس، طول مرحله دوم و سوم بعد از زاميان، نداشنت سابقه

فورسپس، عدم وجود اپرگى درجه قلو، زاميان طبيعى واژينال بدون استفاده از واكيوم و عدم سزارين قبلى، حاملگى تك
 سه و احتباس جفت.



شدند. در گروه يك بالفاصله بعد از ( به دو گروه تقسيم مىR andom allocationسپس افراد به تصادىف)
سى سرم قندى منكى شروع و در گروه دوم پس از خروج واحد اكسى توسني در هزار سى 20خروج جفت انفوزيون 

گرم رطب مضافىت مب مهراه اب   100سى سرم قندى منكى شروع و سى توسني در هزار سىواحد اك 20جفت انفوزيون 
 دقيقه ميل منايد. 10شد كه در عرض گرفت و از وى خواسته مىيك ليوان آب گرم در اختيار مادر قرار مى

ر هپن و در اپاين دو شان وپدهاىي كه از قبل وزن شده بود مهراه اب يك پوشش پالستيكى زير مادبراى كنرتل خونريزى
 ساعت اول بعد از زاميان متام شاهنا وپدها وزن
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شد. وزنه مورد استفاده ترازوى دژيتال اب حساسيت اگرم بود و هر روز قبل از شروع و اختالف وزن آهنا حماسبه مى
مدت دو ساعت كليه مراقبتهاى الزم مرحله چهارم از شد. در طول حتقيق صحت كار اب وزنه يك گرمى كنرتل مى

تست،؛ كاى مادران بعمل آمد و سپس به خبش منتقل شدند آزمون آمارى مورد استفاده در اين مطالعه شامل تى
 ويتىن بود.اسكوئر آزمون فيشر و تست من

 گري:روش منونه

كننده واجد شرايط به ت كه اولني مراجعهابشد به اين صور مى Random allocationگريى به صورتروش منونه
صورت تصادىف در يكى از دو گروه قرار گرفته و از آن به بعد به ترتيب هر نفر به ترتيب در يكى از آن گروهها قرار 

 گريندمى

 آورى داده:روش مجع

شدند. گروه تقسيم مى  ها انتخاب شده و سپس به صورت تصادىف به دوابتدا اب توجه به شرايط ورود به مطالعه منونه
واحد سنتوسيون در  20گرم رطب مهراه اب   100به گروه اول پس از اجنام زاميان جفت و اجنام مراقبتهاى مربوطه 

دقيقه ميل منوده و پس از آن يك  10شد رطب را در عرض شد و از آهنا خواسته مىسى سى سرم داده مى 500
شد الزم به ذكر سى سرم جتويز مىسى 500واحد سنتوسيون در  20فقط ليوان آب ولرم بنوشند اما براى گروه دوم 

است كه بالفاصله بعد از انتقال مادر از ااتق زاميان به ريكاورى يك شان مهراه اب پوشش پالستيكى )اب وزن مشخص( 
ساعت بعد از  2ها ات گرفت. سپس پد و شاندر زير مادر هپن شده و يك پد وزن شده نيز در اختيار آهنا قرار مى

شد زاميان )هرابر بعد از تعويض آهنا( توسط فردى كه اطالعى از گروهى كه مادر در آن قرار دارد، نداشت، وزن مى
ساير مراقبتهاى الزم از مادر در طول مرحله چهارم زاميان اجنام و پس از دو ساعت كنرتل مادر به خبش حتويل داده 

 شد.مى

 ( Data Analysis Methodها:)روش جتزيه و حتليل داده



 جتزيه و حتليل آمارى اجنام شد. 12و روش  SPSSافزار آمارىپس از ورود اطالعات به كامپيوتر اب استفاده از نرم
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 نتايج:

گروه اكسى   در 26 /7در گروه اكسى توسني و  24 /6در اين پژوهش دو گروه از نظر متغري سن )اب ميانگني 
 توسني و رطب( ابهم مهگن بودند.

دار آمارى بني گروهها از نظر سوابق ماماىي )تعداد حاملگى، تعداد زاميان، طول مرحله دوم، مهچنني اختالف معىن
طول مرحله سوم، فاصله شروع شريدهى از زمان خروج جفت، تعداد دفعات شريدهى، طول مدت شريدهى در طول 

 زاميان و وزن نوزاد( وجود نداشت. دو ساعت اول بعد از

مهچنني گروهها از نظر سطح حتصيالت، شغل مادر، اجنام اينداكشن، عامل زاميان، اجنام اپى زايتومى درجه اپرگى پرينه 
 مكانيسم جدا شدن جفت فاصله بني حاملگى فعلى ات قبلى مهگن بودند.

ساعت اول بعد از زاميان در گروه  2ريزى در اپاين در رابطه اب هدف اصلى پژوهش نتايج نشان داد ميانگني خون
 PV -0 /100سى بود كه ابسى 68 /5سى و در گروه اكسى توسني و رطب سى 127 /11اكسى توسني 

 (.1دارى وجود داشت )جدول مشاره اختالف آمارى معىن

عىن دارى وجود نداشت اما در در بررسى ارتباط متغريهاى كمى اب ميانگني خونريزى بعد از زاميان اختالف آمارى م
بررسى متغريهاى خمتلف كيفى شامل شغل و حتصيالت مادر، مكانيسم خروج جفت، اجنام اپى زايتومى وجود اپرگى 

دارى بني ميزان خونريزى اب شغل مادر پرينه و درجه اپرگى، اب ميانگني خونريزى بعد از زاميان فقط ارتباط آمارى معىن
 وجود داشت.
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 : مقايسه ميانگني، احنراف معيار و ميانه وزن شان قبل و بعد از استفاده در گروههاى مورد بررسى1جدول 

 [:حبث ]نتايج يك حتقيق

نتايج مطالعه نشان داد زانن واجد شرايط حتقيق در دو گروه از نظر كليه متغريهاى مورد بررسى مهگن بودند. پس از 
هاى حاصل از جتزيه و حتليل عوامل اثرگذار نتايج مربوط به خونريزى پس از زاميان حاكى از آن بود كه: ى ايفتهبررس

 /5كننده رطب و اكسى توسني و در گروه مصرف 127 /11ميانگني خونريزى بعد از زاميان در گروه اكسى توسني 



ريزى دو گروه از نظر مقدار خونمشخص شد بني  mann -whitneyسى بود كه اب اجنام تستسى 68
 (-0 /001دار آمارى وجود دارد. )اختالف معىن

ريزى پس از زاميان نيز مشخص شد. ميانگني  در بررسى مهدواين در رابطه اب أتثري عصاره ختم شويد خوراكى بر خون
در گروه  و 95 /1 16 /7كل خونريزى در دو ساعت اول زاميان در گروه مصرف كننده عصاره ختم شويد 

( 0 /001سى بود كه اين دو ميانگني اب سى 192 42 /4برابر  IMواحد اكسى توسني 10كننده درايفت
 دارى داشتند.اختالف معىن

اى اكسى توسني و خرما نشان داد كه در گروه خرما ميزان در بررسى مقايسه 1378نتايج پژوهش محود در سال 
دارى از گروه اكسى توسني كمرت بوده است. طور معىنبعد از زاميان به ريزى در ساعت اول، دوم و سه ساعتخون

 در اين حتقيق به وجود اتنني در خرما
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اشاره شد و ذكر گرديد كه اتنني به علت خاصيت قابض ابعث اجياد انقباض در عضالت رحم و ميومرت گشته و 
 كاهد.ميان را مىريزى پس از زاميزان خون

ريزى بعد از زاميان اى أتثري خرماىن ديگلت نور و اكسى توسني بر كاهش خونخادم و مهكاران در مطالعه مقايسه
 أتثري خرما را بيشرت از اكسى توسني ايفتند

به   كند از مجله اينكه خرما حمتوى هورموهناىي است كه كمكعلم جديد بعضى حقايق مربوط به خرما را اتييد مى
كشيدگى رحم و آماده كردن آن براى زاميان، برگرداندن رحم به حالت قبل از حاملگى در دوره بعد از زاميان كرده و 

 شود.ريزى مىابعث كاهش خون

 كند.مهچنني موادى دارد كه كمك به توليد شري براى نوزاد مى

اى خيلى ميوه شفاف و رنگ آن به قهوهدوره رشد و رسيدن ميوه خرما چند مرحله دارد كه در مرحله رطب پوست 
رسد. اين رود و ميوه مىشود و طعم گس آن از بني مىايبد در اين مرحله گوشت ميوه كامال نرم مىتريه تغيري مى

 اى است كه حضرت مرمي از آن خورد.مرحله مهان مرحله

ون زن فرزند به دنيا آورد ابيد خنستني احاديث زايدى نيز در رابطه اب خرما وجود دارد. از پيامرب )ص( نقل شده چ
خورد خرماى اتزه ابشد و اگر خرماى اتزه در اختيار نبود خرماىي ديگر. چراكه اگر چيز برتر از آن وجود چيزى كه مى

 (.12خوراند )داشت خداوند آن را به حضرت مرمي هنگامى كه عيسى عليه الّسالم را زاد مىمى



ميزوپروستول خوراكى مشخص  400mugبعد از زاميان شانه قدامى و  IVواحد 5در مقايسه أتثري اكسى توسني 
 شد كه اثرخبشى هر دو يكسان است.

شود اما عوارض جانىب آن شامل استفاده مى PPHكننده رحم است كه در پيشگريى ازسنتومرتين نيز داروى منقبض
 ابشد.هتوع، استفراغ، افزايش فشارخون و اسپاسم عروق كرونر مى

ريزى بعد از زاميان مشخص اى اثرخبشى و عوارض تزريق عضالىن ارگومرتين و اكسى توسني در خوندر بررسى مقايسه
 واحد اكسى توسني مؤثرتر از 15شد كه استفاده روتني 
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در مرحله سوم  PPHپيشگريى ازارگومرتين بالفاصله بعد از زاميان نوزاد جهت  0mg /2تزريق داخل عضالىن 
 زاميان است.

Fujimoto 

واحد اكسى توسني بالفاصله بعد از زاميان شانه قدامى، درماىن انتخاىب براى  5كند تزريق داخل وريدى مطرح مى
 در مادراىن است كه يك ليرب طبيعى دارند. PPHپيشگريى از

شود كه رطب ميزان خون ريزى پس از زاميان را نسبت ىهاى بدست آمده مشخص ملذا اب توجه به موارد فوق و ايفته
 دهد.به اكسى توسني كاهش مى

ريزى بعد از زاميان مشخص شد بني دار آمارى بني متغريهاى مورد مطالعه و ميزان خوندر بررسى وجود ارتباط معىن
مشابه نتاجيى بود كه مهدواين  دار آمارى وجود دارد و اين نتايجريزى ارتباط معىنوضعيت شغلى مادر و مقدار خون

ريزى ندارد وىل اب أتثري شرايط نيز در بررسى خود بدست آورد. شغل مادر هرچند أتثري مستقيمى بر روى خون
 طور غري مستقيم بر پيامدهاى بعد از زاميان اثرگذار ابشند.اجتماعى و اقتصادى فرد و خانواده ممكن است به

ريزى بعد از زاميان اجنام شد مطرح شد كه وضعيت اجتماعى اقتصادى اپيني وندر مطالعه ديگرى كه در زمينه خ
 (13ابشد. )مؤثر مى PPHبر
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 ديدگاه قرآن در حفظ حميط زيستبررسى 

1006، مهران نصر1005حمسن روحاىن 1004، دكرت امحد مجشيدى1003مهندس حممد ابقر رضاعلى
 

 مقدمه:

ز فرهيختگان سيارى است. بنگران كرده احبران حميط زيست در روزگار ما اقشار خمتلفى از دانشمندان جهان را دل
ت كره زمني ود سالمريى نشويران گرى در طبيعت و حميط زيست جلوگمعاصر معتقدند كه اگر از شتاب فزاينده روند 

ها، درايها و هاى اقيانوسو ادامه حيات بشر و ديگر موجودات زنده در معرض خطر جدى است. آلوده كردن آب
ى هوا ، آلودگداىيز بياابن ترين عوامل توليد اكسيژن است،هاى سرسبز كه در مشار مهمها، انبود شدن جنگلرودخانه

يد آمدن انت، پدحيوا وهاى پرندگان هاى صوتى، انقراض برخى از نسلدر بسيارى از شهرهاى بزرگ جهان، آلودگى
راهم آورده فگان را ويژه فرهيختهاى خمتلف مردم بهشكاف در اليه ازن و مسايلى از اين دست اسباب نگراىن گروه

 است.

اند و براى آگاهى بيشرت مردم از پيامدهاى وخيم و اسفبار اوضاع و د آوردهابره پديدرنتيجه، آانن آاثر ارزمشندى دراين
اند هدف از اين مطالعه بيان ديدگاه قرآن در زمينه حفظ هاى سودمندى كردهحميطى روزگار ما كوششاحوال زيست

                                                           
 (. معاون مركز بهداشت شماره يك اصفهان.1)  1003

Email: m rezaali 64@ yahoo. com 
 (. مدير مركز بهداشت شماره يك اصفهان.2)  1004
 استان اصفهان.(. مدير گروه گسترش مركز بهداشت 3)  1005
 (. مسئول امور ادارى مركز بهداشت استان اصفهان.4)  1006



اهكارهاى حميط زيست و نقش انسان در ابعاد خمتلف حميط زيست از طريق بررسى آايت قرآن، و دسرتسى به ر 
 ابشد.اسالمى حفظ حميط زيست مى

______________________________ 
 (. معاون مركز هبداشت مشاره يك اصفهان.1)

 

Email: m rezaali 64@ yahoo. com 

 (. مدير مركز هبداشت مشاره يك اصفهان.2)

 (. مدير گروه گسرتش مركز هبداشت استان اصفهان.3)

 هبداشت استان اصفهان.(. مسئول امور ادارى مركز 4)
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 روش بررسى:

اى اجنام گرديده كه منابع و مأخذ معترب هاى رااينهاين مطالعه به روش مرورى و استفاده از كتب، بررسى متون و برانمه
 گريد.مى و مستندى مهچون آايت قرآن كرمي، رواايت در زمينه حفظ حميط زيست مورد بررسى قرار

 نتايج:

ها سعادت اى درابره ابعاد خمتلف حميط زيست آدميان به ارمغان آورده كه عمل بدانهاى ديىن احكام سازندهآموزه
مادى و معنوى بشر را رقم خواهد زد. احكام اسالمى درابره حميط زيست فراوان است و متنوع، گروهى از اين 

د و مسلماانن را به اجنام اعماىل درابره طبيعت و حميط زيست فرا اجياىب هستن -چه مستحب و چه واجب -احكام
هاى خواند و أتمل در جلوهاند. آايت متعددى در قرآن آدميان را به تفكر در طبيعت و حميط زيست فرا مىخوانده

د ذيل گرديده: داند كه در قرآن در آايت متعددى اشاره به موار ها بسيار سودمند و سازنده مىطبيعت را براى انسان
احكام سلىب درابره طبيعت و حميط زيست، فساد در زمني، قاعده الضرر، وجوب حفظ نسل انسان، آلودگى هوا، 

َو ال » فرمايد:سوره اعراف مى 56آلودگى آهبا، آلودگى خاك، حرمت آلوده كردن درايها كه از مجله خداوند در آيه 
 فرمايد:سوره بقره مى 195و در آيه « در زمني پس از اصالح آن فساد مكنيد.» «اتُ ْفِسُدوا ِف اْْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصالِحه

 فرمايد:سوره بقره مى 211و در آيه « خود را اب دستان خود به هالكت نيفكنيد.» «َو ال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَّْهُلَكةِ »
هركس نعمت خدا را كه براى او آمده و در اختيار » «ُه فَِإنَّ اّللََّ َشِديُد اْلِعقابِ َو َمْن يُ َبدِّْل نِْعَمَة اّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ما جاَءتْ »



سوره روم  41و اي در آيه « او گذاشته شده )از روى انسپاسى( به نقمت مبدل سازد، خدا سخت كيفركننده است.
دستان بشر فساد را در خشكى و دراي پديدار » «ي النَّاسِ َظَهَر اْلَفساُد ِف اْلرَبِّ َو اْلَبْحِر مبا َكَسَبْت أَْيدِ » فرمايد:مى

 ....«ساخته است 

 گريى:حبث و نتيجه

گذار عادل اب شهروندانش ابشد. انسان برتر از بيىن اسالمى ارتباط انسان اب طبيعت ابيد شبيه تنها يك قانوندر جهان
يد اب رمحت و عدالت مهراه ابشد و خدا انسان را طبيعت است و ابيد اب او رفتار مناسب داشته ابشد. هر عمل او اب

 سرپرست آهنا
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كند و به او دانش و بزرگى بيشرتى قرار داده و اگر سرپرست خوىب ابشد، خدا خبشش را نسبت به او زايد مى
 دهد.مى

آمده است و اين تصميم اوست كه در اين راه حركت  نقش انسان، سرورى او و مسئوليت او در برابر امانت در قرآن 
اى در اين هاى پراكندهابره بنمااينند و نوشتهاند ديدگاه اسالم را دراينهاىي از دانشوران مسلمان نيز كوشيدهكند. گروه

هان معاصر را آور جاند. آانن به درسىت بر اين ابورند كه هبرتين نسخه شفاخبش اين درد مزمن و رنجزمينه عرضه كرده
 هاى معصومان و آايت قرآن كرمي استنباط كرده، فراروى آدميان هناد.الى گهر گفتهتوان از البهمى

 هاى كليدى:واژه

 فساد -احكام سلىب -بيىن اسالمىجهان -طبيعت -آلودگى -حميط زيست

 مقدمه:

رسى داليل رفتار خصمانه انسان اب حميطى اخري، بسيارى از حمققني تالشى را جهت بر هاى زيستدر سايه حبران
هاى فلسفى اثرگذار بر روند كنش انسان اب جهان اند. خبشى از اين حتقيق شامل بررسى ريشهطبيعت خويش آغاز كرده

حميطى كه ما هاى زيستابشد. حبرانو طبيعت پريامونش مهچنني مسئوليت و سهم اداين در قبال حميط زيست مى
رسد كه انسان جمبور است سؤاالت مهمى از خود بپرسد. شومي در زمان كواتهى به جاىي مىىامروزه اب آهنا روبرو م

آورى و اطالعات نيست بلكه در مورد اين سؤاالت ديگر تنها در زمينه ميزان پيشرفت علم و در اختيار داشنت فن
 سرشت انساىن، جوهره هسىت، سرشت و سرنوشت هناىي عامل هسىت است.



هاى اى است مهاهنگ و دربرگرينده دانشت معناىي گسرتده دارد كه بطور كلى حميط زيست، جمموعهواژه حميط زيس
معناى عام آن، ها دست ايبد ... اين مفهوم، بهسياسى، اجتماعى، اقتصادى و ... كه انسان توانسته است به آن

 اىهاى ديىن احكام سازندهو آموزه« گريد.حميط زيست ژنتيكى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و طبيعى را در بر مى
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ها سعادت مادى و معنوى بشر را رقم خواهد درابره ابعاد خمتلف حميط زيست آدميان به ارمغان آورده كه عمل بدان
 زد.

طبيعى و حميط زيست معنوى بندى حميط زيست را شامل سه دسته، حميط زيست فرهنگى، حميط زيست در يك تقسيم
اى از ابورها، دانش، قانون، اخالق، عرف و عادات مردم و مسائلى از اين آميزه« حميط زيست فرهنگى»دانسته كه 

خبشد كه أتثري فراواىن بر چندوچون تربيت و رشد انسان از آغاز انعقاد نطفه دست، حميط زيست فرهنگى را شكل مى
سزا دارد و گريى جسم و جان آدمى سهمى بهطبيعى، فرهنگى و معنوى در شكل در رحم مادر دارد. حميط زيست

 ها هرگز نبايد از تالش در راه ابلندگى و حفظ سالمت آن ابز ايستند.انسان

 اسالم و حميط زيست:

اجياىب  -چه مستحب و چه واجب -احكام اسالمى درابره حميط زيست فراوان است و متنوع، گروهى از اين احكام
عنوان منونه، آايت قرآن آدميان را اند. بهستند و مسلماانن را به اجنام اعماىل درابره طبيعت و حميط زيست فراخواندهه

ها بسيار سودمند و سازنده هاى طبيعت را براى انسانخواند و أتمل در جلوهبه تفكر در طبيعت و حميط زيست فرامى
 داند.مى

ماِء فَ ْوقَ ُهْم َكْيَف بَ َنْيناها َو زَي َّنَّاها َو ما هَلا ِمْن فُ ُروٍج* » رمايد:فمى 11 -6خداوند در سوره ق آيه  أَ فَ َلْم يَ ْنظُُروا ِإىَل السَّ
ٍب* َو نَ زَّْلنا ِمَن ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِني َو اْْلَْرَض َمَدْدانها َو أَْلَقْينا ِفيها َرواِسَي َو أَنْ َبْتنا ِفيها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج* تَ ْبِصَرًة َو ذِْكرى

ماِء ماًء ُمبارَكاً فَأَنْ َبْتنا بِِه َجنَّاٍت َو َحبَّ احلَِْصيِد* َو النَّْخَل ابِسقاٍت هَلا طَْلٌع َنِضيٌد* رِْزقاً لِ  ْلِعباِد َو َأْحَيْينا بِِه بَ ْلَدًة َمْيتاً السَّ
 «َكذِلَك اخْلُُروجُ 

امي و هيچ خللى ندارد، و زمني را  امي و آن را آراستهونه آن را برافراشتهاند كه چگآاي به آمسان فراز سرشان ننگريسته»
كارى انگيز رواينيدمي، ات براى هر بنده توبهامي و در آن از هرگونه جفت دلها درانداختهامي و در آن كوهگسرتانده

ها و دانه دروكردىن روايندمي و وستانگاه بدان بافزا و پندآموز ابشد، و از آمسان آىب پربركت فروفرستادمي و آنبينش
 هاى برهم چيده دارد ات روزى بندگان ابشد و ابدرختان خرماى بلند كه خوشه
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هاىي از طبيعت را در اين سان، خدا جلوهبدين« گونه است.آن آب سرزميىن مرده را زنده كردمي؛ رستاخيز هم مهني
ها فراخوانده است. در آايت ديگرى، آفرينش مهه عناصر طبيعت، آدم را به تفكر در آنور شده و بىنآايت ايدآ

 سنجيده و به اندازه معرىف شده است.

اى به راسىت كه خدا براى هر چيزى اندازه» «ٍء َقْدراً َقْد َجَعَل اّللَُّ ِلُكلِّ َشيْ » فرمايد:مى 3خداوند در سوره طالق آيه 
رَُه تَ ْقِديراً َو َخَلَق ُكلَّ َشيْ » فرمايد:مى 2و در سوره فرقان آيه « مقرر كرده است. و هر چيزى را آفريده و » «ٍء فَ َقدَّ

 «گريى كرده است.گونه كه درخور آن بوده اندازهبدان

انگيز و روان، درايها، هاى دلبلندقامت، درختان سرسبز و خرم، رودخانههاى آمسان برافراشته، زمني گسرتده، كوه
ها، انواع جانوران و حشرات و ستارگان كه شتاابن در آمسان انپيدا كرانه در حركتند ها، بياابنها، درهها، دشتاقيانوس

دهد  ره به آدميان هشدار مىرو خدا مهوامهه حساب شده، به اندازه، از سر دّقت و حكمت آفريده شده است؛ ازاين
انگيز طبيعت را كه حيات آدميان و ديگر موجودات زنده در گرو آن است بزرگ و ارمجند كه اين نظم شگفت

ورى از طبيعت بپرهيزند  بشمارند و آن را اپس دارند و از هرگونه فساد در كشاورزى و نسل آدميان و اسراف در هبره
 دارد.كه پيامدهاىي بس وخيم و زاينبار 

هاى ويرانگر و هاى طبيعت و زاينابيد خود و طبيعت را بشناسند و از سودمندىترتيب، آدميان مىبدين
 انشدىن ختريب آن آگاه گردند و مهواره از آن غفلت نكنند و در حفظ و سالمت آن بكوشند.جربان

 احكام سلىب اسالم درابره طبيعت و حميط زيست: الف: فساد در زمني:

ابره دارد كه بسيار قابل توجه است؛ اول، هنى از هرگونه ويرانگرى طبيعت و و حكم سلىب و منفى درايناسالم د
ترين عنواىن است كه ترين و بزرگكند و اين خطرانكايد مى« فساد ىف االرض»ختريب در آن، كه قرآن از آن اب عنوان 

 توانند بدان متصف گردند.جمرمان مى

ُ ال  َو ِإذا تَ َوىلَّ َسعى» فرمايد:مى 205 قرآن در سوره بقره آيه ِف اْْلَْرِض لُِيْفِسَد ِفيها َو يُ ْهِلَك احْلَْرَث َو النَّْسَل َو اّللَّ
بُّ اْلَفسادَ   «ُيُِ
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انبود كند، و خداوند كند كه در زمني فساد منايد و كشت و نسل را و چون برگردد )اي رايسىت ايبد( كوشش مى»
ُكُلوا َو اْشَربُوا ِمْن رِْزِق اّللَِّ َو ال تَ ْعَثْوا » گويد:مى 60به بىن اسرائيل نيز در سوره بقره آيه « تباهكارى را دوست ندارد.

 «هاى اهلى استفاده كنيد، اما مبادا در زمني ويرانگرى و فساد پديد آوريد.از نعمت» «ِف اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 



پرست را خنورند؛ مهاانن كه در واقع فسادآفرينان دهد كه فريب تبليغات زورمداران قدرتقرآن به مردمان هشدار مى
ورزند و به مصلحان اهتام فساد در اصلى در زمني هستند و براى حفظ قدرت و ثروت خود از هيچ كوششى دريغ منى

 زنند.زمني مى

  26كند كه خطاب به مردم آن روزگار در سوره غافر آيه فرعون اشاره مىاين كتاب اهلى، اب تعبريى لطيف به سخن 
ترسم موسى آيني مشا را تغيري دهد اي در من مى» «ِإِّنِ َأخاُف أَْن يُ َبدَِّل ِديَنُكْم أَْو َأْن يُْظِهَر ِِف اْْلَْرِض اْلَفسادَ » گفت:

 «اين زمني فساد آفريند.

فََأْكَثُروا ِفيَها  ... َو مَثُوَد الَِّذيَن جابُوا الصَّْخَر اِبْلوادِ » فرمايد:ابره قوم مثود مىدر  13ابالخره قرآن در سوره فجر آيه 
ا حَنُْن ُمْصِلُحوَن َأال » كند كه:بيان مى 11و در سوره بقره آيه  «اْلَفسادَ  َو ِإذا ِقيَل هَلُْم ال تُ ْفِسُدوا ِف اْْلَْرِض ... قالُوا ِإمنَّ

منافقان و گروهى ديگر از مردم را به دليل اجياد فساد در زمني نكوهش كرده  «ْلُمْفِسُدوَن َو لِكْن ال َيْشُعُرونَ ِإن َُّهْم ُهُم ا
بر اپيه اين آيه اگر آدميان به راه » 41؛ سوره روم آيه 88؛ سوره حنل آيه 103است و مهچنني در سوره اعراف آيه 

اى از نتايج تلخ اعمال خود را كند ات اپرهرا به حال خود رها مىفساد و تباهى در زمني گام هنند، خداوند آانن 
بچشند و درنتيجه شايد متنبه شوند و از اعمال زشت خود دست بردارند و به سوى پروردگارشان ابزگردند. ظهور 

اق اب فساد در خشكى؛ اعم از فضا و زمني و در دراي را در جنگ جهاىن اول و دوم و نيز در جنگ آمريكا عليه عر 
چشمان خود ديدمي. البته ابيد توجه داشت كه فساد در زمني در اين آيه شريفه ويژه آب، خاك، هوا و ديگر عناصر 

طبيعت نيست، بلكه فساد معنوى را كه شامل سركشى، گستاخى، انفرماىن و ستمگرى در برابر پروردگار و كژروى 
 «گريد.است در بر مى
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 ب: قاعده الضرر:

شود كه ضرر زدن به ديگران جايز از آايت قرآن، سخنان معصومان )ع( و ديدگاه فقيهان به روشىن استفاده مى
نيست. برطبق گروهى از آايت، مشار زايدى از رواايت، سريه عقال و امجاع فقها هيچ مسلماىن جماز نيست به ديگران 

هاى زاين زدن به ترين منونهزيست و انبود كردن طبيعت و منابع طبيعى از روشنضرر برساند. آلوده ساخنت حميط 
 ديگران است كه اسالم اب قاطعيت آن را مردود مشرده است.

 وجوب حفظ نسل انسان:

اى است كه لزوم حفظ نوع انساىن را بر قاعده ال ضرر ابيد افزود. از نگاه اسالم، انسان گل سرسبد آفرينش و آفريده
گويد. وجوب حفظ نوع و نسل مريزاد مىكه خدا به خود دستخلقت او هنايت دقت به كار رفته است، چناندر 

 ورزد.ترين واجبات شرعى و اهلى است كه مؤّلف بر آن أتكيد مىانساىن از مهم



 ها:انواع آلودگى

رمغان متدن و صنعت در ترين عوامل بقاى حيات موجودات زنده، اآلودگى هوا، آب، خاك و بسيارى از ضرورى
روزگار ماست؛ به عبارتى ديگر از دستاوردهاى چگونگى و چندوچون مديريت رهربان بسيارى از كشورهاى جهان 

 است.

كم گرفت؛ چه اينكه حميط زيست انسان تنها زماىن ها را دستهاى معنوى را به حساب نياورد اي آننبايد آلودگى
هرحال در اصطالح هاى معنوى و مادى، هر دو، اپاليش گردد. اما بهاز آلودگىتواند مطلوب و سازنده ابشد كه مى

دگرگوىن در اوصاف و تركيب طبيعى عناصر حياتى و مؤثر »اند: علمى، آلودگى حميط زيست را اين طور تعريف كرده
شود كه ين مىبر حميط زيست انسان كه ابرزترين مصاديق آن، آب، هوا و خاك است. اين آلودگى زماىن خطرآفر 

ها را به افزودن عناصرى ماهيت و تركيب اين عناصر را تغيري دهد و از آب، هوا و خاك استفاده انصحيح شده و آن
 بيگانه بيااليد ...

اى از فساد در زمني بوده كه دستان بشر آن را پديد آورده و مصداق روشن اين آيه شريفه آلودگى به اين معنا جلوه
دستان بشر فساد را در خشكى و » «َظَهَر اْلَفساُد ِف اْلرَبِّ َو اْلَبْحِر مبا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ » است: .41سوره روم آيه 

 ....«دراي پديدار ساخته است 
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آور بوده است. برخالف زاينها در روزگار ما در برخورد اب طبيعت شكل گرفته كه بسى ويرانگر و مخريه زندگى انسان
مردمان گذشته كه جدالشان اب طبيعت براى زنده ماندن بود، در زمان ما جدال انسان اب طبيعت به منظور دستياىب به 

توان به آن دست ايفت، مواهب طبيعى نيز انپذير كه صرفا اب تسخري مواهب طبيعى مىرفاه بيشرت است؛ رفاهى اپاين
 است. حاصل آنكه اين راه در هنايت به انبودى طبيعت و حميط زيست و انقراض بسيارى از  پذير و انبودشدىناپاين
 هاى گياهى و حيواىن خواهد اجناميد.گونه

از هنگامى كه جدال انسان و طبيعت براى زندگى به جدال براى رفاه تبديل شده، مشكالت زيست حميطى يكى »
ژوه، ابنو" آشيل كارسون" در كتاب" هبار خاموش" درابره مشكالت پپس از ديگرى چهره منوده است. دانشور زيست

ابر است كه انسان از زمان انعقاد نطفه و حميطى و ساكنان آن نوشته است:" در طول اتريخ جهان اين خنستنيزيست
 «دوران جنيىن ات واپسني دم زندگى در معرض مواد شيمياىي خطرانك قرار دارد".

 آلودگى، حبراىن جهاىن:



رسيد، اما به سرعت  اى و مشكل چند كشور به نظر مىمسأله آلودگى حميط زيست هرچند در آغاز، حبراىن منطقه
هاى زندگى انساىن گسرتش ايفت و به صورت مانعى در راه پيشرفت بشر درآمده و به يكى از معضالت و حبران

 مبدل گشته است.

ها برده و در واقع سراسر گيىت را جاى قارهو عوامل آن را به جاى ها آلودگىابدها و امواج خروشان درايها و اقيانوس
ها در كره زمني ابيد دست مهكارى به اند. حال كه حبران آلودگى، جهاىن است، انساندستخوش آلودگى ساخته

 فرمايد:مى 2يكديگر بدهند ... اسالم در اين ابره موضعى صريح و شفاف دارد. خداوند در سوره مائده آيه 
مثِْ َو اْلُعْدوانِ  َتعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َو التَّْقوى» در نيكوكارى و پرهيزگارى اب يكديگر مهكارى كنيد و » «َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْْلِ

 «در گناه و تعدى دستيار هم نشويد.

 زماىن كه انسان در راه ات«. »اّن اّلّل ىف عون العبد ما دام العبد ىف عون أخيه»فرمايد: حضرت امام صادق )ع( مى
، حديث 429، ص 13مستدرك الوسايل، ج « ايرى و امدادرساىن به برادرش ابشد خداوند او را ايرى خواهد كرد.

 3، ص 2؛ اصول كاىف، ج 14526
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در « عبد»ست؛ زيرا كاربرد واژه رساىن و كمك به ديگران، خمصوص مؤمنان و مسلماانن نيبر اپيه اين حديث ايرى
ها اب يكديگر به رو تعاون و مهكارى انسانگريد؛ ازاينرا در بر مى -مؤمن و كافر -هاسخن امام صادق، مهه انسان

ها، كند خمتّص گروه خاصى نيست و مهه انسانمنظور برطرف كردن مفاسد و خطرهاىي كه جوامع انساىن را هتديد مى
توان در رساىن و عاطفه انساىن را مىشود. منونه اين ايرىان اب رسول خدا )ص( را نيز شامل مىحىت كافران و معاند

 سريه پيشوااين اسالم و معصومان به خوىب مشاهده كرد.

كه اب ايشان در   -پيامرب اكرم )ص( مشركان مكه را در جنگ بدر آب داد و پيش از فتح مكه امواىل را به كافران مكه
 خبشيد. -دحال جنگ بودن

حضرت امري مؤمنان )ع( نيز در حال جنگ آب را بر مردم بصره نبست و سيد شهيدان، حضرت امام حسني )ع( 
حّر و سپاهش را كه براى جنگ اب ايشان گسيل شده بودند، حىت اسبان و شرتانشان را سرياب ساخت، )اتريخ 

كرد خود و خاندانش در روز عاشورا سرياب ( حال آنكه اگر امام )ع( اين آب را ذخريه مى336، ص 6طربى، ج 
براى سرياب كردن هر انسان تشنه اپداشى »ابره چنني آمده است: شدند. در روايىت از پيامرب خدا )ص( دراينمى

 .(39؛ جامع االخبار، ص 370، ص 74)حبار االنوار، ج « است.

 آلودگى هوا:



ها را ها و ابزدمها، نفس عميق كشيده و دمها و كارخانهماشنيهنگامى كه در يك صبح زود به دور از دود برآمده از 
ايبيم كه هواى اپك و لطيف چه اندازه در نشاط دهد و درمىكنيم احساس شاداىب و سبكى به ما دست مىتكرار مى

است كه حيات آدميان و حيواانت بدان وابسته و سالمت انسان مؤثر است. در امهيت و ارزش هواى اپك، مهني بس
تر ابشد تندرسىت و سالمت تر و لطيفگردد. هر مقدار هوا اپكو سازوكارهاى درون بدن انسان اب آن تنظيم مى

زدايد و تر خواهد بود. هواى اپكيزه كسالت، خستگى و افسردگى را مىجسمى و شاداىب و نشاط روحى انسان افزون
اى مفّضل! ... ابيد از اين نسيم  »ام صادق )ع( فرمود: آفريند. حضرت امدر ژرفاى وجود آدمى اتزگى و طراوت مى

 هاى هنفته در آن آگاه ابشى و بداىن كهها و مصلحتاند و سودمندىكه آن را هوا انميده
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و حسبك هبذا « ».گذارددمد و در روحيه و رفتار او اثر مىحيات را از بريون از وجود آدمى، در بدن انسان مى
 (219، ص 3)حبار االنوار، ج ....« الّنسيم املسّمى هواء و ما فيه من املصاحل فانّه حياة هذه االبدان 

در آايت قرآن و سخنان معصومان )ع( اصول، قواعد و كلياتى آمده است كه مسأله آلودگى هوا از مصاديق آن 
 فرمايد:. مى56آيد. خداوند در سوره اعراف آيه مشار مىبه

 195و در سوره بقره آيه « در زمني پس از اصالح آن فساد مكنيد.» )َو ال تُ ْفِسُدوا ِِف اْْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصالِحها(
 «خود را اب دستان خود به هالكت نيفكنيد.» «َو ال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التَّْهُلَكةِ » فرمايد:مى

هر كس » «َو َمْن يُ َبدِّْل نِْعَمَة اّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ما جاَءْتُه فَِإنَّ اّللََّ َشِديُد اْلِعقابِ » فرمايد. مى213و در سوره بقره آيه 
[ به نقمت مبدل سازد، خدا سخت  نعمت خدا را كه براى او آمده و در اختيار او گذاشته شده ]از روى انسپاسى

ُلوا نِْعَمَت اّللَِّ ُكْفراً َو َأَحلُّوا قَ ْوَمُهْم داَر  أَ » فرمايد:مى 38و در سوره ابراهيم آيه « كيفركننده است. ملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن بَدَّ
و آاي به كساىن كه شكر نعمت خدا را به كفران تبديل كردند و قوم خود را به سراى هالكت آوردند، » «اْلَبوارِ 

 «ننگريسىت.

)ص( از مسموم كردن سرزمني )حميط زيست( مشركان  حضرت امام صادق )ع( به نقل از پدران خود از پيامرب خدا
هاى فقهى خود از آلوده كردن هوا به وسيله دابغى ( فقهاى اماميه در كتاب38، ص 5هنى فرموده است )كاىف، ج 

 كند.اند. اين فتوا جايز نبودن آلوده كردن حميط زيست را أتييد مىهاى ديگر منابع آالينده منع كردهماندهو پس

 ها:ى آبآلودگ

كنندگاىن وجود دارند. نيز از هاى جارى ادرار كرد: چه آنكه در آن زيستاز على )ع( روايت شده كه نبايد در آب
هاى توالت فاصله هاى آب و چاهها هنى شده است. بر اپيه رواايتى ابيد ميان چاهآلوده كردن سواحل رودها و چاه

 ها آلوده نگردد و ....هاى چاهابشد ات آب



 آلودگى خاك:

هيچ زمحت و منىت در اختيار انسان كند؛ چه آنكه ىبارزش جلوه مىها ىبخاك عنصرى است كه نزد بسيارى از انسان
 گريد. اما حقيقت چيز ديگرى است.قرار مى
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ردها تن خاك حاصلخيز در جهان به قيمت و صد افسوس كه در هر سال ميلياخاك، عنصرى است ارمجند و گران
گردد. قرآن كرمي اب تعبريهاى خمتلف امهيت و ارزش خاك را به انسان سبب فرسايش از چرخه انتقاع خارج مى

 ابره تنبه آفريند.كوشد دراينشناساند و مىمى

 حرمت آلوده كردن درايها:

« كفران نعمت خداوندى»و « هاى اهلى به نقمتتبديل نعمت»؛ «فساد در زمني»آلوده كردن درايها را از مصاديق 
هاى كش و ختريب چاههاى نفتدانسته و آن را در زمره گناهان به مشار آورده و سپس درابره نشت نفت از كشىت

 ها و سهم عظيم اين مسأله در آلودگى آب درايها.نفت به واسطه جنگ

 نظم طبيعى حميط زيست:

اى سامان خبشيد كه نيازهاى گياهان، گونههبرتين نظام ممكن آفريد و عناصر آن را بهآرى خداوند متعال طبيعت را در 
 حيواانت و آدميان را برآورد.

اسالم مهواره از عظمت و ارزش اين نظام سخن به ميان آورده و كوشيده است در آدميان تنبه آفريند كه ارزش آن را 
ختريب و ويرانگرى آن برنيايند كه گناهى است بزرگ و جرمى سرتگ، درايبند، در حفاظت از آن تالش كنند و در پى 

بوده و كيفرى « مفسد ىف االرض»است و كسى كه به چنني عملى دست ايزد « فساد در زمني»و به تعبري قرآن 
ت به كمر ابيد دامن مهرو مهه آدميان براى جنات كره زمني؛ اين تنها كره قابل سكنا مىدردانك در انتظار اوست. ازاين

انگيز طبيعت در حفظ آن بكوشند و آن را در آستانه منافع زودگذر آور و دلزده و اب احرتام كامل به نظم شگفت
شخصى و گروهى به قرابنگاه نربند. نيز از هرگونه اسراف و تبذير در آب و خاك و ديگر مواهب طبيعى بپرهيزند و ات 

ها از سوىي نسل بشر را به سوز است و ويرانگر. جنگحق خامنان توانند از پديد آمدن جنگ هبراسند كه بهمى
 سازند.كشانند و از طرىف طبيعت را آلوده مىانبودى مى

 گريى:نتيجه



هاى اكولوژيكى بديهى بوده و در اعتقادات و ساختارهاى ارزشى ما جاى دارند كه اين اعتقادات بر روش ريشه حبران
اثر دارند وجود اين ديدگاه در اداين ابراهيمى، كه خداوند طبيعت را براى استفاده  زندگى ما و ارتباط ما اب طبيعت

 انساهنا آفريده و
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توانند از اين منابع به مقدار الزم استفاده كرده و خدا را اطاعت كنند و در عوض خداوند هم طبيعت را ها مىانسان
 كند، را ابيد مورد نقد قرار داد.و غىن مىبراى آهنا حمافظت 

ها و ابيدها و هاى اجتماعى بر نگرشى جهاىن تكيه دارند و اهداف اين روشها و فلسفهمهه اداين، مكاتب، انديشه
توانند ايدئولوژى ها زماىن كه به وسعت و استحكام فكرى برسند مىشود، اين نگرشنبايدها از اين نگرش حاصل مى

بيىن اسالمى نظريه توحيد است. از نظر توحيدى مهه اشياء آيه اهلى و شاهدى بر وجود او اوليه جهان شوند اصل
هستند. متام عامل نيز خملوق خواست اهلى و اب هدىف اهلى به وجود آمده است. انسان نيز يكى از اين خملوقات 

ه است چراكه خداوند از روح خود در ابشد كه خليفه خدا و آزاد در بكار بردن و مصرف منابع است. خليفمى
كند، قبول كردن نظري است و در اين ميان چيزى كه او را متمايز مىجسم آدمى دميد در ميان خملوقات، انسان ىب

اند. گرچه اين امانت بزرگ، امانت اهلى است كه به او عرضه شده و ديگر خملوقات از پذيرفنت امانت سر ابززده
رود كه دار انتظار مىهرحال از امانتآورد، اما بههاىي را براى انسان بوجود مىمسئوليت ها وامكاانت و آزادى

دارى طبيعت و بقيه موجودات قسمىت از اين امانت است و مسئوليت خود را به خوىب اجنام دهد. كنرتل امور و امانت
يك خليفه خدا نسبت به اين امانت توجه دارد.  عنواندار بلكه بهعنوان يك امانتانسان ابيد نشان دهد كه نه تنها به

 اما به درسىت كه انسان غري منصف و انخبرد است.

عنوان يك امانت براى انسان است نه چيزى ديگر و انسان مهراه اب به دست آوردن تقواى اهلى حق چريه طبيعت به
ن نبايد از قدرت، تواانئيها، استعدادها و شدن را دارد بدون اينكه مقاومىت و جنگى در برابر آن داشته ابشد و انسا

دارى، از امانت بد استفاده كند. وحى و شريعت نيز براى راهنماىي حقوقش بدون در نظر گرفنت مسئوليتش در امانت
 دارى آورده شده است.انسان در جبا آوردن مهان امانت

ها را اجياد كرده است كه اى از ارزشعنوان خليفه، به جاى عمل در جهت سودمندى براى خدا، سلسلهانسان به
نتيجه آن سلطه بر طبيعت به جاى حفاظت و محايت از آن از ديدگاه امانت دارى اهلى است. انسان خود را در حد 

 كننده بر طبيعت ابال برده است و به صورت ذهىنغلبه
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فرمايد كه به راسىت كه انسان چيز بسيار بزرگى را در ابره قرآن مىه است، دراينخود را معادل و مساوى خدا قرار داد
ها به  ها آماده براى انفجار شوند، زمني دو نيم شود و كوهفهمد كه آمساناين صورت از دست داده است و زماىن مى

 كلى ختريب شوند.

گذار عادل اب شهروندانش ابشد. انسان برتر از قانون بيىن اسالمى ارتباط انسان اب طبيعت ابيد شبيه تنها يكدر جهان
طبيعت است و ابيد اب او رفتار مناسب داشته ابشد. هر عمل او ابيد اب رمحت و عدالت مهراه ابشد و حالت 

 گذار ابيد شبيه پدر نسبت به فرزند ابشد.قانون

كند و به او شش را نسبت به او زايد مىخدا انسان را سرپرست آهنا قرار داده و اگر سرپرست خوىب ابشد، خدا خب
 دهد.دانش و بزرگى بيشرتى مى

نقش انسان، سرورى او و مسئوليت او در برابر امانت در قرآن آمده است و اين تصميم اوست كه در اين راه حركت  
 كند.

اى در اين زمينه هاى پراكندهشتهابره بنمااينند و نو اند ديدگاه اسالم را دراينهاىي از دانشوران مسلمان نيز كوشيدهگروه
توان آور جهان معاصر را مىاند. آانن به درسىت بر اين ابورند كه هبرتين نسخه شفاخبش اين درد مزمن و رنجعرضه كرده

 هاى معصومان و آايت قرآن كرمي استنباط كرده، فراروى آدميان هناد.الى گهر گفتهاز البه
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 چكيده:

احاديث و   ر قرآن،ى كه ددهد از آجنائها و مادرانشان را آزار مىعالمت شايعى است كه بچهسرفه در طب كودكان 
ها در وادهز خاناكتب طب قدمي در مورد خواص زايد مصرف عسل اتكيد شده است و نيز بصورت سنىت بسيارى 

 .ان بررسى منودميفه كودكوى سر ر كنند لذا در اين حتقيق اتثري عسل را بر درمان بيماريهاى خمتلف از عسل استفاده مى

 روش بررسى:

ماهه مبتال به سرفه متعاقب عفونت ويروسى دستگاه  24 -59كودك   139مطالعه از نوع كارآزماىي ابليىن بر روى 
تنفس فوقاىن اجنام شد. بيماران بصورت تصادىف در يكى از چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. براى متامى بيماران 

اى كه در مطالعات بسيارى استفاده شده بود، تكميل گرديد. دو ساعت روع درمان پرسشنامه استانداردشدهقبل از ش
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سى، گروه دوم: شربت دكسرتومتورفان، گروه سوم: شربت ديفن سى 2 /5قبل از خواب براى گروه اول: عسل طبيعى 
 وه روز بعد جمددا مورد معاينه قرار گرفتند.ها محايىت توصيه شد. هر چهار گر هيدرامني و گروه چهارم: فقط درمان
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 نتايج:

دار نبود. اختالف بني ميانگني مدت زمان بيمارى و منره عالمي بيماران در بني چهار گروه در شب قبل از مطالعه معىن
 ( p >100دار بود)كه منره عالئم آهنا در معاينه جمدد بعد از شروع درمان در بني چهار گروه معىندرحاىل

ديفن هيدرامني، دكسرتومتورفان و گروه كنرتل بطور مشخص  در مقايسه بني گروهها مشخص شد كه عسل نسبت به
 دار نبود.كه هببودى عالمي در مقايسه ديفن هيدرامني اب دكسرتامتورفان معىنشود. درحاىلابعث هببودى عالمي مى

 گريى:حبث و نتيجه

اى شبانه كمك و هدهد جتويز مقدار اندكى عسل پيش از واب در كودكان به تسكني سرفهاين پژوهش نشان مى
دهد. درمان اب عسل نسبت به درماهناى ديگر مانند استفاده از دكسرتومتورفان  مشكالت خواب كودكان را كاهش مى

 كندكه يك داروى ضد سرفه بوده و در زمره داروهاى بدون نسخه سرماخوردگى است بسيار موثر عمل مى

 هاى كليدى:واژه

 ديفن هيدرامني -دكسرتومتورفان -كودكان  -سرفه -عسل



 مقدمه:

 «خوردن عسل براى مردم شفاء است( »1) «ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاسِ »

هيچ مريضى، به مانند نوشيدن عسل شفاء ( »2« )مل يستشف املريض مبثل شربة العسل»پيامرب اسالم )ص( فرمودند: 
 «كند.پيدا منى

اى از قرآن، ، مگر براى عسل. و انم يك سورهها به كار نرفته استى خوردىندر قرآن، درابره« شفاء»ى واژه
 فرمايد:ى وحى به زنبور عسل مىاختصاص به حنل )زنبور عسل( داده شده است و قرآن درابره

َجِر َو ممَّا يَ ْعرُِشوَن* مُثَّ ُكِلي ِمنْ  َو أَْوحى» ِذي ِمَن اجْلِباِل بُ ُيواتً َو ِمَن الشَّ  ُكلِّ الثََّمراِت فَاْسُلِكي رَبَُّك ِإىَل النَّْحِل َأِن اختَِّ
ُرونَ ُسُبَل رَبِِّك ُذُلاًل خَيْرُُج ِمْن بُُطوهِنا َشراٌب خُمَْتِلٌف أَْلوانُُه ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ ِِف ذِلَك آَليًَة لِ   «َقْوٍم يَ َتَفكَّ

 (69و  68)حنل/ 
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اى خبور و گاه از هر ميوهها و درختان و در آنچه سقف دارند النه كن، آناهلام كرد كه در كوه" پروردگارت به زنبور 
آيد، كه آن ابعث درمان هاى خمتلف دارد، بريون مىاى كه رنگها نوشابهراه مهوار پروردگارت را بپوى، و از شكم آن

 (68 -69)سوره حنل،  اى براى انديشمندان است"مردم است، به راسىت در اين كار نشانه

ها هستند قادر به ادامه حيات هاىي كه عامل بيمارى انسانعسل داراى عوامل قوى ضد ميكروب است. و ميكروب
گونه قارچى در آن در عسل نيستند، از مجله وجود آب اكسيژنه در عسل، موجب از بني رفنت ميكروب است و هيچ

 (3كند. )رشد منى

 هاب معده مفيد است، و نقش موثرى در تنظيم اسيدهاى معده دارد.عسل براى زخم معده و الت

ها، التهاابت قرنيه )سل چشم، سيفليس، تراخم( زخم قرنيه، سوزش هاى چشم مانند: التهاب پلكعسل براى بيمارى
 (4چشم، موثر است. )

را هببود خبشد. بر مهني اساس اى را رقيق كرده و عملكرد انيژه تواند ترشحات انيژهعسل خباطر خاصيت خلطآورى مى
 در اين حتقيق اتثري عسل را بر روى سرفه كودكان بررسى منودمي

( 5شود )( بيمارى شايعى در كودكان است كه ابعث مراجعه آهنا به پزشك مىURIعفونت دستگاه تنفسى فوقاىن)
مي عفونت دستگاه تنفسى فوقاىن ( عال6شوند )ابر دچار اين عفونت مى 3ات  2ابر و بزرگساالن  5هر سال كودكان 



ابشد. علت آن معموال ويروس است و كمرت از متفاوت بوده و بيشرتين عالمي بصورت سرفه و كوريزا مهراه اب تب مى
ايبند اگر چه ( عفونتهاى دستگاه تنفسى فوقاىن معموال خودخبود هببود مى5موارد علت ابكرتى است. ) 10%

هاى پزشكى كنند اما ابعث احساس انخوشى و هزينهومري و انتواىن منىىن اجياد مرگهاى دستگاه تنفسى فوقاعفونت
% افراد سرفه است. 40شود. عالئم عفونتهاى دستگاه تنفسى فوقاىن در نيمى از افراد بصورت خشكى گلو و در مى

( 7ماند )ه اغلب ابقى مىايبد هرچند سرفبيشرت عالمي در روزهاى اول ات سوم اجياد شده و طى يك هفته هببود مى
 سرفه
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شود كه بيشرت از ديگر عالمي بوده و بيشرتين عالمت در زمان % بيماران سراپىي در آمريكا ديده مى3در نزديك به 
كند ل خواب اجياد مىدهد چراكه اختالاجياد عفونت دستگاه تنفسى فوقاىن است كه معموال شبها بيماران را آزار مى

( در 8ابوجود شيوع عفونت دستگاه تنفسى فوقاىن و سرفه هيچ درمان داروىي مورد قبوىل براى عالمي وجود ندارد )
( در 9و  8مثل سرفه اشاره شده است ) URIبرخى گزارشها به درماهناى جايگزين مثل عسل در درمان عالمي

( عسل نه تنها بعنوان غذا بلكه بعنوان 10ثر مطرح شده است. )هاى جديد درمان عسل بعنوان يك عامل مو روش
( عسل 11هببوددهنده زخم و درمان جايگزين در بيماريهاى دستگاه گوارش ات بيماريهاى چشم پيشنهاد شده است. )

 ( هرچند عسل12شود كه خواص ضد ميكروىب آن بستگى زايدى به حمل توليد آن دارد )هاى خمتلف توليد مىبه روش
( مطالعات 13شود ليكن حنوه اثر آن هنوز انمشخص است )ها و سوختگيها مصرف مىبعنوان درمان اضافه در زخم

شود هرچند شواهدى در محايت از مصرف عسل اند مصرف عسل در سرماخوردگى ابعث هببود عالمي مىنشان داده
دهنده در خشكى حلق و هببود روى التياموجود ندارد سازمان هبداشت جهاىن آن را بعنوان يك دا URIدر عالمي

 ها مطرح كرده است.سرفه در بچه

از آجنائى كه در احاديث و كتب طب قدمي در مورد خواص زايد مصرف عسل اتكيد شده است و نيز بعضى 
مطالعات نشان داده است عسل در درمان بعضى بيماريها موثر است لذا در اين مطالعه اثر عسل، دكسرتومتورفان، 

 امي.مقايسه منوده URIهاى شبانه و مشكالت خواب انشى ازديفن هيدرامني در سرفه

 روش بررسى:

بر روى  1387لغايت اپاين خردادماه  1386ماه سال اين مطالعه از نوع كارآزماىي ابليىن است كه از ابتداى دى
 -قاىن كه به مركز هبداشىتماهه مبتال به سرفه متعاقب عفونت ويروسى دستگاه تنفس فو  24 -59كودك   139

آابد يزد مراجعه كردند، اجنام شد. اين كودكان مهه اي بعضى از عالمي عفونت ويروسى دستگاه تنفس درماىن رمحت
 ريزش از بيىن، عطسه، گلودرد، تب، سردرد، گرفتگى بيىن داشتندفوقاىن شامل: آب
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هاى آسم، پنوموىن، سينوزيت، اوتيت، اي كمرت طول كشيده بود. بيماراىن كه داراى عالمي و نشانهروز  5و سرفه آهنا 
بيمارى مزمن ريه، بيمارى مادرزادى قلب، سرطان، دايبت و سرطان بودند به مطالعه وارد نشدند. بيماران بصورت 

توضيحات يكساىن داده شد. براى متامى  تصادىف در يكى از چهار گروه مورد مطالعه وارد شدند. به متامى بيماران
اى كه به مهني منظور طراحى شده و مورد استفاده در مطالعات بيماران قبل از شروع درمان پرسشنامه استانداردشده

سى( سى 2 /5بسيارى قرار گرفته بود، تكميل گرديد. براى گروه اول دو ساعت قبل از خواب يك قاشق مرابخورى )
گرم( دو ساعت قبل از ميلى 7 /5سى از شربت دكسرتومتورفان )سى 2 /5شد. براى گروه دوم عسل طبيعى جتويز 

 خواب جتويز شد.

گرم( دو ساعت قبل از خواب جتويز شد. براى  ميلى 6 /25سى از شربت ديفن هيدرامني )سى 2 /5براى گروه سوم 
 ها محايىت توصيه شد.گروه چهارم بعنوان گروه شاهد فقط درمان

چهار گروه روز بعد جمددا مورد معاينه قرار گرفتند و براى آهنا مهان پرسشنامه توسط والدين تكميل شد. كودكاىن   هر
كه به هر دليلى دارو استفاده نكرده بودند و اي دوز مناسب دارو را رعايت نكرده بودند. از مطالعه حذف شدند. 

 kvuskul -wallistest ,Mann -whitheyتفاده ازوارد شد و اب اس spssافزاراطالعات پرسشنامه به نرم
test ,x 2 test .آانليز شد 

P. value >0 ,50 

 دار در نظر گرفته شد.معىن

 نتايج:

نفر از آهنا بعلت عدم مراجعه جمدد و اي مصرف  21ماهه بررسى شدند  24 -59كودك   160در اين مطالعه 
بيمار كه پرسشنامه كامل براى آهنا قبل  139آانليزهاى ما بر روى انمناسب دارو از مطالعه حذف شدند. در هنايت 

بيمار  36بيمار عسل،  33ماه بود. به  36و بعد از مطالعه تكميل شده بود، اجنام شد. ميانه سىن كودكان 
فت بيمار هم بعنوان گروه كنرتل هيچ درماىن دراي 36بيمار، ديفن هيدرامني جتويز شده بود.  34دكسرتومتورفان و 

 (1نكرده بودند. )جدول مشاره 

 ( از آهنا پسر بودند.%48 /9نفر ) 68( از كودكان دخرت و %51 /1نفر ) 71
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دار نبود. اختالف بني اختالف بني شدت عالئم بيمارى در دخرتها و پسرها قبل از مطالعه و بعد مطالعه معىن
كه منره دار نبود. درحاىلارى و منره عالمي آهنا در بني چهار گروه در شب قبل از مطالعه معىنميانگني مدت زمان بيم

 (1( )منودار p >100دار بود)عالئم آهنا در معاينه جمدد بعد از شروع درمان در بني چهار گروه مطالعه معىن

تورفان و گروه كنرتل بطور مشخص در مقايسه بني دو گروه مشخص شد كه عسل نسبت به ديفن هيدرامني، دكسرتوم
كه هببودى عالمي در مقايسه ديفن هيدرامني اب دكسرتامتورفان، كاهش تكرار شود. درحاىلابعث هببودى عالمي مى

( p 17( و اختالف خواب والدين)p 0 ,17( و اختالف خواب كودك)p 0 ,47( ، شدت سرفه(p 19 Iسرفه)
 دار نبود.معىن

 ( p >0 ,100گروه دكسرتومتورفان و ديفن هيدرامني نسبت به گروه كنرتل معىن دار بود)  هببودى عالمي در هر دو

 حبث ]عسل بيشرتين اثر را بر روى سرفه دارد[:

 نتايج مطالعه مشخص كرد كه از ميان چهار گروه درماىن، عسل بيشرتين اثر را بر روى سرفه داشته است

دار نبود. ه عالمي بيماران در بني چهار گروه در شب قبل از مطالعه معىناختالف بني ميانگني مدت زمان بيمارى و منر 
 ( p >100دار بود)كه منره عالئم آهنا در معاينه جمدد بعد از شروع درمان در بني چهار گروه معىندرحاىل

و مهكارانش نشان داد كه عسل اثرات آنىت ابكرتايل، آنىت اكسيدان و ضد تومور، ضد  Cooperنتايج مطالعه
سال بصورت راندوم  18ات  6كودك   37و مهكاران كه روى  Yoder( در مطالعه12التهاب و ضد ويروسى دارد )

بود كه اختالف و دوسويه كور مصرف دكسرتومتورفان و ديفن هيدرامني و پالسيبو بررسى شد نتايج حاكى از آن 
( در مطالعه ما بني مصرف 14دارى بني مصرف دكسرتومتورفان و ديفن هيدرامني و پالسيبو وجود ندارد. )معىن

 ( p >0 ,100دارى وجود داشت)دكسرتومتورفان و ديفن هيدرامني در مقايسه اب گروه كنرتل اختالف معىن
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Paul 

هاى شبانه مهكارانش نشان دادند كه ديفن هيدرامني و دكسرتومتورفان نسبت به پالسيبو تفاوتى در كاهش سرفهو 
نداشته عالوه بر اين به نظر والدين تفاوتى در داروهاى مصرىف و پالسيبو در كاهش عالمي شبانه بوجود نيامده بود 

(8) 



امتورفان مصرف ه دكسرت كروهى  يدرامني مصرف منوده بودند اب گدر مطالعه ما نيز هببودى عالمي در گروهى كه ديفن ه
 گروهى كه داروىي)كنرتل   گروه  دار نداشتند وىل بني گروههاى كه دارو مصرف كرده بودند ابمنوده بودند اختالف معىن

 دار بودمصرف نكرده بود( اختالف معىن

Bjornsdottir 

( p 0 ,10ودند)عالم مننفى ا را بر كاهش عالمي شبانه كودكان مو مهكاران اثرات دكسرتومتورفان و ديفن هيدرامني
(15) 

بودى عالمي هبى ابعث مشخص مطالعه ما نشان داد عسل نسبت به ديفن هيدرامني، دكسرتومتورفان و گروه كنرتل بطور
 شود.مى

كند و نيز ىمك مهاى شبانه كودكان كو جتويز مقدار اندكى عسل پيش از خواب در كودكان به تسكني سرفه
 دهد.مشكالت خواب كودكان را كاهش مى

 ز دكسرتومتورفاناستفاده اانند ماب توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه، درمان اب عسل نسبت به درماهناى ديگر 
يار موثر است بس وردگىو ديفن هيدرامني كه جزء داروهاى ضد سرفه بوده و در زمره داروهاى بدون نسخه سرماخ

 كندمى عمل

 منابع

 .69و  68رمي، سوره حنل آايت كقرآن   -1

 .292، ص 66ار االنوار، عالمه جملسى، موسسه الرضا، بريوت، ج حب -2

 129، ص 5نژاد، ج ولني دانشگاه و آخرين پيامرب، دكرت اپكا -3

 .269ى سينا، ص قانون طب، بوعل -4
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 صرف آب اانر بر اپرامرتهاى اسپرم در مردان انابروربررسى اتثري م



، دكرت 1014.(  Ph .D.( دكرت حممد على خليلى) M .D)1013، امري على حيدرى1012.(  M .Dاعظم رهاوى)
 .(  M .D)1015نژادنسيم طبيب

 چكيده

شاره شده است ا فيد آنمثرات ابشد كه در قرآن ابرها به اهاى حملوىل شامل اتنني و آنتوسيانني مىاانر حاوى فنول
تعددى و در مطالعات م يد داردثر مف)سوره انعام و الرمحن( اين گياه داروىي بر روى فشار خون، دايبت، آلزامير و ... ا

اهش اپرامرتهاى توان به كمى گر در انابرورى مرداناثرات آنىت اكسيداىن آن به اثبات رسيده است از عوامل مداخله
يداسيون ليپيد ر پراكس مهال اكسيژن اشاره منود. تركيبات اتنني موجود در آب اانر ابهاى فعااسپرم و وجود گونه

ت اجنام شده در مطالعا جه بههاى اكسيژن و هببود اپرامرتهاى اسپرم دخيل ابشند. اب تو توانند در كاهش راديكالمى
 مردان و مطالعه ابرورىانبر  ايع سيمنهاى آزاد اكسيژن موجود در ممركز انابرورى يزد در ارتباط اب اتثري راديكال

ام اين جنهدف ما از ا موش(،)ديگرى در مورد اتثري مثبت مصرف آب اانر در هببود اپرامرتهاى اسپرم منونه حيواىن 
ابرورى اىن مردان اب انونه انسرم منحتقيق بررسى اثر مفيد ماده آنىت اكسيداىن مانند آب اانر در هببود اپرامرتهاى اسپ

 ابر بود.براى اولنيشديد 

______________________________ 
 (. دانشجوى پزشكى، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.1)

 (. دانشجوى پزشكى، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.2)

شكى م پز شگاه علو ، دانشناسى، عضو هيات علمى )دانشيار( مركز حتقيقاتى و درماىن انابرورى(. متخصص جنني3)
 شهيد صدوقى يزد.

 

Email: khalili 95@ hotmail. com 

 د.قى يز (. پزشك عمومى، مركز حتقيقاتى و درماىن انابرورى، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدو 4)
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 (. دانشجوى پزشكى، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.1)  1012
 (. دانشجوى پزشكى، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.2)  1013
 شناسى، عضو هيات علمى) دانشيار( مركز تحقيقاتى و درمانى نابارورى، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.(. متخصص جنين3)  1014

Email: khalili 95@ hotmail. com 
 (. پزشك عمومى، مركز تحقيقاتى و درمانى نابارورى، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.4)  1015



 روش بررسى:

آزمايش آانليز مايع سيمن براى آهنا  كننده به مركز حتقيقاتى انابرورى يزد كه طىنفر از مردان مراجعه 40تعداد 
گرم   50هفته حتت درمان اب  8)انابرورى شديد( داده شده بود، وارد مطالعه شدند. اينها به مدت  OATتشخيص

منونه حاضر به اجنام آزمايش جمدد بعد از مصرف آب اانر شدند و مقايسه  4آب اانر روزانه قرار گرفتند وىل فقط 
 مورد حتليل قرار گرفت. spssافزارها حتت نرمبود و داده clinical trialام شد. روش اجنام حتقيقاپرامرتهاى اسپرم اجن

 ها:ايفته

 29، 63و بعد از مصرف  7، 25 7، 32ها در دو گروه نشان داد كه مورفولوژى در گروه قبل از مصرف ايفته
75 ،27(p 0 ,62بود وىل در اپرامرت حركت و تعداد هببودى در اپ ) رامرتهاى سيمن مشاهده نشد. در اپرامرت تعداد

( بود و در حركت نيز قبل از p 0 ,66)43، 00 25، 52و بعد از مصرف  40، 75 25، 57قبل از مصرف 
 ( مشاهده شد.p 0 ,72)25، 75 15، 19و بعد از مصرف  34، 75 28، 70مصرف 

 گريى:نتيجه

ب اانر اثر سوئ بر اپرامرتهاى اسپرم نداشته و ابعث هببودى دهد كه مصرف آنتايج اين مطالعه پژوهشى نشان مى
 توان به اتثري آنىت اكسيداىن آب اانر دست ايفت.تر مىشود. لذا اب حتقيقات گسرتدهوضعيت مورفولوژى اسپرم مى

 هاى كليدى:واژه

 آنىت اكسيدان، آب اانر، اسپرم، انابرورى
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 مقدمه:

ابشد وىل در ابشد. اين درخت بومى مشرق زمني مىمى punicaceaeaدرخت اانر درخت كوچكى از خانواده
 مناطقى مانند كشورهاى مديرتانه، آفريقا، هند، چني، روسيه و
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ه شده است و در احاديث و رواايت متعددى رويد. انم اانر ابرها در قرآن آوردهاى اايالت متحده مىبعضى قسمت
ابشد كه هر دو حاوى % شامل دانه مى20% از اانر شامل آب و 80(. تقريبا 1توصيه به مصرف آن شده است )

ابشد كه اب ها مىهاى حملوىل مانند آنتوسياينن و اتننابشد. از تركيبات بسيار مهم اانر پلى فنولخواص زايدى مى



دى مانند خواص آنىت اكسيداىن ابعث كاهش ضايعات آترواسكلروتيك، كاهش فشار و چرىب هاى متعدمكانيسم
چنني اين ميوه ارزمشند داراى خواص آنىت ابكرتايل، شود. همخون، هببود سالمت پوست و ضايعات دهان و دندان مى

كلون، تومورهاى پوسىت   ابشد. در مطالعات متعدد به خواص ضد سرطان پوست، پستان،آنىت ويرال و ضد كرمى مى
هاى اجنام شده به اثرات مفيد اين ماده بر انابرورى مردان پرداخته ( تعداد كمى از پژوهش2و ... اشاره شده است. )

ترين (. آانليز سيمن يكى از مهم3هاى انابرور فاكتور مردانه است )% زوج50است. علت انابرورى در تقريبا 
مردان است كه شامل اپرامرتهاى حجم، ظاهر، ويسكوزيىت، غلظت، حركت و شكل  آزمايشها براى بررسى انابرورى

هاى مايع انزال براساس وضعيت ( منونهWHO(. طبق دستورالعمل سازمان هبداشت جهاىن)4ابشد )اسپرم مى
هاى (. منونه5اند )دسته تقسيم شده 9اپرامرتهاى اسپرم )تعداد، حترك، مرفولوژى( به 

ليرت ميليون اسپرم در هر ميلى 20شود كه داراى حد اقل هاىي اطالق مى( به منونهNormozoospermicطبيعى)
% ابشند. براى كاهش در تعداد اسپرم هر منونه 30% و مرفولوژى طبيعى 50مايع انزال اب حترك پيشرونده 

" به كار برده  Terato" و" Asthenoهاى"" و كاهش در حترك و مرفولوژى آن به ترتيب واژه Oligoواژه"
 شود.مى

 oligoastheno (OATهنگامى كه يك منونه دچار اختالل در هر سه مورد فوق ابشد، اصطالح)
teratozoospermia ها معموال از پتانسيل ابرورى در حد بسيار اپيني برخوردارند گونه منونهرود. اينبه كار مى

(5 ،6.) 

 Reactive Oxygenهاى آزاد اكسيژن)دهد كه راديكال قرار مىفاكتورهاى متعددى ابرورى مردان را حتت اتثري
Species.يكى از اين فاكتورهاست )ROS هاىبه وسيله پروسه 
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ابشد كه در وقايع بيولوژيكى مى ROSشود. اسپرم طبيعى قادر به توليدفيزيولوژيك و اپتولوژيك خمتلفى توليد مى
تواند تواانىي مى ROSو ... دخالت دارد. به عالوه سطوح كم hyper activationد واكنش آكروزوم،مانن

( و اين تواانىي در موارد اختالل فانكشن اسپرم 8و  7اسپرماتوزوآ انساىن را براى اتصال اب زوانپالسيدا افزايش دهد )
طور واضح در اپتوژنز انابرورى مردان موثر است، مطالعات اندكى وجود سطوح به ROSايبد. اگر چهافزايش مى

(. 10، 9ابشد )در ارتباط اب كاهش اپرامرتهاى سيمن مى ROSدهد. سطحرا در افراد ابرور نشان مى ROSاپيه
دارى وجود م رابطه معىنو اتثري آن بر روى اپرامرتهاى اسپر  ROSدهنده اين نكته است كه بني مقاديراين نتايج نشان

هاى اكسيژن و هببود توانند در كاهش راديكالدارد. تركيبات اتنني موجود در آب اانر اب مهار پراكسيداسيون ليپيد مى
هاى اپرامرتهاى اسپرم دخيل ابشند. اب توجه به مطالعات اجنام شده در مركز انابرورى يزد در ارتباط اب اتثري راديكال

جود در مايع سيمن بر انابرورى مردان و مطالعه ديگرى در مورد اتثري مثبت مصرف آب اانر در هببود آزاد اكسيژن مو 



اپرامرتهاى اسپرم منونه حيواىن )موش(، هدف ما از اجنام اين حتقيق بررسى اثر مفيد ماده آنىت اكسيداىن مانند آب اانر 
 ابر بود.( براى اولنيOATرى شديد)در هببود اپرامرتهاى اسپرم منونه انساىن مردان اب انابرو 

 ها:مواد و روش

در آزمايشگاه اندرولوژى مركز انابرورى يزد اجنام گرفت  1386هاى انزاىل: اين مطالعه از فروردين ات آابن سال منونه
آهنا  كننده به مركز حتقيقاتى انابرورى يزد كه طى آزمايش آانليز مايع سيمن براىنفر از مردان مراجعه 40تعداد 

به صورت تعداد اسپرم كمرت  OATهاى)انابرورى شديد( داده شده بود، وارد مطالعه شدند. منونه OATتشخيص
% تعريف شدند اينها به 50% و حركت پيشرونده كمرت از 30ليرت سيمن، مرفولوژى كمرت ميليون در هر ميلى 20از 

منونه حاضر به اجنام آزمايش جمدد بعد از  4رفتند وىل فقط گرم آب اانر روزانه قرار گ  50هفته حتت درمان اب  8مدت 
 مصرف آب اانر شدند و مقايسه
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بود و اطالعات بدست آمده اب استفاده از  clinical trialاپرامرتهاى اسپرم اجنام شد. روش اجنام حتقيق
 و مورد حتليل قرار گرفت. اپنزده به كامپيوتر وارد شد SPSSافزارنرم

 نتايج:

 29، 63و بعد از مصرف  7، 25 7، 32ها در دو گروه نشان داد كه مورفولوژى در گروه قبل از مصرف ايفته
75 ،27(p 0 ,62 بود وىل در اپرامرت حركت و تعداد هببودى در اپرامرتهاى سيمن مشاهده نشد. در اپرامرت تعداد )

( بود و در حركت نيز قبل از p 0 ,66)43، 00 25، 52و بعد از مصرف  40، 75 25، 57قبل از مصرف 
 ( مشاهده شد.p 0 ,72)25، 75 15، 19و بعد از مصرف  34، 75 28، 70مصرف 

 گونه اانر[:شيمياىي اپنزده -حبث ]خصوصيات فيزيكو

( و آب آهنا بررسى شد. آورى شده از مركز حتقيقات اانر يزدگونه اانر )مجعشيمياىي اپنزده -خصوصيات فيزيكو
گرم( دو   100گرم/   4، 14 -8، 65گرم( و گلوكز )  100گرم/   4، 00 -8، 03مشخص گرديد كه فروكتوز )

ويژه ساكارز و مالتوز، مشاهده نشد. كه عمال در متام واريته ها هيچ دى ساكاريدى، بهمنوساكاريد عمده بوده درحاىل
طور به Mgو Ca ,Na ,K، مقادير ICPاده از طيف سنج نشر امتىگريى شده، اب استفدر بني عناصر اندازه

ها بود. به عالوه، متوسط ( آب ميوهCd Pb ,Zn ,Fe ,Cu ,Mnمعنادارى بيشرت از بقيه عناصر معدىن)
 0، 42 -2، 05گرم،   100ميلى گرم در  0، 08 -0، 47به ترتيب  Ph SSA ,TAغلظت ويتامني ث،

(. اانر منبع غىن 16بود ) 3، 05 -4، 08درجه بريكس و  18، 3 -12، 1گرم در ليرت،   5، 3 -1، 4درصد، 



هاى قابل حل در آب مانند پونيكالني، ها مانند دلفينيدين، پالرگونيدين و اتننيها شامل آنتوسياننيپلى فنول
 (11ابشد. )دهد، مى% از خاصيت آنىت اكسيداىن آن را تشكيل مى92نكوالگني كه پدو 

ابشد و انابرورى اب علل مردانه تقريبا نيمى از اين موارد زا در زندگى زوجها مىانابرورى يكى از مهمرتين عوامل اسرتس
% از 42ات  25هاى سيمن ونهدر من ROS(. از آجنائى كه طبق حتقيقات اخري افزايش سطح3دهد )را تشكيل مى

عنوان يك عامل بسيار مهم در اختالل عملكرد اسپرم ( بهROSافراد انابرور وجود دارد، راديكاهلاى آزاد اكسيژن)
 شناخته شده اند. اگر چه اين راديكاهلا در بسيارى از فعاليتهاى فيزيولوژيكى اسپرماتوزوآ دخيل هستند،
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گردد. درجه آسيب اسرتس اسپرم و درنتيجه آپوپتوزيز و مرگ سلوىل مى DNAافزايش بيش از حد آهنا ابعث ختريب
بلكه به مدت مواجهه و فاكتورهاى خارجى مانند فشار اكسيژن، دما و ...  ROSاكسيداتيو نه تنها به مقدار

و  axonemalربوط به كاهش فسفريالسيون پروتئني( اتثري راديكاهلاى اكسيژن بر كاهش حركت م8بستگى دارد. )
 (.10شوند )حتركى اسپرم است كه هر دو منجر به كاهش تواانىي الزم براى تركيب اسپرم اب اووسيت مىىب

مثبت در مقايسه اب افراد اب  ROS، درصد آپوپتوز در بيماران اب Mustafaمهچنني در مطالعه گروه حتقيقاتى
 ROSمنفى بيشرت بود. اختالالت اپرامرتهاى اسپرم در افراد اب ROSال و نيز بيماران اباپرامرتهاى سيمن نرم

 (12مثبت بيشرت از افراد اب اپرامرتهاى اسپرم نرمال گزارش شد )

توان به كاهش آنىت اكسيداهنا اشاره كرد. پالمساى سيمن از فاكتورهاى موثر ديگر در افزايش ميزان راديكاهلاى آزاد، مى
هاى آنزميى شامل سوپر اكسيد دمسواتز، كااتالز، گلواتتيون پراكسيداز و يك سرى آنىت يك سرى آنىت اكسيدانحاوى 

آنىت  C(. ويتامني13ابشد )، پريوات، گلواتتيون و كارنيتني مى E ,Cهاى غري آنزميى مانند ويتامنياكسيدان
دهد و ظرفيت آنىت اكسيداىن را تشكيل مى% 65اكسيدان اصلى در پالمساى سيمن فرد ابرور است كه حدود 

در مطالعات  ROSبرابر پالمساى خون است. اثرات آنىت اكسيداهنا روى سطح 10غلظت آن در پالمساى سيمن 
و گلواتتيون  Eدر تركيب اب ويتامني Cمصرف ويتامني Agarwalخمتلفى مورد حبث قرار گرفته است. طبق مطالعه

دهد. در حتقيقات ديگرى نيز اتثري اسپرم بوسيله اسرتس اكسيداتيو را كاهش مى DNAطور قابل توجهى آسيببه
اى كه ما در مركز ( اب توجه به مطالعه14اثبات شده است ) ROSو كارنيتني در كاهش ميزان Eو Cويتامينهاى

اجنام دادمي آب اانر نه تنها اثر سوئى بر اپرامرتهاى اسپرم نداشته  OATانابرورى يزد بر روى گروه مردان انابرور ))
است بلكه ابعث هببودى مورفولوژى اسپرم شده است. مطالعاتى در زمينه اثرات مفيد آب اانر بر انابرورى مردان 

 اتكنون اجنام نشده است وىل بر روى رهتا نتايج مشابه به دست آمده است به
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روى رت اجنام شد، مصرف آب اانر  2008و مهكارانش در سال  TURKاى كه توسططور مثال در مطالعه
خبشد و تعداد هاى مسينفر و حركت اسپرم را هببود مىهاى اسپرماتوژنيك، قطر لولهغلظت اسپرم، غلظت سلول

آنىت اكسيداىن در مايع سيمن و پالمساى رهتا مشاهده شده  دهد و هببود فعاليت آنزميىهاى ابنرمال را كاهش مىاسپرم
 (.15است )

عالوه بر موارد ذكر شده و اثر مفيد اانر بر انابرورى مردان در مطالعات متعددى به اثرات ديگر اانر اشاره شده 
اسيون ماكروفاژ و پراكسيد LDLهاى آزاد اكسيژن ابعث مهار اكسيداسيون ليپوپروتئنياست. اانر اب كاهش راديكال

ها( روزانه براى دو هفته مول از فنولميلى 1، 5ميلى ليرت ) 50اى مصرف شود. در مطالعهليپيد و آترواسكلروز مى
% در فشارخون سيستوليك 5% در آنزمي مبدل آنژيواتنسني و كاهش 36در بيماران اب فشارخون ابال ابعث كاهش 

% كاهش فشارخون سيستوىل 21الاين به تنگى شراين كاروتيد حاكى از چنني در مطالعه ديگرى در مبتشود، هممى
 (.16بعد از يك سال مصرف آب اانر بود )

در دانشگاه علوم پزشكى شهيد هبشىت توسط گلنب سهراب و مهكاران اجنام شد  1386اى كه در سال در مطالعه
طور خون سيستوىل و فشارخون دايستول بههفته ابعث كاهش فشار  6ليرت آب اانر به مدت ميلى 200مصرف روزانه 

 (.17دارى شد )معىن

و هايپر  2هفته در افراد مبتال به دايبت اتيپ  8گرم روزانه آب اانر براى   40در مطالعه ديگرى مصرف روزانه 
گليسرييد را كاهش داد وىل در سطح ترى LDLطور قابل توجهى سطح كلسرتول ومرد( به 8زن و  14ليپيدمى )

 ابشد.تغيريى اجياد نشد. هببود استئوپروز و افسردگى در زانن ايئسه از ديگر اپرات مفيد اين ماده مى HDLو

ها در مطالعات خمتلفى به كاهش نرخ سرطان پروستات، مثانه، كليه، ريه، ركتوم، كلون و پستان در اثر اپيدميولوژيست
 د.اكسيداىن مانند اانر پى بردنمصرف رژمي غذاىي حاوى آنىت
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و  saccharonyces cerevisiaeو استاف اورئوس و Ecoliاثرات آنىت ابكرتايل آن شامل ابسيلوس سرئوس،
هاى استاف مقاوم به مىت سيلني نيز موثر شناخته شده است. اين ميوه اب اثر روى ابشد و در عفونت.. مى

ابشد. نيز موثر مى 1شود و در درمان هرپس سيمپلكس اتيپ مى HIV 1 ,3 Bابعث مهار CD 4رسپتورهاى
(18) 

توان به اتثري آنىت اكسيداىن آب اانر دست ايفت و از اين ميوه تر مىاب توجه به مطالب گفته شده اب حتقيقات گسرتده
 طور موثر در درمان بيماريهاى خمتلف استفاده كرد.قرآىن به

 منابع



 400، ص: 3قرآن و طب، ججمموعه مقاالت 

اى خمتلف  رهشيمياىي اان - حمسن، فدوى ابو الفضل، عزيزى حممد حسني. بررسى تركيب فيزيكوبرزگر بفروىي -16
 -9(: 2) 1؛ 1383( ايران جمله علوم و صنايع غذاىي اپييز Punica granatum Lكاشته شده در يزد.).

14. 
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  قرائت قرآن بر ميزان افسردگى بيماران اسكيزوفرىنأتثري

1016وحيد قنربى
 

 چكيده

. اين حتقيق وده استبرنيك هدف اين مطالعه تعيني اتثري خواندن گروهى قرآن بر ميزان افسردگى بيماران اسكيزوف
هاى نگهدارى خبشه در نفر از بيماران اسكيزوفرنيك ك 20آزمون اب گروه كنرتل، در ميان آزمون پسبصورت پيش

خاب و سپس رتس انتگريى در دسابشند، اجنام گرديد. بيماران بصورت منونهبيمارستان روانپزشكى رازى بسرتى مى
رائت قرآن بصورت گروهى جلسه ق 12بطور تصادىف در دو گروه شاهد و مورد قرار گرفتند. افراد گروه آزمون در 

ود. جتزيه بدگى يك افسر  اى درايفت نكردند. ابزار سنجش پرسشنامههكه گروه شاهد هيچ مداخلشركت كردند درحاىل
ار دتفاوت معىن  %95ن ات آآزمون و پس از ها نشان داد كه ميان منره افسردگى بيماران گروه جتربه پيشو حتليل داده

 كه اين تفاوت در ميان منرات گروه شاهد مشاهده نگرديد.وجود داشت درصورتى

ظر آمارى موجب  ابشند، از نىماده از امور معنوى در بيماران اسكيزوفرنيك كه بطور طوالىن بسرتى گريى: استفنتيجه
 رار گريد.قيماران بسرتس ابيست چنني امكاانتى در خبش در ددار منرات افسردگى شده است بنابراين مىكاهش معىن

 هاى كليدى:واژه

 مذهىبدرماىن، اعمال افسردگى، اسكيزوفرنيك، معنويت

 مقدمه:

تواند منجر به اختالل در چند بعد كننده، غالبا يك بيمارى مزمن است كه مىعنوان يك بيمارى انتواناسكيزوفرىن به
سازد و معموال قبل از سن بيست و پنج درصد از مجعيت را مبتال مى 1از عملكرد فرد شود. اين بيمارى تقريبا 

                                                           
 (. دانشجوى كارشناسى ارشد روانپرستارى، دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى.1)  1016

Email: zarinkoh@ gmail. com 



نفر و  1000در هر  0 /4 -0 /2(. بروز ساليانه اسكيزوفرنيا 1ايبد )ىشود و متام عمر دوام مسالگى شروع مى
 شيوع آن در

______________________________ 
 (. دانشجوى كارشناسى ارشد روانپرستارى، دانشگاه علوم هبزيسىت و توانبخشى.1)
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اند هاى بيمارستاهناى رواىن را اشغال كردهدرصد از ختت 50(. اين بيماران حدود 2درصد است ) 1يبا زندگى تقر 
(1) 

يكى از خصوصيات خلقى اين بيماران حاالت افسردگى است كه انشى از خصوصيات روانپريشى و پيامد يك دوره 
سردگى پس از روانپريشى در اسكيزوفرنيا درصد بيماران اسكيزوفرنيك به اختالل اف 25ابشد، حدود روانپريشى مى

(. از عوامل خطر ساز عمده براى خودكشى بني اين بيماران وجود عالئم افسردگى است حدود 3شوند )دچار مى
درصد اين  15ات  10كنند و ابر در طول عمر خود اقدام به خودكشى مىدرصد اين بيماران حد اقل يك 50

( مهچنني بيماران اسكيزوفرنيك بسرتى در خبش هاى بيمارستاىن عالوه بر حتمل 3. )مريندبيماران در اثر خودكشى مى
هاى هراس آور آن اب دورى از خانواده و بستگان و اجتماع نيز روبرو رنج بيمارى و واكنش به اين بيمارى و نشانه

تواند در بروز ين وضعيت هم مىسازد درنتيجه اهاى هبنجار انساىن حمروم مىشوند كه اين عامل آانن را از متاسمى
 (.4هاى افسردگى اين بيماران موثر ابشد )نشانه

(. 3بنابراين اب توجه به داليل فوق، رفع افسردگى در بيماران اسكيزوفرنيك ابيد در روند درماىن آهنا منظور گردد )
و  4شود )گريى مىى چشمدرماهناى جسمى و بطور عمده درماهناى داروىي هرچند در اكثريت بيماران سبب هببود

ابشد ( چراكه عود جمدد عالئم و قطع روند درمان هنوز زايد مى4تواند مهه نيازهاى آانن را برآورده كند )( اما منى5
هاى توانند موجب تشديد نشانه( مهچنني اب در نظر گرفنت اين احتمال كه داروهاى ضد افسردگى رايج مى5)

هاى درماىن ديگر براى درمان و توانبخشى رواىن ( استفاده از شيوه3رنيك گردند )روانپريشى در بيماران اسكيزوف
 (.3، 4اجتماعى اين بيماران ضرورت دارد )



درماىن درماىن، خانوادهروهىن، گدرماهناى رواىن اجتماعى خود شامل آموزش مهارهتاى زندگى، رفتاردرماىن، شناخت درما
 (.2ابشد )ها مىدرماىنو انواع روان

ت رواىن اء مشكالر احينقش مذهب بعنوان يك منبع درك معنا و اميدوارى براى مشكالت بعنوان يك عامل اصلى د
 ( مذهب اي معنويت مشابه تعداد زايدى از6مشخص گرديده است )

 403، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هاى سيستماتيك بطور منسجم گزارش  بررسى (7دهد )عوامل فرهنگى روند بيماريهاى رواىن را حتت اتثري قرار مى
( معنويت اب  5، 8ست )راه اهاى مذهىب معنوى اب پيامدهاى قابل قبوىل در سالمىت مهاند كه به كارگريى جنبهكرده

(. و 9 ،8ارد )دثبىت ماشتهاىي عصىب ارتباط كاهش عالئم افسردگى، اضطراب، اعتياد، پيشگريى از خودكشى، ىب
 (.9عملكرد و بطور كلى زندگى ساملرت ارتباط مستقيم دارد ) برعكس اب ارتقاء

كننده در ارتباط اب شگريىتواند يك اثر پياند كه مذهب و اعمال مذهىب مىمهچنني تعدادى از مطالعات نشان داده
زا اسرتسهاى جه اب موقعيتعنوان يك عامل مثبت در زمان موا(. و به7، 10تواند داشته ابشد )اختالالت رواىن مى

 (.7كند )هاى ديگرى جهت انطباق اجياد مىكند و روشعمل مى

رواىن و هم در  ختالالتاز ا به مهني منظور اخريا بعضى از روانشناسان و روانپزشكان به نقش مذهب هم در پيشگريى
ه نوعى اى وجود دارد كالعادهخارقى (. آانن بر اين ابورند كه در اميان به خدا نريو 11، 12اند )درمان آهنا توجه منوده

 (.12خبشد )قدرت معنوى به انسان ديندار مى

يونگ معتقد است كه مذهب اپيگاه بسيار حمكمى در مقابل مشكالت، مصائب و حمروميت هاى زندگى است 
( در مطالعه 11كند كه بدون شك اميان موثرترين درمان اضطراب است )بيان مى 1017( ويليام جيمز11، 13)
و مهكاران بر روى بيماران اسكيزوفرنيك اجنام دادند، دو سوم از بيماران اسكيزوفرنيك بيان كرده بودند كه  1018ورسب

هاى مذهىب شامل مناز خواندن، (. فعاليت14ابشد )معنويت جزء بسيار مهم اي حىت ضرورى در زندگى روزمره آهنا مى
تب مذهىب نشان داده است كه اثرات حفاظىت در مقابل شركت در اعمال مذهىب و خواندن كتاب مقدس و ساير ك

 (.9اى از بيماريها از مجله بيماريهاى رواىن دارد )طيف گسرتده

اهش ك موجب  مذهىب اند كه داشنت عقايد مذهىب و شركت در مراسماز سوى ديگر مطالعات فراواىن نشان داده
 ن، ساملندان،افسردگى و اضطراب در ميان افراد خمتلف از مجله دانشجواي
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و  1384(. مهچنني مطالعات فالحى )8، 6، 14 -17گردد )بيماران مبتال به سرطان و ايدز، اسكيزوفرىن مى
( در بررسى اثرات 1381و  1380مطالعات فدائى )( و 2درماىن و شعردرماىن )( در بررسى اثر تفريح1386

هاى غري داروىي بر درمان مشكالت بيماران اسكيزوفرنيك ( مهگى مويد اتثري شيوه3، 4هاى كمدى )نقاشى و فيلم
(. مهچنني اب توجه به كمبود مطالعات در زمينه بررسى اتثري قرآن در بيماران اسكيزوفرنيك، اسن مطالعه اب 2ابشد )مى

 بررسى اثر اتثري قرائت گروه قرآن بر ميزان افسردگى اسكيزوفرنيك اجنام گرديد. هدف

 روش بررسى:

ابشد كه اب انتخاب و تقسيم آزمون و داراى گروه كنرتل مىآزمون پسجترىب از نوع پيشاين پژوهش يك مطالعه نيمه
ها شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافيك و دادهبيماران در دو گروه مداخله و شاهد اجنام گرديده است. ابزار گردآورى 

هاى ديگر روانپزشكى ابشد. پرسشنامه افسردگى بك اب سنجش ابليىن افسردگى و خودسنجىافسردگى بك مى
هاى غرىب و نيز در معيارايىب ترمجه ابليىن بسيار مهبستگى مثبت ابالىي دارد. رواىي پرسشنامه افسردگى بك در بررسى

حد  10ماى منره برش براى تشخيص شدت افسردگى اب پرسشنامه مذكور به اين شرح است: كمرت از ابال است. راهن
 -30افسردگى متوسط ات شديد و منره  29ات  19افسردگى خفيف ات متوسط، منره  18 -10اقل افسردگى، منره 

 (.3دهد )افسردگى شديد را نشان مى 63

 روش پژوهش:

هاى مزمن بيمارستان روانپزشكى رازى بود كه پس از بررسى بسرتى در خبش جامعه پژوهش شامل متامى بيماران
ماندگى ذهىن، كروالل بيماران از نظر معيارهاى ورود و خروج به مطالعه )داشنت حد اقل مدرك سيكل، نداشنت عقب

بيماران  نبودن، نبودن در مرحله حاد بيمارى، مسلمان بودن، نداشنت هذاين مذهىب( و كسب رضايت شفاهى از
هاى مزمن انتخاب شدند سپس پرسشنامه افسردگى بك نفر از بيماران بسرتى در خبش 20جهت شركت در مطالعه، 

توسط خود بيماران اب حضور پژوهشگر در كنار بيمار تكميل گرديد سپس افراد بطور تصادىف به دو گروه مداخله و 
 ته قرائت قرآن يك روز در ميان اجنام گرديد كه درجلسه يك ساع 12شاهد تقسيم شدند. و براى گروه مداخله 
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شده هم هاى قرائتگرديد و سپس ترمجه فارسى سورههاى جزء سى قرآن توسط خود بيماران قرائت مىجلسات سوره
كردند. پس از امتام مداخله شد و سپس افراد در مورد برداشت خود از معناى آايت قرائت شد حبث مىخوانده مى

جمددا پرسشنامه افسردگى توسط خود بيماران اب راهنماىي پژوهشگر تكميل گرديد. و براى حتليل نتايج هم از آزموهناى 
 آمارى كلموگرف امسرينف، لوين و تى زوج مستقل استفاده شد.

 نتايج:

 نتاجيى كه از اين حتقيق بدست آمد عبارتند از:

كننده در اين پژوهش مرد بودند، و متام اين افراد تشخيص أتييد شده بيماران اسكيزوفرنيك داشتند كه متام افراد شركت
 46، 55كننده در اين پژوهش هاى نگهدارى بيماران مزمن رواىن بسرتى بودند. ميانگني سىن افراد شركتدر خبش

د كه اختالف آمارى از اين حلاظ ابهم بو  46، 5و در گروه آزمون  46، 6بود كه اين ميانگني در گروه آزمون 
 نداشتند.

 دهد.كننده در اين پژوهش را نشان مىميانگني سىن افراد شركت 1جدول مشاره 
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گر اين دهد كه بيانكننده در اين پژوهش نشان مىهاى خمتلف سىن را در افراد شركت: توزيع فراواىن گروه1منودار مشاره 
 سال داشتند كه در رده ميانساىل قرار دارند. 60 -40كننده در اين حتقيق بني ابشد كه بيشرتين تعداد افراد شركتمى

 هاى خمتلف سىنها در گروه: فراواىن سن آزمودىن1منودار 

 : فراواىن وضعيت اتهل آزمودنيها2منودار مشاره 

دهد. كه اين منودار بيانگر اين است  شركت كننده در اين حتقيق را نشان مى: فراواىن وضعيت اتهل افراد 2منودار مشاره 
 اند.اى از ازدواج قبلى نداشته% از اين افراد جمرد هستند و هيچ سابقه80كه 
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كننده مدرك از افراد شركت درصد 45دهد كه كننده در اين حتقيق را نشان مى: سطح حتصيالت افراد شركت3منودار 
 حتصيلى ديپلم داشتند.

سال  10 -5دهد، بيانگر اين است كه بيشرت افراد بني : مدت زمان بسرتى افراد شركت كننده را نشان مى4منودار 
 اند.اند و از روند معمول زندگى در اجتماع دور بودهدر بيمارستان بسرتى بوده
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انگر دهد، كه بيوه شاهد و آزمون نشان مىها در بني دو گر را براى كنرتل تساوى واراينس t -test: آزمون2جدول 
 ت.داشته اسعىن دارى نميانگني منرات افسردگى دو گروه پيش از مداخله ابهم تفاوت م p >5000اين است كه اب

 ها منرات افسردگىبراى كنرتل تساوى ميانگني t -test:2جدول 

دهد. منره ا نشان مىمستقل است كه مقايسه منرات افسردگى دو گروه آزمون و شاهد ر  t: آزمون آمارى3جدول 
از نظر  بود كه 23، 5اخله بود و منره افسردگى گروه آزمون پيش از مد 23، 6افسردگى گروه شاهد پيش از مداخله 

دگى گروه آزمون ره افسر دهد كه مندارى را ابهم نداشتند وىل بعد از مداخله آزمون آمارى نشان مىمعىنآمارى تفاوت 
منرات افسردگى در گروه  ابشد كه اين كاهشمى 0 /4كه اين كاهش در گروه شاهد تنها منره كاهش ايفته درحاىل 4

ابشد كه از حلاظ آمارى منره مى 4گروه آزمون كه اين كاهش در  ابشد، درحاىلدار منىشاهد از نظر آمارى معىن
 ابشد.دار مىمعىن
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 ها قبل و بعد از گروه درماىن: مقايسه منرات افسردگى آزمودىن3جدول 

 [تواند اتثري درماىن داشته ابشند.حبث: ]درماهناى غري ارگانيك در بيماران خمتلف مى

ه بهاى درماىن مربوط عاليتند. فتواند اتثري درماىن داشته ابشاهناى غري ارگانيك در بيماران خمتلف مىبطور كلى درم
ايج به دست شد. نتاباشته توانند در درمان و توانبخشى بيماران اتثري ددخيل كردن اعمال و عقايد مذهىب هم مى

بعد از  مداخله گروه  ز مقياس افسردگى بك دردهد كه ميانگني منرات كسب شده اآمده از اين مطالعه نشان مى
اوت در بني اين تف چننيجلسات قرائت قرآن بصورت گروهى تفاوت معنادارى را اب منرات قبل از مداخله دارد. مه

اند كسان بودهيشرايط  ساير منرات بعد از مداخله گروه آزمون و شاهد وجود دارد. و از آجناىي كه هر دو گروه در
 اتثري را به قرائت گروهى قرآن نسبت داد. توان اينمى

( كه به بررسى ارتباط بني 2008( و يوهانسن )2008) 1019اب توجه اب نتايج ذكر شده اين نتايج در حتقيق گونرمن
(. مهچنني نتايج اين حتقيق اب نتايج 18، 19اتثري مشاركت مذهىب بر ميزان افسردگى پرداخته بودند شباهت دارد )

( كه نشان داده بودند آواى قرآن بر كاهش عالئم حياتى و 1382( و ايلدر اابدى )1377ت )حتقيقات نيكبخ
 (22، 20گريند شباهت دارد )اضطراب در كساىن كه حتت اعمال جراحى قرار مى
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( كه به بررسى آواى قرآن بر ميزان افسردگى بيماران بسرتى در خبش اعصاب و روان 1384)مهچنني اب نتايج جابرى 
شود كه در عنوان يك شيوه غري داروىي حمسوب مى(. مهچنني اين روش درماىن به21بسرتى بودند مشاهبت داشت )

، 1382( فداىي )1386توانبخشى رواىن اجتماعى بيماران اسكيزوفرنيك موثر است اب نتايج حتقيقات فالحى )
 (.4، 2، 3( مشاهبت دارد )1383

دهند و مهچنني هزينه بنابراين اب توجه به اينكه عمده بيماران بسرتى درازمدت را بيماران اسكيزوفرنيك تشكيل مى
ارند فرساى بيمارى گرفتهاى طاقتگردد. بعالوه اين افراد عالوه بر اينكه به نشانهزايدى صرف نگهدارى اين افراد مى

ابيست رنج دورى از خانواده و آشنااين و بستگان و جامعه را حتمل كنند. كه در حقيقت مهه اين عوامل آانن پس مى
روند تفاوتى پيش مىشوند و در هنايت بسوى افسردگى و ىباز مدتى دچار انزوا اجتماعى و احساس سرخوردگى مى

اى عاىل بيماران و در مسري افزايش كيفيت زندگى آانن صورت  رو هر اقدامى كه در جهت توجه به نيازه(. ازاين3)
 (.4هاى جسمى امهيت دارد )عنوان مكمل درمانگريد به

هاى مذهىب )مانند قرائت قرآن، مسافرت به مكاهناى مذهىب( به عنوان يك منبع درك معنا و بنابراين استفاده از فعاليت
 ر احياء مشكالت رواىن مشخص گرديده است.اميدوارى براى مشكالت بعنوان يك عامل اصلى د

( استفاده از منونه در دسرتس كه اين از قابليت تعميم نتايج 1هاى روبرو بودمي البته در اين پژوهش ما اب حمدوديت
( مهچنني نبودن  4( استفاده از جنس مرد در اين پژوهش 3كننده در حتقيق ( كم بودن تعداد افراد شركت2كاهد. مى

اى مقايسه نتايج آن اب گروه حاضر ات اينكه بتوان اب قطعيت بيشرتى اين نتايج را به قرائت گروهى قرآن گروهى بر 
 نسبت داد.

 تقدير: تقدير و تشكر از كليه پرسنل بيمارستان روانپزشكى رازى كه حمقق را در اجنام اين پژوهش ايرى منودند.
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 اتثري آواى قرآن كرمي بر افسردگى و اضطراب

1020حممد آقاجاىن
 

 چكيده

بيانگر  فلمطالعات خمت بشر است.امروزه افسردگى و اضطراب از شايعرتين اختالالت رواىن و معضل عمومى زندگى 
يران اشوند. در مى صد ميليون بيمار مبتال به افسردگى تشخيص دادهآن است كه هر سال در دنيا حد اقل يك

رصد بيماريهاى رواىن را د 45ات  35افسردگى، پس از سوانح و حوادث و بيماريهاى قلىب شايعرتين بيمارى است و 
امعه جافراد  روان ترين عوامل هتديدكننده سالمتند. اين اختالالت از مهمدهافسردگى و اضطراب تشكيل مى

 گذارد.هاى خمتلف زندگى نريوى انساىن كارآمد مىابشد كه اتثريات سوئى بر جنبهمى

                                                           
 (. كارشناس ارشد روانپرستارى.1)  1020
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شوند. از روند به دو دسته داروىي و غري داروىي تقسيم مىهاىي كه در درمان افسردگى و اضطراب به كار مىروش
درماىن است. يكى از انواع موسيقى، موسيقى انشى از تالوت قرآن كرمي است كه غري داروىي موسيقى هاىروش

ترين عنوان يكى از ابشكوهعنوان يك موسيقى عرفاىن دلپذير اب خواص ويژه و ملودى و ريتم خمصوص به خود، بهبه
ى قرآن كرمي بر مواردى چون اضطراب قبل از ابشد. در مطالعات خمتلفى اتثري آواابعاد اعجاز قرآن كرمي مطرح مى

اعمال جراحى، روشهاى تشخيصى و درماىن، افسردگى، تنيدگى و سالمت روان مورد بررسى و أتييد قرار گرفته است. 
در اين مطالعه اتثري آواى قرآن كرمي بر اختالالت رواىن شامل افسردگى و اضطراب مورد بررسى قرار گرفته و نتايج 

 هاى اسالم وارد منوده است.مطالعات كيفى و جترىب در اين زمينه را اب اتكيد بر آموزهبسيارى از 

 هاى كليدى:واژه

 آواى قرآن كرمي، افسردگى، اضطراب

______________________________ 
 (. كارشناس ارشد روانپرستارى.1)
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 مقدمه:

امروزه افسردگى و اضطراب از شايعرتين اختالالت رواىن و معضل عمومى زندگى بشر است. مطالعات خمتلف بيانگر 
شوند. در ايران صد ميليون بيمار مبتال به افسردگى تشخيص داده مىآن است كه هر سال در دنيا حد اقل يك

درصد بيماريهاى رواىن را  45ات  35قلىب شايعرتين بيمارى است و افسردگى، پس از سوانح و حوادث و بيماريهاى 
ترين عوامل هتديدكننده سالمت روان افراد جامعه (. اين اختالالت از مهم1دهند )افسردگى و اضطراب تشكيل مى

 گذارد.هاى خمتلف زندگى نريوى انساىن كارآمد مىابشد كه اتثريات سوئى بر جنبهمى

درصد از كساىن كه در  23برند و ساله اين كشور از افسردگى رنج مى 74ات  18درصد ابلغني  15در كشور آمريكا 
شوند دچار افسردگى هستند. در درصد از كساىن كه در بيمارستان هاى عمومى بسرتى مى 30بيمارستاهناى رواىن و 

سوم آانن از افسردگى رنج د يكدرصد يعىن حدو  36 /5مورد بيمارى در بيمارستان روزبه ايفت شد كه  216بررسى 



دهد و چنني براساس گزارش يوسفى به نقل از دانلپ افسردگى بيش از هر بيمارى ديگر بشر را رنج مىاند. همبردهمى
 (.3و  2ابشد )ها پنج برابر شيوع اسكيزوفرنيا مىشيوع آن در خارج از بيمارستان

ز مردم آن را در زندگى جتربه % ا7 /3الت رواىن است كه تقريبا از طرىف اختالالت اضطراىب يكى از شايعرتين اختال
ختالالت رابر مردان ا% از افراد در طول زندگى اب آن مواجه هستند، زانن دو ب14 /6كنند و در هر حلظه مى

 (.1287ص  2000كنند )ديسكستني اضطراىب را جتربه مى

ميليون نفر در اايلت متحده )يك نفر در ازاء هر چهار  23(، بيش از 1996) 1021براساس گزارشى از براون و ملپا
 46 /6در حدود  1990ابشند. در سال نفر( به اختالالت اضطراىب مبتال مى

______________________________ 
(1.)Brown Lempa  
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است كه در حدود يك نفر  1022مربوط به اختالالت اپنيكهاى درماىن مستقيم و غري مستقيم بيليون دالر صرف هزينه
دهند % مبتالاين را تشكيل مى75دهد و زانن تقريبا نفر را در اايلت متحده به خود اختصاص مى 75از هر 

 (319، ص 2002)ايساك، 

 55گساالن سن % از بزر 19 /8ساله و  54ات  18% بزرگساالن 14 /4% از كودكان و نوجواانن، 13حدود 
 (.1999ابشند )سرويس هبداشىت عمومى، اله به ابال اختالالت اضطراىب مبتال مىس

ال است و زانن بيش از بيليون دالر در هر س 42هاى درماىن اختالالت اضطراىب در اايلت متحده بيش از هزينه
 (.220، ص 1999شوند )گرين برگ و ديگران، مردان اب اين اختالل درگري مى

درصد جامعه ابلغني را گرفتار منوده  10دهنده آن است كه اختالالت رواىن ن هبداشت جهاىن نشانگزارش اخري سازما
درصد و  17 /6سال  15 -24درصد، در گروه سىن  21است. در ايران شيوع اختالالت رواىن در جامعه ابلغني 

در لف مطالعات خمت(. 30، ص 1374درصد گزارش شده است )ابقرى يزدى،  15 /6در گروه حمصل و دانشجو 
درصد گزارش كرده است )ابقرى يزدى،  30 /4ات  12 /75ايران نيز شيوع اختالالت رواىن را در دانشجواين بني 

(. نتايج حاصل از يك 38 -34، ص 1380، دستجردى، خزاعى، 39 -30، ص 1374بواهلرى، پريوى، 
درصد از دانشجواين در زمينه  35د كه كه توسط نور ابال اجنام شد، نشان دا  1378مطالعه ديگر در سال 

                                                           
1021  (1.)Brown Lempa  
1022  (1.)Panic  



 -7دانستند )ص دار و نيازمند كمك مىاپچگى خود را مسئلهاضطراب، ترس از شكست، احساس افسردگى، دست
 (.26 -22، ص 1376ابشد )دادجو، (. مهچنني از مجله مشكالت پيش روى جواانن، اضطراب، افسردگى مى10

هاى سنىت افسردگى و اضطراب داروىي هستند وىل در ساهلاى اخري پژوهشابوجود آنكه بيشرت درماهناى معمول و 
درماىن است اند. يكى از روشهاى غري داروىي موسيقىفراوان سودمندى و كارآمدى تدبريهاى غري داروىي را أتييد كرده

  دلپذير اب خواصعنوان يك موسيقى عرفاىنو يكى از انواع موسيقى، موسيقى انشى از تالوت قرآن كرمي است كه به

______________________________ 
(1.)Panic  
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 ابشد.ترين ابعاد اعجاز قرآن كرمي مطرح مىعنوان يكى از ابشكوهويژه و ملودى و ريتم خمصوص به خود، به

 روش:

اضطراب قبل از اعمال جراحى، روشهاى تشخيصى و در مطالعات خمتلفى اتثري آواى قرآن كرمي بر مواردى چون 
درماىن، افسردگى، تنيدگى و سالمت روان مورد بررسى و أتييد قرار گرفته است. در اين مطالعه اب مرور دقيقى بر متون 

اسالمى، قران و رواايت، اتثري تالوت قرآن كرمي و آواى آن بر سالمت روان و اختالالت رواىن شامل افسردگى و 
هاى چنني نتايج بسيارى از مطالعات جترىب در اين زمينه را اب اتكيد بر آموزهاب مورد بررسى قرار گرفته است. هماضطر 

 اسالم وارد منوده است.

 ها حل شود[:حبث ]اگر خبواهيم دلشوره

ردن است. ها تالوت قرآن و نذر كترين آنها حل شود به چند نكته ابيد توجه كنيم كه مهماگر خبواهيم دلشوره
دارم: اول، صلوات بر حممد و آل حممد )ص(، دوم، حضرت زهرا )س( فرمود در دنياى مشا آن سه چيز را دوست مى

 خواندن قرآن و سوم، كمك به مستمندان و رسيدگى به دردمندان.

د: هركس كه ذكر فرمايبينيم. قرآن مىگويد: اگر قرآن خنوانيم، حتما در آينده مصيبت و بال مىيك حمقق اسالمى مى
 (36شود. )سوره زخرف آيه خداوند را كنار بگذارد حتما شيطان مهراهش مى

 برد. بدبيىن بر دو نوع است؛ بدبيىن به خدا و بدبيىن به انسان.قرآن بدبيىن را از بني مى

 ها ذكر بگوييم ات اين درخت ميوه بدهد و نبايد زود از خداوند اناميد شد.گاهى ابيد سال



كننده و ها كسى است كه به ديگران اميد بدهد. خداوند جبار است، يعىن جربانترين انسانفرمود: فهميده خداوند
 هايش بيشرت است.كند از تعداد نعمتفرمايد: تعداد بالهاىي كه خداوند از ما دور مىدر سوره شورا مى

است، ظاهر آن حكم و ابطن آن علم است. ظاهر  پيامرب اكرم صّلى اّلّل عليه و آله فرمود: براى قرآن ظاهرى و ابطىن
 هاى آنانگيز و ابطن آن ژرف و عميق است. شگفىتآن زيبا و دل
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هاى حكمت است هاى هدايت و مشعلشود، در آن چراغاز مشاره بريون است و غرايب و عجايب آن كهنه منى
(11.) 

 (.12 عليه و آله فرمود: قرآن را درست خبوانيد و در جستجوى شگفىت هاى آن ابشيد )پيامرب اكرم صّلى اّللّ 

هاى قرآن را امام سجاد عليه الّسالم فرمود: خدااي! بر حمّمد و آلش درود فرست، و چنان قرار ده ... ات فهم شگفىت
 (.13نصيب دهلاى ما گرداىن )

عّز و جل، داراى چهار خبش است: عبارت ظاهر، اشاره، لطايف و امام حسني عليه الّسالم فرمود: كتاب خداى 
 (.14حقايق. عبارت ظاهر براى عوام، اشارت براى خواص، لطايف براى اوليا و حقائق براى انبياء است )

امام صادق عليه الّسالم فرمود: قرآن را أتويلى است كه بعضى از آن آمده و بعضى هنوز نيامده است، پس چون 
 (.15ر زمان امامى از امامان واقع شود، امام آن زمان، آن را خواهد دانست )أتويل د

 قرآن، دواى دردها:

اى كه حقيقت آن، اقيانوسى است بيكران كه رسيدن به اعماقش جز براى ائمه هدى عليهم الّسالم ميسر قرآن، نسخه
چنان شفا و ابشد. آنآمساىن و آايتش منىايىب به كنه و ذات اين كتاب نيست و غري از معصومني كسى را توان دست

گويد:" و ما آنچه از قرآن اش خود درابره آن چنني مىآرامشى در هناد اين حتفه آمساىن هنفته است كه آفريننده
 (82فرستادمي، شفاء و رمحت براى اهل اميان است" )االسراء 

فره علم و هدايت ائمه معصومني عليهم الّسالم، قرآن براى مراتب تكامل بشر روشهاى خاصى دارد. آانن كه بر سر س
توانند اين روشهاى خاص قرآن را در زندگى خود پياده كنند و روح و روان و جسم گريند مىاين حامالن قرآن قرار مى

 و جان خود را اب قرآن سرياب منايند.

به آن كسى كه پيامرب را برانگيخت و درمان متام دردها در قرآن وجود دارد، قسم »فرمايند: امري املومنني )ع( مى
 خاندانش را گرامى داشت درمان سوخنت، غرق شدن، دزد، گرخينت
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اى، ايبنده فرارى، مهه و مهه درمانش در قرآن است، از آن بپرسيد ات از قرآن جواب حيواىن از صاحبش، اي گمشده
 دهم.

دهد. و فرمودند كه هركس اب فرمودند: هركس درمانش را از قرآن كرمي نگريد خداوند او را شفا منىمهچنني پيامرب )ص( 
 اعتقاد كامل، سوره محد را بر مرده خبواند هرآينه زنده خواهد شد.

 درمان هر دردى در قرآن كرمي وجود دارد.« ىف القرآن شفاء من كل داء»فرمايند: امام ابقر عليه الّسالم نيز مى

. پيامرب صّلى اّلّل عليه و آله فرمود: فضل قرآن بر سخنان ديگر، مهچون فضل و برترى خدا بر آفريدگان است. 1
فرمايد: قرآن از مهه چيز، جز خدا، برتر است، پس هركه قرآن را ( و در جاى ديگر مى19، ص 92)حبار االنوار، ج 

 (.16دارد، احرتام خدا را سبك مشرده است )اپس دارد خدا را اپس داشته است و هر كه قرآن را اپس ن

ى كساىن كه ميان خاور و ابخرتند مبريند و فقط قرآن اب من ابشد، از . امام سجاد عليه الّسالم فرمود: اگر مهه3
 (.17كنم )تنهائى وحشت منى

ست كه هر فرد ى خداوند است به سوى خلقش، شايسته ا. حضرت امام صادق عليه الّسالم فرمود: قرآن عهدانمه5
 (.18ى خدا نگاه كند و هر روز پنجاه آيه از آن را خبواند )مسلمان به عهدانمه

 (.19بينند ). امام على عليه الّسالم فرمود: خداوند در كالم خود جتّلى كرده است، وىل مردم منى6

از هيچ طرف به آن راه  ى خدا است و كتاب عزيزى است كه ابطل. امام صادق عليه الّسالم فرمود: قرآن گفته7
 (.20اى است از سوى خداى حكيم و محيد )ندارد، انزل شده

صد آيه از قرآن كرمي )از هرجاىي كه خبواهد( را تالوت منايد و بعد از آن . امام صادق )ع( فرمودند هركس يك8
 هفت مرتبه اي اّلّل بگويد اگر بر سنگ سخت دعا كند هرآينه شكافته گردد.
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صد آيه و سه مرتبه بگويد . امري املومنني على )ع( فرمودند هركسى از چيزى برتسد خبواند از هرجاى قرآن يك9
 ترسش زائل گردد« الّلهم اكشف عىّن البالء»

از شرق و . حضرت موسى بن جعفر )ع( فرمود هركه به يك آيه قرآن اكتفا كند )بگويد يك آيه مرا بس است( 10
 غرب مهان آيه او را بس است هرگاه اب يقني خبواند



 درماىن:مفهوم قرآن

تواند به افراد مبتال به بيمارى آلزامير كمك كند ات حافظه درازمدتشان را به كار خواندن قرآن اب شيوه قرائت جملسى مى
ميان فردى را افزايش دهد و كاركردهاى تواند مهارهتاى اندازند؛ مهچنني مهخواىن قرآن اب مهساالن اي درمانگر مى

خبش بوسيله قرائت،  اجتماعى را هببود خبشد. از مهه مهمرت اينكه افراد احساساتشان را در روشى مطمئن و آرامش
درماىن فقط در شوند. البته قرآنمند مىكند و از اتثريات شگرف آن هبرهگوش كردن، درك مفاهيم و ... قرآن بيان مى

شود، بلكه در شرايط خمتلف پزشكى نيز ى كه داراى انواع خمتلف انتواىن ها هستند به كار برده منىخدمت افراد
اى و مبتالاين به بيمارى اپاينه سودمند است؛ از مجله كاهش فشار رواىن اي درد، زاميان، توانبخشى بيماران سكته

اى كه در اينجا براى درمانگر .( البته مسئله عمدهانپذيرند و مرگبار هستند مانند ايدز و ..هاىي كه عالج)بيمارى
 مطرح است كاهش درد و حتمل آن در شيوه درمان و اي كمك به بيمار براى دستياىب به كاركردهاى هبينه است.

اى در كشورهاى خمتلف جهان و بويژه در ساهلاى اخري است و مهواره بر اين امر درماىن در حال رشد فزايندهقرآن
 هاى خمتلف پزشكى كاراىي بسيارى دارد.ديده است كه اساسا قرآن در درمان اشخاص مبتال به وضعيتاتكيد گر 

 درماىن:چيسىت قرآن

تواند اب آساى خود مىبرخى معتقدند كه امراض، نتيجه عدم هارموىن در وجود فرد است و قرآن اب قدرت معجزه
 راى فرد مورد نظر به ارمغان آورد.برگرداندن هارموىن و نظم در بدن و روح، سالمىت را ب

عنوان مهمرتين غده در مغز انسان، حمركهاى صوتى را به دهد كه غده اتالموس بهپژوهشهاى اجنام شده نشان مى
 هاى عصىب درايفت و در كنار حافظه و ختيلوسيله سيستم
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دهد و كند به حمركهاى صوتى اپسخ مىنيز كه از غده اتالموس فرمان درايفت مىدهد. غده هيپوفيز به آهنا اپسخ مى
خبشى به انم آندروفني خواهد بود. اب توجه به اينكه شود كه نتيجه آن آزادسازى ماده آرامموجب بروز ترشحاتى مى

ماىن پى برد كه عمال موجبات در توان به ارزش قرآنمهمرتين اثر ماده مزبور، تسكني درد در انسان است به سادگى مى
اى كه عالوه بر تسكني درد ابعث انبساط و شادى در انسان سازد. مهان مادهآزادسازى ماده آندروفني را فراهم مى

 شود.مى

تواند به ميزان قابل توجهى در تسكني و تقليل وضعيت حبراىن بيماراىن كه در خبش آى سى يو بسرتى صوت انسان مى
ثري داشته ابشد. زيرا اثبت شده است كه سيستم اعصاب انسان به حمركهاى صوتى اب فراز و فرودهاى اند نيز اتشده

 دهد.منظم، اپسخ مثبت مى



رود كه قرآن ما را دربرگرفته و در متام وجودمان جراين پيدا  درماىن، انتظار مىدرماىن يك فرآيند فعال است. در قرآنقرآن
 كند.

براساس مفاهيم قرآىن، « قرآن درمانگر»درماىن متركز و انديشه در مورد آن چيزى است كه نكته حائز امهيت در قرآن
و هرجا فكر و « آيدانرژى مثبت در پى انديشه مثبت مى»سازد. ابيد در نظر داشت كه جو را به آن متوجه مىدرمان

 متركز ابشد انرژى هم وجود دارد.

 يد به خاطر سپرد:براى هبرت گوش دادن به قرآن دو مطلب را اب

 خوداتن را تسليم قرآن كنيد. -2صداى قرآن در حدى ابشد كه مشا اب آن راحت هستيد 

 درماىن:كاربردهاى قرآن

توانند در مشرده هاى خمصوص مىافرادى كه در ارتباط كالمى مشكل دارند اب قرائت قرآن در دستگاهها و به شيوه
مهارت در تشخيص لغات، رشد و مترين كنند. نواى آهنگني و موزون قرائت تلفظ كردن اصوات، گفتار مورد نياز و 

تواند تقويت جراين تكلم را در اختالالت گفتارى مانند لكنت زابن آسان سازد. از قرآن براى اشخاص قرآن نيز مى
واته و آايتى منتخب توان استفاده كرد. در اين روش مجالت كعنوان روشى براى برقرارى رابطه كالمى مىزابن پريش به

 شود.هاى ساده آهنگني، به شيوه قرائت خوانده مىدر منونه
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شوند، اين روش بر به موازاتى كه بيماران عبارات و مجالت را ايد گرفتند، دستگاهها و آهنگهاى قرائت كمرنگرت مى
توان به وسيله اغراق در قرائت )دستگاه و بيند مىه مست چپ، آسيب مىكر اپيه اين نظريه قرار گرفته كه وقىت نيم

كره راست مغز، تكلم را كمك، حتريك آهنگ، اب أتكيد بيان كردن و استفاده از مجالت و آايت آهنگني( اب كمك نيم
از تنش ها و  رهاىي -2پرتى كاهش حواس  -1توان در چند منظور درماىن استفاده كرد: و تسهيل كرد. از قرآن مى

تواند در زمينه تقويت كاركرد جسمى و روحى درماىن مىافزايش احساس ارزش شخصى قرآن -3هاى شديد حساسيت
اين افراد مؤثر واقع شود و اب افزايش اعتماد به نفس در ايشان، انرژى مثبت را تقويت كرده و موجب آرامش روان و 

 گونه افراد شودانبساط روح در اين

 منبع آرامش: ترينانب

قرآن، انبرتين منبع آرامش و زاللرتين چشمه آفرينش است. تنها كساىن به اين اكسري حيات دست خواهند ايفت كه اب 
اين كتاب آمساىن يعىن قرآن، عجني شوند و روحشان منزلگاه آفتاب جهانتاب كالم وحى گردد. آرى، جويندگان 

ر از نوشيدن دمادم اين ساغر آمساىن خنواهند ايفت؛ چرا كه تنها در راستني آرامش، عزت و سعادت ابدى، راهى نيكوت



سار سقفى كه اب انوار قدسى آايت قرآن خواهند ساخت، مسريى به سوى فرداىي جاودانه در نيكوىي و خري براى سايه
كنند تجو مىاى كه افراد آن، آرامش و سعادت را از طريق كتاب وحى جسترديد، جامعهمنايند. ىبخويش ترسيم مى

انصاىف، دروغ، دزدى، فساد و ... رنج خنواهد برد و مهواره شاهد مديران و مردماىن از جنس گاه از ختريب، ىبهيچ
توان به ديدار خدا و عشق و مهرابىن خواهد بود. اين يك حقيقت است كه اب جسم و روحى بيمار و انآرام منى

وده و درمان را هديه كرده است. قرآن، مهان داروىي است كه دوستداران آرامش واقعى رسيد. آفريننده، خود راه را گش
 سازد.زايرت دوست را آماده ديدار مى

 آساى صوت قرآن:اتثري معجزه

گذرد اما ساز و داروى آرامبخش آمساىن، بيش از هزار و چهارصد سال مىاگر چه از نزول اين كتاب هدايت و انسان
 ه و اعجاز اتثريگذارى آن در مسائل خمتلف پى نربده و هرازگاهى به كشفياتى درآدمى مهچنان به ابعاد گسرتد
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ايبد. شايد بتوان گفت پى بردن به خاصيت آرامبخشى و هاى علمى و ... به وسيله قرآن دست مىيكى از عرصه
هاى كساىن است كه شايد حىت به اين كتاب آمساىن ابور فهاى گوانگون، يكى از مهمرتين كشگرى در زمينهدرمان

 ديىن نداشته ابشند.

هاى اتثري شگرف اين نعمت اهلى در درمان دردها ات جاىي است كه برخى از كشورها و جمامع دنيا براى درمان بيمارى
ى نيز اثبت شده است كه اينك به حلاظ علماند. بگونه اى كه همروحى و جسمى بيماران به دعا و قرآن روى آورده

هاى رواىن را در انسان كاهش دهد. براساس حتقيقات صورت گرفته در آمريكا تواند تنششنيدن صوت قرآن كرمي، مى
كند و اثبت شده است، گوش كردن به صوت ترتيل قرآن كرمي، تغيريات فيزيولوژيكى در سيستم عصىب انسان اجياد مى

خبش شنيدن قرآن كرمي در افراد عصىب و پرتنش به حدى است كه هد. اتثري آرامدهاى شديد روحى را كاهش مىتنش
تر آنكه اين نتايج مثبت در حاىل به دست آمده است كه بسيارى از ايبد. جالبدرصد اين مشكالت كاهش مى 97

ميدل ايست »ه اينرتنىت شدند. در مهني راستا، اپيگااين افراد حىت اب زابن عرىب آشنا نبوده و متوجه مفهوم آايت منى
رسند و اين به هم گزارش داد، كساىن كه تسلط به زابن عرىب ندارند نيز اب شنيدن آايت قرآن به آرامش مى« الينآن

علت اتثري فيزيولوژيكى آن بر سيستم عصىب آهناست. مهچنني در يك حتقيق صورت گرفته درابره اثر صوهتا بر روى 
صوات، اتثري مستقيمى بر سلوهلا و ابفتها دارند، بنحوى كه در ميزان زيباىي شكل موجودات، معلوم شده است كه ا

منايند. بطور مثال نتايج حاصل از قرار گرفنت مولكوهلاى آب در برابر آهنگهاى اپپ و كالسيك و آفريىن مىآهنا نقش
ار داشتند از شكل و چينش مهچنني صوت قرآن، نشان داد كه آن دسته از مولكوهلاىي كه در برابر صوت قرآن قر 

كه حدود هفتاد درصد حجم بدن آدمى از آب شود: درحاىلزيباترى برخوردار شده اند. حال اين سوال مطرح مى
 گريى آن ات چه اندازه خواهد بود؟تشكيل شده است، اتثري صوت قرآن بر ميزان زيباىي و حنوه شكل
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 وت قرآن در حتقيقات جترىب:قرآن و تال

 گردد.كوئينگ و مهكاران براساس نتايج حتقيق خود ايفتند كه اعتقادات مذهىب ابعث كاهش افسردگى مى

( اب عنوان بررسى ميزان اتثري آواى دلنشني قرآن كرمي بر كاهش درد بعد از جراحى 1373حتقيقى توسط نيكبخت )
داد گروهى كه آواى قرآن كرمي را گوش فراداده بودند از نظر كاهش شدت درد  بيماران در هتران اجنام شد. نتايج نشان

دارى داشتند. بعالوه در گروه آزمون شدت عالئم حركىت و صوتى انشى از درد در مقايسه اب گروه شاهد اختالف معىن
 دارى كاهش پيدا كرده بود.بطور معىن

McCraty 

متفاوت موسيقى بر خلق، اضطراب و هبداشت رواىن اجنام دادند. نتايج نشان ( حتقيقى اب عنوان اتثري انواع 1998)
دارى پرخاشگرى، اضطراب و بيقرارى را افزايش داده و آرامش و هبداشت رواىن آانن را  داد موسيقى راك بطور معىن

ى داشته كاهش داده است. موسيقى منظم بيشرتين اتثري را در افزايش احساسات مثبت و كاهش احساسات منف
 است.

Millar 

فرزند در آمريكا بيان   151مادر و  60( در حتقيقى اب عنوان اعتقادات مذهىب و افسردگى در 1997و مهكاران )
 ابشد.كننده بر عليه افسردگى مىكردند كه اعتقادات مذهىب در اين دو گروه يكى از عوامل مهم پيشگريى

ى قرآن بر ميزان اضطراب بيماران قبل از آنژيوگراىف عروق كرنر گزارش  ( در حتقيقى حتت عنوان اتثري آوا1383جميدى )
 كردند افرادى كه به قرآن كرمي گوش داده بودند ميزان عالئم حياتى و اضطراب كمرتى را نسبت به گروه شاهد داشتند.

ى در بيمارستان روان ( در حتقيقى اب هدف اتثري آواى قرآن كرمي بر افسردگى بيماران بسرت 1384انصارى و مهكاران )
اجنام دادند. نتايج نشان داد كه آواى قرآن كرمي بر افسردگى اتثري داشت و اين ميزان در كساىن كه به قرآن كرمي اعتقاد 

 بيشرتى داشتند ابالتر بود.

 گريى:نتيجه

انسان اتثريگذار است. لذا عنوان يك موسيقى عرفاىن از بعد اعجاز بياىن بر حاالت روحى و رواىن آواى قرآن كرمي به
عنوان يك روش پيشگريى و درماىن غري داروىي در اختالالت روان از مجله اضطراب و افسردگى استفاده توان بهمى

 منود.
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پردازد در اين مقاله ابتدا به تعاريف سالمت روان از مقاله حاضر به بررسى سالمت روان از ديدگاه قرآن مى
ها از شود. سپس انگيزهديدگاههاى خمتلف از مجله از ديدگاه جهاىن هبداشت، اجنمن كاانداىي هبداشت رواىن اشاره مى

هاى رواىن مورد حبث قرار هاى فيزيولوژيك و انگيزهگيزهديدگاه قرآن و نقش آهنا در سالمت رواىن در دو سطح ان
هاى رواىن، انگيزه رقابت، هاى جنسى و مادرى و از بني انگيزههاى فيزيولوژيك انگيزهگريد و از بني انگيزهمى

نويه درماىن كه پيشگريى اثهاى روانپرخاشگرى و ديندارى و امهيت آهنا در سالمت روان پرداخته و در هنايت شيوه
گريى اوليه در قرآن در جمموع از شود كه جهتگريد از جمموع حبثها مشخص مىشوند مورد حتليل قرار مىتلقى مى

درماىن از منظر قرآن انديده گرفته هاى رواننوع پيشگريى اوليه بوده ضمن اينكه پيشگريى اثنويه و اي به عبارتى شيوه
 نشده است.

 هاى كليدى:واژه

 وان، معيارهاى سالمت روانقرآن، سالمت ر 

 مقدمه:

ايفته كنوىن درابره ويژگيهاى رواىن و رفتارى خود كنجكاو بوده و در جستجوى آدمى از آغاز پيدايش بصورت تكامل
اصول و معيارهاىي براى سالمت آن بوده است )از زماهناى دور فيلسوفان و دانشمندان و مهچنني اداين و مذاهب 

هاىي چون فكرى و تربيىت، قوانني و رهنمودهاىي را به منظور ارتقاء سالمت روان در زمينه اهلى و مكاتب گوانگون
 ها در تعامل اب حميط انساىن وها، آگاهى از ضعفها، پذيرش مسئوليتتسلط بر هيجان

______________________________ 
(1.)Email :s .sheikhalizadeh @yahoo .com  
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ترين موضوعات قرآىن ترين و حمورىرو كه خماطب قرآن است يكى از اساسىاند( انسان ازآنمادى و ... ارائه منوده
 ابشد.

هدف فرامني و نصايح قرآىن رسيدن به كمال و حركت به سوى وجود مطلق است ارتباط انسان و خدا، شرط اساسى 
 تن و روان است.نيل به كمال حمض و آرامش و سالمت 

توان بنابراين اب أتسى به قرآن و به كمك حقايقى كه در قرآن درابره انسان و صفات و حاالت رواىن او آمده است مى
اى درست از شخصيت انسان ترسيم منوده و انگيزه هاى اصلى حمرك رفتارهاى انسان و عواملى كه در مهاهنگ  چهره

 اتثري بسزاىي دارند را شناخت.كردن شخصيت و اجياد هبداشت رواىن او 



 روش پژوهش:

روش پژوهش حاضر از نوع روش توصيفى و كتاخبانه است اب تكيه به روش توصيفى كتاخبانه، سعى شده است ات 
گونه دخالت اي استنتاج ذهىن، بصورت كيفى از قرآن و منابع نوشتارى معترب و موجود در كتب تفسريى و بدون هيچ

آورى و واقعيات، گزارش شده و شرايط موجود توصيف، جتزيه و رى و سايتهاى اينرتنىت مجعجمالت و نشرايت ادوا
 حتليل شود.

شود. براى پرداخنت به موضوع اصلى پژوهش ابتدا تعاريف خمتلفى از سالمت روان از ديدگاه روانشناسان ارائه مى
 گريد.مورد حبث قرار مىهاى فيزيولوژيك و رواىن مورد اشاره در قرآن به تفصيل سپس انگيزه

 نويسد:( مى3، صفحه 1386تعاريف خمتلف سالمت رواىن: كارل مينجر )به نقل از امحدوند، 

طورى كه ابعث شادى و برداشت سالمت رواىن عبارت است از سازش فرد اب جهان اطرافش به حد اكثر امكان به
 طور كامل شود.مفيد و موثر به

كند ) )استعداد روان براى مهاهنگ، خوشايند و ، هبداشت رواىن را چنني تعريف مىشناسى الروسفرهنگ بزرگ روان
پذير بودن و براى ابزايىب تعادل خود، تواانىي داشنت(( )گنجى، موثر كار كردن، براى موقعيتهاى دشوار انعطاف

واىن در درون مفهوم  كند: هبداشت ر (، سازمان جهاىن هبداشت، هبداشت رواىن را چنني تعريف مى9، صفحه 1384
 كلى
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گريد و هبداشت يعىن تواانىي كامل براى ايفاى نقشهاى اجتماعى، رواىن و جسمى هبداشت، تنها هبداشت جاى مى
 (.100ماندگى نيست )مهان منبع، ص نبود بيمارى اي عقب

هبداشت رواىن را در سه قسمت تعريف كرده است: قسمت اول به در ساهلاى اخري، اجنمن كاانداىي هبداشت رواىن، 
 نگرشهاى مربوط به خود

 قسمت دوم: نگرشهاى مربوط به ديگران و قسمت سوم نگرشهاى مربوط به زندگى

 نگرشهاى مربوط به خود تسلط بر هيجاهناى خود

 آگاهى از ضعفهاى خود

 رضايت از خوشيهاى ساده



 قه به دوستيهاى طوالىن و صميمىنگرشهاى مربوط به ديگران عال

 احساس تعلق به يك گروه

 احساس مسئوليت در مقابل حميط انساىن و مادى

 نگرشهاى مربوط به زندگى پذيرش مسئوليتها

 ذوق و توسعه امكاانت

 تواانىي اخذ تصميمات شخصى

 (13 -14ذوق خوب كار كردن )مهان منبع، صص 

واملى كه در پيشگريى از اجياد و اي پيشرفت روند وخامت اختالالت شناخىت، هبداشت رواىن عبارتست از جمموعه ع
احساسى و رفتارى در انسان نقش موثر دارند بنابراين تعريف هبداشت رواىن شامل سه نوع، پيشگريى اوليه اثنويه و 

 ابشد.اثلث مى

 از: كنند كه عبارتندها را به دو خبش اصلى تقسيم مىروانشناسان معاصر انگيزه

 هاى رواىنهاى فيزيولوژيك ب: انگيزهالف: انگيزه
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دارند و او را ها نريوهاى حمركى هستند كه انسان را به برآوردن نيازهاى اساسى و ضرورى زندگى و ادامه آن وامىانگيزه
 انگيزد،انسان اب حميط زندگى مفيد هستند، برمىبه اجنام بسيارى از كارهاى مهم ديگر كه در مهاهنگ كردن 

 هاى فيزيولوژيك:الف: انگيزه

هاى بدن به هاى فطرى هستند كه به نيازهاى فيزيولوژيك جسم و نقص اي عدم تعادىل كه درايفتها، انگيزهاين انگيزه
ها رفتار فرد را در اين انگيزه شوند نظري گرسنگى، تشنگى، خستگى، گرما، سرما و درد و ...آيند مربوط مىوجود مى

كنند و آن را از نظر توازن به آيد، راهنماىي مىهاى بدن بوجود مىجهت جربان نقص و كمبودى كه گاهى در ابفت
 گردانند.وضعيت گذشته برمى

هدف شود كه قرآن جميد در اين زمينه از جمموع آايت قرآىن كه به چند مورد اشاره خواهد شد، چنني استنباط مى
هاى فيزيولوژيك در پديدآىي، ارتقا و عمده خود را بر اين قرار داده است كه به موجود انساىن بفهماند كه اوال جنبه



كند. اثنيا از ابعاد فيزيولوژيك عنوان نعمت وجود ايد مىحفظ سالمت روان حائز امهيت هستند، بنابراين از آهنا به
كند. فراط در اين امر مشكالت جدى، خبصوص در زمينه رواىن اجياد مىابيد به حد و اندازه خود كار كشيده و ا

 فرمايد:مى 50عنوان منونه قرآن كرمي در سوره طه آيه به

و اي « خدااي ما آن كسى است مهه موجودات عامل را نعمت وجود خبشيده، پس به راه كمالش هدايت كرده است.»
به انم خداى خود كه برتر و ابالتر از مهه موجودات است به تسبيح و  اى پيامرب»فرمايد مى 3 -1در سوره اعلى آيه 

ستايش مشغول ابش. آن خداىي كه عامل را آفريد و مهه را به حد كمال خود رسانيد و آن خداىي كه هر چيز را قدر و 
اى مشخص در اندازهما مهه چيز را »فرمايد مى 49و نيز در سوره قمر آيه « اندازه داد و به راه كمالش هدايت منود

 «آفريدمي.

طورى  اى معني آفريده شده است. بهشده و در اندازهاب روشى مشخص و حساب -بنابراين انسان و مهچنني حيوان
اى مشخص قرار دارد و هرگاه اين توازن به هم خبورد يك سرى انگيزه فيزيولوژيك كه از نظر توازن و مهاهنگى در اندازه

 ان را بهافتد و انسبه كار مى
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كند. )عباس كننده كه براى برگرداندن حالت توازن سابق به بدن الزم است وادار مىاجنام انواع فعاليتهاى مهاهنگ
 (1377عرب، 

 د.گري هاى خمتلف فيزيولوژيك دو انگيزه جنسى و مادرى مورد بررسى قرار مىدر اين مقاله از بني انگيزه

انگيزه جنسى: انگيزه جنسى در واقع اپيه تشكيل خانواده است زيرا هريك از زوجني در كنار مهسر خود احساس  -1
آيد كه اين خود عامل تداوم كند و بني آهنا عاطفه عشق و دوسىت و مهرابىن به وجود مىراحىت و امنيت و آرامش مى

ابشد و اين نوع زندگى نيز به نوبه خود فضاى ساملى را براى زندگى زانشوىي، در حالىت از مهاهنگى و مهكارى مى
سازد قرآن كرمي در آايت متعدد به فلسفه وجود گريى صحيح شخصيت آهنا، آماده مىرشد و تربيت كودكان و شكل

فريد و اوست خدائى كه مهه مشا را از يك تن آ»فرمايد سوره روم مى 21كند براى منونه در آيه انگيزه جنسى اشاره مى
و يكى از »فرمايد سوره اعراف مى 189و نيز در آيه « از او نيز جفتش را مقرر داشت ات به او انس و آرام گريد

آايت خدا اين است كه براى مشا از جنس خوداتن جفتهاىي آفريد كه مايه آرامش مشا ابشد و ميان مشا رافت و 
 13و ابالخره در آيه « هاى علم و حكمت خدا آشكار است.انهمهرابىن قرار داد و در اين امر براى مردم اب فكر نش

ها و قبايل خمتلفى قرار دادمي ات اى مردم ما مهه مشا را از مرد و زن آفريدمي و مشا را دسته»فرمايد سوره حجرات مى
ضوح روشن است.  از نص اين آيه اخري به و « ترين مشا نزد خدا پرهيزگارترين مشاست.مهديگر را بشناسيد مهاان گرامى

گران و بيشرت افراد عامه است كه جنسيت را مايه حتليلكه جنسيت مايه بزرگى نيست و اين برخالف نظر برخى روان
 منايند.برترى تلقى مى



 فرمايد:سوره احقاف چنني مى 15هاى مادرى: قرآن در زمينه انگيزه مادرى در آيه انگيزه -2

كه مادر، رنج و زمحت ابر محل را متحمل شده در و مادر خود احسان كند چونما به انسان سفارش كردمي كه به پ»
 و ابز اب درد و مشقت وضع محل كرده و سى ماه متام مدت محل
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در حق  و ما به هر انسان سفارش كردمي كه»كند سوره لقمان اشاره مى 14و نيز در آيه « و شريخوارگى بوده است
سال كه طفل را از شري ابزگريد هر  2پدر و مادر نيكى كند خصوصا مادر كه چون ابر محل فرزند برداشته و ات مدت 

 ...«روز رنج و انتوانيش افزوده شده است 

هاى روابط موضوعى معاصر در روانشناسى است چراكه قرآن ضمن آنچه كه قرآن بيان كرده است گامى فراتر از نظريه
كند كه مبادا به به حتمل درد و رنج مادر، براى دلگرم كردن مادر و نيز هدايت و راهنماىي به فرزندان توصيه مى اشاره

توجه ابشند به عبارتى قرآن مساله را فقط به زمان وابستگى عاطفى و جسماىن كودك به مادر زمحات پدر و مادر ىب
ت و توانست نيازهاى خودش را ارضا منايد، پدر و مادر را كند كه هر موقع كودك به استقالل دست ايفحمدود منى

كند كه اين رهنمودها در روابط بني انديده بگريد بلكه از بعد شناخىت نيز قرآن كرمي آموزشها و رهنمودهاىي را بيان مى
ه حفظ پيوندهاى ابشد بدين معىن كفردى و ارتقاء سالمىت رواىن افراد )هم پدر و مادر و هم فرزندان( حائز امهيت مى

تواند احساس طرد شدن را از فرد زايل منايد و اب متاس مداوم اب اقوام و خانوادگى و فاميلى و معاشرت اب آهنا، مى
شود و كند مورد عشق و عالقه ديگران هست و از روى و حمبت و عطوفت اب وى رفتار مىنزديكان، فرد احساس مى

ان نيست و درنتيجه در كاهش احساس تنهاىي او موثر خواهد بود و مهني مطمئن است كه مورد تنفر و خصومت ديگر 
بياجنامد و در آن « من»شود توان و مقاومت افراد به حد اكثر خود برسد و به تقويت مهدىل بني افراد ابعث مى

 .ايبدكند و درنتيجه فشار رواىن كاهش مىمشكالت زندگى كمرت منود پيدا مى« من قوى»صورت اب داشنت 

توان آهنا را به حالتهاى فيزيولوژيك بدن كه درنتيجه نيازهاى هاىي هستند كه مستقيما منىهاى رواىن: انگيزهانگيزه -ب
هاى اى از انگيزههاى رواىن را شاخه اي شعبهجسمى هستند، برگرداند به عبارت ديگر اكثر روانشناسان انگيزه

 آيندثر مهارهتا و عوامل رشد اجتماعى فرد به وجود مىدانند كه درنتيجه اتثري و اتفيزيولوژيك مى
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كنند حىت برخى از آهنا مانند اريك فروم معتقدند كه هاى رواىن را انكار منىبنابراين آهنا وجود عناصر فطرى در انگيزه
انمد در واقع نيازهاى فطرى و اساسى در سرشت مى «نيازهاى رواىن»هاى رواىن كه فروم آهنا را بعضى از انگيزه

 (1967ابشد )ليندزى، انسان هستند كه قابل فراگريى و اكتساب از حميط اجتماعى منى

 هاى رواىن كه قرآن نيز به آن اشاره كرده است عبارتند از:برخى از مهمرتين انگيزه



سوره حديد اشاره  20كند از مجله در آيه كيت اشاره مىانگيزه مالكيت: قرآن كرمي در آايت متعدد به انگيزه مال -1
بدانيد كه زندگى دنيا در حقيقت ابزيچه و وسيله هلو و لعب و عياشى و آرايش و تفاخر و خودستاىي به »كند كه مى

مال و ثروت و »فرمايد: سوره كهف مى 46و نيز در آيه ...« يكديگر و حرص و زايد كردن مال و فرزندان است و 
اب توجه به دو آيه فوق اوال، قرآن خمالفىت اب انگيزه مالكيت ندارد و آن ...« رزندان، زيب و زينت زندگاىن دنياست ف

دهد كه نبايد دلبستگى به اموال دنيوى بوجود كند اثنيا به افراد اين نكته را هشدار مىرا زينت زندگاىن دنيوى تلقى مى
گذاريهاى رواىن در اين زمينه فرد را مستعد انواع بيماريهاى ودگذرند و سرمايهبيايد چراكه اين اموال مادى و دنيوى ز 

 سازد.رواىن و جسماىن نظري افسردگى، اختالالت قلىب و عروقى و ... مى

انگيزه رقابت: شايد چنني تصور شود كه قرآن كرمي انگيزه رقابت را نفى كرده ابشد وىل تفكر و اتمل در آايت  -2
دارد چراكه نه تنها از منظر قرآن به نوع برخورد قرآن اب مساله انگيزه رقابت، انسان را به شگفىت وامىقرآىن و توجه 

سياسى   -اجتماعى و حىت اقتصادى -تواند به رفع بسيارى از معضالت فردىرقابت امرى انمطلوب نيست بلكه مى
به كارهاى نيك سبقت گرييد كه ابزگشت مهه پس »فرمايد سوره مائده مى 48كمك منايد براى مثال خداوند در آيه 

 148و اي وقىت در آيه « كنيد مشا را به جزاى آن آگاه خواهد ساختمشا به سوى خداست و در آنچه اختالف مى
كه بدان راه ايبد و به آن قبله   -اى است در دين خوداي قبله -هركسى را راهى به سوى حق»فرمايد سوره بقره مى

شود كه رقابت مورد قبول قرآن، رقابت سازنده، هم از بعد فردى مشخص مى...« ابيد به خريات روى منايد پس بشت
 و
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هم از بعد اجتماعى است و بنابراين در چنني رقابىت فرد به هيچ وجه نگراىن، دهلره و ترس به خود راه خنواهد داد اين 
دهد چراكه انسان از فرين و وجدآور است كه فرد را به يك نشاط روحى و رواىن سوق مىآنوع رقابت به حدى شادى

 ايبد.اقدامات خود ابزخوردهاى مثبت گرفته و خود تقويىت در او افزايش مى

تواند اتفاق بيفتد و در هر دو حالت هم به خود انگيزه پرخاشگرى: پرخاشگرى به صورهتاى فيزيكى و كالمى مى -3
رساند چراكه فرد پرخاشگر چون به ديگران آزار و كننده و هم به فرد مورد پرخاش از نظر رواىن آسيب مىاشفرد پرخ

كند و فرد مورد پرخاش هم عزت نفس و ارزمشندى رساند حالت سوءظن نسبت به رفتارهاى ديگران پيدا مىاذيت مى
كند، از مجله به داستان هابيل و خاشگرى اشاره مىهاىي از پر دهد به مهني دليل قرآن به منونهخود را از دست مى

شود. از مجله هاى رواىن بوجود آورنده پرخاشگرى نيز استنباط مىكند كه از خود داستان زمينهقابيل اشاره مى
 حسودى، غلبه هيجاانت بر افكار و ...

و خبوان بر آهنا حقيقت و راسىت حكايت دو پسر آدم »فرمايد مى 30 -27خداوند در قرآن در سوره مائده آيه 
)هابيل و قابيل( را كه تقرب به قرابىن جستند، از يكى پذيرفته شده و از آن ديگرى كه پذيرفته نشده، گفت من تو را 

ادرش ترغيب كرد ات او را به قتل رساند و بدين سبب از البته خواهم كشت ... آنگاه هواى نفس او را بر كشنت بر 



حيات در نظر كافران عاريت و متاع دنيوى جلوه  »فرمايد: سوره بقره مى 212و نيز در آيه « زاينكاران عامل گرديد
 «دهند.كرده و اهل اميان را مورد مسخره قرار مى

سرشت انسان دارد زيرا انسان در اعماق وجود خود انگيزه ديندارى: يك انگيزه رواىن است كه ريشه فطرى در  -4
جوىي كند كه او را به حتقيق و تفكر درابره آفريدگار خويش و جهان هسىت و عبادت و چارهاى را احساس مىانگيزه

 دارد.از او و پناه بردن به او وامى

اند كه يكى از و به اين نتيجه رسيدهپردازند شناسان به حبث دين و اتثري آن بر سالمت رواىن مىامروزه اكثر روان
ابشد رفتارهاىي كه به قول آلپورت از نوع كننده سالمت رواىن بشر حاضر، دين و رفتارهاى ديىن مىعوامل تعيني

 گريى دروىن ابشد نه از نوع جهتجهت
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بگو اى پيامرب آن  »فرمايد: سوره انعام مى 63ه منوده و در آيه گريى بريوىن. قرآن به اين مورد از مدهتا پيش اشار 
دهد كه او را به تضرع و زارى و از ابطن قلب كيست كه من را از اتريكيها و سختيهاى بياابن و دراي جنات مى

يىن به زندگى بنابراين دين و رفتارهاى د« خوانيد كه اگر ما را از اين مهلكه جنات داد پيوسته شكرگزار او هستيم.مى
 دهد.دهد و انسان را از مرگ رواىن جنات مىانسان معنا و پوايىي مى

غلبه بر انفعاهلا: در اين قسمت به راهربدهاى قرآن در زمينه برخى از حالتهاى عاطفى و هيجاىن خمل سالمت رواىن 
 شود.اشاره مى

كه دلبستگى انسان به دنياى مادى بيشرت ابشد   شودغلبه بر ترس از مرگ: ترس از مرگ زماىن در انسان اجياد مى -1
كه راهربد قرآن در اين زمينه اين است كه به تدريج اين تصور و تصور كند كه در دنيا مهيشگى خواهد بود درصورتى

دهد. در واقع در مفاهيم قرآىن تالش بر اين است كه غلط را از بني بربد و اين كار را در آايت متعدد اجنام مى
فرد را اب اشاره به اينكه زندگاىن دنيوى چندروزه بيش نيست و اي اينكه هر نفسى شربت مرگ را خواهد  حساسيت

هر نفسى شهد انگوار مرگ را »فرمايد سوره عنكبوت مى 57چشيد نسبت به مرگ از بني بربد از مجله قرآن در آيه 
اى قوم اين »فرمايد سوره غافر مى 39ه و اي در آي« خواهد چشيد و پس از مرگ مهه به ما رجوع خواهند كرد.

 «زندگاىن )فاىن( دنيا، متاع انچيزى بيش نيست و سراى اخرت منزلگاه ابدى و حيات جاوداىن است.

غلبه بر غضب: خشم و غضب عامل بسيارى از بيماريهاى جسمى از مجله اختالالت قلىب و عروقى است امروزه  -2
هاى زايدى براى غلبه ومري در دنيا را به خود اختصاص داده است. قرآن توصيهگبيماريهاى قلىب و عروقى رتبه سوم مر 

 بر خشم مطرح منوده است از مجله طلب مغفرت پروردگار، نيكى كردن در قبال بدى، عفو و دورى از انتقام و ...



كه مهاان خدا نيكوكاران را   پس تو از آهنا درگذر و كار بدشان را عفو كن»... فرمايد: سوره مائده مى 13قرآن در آيه 
ابيد مومنان مهيشه بلندمهت بوده و اب مردم عفو و صلح »... فرمايد: سوره نور مى 22و اي در آيه « دارددوست مى

 پيشه كنند و از بديها درگذرند آاي
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 «د؟ كه خدا بسيار آمرزنده و مهرابن است.داريد كه خدا هم در حق مشا مغفرت و احسان فرمايدوست منى

درماىن پيش گرفته است  هاى چندى نيز در رواناى داشته است. قرآن روشعالوه بر موارد ذكرشده كه حالت توصيه
رو خنست به تعديل اي تغيري افكار و  ترين آهنا اجياد تعديل اي تغيري در شخصيت اي رفتار است. ازاينكه مهم

كند چراكه رفتار انسان به مقدار زايدى حتت اتثري افكار و گرايش او قرار دارد به مهني آهنا اقدام مىهاى فكرى گرايش
درماىن را تغيري نوع تفكرات بيماران رواىن درابره خود، هسىت، مردم و زندگى، دليل است كه هدف اساسى روان

شود در برابر كارى كه در اثر درمان حاصل مىاند. اما بيمار رواىن اب تغيري افمشكالت و اهداف زندگى دانسته
 ايبد.شود و اضطرابش كاهش مىمشكالت و حل آهنا تواان مى

قرآن براى پرورش شخصيت مردم و اجياد تغيري در رفتار آانن، روش كار و ممارست عملى در زمينه افكار و عادات 
ر گرفته است. به مهني منظور عبادات خمتلفى چون جديد رفتارى را كه در نظر دارد در نفوس آانن حتكيم خبشد به كا

 مناز، روزه، زكات و حج و مانند آهنا را واجب كرده است.

شود كه او مهواره در مهه جا اندازد و ابعث مىاجنام منظم و مرتب اين عبادت در اوقاتى معني مومن را به ايد خدا مى
 و در مهه كار خدا را در نظر داشته ابشد.

رهاند برند مىاعصاب و آرامش رواىن انشى از مناز انسان را از اضطراىب كه بيماران رواىن از آن رنج مىحالت متدد 
ايبد انسان گاهى در حالت متدد ماند و ادامه مىها معموال ات مدتى پس از مناز نيز در انسان ابقى مىچون اين حالت

شود اي آهنا را به ايد آورد. تكرار حدوث انگيز روبرو مىطراباعصاب و آرامش رواىن پس از مناز اب امور اي مواردى اض
اين موارد و ايدآورى آهنا در حالت متدد اعصاب و آرامش نفساىن پس از مناز به خاموش شدن تدرجيى اضطراب در 

 شود.انسان منجر مى
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درماىن برخى از درمانگران رفتارگراىي معاصر در د، مهانند اتثري روش رواناين اتثري مهم كه مناز در درمان اضطراب دار 
سازى اي درمان از راه كاهش حساسيت انفعاىل اجنام درمان اضطراب بيماران رواىن است كه از طريق درمان از راه آرام

 گريد.مى



ر برابر حل تضادهاى شود. روشن است كه اضطراب از عجز انسان ددعا نيز موجب كاهش شدت اضطراب مى
شود به مهني شود و اصوال خبش بزرگى از نريوى رواىن انسان براى حل تضادهاى رواىن مصروف مىرواىن وى انشى مى

طور صحيح تواانىي خود را بروز دهند چون تضادهاى رواىن آانن نريوى شان را توانند بهدليل است كه بيماران رواىن منى
كنند گردد اظهار شاداىب و نشاط مى بيماران درمان شوند و نريوهاى رواىن آانن آزاد مىكند اما وقىت مهنيمصرف مى

 ايبد.و نريوى كار و توليدشان افزايش مى

شود كه شده به پيشگرييهاى اوليه و اثنويه اختصاص داده شد و در اينجا مشخص مىطور خالصه مباحث مطرحبه
و هر چقدر سرمايه گذارى روى پيشگريى اوليه اجنام گريد به مهان اندازه  در قرآن نيز اصل بر پيشگريى اوليه است

 اجتماعى را بيشرت شاهد خواهيم بود. -آرامش رواىن

 نتيجه:

خواهد افراد شناخىت دارد كه مىشود كه اوال حمور حبثها در قرآن عمدات ابعاد روانگريى مىاز مباحث فوق چنني نتيجه
ود وادارد. اثنيا در مباحث قرآىن بيشرت بر افكار و نگرش انسان اتكيد شده است در واقع را به تفكر در رفتارهاى خ

كننده بيىنابشد يعىن نوع نگرش فرد پيشگر و در سالمت فكرى و نگرشى فرد مىاز منظر قرآن حتقق سالمت روان
بت به اعمال و رفتار ديگران ابشد و به مهني دليل در قرآن توصيه شده است كه نسسالمت رواىن و جسمى فرد مى

سوءظن نداشته ابشيم و بر مهني اساس يكى از راههاى ارتقاء سالمت روان اصالح تفكرات و افكار غري منطقى و 
 ابشد.انكارآمد مى
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 منابع

 قرآن كرمي -

 انتشارات پيام نور(، هبداشت رواىن، هتران، 1386امحدوند، حممد على ) -

 (، هبداشت رواىن، هتران، انتشارات رشد1378شاملو، سعيد ) -

 (، هبداشت رواىن، هتران، انتشارات ارسباران1384گنجى، محزه )  -

 (، قرآن و روانشناسى، ترمجه عباس عرب، انتشارات آستان قدس رضوى1377جناتى، حممد عثمان ) -

- Lindzey, G; hall, C. S and Thompson, R. F; psychology. Newyork 
worth. 65 Publishers. Inc, 46, P. 063 
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پرستارى در  نشجواينار داسازى پيشرونده عضالىن و آواى قرآن، ذكر خدا، بر سطح اضطراب آشكمقايسه اتثري آرام
 شهركردبدو ورود به كارآموزى در دانشگاه علوم پزشكى 

 ، امريقلى جعفرى، فروغ ايزدى1024پور دهكردىعلى حسن

 چكيده

ا دچار ر راگريى دهد كه فاضطراب خود را بصورت يك پديده پيچيده اب درجات خمتلف از خفيف ات شديد نشان مى
رى اضطراب رستاشجواين پتواند براى دانسازد و عواملى مانند امتحاانت، هتيه مقاالت، جتربيات ابليىن مىآسيب مى

ه شاهد اين ىب مهيشقش مر عنوان دانشجو و از جهت ديگر ناجياد منايد. مهچنني اب توجه به جتربيات پژوهشگر به
طور مكرر بشده و  وحشت مسئله بوده كه دانشجواين قبل از ورود به حميطهاى ابليىن دچار اضطراب شديد، ترس و

اين به دليل دانشجو  ارورزىآانن گرديده است و چند روز اول كسئواهلاى انشناخته در ذهن دارند كه موجب اضطراب 
سازى ثري آرامقايسه اتمنوان ابشند. لذا پژوهشگر بر آن شد حتقيقى حتت عاضطراب ابال راغب به اجنام كارورزى منى

آموزى ه كار ورود ب ر بدوپيشرونده عضالىن و آواى قرآن، ذكر خدا، بر سطح اضطراب آشكار دانشجواين پرستارى د
ه مطالعه بهاى ابليىن تدر دانشگاه علوم پزشكى شهركرد و فصل روشنرتى را در آموزش پرستارى منطبق اب واقعي

 بگذارد.

 روش بررسى:

نفره  20عه پژوهش در سه گروه نفر( از جام 60هاى مورد پژوهش )اين مطالعه يك كارآزماىي ابليىن است. ابتدا منونه
( 20ارى پوكاك )رمول آمريق فطور تصادىف از يك ترم انتخاب شدند تعداد منونه از طد بهعنوان گروه آزمون و شاهبه

، تنفس، فشارخونيكى )بدست آمده است. آزمون پرسشنامه اضطراب آشكار اشپيلربگر و كنرتل شاخصهاى فيزيولوژ 
 نبض، درجه حرارت( در هر سه گروه دو هفته قبل از ورود به حميط

______________________________ 
(1.)Email :ali 2002672 @yahoo .com  
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سازى پيشرونده عضالىن توسط پژوهشگر و كارشناس اى آرامدقيقه 45آيد. سپس طى يك جلسه ابليىن به عمل مى
اين روش از طريق پرسش و اپسخ و منايش به گروه آزمون آموزش داده شد. متعاقبا به مدت دو هفته روزى سه ابر 

                                                           
1024  (1.)Email :ali 2002672 @yahoo .com  



سازى پيشرونده عضالىن اجنام گرفت و گروه مورد روزى مابر مهراه پژوهشگر و دوابر به تنهاىي در منزل( مترين آرا)يك
هاى الرمحن اي مرمي اب صوت عبد الباسط مهراه اب ذكر اي الرحم الرامحني و دقيقه به مدت دو هفته به تالوت سوره 10

الس هاى آزمون و كنرتل در ك(. پس از دو هفته روز ورود به حميط ابليىن نيز جمددا از گروه20صلوات پرداخت )
جداگانه تست اضطراب آشكار اشپيلربگر و كنرتل شاخصهاى فيزيولوژى )فشارخون، تنفس، نبض، درجه حرارت( به 

هاى ابشد: خصوصيات دموگرافيك، شاخصها، پرسشنامه بود كه شامل سه قسمت مىعمل آمد. ابزار گردآورى داده
تست سنجش اضطراب آشكار اشپيل برگر كه فيزيولوژيكى اضطراب شامل فشارخون، نبض، تنفس، درجه حرارت و 

و كاى اسكور و براى آانليز اطالعات از  Tپرسش است. جهت جتزيه و حتليل داده، از آزمون 20داراى 
 استفاده شد. SPSSافزارنرم

 نتايج:

ريت سازى پيشرونده عضالىن دانشجواين بيانگر آن است كه اكثهاى مطالعه در دو گروه آواى قرآن و آرامايفته
( و %85( مونث و اكثريت واحدهاى مورد پژوهش در گروه آواى قرآن )%85واحدهاى مورد پژوهش در دو گروه )

% جمرد بودند. 77 /3% مونث و 90( جمرد بودند. و در گروه شاهد %90سازى پيشرونده عضالىن )در گروه آرام
سال  22 /5سال اب ميانگني  24ات  21منه ميانگني سىن اكثريت دانشجواين در هر دو گروه مورد و شاهد در دا

تفاوتى در سه گروه ديده نشد از نظر عالقه به حرفه پرستارى و  tبود. از نظر معدل ساهلاى قبلى اب استفاده از آزمون
دارى بني آهنا ديده نشد از نظر ميانگني شاخصهاى فيزيولوژيكى دانشجواين مورد و رتبه تولد تفاوت آمارى معىن

نشان داد كه بني نبض و فشارخون در   tدار نشان نداده است. آزمونتفاوت معىن tل و بعد از مطالعه آزمونشاهد قب
سازى پيشرونده عضالىن قبل و بعد از مطالعه تفاوت گروه آواى قرآن و بني نبض و فشارخون و تنفس در گروه آرام

 ى ديده( . وىل در گروه شاهد تفاوتP >50دار وجود دارد)آمارى معىن
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نشد. مهچنني نتايج نشان داد كه ميانگني منرات اضطراب قبل از آواى قرآن و آموزش آرام سازى پيشرونده عضالىن 
طور ابشند. وىل ميانگني منرات اضطراب آشكار در دو گروه بعد از مطالعه بهدار منىداراى اختالف آمارى معىن

( و اضطراب كاهش نشان داده است. اما در گروه شاهد P >0 /50ابشند)ر داراى اختالف آمارى مىدامعىن
 دار ديده نشد.ارتباط آمارى معىن

 گريى:نتيجه

شود لذا سازى پيشرونده عضالىن و آواى قرآن ابعث كاهش اضطراب مىاب توجه به اينكه نتايج نشان داد مترينات آرام
سازى نشني قرآن گوش فرادهند اي مترينات آرامدانشجواين قبل از ورود به حميطهاى ابليىن به آواى دلشود توصيه مى

 پيشرونده عضالىن را اجنام دهند.



 هاى كليدى:واژه

 سازى پيشرونده عضالىن، اضطراب، حميط ابليىن، دانشجو، آواى قرآن، ذكر خداآرام
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 مقدمه:

هاى نظام آموزشى، اضطراب دانشجواين است و حتمل آن براى اكثر دانشجواين مشكل ها و دغدغهيكى از نگراىن
( 3اند )(. پديده اضطراب امر جديدى نيست و انساهنا در مهه اعصار و اب هر فرهنگى آن را جتربه كرده1، 2است )

 هلاى حتصيل در دانشكده پرستارى را بسيار تنشنويسند اكثر دانشجواين پرستارى سادر اين زمينه مى
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(. در اين رابطه 4كنند و تنش دانشجواين پرستارى منتج از مسائل مربوط به آموزش نظرى و ابليىن است )زا بيان مى
خمتلف از خفيف ات شديد نويسد: اضطراب خود را بصورت يك پديده پيچيده اب درجات ( مى1992استفانس )

تواند سازد و عواملى مانند امتحاانت، هتيه مقاالت، جتربيات ابليىن مىدهد كه فراگريى را دچار آسيب مىنشان مى
شود بلكه كند مراقبت از بيمار موجب اسرتس منىبراى دانشجواين پرستارى اضطراب اجياد منايد مهچنني بيان مى

هاى آموزش ابليىن و ترس از پذيرش توسط كاركنان بيمارستان در زا بوده و تغيري مداوم حملجتربيات اوليه ابليىن اسرتس
 (.5اجياد اضطراب دانشجو نقش دارند )

ترين منبع تنيدگى جتارب ابليىن دانشجواين است كه آهنا را به اضطراب شديدى نويسد عمده( مى1362عاليخاىن )
(. اضطراب منجر به افت حتصيلى و در برخى موارد ترك 6منايد )اد مىدچار ساخته و در آموزش آانن اختالل اجي

دانشجوى پرستارى جهت اثبات سطوح خمتلف اسرتس در سه  46(. آدمى در يك پژوهش روى 7شود )حتصيل مى
كه ابالترين سطح زمان آموزش ابليىن )قبل از جتربه ابليىن، ابتداى جتربه ابليىن و انتهاى جتربه ابليىن( به اين نتيجه رسيد  

كند كه آموزش ابليىن در دانشجواين (. در مهني رابطه اپكر بيان مى8اسرتس قبل از جتربه ابليىن اوليه بوده است )
(. مطالعه ديگرى در أتييد اضطراب حاصله از موقعيتهاى ابليىن توسط كلى هامر 9شود )پرستارى ابعث اضطراب مى

ى واقع در اايالت متحده اجنام گرفت. هدف از اين مطالعه بررسى اضطراب و مهكارانش در يكى از مدارس پرستار 
كنند بوده است. نتايج پژوهش نشان داد، ابالترين سطح اى كه دانشجواين پرستارى از جتارب ابليىن بيان مىابلقوه

در حميط ابليىن و اجنام  اضطراب در ارتباط اب روايروىي دانشجواين از جتربه ابليىن اوليه )مقدماتى( بدون حضور مرىب
اشتباه، اجراى روشهاى پرستارى، وسايل و امكاانت موجود در بيمارستان، صحبت كردن اب پزشكان، أتخري حضور 

اى حتت عنوان ( مطالعه1991(. ليندوپ )10در حميط ابليىن، نظارت بر كار آانن و مورد ارزايىب قرار گرفنت بود )
 ام داد و هدف از اين مطالعهاسرتس بني دانشجواين پرستارى اجن
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بررسى عوامل مولد اضطراب در حميط آموزش عملى و نظرى بوده است. نتايج پژوهش نشان داد كه اضطراب در 
(. مورس 11ايبد )كنند( افزايش مىحميط ابليىن در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد )كه حميط ابليىن را جتربه منى

كند كه فرد جهت درمان اضطراب و جلوگريى از آن روشهاى مقابله اب اضطراب را مورد بررسى قرار داده و اتكيد مى
سازى ذهىن، تلقى مثبت ذهىن، ورزش سبك، تواند به طرقى مانند اجتناب، طفره رفنت، احنراف موضوع، آمادهمى

(. عامل بسيار مهمى كه در رفع اضطراب 7به خود كمك كند )آرامى، موسيقى، مشاهده و ... در رفع اضطراب تن
اتثري دارد توكل به خداى متعال و توسل به ائمه معصومني )ع( است كه در جوامع غري اسالمى كمرت معنا پيدا 

كند كه عبادت نوعى آرامسازى است كه اجياد حالىت امن و الفت روح و دل كند در مهني رابطه مشكيىن بيان مىمى
شود. در اين ميان ذكر وسيله برقرارى رابطه معنوى اب ذات خداوند متعال و حصول آرامش و سكون براى نفس مى اب

سازد. ذكر سبب توسعه بينش و معرفت به عظمت خداوند متعال است و قلب و روح را به ذات مقدس او متوجه مى
دلنشني و جذاب، آواى عرفاىن قرآن است.   (. يكى از ريتمهاى موزون12مقام ربوىب و اتبش اشعه در دل است )

كند كه گوىي بعد از شنيدن آن انسان اتزه مهتا خود چنان بر روح و جسم اثر مىكالم اهلى اب قدرت نفوذ فراوان و ىب
زدايد و منايد، هراس و نگراىن از دل مىمتولد شده و احساس سبكى، سرزندگى و رهاىي از قيد و بندهاى مادى مى

مرتبه كلمه ذكر  260گردد. در قرآن منايد. ذكر و ثناى خداوند سبب آرامش قلبها مىه اجياد آرامش مىدر شنوند
كند  (. يكى از راههاى ديگر مقابله اب اضطراب تن آرامى است، مورس بيان مى13آمده كه منظور ايدآورى است )

ن آرامى روى سيستم عضله اسكلىت، كند ت(. زاهوريك بيان مى7شود )كه تن آرامى موجب تسكني اضطراب مى
نويسد: (. جناتى مى14پوست، فعاليت دستگاههاى داخلى بدن، ضرابن قلب، تنفس و فشارخون اتثري دارد )

 (.15گذارد )آرامى روى دستگاه عصىب و غدد داخلى اتثري مىمكانيسم تن
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كه به مواردى از آن قبال اشاره شد ابيد گفت كه خبش عمده اضطراب به فرد و اب توجه به اثرات منفى اضطراب  
تظاهرات شخصى وى ارتباط دارد. در چنني حالىت عوارض منفى انشى از اضطراب عمدات فرد و ات حدودى خانواده، 

ا كه ماند از آجنسازد. لذا خسارت آن در شخص مضطرب حمدود منىمهكالسى و مددجواين را دچار مشكل مى
تواند اى خود و در موارد مشخص مثل آموزش ابليىن اب بيمار برخورد دارد لذا مىدانشجوى پرستارى در زمينه حرفه

عالوه بر وارد ساخنت لطمه به كيفيت آموزش و ارائه خدمات منجر به اجنام پروسيجرهاى اشتباهى و دردآور مثل 
تباه در دارو دادن، كاهش سرعت عمل در موارد گرييهاى مكرر، كنرتل اشتباهى عالئم حياتى، اشرگ

( ، انتقال اضطراب خود به بيمار كه درنتيجه أتثري واكنش اضطراب القاء در بيمار جمددا دانشجوى CPRاورژانسى)
دهد و بر اضطراب قبلى وى خواهد افزود. پرستارى و اي پرستار را در خبش و اي كار مستقيم ابليىن حتت أتثري قرار مى

شوند و در بعضى موارد ابعث اختالل در شود. بطورى كه بيماران عصباىن مىني منجر به عدم اعتماد بيمار مىمهچن



شود و منجر به آسيب شوند و در هنايت اين اضطراب و عدم اطمينان به كل بيماران انتقال داده مىنظم خبش مى
 (.6شود )جسمى و روحى به بيماران و صدمه به شغل پرستارى مى

اب در نظر گرفنت شيوه و كيفيت آموزش پرستارى و نيز زمينه مستعد براى اجياد اضطراب در دانشجواين و پيامدهاى 
منفى انشى از آن از مجله أتثري متقابل الزم است در درجه اول اب شناخت كيفيت و درجه اضطراب به گروه 

ها از قبل آمادگى پيدا كند. مهچنني يت اضطرابدانشجواين پرستارى آموزش خاصى داده شود و براى مواجهه اب وضع
اب توجه به جتربيات پژوهشگر، مهيشه شاهد اين مسئله بوده كه دانشجواين قبل از ورود به حميط هاى ابليىن دچار 

هاى انشناخته در ذهن دارند كه موجب اضطراب آانن گرديده اضطراب شديد، ترس و وحشت شده مداوما سؤال
ل كارورزى دانشجواين به دليل اضطراب ابال بطور مكرر اب پرسنل خبش و بيماران تنش دارند و است و چند روز او 

 راغب به اجنام كارورزى
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سازى پيشرونده عضالىن و آواى قرآن، ذكر ابشند. لذا پژوهشگر بر آن شد حتقيقى حتت عنوان مقايسه اتثري آراممنى
ر سطح اضطراب آشكار دانشجواين پرستارى در بدو ورود به كارآموزى اجنام دهد و فصل روشنرتى را در خدا، ب

 آموزش پرستارى منطبق اب واقعيت هاى ابليىن به مطالعه بگذارد.

 روش بررسى:

است. جامعه  clinical Matched Randomized Trailاين پژوهش يك حتقيق كارآزماىي ابليىن از نوع
هاى دانشجوى پرستارى است كه در دانشگاه علوم پزشكى شهركرد مشغول حتصيل بودند، دوره 60امل: پژوهش ش

سازى پيشرونده عضالىن را نگذرانده، در پژوهش مشابه شركت نداشتند، داراى بيمارى رواىن نبودند، داروى موثر آرام
هش را داشتند. ابتدا از نظر سن، جنس، كردند و به صورت داوطلب متايل به شركت در پژو بر اضطراب مصرف منى

گريى آسان انتخاب و بطور سازى شدند. سپس، به صورت منونهسال حتصيلى، استفاده از خوابگاه و معدل مشابه
ها در اين پژوهش پرسشنامه كه شامل سه خبش تصادىف به سه گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. ابزار گردآورى داده

ه خصوصيات فردى و بيمارى از قبيل: حتصيالت پدر و مادر، حمل سكونت، وضعيت بود: قسمت اول پرسشنام
برگر ابشد. قسمت دوم پرسشنامه شامل آزمون اضطراب اشپيلاقتصادى، ميزان عالقمندى به حرفه پرستارى و ... مى

ترين منره اضطراب ( و ابال20ترين منره اضطراب )ابشد كه داراى اپينيسوال مى 20است كه اين پرسشنامه شامل 
 شد.ابشد كه توسط اين پرسشنامه اضطراب بيمار قبل و بعد از مداخله سنجش مى( مى80)

 قسمت سوم پرسشنامه شاخصهاى فيزيولوژيكى )فشارخون، تنفس، نبض، درجه حرارت( بود.



نبض، درجه آزمون پرسشنامه اضطراب آشكار اشپيلربگر و كنرتل شاخصهاى فيزيولوژيكى )فشار خون، تنفس، 
اى دقيقه 45آيد. سپس طى يك جلسه حرارت( در هر سه گروه دو هفته قبل از ورود به حميط ابليىن بعمل مى

 سازى پيشرونده عضالىن توسطآرام
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متعاقبا به مدت دو  پژوهشگر و كارشناس اين روش از طريق پرسش و اپسخ و منايش به گروه آزمون آموزش داده شد.
سازى پيشرونده عضالىن اجنام گرفت و  ابر مهراه پژوهشگر و دوابر به تنهاىي در منزل( مترين آرامهفته روزى سه ابر )يك

هاى الرمحن اي مرمي اب صوت عبد الباسط مهراه اب ذكر اي دقيقه به مدت دو هفته به تالوت سوره 10گروه دوم روزى 
(. پس از دو هفته روز ورود به حميط ابليىن نيز جمددا از گروهاى آزمون و كنرتل 20ت پرداخت )الرحم الرامحني و صلوا

در كالس جداگانه تست اضطراب آشكار اشپيلربگر و كنرتل شاخصهاى فيزيولوژى )فشارخون، تنفس، نبض، درجه 
 حرارت( به عمل آمد.

و اعتبار علمى فرم تست اضطراب اشپيل برگر مهرام اعتبار علمى ابزار از طريق حمتوا تعيني گرديد جهت اعتماد 
نفر پژوهش اجنام داد، اپايىي  600( در هنجارهاىي آزمون اضطراب اشپيل برگر در شهر مشهد كه روى 1373)

مهچنني براى گروه  0 /9452تست مذكور را از طريق فرمول آلفا كرانباخ روى جامعه هنجار حماسبه منود ميزان آن 
عنوان بدست آمد. اپايىي آزمون به 0 /9418ت جمزا اين اپايىي را حماسبه كرد كه ميزان آن برابر اب مالك نيز بصور 

نسبت واراينس منرات حقيقى به واراينس منرات مشاهده شده در حد قابل قبول و ابالىي است )اپايىي بدست آمده در 
هاى جامعه ست مذكور مقايسه ميانگني اضطراب(. در ارتباط اب رواىي ت11ابشد( )مى 0 /95حد بسيار ابال قبول 

دار بدست آمد كه حاكى از وجود رواىي آزمون % معىن1% و 5هنجار مالك در متامى گروههاى سىن در دو سطح 
دهد أتييد گرديده ابشد. درنتيجه رواىي آزمون در متامى ابعادى كه مورد سنجش قرار مىدر سنجش اضطراب مى

دستگاه فشارسنج، گوشى، دماسنج، از يك نوع كه معترب بوده و به منظور صحت قبال  است. جهت اعتماد علمى 
و كاى  Tكنرتل گرديد، استفاده شد و در هر دو نوبت مورد استفاده قرار گرفت جهت جتزيه و حتليل داده، از آزمون

 استفاده شد. SPSSافزاراسكور و براى آانليز اطالعات از نرم
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 نتايج:

سازى پيشرونده عضالىن دانشجواين بيانگر آن است كه اكثريت هاى مطالعه در دو گروه آواى قرآن و آرامايفته
( و %85( مونث و اكثريت واحدهاى مورد پژوهش در گروه آواى قرآن )%85واحدهاى مورد پژوهش در دو گروه )

% جمرد بودند. 77 /3% مونث و 90شاهد ( جمرد بودند و در گروه %90سازى پيشرونده عضالىن )در گروه آرام
سال  22 /5سال اب ميانگني  24ات  21ميانگني سىن اكثريت دانشجواين در هر دو گروه مورد و شاهد در دامنه 



تفاوتى در سه گروه ديده نشد از نظر عالقه به حرفه پرستارى و  tبود. از نظر معدل ساهلاى قبلى اب استفاده از آزمون
% بيشرت از 54 /5(. اعضاء خانواده در گروه شاهد 1دارى بني آهنا ديده نشد )جدول ت آمارى معىنرتبه تولد تفاو 

% به پرستارى عالقه داشتند. از نظر ميانگني شاخصهاى 45 /5% خوابگاهى بودند، 77 /3نفر بودند.  7
نشان داد   tنداده است. وىل آزموندار نشان تفاوت معىن tفيزيولوژيكى دانشجواين مورد و شاهد قبل از مطالعه آزمون

سازى پيشرونده عضالىن كه بني نبض و فشارخون در گروه آواى قرآن و بني نبض و فشارخون و تنفس در گروه آرام
(. 2( وىل در گروه شاهد تفاوتى ديده نشد )جدول p >50دار وجود دارد)قبل و بعد از مطالعه تفاوت آمارى معىن

سازى پيشرونده عضالىن ه ميانگني منرات اضطراب قبل از مطالعه آواى قرآن و آموزش آراممهچنني نتايج نشان داد ك
طور ابشند. وىل ميانگني منرات اضطراب آشكار در دو گروه بعد از مطالعه بهدار منىداراى اختالف آمارى معىن

(. وىل در  3ت. )جدول ( و اضطراب كاهش نشان داده اسP >0 /50ابشند)دار داراى اختالف آمارى مىمعىن
 دارى ديده نشد.گونه اختالف آمارى معىنگروه شاهد هيچ
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 توزيع فراواىن ويژگيهاى دموگرافيك در گروه مورد 1جدول: 
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 ، مقايسه ميانگني شاخصهاى فيزيولوژيكى دانشجواين مورد و شاهد قبل و بعد از مطالعه t: آزمون2جدول 

 گريى:حبث و نتيجه

است در  clinical Matched Randomized Trailدر اين مطالعه كه يك حتقيق كارآزماىي ابليىن از نوع
اجنام گرفت و در آن أتثري آواى قرآن، ذكر نفرى از فراگريان رشته پرستارى دانشگاه علوم پزشكى شهركرد  20گروه   3

سازى پيشرونده عضالىن در ميزان اضطراب آشكار دانشجواين پرستارى قبل از ورود به حميط ابليىن بررسى خدا و آرام
 شد.

هاى آمارى نشان داد كه گروه مورد و شاهد از نظر معدل حتصيلى، سن و جنس مهگون بودند و از نظر نتايج آزمون
(. ميانگني 16، 15دارى اب يكديگر نداشتند )ولد، شغل مادر و ميزان عالقه به حرفه پرستارى اختالف معىنرتبه ت

 شاخصهاى فيزيولوژيكى )فشار سيستوليك،
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ابهم ندارند. دايستوليك، نبض، تنفس و درجه حرارت( دانشجواين قبل از مطالعه به هم نزديك و تفاوت چنداىن 
 دار نشان نداده است.نيز در هيچيك از موارد تفاوت معىن tآزمون



مهچنني نتايج پژوهش امحدنژاد نشان داد كه ميانگني شاخصهاى فيزيولوژيكى )فشار سيستوليك، دايستوليك، نبض، 
تايج مطالعات فوق (. ن15دار نيست )تنفس و درجه حرارت( دانشجواين قبل از مطالعه داراى تفاوت آمارى معىن

ابشد. مهچنني ميانگني شاخصهاى فيزيولوژيكى )فشارسيستوليك، دايستوليك، تنفس و درجه حرارت( مشابه مى
نشان داد كه بني نبض و فشارخون در گروه آواى قرآن  tدانشجواين شاهد بعد از مطالعه تفاوت ابهم دارند و آزمون

دار سازى پيشرونده عضالىن قبل و بعد از مطالعه تفاوت آمارى معىنو بني نبض و فشارخون و تنفس در گروه آرام
پور نشان داد كه فشارخون دايستول، نبض و تنفس بيماران بعد از مترينات ( . نتايج مطالعه بصامp >50وجود دارد)

 3ىي قلىب كالس آرامى كاهش ايفت. هالووى در حتقيقى مشابه بر روى بيماران مبتالء به بيماران مبتال به انرساتن
(. 17، 18نشان داد كه عالمي حياتى بيماران بعد از روش جتسم و تلقني بطور قابل توجهى كاهش ايفته است )

مهچنني نتايج پژوهش امحدنژاد نشان داد كه ميانگني شاخصهاى فيزيولوژيكى )فشار سيستوليك، دايستوليك، نبض، 
دار است و در گروه شاهد از مطالعه داراى ارتباط آمارى معىنتنفس و درجه حرارت( دانشجواين شاهد قبل و بعد 

تواند به دليل جامعه و حميط پژوهش ابشد. بطورى  شاخصهاى فيزيولوژيكى افزايش پيدا كرده است. دليل اختالف مى
كه   (. مهچنني نتايج نشان داد18، 17، 15پور و هالووى جامعه پژوهش بيماران قلىب بودند )كه در مطالعه بصام

سازى پيشرونده عضالىن داراى اختالف آمارى ميانگني منرات اضطراب قبل از مطالعه آواى قرآن و آموزش آرام
دار داراى اختالف ابشند. وىل ميانگني منرات اضطراب آشكار در دو گروه بعد از مطالعه به طور معىندار منىمعىن

توان ادعا منود كه گوش دادن است. در اين صورت مى( و اضطراب كاهش نشان داده P >0 /50ابشند)آمارى مى
سازى پيشرونده عضالىن هر دو ابعث كاهش اضطراب آشكار دانشجواين به آواى قرآن و ذكر خدا و آموزش آرام

 شده است.

 و courgeو مهكاران، Decroاى كه هروى كرميوى و مهكاران،در مطالعه
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Stephan, Godbey 

(. يكى از نتايج 16، 18، 20 -22اجنام دادند به نتايج مشابه دست ايفتند ) Crocher Cerozdlerو
پردازند دهند و به ذكر خدا مىكردند از زماىن كه به آواى قرآن گوش مىجالب توجه اين بود كه دانشجواين بيان مى

كنند و عالقه به زندگى در آهنا افزايش پيدا كرده است. مىاند. در كارهاى گروهى هبرت مشاركت تر شدهشاداب
كردند اب توجه به اينكه گوش دادن به آواى قرآن و ذكر خدا نياز به مكان و زمان خاصى ندارد مهچنني آهنا ذكر مى

 تر است.آرامى راحتآرامى استفاده از اين روش جهت كاهش اضطراب نسبت به تن



اى، جستجوى طوىل را در يكى از شهرهاى سرزمني فلسطني اشغاىل حتت طى مطالعه (،1997در اين رابطه آدمى )
عنوان اسرتس دانشجواين پرستارى در جراين اولني جتربه ابليىن اجنام داد. در اين مطالعه هدف درك، تشخيص و علت 

داد دانشجواين اسرتس  اسرتس دانشجواين در جتربيات اوليه ابليىن در فضاى بيمارستان بود. نتايج پژوهش نشان 
كمرتى را در مورد دانش و آگاهى، وسايل و منابع انكاىف و درد بيمار در اپاين جتربه ابليىن نسبت به آغاز جتربه 

 (.8اند )ابليىن نشان داده

اى حتت عنوان اسرتس بني دانشجواين پرستارى اجنام داد و هدف از اين مطالعه بررسى عوامل مولد ليندوپ مطالعه
راب در حميط آموزش عملى و نظرى بوده است. نتايج پژوهش نشان داد كه اضطراب در حميط ابليىن در گروه اضط

 (.11ايبد )كنند( افزايش مىآزمون نسبت به گروه شاهد )كه حميط ابليىن را جتربه منى

ترين روش درماىن اختالالت نتايج حتقيق حاضر اب دو حتقيق اجنام شده مهخواىن دارد. براساس حتقيقات اجنام شده موثر 
، 20، 21، 23ابشد سازى پيشرونده عضالىن و گوش دادن به آواى قرآن ذكر خدا مىتىن از مجله اضطراب آرامروان
شود كه اين مواد سازى پيشرونده عضالىن منجر به توليد مواد شيمياىي طبيعى مى(. عالوه بر اين آرام13، )16، 19

شوند. مهچنني اب تقويت قواى روحى و رواىن و افزايش اعتماد به نفس ىل و دفع مسوم مىمنجر به ترميم ضايعات سلو 
(. بنابراين آموزش 15شود )ابعث افزايش ابزدهى و بيدارى استعدادهاى دروىن و افزايش قدرت تعقل و خالقيت مى

 مقابله اب اسرتس و مهارهتاى
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پيشرونده عضالىن براى دانشجواين خمصوصا دانشجواين پرستارى امرى ضرورى است. زيرا كاهش اضطراب سازى آرام
منجر به افزايش متركز و حافظه، افزايش ايدگريى، تسهيل مطالعه و احساس خوب جسمى و رواىن در دانشجواين 

يطهاى ابليىن دچار اضطراب شديد، هريوى( اب توجه به جتربيات پژوهشگر دانشجواين قبل از ورود به حم 9شود )مى
ترس و وحشت شده مداوما سئواهلاى انشناخته در ذهن دارند كه موجب اضطراب آانن گرديده است و چند روز اول  

شود به دانشجواين ابشند. بنابراين پيشنهاد مىكارورزى دانشجواين به دليل اضطراب ابال راغب به اجنام كارورزى منى
سازى پيشرونده عضالىن در قرآن گوش بدهند و ذكر خدا را از ايد نربند مهچنني مترينات آرامتوصيه شود به آواى 

هاى برانمه درسى دانشجواين گذاشته شود و دانشجواين قبل از ورود به خبش اين مترينات را اجنام دهند ات مهارت
تواند فصل را ايد بگريند. مطالعه حاضر مىانطباقى در دانشجواين افزايش پيدا كند و هبرت بتوانند مهارهتاى ابليىن 

 هاى ابليىن به مطالعه بگذارد.روشنرتى را در آموزش پرستارى منطبق اب واقعيت

 گريى:نتيجه

اب توجه به اثرات منفى اضطراب كه به مواردى از آن قبال اشاره شد ابيد گفت كه خبش عمده اضطراب به فرد و 
چنني حالىت عوارض منفى انشى از اضطراب عمدات فرد و ات حدودى خانواده، تظاهرات شخصى وى ارتباط دارد. در 



ماند از آجنا كه سازد لذا خسارت آن در شخص مضطرب حمدود منىمهكالسى و مددجواين را دچار مشكل مى
تواند اى خود و در موارد مشخص مثل آموزش ابليىن اب بيمار برخورد دارد لذا مىدانشجوى پرستارى در زمينه حرفه

عالوه بر وارد ساخنت لطمه به كيفيت آموزش و ارائه خدمات اضطراب خود را اب توجه به أتثري متقابل به بيمار نيز 
منتقل سازد درنتيجه اين أتثري واكنش اضطراب القاء در بيمار جمددا دانشجوى پرستارى و اي پرستار را در خبش و اي  

د و بر اضطراب قبلى وى خواهد افزود. اب در نظر گرفنت شيوه و كيفيت دهكار مستقيم ابليىن حتت أتثري قرار مى
آموزش پرستارى و نيز زمينه مستعد براى اجياد اضطراب در دانشجواين و پيامدهاى منفى انشى از آن از مجله أتثري 

خاصى داده  متقابل الزم است در درجه اول اب شناخت كيفيت و درجه اضطراب به گروه دانشجواين پرستارى آموزش
 شود
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و براى مواجهه اب وضعيت اضطراهبا از قبل آمادگى پيدا كند. اب توجه به اينكه نتايج نشان داد آواى قرآن، ذكر خدا و 
ورود به شود دانشجواين قبل از شود لذا توصيه مىسازى پيشرونده عضالىن ابعث كاهش اضطراب مىمترينات آرام

 حميطهاى ابليىن اين مترينات را اجنام دهند.

 تقدير و تشكر:

وسيله از معاونت حمرتم پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى شهركرد به دليل تصويب اين طرح پژوهشى تقدير و تشكر بدين
 كنم.مى

 منابع:

پرستارى برحسب درك فردى خود  عاليخاىن، مرمي. بررسى و تعيني انواع فعاليتهاى ابليىن كه دانشجواين ليسانس -6
ليسانس دانشكده پرستارى مامائى، مركز پزشكى انمه فوقكنند. اپاينعنوان جتارب ابليىن و تنيدگى خود قلمداد مى

 .1363ايران، هبمن 
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گريى ه كارشناسى ارشد سنجش و اندازهانممهرام هبروز. هنجارهاى آزمون اضطراب اشپيلربگرد در مشهد. اپاين -11
 .1373در روانشناسى دانشگاه عالمه طباطباىي، 

 .1361مشكيىن، على. مصباح املنري. قم: ايسر، هبار،  -12

 .. 1374، 17زاده عطوىف، مهرداد. نقش نيايش در سالمت رواىن. طب و تزكيه. مشاره واعظى، امحد. كاظم -13



ر بدو ال اول دسآرامى بر سطح اضطراب آشكار دانشجواين ررسى اتثري آموزش تنبامحدنژاد آبكنار سرور.  -15
انمه كارشناسى ارشد، . اپاين1377ورود به حميط ابليىن در دانشكده پرستارى و ماماىي دانشگاه علوم پزشكى هتران 

1377. 
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 روانچگونگى اتثري اعتقادات مذهىب بر سالمت 

1025فرخ روح جليلى
 

 چكيده

هاى رواىن بيماري ى ازهدف از مقاله حاضر بررسى چگونگى اتثري اعتقادات مذهىب بر حفظ سالمت روان و پيشگري 
 اجياد مفهوم -1ست: ذار اعنوان يك فرهنگ به طرق ذيل بر شيوه زندگى انسان اتثريگابشد. اعتقادات مذهىب بهمى

  اعتقاد فرد به اينكه من كه هستم.پنداره، يعىنخود اي خويشنت

ميان مردم   جاىي دراتجمبورم چه ابشم » اي« من چه ابيد ابشم»گريى خودآرماىن يعىن اعتقاد فرد به اينكه شكل -2
 «داشته ابشم

 جياد تصويرى از جهان يعىن اعتقاد فرد درابره اطرافيان و حميط پريامونشا -3

صرى،، آابدى، انداند. )شفيعموعه چيزهاىي كه فرد درست اي اندرست مىات اخالقى يعىن جمتكوين اعتقاد -4
 (1371نقل از حسيىن،  1365

زندگى،   ى حوادثمعنا وطور عميقى بر شناخت انسان در زمينه حنوه تفسري جهان عنوان فلسفه زندگى بهمذهب به
 كنرتل احساسات و ارائه دستوراتى براى حفظ سالمىت اتثري شگرىف دارد.

تايج نشان داد  نگرفت.   قرار اى مورد بررسىر پژوهش حاضر اتثري اعتقادات مذهىب بر سالمت روان به روش كتاخبانهد
اى بر سالمت روان هت عمدعنوان يك فرهنگ، نظريه روانشناخىت و مهمرت از مهه فلسفه زندگى، اتثرياكه مذهب به

عث داوند ابطلق خشخصيت و اعتقاد به مالكيت م دارد. اعتقادات مذهىب مهچنني از طريق اجياد يكپارچگى
 گردد. كه در مقاله به تفصيل شرح داده شده است.مقاومت در مقابل فشارهاى رواىن مى

                                                           
 (. كارشناس ارشد روانشناسى و آموزش كودكان استثنايى.1)  1025
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 هاى كليدى:واژه

 اعتقادات مذهىب، سالمت روان

 مقدمه:

هدف عمده اداين اهلى كمك به هبزيسىت و هدايت انسان به مست رشد و كمال و جلوگريى از بروز خطا و احنراف 
نفس، سالمت  در جوامع انساىن است. آموزشهاى اهلى شامل كليه اصول مربوط به خداشناسى، خودشناسى، كنرتل

تك ابعاد زندگى فرد، خانواده، جامعه، سالمت جسمى و رواىن افراد و بسيارى از موضوعات ديگر است كه تك
انسان را در بر دارد. اگر انسان اب توسل به پروردگار و اعتقادات مذهىب بتواند در شرايط سخت و مشكالت و 

واىن در امان خواهد بود. در واقع ابورها و اعتقادات مذهىب هيجاانت، تعادل روحى خويش را حفظ منايد از بيمارى ر 
 توانند، مانند مكانيسمهاى انطباقى ابعث سازگارى انسان در شرايط انمطلوب گردند.مى

دانند. اب توجه به نقش مذهب در ( هر دو مذهب را عامل سودمندى براى سالمت رواىن مى1933آلپورت ويونگ )
كننده هبداشت عنوان أتمنيرشد شخصيت متعادل، اعتقادات مذهىب در جوامع امروزى به اپسخگوىي نيازهاى انسان و

 (1369رواىن ابيد مورد توجه قرار گريد. )جالىل طهراىن، 

 مدل شناخىت ارتباط مذهب و سالمىت:

وذ دارد طور عميقى بر ساير شناختها نفعنوان فلسفه زندگى كه يك طرح شناخىت است و بهاين مدل، مذهب را به
 دهد. برطبق مدل پيشنهادى مذهب از طرق زير بر سالمت اتثري دارد:نشان مى

 اتثري بر حنوه تفسري جهان و معناى حوادث زندگى: -1

 الف: تفسري حوادث در طرحى بزرگرت و در نظر گرفنت آن در يك جمموعه كلى زماىن و مكاىن



 ب: درك غري تصادىف بودن حوادث

 عاملى در رشد شخصىعنوان ج: حوادث به

 بيىننرتل احساسات شامل ارزايىب از خود و بدبيىن و خوشك  -2
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طور امجال شرح ف مدل بهاتى براى حفظ سالمىت، هببود آن اي افزايش طول عمر. در زير خبشهاى خمتلارائه دستور  -3
 شود.داده مى

 ناى حوادث زندگىجهان و معاتثري بر حنوه تفسري  -1

( مثل معناى هاى شناخىتى: مذهب عالوه بر جتويز دستوراتى براى حفظ سالمىت اب بكارگريى عوامل شناخىت )مياجن
واىن ر  -مىت عصىبظ سالعميق خبشيدن به حوادث زندگى و اعتماد و اطمينان براى تفسري حميط اجتماعى ابعث حف

 سالمىت أتثري دارد: گردد. پس مذهب از دو طريق برمى

هاى ويژه براى حفظ سالمىت و دوم از طريق ارائه شناختهاى محايىت براى ارزايىب و تفسري اسرتس اول از طريق توصيه
 (.1995 1026)ولرى و لوراي،

( درايفت كه مذهب اب تواانىي ايفنت مفهوم در يك رخداد منفى زندگى مانند مرگ فرزند ارتباط 1992) 1027ملنتوس
 (.1995دهد )نقل از ولرى و لوراي، ين تواانىي ذهىن، سازگارى را افزايش مىدارد. ا

كند مثال زا را در يك طرح و اي هدف كلى تفسري مىيك طريقه ارائه مفهوم توسط مذهب اين است كه رخداد اسرتس
نقل از ولرى  19831028، تيلر 1977دانند. )ابملن و ورمتن خانواده قرابنيان تصادف، تصادف را خواست خدا مى

 (1995و لوراي، 

زندگيهاى   1029زا جزئى از طرح جهاىن و قسمىت از ارتباطات كارميكمذاهب شرقى اعتقاد دارند كه حوادث اسرتس
 (.1995نقل از ولرى و لوراي،  1989( 1ابشند )راماوامى و شيك )گذشته انحمدود مى

______________________________ 
(1.)Valerie Laurie . 

                                                           
1026  (1.)Valerie Laurie . 
1027  (2.)Melntosh . 
1028  (3.)Balman Wortman ,Taylor . 
1029  (4.)Karmic . 



(2.)Melntosh . 

(3.)Balman Wortman ,Taylor . 

(4.)Karmic . 
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د حوادث ن درايبشود انساكند كه بر مسائل چريه شود ضمنا جستجوى معنا ابعث مىاين تعبريات به فرد كمك مى
 اندركار است.اتفاقى نيستند بلكه قدرت بزرگرتى بنام خداوند دست

داده  ى من رخه برارشد شخصى: برخى مردم در هنگام يك رخداد در اپسخ به اين سوال خود كه چرا اين حادث
 گردد.گويند اين يك امتحان است كه ابعث قويرت شدن و مقاومت من مىاست. اب خود مى

 كنرتل احساسات:  -2

بگذارد در اين مطالعات اسرتاتژيهاى شناخىت تواند اثر دهد كه عقايد كنرتىل بر جتربيات جسمى مىحتقيقات نشان مى
براى كاهش درد شامل تصور، حواس پرتى، اب خود حرف زدن و توجه انتخاىب است. )النگر، جانيس و ولفر 

كند. عملكرد افراد در اين (. دعا ات حدى مانند اين اسرتاتژيها عمل مى1995نقل از ولرى و لوراي،  19751030
ر افراد ابز شده، مشكل حل شود و احساس انراحىت جسماىن كاهش ايبد )راماوامى و شود فكاسرتاتژيها ابعث مى

كند كه شريك غمى دارد و اب او (. در موقع دعا كردن آدمى احساس مى1995نقل از ولرى و لوراي  1989شيك، 
م كرد، اين بتو كمك خواه»گويد شنود كه مىدهد كه اب گوش دل مىكند و احساسى به او دست مىدرد دل مى

شود كه منايد و اين اميد ابعث پيدايش نريوىي در انسان مىگرم مىنداى ملكوتى و آمساىن است كه انسان را پشت
تواند اسرار زندگى خود را اب كسى بگويد. اما سازد. گاهى اوقات آدمى منىسبب كامياىب و موفقيت او را فراهم مى

 (.1350اظهار داشته اب او راز و نياز كند )صانعى،  تواند بدرگاه معبود خودهرچه خبواهد مى

 بيىن و بدبيىن:خوش -

ان ذهىب بيمشهاى گردد مثال در آموز بيىن نسبت به حوادث و درنتيجه اميدوارى مىعقايد مذهىب ابعث خوش
بروى مشا  زنيد درب. در شود: مشا درخواست كنيد آن به مشا داده خواهد شد، جستجو كنيد، بدست خواهيد آوردمى

 ابز خواهد شد.

                                                           
1030  (2.)Ramawami sheikh . 

 (3.)Langer Janis wolfer . 



______________________________ 
(2.)Ramawami sheikh . 

(3.)Langer Janis wolfer . 
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اى ر آيندهشود و فكه مىگردد و اين عقيده به اميد منتبيىن مىچنني عقايدى براى فرد مسيحى ابعث افزايش خوش
 سازدمىروشن را جمسم 

 تضعيف اي تقويت خود: -

شود فرد در هنگام مقايسه خود اب ديگر افراد، خود عقايد مذهىب از طريق مهم مشردن برخى صفات كليدى ابعث مى
نظر فرد درابره موقعيت خود در جهان، ارتباط خود اب را يك فرد مثبت و موثر اي منفى و بدون قدرت ببيند نقطه

 (.1995نقل از ولرى و لوراي  1990 1031ارزايىب خود أتثريگذارد )اپرگامنت تواند برموجودى مقدس مى

 عنوان يك فرهنگ:اتثري مكتب اسالم به

 ه در فطرت دارد،كه ريش  توراتعنوان فرهنگ توحيدى اب توجه به دارا بودن كاملرتين موازين و دسمكتب اسالم نيز به
ه ر انسان را به هيچ وجطور كلى نقش فرهنگ بر رفتا( به1371گريى شخصيت دارد )حسيىن، سزاىي بر شكلأتثري به

عى ادعا ن اجتماشناساتوان انديده گرفت ارتباط بني فرهنگ و شخصيت افراد به حدى است كه بعضى از روانمنى
ثر صيت بر اتوان گفت كه شخكنند كه جدا كردن آن دو، تقسيم و تفكيك اندرسىت است. از سوى ديگر مىمى

عنوان (. مذهب به1371، نقل از حسيىن، 1349برگ، ترمجه كاردان، آيد )كالينهنگى شدن به وجود مىجراين فر 
 (.1371گريى شخصيت نقش دارد )نورابال، يك عامل اجتماعى در شكل

تواند اتثري شگرىف بر معىن خبشيدن و اش درايفت كه ديدگاه مذهىب مىدرماىندر كارهاى روان 1933 1032يونگ
طورى كه خداوند يكپارچگى شخصيت داشته ابشد. مذهب اسالم وابسته به ايده يكپارچگى اي وحدت است. مهان

يكپارچه، اب عناصرى كه يكپارچگى دروىن عنوان يك سيستم شود، خملوق او نيز بهعنوان يك خالق در نظر گرفته مىبه
هاى زايدى از آن بوسيله شود تواانىي مذهب در يكپارچه منودن زندگى از طريق أتثري بر جنبهدارند، در نظر گرفته مى

 (.1369( مورد أتكيد قرار گرفت )نقل از جالىل طهراىن، 1968) 1033هومانز

                                                           
1031  (1.)Pargament . 
1032  (2.)Jung . 
1033  (3.)Homans . 



______________________________ 
(1.)Pargament . 

(2.)Jung . 

(3.)Homans . 
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پذيرد و معرفت ابشد و قسمت منىپذير نيست و يكى است حمل معرفت او هم يكى مىمهانطور كه خداى قسمت
 ه". ق(. 507آيد )غزاىل انپذير فرود مىخداوند در چيزى يگانه و قسمت

نيز بر شخصيت اعمال نفوذ دارد. شيوه زندگى عمال بر تفكر، احساسات،  عنوان يك شيوه زندگىزندگى مذهىب به
گذارد. آدلر معتقد است كه متام رفتار فرد از شيوه زندگى او ادراكات، رؤايها و ساير فرآيندهاى رواىن فرد اثر مى

اعتقادات مربوط به  كند.آموزد و حفظ مىكند، مىابشد درك مىگريد و آنچه را درخور شيوه زندگيش مىمنشاء مى
 شوند:شيوه زندگى به چهار گروه تقسيم مى

 پنداره، يعىن اعتقاد فرد به اينكه من كه هستم.مفهوم خود اي خويشنت -1

 «جمبورم چه ابشم ات جاىي در ميان مردم داشته ابشم»اي « من چه ابيد ابشم»خودآرماىن يعىن اعتقاد فرد به اينكه  -2

 اعتقاد فرد درابره اطرافيان و حميط پريامونش تصويرى از جهان يعىن -3

نقل  1365آابدى، انصرى،، داند )شفيعاعتقادات اخالقى يعىن جمموعه چيزهاىي كه فرد درست اي اندرست مى -4
 (.1371از حسيىن، 

 اعتقاد به مالكيت مطلق خداوند و حتمل تلخكاميها:

كس در ملك او شريك نيست براى خودش داند هيچمى داند وفردى كه هر چيزى را ملك مطلق خداى سبحان مى
چيز قائل خنواهد شد ات در اين زمينه ترسناك اي اندوهگني شود )طباطباىي، ترمجه موسوى ملك و حقى نسبت به هيچ

 (.1363مهداىن، 

گرش اسالم در فرهنگ اسالمى، تلخكاميها گاهى اب دعوت به استقامت و زماىن اب تسليم در برابر رضاى حق و نيز ن
اى از لطف پروردگار رمحن و رحيم حمصور شوند، بنده خدا كه خود را در هالهبه حقيقت بال به آساىن حتمل مى



گاه خود را شناسد هيچبيند و او را مهواره به خويش نزديك و حىت به تعبري قرآن از رگ گردن به خود نزديكرتى مىمى
 (.1366ايبد )اصفهاىن، پناه منىىب

 466، ص: 3عه مقاالت قرآن و طب، ججممو 

 اتثري مناز بر سالمت روان:

نيا رو داالت و مشكالت از مهه اشتغ -طور صحيح و شايسته برگزار شودكه بهالبته درصورتى -انسان در مناز
ىن كامل از گرداىكند. مهني رو آورد، فكر منىچيز، جز خدا و آايت قرآن كه در مناز بر زابن مىگرداند و به هيچبرمى

وان در انسان ر آرامش  امل وكمشكالت زندگى و نينديشيدن به آهنا در اثناى مناز، ابعث اجياد حالىت از آرامسازى  
ىب انشى از شهاى عصدت تنششود. اين حالت آرامش رواىن انشى از مناز، از نظر درماىن اتثري بسزاىي در كاهش مى

از، امور اي س از منپعصاب طراب دارد. انسان معموال در حالت متدد افشار زندگى روزانه و اپيني آوردن حالت اض
د آوردن آن، در انگيز اي بياآورد. اقرتان حالت متدد اعصاب اب موارد اضطرابموارد اضطراب برانگيز را به ايد مى

گردد و ىممناز ز شى اانانگيز و حالت متدد اعصاب هاى شرطى اتزه ميان عوامل اضطرابهنايت ابعث اجياد رابطه
يق كاهش ان از طر درم» اي« درمان از طريق آرامسازى»اين مهان روشى است كه روان درمانگران رفتارگرا به انم 

 (1367گريند. )جناتى، ترمجه عرب، براى درمان اضطراب بكار مى« حساسيت انفعاىل

 اتثري عرفان بر سالمت روان:

عرفت ريت و مين بصاكه بر انسان حاكم است، هر چقدر ميزان   كنرتل پديده رفتار مبتىن بر نوع تفكرى است
د و تفسريهاى تر خواهد بو عتر و داراى ابعاد متنوع ترى ابشد، حصول اطالعات در نظام فكرى وسيتر، انتزاعىوسيع

را خام و  هاه رفتار كاست   تر است و مهني حمدودانديشىخبشتر و جناتتر، معقوالنهمبتىن بر اين الگوى تفكر كامل
طالعات ردازش اپ از انمد. فردى كه جرايىنسازد كه متخصص آهنا را بيمار رواىن مىبعدى متجلى مىبسته و يك

 بيمارگونه از يك حمرك خارجى را داراست مراتب زير در وى حاكميت دارد:

1034استنباط اختيارى -1
 

1035تعميم بيش از حد -2
 

______________________________ 
(1.)Arbitrary Inference . 

                                                           
1034  (1.)Arbitrary Inference . 
1035  (2.)generalizationOver  . 



(2.)Over generalization . 
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1036انگارىانگارى و كوچكبزرگ -3
 

1037سازىشخص -4
 

1038تفكر قطىب اي مبتىن بر اصل مهه اي هيچ -5
 

تر،  مثبت هتجا به ر هاى فوق اثر گذاشته و نظام فكرى توان در كليه حركتاب پديده عرفان واضح است كه مى
روانشناسى اثبت شده اين  ( يكى از چيزهاىي كه در1371تر سوق داد )بينا، تر و در انتها انتزاعىتر، وسيعكامل

كند. اد مىگفت اجيوىي ششوند استحكام و نري است كه حالتهاى عرفاىن در روحيه كساىن كه بدان حالتها انيل مى
 (1902)جيمز، 

 گريى:حبث و نتيجه

نگرى و جامعيت لد به كسراسر زندگى در معرض تنشها، انكاميها و اسرتسها قرار دارد فرد اب اعتقاانسان در 
ت، توكل، اب فطر  اهنگمهدستورات اهلى خصوصا رهنمودهاى اسالمى از مجله، اجنام وظايف بندگى خدا، آموزشهاى 

اسرتسهاى  يشه ابمهنسان امقابله كند. تواند اب پيامدهاى اسرتس ذكر، مترين و آموزش روشهاى خودسازى خبوىب مى
هت رفع آهنا، جر حميط دوجود حاصل از تفاوت بني نيازها و انتواىن خود در أتمني نيازها و موانع و حمدوديتهاى م

اىن، ت )اصفهده اسها و عدم امكان أتمني آهنا در تنش بو مواجه است و انسان در هر حلظه بواسطه خواسته
1374.) 

به اصل  اعتقاد سان اباى بر سالمت روان دارد انيك فرهنگ و نظريه روانشناخىت اتثريات عمدهعنوان مذهب به
مان اوحى در الت ر توحيد، و پذيرش وحدانيت در خملوقات، به يكپارچگى شخصيت دستيافته و از بسيارى مشك

 اميد به فضل ابات را مالميق انعنوان انظر، حامى، قادر و مالك مطلماند. انسان مؤمن اب اعتقاد به خداوند بهمى
 ايبد.اهش مىكضطرابش  ه و اخداوند و رضا بودن به رضاى او تسليم در برابر امرش و اجنام فرائض ديىن حتمل منود

 پيشنهادها:

                                                           
1036  (1.)Magnification Minimization . 
1037  (2.)Dersonalization . 
1038  (3.)Pichotomous Thinking . 



______________________________ 
(1.)Magnification Minimization . 

(2.)Dersonalization . 

(3.)Pichotomous Thinking . 
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 ارتقاء و تعميق اعتقادات مذهىب در جامعه -1

 توجه به اهداف حيطه عاطفى در آموزشهاى ديىن )نشاط معنوى( -2

 افزايش آگاهى عمومى در زمينه نقش اعتقادات مذهىب در سالمت روان انسان -3

 نظريه روانشناخىتعنوان يك فرهنگ و توجه به اعتقادات مذهىب به -4

 هاى زندگىبكارگريى دستورات مذهىب در متامى جنبه -5

 اجنام حتقيقات بيشرت به روشهاى خمتلف در زمينه اعتقادات مذهىب -6
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 109، مشاره 10ال ، رابطه مذهب و هبداشت رواىن از ديدگاه اسالم، دارو و درمان س1371د، نورابال، امح -9
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 أتثري آواى قرآن كرمي بر اضطراب بستگان بيماران حتت عمل جراحى قلب ابز

 ، هوشنگ عليخاىن، صديقه موسوى1039نسرين اهلى

 چكيده

ر حال شورهاى دكشد، اكنون در  لك صنعىت جهان نسبت داده مىطور معمول به مماعروقى كه به -قلىببيماريهاى 
در متامى كشورهاى  2020شود ات سال بيىن مىتوسعه رو به افزايش است و اين افزايش اب چنان سرعىت است كه پيش

لب عضو حساس بوده از آن جهت كه ق(. 1ومري حمسوب گردد )هاى اول مرگجهان سوم اين بيماريها در اولويت
فراد مهمرت ز نظر اآن ا كردند، درنتيجه بيمارى و مسائلعنوان مركز احساسات تلقى مىاست و از قدمي آن را به

 (.2ابشد )مى

طورى كه اى پيدا كرده است، بهكنندهنكته مهمرت آنكه در ساهلاى اخري سن ابتال به بيمارى در كشورها كاهش نگران
دهند و اين عالوه بر اينكه براى خانواده سال تشكيل مىد قابل توجهى از قرابنيان را افراد نسبتا جوان و ميانتعدا

 (.3سازد )گردد فشار سنگيىن را نيز بر اقتصاد جامعه وارد مىفاجعه حمسوب مى
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ى هتديد سالمىت اى به قدمت حيات انسان است. عمل جراحى، به خصوص جراحى قلب، نوعاضطراب داراى سابقه
تواند (. عوامل و فاكتورهاى زايدى مى4ابشند )است. بيماران كانديد جراحى قلب مستعد نگراىن و اضطراب مى

ساز اضطراب بيمار كانديد عمل جراحى ابشد، از آن مجله كمبود آگاهى در مورد حنوه عمل جراحى، عوارض زمينه
عدم تواانىي بعد از عمل، سبب بروز احساسات انخوشايند ترس،  بيىن صدمات هنگام عمل،آن، كمبود داروها، پيش

 (.5شود كه در بيماران قبل از عمل جراحى شايع است )اضطراب مى

______________________________ 
(1.)Email :elahi 811 @yahoo .com  
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(. رفتارهاىي 6شود )صورت بروز بيمارى فرد در خانواده مشاهده مى تنيدگى يكى از مهمرتين عواملى است كه در
Meserko (2006  )(.7شود )هاى بيماران به طور شايع ديده مىقرارى، اضطراب و افسردگى در خانوادهمانند ىب

نني (. مهچ8گزارش كرده كه بيشرتين ميزان اضطراب در بستگان بيماران بسرتى در خبش اورژانس ديده شده است )
1991Artinian   گزارش كرده: مهسران بيماران حتت عمل جراحى قلب از سطح تنيدگى ابالىي داشتند كه منبع آن

عبارت بود از: انتظار براى جراحى، نبود كنرتل بر حوادث بيمارستاىن، عدم خلوت، كمبود اطالعات درابره بسرتى 
 (.9شدن و فرايند بيمارى )

اب در بيماران حتت عمل جراحى ابالخص جراحى قلب و راههاى كاهش آن از حتقيقات بسيارى در زمينه اضطر 
طريق درماهناى غري داروىي و اي آموزش اجنام شده است. وىل در زمينه استفاده از موسيقى و اي آواى قرآن حتقيقات 

مسلماانن خبصوص ابشد به خصوص در مورد اتثري آواى قرآن، چراكه بيشرت در ارتباط اب فرهنگ ما بسيار اندك مى
 ابشد.ايرانيان مى

تواند در آانن اجياد كند، حتقيقات در مورد نقش مهراهان( بستگان درجه يك )و تنشى كه بيمارى و وضعيت بيمار مى
ابشد. اين در حاليست كه براساس شواهد مذكور در بررسيهاى ابشد و بيشرت در زمينه اتثري آموزش مىبسيار اندك مى

ابشد. از سوى ديگر فشارهاى انشى از درگرييهاى فراهم آوردن تگان سطح اضطراب ابال مىذكر شده، در بس
ابشد. وجود هاى درمان و ... بر خانواده غري قابل انكار مىامكاانت براى بسرتى، مراقبت از بيمار، هتيه دارو، هزينه

انپذيرى را بوجود آورد. لذا اب توجه اقب جربانتواند عو تنش در بستگان نه تنها براى خود فرد بلكه براى بيمار نيز مى
 به نقش بستگان بيمار در محايت از او در اين پژوهش به بررسى اتثري آواى قرآن بر اضطراب بستگان پرداختيم.

 هاى اين پژوهش عبارتند:فرضيه

 آواى قرآن بر اضطراب شخصيىت بستگان بيمار اتثري دارد. -1



 يىت بستگان بيمار اتثري دارد.آواى قرآن بر اضطراب موقع -2
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 آواى قرآن بر اضطراب بستگان بيمار اتثري دارد. -3

 روش بررسى:

جترىب بوده است كه به منظور تعيني اتثري آواى قرآن بر اضطراب بستگان درجه يك بيماران اين پژوهش يك مطالعه نيمه
نفر از بستگان( مهسر،  60در خبشهاى جراحى قلب بيمارستاهناى اهواز )تعداد حتت عمل جراحى قلب بسرتى 

سال سن و داراى سالمت عقلى بوده و به عنوان  65سال و حد اكثر  15فرزند، خواهر و برادر )كه حد اقل داراى 
ژوهش انتخاب شدند. در مهراه بيمار ابشد و در قبال بيمار مسئول ابشد و داراى سواد ابتداىي ابشند به عنوان واحد پ

بيمار انتخاب و به ازاى هر بيمار يك نفر از  60ترتيب كه گريى تدرجيى استفاده شد بديناين پژوهش از منونه
عنوان منونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآورى اطالعات سياهه بستگان كه مايل به شركت در اين مطالعه بودند به

و اپايىي آن در ايران اتييد شده است )و پرسشنامه اطالعات فردى استفاده شد. رگه اسپيل برگر( اعتبار  -حالت
دقيقه به آواى  15توانستند حد اقل دوابر هرابر واحدهاى پژوهش از بعد از ظهر قبل از عمل ات صبح روز عمل مى

مل و ابزگشت قرآن گوش كند. براى تعيني سطح اضطراب در دو نوبت( پس از بسرتى بيمار در خبش و پس از ع
بيمار از ااتق عمل به خبش و مطلع شدن بستگان )پرسشنامه مذكور تكميل شد. واحدهاى پژوهش كه بيماران آانن 

 داراى شرايط خاص بودند از پژوهش خارج شدند.

 گريى:حبث و نتيجه

 6 /46تعداد% از واحدهاى مورد پژوهش زن بودند. بيشرتين  3 /53% نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه
قرار داشتند،  45 -36در رده سىن  6 /36هاى پژوهش در سطح حتصيلى ديپلم، و بيشرتين تعداد% از منونه
 خوانند.طور هفتگى قرآن مىاز آانن به 30از بيماران داراى محايت خانوادگى خوب بودند و%  3 /53% مهچنني

( وىل بني اضطراب P 0 /12دار وجود ندارد)ت ارتباط معىنبررسيهاى آمارى نشان داد بني ميزان اضطراب اب حتصيال
( مهچنني بني سن و ميزان اضطراب t 0 /64 ,P 0 /20دار ديده شد()و جنس در اين پژوهش ارتباط معىن

 دار بدست آمدمهبستگى معىن
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 (r 23, P 0/ 00 ) 



حتقيقات كه در زمينه اضطراب و مشخصات فردى صورت گرفته مهخواىن داشت  نتايج اين مطالعه اب بسيارى از
(10 ،5 ،1.) 

 ابشد.در اين مطالعه بيانگر اتثري مداخله بر ميزان اضطراب بستگان بيمار مى 3و  2، 1منودارهاى 

زوجى  tآمارى ابشد نتيجه آزموندهنده ميانگني منرات اضطراب شخصيىت قبل و بعد از مداخله مىنشان 1منودار 
شود. نتايج مطالعه حممدى و مهكاران و ابشد. بنابراين فرضيه حتقيق پذيرفته مىدار مىدهنده اختالف معىننشان

 (.1ابشد )اند )نيز در راستاى نتيجه اين مطالعه مىابراهيمى( ايشان در مورد آرامسازى بررسى كرده

 t 4 ,60 ,Pابشد نتيجه آزمون آمارىيىت قبل و بعد از مداخله مىدهنده ميانگني منرات اضطراب موقعنشان 2منودار 
شود. نتايج مطالعه حممدى و مهكاران ابشد. بنابراين فرضيه حتقيق پذيرفته مىدار مىدهنده اختالف معىننشان 40, 0

 (.1ابشد )نيز در راستاى نتيجه اين مطالعه مى

 t 4 ,60 ,Pابشد نتيجه آزمون آمارىقعيىت قبل و بعد از مداخله مىدهنده ميانگني منرات اضطراب مو نشان 3منودار 
شود. نتايج مطالعه حممدى( اتثري ابشد. بنابراين فرضيه حتقيق پذيرفته مىدار مىدهنده اختالف معىننشان 40, 0

 ابشد.پور( اتثري آرامسازى )و فياضى( آرموتراپى )در راستاى نتايج اين مطالعه مىآواى قرآن )و بصام

 گريى هناىي:نتيجه

 بدست آمده مورد اتئيد بوده و پذيرفته شدند. tهاى حتقيق اب توجه بهدهد كه فرضيهنتايج آمارى نشان مى

 t 04 /8 ,P 0 /50در رابطه اب فرضيه اول پژوهش كه آواى قرآن بر اضطراب شخصيىت بستگان بيمار اتثري دارد
 فرضيه اول پژوهش پذيرفته شد.

.  t 04 /6 ,P 0 /40ه اب فرضيه دوم پژوهش كه آواى قرآن بر اضطراب موقعيىت بستگان بيمار اتثري دارددر رابط
 فرضيه دوم پژوهش پذيرفته شد.
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 در رابطه اب فرضيه سوم پژوهش كه آواى قرآن بر اضطراب بستگان بيمار اتثري دارد.

t 04/ 6, P 0/ 40 

 ه سوم پژوهش پذيرفته شدفرضي



توان نتيجه گرفت اب توجه به اينكه آواى قرآن داراى اثرات آرامبخشى دارد و از سوى ديگر در بطن زندگى بنابراين مى
 تواند اتثريگذار ابشد.زاى زندگى مىابشد نه تنها در زمان بيمارى بلكه در متامى شرايط اسرتسمردم ايران مى
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 مديريت اضطراب در قرآن

1040سيد جعفر علوى
 

 چكيده

مباحث بسيار  سى و ازهاى اسااضطراب و دهلره كه مهان حتريك هيجاىن فرد مهراه اب نگراىن و ترس است، از دغدغه
ز منظر ابه آن  رداخنتحبث گرچه توسط دانشمندان خمتلف مطرح شده است، اما پجديدى جوامع امروزى است. اين 

ارض جانىب، ى از عو ركنار بتوان به اپيدارى و ماندگارى، عنوان منونه مىقرآن، داراى امتيازات خاصى است كه به
يدى در اين هاىي كلشپرس هاى قرآىن اشاره كرد. بر اين اساس شايسته است اپسخ بهآورى و جامعّيت شيوهاطمينان

 خبش اهلى جستجو كنيم. پرسشهاىي از قبيل:زمينه را در آايت روح

 پردازد؟ا مىاند؟ سبب و ريشه اين اضطراهبا چيست؟ قرآن چگونه به درمان آهناضطراهباى منفى كدام

هاىي مانند خوف، ژهمن واضكنيم كه قرآن به اين موضوع در اب سريى گذرا در آايت نوراىن قرآن كرمي، مشاهده مى
 كند.خشيت، فزع، رهب، شفق، سكن، اطمينان و ربط اشاره مى

طرف اضطراب مثبت ترغيب و قرآن كرمي در اين آايت اوال بني اضطراب مثبت و منفى متايز قائل شده آدمى را به
حلهاى گوانگوىن را براى ايىب آن، راهمنايد؛ و اثنيا به حتليل و بررسى اضطراب منفى پرداخته پس از ريشهتشويق مى

تفكيك بني خطرات واقعى از  -به نظر نويسنده -كند كه مهمرتين مرحله درمان قرآىندرمان اضطراهباى منفى ارائه مى
تواند ها از امتيازات خاص قرآىن، شناخت و معرىف آهنا مىمندى اين شيوهخطرات غري واقعى است. لذا اب توجه به هبره

 مشار آيد.نشمندان و گامى موثر در جهت كاهش اضطراهباى موجود بهمرجعى مطمئن براى دا
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 هاى كليدى:واژه

 خشيت، ترس.اضطراب، اضطراب مثبت، اضطراب منفى، اطمينان، آرامش، 

 مقدمه:

گاه مفرح امنيت و آسايش، اطمينان و آرامش، مفاهيمى اميدخبش و شادى آفرينند. اضطراب و دهلره براى انسان هيچ
خبش نبوده است؛ بلكه مدام جامعه انساىن را هتديد كرده و رجنانده است. لذا أتمني امنيت و آرامش روحى و لذت

مردان را مشغول مسائلى است كه فكر و انديشه بسيارى از متفكران و دولتبراى قشرهاى خمتلف در هر كشورى از 
 هاى هنگفىت را به خود اختصاص داده است.خويش ساخته و هزينه

درماىن، مهه و مهه به نوعى سعى در أتمني مهني پزشكى ات كانوهناى مشاوره و رواناز علوم خمتلف روانشناسى و روان
جياد آرامش در افراد و جوامع دارند؛ و امروزه متأسفانه به قدرى ترس و اضطراب در زداىي و اهدف يعىن اضطراب

هاىي كه ريشه در اين ترس و اضطراب ها، جنايتها و خودكشىشود كه ديگر براى بيان انكامىجهان اطراف ايفت مى
 دارد، نيازى به استدالل و آمار نيست.

 يشه اضطراب را در كجا ابيد جستجو كرد؟اما براسىت علت اين ترس و اضطراهبا چيست؟ ر 

ترين شيوه درمان چيست؟ چگونه مداواىي مهراه درمان، عوارض جانىب و پيامدهاى منفى به دنبال ترين و مطمئنقطعى
 خنواهد داشت؟

ه و گاهى فراتر از جتربگريد، تكيهپزشكان صورت مىمتام تالشها و كوششهاىي كه امروزه از سوى روانشناسان و روان
فهم بشرى نداشته است. حوزه اين فعاليتها تنها در تفكر و جتربه حمدود انساىن خالصه شده لذا از آفات و نقائص 

 اند.ها در حال تغيري و حتولآن نيز در امان نبوده است؛ و اين مهه در حاىل است كه هنوز هم نظريه



 ربه بشرى كاراىيهم و جتاز ف آويزى كه فراترر بود. دستتر و ماندگارتابيست به دنبال دستاويزى مطمئنرو، مىازاين
 ياىن؟م وحداشته ابشد؛ ات از نواقص آن مصون ماند؛ و چه منبعى داراى اين ويژگى است به جز كال
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ان آدمى؛ و ابيد كه به خبش رو خبش دردهاى روحى است و آرامشالتيام 1041آايت نوراىن قرآن جميد، شفاى دهلاست.
 فرمان قرآن انطق، دواى دردها را از قرآن صامت جستجو كرد:

1042«.هاست ... از نور آن شفا جبوييد كه شفاى دهلاى بيمار استقرآن را فرابگرييد كه هبرتين گفته»
 

 امتيازات درمان قرآىن اضطراب

 كنيم:شاره مىدر اين قسمت به برخى ويژگيها و امتيازات درمان اب شيوه قرآن ا

 الف( اپيدارى و ماندگارى

پردازان بشرى دچار بينيم برخى نظريهسو مىاما از آن 1043ترين ويژگيهاست.جاودانگى قرآن و حمتواى آن از اساسى
گذاران نظرايت روانشناسى ابشند؛ و در مواردى خود نيز بدان اعرتاف  شوند، گرچه از بنيانخطا و احنراف مى

زىن اضطراب است كه موجب واپس»گفته بود: « مهارها، عالئم و اضطراب»در مقاله معروفش  اند. فرويدكرده
1044«.شود!زىن است كه موجب اضطراب مىكه پيشرت معتقد بودم كه برعكس واپسشود؛ درحاىلمى

 

و  است كه اپيدار ش آمساىنا دانترتيب، دانشمندان خود نيز به قابليت دگرگوىن آاثر خود اذعان دارند و لذا تنهبدين
 ابشد.ماندگار مى

 ب( بركنارى از عوارض جانىب

شرط درايفت  ويش، بهاىن خدر شيوه درماىن قرآن، پيامدهاى منفى و عوارض جانىب وجود ندارد. قرآن اب شيوه درم
 شود.صحيح پيام آن، موجب بروز مشكالت و بيماريهاى ديگر منى

 عوارض جانىب است. حىت بعضى داروها در امروزه بسيارى از داروهاى شيمياىي داراى

                                                           
1041  (1.)\i « دُوِر َو ُهدًى َو َرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِينَ يا أَيَُّها النَّاُس قَْد جاَءتُْكْم ُل ِمَن » i\؛57يونس،  E\«.َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ُِكْم َو ِشفاٌء ِلما فِي الصُّ َو نُنَز ِ

اِلِميَن إِالَّ َخساراً   .82اسراء،  E\«.اْلقُْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن َو ال يَِزيدُ الظَّ
 .110غه، خطبه (. نهج البال2)  1042
 .198و  193(. همان، خطبه 3)  1043
پزشكى، ترجمه حسن رفيعى و فرزين رضاعى، چاپ اول، تهران، انتشارات (. هارولد ج كاپالن و بنيامين سادوك، خالصه روان4)  1044

 .199، ص 2، ج 1378سالمى، 



______________________________ 
 ؛57يونس،  «.دًى َو َرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ صُُّدوِر َو هُ ا ِف ال ِلماي أَي َُّها النَّاُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُِّكْم َو ِشفاءٌ » (.1)

 .82اسراء،  «. َخساراً ظَّالِِمنَي ِإالَّ يُد ال يَزِ فاٌء َو َرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي َو الَو نُ َنّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو شِ »

 .110(. هنج البالغه، خطبه 2)

 .198و  193(. مهان، خطبه 3)

ول، اعى، چاپ ن رضاپزشكى، ترمجه حسن رفيعى و فرزي(. هارولد ج كاپالن و بنيامني سادوك، خالصه روان4)
 .199، ص 2، ج 1378ساملى، هتران، انتشارات 
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مقاله چنني  400سال مطالعه و بررسى  25پروفسور كرى پس از »شوند. هنايت منجر به اثرات معكوس بر بدن مى
زدارى گريد كه داروهاى ضد اضطراب يعىن بنزودايزپينها ... بر روى يك سيستم رفتارى به انم سيستم ابنتيجه مى

1045«.شودكند و موجب اضطراب مىرفتارى، اثر مى
 

 ج( قابليت اطمينان

كتاب خدا را حمكم بگرييد ... هركس به آن متسك جويد او را نگه دارد و هركس به دامنش چنگ زند، جناتش »
مانع دمشنان بوده، نريو و قدرتى « ريسماىن است كه دستگريه آن مطمئن، پناهگاهى است كه قله بلند آ» 1046«.دهد

1047...«.است براى كسى كه به آن چنگ زند؛ حمل امىن است براى هركسى كه به آن وارد شود 
 

 شناس، خود به اعتمادانپذير بودن دانش بشرى معرتفند:در مقابل دانشمندان روان

سنجند ... گاه شاهد انتشار آزموهناىي در ابعاد وسيع و فراگري ن است كه چيزى جز رفتار آدمى را منىحقيقت آ»
هاى كنند! گاه نيز آزمونهستيم كه به علت فقدان ساختارى علمى، تنها كاريكاتورى از يك آزمون رواىن را ترسيم مى

اراىي و حنوه استفاده از آهنا در اختيار عموم قرار علمى و قابل اعتماد و حىت مشهور، بدون توجه كاىف به حوزه ك
اعتمادترين آزموهنا هم ابيد توسط متخصصان گريند. پس ابيد بدانيم اوال هر آزموىن قابل اعتماد نيست و اثنيا قابلمى

1048«.تفسري شوند
 

                                                           
هاى بالينى و اجتماعى، چاپ اول، به كوشش حبيب (. اصالن ضرابى، مسائل پردازش اطالعات در اضطراب، شناخت و عاطفه جنبه1)  1045

 .71، ص 1378زاده، فرهنگان، تهران، اّلل  قاسم
 .156(. نهج البالغه، خطبه 2)  1046
 .198(. همان، خطبه 3)  1047
، 1ش  هيئت علمى(، آيا بايد به آزمونهاى روانى اعتماد كرد؟، نشريه حديث زندگى، (. شهال هاشمى اصفهانى) روانشناس/ عضو4)  1048

 .34، ص 1380



______________________________ 
هاى ابليىن و اجتماعى، چاپ اخت و عاطفه جنبه(. اصالن ضراىب، مسائل پردازش اطالعات در اضطراب، شن1)

 .71، ص 1378زاده، فرهنگان، هتران، اول، به كوشش حبيب اّلّل قاسم

 .156(. هنج البالغه، خطبه 2)

 .198(. مهان، خطبه 3)

 (. شهال هامشى اصفهاىن )روانشناس/ عضو هيئت علمى(، آاي ابيد به آزموهناى رواىن اعتماد كرد؟، نشريه حديث4)
 .34، ص 1380، 1زندگى، ش 
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 د( رعايت متام جوانب مؤثر در پيشرفت

از آجنا كه اين درمان از طرف خداى تعاىل است يعىن كسى كه به متام جوانب خملوقات اشراف و آگاهى دارد، لذا 
طور به -اى كه نه تنها در علوم بشرىد. مسألهطبيعى است كه شيوه درماىن او مانعى براى پيشرفت و ترقى نباش

 شود؛ بلكه انتظار از آن هم به جهت حمدود بودن آن، انتظارى انجباست.رعايت منى -دقيق

 ه( سادگى

آيند، تشابه و اهبامى گرچه در قرآن آايت متشابه هم وجود دارد؛ اما اوال بسيارى از آايتى كه در اين زمينه به كار مى
اند، به ميزاىن كه در اين جهت نياز است، آايت اهلى روشن اثنيا اب توضيح و شرحى كه امامان معصوم دادهندارند؛ و 

شود چنني درماىن از سادگى خاصى برخوردار بوده و ات حدودى رو، اين ويژگى سبب مىابشند. ازاينو قابل فهم مى
 مهگاىن شود.

 و( آزموده شده و جمرب

هاى قرآىن در سايه آسايش و اطمينان خاطر هاى جترىب نيز هست. افراد بسيارى در پرتو آموزهمنونهدرمان قرآىن داراى 
 اند. پيشوااين معصوم كاملرتين و ابرزترين منونه آنند.زيسته

اند كه حىت اب اينكه زندگى آانن سراسر اب فراز و نشيب مهراه بوده است، اما به قدرى سرشار اطمينان و آرامش بوده
 ابشد.پذير منىمشارش آن حلظات هم به راحىت امكان



خبش آن هاى روحز آموزهافكنيم و ابر اين اساس، براى درمان ترس و اضطراب، نگاهى امجاىل به اين كالم آمساىن مى
 گريمي.مدد مى

 شناسىواژه

 در لغت« اضطراب»

واژه در  نكه اين. چه ايان راجيى نداشته استو مشتقات آن در گذشته عرب، كاربرد چند« اضطراب»رسد به نظر مى
 هاى عرىب اساسا مطرح نشده است. شايد بهبسيارى از فرهنگ
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اند، آن را به ه كردهور اشار ه مزبشود. ابوجود اين، آانن كه به واژ مهني دليل در قرآن نيز كاربردى براى آن ايفت منى
 اند.منوده معنا« حركت»

 1049«.حركت»يعىن « اضطراب»، يعىن برخورد بعضى از آن اب بعض ديگر و «اضطراب موج»گويد: جوهرى مى
گويد: ، مفردات مى«ضرب»درابره ارتباط اين واژه اب ريشه آن، يعىن  1050زبيدى نيز به مهني معنا اشاره كرده است.

1051است.« الضرب ىف االرض»كه از مهان   زايد يعىن اين طرف و آن طرف در زمني راه رفنت« اضطراب»
 

اتىب، سراسيمگى، پريشان شدن، لرزيدن، ىب»در زابن فارسى داراى معاىن متعددى است. مانند: « اضطراب»اما 
1052«.آرامى، حرياىن و دغدغهاندوه، مالل، دلتنگى، غم و غصه، تشويش، سرگرداىن، ىب

 

 در اصطالح« اضطراب»

 كاپالن»چون شناسان همطور دقيق، چندان روشن و واضح نيست. برخى روانمعناى اصطالحى اين واژه، به
 معلوم، ت به خطرىاند. ترس را هشدارى نسب، متايز قائل شده«ترس»و مفهوم « اضطراب»بني معناى « سادوك

 اند:دهرا هشدارى انمعلوم، مبهم و دروىن معنا كر « اضطراب»بريوىن و معني معرىف كرده وىل 

 شود.ر اپسخ به خطرى معلوم، بريوىن، معني اي اب منشأ غري تعارضى اجياد مىترس د»... 

                                                           
ق،  1404، چاپ سوم، بيروت، انتشارات دار العلم للماليين، 1(. اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربيه، ج 1)  1049

 .168ص 
جا، دار ، بى چا، بى1ابو الفيض سيد محمود زبيدى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ...«. اضطراب الشئ، تحرك و ماج (.» 2)  1050

 .348تا، ص احياء التراث العربى، بى
 .295ق، ص  1404جا، دفتر نشر الكتاب، (. الراغب االصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، چاپ دوم، بى3)  1051
 نامه دهخدا.(. على اكبر دهخدا، لغت4)  1052



شود كه انمعلوم، دروىن و مبهم است؛ اي از تعارض منشأ گرفته در اپسخ به هتديدى پيدا مى« اضطراب»حال آنكه 
1053«.است

 

______________________________ 
وت، انتشارات دار العلم ، چاپ سوم، بري 1صحاح العربيه، ج  (. امساعيل بن محاد جوهرى، الصحاح اتج اللغه و1)

 .168ق، ص  1404للماليني، 

، ىب 1 قاموس، جواهر الجابو الفيض سيد حممود زبيدى، اتج العروس من ...«. اضطراب الشئ، حترك و ماج (. »2)
 .348ات، ص جا، دار احياء الرتاث العرىب، ىبچا، ىب

 .295ق، ص  1404ب، جا، دفرت نشر الكتااملفردات ىف غريب القرآن، چاپ دوم، ىب(. الراغب االصفهاىن، 3)

 انمه دهخدا.(. على اكرب دهخدا، لغت4)

 .197، ص 2پزشكى، پيشني، ج (. هارولد ج كاپالن و بنيامني سادوك، خالصه روان5)
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يف خود امه تعر رو، در ادنيز نسبت به اين تعريف، مطمئن نيست؛ ازاين «كاپالن سادوك»اب اين حال، حىت خود 
 مطلىب دارد كه گواه بر شفاف نبودن آن است:

كند، ظاهرا هيجاىن اب مهان مبناى ترس را صرفا هشدارى تلقى كنيم كه فرد را گوش به زنگ مى« اضطراب»اگر »
1054«.است

 

1055اند.و آهنا را دو حالت متفاوت، وىل اب يك ريشه و منشأ دانسته اندبعضى ديگر نيز مهني نظريه اخري را پسنديده
 

 اند:يح دادها ترجر براساس اين اهبام مفهومى و شفاف نبودن متايز بني اين دو واژه، بعضى ترادف آن دو 

بر اپيه مشارند. در عني حال چون خواه را معترب مى« اضطراب»شناسان متايز بني ترس و هنوز بسيارى از روان»... 
توان بني اين دو دهد، هنوز منىهاىي كه آدمى از احساساتش به دست مىاپسخهاى فيزيولوژايىي و خواه توصيف

1056«.مشارميهيجان متايز قائل شد، ما اين دو اصطالح را مرتادف مى
 

                                                           
 .197، ص 2پزشكى، پيشين، ج (. هارولد ج كاپالن و بنيامين سادوك، خالصه روان5 ) 1053
 198، ص 2(. هارولد ج. كاپالن و بيتاميم سادوك، پيشين، ج 1)  1054
 .67م، ص  1987نا، (. عدنان شريف، من علم النفس القرآنى، چاپ اول، بيروت، بى2)  1055
ون و ارنست ر. هيلگارد، زمينه روانشناسى، ترجمه محمد تقى براهنى و سعيد شاملو و (. رتيال. اتكينسون و ريچارد س. اتكينس3)  1056

 .152، ص 1368، چاپ اول، تهران، انتشارات رشد، 2يوسف كريمى و نيسان گاهان و كيانوش هاشميان، ج 



اند نكرده« راباضط»هاى تر س و بدين جهت، گروهى خود را گرفتار مبحث تعريف و بيان افرتاق اي ترادف بني واژه
گران صاحب انم، مشخصا درمانامروزه بسيارى از نظرايت مورد حبث قرار گرفته است و برخى از روان»اند: و گفته

مهان « اضطراب»اند، اما ميان اين نظرايت يك وجه مشرتك وجود دارد. خود فرويد تفسريهاى متفاوتى را بسط داده
1057«.ميان عوامل ساختارى شخصيت است آگاهى نسبت به كشمكشهاى حل و فصل نشده

 

______________________________ 
 198، ص 2(. هارولد ج. كاپالن و بيتاميم سادوك، پيشني، ج 1)

 .67م، ص  1987ان، (. عدانن شريف، من علم النفس القرآىن، چاپ اول، بريوت، ىب2)

قى براهىن و ته حممد ، ترمجد، زمينه روانشناسى(. رتيال. اتكينسون و ريچارد س. اتكينسون و ارنست ر. هيلگار 3)
، 1368نتشارات رشد، ا، چاپ اول، هتران، 2سعيد شاملو و يوسف كرميى و نيسان گاهان و كيانوش هامشيان، ج 
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 .47، ص 1379، 3ر، ش (. پل تيليش، اضطراب رواىن دين و طب، نشريه روانشناسى دين، ترمجه مراد فرهادپو 4)

 483، ص: 3ت قرآن و طب، ججمموعه مقاال

اند كه معموال اب انمهاىي مشخص شده« اضطراب»حاالت عاطفى، دلواپسى، ترس، وحشت، هراس و نگراىن و »
كه بني دلواپسى و نگراىن و بيش سخت قابل تبديل به يكديگرند. پس اهبام در اين معاىن تقريبا مهيشگى است؛ چنان

1058«.خوردهبام به چشم مىاين ا« اضطراب»از آن بني نگراىن و 
 

در  -ان كردميبي همهان گونه ك -بينيم. چه اينكه اوال اين مطلبهرحال ما نيز نيازى به طرح چنني مباحثى منىبه
ين دو واژه ارض بني بر ف اصطالح روانشناسان هم چندان واضح نيست و نسبت به آن اتفاق نظر وجود ندارد. اثنيا

لذا اب طرح  است.« باضطرا»روشن است كه در بسيارى موارد علت اصلى ترس مهان تفاوتى هم ابشد، اين مطلب 
هاى درمان آن ايىب شده و شيوهريشه« اضطراب»مبحث ترس و بررسى اسباب، آاثر و درمان آن، به نوعى موضوع 

 سيارىمانند ب -ىمطرح شده است كه هدف اصلى در اين نوشتار هم جز اين نيست. لذا ما نيز در مباحث آت
 كنيم.ين دو واژه را مرتادف تلّقى مىا -پزشكانشناسان و روانروان

 در قرآن« اضطراب»واژگان كليدى 

                                                           
 .47، ص 1379، 3(. پل تيليش، اضطراب روانى دين و طب، نشريه روانشناسى دين، ترجمه مراد فرهادپور، ش 4)  1057
، 7213(. آندره لوگال، نگرانى و اضطراب، ترجمه محمد رضا شجاع رضوى، چاپ دوم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى، 1)  1058
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هبره برد، فراوان است و بررسى هريك پژوهشى « اضطراب»توان از آن در حبث واژگاىن كه در قرآن به كار رفته و مى
 كنيم:يان فهرسىت از آن اشاره مىطلبد. ما در اينجا به جهت اختصار، تنها به بمستقل مى

 خوف، خشيت، فزع، رجف، رعب، وجل، امن، رهب، شفق، سكن، اطمأّن، و ربط.

 انواع اضطراب:

هاىي هستند كه پيوسته اب طبيعت آدمى سر انسازگارى ترس و اضطراب، دهلره و نگراىن، سراسيمگى و وحشت از واژه
 دارند و مدام انسان از آهنا گريزان است.

 كند ات اين مفاهيم را از زندگىن جهت هر انساىن اب هر مذهب و ملّيىت به نوعى تالش مىبدي

______________________________ 
(. آندره لوگال، نگراىن و اضطراب، ترمجه حممد رضا شجاع رضوى، چاپ دوم، مشهد، انتشارات آستان قدس 1)

 .10، ص 1372رضوى، 

 484ص:  ،3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هاى گزيرانپذير يك زندگى موفق است و در سايه امنّيت خود زدوده و دور منايد؛ و آسايش و آرامش را كه از مؤلفه
 شود، بدست آرد.حاصل مى

اما آاي به راسىت شخصى كه توانست اطمينان قلىب را براى مهيشه و از مهه چيز به ارمغان آورد، به واقع از متام خطرات 
 بود؟مصون خواهد 

 آاي احساس آرامش و امنّيت ابوجود خطرات جّدى فراوان حالىت منطقى و پسنديده است؟

تر ترين حاالت اوست؟ اين بدان معناست كه ابيد به ترس و اضطراب واقعىاي اينكه اين حالت براى آدمى از خطرانك
رى است. ات هنگامى كه امكان تر نگريست. ات زماىن كه خطر وجود دارد، ترس و اضطراب از آن نيز ضرو و جدى

روزى اى كه احتمال بدخبىت و تريهتوجهى هرگز مطلوب و مناسب نيست. ات حلظهخياىل و ىبضرر و زاين ابشد، ىب
 وجود دارد، اولني گام براى مصونّيت و امنّيت، دهلره و نگراىن از آن است.

قرار گريد اين است كه نگراىن و ترس مهه جا و در هر اولني مطلىب كه در حبث ترس ابيد مورد توجه »به عبارت ديگر، 
هاى جبا و عاقالنه كه انشى از احساس خطر واقعى و حاكى از صورت انپسند و مذموم نيست؛ بلكه برعكس ترس

هاى جبا در جنبه روان بشر مانند دردهاى عضوى در ابشد. ترسفكر دورانديش آدمى است پسنديده و ممدوح مى



دهد و آدمى را به درمان عضو دردانك طور كه احساس درد از عارضه بيمارى خرب مىمهان انحيه جسم است.
1059«.اندازدگريى مىهاى جبا نيز به منزله اعالم خطر است و صاحبش را به فكر چاره جوىي و پيشدارد، ترسوامى

 

رط اساسى ترس، ش راب وفراواىن اضطها را به ديد منفى نگريست. در موارد ها و اضطرابتوان متامى ترسلذا منى
ها رهني تها و شهامها و حىت شجاعتها و رفاهها، صالحها و آرامشحصول امنّيت است. بسيارى از آسايش

كم من »فرمايند: اره مىته اشاى به اين نكهاست؛ و چه زيبا موال امري املؤمنني )ع( در مجلهها و اضطرابمهني ترس
 خائف وفد به

______________________________ 
 .175، چاپ اپنزدهم، هتران، هيئت نشر معارف اسالمى، ص 2(. حممد تقى فلسفى، جوان، ج 1)

 485، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

پس ابيد «. سازدچه بسا فرد خائفى كه ترسش او را در منزل آرامش و اميىن مستقر مى» 1060«.خوفه على قرارة االمن
ه ديد را نسبت به اين مفاهيم تغيري داد. اين درست است كه هر اضطراب و ترسى در وهله اول و در نگاه زاوي

خبش و هرگز حالىت لذت -بدون توجه به پيامدها و آاثر آن -آغازين، انپسند و مذموم است؛ و حالت نگراىن و دهلره
وتى ابتداىي و بدون عنايت به اجنام آن است. مفرّه نيست، بلكه انخوشايند و مكروه است؛ اما اين قضاوت، قضا

چه اين اضطراب و ها و پيامدهاى اضطراب، ممكن است قضاوت ما را متفاوت گرداند. چنانتوجه به نتائج، ابزاتب
اى براى آمادگى و مقابله اب آن و برطرف كردن آن ابشد، مسلما نگراىن ما را متوجه خطر منايد و حمّرك و انگيزه

كند ات اقداماتى اضطراب فرد را گوش به زنگ مى»ترسى مطلوب و مثبت است چه اينكه در اين موارد، اضطراب و 
سان، بدين 1061«.كنداجنام دهد كه از خطر جلوگريى شود. بنابراين اضطراب از وارد شدن صدمات پيشگريى مى

، اضطراب و ترسى معقول، منطقى و هاىي، اب توجه به پيامد و نتيجه مطلوب و مثبىت كه دارندچنني ترس و اضطراب
 روند.مشار مىمثبت به

اى شود كه اما اگر ترس و وحشت نسبت به امور غري واقعى و خياىل شكل گريد و اي شدت ترس و وحشت به اندازه
گريى فرد اختالل اجياد كند، قدرت سعى و تالش براى برطرف ساخنت خطر را از وى سلب منايد و اي حىت در تصميم

العملى خالف آن چه شايسته است، وادارد، اضطراىب منفى و غري معقول بوده و خود، خطرساز را به عكساو 
ترسى است دائم از انتظار بدخبىت براى حفظ خود كه مانع اجنام وظيفه و كوشش و تالش براى »است. اين نوع ترس، 

اك است احساس درد و انراحىت دارند و براى گريز انساىن زيسنت است. آهنا ]اين افراد[ از مهه آنچه كه برايشان ترسن

                                                           
 .175، چاپ پانزدهم، تهران، هيئت نشر معارف اسالمى، ص 2(. محمد تقى فلسفى، جوان، ج 1)  1059
 .7587، ح 326ش، ص  1366الحكم و درر الكلم، قم، دفتر تبليغات، (. عبد الواحد بن محمد تميمى آمدى، غرر 1)  1060
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ترسى كه به » 1062«.از درد و مصيبت از مواجهه اب امور، وحشت دارند و اين خود مصيبىت است كه ابيد زائل شود
 هاكاهد. زيرا ترشحاتى كه در موقع وحشت، از غدهعمل الزم و مفيدى منته نشود، جان و تن را مى

______________________________ 
، ح 326ش، ص  1366(. عبد الواحد بن حممد متيمى آمدى، غرر احلكم و درر الكلم، قم، دفرت تبليغات، 1)

7587. 

 .198، ص 2(. هارولد ج. كاپالن و بيتاميم سادوك، پيشني، ج 2)

 .16، ص 1368(. على قائمى، ترس و اضطراب در كودكان، چاپ اول، انتشارات امريى، 3)

 486، ص: 3قرآن و طب، ججمموعه مقاالت 

كند و طرز تفكر و رفتار ما شود، اگر به مصرف فعاليت عضالت نرسد، زهرى است كه در بدن ويراىن مىخارج مى
 شود:بنابراين ترس و اضطراب به دو خبش اساسى تقسيم مى 1063«.سازدرا خمتل مى

ب در رى مطلو ، آاثكند و پيامد آنالف( ترس و اضطراب مثبت: هر ترس و وحشىت كه انسان را متوجه خطر مى
 شود.نيز تعبري مى« ترس معقول»جهت رفع خطر است كه از آن به 

نتائج  نگراىن وهلره ابشد؛ حال چه اين دهاىي كه داراى پيامدهاى مثبت منىب( ترس و اضطراب منفى: اضطراب
 شود.مى واندهخ« س انمعقولتر »منفى هم داشته ابشد و چه اصال موجب ابزاتب خارجى نشود؛ كه اصطالحا 

ابر و انصحى اى غىن و پر ينهرا چگونه ابيد سامان داد؟ مسلما براى معتقدان به وحى، قرآن گنج« اضطراب»اما اين 
يد به اين قرآن جم دى ازعنوان مشعل هدايت هبره جست. آايت متعدتوان كه ابيد از آن بهامني و صادق است و مى

ر اين ث، تذكحبر اين دگوييم. پيش از ورود پژوهش حاضر به اختصار از آهنا سخن مىاند كه در موضوع پرداخته
ث ذا در حبلست و انكته ضرورى است كه به منظور رعايت اختصار، متركز اصلى اين پژوهش بر اضطراب منفى 

 شود.اضطراب مثبت، چندان توضيحى ارائه منى

 اضطراب مثبت

 است: ترس و اضطراب در اين موارد دو نوع

 شود.اند. ب( ترس و اضطراب از آنچه منته به امور انخوشايند مىالف( بيم و وامهه از آنچه خود شايسته ترس

                                                           
 .16، ص 1368(. على قائمى، ترس و اضطراب در كودكان، چاپ اول، انتشارات اميرى، 3)  1062
 .16، ص 1352جم، تهران، انتشارات ابن سينا، كايزل، شادكامى، ترجمه محمد حجازى، چاپ پن(. جان بى1)  1063



 اندالف( بيم و وامهه از آنچه خود شايسته ترس

 يچ نباشد و منتههس آهنا پاگر  مهان گونه كه از عنوان پيداست اين موارد به خودى خود، مكروه و انخوشايندند. يعىن
 ابشند؛ كه عبارتند از:به امر ديگرى نشوند، ابز هم شايسته ترس و نگراىن مى

______________________________ 
 .16، ص 1352نا، كايزل، شادكامى، ترمجه حممد حجازى، چاپ پنجم، هتران، انتشارات ابن سي(. جان ىب1)

 487، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 حقارت انسان(: خداى تعاىل )عظمت او و

[. از ميان بندگان خداوند فقط دانشوران از او خوف و اميگونه از مردم و جانوران و چاراپاين رنگارنگ ]آفريدهبدين»
 اّما آاي از خداى تعاىل ابيد هراسان بود؟ 1064«.گمان خداوند، پريوزمند آموزگار استخشيت دارند؛ ىب

ترين ترين و واضحو روشن 1065به مسئله خوف از خداوند اشاره دارد؛ سوره از كالم اهلى 20دهها آيه در بيش از 
پيام آن مطلوبّيت و شايستگى خوف از پروردگار است. افزون بر قرآن، در دعاها و رواايت نيز به قدرى به اين مهم 

از پروردگار از  خوف »شود كه هركس كمرت ارتباطى اب اين منابع داشته ابشد، نسبت به اين واقعّيت كه توجه داده مى
، اندك ترديدى به خود راه خنواهد داد. ليكن سخن درابره معنا و مفهوم بيم و ترس از خداوند «كماالت بشر است

 فراوان است. چرا از خداىي كه رمحان و رحيم است و مهرابن، ابيد ترسيد؟

 آيد:مى اب سريى در كلمات مفسران، تعابري متفاوتى در معناى خوف از خداى تعاىل به دست

و  1068، هراس از عذاب و عقاب خداوند1067، ترس و بيم از ترك دستورات و اجنام گناهان1066خوف از سخط اهلى
نيز خوف به جهت درك عظمت و هيبت خداى تعاىل و توجه به قصور و كواتهى انسان نسبت به وظيفه بندگى به 

1069حنوى كه شايسته ذات ربوىب است.
 

و براى آن كسى كه از مقام پروردگارش هبراسد، دو »ترغيب شده است: « اهلى مقام»در برخى آايت، به خوف از 
1070«.ابغ هبشت است
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 قيامت و بررسى اعمال

كنند و از روزى كه شرش نوشند ... آانن به نذر خود وفا مىميزه آن كافور است، مىگمان نيكان از جامى كه آىب»
1071«.ترسندگسرت است، مىدامن

 

اند؛ وىل اين نوع اضطراب هم به نوعى اب اعمال و رفتار انسان مرتبط است. يعىن آن حوادث به واقع شايسته اضطراب
آيد. البته ابيد ىل اعمال در گذشته و آينده، به وجود مىچنني حالىت به جهت عدم اطمينان نسبت به صحت و قبو 

توجه داشت بيم و اضطراب از قيامت براى افراد صاحل، تنها در دنياست؛ و آانن در جهان ديگر اضطراىب 
و برعكس، دهلره و نگراىن در صحنه قيامت، براى كساىن است كه در دنيا نسبت به آخرت، خوف و  1072ندارند؛

 د.انهراسى نداشته

 عذاب اهلى

                                                                                                                                                                                     
 .46رحمن/ « و لمن خاف مقام ربه جنتان(.» 7)  1070
 .7و  5(. انسان/ 1)  1071
 .103(. انبياء/ 2)  1072



1073«.پس مشا را از آتشى كه زابنه زند هشدار دهم»
 

حاشا، آن آتش زابن زن است. بركننده پوست سر كه هركس را كه )به حق( پشت كرد و )از اميان( روى گرداند، به »
1074«.خواندخود مى

 

 شوندب( ترس و اضطراب از آنچه منته به امور انخوشايند مى

تبط اب انسان فراد مر اود اي نگرانيها به جهت وارد نشدن آسيبهاى جاىن و اي ماىل به خدر بسيارى موارد ترسها و 
طراب در وف و اضشود. اين خاست؛ كه به منزله هشدارى براى انديشيدن و تدبري الزم براى دفع خطر حمسوب مى

كامل به ت زمينه رشد و رامش،آشود كه اب پيشگريى و تدبري الزم براى حفاظت و منطق قرآن ات زماىن مثبت، تلّقى مى
 ر، مهراه عذاىبدهشت اب واى وحشتناك سوى اهداف مورد نظر قرآن را فراهم آورد وگرنه امنّيت و آرامشى كه به آينده

 شود. لذا ترس وجاودان و مهيشگى بينجامد، اميىن و آرامش حمسوب منى

______________________________ 
 .7و  5(. انسان/ 1)

 .103بياء/ (. ان2)

 .14(. ليل/ 3)

 .17و  16، 15(. معارج/ 4)

 489، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

يده است؛ و پسند مثبت اضطراب از اين امور، تنها به سبب منته شدن به يكى از موارد قسمت قبل، ترس و خوىف
ار يعىن اضطراب ين نوشتلى احبث اص اما از آجنا كه متامى مباحث اين خبش يعىن اضطراب مثبت در ارتباط مستقيم اب

 كنيم.منفى نيست، لذا تنها به ذكر موارد و استشهاد به آايت قرآىن بسنده مى

 احنراف نزديكان

پرسى روى آورند. گويند ما پيش از پرهيزكاران در بوستاهنا و انز و نعمتند ... و بعضى از آانن به بعض ديگر به مهه»
1075«.مناك بودميمان بياين در ميان خانواده

 

                                                           
 .14. ليل/ (3)  1073
 .17و  16، 15(. معارج/ 4)  1074
 .26و  25، 17(. طور/ 1)  1075



 اجرا نشدن حدود اهلى

[ دوابر است ... و اگر بيمناك شديد كه احكام اهلى را رعايت نكنند، گناهى بر آانن نيست كه زن طالق ]رجعى»
1076«.خود را ابزخرد. اينها حدود اهلى است. از آهنا جتاوز نكنيد و هركس از احكام اهلى جتاوز كند، ستمكار است

 

 اجرا نشدن عدالت

اگر ترسيديد كه در مورد دخرتان يتيم، نتوانيد عدالت را رعايت كنيد، هرچه از زانن ]ديگر[ كه مشا را پسند افتاد، دو »
دو، سه سه، چهار چهار، به زىن بگرييد. پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك ]زن آزاد[ اي به آنچه 

1077«.[ نزديكرت است ات به ستم گراييداين ]خوددارى ايد، ]اكتفا كنيد[.[ مالك شده]از كنيزان
 

 اختالف و جداىي

[. من ترسيدم كه بگوىي بني بىن اسرائيل هارون گفت: اى پسر مادرم، ريش مرا و سرم را مگري ]و اب من درشىت مكن»
1078«.تفرقه انداخىت و سخن مرا اپس نداشىت

 

 جداىي( است. سوره نساء نيز راجع به مهني موضوع )اختالف و 35آيه 

______________________________ 
 .26و  25، 17(. طور/ 1)

 .229(. بقره/ 2)

 .3(. نساء/ 3)

 .94(. طه/ 4)

 490، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 صرف اموال در معصيت اهلى

1079«.رماو من پس از خويش از واراثن بيمناكم و مهسرم انزاست پس از پيشگاه خود به من وارثى عطا ف»
 

                                                           
 .229(. بقره/ 2)  1076
 .3(. نساء/ 3)  1077
 .94(. طه/ 4)  1078
 .5(. مريم/ 1)  1079



1080«.ابشدمراد خوف و ترس نسبت به تضييع اموال و صرف آهنا در معصيت خداى تعاىل توسط واراثن مى»
 

 حوادث غري طبيعى

1081...«.[ بر داوود وارد شدند و ]داوود[ از ايشان هراسيد، گفتند: مرتس آنگاه كه ]انگهان»
 

ست مثبت ا ونديده طور معمول پساست و بهترس از حوادث غري طبيعى، ترس و اضطراب از خطر براى حفظ جان 
 ابشد.و لذا حضرت داوود هم كه پيامربى اهلى است داراى اين حالت مى

 خيانت دمشن

و اگر از خيانت قومى هراسان شوى، تو نيز مهسان، عهدشان را به سويشان بينداز كه خداوند خائنان را دوست »
1082«.ندارد

 

 هاى بدىنآسيب

يد، ]مناز خوف را[ پياده اي سواره ]به جاى آوريد[ و چون امن و آسايش ايفتيد، خدا را ايد كنيد  وىل اگر بيمناك بود»
1083«.دانستيد به مشا آموختكه آنچه منى

 

اين آيه اشاره به مناز خوف دارد يعىن مناز كه در حال ترس از دمشن اي سيل اي درنده و اي هر خوف و خطرى »
1084«.شودخوانده مى

 

______________________________ 
 .5(. مرمي/ 1)

 .39، ص 7(. ابو على فضل بن حسن طربسى، پيشني، ج 2)

 .22(. ص/ 3)

 .58(. انفال/ 4)

 .239(. بقره/ 5)

                                                           
 .39، ص 7(. ابو على فضل بن حسن طبرسى، پيشين، ج 2)  1080
 .22(. ص/ 3)  1081
 .58(. انفال/ 4)  1082
 .239(. بقره/ 5)  1083
 .39، ص 3761نامه، چاپ سوم، تهران، انتشارات جامى و نيلوفر، (. بهاء الدين خرمشاهى، ترجمه قرآن كريم، توضيحات و واژه6)  1084



و نيلوفر،  ىمانتشارات جا انمه، چاپ سوم، هتران،(. هباء الدين خرمشاهى، ترمجه قرآن كرمي، توضيحات و واژه6)
 .39، ص 1376

 491، ص: 3ن و طب، ججمموعه مقاالت قرآ

 اضطراب منفى و درمان آن

1085«.اى مردم از سوى پروردگاراتن پندى براى مشا و شفاخبش دهلا و رهنمود و رمحىت براى مؤمنان آمده است»
 

 خبش و كالم اهلى؟وحتر از آايت ر براى درمان بيماريهاى روحى و امراض دروىن چه دارو و درماىن برتر و مطمئن

مشارد و در آايت خمتلف بر آن أتكيد كرده درمان و هببود انراحتيهاى دروىن را از رسالتهاى خويش مى قرآن كرمي خود
1086منايد.و بيماران را به اين درمانگاه دعوت مى

 

 رآن جميد، امراضقهاى درماىن همشارى از مهان زمان آغازين نزول قرآن اين دعوت را اجابت كرده و اب شيو و افراد ىب
رترين فضائل ئل به بترين رذااند. اعراب عصر جاهليت كه از پستى و حىّت جسمى خود را التيام خبشيدهخمتلف روح

 هاى ابرز اين افرادند.انئل شدند، از منونه

و  هاى درماىن آن استشيوه گريى ازهاى وحياىن و هبرهرو، هبرتين طبيب براى درمان نگرانيها و اضطراهبا، توصيهازاين
 يان خواهيم كرد.ب -ه فضل اهلىب -هاى قرآىن را در ضمن چهار مرحلهوهما اين شي

 . ابزشناسى و متايز بني خطرات واقعى و خطرات غري واقعى؛1

 . تعديل اضطراب در خطرات واقعى؛2

 سازى خطرات واقعى؛. برطرف3

 هاى اضطراب در خطرات غري واقعى.. اقدامات عملى در جهت حذف زمينه4

 متايز خطرات واقعى از خطرات غري واقعى . ابزشناسى و1

اخت  شنزيرا اوال اب دانست. قرآن توان مهمرتين مرحله و بلكه اساس و اپيه متام مراحل درمان از منظرمرحله اول را مى
 خطرات واقعى ديگر اضطراب و ترس از آن را منفى تلقى

                                                           
 .57(. يونس/ 1)  1085
 .82؛ اسراء، 57(. يونس، 2)  1086



______________________________ 
 .57(. يونس/ 1)

 .82؛ اسراء، 57(. يونس، 2)

 492، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

يازى به درمان نه تنها نست و خنواهيم كرد؛ چه اينكه هراس و دهلره نسبت به خطرات واقعى، حالىت مثبت و سازنده ا
شود  رسىت تبينيان به دى انسندارد كه ابيد ات حد مناسب تقويت و حفظ شود؛ و اثنيا خطرات غري واقعى هم اگر برا

 .واهد شدخنتفى مخود، اضطراب و دهلره از آن نيز و خياىل و غري حقيقى بودن آهنا معلوم گردد، خودبه

تهاى خمتلف به ه مناسبالت باى دارد و براى اجياد اين حرو در آايت اهلى عنصر آگاهى و شناخت جايگاه ويژهازاين
 شود:تفكر و تعقل، سؤال و تعّلم توصيه مى

ر مورد حبريه و نه سائبه و نه وصيله، و نه حامى حكمى مقرر نداشته است، وىل كافران بر خداوند خداوند نه د»
1087«.كنندبندند و بيشرتشان تعقل منىدروغ مى

 

 گريد.طور متعدد هبره مىاز اين مرحله به« خرافات»عنوان منونه اسالم براى درمان به

 درمان ترس از خرافات

 فرمايد:كند و مىى، اختيار شومى، بدميىن و حوادث انگوار را به خود منسوب مخداى تعاىل در برخى آايت

رسيد، به موسى و مهراهان گفتند سزاوار اين هستيم و چون انخوشى فرا مىرسيد مىگاه چون به آانن خوشى مىآن»
1088.«دانندزدند، بدانيد كه فال ]نيك و بد[ شان اب خداست وىل بيشرتشان منىاو فال بد مى

 

امي. گفت فال مشا اب خداست. بلكه مشا قومى هستيد كه در معرض گفتند ما به تو و مهراهانت فال بد زده»
1089«.آزمونيد

 

افتد و اگر خنواهد خري. مهه امور به دست شود و حادثه انگوار اتفاق مىاى شوم مىيعىن اگر خداوند خبواهد، مسأله
كل نعمة فمن اّلّل ال »شود؛ آيد و هيچ بالىي جز به وسيله او رفع منىىاوست، هيچ نعمىت جز از طريق او به دست من

ها و عذاهبا هم به عملكرد، نّيت و حالت و اما از طرف ديگر اين حوادث انگوار و انراحىت« يصرف السوء اال اّللّ 
 شود:انسان مرتبط مى

                                                           
 .103(. مائده/ 1)  1087
 .131(. اعراف/ 2)  1088
 .47(. نمل/ 3)  1089



______________________________ 
 .103(. مائده/ 1)

 .131(. اعراف/ 2)

 .47(. منل/ 3)

 493، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

گفتند فال بداتن اب مشاست، آاي چون اندرز داده شويد ]ابيد فال بد بزنيد؟[؛ حق اين است كه مشا قومى »
1090«.ايدجتاوزپيشه

 

وضعى است كه آن را در أتثريى فال بد در روان تو، اتبع أتثري اي ىب»فرمايند: لذا امام صادق )ع( به اين مضمون مى
دهى. اگر سست و انچيزش بداىن، سست و انچيز خواهد بود، اگر آن را يك امر قوى و مهم هناد خود قرار مى

پندارى اثرش در تو نيز مهم و شديد خواهد بود و اگر اصال به فال بد ترتيب اثر ندهى و آن را هيچ و غري واقعى 
1091«.اثر خواهد بودبداىن، هيچ و ىب

 

رد، كيگر ابيد جستجو  ر جاى درا د ن ترتيب اگر بدانيم فال بد زدهنا و ... هيچ أتثري مستقّلى ندارند بلكه مؤثرهابدي
 ديگر ترس و اضطراب از اين موارد رخت بر خواهد بست.

د تلف خو قعيتهاى خماد و مو ر افر دهاى اجياد آگاهى البته توضيح و تبيني اين مرحله از درمان يعىن بيان راهها و شيوه
 طلبد، كه متناسب اب اين نوشته خمتصر نيست.حبثى مستقل است و جماىل ديگر مى

 . تعديل اضطراب در خطرات واقعى2

يزشى ه و انگارگونشوند كه حالىت هشداين نكته معلوم است كه اضطراهباى مثبت از آن جهت مثبت حمسوب مى
رس و اضطراىب ا اگر تمنايند. لذاقدامات الزم براى دفع خطر مىنسبت به خطرات واقعى دارند و آدمى را وادار به 

ست؛ بلكه زنده نيو سا گريى صحيح او شد، ديگر مفيدمنجر به اجياد انگيزه در فرد نشد و بر عكس مانع تصميم
رمان ز هرگز داهبا نياضطر  ابر و خمّرب است و ابيد براى درمان آن نيز انديشه كرد. اما حذف كامل اين نوعزاين

 رو، ابيد تعديل شود.مناسىب نيست؛ ازاين

 )خوف رجاء( است.« بيم و اميد»و نيز حبث  1092از روشهاى قرآن براى تعديل اضطراب، استفاده از موضوع توبه

                                                           
 .19(. يس/ 1)  1090
 .197، ص 8تا، ج چا، تهران، دار الكتب االسالميه، بىوب كلينى، بى(. محمد بن يعق2)  1091
 118(. توبه/ 3)  1092



______________________________ 
 .19(. يس/ 1)

 .197، ص 8ات، ج چا، هتران، دار الكتب االسالميه، ىب(. حممد بن يعقوب كليىن، ىب2)

 118(. توبه/ 3)

 494، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

1093«.به بندگان من خرب ده كه من آمرزگار مهرابمن. و ]در جاى خود[ عذاب من، خود مهان عذاب دردانك است»
 

 گسرتده  نجايش حبثصر را گن خمتپردازند كه ابز ايآايت و رواايت فراواىن به ترويج و تبيني اين اصل مهم اسالمى مى
 اى به آن خواهيم داشت.از آن نيست و تنها اشاره

مين بداند دخبىت ابوت و خوف و رجاء در مكتب اسالم بدين معناست كه انسان نه خويشنت را از عذاب اهلى و شقا
 و نه خود را از رمحت اهلى و رسيدن به كماالت و خوشبخىت حمروم پندارد.

د نكوهش ّدت مور ، به شاز اناميدى نسبت به خوشبخىت و رمحت اهلى استلذا اضطراهباى افراطى كه نشأت گرفته 
وب روند. اين سخن يعقمشار مىبه قرآن قرار گرفته است ات آجنا كه اناميدان از رمحت اهلى در زمره كافران و گمراهان

 پيغمرب است كه در قرآن آمده است:

از رمحت اهلى نوميد مباشيد، چراكه جز خدانشناسان   اى فرزندان من برويد و در پى يوسف و برادرش بگرديد، و»
1094«.گرددكسى از رمحت اهلى نوميد منى

 

كسى جز گمراهان از رمحت دهيم، از نوميدان مباش. گفت: و چهگفتند ما به راسىت و درسىت به تو بشارت مى»
1095؟«شودپروردگارش نوميد مى

 

در فرهنگ اسالمى اناميدى براى هركس و در هر شرايطى  امهيت و جايگاه اميد در زندگى انسان به حّدى است كه
گونه اضطراهبا و اناميديها و در خداى مهرابن براى درمان اين 1096شود.ممنوع است و از گناهان كبريه حمسوب مى

                                                           
 .88، ص 1363.. تاج الدين شعيرى، جامع االخبار، قم، انتشارات رضى، 50و  49(. حجر/ 1)  1093
 .87(. يوسف/ 2)  1094
 .56و  55(. حجر/ 3)  1095
 .69، ص 1، ج 1379(. سيد عبد الحسين دستغيب، گناهان كبيره، چاپ سيزدهم، قم، انتشارات اسالمى، 4)  1096



را  -(1حىت كشنت پيامربان و رسوالنش ) -و متام گناهان 1097گشايدمى« توبه»هنايت جنات انساهنا ابىب به انم 
 فرمايد: اعالم مىخبشودىن

______________________________ 
 .50و  49(. حجر/ 1)

 .87(. يوسف/ 2)

 .56و  55(. حجر/ 3)

 .69، ص 1، ج 1379(. سيد عبد احلسني دستغيب، گناهان كبريه، چاپ سيزدهم، قم، انتشارات اسالمى، 4)

 45ى صحيفه سجاديه دعا...« انت الذى فتحت لعبادك اباب اىل عفوك و مسيته التوبه (. »5)

 495، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ايد، از رمحت اهلى نوميد مباشيد، چرا كه خداوند مهه گناهان را بگو اى بندگامن كه زايده بر خويشنت ستم روا داشته»
1098«.خبشد، كه او آمرزگار مهرابن استمى

 

ين منظر ه از امههلى، امهگاىن بودن و وسعت رمحت  حبثهاىي چون شفاعت، حسن ظّن و خوشبيىن نسبت به خداوند،
 دارد:اعالم مى جمرمان ران وبرد كه به متام گناهكااند و خداوند اين لطف و حمّبت را ات آجنا پيش مىقابل توضيح

مگر كسى كه توبه كند و اميان ورزد و عملى صاحل پيشه كند، كه اينان كساىن هستند كه خداوند سيئاتشان را به »
1099«.كند، و خداوند آمرزگار مهرابن استحسنات بدل مى

 

دامني نوراىن است؟! ك ين آايتار از و براى فردى كه به چنني پروردگار مهرابىن اعتقاد دارد، چه درماىن مؤثرتر و مفيدت
رّقى و سري تى در مو جدّ  حال وى را كوشاتواند فرد را چنني آرام و مطمئن گرداند و درعنيداروى ضد اضطراب مى

 آيد؟!گونه درماىن برمىپيشرفت قرار دهد؟! و از چه فردى اين

پدرم فرمود: هيچ بنده مؤمىن نيست مگر آنكه در قلبش دو روشىن وجود »فرمايند: لذا است كه امام صادق )ع( مى
اگر سنجيده  چنان متساوى است كهدارد يكى نور ترس و ديگرى نور اميد. اين دو احساس در هناد مردم اباميان آن

1100«.يك بر ديگرى فزوىن خنواهد ايفتشوند، هيچ
 

                                                           
 45صحيفه سجاديه دعاى ...« انت الذى فتحت لعبادك بابا الى عفوك و سميته التوبه (.» 5)  1097
 .53(. زمر/ 2)  1098
 70(. فرقان/ 3)  1099



اما اين بدان معىن  1101اندالبته بزرگان، عمل برطبق اميد و رجاء را برتر از عمل اب انگيزه خوف و ترس دانسته -تذكر
 نيست كه در دل خوف نباشد و اي اندك ابشد بلكه انسان

______________________________ 
 .88، ص 1363شعريى، جامع االخبار، قم، انتشارات رضى، . اتج الدين 

 .53(. زمر/ 2)

 70(. فرقان/ 3)

حراىن، حتف العقول، قم، انتشارات جامعه  حسن بن شعبه -67، ص 2(. حممد بن يعقوب كليىن، پيشني، ج 4)
 .375ق، ص  1404مدرسني، 

 .256يان، ص ه مطبوعاتى امساعيل، چاپ سوم، قم، مؤسس1(. حممد مهدى نراقى، جامع السعادات، ج 5)

 496، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

بوب، وى را يستگى حمطر شاكدام، عملى اجنام ندهد و تنها به خاتواند حىت ابوجود خوف و رجاء به انگيزه هيچمى
 اطاعت منايد.

ده و ضطراهبا تعديل شسها و اش قرآىن، تر خبهاى روحترتيب اب اجياد موازنه بني بيم و اميد و توجه به اين آموزهو بدين
 ايبد.اى كه مفيد و سازنده ابشد، كاهش مىبه اندازه

 سازى خطرات واقعى. برطرف3

اگر راهى به آرامش و اميىن وجود داشته ابشد، سزاوار نيست انسان عاقل در خوف و نگراىن بسر »امام على )ع(: 
1102«.برد

 

ست، منطقى ممكن ا منّيتاشود، رنج بردن از وحشت و اضطراب در آجنا كه مى مهان گونه كه از حديث نيز استفاده
 و معقول نيست.

                                                                                                                                                                                     
ق، ص  1404حسن بن شعبه حرانى، تحف العقول، قم، انتشارات جامعه مدرسين،  -67 ، ص2(. محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج 4)  1100

375. 
 .256، چاپ سوم، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، ص 1(. محمد مهدى نراقى، جامع السعادات، ج 5)  1101
 .3693، ح 190(. عبد الواحد بن محمد تميمى آمدى، پيشين، ص 1)  1102



وجود داشته ابشد، ديگر آن  -كه مهان آرامش مهراه اب اميىن از خطر است  -بر اين اساس، اگر زمينه آرامش مطلوب
 ترس و دهلره مثبت خنواهد بود و ابيد آن را زائل منود.

تواند برطرف سازد ات نسبت به رفع آهنا و درنتيجه حذف انسان بنگرد چه خطراتى را مى بنابراين شايسته است
 اضطراب اقدام منايد.

 ايدآورى اين نكته نيز الزم است كه خطرات واقعى دو نوعند: آخرتى، دنياىي.

ن سخن  از آ« انواع اضطراب»خطرات آخرتى: مهه خطرات آخرتى، خطراتى واقعى هستند. خطراتى كه در حبث 
به درسىت و  -گفتيم. اين خطرات گرچه قابل رفع هستند، وىل اطمينان از اميىن نسبت به آهنا براى انسان در دنيا

 ممكن نيست. -طور طبيعىبه

براى  -كند و لذا اضطراب و دهلره نسبت به آهنابه ديگر سخن در اين دنيا خطرات آخرتى مهيشه انسان را هتديد مى
شود. )البته حبث تعديل ترتيب از حبث اضطراهباى منفى خارج مىالزم و ضرورى است و بدين -پيشگريى از خطرات

 اين اضطراهبا نيز مطرح است كه در مرحله قبل، از آن صحبت شد(.

______________________________ 
 .3693، ح 190(. عبد الواحد بن حممد متيمى آمدى، پيشني، ص 1)
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به آهنا اشاره  « اضطراب مثبت»و ما در حبث  -خطرات دنياىي: آن دسته از خطرات دنياىي كه به واقع خطرانكند
طور معمول قابل رفع هستند و به جهت تنوعى كه دارند، براى رفع هريك، اقدامى متناسب اب آن الزم به -كردمي

عنوان شود. تنها بهت و نيازى به حبث از آهنا در اينجا ديده منىگونه خطرات آشناساست. آدمى نيز اب شيوه رفع اين
 كنيم:كند( اشاره مىمنونه به يك مورد )خطراتى كه از انحيه دمشنان، انسان را هتديد مى

پردازد و خود را آماده مقابله اب آورى سالح و نريو مىطور طبيعى براى برطرف ساخنت خطر دمشن، به مجعانسان به
گاه كند و چنانچه قدرت و نريوى خود را به حّدى برساند كه در دل دمشن اجياد رعب و وحشت منايد، آنمىآهنا 

 كند و اين خود، زمينه اضطراب و نگراىن را از بني خواهد برد.ديگر خطرى وى را هتديد منى

 فرمايد:لذا خداى تعاىل مى

و اگر از خيانت قومى انديشناك شدى، تو نيز مهسان عهدشان را به سويشان بينداز، كه خداوند خائنان را دوست »
توانيد، از مجله نگاهدارى اسبان، فراهم آوريد، ات به آن وسيله دمشن خدا و ندارد. و در برابر آانن هر نريوىي كه مى



شناسدشان؛ و شناسيد، و خداوند مى از آانن، كه مشا ايشان را منىدمشن خود را برتسانيد، مهچنني ديگراىن را هم غري
1103«.رودآنچه در راه خدا انفاق كنيد، اپداشش به متامى به مشا داده خواهد شد؛ و بر مشا ستم منى

 

ث ته است و حبان آموخه انسبگونه خطرات را طور فطرى و غريزى راههاى مقابله اب اينبنابراين چون خداى تعاىل به
كنيم. و وارد تفا مىار اكچگونگى رفع چنني خطراتى از موضوع اصلى اين مقاله خارج است، در اينجا به مهني مقد

 شومي.مرحله بعد درمان مى

 هاى اضطراب )در خطرات غري واقعى(. اقدامات عملى در جهت حذف زمينه4

ر انجبا ست. تصوّ ااقعى و ت به خطرات غري بيشرتين ترس و اضطراب در افراد مضطرب، انشى از اهتمام و توجه نسب
طور كه در انمهشود؛ و لذا ىمو حتليل اشتباه بسيارى افراد از حوادث و رخدادهاى آينده ابعث اجياد ترس و دهلره 

 مرحله اول درمان اشاره كردمي،

______________________________ 
 .60و  58(. انفال/ 1)

 498: ، ص3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

درمان،  ين شيوههبرت  وترين درمان اضطراب، شناخت و تفكيك بني خطرات واقعى از خطرات غري واقعى است اساسى
 ابشد.گونه خطرات مىآگاهى دادن به افراد در مورد اين

ت به صور  كنند؛ و ايرك منىدگى داما برخى غري واقعى بودن چنني خطراتى را به راحىت نپذيرفته و اين متايز را به سا
 بندند.كنند وىل آن را در زمان عمل به كار منىتئورى و در هنگام گفتگو قبول مى

رت ملكه و ا به صو ى آهنكنند وىل چون هنوز برابه عبارت ديگر در مقام گفتگو تصّورات ذهىن خود را تصحيح مى
 نند.امضطرب و نگر  بايد،نآجنا كه گريى از اين بينش انتوان هستند؛ و درنتيجه ابز هم ابور درنيامده، در هبره

ور اين بينش جهت اب ال دررو، افراد مزبور، پس از گذراندن مرحله اول )شناخت خطرات غري واقعى( ابيد او ازاين
 برده و اي كاهش از ميان گونه خطرات راهاى خمتلف بروز اضطراب در ايناالمكان زمينهجديد، تالش كنند و اثنيا حىت

 دهند.

ا حتت عناويىن ر ا آهنا اند كه مهاى متفاوتى براى درمان اضطرابگرش، آايت فراواىن از قرآن، گوايى شيوهاب اين ن
 كنيم:مناسب بيان مى

                                                           
 .60و  58(. انفال/ 1)  1103



داند در كه مى  كسى« ىتوجه به قدرت و رأفت انمتناه»اى خطرات غري واقعى اب تالش در جهت ابور و درك ملكه
ند و حال نريومعنيشتناك، داراى پشتيباىن مهرابن و آگاه و در طور طبيعى خطرانك و وحاى هرچند بهحادثه

 شد؟ابمضطرب  وگران نانپذير است و به يقني او را از هر آسيب و زايىن حمافظت خواهد كرد، ديگر چرا شكست

ه ر خطراتى كاب را داضطر  پردازد. بيم وانساىن كه داراى چنني بينشى است، در مرحله اول به جداسازى خطرات مى
د ترس از آهنا ه خداونكى را  انگارد. خطراتمورد مىخداى تعاىل به انسان وعده نصرت و ايرى داده است، انجبا و ىب

ري واقعى تالشى اى خطرات غكهبيند. اما اين گام اول است. ابور و درك ملرا هنى فرموده است، پوچ و غري واقعى مى
توجه به  . تداومخبشد نان و آرامش ابيد اين توجه را استمرارطلبد. براى دست ايفنت به گوهر اطميمضاعف مى

گرداند بت مىاثانسان  ر قلبها، اين واقعيت را دمهرابىن، قدرت و علم انمتناهى خداوند و نيز صداقت او در وعده
 ات در موارد و مصداقهاى خارجى دچار توّهم و

 499، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 اى از آايت بيانه منونهن ابر جاى زندگى نيازمند است. در ايا به مترين و ممارست فراواىن در جاىاضطراب نشود. لذ
 شود:مى

گريد؛ بدانيد كه اب ايد خداست كه دهلا آرام اند و دهلايشان به ايد خدا آرام مى[ كساىن كه اميان آورده]مهان» 
1104«.گريدمى

 

اند و در نزد پروردگارشان از روزيها ، مرده مپنداريد، بلكه اينان زندهاندو كساىن را كه در راه خدا كشته شده»
اند از آانن [ در برابر مشا گرد آمدهمندند ... مهان كساىن كه چون بعضى به ايشان گفتند كه مردمان ]مشركان مكههبره

س و چه نيكو كارسازى برتسيد ]به جاى ترس و بددىل، اين كار[ بر اميانشان افزود و گفتند خداوند ما را ب
1105«.است

 

برد  ترسد، چرا پناه به قول خدا منىدر شگفتم از فردى كه از دمشن مى»... فرمايند: امام صادق )ع( در اين رابطه مى
فرمايد: خدا ما را بس است و خوب كارسازى است. چه اينكه شنيدم خداى تعاىل در ادامه فرمود: آنگاه به كه مى

 .1106...«ابزگشتند و آسيىب به آانن نرسيد فضل و نعمت اهلى 

1107«.ترساند؛ پس اگر مؤمنيد از آانن نرتسيد و از من برتسيدآن شيطان است كه دوستدارانش را مى»
 

                                                           
 .28(. رعد/ 1)  1104
 .173و  169(. آل عمران/ 2)  1105
اى، چاپ هفتم، تهران، ، ترجمه محمد باقر كمره1(. ابو جعفر محمد بن على بن موسى بن بابويه قمى، خصال شيخ صدوق، ج 3)  1106

 .206، ص 1374انتشاران كتاب چى، 
 .175(. آل عمران/ 4)  1107



كند، شايسته و جماز اى كه خداوند معني مىتوان استفاده كرد كه براى ترس و اضطراب تنها در حمدودهاز اين آيه مى
، صرف اميان براى آرامش و آسايش كاىف است. مفّسران، ترس از دمشن و اي فقر را ترس است و در غري آن حمدوده

 كه قرآن اب توجه به اميان در مقام درمان آن است.  1108اند؛مذموم در اين آيه دانسته

______________________________ 
 .28(. رعد/ 1)

 .173و  169(. آل عمران/ 2)

اى، چاپ مد ابقر كمره، ترمجه حم1وسى بن اببويه قمى، خصال شيخ صدوق، ج (. ابو جعفر حممد بن على بن م3)
 .206، ص 1374هفتم، هتران، انتشاران كتاب چى، 

 .175(. آل عمران/ 4)

جماهد بن جرب،  و 270ات، ص چا، بريوت، دار املهاجر، ىب(. بنگريد به سيد شريف رضى، حقائق التأويل، ىب5)
 139، ص 1ات، ج آابد، جممع البحوث االسالميه، ىباسالمچا، تفسري جماهد، ىب

 500، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

اى مؤمنان مهاان مشركان پليدند، لذا نبايد پس از امسال به مسجد احلرام نزديك شوند؛ و اگر از ]ركود جتارت و[ »
يش توانگر گرداند، كه خداوند داانى فرزانه ترسيد، زودا كه خداوند، اگر خبواهد مشا را از فضل خو تنگدسىت مى

1109«.است
 

اميان در متام افكار و اعمال و زندگى روزانه ما نفوذ و أتثري »و دانش جديد نيز أتثري ابور و اميان را درايفته است: 
تر و كند. آنكه صاحب اميان است، آسودهتر و بيشرت كار مىدارد. از دو كارگر، آنكه اميان دارد، هبرت و آسان

دهد؛ رود. اميان از طوفان حوادث ما را پناه مىتر بر سر كار مىتر و اب روىي گشادهخوابد و فردا چاالكتر مىخوش
امروزه به اعتقاد روان شناسان، مذهىب بودن » 1110«.اميان، از رگبار سوانح، سراتاپ غرقاب استكه شخصى ىبدرحاىل

عنوان يك مؤلفه طورى كه مذهب بهز ابتالى به اختالالت رواىن است. بهكننده در پيشگريى ايكى از عوامل مراقبت
درماىن در مراكز هبداشت رواىن وارد شده است ... افزون بر اين، نقش مذهب در حفظ سالمىت جسماىن و افزايش 

1111«.طول عمر نيز مورد أتييد واقع شده است
 

                                                           
چا، و مجاهد بن جبر، تفسير مجاهد، بى 270تا، ص چا، بيروت، دار المهاجر، بى(. بنگريد به سيد شريف رضى، حقائق التأويل، بى5)  1108

 139، ص 1تا، ج آباد، مجمع البحوث االسالميه، بىاسالم
 .28(. توبه/ 1)  1109
 .76، 1352اپ پنجم، تهران، انتشارات ابن سينا، (. هارى و بونارواور استريت، سالمت روح، ترجمه محمد حجازى، چ2)  1110
 .186، ص 1378، 4(. نقش مذهب در بهداشت روانى، نشريه اصول بهداشت، ش 3)  1111



دهيم، به راسىت كه كشنت آانن گناهى و هم مشا را روزى مى و فرزندانتان را از ترس فقر مكشيد، ماييم كه هم ايشان»
1112«.بزرگ است

 

 دوسىت و انس اب حمبوب

گذراند. احساس ود مىطور طبيعى بسيارى از حلظات شاد و فرحبخش خويش را در كنار دوستان صميمى خانسان به
شود در ىابعث م آورد كهغان مىصميميت و دوسىت اب اين افراد، احساس مهدردى، نزديكى و غمخوارى را به ارم

 حلظاتى كه اب دوستان سپرى

______________________________ 
 .28(. توبه/ 1)

ينا، ات ابن سنتشار (. هارى و بوانرواور اسرتيت، سالمت روح، ترمجه حممد حجازى، چاپ پنجم، هتران، ا2)
1352 ،76. 

 .186، ص 1378، 4ش  (. نقش مذهب در هبداشت رواىن، نشريه اصول هبداشت،3)

 .31(. اسراء/ 4)

 501، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 ها كاسته شود.ها و نگراىنها و اضطراهبا به فراموشى سپرده شوند و از دهلرهشود، تنشمى

 دوستان الفت اب وانس  گرچه ممكن است اين افراد به ظاهر گامى در جهت كاهش ترس و خوف برندارند؛ وىل مهني
يژگيهاى وست و و اب د رنگ، در رفع تنيدگى و اضطراب بسيار مؤثر است. اما نقش اصلى در اين مياندل و يكيك

فت نشود، ر وى ايقصى دناوست. چنانچه بتوان فردى را پيدا كرد كه داراى متام جهات مثبت بوده و هيچ عيب و 
ضطراب از كاهش ا  براى رد؛ زيرا هر صفىت كهديگر نيازى به تفكيك صفات مؤثر در صميميت از غري آن وجود ندا

 ابشد.ىمنتفى مطريق دوسىت الزم است، او داراست و هر عيىب كه مانع اين انس و صميميت است، از وى 

تنها و تنها فردى كه داراى متام زيباييها بوده و از كوچكرتين زشىت مرباست، خداى مهرابن است؛ و اين دوسىت و 
ابشد؛ و چون مى 1114خبشيعىن آرام 1113«مؤمن»امش و اطمينان است و اصوال از انمهاى او آور آر آشناىي، ارمغان

اگر فردى بر موضوع فناپذير »گذارى عاطفى بر آن، ارزمشند خواهد بود. چه اينكه فناانپذير است، سرمايه

                                                           
 .31(. اسراء/ 4)  1112
 .23(. حشر/ 1)  1113
 .509، ص 4، ج 1413(. محمود بن عمر زمخشرى، الكشاف، چاپ اول، قم، بالغه، 2)  1114



دچار يك اضطراب و  گذارى عاطفى كند، هر حلظه ممكن است آن موضوع را از دست بدهد و بنابراين مهوارهسرمايه
1115«.دهلره جداىي از موضوع مورد حمبت خود است

 

به يقني آشناىي اب خدا امان از هر وحشىت است و مهراهى براى هر تنهاىي؛ نوريست در هر اتريكى؛ نريوىي است در »
1116«.هر انتواىن؛ و شفاىي است بر هر بيمارى

 

ودم را نيافتم، مگر آنكه سرپرسىت امور و مسائل اى حّب اخالص در جهت طاعت و خشنودى خدر قلب هيچ بنده»
1117«.او را به عهده گرفتم

 

______________________________ 
 .23(. حشر/ 1)

 .509، ص 4، ج 1413(. حممود بن عمر زخمشرى، الكشاف، چاپ اول، قم، بالغه، 2)

 .6، ص 1380، 13شناسى امروز، ش گر است، روان(. قرآن روان درمان3)

 .247، ص 8مد بن يعقوب كليىن، پيشني، ج (. حم4)

 .482ق، ص  1408، قم، مؤسسه آل البيت، 4(. حمدث نورى، مستدرك الوسائل، ج 5)

 502، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 و افرادى كه چنني دوست نريومند و مهرابىن دارند، ديگر اضطراب و انراحىت چرا؟

اند و تقوا شوند. مهان كساىن كه اميان آوردهبر آهناست و نه اندوهگني مىبدانيد كه دوستداران خدا، نه بيمى »
هاى اهلى خلف خبش دارند؛ و در آخرت هم ]هبشت دارند[؛ وعده[ بشارتاند. آانن در زندگاىن دنيا ]رؤايهاىورزيده

1118«.و خالف ندارد؛ اين مهان رستگارى بزرگ است
 

 نيايش و استمداد از نريوى بيكران غيب

 وان ترس و دهلره راى درمتلف بنيايش و استمداد از نريوى انمتناهى اهلى از مجله مواردى است كه قرآن در موارد خم
 فرمايد.آرامش خبشيدن به انسان اشاره مى

                                                           
 .6، ص 1380، 13شناسى امروز، ش ت، روانگر اس(. قرآن روان درمان3)  1115
 .247، ص 8(. محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج 4)  1116
 .482ق، ص  1408، قم، مؤسسه آل البيت، 4(. محدث نورى، مستدرك الوسائل، ج 5)  1117
 .64و  63، 62يونس/ (.» 1)  1118



  حمبوب بپردازدنياز اب وراز  اب توجه به آايت اهلى، اين استمداد به دو صورت ممكن است. خنست آنكه انسان خود به
د منايد؛ اين استمدا برايش نيايش خويش، آرام و مطمئن گردد و دّوم اينكه از فرد ديگرى خبواهد كه از خداو اب 

 استمداد نيز به فرموده قرآن مايه آرامش انسان است.

 كنيم:الف( نيايش و استمداد خود فرد: به آايتى در اين رابطه اشاره مى

مكنيد، و او را اب بيم و اميد خبوانيد كه رمحت اهلى به نيكوكاران  و در اين سرزمني پس از اصالحش، فتنه و فساد»
1119«.نزديك است

 

1120«.آيد[ و مناز ايرى جبوييد و آن ]مناز[ جز بر فروتنان گران مىو از صرب ]روزه»
 

جهىت  خواهى در چهخواند اما اين كمكدر اين آيه خداى تعاىل انسان را به استمداد از صاله )مناز اي نيايش( فرامى
توان استفاده كرده كه از دعا اي مناز براى هر كارى ابشد، در آيه بيان نشده است؛ و از مهني بدون قيد بودن آن مى

دانند؛ كه شامل حبث ما هم هر نياز و مسأله دنيوى را مورد نظر قرآن مى 1121توان هبره گرفت. لذا برخى مفّسرانمى
 شود.مى

______________________________ 
 .64و  63، 62يونس/ (. »1)

 .56(. اعراف/ 2)

 .45(. بقره/ 3)

 133، ص 1لكشاف، پيشني، ج ا -153، ص 1(. بنگريد به: امليزان، پيشني، ج 4)

 503، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ايستاد و مناز مىشد، به كنند: هرگاه امر هولناكى متوجه على مىامام صادق نيز سريه امري مؤمنان را چنني بيان مى
 گاه آيه مورد حبث را تالوت فرمودند.آن 1122فرمود.اين آيه را تالوت مى

طور متعددى براى درمان ترس و اضطراب استفاده شده و منازها و از موضوع نيايش و مناز در فرهنگ اسالمى به
1123دعاهاى گوانگوىن براى اين منظور معرىف شده است:

 

                                                           
 .56(. اعراف/ 2)  1119
 .45(. بقره/ 3)  1120
 133، ص 1الكشاف، پيشين، ج  -153، ص 1(. بنگريد به: الميزان، پيشين، ج 4)  1121
 138، ص 1409، قم، موسسه ال البيت، 8(. محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 1)  1122



دهنده مشا اب دگاراتن استغاثه كرديد، و او دعاى مشا را اجابت كرد ]و فرمود[ كه من ايرىايد آوريد هنگامى كه به پرور 
اى ]براى مشا[ نكرد و ات دهلايتان به آن آرام بگريد، [ هزار فرشته پياپى هستم؛ و خداوند آن را جز مژده]فرو فرستادن

1124«.تو پريوزى جز از سوى خداوند نيست، كه خداوند پريوزمند فرزانه اس
 

 ب( استمداد ديگران

كىن و در حق آانن دعا كن كه دعاى تو مايه آرامش شان مىاى بگري كه بدان اپكيزه و پرياستهاز اموال ايشان كّفاره»
1125«.آانن است و خداوند شنواى داانست

 

وسيله دعاى تو [ به اين است كه دهلاى آانن ]مردم« سكن هلم»در اينجا دعاست ... و مراد از « صلوه»منظور از »
1126«.ايبدآرامش و اطمينان مى

 

هاىي بني وان واسطهعنكه به  -را و شايد بتوان اب استفاده از مهني مفهوم، بسيارى از توّسالت و استمداد از معصومني
 آور دانست.ه جهت دعاى آانن، آرام خبش و اطمينانب -شوندخالق و خملوق مطرح مى

 انديشى:مثبت

 در كشورهاى خمتلف، از حبثهاى« انديشىمثبت»حبث در دنياى امروز، 

______________________________ 
 138، ص 1409، قم، موسسه ال البيت، 8(. حممد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 1)

 ب چهارم،و نيز اب وف از*، مناز خ«منازهاى مستحىب»(. بنگريد به: مفاتيح اجلنان، شيخ عباس قمى، ابب دوم 2)
 دعاهاى دفع خوف و ...

 .10و  9(. انفال/ 3)

 .103(. توبه/ 4)

 .377، ص 9(. حممد حسني طباطباىي، امليزان، انتشارات جامعه مدرسني، قم، ج 5)

 504، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج
                                                                                                                                                                                     

دعاهاى دفع خوف و  ، نماز خوف از* و نيز باب چهارم،«نمازهاى مستحبى» (. بنگريد به: مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمى، باب دوم2)  1123

... 
 .10و  9(. انفال/ 3)  1124
 .103(. توبه/ 4)  1125
 .377، ص 9(. محمد حسين طباطبايى، الميزان، انتشارات جامعه مدرسين، قم، ج 5)  1126



مثبت  رى افكاو سو  جذاب و پررونق است. در شيوه مزبور، سعى بر اين است ات افكار و نگرش خماطب به مست
ه ند كه خود و هرچكاجياد   ر خودتغيري كند و از خود و حوادث اطراف، مهواره تلّقى مثبت داشته ابشد. اين ابور را د

تواند ه مىكد دارد  ن وجو در ارتباط اب اوست، أتثري منفى بر وى خنواهد داشت و الاقل مهيشه جهات مثبىت در آ
 نسبت به آن اميدوار ابشد.

 شومي:نكته را متذكر مىدر اين مبحث، دو 

ى به دنبال اثر منففى، آآورد و نگرش منخنست آنكه اصل اين مطلب كه تفكر و نگرش مثبت، آاثر مثبت به ابر مى
قرآىن دارد و  ر معارفيشه ددارد، مطلىب صحيح بوده و اب دانش روانشناسى نيز قابل توضيح است. اما اين مسأله ر 

ال نيك )ف« تفأل»اژه انديشى در فرهنگ اسالمى اب و اى متعددى است. از مثبتهدر فرهنگ اسالمى داراى منونه
فرمودند: مى ك توصيهشود. از پيامرب اكرم نقل است كه حضرت به فال نيبيىن( ايد مى)خوش« حسن ظن»زدن( و 

 «.فال نيك زنيد ات نيكيتان پيش آيد«. »تفألوا ابخلري، جتدوه»

انديشى گزارش شده است. بياانتى از بزرگان مكتب نسبت به أتثري م نيز اين مثبتاز سريه عملى رسول گرامى اسال
نگرى معرىف اى از درمان اضطراب را مثبتشود كه در واقع شيوهانديشى در رفع اضطراب و دهلره ايفت مىمثبت

 سبب آسودگى خوشبيىن» 1127؛«حسن الظن راحة القلب و سالمة الدين»كنند. از امري مؤمنان على نقل است: مى
 «.دل و سالمىت دين است

 «.ترسد و وحشت داردانديش نباشد، از مهه كسى مىآنكه مثبت» 1128؛«من مل ُيسن ظنه استوحش من كل احد»

 «.گرداندبيىن غم و اندوه را سبك مىخوش» 1129؛«حسن الظن خيّفف اهلمّ »

 فرموده است:بيىن توصيه و از بدگماىن و بدبيىن هنى قرآن كرمي نيز نسبت به خوش

______________________________ 
 .65، ص 1377 ران،هت(. غرر احلكم و درر الكلم، آمدى، ترمجه هاشم رسوىل حمالتى، نشر فرهنگ اسالمى، 1)

 .66(. مهان، ص 2)

 .65(. مهان، ص 3)

 505، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

                                                           
 .65، ص 1377(. غرر الحكم و درر الكلم، آمدى، ترجمه هاشم رسولى محالتى، نشر فرهنگ اسالمى، تهران، 1)  1127
 .66(. همان، ص 2)  1128
 .65(. همان، ص 3)  1129



 

حق خويش گمان نيك نربدند و نگفتند كه اين هتمت آشكارى چرا چون آن را شنيديد، مردان و زانن مؤمن در »
1130«.است

 

[ جتسس مكنيد؛ اى مؤمنان از بسيارى از گماهنا پرهيز كنيد، چراكه بعضى از گماهنا گناه است، و ]در كار ديگران»
خبورد، كه از آن اش را كدام از مشا خوش دارد كه گوشت برادر مردهو كسى از مشا از ديگرى غيبت نكند؛ آاي هيچ

 -مراد از گمان در اين آيه 1131«.پذير مهرابن استگمان خداوند توبهتنفر داريد؛ و از خداوند پروا كنيد كه ىب
انديشى و پرهيز از منفى نگرى هرحال توصيه به مثبتبدگماىن است. به -طور كه مرحوم عالمه نيز فرموده استمهان

 صبغه و سابقه قرآىن و اسالمى دارد.

انديشى داراى ر معارف اسالمى مثبتداين است كه  -ابشده بيشرت مورد توجه پژوهش حاضر مىك  -ما نكته دوما
 .ى استاعتمادتر از اين حبث در دانش روانشناستر و قابلتر، وسيعجايگاه و موقعيىت بس رفيع

ه سوى بت حركت ر جهه عاىل دبيىن از منظر مباحث امروزى، تنها به خاطر كسب روحيانديشى و خوشأتثري مثبت
اى قوى است؛ ات هروحي هدف و استقامت در مسري آن است. در اين نگرش مكانيسم اين نوع درمان. اجياد نريو و

غىن اسالمى،  ر فرهنگدشود؛ اما قدرت و توان آدمى بيشرت گردد و اي ابعث اجياد نريوهاى انمرئى بسيار حمدود مى
 رابن نيز كه مههان و مهبيكر  گريد. يعىن ابيد نسبت به يك نريوىه خداى تعاىل اوج مىبيىن ات نگرش مثبت باين خوش

ر شده، دود ذكحموهاى چيز در قدرت اوست، مثبت بنگرى. اين نگاه، تنها ابعث اجياد نريوىي از قبيل آن نري 
 شود؛ بلكه ابعث محايت مهان نريوى انمتناهى خواهد شد.منى

هدف خود  سيدن بهراى ر بانديش است، از نريوى بيكران اهلى بت به خداى تعاىل مثبتبه عبارت ديگر فردى كه نس
 انديشىهبره گرفته است و اساسا اصل مقايسه بني مثبت

______________________________ 
 .12(. نور/ 1)

 .12(. حجرات/ 2)

 506، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هنايت ن دو ىبآگذارى سنجشى بس دشوار و حىت انجباست؛ زيرا تفاوت در أتثري انديشى امروزى، اسالمى و مثبت
 فرمايد:ابره مىاست. قرآن جميد دراين

                                                           
 .12(. نور/ 1)  1130
 .12(. حجرات/ 2)  1131



1132«.پنداشتيد كه مشا را هالك كرد و از زاينكاران شديدو اين گمان مشا بود كه در حق پروردگاراتن مى»
 

گمان ابشد، اى نيست كه به خداى تعاىل خوشبنده»؛ فرمايندامام صادق )ع( در تفسري اين آيه به اين مضمون مى
مگر اينكه خداوند مطابق ظن او اب وى رفتار منايد و اين مهان گفتار خداوند عز و جل است:" حق اين است كه  

گردند؛ و اين امر در دهلايتان آراسته جلوه هايشان ابزمنىكرديد كه پيامرب و مؤمنان هرگز به سوى خانوادهگمان مى
انديشى نسبت به خداى تعاىل در موضوع مثبت 1133«.اده شد؛ و بدانديشى كرديد و قومى ورشكسته شديد"د

آيد و لذا مردم به حساب مى« معروف»قدر حائز امهيت است كه در كتاهباى فقهى نيز در مشار فرهنگ اسالمى آن
1134منايند.را به ترويج و امر به آن ترغيب مى

 

 د:اپكدامىن و اجتناب از مفاس

اند و تقوا شوند. مهان كساىن كه اميان آوردهبدانيد كه دوستداران خدا، نه بيمى بر آهناست و نه اندوهگني مى»
هاى اهلى خلف خبش دارند؛ و در آخرت هم ]هبشت دارند[؛ وعده[ بشارتاند. آانن در زندگاىن دنيا ]رؤايهاىورزيده

1135«.و خالف ندارد؛ اين مهان رستگارى بزرگ است
 

اى آرامش و عنوان يك ويژگى بر هب -ه اجتناب از مفاسد، مصداقى مهم از تقواستك  -در اين آايت اپكدامىن و تقوا
 شود.رفع اضطراب ذكر مى

 مرورى بر سرگذشت افراد موفق:

سازد. ام مىئن و آر ه مطمكند و قلب انسان را براى ادامه راتوجه به توفيق ديگران، نريوى انسان را مضاعف مى
 فرمايد:داى تعاىل نيز مىخ

______________________________ 
 .23(. فصلت/ 1)

 .12(. فتح/ 2)

 .421، ص 1، ج 1418(. سيد على سيستاىن، منهاج الصاحلني، دار املورخ العرىب، بريوت، 3)

 .64و  63، 62(. يونس/ 4)

                                                           
 .23(. فصلت/ 1)  1132
 .12(. فتح/ 2)  1133
 .421، ص 1، ج 1418(. سيد على سيستانى، منهاج الصالحين، دار المورخ العربى، بيروت، 3)  1134
 .64و  63، 62(. يونس/ 4)  1135
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[ حق و دارمي؛ و در اين ]سورهچه به آن دل تو را استوار مىخوانيم، مهانرا بر تو مىو يكايك از اخبار پيامربان »
1136«.موعظه و تذكرى براى مؤمنان بر تو انزل شده است

 

 ذكرهاى خاص:

اص را به فرد لفاظى خاكرار پزشكان به آن اشاره دارند، اين است كه تاز مجله روشهاى كاهش اضطراب كه برخى روان
 ش ايبد.اضطرابش كاه -و هنگام خواب در شب مثال در صبح -كنند ات اب تكرار آننهاد مىمضطرب، پيش

گويند شكيباىي كن و سپاسگزارانه پس بر آنچه مى»فرمايد: قرآن نيز به اصل اين مطلب پرداخته است و مى
و در دو سوى روز پروردگارت را پيش از طلوع خورشيد و پيش از غروب آن تسبيح بگوى؛ و در اپسهاىي از شب 

1137«.]به مناز برخيز و[ تسبيح بگوى؛ ابشد كه خشنود شوى
 

صرب كن و پروردگارت را محد و تسبيح گوى ات حالت »فرمايد: مى« لعّلك ترضي»عالمه طباطبائى در تفسري 
... ]از  و استعينوا ابلصرب و الصالة»خشنودى و رضا به قضاى اهلى برايت حاصل شود. بنابراين مجله مزبور نظري 

آنگاه صاحب امليزان در اينكه چگونه تكرار اين اذكار ابعث آرامش و  1138«.شودصرب و مناز استعانت جوئيد[ مى
 كنيم.نظر مىشود، توضيحاتى آورده است كه به جهت اختصار از بيان آن صرفخشنودى مى

  است.جب آرامش انساىنو م -هرحال مرور چنني مفاهيم، تداوم چنني اذكارى اب هر حتليل و تفسريىبه

 ازدواج:

ت؛ بلكه مى نيسگ اسالاى معنّي، نه تنها مورد هنى در فرهنارضاى جنسى و توجه به مسائل شهواىن در حمدوده
 خته است. سخن درىي پردااهنماطور گسرتده مورد توجه قرار گرفته و اسالم نسبت به جوانب و ابعاد خمتلف آن به ر به

ن ات به تصريح قرآآن مثر  كى ازيم در توجه به آن و آاثر و مثرات ازدواج فراوان است؛ اما عّلت و انگيزه مكتب اسال
 جميد، آرامش و آسايش انسان است:

______________________________ 
 «لِْلُمْؤِمِننيَ   َو َمْوِعَظٌة َو ذِْكرىحلَْقُّ اَك ِف هِذِه  َو جاءَ ؤاَدكَ َو ُكالًّ نَ ُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنْباِء الرُُّسِل ما نُ ثَبُِّت بِِه فُ » (.1)

 (.120)هود/ 

                                                           
1136  (1.)\i « ُسِل ما نُثَب ُِت بِِه فُؤادََك َو جاَءَك فِي هِذِه اْلَحقُّ َو َمْوِعَظةٌ َو ِذْكرىَو ُكالا نَقُصُّ َعَلْيَك ِمْن  (.201) هود/ E\«ِلْلُمْؤِمنِينَ  أَْنباِء الرُّ
 .130(. طه/ 2)  1137
 .238، ص 14(. محمد حسين طباطبايى، الميزان، پيشين، ج 3)  1138



 .130(. طه/ 2)

 .238، ص 14(. حممد حسني طباطباىي، امليزان، پيشني، ج 3)
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[ اب او ]آدماو كسى است كه مشا را از نفس واحدى آفريد و مهسرش را از او پديد آورد؛ ات بدان آرام گريد؛ و چون »
ابر شد، خداوند، [ گذرانيد؛ و چون سنگني[ اب آن ]ابر سبك]حوا[ آميزش كرد، ابردار شد؛ ابرى سبك. و ]چندى

1139«.اى عطا كىن از سپاسگزاران خواهيم بودپروردگار خود را خواندند كه اگر به ما ]فرزند[ شايسته
 

ن، مهسراىن آفريد كه اب آانن آرام گرييد و در ميان مشا دوسىت و از مجله آايت او اين است كه براى مشا از نوع خودات»
1140«.هاى عربت استوران مايهگمان در اين امر براى انديشهو مهرابىن افكند؛ ىب

 

توجهى و سركوب غرائز كه ىب  رفع اضطراب به وسيله مهسر و ازدواج، از دو زاويه قابل بررسى است. زاويه خنست اين
دمى اب سعى شد و آاباشته تواند آاثر سوء رواىن به مهراه دلوب نيست و خود در درازمدت مىو مسائل شهواىن، مط

 وه آرامش خنواهد ايفت. زاويه دوم، نفى آزادى جنسى ب -بدون ازدواج -در حذف و خاموش ساخنت غرائز
رخبش مثدفمند و هرا ى گريى از غريزه جنسبندوابرى است. ازدواج در نگاه قرآن داراى ضوابطى است كه هبرهىب

هلره از منظر دطراب و هاى درمان اضكند و يكى از آاثر آن، آرامش است. بنابراين گزينش مهسر و ازدواج از راهمى
 ابشد.قرآن مى

 دلدارى و تسّلى:

رامى مرب گمنونه، پيا عنوانبه گريى شده است.در قرآن كرمي از اين روش درمان، براى برطرف منودن دهلره و نگراىن، هبره
ود اب مجالتى گراىن بنرس و اسالم در جراين هجرت و پنهان شدن در غار ثور به فرد مهراه خود كه به سخىت دچار ت

 ام رسيد.به اجن فّقيتترتيب اب كاهش ترس او، اين مرحله از رسالت نيز اب مو دلدارى و تسّلى دادند و بدين

كه رحاىلايرى داد، د اش ساختند،رهخداوند او را هنگامى كه كافران آوا [اگر او ]پيامرب[ را ايرى ندهيد، ]بدانيد كه»
 يكى از آن دو تن بود و هنگامى كه در غار بودند به فرد مهراهش

______________________________ 
 .189(. اعراف/ 1)

 .21(. روم/ 2)

                                                           
 .189(. اعراف/ 1)  1139
 .21(. روم/ 2)  1140
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دا اب ماست؛ آنگاه خداوند آرامش خويش را بر او انزل كرد و اب سپاهياىن كه ]ابو بكر[ گفت نگران مباش كه خ
[ آرمان كافران را پست گردانيد؛ و آرمان اهلى است كه واالست، و خداوند ديديدشان ايريش داد و ]سراجناممنى

1141«.پريوزمند فرزانه است
 

 اند.دهفسري كر تو ترس  يامرب اكرم را خوفحالت دروىن مهراه و مالزم پ« ره»مرحوم طربسى و عالمه طباطباىي 

 خبشش از مال:

قرآن به اين  واىن ازت فراحبث انفاق و صدقه در مباحث قرآىن و اسالمى از جايگاه واالىي برخورد دار است. آاي
 اند. بدون شكردهكشاره  ااند و در كنار آن به برخى ظرائف و نكات لطيف اخالقى و اجتماعى نيز موضوع پرداخته

ود اختصاص داده خرا به  واايتر براى اين مقوله اجتماعى آاثر و نتائج زايدى وجود داشته كه اين اندازه از آايت و 
 است.

شود. از آاثر حبث مى آهنا اين مثرات هم فردى است و هم اجتماعى و در كتاهباى خمتلف به مناسبتهاى گوانگون از
تعاىل  ت از آن سخن گفته است، رفع ترس و اندوه ابشد. خداىراحكه قرآن به ص  - شرائط خوداب -فردى انفاق

 فرمايد:مى

خبشند، اپداششان نزد پروردگارشان ]حمفوظ[ است، و نه كساىن كه اموالشان را در شب و روز، پنهاىن و آشكارا مى»
1142«.شوندبيمى بر آهناست و نه اندوهگني مى

 

، در هر ل قيامتز احواخوف و ترس دنيوى بدانيم و چه ترس اخوف و ترس مورد اشاره در اين آيه را چه معناى 
رف منودن راى برطبعنوان راهى توان انفاق را بهشود و مىصورت ترس و اضطراىب منفى به سبب انفاق برداشته مى

 اضطراب مطرح كرد.

اب و دهلره در فع اضطر ر ست و اى بني گذشت از اموال كه خود خدمىت به ديگران او البته هيچ استبعادى ندارد رابطه
در موارد  وكننده است آور و نگرانهاى ماّدى خود اضطرابدنيا وجود داشته ابشد. چه بسيارى از مواقع دلبستگى

ا از ، اين دلبستگى ر ممارست رين وها مال و منال دنيا و دلبستگى به آهناست. كسى كه بتواند اب متفراواىن منشأ دهلره
 خود بزدايد،

                                                           
 .40(. توبه/ 1)  1141
 .274(. بقره/ 2)  1142



______________________________ 
 .40(. توبه/ 1)

 .274(. بقره/ 2)
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كند. ى زندگى مىن بيشرت طمينااچنيىن را از خود دور منوده است و اب آرامش و بسيارى از اضطراهبا و نگرانيهاى اين
 دارد. ه مهراهبصى را رضايتمندى و آرامش خاويژه آنكه اين خبشش از سر عشق و اخالص ابشد كه خود احساس به

 ساير موارد

آن اشاره  ربوط بهمعنوان و آيه موارد ديگرى هم در زمينه رفع اضطراب وجود دارد كه به جهت اختصار، تنها به
 كنيم:مى

مشاهده  -1146مسكن و حمل زندگى -1145شب و ظلمت آن -1144خواب -1143روايروىي اب حمرك ترسناك
1147حقايق

 

 نتيجه:

چون هم ژگيهاىياى ويتوان گفت: درمان اضطراب اب استفاده از كالم آمساىن، دار  توجه به آنچه گذشت، مىاب
رآن، اضطراب قز نگاه خبشد .. اماندگارى، سادگى، بركنارى از عوارض جانىب است كه استفاده از آن را اولويت مى

امت و قي»، «ظمت اهلى و حقارت انسانع»شود. بيم به جهت به دو خبش اضطراب مثبت و منفى تقسيم مى
كيل بت را تشاى از اضطراهباى مثمنونه« اختالف و جداىي»و « احنراف نزديكان»، «عذاب اهلى»، «بررسى اعمال

 دهد كه ابيد به ميزان مطلوب، تقويت شود.مى

 اضطراب منفى نيز موارد فراواىن دارد كه در اين پژوهش به درمان آن توجه شده است.

توان در چهار مرحله بيان كرد: الف( ابزشناسى و متايز خطرات ن اساسى اضطراب منفى از منظر قرآن را مىدرما
سازى خطرات واقعى؛ د( اقدامات واقعى از خطرات غري واقعى؛ ب( تعديل اضطراب در خطرات واقعى؛ ج( برطرف

                                                           
 .21و  20، 19(. طه/ 1)  1143
 .11؛ انفال/ 154(. آل عمران/ 2)  1144
 .61؛ غافر/ 72؛ قصص، 86نمل/ « ؛67؛ يونس/ 96(. انعام/ 3)  1145
 .80(. نحل/ 4)  1146
 .113؛ مائده/ 260(. بقره/ 5)  1147



ابيست اين مراحل را ن اضطراب، مىهاى اضطراب )در خطرات غري واقعى(. براى درماعملى در جهت حذف زمينه
 به مهني

______________________________ 
 .21و  20، 19(. طه/ 1)

 .11؛ انفال/ 154(. آل عمران/ 2)

 .61؛ غافر/ 72؛ قصص، 86منل/ « ؛67؛ يونس/ 96(. انعام/ 3)

 .80(. حنل/ 4)

 .113؛ مائده/ 260(. بقره/ 5)

 511، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

، «دوسىت و انس اب حمبوب»چون ترتيب دنبال كرد. درابره اقدامات عملى نيز موارد متعددى وجود دارد؛ مواردى هم
، «ازدواج»و « دلدارى و تسلى»، «ذكرهاى خاص»، «انديشىمثبت»، «نيايش و استمداد از نريوى بيكران غيب»

 ود.هاىي است كه در كاهش و درمان اضطراب مؤثر خواهد بمنونه

 منابع:

 قرآن جميد -1

 هنج البالغه -2

 صحيفه سجاديه -3

اتكينسون رتيال. و ريچارد س. اتكينسون و ارنست ر. هيلگارد، زمينه روانشناسى، ترمجه حممد نقى براهىن و  -4
 .1368سعيد شاملو و يوسف كرميى و نيسان گاهان و كيانوش هامشيان، چاپ اول، هتران، انتشارات رشد، 

 .1352اسرتيت هارى و بوانرواور، سالمت روح، ترمجه حممد حجازى، چاپ پنجم، هتران، انتشارات ابن سينا،  -5

 ق. 1404جا، دفرت نشر الكتاب، االصفهاىن الراغب، املفردات ىف غريب القرآن، چاپ دوم، ىب -6

 .1377هتران،  آمدى غرر احلكم و درر الكلم، ترمجه هاشم رسوىل حمالتى، نشر فرهنگ اسالمى، -7



 ق. 405انصارى قرطىب عبد اّلّل حممد بن امحد، اجلامع الحكام القرآن، بريوت، موسسه التاريخ العرىب،  -8

 .1352كايزل جان، شادكامى، ترمجه حممد حجازى، چاپ پنجم، هتران، انتشارات ابن سينا، ىب -9

 .1366قم، دفرت تبليغات، متيمى آمدى عبد الواحد بن حممد، غرر احلكم و درر الكلم،  -10

 512، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 .1379، 3تيليش پل، اضطراب رواىن دين و طب، نشريه روانشناسى دين، ترمجه مراد فرهاد پور، ش  -11

، چاپ سوم، بريوت، انتشارات دار العلم 1جوهرى امساعيل بن محاد، الصحاح اتج اللغه و صحاح العربيه، ج  -12
 ق. 1404يني، للمال

 ق. 1404حراىن حسن بن شعبه، حتف العقول، قم، انتشارات جامعه مدرسني،  -13

انمه، چاپ سوم، هتران، انتشارات جامى و نيلوفر، خرمشاهى هباء الدين، ترمجه قرآن كرمي، توضيحات و واژه -14
1376. 

 انمه دهخدا.دهخدا على اكرب، لغت -15

جا، دار احياء الرتاث العرىب، چا، ىب، ىب1حممود، اتج العروس من جواهر القاموس، ج زبيدى ابو الفيض سيد  -16
 ات.ىب

 ، انشر كتاخبانه بصريتى.1سبزوارى مال هادى، شرح االمساء احلسىن، ج  -17

 .1379سيد عبد احلسني دستغيب، گناهان كبريه، چاپ سيزدهم، قم، انتشارات اسالمى،  -18

 .1418منهاج الصاحلني، دار املورخ العرىب، بريوت،  سيستاىن سيد على، -19

 م. 1987ان، شريف عدانن، من علم النفس القرآىن، چاپ اول، بريوت، ىب -20

 .1363شعريى اتج الدين، جامع االخبار، قم، انتشارات رضى،  -21

و اجتماعى، چاپ هاى ابليىن ضراىب اصالن، مسائل پردازش اطالعات در اضطراب، شناخت و عاطفه جنبه -22
 .1378زاده، فرهنگان، هتران، اول، به كوشش حبيب اّلّل قاسم

 .377طباطباىي حممد حسني، امليزان، انتشارات جامعه مدرسني، قم، ص  -23



طربسى ابو على فضل بن حسن، جممع البيان، چاپ اول، بريوت، دار احياء الرتاث العرىب و مؤسسه التاريخ  -24
 ق. 1412العرىب، 

 ق. 1409طوسى ابو جعفر حممد بن حسن، التبيان، چاپ اول، دفرت تبليغات اسالمى،  -25

 .1409عاملى حممد بن حسن حر، وسائل الشيعه، قم، موسسه ال البيت،  -26

 فلسفى حممد تقى، جوان، چاپ اپنزدهم، هتران، هيئت نشر معارف اسالمى. -27

 513، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 .1368ئمى على، ترس و اضطراب در كودكان، چاپ اول، انتشارات امريى، قا -28

 .1380، 13شناسى امروز، ش گر است، روانقرآن روان درمان -29

اى، چاپ هفتم، قمى ابو جعفر حممد بن على بن موسى بن اببويه، خصال شيخ صدوق، ترمجه حممد ابقر كمره -30
 .1374چى، هتران، انتشارات كتاب

 مى عباس، مفاتيح اجلنانق -31

پزشكى، ترمجه حسن رفيعى و فرزين رضاعى، چاپ اول، كاپالن هارولد ج و بنيامني سادوك، خالصه روان  -32
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 نقش توبه در سالمت رواىن از منظر قرآن

1149، شريين آرامش1148سيده مرضيه راهىب
 

 چكيده:

اد بشر پيوسته  راى افر  را بماندگى جلوگريى كند و راه ترقى و تعاىلاسالم براى آنكه از نوميدى و واپسدين مقدس 
يل گردد و امات انين مقتواند در هر زمان كه خبواهد به برتر گشوده نگاه دارد و به انسان بفهماند كه وى مى

 32آيه  جنم« ستاكبريه   مباش، َيس از گناهاناناميد »فرمايد: هاى گذشته مانع از آن نيست كه خداوند مىغفلت
 .52ه آي 39زمر « آمرزداز رمحت خداوند نوميد نباشيد كه مهاان خداوند مهه گناهان را مى»

 متد و روشها:

داشته كه در  ند مقررخداو  شود. بدين سببانپذير بودن جرم و گناه سبب تثبيت تبهكارى مىاز نظر رواىن، خبشودگى
 ن شك اگر به اينست. بدو رده اشود كه گوىي گناه نكاى آمرزيده مىالب دروىن و توبه و اانبه به گونهصورت حتقق انق

ثري قرار حتت أت اپكش توانيم مانع كدورت ابطىن شومي. كسى كه عمل انپسند اجنام دهد فطرتوجه عمل كنيم مى
ه شود و به رتكب گناشود. كسى كه مسرده مىگردد و پريشان و افگريد و لذا انراحىت و نگراىن بر او عارض مىمى

ت و بروز انساني يلت وسازد كه نتيجه آن سقوط فضفروغ مىحال خود رها شود ظلمت گناه روان او را تريه و ىب
 روزى است.انكامى و تريه

شود اب  اه تريهلت گنعزنند دل آدمى هم اگر به اگر يك قطعه آهن به علت عدم توجه زنگ بزند آن را صيقل مى
 رود.طورى كه مهه آاثر آن از بني مىگردد بهصيقل توبه و اانبه نوراىن مى

 گريى:حبث و نتيجه

                                                           
 (. كارشناس ارشد آموزش مامايى عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى گيالن.1)  1148

Email: sm rahebi@ gums. ac. ir 
 (. كارشناس ارشد معارف اسالمى عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى گيالن.2)  1149



كند به راه راست برگردند. اگر شخصى روحيه بيمار و دين اسالم افراد را به اصالح خويش وادار كرده و توصيه مى
 انمتعادل داشته ابشد كه درنتيجه، گناه و

______________________________ 
 (. كارشناس ارشد آموزش ماماىي عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى گيالن.1)

 

Email: sm rahebi@ gums. ac. ir 

 (. كارشناس ارشد معارف اسالمى عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى گيالن.2)
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تر و بر زندگى دچار احنراف شده ابشد نبايد خود را واگذارد كه وضعش وخيماعمال ضد ارزش از او سربزند و در 
روزى سقوط كند. بلكه ابيد به خود آيد و در انراحىت و تريگى روانش افزوده گردد و به پرتگاه سهمناك شقاوت و تريه

گمراهان از رمحت   كسى جزچه»سازى روانش از هيچ كوششى دريغ نورزد كه پريوز و موفق خواهد شد. راه سامل
 56( آيه 25حجر )« شود؟پروردگارش نوميد مى

 هاى كليدى:واژه

 توبه، هبداشت رواىن، گناه، قرآن، هتذيب و اخالق

 مقدمه:

هاى رواىن بر كسى پوشيده نيست. نظام هسىت بر هاى ديىن در كاهش اضطراب و بيمارىامروزه نقش دين و آموزه
ابر است و برخى مداواها و پرهيزها نان كه برخى اطمعه و اشربه براى سالمىت بدن زاينچنياپيه اتثري و اتثر است. هم

سالمىت و هببود جسمى بدنبال دارد برخى رفتارها و اعمال هم اثرات خمرب بر روح و روان و شخصيت و اخالق و 
د گناه و توبه از اين گذارد. اعماىل هم هست كه نقش اصالحى و هبسازى دار زندگى فردى و اجتماعى برجاى مى

َفَمْن اتَب » فرمايدكند، توبه است. خداوند در قرآن مىقبيل است. مهمرتين راهى كه قرآن براى آرامش روح ارائه مى
 (.39)مائده/  «ِمْن بَ ْعِد ظُْلِمِه َو َأْصَلَح فَِإنَّ اّللََّ يَ ُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اّللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

پذيرد زيرا خداوند آمرزنده و مهرابن است. دين ز ستم كردن توبه منايد خداوند توبه او را مىكس كه پس ااما آن
ماندگى جلوگريى كند و راه ترقى و تعاىل را براى افراد بشر پيوسته گشوده مقدس اسالم براى آنكه از نوميدى و واپس

هاى  هد به برترين مقامات انيل گردد و غفلتتواند در هر زمان كه خبوانگاه دارد و به انسان بفهماند كه وى مى



ال تَ ْقَنُطوا » 53زمر آيه « اناميد مباش، َيس از گناهان كبريه است»فرمايد: گذشته مانع از آن نيست كه خداوند مى
يعاً  نُوَب مجَِ آمرزد. زمر ند مهه گناهان را مىاز رمحت خداوند نوميد نباشيد كه مهاان خداو  «ِمْن َرمْحَِة اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ يَ ْغِفُر الذُّ

 .52آيه  39

 روش بررسى:

 اىبراساس مطالعات كتاخبانه
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 حبث:

توبه در لغت يعىن ابزگشت به سوى خدا و در اصطالح توبه عبارت است از يك نوع انقالب دروىن نوعى قيام، 
كه زمام   -اينكه مقامات عاىل وجود انسان عليه مقامات داىن وجود او -انسانانقالىب از انحيه خود انسان عليه خود 

كننده حمسوب كنند و تولدى جديد براى توبهيك مرتبه انقالب مى -امور اين كشور داخلى را در دست گرفته اند
ل خدا حضرت حممد گردد. در آئني مقدس اسالم مسئله توبه بسيار مورد اتكيد قرار گرفته است، ات جاىي كه رسو مى

 كسى كه توبه كند مانند كسى است كه گناه نكرده.« التائب من الذنب كمن ال ذنب له»)ص( فرمودند 

ورزد به تدريج منايد. وقىت كسى به گناه اصرار مىمعاصى و گناهان قلب را كدر و انسان را براى اجنام آن گستاخ مى
كه نه طورىشود. بهتفاوت مىگردد يعىن در برابر گناه ىبو آسان مىشكىن و خمالفت اب اوامر خدا براى او سهل حرمي

كند، در اين حالت انسان ديگر روح تنها در آن مورد بلكه در موارد ديگر نيز به سهولت دست بسوى گناه دراز مى
 بندگى نداشته و ايد خدا در او اثر خنواهد داشت.

روحى نياز به توبه دارد، اعتقاد به توبه و خبشودگى گناه نقش مهمى در هاى انسان براى از بني بردن گناهان و زاين
كند و اتثريات آن در هاى دروىن و روحى ايفا مىها و انراحىتتربيت و آراسته شدن در فضايل و برطرف كردن كدورت

بندگان او هرچه  كس پوشيده نيست. خداوند اسباب و زمينه توبه را فراهم منوده اتپيشرفت و تكامل بشر بر هيچ
منتهايش هبره گريند و آن هم از فضل و احسان اوست. توبه دليل رمحت اهلى و سر هبوت آدم بيشرت از زمحات ىب

 )ع( از هبشت است ات توابيت و غفاريت خداوند ظهور ايبد.

هود غري خدا مربا و كند كه سالك از شمهمرتين راهى كه قرآن براى نزاهت روح فراراه سالكان كوى لقاى حق ارائه مى
 فرمايد:مى 88اتئب شود. حكم خدا اين است كه از غري خدا كارى ساخته نيست. چنانچه در سوره قصص آيه 

اگر غري خدا هالك است پس حاكم نيست و اگر ابيد به  «ٍء هاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه لَُه احلُْْكُم َو ِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ ُكلُّ َشيْ »
فرمايد و رو مىكرد و غري از خدا احدى حاكم نيست پس ابيد به حمكمه خدا رجوع كرد، ازاين  حمكمه حاكم مراجعه

 اليه ترجعون و اين هبرتين عمل نزاهت و آرامش روح است. ترك گناه و تصميم قطعى بر عدم
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منايد. خداوند بندگان ت و هبداشت روان را تضمني مىارتكاب معاصى نتيجه پشيماىن است و چنني تركى قطعا سالم
 فرمايد:منايد و مىخود را به توبه تشويق مى

يعاً  ُقْل اي ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى» نُوَب مجَِ  (53)زمر/  «أَنْ ُفِسِهْم ال تَ ْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ يَ ْغِفُر الذُّ

آمرزد. ايد از رمحت خداوند اناميد نشويد كه خداوند مهه گناهان را مىبر خود اسراف و ستم كرده بگو اى بندگان من
گونه صريح روى صحبت اب اندمني داشته و خود ترين آايت قرآن در مورد گناهكاران است كه ايناين آيه از اميدخبش

ا تعبري )اي عبادى( آغازگر لطفى است از اى حمكم براى نقش توبه در كاهش اضطراب و تنش رواىن است، زير آيه
خواهد از رمحت پروردگار مايوس نشود. اگر پروردگار كه خداوند اب مهرابىن خاصى از بندگان گناهكار خود مى

گذرد و كسى كه از اى عاصى و طاغى بود و به فكر توبه نيفتاد متام زندگى او اب معصيت و انفرماىن خداوند مىبنده
 گردان ابشد.روى ذكر و ايد خدا

َأال ِبذِْكِر اّللَِّ َتْطَمِئنُّ » فرمايدكند، زيرا خداوند مىزندگى سخىت خواهد داشت و هرگز آرامش در خود احساس منى
كند، عمل پشيماىن و توبه ابيد بزودى اجنام شود. كسى كه توبه اش را به اتخري بيندازد، خطر او را هتديد مى «اْلُقُلوبُ 

منايد و اي ممكن است مهلىت براى توبه قبل از مرگ پيدا نكند. توبه كامل آاثر و رسوابت گناه ا تريه مىمعاصى قلبش ر 
آورند وقىت روى هم انباشته شدند به  شويد. گناهان در درون انسان تغرياتى بوجود مىطور كلى از روح و جان مىرا به

 گذارد.قى منىكلى قلب را سياه منوده و راهى براى درك مسائل معنوى اب

برد بلكه عبادت براى او سنگني و دشوار است. توبه و اانبه قلىب كه مملو از گناه است نه تنها از ذكر حق لذت منى
 اى قاطع براى جدا شدن زندگى گذشته و آغاز زندگى جديد است.هرگاه اب شرايط خاص اجنام شود وسيله

 نتايج و پيشنهادها:

هاى رواىن شود و اين احساس به بروز عوارض بيمارىد و اضطراب در انسان مىاحساس گناه سبب احساس كمبو 
هاى بيمار درابره اعمال گذشته وى كه مسبب به موضوع تغيري ديدگاه -در چنني مواردى -درماىنگردد. روانمنجر مى

نگرد، به طورى كه كند. بيمار در اين حالت از ديدگاه جديدى به اعمال خود مىاحساس گناه هستند، توجه مى
 بيند. درنتيجه سرزنش وجدانشديگر دليلى براى احساس گناه و نقص خود منى
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 رود.اش از بني مىشود و سراجنام، اضطراب و عوارض بيمارى رواىنتر مىآماده« خود»ايبد و براى پذيرش ختفيف مى



دهد. زيرا توبه اي نظري و موفق براى درمان احساس گناه است، به ما ارائه مىرا كه روشى ىب« توبه»قرآن روش 
ابزگشت بسوى خداوند متعال، سبب آمرزش گناهان و تقويت اميد انسان به جلب رضايت اهلى است. و به مهني 

دارد البا انسان را به اصالح و خودسازى وامىشود. عالوه بر اين توبه غدليل موجب كاهش شدت اضطراب انسان مى
كند كه ابر ديگر در دام خطاها و گناهان گرفتار نشود و مهني امر به انسان كمك و شخصيت او را طورى آماده مى

كند كه ارزش خود را بيشرت بشناسد و اعتماد به نفس و رضايت در وى افزايش ايبد و اين مسائل به نوبه خود به مى
حساس امنيت و آرامش رواىن انسان منجر خواهد شد. در خامته پيشنهاد حمققني بر تكرار هرچه بيشرت اين تثبيت ا

اى توبه بندگانت را در كتاب حمكم خود فرموده»اى ما حبال خود قرار ندهد دعاى صحيفه است ات خداوند حلظه
پذير توبه مرا چنانكه وعده فرمودى و اعمال كنان را دوست دارى، پس بگذرى و توبهشان مىپذيرى و از گناهانمى

 ...«زشتم را چنانكه ضمانت كردى عفو و الزم گردان بر من حمبتت را چنانكه شرط كردى 
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 مى، حممد ابقر ) )ترمجه تفسري امليزان(( عالمه طباطباىي، انتشارات اسالموسوى مهداىن -12
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ك رمضان اه مبار در م دارى بر وضعيت سالمت عمومى دانشجواين دانشگاه علوم پزشكى لرستانبررسى اتثري روزه
 1385سال 

1152، حممد جواد طراحى1151، طاهره جوادى1150دارنسرين گله
 

 چكيده:

قات اجنام شده ابشند. حتقيكرده مىموثر در فرآيند رشد و ترقى جامعه افراد حتصيل خبش عظيمى از نريوهاى انساىن
انشجواين ر بني ددگى دابشد. در جوامع غرىب افسر بيانگر وجود اختالالت رواىن در سطوح خمتلف دانشجواين مى

ات از برند. در تور ىهاى مرضى افسردگى رنج م% از دانشجواين از بعضى نشانه78كه حدود طورىشايع است، به
دارى روزه ه اينكهبنايت عاى حضرت دانيال ايد شده است. اب روزه چهل روزه حضرت موسى و الياس و روزه سه هفته

يت سالمت دارى بر وضعهيك امر واجب براى مسلماانن است، پژوهشگر مطالعه حاضر را اب هدف" تعيني اتثري روز 
 لرستان" اجنام داد. عمومى دانشجواين دانشگاه علوم پزشكى

 مواد و روش پژوهش:

كه اپايىي و رواىي آن مورد اتئيد   GHQسواىل 28حتليلى ابزار مطالعه پرسشنامه استاندارد  -در اين مطالعه توصيفى
هاى پژوهش داده قرار گرفته بود. يك روز قبل از ماه مبارك رمضان پرسشنامه كددار بعالوه سواالت دموگرافيك به منونه

هاى پژوهش كه داراى كد بودند داده شد و سپس يك روز پس از ماه مبارك رمضان جمددا پرسشنامه فوق به منونهشد 
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و  SPSSاىو پس از تكميل، درايفت و سپس تغيريات سطح وضعيت سالمت عمومى افراد توسط برانمه رااينه
 جتزيه و MCNEMARو tآزمون

______________________________ 
 هيئت علمى، مرىب، دانشكده پرياپزشكى. (. عضو1)

 

Email: galehdar nas@ yahoo. co. in 

 (. عضو هيئت علمى، مرىب، دانشكده پرياپزشكى.2)

 (. هيئت علمى، مرىب، دانشكده هبداشت.3)

 521، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 تصادىف انتخاب گرديدند.نفر از دانشجواين بودند كه به صورت  299حتليل شد. منونه پژوهش 

 نتايج:

بود. عالمي اضطراىب قبل از  0 -18و بعد بني  0 -21هاى جسماىن داراى منرات قبل از ماه مبارك رمضان نشانه
بوده و منرات اختالل در عملكرد اجتماعى در قبل و بعد از ماه  0 -18و بعد بني  0 -16ماه رمضان بني منرات 

بود.  0 -21و بعد بني  0 -23رات افسردگى قبل از ماه قبل از ماه رمضان بني بوده است من 0 -18رمضان بني 
بود. هرچند  0 -62وىل بعد بني  0 -76نيز در قبل از ماه رمضان بني  GHQمنرات كلى حاصله از آزمون

 دار نبوده است.اين كاهش معىن Tميانگني كل منرات كاهش ايفته است وىل براساس آزمون

 گريى:حبث و نتيجه

تواند اتثريات مثبت جسمى و رواىن داشته ابشد وىل شايد دارى كه يك فريضه واجب براى مسلماانن است مىروزه
مندى دانشجواين به دليل تغيري حمل زندگى، مشغوليت حتصيلى و درنتيجه نداشنت فرصت كاىف براى اجنام فرايض و هبره

مند گردند. اپيبندى به واجبات سبب افزايش سطح سالمت امر اهلى هبرهاند از فيوضات اين از تزكيه مناسب نتوانسته
ساز جامعه هستند روز به روز گردد. اميد است كه وضعيت سالمت دانشجواين كه يك قشر عظيم و آيندهافراد مى

 هبرت گردد.

 هاى كليدى:واژه



 دانشجو -رمضان -وضعيت سالمت -روزه

 و اگر روزه بگرييد به سود مشاست اگر آن را درك كنيد )قرآن جميد( ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن" " َو أَْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكمْ 

 مقدمه:

(. براساس برآورد سازمان جهاىن 1يكى از حمورهاى ارزايىب سالمىت جوامع خمتلف، هبداشت رواىن آن جامعه است )
(. 2به يكى از اختالالت رواىن هستند ) ميليون نفر در سراسر جهان مبتال 500حدود  1993هبداشت در سال 

 عنوان يكى از دغدغهدهد كه چرا سازمان جهاىن هبداشت مسئله هبداشت رواىن را بهاين مطلب نشان مى
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غفلت بس عنوان سال هبداشت رواىن و اب شعار ميالدى به 2001هاى اصلى افراد مطرح منوده ات آجنا كه سال 
ترديد خبش (. ىب3( تعيني و معرىف گرديده است )Stop exclusive ,dere to careاست، مراقبت كنيم)

(. حتقيقات اجنام 4ابشند )عظيمى از نريوهاى انساىن موثر در فرآيند رشد و ترقى جامعه نريوهاى حتصيل كرده مى
(. در جوامع غرىب 5ابشد )تلف دانشجواين مىشده در ساهلاى اخري بيانگر وجود اختالالت رواىن در سطوح خم

هاى مرضى % از دانشجواين از بعضى نشانه78كه حدود طورىافسردگى در بني دانشجواين شايع است، به
نفر واقعا خودكشى  1000زنند و حدود دانشجو از خودكشى دم مى 100 /000برند. ساالنه افسردگى رنج مى

 (.6كنند )مى

گذرد. از اين خداوند منان قرآن كرمي را به پيامرب خود انزل فرمود و روزه را تشريع منوده زماىن بس دراز مىاز روزى كه 
( )، ص 7هاى مذهىب و پزشكى روزه از يكديگر فاصله بسيارى پيدا كرده است. )رهگذر در طى قرون متمادى جنبه

اى حضرت دانيال و روزه حضرت داود و سه هفته( در تورات از روزه چهل روزه حضرت موسى و الياس و روزه 30
 (.61( )، ص 8گريند. )اى دو روز، روزه مىيونس ايد شده است. يهوداين اپيبند، هفته

كردند. حارث بن كلده طبيب معروف زمان بعثت رسول گرامى فيثاغورث و بقراط برخى از امراض را اب روزه معاجله مى
بيماريها دانسته و ابن سينا فصلى از كتاب قانون را به مداوا اب روزه اختصاص داده  اسالم روزه را يگانه طريق معاجله

( دكرت الكسى سوفورين دانشمند مشهور روسى بيماريهاىي نظري التهاب معده و حنجره، سيفليس، 30، ص 7است )
يماريهاى كبد و درد چشم، نفخ، ورم ريه، بيماريهاى عصىب، لرزش اندام، فلج، كمخوىن، ضعف عمومى بدن، ب

 (39، ص 7كند )هاى سرطاىن و ترك اعتياد را بوسيله روزه معاجله مىابالخره تضعيف غده

شود تغيري در ساعات خواب دارى در سبك زندگى افراد اجياد مىيكى از تغيرياتى كه در ماه رمضان و در هنگام روزه
شود كه نوعى اب برخيزند. اين مسئله موجب مىداران الزم است قبل از اذان صبح از خو و بيدارى است. روزه

 اجياد شود REMحمروميت از خواب
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تواند يك واكنش ضد ابمداد( مى 3 -7. شواهد پژوهشى حاكى است كه حمروميت از خواب در نيمه دوم شب )
ه درجه واكنش ضد افسردگى حمروميت از خواب اب درجه اند كافسردگى فورى اجياد منايد. برخى مطالعات نشان داده

ها ارتباط دارد. براساس اين ايفته TRHصبحگاهى، احتماال اب واسطه افزايش در TSHافزايش در غلظت پالمساىي
ابشد مى REMهاى تغيري ساعات خواب و حمروميت از خوابيكى از روشهاى كمكى در درمان افسردگى برانمه

 (61، ص 8)

مينه بررسى وضعيت سالمت رواىن و به عبارتى سالمت عمومى در ماه مبارك رمضان نيز قهرماىن و مهكاران نيز در ز 
(. اب 9دانند )در گناابد حتقيقى اجنام داده و در هنايت توجه به خداوند را عامل مقابله اب كاهش اختالالت رواىن مى

دارى در ماه مبارك رمضان يك امر واجب براى ماه روزهعنايت به اينكه ايران يك كشور اسالمى و از طرىف يك 
مسلماانن است، پژوهشگر تصميم به اجراى مطالعه حاضر حتت عنوان" بررسى اتثري روزه دارى بر وضعيت سالمت 

 " گرفت.1385عمومى دانشجواين دانشگاه علوم پزشكى لرستان در ماه مبارك رمضان در سال 

 مواد و روش پژوهش:

دارى بر وضعيت سالمت عمومى دانشجواين دانشگاه حتليلى اب هدف كلى تعيني اتثري روزه -توصيفىاين مطالعه 
آابد اجنام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه در شهر خرم 1385علوم پزشكى لرستان در ماه مبارك رمضان در سال 

ىي و رواىي آن مورد أتييد قرار گرفته كه به كرات در ايران مورد استفاده قرار گرفته و اپاي  GHQسواىل 28استاندارد 
هاى جسماىن، اضطراب، اختالل در عملكرد اجتماعى سواىل چهار مقياس فرعى: نشانه 28هبره بردمي. اين پرسشنامه 

 15 -21مقياس اضطراب،  8 -14هاى جسماىن، مربوط به نشانه 1 -7شود. از سوال و افسردگى را شامل مى
گذارى به روش ليكرت مربوط به مقياس افسردگى است. شيوه منره 21 -28از سوال اختالل عملكرد اجتماعى و 

ابشد كه هرچه منره فرد مى 84منره تعلق خواهد گرفت. در اين صورت حد اكثر منره  0 -3بوده يعىن به هر سوال از 
 بيشرت ابشد دليل بر بدتر بودن وضعيت سالمىت عمومى
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در  23فرد دارد. براساس مطالعات اجنام گرفته در كشورهاى خمتلف و در ايران اب روش منره گذارى ليكرت منره برش 
ابشند. يك روز قبل از ماه مبارك مشكوك به اختالالت رواىن مى 23نظر گرفته شده است. يعىن افراد اب منره بيشرت از 

هاى پژوهش داده شد و سپس يك روز پس از ماه مبارك وگرافيك به منونهرمضان پرسشنامه كد دار بعالوه سواالت دم
دارى و تالوت قرآن، شركت در مراسم احياء و ميزان رمضان جمددا پرسشنامه فوق بعالوه سواالت در مورد ميزان روزه

فت گرديدند. هر دو هاى پژوهش كه داراى كد بودند داده شد و پس از تكميل درايتزكيه افراد مورد مطالعه به منونه
هاى آمارى پرسشنامه تصحيح شد و سپس تغيريات سطح وضعيت سالمت عمومى افراد مورد مطالعه را توسط برانمه



جتزيه و حتليل منودمي. جامعه پژوهش كليه دانشجواين دانشگاه علوم  MCNemarو tو آزمون SPSSاىرااينه
ن بودند كه براساس حماسبات آمارى و اب كدبندى و به صورت نفر از دانشجواي 299پزشكى لرستان و منونه پژوهش 

روز روزه   20تصادىف انتخاب گرديدند. افراد مورد مطالعه ابيسىت مسلمان بوده و در طى ماه مبارك رمضان حد اقل 
 VISUALگذارى به روشبندى و منرهگرفته ابشند. الزم به توضيح است كه ميزان تزكيه توسط روش درجه

SCALE گريى شد.و براساس خودارزايىب دانشجواين اندازه 

 نتايج:

 در حال حتصيل بودند. 1 -7نفر( زن و در ترمهاى  236افراد مورد مطالعه ) 78% /9

% افراد 79 /6نفر معادل  238سال بودند.  18 -32نفر( جمرد و در دامنه سىن بني  74% موارد )91 /6در  1
نفر ديگر  47نفر( داراى سالمت جسمى بوده و  253% افراد )84 /6مورد مطالعه ساكن خوابگاه بودند. 

گونه بيمارى اي اختالل رواىن نداشته و فقط در نفر سابقه هيچ 286% افراد معادل 95 /7بيمارى جسمى داشتند. 
اند. بيشرتين دهدارى منو روز اقدام به روزه 0 -30منودند. افراد بني نفر سابقه بيمارى اي اختالل رواىن را ذكر مى 13

نفر( اصال در ماه مبارك رمضان قرآن  35% افراد )11 /7روز روزه گرفته بودند.  21 -25فراواىن به گروهى كه 
 ( قرآن كرمي را ختم منودند. نتايج%14 /7نفر ) 44تالوت ننموده بودند، وىل 
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مراسم روحاىن شبهاى قدر و به عبارتى براپىي احياء بودند. بر اساس سيستم  نفر از افراد در 283بيانگر شركت 
بود،  0 -10بندى ليكرت ميزان تزكيه پس از سپرى منودن ماه مبارك رمضان و بر اساس خودارزايىب افراد بني درجه

 نفر( به خود اختصاص داده بودند. 70) 5كه بيشرتين ميزان تزكيه را افراد اب عدد طورىبه

بود.  0 -18و بعد از ماه مبارك رمضان بني  0 -21هاى جسماىن داراى منرات قبل از ماه مبارك رمضان نشانه
بوده و منرات  0 -18و بعد از ماه مبارك رمضان بني  0 -16عالمي اضطراىب قبل از ماه مبارك رمضان بني منرات 

بوده است منرات افسردگى قبل از ماه  0 -18بني  اختالل در عملكرد اجتماعى در قبل و بعد از ماه مبارك رمضان
بود. منرات كلى حاصله از  0 -21و بعد از ماه مبارك رمضان بني  0 -23قبل از ماه مبارك رمضان بني 

بود. جدول  0 -62وىل بعد از ماه مبارك رمضان بني  0 -76نيز در قبل از ماه مبارك رمضان بني  GHQآزمون
قبل و بعد از  GHQاف معيار منرات افراد را برحسب نوع عالمي و منره كلى حاصله از آزمونميانگني و احنر  1مشاره 

دهد. ميانگني كل منره و مهچنني عالمي جسماىن، اضطراىب و افسردگى و عملكرد اجتماعى  دارى را نشان مىروزه
 دار نبوده است.اين كاهش معىن Tكاهش ايفته است وىل براساس آزمون
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 دارى: مقايسه ميانگني و احنراف معيار منرات افراد برحسب منره كلى و نوع عالمي قبل و بعد از روزه1جدول 

ابشد، منره افراد در اين مطالعه كاهش ايفته و مى 23در ايران  GHQاب توجه به اينكه برش پرسشنامه استاندارد
 (.2ابشد )جدول عيت سالمت عمومى مىنشانه خوىب از نظر هببود وض

  GHQ: توضيع فراواىن افراد مورد مطالعه قبل و بعد از ماه مبارك رمضان براساس منره برش پرسشنامه2جدول 

 527، ص: 3جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

راساس اين آمده است. ب 4و  3تغيريات سطح منره حاصله از خط برش به ترتيب در دخرتان و پسران در جداول 
 شود.دارى از نظر تعداد و درصد افراد مشكوك به اختالل رواىن ديده منىدارى قبل و بعد از روزهجداول تفاوت معىن

 : توزيع فراواىن و درصد دخرتان مشكوك به اختالل رواىن قبل و بعد از ماه مبارك3جدول 

 رمضان

 رواىن قبل و بعد از ماه مبارك : توزيع فراواىن و درصد پسران مشكوك به اختالل4جدول 

 رمضان

 گريى:حبث و نتيجه

طور كلى بر وضعيت سالمت رواىن اتثري مثبت داشته است. وضعيت دارى بهها داللت بر اين دارد كه روزهايفته
 دارىسالمت عمومى افراد قبل از روزه
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بوده است، كه معادل وضعيت سالمت عمومى معمول آهناست.  11 /57احنراف معيار و  21 /69داراى ميانگني 
اب احنراف  24 /8را  GHQسواىل 28ساكى و كيخاىن در مطالعه خود ميانگني منره حاصله از پرسشنامه استاندارد 

د مورد مطالعه خود را (. قهرماىن و مهكاران ميانگني و احنراف معيار منرات افرا1گزارش منوده است )  13 /6معيار 
 (.9بيان منوده است ) 9 /62و  18 /05دارى به ترتيب قبل از روزه

 20 /86بوده است. وضعيت سالمت رواىن افراد پس از روزه دارى اب ميانگني  76كمرتين منره صفر و بيشرتين منره 
ى اتثري مثبت بر وضعيت سالمت دار ابشد و به عبارتى روزهنشانه كاهش منره حاصله مى 10 /68و احنراف معيار 

دار نبوده است. قهرماىن و مهكاران نيز در مطالعه خود عمومى داشته است هر چند كه اين اختالف در سطح معىن
دارى بر وضعيت سالمت رواىن موثر بوده است. وى اختالف معىن دارى را بني وضعيت سالمت رواىن نويسد: روزهمى



( و مهكاران نيز كه Gartner(. گارتنر)9كند )ردم شهرنشني و روستانشني گزارش مىدارى در مقبل و بعد از روزه
گريند كه ابورهاى مذهىب اتثري مثبت و در زمينه اتثري ابورهاى مذهىب بر سالمت رواىن مطالعه منوده بودند نتيجه مى

 (.10مطلوب بر سالمت رواىن دارد )

دارى نسبت به اختالل در عملكرد اجتماعى و افسردگى در بعد از روزه ها بيانگر اين است كه اضطراب،مقايسه ايفته
نويسند: دار نبوده است. قهرماىن و مهكاران مىدارى كاهش ايفته است وىل اين اختالف در سطح معىنقبل از روزه

دارى كاهش روزهدارى نسبت به قبل از هاى اضطراىب، اختالل در عملكرد اجتماعى و افسردگى در بعد از روزهنشانه
 (.9ايفته است )

دارى كاهش ايفته است دارى نسبت به قبل از روزههاى جسماىن در بعد از روزهها نشان داد كه نشانهمهچنني ايفته
(. نتايج حاصله اب نتايج 9دارى افزايش ايفته است )هاى جسماىن در بعد از روزهنويسد: نشانهكه قهرماىن مىدرحاىل

 دارى در ماه رمضان اب كاهش ميانگنينويسد: هرچند روزهىن ندارد. پور گودرزى در مطالعه خود مىقهرماىن مهخوا
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 X 2(. آزمون8دار نبود )منره متامى مقياسها جبز افسردگى مهراه بود وىل هيچيك از اين تغيريات از نظر آمارى معىن
دار نداشته است، وىل قهرماىن وضعيت سالمت مت رواىن در مردان و زانن تفاوت معىننشان داد كه وضعيت سال

 (.8كند )روان مردان را هبرت از زانن گزارش مى

در اين مطالعه اب افزايش سن سالمت عمومى افراد بدتر شده است. قهرماىن نيز وضعيت سالمت رواىن را در گروه 
( ميزان شيوع 1978كند. دوب و رژير )تر گزارش مىوههاى سىن انمناسبسال به ابال نسبت به ساير گر  40سىن 

 (.9اند )اختالالت رواىن را در سنني ابرورى و ميانساىل بيش از ساير گروههاى سىن دانسته

تواند اتثريات مثبت جسمى و رواىن داشته ابشد وىل شايد دارى كه يك فريضه واجب براى مسلماانن است مىروزه
مندى ن به دليل تغيري حمل زندگى، مشغوليت حتصيلى و درنتيجه نداشنت فرصت كاىف براى اجنام فرايض و هبرهدانشجواي

مند گردند. اپيبندى به واجبات سبب افزايش سطح سالمت از تزكيه مناسب نتوانسته اند از فيوضات اين امر اهلى هبره
ساز جامعه هستند روز به روز يك قشر عظيم و آيندهگردد. اميد است كه وضعيت سالمت دانشجواين كه افراد مى

 هبرت گردد.

 پيشنهادها:

هاى هبداشىت رواىن و مادى اين ماه در متام طول سال مندى هرچه بيشرت از اين ماه عزيز هبرت است توصيهبراى هبره
در مورد فوايد رژميهاى ايدآورى شود. در ضمن هبرت است به جاى اشاره به فقط احاديث بدون ارتباط به مسائل روز 



عنوان غذاىي و مسائل مشابه كه مورد عالقه افراد نيز هستند هبره گرفت و در هنايت حميطهاىي نظري خوابگاهها را به
 مناطق مهم در امر برگزارى مناسك و مراسم معنوى قلمداد منود.

 منابع:

دانشگاه علوم پزشكى ايالم. جمله  ساكى، كورش. كيخاىن، ستار. بررسى وضعيت سالمت رواىن دانشجواين -1
 .11ص  81، هبار و اتبستان 35و  34، مشاره 10علمى دانشگاه علوم پزشكى ايالم، سال 
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  تالوت قرآن بر كاهش اضطراب قبل از امتحاانتاى أتثريبررسى مداخله

1155، حممد جواد طراحى1154، مانداان ساكى1153دارنسرين گله
 

 چكيده:

وقعيت يز در منواين دهد. در دانشجهاى اكتساىب است. جتربيات به دست آمده نشان مىاضطراب يكى از انگيزه
، بشر اى اتريخشود. از ابتددهى مىخطا در اپسخگردد و سبب كاهش امنيت و ارتكاب امتحان اضطراب اجياد مى

صوات است. ا قرآن كرده است يكى از ريتمهاى موزون و جذاب آواى عرفاىناز موسيقى براى شفا استفاده مى
 اب هدف: مه جترىبهش نيشود. اين پژو افزاى قرآن كرمي سبب كاهش اضطراب و اجياد آرامش در فرد شنونده مىروح

 م شد.اجنا ى قرآن بر كاهش اضطراب پيش از آزمون دانشجواين علوم پزشكى لرستانتعيني أتثري آوا

 مواد و روش:

نامه وسط پرسشتن اطالعات نفر دانشجو )شاهد و آزمون( اجنام شد. در مرحله اول قبل از آزمو  94مطالعه بر روى 
 7رمي به مدت قرآن ك ى ازوتى آايتاطالعات دموگرافيك و آزمون اشپيل برگر مجع آورى گرديد. مداخله شامل پخش ص

وم جمددا دمرحله  پس درساى سپرى كردند. دقيقه در گروه مورد بود. گروه شاهد مدت مذكور را بدون هيچ مداخله
 و حتليل شدند. جتزيه SPSSافزار آمارىگريى و در دو گروه مقايسه گرديد. نتايج اب استفاده از نرماضطراب اندازه

 نتايج:

داشتند بني اضطراب پيش از  سال قرار 18 -21( مونث بودند و در سنني بني %53افراد مورد مطالعه )بيشرت 
انگني اضطراب در گروه اختالف معىن دار وجود داشت و مي p 0 /20آزمون گروه آزمون و شاهد در مرحله اول اب

 آزمون بيشرت از گروه شاهد بود. در مرحله

______________________________ 
 (. مرىب، دانشكده پرياپزشكى، دانشگاه علوم پزشكى لرستان.1)

                                                           
 (. مربى، دانشكده پيراپزشكى، دانشگاه علوم پزشكى لرستان.1)  1153

Email: galehdar nas@ yahoo. co. in 
 (. مربى، دانشكده پرستارى و مامايى.2)  1154
 ت.(. مربى، دانشكده بهداش3)  1155



 

Email: galehdar nas@ yahoo. co. in 

 (. مرىب، دانشكده پرستارى و ماماىي.2)

 (. مرىب، دانشكده هبداشت.3)
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بود و ميانگني اضطراب در گروه شاهد بيشرت از   دوم و بعد از مداخله ميانگني اضطراب در گروه آزمون كاهش ايفته
 ( وجود داشت.P 0 /1000كه بني دو گروه اختالف معىن دار)طورىگروه آزمون بوده؛ به

 گريى:حبث و نتيجه

گريى از كند لذا جهت برخوردارى از آاثر معنوى قرآن و هبرهاب توجه به اينكه كاهش اضطراب ارتكاب خطا را كم مى
خبش، مقرون به صرفه، مفيد و قابل دسرتس براى كاهش اضطراب پيش از آزمون ك روش آرامشآن بعنوان ي

 شود.دانشجواين آواى دلنشني، جذاب و ملكوتى قرآن كرمي توصيه مى

 هاى كليدى:واژه

 قرآن، اضطراب، آزمون

 مقدمه:

درصد از بيماران   20ات  15بوده و در ترين بيماريهاى رواىن اال بذكر ا ... تطمئن القلوب اختالالت اضطراىب رايج
آور (. اضطراب حالىت انمطبوع مهراه اب انتظارى انمطمئن از رخداد موضوعى زاين1شوند )هاى طىب ديده مىكلينيك

(. جتربيات به 2شود )است. گاهى اضطراب موقعيىت در زمان مصاحبه، امتحان، اعمال جراحى و نظاير آن اجياد مى
گردند منايد و افراد مضطرب خطاهاى بيشرتى مرتكب مىدهد اضطراب در ايدگريى اخالل مىدست آمده نشان مى

( معتقد است اضطراب شديد در امر ايدگريى تداخل اجياد كرده و حىت درك يك عمل جراحى 1994( .. فيپس )3)
 (.3سازد )ساده را نيز غري ممكن مى

درماىن و ... است. مى و شلى عضالىن پيشرونده، موسيقىآراروشهاى گوانگون براى كاهش اضطراب روشهاى تن
ابشد. يكى از هزينه، سامل و ساده از ارجحيت برخوردار مىبديهى است انتخاب روش درماىن بدون عارضه، كم

مهتاى خود هاى موزون، دلنشني و جذاب، آواى عرفاىن قرآن كرمي است. كالم اهلى اب قدرت نفوذ فراوان و ىبريتم
منايد كه گوىي بعد از استماع آن انسان اتزه متولد شده و احساس سبكى، بّشاشت و بر روح و جسم اثر مىچنان 



كند. زدايد و در فرد شنونده اجياد آرامش مىمنايد: هراس و نگراىن را از دل مىرهاىي از قيد و بندهاى مادى مى
 (.4گردد. )مىفرمايد ذكر و ثناى خداوند سبب آرامش قلبها چنانكه قرآن مى
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آيه روى پرورش صحيح انسان و حفظ هبداشت  6236هبداشت روان انسان حبث سراسر قرآن كرمي است. قرآن در 
شناس (. كارلتون. اسكن. انسان2داند )روان حبث و سخن دارد. قرآن زمينه آرامش و امنيت را، موجب هدايت مى

گويد: يكى از مزاايى عظيم قرآن، بالغت آن است، قرآن هنگامى كه درست تالوت شود چه شنونده به امريكاىي مى
گريد. اين مزيت گذارد و در ذهنش جاى مىزابن عرىب آشناىي داشته ابشد و چه نداشته ابشد اتثري شديدى در او مى

 آواى قرآن بر اضطراب و درد بيماران حتت (. مطالعات اجنام شده اب مضمون اتثري5بالغى قرآن قابل ترمجه نيست )
 (.9ابشند )عمل جراحى اي آزموهناى تشخيصى بيانگر اتثري مثبت آواى قرآن بر هبداشت روان و جسم مى

گريى از يك روش پژوهشگران اب هدف دستياىب به نتايج آزموىن هبرت، از طريق كاهش اضطراب دانشجواين، هبره
آساى دستورات ديىن و مذهىب از مجله صرفه، ساده، سامل و مهچنني بيان آاثر معجزه تسكيىن و آرامبخش، مقرون به

 اند.افزاى قرآن كرمي مطالعه حاضر را اجنام دادهآواى روح

 مواد و روشها:

اين مطالعه نيمه جترىب اب هدف كلى تعيني أتثري آواى قرآن بر كاهش اضطراب پيش از آزمون دانشجواين اجنام شده 
نفر  45اند. منونه پژوهش آابد بودهامعه آمارى دانشجواين دانشگاه علوم پزشكى لرستان در شهر خرماست. ج

نفر دانشجو در گروه آزمون بود كه براساس حماسبات آمارى تعيني گرديدند. روش  49عنوان گروه شاهد و دانشجو به
هر دو گروه بوده و توسط يك استاد تدريس  گريى تصادىف بود. امتحان آمار كه درسى اب ارزش مساوى براىمنونه

اى مشتمل بر سواالت مربوط به ها از پرسشنامهشد بعنوان زمان اجراى پژوهش تعيني گرديد براى گردآورى ايفتهمى
اطالعات دموگرافيك فرد و آزمون استاندارد اشپيل برگر استفاده گرديد. آزمون روانسنجى استاندارد اشپيل برگر يك 

گذارى به هر سوال يك ات تاندارد شده است كه به كرات در ايران مورد استفاده قرار گرفته است. براى منرهآزمون اس
بعنوان اضطراب  40 -20بود. منرات  80و حد اكثر منره  20كه حد اقل منره طورىگريد بهچهار منره تعلق مى

 60 -40خفيف، 
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ها قبل از شروع آزمون در گردند. هركدام از منونهبندى مىبعنوان اضطراب شديد تقسيم 80 -60وسط و اضطراب مت
 7ابتدا توسط آزمون اشپيل برگر سنجيده شده و سطح اضطراب آهنا مشخص گرديد و سپس در گروه آزمون به مدت 

 7اسرتيو پخش شد. گروه شاهد به مدت  دقيقه سوره مباركه محد از قرآن جميد اب صداى استاد عبد الباسط اب ضبط



اى براى آهنا صورت نگرفت. پس از اين مدت جمددا گونه مداخلهدقيقه در حمل آزمون نشسته و آزاد بودند و هيچ
، كروسكال  tو اب استفاده از آزموهناى SPSSاىها در برانمه رااينهسطح اضطراب دانشجواين تست شد. داده

 ه و حتليل گرديدند.واليس و جمذور خى جتزي

 ها:ايفته

سال قرار داشت و بيشرتين  18 -29% افراد مورد مطالعه مونث بودند. حمدوده سىن آانن بني 53 /1براساس ايفته، 
سال بود. هيچيك از افراد مورد مطالعه بيمارى رواىن نداشته و  18 -21( مربوط به گروه سىن %45 /7فراواىن )

دادند. براساس اين نتايج % افراد مورد مطالعه به موسيقى گوش مى74 /5كردند. منىداروى آرامبخش استفاده 
از افراد دو گروه عادت به استماع قرآن كرمي داشتند اب توجه به نتايج آمارى آينده جالب توجه خواهد بود كه  84%

 دادند به گروه آزمون تعلق داشتند.نفر از افرادى كه به قرآن گوش منى 14

% به استماع اب ميزان كم تعلق داشتند. 60 /6گاه ات هر روز متغري بود كه بيشرتين فراواىن اب استماع قرآن از گاه ميزان
 افراد مورد مطالعه قارى قرآن در سطوح خمتلف بودند. 12% /8

بود.  70و  27بود و در گروه آزمون به ترتيب  64و حد اكثر  29منرات اضطراب پنهان در گروه شاهد حد اقل 
بود. چنانكه  44 /29+ 9 /1و در گروه آزمون  41 /44+ 9 /17ميانگني منرات اضطراب پنهان در گروه شاهد 

دارى اب اختالف معىن tها براساس آزمون آمارىشود در مرحله قبل از مداخله، اين ميانگنيديده مى 1در جدول مشاره 
 يكديگر نداشتند.

 (t 1/ 15 P 0/ 14 ) 

شود در مرحله قبل از مداخله، ميانگني منرات اضطراب آشكار در گروه آزمون ديده مى 1جدول مشاره . چنانكه در 
 به دست آمد. 41 /7و در گروه شاهد  46 /3

 دار بودهاين اختالف در شاخصهاى مركزى بني دو گروه به حلاظ آمارى معىن
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  39 /2. پس از مداخله، استماع قرآن، ميانگني منرات اضطراب در گروه مورد به ( t 2 /52 P 0 /20است)
هاى تغيري ايفته بود. تفاوتى كه در ميانگني 43 /5كاهش ايفت: اما اين شاخص در گروه شاهد اب اندكى افزايش به 
 X 2 1 /59ابشدار مىشود به حلاظ آمارى معنادمنرات اضطراب بني دو گروه در مرحله پس از مداخله مشاهده مى

P 0 /40 2( ( )جدول.) 



 Tدارى)نتايج حاصل از مقايسه اضطراب آشكار مرحله اول و دوم در گروه شاهد براساس آزمون آمارى تفاوت معىن
4 /47 P <0 /50ها بني ميانگني اضطراب مرحله اول و دوم)( را نشان نداد. براساس ايفتهX 1 64 /72 ,X 

دار وجود داشت. براساس نتايج حاصل ( اختالف معىنt 6 /39 P 0 /10000مون اب)( در گروه آز 22/ 93 2
(. جدول 2دار وجود دارد )جدول از آانليز آمارى مقايسه كاهش اضطراب بني دو گروه آزمون و شاهد اختالف معىن

وه آزمون و شاهد در بندى شده در گر مشاره سه و چهار به ترتيب توزيع فراواىن مطلق و نسىب اضطراب آشكار طبقه
دهند. آزمون آمارى كروسكال واليس بني  مرحله يك )قبل از مداخله( و در مرحله دو )بعد از مداخله( را نشان مى

 دار نشان داد.معىن P 0 /500كاهش اضطراب و سن افراد مورد مطالعه در حد اطمينان

 عد از مداخله براساس ميانگني و احنراف معيار: مقايسه اضطراب آشكار در گروههاى مورد و شاهد قبل و ب1جدول 
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 : توزيع ميانگني و احنراف معيار اختالف سطح اضطراب مرحله يك و دو در گروه شاهد و آزمون.2جدول 

 : توزيع فراواىن مطلق و نسىب گروههاى مورد مطالعه برحسب سطح اضطراب قبل از مداخله3جدول 

 : توزيع فراواىن مطلق و نسىب گروههاى مورد مطالعه برحسب سطح اضطراب بعد از مداخله4جدول 
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 گريى:حبث و نتيجه

دار وجود نداشت كه اين ايفته سبب ها نشان دادند كه بني اضطراب پنهان گروه آزمون و شاهد اختالف معىنايفته
كند. افراد مورد ها به حنوى مهگن منودن گروههاى مورد مطالعه را أتئيد مىتثبيت نتايج حاصل گرديد؛ چراكه اين ايفته

اش سطوح خمتلفى از ( نيز در مطالعه1377د. امحدنژاد )مطالعه داراى اضطراب آشكار در سطوح خمتلف بودن
(. بني اضطراب آشكار افراد گروه 6كند )كند، به عبارتى نتايج فوق را أتئيد مىاضطراب را در دانشجواين گزارش مى

روه آزمون و شاهد در مرحله اول اختالف معىن دارى وجود داشت به عبارتى ميانگني اضطراب گروه آزمون بيشرت از گ
دار وجود داشت وىل در اين مرحله شاهد بود. در مرحله دوم نيز بني دو گروه از نظر ميزان اضطراب اختالف معىن

ميانگني اضطراب گروه شاهد بيشرت از گروه آزمون است به عبارتى ميانگني اضطراب گروه آزمون كاهش پيدا منود وىل 
گر آواى قرآن كرمي بر كاهش اضطراب پى أتثري مثبت عامل مداخلهتوان به در گروه شاهد افزايش ايفته بود. لذا مى

دار نبود نتايج مطالعه شرىف و سريتى نري برد. بني اضطراب آشكار مرحله اول و دوم گروه شاهد تفاوت معىن
د دارى را نشان ندا% آهنا افزايش داشت وىل تفاوت معىن3 /3( نشان داد كه در گروه شاهد ميزان اضطراب 1378)
ابشد. بني اضطراب آشكار مرحله اول و هاى حاصله از پژوهش حاضر مى(. به عبارتى نتايج مويد ايفته3، ص 7)

نويسد: دوم گروه آزمون تفاوت معىن دار وجود داشت اين ايفته اب نتايج شرىف و سريتى نري مطابقت دارد، وى مى



(. شرىف نيز طى 31، ص 7دار بود )رآن كرمي تفاوت معىنآزمون آمارى اب بني ميزان اضطراب قبل و بعد از استماع ق
دار بدست آورده است. مسلمى مطالعه خود بني منرات شدت درد قبل و بعد از استماع قرآن كرمي اختالف معىن

نويسند: پخش صوت قرآن اثر آرامبخشى دارد و ميانگني ( در مطالعه خود مى1377آابدى )حقيقى و فتوح
( 5، ص 7اند )دار بوده و مهگى كاهش ايفتهگريى شده قبل و بعد از پخش صوت قرآن معىنمتغيريهاى اندازه

هاى پژوهش و نتايج ساير حتقيقات  كنند. اب توجه به ايفتهمطالعات فوق نيز نتايج حاصل از اين پژوهش را أتئيد مى
رآن كرمي بر اضطراب پيش از آزمون كه هريك به حنوى مويد نتايج بودند؛ فرضيه پژوهش كه عبارت بود از: آواى ق

گردد. لذا شود و مهانطور كه مشخص است سبب كاهش اضطراب مىدانشجواين علوم پزشكى أتثري دارد، پذيرفته مى
عنوان يك روش تسكيىن مقرون به صرفه، مفيد و گريى از اين كالم اهلى بهجهت برخوردارى از آاثر معنوى قرآن، هبره

 ش اضطراب پيش از آزمون دانشجواينقابل دسرتس براى كاه
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شود. چراكه نظم آهنگ واژگان قرآن، نغمه دلكش و نواىي صوت دلنشني، جذاب و ملكوتى قرآن كرمي توصيه مى
ى قرآن براى هر كند، نواى زيباانگيزد و دهلا را شيفته خود مىآورد؛ نواىي كه احساسات آدمى را برمىدلپذير مى

 (.8اى هرچند غري عرب حمسوس است )شنونده

 پيشنهاد:

اب توجه به اتثري مثبت كاهش اضطراب در سطح ايدگريى و به خاطر آوردن و در پى آن برخوردارى از سالمت ابالتر 
مقايسه هبرت است از روشهاى خمتلف كاهش اضطراب و اسرتس استفاده گردد و در هنايت نيز روشهاى خمتلف ابهم 

 شوند.
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 1، ص: 4ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

 جلد چهارم

 ني مهايش كشورى قرآن و طب سالمت روان از منظر قرآن، سنت و طبفهرست تفصيلى جمموعه مقاالت سّوم

 3سالمت روان از منظر قرآن؛ سنت و طب 

 امحد عزيزى -مائده شجرات

 21بررسى اتثري آموزش مفاهيم قرآىن بر ويژگيهاى اخالقى، رفتارى، رواىن 

 فردين غريىب -مجال اميىن -زهره رحيمى

 35هاى پيامرب اسالم )ص( رامني اسالمى و آموزهآداب زانشوىي و هبداشت نسل در ف

 حممد نوروزى -مرمي جافراين -زكيه السادات هاىن -زهرا عابديىن -دكرت امحد كچوىي -هدى امحرى طهران

 39بيىن و نگرش مذهىب در دانشجواين دانشگاه اصفهان بررسى مقدماتى رابطه خوش



 مهرى هنداينپور -عاطفه حريت

 53و اپتومرتى شناسى قرآن، روان

 فريبا امحدى

 94اثرخبشى آموزش صرب بر اضطراب، افسردگى و شادكامى 

 فريده حسني اثبت

 109بررسى أتثري حفظ قرآن بر سالمت روان افراد حافظ قرآن شهرستان دزفول 

 مهرداد اكربى

 2، ص: 4ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

 119مراقبت از بيمار براساس بررسى نگرش و عملكرد پرستاران نسبت به 

 زهره اسكندرى -شهال صفرى -هباره دهقاىن -زادهسوسن رحيم -ثراي مهدوى

 122هبداشت روان از منظر قرآن، سنت و طب 

 نياحممد سبحاىن

 146هاى مذهىب و سالمت روان در دانشجواين دانشگاه بررسى وضعيت نگرش

 نژادحجت االسالم غالحمسني مهدوى -نعمت ستوده اصل

 151ارتباط بني افسردگى و نگرش نسبت به امور مذهىب در دانشجواين دانشگاه 

 هتمينه دادخواه هتراىن -آزاد ايراىن -مرمي مقيسه -امحد كچوىي -اكرم حيدرى -هدى امحرى طهران

 163بررسى رابطه بني ميزان افسردگى و اقامه مناز در دانشجواين دانشكده 

 راينسيمني نزا -فرزانه ظاهرى

 170جتارب اسرتس و اتثري مذهب 



 پوران حيدرى

 183بردهاى كاهش آن سن ازدواج از ديدگاه اسالم و عوامل افزايش آن و راه

 شهني حيدرى -اشرف سلطاىن

 تغذيه از منظر قرآن، سنت و طب

 195آداب غذا خوردن در تعاليم اسالمى و ميزان رعايت آهنا توسط دانشجواين 

 اشرف سلطاىن -زهرا فاحتى -فريبا مظاهرى -صغرى على دالكى -شهني حيدرى

 3، ص: 4ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

 203دار اى ميزان افزايش وزن دوران ابردارى در زانن ابردار روزهبررسى مقايسه

 طوىب كماليان -ايسر ترباىي -هدى امحرى طهران -مليحه مهرمنش

 210اپسخ سلوهلاى دستگاه اميىن و گلوكز اتثري مصرف حملول عسل روى 

 خبتيار ترتيبيان -ليال جليلى

 226اى از غذاى طيب از منظر قرآن و طب خبش قرآىن برگزيدههاى انرژىميوه

 زادهزهرا قره

 238دارى بر سالمىت أتثريات روزه

 زاده مشسى اانرمهديه حسني -حسن مظفرى خسروى -على ميالىن بناب

 250ها از ديدگاه قرآن و رواايت نوشيدىنبررسى انواع 

 سيد محيد حسيىن -رضا حممدزاده -سجاد رحيمى -هبروز كرميى

 259آاثر هببودى عسل در بيمارى مزمن آرتريت روماتوئيد 

 آسيه ساالراين



 268شري مادر از منظر قرآن، سنت، طب 

 زادهآمنه يعقوب -سيده گوهر مصباحى

 281در قرآن و حديث اب علم روز اى هاى تغذيهتطابق توصيه

 حسن مظفرى -غداحممد افخمى

 295زيتون از منظر قرآن، احاديث و طب 

 حممد على نيكخوى -پورحممد حسن دهقان -شهناز جماهد -مهسا خداايراين -ليلى شهبازى -طاهره سليمى

 4، ص: 4ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

 298زامياىن و تسهيل زاميان  اثرات مصرف خرما در كاهش دردهاى

شريعىت ابفقى  -حسابگر منفرد محيده سادات -زاده مشسى اانر مهديهحسني -ابقرى نسامى نسيم -ميالىن بناب على
 سيده اهله

 310تغذيه از نظر قرآن، سنت و طب 

 امحد آبزن

 321عنوان نوشيدىن اهل هبشت بررسى مصارف پزشكى زجنبيل به

 زادهوكيل شراره -افسانه مصلح

 327دارى ماه مبارك رمضان بر وزن، فشار خون و برخى اتثري روزه

 امري على قهرماىن -نرگس سرشار -حممد قهرماىن

 340فوايد تغذيه اب شري مادر از منظر قرآن 

 شهناز جماهد -فاطمه على اكربى -خدجيه ابقرى دهكردى

 348عسل شفاخبشى رنگارنگ 



 سيد روح اّلّل جنارى

 358أتثري زجنبيل )كپسول زينتوما( بر شدت درد قاعدگى دردانك اوليه  بررسى

 حسن رخشنده -علريضا سعادجتو -انهيد گلمكاىن -مرضيه ترشيزى

 367شري مادر از ديدگاه قرآن و اسالم 

 زادهپروين خالصه -مطهره گلسان

 372خواص اجنري و زيتون 

 امحد رضا متأهلى -فريده خاورى -حممدپور زهرا -مهديه السادات حاجى مريزاده -محيده زارع

 5، ص: 4ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

 383و انرژى درايفىت اب كيفيت خواب  BMP ،BMIبررسى ارتباط بني

 شهراير پرخياىن -خبتيار ترتيبيان

 391اصول صحيح تغذيه از ديدگاه قرآن، سنت و طب 

 سعيده زارع -د حسن لطفىحمم -علريضا اسالمى -على حممد مريجليلى

 409ارزش و امهيت آب از ديدگاه آايت و رواايت 

 بيتا فريدوىن -زهرا معصومى

 خلقت از منظر قرآن، سّنت و طب

 423خلقت انسان از منظر قرآن در خصوص مراحل تكوين 

 امحد آبزن

 434ااتانزى از ديدگاه قرآن، سنت و طب 

 آمنه ثرتپه -مسعود بسامى



 445اسرار خلقت انسان از ديدگاه قرآن و علوم پزشكى بررسى 

 زهرا مرتضاىي شوركى

 458خلقت انسان در قرآن 

 مها هنرور

 467مراحل تكوين جنني در قرآن 

 فاطمه رافت -پروانه رضا سلطاىن

 6، ص: 4ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

 478 بررسى ديدگاه قرآن و رواايت اسالمى در مورد لقاح مصنوعى

 فريبا درخشان

 486معجزه خلقت انسان از بعد ژنتيكى 

 ماراي فقهى -حممد حسن شيخها

 491مشكالت ژنتيكى در ازدواج فاميلى از منظر اسالم 

 نسرين قامسى

 497رو سازى؛ افقها و چالشهاى پيششبيه

 ندا متيزكار -علريضا كنگراىن فراهاىن

 503 هاى علم پزشكىشراب در قرآن، سنت و اتزه

 قوامحممد رضا حسىن -اكرم جوكار

 ابشد.* اين مقاله مربوط به حمور سالمت روان از منظر قرآن، سنت و طب مى

 7، ص: 4ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه



 ن و طبى قرآپيام حضرت آيت اّلّل العظمى مكارم شريازى )مد ظّله العاىل( به سّومني مهايش كشور 

 الرحيمبسم اّلّل الرمحن 

ن تربيك اندركارادست نظري است، به مهه مشا عزيزان و مههتشكيل اين مهايش ابشكوه را كه در موضوع خود كم
 گومي و موفقّيت اين مهايش را در هدف مقّدس خود از خداوند بزرگ خواهامن.مى

« علم اْلداين»و ديگرى « نعلم اْلبدا»جاى تعّجب نيست زيرا يكى « قرآن جميد»و « طب»پيوند اين دو واژه يعىن 
آورده است، در  « حبار االنوار»دانيم اين دو در حديث معروف نبوى )ص( كه مرحوم عاّلمه جملسى در است. و مى

و در حديث ديگرى امري « 1156العلم علمان، علم اْلداين و علم اْلبدان»اند، آجنا كه فرموده كنار هم قرار گرفته
عنوان اند كه براى بشر بسيار الزم است و آن حضرت از آن بهرا جزء چهار علمى مشردهمومنان على عليه الّسالم، آن 

 انم برده است.« 1157الطب لألبدان»

ت به سوى تاب هدايابشد، بلكه كدرست است كه قرآن جميد كتاب طىّب نيست مهان گونه كه كتاب علوم طبيعى منى
ست، وىل اب اهلى قام قر مرسيدن به سعادت و نزديك شدن به صراط مستقيم و طرق هتذيب نفوس و هبرت زيسنت و را 

 رانمه معنوى نيزبشد هيچ امل نبادارد، چرا كه ات بدن س« طب اْلبدان»اى به مسائل مربوط به اب اين حال اشارات زنده
 شود.به خوىب اجرا منى

دهد و مورد توجه قرار مى هنگامى كه قرآن كيفيت اغذيه صحيح را كه هبرتين فصل طب پيشگريى و درماىن است
ْنساُن ِإىل» مجله كواته و پرمعىن دارد و در جاى ديگر به كميت غذا كه بسيار را بيان مى «1158َطعاِمهِ  فَ ْلَيْنظُِر اْْلِ

 دارد.را بيان مى «1159َو ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا» اثرگذار است اشاره كرده و تعبري

______________________________ 
 .220جلد اول ص  -(. حبار االنوار1)

 .218ص  -(. مهان2)

 .24(. سوره عبس، آيه 3)

 .31(. سوره اعراف، آيه 4)
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هاى هبشىت مطرح گويد، غالبا سخن از ميوههاى هبشىت سخن مىجاى قرآن جميد كه از نعمتو هنگامى كه در جاى
 .1160است

 آورد.يان مىمشده سخن به هها براى تغذيه سامل مشردهاى خاصى كه در طب امروز هبرتين ميوههنگامى كه از ميوه و

و به عكس،  1161كندعنوان عمل كثيف شيطاىن حبث مىكننده و خمّدر بهو هنگامى كه از شراب و مايعات مست
نگام عادت ماهانه را امرى زاينبار ذكر و هنگامى كه آميزش به ه 1162مشرد،عسل را شفاخبش براى مهگان مى

 داند.فهميم كه قرآن به مسأله طب اْلبدان نيز توجه خاصى دارد و آن را مهم و بزرگ مىمى 1163كند،مى

ونه ام آايتى كه مناند در متادههناميدوارم اكنون كه دانشمندان و پزشكان عزيز ما در اين ميدان وسيع و ابتكارى گام 
سازد تر مىا روشنر قرآن  ابال آمد غور و بررسى كرده، به حقايق جديدى دست ايبد كه هم عظمتخمتصرى از آن در 

 و هم در طب هبداشىت و درماىن بسيار قابل توجه و اثرگذار است.

زيزان از صميم عه مشا ّيت مهكنندگان در اين مهايش تشكر كرده و براى موفقابر ديگر از مهه پديدآورندگان و شركت
 كنيم.مى دل دعا

 1388 /01 /03و الّسالم عليكم و رمحة اّلّل و بركاته انصر مكارم شريازى 

______________________________ 
 هاى: مؤمنون، صافات، مرسالت و ...(. سوره1)

 .90(. سوره مائده، آيه 2)

 .69(. سوره حنل، آيه 3)

 .222(. سوره بقره، آيه 4)
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سپاس و ستايش خمصوص پروردگار يكتاست كه انسان را آفريد و پيامربان عظيم الشان اهلى را براى هدايت اين خلقت 
مبارك كه آن را احسن اخلالقني انميد و لفظ تبارك را براى آن به كاربرد فرو فرستاد و شكر بيكران وجود اليزال هسىت  

ى ابدى، قرآن كرمي ني حمّمد مصطفى )ص( قرار داد و او را جمهز به معجزهكه ما را از پريوان رمحة للعاملني خامت النبيّ 
كند، منود. كتاىب كه حقيقت آن براى خلقت و زندگاىن انسان كاىف است و سعادت و سالمت او را تضمني مى

ليم و تعلم،  سرچشمه خرد و اپكى است و آن هنگام كه اولني آيه از اين كتاب مبارك را بر او انزل فرمود، پس از تع
ْنساَن ِمْن َعَلقٍ » فرمايد:كالمى از علم طب را قرار داد آجنا كه مى در كالم  «اقْ َرْأ اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق* َخَلَق اْْلِ

برگزيده اهلى و مبشر مهرابىن رسول گرامى اسالم نيز دانش خودشناسى و علم ابدان در كنار دانش خداشناسى و علم 
فته است كه اين دليلى آشكار بر امهيت و پيوند اين دو زمينه علمى است و ما افتخار دارمي كه علم طب اداين قرار گر 

هاى خمتلف ايبد و به مهني دليل اعجاز طىب قرآن به شدت مورد توجه انديشمندان حوزهدر كنار علم اهلى تكامل مى
 قرار گرفته است.

اى )مّد ظّله العاىل( به انم نوآورى و شكوفاىي آيت ا ... خامنه در ساىل كه اب تدبري رهرب معظم انقالب، حضرت
افزارى در كالم مبارك ايشان مورد أتكيد قرار گرفته است از يك طرف و انميده شده و گسرتش حتقيقات و جنبش نرم

مجع خنبگان، و بياانت ارزمشندشان در  1386له در سفر به استان يزد در دمياه در راستاى عمل به فرمايشات معظم
هاى خمتلف علوم حوزوى، قرآىن و دانش پزشكى بنيان هناده شد اساس و اپيه اين مهايش اب حضور انديشمندان حوزه

و اكنون در تداوم آن شاهد به ابر نشسنت تالشهاى مجع وسيعى از اين عزيزان هستيم كه به متامى آانن خدا قّوت 
 گوئيم.مى

هاىي از قرآن كرمي وجوه پيوند مبارك و انگسستىن علوم قرآىن و طب و بيان نسخه هدف از برگزارى اين مهايش تبيني
 است كه در علوم پزشكى و سالمت موثر و راهگشا
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خواهد بود. در دانش سالمت پيشگريى از بيماريها جايگاهى ويژه و برجسته دارد و طب قرآىن پيشگريى از 
 ى اهلى است.اى از اين معجزهدهد و اين گوشهماريهاى جسمى و روحى را هدف هناىي خود قرار مىبي

تواند  پيشرفت علوم پزشكى و حوزوى نياز به محايت از حتقيقات و گسرتش آن دارد و برگزارى اين مهايش و امثاهلم مى
 گامى بزرگ در اين راستا ابشد.

وآورى و شكوفاىي و ترويج فرهنگ و علوم قرآىن براى دانشجواين علوم پزشكى فراهم آمدن زمينه آموزش، پژوهش و ن
 گونه مهايشهاست.و حوزوى از ديگر مزاايى برگزارى اين



هاى خمتلف در جهت ارتقاى سطح علمى و پژوهشى اين مهايش تالش گونهاينجانب از متامى فرهيختگاىن كه به
منامي و اميدوارم كه به اند تقدير و سپاسگزارى مىت خود ما را ايرى منودهاند و اب ارسال مقاالت و ارائه نظرامنوده

بركت كالم مبارك اهلى، قرآن جميد، در شهرى كه اب كالم زيباى رهرب معظم انقالب، دار العلم انميده شده و از پيشني 
شناسى فراهم گردد و اين  سانشناسى و اناى مناسب براى ارتقاى دانش ديناتريخ به دار العباده شهره است، زمينه

گامى خنست براى حركتهاى عظيم در ميان انديشمندان جهان اسالم و پزشكى ابشد و مهچون گذشته موفقيتهاى 
 بزرگ اين تالشگران عرصه دانش، جهان را مبهوت خود سازد.

و عناايت رهربى  بركت كالم مبارك اهلى، توسل به ائمه اطهار و چهارده معصوم، توجهات حضرت وىل عصر )عج(
هاى مسئوالن حمرتم و تالش مجعى دانشمندان، ما را به اين درجه اى )مد ظله العاىل( و مهراهىحضرت آيت اّلّل خامنه

ها از اين نريوى اليزال از ترقى و تعاىل و موفقيت در برگزارى اين مهايش رسانيده است و اميان دارمي متام و موفقيت
ملكوتى اهلى به خاطر توفيق اين خدمت، شاكر و سپاسگزارمي و از متامى مهراهان و ايران در است و از ابرگاه بلند و 

 كنيم.اين مسري قدرداىن مى

 سيد جليل مريحممدى رئيس دانشگاه
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 پيشگفتار دّوم

برده است يكى وحى و حجت ظاهرى منبع هبره مىانسان در طول اتريخ براى كسب معرفت و شناخت مهواره از دو 
اهلى است كه خداوند به واسطه پيامربان و از طريق كتب آمساىن، انسان را اب حقايق پيدا و هنان جهان آشنا كرده 

هاى طبيعى و تالش فكرى و جترىب به  است و منبع ديگر عقل و حجت ابطىن است كه آدمى از راه دقت در پديده
 انش انئل شده است.كسب معرفت و د

عنوان رابطه نسبت ميان اين دو منبع معرفت و بررسى رابطه معرفت ديىن و جترىب كه از آن در عرف حمافل فكرى به
هاى انديشمندان و متفكران در هر دو حوزه فكرى و معرفىت بوده و شود از مهمرتين دغدغهانم برده مى« علم و دين»

عنوان معتربترين منبع وحى اهلى و علوم روز نيز ضرورى به نظر ميان قرآن به هست. در مهني راستا بررسى رابطه
 رسد.مى

قرآن كرمي در طول اتريخ گهرابر اسالم مهواره منبع مهم حتقيق و پژوهش براى انديشمندان اسالمى بوده است و از اين 
اند. مهچنني اين كتاب لندگى رسيدهشده و در گذر زمان به رشد و ابگذارىهاى متعددى اپيهرهگذر، علوم و رشته

مهمرتين معيار براى سنجش و قضاوت در مورد علومى بوده است كه از طريق ترمجه اي غري آن به جامعه اسالمى راه 



قرآىن  »ايبيم كه سعى دانشمندان اسالمى مهواره معطوف به اند. اب نگاهى كواته به اتريخ حتول فكر اسالمى درمىايفته
منطق و فلسفه »اند. هاى فكرى جوامع اسالمى شدههاىي بوده است كه به اقتضاى زمان وارد عرصهدانش« كردن

هاى فكرى جوامع اسالمى سري حتول خود را ات هاست، كه اب ورود به حوزهگونه دانشاى روشن از اينمنونه« اسالمى
 رسيدن به دانشى ديىن و قرآن به خوىب طى كرد.

عه روابط علمى فرهنگى اسالم و غرب، نگاه ديىن و قرآىن به علوم روز ابر ديگر به يكى از در ساهلاى اخري اب توس
 هاى عمده متفكران ديىن سراسر جهان اسالم تبديل شده است.دغدغه

شود كه حجم عظيمى از آهنا به حتقيقات ميان ها، مقاالت، كتب و نشرايت ديىن روشن مىاب نگاهى كواته به مهايش
حوزه علم و دين اختصاص ايفته است. در كشور ما نيز بويژه پس از پريوزى انقالب اسالمى ايران به  اى دررشته

اى طرفداران فراواىن پيدا  هاى ميان رشتهرهربى انديشمندان اسالمى و ابزگشت دين به عرصه جامعه و حكومت، حبث
هاى خمتلف از مجله اقتصاد، مديريت، كرده است. چرا كه بطور طبيعى اقتضاى حكومت اسالمى، ديىن شدن عرصه

اى آموزش و پرورش و غريه است، كه اين مهه جز از راه تعامل اساتيد حوزه و دانشگاه در قالب حتقيقات ميان رشته
 ايبد.حتقق منى

 12، ص: 4ججمموعه مقاالت قرآن و طب، مقدمه

اى، حوزه و دانشگاه و گسرتش حتقيقات ميان رشتهدر مهني راستا و به منظور اجياد فرصت براى تبادل نظر اساتيد 
بنياد پژوهشهاى قرآىن اب مشاركت مجع كثريى از انديشمندان اين دو حوزه فكرى، در مشهد مقدس شكل گرفت و 

 هاى متنوعى را براى رسيدن به اهداف ذيل در دستور كار خود قرار داده است:برانمه

 اهداف بنياد:

 هاى خمتلف علوم.ر حوزه* اجنام پژوهشهاى قرآىن د

 هاى خمتلف علوم.* تالش در جهت تبيني معارف قرآن كرمي در حوزه

 * تالش در جهت عمومى منودن و توسعه مفاهيم قرآىن.

 ريزى و تالش در جهت توسعه تعميق و نشر مفاهيم و معارف عاليه قرآن كرمي در متامى سطوح.* برانمه

 هاى قرآىن.انمهن* محايت از فعاليتهاى پژوهشى و اپاي

 پژوهان اين دو هناد.پژوهى در ميان دانش* تالش در جهت حتقق وحدت حوزه و دانشگاه از طريق فعاليتهاى قرآن



انديشى اساتيد، طالب، دانشجواين و جلسات نقد و هاى ختصصى قرآىن به صورت هم* براپئى مهايشها و كميسيون
 بررسى.

ريد مقاالتى است كه به مناسبت برگزارى سّومني مهايش ختّصصى قرآن و طب در رو داجمموعه مقاالتى كه در پيش
 هاى قرآىن حوزه و دانشگاه پس از طى مراحل ارزشياىب متعدد آماده انتشار گرديده است.قالب مهايش مّلى پژوهش

ى خنبگان ند از مههى اشخاص حقيقى و حقوقى كه در برگزارى مهايش مهكارى منوده ادر اپاين ضمن قدرداىن از مهه
نظرات خود ما را در اين مسري مقّدس آيد ات اب ارشادات و نقطهحوزوى و دانشگاهى كشور دعوت به عمل مى

 مهراهى منايند.

ى انوار اتبناك قرآن كرمي توفيق حركت در اميد است اب استعانت از پيشگاه مقّدس حضرت بقية اّلّل اْلعظم و در سايه
 افزارى اب حموريت معارف آمساىن قرآن و عرتت را داشته ابشيم. و حتّقق جنبش نرممسري توليد علم ديىن

 نژادحمسن عباس

 هاى قرآىن حوزه و دانشگاهرئيس بنياد پژوهش
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 پيشگفتار سّوم

و طب آماده چاپ شده است، فرصىت فراهم  اكنون كه اب أتييدات خداوند متعال جمموعه مقاالت مهايش كشورى قرآن 
ها در ها و ايفتهنظران و كارشناسان عرصه علوم قرآىن و علوم پزشكى اب مرور آخرين بررسىگرديده ات حمققني، صاحب

گونه حتقيقات مهوار هاى موجود، در جهت غنا خبشيدن به ايناين زمينه، راه حتقيقات مشرتك را اب استفاده از ايده
اين هدف بر اين اپيه استوار گرديده است كه در عصر كنوىن كه عصر پيشرفت علوم بويژه علوم جترىب و از سازند. 

مجله علوم پزشكى است و قرآن عجايب مربوط به اين علوم را نيز در بردارد الزم است حمققني، اساتيد، 
اب استفاده از روشهاى صحيح ابب نظران، كارشناسان علوم قرآىن و علوم پزشكى اب دقت و بصريت الزم و صاحب

هاى حمكم اين اعجاز را بر مهگان مفتوح و شگفىت عظيم قرآن را در اين زمينه به مردم بنمااينند و از طرف ديگر ايفته
و قطعى طب و علوم پزشكى را اب نورانيت آايت قرآن مهاهنگ ساخته و عجايب آن را اب پرهيز از تفسري علمى قرآن 

 ن دهند.در عصر حاضر نشا

ابشد. نظران در هر دو عرصه مىطور يقني دسرتسى به اهداف فوق نياز به مهت و صرف وقت بيشرت صاحببه
ها و چاپ مقاالت آهنا فرصىت است براى دسرتسى به اين اهداف، شايد به جرأت بتوان گفت از برگزارى چنني مهايش

هاى علمى بويژه علوم پزشكى است هاى قرآىن اب ايفتهايفته ى ارتباطهاى حتقيقاتى كه مهجور مانده، عرصهمجله عرصه



هاىي كه اتكنون در زمينه طب و ارتباط آن اب علوم قرآىن و حديث بدست آمده در ابتداى راه قرار دارد و و ايفته
ت ابشد. اگر چه بعضى از مقاالنظران در هر دو عرصه مىنيازمند به حتقيقات بيشرت توسط انديشمندان و صاحب

اند مورد اقبال شده از كيفيت و نوآورى برخوردار نيست اما سعى شده مهت مهه كساىن كه در اين عرصه وارد شدهارائه
 عنوان حرف آخر تلقىها بهقرار گريد و قطعا در بسيارى از زمينه
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 شود.منى

تواند در تكامل آن نقش قابل نقد و بررسى بيشرت بوده و تضارب آراء مىشده، آنچه كه در اين جمموعه ارائه
اى ايفا منايد، در ضمن مهان گونه كه مرسوم است مسئوليت مطالب نوشته شده در اين جمموعه به عهده برجسته

احتماىل كمك تواند در رفع نقايص نويسنده اي نويسندگان آن بوده كه انعكاس نظرات ارزمشند مشا به نويسندگان مى
 مؤثرى منايد.

 حممد حسن احرامپوش دبري علمى مهايش

 سيد نعمت اّلّل تقوى دبري كميته علمى بنياد
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 ليست اعضاى كميته علمى و داوران سّومني مهايش كشورى قرآن و طب )به ترتيب حروف الفبا(

 دانشگاهرديف/ انم و انم خانوادگى/ 

 امحد آابىي/ جامعه تعليمات اسالمى يزد /1

 حجه االسالم هادى آراسته/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /2

 دكرت حممد حسن احرامپوش/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /3

 دكرت عباس افالطونيان/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /4

 نياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاهدكرت سيد امحد امامى/ ب /5

 دكرت امامى رضوى/ وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكى /6



 دكرت عصمت ابروتى/ وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكى /7

 دكرت سيد نعمت اّلّل تقوى/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه /8

 ن و آموزش پزشكىدكرت رمحت اّلّل حافظى/ وزارت هبداشت درما /9

 دكرت امحد حائراين اردكاىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /10

 دكرت فاطمه حسيىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /11

 سيد على اكرب حسيىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /12

 زدحجه االسالم على خراساىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى ي /13

 زاده/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزددكرت گلرسته خالصه /14

 دكرت حممد على خليلى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /15

 دكرت قاسم دستجردى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /16

 دكرت مصطفى دالور/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه /17

 عباسعلى دهقاىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزدمهندس  /18

 دكرت حبيب ا ... دعائى/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاه /19

 دكرت حممد على رضاىي اصفهاىن/ مركز قرآن و علم قم /20

 حجت االسالم و املسلمني على رضاىي بريجندى/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى قم /21

 االسالم و املسلمني حسن زارع/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزدحجه  /22

 دكرت رضيه السادات سجادى/ دانشكده اهليات دانشگاه يزد /23

 دكرت حممد حسني سلطاىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /24

 طاهره سليمى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /25



 بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاهدكرت سيد حسني سّيدى/  /26

 دكرت حممد رضا شايق/ دانشگاه آزاد اسالمى يزد /27
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 دكرت حممد رضا مشس اردكاىن/ دانشكده طب سنىت دانشگاه علوم پزشكى هتران /28

 زددكرت حممد حسن شيخها/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى ي /29

 زاده/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزدجالل صادقى /30

 دكرت كمال صحراىي/ دانشكده اهليات دانشگاه يزد /31

 دكرت حممد حسني طالىب/ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام مخيىن قم /32

 دكرت حممود عباسى/ دانشگاه علوم پزشكى هتران /33

 اه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزددكرت فاطمه عزالديىن اردكاىن/ دانشگ /34

 جعفر عسكرى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /35

 دكرت سيد حسني عظيمى/ دانشكده اهليات دانشگاه يزد /36

 دكرت هبرام عني اللهى/ وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكى /37

 نژاد/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاهحجت االسالم عباس /38

 زاده/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزددكرت حسني فالح /39

 آابدى/ بنياد پژوهشهاى قرآىن حوزه و دانشگاهحجت االسالم جعفر فيض /40

 دكرت فاطمه كاسب/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /41

 دكرت حممد ابقر الرجياىن/ دانشگاه علوم پزشكى هتران /42

 لطفى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزددكرت حممد حسن  /43



 منريه متوسليان/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /44

 شهناز جماهد/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /45

 دكرت حسن مظفرى خسروى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /46

 صدوقى يزددكرت سيد سعيد مظلومى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد  /47

 دكرت حممد على مروتى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /48

 دكرت على حممد مريجليلى/ دانشكده اهليات دانشگاه يزد /49

 دكرت سيد جليل مريحممدى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /50

 آزاده جنارزاده/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /51

 ورى شادكام/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزددكرت حممود ن /52

 دكرت علريضا وحيدى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /53

 دكرت سيد جمتىب ايسيىن اردكاىن/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /54

 حجه االسالم حممد رضا ايورى/ دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد /55

 املسلمني يوسفى مقدم/ مركز فرهنگ و معارف قرآن قمحجه االسالم و  /56
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 فهرست كّلى مطالب

 عنوان صفحه

 1 -192سالمت روان از منظر قرآن، سنت و طب  -1

 193 -419تغذيه از منظر قرآن، سنت و طب  -2

 421 -510خلقت انسان از منظر قرآن، سنت و طب  -3



 2، ص: 4عه مقاالت قرآن و طب، ججممو 

 سالمت روان از منظر قرآن، سّنت و طب

 3، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 سالمت روان از منظر قرآن؛ سنت و طب

1165، امحد عزيزى1164مائده شجرات
 

 چكيده:

رمي است. كقرآن  ر سراس يكى از صداهاى دلنشني و جذاب، آواى عرفاىن قرآن كرمي است. هبداشت روان انسان حبث
سى ت. روانشناآيه در زمينه پرورش صحيح انسان و حفظ هبداشت روان سخن گفته اس 6236قرآن در حدود 

ضعيت گونگى و چد در هبداشت، در ساهلاى اخري امهيت زايدى براى نقش راهربدهاى مقابله و سبك زندگى افرا
اى هستند كه فرد فتارىتواانييهاى شناخىت و ر  هاى مقابله؛سالمت جسماىن و رواىن آهنا قائل شده است. شيوه

منابع مذهىب  ذهىب ازبله مگريد. در مقامضطرب به منظور كنرتل نيازهاى خاص دروىن و بريوىن فشارآور به كار مى
ل فتارهاىي از قبيارند. ر دار زندگى دشود. رفتارهاى مذهىب ارزش مثبىت در پرداخنت به نكات معىنمقابله استفاده مى

ب آرامش دروىن بت، موجهاى مثتوانند از طريق اجياد اميد و تشويق به نگرشوكل به خداوند، زايرت و غريه ... مىت
طور كلى مقابله د. بهؤثر ابشبله متواند به شيوه فعاىل در فرآيند مقاشود كه مذهب مىفرد شوند. به مهني دليل گفته مى

هاى حىتو انرا هاى هيجاىناست و از اين طريق در كنرتل اسرتس هاى مذهىبمذهىب، متكى بر ابورها و فعاليت
ارى به  ، اميدو واال كند. داشنت معنا و هدف در زندگى، احساس تعلق داشنت به منبعىجسمى به افراد كمك مى

.. مهگى اىن و .ت روحهاى اجتماعى، محايزاى زندگى، برخوردارى از محايتكمك و ايرى خداوند در شرايط مشكل
  زاى زندگى، آسيبدث فشار  حواتوانند در مواجهه ابز مجله منابعى هستند كه افراد مذهىب اب برخوردارى از آهنا مىا

 كمرتى را متحمل شوند. در اين مقاله سعى بر

______________________________ 
 ركز هبداشت شرق اهواز.م -(. كارشناس مدارك پزشكى1)
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 4، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 آن گرديده كه در رابطه اب اتثري قرآن و مذهب بر سالمت روان توضيحات مفصلى ارائه گردد.

 قرآن -هاى كليدى: سالمت روانواژه

 مقدمه:

ايست  است كه درخشندگى آن زوال نپذيرد و شفادهندهشود و چراغى قرآن نورى است كه در آن اتريكى ايفت منى»
انگيز را بزدايد پس درمان خود را از قرآن خبواهيد و در سختيها از قرآن ايرى طلبيد و هاى وحشتكه بيمارى

رود كه فرد اب مشكلى ى قرآن طلب كنيد واژه سالمت رواىن معموال زماىن به كار مىهاى خود را به وسيلهخواسته
و گردد نتواند رفتار متعادل و مناسىب را از خود بروز دهد. كسى كه در برخوردهاى عادى روزمره از خود رفتار ر روبه

گوييم كه او روان رجنور و اي بيمار رواىن است و از سالمت رواىن برخوردار نيست. در حقيقت مناسىب بروز ندهد مى
معناى مهاهنگى اب كنند. سالمت رفتار انسان معموال بهورى مىرجناب توجه به انهنجارى رفتارى، او را حمكوم به روان

كند كند و اينكه در برابر چيزهاىي كه سالمت جسم و جانش را هتديد مىحميطى است كه فرد در آن زندگى مى
 هاى دروىن و بريوىن ودهد، در حقيقت واكنش و رفتار مناسب در برابر حمركگريى مناسىب از خود بروز مىموضع

دهند نشانگر سالمت رواىن از نظر مردم است. طور طبيعى بروز مىچه ديگران از خود بهبرخوردهاى معموىل چنان
داند كه اب تكيه بر فطرت توحيدى از اميان در قلب برخوردار بوده و در رفتار اب قرآن فردى را سامل و سليم النفس مى

ت بريوىن و دروىن برخاسته از غرايز و حميط، هبرتين شيوه را در اجياد تعادل ميان قواى متضاد دروىن و نيز تقابال
دستياىب به خوشبخىت و قرب اىل اّلّل برگزيند. از نظر قرآن كساىن كه در عقيده كفر و در عمل نفاق را برگزيدند از 

( 10)بقره/  «اّللَُّ َمَرضاً  ِِف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض َفزاَدُهمُ » سالمت رواىن برخوردار نبوده و دچار بيمارى رواىن هستند.
 ايبد.رجنورى تنها در رفتار نيست بلكه در عقيده و اميان نيز راه مىروان
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از آجناىي كه تعادل شخصيت يعىن تعادل فرد در اميان به خدا و عمل صاحل پس عدم تعادل در هريك از آن دو 
كه پيش از اين  چنانآن« سالمت روان»ده و فرد از سالمت رواىن برخوردار خنواهد بود. فرد بو « رجنورىروان»موجب 

هاى سالمىت رواىن سالمىت رفتارى است. بنابراين كساىن  گفته شد، تنها سالمت در رفتار نيست بلكه يكى از نشانه
ؤمنان ضعيف االميان، از رجنورى روان كه از توحيد و اميان درسىت برخوردار نيستند مهانند كافران و منافقان و حىت م

دهند. وجود برخوردارند. اين رجنورى خود را در مظاهر بريوىن و رفتارى و واكنش هاى عملى به خوىب نشان مى
ها خود را در دو صورت رجنورى فرد دارد. اين نشانهاى از رواناضطراب، ترس، نگراىن، وسوسه و افسردگى مهه نشانه



كنيم ات هاى سالمت رواىن از منظر قرآن اشاره مىدهد. ما در اينجا به برخى از نشانهزاتب مىفردى و اجتماعى اب
 اى داشته ابشيم.هاى اثباتى سالمت رواىن در برابر رجنورى آن اشارههاى منفى به نشانهافزون بر ايفنت نشانه

؛ نفسى و اجتماعى خود عمل كرده آيد كه به واجب ديىنآرامش روحى: آرامش زماىن در انسان پديد مى -الف
گردد. رجنور مىهاى روحى گشته و روانابشد. در صورتى كه انسان هريك از اين موارد را انديده گريد دچار بيمارى

اش را در تواند فرد را دچار بيمارى منايد و سالمت رواىناعراض از ايد خدا و دستورهاى او اي عدم اميان به خدا مى
( و مهراهى و 28گردد. )رعد/ ها و آرامش روحى مىكه ايد خدا موجب آرامش دلر دهد؛ چنانمعرض خطر قرا

سازد؛ ( و به آينده اميدوار مى64 -62زدايد. )يونس/ پذيرش واليت او، ترس، خوف، غم و اندوه را از دهلا مى
قىت انسان مهواره از آينده مبهم و منايد. و چون ترس از آينده مهواره هرگونه آرامش و آسايش را از انسان سلب مى

كه شود درحاىلگردد و از وى سلب مىانمعلومى در رنج ابشد آسايش و آرامش كنوىن بر او سخت و دشوار مى
( آرامش 30دهد. )فصلت/ هاى حال را در او افزايش مىگريى از لذتاميان به آينده او را اميدوار و تواانىي هبره

ها؛ و اين به تواانىي فرد در استوارى و بردابرى و تواانىي در برخورد اب حبران -1شود: مىروحى در سه چيز منودار 
 ها، مصيبتمقاومت در برابر رنج
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گردد، بدون آنكه تعادل رواىن سالمت روحى خود را از دست دهد. اين هاى گوانگون برمىها و شكستها، سخىت
شود به قضاى اهلى و از ابب آزمايش و ابتال ز اب اين ابور حتقق خنواهد ايفت كه هرچه انسان بدان دچار مىحالت ج

اوست؛ و اينكه تنها او قادر به دفع شر و ضرر است و ابيد به خداوند اتكا منايد؛ چه بسا آن شر و مصيبت 
ها؛ زيرا تواانىي بر شكيباىي و سخىت -2 (.216و  156اى به سوى خري و سعادت ابدى او ابشد. )بقره/ دريچه

دهنده سالمت رواىن انسان است. انسان صابر به اين درجه از كمال دست ها نشانصرب و شكيباىي در برابر سخىت
اى است كه در او هناده شده است؛ و اين ها براى رهاىي و آزادسازى تواانىي هاى ابلقوهايفته است كه مهه اين سخىت

ها را ابزارى براى خروج شود. پس سخىتها آشكار منىت هنان جز به هنگام بروز شدايد و سخىتتوان و قدر 
اش بيند و اينكه اب اين شيوه توان و تعقل و خردش فزوىن ايفته و استعدادهاى هنفتهها از قوه به فعليت مىتوامنندى

دهنده سالمىت اميان و ها نشاند و سخىت( در حقيقت صرب و شكيباىي در برابر شداي155شود )بقره/ آشكار مى
كار مناسىب براى برون رفت از آهنا ايفته و تواند راهتعادل شخصيىت اوست كه اب به كارگريى از توان و قدرت هنفته مى

عمل صاحل و درستكارى نيم ديگر از اميان خويش را آشكار سازد؛ زيرا اميان كامل در سالمت عقيده و عمل صاحل 
رب و شكيباىي نشانگر خبش خنست يعىن سالمت عقيده و نيز عمل صاحل و درست در حل مشكل است كه ص

بيىن به آن؛ زيرا كسى كه از سالمت روان تواانىي و درك درست آينده و خوش -3دهنده كمال اميان اوست. نشان
رو بيند؛ ازايناّلّل مى برخوردار است و آينده اميدوار است و هدف از زندگى را تالش براى درك حمبوب و لقاء

( اب هر رجنى آساىن 6)انشراح/  «ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً » ايبد كهاى روشن مىها را ابزارى براى رسيدن به آيندهسخىت
 است و اپاين شبه سيه سپيد است.



ى سالمت و روح و روان هاى اثباتگريى از نتايج: يكى ديگر از نشانهخودكفاىي و استقالل در فعاليتها و هبره -ب
گريى از نتايج درست آن است، به اين معنا كه بر اپيه آنچه تواانييهاى آدمى، خودكفاىي و استقالل در كارها و هبره

 دهدهايش اجازه مىفرد و امكاانت و مهارت
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تواند به اهداف حياتى خويش دست ل در عمل فرد مىكار و استقالدر كار خويش استقالل را حفظ منايد. از راه
 (.35ايبد. )يس/ 

هاى سالمت روان آن است كه انسان از خود، استعداد، خشنودى از خود و ديگران: يكى ديگر از نشانه -ج
هاى خداداديش خرسند و خشنود ابشد و شكر و سپاس آن را به جاى آورد. سپاس و خرسندى امكاانت و تواانىي

هايش خرسند و خشنود نباشد مهواره گريى درست و كامل از آهناست. كسى كه از خود و نعمتها هبرهن نعمتاز اي
گردد. كسى  رو دچار حسد، افسردگى و مانند آن مىدر آرزوى چيزى خواهد بود كه گاه بريون از توان اوست، ازاين

شود بلكه اعتماد و عزت نفس در او ار آن مىگز هاى خود خشنود و خرسند است نه تنها سپاسكه از خود و نعمت
شود كه مهكارى و شود. اعتماد و عزت نفس موجب اين مىايبد كه اين مسايل موجب آرامش وى مىافزايش مى

 تعامل اب ديگران نيز در او شدت ايفته و از ديگران بيش از آنچه هستند متوقع نباشد.

ها و  تواند بر كششرواىن و سالمت روحى برخوردار است، مىتواانىي بر كنرتل نفس: كسى كه از تعادل  -د
هاى شهواىن كنرتل داشته ابشد و آهنا را در جهت اهداف عاىل خود بكار گريد. نه تنها غرايز خويش را گرايش

يز آورد. و غراكند بلكه اب كنرتل و هدايت آهنا به هبرتين شيوه آن قوا و غرايز را به خدمت خود در مىسركوب منى
 (14ايبد. )آل عمران/ هاى دنياىي براى تكامل و رشد خود مىنفساىن را نعمت

ها يكى از مهمرتين نشانه هاى سالمت رواىن فرد از تواانىي بر پذيرش مسئوليت: تواانىي براى پذيرش مسئوليت -ه
فتار و گفتارش را ( پس هر فردى كه مسئوليت انديشه، عقيده، ر 93؛ حنل/ 93و  92ديدگاه قرآن است. )حجر/ 

 بپذيرد، داراى سالمت رفتار است.

تواانىي بر فداكارى و ايثار: از آجناىي كه انسان متعادل در اميان و عمل از سالمت رواىن برخوردار است و به  -و
ات اب ابشد ابشد؛ در مقام عمل اين توان و قدرت را دارا مىاصول توحيد در مهه امور اعتقاد دارد و به آن اپيبند مى

 بذل و خبشش به ديگران كمك منايد و
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اش بكوشد و در اين راه جانفشاىن منايد. )توبه/ نيز از جان و مال خود براى تكامل فردى و اجتماعى جامعه امياىن
 (.10؛ صف 111



تواند اب برخوردار است به راحىت و آساىن مىتواانىي بر اجياد ارتباط درست اب ديگران: كسى كه از سالمت روان  -ز
(، زيرا 10و حجرات  2ديگران ارتباط برقرار منايد و در رفع نيازهاى خود و ديگران اب آانن مهكارى كند. )مائده/ 

  -انسان مهواره نيازمند به ديگران است. اين ارتباط و تعامل و مهكارى ابيد بر اپيه دوسىت و اعتماد متقابل ابشد. ح
زينش اهداف واقعى: يكى از شرايط سالمت رواىن آن است كه فرد بتواند هدف واقعى و حقيقى را تشخيص داده گ

َا » دهد.هاى زودگذر را اصل قرار مىرو هدفو انتخاب منايد و در انتخاب هدف دچار گمراهى نگردد ازاين ِإمنَّ
نْيا َلِعٌب َو هَلْوٌ   (36)حممد/  «احْلَياُة الدُّ

هاى ابرز صحت و سالمت روان آن است كه فرد احساس خوشبخىت و سعادت: يكى از نشانه احساس -ط
 خوشبخىت و سعادت منايد.

 روش بررسى:

گريى از مطالعات كتاخبانه اى )كتب و جمالت( و مقاالت اينرتنىت مقاله حاضر يك بررسى مرورى است كه اب هبره
 تدوين شده است.

ساهلاى اخري امهيت زايدى براى نقش راهربدهاى مقابله و سبك زندگى افراد در حبث: روانشناسى هبداشت، در 
 چگونگى وضعيت سالمت جسماىن و رواىن آهنا قائل شده است.

اى هستند كه فرد مضطرب به منظور كنرتل نيازهاى خاص دروىن و هاى مقابله؛ تواانييهاى شناخىت و رفتارىشيوه
ر مقابله مذهىب از منابع مذهىب مثل دعا و نيايش، توكل و توسل به خداوند و ... گريد دبريوىن فشارآور به كار مى

ها هم منبع محايت عاطفى و اند از آجناىي كه اين نوع مقابلهشود. ايفته هاى اخري نشان دادهبراى مقابله استفاده مى
ى را تسهيل منايند، بنابراين به  هاى بعدتوانند مقابلههم وسيله اى براى تفسري مثبت حوادث زندگى هستند، مى

دار زندگى ساز است. رفتارهاى مذهىب ارزش مثبىت در پرداخنت به نكات معىنكارگريى آهنا براى اكثر افراد، سالمت
هاى توانند از طريق اجياد اميد و تشويق به نگرشدارند. رفتارهاىي از قبيل توكل به خداوند، زايرت و غريه ... مى

 امش دروىنمثبت، موجب آر 
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هاست، ات حد زايدى كند و انظر بر عبادت كنندهها را كنرتل مىفرد شوند. ابور به اينكه خداىي هست كه موقعيت
طورى كه اغلب افراد مؤمن ارتباط خود را اب خداوند مانند ارتباط اب دهد. بهاضطراب مرتبط اب موقعيت را كاهش مى

توان از طريق اتكاء و توسل به خداوند، اثر كنند و معتقدند كه مىك دوست بسيار صميمى توصيف مىي
تواند به شيوه فعاىل در شود كه مذهب مىهاى غري قابل كنرتل را به طريقى كنرتل منود. به مهني دليل گفته مىموقعيت

هاى مذهىب است و از اين طريق در  ابورها و فعاليت طور كلى مقابله مذهىب، متكى برفرآيند مقابله مؤثر ابشد. به



كند. داشنت معنا و هدف در زندگى، احساس هاى جسمى به افراد كمك مىهاى هيجاىن و انراحىتكنرتل اسرتس
هاى زاى زندگى، برخوردارى از محايتتعلق داشنت به منبعى واال، اميدوارى به كمك و ايرى خداوند در شرايط مشكل

توانند در مواجهه محايت روحاىن و ... مهگى از مجله منابعى هستند كه افراد مذهىب اب برخوردارى از آهنا مى اجتماعى،
اب حوادث فشارزاى زندگى، آسيب كمرتى را متحمل شوند. در اين مقاله سعى بر آن گرديده كه در رابطه اب أتثري 

 قرآن و مذهب بر سالمت روان توضيحات مفصلى ارائه گردد.

چنان بر كى از صداهاى دلنشني و جذاب، آواى عرفاىن قرآن كرمي است. كالم اهلى اب قدرت نفوذ فراوان خود، آني
منايد كه گوىي بعد از شنيدن آن انسان اتزه متولد شده و احساس سبكى، سرزندگى و رهاىي از روح و جسم اثر مى

 كند.زدايد و در فرد شنونده اجياد آرامش مىمنايد. هراس و نگراىن را از دل مىقيد و بندهاى مادى مى

ابر كلمه" ذكر" آورده شده است كه منظور ايدآورى  260 " َأال ِبذِْكِر اّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب"،مهان گونه كه در قرآن آمده
 داند.است. قرآن آرامش و امنيت را، راه دستياىب به سالمت روان مى

هاى تشخيصى، أتثري آواى قرآن بر اضطراب و درد بيماران حتت عمل جراحى اي آزمون شده اب مضمونمطالعات اجنام
گريى ابشد. لذا جهت برخوردارى از آاثر معنوى قرآن، هبرهبيانگر أتثري مثبت آواى قرآن بر هبداشت روان و جسم مى

 ش اضطراب پيش از آزمونى مفيد و قابل دسرتسى براى كاهدهندهعنوان يك روش تسكنياز اين كالم اهلى به
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آورد، نواىي كه شود. چرا كه نظم آهنگ واژگان قرآن، نغمه دلكش و نواىي دلپذير مىدانشجواين پيشنهاد مى
ري اى، هرچند غكند. نواى زيباى قرآن براى هر شنوندهها را شيفته خود مىانگيزد و دلاحساسات آدمى را برمى

خبش است. روانشناسى هبداشت، در ساهلاى اخري امهيت زايدى براى نقش راهربدهاى مقابله و عرب، جذاب و روح
هاى مقابله؛ تواانييهاى سبك زندگى افراد در چگونگى وضعيت سالمت جسماىن و رواىن آهنا قائل شده است. شيوه

گريد. ازهاى خاص دروىن و بريوىن فشارآور به كار مىاى هستند كه فرد مضطرب به منظور كنرتل نيشناخىت و رفتارى
شود. در مقابله مذهىب از منابع مذهىب مثل دعا و نيايش، توكل و توسل به خداوند و ... براى مقابله استفاده مى

 مثبت اى براى تفسريها هم منبع محايت عاطفى و هم وسيلهاند از آجناىي كه اين نوع مقابلههاى اخري نشان دادهايفته
هاى بعدى را تسهيل منايند، بنابراين به كارگريى آهنا براى اكثر افراد، توانند مقابلهحوادث زندگى هستند، مى

دار زندگى دارند. رفتارهاىي از قبيل توكل به ساز است. رفتارهاى مذهىب ارزش مثبىت در پرداخنت به نكات معىنسالمت
هاى مثبت، موجب آرامش دروىن فرد طريق اجياد اميد و تشويق به نگرش توانند ازخداوند، زايرت و غريه ... مى

هاست، ات حد زايدى كند و انظر بر عبادت كنندهها را كنرتل مىشوند. ابور به اينكه خداىي هست كه موقعيت
ند ارتباط اب طورى كه اغلب افراد مؤمن ارتباط خود را اب خداوند ماندهد. بهاضطراب مرتبط اب موقعيت را كاهش مى

توان از طريق اتكاء و توسل به خداوند، اثر كنند و معتقدند كه مىيك دوست بسيار صميمى توصيف مى
تواند به شيوه فعاىل در شود كه مذهب مىهاى غري قابل كنرتل را به طريقى كنرتل منود. به مهني دليل گفته مىموقعيت



هاى مذهىب است و از اين طريق در  مذهىب، متكى بر ابورها و فعاليتطور كلى مقابله فرآيند مقابله مؤثر ابشد. به
كند. داشنت معنا و هدف در زندگى، احساس هاى هيجاىن و انراحىت هاى جسمى به افراد كمك مىكنرتل اسرتس

هاى تزاى زندگى، برخوردارى از محايتعلق داشنت به منبعى واال، اميدوارى به كمك و ايرى خداوند در شرايط مشكل
 اجتماعى، محايت روحاىن و ... مهگى از مجله منابعى هستند كه افراد مذهىب
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تواند توانند در مواجهه اب حوادث فشارزاى زندگى، آسيب كمرتى را متحمل شوند. مذهب مىاب برخوردارى از آهنا مى
هاى داشته ابشد و در ارزايىب موقعيت، ارزايىب شناخىت فرد، فعاليت زاىيدر متامى عوامل، نقش مؤثرى در اسرتس

شود بني مذهب مقابله، منابع محايىت و ... سبب كاهش گرفتارى رواىن شود. بر اين اساس، مدهتا است كه تصور مى
ر راستاى اين هاى جترىب زايدى را دو سالمت روان ارتباط مثبىت وجود دارد و اخريا نيز روانشناسى مذهب، محايت

درصد متغريهاى سالمت رواىن افراد ابلغ،  60ات  20زمينه فراهم آورده است. ويرت و مهكاران او نشان دادند كه 
نفرى اب  1650شود. در مطالعه ديگرى، ويلتيز و كريدر نشان دادند كه در يك منونه توسط ابورهاى مذهىب تبيني مى

مت رواىن رابطه مثبىت دارند. به عالوه مذهىب بودن اب رضايت زانشوىي در هاى مذهىب اب سال، نگرش50ميانگني سىن 
شده ديگر، بني مذهىب بودن و معنادار مردان و زانن و رضايت شغلى در مردان مرتبط بود. براساس مطالعات اجنام
سال  73 /4 بزرگسال اب ميانگني 836بودن زندگى و سالمت رواىن ارتباط نزديكى وجود دارد. در يك بررسى كه 

هاى ايفته و فعاليتهاى مذهىب غري سازمانشركت داشتند، معلوم شد كه بني سه شاخص مذهىب بودن )فعاليت
ايفته( و روحيه داشنت و دلگرمى به زندگى، مهبستگى مثبىت وجود دارد. به عالوه اسپيكا و مهكارانش، مذهىب سازمان

تر، اي معتقد بودن به را مرور كردند و نتيجه گرفتند كه اميان قوى مطالعه جترىب در مورد مرگ و درگريى مذهىب 36
زندگى بعد از مرگ اب ترس كمرت از مرگ مهبستگى دارد. مهچنني افرادى كه منره ابالترى در شاخص مذهب دروىن 

و حتمل داشتند، ترس كمرتى را از مرگ گزارش كردند. مطالعات ديگر، أتثري مداخالت مذهىب را در كاهش اضطراب 
اند. به عنوان مثال، نتايج دو بررسى نشان داد، كساىن كه به اعتقادات فشارهاى رواىن پس از هببودى، نشان داده

مذهىب اپيبند بودند، اضطراب و انراحىت كمرتى را نسبت به كساىن كه به اعتقادات مذهىب اپيبند نبودند، گزارش  
واىن و اعتقادات مذهىب شش مقاله را مورد بررسى قرار دادند و درايفتند  اند. گارنرت و مهكاران در زمينه سالمت ر كرده

 كه در متام اين مطالعات بني اعتقادات مذهىب و
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زوج را مورد بررسى قرار داد و نشان داد كه مذهب  64سالمت رواىن رابطه مثبىت وجود دارد. هانت سازگارى زانشوىي 
ور مثبت اب سازگارى زانشوىي، خوشحاىل و رضايت زانشوىي ابالتر ارتباط دارد و مهچنني نتيجه گرفت كه مذهب طبه

يك عامل مهم در جلوگريى از طالق است. زاكرمن و مهكاران در پژوهشى گزارش كردند، در افراد ساملندى كه منره  
كه اين ميزان براى افراد ساملندى  % بود، درحاىل42ومري كمرتى در شاخص مذهىب بودن به دست آوردند، ميزان مرگ



% بود. در مطالعه ديگرى، كونينگ، كلني و مهكاران درايفتند كه سرطان 19كه منره شاخص مذهىب ابالىي داشتند 
كنند كمرت شايع است. در بررسى ديگرى، مشاهده  در بني افرادى كه منره ابالترى در شاخص مذهىب دروىن كسب مى

ها كنند نسبت به افرادى كه كمرت و گاهى از اين مقابلههاى مذهىب استفاده مىادى كه مهيشه از مقابلهكردند افر 
شاخص سالمت روانشناخىت، منرات ابالترى كسب كردند. موريس اثر زايرت  12شاخص از  9كنند در استفاده مى

فت كه عالئم آهنا بعد از زايرت رفنت كاهش بيمار ساملند بررسى كرد. او دراي 24مذهىب را روى افسردگى و اضطراب 
زايدى داشته و حد اقل ات ده ماه بعد از برگشنت از زايرت هم اين اثر ادامه دارد. در مطالعه ديگرى، مكني توش نقش 

پدر و مادرى كه كودك خود را به  124دار زندگى بررسى كرد. او اب مذهب را در سازگارى افراد اب يك رويداد معىن
ندرم مرگ انگهاىن از دست داده بودند مصاحبه كرد و درايفت كه مذهىب بودن اب ايفنت معىن در مرگ ارتباط علت س

ماه بعد از  18مثبىت دارد. به عالوه مذهىب بودن اب افزايش صالحيت رواىن و كاهش انراحىت در بني والدين در طى 
ذكر شده در اداين ديگرى صورت گرفته است و از رغم اينكه اكثر حتقيقات مرگ كودكانشان، ارتباط داشت. على

ترين و دهنده كاملآجناىي كه ابور و اعتقاد ما مسلماانن بر اين است كه دين اسالم به عنوان يك ايدئولوژى، ارائه
هاى وسيع اخالقى، بني فردى، هبداشىت و سازترين سبك زندگى بشريت است و احكام و دستورات آن حوزهسالمت

گريد، لذا مطالعه علمى اثرات و نقش متغريهاى مذهىب در سالمت رواىن يك ضرورت اساسى به ا در برمىاجتماعى ر 
 رسد.نظر مى
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 ارتباط هبداشت روان و نيايش و راز و نياز اب پروردگار:

 منظور از ذكر اّلّل چيست؟« گريند.ها آرام مىمهاان اب ذكر خدا دل» «َأال ِبذِْكِر اّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ »

گريد؟ اگر شخصيت انسان شبيه به يك كوه يخ ابشد و ضمري انخودآگاه آدمى، چگونه دل انسان اب ايد اّلّل آرام مى
كننده و  عينينه دهم كوه يخ مستور و خمفى در آب؛ اگر ضمري انخودآگاه بر وجود آدمى سيطره داشته ابشد و ت

هاى روحى و رواىن جتلى تريه شدن روابط خودآگاه كارگردان پشت صحنه ابشد، اگر انواع اختالالت رفتارى و بيمارى
ها انتقال موضوعات و مسائل درون انخودآگاه به سطح و انخودآگاه تلقى گردد و اولني گام در ختفيف اين بيمارى

 گردد.وم و روشن مىآگاه بيمار ابشد، معنا و امهيت ذكر معل

طور خاص يعىن اب خرب ساخنت، خرب گرفنت و توجه كردن ارادى و متعمدانه ذهن هشيار و خودآگاه از آن ذكر اّلّل به
 چيزى كه در انخودآگاه آدمى وجود دارد. ذكر يعىن اعرتاف به حضور او.

شود، انگهان اهبامات به حمض اينكه اّلّل حاضر در انخودآگاه آدمى، اما غايب از سطح آگاه ذهن به ايد آورده مى
رود. يك احساس شعف، آرامش، طمأنينه، احساس معنادار بودن زندگى شخص و كل هسىت، يك از بني مى

گريد. اگر هدف مهمى در پيش ام مىدهد و قلب متالطم، انآرام و مضطرب، آر احساس تعاىل به انسان دست مى



داريد ابتدا براى حتقق آن به دعا متوسل شويد و سپس آن را به خدا واگذار كنيد. بعد در ذهنتان واقع شدن آن را 
توانيد قدرت ببخشيد، آن وقت از خدا خبواهيد هرطور به صالح جمسم كنيد و به اين تصوير ذهىن ات آجنا كه مى

 ايت خود را شامل حال مشا سازد.مشاست عمل منايد و عن

توجهى نسبت به انخودآگاه معنوى اي روحى و فراموش كردن خدا در اين انخودآگاه به از طرف ديگر غفلت اي ىب
فراموشى خود/ خويش »و به بيان قرآن سبب « انكامى وجودى»و اي « خالء وجودى»سبب « ويكتورفرانكل»تعبري 

 -سوره حشر« كساىن كه خدا را فراموش كردند سپس نفسهايشان را فراموش كردندنباشيد مانند  »گردد. مى« اي نفس
 آيه
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گردد و به اين معنا زندگى براى انسان هدىف، هتى بودن زندگى مىفراموشى خدا موجب بروز احساس پوچى، ىب
 124طه، « گ )انگوار( شودهركس از ايد من اعراض كند، زندگيش تن»شود. سخت مى

دانند كه اب ايد خدا، توكل بر او و دعا  كردن است. افراد آگاه و هشيار مى« دعا»هاى ذكر و ايد خدا يكى از راه
رود و در هيچ وقت از دل آدمى بريون منىتر خواهند بود. ايد خداى متعال هيچكردن احساس هبرتى داشته و موفق

كند در متامى شرايط او را خبواند كند، ذات و فطرت اوست كه وادارش مىان دعا مىحاىل مغفول نيست و اگر انس
و از او طلب ايرى كند. رمز دعا اين است، انسان روندى را در پيش بگريد كه به هبرتين وجهى قلب او را بگشايد و 

 پرتو حق را به آن بتاابند.

 اتثري صوت قرآن بر كاهش اضطراب:

هاى درماىن درصد از بيماران كلينيك 20ات  15اند كه در هاى رواىن در جامعهترين بيمارىيجاختالالت اضطراىب را
آور است. اضطراب شود. اضطراب حالىت انمطبوع، مهراه اب انتظارى انمطمئن از رخداد موضوعى زاينديده مى

راب براساس جتربه ابعث اختالل شود. اضطموقعيىت است كه گاهى در زمان امتحان اي اعمال جراحى و ... ديده مى
 شود.در ايدگريى و اجياد خطاهاى بيشرت مى

توان عدم متركز فكرى، ضعف در ادراك، انتواىن در حتليل و ضعف حافظه را انم برد. هاى ذهىن اضطراب مىاز نشانه
درماىن" را " و" موسيقىآرامىهاى" تنتوان انم برد كه از مجله آهنا روشهاى گوانگوىن براى كاهش اضطراب مىروش

درماىن از هزينه، سامل و ساده نظري موسيقىانم برد. بديهى است كه انتخاب يك روش درماىن بدون عارضه، كم
 ارجحيت برخوردار است.

 هاى سازنده رواىن:نقش مناز در تلقني



هاى به خداست." تلقني" از گذشتهاند: الصلوة قرابن كل تقى. مناز وسيله نزديكى ابتقوااين پيامرب اكرم )ص( فرموده
 دور ات عصر حاضر، از پررمزورازترين و
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آمده است و از مجله مواردى است كه منطق و دانش بشرى حىت در مشار مىهاى انساىن بهانگيزترين، پديدهشگفت
پذيرد، مثال هاى خمتلفى اجنام مىاست. تلقني به روشعصر" انفجار علوم" هنوز به توجيه كامل علمى آن نرسيده 

خود اجنام بپذيرد. در هر ممكن است از طرف شخصى به شخص اي اشخاص ديگر و اي حىت گاهى به صورت خودبه
منايد. گاه حىت بر صورت، در قاموس تلقني، كلمه" نه" وجود ندارد و به وسيله آن تقريبا هر كار غري ممكىن، ممكن مى

هاى مربوط به آن، به امور غيىب شود برخى پديدهآيد كه سبب مىانگيزى پديد مىتلقني چنان آاثر و نتايج شگفتاثر 
طلب قرار گرفته است. اما تلقني اى سودجو و فرصتگاه مورد سوءاستفاده عدهنسبت داده شود و اين موضوع گه

رر رساندن به مردم به دليل حتريف اذهان آهنا از حقيقت تواند مورد سوءاستفاده قرار گريد و سبب ضمهان قدر كه مى
بردارى قرار عنوان يك پديده مفيد، مورد استفاده و هبرهتواند در موارد بسيارى بهاي كشف اسرار آهنا و ... گردد، مى

كه در جهت   هاىيپذيرد. تلقنيها، حتقق مىانگيز تلقني در ممكن منودن غري ممكنبگريد و اين امر اب قدرت شگفت
شوند شريين كردن زندگى انسان و موفق منودن او در كارهايش )مثال در جهت اهداى سالمىت به او( به كار برده مى

 هاى سازنده رواىن" انميد.توان" تلقنيرا مى

نجر به هاى سازنده رواىن كه مپذيرى ابالترى برخوردار ابشد، انواع تلقني از مجله تلقنيهرچه شخص از درجه تلقني
اند كه انسان در برخى حاالت كنند. از طرىف، علم و جتربه اثبت كردهشوند، به حنو موثرترى عمل مىموفقيت او مى

عنوان مثال در اوج فلسفه هيپنوتيزمى )سومنامبوليزم( انسان در شود، بهپذيرى ابالترى برخوردار مىخود، از درجه تلقني
ه او تلقني كنند كه مثال آتش سيگار دست تو را هرگز خنواهد سوزاند، شخص گريد كه حىت اگر بشرايطى قرار مى

هرگز متوجه سوخنت شديد پوست و عضالت دست خود خنواهد شد )البته ابيد توجه داشت كه اين مثال ربطى به 
 تواندتلقني هاى سازنده رواىن ندارد(. اما ابيد ديد كه انسان در اوضاع معموىل در چه حاالتى مى
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 پذيرى ابالترى برخوردار است.خود را بيشرت در معرض تلقينات رواىن قرار دهد و در چه شرايطى از درجه تلقني

تواند بيشرت در معرض تلقينات رواىن ابشد و در چه شرايطى از درجه انسان در شرايط عادى، در چه حاالتى مى
هاى خاص، خوردار است؟ اب توجه منودن به شرايط ويژه منازگزار، مانند نظر تكرار مناز در زمانپذيرى ابالترى بر تلقني

شرايط ويژه جسماىن مثل طهارت جسم، اپك بودن لباس، غصىب نبودن حمل، خواندن الفاظ و اذكار در هركدام از 
هاى ر مقابل قبله و در جراين ميدانهاى مناز، اجنام حركات خاص )مثل سجده(، قرار گرفنت مهيشگى منازگزار دخبش

هاىي كه منازگزار از خداوند و اصول مذهب و دستورات آن الكرتومغناطيسى زمني و ... و از طرف ديگر شناخت



هاى متعددى كه بر سر سجاده مناز از دارد، به خصوص آنچه كه منازگزار در مورد مناز جتربه كرده است )مثال حاجت
شوند كه فرد هنگام مناز در شرايط يجه گرفته است( و عوامل متعدد ديگر، مهگى سبب مىخداوند طلب كرده و نت

كند و آنچه را كه در حني مناز، در رابطه اب آن به پذيرى قرار بگريد و بر اثر آن به مناز خود توجه مىاى از تلقنيويژه
در اين شرايط خاص، منجر به فعال شدن  شود. چرا كه تلقني ها و توجهاتمنايد، برايش حاصل مىخود تلقني مى

تر تلقني در اين شرايط منايند، اي به زابن سادهشود كه فرد را در جهت گرفنت حاجت خود ايرى مىهاى عصىب مىانقل
شود كه فرد استعدادهاى هنفته دروىن خود را به كار اندازد و از آن در امور خود ايرى جبويد. بدين ويژه سبب مى

تواند اب امداد ح است كه هركس اب توجه به تصويرى كه در ذهن خود از خوشبخىت ترسيم منوده است، مىترتيب واض
هاى عصىب دستگاه دهد، انقلپذيرى، در حني مناز اجنام مىاى كه در شرايط ويژه تلقنياز توجهات و تلقينات سازنده

اختيار خود را در آن جهت تقويت منايد و  مغز و اعصاب خويش را به مست مطلوب خويش هدايت كند و اراده و
صد البته ابالترين و واالترين حد ممكن، جاىي است كه انسان هدف خود را رسيدن به آخرين درجه كمال كه مهاان 

قرب اهلى در سايه ختلق به اخالق اهلى )كه مهان راه معصومني )ع( است( است، قرار دهد و به وسيله مناز، اين امر 
 اب خوشبخىت دنيا را كه مهراه
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و آخرت است، پيوسته تقويت منايد. اما در مورد تلقينات و توجهات، اين نكته هم قابل ذكر است كه اين مقوالت، 
ك در موقع شتوانند اب او مهراه ابشند، اما ىبنه فقط در مواقع منازهاى يوميه، بلكه در متامى حلظات زندگى يك فرد مى

هاى توأم اب مناز در ساير شود كه تلقنيكند و سبب مىآيد كه موقعيت منازگزار را ممتاز مىاى پديد مىمناز شرايط ويژه
تواند متاثر از ساير نظر پزشكى اين شرايط ويژه مىهاى آن نيز منشاء اثر ابشند. از نقطهحلظات زندگى و ديگر جلوه

ن مناز، مكان منازگزار، طهارت، اذكار و الفاظ مناز، وضعيت جسمى و رواىن منازگزار و ... هاى مناز، مانند زماويژگى
 ابشند.

 گريى:نتيجه

در قرآن كرمي آايت بسيارى وجود دارد كه فطرت وجودى انسان و حاالت گوانگون روان او را متذكر شده علل و 
هاى هتذيب و تربيت و درمان روان انسان را نشان داده است. آايتى كه در ها و مهچنني راهعوامل احنراف و بيمارى

هاى  تند كه انسان براى شناخنت خود و خصلتهاىي هسخصوص روان انسان در قرآن كرمي وجود دارند نشانه
ايىب به روشى درست به منظور هتذيب و تربيت نفس ها راهنماىي جبويد و براى دستتواند از آنگوانگونش مى

توانيم به كمك حقايقى كه در قرآن درابره انسان و صفات طور كامل مىخويش، توسط آايت مزبور ارشاد شود. ما به
هاى اصلى اى درست از شخصيت انساىن راهنماىي شومي و نيز انگيزهو آمده است، به ترسيم چهرهو حاالت رواىن ا

سزاىي دارند، حمرك رفتار انسان و عواملى را كه در مهاهنگ كردن شخصيت و تكامل و اجياد هبداشت رواىن او اتثري به
هاى انسان بسيار متنوع ا قرار گريد. انگيزهبه صورت مهاهنگ و منسجم در اختيار م« شناسى قرآنروان»بشناسيم ات 



اى انسان را به ها ابهم درگري شوند؛ مثال انگيزهشود كه برخى از انگيزهو متعدد است. اين تنوع و تعدد گاه ابعث مى
دهد كه احساس كشاند. در اين صورت به انسان حالىت دست مىاى ديگر به سوى مقابل مىسو و انگيزهيك

شود. چنني حالىت را گريى درابره تعيني مست حركت و شيوه عمل خود انتوان مىكند و از تصميمترديد مىسرگرداىن و 
گويند، قرآن اين درگريى رواىن را كه اشخاصى در برابر اميان موضعى مشكوك و ترديدآميز دارند و از درگريى رواىن مى

 برندآن رنج مى
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آيند و نه به طول كامل به طرف  گونه افراد كساىن هستند كه نه كامال به سوى اميان مىكند. اينخوىب تصوير مى به
( در اين 71توانند تصميم هناىي را اختاذ كنند. )انعام/ روند بلكه در انتخاب حق و ابطل مردد هستند و منىكفر مى

از آن به خوىب توصيف شده است. در آايت ديگرى چون توبه/  آيه حالت درگريى رواىن و سرگرداىن و ترديد انشى
هاى متنوع و كوشد ات ميان انگيزهنيز به اين حالت اضطراب و ترديد اشاره شده است. قرآن مى 142و نساء/  45

يرد و آن را پذها را مىهاى رواىن رهاىي دهد. قرآن مهه انگيزهمتعدد تعادل اجياد كرده و انسان را از اضطراب و درگريى
كوشد ات انسان اب به كارگريى ها و دستورهاىي مىدهد. سپس اب بيان آموزهعنوان غرايز اي فطرت مورد توجه قرار مىبه

 آهنا توازن و تعادل شخصيىت را در خود اجياد منايد.

ركوب اي انكار منايد. در ها را مورد اهتمام قرار دهد، نه آنكه آهنا را سخواهد كه تعادل در انگيزهقرآن از بشر مى
هاى حمسوسى است. حقيقت قرآن، خواهان اجياد تعادل و كنرتل نه سركوب انگيزه هاست. ميان اين دو روش تفاوت

معناى ابزداشنت ارادى يك انگيزه اي متايل و مقاومت در برابر اشباع آن در شرايط انمناسب اجياد تعادل و كنرتل به
معناى انكار، پست مشردن و ذيرفنت آن نيست؛ اما سركوب يك انگيزه در حقيقت بهمعناى انكار اي نپاست و به

كند زيرا سركوب انگيزه چيزى جز اجياد حبران در ها خمالفت مىنپذيرفنت آن است. قرآن به شدت اب سركوب انگيزه
هى به سوى ضمري ها و بريون راندن آن از حوزه آگاطور كلى سركوب انگيزهتعادل شخصيىت انسان نيست. به

هاى رواىن است. چون اب سركوب آن، انگيزه از دايره آگاهى و شعور هاى بروز بيمارىانخودآگاه فراهم كردن زمينه
دور شده و در اعماق ضمري انخودآگاه انسان مدفون گشته، اما از آن جاىي كه به طور كلى انبود شده است، مهواره 

شود كه اضطراب، تزلزل و مهني مسأله موجب پيدايش عوارض گوانگوىن مى كند وخود را به صورتى ديگر مطرح مى
هاى فطرى را سركوب كنيم بلكه از ما گويد انگيزهآورد. قرآن منىها را در رفتار و جان آدمى پديد مىديگر بيمارى

 خواهد آهنا را كنرتل كنيم و بر آهنا تسلط ايبيم و طورى هدايتشان كنيم كه تعادلمى
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هاى فطرى درگريى رواىن و اختالالت روحى در پى دارد. شخصيىت حفظ شود. سركوب هريك از اين غرايز و انگيزه
ها ابعث خروج از حد اعتدال و درنتيجه حبران روحى مهان گونه كه افسارگسيختگى و افراط در راه ارضاى اين انگيزه

 و رواىن است.



عنوان هبداشت رواىن مطرح اى را نيز بهها و راهكارهاى پيشگريانهقرآن براى رسيدن به اين سالمت رواىن برانمهحىت 
ساخته است ات انسان اب به كارگريى آن از سالمت رواىن در مهه شرايط برخوردار گردد. قرآن در راستاى هبداشت 

اى را بيان رايط انمساعد براى ازدواج راهكارهاى پيشگريانهرواىن فرد و جامعه و رسيدن و اي حفظ سالمت رواىن در ش
ايبند ابيد دارد ات فرد اب تسلط بر غريزه جنسى آن را ات مدت حمدودى به كنرتل درآورد و آانن كه وسيله نكاح منىمى

آن جواانن و نيز آايت ديگر(. قر  28)توبه؛ آيه « نياز گرداند.عفت پيشه كنند ات خدا آهنا را به لطف خود ىب
كند كه در غلبه بر انگيزه جنسى به آهنا كمك كند و آهنا را در مسلمان را به زندگى در جامعه و حميطى تشويق مى

رو، قرآن از مردان مسلمان معرض چيزهاىي قرار ندهد كه سبب برانگيخنت و حتريك غريزه جنسى شوند. ازاين
هاى جسمى خويش را خواهد زينت و آرايش و زيباىيزانن مىخواهد كه از نگاه انمشروع خوددارى كنند و از مى

هاى برانگيخنت جنسى را فراهم نسازند خواهد كه زمينه( و از والدين مى60آشكار نكنند و آن را بپوشانند. )نور؛ آيه 
از آاثر ( طورى فراهم سازند كه فسادبرانگيز نباشد. )مهان( بلوغ زودرس جنسى 58و فضاى خانواده را )نور؛ آيه 

اندازد. قرآن به هبداشت رواىن  اندرسىت فضاى خانواده و جامعه است كه هبداشت رواىن كودك و جوان را به خماطره مى
دارد و از خانواده و جامعه به كودك توجه داشته و از علىن و آشكار شدن و درنتيجه بلوغ زودرس جنسى ابز مى

 ورد.خواهد ات فضاى سامل را براى كودكان آشدت مى
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 1387دج در سال خان سننقه شي آموزش مفاهيم قرآىن بر ويژگيهاى اخالقى، رفتارى، رواىن نوجواانن منطبررسى اتثري

1168، فردين غريىب1167، مجال اميىن1166زهره رحيمى
 

 چكيده:

 مقدمه و اهداف:

دارد اب الىن اى بسيار طو هاتثري اعتقادات مذهىب و گرايشات ديىن در كاهش مشكالت جسمى، رواىن و اجتماعى سابق
و  ى سالمتنشناسهاىي نظري روااين وجود رويكردهاى جديد و علمى بر مذهب أتثريات آن اب پيدايش حوزه

م قرآىن را بر ى تعاليالسهاكروانشناسى دين به اتزگى تكوين ايفته است. اين حتقيق اب هدف بررسى اثرات برگزارى  
هىب اجنام مسات مذو مرا نگرشى آهنا به مذهب و مناسكوضعيت رواىن، رفتارى، اخالقى افراد، گرايشات مذهىب و 

 شد

 روش حتقيق:

كننده در كالسهاى كتنفر از جواانن و نوجواانن شر  46اين مطالعه بصورت نيمه جترىب )قبل و بعد( بر روى 
شد جرا ا 1387ال در س« اپيگاه حتقيقات مجعيىت شيخان»اتبستاىن مركز توسعه اجتماعى و ارتقاء سالمت شيخان 

دت سه ماه رآىن مبلوم قدر اين مطالعه گروه مورد مطالعه در كالسهاى آموزش مفاهيم قرآىن كه توسط اساتيد ع
صيات نامه خصو آورى اطالعات از تست اضطراب زونك، و پرسشساعت( شركت منودند و براى مجع 4اى )هفته

 3از آموزش ) بل و بعدقها اب اجنام تست دادهاخالقى رفتارى وودودث و نيز پرسشنامه گرايشات مذهىب استفاده شد. 
يل قرار  و كاى دو( مورد جتزيه و حتل Tو آمار توصيفى و حتليلى )آزمون spssافزارآورى و اب استفاده از نرمماه( مجع

 گرفت.
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 نتايج:

دارى ندارد ( بود كه تفاوت معىن44 /7)( و بعد از آموزش 45 /7كننده قبل از آموزش )منره اضطراب افراد شركت
(05/ 0 (p اما براساس آمار توصيفى )افراد مورد مطالعه در قبل از آموزش اضطراب متوسط داشتند اما بعد 39 %

% 67% اما بعد آموزش به 50% كاهش ايفت. وضعيت افراد بدون اضطراب قبل از آموزش 19 /6از آموزش به 
<(. آموزش موجب   0p /05دارى داشته است )اخالقى و رفتارى اتثري معىن افزايش ايفت. آموزش بر وضعيت

پذيرى و ها شد. اما ابعث كاهش هيجانبيقرارى در آزمودىن -پرخاشگرى -افسردگى -كاهش گرايشات اپرانوئيدى
 گرديد.گريى و متايالت ضد اجتماعى نگرديد. آموزش موجب افزايش ميزان گرايشات مذهىب افراد نوسواس و گوشه

( و مهچنني بني p) 0 /05دارى وجود ندارد )بني ميزان گرايشات مذهىب اب جنس، سن و حتصيالت تفاوت معىن
 <(. 0p /05دارى وجود نداشت. )ميزان اضطراب اب جنس، سن و حتصيالت رابطه معىن

 گريى:حبث و نتيجه

كننده شد مهچنني برگزارى  افراد شركت اب توجه به نتايج آموزش قرآن و مفاهيم قرآىن سبب كاهش اضطراب در
مدت اتثري قابل هاى كواتهكالسهاى قرآىن در كاهش اختالالت رواىن ات حدودى موثر بوده است اما اجراى دوره

 پذيرى، وسواس و متايالت ضد اجتماعى ندارد.توجهى بر اضطراب، هيجان

 هاى كليدى:واژه

 اخالقى وضعيت -گرايشات مذهىب  -اضطراب -آموزش قرآن

 مقدمه:



نقش دين و مذهب و مناسك و مراسم مذهىب در زندگى فردى و اجتماعى مورد توجه متخصصان هبداشت رواىن قرار  
در آمريكا درابره ميزان مذهىب بودن مردم اجنام گرفت حدود هفتاد درصد  1985گرفته است. در حتقيقى كه در سال 

 (.1اند )ى خود تلقى كردهآهنا مذهب را عامل مهم و بسيار مهم در زندگ

آاثر و پيامد مذهب و دين در زندگى و جتارب مذهىب ابعث كاهش پريشاىن افراد شده و به سازگارى افراد اب 
 كند. سليگمن معتقد است مذهب اميد وهنجارهاى اجتماعى كمك مى
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گويد: از ميان كند يونگ )روانشناس معروف( مىمثبت اجتماعى را اجياد مىآورد و هنجارهاى بيىن را فراهم مىخوش
هاى ديىن نباشد. در ميان اندازهبيماران من، كسى پيدا نشده كه مساله درجه اول او پس از نوميدى، ايفنت چشم

 بيمارامن كسى دچار مرض نشد مگر به حنوى از دين حمروم شده ابشد.

ون نيايش و معتقدات ديىن وجود ندارد و واقعيت آن است كه عبادت و نيايش مذهىب، اى بداساسا در جهان جامعه
 داراى آاثر فراواىن در تربيت، سازندگى و هدايت انسان دارد.

نتايج حتقيقات متعدد بيانگر آن است كه مذهب و گرايشات مذهىب سبب كاهش اضطراب، خودكشى، مصرف 
 (.2گردد. )افزايش رضايت از زندگى و سازگارى اجتماعى مىشود و سبب مواد، بزهكارى، افسردگى مى

كنند كه تفكر و بينش فرد قطعا بر نگرشهاى عيىن او به مسايل زندگى و نيز رفتار، هاى مذهىب اثبت مىآموزه
هاى بنيادى موثر در سالمت فكر، رو، اسالم فراگريى يك سرى معرفتعواطف و احساساتش أتثريگذار هستند. ازاين

اكله رواىن شايسته را واجب منوده است. اين معرفتهاى بنيادى، هم عامل امنيت و هبداشت رواىن در مناز خود فرد و ش
 (.3نيز عامل تصحيح و هنجارگراىي در رفتار اوست )

ئل  اند )از مجله ويليام جيمز، امانو رابطه اميان و احساس امنيت و آرامش رواىن را اكثر دانشمندان صراحتا پذيرفته
اند كه افرادى كه اب هاى اجتماعى نشان دادههاى عيىن و بررسىكانت، كارل يونگ، اريك اريكسون و ...(. جتربه

اند در راه هاىي نداشتهاند بيشرت از كساىن كه چنني آموزشهاى راستني و منطقى ديىن و اخالقى پرورش ايفتهآموزش
 اندهدفهاى ارزنده اجتماعى گام برداشته

هاى اخالقى و هاى كاربردى انديشههاى اخالقى به شكل انتزاعى نيست، شيوهسالت دين تنها ارائه انديشهاما ر 
ابزارهاىي كه بتوانند انديشه را به عمل تبديل كنند امرى است كه در جوهر دين هنفته است كه در قالب سرفصلهاى 

 شود.گزارى كالسها ارائه مىويژه در كالسهاى آموزشى مفاهيم قرآىن جهت مربيان قرآن در بر 
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براسىت نوجواانن امروز )برخالف عقيده عمومى( به مذهب عالقه دارند، كنجكاوى آهنا درابره مسايل مذهىب زايد 
را بطريقى خواهند مذهب پذيرند و مىپرسند و اپسخها را بدون شك مىاست و سئواالت زايدى را درابره مذهب مى

قبول كنند كه براى آهنا اب معىن ابشد اعتقاد به مذهب و دين و اثرات آن در كاهش مشكالت جسمى، رواىن و 
اى بسيار طوالىن دارد، اب اين وجود، رويكردهاى جديد و علمى به مذهب و اتثريات درماىن آن، اب اجتماعى سابقه

( 2002اسى دين به اتزگى تكوين ايفته است )بيواس و داينر هاىي نظري روانشناسى سالمت و روانشنپيدايش حوزه
(19.) 

هاى رواىن و حىت ابشد و براى رشد جنبهاز مجله نيازهاى رواىن انسان، نياز به پرستش و نياز به داشنت معبود مى
هاىي قرار داده كننده خود راهجسماىن انسان، الزم است اين نياز أتمني شود. خداوند براى برقرارى رابطه اب پرستش

 (.40ابشد )يكى از آهنا قرآن است كه سخن حضرت حق اب بندگان خود مى

آيه در زمينه پرورش صحيح انسان و  6236هبداشت روان انسان مبحث سراسر قرآن كرمي است و قرآن در حدود 
 (.8حفظ هبداشت روان سخن گفته است )

شده بيانگر اتثري مثبت آواى قرآن بر داند مطالعات اجناممى قران آرامش و امنيت را، راه دستياىب به سالمت روان
( اب توجه به اينكه ما در جامعه 8هبداشت روان و جسم است از مجله اضطراب و درد بيماران حتت عمل جراحى )

ري مثبت هاى علمى اتثكنيم و اكثريت مردم به دين مبني اسالم اعتقاد و التزام عملى دارند و ايفتهاسالمى زندگى مى
 شوند لذا مناسب ديده شد كه در اين زمينه يك بررسى اجنام گريد.دين و مذهب را بر روح و روان و رفتار ايدآور مى

بنابراين برگزارى كالسهاى تعاليم قرآىن توسط مرىب دلسوز و متعهد و عالقمند أتثري بسزاىي در تربيت و پرورش مذهب 
 گذارد.ويت آهنا اثر مىنوجواانن دارد و براسىت بر شخصيت و ه
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نفرى از شركت كنندگان در كالسهاى قرآىن  50روش بررسى: نوع مطالعه روش نيمه جترىب )قبل و بعد( اب يك گروه 
د در اپيگاه آموزان مقطع راهنماىي و دبريستان بودن)ويژه اتبستان( كه عمدات دانش 1378آموزش تعاليم قرآىن در سال 

كنندگان تكميل و يك ماه ها توسط شركتانمهحتقيقات مجعيىت شيخان برگزار گرديد. كه قبل از اجراى آموزش، پرسش
 ها داده شد.بعد از آموزشى جمددا پرسشنامه به آزمودىن

ىب و نيز ابشد كه پرسشنامه گرايشات مذهمذهىب( مى -رواىن -ابزار مورد استفاده پرسشنامه )وضعيت اخالقى
 (.9پرسشنامه اخالقى رفتار رواىن استاندارد بوده و اعتبار اپايىن آهنا در حتقيقات قبلى بدست آمده است )

% بوده و سطح مهبستگى در طى 90ضريب اعتبار پرسشنامه گرايشات مذهىب اب استفاده از ضريب اعتبار آلفا 
 p ) (9.)(0 /000دار بوده است )سئواالت معىن



بود و فرم كواته  Wood worthورى براى سنجش خصوصيات رفتارى اخالقى، تست وود ورثابزار گردآ
سئوال، كه براى سنجش اختالهلاى هيجاىن و خصوصيات اخالقى رفتارى افراد بكار   76پرسشنامه حتقيقى وود ورث 

 گرفته شد ...

 و جتزيه و حتليل گرديد ..بمن ويتىن t -testو آزمون آمارى SPSSافزارها اب استفاده از نرمداده

 گريند عبارتند از:خصايصى كه بوسيله اين پرسشنامه مورد سنجش قرار مى

 دهد(.پذيرى )فرد به حمركات واكنش شديد نشان مىهيجان -1

 گرييها مردد و سست است و ترس دارد(.وسواس و ضعف رواىن )فرد در تصميم -2

 دهد(.گزيند و تنهاىي را ترجيح مىرافيان دورى مىگريى )فرد از جامعه و اطمتايل به گوشه -3

 رفتار و افكار و اپرانوايىي )سوءظن و بدبيىن داشنت و احساس آزار و اذيت از طرف ديگران(. -4

 گرايش به افسردگى: )بريدن از اطرافيان و احساس بيماريهاى شديد و گاهى گريه و  -5
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 افسردگى(.شرح 

 كند(.گرايش به پرخاشگرى )فرد كنرتل ندارد و در مقابل حالتهاى هيجاىن مقاومت منى  -6

 تواند مباند و دائما دلشوره دارد(قرارى )فرد در يك مكان مشخص منىگرايش به ىب  -7

 گرايش به رفتارهاى ضد اجتماعى )خمالفت اب قوانني و مقررات اجتماعى و عدم قبول آهنا(.  -8

براى سنجش هريك از حالتهاى مذكور تعدادى پرسش وجود دارد. هريك از پرسشهاى آزمون ممكن است به يك، دو 
 و اي سه حالت از حالتهاى مذكور مربوط ابشد.

 ها:ايفته

( بود. 32 /6نفر مرد ) 15( و 67 /4نفر زن ) 31نفر شركت داشتند جنس گروه مورد مطالعه  50در اين حتقيق 
دارى ابهم ندارند. و دهد كه منره افراد در پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معىنگرايشات مذهىب نشان مىنتايج جدول  



بيانگر گرايشات قوى  80ها است چون در اين مقياس منرات به مست بيانگر گرايشات قوى آزمودىن 55ميانگني منره 
 مذهىب است.

مذهىب قبل و بعد از آزمون بيانگر وضعيت گرايشات مذهىب نتايج جدول توزيع فراواىن و درصد سئواالت گرايشات 
% نگرش مثبت( مربوط به 80افراد به تفكيك سئواالت در قبل و بعد از آموزش است كه بيشرتين فراواىن )بيش از 

حمور اعتقادات ديىن و مناز، دعا، حج، صدقه و نظارت مهيشگى خدا و اينكه اسالم كاملرتين دين است بوده. در 
% خمالفت كرده اند. بطور  70كه براى جامعه پيشرفته ابيد قيدوبند مذهىب را كنار گذاشت، حدود   6سئوال  جواب

 شود.توان گفت گرايشات مذهىب افراد خوب است اما تفاوتى در قبل و بعد از آموزش مشاهده منىكلى مى

در قبل از آموزش در وضعيت اضطراب ها نتايج بيانگر اين است كه آزمودنيها در بررسى وضعيت اضطراب آزمودىن
 خفيف و متوسط قرار داشتند و در بعد از آموزش در طيف
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% افزايش پيدا كرد 67% بود وىل بعد از آموزش به 50نرمال قرار گرفتند. وضعيت نرمال آزمودنيها در قبل از آموزش 
% كاهش پيدا منود. بني منره 19% بود و در بعد از آموزش به حدود 39و اضطراب متوسط در قبل از آموزش 

دارى وجود ندارد اما اب توجه به جدول زير آموزش ها قبل و بعد از آموزش تفاوت معىنپذيرى و وسواس آزمودىنهيجان
 گريى افراد شده است.مفاهيم قرآىن موجب كاهش ميزان گوشه

 اد در قبل و بعد از آموزشگريى افر مقايسه ميانگني منره گوشه

ها در قبل و بعد از آموزش تفاوت گريى و انزواى آزمودىنها ميزان گوشهنتايج جدول فوق بيانگر آن است كه بني منره
هاى مقياس گرايشات اپرانوئيدى در قبل دارى وجود ندارد. مهچنني نتايج جدول فوق بيانگر آن است كه بني منرهمعىن

هاى اپرانوئيدى ( و به عبارتى بعد از آموزش قرآن، منره 0p، 001دارى وجود دارد )فاوت معىنو بعد از آموزش ت
 بطور چشمگريى كاهش ايفته است.

 براى مقايسه ميانگني منره ميزان گرايشات اپرانوئيدى افراد در قبل و بعد از آموزش

هاى افسردگى در قبل و بعد از آموزش بني منرهدهد كه ها نتايج نشان مىدر بررسى نتايج منرات افسردگى آزمودىن
 دارى به حلاظ آمارى وجود ندارد. اما منرهتفاوت معىن
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قرارى و انآرامى در قبل و بعد از آموزش تفاوت هاى ىبميانگني در بعد از آموزش كاهش ايفته است. و نيز بني منره
 ( .p >0 ,50)دارى وجود داردمعىن

دهد آموزش قرآن و مفاهيم قرآىن موجب كاهش ميزان پرخاشگرى در گروه آزمودىن نتايج منرات پرخاشگرى، نشان مى
ها دارى بني منره قبل و بعد از آموزش در ميزان متايالت رفتارهاى ضد اجتماعى آزمودىنشده است اما تفاوت معىن

 مشاهده نشده است.

توان گفت كه ميانگني منره هاى اين متغري، در مهه ها مىفتارى رواىن اخالقى آزمودىنحبث: در بررسى وضعيت ر 
ها در پس تست بطور چشمگريى كاهش ايفته است به عبارتى آموزش مفاهيم قرآىن و برگزارى كالسها اثر  مقياس

 5 /80(، پرخاشگرى )1 /93 به 3 /04قرارى از )ها داشته است. مثال ميانگني منره ىباى بر عالئم بيمارىكاهنده
( گرايشات اپرانوئيدى 3 /78به  4 /87( افسردگى 0 /63به  0 /83( و متايالت ضد اجتماعى )4 /20به 

به  4 /72پذيرى )( و هيجان3 /27به  4 /22( وسواس )3 /98به  5 /02گريى )( گوشه3 /96به  6 /37)
پذيرى و وسواس و متايالت ضد اجتماعى هاى هيجانياسو در مق t( كاهش ايفته است. اما براساس آزمون4 /02

توان گفت كه اتثريات دار بوده است. بنابراين مىدارى بدست نيامد و در ساير مقياسها تفاوت معىنتفاوت معىن
هاى قرآن بر ويژگيهاى رواىن و رفتارى و اخالقى مثبت، و اين ايفته اب نتايج مطالعات مشابه معنوى قرآن و كالس

 (11( و )10خواىن دارد )مه

ترين خاستگاه و تعديل خبش آن يعىن قرآن عاىللذا ابور و اعتقادات برخاسته از دين مبني اسالم و كتاب روح
توجهى و اي غفلت از نقش قرآن و هدف قرآىن هاى خمتلف است. ىبترين پناهگاه در فراز و نشيبها و حمكمخواسته

 ضاد و انخبشودىن و غري علمى است.در هبداشت روان و رفتار غري مت

ها دستخوش اندوه و أتملّات روحى ها و انراحىتبنابراين انساىن كه توجه به خدا دارد در مواجه اب مصائب و شكست
ها و هاى اين پژوهش، كساىن كه در اين كالسشود. بنا بر ايفتهشود و گرفتار نگراىن و سوء ظن و تالطم روحى منىمنى

 هىب قرآىنمرامسات مذ
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شود. گرايشات كنند، پرخاشگرى و خصومت آهنا كمرت مىقرارى جنات پيدا مىكنند، از حالت ىبشركت مى
آيند و گريى و انزوا در مىرسد و از حالت گوشهاپرانوئيدى و سوءظن و بدبيىن و بدگماىن آهنا به حد اقل مى

كند و اين ويژگيهاى رفتارى و اخالقى به بركت قرآن و اتثريات معنوى در كالسهاى قرآىن كاهش پيدا مىافسردگى آهنا  
 است.



اين نتايج اب پژوهشهاى داخل و خارج در اين زمينه مهخوان است كه ابورهاى مذهىب و ديىن نقش مهمى در مقابله اب 
 اسرتسها و سالمت رواىن دارد.

دارى رابطه مستقيمى اى نشان داد كه احساس روان تندرسىت اب دينطى مطالعه 1380دكرت خدجيه آرين در سال 
دارد و مطالعه حمقق ديگر ايراىن گزارش داد كه هرچه فعاليتهاى مذهىب و شركت در كالسهاى مذهىب و قرآىن بيشرت 

 (13( )12شود )ها كمرت مىابشد، ميزان افسردگى و سوء مصرف مواد و اسرتس

)بعد از آموزش(  44 /72)قبل از آموزش( و  45 /6ها بطور كلى حدود نشان داد كه اضطراب آزمودىن نتايج حتقيق
است. هرچند ميانگني منره بعد از آموزش اندكى كمرت است يعىن اضطراب آهنا كمرت شده است اما به حلاظ آمارى 

% بوده است بعد از 50بل از آموزش دارى نبوده است. براساس آمار توصيفى وضعيت اضطراب نرمال كه در قمعىن
% رسيده است. و وضعيت اضطراب متوسط كه در قبل از آموزش 67مداخله )كالس آموزش مفاهيم قرآىن( به 

توان گفت كالسها ابعث % كاهش ايفته است. به عبارتى مى19 /6% بوده است بعد از آموزش به 40حدود 
توان گفت كه اتثريات معنوى  اب متوسط شده است اب احتياط مىافزايش وضعيت نرمال و مهچنني ابعث كاهش اضطر 

ها شده است. اين نتايج اب اكثريت پژوهشهاى پيشني مهخوان است كالسهاى قرآن موجب كاهش اضطراب آزمودىن
شود و بسيارى از هاى روحى در ميان افراد غري مذهىب ديده مى( حتقيقات نشان داده است كه بيشرت انراحىت14)

 (.8شود )اند كه دعا و داشنت اميان حمكم ابعث رفع نگراىن و تشويش مىنشناسان درايفتهروا
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از را من أَِقِم الصَّالَة ِلذِْكرِي گريد و اياب ايد خدا دهلا آرام مى َأال ِبذِْكِر اّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ  از طرىف در قرآن آمده است كه
 براى ايد من اقامه كنيد. اشاره دارد به اينكه مناز ابعث آرامش دهلاست.

دهد كه بيماران گويد در راستاى اين موضوع حتقيقات علمى نشان مىدكرت حممود گلزارى در اولني اجالس مناز مى
اند از هببودى شغول شدهمضطرىب كه در كنار درماهناى رايج ضد اضطراب به خواندن مناز و قرآن و احاديث نبوى م

 ابالترى نسبت به سايرين برخوردارند.

يكى از صداهاى دلنشني و جذاب، آواى عرفاىن قرآن كرمي است كه بعد از شنيدن آن انسان اتزه متولد شده و 
اد زدايد و در فرد شنونده اجيمنايد. هراس و نگراىن را از دل مىاحساس سبكى و رهاىي از قيد و بندهاى مادى مى

 كند.آرامش مى

اى حىت غري عرب داند و نواى زيباى قرآن براى هر شنوندهقرآن آرامش و امنيت را، راه دستياىب به سالمت روان مى
 خبش است.جذاب و روح



ميزان گرايشات مذهىب بعد از ارائه كالس و آموزش قرآن مشابه قبل از كالس بود كه براى حمقق هم جاى سئوال بود  
كالس قرآن اتثريى در افزايش ميزان گرايشان مذهىب ندارد. اين موضوع نيازمند بررسى و حتقيقات بيشرتى كه برگزارى  

 است.

گريى: در زمينه ارتباط أتثري آموزش مفاهيم قرآىن اب بعضى از شاخصهاى هبداشت روان مثل، وسواس، نتيجه
ت مذهىب آهنا را افزايش نداده است و اين نتيجه پذيرى و ... رابطه مستقيمى بدست نيامد و اي آموزش گرايشاهيجان

 اب نتايج پژوهشهاى قبلى پريامون ارتباط مذهب و نگرشهاى مذهىب اب مقياسهاى سالمت روان، مهخواىن ندارد.

توان به سه نكته اشاره كرد: اوال، از آن جاىي كه نگرشهاى مذهىب در جامعه ما از در تبني نتيجه حاصله مى
شده و اپسخ صحيحى به برخوردارند، اين احتمال وجود دارد كه آزمودنيها دچار خود سانسورى اىحساسيت ويژه

ها را منحرف كند. اثنيا، تواند نتايج حاصله از دادهها بويژه نگرشهاى مذهىب نداده ابشند كه اين مسئله مىانمهپرسش
 اند و گاهرد بررسى قرار دادهشده، مذهب را از يك اي چند بعد خاص آن مو بيشرت پژوهش هاى اجنام
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اند. در اين مطالعه نگرشهاى مذهىب ابعاد خمتلف مذهىب در رابطه اب سالمت رواىن نتايج متضادى به دست داده
اند كه اين نشدهگريى مذهىب دروىن و بريوىن اب ديگر ابعاد آن از مهديگر تفكيك شده و دو جهتطور كلى سنجيدهبه

ى بني نگرشهاى مذهىب و سالمت رواىن در اين پژوهش ابشد. دار بودن رابطهتواند يكى از داليل غري معىننيز مى
طور غري مستقيم از طريق طور مستقيم بر سالمت رواىن أتثري نداشته ابشد و أتثريات آن بهاثلثا، شايد اصال مذهب به

 ند.بيىن و متغيريهاى ديگر ابشخوش

توان به انتظارات و توقعات و ادراكات آزمودنيها ها، بر گرايشات مذهىب افراد مىدر مورد علت أتثري نداشنت آموزش
شود و نكته ديگر اين است كه افراد مورد مطالعه داراى گرايش اشاره كرد كه انتظار زايد ابعث اناميدى و انرضايىت مى

قرآىن صرفا ابعث عميق شدن اين آموزشها شده است و فقط كيفيت اين  اند و آموزش مفاهيم مذهىب زايدى بوده
گرايشات را ابال برده است و نه كميت آن را. البته افزايش چشمگريى در قبل و بعد از آموزش در ميزان گرايشات 

 شود.مذهىب و در بسيارى از سئواالت ديده مى
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 منابع:

 انمه اتبستان.(، مذهب عامل سالمت اي اختالل روان، جمله تربيت ويژه1378خسروى، زهره، (. 1) )

 سال غبارى،( 4، بررسى اعتقادات مذهىب و سالمت رواىن. انديشه و رفتار مشاره 1384(. غبار بناب، ابقر، 2) )



 (87داشت روان خرداد ، بررسى هبداشت روان از ديدگاه اسالم جمموعه مقاالت هب1382(. علوى يوسف 3) )

رابطه عبادت و سالمت روان دانشجواين تربيت معلم مهدان، دانشگاه تربيت  1373(. هبرامى مشرف، عباس، 6) )
 معلم(

 ، بررسى رابطه اعتقادات مذهىب و سالمت رواىن، دانشگاه علوم پزشكى ايران.(1372(. فيضى، امساعيل، 7) )

 (1386آذرماه (. حممد رضا، مرمي، سايت آفتاب 8) )

 ، وضعيت نگرش جواانن و نوجواانن ايران. سازمان ملى جواانن كشور(1380(. سازمان ملى جواانن، 9) )

 انمه ارشد.(اپاين -، نقش دين و اعتقادات ديىن در هبداشت روان.1380(. اببكى، حممد، 10) )

 ر دانشجواين علوم پزشكى ايران.(، رابطه اعتقادات ديىن و سالمت روان د1377(. عمران نسب، حممد، 11) )

، أتثري فعاليتهاى مذهىب بر افسردگى و اضطراب و سوء مصرف مواد در 1380(. سرگلزارى، حممد رضا، 12) )
 دانشجواين(

انمه دكرتى. عالمه ، رابطه بني ديندارى و روان درسىت ايرانيان مقيم كااندا. اپاين1380(. آرين، خدجيه، 13) )
 طباطباىي(

هاى اضطراب )مهايش نقش ديىن در ، نقش دين در پيشگريى و درمان بيمارى1380(. وكيلى، معصومه، 14) )
 هبداشت و روان(.(

 (4، مشاره 74ابورهاى مذهىب و اثرات آن در هبداشت روان، انديشه و رفتار، هبار  1374(. بناب، ابقر، 14) )

 ، هبداشت رواىن، انتشارات رشد.(1376(. امحدوند، 15) )
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 ، مسايل نوجواانن، انتشارات قومس(1377(. خداايرى فرد، 16) )

 ، رابطه قشربندى اجتماعى و گرايشات و رفتارهاى ديىن شهر هتران.(1378(. حممودى، مهدى، 17) )

 روانشناسى نوجواانن و جواانن، انتشارات آگاه( 1379(. امحدى، سيد امحد، 18) )



، رابطه عوامل فشارزا و ميزان توكل به خدا در دانشجواين، انديشه و 1379(. بواهلرى، جعفر و مهكاران، 19) )
 .(1رفتار سال ششم مشاره، 

 ، نقش مناز در كاهش اضطراب دبريستاهناى شهرستان قم.(1379(. رادفرو، عروجى، 20) )

بني نگرش مذهىب و افسردگى و اضطراب و فشار رواىن  ، رابطه1380(. الربزى، حمبوبه، و ساماىن، سيامك 21) )
 در نوجواانن، مهايش نقش دين در هبداشت روان.(

هاى اختالل وسواس جربى، انديشه و رفتار سال، هفتم، مشاره بررسى شيوع نشانه 1380(. دادفر، حمبوبه، 22) )
2) 

 املللى نقش دين در هبداشت روان.(ش بني، نقش دين در هبداشت روان. اولني مهاي1380(. علمى، قرابن، 23) )

 ، أتثري اعتقادات ديىن و نقش آن بر كاهش اضطراب در دبريستاهناى هتران.(1380زاده و ديگران، (. وهاب24) )

 وجود مشرتك هبداشت رواىن در اداين توحيدى، انتشارات نشر معارف( 1382(. ابو تراىب، خدجيه، 25) )

 ل روانشناسى، انتشارات رشد(اصو  1382(. سانرتاك، 26) )

آموزان قم، موسسه آموزشى امام مخيىن رابطه تقيد به مناز و سطح اضطراب دانش 1382(. پناهى، على امحد، 27) )
 مذهب و سالمت روان، انتشارات آگاه( 1372قم. جيمز، ويليام، 

كننده قرآن  جواين حافظ و قرائت، رابطه ميزان افسردگى در دانش1382(. جهامنريى، شهرابنو و مهكاران، 28) )
 (-كرمي اب گروه مسابقه شرياز.

گريى ديىن دروىن و بريوىن اب سالمت روان، نشر نويد اسالم. رابطه جهت 1382(. رمضاىن، وىل ا ...، 29) )
 .(1387چهارمني مسينار سراسرى هبداشت رواىن دانشجواين، خرداد 

 حتصيالت دانشگاهى اب گرايشات ديىن دانشجواين گيالن.(، رابطه 1382(. زمردى، حممد رضا، 30) )
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، أتثري آواى قرآن بر كاهش اضطراب پيش از امتحان دانشجواين 1382دارى، نسرين، و سالكى، (. گله31) )
 لرستان.(

 اول و آخر، انتشارات نشر معارف(مقايسه ديندارى بني دانشجواين ترم  1382(. مصاحب، حممد رضا، 32) )



هر  در دانشجواين ش ، نگرش مذهىب، مهارهتاى مقابله و سالمت رواىن1384(. صولىت، كمال و مهكاران 33) )
 كرد(

 طباطباىي( ، اضطراب زونك، اعتبار و اپايئى تست. دانشگاه عالمه1384(. كرمى، ابو الفضل 34) )

و  ين در هبداشتدوزش فرهنگ عرفاىن بر افسردگى. )مهايش نقش ، أتثري آم1384(. حمتشمى، مجيله، 35) )
 روان(.(

 كاربرد آموزش در روانشناسى، انتشارات رشد.(  1385(. اپشا شريفى حسن، 36) )

 ، رابطه اميان و سالمت روان، سخنراىن.(1386(. بوالرى، جعفر، 37) )

 1386(. ملك حممدى، جميد به نقل از سايت آفتاب آذرماه 38) )

 .39افسردگى، اميان و دين، سومني مهايش  1387بواهلرى، جعفر، 

 .(1387روانپزشكى فرهنگى اجتماعى خرداد، 

 ت ذوقى تربيز(. ترمجه پورافكارى، انتشارا3، خالصه روانپزشكى جلد 1384(. كاپالن و سادوك، 40) )
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 هاى پيامرب اسالم )ص(مني اسالمى و آموزهآداب زانشوىي و هبداشت نسل در فرا

 ،1171، زهرا عابديىن1170، دكرت امحد كچوىي1169هدى امحرى طهران

1174، حممد نوروزى1173، مرمي جافراين1172زكيه السادات هاىن
 

ساز عنوان اكمل و امّت اداين اهلى توجه خاصى به هبداشت و سالمت جامعه مبذول داشته است. آيني انساناسالم به
اسالم مهواره اصالح و سامل بودن نسل را مورد توجه قرار داده و از آجنا كه اساس تشكيل خانواده در اسالم بر حفظ 

هاى الزم را در مراحل خمتلف بكار برده است. ، متام مراقبتشده، اسالم براى اپكى نسلو بقاى نسل سامل هناده

                                                           
 (. مربى، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.1)  1169

Email: ahmari 9299@ yahoo. com 
 (. استاديار، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.2)  1170
 (. مربى، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.3)  1171
 (. كارشناس گزينش دانشگاه علوم پزشكى قم.4)  1172
 (. كارشناس امور هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.5)  1173
 (. كارشناس امور فرهنگى دانشكده پرستارى مامايى.6)  1174



فرمايد:" يكى از آايت لطف اهلى آن است كه براى مشا از جنس خوداتن مى 21پروردگار در قرآن كرمي سوره روم آيه 
در اين امر براى جفىت آفريد كه در برابر او آرامش ايفته و ابهم انس بگرييد و ميان مشا رافت و مهرابىن برقرار منود و 

 انديشند ادله علم و حكمت حق آشكار است".آهنا كه مى

هاى جسمى و روحى قبل آيني حيات خبش اسالم به متام ابعاد از امر ازدواج و پيوند مقدس زانشوىي گرفته ات مراقبت
لدين به فرزندان ابشد كه صفات از وااز تشكيل نطفه، دوران ابردارى و شريدهى توجه كرده است، زيرا معتقد مى

فرمايد:" اگر از بدكاران هركه را ابقى گذارى، مى 27شود. در اين رابطه خداى متعال در سوره نوح آيه منتقل مى
 كنند و فرزندى هم جزء بدكار و كافر از آانن به ظهور منىبندگان اپك اب اميانت را گمراه مى

______________________________ 
 ات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.(. مرىب، عضو هي1)

 

Email: ahmari 9299@ yahoo. com 

 (. استاداير، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.2)

 (. مرىب، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.3)

 (. كارشناس گزينش دانشگاه علوم پزشكى قم.4)

 (. كارشناس امور هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.5)

 (. كارشناس امور فرهنگى دانشكده پرستارى ماماىي.6)
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از جانب حضرت زكراي آمده است:" پروردگارا فرزندى صاحل به من عطا كن كه او  6رسد. و اي در سوره مرمي آيه 
 فرما". وارث من و مهه آل يعقوب ابشد و تو اى خدا او را وارثى پسنديده و صاحل مقرر

الزم به ذكر است، اسالم توجه خاصى به پيدايش نسل شايسته داشته است كه در آايت و رواايت متعدد اين آغاز 
نسل را در اختيار مادر قرار داده است، چنانچه در مورد تولد حضرت زهرا )س( كه پيامرب از خدا مسألت منود و 

 ايشان است به پيامرب هديه منود.اى چون ايشان را كه نسل متام ائمه از خداوند ميوه



دهد. اسالم جهت بوجود آمدن نسلى مكتب اسالم امهيت واالىي به تشكيل خانواده و اجياد حميطى مهراه اب آرامش مى
منايد و امهيت مهسرگزيىن را به جهت داشنت فرزند صاحل سامل، افراد را تشويق به ازدواج مناسب و تشكيل خانواده مى

فرمايند:" هنگام ازدواج ببينيد خود را كجا قرار كه امام صادق )ع( در روايىت مىطورىدهد. بهر مىمورد اتكيد قرا
كنيد. هبرتين زانن آاننند كه منسوب به اصل و نسب شايسته بوده و از دهيد و چه كسى را شريك زندگى خود مىمى

هاى خود حمل مناسب انتخاب كنيد و :" براى نطفهفرماينداخالقى نيكو برخوردار ابشند". و اي پيامرب اكرم )ص( مى
فرمايند" بنگر فرزند خود را كجا قرار شأن خود زن بگرييد و به آهنا زن بدهيد". و اي ايشان مىاز اشخاص هم

گذارد." پيامرب اكرم )ص( در كنار اين امر تربيت فرزندان صاحل را از دهى، بدرسىت كه خون اتثري خود را مىمى
عنوان اپيه و سبك زندگى مورد استفاده قرار ن وظايف زانن دانسته و اين شيوه را از آغاز تشكيل خانواده بهتريمهم

 دهد.مى

در اين رابطه رواايت متعددى به جهت داشنت فرزند صاحل در كتاب و سنت اسالم درج شده است. من مجله از 
د صاحل است". حال به جهت داشنت فرزندى حضرت صادق )ع( روايت است كه" از سعادت انسان داشنت فرزن

صاحل ابيسىت به مقدمات قبل از تشكيل نسل نيز دقت كاىف مبذول داشت. تشكيل نطفه جنني اولني زيربناى وجودى 
يك انسان است. لذا در رواايت بسيارى به رعايت شئون هبداشىت و اخالقى در آن سفارش شده است. بطور مثال 

 هنى از
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جمامعت در شبهاى اول، نيمه و آخر ماه )به استثناى شب اول ماه مبارك رمضان(، شب قبل از مسافرت، شب عيد 
قرابن، شب عيد غدير و مهچنني نزديكى بني طلوع فجر ات طلوع آفتاب، بني غروب آفتاب ات مغرب، بني اذان و اقامه 

لياىل جمامعت و نزديكى ممدوح مشرده شده است كه عبارتند از شبهاى دوشنبه، نيز هنى شده است. در بعضى اايم و 
ابشد. در روايىت از حضرت رسول اكرم )ص( آمده هر ماه مى 11، 12، 13شنبه و مجعه و اايم تشريق كه سه

د" است" شب دوشنبه اب مهسرت مهبسرت شو كه فرزندت حافظ كتاب و راضى به آنچه خدا به او داده خواهد ش
مهچنني جمامعت در بعضى مكاهنا مانند زير آمسان، پشت ابم و مقابل آفتاب هنى گشته است. از مجله مسايلى كه 

ابشد. بر طبق روايت رسيده به هنگام تشكيل نطفه جنني امهيت دارد، توجه به بيان ذكر" بسم اّلّل الرمحن الرحيم" مى
تشكيل نطفه و دوران ابردارى، امرى مكروه مشرده شده است. در ميان نياوردن انم پروردگار به هنگام نزديكى در 

روايىت امام صادق )ع( فرمودند:" ذكر خداوند و گفنت بسم اّلّل الرمحن الرحيم به هنگام نزديكى در هنگام تشكيل 
م )ص( كند". و اي از پيامرب اكر نطفه و دوران محل، سبب حب اهل بيت و ترك آن، اجياد بغض و كينه به آانن مى

فرمايند:" آميزش ابيد اب مقدمه و أتمل صورت گريد و مانند كار پرندگان اب تعجيل نباشد". و اي از نقل است كه مى
اى در ااتق نباشد و عمل خواهيد، در هنگام آميزش، بچهامام صادق )ع( روايت است كه اگر فرزندى زانكار منى

 خداوند طلب فرزندى اب تقوا، پربركت و سامل مناييد. آميزش در مكاىن پوشيده و مستور صورت گريد و از



عقاد حضرت ل از انص( قبدر مورد ادعيه و اعمال زمان تشكيل نطفه نيز رواايتى موجود است. حضرت رسول اكرم )
ود. اين مساىن بآائده زهرا )س(، چهل شب مشغول عبادت بودند و چهل روز روزه گرفتند و آخرين افطار حضرت م

دين حىت ذيه والدن تغدهد كه حالل و طيب بو كوين حضرت عيسى )ع( نيز صادق بود. اين امر نشان مىقضيه در ت
ابشد. اسالم ىز اين منمرت اكقبل از خلقت جنني در سالمت او اتثري دارد. اتثري آرامش و سالمت روحى والدين نيز  

 فكر فرد بسيار اتكيد دارد كه زن و مرد در حني مباشرت براى تشكيل فرزند در
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امر خود در  ند. اينني كنديگرى نبوده و فقط ذكر، ايد خدا و حمبت اهل بيت را از مهان ابتداى تكوين نطفه عج
 داشنت فرزندى اپك و سامل و نسلى طاهر نقش اساسى دارد.

ابقت دارد. لذا نيز مط م روزابشد كه اب عليار مىآداب زانشوىي و تشكيل نطفه در رواايت، احاديث و آايت قرآن بس
ود به ارتقاء ست كه خااشته دمطالعه حاضر اب برگرفنت از كتب و مقاالت معترب سعى بر نگريسنت جامع به اين آداب 

 منايد.سالمت خانواده و غىن منودن علم كمك شاايىن مى
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 بيىن و نگرش مذهىب در دانشجواين دانشگاه اصفهانبررسى مقدماتى رابطه خوش

1176، مهرى هنداينپور1175عاطفه حريت
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 چكيده:

كند. در اين بيىن و نگرش مذهىب دانشجواين دخرت و پسر دانشگاه اصفهان را بررسى مىرابطه بني خوشاين حتقيق 
بيىن و پرسشنامه نگرش سنج مذهىب ( براى سنجش ميزان خوشLOT -Rايىب زندگى)پژوهش از پرسشنامه جهت

اى گريى خوشهروش منونهپسر( بوده كه به  30دخرت و  30دانشجو ) 60استفاده شده است منونه اين حتقيق 
 نتايج، مورد ارزايىب قرار گرفت. tانتخاب شد و اب ا ستفاده از روشهاى آمارى مهبستگى و آزمون

بيىن ارتباط دارد اي خري. نتايج اين هدف از اين حتقيق بررسى اين موضوع بوده است كه آاي نگرش مذهىب اب خوش
وجود  0 /31ش مذهىب در دانشجواين دخرت و پسر مهبستگى بيىن و نگر پژوهش نشان داد كه بني ميزان خوش

 معنادار بود. 0 /01داشت كه در سطح 

 فرضيه اصلى اين پژوهش أتييد، و بني دو متغري رابطه مثبت و معنادارى را نشان داد.

 ميزان نگرش بيىن و مهچننيها به اين نتيجه رسيدمي كه تفاوت معنادارى در ميزان خوشمهچنني در آزمون ساير فرضيه
 مذهىب در دانشجواين دخرت و پسر وجود ندارد.

در بررسى فرضيه ديگر اين پژوهش مشخص شد بني ميزان خود پنداره مذهىب و نظر ديگران راجع به فرد در 
طور كلى بني اى مشاهده نشد. وىل بهدانشجواين پسر، رابطه معنادار وجود دارد كه در دانشجواين دخرت چنني رابطه

 به دست آمد. 0 /18دو متغري مهبستگى  اين

 هاى كليدى:واژه

 بيىن، خود پنداره مذهىب.نگرش مذهىب، خوش

______________________________ 
 (. كارشناس ارشد مشاوره خانواده.1)

 

Email: a- heyrat@ yahoo. com 

 (. كارشناس ارشد مديريت آموزشى.2)
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 مقدمه:

وره ضر را دصر حاعامروزه مطالعات مذهىب در روانشناسى در سطح جهان رو به افزايش است. و شايد بتوان 
انگون به ميزان رهاى گو  فشاهاى مذهىب و سالمت روان و مقابله ابابزنگرى به دين دانست. حتقيقات خمتلف در زمينه

ر ندگى انسان منتشز آن در  اربردكتاب و جمله در زمينه دين و ك  طورى كه امروزه دههااى افزايش ايفته بهقابل مالحظه
ن وان انسار نشناسان، (. شايسته است در اين ميان روانشناسان مسلمان مهپاى ساير روا1998شده است )بوكف، 

 كنند.  عرضه را از ديدگاه آايت و رواايت مكشوف منايند و راه رسيدن به سالمت روان را به مهگان

برد و به جاى آن به او آرامش خاطر دهلره و نگراىن انسان نسبت به رفتار جهان اطراف را از بني مى اميان ديىن،
خبشد و اين خباطر آن است كه هر انساىن حتت أتثري نظام ارزشى خاص كه انشى از فرهنگ حاكم بر جامعه است مى

مهيت نقش دين در زندگى بشر و طرح (. عالوه بر ا1372دهد )شرىف، ابورهاى خود را نسبت به جهان شكل مى
اى جديد حتت عنوان شاخههاى ديىن است بهانديشى كه آن هم از توصيهآن در مباحث روانشناسى، توجه به مثبت

روانشناس  1177عنوان روانشناسى مثبت بسيار مورد أتكيد است. روانشناسى مثبت اولني ابر توسط مارتني سليگمن
كه يكى از حمورهاى مهم روانشناسى « شدهبيىن آموختهخوش»پردازى معروف آمريكاىي مطرح شد. سليگمن در نظريه

مثبت است معتقد است كه اكنون هنگام آن رسيده كه به جاى أتكيد بر عواطف منفى عواطف مثبت را در ايبيم و 
 (.1384بيابيم )كالنرتى، انميد راهى « زندگى خود»براى حتقق آنچه كه ارسطو 

شده در روانشناسى مثبت است كه در بيىن و اميد سومني رويكرد مهم پژوهشى مطرحخوش 1178بنا به گفته كارآلن
 حتقيق حاضر سعى بر آن دارمي ات ارتباط آن را اب ابورها و نگرش مذهىب افراد بسنجيم.

______________________________ 
(1.)M .Seligman  

(2.)K .Alen  
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ست كه د خدا اه وجو هاىي در عمل است كه نوعى كشش عاطفى دروىن بنگرش مذهىب، جمموعه ابورها و طرز تلقى
 (.1372ميل دارد در ارتباط اب آن مباند )پورافكارى، 

هاى اجتماعى مهواره مورد توجه روانشناسان بوده و به ويژه در سه دهه اخري پژوهش -عنوان يك پديده رواىنمذهب به
هاى آليس هاى مذهب در أتمني سالمت روان صورت گرفته پژوهشمتعددى در مورد بررسى چگونگى كنش
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(. در اعتقادات مذهىب افزون بر 1380(، از مجله اين كوششها است )هادى هبرامى، 1980(، برلني )1980)
گريى كلى زندگى او ها و وظايف او را در قبال ديگران روشن ساخته و جهتتنظيم رابطه انسان اب خويشنت مسئوليت

كند. به علت امهيت اين دو مقوله در اين پژوهش سعى بر اين است كه ارتباط بيىن وى را مشخص مىو نوع جهان
ورد بررسى قرار گريد و برخى از مطالب وارد شده در متون ديىن در اين زمينه مورد حبث بيىن اب نگرش مذهىب مخوش

 قرار گريد.

بني كساىن معناى انتظار پيامدهاى مثبت است و افراد خوشهاى ابرز شخصيىت است بهبيىن كه يكى از ويژگىخوش
ريزى و متركز بر كنند و معموال داراى برانمههستند كه از راهكارهاى متفاوتى در كنار آمدن اب مشكالت استفاده مى

 (.1992انديشند )كارور، بيىن مىاى روشن اب واقعروى اهداف شخصى هستند و اغلب فقط به پريوزى و آينده

از طرف ديگر افراد مذهىب نيز اب پريوى از آيني ديىن خويش و اعتقاد به وجود خداوند و شناخت صفات او از مجله 
كنند و در سبت به او و نسبت به مردم ديگر اب خوش بيىن و حسن ظن بيشرتى برخورد مىرمحت و فضلش ن

بيىن هاى خمتلف در أتثري خوشكنند. اب توجه به امهيت ايفتهبينانه عمل مىاى منطقى و واقعروايروىي اب مسائل به گونه
رو اى دارد. ازاينن و نگرش مذهىب جايگاه ويژهبيىن ارتباط دارد ديدر زندگى انسان، از بني عوامل خمتلفى كه اب خوش

بيىن بتوان در اين پژوهش ضمن بررسى اين دو موضوع، سعى شده ات اب مشخص منودن عوامل مرتبط اب خوش
 بيىن در بني مردم را فراهم كرد.هاى شناساىي عوامل مؤثر و اقدام جهت افزايش روحيه خوشزمينه
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بيىن دانشجواين دانشگاه اصفهان بوده بدين ترتيب هدف اصلى از اين پژوهش تعيني رابطه نگرش مذهىب اب خوش
بيىن و نگرش مذهىب است. به بيان ديگر هدف از اجنام اين پژوهش اپسخ به اين سؤال است كه آاي بني ميزان خوش

 اى وجود دارد؟دانشجواين رابطه

 شود:ير بررسى مىدر اين پژوهش سؤاالت ز 

 بيىن دانشجواين پسر و دخرت دانشگاه اصفهان تفاوت معنادار وجود دارد؟آاي بني ميزان خوش

 آاي بني ميزان نگرش مذهىب بني دانشجواين دخرت و پسر دانشگاه اصفهان تفاوت معنادار وجود دارد؟

 دخرت ارتباط معىن دار وجود دارد؟آاي بني خود پنداره مذهىب اب نظر ديگران راجع به فرد در دانشجواين 

 دار وجود دارد؟آاي بني خود پنداره مذهىب اب نظر ديگران راجع به فرد در دانشجواين پسر ارتباط معىن



نادار در دو  فاوت معتررسى ابشد مهچنني براى بروش حتقيق حاضر، اب توجه به اهداف و سؤاهلاى حتقيق مهبستگى مى
 .اى بوده استهبيىن روش پژوهش، مقايس نگرش مذهىب و هم در متغري خوشگروه دخرت و پسر هم در متغري

 جامعه آمارى:

ر مقطع كارشناسى دبه بعد  82جامعه آمارى در اين پژوهش دانشجواين دخرت و پسر دانشگاه اصفهان ورودى 
 شوند.دانشجوى شبانه را شامل مى 3831دانشجوى روزانه و  3906هستند كه 

 العات و ابزار پژوهش:آورى اطروش مجع

استفاده شده كه به شكل  1179(  R-LOTبراى سنجش ميزان خوشبيىن از آزمون جهت گريى زندگى)
توسط  1994بيىن ساخته شده و در سال توسط كارور و اسپري براى سنجش خوش 1985در سال  LOTاوليه

 سازندگان

______________________________ 
(1.)life orientation test revised (LOT -R ) 
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(. در 2004)كندى و مهكاران  را براى آن حماسبه كردند 0 /78اصلى به مهراه برجيز به روش آلفاى كرونباخ اپايىي 
زمون سازندگان آتوسط  آزماىي وابرهفرم ژاپىن اين آزمون نيز مهساىن قابل قبوىل براى آن به دست آمد. اپايىي به روش د

نفس بني  اب و عزتاضطر  سازه در جهت شواهد واگرا و مهگرا را اب آزموهناىگزارش شده است. آهنا رواىي  0 /79
ت كه چهار سؤال سؤال اس 10( داراى LOT -Rاسبه كردند. آزمون جتديد نظر شده)حم -0 /35ات  0 /54

 0 -4ت از گريد. بقيه سؤاالت مطابق نردابن ليكر علق منىاى به آهنا ت( جنبه پراكندگى داشته و منره2 -6 -5 -8)
 شود.اى گذارى مىاى منرهدر يك مقياس پنج درجه

 .متغري است 0 -24شود بنابراين منره هر فرد بني گذارى مىبه صورت معكوس منره 9و  7و  3سؤاهلاى 

حتت  1380سال  ىن درسعود آذرابجيااى كه توسط ممهچنني در اين پژوهش براى سنجش نگرش مذهىب از پرسشنامه
 ىي آن حماسبه شده است.براى اپاي 0 /78مهني عنوان ساخته شده استفاده گرديده است كه ضريب آلفاى كرونباخ 

( و آايت 1950( و آلپورت )1353براى طراحى اين پرسشنامه اب توجه به زمينه فرهنگى كشور از پرسشنامه گلريز )
سوال از آن مورد اتييد  44سوال بوده كه هنايتا  50شده است. اين پرسشنامه در ابتدا و رواايت اسالمى استفاده 
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( اعتقاد به نبوت و 3( اعتقاد به توحيد 2( اعتقاد به دين 1قرار گرفته است سؤاالت پرسشنامه براساس چهار حمور 
كيفى )از كامال خمالفم ات كامال   ابشد به منظور در نظر گرفنت جنبه كمى پرسشها پنج مقياس( اعتقاد به معاد مى4

« دانيدآاي مشا خود را فردى مذهىب مى»موافقم( طراحى گرديده است. در ضمن دو سؤال اپايىن پرسشنامه حتت عنوان 
 سنجد.رواىي مهزمان اين پرسشنامه را مى« دانندآاي دوستانتان مشا را فردى مذهىب مى»و 

 روش اجرا:

- LOTاز پرسشنامه نگرش سنج مذهىب به مهراه يك پرسشنامه سنجش خوشبيىن) بعد از انتخاب منونه يك نسخه
Rشد و پس از ارائه توضيحات الزم از قبيل حمرمانه ماندن اپسخها و صداقت ( به صورت انفرادى به افراد داده مى

 در اپسخگوىي
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ها را پر كنند و پس از استخراج نتايج اب استفاده از انمهد كه پرسششدقيقه به افراد فرصت داده مى 20حدود 
 مورد حتليل قرار گرفت. SPSSافزارنرم

روشهاى آمارى: براى بررسى رابطه خوشبيىن و نگرش مذهىب از ضريب مهبستگى پريسون استفاده شد. مهچنني از 
ها از جداول توزيع فراواىن و آمار توصيفى استفاده  براى مقايسه متغريها استفاده گرديد. براى منايش داده Tآزمون

 استفاده گرديد. 13SPSSافزار كردمي. جهت جتزيه و حتليل اطالعات هم از نرم

 ارائه شده است. 1بيىن دانشجواين دخرت و پسر در جدول مشاره نتايج: ميانگني و احنراف معيار خوش

 ر دانشجواين پسر و دخرتبيىن د: آمارهاى توصيفى مقياس خوش1جدول مشاره 

و در دانشجواين  16 /47بيىن در دانشجواين پسر توان نتيجه گرفت كه: ميانگني خوش، مى1اب كمك جدول مشاره 
 2 /52و در دانشجواين دخرت  1 /87است. مهچنني ميزان پراكندگى منرات در دانشجواين پسر  16 /87دخرت 

 بيىن است.دخرتان در مقياس خوش ى تغيريات بيشرتى دراست كه بيانگر دامنه
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 : آمارهاى توصيفى مقياس نگرش مذهىب در دانشجواين پسر و دخرت2جدول مشاره 

و در  150 /47توان نتيجه گرفت كه: ميانگني نگرش مذهىب در دانشجواين پسر ، مى2اب كمك جدول مشاره 
و در دانشجواين دخرت  25 /31. و ميزان پراكندگى منرات در دانشجواين پسر است 151 /47دانشجواين دخرت 

 ابشد.است كه اين مقدار در پسران بيشرت مى 23 /13



 بيىن و نگرش مذهىب: مهبستگى بني خوش3جدول مشاره 

 0 /31بيىن و نگرش مذهىب، توان نتيجه گرفت كه: ضريب مهبستگى بني خوشمى 3اب استفاده از جدول مشاره 
ارتباط مستقيم و معنادار است، درنتيجه فرض صفر و فرض حتقيق  0 /01است كه اب توجه به سطح معنادارى 

 ى معنادارى وجود دارد.بيىن و نگرش مذهىب رابطهشود يعىن بني ميزان خوشپذيرفته مى
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 شجواين پسر و دخرتبيىن دانمنرات خوش t: آزمون4جدول مشاره 

بيىن در به دست آمده از مقايسه ميزان خوش tتوان نتيجه گرفت كه: اب در نظر گرفنتمى 4اب استفاده از جدول مشاره 
توان گفت كه ميان شود. يعىن مىفرض صفر أتييد و فرض حتقيق رد مى 0 /49دخرتان و پسران اب سطح معنادارى 

 ن تفاوت معنادارى وجود ندارد.بيىن در دخرتان و پسراميزان خوش

 منرات نگرش مذهىب دانشجواين پسر و دخرت t: آزمون5جدول مشاره 

به دست آمده از مقايسه ميزان نگرش مذهىب  tتوان نتيجه گرفت كه: اب در نظر گرفنتمى 5اب استفاده از جدول مشاره 
توان گفت كه ميان شود. يعىن مىق رد مىفرض صفر أتييد و فرض حتقي 1در دخرتان و پسران اب سطح معنادارى 

 ميزان نگرش مذهىب در دخرتان و پسران تفاوت معنادارى وجود ندارد.

 47، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 : مهبستگى بني خود پنداره مذهىب و نظر ديگران راجع به فرد دانشجواين پسر6جدول مشاره 

كه: ضريب مهبستگى پريسون بني خود پندارى مذهىب نظر ديگران راجع   توان نتيجه گرفتمى 6اب كمك جدول مشاره 
، اين مهبستگى معنادار است و درنتيجه 0 /007است كه اب توجه به سطح معنادارى  0 /48به خرد در پسران 

تباط شود. يعىن بني خودپنداره مذهىب اب نظر ديگران راجع به فرد در پسران ار فرض صفر رد و فرض پژوهش اتييد مى
 وجود دارد.

 : مهبستگى بني خودپنداره مذهىب و نظر ديگران راجع به فرد در دانشجواين دخرت7جدول مشاره 

توان نتيجه گرفت كه: ضريب مهبستگى پريسون بني خود پنداره مذهىب اب نظر ديگران مى 7اب استفاده از جدول مشاره 
( اين مهبستگى 0 /05( 0 /76) 0 /76معنادارى است كه اب توجه به سطح  0 /05راجع به فرد در دخرتان 

 معنادار نيست و درنتيجه فرض صفر أتييد و
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شود. يعىن بني خودپنداره مذهىب اب نظر ديگران راجع به فرد در دخرتان ارتباط معنادار وجود فرض پژوهش رد مى
 ندارد.

 پندارى مذهىب اب نظر ديگران راجع به فرد در دانشجواين پسر و دخرت: مهبستگى بني خود 8جدول مشاره 

توان نتيجه گرفت كه: ضريب مهبستگى پريسون بني خودپنداره مذهىب اب نظر ديگران راجع مى 8اب كمك جدول مشاره 
ار است اين مهبستگى معناد 0 /15است كه اب توجه به سطح معنادارى  0 /18به فرد در دانشجواين دخرت و پسر 

شود. يعىن بني خودپنداره مذهىب اب نظر ديگران راجع به فرد ارتباط و درنتيجه فرض صفر رد و فرض حتقيق پذيرفته مى
 معنادار وجود دارد.

 ها و نتايج:حبث و بررسى ايفته

ذهىب بيىن و نگرش متوان نتيجه گرفت كه طبق فرضيه اصلى پژوهش بني خوشاب مطالعه جدوهلاى فصل چهارم، مى
كننده يكديگر بيىنتوان بني آهنا رابطه معنادارى ايفت بدين معنا كه، اين دو متغري پيشمهبستگى وجود دارد و مى

فرضيه فرعى هم داشت كه فرضيه اول و دوم و سوم آن رد و فرضيه چهارم أتييد   4هستند. مهچنني اين پژوهش 
 گرديد.

بيىن و نگرش مذهىب بني دانشجواين دخرت و پسر معنادارى در خوشنتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه تفاوت 
اى اب اين دو متغري نداشته است. درابره دو فرضيه فرعى آخر ابيد گفت در وجود ندارد درنتيجه جنسيت رابطه

 ط دردانشجواين دخرت ارتباط معنادارى بني خودپنداره مذهىب و نظر ديگران راجع به فرد حاصل نشد وىل اين ارتبا
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كنند ديگران آهنا را گونه استنباط منود كه پسران مهان قدر كه فكر مىدار شد كه شايد بتوان ايندانشجواين پسر معىن
ا كه دخرتان برداشت ديگران راجع به خود ر كنند درحاىلدانند خود را فردى مذهىب اي غري مذهىب برآورد مىمذهىب مى

 دانند.اب نظر خويش انمهاهنگ مى

هاىي است كه در زمينه مذهب و نگرشهاى مذهىب صورت گرفته است. براى مثال اين نتايج در راستاى اكثر پژوهش
دهنده أتثري نگرش ارزايىب كرده است كه نشان -0 /4( مهبستگى نگرش مذهىب و اضطراب را 1378پور )يزداىن

 مذهىب در كاهش اضطراب است.



اى از ابيدها توان نظامى از اعتقادات دانست كه در خدمت معناخبشى به زندگى است و جمموعهرا كه مذهب را مىچ
رود و قادر است در مشار مىهاى رواىن بهگاهايست كه از موثرترين تكيهو نبايدها و ارزشهاى اختصاصى و تعميم ايفته

 (.1380معناىي جنات دهد )هبرامى، رد را از تعليق و ىبهاى تبيىن، فگاهشرايط خاص اب فراهم سازى تكيه

كشور ارواپىي اجنام داده   14( در 1990البته مذهب فقط حمدود به اسالم نيست بلكه طبق حتقيقاتى كه اينگلهارت )
روند، % كساىن كه اصال به كليسا منى77روند در مقايسه اب ابر به كليسا مىاى يك% كساىن كه هفته85است 

( درايفت كه گزارشهاى افراد از احساس نزديكى 1989كردند. مهچنني پولنر )ساس رضايت بيشرتى از زندگى مىاح
(. هرچند حتقيقات 1383% اب شادى و رضايت از زندگى داشته است )آرگايل، مهكاران، 16اب خداوند مهبستگى 

و رضايت از زندگى و مهچنني سالمت  ديىن در سطح ايران و جهان به خصوص در زمينه أتثري مذهب بر شادكامى
 گريى داشته است.جسمى و هبداشت رواىن، افزايش چشم

پژوهش حاضر گامى در تبيني مواضع فوق است ات مشخص كند افرادى كه اميان واقعى دارند در برخورد اب مسائل 
تباط بني خود و ديگران را مثبت كنند و حوادث و امور پريامون خود و ار ترى اختاذ مىبينانهخمتلف زندگى نگرش خوش

بني هستند و از زندگى خود رضايت بيشرتى كنند؛ مهچنني به خالق خود اميدوار و نسبت به او خوشارزايىب مى
 دارند.
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داوند رابطه گويد ميان ما و خاين نكته جالب است كه ويليام جيمز فيلسوف آمريكاىي در اين زمينه هم مى
انگسستىن وجود دارد كه اگر ما خود را حتت اشراف خداوند درآورمي و تسليم او شومي متام آمال و آرزوهاميان حمقق 

هاى سطحى و توانند آرامش ژرفاى آن را برهم زنند دگرگوىنطور كه امواج خروشان اقيانوس منىخواهد شد و مهان
زند. )آرگايل، ترمجه اانركى و مهكاران، عميقا به خدا معتقد است را برهم منىموقت زندگى، آرامش دروىن انساىن را كه 

1383.) 
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 شناسى و اپتومرتىقرآن، روان

1180فريبا امحدى
 

 چكيده:

 مقدمه و اهداف:

ور در جهان نرنگ و  ين مههما چشم است كه بدون آن امكان رويت ايكى از روشنرتين و بزرگرتين نعمتهاى اهلى بر 
صريت عامل اصلى ب شود. نور نيز عالوه بر چشم% از اطالعات ما توسط آن كسب مى70متصور نبود و بيش از 

ى به منايش يل، براور مجو بينائيست. از زيباترين و جذابرتين تواانئيهاى چشم، امكان ديد رنگ است كه آن مص
 شود كه اتثري رنگشى مىجنا انآآوردن لطافتها و زيبائيهاى آفرينشش آن را مبا ارزاىن داشت. منشأ امهيت رنگ از در 

قاله عالوه بر ر اين مكند. دبر ما به صورت غري ارادى بوده و مستقل از نژاد، جنسيت و اي حميط اجتماعى عمل مى
نگى ارائه شده و كورر  ن رنگيزيك نور، بينائى رنگ و حنوه ديدعنوان يك اپتومرتيست اطالعاتى راجع به فاينكه به

ان ما ججسم و  ر روىباست اب استخراج آايت قرآىن اي احاديث مربوط به رنگ از اتثريات شگرف رواىن رنگها 
ه ت كرمينايت به آايعى و اب شناس اى امجاىل درابره اتثري رنگها اب توجه به علم روز روانسخن به ميان آمده و مقايسه

 اجنام شده است.

                                                           
 (. مدرس دانشگاه و كارشناس ارشد فلسفه اخالق.1)  1180

Email: faribaahmadyopt@ yahoo. com 



 ها:روش بررسى: نتايج و ايفته

آورى را درابره اتثريات روانشناخىت مطالعه آايت قرآىن و احاديث در زمينه رنگها بسيار جذاب بوده و نتايج شگفت
دهد. رنگ سبز رنگ رضايت، آرامش و اميدوارى، رشد و پيشرفت رواىن است و در درمان بيخواىب و آهنا نشان مى

هاست كه اب صفت هبجت آور معرىف خستگى موثر است. اكثر آايت مربوط به رنگ سبز درابره گياهان و سبزه
 اند.شده

______________________________ 
 (. مدرس دانشگاه و كارشناس ارشد فلسفه اخالق.1)

 

Email: faribaahmadyopt@ yahoo. com 
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كند. داراى  رنگ ختيل و بروز خويشنت است كه رنگ پرقدرت طبيعت بوده و حس ارتفاع و ژرفا را تداعى مى آىب
اى مشخص معناى اميان و فضاى اليتناهى روح است در معمارى اسالمى رنگ فريوزهكاراكرت اسرارآميزى بوده و به

 ت.هاى مسيحى آىب آمساىن اساست و لباس حضرت مرمي و مسيح در نقاشى

قرمز مسبل حيات و مرگ، حمرك و بيانگر هيجان و شورش و جنگ است. در غذا حمرك اشتهاست، ابعث حتريك 
ايبد. پوشيدن شود، فشار خون را ابال برده و متايالت و احساسات محله آميز در جماورت آن افزايش مىشديد مى

 لباس قرمز از نظر تعاليم اسالمى مكروه است.

اى نوراىن دور سر و هيكل مقدسني آل و فلسفى است. هالهو آگاهى است. رنگى روحاىن، ايدهزرد مسبل نور، هوش 
شود. آزمايشات پسيكولوژيك اثبت كرده كه اين رنگ ابعث نشاط و شادى است و در آيه در متاثيل مذهىب ديده مى

ا بَ َقَرٌة َصْفراُء فاِقٌع َلْوهُنا َتُسرُّ النَّاظِ  سوره بقره 65 به آن اشاره شده است. مسبل ارتباط اب ديگران و اداره پست  رِيَن()ِإهنَّ
 است.

 سياه: رنگى سنگني، وحشتناك، مايه غم، نشانه عزادارى و افسردگى و مرگ است.

پوشيدن لباس سياه در اسالم مكروه است مگر در موارد اندر. در بسيارى از ملل و اقوام رنگ عزا بوده است. 
 رسند.هاى سياه از سفيد بسيار سنگينرت به نظر مىبيشرت در معرض تصادف بوده و مچدانهاى سياه اتومبيل



كند. پوشيدن لباس به رنگ سفيد ها را دور مىكش است، پشهآاليشى بوده، ميكربسفيد: رنگ اپكى و ىب
 ابشد.هاى اول رنگ در اسالم مىمستحب و جزو انتخاب

 گريى:حبث و نتيجه

شناسى و اپتومرتى ايت كرميه و احاديث متربكه صدها سال پيش از اجياد علوم مدرن و روز روانشود كه آمشخص مى
ها آگاه منوده و اب احكام استحباب رنگى و اي كراهت آن شناخىت رنگچگونه اب درايت و زيبائى ما را از اتثريات روان

دارد. بررسى اثرات رب بعضى ديگر از آهنا ابز مىما را به استفاده از اتثريات مفيد آهنا تشويق و اي از اتثريات خم
شناسى هاى معتربى كه درابره اين شاخه از علم اپتومرتى و روانها و كتابها اب مراجعه به تستشناخىت رنگروان

 نوشته شده است و مقايسه آهنا اب آايت
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منايد كه نه ها بر جسم و روان ما بر اين نكته مهم نيز اتكيد مىثريات شگرف رنگو احاديث عالوه بر روشن منودن ات
كه منابع دسرتسى ما به علوم  هاى واقعى دين و علم وجود ندارد، بلكه درصورتىتنها هيچ اختالف و تبايىن بني آموزه

 ابشند.سازگار مى شائبه و غرض ابشد كامال اين دو ابهمگوانگون و علوم ديىن و اخالقى درست و ىب

 پيشگفتار:

هاى ذاكران و ايدش دالرام قلبهاى عارفان است. به انم او كه زيباترين است، كه خبش لببه انم او، كه انمش زينت
دامن چگونه بگومي كلمات چقدر گنگند! براسىت كه او اّلّل است، كسى كه مهه واله اويند، مهه ترين است، منىاپك

ُيَسبُِّح ّللَِِّ ما ِف » نسان نيست كه حريان اوست. آمساهنا و زمني سرگردان اويند، مهه در تسبيح اويند.حريان اويند، تنها ا
ماواِت َو ما ِف اْْلَْرضِ  ها به ايد او گريبان اپره كند، غنچههر روز صبح خورشيد به خاطر او طلوع مى «.*السَّ

شوند، صداى مهه درايها از عشق او اين مهه طوفاىن و مواج مىخوانند، كنند، بلبالن براى او اين مهه زيبا مىمى
 گويد:شود. قرآن مىحيواانت تسبيح اوست، براى اوست كه از دل سنگهاى سخت آب جارى مى

افتند و از مهابت اوست كه از دل سنگها آب جارى از خشيت اوست كه بعضى سنگها از كوهها بر زمني مى
گونه رويند، زمني اينگونه سبز مىاوست كه اين مهه زيبايند، گياهان به خاطر اوست كه اينها به خاطر شود. ستارهمى

 گويد، آرى گلها و گياهان تسبيح زمني هستند.گونه ذكر مىكند، اينتسبيح مى

ماواِت َو اْْلَْرِض . نور اوست كه مهه چيز را زيبا كرده و مهه جا را پر منوده است.  ..اّللَُّ نُوُر السَّ

محد و سپاس خداوند تبارك و تعاىل را كه انسان را در زيباترين و نيكوترين صورهتا بيافريد. در برون او را مسجود ملك 
و فلك و عرش و فرش منود و گل سرسبد موجودات جهان امكان قرار داد. آمسان و زمني، كوهها و دشتها و درايها و  



درون، هنرمند صورتگرى كه او را در اتريكى رحم در ظلمات ثالث  گياهان و جانوران مهه را مسخر او منود و در
 ها و در معزلرتين پيچيدگىگانه رحم، شكم و مشيميه(، در زيباترين چهرههاى سه)اتريكى
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ا خلق منود هركدام اب رنگى، اب نقشى، اب شكلى و مهه اندامهاى مورد نياز او ر  )اخْلاِلُق اْلبارُِئ اْلُمَصّوُِر( ها نقاشى كرد.
( ها را قرار دادو اب هدف و مسئوليىت جدا و براى او چشم و آن را به شكاىف خوش و هيأتى  )أَ مَلْ جَنَْعْل َلُه َعْيَننْيِ

ه خمتل طبقه قرار داد كه اگر يكى متغري گردد امر ديد 7دلكش و رنگى مرغوب و طرزى حمبوب آفريد و از براى آن 
بيند جز شود و در سياهى و سپيدى كوچك آن صورت آمسان به اين عظمت و وسعت را قرار داد كه مهه چيز را مى

هاى اى حمكم و استخواىن قرار داد و اليهخود را. )ات بداند كه نبايد خودبني ابشد( و براى حفاظتش آن را در حمفظه
د و در آن احننا و شيىب قرار داد ات بتواند چشمه اشك در آن جارى بريوىن آن را حمكم منود و آن را مسطح خلق نكر 

جفن آفريد كه آن را از دود و گرد و ساير موذاين حمافظت منايد و جفن زيرين چون ساكن بود   2شود و براى آن 
هروقت از كوچكرت آفريد كه حدقه را نپوشاند و فضوالت چشم در آن جمتمع نگردد و آهنا را در اختيار او هناد ات 

ها كه هرگاه گشود و خوف ضرر و ها را زينت داد به مژهديدن جهان خسته شد، اب بسنت آهنا به خواب رود و جفن
چنانكه در وقت ابد شديد كه اب آن خاك و غبار ابشد دخول موذاين به چشم ابشد مژه آن را حمافظت منايد، هم

شود كه از عقب آن اى حاصل مىكديگر وصل منايند كه دريچهگشايند و مژه ابال و زير را به ياندكى چشم را مى
كنند و بني هر دو مژه ابال يك مژه در اپيني خلق فرمود ات موقع بسنت خوب بسته شوند و ابروها را بر ابالى نگاه مى

ر ابالى ها را بچنانكه موقع نور شديد آفتاب دستآهنا نگاشت ات از رسيدن نور اضاىف به چشم جلوگريى كند، هم
 ها را مثل موى سر رشد زايد ندارد ات انسان از بلندى آهنا متاذى نشود.دهيم و موهاى ابروان و مژهچشم قرار مى

شود عرق نيز در آن جارى شده چنانكه آب در شيار هنرها و جويبارها جارى مىهاىي قرار داد ات همو در پيشاىن چني
ابن كه آن را ر ابالى سر و مشرف به مهه اعضاء قرار داد ات مهچون ديدهو از ورودش به چشم مانع شود و چشم را د

 ترينترين و شريفدر ابال گذارند بر مهه چيز مشرف و بينا ابشد. بصري لطيف اين عضو را كه زيباترين و ظريف
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 درك هفت ميليون رنگ و سايه خمتلف منود و ... اعضاست اب اينكه قطرش از چند سانت بيشرت نيست قادر به

هاى هاى نويسندگان مكسور و زابنهاى بينندگان مبهوت، قلمهايش مغزهاى متفكران متحري، چشمدر مشارش نعمت
و پس از خلقت تسويه كرد مهه چيز را در جاى خود و به ميزان  «َخَلَق َفَسوَّى» فصيحان گنگ و خاموش است.

هاىي كه هركس از اين ميزان سركشى كند انقص شود و عضالت چشم كه مهچون نخ  )َو َوَضَع اْلِميزاَن( الزم قرار داد
اى )حىت نيم كشند نيز طبق اين قانون اگر به اندازه ذرهبني را به اراده انسان به اين سو و آن سو مىاين جام جهان



گردد و ممدوح شعرا و ادابست احول و معوج و انزيبا مىميليمرت( از مبداء خود تغيري مكان ايبند، چشمى كه مهاره 
 آيد.احنرافات چشم بوجود مى

در حال حاضر كه در خصوص رنگ از نظر اپتومرتى و روانشناسى و اب نگاهى به آايت قرآن و احاديث مقاله 
 گفتار ادىب و عرفاىن فوق الذكر را تقدمي منامي.نويسم مايلم پيشمى

 ه در نظر آيد!ات چه قبول افتد و چ

 مقدمه:

مهه رنگ و نور در هاى اهلى بر ما چشم است كه بدون آن امكان رويت اينترين نعمتترين و بزرگيكى از روشن
 شود.% از اطالعات ما توسط آن كسب مى70جهان متصور نبود و بيش از 

پس از « بلد»است كه در سوره مباركه چنان عزيز و اب ارزش انمند آننيز مى« كرميه»اين نعمت كه آن را در احاديث 
سوگندهاى فراوان به مكه و وجود مبارك نىب اعظم )ص( و حضرت ابراهيم و امساعيل )ع( در هنايت پس از 

آاي انسان گمان كرد كه كسى او را نديد اب اشاره مستقيم به چشم  «أَ َُيَْسُب َأْن ملَْ يَ َرُه َأَحدٌ » هاى دشوارسؤال
؟!أَ ملَْ » فرمايد:مى  آاي ما برايش دو چشم بينا خلق نكردمي؟ « جَنَْعْل لَُه َعْيَننْيِ

عالوه بر آن كلمه بصري و بصريت در بسيارى از آايت قرآن مورد استفاده قرار گرفته و يكى از امساى حسىن نيز اسم 
يٌع َبِصريٌ » معناى بيناستبه« بصري»مباركه   و اي اسم «*اّللََّ مسَِ
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ماواِت َو اْْلَْرضِ » مجاليه نور كه  و نور نيز عالوه بر چشم عامل اصلى بصريت و بينائى است. «اّللَُّ نُوُر السَّ

هاى چشم، امكان ديد رنگ است كه آن مصور مجيل، براى به منايش درآوردن ترين تواانئىاز زيباترين و جذاب
 ش آن را به ما ارزاىن داشت.هاى آفرينها و زيبائىلطافت

 اب صد هزار جلوه برون آمدى
 

 كه من اب صد هزار چشم متاشا كنم ترا

 

عنوان يك اپتومرتيست اطالعاتى راجع به فيزيك نور، بينائى رنگ و حنوه ديدن رنگ و  در اين مقاله عالوه بر اينكه به
ها بر روى كوررنگى ارائه شده است اب استخراج آايت قرآىن اي احاديث مربوط به رنگ از اتثريات شگرف رواىن رنگ



ها اب توجه به علم روز اىل به ميزان استطاعت درابره اتثري رنگاى امججسم و جان ما سخن به ميان آمده و مقايسه
 روانشناسى و اب عنايت به آايت كرميه اجنام شده است.

شناخىت آورى را درابره اتثريات روانها بسيار جذاب بوده و نتايج شگفتمطالعه آايت قرآىن و احاديث در زمينه رنگ
شود. رنگ سبز رنگ رضايت، آرامش و اميدوارى، رشد و پيشرفت اره مىاى از آن اشدهد كه به گوشهآهنا نشان مى

 خواىب و خستگى موثر است.رواىن است و در درمان ىب

اند. در سوره مباركه آور معرىف شدههاست كه اب صفت هبجتاكثر آايت مربوط به رنگ سبز درابره گياهان و سبزه
َرفْ َرٍف ُخْضٍر َو َعْبَقرِيٍّ ِحساٍن* فَِبَأيِّ آالِء  ُمتَِّكِئنَي َعلى ُخْضٌر َو ِإْسَترْبَقٌ عالَِيُهْم ثِياُب ُسنُدٍس » الرمحن آمده است:

هاى سبز، پس  كنند بر ابلشهاى روئى )ابالپوش( آهنا از حرير سبز هبشىت است و تكيه مىلباس «رَبُِّكما ُتَكذِّابنِ 
باس هبشتيان سبز است، البد براى اينكه در هنايت لذت و كنيد؟ رنگ لهاى خداوند را انكار مىكداميك از نعمت

آرامش ابشند و در حديث شريفى از پيامرب اكرم )ص( نيز نقل شده است: نگاه به خضراء )سبزه( و آب غم را زايل 
هاى سادات پوشيدن لباس به رنگ سبز است. امروزه مشخص شده است كه دانيد از نشانهچنانكه مىكند و هممى

هاى عمل رنگ كه در ااتقطورىشود بهبز موجب آرامش و رضايت خاطر است و ابعث كاهش اسرتس مىرنگ س
 وسايل و در و
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ديوار و حىت روپوش و ماسك جراحى و اي لباس و ملحفه بيماران به رنگ سبز اي آىب مايل به سبز است. چرا كه در 
كه هر حلظه امكان مورد اورژانس و حادثه انگوار است اين رنگ ابعث اجياد آرامش و رضايت آور  آن حميط دهلره

 شود.مى

كند. )به رنگ آىب رنگ ختيل و بروز خويشنت است و رنگ پرقدرت طبيعت بوده و حس ارتفاع و ژرفا را تداعى مى
راي كه در فاصله دورى از ما قرار دارند ارتفاع آمسان و عمق اقيانوس( و انخودآگاه اب ديدن آن به ايد آمسان و د

چنانكه معناى اميان، ملكوت و فضاى اليتناهى روح است. همافتيم. آىب داراى كاراكرت اسرارآميزى بوده و بهمى
ها و مساجد و هاى حمراباى است كه نقوش اسليمى كاشىهاى اصلى معمارى اسالمى رنگ فريوزهدانيد از رنگمى

هاى شود و لباس حضرت مرمي و مسيح در نقاشىآن رنگ كه تركيىب از سبز و آىب است مزين مىبقاع متربكه اب 
 هذا ...مسيحى آىب آمساىن است. و قس على

شود كه آايت كرميه و احاديث متربكه صدها سال پيش از اجياد هاى خمتلف مشخص مىدر هنايت بعد از بررسى رنگ
ها آگاه منوده و شناخىت رنگرتى چگونه اب درايت و زيبائى ما را از اتثريات روانشناسى و اپتومعلوم مدرن و روز روان

اب احكام استحباب رنگى و اي كراهت آن ما را به استفاده از اتثريات مفيد آهنا تشويق و اي از اتثريات خمرب بعضى 
 شن فرما،دارد. ابر خدااي چشمهاى ما را اب نور ايد و ذكر خودت رو ديگر از آهنا ابز مى



ها و مناجات شعبانيه كه ائمه معصومني )ع( بر آن مداومت داشتند اتكيدى بر درخواست نور و ضيا از نور آمسان
اهلى هب ىل كمال االنقطاع اليك و انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حىت خترق ابصار قلوبنا حجب »زمني است 

 «لقه بعز قدسكالنور فتصل اىل معدن العظمه و تصري ارواحنا مع

خدااي كمال تبتل و انقطاع و كنده شدن از ما سوى اّلّل را مبا عنايت فرما و ديدگان دهلاى ما را به نور خود روشن كن 
ات مهه حجاهباى نوراىن )عالوه بر حجاهباى ظلماىن( را هم بدرمي و به معدن عظمت و جالل تو دست ايبيم و 

 ابشد. اروامحان متصل به عزت قدس و جربوت تو
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 چكيده مقاله:

ها بر روح و روان ما به تعاريف اپتومرتى درابره بينائى رنگى در اين مقاله ضمن تبيني و اتكيد بر اتثريات شگرف رنگ
شده است و مكانيسم آن، خطاى رنگى، كوررنگى، طيف بينائى، رنگ درماىن و اتثري آهنا در شخصيت افراد اشاره 

ها از آايت كرميه قرآن و احاديث شريف شواهدى نقل گشته و ات حدودى شناخىت رنگ -و ضمن بررسى اثرات روان
ها اجنام شده اى آايت و رواايت و احاديث اسالمى از ائمه اطهار )ع( اب اتثريات شناخته شده رنگبررسى مقايسه

 است.

رود چرا كه هر رنگى ابعث اتثري خاص مشار مىسنجش شخصيت بهها يكى از معيارهاى شناسى نوين رنگدر روان
هاى ابشد. اين موضوع اب توجه به پيشرفتروحى و جسمى در فرد شده و نشانگر وضعيت رواىن و جسماىن وى مى

انگيز است. ها، دنياىي زيبا، رنگني! و خيالشناسى به اثبات رسيده است. دنياى رنگدو دانش فيزيولوژى و روان
 )بنفش( ات 400چشم ما تنها قادر به ديدن طول موجهاىي بني 

nm 

كمان است عبارتند اي مهان طيف رنگني visual lightهاى طيف رنگ مرئى ايابشد. رنگاننومرت )قرمز( مى 800
 از:

violet- indigo- blue- green- yellow- orange- red 

هاى بسيار ابارزش چشم تواانىي ديد رنگى است كه توسط گىانمند. يكى از ويژ مى vibgyorكه آن را به اختصار
هاست كه اختالىل شود. كوررنگى عدم تواانىي در ديد رنگسه نوع سلول خمروطى كه در ماكوال قرار دارد درك مى

 ابشد.% مى0 /5% و در زهنا 8ارثى بوده و در مردها 



ابشد. موارد مى Deutranopiaورى سبزو ك Daltonismاي protanopiaترين كورنگى، كورى قرمزشايع
ها شود. در اپتومرتى تست متداول تشخيص كوررنگى ايشىديده مى Tritanopiaاندرى از كورى بنفش

طور شوند. بهها از تركيب آهنا اجياد مىهاى اصلى شامل زرد، قرمز و آىب است و بقيه رنگاست. رنگ Ishiharaرا
كنيم كه منجر به پيدايش انرجنى احساس گرما و در برابر سبز و آىب احساس سرما مىهاى قرمز و غريزى در برابر رنگ

هاى سرد هاى گرم ابعث افزايش فشار خون و ازدايد ضرابن قلب و رنگشود. رنگهاى رنگ گرم و سرد مىواژه
 شوندابعث كاهش فعاليت سلسه اعصاب و حس سرما مى

 61، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

علت گراىن شديد فقط  -هاى رنگى بهتوان گفت كه در گذشته استفاده از رنگ و اپرچهاز نظر اترخيچه رنگ مى .
شود كه اتثري رنگ بر ما بصورت غري ارادى بوده و در اختيار ثرومتندان بود. منشا امهيت رنگ از آجنا انشى مى

مساله ابعث اعتبار تست مشهور دكرت ماكس لوشر  كند و اينمستقل از نژاد، جنسيت و اي حميط اجتماعى عمل مى
شود. هاى استخدامى نيز به كار گرفته مىكاوى در سيستمكه اين تست عالوه بر استفاده در روانطورىگردد. بهمى

تواند شناسى انتخاب رنگ در درجه اول و اي تنفر از آن مىاساس تست لوشر بر اين اپيه است كه از ديدگاه روان
هاى طبيعت بوده است. دليل خاصى از شخصيت فرد ابشد. انسان از روزگاران بسيار دور حتت اتثري رنگ نشانه

كه رنگ آىب تريه شب مناد سكون و آرامش و اسرتاحت و رنگ زرد روشن خورشيد روز نشانگر فعاليت، طورىبه
گذارند. اين دو رنگ بنام ر ما مىها اتثريهاى خاص خود را بنشاط و اميد بوده است. لذا انخودآگاه اين رنگ

شود اما اعماىل كه در كنرتل اويند مانند محله )اب هاى غري مستقل كه خارج از كنرتل انسان هستند انميده مىرنگ
شوند. برخالف گذشته در كننده انميده مىعنوان رنگهاى مستقل اي خود تنظيمرنگ منادين قرمز( و دفاع )سبز( به

رنگ وجود دارد كه به راحىت قابل دسرتس هست و استفاده چشمگري از رنگ منجر به توسعه حال حاضر هزاران 
هاى داند كه نبايد حمصول خود را در بستهشناسى رنگها شده است. يك اتجر موفق شكر مىزايدى در زمينه روان

بز، گس و حس رنگ آىب دانيم كه حس فيزيولوژى رنگ سسبزرنگ عرضه كند هرچند دليل آن را نداند. امروزه مى
 شريين است و چه كسى خواستار شكر اب طعم گس خواهد بود؟!

شناخىت آورى را درابره اتثريات روانها بسيار جذاب بوده و نتايج شگفتمطالعه آايت قرآىن و احاديث در زمينه رنگ
و اميدوارى، رشد و پيشرفت  شود. رنگ سبز رنگ رضايت، آرامشاى از آن اشاره مىدهد. كه به گوشهآهنا نشان مى

هاست  خواىب و خستگى موثر است. اكثر آايت مربوط به رنگ سبز درابره گياهان و سبزهرواىن است و در درمان ىب
اند. آىب رنگ ختيل و بروز خويشنت است كه رنگ پرقدرت طبيعت بوده و حس آور معرىف شدهكه اب صفت هبجت

 اى كاراكرتكند. دار ارتفاع و ژرفا را تداعى مى
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اى مشخص است و معناى اميان و فضاى اليتناهى روح است، در معمارى اسالمى رنگ فريوزهاسرارآميزى بوده و به
لباس حضرت مرمي و مسيح در نقاشيهاى مسيحى آىب آمساىن است. قرمز مسبل حيات و مرگ، حمرك و بيانگر هيجان 

شود، فشارخون را ابال برده و متايالت و جنگ است. در غذا حمرك اشتهاست، ابعث حتريك شديد مىو شورش و 
ايبد. پوشيدن لباس قرمز از نظر تعاليم اسالمى مكروه است. زرد مسبل آميز در جماورت آن افزايش مىاحساسات محله

نوراىن دور سر و هيكل مقدسني در متاثيل اى ال و فلسفى است. هالهنور، هوش و آگاهى است. رنگى روحاىن، ايده
 65شود. آزمايشات پسيكولوژيك اثبت كرده كه اين رنگ ابعث نشاط و شادى است و در آيه مذهىب ديده مى

ا بَ َقَرٌة َصْفراُء فاِقٌع َلْوهُنا َتُسرُّ النَّاِظرِيَن( سوره بقره ره پست به آن اشاره شده است. مسبل ارتباط اب ديگران و ادا )ِإهنَّ
است. سياه: رنگى سنگني، وحشتناك، مايه غم، نشانه عزادارى و افسردگى و مرگ است. پوشيدن لباس سياه در 

هاى سياه بيشرت در اسالم مكروه است مگر در موارد اندر. در بسيارى از ملل و اقوام رنگ عزا بوده است. اتومبيل
آاليشى رسند. سفيد: رنگ اپكى و ىبتر به نظر مىگنيهاى سياه از سفيد بسيار سنمعرض تصادف بوده و مچدان

هاى اول كند. پوشيدن لباس به رنگ سفيد مستحب و جزو انتخابها را دور مىكش است، پشه  -بوده ميكرب
هاى ارساىل از طرف خورشيد را سفيد معرىف هاست و قرآن اولني اشعهابشد. سفيد جمموع مهه رنگرنگ در اسالم مى

 كند.مى

تواند ابعث ساطع شدن انرژى معيىن شده و آن نظر رنگ درماىن نيز هر رنگ اب توجه به طول موج خاص خود مى از
را به ما منتقل كند. رنگ سرخ در روند تكامل بيماريهاى پوسىت مانند آبله و سرخك اتثري دارد و ايرانيان ابستان از 

گى موثر بوده ابعث افزايش فشار خون شده و ضعف معده كردند. رنگ زرد در درمان افسرد اين خاصيت استفاده مى
كند و در درمان روماتيسم، خبشد. آىب در درمان تب موثر و انسان را به خواب عميق ترغيب مىو كليه را هببود مى

سردرد و معاجله سرطان هم بسيار موثر است. قرمز ابعث حتريك سرخرگها شده و در درمان افسردگى و سسىت موثر 
 هاى خوىنها و مسموميتدر درمان بيمارىاست 
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خوىن بسيار مفيد است. بررسى اثرات روانشناخىت رنگها و نيز مقايسه آهنا اب آايت و احاديث خونريزيهاى شديد و كم
منايد كه نه مهم نيز اتكيد مىها بر جسم و روان ما بر اين نكته اسالمى عالوه بر روشن كردن اتثريات شگرف رنگ

شناسى وجود ندارد. بلكه در بسيارى از موارد در هاى واقعى دين و علم روانتنها هيچ اختالف و تبايىن بني آموزه
غرض ابشد كامال اين شائبه و ىبصورتى كه منابع دسرتسى ما به علوم گوانگون و علوم ديىن و اخالقى درست و ىب

 شند.ابدو ابهم سازگار مى

 رنگها:

كمان است كه بعد هاى طبيعت رنگنيانگيز است. يكى از زيباترين پديدهها، دنياىي زيبا، رنگني! و خيالدنياى رنگ
 visualخورد. قطرات ابران به مانند يك منشور عمل كرده و نور سفيد را به طيف نور مرئى)از ابران بچشم مى



lightسبز، آىب، نيلى و بنفش ايهاى قرمز، انرجنى، زرد، ( يعىن رنگvibgyor كند. چشم ما تنها قادر به جتزيه مى
ابشد. رنگهاى اين طيف رنگ مرئى اننومرت )قرمز( مى nm 800)بنفش( ات 400ديدن طول موجهاىي بني 

 كمان است عبارتست از:كه در واقع مهان طيف رنگني  vibgyorاي

violet- indigo- blue- green- yellow- orange- red 

دهد. طول موج اين طول موجها فاصله بسيار كوچكى را در بيناب )طيف( گسرتده امواج الكرتومغناطيسى تشكيل مى
رنگ قرمز از ساير رنگها بيشرت است و چون طول موج اب فركانس نسبت عكس دارد لذا هرچه از رنگ بنفش به 

شود. طول موج بيشرت و فركانس كمرت از رنگ مى)فركانس( كمرت و؟؟؟ )طول موج( بيشرت  fمست رنگ قرمز برومي،
( )ما دون قرمز اي فروسرخ( و امواج راديوىي و تلويزيوىن است و در طول موجهاى  IRاي) infraredقرمز شامل امواج

 X( ، اشعهUVاي) ultravioletهاى ابالتر از رنگ بنفش نيز امواج ماورا بنفش اي فرابنفشكمرت و فركانس
)چه اب طول موج  visual lightگريند. امواج خارج از طيف بيناىيهاى كيهاىن قرار مىاما( و اشعه)گ Y)رونتگن(

( UVكه مثال چشم زنبور عسل براحىت قادر به رويت)بيشرت اي كمرت( براى چشم انسان قابل رويت نيستند )درحاىل
 نيم متفاوت است(، كوچكبيكنند اب رنگهاىي ما مىبوده و رنگهاىي كه آهنا از گلها احساس مى
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دهد كه متاسفانه چشمهاى ما ظرفيت و تواانىي ديد بعض اجسام را ندارد و مهيشه بودن طيف بينائى نشان مى
( از شعارهاى روز جهاىن بينائى. اصوال Seeing is believingطور نيست كه فقط ديدن ابور كردن ابشد!)اين

گردد. اگر متام آيد كه اشعه اتبش شده به جسم قسمىت جذب و قسمىت ديگر منعكس مىگونه بوجود مىاين رنگ
رسد و اگر مهه اشعه جذب و اشعه اتبيده شده بدون تغيري و به مهان صورت منعكس گردد، جسم سفيد به نظر مى

 ابعث اجياد رنگ خاص خواهد شد. هاى منعكس شدهشود و اشعههيچ شعاعى به چشم ابز نگردد سياه ديده مى

 : color visionديد رنگى

 هاست.هاى بسيار ابارزش چشم تواانىي ديد رنگيكى از ويژگى

ها توسط آهنا سازوكار ديد رنگى به خوىب مشخص نيست وىل در چشم سه نوع سلول خمروطى وجود دارد كه رنگ
ها بيشرتين شود هريك از اين رنگدانهرنگدانه بيناىي دارد كه هركدام در سلول مربوطه درك مىشود. انسان سهدرك مى

اند و به علت روطى در انحيه حفره مركزى ماكوال گرد آمدهحساسيت را به نور قرمز، سبز و آىب دارد. اين سلوهلاى خم
كند هاست. هر رنگى سه نوع خمروط را اب شدهتاى متفاوت انگيخته مىوجود آهنا انسان قادر به تشخيص رنگ

هاى اين سه نوع سلول اى كه ماكزميوم حساسيت هر سلول خمروطى براى رنگ هم انم آن است و از حتريكگونهبه



شود. رنگ سفيد نتيجه حتريك مهزمان و يكسان سلوهلاى خمروطى اى احساس مىاگر تركيب شوند، رنگ ويژهخمروطى 
 است.

 : chromatic aberrationخطاى رنگى

ها خطاى رنگى است: هنگام برخورد اشعه نورى به عدسى نور سفيد جتزيه شده و تصوير ما يكى از خطاهاى عدسى
نقطه مربوط به رنگ بنفش و آخرين آن مربوط به رنگ قرمز است و در فاصله اين چند نقطه رنگى است كه اولني 

دو تصاوير رنگى است. در گذر از حميط شفاف امواجى كه طول موج كواتهرتى دارند داراى سرعت كمرت و فركانس 
ايبند و ز آهنا متركز مىشده و در كانوىن جلوتر ااى تنگرت مخيدهبيشرت بوده و نسبت به امواج طول موج بلند اب زاويه

 چون طول موج رنگ قرمز از
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 گريد.ساير رنگها بيشرت است لذا در نقطه دورترى از عدسى قرار مى

 : Achromatizeكوررنگى

 شود.به عدم تواانىي در ديد رنگها گفته مى

نيستند كه مربوط به فقدان يك گروه از سلوهلاى خمروطى گرينده بعضى از اشخاص قادر به تشخيص برخى از رنگها 
% است. اختالل ديد رنگ ارثى 0 /5% و در زانن خيلى كمرت 8رنگ در چشم است. اين انهنجارى در مردان 

ابشد. بررسيهاى جديد نشان داده است كه ژن خمروط حساس مى Xبوده و مهراه اب فقدان ژهناى خمصوص در كروموزم
 اند.قرار گرفته Xو ژهناى دو خمروط ديگر روى كروموزم Y در كروموزمبه آىب

 شايعرتين اختالل ديد رنگ اي نوع كوررنگى:

ابشد. موارد اندرى از كورى مى Deutranopiaو كورى سبز Daltonismاي protanopiaكورى قرمز
شود. در كوررنگى كامل اجسام به رنگهاى گوانگون خاكسرتى مهانند عكاسى سياه و ديده مى Tritanopiaبنفش

اى حساس به قرمز اي سبز اي شوند. در تئورى اينگ هلمهولتز، كورى رنگ به نبود سلوهلاى شبكيهسفيد ديده مى
 بنفش وابسته است.

كنند دنيا هبمان بدرنگى است كه آهنا مى بيشرت اشخاص كوررنگ از اين انهنجارى در خودآگاه نيستند )فكر
بينند!( لذا معاينه ديد رنگ براى مشاغلى چون خلباىن، مهندسى نساجى، نقاشى، طراحى اب رااينه و انيميشن مى

است كه در آن اب استفاده  lshiharaها رابسيار مهم است و متداولرتين تست براى تشخيص كوررنگى تست ايشى



هاى ريز و درشىت طراحى شده است كه در هنايت عدد اي ، آىب، قرمز و انرجنى و ... دايرهاز رنگهاى خمتلف سبز
 دهنددهند، اشخاص كوررنگ اعداد را اشتباهى تشخيص مىمسريى را نشان مى
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 بينند(.را مى 21عدد  14عدد توانند نشان بدهند )كور قرمز سبزها، جباى و اي مسري رنگ مورد سؤال را منى

 تست دكرت لوشر:

در تست لوشر )تست معروىف كه اب انتخاب كارهتاى رنگى در دو نوبت توسط بيمار درمانگر به تفسري و جتزيه و 
پردازد(، حىت اگر شخص كوررنگ ابشد، اگر ارگانيزم بدن از نظر رواىن اي حتليل شخصيت و وضعيت رواىن فرد مى

ش عاطفى و جتديد قواى جسماىن و رهائى از تشنج و فشار عصىب نيازمند ابشد، اپسخ غري ارادى جسماىن به آرام
انتخاب رنگ تريه خواهد بود اما اگر ارگانيزم به صرف انرژى از طريق فعاليت جسماىن اي خالقيت فكرى نياز داشته 

 ابشد اپسخ غري ارادى به رنگهاى روشنرت خواهد بود.

 نشان داد كه نيازى نيست كه بينائى رنگ در تست لوشر مد نظر قرار گريد. L .stenikeحتقيقات اشتانيك

هاى رنگني جوهر كه از رورشاخ )در زمينه شناخت شخصيت انسان از طريق لكه Rorschachپس از آزمايش
دىن براى هريك لكه استاندارد است كه ابيد آزمو  10فكن براى بزرگساالن بوده و داراى هاى برونمشهورترين آزمون

 ايست كه در اين مورد ارائه گرديده است.داستاىن بسازد(، آزمايش دكرت ماكس لوشر جديدترين نظريه

دستاوردهاى سرشار اين تست به حدى بوده است كه اينك آزمايش مزبور عالوه بر استفاده در مورد روانكاوى و 
شود و او ابيد كارت رنگى به بيمار نشان داده مى  8 شود.روانشناسى در سيستمهاى استخدامى نيز بكار گرفته مى

رسد( انتخاب كند. رنگى را كه بيشرت از سايرين دوست دارد )فقط رنگى را كه در مهان حلظه هبرت به نظر مى
هاى چيزهاى ديگرى مثل لباس، ماشني و ... و ات آخر رنگهاى مورد عالقه خود را مشخص كند. نظر از رنگصرف

هاى زايد و شود. نتيجه اين آزمايش، اب جتزيه و حتليل و تفسري تست دانستىناين انتخاب تكرار مىيكبار ديگر 
اطالعات ارزمشند فيزيولوژى را در مورد ضمري خودآگاه و انخودآگاه، توازن اي عدم توازن بدن، در اختيار پزشك اي 

رنگ  4ترين ركورد جهاىن را داراست. و سريعكشد دقيقه طول مى 5 -8دهد. آزمايش كامل بني روانپزشك قرار مى
 اصلى
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 اى، خاكسرتى و سياه رنگهاى فرعى تست لوشر هستند.لوشر آىب، زرد، قرمز و سبز بود و بنفش، قهوه



 اترخيچه رنگ:

واره پريامون بشر را احاطه كرده و وى انسان از روزگاران بسيار دور حتت اتثري رنگهاى طبيعت بوده است، رنگ ها مه
امي. در دو سده اند، اما چندى بيش نيست كه ما قادر به توليد رنگ و استفاده از آهنا شدهرا حتت نفوذ خود درآورده

سازى به نقطه اوج حتول خود رسيده است اتثري مزبور دوچندان شده و در مهه اركان زندگى ما اخري كه صنعت رنگ
ست. ات پيش از قرن نوزدهم، فقط تعدادى رنگ و مواد رنگى شناخته شده بودند كه بيشرت آن ريشه آىل رخنه كرده ا

كه استفاده از اپرچه هاى رنگى و مواد تزئيىن فقط در احنصار ثرومتندان بود. صدها طورىداشتند و گران نيز بودند. به
كه رعاايى او واند رداى بنفش خود را به تن كند، درحاىلهزار حلزون زندگى خود را از دست دادند ات امپراطور روم بت

اى اي كتاىن ساده، پوست اي پشم حيواانت بسنده كنند. اتثري رنگهاى سياه و هاى پنبهانگزير بودند به پوشيدن اپرچه
باسهاى سفيد در ميان مردم قرون وسطى شناخته بود، اشراف و روحانيون كاتوليك براساس رسوم خانوادگى و مذهىب ل

كردند. وقىت مردم به طبقات خمتلف تقسيم هاى رنگ نشده استفاده مىپوشيدند، اما مردم عادى از اپرچهرنگى مى
پوشى شدند هركدام رنگ خاصى داشتند. رنگ سياه و سفيد رنگ لباس اشرافند. هنوز هم اين دو رنگ نشانه شيك

 هستند.

سرااپ دگرگون شد: خنست، از تركيب آنيلني، و بعدها، از  سال اخري بوده است كه وضع ايد شده 100فقط در 
طريق مشتقات قطران ذغال و اكسيدهاى متاليك، رنگ را براحىت بدست آوردند. امروزه، هر چيزى را كه بشر 

سازد داراى رنگ است و هزاران رنگ به سهولت قابل دسرتسى است و رنگهاى بيشمار از هر زمينه و منائى كه مى
اند و تقريبا براى هر منظورى، رنگ خاصى فراهم است. عالوه بر اينكه ما رنگ آىب ابشد، بوجود آمده قابل تصور

 هاى طبيعى را در اختيارآمساىن، رنگ سرخ غروب آفتاب و رنگ سبز درختان و متام رنگ
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نئون، تصاوير نقاشى، كاغذ ديواريها و تلويزيون رنگى نيز پيوسته ما هاى شده به وسيله بشر، چراغدارمي، اشياء ساخته
 سازند.را شيفته و حمصور خود مى

شناسى رنگها شده است و مهراه اب رقابت فزاينده اين استفاده روزافزون از رنگها، منجر به توسعه زايدى در زمينه روان
شناسى رنگ پديد هستند حتول زايدى را در زمينه روان ميان توليدكنندگاىن كه مشتاق افزايش فروش حمصوالت خود

هاى آن در معرض شود، بسيارى از پژوهششناسى وارد صحنه ابزارايىب مىآورده است. هرچند وقىت كه اين روان
داند كه نبايد حمصول خود را در بسته سبز گريد. مثال يك توليدكننده و اتجر موفق شكر مىآزمون و خطا قرار مى

 عرضه كند.رنگ 

انپذير در جان و روح ما جايگزين اى ژرف و اجتنابگذارند و اين آاثر بگونههاى طبيعت در ما اتثري مىرنگ
ها و غري كنيم، از آزادى انتخاب در بكار بردن دوست داشتىنذلك در مورد چيزهائى كه خريدارى مىشود. معمى



رمي. به خاطر مهني مالحظات است كه يك توليدكننده ابيد حتقيق هاميان برخورداها و سنتها، سليقهداشتىندوست
 دهند.منايد ات مطمئن شود كه خريداران، جنس او را بر كاالهاى مشابه ترجيح مى

هاى آىب رنگ و اي حد اقل داراى داند كه ابيد شكر خود را در بستهاگر حمصول او شكر ابشد در آن صورت او مى
داند. دليلش اين هيچ وجه از رنگ سبز استفاده نكند وىل به احتمال زايد دليل آن را منى زمينه آىب عرضه كند و به

است احساس فيزيولوژى انسان در رابطه اب رنگ آىب شرييىن است. از سوى ديگر رنگ سبز يك احساس گس را در 
 آورد و چه كسى خواستار شكر گس است؟انسان پديد مى

ضر نيستند اب شركت هواپيمائى ديگرى پرواز كنند، يك دليل آن شايد اين ابشد كه شركت هواپيمائى كه مسافرانش حا
اند، اي اينكه هبرتين هواپيما را در اختيار دارد اي مهمانداران زن هواپيماهاى شركت مزبور اتكنون سابقه سقوط نداشته

ك مشاور شايسته رنگ استفاده  ابشند وىل شايد به اين خاطر نيز ابشد كه آهنا از خدمات يآن بسيار مودب مى
 هاى بكار رفته براى تزئني داخل كابني بطرزاند. در هواپيماهاىي كه رنگكرده
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اند، اضطراابت انشى از پرواز ات حدودى كمرت شده، فشار عصىب كمرتى را بر آهنا وارد صحيحى انتخاب شده
 رساند.حالت نسبتا آرامرتى به مقصدشان مىسازد و مسافران را اب مى

 درابره نقاشى اي يك عكس رنگى ابيد گفت كه امهيت رواىن رنگ معموال كمرت آشكار است.

زيرا عوامل بيشمار ديگرى نظري موضوع، تعادل شكل اي فرم، تعادل ميان رنگها، ميزان حتصيل و ختصص متاشاگر و 
كه اتكيد بيشرت در يك اي دو رنگ ابشد گاهى اوقات خصايص شخصى ىتاندركارند. وقدرك زيباشناساىي او دست

 گريد.نقاش حتت الشعاع قرار مى

( نقاش شهري فرانسوى نسبت به رنگ زرد در آاثر اواخر عمر Paul Gauguinبراى مثال ابيد از وسواس گوگن)
 Vincent vanاي از ونگوك)او انم برد كه دو اتبلوى مسيح زرد و گل آفتابگردان او بسيار مشهور است و 

Goghكرد انراحىت روحى خود را اب كاربرد بيشرت رنگ زرد در نقاشيهايش طور انخودآگاه سعى مى( انم بربمي كه به
 درمان كند.

رود، در اين صورت فقط داورى زيبا شناسى است كه متام بطور كلى وقىت رنگهاى متعدد براى خلق يك اثر بكار مى
كند آاي ما آن اثر را دوست داشته ابشيم اي نه؟ جباى اينكه واكنش رواىن ما را نسبت به رده و تعيني مىاثر را ارزايىب ك

 رنگهاى خاصى بسنجد.



در مورد رنگهاى ساده ابزاتب رواىن ما ابرزتر است و اگر رنگها را اب دقت انتخاب كنيم اب نيازهاى رواىن و فيزيولوژى  
خورد. ارجحيت يك رنگ و نفرت زمايش رنگ لوشر اين مسئله كامال به چشم مىكامال ارتباط خواهند داشت. در آ

از رنگ ديگر بيانگر حالت خاص فكرى اي تعادل و اي هر دوى آهناست و اين ارتباط مستقل از نژاد جنسيت و 
بطه كند. براى پى بردن به چگونگى آن و اپسخ به اين سؤال كه چرا اين رابطه يك راحميط اجتماعى عمل مى

كند، الزمست كه نگاهى به اتثري ديرين رنگهاى طبيعت در انسان عموميست و مستقل از ساير عوامل عمل مى
 افكنيم.ىب
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 منشاء امهيت رنگ از نظر روانشناسى:

ن دو عامل عبارت بودند از: روز و از ابتدا زندگى بشر حتت اتثري دو عامل قرار داشت كه خارج از كنرتل او بودند. اي
كرد و لذا بشر اوليه به غار آورد كه فعاليت بشر را متوقف مىشب و اتريكى و روشناىي. شب حميطى را فراهم مى

رفت و اي از درخىت ابال رفته و در انتظار فرا پيچيد و خبواب مىبرد، خود را در پوست حيواانت مىخود پناه مى
 ماند.رسيدن روز مى

شد ات توشه مواد غذاىي خود را پر  كرد و لذا بشر اوليه دوابره دست بكار مىروز حميطى براى كار و فعاليت اجياد مى
كند اي به جستجوى شكار بپردازد. شب هبمراه خود بيحركىت، آرامش و كاهش عمومى سوخت و ساز فعاليت 

فزايش فعاليت جسماىن را مهيا كرده و به او نريو و آورد، اما روز امكان كار و عمل و اجسماىن را به ارمغان مى
 داد.هدف مى

هاى مرتبط اب اين دو حميط عبارتند از: رنگ آىب متمايل به تريه آمسان شب و زرد روشن نور آفتاب. لذا رنگ آىب رنگ
چون اين كه رنگ زرد روشن رنگ اميد و فعاليت است. متمايل به تريه رنگ آرامش و عدم فعاليت است. درحاىل

آيند كه انسان را در كنرتل خود دارند به مشار مىرو از عواملى بهها نشانگر حميطهاى شب و روز هستند ازاينرنگ
هاى غري مستقل جاى اينكه عناصرى ابشند كه در كنرتل بشر قرار بگريند. لذا آهنا را رنگ

 كند.ى طبيعت آهنا را تنظيم مىهاهائى كه پديدهكنند. يعىن رنگ( توصيف مىHeteronymousتوصيف)

كرد كه از كار دست كشيده و اسرتاحت منايد وىل روز )رنگ زرد روشن( به فعاليت شب )آىب تريه( بشر را انگزير مى
 آنكه اجنام فعاليت را الزامى سازد.داد ىباو ميدان عمل مى

شد كرد اي شكار مىرفت و محله مىشد اي به شكار مىاز نظر بشر اوليه فعاليت، آئيىن بود كه بدو صورت ظاهر مى
هاى بشر اي در جهت پريوزى و بدست آوردن بود و اي منود به عبارت ديگر فعاليتو از خود در برابر محله دفاع مى



كه رنگ سبز شود درحاىلى معموال اب رنگ قرمز نشان داده مىدر جهت دفاع از خود عمليات مربوط به محله اي پريوز 
 مظهر دفاع از خود بود. چون اعمال بشر اوليه اعم از محله )رنگ قرمز( اي دفاع )رنگ سبز( حد اقل در كنرتل وى
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توصيف   Self -regulatingكننده(يماي )خود تنظ Autonomousها را )مستقل(بودند لذا اين عوامل و رنگ
 اند.كرده

حركىت و كاهش سوخت و ساز و فعاليت و روز مهراه اب افزايش فعاليت لذا از ابتدا شب براى بشر شب مناد سكون ىب
خبشيد به مهني دليل رنگ مربوط به حميط آىب تريه سكون و آرامش و و اعمال جسماىن بود و به او نريو و حركت مى

 ربوط به روز و خورشيد رنگ اميد و فعاليت است.رنگهاى م

 هاى اصلى:رنگ

شوند مثال تركيب زرد و آىب رنگ سبز، ها از تركيب اين سه رنگ اجياد مىشامل زرد، قرمز و آىب است كه ساير رنگ
 كند.تركيب قرمز و آىب رنگ بنفش و تركيب زرد و قرمز رنگ انرجنى را اجياد مى

 هاى گرم و سرد:رنگ

دهد و قادر است گرمى و سردى را به كمك طور غريزى درجه حرارتى را تشخيص مىها بهسان اب مشاهده رنگان
ها احساس كند. معموال در مواجهه اب رنگ سبز و آىب احساس سرما و در برابر رنگ قرمز و انرجنى احساس  رنگ

 كنيم.گرما مى

درجه سانتيگراد سرما و در ااتقى به رنگ قرمز، انرجنى اب حرارت  15كه در ااتقى به رنگ سبز، آىب اب دماى طورىبه
 شود.درجه سانتيگراد گرما احساس مى 11 -13حدود 

هاىي اب طول موج زايد چون سرخ و زرد و انرجنى پس از مدتى كواته كه از طريق حس بيناىي اثر كند طور كلى رنگبه
د و رنگهائى اب طول موج كواته چون سبز و آىب و بنفش از شو موجب افزايش فشار خون و ازدايد ضرابن قلب مى

 كاهد.فعاليت سلسله اعصاب مى

 ها در قرآن كرمي و احاديثشناسى رنگاتثريات روان

 رنگ سبز: رنگ رضايت، آرامش و اميدوارى است



واىن و نريوى هبارى شود احساس جاى از دانش و اميان است. وقىت كه رنگ سبز به زرد متمايل مى. اين رنگ آميزه
آيد. اين اتثري در فصل هبار و اتبستان كه رنگ سبز در طبيعت فراوان است مشهود بوده و خوشحاىل و بوجود مى

 لذت حاصل از اين اايم غري قابل تصور است. سبز، رنگ دنياى سبزجيات و
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شد است. سبز روشن سيىب عالمت پيشرفت فرارواىن است. وقىت زمني را معلول عمل فتوسنتز است. اين رنگ رنگ ر 
آيد. رنگ حقيقى سبز متعلق به  شوند رنگ سبز بوجود مىگريد و نور و آب و هوا در فضا رها مىروشىن فرا مى

 كلروفيل )سبزينه( گياه است.

 خورد.ابر كلمه خضرا و مشتقات آن به چشم مى 8در قرآن كرمي 

 انعام( -99) ٍء فََأْخَرْجنا ِمْنُه َخِضراً ْجنا ِبِه نَباَت ُكلِّ َشيْ فََأْخرَ  -1

 ها را بريون آوردمي.برواينيم از ابران هر گياهى را و از زمني سبزه

َجِر اْْلَْخَضِر انراً  -2  يس( -80) الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشَّ

 ات وقىت كه برافروزيد.آن خداىي كه از درخت سبز براى انتفاع مشا آتش قرار داد 

 -43) َسْبَع بَ َقراٍت مِساٍن ََيُْكُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف َو َسْبَع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َو ُأَخَر ايِبساٍت. َو قاَل اْلَمِلُك ِإِّنِ أَرى -3
 يوسف(

فت خوشه خورند و هبينم كه هفت گاو فربه هفت گاو الغر را مىدرپى خواب مىجراين خواب فرعون كه گفت: پى
 كنم.سبز و هفت خوشه خشكيده را مشاهده مى

دِّيُق أَْفِتنا ِف َسْبِع بَ َقراٍت مِساٍن ََيُْكُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف َو َسْبِع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َو أُ  -4 َخَر ايِبساٍت َلَعلِّي يُوُسُف أَي َُّها الصِّ
 سف(يو  -46) أَْرِجُع ِإىَل النَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ْعَلُموَن.

سپس به زندان نزد يوسف رفت و گفت: تو اى يوسف! اى راستگوى )راست كردار!( درابره هفت گاو فربه كه هفت 
خورند، و هفت خوشه سبز و )هفت خوشه( خشك ديگر، نظرت را براى ما بيان كن. اميد است  )گاو( الغر را مى

 وند.كه نزد مردم برگردم، ابشد كه )از تعبري اين خواب عجيب( آگاه ش

 «الرمحن. -76) َرفْ َرٍف ُخْضٍر َو َعْبَقرِيٍّ ِحساٍن* فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكما ُتَكذِّابنِ  ُمتَِّكِئنَي َعلى -5

 كنيد؟اند. پس كداميك از نعمتهاى پروردگاراتن را تكذيب مىكه كه بر رفرف سبز و بساط زيبا تكيه زدهدرحاىل



 انسان( -21) َو ِإْسَترْبٌَق َو ُحلُّوا َأساِوَر ِمْن ِفضٍَّة. عالَِيُهْم ثِياُب ُسنُدٍس ُخْضرٌ  -6

 هاى سندس و استربق است.ابالپوش آهنا پوشاك
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 كهف(  -31) َو يَ ْلَبُسوَن ثِياابً ُخْضراً ِمْن ُسْنُدٍس َو ِإْسَترْبٍَق. -7

 و لباسهاى سبز حرير و ديبا پوشاك كنند.

ماِء ماًء فَ ُتْصِبُح اْْلَْرُض خُمَْضرًَّة. -8  حج( -63) أَ ملَْ تَ َر َأنَّ اّللََّ أَنْ َزَل ِمَن السَّ

 آاي نديدى كه خداى آب را از آمسان فرو ابريد كه زمني را سبز و خرم كرد؟

 سه مرتبه هم كلمات مربوط به هبجت آورده شده است.

 منل( -60) ٍة.فَأَنْ َبْتنا بِِه َحداِئَق ذاَت بَ ْهجَ  -1

 رواينيم.ات اب نزول آن )ابران( بستاهناى خرم و سبز مى

 حج( -5) َو تَ َرى اْْلَْرَض هاِمَدًة فَِإذا أَنْ َزْلنا َعَلْيَها اْلماَء اْهَتزَّْت َو رََبْت َو أَنْ َبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج. -2

ابران بر آن فرو ابرمي ات سبز و خرم شود و برويد از هر نوع  نگرى وقىت خشك و بدون گياه شد آنگاه و زمني را مى
 آور.گياه هبجت

 ق( -7) َو أَْلَقْينا ِفيها َرواِسَي َو أَنْ َبْتنا ِفيها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج. -3

 آور از آن بروايندمي.در زمني كوههاى استوار قرار دادمي و هر نوع گياه هبجت

عنوان هاست. بهحج( درابره گياهان و سبزه 63يوسف و  43يس،  80انعام،  99ز )اكثر آايت مربوط به رنگ سب
ماِء ماًء فَ ُتْصِبُح اْْلَْرُض خُمَْضرَّةً » فرمايد:مثال در سوره حج مى آاي نديدى كه خداى آب  «.أَ ملَْ تَ َر َأنَّ اّللََّ أَنْ َزَل ِمَن السَّ

كرد؟ اين رنگ مايه اجياد جبهت و آرامش بوده و بنحوى اب شادى و را از آمسان فرو ابريد كه زمني را سبز و خرم  
 آمده است: 7كه در سوره ق آيه طورىخرمى ارتباط دارد به

آور در زمني كوههاى استوار قرار داده و از هر نوع گياه هبجت «َو أَْلَقْينا ِفيها َرواِسَي َو أَنْ َبْتنا ِفيها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيجٍ »
 وايندمي. لباس هبشتيان به رنگ سبز است، البد براى اينكه در هنايت لذت و آرامش ابشند.در آن ر 



َرفْ َرٍف ُخْضٍر َو َعْبَقرِيٍّ ِحساٍن* فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكما  ُمتَِّكِئنَي َعلى» آمده است: 77و  76در سوره مباركه الرمحن آيه 
 «ُتَكذِّابنِ 
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هاى سبز، پس كداميك از نعمتهاى كنند بر ابلشلباسهاى روئى )ابالپوش( آهنا از حرير سبز هبشىت است و تكيه مى
 كنيد؟خداوند را انكار مى

كند. از و در حديث شريفى از پيامرب اكرم )ص( نيز نقل شده است: نگاه به خضراء )سبزه( و آب غم را زايل مى
باس برنگ سبز است اي استفاده از نوار سبز در كاله و اي آوخينت آن از عمامه )در  هاى سادات پوشيدن لنشانه

 گذشته( و اي استفاده از عمامه سبز اي سياه.

ها، در و ديوار و وسايل ااتق عمل )كه معموال بيمار و كادر اب توجه به آرامش اجيادشده توسط اين رنگ، در لباس
 شود.اسرتس دارند( از رنگ سبز استفاده مى

 شود.كه رنگ سبز بطرف آىب متمايل شود، حالت روحانيت آن افزون مىدرصورتى

اى بوده كه معروف به پل خودكشى بوده است. رنگ اين پل در كشور انگلستان )شهر لندن( پلى بر روى رودخانه
ها كاهش خودكشىسياه بوده است، بعد از تغيري رنگ آن به رنگ سبز درصد بسيار ابالىي )يك سوم( از ميزان 

 ايفت.

كه طى پژوهشى مشاهده شده كه اگر كارگران را سه گروه  طورىكنند بهحمموالت سبز رنگ كمرت اجياد خستگى مى
هاى سبز، گروه ديگر سياه و گروه سوم خاكسرتى بدهند، اغلب مراجعني به درمانگاه به كرده، به يك گروه صندوق

 علت كمردرد از گروه دوم و سوم هستند.

هاى عصىب و دهد و نيز در درمان بيمارىخواىب و خستگى موثر بوده و ميگرن را تسكني مىاين رنگ در درمان ىب
 كنندگى آن روى اشخاص عصىب جتربه شده است.اختالالت رواىن موثر و اتثري تعديل

 رنگ آىب:

به مهان اندازه كه رنگ قرمز اب آىب رنگ خالقيت، ختيل و بروز خويشنت است. اين رنگ مهيشه متوجه درون است و 
دهند معموال داراى اعصاىب قوى، خون الفت دارد رنگ آىب اب اعصاب پيوسته است اشخاصى كه آىب را ترجيح مى

 حمكم و پوسىت رنگ ابخته و گردش خون ضعيف هستند.

 اين رنگ، رنگ پرقدرت طبيعت است كه دوران اقتدار و خودمناىي آن در فصل زمستان است.



 خورد و دردر امتسفر زمني از طلوع صبح ات غروب آفتاب و حىت در شب به چشم مى آىب
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اى ها را كه در فاصله -ها و آمسانترين رنگ آن وجود دارد. رنگ آىب، كوهستانطبيعت از روشنرتين طيف ات اتريك
 آورد.ما را بوجد مى اند در ذهنمان متبادر كرده ودور قرار گرفته

اى به فضاهاى اليتناهى روح دارد. در معمارى و معناى اميان بوده و اشارهاين رنگ داراى كاراكرت اسرارآميزى است به
هاى ها و مكانها در مساجد، حمراهبا و گنبدهاى امامزادهاى )تركيب آىب و سبز( كاشىمهندسى اسالمى، رنگ فريوزه

ت. در اتبلوهاى نقاشان بزرگ، لباس حضرت مرمي مقدس و مسيح )ع( به رنگ آىب مقدس و متربك مشخص اس
نقاشى شده و مهيشه در اتبلوهاى مذهىب مسيحيت كاراكرت اسرارآميز رنگ آىب و سكوت و آرامش حاصل از آن 

 رود.بكار مى

و عمقى به ژرفاى دراي. اين آورد. ارتفاعى به بلنداى آمسان رنگ آىب حس ارتفاع و عمق را در بيننده به وجود مى
معناى احساسات عميق و نشانه شكوفاىي، اميان، اعتقاد و تواضع در رنگ رنگ درون است و در نقاشى كليساها به

 برابر خداست.

پرياهن مرمي مقدس كه متام فضايل اخالقى در او مجع است، آىب آمساىن است كه منادى از جاودانگى است. در برخى 
دادن مقاومت و حتمل حضرت مسيح و ساير قديسني بكار رفته است. در كتاب عهد عتيق آمده  موارد براى نشان

است كه وقىت خداوند در كوه سينا خود را به حضرت موسى )ع( مناايند، او بر روى يك ختته سنگ درخشان آىب 
را در درون خود  درخشيده است و موسى )ع( عظمت خدارنگ ايستاده بود كه رنگ آىب آن مثل آىب آمسان مى

ديد. اين رنگ، رنگ پى بردن به اسرار دنياى درون است. در كتاب كوير دكرت شريعىت و ااتق آىب سهراب سپهرى مى
 اب عالقه و نظر خاصى به اين رنگ اشاره شده است.

 اى و الجوردى در معمارى اسالمى ايراىن:كاربرد رنگ فريوزه

 -رنگ در معمارى اسالمى ايراىن اشاره شود. در اين معمارى نه تنها قسمتپس از مينياتور شايسته است به كاربرد 
شود. كاربرد اين كاشيها در سطوح ديوار و  هاى رنگارنگ پوشيده مىهاى داخلى بلكه فضاهاى خارجى نيز اب كاشى

وزن شود مواد ساختمان سنگى و خشونت خود را از دست بدهند و به سطوح شفاف و موادى ىبگنبدها سبب مى
 تبديل شوند و بر
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ها و نقوش هندى، گياهى و خطاطى به هاى شفاف كاشىاتثري انواع نقوش هندى و تزئني گياهى بيفزايند. رنگ
گريند ... هاى رنگى درخشان خبود مىآيد و مصاحل ساختماىن منودى چون كريستالصورت كامل و مهاهنگ در مى

اى و زرد و سبز زيتوىن جمموعه مهاهنگى را تشكيل اى و الجوردى در جماورت سفيد و قهوهيع رنگهاى آىب فريوزهتوز 
گريند و منظره اى قرار مىهاى مكمل آجرى مايل به انرجنى، در كنار رنگهاى الجوردى و فريوزهدهد. رنگمى

هاى ميناىي و منودند و استفاده از كاشىرا خريه مى هاهاى معرق در مساجد چشمكارىآفريند. كاشىنوازى مىچشم
هفت رنگ كه در زمان تيموراين رايج بود، در آاثر دوره صفوى هنرمندانه و اب مهارت بيشرتى رواج ايفت. جماورت 

اند ات انواع سنگهاى زينىت وجود آورده -اى در كنار الجوردى زمينه، فضاى شفاف و عميقى را بههاى فريوزهرنگ
آميزى مانند مينياتور رگها و گلهاى تزئيىن و اسليمى و ختائى در آن جاى گريند. معمارى اسالمى ايراىن از حلاظ رنگب

 شده و سايه روشن و پرسپكتيو وجود ندارد.ايراىن است و رنگها خالص و درخشان انتخاب

 قرمز: اين رنگ مسبل حيات و زندگيست.

هاى گرم بوده و ، شورش، انقالب، جنگ و شياطني است. در كل جزء رنگنريوخبش و حمرك بوده و بيانگر هيجان
شود كه دائما در انگيزد. قرمز ابعث عصبانيت و جار و جنجال كساىن مىابشد و هيجان را برمىرنگى حمرك مى

كنند تفاده مىكنند. در اسپانيا مااتدورها براى حتريك و عصبانيت گاوها از رنگ قرمز اسااتقى به اين رنگ زندگى مى
شود. در غذا اين رنگ و اگر حمل زندگى حيواانت به اين رنگ درآيد ابعث خشم و هتاجم دائمى آهنا به يكديگر مى

 شود.كه معموال از سس اي رب در بعضى از غذاها استفاده مىطورىشود بهابعث حتريك اشتها و تنظيم هضم مى

شود و معموال بعد از خوردن غذاهاى نند غذا هبرت جذب بدن مىاگر موقع خوردن غذا، رنگ آن چشم را حتريك ك
كنند و كنيد. اشخاص افسرده بيشرت از غذاهائى برنگ قرمز استفاده مىرنگارنگ اغلب احساس شاداىب و سبكى مى

 كنند.از مواد غذائى برنگ سفيد دورى مى
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شيطان سرخى را « ان الشيطان ُيب احلمره فاايكم و احلمره و كل ثوب ذى شهرة»ت: از پيامرب اكرم )ص( نقل اس
دوست دارد پس از سرخى بپرهيزيد و نيز از هر لباسى كه ابعث انگشت منائى شود )پوشيدن لباس به رنگ قرمز در 

ز حضرت امام رواايت اسالمى مكروه است مگر در عروسى و اي در داخل خانه براى مهسران(. در حديث حسن ا
جعفر صادق )ع( منقول است كه جامه سرخ تريه پوشيدن كراهت دارد مگر براى نوداماد. اين رنگ ابعث تشديد 

آميز افزايش ايفته و فشار خون ابال شود. در جماورت قرمز متايالت و احساسات محلهالتهاب و حتريك احساسات مى
 است. رود. در تسكني بعضى از بيماريهاى پوسىت موثرمى

 اند.هاى مسبوليك را براى نشان دادن طبقات روحاىن به كار بردههاى رومى رنگكاتوليك



آميزى لباس )كاردينال( و سفيد براى لباس اپپ انتخاب شده است. پزشكان از مجله رنگ قرمز ارغواىن كه براى رنگ
 كردند.پوش مىغضبان خود را سرخپوشيدند. اپدشاهان، جالدان و مري انگليسى براى تشخيص شغلى جامه سرخ مى

مرغ بيشرت عينك ها براى بدست آوردن ختمبعد از سفيد، رنگ قرمز اثر مناسب بيشرتى روى منو گياهان دارد. ژاپىن
 زنند! و در ختمري در صورت استفاده از رنگ قرمز ميزان اسيد بدست آمده حد اقل است.قرمز به چشم مرغها مى

ماِء ماًء فََأْخَرْجنا بِِه » سوره فاطر به رنگ قرمز اشاره شده است: 27در قرآن تنها در آيه  أَ ملَْ تَ َر َأنَّ اّللََّ أَنْ َزَل ِمَن السَّ
آاي نديدى كه خدا ابران را از آمسان  «مَثَراٍت خُمَْتِلفاً أَْلواهُنا َو ِمَن اجْلِباِل ُجَدٌد بِيٌض َو مُحٌْر خُمَْتِلٌف أَْلواهُنا َو َغرابِيُب ُسودٌ 

ها، طرق زايد و اصناف و هاى گوانگون و رنگارنگ پديد آورد و در زمني از كوهواسطه آن ميوهفرود آورد و به
اى كوهها منحصر ساخته است هاى خمتلف سفيد و سرخ و سياه خلق منود. در واقع رنگ قرمز را به رنگ جادهرنگ

شناسى و ها كه به كوه مربوط است در زمنيهاى قرمز، انرجنى و رنگهائى در اين مايهگابيد توجه داشت كه رن
ايىب و شناسائى آفرينش نقش مهمى دارد. ابالخص در مورد كوههاى آتشفشان كه رنگ قرمز مناينده آن است. معدن

از گناهاىن   jes .1 ,81در مذاهب يهودى و مسيحيت قرمز رنگ گناه است. يوشع پيامرب يهوداين در كتاب مقدس
 كه مانند خون قرمزند،
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ايد كرده است. در زابن آملاىن و التني قرمز اب واژه زندگى و خون هم ريشه است. قبال نيز ذكر شد كه اين رنگ 
هيدان مسيحى و منادى چنانكه قرمز رنگ مرگ است، رنگ زندگى هم هست. مسبلى از ششود. همابعث حتريك مى

از جهنم است. قرمز مهيشه منادى از آتش شهوت، جنگ و عشق بوده است. در گذشته براى حمافظت از آتش از 
 نشاىن قرمز است.هاى آتشها و ماشنياينك نيز لباسشده، همآن استفاده مى

 انرجنى: اثر آن بر گوارش اثبات شده است.

كننده خبش. حتريكابشد و هم مسكن است هم هيجانكننده مىو مهيج و آرامخبش، اتابن و درخشنده بوده حرارت
كند، روى فشار خون اثرى ندارد. رنگ مستعدى براى زندگى احساسات بوده و به سبكى و آرامى نبض را زايد مى

 شود.شود. اما حتريك زايد اب آن سبب خستگى مىاست. انرجنى رنگى دوست داشتىن است كه ابعث خوشحاىل مى

 زرد: رنگ زرد مسبل روشناىي، اپدشاهى، نور و خورشيد، هوش، آگاهى و آخرت است.

ال و فلسفى است. اين رنگ، رنگ خرد و فرآيند تبديل انخودآگاه به خودآگاه و بيانگر حركت رنگى روحاىن، ايده
كه به صورت طورىشود، به ويژه آن تغيريى كه ابعث اپاليش و ارتقاى سطح فكرىو تغيري از هر نوع آن است، به

هاى مذهىب نشان داده اى طالىي در اطراف سر و دور هيكل مقدسني در متاثيل و نقاشىاى نوراىن و هالهحلقه
 ها بوده و مسبل آگاهى خرد، عقل فوق العاده و تنوير افكار بوده است.ترين رنگشود. اين رنگ روشنمى



هاى گذشته فقط  - روشنفكر است. جامه زرد در كشور چني در زمانگويند: فالىن آدم روشىن است، ايمثال مى
گريزند. اين ها از نور زرد مىپوشيد. پشهكس نبايد جامه به رنگ زرد مىكه هيچطورىخمصوص امپراطور بوده است به

كننده بوده و رنگ خوشخوئى و خوشحاىل است. آزمايشات پسيكولوژيك اثبت كرده كه رنگ زرد رنگ گرم
 آمده است: 65شود در سوره مباركه بقره آيه خبش بوده و ابعث نشاط و شادى مىحاىلوشخ
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ا بَ َقرٌَة َصْفراُء فاِقٌع َلْوهُنا َتُسرُّ ا» ْ لَنا ما َلْوهُنا قاَل ِإنَُّه يَ ُقوُل ِإهنَّ  (.69)بقره/  «لنَّاِظرِينَ قاُلوا ادُْع لَنا رَبََّك يُ َبنيِّ

گويد كه آن گاوى است زرد دهد مهاان او مىپرسند و حضرت موسى جواب مىدرابره رنگ آن گاو خمصوص مى
كند.  خبش بيان مىخالص كه رنگش ابعث شادى و مسرت بينندگان است و به اين صورت رنگ زرد را رنگى مسرت

گنبدهاى طالئى مساجد بيزانس مشخص است. هاى متربكه به رنگ زرد هستند.  گنبدهاى طالىي مساجد و بقعه
 شود.شود كه ابعث شادى مىپوشيدن كفش به رنگ زرد مستحب بوده و اشاره مى

ال، روحاىن، حمرك فكرى و كنندگى و خوشحاىل است. رنگى ايدهدومني رنگ قرآن رنگ زرد است كه رنگ گرم
انگيز و سرورآور است، درخشنده، اتابن، هيجانكننده برخى حاالت عصىب است اگر روشن ابشد نگاه به آن آرام

 5معناى زرد است كه در قرآن ضمن كند. صفرا، صفر و مصفرا سه كلمه بهمسكن بوده و نبض را به آرامى زايد مى
ا تَ ْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر،» سوره مرسالت به شرتان زردموى اشاره شده: 33آيه به آن اشاره شده است. در آيه  َكأَنَُّه   ِإهنَّ

 «مِجاَلٌت ُصْفٌر.

 ابشد.اش مانند قصريست و گوئى آن شراره شرتان زردموى را مهانند مىچنان شرارى بيفكند كه شعلهآتش دوزخ آن

 «مُثَّ يَِهيُج فَ رَتاُه ُمْصَفرًّا مُثَّ جَيَْعُلُه ُحطاماً » و «َو لَِئْن أَْرَسْلنا رُياً فَ رَأَْوُه ُمْصَفرًّا» سوره روم به زرد شدن كشتها 51در آيه 
( اگر ابدى فرستيم آن كشت سبز را زرد كند ابز رو به خزان آرد و بنگرى كه زرد شود و آنگاه آن را 21)زمر/ 

 «.ُلُه ُحطاماً مُثَّ يَِهيُج فَ رَتاُه ُمْصَفرًّا مُثَّ جَيْعَ » فرمايدسوره حديد كه مى 20خشك گرداند و نيز آيه 

هاى زرد در چون اين رنگ مسبل ارتباط اب ديگران است اگر در برقرارى ارتباط اب ديگران مشكل داريد از رنگ
 دليل نيست كه اين رنگ مسبل اداره پست است.لباستان استفاده كنيد. ىب

 .كند و لباس امپراطوران چني به رنگ زرد بوده استاين رنگ عظمت و شكوه را جمسم مى

و استادان قدمي نقاشى اب توجه به اينكه رنگ زرد مسبل آخرت و سلطنت و نور خورشيد است از آن در زمينه نقاشى 
 كنند. گرانولد بيش از ديگر نقاشان به بيان مسبوليكاستفاده مى
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 كند.از نور زرد به سوى آمسان صعود مى رنگ زرد آگاهى داشته است و به نظر او حضرت مسيح در درايئى

 بنفش:

اختيارى، ظلم، خربى، ىبچنانكه زرد نشان هوش و دانش بود، بنفش منايشگر ىباين رنگ مقابل رنگ زرد است، هم
ومرج، فاجعه، مصيبت و مرگ است. روحيه شاعرانه و رومانتيك، دوستدار هنر و زيبائى و متكى به ديگران بودن هرج

انتخاب اين رنگ است. بنفش ضد درد بوده و خاصيت سردكنندگى دارد، ابعث اجياد ضعف و  از معاىن
كند. البته بنفش اگر روشن شده، روى قلب، ريه و رگهاى خوىن موثر است. مقاومت نسىب را زايد مىماليخوليائى

مسبل تقديس، عشق يزداىن و سلطه خبش، اسرارآميز، خشنودكننده و انتقادى بوده و شود )بنفش قرمز اي ارغواىن( آرام
 روحاىن است.

ابشد. اى: خملوطى از زرد و قرمز و سياه است رنگ زمني بوده و مبني ارتباط قوى اب سطح فيزيكى زمني مىقهوه
 انتخاب آن مسبل نياز شديد به آسايش جسمى و روحى و عالقه بسيار زايد به خانواده است.

 خاكسرتى:

احساس ترحم و خشم است و عالوه بر آن آرام، حساس و حمافظ است. خاكسرتى حوصلگى، انخوشى، رنگ ىب
كه تندى آن به حنوى است كه اين رنگ را در ميان اتريك هيچ رنگى ندارد و بنابراين دور از هر نفوذ است، درحاىل

و قلمرو بوده و فقط ابشد. خاكسرتى فاقد حيطه طورى كه عارى از هر اتثري آانبوليك مى -دهد، بهو روشن قرار مى
شده ميان مناطق متضاد دوطرف. كس، در حكم يك منطقه غري نظامى جتزيهيك مرز است. مرزى مانند سرزمني هيچ

تفاوتى از گريى، عدم فعاليت و ىبرنگ خنثى است. گوشهدر واقع اين رنگ از حلاظ روانشناسى و فيزيولوژى يك
 معاىن آن است.

 سياه:

تر نگني، مايه غم، نشانه عزادارى، رنگ افسردگى، ويراىن و مرگ. وزن شئى را سنگنيرنگى است وحشتناك، س
عالقگى به زندگى، نفى هر چيز، بدبيىن، انابورى و كند. در غذا از بني برنده اشتها است، اين رنگ مناد ىبمى

 جلاجت است.
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منفى است و هرگز آن را در حاالت عادى و روزمره زندگى بعنوان يك رنگ نگاه آغازين اسالم به رنگ سياه 
كند. پوشيدن لباس به رنگ سياه گزيند و آن را رنگ شيطان، فرعون و مناد طغيانگرى و ظلم و ظلمت معرىف مىبرمنى

د(. پوشيدن كفش از نظر تعاليم اسالمى مكروه است مگر در لباسهاى روئى مثل چادر )براى زن( و اي عبا )براى مر 
شود. لباس فرعون به رنگ سياه بوده به رنگ سياه مكروه بوده و اتكيد شده كه ابعث غم و انراحىت شخص مى

است. در حلية املتقني به سند معترب از حضرت امري )ع( منقول است كه پوشيدن جامه سياه كراهت شديد دارد در 
 ياه نباشد هبرت است.مهه حال مگر در سه مورد و اگر عمامه و عبا هم س

لباس سياه نپوشيد كه لباس فرعون است. امام «. ال تلبسوا السواد فانه لباس فرعون»امام على )ع( به ايرانش فرمود: 
ابقر )ع( كراهت داشت از پوشيدن لباس سياه مگر در سه مورد )عبا، عمامه و چكمه(. اين رنگ فقط در مصايب 

ها و براى شخص پوشى در عزادارىگرفته و انتخاىب اندر و استثنائى است. سياهها مورد استفاده قرار  و سوگوارى
كند يك نوع تسكني است و او را در اضطراب انشى از فقدان شخص حمبوب اى كه احساس غمگيىن مىزدهمصيبت

 شود.به مست سكون دعوت كرده و ابعث آرامش او مى

وگ امري املؤمنني على )ع( جامه سياه بر تن كرد و مبيان مردم آمد و به نقل از ابن اىب احلديد، امام حسن )ع( در س
آيه است كه كلمه سياهى  7براى آهنا خطبه خواند. در مناز هم پوشيدن رنگ سياه كراهت شديد دارد. در قرآن كرمي 

كردند آمده گور مىدرابره اعراب جاهليت كه قبل از اسالم دخرتان خود را زنده ب 58را در بردارد. در سوره حنل آيه 
 است:

َر َأَحُدُهْم اِبْْلُنْثى» دادند دخرتى برايش متولد آنگاه كه به ايشان خرب مى «.َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َو ُهَو َكِظيمٌ  َو ِإذا ُبشِّ
شد. )در چنان روزگارى است كه پيامرب اكرم )ص( آن انسان بزرگ شده است از خشم و انراحىت صورتش سياه مى

 «فداها ابوها« ... »فاطمه بضعة مىن»گويد: فاطمه اپره جگر من است ... پدرش به قرابنش! مى
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دهد كه رنگ سياه از ديرابز در ميان بسيارى از ملل و اقوام نشان عزا و اندوه بوده است و شواهد اترخيى نشان مى
دوران اسالم نداشته بلكه اعراب پيش از اسالم، ايرانيان و يواننيان ابستان نيز به رسم اين امر اختصاص به ايرانيان اي 

 پوشيدند.عزا جامه سياه و كبود مى

رسد. حتقيقات تر به نظر مىاگر مچدان اي ساكى به رنگ سياه ابشد از مچدان سفيدى كه هم اندازه آن ابشد سنگني
هاى رنگى در معرض خطر تصادف بوده و درصد تصادفات از اتومبيلدهد كه اتومبيلهاى سياهرنگ بيش نشان مى

رسد كه رنگ ماشني نيز اب نوع رانندگى تناسب دارد هاى رنگى است و بنظر مىدر بني آهنا به مراتب بيشرت از ماشني
اص كه اشخو رانندگاىن كه شخصيىت تندخو و پرخاشگر دارند دوست دارند، ماشينشان سياهرنگ ابشد! درحاىل



ترين رنگ براى جلوگريى از كنند و اميناى را انتخاب مىمسلط بر اعصاب و خويشتندار رنگ كرم و نقره
 اى رنگ كرم تشخيص داده شده است.هاى جادهتصادف

 سفيد:

پوشند. رنگ سفيد نشانه غم و آاليشى است، در چني در مراسم عزادارى و سوگوارى لباس سفيد مىرنگ اپكى و ىب
كنند ات به خص نيست، بلكه پوششى است كه اب آن متوىف را براى حاالت بعد از مرگ مساعدت مىاندوه ش

 فضيلت و كمال برسد و درگذشتگان اب اپكى و آرامش به سوى هبشت و آمسان بروند.

كنيم لباس سفيد چون زود چرك و كش( است. عالوه بر اينكه ما تصور مى)ميكرب Microbcideكال اين رنگ
كند يعىن رنگ سفيد ابعث توفيق اجبارى رعايت هبداشت شود، صاحبش را جمبور به تعويض لباس مىه مىآلود

دهد. روپوش پرستاران و كادر ها را فرارى مىشود، وىل حتقيقاتى نشان داده كه اصال خود رنگ سفيد ميكروبمى
كننده است زيرا لباس، سبك، بلند و خنكسازد. اين ها را دور مىبيمارستان به رنگ سفيد است. لباس سفيد پشه

 كند.شده را منعكس مىمتام اشعه اتبش

 رنگ برگزيده و انتخاب اول اسالم رنگ سفيد است. اكثر لباسهاى نىب اكرم )ص( سفيد بود.
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البسوا البياض فانه »ل رسول اّلّل )ص( از حضرت صادق )ع( نقل است كه پيامرب فرمود: عن اىب عبد اّلّل قال، قا
 تر است و كفن مردگان را از آن كنيد.لباس سفيد بپوشيد كه هبرت و اپكيزه«. اطيب و اطهر و كفنوا فيه مواتكم

هيچ لباسى هبرت از لباس «. ليس من ثيابكم شى احسن من البياض»فرمايد: شده كه امام ابقر )ع( مىدر حبار نقل
 فرمود: سفيد نيست و نيز

خداوند هبشت را سفيد آفريد و سفيدى از مهه رنگها «. ان اّلّل تعاىل خلق اجلنه بيضا و احب شى اىل اّلّل بياض»
پيش خدا حمبوبرت است. از نظر اسالم، پوشيدن لباس به رنگ سفيد مستحب است، لذا چادر مناز و سجاده معموال 

ابر در قرآن   12ى براى اجنام فرضيه مناز و اي زايرت دارند. سفيد بوده و اشخاص معتقد معموال لباس كامل سفيد
هاى ارساىل از طرف هاست، قرآن هم اولني اشعهكرمي به رنگ سفيد اشاره شده است. چون سفيد جمموعه مهه رنگ

 كند.خورشيد را به رنگ سفيد معرىف مى

َ َلُكُم اخْلَْيُط اْْلَب ْ » در سحرهاى ماه رمضان خبوريد و بياشاميد ات آنگاه   «.َيُض ِمَن اخْلَْيِط اْْلَْسَودِ ُكُلوا َو اْشَربُوا َحىتَّ يَ َتَبنيَّ
زمر به سپيدى و  60آل عمران و  106و در آايت  187كه در آمسان خط سفيد از سياه جدا شود. بقره/ 

يَ ْوَم تَ ْبَيضُّ ُوُجوٌه َو » كند.درخشندگى چهره مومنان و هبشتيان و سياهى و اتريكى چهره كافران و جهنميان اشاره مى



هائى ديگر سياه شوند. آن روز ديگر براى شناخنت ابطن كسى نياز هائى سپيد و چهرهآن روز كه چهره «َتْسَودُّ ُوُجوهٌ 
 ها مهه چيز معلوم است.به سؤال و حتقيق و تفحص! نيست. از رنگ چهره

 ها:انتخاب رنگ

رود چرا كه هر رنگى ابعث اتثري خاص هاى سنجش شخصيت بشمار مىها يكى از معيار شناسى نوين، رنگدر روان
ابشد. اين موضوع اب توجه به پيشرفتهاى دو روحى و جسمى در فرد شده و نشانگر وضعيت رواىن و جسماىن وى مى

 كنيم.ها را مرور مىدانش فيزيولوژى و روانشناسى به اثبات رسيده است. اب اين ديدگاه رنگ

 سبز:

كند اغلب مهرابن و صميمى است و از تعادل روحى برخوردار برخورد اول رنگ سبز را انتخاب مى كسى كه در
 بني و متكى بنفساست و اگر اب فكر و اتمل آن را برگزيند روشن
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داشته، احساس تنهاىي كرده و  اى ضعيفآيد ارادهبوده و اب خرافات بد است. در صورتى كه از رنگ سبز بداتن مى
 برانمه سردرگمى داريد. من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشيار است!

 آىب:

اگر به آساىن آن را انتخاب كرديد شخص حمتاطى هستيد در صورتى كه اب اتمل برگزيديد ابهوش و احساساتى بوده و 
مشا از اين رنگ عالمت امهيت دادن به آزادى خوداتن  دهيد و تنفربه عقايد ديگران در مورد خود بسيار امهيت مى

 شويد.بوده و كمرت موفق به كنرتل اعصاب خود مى

 قرمز:

اندازه اتبع احساسات آىن خود هستيد. اگر بعد كنيد ىباگر اب انتخاب اول يعىن بطور غريزى رنگ قرمز را انتخاب مى
بوده و مورد پسند جنس خمالفيد. اگر خمالف رنگ قرمز هستيد، از تفكر فكر كرديد قوه ختيل خوىب داريد، اجتماعى 

 ترسيد.گردد و مهيشه مىدار مىشويد، احساساتتان زود جرُيهزود اب اشخاص مانوس مى

 انرجنى:



طلىب زايدى داريد، در اگر سريع رنگ انرجنى را انتخاب كرديد كنجكاو، پرانرژى و اب نشاطيد و خوش بيىن و جاه
را اب فكر برگزيديد فلسفه خاصى داريد، زندگى اب مشا آسان است و در صورت تنفر از آن سخت   صورتى كه آن

 كنيد.گرييد، زندگى را جدى تلقى منوده و از اعمالتان نيز گاهى انتقاد مى

 زرد:

و حس گويند در كارهاى نيازمند به خالقيت موفقيد ها بدون اتمل انتخاب كرديد مىاگر رنگ زرد را در بني رنگ
اى برخورداريد، در صورتى كه فكر كرديد و رنگ زرد را ميان ابتكار در مشا زنده است و از نريوى ختيل فوق العاده

رنگها برگزيديد نسبت به دوستان خود مهرابن و صديق بوده اما مهيشه نياز به تشويق و اتييد داريد و كمى هم ترسو 
بني بوده و كنيد، هبمه چيز خوشمعلوم است كه به جاى فكر عمل مى آيد،هستيد اما چنانچه از رنگ زرد بداتن مى

 بريد.از زندگى لذت مى

 خاكسرتى:

منائيد وىل دهد به مهه كس و مهه چيز سوءظن داريد و از درآمد خود كمرت خرج مىانتخاب آن در وهله اول نشان مى
 در برابر انمالميات حتمل عجيىب داريد و اگر اب اتمل
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اعتناييد و تنفراتن از آن نشانه اين است كه غم پنهان دائمى احساس آن را برگزيديد به توجه ديگران به خود ىب
 مناييد و در درونتان احساس انرضايىت عميقى وجود دارد.مى

 سياه:

بشويد، فاصله زايدى است. زندگى انمهوارى اگر آن را بالفاصله انتخاب كرديد بني آنچه هستيد و آنچه ميل داريد 
داريد، احساساتى هستيد اما رازدار و مهرابنيد و اگر اب اتمل آن را انتخاب كرديد امور خود را اسرارآميز جلوه 

 دهيد و اگر از رنگ مشكى متنفريد حىت به زندگى حيواانت عالقمنديد.مى

 سفيد:

سى هستيد و در صورتى كه اب اتمل برگزيديد صفاى ابطن مشا را اگر سفيد را بدون فكر انتخاب كرديد شخص حسا
 آيد!آيد موجب شگفىت است چون معموال كسى از آن بدش منىرساند و اگر از آن بداتن مىمى

 هااى از معاىن روانشناسى و فيزيولوژى رنگاپره



 خاكسرتى:

 تفاوتىگريى، عدم فعاليت و ىبگوشه

 آىب:

 خشنودى خاطر و عالقه زايد به دوستان و نزديكاننياز به آرامش كامل و 

 سبز:

 پشتكار و استقامت، قدرت، اراده، غرور و بلندپروازى

 قرمز:

 داشنت آرزوهاى بسيار، شور و شوق زندگى، هتور و قدرت اراده

 زرد:

 پيشرفت بالمانع، اميد به حل مشكالت زندگى

 بنفش:

 زيبائى، متكى بودن بر ديگرانروحيه شاعرانه و رومانتيك، دوستدار هنر و 

 اى:قهوه

 نياز شديد به آسايش جسمى و روحى، فعال، عالقه بسيار زايد به خانواده

 سياه:

 عالقگى به زندگى، نفى هر چيز، بدبيىن، انابورى و جلاجتىب

 هاى اصلى:اب رنگ chromo therapyدرماىنرنگ

نور است كه هركدام ويژگى خاص خود را داراست. هر رنگى  هاى گوانگون طيف -اى درمان اب رنگاين روش گونه
شود. بدن انسان مداوم زير نفوذ طول موج خمصوص به خود دارد، چون هركدام از سطح انرژى معيىن ساطع مى

 هاى متفاوتىآهناست. اين ويژگى رنگ مثل صداست. صداها هم طول موج
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دهد و صداى بلند ما را به روست كه صداى آرام به ما آرامش مىدهند و ازايننرژى خود را به ما انتقال مىدارند كه ا
 آورد.هيجان مى

ها در سالمت جسم روح و روان ما اتثري گذارند و هر رنگ اب توجه به طول موجش در منودار انرژى رنگها جاى رنگ
 كند.ا برانگيخته مىاى دارد. براى منونه رنگ سرخ اعصاب ر ويژه

 كه رنگ سبز آرامبخش است.درحاىل

ها مثل هاى خمتلف بر جسم، ذهن و روح ما اثر بگذارند و براى تسكني بعضى از بيمارىتوانند به شكلها مىرنگ
  طورخواىب، فشارهاى عصىب، اضطراب، افسردگى، كمبود انرژى و فشارخون ابال ... مورد استفاده قرار گريند. بهىب

هاى خمتلف، كاربردهاى گوانگوىن دارد. جنبه درمان فيزيكى رنگ كه از رنگ مناسب درماىن در حوزهكلى دانش رنگ
دهد و شود؛ و جنبه رواىن رنگ كه أتثري رنگ بر روى ذهن و احساسات را نشان مىبراى درمان جسم استفاده مى

 گى كالبد انرژى )هاله( و مهچنني روح ما كاربرد دارد.هاى رنديگر جنبه ابطىن رنگ كه در ارتباط بني رنگ و اليه

توان اب فرستادن ى فقدان يك اي چند رنگ است كه مىدهندهرنگ درمانگران معتقدند كه عدم تعادل در بدن، نشان
هاى مورد نظر، آن را برطرف كرد. يعىن چنانچه ارتعاش مناسب، به عضو مورد نظر ابزگردانده شود، مستقيم رنگ

ها و اثرگذارى آهنا بر ما به طرق گوانگون، گردد. در هرحال نفوذ رنگاهنگى عضو به حالت تعادل جمدد برمىانمه
ها بر ذهن و رفتار ما، بر حس تعادل موضوعى غري قابل انكار است. علل ترجيح رنگى بر رنگ ديگر، آاثر رنگ

شده و هاست جتربهقرارى و موارد ديگر كه سالىبفكرى و جسمى، در توليد شادى و افسردگى، در اجياد آرامش و اي 
ها، شخصيت افراد را پزشك آملاىن توسط رنگ« ماكس لوشر»از طريق آزمايشات علمى به اثبات رسيده است. مثال 

هاى دهد كه ابفتنشان مى« ورمتن»داد و اي آزمايشات دكرت گريى رواىن مدرن تشخيص مىدر حد آزمايشات اندازه
« سرو تونني»و « بتا آندورفني»توانند بر روى ها مىكنند و رنگهاىي ترشح مىابل نورهاى رنگى هورمونبدن در مق

 أتثري بگذارند.
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توانيم آن را به صورت جزئى از زندگى مان درآورمي. ارتباط ها، روش درماىن است كه مىارتباط آگاهانه اب رنگ
ها به ميزان درك ما از احساسات قلىب و روحى ما بستگى دارد. در اين صورت بدون تالش زايد و به اب رنگ آگاهانه

توانيم بعضى از نيازهاى حياتى خودمان را برآورده  ها وجود دارد، مىهاىي كه در مورد اين روشدور از افراط و اغراق
 كنيم.



ها جتربياتى داشته و سخناىن گفته اند. رنگ سرخ در روند تكاملى ره رنگويژه ايرانيان دراببقراط، پزشكان اسالمى و به
هاى پوسىت مانند آبله، سرخك و خمملك اتثري زايدى دارد. اين موضوع را ايرانيان كهن تشخيص داده بودند و بيمارى

ات در برابر نور قرمز قرار  اى سرخرنگ در برابر پنجره خود آويزان كنند كردند كه پردهگونه بيماران گوشزد مىبه اين
 ها، كوچك و ريز ابشد.هاى آبله بدون چرك هببود ايبد و جايگاه جامانده از دانهگريند ات دانه

هاى خطى به جا مانده از اند. براى منونه كتابها نه تنها در دهه اخري بلكه از قدمي مورد توجه بودهارزش و اثر رنگ
 هاست.ا در مورد رنگدهنده دانش آهنمصر ابستان، نشان

ها به  ها را براى درمان بيمارىاتالرهاىي رنگى ساخته بودند كه در آن رنگ« تبس»و « كارانك»آهنا در معابد خود، 
ساختند؛ هر طبقه داراى يكى از هفت طيف گرفتند. در يوانن ابستان معابد رنگى را در هفت طبقه جمزا مىكار مى

 بردند ...ان بيمارى هايشان به اين معابد مىرنگى بود و افراد را براى درم

هاى رنگني )اب وسيله محام -لوئى آزمايشگاه گاسرتن درمان بههاى رنگني در بيمارستان سنمحام 1900در سال 
هاى پوسىت )اگزما، پسورايزيس آكنه، ايكيتيوز، و ...( به طرق هاى آىب، قرمز و سبز شروع شد و انواع بيمارىچراغ

نيز  1901دادند و در سال هاى مذكور قرار مىمرتب، تدرجيى، متناوب و متواىل( در معرض اتبش اشعهخمتلف )
 دستگاهى اب محام نورهاى رنگني در خبش اپسكال بيمارستان بروكااپسكال تعبيه منودند.

 قرمز درماىن:

حاىل و افسردگى درمان سسىت ىب شود و سالمىت و نشاط فراوان بدنبال دارد. درها مىاين رنگ ابعث حتريك سرخرگ
 موثر است. اب اينكه اين رنگ نشاطآور است
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هاى خوىن بسيار موثر است. ها و مسمويت، اما معموال افراد سرزنده و اب نشاط از آن بيزارند. در درمان بيمارى
غرق متاشاى رنگ قرمز خالص شدن در اين بيماران بسيار موثر دقيقه  15 -20هاى قرمز و اي روزانه پوشيدن لباس

گرداند. در است. مسلولني اغلب متايل زايدى به قرمز دارند و رنگ قرمز به سرعت نريوى حيات را به آهنا برمى
 خوىن رنگ قرمز بسيار مفيد است.هاى شديد و كمخونريزى

له، سرخك و خمملك اتثري زايدى دارد. اين موضوع را ايرانيان  هاى پوسىت مانند آبرنگ سرخ در روند تكاملى بيمارى
اى سرخرنگ در برابر پنجره خود آويزان كنند كردند كه پردهگونه بيماران گوشزد مىكهن تشخيص داده بودند و به اين

ها، كوچك و ريز ههاى آبله بدون چرك هببود ايبد و جايگاه جامانده از داناي در برابر نور قرمز قرار گريند ات دانه
هاى پوسىت چون سرخك و خمملك ابشد. در قرون وسطى در چني و مشرق زمني نور قرمز را در معاجله آبله و بيمارى

كردند. از بردند. در روسيه براى درمان خمملك و در اسكاتلند براى تسكني دردها از رنگ قرمز استفاده مىبكار مى



جدهم از نور قرمز براى معاجله آبله استفاده منوده و علت اتثري آن را، اتثري و ات اواخر قرن ه 1688ات  1656سال 
دانستند. نوزاد از ابتدا رنگ سرخ را عميق نور قرمز و ما دون قرمز در پوست و جذب مكانيكى ترشحات التهاىب مى

رواىن اگر افراد ملزم به تفكر شناسد. وقىت عصىب هستيد ابدا در جاىي كه رنگ قرمز وجود دارد، كار نكنيد. از نظر مى
گذارد. دهد كه اين رنگ بطور قطعى روى سيستم اعصاب اثر مىو انديشه درابره رنگ قرمز ابشند آزمايش نشان مى

كند. بنابراين رنگ قرمز حمرك است و روى سيستم فشار خون را ابال برده تعداد تنفس و ضرابن قلب را زايد مى
كه رنگ آىب موجب كاهش فشار خون و كندى ضرابن موثر است. درحاىل CNSاعصاب خمصوصا خبش مسپاتيك

شود و آرامش را به مهراه داشته و روى خبش اپرامسپاتيك سيستم عصىب خودكار موثر است. در قلب و تنفس مى
 Erichگريند. اريش نوميانمعناى اعتماد بنفس است و در درمان ترس از آن هبره مىشناسى اين رنگ بهروان

Neumann  
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رساند. خداى روانشناس بزرگ گفته است كه جمسمه خدااين قدمي به رنگ قرمز است كه مفهوم زندگى و قدرت را مى
 قرمز است. Kurukullaها كوركوالتبىت

 زرد درماىن:

رود. در اين درمان معموال بدن ار مىعنوان درمان ضد افسردگى بكزرد در درمان افسردگى كارساز است و به
شود دهد اما اب مهني حتريك چشم سيستم عصىب نيز حتريك مىهاى دفاعى چون سوزش چشم از خود بروز مىواكنش

 شود.و براى مقابله اب افسردگى آماده مى

گ زرد ابشند، شوند نبايد به مدت طوالىن در معرض رنهاى عصىب مىوجوش كه دچار محلهافراد عصىب و پرجنب
شود. در كارهائى كه نياز به تفكر و خالقيت دارد رنگ زرد موثر است اين رنگ چون هيجاانتشان دوچندان مى

خبشد در درمان بيماريهاى پوسىت و براى شفاف  ابعث افزايش فشار خون شده و ضعف معده و كليه را هببود مى
 كردن پوست موثر است.

 آىب درماىن:

دار را هاى پوسىت موثر است. در گذشته بيمار تبشود و براى درمان تب و التهابس سرما مىرنگ آىب ابعث احسا
كردند. اين رنگ فشار خون را اپئني رنگ مثل زغال اخته جتويز مىميوه آىبپوشاندند و آباب اپرچه آىب كامال مى

هاى روان از اين و پزشكان بيمارى كند و بر روى اعصاب اثر آرامبخشى داردآورده و حرارت بدن را متعادل مى
برند. در كودكان بيش فعال و افراد عصىب درمان اب رنگ آىب روشن )آمساىن( بسيار موثر است. نور ويژگى سود مى

كند. استفاده از چراغ خواب اي رنگ آىب ااتق خواب، اعصاب را عميقا آرام كرده و انسان را به خواب ترغيب مى



آسا را دارد. براى درمان روماتيسم و سردرد نيز موثر است. اب ردن آىب نيز مهني اتثري معجزهگگردن اي دستمالشال
آئيد البته پليور آىب سري اتثري چنانكه اب لباس زرد به هيجان مىرسيد، همپوشيدن لباس به رنگ آىب به آرامش عميق مى

خبصوص در دردهاى عصىب و هيجاانت و خنثى و انخوشايندى دارد. آىب ضد درد، اسرتاحتبخش و مسكن است 
داران و بيخواهبا مفيد است. نقش سردكنندگى داشته و در آن متايالت هبرت ها، ديوانگان، تبخبصوص براى وسواسى

 شوند.خالصانه مى
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دهد لذا ساخت كشش عضالىن را كاهش مىتوان آن را در تنگنائى متمركز آىب رنگ ابطراوت و شفاىف است كه منى
شود. رنگى است براى فشارخون خوب و نيز آرامبخش نبض و تنفس است و ابعث آرامش دروىن و ضمري ابطن مى

دهد )آنىت سپتيك است( و بر روى روماتيسم حمافظ، حساس، دقيق، جدى و تعديل كننده. ترشح چرك را كاهش مى
ن موثر است و چون اين رنگ احساس سرما را بوجود آورد قرار دادن دستمال آىب اثر خوىب دارد و در معاجله سرطا

تر از رنگ سبز است اما كنندهرنگ و اي اتبش نور آىب بر موضع سوخته مفيد است. از نظر احساسى رنگ آىب آرام
يزانند. در ها جاذب آىب و مگسها از آن گر شود. پشهزايد در معرض آن قرار گرفنت ابعث ضعف و خستگى مى
 هاى آىب و بنفش را روى نورالژيها اتئيد منودند.اواخر قرن بيستم، پزشكان روسى و آملاىن، اثر درماىن اشعه

خوابيها اثر نور و رنگ آىب غري قابل ها و ىبخون، اختالالت رواىن، در هيجاانت و وسواسىحس و كمدر كودكان ىب
 ويژه محام اب نورهاى رنگني معمول بود.انكار بوده و درمان به وسيله نور و رنگ ب

 نتيجه:

رود چرا كه هر رنگى ابعث اتثري خاص مشار مىها يكى از معيارهاى سنجش شخصيت بهشناسى نوين، رنگدر روان
هاى ابشد. اين موضوع اب توجه به پيشرفتروحى و جسمى در فرد شده و نشانگر وضعيت رواىن و جسماىن وى مى

 شناسى به اثبات رسيده است.ى و رواندو دانش فيزيولوژ 

انپذير در جان و روح ما جايگزين اى ژرف و اجتنابگونهگذارند و اين آاثر بههاى طبيعت در ما اتثري مىرنگ
هاى معتربى كه درابره اين شاخه از علم  -ها و كتابشناخىت رنگها اب مراجعه به تستشود. بررسى اثرات روانمى

شناسى نوشته شده است و مقايسه آهنا اب آايت و احاديث فراواىن كه به مقتضاى جمال به تعدادى از اپتومرتى و روان
ها بر جسم و روان ما بر اين نكته مهم نيز اتكيد آهنا اشاره گرديد، عالوه بر روشن منودن اتثريات شگرف رنگ

علم وجود ندارد، بلكه در بسيارى از موارد در  هاى واقعى دين ومنايد كه نه تنها هيچ اختالف و تبايىن بني آموزهمى
 صورتى كه منابع دسرتسى ما به علوم گوانگون و علوم
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رغم ابشند. جاى اتسف است كه علىشائبه و غرض ابشد. كامال اين دو ابهم سازگار مىديىن و اخالقى درست و ىب
ها در آايت و احاديث ما مشخص بود، حىت در حال يش بسيارى از اتثريات رنگاينكه در بيش از هزار سال پ

دار و مديون منابع بيگانه هستيم. اميد كه اب مهت و اراده جهادگران حاضر نيز اطالع چنداىن از آهنا نداشته و وام
 هاى استوارى در خودكفائى علمى كشور بردارمي.هاى علم و فضيلت بتوانيم گامجبهه

 امته از هرچه بگذرمي سخن دوست هبرت است.در خ

ها را اعم از گرم و سرد، اصلى و فرعى و مستقل و غري مستقل رها كنيم و به رنگى واقعى در بيائيم. بيائيد كه رنگ
هاى ما را به رنگ درخشان و نوراىن  -ها و جانرنگ اپكى، رنگ عبادت، رنگ برينگى و رنگ خدا! خدااي دل

 ه هيچ رنگى برتر و زيباتر از رنگ اهلى نيست.خودت مزين فرما ك

 (138هيچ رنگى برتر از صبغة اّلّل نيست. )بقره/  «ِصْبَغَة اّللَِّ َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اّللَِّ ِصْبَغًة؟!»

 رسد از چپ و راستهر نفس آواز عشق مى
 

 !رومي عزم متاشا كه راست؟ما به فلك مى

 اميبودهامي، اير ملك ما به فلك بوده
 

 ابز مهان جا رومي، مجله كه آن شهر ماست

 ما ز فلك برترمي، وز ملك افزونرتمي
 

 زين دو دو چرا نگذرمي؟ منزل ما كربايست

 نوبت خانه گذشت، نوبت بستان رسيد
 

 صبح سعادت دميد، نوبت وصل و لقاست

 اى خنك آن جان و دل كو رهد از آب و گل
 

 دستگه كيمياستگرچه درين آب و گل 

 اى خنك آن را كه او رست ازين رنگ و بو
 

زآنكه جزين رنگ و بو در دل و جان 
 هاسترنگ
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 33آيه  -سوره مرسالت -قرآن كرمي -

 51آيه  -سوره روم -قرآن كرمي -

 20آيه  -سوره حديد -قرآن كرمي -

 76آيه  -سوره الرمحن -قرآن كرمي -

 58آيه  -سوره منل -قرآن كرمي -

 17آيه  -سوره فاطر -قرآن كرمي -

 99آيه  -سوره انعام -قرآن كرمي -

 80آيه  -سوره يس -قرآن كرمي -

 46و  43آيه  -سوره يوسف -قرآن كرمي -

 63آيه  -سوره حج -قرآن كرمي -

 7آيه  -سوره ق -قرآن كرمي -

 22ص  -16جلد  -ابن اىب احلديد -شرح هنج البالغه -

 132ص  -چاپ دهكده -1382 -مال امحد نراقى -معراج السعاده -

 330ص  -78جلد  -عالمه حممد ابقر جملسى -ارحبار االنو  -

 248ص  -83جلد  -عالمه حممد ابقر جملسى -حبار االنوار -

 16و  10 -9صص  -1378 -چاپ سوم -عالمه حممد ابقر جملسى -حلية املتقني -
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، 220 -صص -1384هتران  -شتمچاپ ه -ليمىترمجه دكرت حممد حسني ح -جوهانز اينت -كتاب رنگ  -
218- 221، 

 54 -16 -93 -96صص  -نوپردازان -77 -كاوردكرت عباس ت -فيزيك پزشكى -

 -151 -128ص  -1361 -چاپ اسالميه -نژادهيد دكرت سيد رضا اپكش -يامرباولني دانشگاه و آخرين پ -
 18جلد 

 -172ص  -5جلد  -1361 -چاپ اسالميه -دنژاهيد دكرت سيد رضا اپكش -يامرباولني دانشگاه و آخرين پ -
185 

 25 -21 -20 -19 -18 -17 -8 -7صص  83 -اپ نوزدهمچ -كرت ماكس لوشرد  -وانشناسى رنگهار  -

 -43 -36 -24 -25صص  -اپ ديباچ -وششهناز آذرني -لماركالوس برندف  -نگها و طبيعت شفاخبش آهنار  -
66 

 127 ص -2جلد  -متدن اسالمى در قرن چهارم هجرى -

 91و  90، 86ص ص -اهتاى مذهىب دانشجوئىدبريخانه هي -فرات حيات -

 25 -21 -16 -12ص  -83 -هتران -سروش -سهراب سپهرى -ااتق آىب -

 42 -41صص  77مستان ز  -رتجم على غفورىم -مى و ا ليس بيل هنكنيا -فا براى مهيشهش -

 543چى ص رت ساعتترمجه دك -ننرمان ل. ما -جلد اول -اصول روانشناسى مان -

 دكرت على -كوير  -
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 اثرخبشى آموزش صرب بر اضطراب، افسردگى و شادكامى

1181دكرت فريده حسني اثبت
 

 چكيده:

                                                           
 دانشگاه عالمه طباطبايى.(. دانش اموخته دوره دكتراى روانشناسى 1)  1181

Email: farideh- hosseinsabet@ yahoo. com 



وش ر ى است. ادكامهدف از حتقيق حاضر تعيني اثرخبشى آموزش صرب بر كاهش اضطراب و افسردگى و افزايش ش
 17ول متوسطه منطقه آموزان دخرت سال انفر از دانش 65هاى حتقيق اى تصادىف است. آزمودىنخوشهگريى منونه

افسرده  -ضطربمنفر  20نفر افسرده و  23نفر آانن مضطرب،  22ابشند كه آموزش و پرورش شهر هتران مى
آموزش  رفتند وگرده قرار  فسا -هاى آزمايشى و كنرتل مضطرب، افسرده و مضطربهستند كه بطور تصادىف در گروه

 اى درايفت نكردند.داخلههاى كنرتل، مگانه فوق اجرا شد اما گروههاى آزمايشى سهعنوان مداخله در گروهصرب به

گريى در اين حتقيق شامل پس آزمون اب گروه كنرتل( است. ابزار اندازه -روش حتقيق روش جترىب )طرح پيش آزمون
است   1184و تست شادكامى آكسفورد 1183، تست افسردگى بك1182زونگ مقياس سنجش صرب، تست اضطراب

بود. نتايج حاصل از پژوهش در سه  0 /80و  0 /87، 0 /78، 0 /866كه اپايىي آهنا در اين حتقيق به ترتيب 
منجر به كاهش اضطراب، افسردگى و « آموزش صرب»دهد كه پس آزمون و پيگريى نشان مى -مرحله پيش آزمون

 ى در هر سه گروه آزمايشى شده است.افزايش شادكام

______________________________ 
 (. دانش اموخته دوره دكرتاى روانشناسى دانشگاه عالمه طباطباىي.1)

 

Email: farideh- hosseinsabet@ yahoo. com 

(2.)Zung Self rating Anxiety Scale (S .A .S  ). 

(3.)Beck Depression Inventory (BDI. ) 

(4.)The oxford happiness Inventory  
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طح فزايش ساو نيز  عنوان يك مداخله در جهت كاهش اضطراب و افسردگىتوان بهمى« آموزش صرب»بنابراين از 
 فسرده استفاده منود.ا -شادكامى در نوجواانن مضطرب، افسرده و مضطرب

 هاى كليدى:واژه

 طراب، افسردگى و شادكامى.صرب، اض

                                                           
1182  (2.)Zung Self rating Anxiety Scale (S .A .S ). 
1183  (3.)Beck Depression Inventory (BDI .) 
1184  (4.)The oxford happiness Inventory  



 مقدمه:

انسان براى مقابله اب حوادث و انمالميات زندگى و در عني حال حفظ سالمت رواىن خويش و تواانىي ادامه حيات 
ها را كه در هيچ شرايطى تسليم موانع نشده، اب درايت و تالش گرهطورىپرشور و نشاط نيازمند صرب است. به

، ترمجه 2000فراد به فشارهاى رواىن اضطراب و افسردگى است )اتكينسون و ديگران، ترين اپسخ ابگشايد. معمول
(. اب آموزش صرب كه عبارت است از آشناىي اب معناى حقيقى صرب، امهيت و ضرورت آن 1385براهىن و ديگران، 
 نه تنها تسليم توان به نوجواانن كمك منود اتهاى خمتلف مىهاى كسب صرب در برابر موقعيتدر زندگى و شيوه

هاى زندگى نياز به ايدگريى ها و حبرانمشكالت نشده بلكه در رفع آن بكوشند زيرا نوجواانن در مواجهه اب اسرتس
هاى مهم ديىن و شيوه كنار آمدن اب مشكالت را دارند ات بتوانند سالمت روان خود را حفظ كنند. صرب يكى از آموزه

برابر فشار رواىن است. اين مساله كه رفتار هاى مذهىب و نگرش ديىن در كاهش  اى مذهىب دراز راهربدهاى مقابله
ها پيش توسط حمققني زايدى مورد بررسى قرار گرفته است: اضطراب و افسردگى و افزايش شادكامى موثرند از سال

ب معرىف  (، حضور در كليسا را عامل مهمى در كاهش اضطرا1985(، پرتسن و روى )1984هرتسگارد و اليت )
 اند.(، دعا را عامل متوسطى در كاهش اضطراب نشان داده1985اند. فيىن و مالوىن )كرده

درماىن رفتارى شناخىت كه در آن عقايد و اعمال اسالمى ( اتثري روان درماىن مذهىب )روان1994ازهر و مهكاران )
ن نشان دادند. رضا على و مهكاران ماه بعد از درما 6اعمال شده بود( را در درمان اختالالت اضطراىب طى 

ماه بعد از درمان در بيماران اب اختالالت اضطراىب و  6فرهنگى اجتماعى را ات  -درماىن مذهىب( روان1998)
 افسردگى اساسى موثر معرىف
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(، اتثري تالوت 1378خبت نصرآابدى )نيك(، اتثري ميزان عبادت بر اضطراب و 1373اند. هبرامى مشعوف )كرده
دارى ( رابطه معكوس اضطراب و مقابله مذهىب و ارتباط روزه1380قرآن را بر كاهش اضطراب نشان دادند. قهرماىن )

( نيز مهبستگى معكوس بني اضطراب و 1380را اب كاهش عالئم اضطراب نشان داده است. دولىت و ضرغامى )
 اند.دهمقابله مذهىب را مطرح منو 

(، 1998( و رضا على و مهكاران )1995(، ازهر و وارما )1992(، پروپست و مهكاران )1984پيچر و ادواردز )
اند. كوئينگ و مهكاران درماىن مذهىب بر روى افراد مبتال به افسردگى را در جهت كاهش افسردگى نشان دادهاتثري روان

(، ارتباط 2001هببودى از افسردگى درايفتند. برام و ديگران )(، ارتباط اثرات مذهىب بودن را اب سرعت 1998)
(، در يك فراحتليلى درايفت كه 2003حضور در كليسا را اب كاهش افسردگى را نشان دادند. امسيت و ديگران )

 هاى افسردگى ارتباط دارد.مذهىب بودن بطور متوسط اب سطوح كمرت نشانه



ه بني قرائت قرآن و كاهش افسردگى دست ايفتند. اسالمى و مهكاران (، به رابط1376پور )يوسفى لويه و حسن
( نيز رابطه بني نگرش مذهىب و افسردگى 1380(، كرمي اللهى و آقا حممدى )1380(، الربزى و ساماىن )1376)

 ( به ارتباط صله رحم اب كاهش افسردگى پى بردند.1380اپيني را نشان دادند. ابراهيمى و مهكاران )

( در حتقيقى 2000( رابطه مثبت بني رفنت به كليسا و احساس شادكامى را مطرح كرد. آرجيل )1990اينگلهارت )
اب افراد ساملند به ارتباط مثبت بني حضور در كليسا و خشنودى و رضايت از زندگى دست ايفت. فرانسيس و رابينز 

(، در بيش 2006آمليدا ) -ار مثبىت وجود دارد. موريراد(، درايفتند كه بني نگرش ديىن و شادكامى رابطه معىن2000)
هاى سالمت روان در رضايت از زندگى، شادكامى و عاطفه مثبت را از صد مطالعه رابطه بني اعمال ديىن و شاخص

دار مثبت بني اعمال ديىن و اين متغريها پيدا كردند. اين رابطه مطالعه حد اقل يك رابطه معىن 79بررسى منود كه 
ابشند وجود داشته است. فرانسيس هاى خمتلف از كشورهاى خمتلف كه داراى تنوع نژادى و مذهىب مىبت در منونهمث

 و ديگران
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(، در مطالعه بر روى دانشجواين به اين نتيجه رسيدند كه بني شادكامى اب نگرش مذهىب مهبستگى مثبت و 2003)
(، نشان داد كه بني جهت گريى دروىن مذهىب اب شادكامى و نيز قدرت عقايد 2006ود دارد. ابرون )معنادارى وج

(، نشان داد كه مهبستگى مثبت و 1380ديىن و مذهىب بودن نيز اب شادكامى ارتباط مثبىت وجود دارد. آرين )
آيند اب ديندارى وجود دارد و ار مىمشهاى روان درسىت )شادكامى( بهمعنادارى بني رضامندى و خشنودى كه از مولفه

(، نشان داد كه بني نگرش ديىن 1382ميان ديندارى و افسردگى نيز مهبستگى منفى و معنادارى وجود دارد. يزداىن )
 و شادكامى رابطه مثبت معنادارى وجود دارد.

زان اضطراب و افسردگى و ى ديىن بر كاهش ميعنوان يك آموزههدف از حتقيق حاضر بررسى اثرخبشى آموزش صرب به
آموزش صرب موجب كاهش  -1هاى آن حتقيق عبارتست از: افزايش شادكامى نوجواانن دخرت است. بنابراين فرضيه

 -3شود. آموزش صرب موجب افزايش شادكامى در افراد مضطرب مى -2گردد. اضطراب در افراد مضطرب مى
آموزش صرب موجب افزايش شادكامى در افراد  -4شود آموزش صرب موجب كاهش افسردگى در افراد افسرده مى

 شود.آموزش صرب موجب كاهش اضطراب در افراد مبتال به افسردگى و اضطراب مهزمان مى -5شود افسرده مى

آموزش صرب  -7شود. آموزش صرب موجب كاهش افسردگى در افراد مبتال به اضطراب و افسردگى مهزمان مى -6
 شود.ر افراد مبتال به اضطراب و افسردگى مهزمان مىموجب افزايش شادكامى د

 روش بررسى:



سنجد. اپايىي اين مقوله مربوط به افسردگى را مى 13( كه 1978ابزار حتقيق عبارت است از تست افسردگى بك )
(، بر مبناى 1970است. مقياس اضطراب زونگ ) 0 /87تست در پژوهش حاضر، براساس ضريب كرونباخ، 

عاطفى اضطراب هتيه شده است. اپايىي اين مقياس در پژوهش حاضر، براساس ضريب كرونباخ،  -نشانگان بدىن
 (، كه براى فراهم كردن يك اندازه كلى از1989است. پرسشنامه شادكامى آكسفورد ) 0 /78
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وهش حاضر، اپايىي اين ابزار براساس ضريب الفاى  شادكامى توسط آرجيل، مارتني و كروسلند اجياد شده است. در پژ 
 است. 0 /80كرونباخ، 

سؤال است. اين مقياس براساس سه مقوله صرب در سخىت،  48(، حاوى 1385مقياس سنجش صرب )حسني اثبت، 
 صرب در برابر گناه و صرب بر طاعت تنظيم گرديده و براى هتيه آن از سه منبع قرآن و تفاسري، كتب حديث و كتب

و براساس روش ابز آزماىي  0 /866اخالقى استفاده شده است. اپايىي اين مقياس براساس ضريب آلفاى كرونباخ 
 /95است اب احتمال  0 /93راسل اب توجه به آنكه ميزان اعتبار آزمون  -است. اب استفاده از جدول تيلور 0 /93

افرادى كه مقياس سنجش صرب بر روى آهنا  0 /50آيد. بنابراين در اين پژوهش به دست مى 0 /5نسبت انتخاب  0
ها كه  نفر از آزمودىن 74عنوان صبور در نظر گرفته شدند. بنابراين افراد به 0 /50عنوان غري صبور و اجرا شد. به

 عنوان غري صبور شناخته شدند.كمرتين منرات را در مقياس صرب كسب كرده بودند به

آموزان دخرت سال پس آزمون اب گروه كنرتل( است. جامعه حتقيق، دانش -زمونروش حتقيق، روش جترىب )طرح پيش آ
هاى اى تصادىف است. از ميان دبريستانبردارى، خوشهابشد و روش منونهآموزش و پرورش مى 17اول متوسطه منطقه 

آموزان اپيه ى دانشهاى مذكور بر روى متامانمهيك دبريستان بطور تصادىف انتخاب شد و پرسش 17دخرتانه منطقه 
 نفر بودند اجرا شد. 148اول متوسطه آن دبريستان كه 

 -7كساىن كه اب توجه به مقياس صرب غري صبور شناخته شده و در تست افسردگى يك منره خفيف و ابالتر از آن )
يان كساىن كه اب به ابال( كسب كرده بودند، بطور تصادىف به دو گروه آزمايشى افسرده و كنرتل تقسيم شدند. از م 4

اند و در تست اضطراب زونگ نيز منره خفيف و ابالتر كسب كرده بودند توجه به مقياس صرب غري صبور شناخته شده
 طور تصادىف به دو گروه آزمايشى مضطرب و كنرتل تقسيم شدند.به ابال( به 45)از 

 99، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

اند و در تست افسردگى زونگ منره خفيف و ابالتر و ياس صرب، غري صبور شناخته شدهاز ميان افرادى كه اب توجه مق
مضطرب  -در تست افسردگى بك، منره خفيف و ابالتر كسب كرده بودند، بطور تصادىف به دو گروه آزمايشى افسرده

 و كنرتل تقسيم شدند.



ابشند. گروه آزمايشى دوم )گروه نفر مى 10ن نفر است و گروه كنرتل آ 13گروه آزمايشى اول )گروه افسرده( شامل 
افسرده(  -نفر هستند. گروه آزمايشى سوم )گروه مضطرب 10نفر است و گروه كنرتل آن  12مضطرب( شامل 

ابشد، نفر مى 65ابشند. بنابراين در جمموع، حجم منونه مساوى اب نفر مى 10نفر است و گروه كنرتل آن  10شامل 
 نفر گروه كنرتل(. 30و  نفر گروه آزمايشى 35)

آموزش صرب براى سه گروه مضطرب، افسرده و مضطرب افسرده، بطور جداگانه و بصورت هفتگى در ايزده جلسه و 
دقيقه بوده است و شامل دو خبش فعاليت در زمان آموزش  60به شيوه كارگاهى ارائه گرديد و مدت زمان هر جلسه 

 و تكليف هفتگى خانگى است.

ها، آموزشى عبارت است از: آشناىي اب مفهوم صرب، آشناىي اب انواع صرب اب اتكيد بر صرب در سخىت عناوين جلسات
ها و افزايش ميزان تواانىي هاى صابران، تواانىي شناخت نقاط ضعف و قوت خويش در صرب بر سخىتآشناىي اب نشانه

ها به هنگام مواجهه ها و نعمتآورى خوشىها زندگى، ايددر اين مورد، كسب تواانىي در شناخت علل رنج و سخىت
ها، كسب تواانىي در شناخت ها، كسب تواانىي در شناخت نقاط ضعف و قوت خود در صرب بر خوشىاب سخىت

 نقاط ضعف و قوت خويش در صرب در برابر گناه، صرب در برابر خشم و اجياد انگيزه در صرب بر طاعت.

هاى برخاسته از فكرى، حبث گروهى، ارائه الگو اي سرمشق در قالب داستانهاىي چون چالش در آموزش صرب از شيوه
 قرآن و متون ديىن و ادىب استفاده شده است.

هاى كنرتل تست افسردگى بك، تست اضطراب هاى آزمايش و گروهدر متام گروه« آموزش صرب»بعد از اپاين مداخله 
شده و اب گريىها اندازه، افسردگى و شادكامى آزمودىنزونگ و تست شادكامى آكسفورد اجرا شد. ميزان اضطراب

 ها مقايسه گرديد.پيش آزمون
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هاى مورد نظر اجرا ها از نظر اضطراب، افسردگى و شادكامى، آزمونپس از دو ماه به منظور پيگريى وضعيت آزمودىن
 شد.

 نتايج:

هاى مكرر بر روى يك گريىطرح دوعاملى مهراه اب اندازه»شده از روش آمارى آورىاى مجعهبراى جتزيه و حتليل داده
 استفاده شد. دو عامل مورد نظر آموزش صرب و عدم آموزش صرب است SPSS 01افزاراب نرم« عامل

ها بر روى عامل زمان )در سه نوبت پيش آزمون، پس آزمون و پيگريى( مورد سنجش قرار گرفتند. نتايج كه آزمودىن
دهد كه ميزان اضطراب و افسردگى ( نشان مى1خالصه شده است. جدول مشاره ) 4و  3، 2، 1در جداول مشاره 



ماه پس از اپاين  2اخله كاهش ايفته و ات افسرده بعد از مد -هاى آزمايشى مضطرب، افسرده و مضطربدر گروه
ماه پس  2هاى آزمايشى مربوط نيز افزايش ايفته و ات مداخله اين كاهش تداوم داشته است و ميزان شادكامى در گروه

هاى كنرتل در طى سه مرحله پيش آزمون و پس آزمون و از اپاين مداخله اين افزايش تداوم داشته است. منرات گروه
 اى نداشته است.فاوت قابل مالحظهگريى تپى

هاى : آزمون اثرات درون آزمودىن و بني آزمودىن براى منرات اضطراب، افسردگى و شادكامى در گروه2جدول مشاره 
 افسرده -مضطرب افسرده و مضطرب
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افسرده  -ن در سه گروه مضطرب، افسرده و مضطربدهد كه اثر اصلى زمانشان مى 2نتايج به دست آمده از جدول 
گريى يعىن در پيش آزمون و پس آزمون و پيگريى معنادار است. تعامل زمان و گروه نيز در سه گروه در سه ابر اندازه

 فوق معنادار است

. پس بني گروه ابشددهد كه اثر اصلى نوع گروه معنادار مىنتايج حتليل واراينس بر روى عامل بني گروهى نشان مى
دارى وجود دارد كه نشان از اثر افسرده تفاوت معىن -آزمايشى و كنرتل در هر سه گروه مضطرب، افسرده و مضطرب

 ابشد.مداخله مى

 -: آزمون تفاوت منرات اضطراب، افسردگى، شادكامى در گروه آزمايشى مضطرب، افسرده و مضطرب3جدول مشاره 
 افسرده
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دهد كه بني منرات پيش آزمون و پس آزمون اضطراب، افسردگى و شادكامى نشان مى 3نتايج حاصل از جدول مشاره 
ابشد و نيز بني دارى وجود دارد كه نشانگر اثر مداخله مبتىن بر آموزش صرب مىگانه تفاوت معىنهاى سهدر گروه

دارى وجود گانه تفاوت معىنهاى آزمايشى سهگى و شادكامى در گروهمنرات پس آزمون و پيگريى اضطراب، افسرد 
 ندارد كه نشانگر تداوم اثر مداخله درماىن است.

هاى كنرتل : آزمون اثرات درون آزمودىن در مورد منرات اضطراب، افسردگى و شادكامى در گروه4جدول مشاره 
 مضطرب -مضطرب، افسرده و افسرده

دهد كه اثر اصلى زمان در سه گروه كنرتل، مضطرب، افسرده و مضطرب نشان مى 4جدول نتايج به دست آمده از 
 گريى يعىن در پيش آزمون و پس آزمون و پيگريى معنادار نيست.افسرده در سه ابر اندازه



ورد دهد كه كليه فرضيات پژوهش كه قبال به آن اشاره شده از نظر آمارى منتايج حاصل از حماسبات آمارى نشان مى
طور معنادارى گريد. به عبارت ديگر افسردگى و )اي( اضطراب گروه آزمايشى در مقايسه اب گروه كنرتل بهاتييد قرار مى

بالفاصله بعد از مداخله و دو ماه پس از اپاين مداخله كاهش ايفته و شادكامى گروه ازمايشى در مقايسه در مقايسه 
 بعد از مداخله و دو ماه پس از اپاين مداخله افزايش ايفته است. طور معنادارى بالفاصلهاب گروه كنرتل به
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 -حبث: فرضيه اول و پنجم پژوهش مبتىن بر اتثري آموزش صرب در كاهش اضطراب در افراد مضطرب و افراد مضطرب
د و نيز مهسو اب حتقيقات خارج از كشور از مجله كنابشد كه نتايج آمارى حتقيق، اين مطلب را اتييد مىافسرده مى

( و رضا 1994(، ازهر و مهكاران )1985(، فيىن و مالوىن )1985(، پرتسن و روى )1984هرتسگارد و اليت )
خبت نصرآابدى (، نيك1373( و حتقيقات داخلى در كشور از مجله هبرامى مشعوف )1998على و مهكاران )

 ( است.1380ىت و ضرغامى )( دول1380(، قهرماىن )1378)

آموزند آنچه مهم است، سعى و تالش است و رسيدن به نتيجه در درجه دوم امهيت است افراد در آموزش صرب مى
زيرا سعى و تالش در راه هدف به خودى خود داراى فوايد زايدى است. بنابراين انسان صربپيشه اگر در راه رفع 

 شود.اك انكارآمدى كه يكى از علل اضطراب است منىمشكالت به اهداف خويش نرسد، دچار ادر 

شوند ات به ها و رويدادهاى سخىت كه ممكن است در انتظار آانن ابشد آشنا مىافراد در اين آموزش، اب انواع موقعيت
هاى به وجود آمده در اين آموزش استفاده كنند و كمرت دچار اضطراب هنگام مواجهه اب رويدادى مشابه، از سازه

 گردد.وند زيرا اگر فرد اب موقعيىت مواجه شود كه سازه مربوط به آن را نداشته ابشد، دچار اضطراب مىش

كند ارضاى بعضى از نيازها را كه در مترين كنرتل شخصى، يكى از موارد آموزشى صرب است كه به افراد كمك مى
 كند ات اضطراب انشى از احساس گناه كاهش شود، به اتخري انداخته اي كمرتارتباط انسان اب خدا گناه حمسوب مى

 ايبد.

دهد ات از متام توان و امكاانت مادى و معنوى براى رسيدن به هدف اي برطرف كردن آموزش صرب به افراد ايد مى
شود و ابلطبع چون متايل انسان در جهت موانع استفاده كنند. اين وضعيت ابعث گسرتش خود شكوفاىي فرد مى

 ايبد.شود، اضطراب نيز كاهش مىمنى شكوفاىي مسدود

ها را بيش از حد خطرانك اي وخيم ارزايىب نكنند. اين كار اب تفهيم شود، افراد خطرها و حبراندر آموزش صرب سعى مى
 ها از سوى پروردگار و براىاين مطلب كه گاهى حبران
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شود، صورت ن نتيجه براى انسان است و حىت منجر به رشد و تعاىل انسان مىامتحان انسان و نيز روشن شد
شود به جاى متركز بر مشكل به حنوه مقابله اب مشكل اتكيد شود و فرد از حد اكثر منابع مقابله گريد و سعى مىمى

 شود.خود استفاده مى

امى به ترتيب در افراد مضطرب، افسرده و فرضيه دوم، چهارم و هفتم پژوهش به اتثري آموزش صرب بر افزايش شادك
كند كه اب حتقيقات خارج از  افسرده اشاره دارد كه نتايج آمارى حتقيق، به اتثري آموزش صرب را اتييد مى -مضطرب

(، 2003(، فرانسيس و ديگران )2000(، فرانسيس و رابينز )2000(، آرجيل )1990كشور از مجله اينگلهارت )
( 1382( و يزداىن )1380( و اب حتقيقات داخل كشور از مجله آرين )2006آمليدا ) -را( و موري2006ابرون )

 مهسو است.

هاى اهلى نيز صبور ابشند، يعىن ديگران را در آموزند هنگام برخوردارى از امكاانت و نعمتدر آموزش صرب افراد مى
اين رفتارها به ابال رفنت هيجاانت منفى كمك  آن آرامش و نعمت از طريق انفاق، ايرى رساندن و ايثار سهيم منايند.

كند. مهچنني در اين آموزش افراد اب كنرتل خود در برابر برخى از  كند و درنتيجه فرد احساس شادكامى بيشرتى مىمى
خبشند. چرا كه بدگوىي، هتمت، انسزاگوىي و افشاى گناهان شنيدارى و گفتارى، روابط خود اب ديگران را هببود مى

كند. اب صرب در برابر اين گناهان، ورزى شده و مهرورزى بني انسان ها را تضعيف مىر ديگران منجر به كينهاسرا
 كنند.ها بيشرت شده و افراد احساس شادكامى و رضايت بيشرتى از زندگى پيدا مىمهرورزى بني انسان

افسرده اشاره  -اد افسرده و افراد مضطربفرضيه سوم و ششم به اتثري آموزش صرب بر كاهش افسردگى به ترتيب در افر 
كند و اين ايفته اب حتقيقات خارج از كشور از مجله پيچر و ادواردز دارد. نتايج آمارى حتقيق نيز اين مطلب را اتييد مى

(، كوئينگ و 1998(، رضا على و مهكاران )1995(، ازهر و وارما )1992(، پروپست و مهكاران )1984)
 ( و اب حتقيقات داخل كشور از2003( و امسيت و ديگران )2001رام و ديگران )(، ب1998مهكاران )

 105، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

(، كرمي اللهى و آقا 1380(، الربزى و ساماىن )1376(، اسالمى و مهكاران )1376پور )مجله يوسفى لويه و حسن
 است.(، مهسو 1380( و ابراهيمى و مهكاران )1380حممدى )

شود، تالش جسمى و فكرى افراد براى رسيدن به اهداف و برطرف كردن مشكالت افزايش در آموزش صرب سعى مى
ايبد كه اين امر به كاهش ميزان هاى مثبت افزايش مىايبد. هرچه تالش بيشرت شود، احتمال مواجهه اب تقويت كننده

هاى افسردگى است و افراد يكى ديگر از علتشده كند. از طرف ديگر چون درماندگى آموختهافسردگى كمك مى
هاى زندگى را ندارند از آموزند. حىت اگر امكاانت و اطالعات كاىف و الزم براى مبارزه اب حبراندر اين مداخله مى

هاى طريق دعا و توكل، نقش مثبىت را در فرايند حل مشكل ايفا كنند. ضمن اينكه هرگونه تالش آهنا موجب اپداش
ايبد. در آموزش صرب افراد ايد گردد و در اين صورت است كه احساس درماندگى نيز كاهش مىاخروى مىدنيوى و 



هاىي را كه از آن برخوردارند اب موارد معدودى كه ندارند، مقايسه كنند اين امر به كاهش گريند ات امكاانت و نعمتمى
وان از آموزش صرب براى كاهش اضطراب، افسردگى و تدهد كه مىكند. نتايج اين حتقيق نشان مىافسردگى كمك مى

 افزايش شادكامى استفاده كرد.

 پيشنهادات:

هاى ديگرى مثل جواانن و شود براى بررسى بيشرت در مورد اثرخبشى مداخله مبتىن بر رويكرد صرب، منونهپيشنهاد مى
بر فرهنگ ديىن در درمان برخى اختالالت  بزرگساالن و حجم منونه متفاوت مورد مطالعه قرار گريند ات مداخله مبتىن

هاى زندگى دوره شود پروتكل آموزشى صرب در درس مهارتروانشناخىت مورد استفاده قرار گريد. مهچنني پيشنهاد مى
 عنوان كتاىب مستقل به منظور تدريس در ساعت پرورشى دوره دبريستان ارائه گردد.دبريستان گنجانده شود اي به

 منابع:

، «چكيده مقاالت اولني مهايش نقش دين در هبداشت روان»درسىت، (، رابطه ديندارى و روان1380دجيه، )آرين، خ
 دانشگاه علوم پزشكى ايران.
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ترمجه حممد نقى براهىن و ديگران « زمينه روانشناسى اتكينسون»(، 2000اتكينسون، ريتال، ال و ديگران )
 (، چاپ سوم، هتران، انتشارات رشد.1385)

(، بررسى رابطه اعتقادات مذهىب اب افسردگى، اضطراب و فشار رواىن در 1380الربزى، حمبوبه؛ ساماىن، سيامك، )
 ، دانشگاه علوم پزشكى ايران.«املللى نقش دين در هبداشت روانچكيده مقاالت اولني مهايش بني»نوجواانن، 

(، رابطه بني ميزان عبادت و سالمت روان در دانشجواين پسر مركز تربيت معلم 1373هبرامى مشعوف، عباس )
 ، دانشگاه تربيت معلم.«انمه كارشناسى ارشداپاين»مهدان، 

(، بررسى ارتباط بني اعتقادات مذهىب و افسردگى در دانشجواين 1380كرمي اللهى، منصوره؛ آقا حممدى، معصومه )
، «املللى نقش دين در هبداشت روانچكيده مقاالت اولني مهايش بني»دبيل، پرستارى دانشگاه علوم پزشكى ار 

 دانشگاه علوم پزشكى ايران.

اى و شادكامى در دخرتان و پسران هاى مقابله(، بررسى رابطه بني نگرش ديىن، سبك1382يزداىن، فضل اّلّل، )
 .، دانشگاه عالمه طباطباىي«انمه دكرتىاپاين»هاى اصفهان دبريستان



ت چكيده مقاال»ردگى (، اتثري تالوت قرآن بر كاهش اضطراب و افس1376پور، فاطمه )يوسفى لويه، جميد؛ حسن
 ، دانشگاه علوم پزشكى ايران.«اولني مهايش نقش دين در هبداشت روان
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 ن دزفولبررسى أتثري حفظ قرآن بر سالمت روان افراد حافظ قرآن شهرستا

1185مهرداد اكربى
 

 چكيده:

ه اين حتقيق كه ب ه منونه. گرو اين حتقيق اب هدف بررسى أتثري حفظ قرآن بر سالمت روان در شهرستان دزفول اجنام شد
زن  40ه حافظ قرآن )سال در دو گرو  25 /8مرد( اب ميانگني سن،  115زن و  85نفر ) 200روش تصادىف تعداد 

 آنمرد( و غري حافظ قر  63و 

 اى پس رويدادى است.قايسهم -مرد( انتخاب شدند. روش حتقيق از نوع على 52زن و  45)

مت د حافظ قرآن از سال( بوده است. نتايج نشان داد كه افراGHQابزار مورد استفاده پرسشنامه سالمت عمومى)
ى اند از سالمت روان بيشرت كرده  حفظروان بيشرتى برخوردارند و مهچنني افرادى كه تعداد جزء بيشرتى از قرآن كرمي را 

 برخوردارند.

 هاى كليدى:واژه

 سالمت روان، قرآن، افراد حافظ قرآن

 مقدمه:

زاىي داشته ابشد و در ارزايىب موقعيت، ارزايىب شناخىت فرد، تواند در متامى عوامل، نقش مؤثرى در اسرتسمذهب مى
شود گرفتارى رواىن شود. بر اين اساس، مدهتا است كه تصور مى  هاى مقابله، منابع محايىت و ... سبب كاهشفعاليت

هاى جترىب زايدى را در بني مذهب و سالمت روان ارتباط مثبىت وجود دارد و اخريا نيز روانشناسى مذهب، محايت
اىن افراد درصد متغريهاى سالمت رو  60ات  20راستاى اين زمينه فراهم آورده است. ويرت و مهكاران او نشان دادند كه 

 1650شود. در مطالعه ديگرى، ويلتيز و كريدر نشان دادند كه در يك منونه ابلغ، توسط ابورهاى مذهىب تبيني مى
 هاى مذهىب اب سالمت رواىن رابطه مثبىت دارند. براساس مطالعات اجنام شده، نگرش50نفرى اب ميانگني سىن 
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 ديگر، بني مذهىب بودن و معنادار بودن زندگى و سالمت رواىن ارتباط نزديكى وجود دارد.

شتند، معلوم شد كه بني سه شاخص مذهىب سال شركت دا 73 /4بزرگسال اب ميانگني  836در يك بررسى كه 
ايفته( و روحيه داشنت و دلگرمى به زندگى، هاى مذهىب سازمانايفته و فعاليتهاى مذهىب غري سازمانبودن )فعاليت

مطالعه جترىب در مورد مرگ و درگريى مذهىب را مرور   36مهبستگى مثبىت وجود دارد. به عالوه اسپيكا و مهكارانش، 
تر، اي معتقد بودن به زندگى بعد از مرگ اب ترس كمرت از مرگ مهبستگى دارد. يجه گرفتند كه اميان قوىكردند و نت

 مهچنني افرادى كه منره ابالترى در شاخص مذهب دروىن داشتند، ترس كمرتى را از مرگ گزارش كردند.

اند.  پس از هببودى، نشان دادهمطالعات ديگر، أتثري مداخالت مذهىب را در كاهش اضطراب و حتمل فشارهاى رواىن
عنوان مثال، نتايج دو بررسى نشان داد، كساىن كه به اعتقادات مذهىب اپيبند بودند، اضطراب و انراحىت كمرتى را به

( در زمينه سالمت 1991اند. گارنرت و مهكاران )نسبت به كساىن كه به اعتقادات مذهىب اپيبند نبودند، گزارش كرده
دات مذهىب شش مقاله را مورد بررسى قرار دادند و درايفتند كه در متام اين مطالعات بني اعتقادات رواىن و اعتقا

 مذهىب و سالمت رواىن رابطه مثبىت وجود دارد.

عنوان يك شده به منظور تعيني نوع هبزيسىت رواىن در طول حيات هر فرد، پيوسته از مذهب بهمطالعات آزمايشى اجنام
؛ ويرت و 1999؛ ويلكوك و مهكاران، 1994اند. فرانكل و هويت، سالمت مطلوب انم برده ويژگى ضرورى براى

مرد،  155شان درابره ( گزارش كردند كه در بررسى1999اورتيز،  -؛ آيل موليگان، جورجيو و ريس1992سويني، 
ز زندگى، رابطه مثبت طور معنادارى اب رضايت ا( )مثل دعا، خواندن كتاب مقّدس( به41فعاليت مذهىب دروىن )

 دارد.

 هاى گوانگون گزارش شده است.رابطه بني مذهىب بودن افراد و هبداشت رواىن در مجعيت

اى منفى )معكوس( دارد، نتايج اين مطالعات حاكى از آن است كه ميزان شركت در كليسا اب افسردگى رابطه
 وند، تقريبار اى كه ميزان افسردگى در بني كساىن كه به كليسا مىگونهبه
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( وودز، آنتوىن، 1997روند. كونيك، هايز، جرج و بالزر، )نصف ميزان آن در افرادى است كه به كليسا منى
كنند كه استفاده زايد از مذهب به عنوان يك سازوكار براى كنار آمدن، در ( گزارش مى1999ايرونسون و كلينگ )

 زّا از افراد مبتال به بيمارىدو منونه جم

HIV 

( كمرتى از افسردگى و اضطراب گرديد. مطالعه ديگرى )ميكلى، كارسون، و سوكن، 44منجر به بروز نشانگان )
(  45تواند أتثريى مثبت )مثل ترغيب افراد به مهبستگى اجتماعى، )كند كه مذهب مى( اين نظريه را مطرح مى1995

زندگى( اي منفى )پروراندن احساس گناه اي شرمسارى بيش از حد در ذهن، به كار بردن كمك به اجياد معنا در 
عنوان يك راه فرار از مواجه شدن اب مشكالت زندگى( بر سالمت رواىن داشته ابشد. اين پژوهش مهچنني  مذهب به

دارند و كمرت در دارى دروىن سطح ابال، افسردگى و اضطراب كمرتى گزارش داد كه افراد برخوردار از دين
( مهدىل و 47( اين افراد مهچنني سطوح ابالىي از قوى بودن من، )46ورانه هستند. )وجوى توجه انرساى كنشجست

( در 1991گذارند. پني، برگني، بيلما و جنكينز؛ نقل از كيليگان )( را به منايش مى48ايفته )رفتار اجتماعى انسجام
رواىن، أتثريات مثبت ديندار بودن بر هبداشت روان را از حلاظ ارتباط آن اب بررسى خود درابره مذهب و هبداشت 

( و رفتار اجتماعى، گزارش كردند. به عالوه، گارتنر، 50( حرمت خود، سازگارى شخصى، )49متغرّيهاى خانواده، )
نرتل نكردن ( مشخص كردند كه سطوح اپيني ديندار بودن اغلب اب اختالفات مربوط به ك1991الرسون و آلن )

 ( رابطه دارند.51ها )تكانه

شود. در مقابله مذهىب از منابع مذهىب مثل دعا و نيايش، توكل و توسل به خداوند و ... براى مقابله استفاده مى
اى براى تفسري مثبت ها هم منبع محايت عاطفى و هم وسيلهاند از آجناىي كه اين نوع مقابلههاى اخري نشان دادهايفته

هاى بعدى را تسهيل منايند، بنابراين به كارگريى آهنا براى اكثر افراد، سالمت توانند مقابلهث زندگى هستند، مىحواد
 ساز است.

دار زندگى دارند. رفتارهاىي از قبيل توكل به خداوند، زايرت و رفتارهاى مذهىب ارزش مثبىت در پرداخنت به نكات معىن
 اميد و تشويق به نگرش توانند از طريق اجيادغريه ... مى
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كند و انظر بر ها را كنرتل مىهاى مثبت، موجب آرامش دروىن فرد شوند. ابور به اينكه خداىي هست كه موقعيت
ارتباط طورى كه اغلب افراد مؤمن دهد. بههاست، ات حد زايدى اضطراب مرتبط اب موقعيت را كاهش مىكنندهعبادت

توان از طريق اتكاء و كنند و معتقدند كه مىخود را اب خداوند مانند ارتباط اب يك دوست بسيار صميمى توصيف مى



شود كه مذهب هاى غري قابل كنرتل را به طريقى كنرتل منود. به مهني دليل گفته مىتوسل به خداوند، اثر موقعيت
 ثر ابشد.تواند به شيوه فعاىل در فرآيند مقابله مؤ مى

اب توجه به امهيت مبحث سالمت روان اين مقاله اب هدف بررسى وضعيت سالمت روان حافظان قرآن كرمي به دنبال 
 اپسخگوىي به اين سؤال است كه قرائت و حفظ قرآن چه أتثريى بر سالمت روان افراد دارد؟

سال زن و مرد  30فراد زير اى است. جامعه آمارى آن اروش: پژوهش حاضر از نوع پس رويدادى و مقايسه
 25 /8مرد( اب ميانگني سن،  115زن و  85نفر ) 200شهرستان دزفول بوده است كه به روش تصادىف تعداد 

عنوان منونه انتخاب مرد( به 52زن و  45مرد( و غري حافظ قرآن ) 63زن و  40سال در دو گروه حافظ قرآن )
كنندگان در مناز مجاعت ان دزفول و گروه غري حافظ قرآن از شركتشدند. حافظان قرآن در دار القرآن هاى شهرست

( و پرسشنامه اطالعات شخصى را GHQمساجد شهرستان دزفول بودند. هر دو گروه پرسشنامه سالمت عمومى)
 تكميل منودند.

منود  ( جنبه تشخيصى ندارد و فقط براى سرند كردن افراد در شرايط حاد استفادهGHQپرسشنامه سالمت عمومى)
 60( ابداع شد و پرسشنامه اصلى متشكل از 1972(. اين آزمون توسط گلدبرگ )1998)گلدبرگ و ويليامز، 

سؤاىل آن در مطالعات خمتلف مورد استفاده  12سؤاىل و  28سؤاىل،  30ى ابشد. اما فرمهاى كواته شدهسؤال مى
ه است. سؤاالت اين پرسشنامه به ترتيب در چهار سؤاىل آن استفاده شد 28قرار گرفته است. در اين پژوهش از فرم 

گريند. روش ورى اجتماعى و افسردگى قرار مىخواىب، انرساكنشهاى جسماىن، اضطراب و ىبخرده آزمون نشانه
 گذارى مورد استفاده در اين پژوهش به شيوه ليكرتمنره
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 خواهد بود. 84گريد لذا حد اقل منره صفر و حد اكثر منره تعلق مى 3ات  0اى از منرهاست كه به هريك از اپسخها 

است. رواىي اين  0 /93و ضريب اعتبار دو نيمه كردن آن  0 /72سؤاىل،  28ابز آزمون فرم  -ضريب اعتبار آزمون
گزارش شده   0 /78ات  0 /72خبش و بني پرسشنامه به روش مهبستگى خرده آزموهنا اب منره كل آزمون در حد رضايت

گزارش   0 /91( نيز اپايىي اين پرسشنامه را 1375(. اپالهنگ، نصر اصفهاىن و براهىن )1380است )تقوى، 
 اند.منوده

براى گروههاى مستقل و حتليل واراينس يكراهه مورد جتزيه و حتليل  tو اب روشهاى SPSSافزارها ابستفاده از نرمداده
 قرار گرفتند.

 ها:هايفت



اين پژوهش در دو گروه افراد حافظ و غري حافظ قرآن صورت گرفت. جهت مقايسه ساملت روان در دو گروه از 
براى گروههاى مستقل استفاده شد. نتايج نشان داد كه مينگني منرات در گروه حافظ ابالتر از گروه غري حافظ  tآزمون

منزله بر ر در متغري سالمت روان و خرده مقياسها به. ابيد توجه داشت كه ميانگني ابالت p)-0 /014است )
 خوردارى از سالمت رواىن كمرت است.

براى مقايسه ميانگينهاى منره كل سالمت عمومى در دو گروه حافظ و غري حافظ  T( نتايج آزمون1جدول مشاره )
 قرآن
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هاى جسماىن، اضطراب و در هريك از زير مقياس سالمت روان شامل، نشانهها مهچنني براى حتليل اين ايفته
ورى اجتماعى و افسردگى از روش حتليل واراينس استفاده شد و نتايج حاكى از تفاوت معنادار خواىب، انرساكنشىب

 P)-0 /008و افسردگى ) P)-0 /017خواىب )، اضطراب و ىب P)-0 /022ورى )در زير مقياس انرسا كنش
 هاى جسماىن تفاوت معنادارى ديده نشد.بود وىل در زير مقياس نشانه

(: نتايج آزمون حتليل واراينس جهت مقايسه زير گروههاى سالمت روان در دو گروه حافظ و غري 2جدول مشاره )
 حافظ قرآن

اى گروههاى مستقل بر  tجزء از آزمون 15جزء و ابالى  15مهچنني براى مقايسه سالمت روان دو گروه حافظ زير 
 15طورى كه گروه حافظ ابالى ، بني دو گروه بود به P)-0 /017استفاده شد و نتايج نشاندهنده تفاوت معنادار )

 جزء از سالمت روان ابالترى برخوردار هستند.
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جز و  15براى مقايسه ميانگينهاى منره كل سالمت عمومى در دو گروه حافظ زير  T( نتايج آزمون3جدول مشاره )
 جزء 15ابالى 

 گريى:حبث و نتيجه

اين پژوهش اب هدف بررسى سالمت روان افراد حافظ قرآن و مقايسه آن اب افراد غري حافظ اجنام شد و نتايج نشان 
ارند و مهچنني افرادى كه اجزاء بيشرتى از قرآن را حفظ داد كه افراد حافظ قرآن از سالمت روان ابالترى برخورد

اند منره سالمت روان آانن ابالتر است اين نتايج مؤيد نتايج حتقيقات مرتبط است كه در داخل و خارج از كشور منوده



، ؛ ويرت و سويني1999؛ ويلكوك و مهكاران، 1994آمده اب نتايج فرانكل و هويت، اجنام شده است. نتايج بدست
 (، مهخواىن دارد.1999اورتيز،  -؛ آيل، موليگان، جورجيو و ريس1992

ورى اجتماعى، اضطراب و اختالل مهچنني نتايج نشان داد كه در افراد حافظ قرآن در زير مقياسهاى انرساكنش
گفت   ورى اجتماعى شايد بتوانخواب و افسردگى از سالمت بيشرتى برخوردارند. در تبيني زير مقياس انرساكنش

آورد. مذهب عامل انس و الفت است و زمينه را براى انسان دوسىت، مهدردى و استحكام خبشيدن به روابط فراهم مى
مذهب عامل كنرتىل براى فرد است كه در اجتماع خود را از ايذا و شرارهتا دور نگه دارد و مهواره مردم از دست و 

(. مهچنني قرآن كرمي در سوره 1364دا را فراموش نكند )قائمى، زابن وى در امان ابشند و در ارتباطات اجتماعى خ
پذير ( اب تشويق و متجيد توامنندسازى روابط اجتماعى و خانوادگى، مسلماانن را در برابر افراد آسيب177بقره )

 جامعه مهچون ساملندان، كودكان، يتيمان و اسريان مسؤول دانسته و فرمان محايت از آانن را
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آموزد كه به خدا و خلق خدا، بيىن )حسن ظن( است. اسالم به ما مىدهد. يكى از اين مفاهيم، خوشمى
گماىن به ديگران داراى آاثر متعددى است كه از مجله آن جلوگريى از تنش در بيىن و خوشگمان ابشيم. خوشخوش

جتماعى و انگزير به ارتباط برقرار كردن اب ديگران است. اگر افراد در ارتباط روابط بني فردى است انسان موجودى ا
كنند و كمرت دچار سوء تفامههاىي بني ابشند، گفتار و رفتار ديگران را خوب تفسري مىاب يكديگر نسبت به هم خوش

ر اپيني بودن عالئم افسردگى (. ايفته ديگ12كنند )حجرات، شوند كه زمينه را براى بروز درگريى و تنش فراهم مىمى
( و اسد 1991(، گارتنر )1995هاى كونينگ و هوگن )در حافظان قرآن نسبت به گروه غري حافظ است كه اب ايفته

( مهخواىن دارد. مهچنني قرآن كرمي در بسيارى از آايت انساهنا را در برخورد اب سختيها و مشكالت به 1376اهلى )
 (.200و  186؛ آل عمران، 45دهد )بقره، ىي انسان را در برابر سختيها افزايش مىخواند زيرا تواانصرب فرا مى

هاى ديگر اين حتقيق اپيني بودن اضطراب و اختالالت خواب در افراد حافظ قرآن نسبت به افراد غري حافظ از ايفته
مهخواىن دارد. مهچنني ( 1370( و اصفهاىن )1998(، كراوس و نيل )1971هاى استارك )قرآن است كه اب ايفته

در بسيارى از آموزههاى قرآن از قبيل مناز، روزه، عبادت و اذكار خمتلف كه مهگى اب متوجه كردن افراد به سوى 
كند. يكى ديگر از مفاهيم اخالقى در خداوند نوعى آرامش، اميان و رستگارى را جايگزين نگراىن و درماندگى مى

است. توكل عبارت « توكل»واىن و جلوگريى از آشفتگى فرد، نقش دارد، مفهوم مفاهيم قرآىن كه در أتمني سالمت ر 
اعتماد كردن و مطمئن بودن دل بنده در متامى امور خود به خدا و حواله كردن مهه كارها به پروردگار و »است از: 

 «.بيزار شدن از مهه قواى ديگر و تكيه بر قدرت و قوت اهلى

اند از: رهاىي از اضطراب و دلشوره و كم شدن تشويش و نگراىن، از اين آاثر عبارتتوّكل داراى آاثرى است. برخى 
اى حمكم و محايت حامى قدرمتند كه موجب دلگرمى است، عدم زايد شدن اميدوارى، احساس برخوردارى از پشتوانه

 َيس و دلسردى در صورت عدم حصول نتيجه دخلواه.
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 منابع:

ت ر هبداشدش نقش دين (. رابطه بني اعتقادات مذهىب در درمان بيماريهاى افسردگى، مهاي1376اسد اهلى. ق )
 .1376آذر  24 -27روان، 

له جماسرتس،   پيامدهاىگريى و روايروىي ابگريى از برخى رهنمودهاى اسالمى در پيش(. هبره1374اصفهاىن، م. )
 .4اره انديشه و رفتار، سال اول، مش

اى رواىن در شهر  گريشناسى اختالهل(. بررسى مهه1375اپالهنگ، ح.: نصر اصفهاىن، م.؛ شاه حممدى، د.، )
 .27كاشان. جمله انديشه و رفتار، سال دوم، مشاره 

 .4اره مشال پنجم، (. بررسى رواىي و اعتبار پرسشنامه سالمت عمومى، جمله روانشناسى، س1380تقوى، م. )

 (. پرورش مذهىب و اخالقى كودكان، هتران: چاپ پژمان.1364قائمى، ع. )

 اى.قرآن كرمي، ترمجه مهدى اهلى قمشه

 119، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هاى آموزشى درماىن انمارستبررسى نگرش و عملكرد پرستاران نسبت به مراقبت از بيمار براساس موازين شرعى در بي
 شهر كرمانشاه

1188، هباره دهقاىن1187زادهسوسن رحيم ،1186ثراي مهدوى
 

1190، زهره اسكندرى1189شهال صفرى
 

 خالصه:

 مقدمه و هدف:

                                                           
 (. كارشناس ارشد پرستارى، مربى و عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى استان كرمانشاه.1)  1186

Email: soraya- mahdavi@ yahoo. com 
 (. سوپروايزر بالينى مركز آموزشى درمانى امام رضا) ع(.2)  1187
 پرستارى.(. كارشناس 3)  1188
 (. كارشناس ارشد آمار حياتى.4)  1189
 (. كارشناس آموزشى دفتر امور پرستارى دانشگاه علوم پزشكى كرمانشاه.5)  1190



گريد. در اصل ديىن دين اسالم دين جامعى است و كليه مسائل فردى، اجتماعى و معنوى كل جامعه را در بر مى
نگى بوده و براساس است كه براساس متام نيازهاى جسم و جان انسان ها انزل شده است و داراى مشخصه فره

هاى سالمت است. هاى اسالمى بنا شده است. ارائه خدمات به بيماران، مهمرتين وظيفه سرويسعقايد و ارزش
ابشد. مطابق اصول اوليه، تر ابشد، مبني كيفيت هبرت مراقبت مىشده به نيازهاى بيمار نزديكهاى ارائهچنانچه مراقبت

شده پرستارى است. ارائه خدمات ابيد براساس احرتام به اعتقادات مذهىب ريفارائه خدمات پرستارى جزء اخالق تع
مددجو اجنام گريد. اين مسئله توجيه منطقى هم دارد، زيرا اگر خدمات بدون توجه به اعتقادات ديىن مددجو ارائه  

ئه خدمات پرستارى است پرستار آسيب ديده و ارتباط سامل كه بسرت ارا -گردد حلقه اعتماد در زجنريه ارتباط مددجو
دچار اختالل خواهد شد. لذا بنا بر اصول و اخالق اوليه پرستارى ابيد به رعايت موازين شرعى در ارائه خدمات 

 توجه و عنايت خاصى داشت. اين پژوهش اب هدف بررسى نگرش و عملكرد پرستاران نسبت به مراقبت از

______________________________ 
شد پرستارى، مرىب و عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن استان  (. كارشناس ار 1)

 كرمانشاه.

 

Email: soraya- mahdavi@ yahoo. com 

 (. سوپروايزر ابليىن مركز آموزشى درماىن امام رضا )ع(.2)

 (. كارشناس پرستارى.3)

 (. كارشناس ارشد آمار حياتى.4)

 دفرت امور پرستارى دانشگاه علوم پزشكى كرمانشاه.(. كارشناس آموزشى 5)

 120، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 صورت گرفته است. 1387هاى آموزشى درماىن شهر كرمانشاه در سال بيمار براساس موازين شرعى در بيمارستان

 ها:مواد و روش

هاى وابسته به دانشگاه علوم پزشكى  نفر از پرستاران شاغل در بيمارستان 150مقطعى  -در اين مطالعه توصيفى
ها به استثناء ااتق عمل و كودكان انتخاب شدند. گريى غري احتماىل آسان از متامى خبشكرمانشاه از طريق منونه

افيك و سؤاالت سنجش نگرش و عملكرد اى سه قسمىت كه شامل مشخصات دموگر اطالعات توسط پرسشنامه



 spss versionافزارها اب نرمآورى و سپس دادهواحدهاى پژوهش در مورد مراقبت براساس موازين شرعى بود مجع
و به صورت آمار توصيفى و نيز آمار استنباطى )آزمون جمذور كاى و تست دقيق فيشر( مورد جتزيه و حتليل  5, 11

 قرار گرفت.

 ها:ايفته

ه مراقبت از بيمار % از نگرش كامال" مثبىت نسبت ب40% پرستاران از نگرش مثبت و 45تايج نشان داد كه ن
% از عملكرد خوب 9% پرستاران عملكرد متوسطى داشتند و تنها 64براساس موازين شرعى برخوردار بودند و 

و  P)-0 /43رديد )گدارى مشاهده  ىنبرخوردار بودند. بني نوبت نوبت كارى و ميانگني امتيازات نگرش ارتباط مع
. مهچنني بني نوع بيمارستان  P-(0 /035دار آمارى ديده شد )بني جنس و ميانگني امتيازات عملكرد ارتباط معىن

كار در هفته و   ، ساعاته كاردار آمارى وجود داشت. اما بني سابقو ميانگني امتيازات نگرش و عملكرد ارتباط معىن
ابطه بني خبش ر ق فيشر ون دقيدار آمارى مشاهده نشد. و اب استفاده از آزمو عملكرد ارتباط معىننوع خبش اب نگرش 

 /6گرديد )شاهده نمدار آمارى دارى ديده نشد. بني نگرش و عملكرد ارتباط معىنحمل كار و عملكرد ارتباط معىن
0-(P . 

 گريى:حبث و نتيجه

آموزش  شود كه لزومىمنو در حيطه عملكرد چندان مورد توجه واقع خبش بوده نتايج در حيطه نگرش نسبتا رضايت
طالب مربوط فزودن ممت، اهاى آموزشى ضمن خدهاى آموزشى و برانمهبيشرت علمى و عملى مهراه اب برگزارى كارگاه

 به موازين شرعى مراقبت در دروس پرستارى دانشجواين و فراهم منودن شرايط الزم جهت

 121، ص: 4آن و طب، ججمموعه مقاالت قر 

اساس موازين اقبت بر رد مر هاى مدون، عملكشناخت مشكالت مربوط به موانع اجراى موازين شرعى و اب تدوين برانمه
 شرعى را ارتقاء داد.

 هاى كليدى:واژه

 نگرش، عملكرد، پرستار، مراقبت، موازين شرعى.
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 ظر قرآن، سنت و طبهبداشت روان از من



1191نيادكرت حممد سبحاىن
 

 چكيده:

هاى اتژىكنندگان اسرت گذاران و تدوينهاى اخري، استفاده از مذهب و اعتقادات ديىن مورد توجه سياستدر سال
ب گاه اسالم و كتا( نيز قرار گرفته است. پس الزم است نWHOنگر در سازمان جهاىن هبداشت)هبداشت جامعه

ت، نظر ست. خنساو خبش نسخه شفاخبش آن، به اين مقوله مهم، بررسى گردد. نوشتار پيش روى، شامل دآمساىن و 
، براى حتقق ى اسالمكارهاشومي و سپس سازو اسالم به عنوان دين كامل آمساىن را در مورد هبداشت رواىن جواي مى

 كنيم.هبداشت روان و مقابله اب فشار رواىن را بررسى مى

، ثبات فرهنگى پذيرىترين شاخصه هبداشت رواىن، معناخبشى به زندگى، تسليم انشناسان، مهماناز ديدگاه رو 
اب  است. ورزى، و حسن روابط اجتماعى، احساس مسئوليت نسبت به ديگرانشخصيت، خودشكوفاىي، عشق

 شفاخبش آمساىن، ين نسخهخر عنوان آايبيم كه موارد مذكور در اسالم بههاى ديىن )قرآن و رواايت( در مىبررسى آموزه
 در چهارده قرن پيش مطرح شده است:

 اسالم به منظور اتمني هبداشت رواىن راهكارهاىي ارائه كرده است:

 راهكار معرفىت: -الف

 -4عرىف مرگ م -3زندگى  معناخبشى به -2طرت )خداايىب( ابزگشت به ف -1هاى شناخىت عبارتند از: روش
 يت و انتظاردكرتين مهدو  -6واقعى دنيا معرىف چهره  -5نگرى مثبت

 راهكارهاى رفتارى: -ب

دعا و  -4توكل  -3دارى روزه -2مناز  -1اسالم براى اتمني هبداشت رواىن، اجنام امورى را، پيشنهاد كرده است: 
 اخالق مدارى -6پوشش زانن  -5نيايش 

______________________________ 
 رش و عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.(. عضو هيئت علمى دانشگاه تف1)

 

Email: sobhaninia 14@ yahoo. com 

                                                           
 (. عضو هيئت علمى دانشگاه تفرش و عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.1)  1191

Email: sobhaninia 14@ yahoo. com 
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 راهكارهاى عاطفى: -ج

حتكيم مباىن  -3ابال بردن سطح مقاومت  -2هاى مقدس ختليه هيجان: مانند: توبه و گريه و زايرت جايگاه -1
 تشويق به صله رحم -5كودكان تكرمي   -4خانواده 

 هاى كليدى:واژه

 اضطراب، اميان، سالمت روان، فشار رواىن، آرامش

طورى كه ايبد بهمقدمه: فشار رواىن، بيمارى متدن جديد انميده شده و روز به روز بيماريهاى رواىن در دنيا گسرتش مى
 سازمان هبداشت جهاىن

WHO 

پزشكى اجتماعى در يك جنبش بزرگ روان 1961ىن پديد آورد و در سال خبش خاصى به انم خدمات هبداشت روا
شناسى، ( هرچند روان333اند. )ويكتور فرانكل، ص آمريكا آغاز شد كه برخى آن را انقالب بزرگ سوم انميده

يل آن اى است در حوزه علوم انساىن كه به بررسى و شناخت ابعاد رواىن و دروىن انسان در جهت تكوين و تكمرشته
اى ها پيش و به شيوهايبيم كه قرنويژه اسالم، درمىتر به اداين و مذاهب اهلى، بهپردازد، اب اين حال، اب نگرش ژرفمى

هاى ديىن بيان شده شناسى، در آموزهكم در حوزه روانرسا و قابل فهم، مهه مطالب به دست آمده جديد دست
هاى شناسان سالمت، نقش دين و مذاهب را در زمينهصوص روانشناسان، خباست. بر مهني اساس است كه روان

شناسان ارتباط ميان هبداشت و سالمت جسماىن و رواىن اى كه امروزه روانگونهاند، بهخمتلف مورد بررسى قرار داده
شناسان نظري ندانند. بسيارى از رواانسان اب اعتقادات و ابورها و رفتارهاى ديىن و اخالقى را غري قابل انكار مى

كند. يونگ، فرانكل، تيليچ و آلپورت معتقدند كه يك نظام ارزشى ديىن، نقش مهمى در سالمت رواىن ايفا مى
 (94)فرانكل، ص « گريى در سالمت رواىن دارد.دين سهم زايد و غري قابل اندازه»نويسد: ( مىFranklفرانكل)

حيامت اب آهنا مواجه شدم، يكى نبود كه مشكلش در عدم نگرش  در ميان بيماراىن كه در نيمه دوم»گويد: يونگ مى
توان گفت: مهه آانن به دليل از دست دادن آنچه اداين زنده هر عصر به پريوان ديىن به حيات نباشد. اب اطمينان مى

تند. كردند و هيچ كدام قبل از ابزايفنت بينش ديىن، شفاى واقعى نيافدارند، احساس بيمارى مىخود عرضه مى
 )لگنهاوزن، ص
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 دهيم.( در اين نوشتار هبداشت روان را از منظر علم و دين براساس قرآن و سنت و طب مورد بررسى قرار مى162

 روش بررسى:

 اى است.روش ما در حتقيق، كتاخبانه

 نتايج:

 توان ادعا كرد:مى هاى ديىناب توجه به جامعيت اسالم اب دقت در آموزه

توان تر از آن را مىهاى هبداشت روان از سوى روانشناسان غرىب مطرح شده است، كاملعنوان شاخصهآنچه به -1
 در اسالم جستجو كرد.

 در اسالم به منظور اتمني هبداشت روان راهكارهاىي را پيشنهاد كرده است. -2

 حبث:

تعريف دقيقى داشته ابشيم ات براساس آن، ديدگاه اسالم در مورد حبث پيش از ورود به حبث ابيد از هبداشت روان 
 مشخص گردد.

 چيسىت هبداشت رواىن:

( اتكنون از سوى پژوهشگران و mental health -health well -beingدر مورد هبداشت روان)
 هاى گوانگوىن ارائه شده است.شناسان، تعريفروان

 كند:جاهودا به هشت تعريف اشاره مى

. تواانىي  5اپرچگى مهه صفات فرد . يك4. رشد و خودشكوفاىي 3. قدرت اتمل درابره خود 2. نبود بيمارى رواىن 1
. تسلط 8كه در واقع هست . ديدن جهان چنان7رواىي و خودفرمان برى . خودفرمان6كنار آمدن اب فشارهاى رواىن 

 (13بر حميط و قدرت بر انطباق و سازگارى )محزه گنجى، ص 

هاى نگرش -1هاى اخري اجنمن كاانداىي هبداشت رواىن، سبامت رواىن را در سه خبش تعريف كرده است: در سال
هاى انظر به ديگران مانند احساس مسؤوليت در مقابل نگرش -2هاى خود انظر به خود مانند تسلط بر هيجان

ها. به ابور اين اجنمن هبداشت رواىن يتهاى انظر به زندگى مانند پذيرش مسؤولنگرش -3حميط انساىن و مادى 



ها، گنجايش داشنت براى رو شدن اب واقعيت، سازگار شدن اب دگرگوىنخوب، شرائطى دارد كه عبارتند از: روبه
ها، كم توقع بودن، احرتام قائل شدن براى ديگران، دمشىن نكردن اب ديگران، و كمك رساندن به مردم. )مهان اضطراب

 (14 -13ص 
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 اسالم و هبداشت رواىن:

انپذيرى ترين شاخصه هبداشت رواىن، معناخبشى به زندگى، تسليمطورى كه گفته شد، از ديدگاه روانشناسان، مهممهان
ورزى، و حسن روابط اجتماعى، احساس مسئوليت نسبت به ديگران فرهنگى، ثبات شخصيت، خود شكوفاىي، عشق

 ت.اس

ايبيم كه موارد مذكور در اسالم به عنوان آخرين نسخه شفاخبش هاى ديىن )قرآن و رواايت( درمىاب بررسى آموزه
 كنيم.آمساىن، در چارده قرن پيش مطرح شده است. در اينجا به طور اختصار بدان اشاره مى

 اسالم و معناخبشى به زندگى:

بيىن است كه آفرينش جهان و حيات انسان م عقيدتى و نوعى جهانهاى هبداشت رواىن پذيرش يك نظايكى از مولفه
مذهىب، آورد زندگى خشك ماشيىن و پشت كردن به دين و معنويت است. ىبرا معنادار سازد. نگراىن و پوچ گراىي، ره

روى آوردن به  اى جزشود. بنابراين براى برون رفت از حبران كنوىن بشر، چارهمعنا بودن زندگى را سبب مىپوچى و ىب
 فطرت خود و توجه به نياز واقعى و پر كردن خأل معنوى نيست.

ها، به شوخى گرفنت زندگى، در اسارت اين گراىي سر درآورده است. خودكشىدر عصر جديد، بدبيىن از پوچى و پوچ
ئل معنوى و حاالت هاى انساىن، جتاوز از كماالت انساىن و ابالخره غفلت از مساكردن ارزشو آن ماندن، اپميال

 گراىي است.هاى پوچمذهىب و كنار گذاشنت آداب حضور و عبوديت از نشانه

 .2. غربت انسان در نظام هسىت 1كنار گذاشنت خدا از زندگى، پيامدهاىي وخيم دارد؛ مانند: 

 .5هويىت . احساس پوچى و ىب4. تنهاىي و واماندگى 3ها افتادن در مرداب رذائل و پسىت

 و اضطراب افسردگى

معناخبشى به زندگى در اين روزگار اب احياى فكر ديىن و ابزايفت اعتقاد به خدا و حضور او در زندگى ممكن است. 
گويد:" آشفتگى و سرگرداىن انسان در جهان مدرن انشى از فقدان اميان او و دست استيسن فيلسوف بريتانياىي مى

 (68، ص 31 -32برداشنت از خدا و دين است". )نقد و نظر، ش 
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ترين ترين چيزها، عاىلبينيم، در پستگويد:" وقىت كه خدا را در مهه چيز مىشناسى عملى مىويليام جيمز، پدر روان
 (167حقايق را در خواهيم ايفت. حقيقتا كه دنيا، دنياى ديگرى جلوه خواهد كرد". )ويليام جيمز، ص 

كند. اى از اصول و معارف كه زندگى را هدفمند مىكسب جمموعه  -1دهد: به دو طريق به زندگى معنا مىانسان 
 ايفنت راهى براى عشق به زندگى. -2

هاىي آدمى و سخن گفنت از آغاز و فرجام او نياز معناخبشى به زندگى گوىي به پرسشروشن است كه اسالم اب اپسخ
( و 115يد جهان را هدفمند دانسته و نظريه عبث بودن خلقت را ابطل. )مومنون/ را برآورده كرده است. قرآن جم

َو ما » فرمايد:هدف غاىي آفرينش انسان را، معرفت و عبوديت و بندگى خدا دانسته است. خداوند در قرآن مى
ْنَس ِإالَّ لَِيْعُبُدونِ   (.56)ذارايت/ «. جن و انسان را نيافريدم مگر براى عبوديت و بندگى خودم ؛«َخَلْقُت اجلِْنَّ َو اْْلِ

 انپذيرى فرهنگى:اسالم و تسليم

 پذيرى است.هاى هبداشت روان، كه مزلو بر آن اتكيد دارد، مقاومت در برابر فرهنگاز ديگر مولفه

كند جامعه از ظلمت جهل و فساد ذكر مىقرآن جميد، يكى از اهداف بعثت انبياء را اصالح وضع موجود و اپاليش 
 داند كه در مقابل فرهنگ منحط، مقاومت كرده و خواهان تغيري شرايط بودند.و پيامربان اهلى را مصلحان جامعه مى

ْصالَح َما اْسَتَطْعتُ  گويد:قرآن جميد از زابن شعيب )ع( مى دارم چيزى من جز اسالم ات آجنا كه تواانىي  ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اْْلِ
خواهد تسليم فرهنگ ( اسالم اب واجب كردن امر به معروف و هنى از منكر، از پريوانش مى88خواهم )هود/ منى

 منحط زمان خود نباشند و به دنبال اصالح وضع موجود ابشند.

 اسالم و ثبات شخصيت:

هاى هيجاىن افراطى و ىنيكى از نشانگان سالمت و هبداشت روان، ثبات شخصيت است و معناى آن نبود دگرگو 
هاى تزلزل شخصيت نبود الگوى اثبت و مطمئن است. دمدمى مزاج بودن و احساساتى بودن است. يكى از ريشه

 اسالم اب ارائه الگوهاى كامل، پريوانش را در ثبات شخصيت ايرى رسانده است. قرآن جميد رسول اكرم
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(. اسالم اب الگوسازى كام تشنگان را اب زمزم گواراى خويش 21شق نيكو معرىف كرده است )احزاب/ )ص( را سرم
ساخته و اب هدايت فرد در اين مسري از پراكندگى شخصيت ابز داشته است. از سوىي ديگر اب طرح حقوق سرياب

 اهم كرده است.فرزندان بسرتى مناسب براى مهانندسازى فرزندان اب الگوهاى سامل )والدين( فر 



 اسالم و خود شكوفاىي:

اند. )مزلو، انگيزش و كارل راجرز و مزلو دو روانشناس آمريكاىي، هبداشت رواىن را به خود شكوفاىي تشبيه كرده
 (249 -211شخصيت ص 

عميق  آورد. در سايه توكل و اميانعناصرى مانند اعتماد به نفس، تقويت اراده و مهار نفس، شكوفاىي را به وجود مى
بيند، بر اين اساس امام كند كه ديگر تنها نيست، بلكه مهيشه خدا را در كنار خود مىمذهىب، انسان احساس مى

انپذيرتر است". )هنج البالغه، فيض فرمايد:" روح شخص اب اميان از سنگ خارا شكستعلى )ع( درابره مؤمن مى
كند، هرگز احساس شكست و انكامى نيست؛ زيرا مى( در اعتماد به نفسى كه دين تبيني 325االسالم، قصار 

قدرت مطلقه است، هيچ  -1هاى زير است: داند به منبعى تكيه و اعتماد كرده است كه داراى ويژگىشخص مى
در مهه جا و مهه حال اب انسان است،  -3خريخواه انسان است،  -2ها است، حمدوديىت ندارد و ما فوق مهه قدرت

به دعوت انسان  -4تر است، نود، از درد و رنج او آگاه است و از رگ گردن به آدمى نزديكشسخن انسان را مى
رسد خري است، )حىت اگر در ظاهر آنچه از او مى -6گذرد، از خطاهاى انسان در مى -5دهد، اپسخ مثبت مى

 براى انسان انمطلوب ابشد(

 ورزى:اسالم و عشق

جوشى، دوسىت و اند، تواانىي هماهودا، مزلو، و نتيز بدان پرداختههاى هبداشت رواىن، كه جيكى از شاخصه
ورزى به ديگران است. اسالم اب برافراخنت شعله عشق به مردم و تقويت بعد عاطفى، بر اين موضوع اتكيد عشق

ادق )ع( كارد و امام صآيد، بذر دوسىت اب مومنان را در دهلا مىمشار مىورزيده است. توىل كه از فروع دين به
كنند مگر اينكه آن هبرت است كه برادرش را بيش تر دوست داشته ابشد. فرمايد: دو مومن هرگز ابهم ديدار منىمى

 (232ص  2)رى شهرى، ج 
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 اسالم و حسن روابط اجتماعى:

هاى گوانگون بر حسن سالم به شيوههاى هبداشت رواىن، حسن روابط اجتماعى است. ايكى ديگر از شاخصه
ترين مشا از كامل»فرمايد: معاشرت، اتكيد ورزيده ات جاىي كه آن را كمال اميان دانسته است. امري مومنان )ع( مى

 (387ص  68نظر اميان، نيكوترين مشا از نظر اخالق است. )جملسى، ج 

 اسالم و احساس مسئوليت نسبت به ديگران:



المت روان كه مزلو و چاهن و اجنمن كاانداىي، بدان اشاره داشتند، داشنت دغدغه هبروزى مهه هاى سيكى از شاخصه
پذير ساخته آدميان اي احساس مسئوليت در قبال ديگران است. اسالم اب وضع تكاليف، پريوان خود را مسئوليت

اكرم )ص(، مسئوليت مسلمان را تفاوت ابشد. پيامرب تواند نسبت به سرنوشت ديگران، ىباست. انسان مسلمان منى
فرمايد: من مسع رجل ينادى اي للمسلمني فلم جيبه فليس مبسلم، هرگاه مسلماىن داند كه مىچنان مهم و خطري مى

( آن 164ص  2خواهد وىل اپسخ مثبت ندهد مسلمان نيست. )كليىن، ج بشنود كه مردى از آانن ايرى مى
مهه مشا مسؤول زير دستان خود هستيد. « ع و كلكم مسؤول عن رعيتهكلكم را »فرمايد: حضرت در جاى ديگر مى

 (38، ص 72)جملسى، ج 

 اسالم و رفع اضطراب:

هاى هبداشت روان، توان ايستادگى در برابر فشار رواىن و رفع اضطراب و برخوردارى از آرامش يكى ديگر از مولفه
ترين گوانگوىن براى مقابله اب اضطراب ذكر شده است. اصلىهاى  ها و شيوهروان است. در تعاليم اسالمى، روش

بيان شده است. حضرت على عليه « اميان به خداوند»عامل براى رسيدن به آرامش، حفظ آن و غلبه بر اضطراب، 
( اميان بياور ات در امان ابشى. آن حضرت مهچنني 88؛ )آمدى، ص «آمن أتمن»فرمايند: الّسالم در روايىت كواته مى

؛ اميان مهان امنيت و آرامش است. «االميان امان»فرمايند: دانند و مىاميان به خدا را مساوى اب آرامش و امنيت مى
 )مهان(

 راهكارهاى اتمني هبداشت رواىن در اسالم:

عبارتند  هاترين آنكارهاىي را ارائه كرده است كه مهماسالم به منظور كاهش فشارهاى رواىن و اتمني هبداشت رواىن راه
 از:
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 راهكار معرفىت: -الف

پردازد و ديدگاه فرد را نسبت به هسىت، اين حوزه به شناخت افكار فرد درابره رويدادها اي رابطه فرد اب رويدادها مى
 هاى شناخىت عبارتند از:كند. روشآغاز و فرجام جهان و زندگى و معناى آن مشخص مى

 ( ابزگشت به فطرت )خداايىب(1

الَِّذيَن آَمُنوا َو » فرمايد:آورد. قرآن جميد مىگاه را بوجود مىاداين توحيدى بويژه اسالم، اب طرح اميان به خدا، اين تكيه
ردند و اميانشان را به ستم نيالودند از آانن كه به خدا اميان آو  «ملَْ يَ ْلِبُسوا ِإميانَ ُهْم ِبظُْلٍم أُولِئَك هَلُُم اْْلَْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدونَ 

 (82( آيه 6اند. )انعام )امنيت برخوردارند و آهنا به حقيقت هدايت ايفته



آگاه ابشيد تنها اب ايد خدا  َأال ِبذِْكِر اّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب؛» داند:قرآن جميد، عامل آرامش را در ذكر و ايد خدا مى
(. در رواايت معصومان نيز به اين نكته پرداخته شده است، امام على 28( آيه 13)رعد )« .. گريدها آرامى مىدل

«. هاستخبش دلها و آرامخبش سينه؛ ايد خدا روشىن«ذكر اّلّل جالء الصدور و طمأنينة القلوب»فرمايد: )ع( مى
ها جز به ايد تو ؛ دل«كركفال تطمئن القلوب إاّل بذ »فرمايد: (. امام سجاد )ع( مى972، ص 2)رى شهرى، ج 

)مفاتيح اجلنان، مناجات الذاكرين( از سوى ديگر غفلت از خدا منشأ انآرامى دل است، قرآن جميد « .. آرام نگريد
 فرمايد:مى

ر پيش خواهد هركس از ايد من روى بگرداند، زندگى سخىت د ؛«َظَهَر اْلَفساُد ِِف اْلرَبِّ َو اْلَبْحِر مبا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ »
 (124)طه/ «. داشت

 ( معرىف مرگ:2

يكى از عوامل فشار رواىن، ترس از مرگ است. زيرا انسان ميل به بقا و جاودانگى دارد و كسى كه مرگ را انبودى 
تواند او را مضطرب و پريشان سازد. عالوه بر اين، انديشه مرگ و نيسىت، چشم بسنت از هسىت، بداند، ايد مرگ مى

بستگى داشته است، رفنت و جهان را به ديگران واگذاشنت، به نوعى ديگر انسان را ها دلكساىن كه به آن  جداىي از
شود. شخصى به امام جواد )ع( عرض كرد: چرا گروهى از مسلماانن مرگ را دهد و سبب اضطراب مىرنج مى

ناختند و از اولياى اهلى بودند، آن را دوست شاند. اگر آن را مىدارند؟ فرمود: براى اينكه مرگ را نشناختهدوست منى
 (290دانستند كه سراى آخرت براى آانن هبرت از دنيا است. )شيخ صدوق، معاىن االخبار، ص داشتند و مىمى
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 نگرى:( مثبت3

ه خود و اجتماع و هسىت توجيهى عقالىن نگرى و بدبيىن است. بدبني چون از رابطيكى از عوامل فشار رواىن، منفى
كند و گواي اب داند و سنگيىن فشار رواىن را بر وجود خود مهوار مىو منطقى ندارد، حوادث را امورى حتميلى مى

پندارد. هرچند عوامل خمتلفى در گسرتش بدبيىن مؤثر است وىل رو است و مهه را بر ضد خود مىجهاىن از اشباح روبه
 كننده است.بيىن او در اين جهت، بسيار مهم و تعينيان و جهاننوع نگرش انس

خبش از هسىت معناى انكار غايت معقول براى هسىت و دست نيافنت به حتليل رضايتگراىي كه بهگراىي و شكلپوچ
هاى ده از امتاى به هم برآمانگارى كه براساس آن، جهان جمموعهتواند به تنهاىي ابعث بدبيىن شود و اي مادهاست، مى

معنا است، خوش سريى ىباند و زندگى دستانگيزه و غايت و از سر تصادف به هم پيوستهپراكنده است كه ىب
اميان در كشور هسىت، مانند فردى است كه در كشورى زندگى حاصلى جز بدبيىن به نظام خلقت ندارد. يك فرد ىب

اى جز پريوى ندارد. درون چنني فردى مهواره پر از عقده،  د و چارهدانكند كه قوانني كشور را فاسد و ظاملانه مىمى



برد و جهان افتد. چنني كسى هرگز از جهان لذت منىكينه و اضطراب است. او هرگز به فكر اصالح خودش منى
َو َمْن » فرمايد:شود. قرآن كرمي مىبراى او مهواره مانند يك زندان هولناك است و سبب بروز اضطراب در وجود او مى

(؛ هركس از توجه و ايد من رو برگرداند، زندگى سخت و پر از 124)طه/  «أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ لَُه َمِعيَشًة َضْنكاً 
فشارى خواهد داشت. آرى، اميان است كه زندگى و شرايط سخت و پرپيچ و خم آن را در درون جان ما و براى ما 

شود. اما حالت فرد اب اميان در كشور هسىت، مانند حالت آور مىروحى و اضطرابكند و مانع فشار عوامل آسان مى
داند، به كند كه قوانني و دستورهاى حكومىت آن كشور را صحيح و عادالنه مىفردى است كه در كشورى زندگى مى

و مهه افراد ديگر فراهم  حسن نيت گردانندگان اصلى كشور نيز اميان دارد و قهرا زمينه ترّقى و تعاىل را براى خودش
جتربگى خود او و ماندگى او بشود تنبلى و ىببيند و معتقد است: تنها چيزى كه ممكن است موجب عقبمى

 هاىي مانند اوست كه مانندانسان

 131، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

جهان و خلقت و هسىت خوشبني كرده اند. اسالم اب توجه دادن به اميان ديىن، پريوانش را به او مكلف و مسؤول
 است.

 ( معرىف چهره واقعى دنيا:4

هاى تربيىت خود به منظور مقابله اب مشكالت و حوادث، مهگان را به شناخت دنيا و تغيريات و اسالم، در برانمه
يا را بشناسد، هرگز فرمايد: من عرف الدنيا مل ُيزن للبلوى؛ كسى كه دناند. امام على )ع( مىاناپيدارى آن فرا خوانده

( آن حضرت، دنيا را چنني توصيف 271ص  20گردد. )ابن اىب احلديد، ج به خاطر مصيبت و بال حمزون منى
كنند: دار ابلبالء حمفوفه و ابلغدر معروفه ال تدوم احواهلا و ال تسلم نزاهلا؛ دنيا سراىي است كه بال و مصيبت آن را مى

آيند اخته شده است. حاالتش اناپيدار است و كساىن كه در اين منزل گاه فرود مىاحاطه منوده و به مكر و فريب شن
 (217از آفاتش به سالمت خنواهند ماند. )هنج البالغه، خطبه 

 ( دكرتين مهدويت و انتظار:5

اعتقاد به مهدويت و انتظار، كه در رأس هرم اعتقادى شيعه قرار گرفته است، بر هبداشت روان در دو سطح 
گانه اميد )شناخىت(، آمادگى )رفتارى( ها مؤثر بوده است. انتظار در حمورهاى سهمندىگريى اوليه و ارتقاى توانپيش

ها، مؤثر بوده است. انتظار مندىگريى اوليه و ارتقاى توانو اشتياق )عاطفى(، بر هبداشت روان در دو سطح پيش
شود. امام و اميدوارى، موجب جلوگريى از َيس و سرخوردگى مىكند نور سپيد، ابرقه اميد را در دل انسان زنده مى

كند. هنگامى كه على )ع( فرمود: مردم! در واپسني حركت اتريخ و آخر الزمان، بزرگ مردى از فرزندامن ظهور مى
 گردد.گسرت مىپرمچش به اهتزاز درآيد، شرق و غرب جهان را روشن سازد. اب ظهورش موجى از شادى و نور، عامل

 (653، ص 2)شيخ صدوق، كمال الدين و متام النعمه، ج 



معناى انتظار و آمادگى براى ظهور، اين است كه انسان خود را از هرگونه قيدوبند )دروىن و بريوىن( آزاد سازد و 
ابل آماده حركت ابشد و اين امر، مستلزم اپرساىي، زهد و تقوا است و شايستگى در پرتو عمل ابر و سبكسبك
فرمايد: من سّر أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر و ليعمل ابلورع و حماسن خواهد. امام صادق )ع( مىمى صاحل

 االخالق. هركس دوست
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دارد، در مشار اصحاب حضرت قائم ابشد، ابيد منتظر ابشد و اپرساىي پيشه سازد و به اخالق نيكو رفتار كند. 
 (140ص  52لسى، ج )جم

آيد، اشتياق است. منتظر كسى مشار مىابعاد عاطفى انتظار كه در حقيقت نقطه اوج انتظار و گرمى و حرارت آن به
كند؛ يعىن مشارى مىاست كه چون خاك تشنه نيازمند آب است. منتظر واقعى كسى است كه براى رسيدن اير، حلظه

نگرد كه شايد او را ببيند ديده، به دوردست مىهاى نگران و رمقو اب چشم گويدورزد، اب او سخن مىبه او عشق مى
 و بيابد.

ساز تواند زمينههاى رواىن حاد، مثل افسردگى است و از اين جهت، مىگريانه براى بيمارىانتظار يك شيوه پيش
 هبداشت روان ابشد.

 راهكارهاى رفتارى: -ب

 امورى را، پيشنهاد كرده است: اسالم براى اتمني هبداشت رواىن، اجنام

 مناز: -1

هاىي است كه اجنمن كاانداىي هبداشت رواىن براى هبداشت روان، مطرح كرده است. يعىن مناز مناز در بردارنده شاخصه
كند و شود و هم احساس مسؤوليت در برابر ديگران را در انسان تقويت مىهاى خود مىهم موجب تسلط بر هيجان

 سازد.پذيرى را در آدمى زنده مىهم حس مسؤوليت

 خبشى(:مناز و تسلط بر خود )آرام

ُه اخلَْرْيُ » فرمايد:قرآن جميد درابره يكى از اسرار مناز مى رُّ َجُزوعاً* َو ِإذا َمسَّ ُه الشَّ ْنساَن ُخِلَق َهُلوعاً* ِإذا َمسَّ ِإنَّ اْْلِ
مهاان انسان حريص آفريده شده است؛ وقىت شرى به او برسد،  ؛«َصالهِتِْم دائُِمونَ  َمُنوعاً* ِإالَّ اْلُمَصلِّنَي* الَِّذيَن ُهْم َعلى

ورزد، مگر منازگزاران كه اينان، افرادى هستند  كند و هرگاه خري و نعمىت به او برسد. خبل مىكشد و جزع مىفرايد مى
 (23 -19)معارج/ « دهند.كنند و به آن امهيت مىكه بر مناز خويش مداومت مى



هاى دنيا بر او در آيد، وضو چه مانعى دارد كه چون يكى از مشا غم و اندوهى از غم»امام صادق )ع( فرمودند: 
ايد كه خداوند بگريد و به مسجد رود و دو ركعت مناز خبواند و براى رفع اندوه خود، خدا را خبواند؟ مگر نشنيده

 (100، ص 1)طربسى، ج « فرمايد: از صرب و مناز ايرى جبوييد.مى
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ها پيش ديوانه ام را جنات داده است. بدون آن ابيد از مدتدعا و مناز، زندگى»گويد: جهت نيست كه گاندى مىىب
خوش ام كه مرا دستهاى بسيار سخت داشتهشدم. من در جتارب زندگى عمومى و خصوصى خود، تلخ كامىمى

هامي بوده است. دعا و مناز را ها چريه شوم، به خاطر منازها و نيايشام بر اين اناميدىخت. اگر توانستهسااناميدى مى
ام؛ بستهها را به كار مىمشارم، فقط به خاطر نياز و احتياج شديد روحى آنمانند حقيقت خبشى از زندگى خود منى

توانستم شادمان ابشم. هرچه زمان  دون دعا و مناز منىايفتم كه احتماال بزيرا اغلب خود را در وضع و حاىل مى
شد و بدون آن زندگى برامي سرد و هتى گذشت، اعتقاد من به خداوند افزايش ايفت و نياز من به دعا و مناز بيشرت مى

 (106)مهامتا گاندى، ص « بود.

ها و أتمالت روزمره و أتمني سالمت تنشدهد كه اجنام اعمال و فرايض ديىن در كاهش نتايج حتقيقات فراوان نشان مى
كنيم: مهتاب و مرمي روحى عزيزى و هبداشت رواىن افراد مؤثر است. ما در اينجا به برخى از حتقيقات اشاره مى

هاى حاوى انمهرواىن مورد بررسى كردند. در اين پژوهش پرسش -( أتثري مناز را بر روى سالمت جسمى1380)
سال قرار   20دانشجوى دخرت و پسر اب ميانگني سىن  45مناز و أتثريات آن در اختيار سؤاالت گوانگون درابره 

% منازگزاران معتقد بودند كه پس از اجنام اين فريضه اهلى به حالت 100گرفت. نتايج حاصله نشان داد كه تقريبا 
ى مبارزه اب مشكالت، اميد تر حتمل كرده و نريو ها و شدايد زندگى را راحترسند، سخىتسكون و آرامش روحى مى

طور كلى به دستورات دارند و بهگردد و در راه كسب فضايل و دورى از رذايل گام برمىو اميان در آهنا تقويت مى
هنند كه هنايتا منجر به سالمت رواىن و جسمى شده گردن مىخداوند متعال كه در جهت هبرت زندگى كردن انسان ارائه

عنوان يكى از اركان دين مبني اسالم بر سالمت گردد.، )أتثري مناز بهى او أتمني مىآدمى شده، سالمت اجتماع
آذرماه، دانشگاه  24 -27شده در اولني مهايش نقش دين در هبداشت رواىن، هتران، رواىن نسل جوان، ارائه -جسمى

 علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن ايران(

 134، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 مناز و احساس مسؤوليت:

كشاند غفلت است و تفاوتى مىشود چون آنچه آدمى را به ىباب اقامه مناز، احساس مسؤوليت در انسان بيدار مى
 مناز ضد غفلت است.



 پذيرى:مناز و مسؤوليت

هت نيز مناز ها بود كه در اين جهاى انظر به زندگى مانند پذيرش مسؤوليتهاى هبداشت روان نگرشيكى از شاخصه
اى دارد. چون مناز آداب و شرائطى دارد كه منازگزار ابيد آهنا را مراعات كند مثال لباسش غصىب كنندهنقش تعيني

پذيرى را در انسان گونه مسائل مسؤوليتنباشد در وقت مناز خبواند و در حال مناز به اطراف خود نگاه نكند. اين
تواند به هر كارى دست زند و اساسا يكى ر زندگى فردى مسؤول است و منىفهمد كه دكند. منازگزار مىتقويت مى

 از فوائد مناز ابزدارندگى مناز از گناه است.

 دارى:روزه -2

 عنوان يك رفتار مذهىب نقش مهمى در سالمت روان دارد.دارى است. روزه بهدومني راهكار رفتارى، روزه

نظيم كرده است كه انسان ابيد در ساعت مقررى از خوردن و آشاميدن امساك  اى تگونهدارى را بهخداوند برانمه روزه
 هاى حالل استفاده كند.تواند آزادانه خبورد و بياشامد و از لذتكند و در يك ساعت خاصى، مى

به  ها به اجراى دقيق اين برانمه و تكرار آن طى يك ماه، مترين بسيار مناسىب براى عادت دادن نفسملزم شدن انسان
 كند.هاى ديگر عادت كرده بود و اين عمل قطعا عزم و اراده انسان را تقويت مىامورى غري از آنچه در ماه

از غذا و آب و نيز ساير لذات از قبيل لذت جنسى  -اب وجود گرسنگى و تشنگى -دار ابيد در حال روزهروزه
تواند زمام اسطبل و آب و علف نيست. او مى پوشى منوده و عمال اثبت كند كه او مهچون حيواانت، در بندچشم

گردد كه غرايز به كنرتل او درآيد. ها و شهوات خود مسلط شود و اين امر ابعث مىنفس را به دست گريد و بر هوس
 تسلط بر نفس و خود كنرتىل قطعا در هبداشت روان انسان موثر است.
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دهد كه تعداد خودكشى در ماه رمضان در اجنام شده است نشان مى« دارداكه»كشور اردن توسط   يك بررسى كه در
 (244دهد. )دكرت صانعى، ص هاى ديگر سال كاهش قابل توجهى را نشان مىمقايسه اب ماه

سى كردند. عنوان يك رفتار ديىن را در سالمت رواىن برر دارى به( نقش مراسم عبادى روزه1380زهروى و هپلواىن )
طور تصادىف انتخاب و نفر از دانشجواين دانشگاه علوم پزشكى زاهدان را به 300اى متشكل از بدين منظور منونه

( قبل و بعد از ماه مبارك رمضان از حلاظ سالمت رواىن GHQانمه سالمت عمومى)سپس اب استفاده از پرسش
دارى دارى بني روزهاجنام شد. نتايج نشان داد كه ارتباط معىن tآزمون ها اب استفاده ازارزايىب كردند. جتزيه و حتليل داده

رواىن  -دارى در ماه مبارك رمضان بر ارزايىب فرد از سالمت جسماىنو سالمت رواىن وجود نداشت. )بررسى أتثري روزه



اه علوم پزشكى و آذرماه، دانشگ 24 -27شده در اولني مهايش نقش دين در هبداشت رواىن، هتران، خود، ارائه
 خدمات هبداشىت درماىن ايران(

 توكل: -3

سومني راهكارى كه نقش موثرى در هبداشت روان افراد دارد، توكل به خداوند است. حقيقت توكل كه در شرع 
 نظر كردن از غري او است.مقدس اسالم آمده مهان اعتماد قلىب در متام كارها بر خدا و صرف

 تواند در هبداشت رواىن افراد موثر ابشد:مىتوكل به خدا از چند جهت 

كننده رواىن است. انساىن كه بر خدا توكل دارد هرگز احساس حقارت و ضعف توكل به خدا عامل تقويت -الف
هاى بيند و حىت شكستاپاين او خود را فاتح و پريوز مىكند بلكه به اتكاى لطف خدا و علم و قدرت ىبمنى

سازد. هرگاه توكل به مفهوم صحيح كلمه در جان انسان پياده شود به يقني اميد آفرين، ىمقطعى او را اناميد من
 نريوخبش و ابعث تقويت اراده و حتكيم مقاومت و اپميردى است.

امري املؤمنني )ع( فرمود:" من توّكل على اّلّل ذّلت له الصعاب و تسّهلت عليه االسباب و تبّوء اخلفض و الكرامة؛ 
 گردد و اسباب وها براى او نرم و آسان مىتوكل كند، سخىت هركس بر خدا
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( پيامرب 425، ص 5گريد". )آمدى، ج شود و در راحت و وسعت و كرامت جاى مىها برايش فراهم مىوسيله
ترين مردم ابشد، ابيد بر دارد قوى )ص( فرمود:" من أحّب أن يكون أقوى الناس فليتوّكل على اّلّل؛ كسى كه دوست

 (681ص  10خدا توكل كند". )رى شهرى ج 

درماىن خود بيمارانش را به توكل به دهد در كار روان" نور من وينسنت پيل" كه به اعتماد به نفس بسيار امهيت مى
خبشد، اىي كه به من نريو مىدهد: من اب توكل به خدكند و مجله زير را به يكى از بيمارهايش تعليم مىخدا دعوت مى

گويد: اين خواهد اين مجله خبواند و به خود تلقني منايد. ايشان مىآمي. او از بيمارش مىبر مهه مشكالت فائق مى
شخص به او اطالع داده توانسته است اب تكرار اين مجله ساده، اعتماد به نفس به دست آورد. )نورمن وينسنت پيل، 

 (46و  15ص 

هاى مذهىب كاربرد دارد. در اصطالح مقابله به هرگونه اپسخى گفته ه خدا به صورت يكى از مقابلهتوكل ب -ب
گريد. ات از انراحىت عاطفى جلوگريى كند. و توكل چنني نقشى در شود كه در برابر انمالميات زندگى صورت مىمى

ى دارد چون اب توكل به خدا، فرد به دليل آنكه از خبشهاى زندگى دارد. زيرا توكل، اثر آرامها و حبرانمقابله اب سخىت
تر دچار اضطراب و افسردگى كند. در اين صورت كمرخدادهاى زندگى تفسري درسىت دارد، احساس تنهاىي منى



فرمايد: ليس ملتوكل عناء كسى كه به خدا توكل كند، رنج و خستگى ندارد شود. بر اين اساس امام على )ع( مىمى
 (72 ص 5)آمدى، ج 

 دعا و نيايش: -4

كار رفتارى در جهت اتمني هبداشت روان و مقابله اب فشار رواىن، ارتباط اب منبع قدرت و راز و نياز اب  چهارمني راه
درخشد و ابرهاى َيس و نياز است. دعا چون ابرقه اميدى است كه در كانون دل انسان مىكمال مطلق و خالق ىب

هاى جان اى در شراينخريد، مهانند خون اتزهزند، اين اميدوارى كه از دعا بر مىىاضطراب را از آمسان دل كنار م
دهد. در رواايت اسالمى، از دعا به عنوان سپر و سالح ايد شده شود و او را از نگراىن جنات مىآدمى جارى مى

آن را سالح املؤمن ( و رسول گرامى اسالم )ص( 467ص  2است. امام على )ع( آن را ترس املؤمن )كليىن، ج 
 اند. بديهى است كه( خوانده213)مهان، ص 
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عنوان سالحى برنده در برابر شدايد توان گفت: دعا بهرود. پس مىمشار مىسپر و اسلحه از ابزارهاى دفاعى انسان به
 ت تلقى شده است.ها و سپرى نفوذانپذير در مقابل هجوم گسرتده مشكالو سخىت

پزشكى مهان چيزهاىي روان»گويد: اند. ديل كارنگى مىبردهپزشكى نيز به امهيت دعا و روش دعادرماىن پىامروزه روان
اند كه دعا و مناز و داشنت يك اميان حمكم به دادند چون پزشكان روحى درايفتهدهد كه پيامربان تعليم مىرا تعليم مى

سازد. يكى از هاى ماست، برطرف مىترى از انخوشىهيجان و ترس را كه موجب بيم بيشدين، نگراىن، تشويق، 
)ديل  « كسى كه حقيقتا معتقد به مذهب است، هرگز گرفتار امراض عصىب خنواهد شد»گويد: پيشوااين علم مزبور مى

ترين افتخار علمى بزرگ( الكسيس كارل، جراح دانشمند و فيزيولوژيست، حمقق فرانسوى و گرينده 188كارنگى، ص 
تواند توليد كند، نريوىي ترين نريوىي است كه انسان مىدعا و مناز قوى»نويسد: جهان )جايزه نوبل( درابره دعا مى

 (193)مهان، ص « است كه چون قوه جاذبه به زمني وجود حقيقى و خارجى داد

ها قبل ديوانه و ر دعا و مناز نبود، من مدتگفت: اگترين پيشواى هندوستان بود مىگاندى كه پس از بودا بزرگ
 جمنون شده بودم. )مهان(

 پوشش ابنوان: -5

يكى از رفتارهاىي كه اتثري بسيارى بر روح و روان دارد، رعايت حجاب از سوى ابنوان است. اسالم اب واجب كردن 
مني كرده است. قرآن جميد درابره دهند، اتحجاب، سالمت روان زانن جامعه را كه نيمى از افراد جامعه را تشكيل مى

ها هبرت است. هاى مشا و آنحجاب و عفاف براى اپكى دل ذِلُكْم َأْطَهُر لُِقُلوِبُكْم َو قُ ُلوهِبِنَ  فرمايد:فلسفه حجاب مى



ها ى آنعفاف برا 30( آيه 24سوره نور ) هَلُمْ  ذِلَك أَزْكى فرمايد:ابره مىدر جاى ديگر در اين 53( آيه 33احزاب )
 تر است. طهارت و اپكيزگى دل راهى براى سالمت و هبداشت روان است.اپكيزه

 شود:حجاب از چند جهت موجب سالمت و هبداشت روان در زانن مى
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نياز به امنيت را  پذيرىالف( امنيت: يكى از نيازهاى اوليه انسان امنيت است. در اين ميان زانن به دليل آسيب
ابزى هستند كه به دنبال سوءاستفاده از زانن هستند و به كنند. زيرا در جامعه مهواره مردان هوستر احساس مىبيش

فرمايد: اين كار براى ( قرآن جميد در مورد فائده حجاب مى32يعىن بيماردل اند. )احزاب/  «ِف قَ ْلِبِه َمَرضٌ » قول قرآن
 (59شوند و مورد آزار قرار نگريند. )احزاب/  اين است كه شناخته

تر است استاد ب( ارزمشند شدن زن: يكى از نيازهاى انسان نياز به حمبوب ديگران شدن است. اين نياز در زانن بيش
گويد: آفرينش مرد را مظهر طلب و عشق و زن را مظهر حمجوبيت و معشوقيت قرار داده است. )استاد مطهرى مى

 (135مطهرى، ص 

ها به لذت ها توجه كنند و اين امر از ميل آنخواهند مردان به خواست آنتر مىويل دورانت معتقد است زانن بيش
( اسالم هبرتين عامل حفظ ارزش زن را حجاب 34تر است. )لذات فلسفه، ترمجه عباس زرايب ص جنسى بيش

تر حجاب را روابط خود اب مرد آزادتر ابشد و كم داند و اين موضوع به جتربه نيز اثبت شده است كه هرچه زن درمى
گويد: اگر مردى به سهولت به زىن دست تر از دست خواهد داد. راسل مىرعايت كند، ارزش انساىن خود را بيش

تواند ابشد. )زانشوىي و اخالق، ترمجه ايبد احساس آن مرد نسبت به آن زن يك نوع احساس عاشقانه عميق منى
 (79مهدى افشار ص 

 اخالق مدارى: -6

ها بر كنش اجتماعى و رفتار هاى سالمت روان، كه مورد أتكيد كارشناسان اين فن است، أتكيد آنيكى از مالك
هاى سالمت روان و اب توجه به اجتماعى بودن انسان اجتماعى مناسب افراد است. بنابراين، براساس تعاريف و مالك

انساىن، فردى از سالمت رواىن برخوردار است كه بتواند به بعد اجتماعى خود در حوزه روابط اجتماعى و ارتباطات 
 شود.توجه كاىف داشته ابشد كه جلوه و منود آن در حنوه ارتباطات اجتماعى فرد روشن مى

تواند زمينه رشد و حتول مثبت فرد را براى رسيدن به كمال و سالمت رواىن او فراهم طبيعى است حماسن اخالقى مى
روىي: خوش -2مهرورزى  -1رد. مصاديق حسن خلق كه در حمبوبيت و هبداشت روان، موثر است؛ عبارتند از: آو 
 6تواضع  -5هديه و خبشش:  -4احسان:  -3
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 اجياد ارتباط سامل -10عفو و گذشت  -9گفتار نيك   -8عدم چشم داشت از ديگران  -7ديدوابزديد  -

 زهد -14خريخواهى  -13عفو و گذشت  -12مهدىل و مهراهى  -11

 راهكارهاى عاطفى: -ج

اجنامد. اسالم در هاىي است كه به تنظيم عواطف مىهاى مؤثر در مقابله اب فشار رواىن، استفاده از شيوهيكى از شيوه
 كارهاىي را ارائه داده است:اين راستا، راه

 ختليه هيجان: -1

 گشاىي كند؛ مانند:هاى صحيح برون ريزى عاطفى، عقدهه هيجاىن، آن است كه انسان از راهمنظور از ختلي

 الف( توبه:

كننده انسان است. راه فشار رواىن، رهاورد سرزنش فطرت در برابر گناهان است و اين ويژگى نفس لوامه و سرزنش
 درمان اين فشار روحى، توبه و ابزگشت به خداست.

فرساست و گاهى صورت پشيماىن هاى وجدان اخالقى بسيار جانكاه و توانگويد: شكنجهن مىشناسايكى از روان
توان آرام كرد، به مهني جهت آمرزيدن گناهان در اداين داراى گريد كه آن را جز اب جربان خطا اي فديه منىبه خود مى

 ابشد.مقامى مهم مى

 (418، ص 1)فلسفى، ج 

ربان گذشته و اصالح و رهاىي از گناه، موضوع توبه به عنوان يك اصل مهم مطرح شده در مكتب تربيىت اسالم براى ج
فرمايد: كند. رسول خدا )ص( مىها را مبدل به روشناىي مىها اپك و تريگىاست. توبه صفحه قلب را از آلودگى

 90استغفار است )جملسى، ج  اتن، گناهان، و دارو و درمانتان،االستغفار درد و بيمارى« داؤكم الّذنوب و دواءكم»
( خوشبختانه اين راه برگشت مهيشه و براى مهه كس فراهم است. امام سجاد )ع( اب اشاره به اين حقيقت 282ص 

گويد: اهلى انت اّلذى فتحت لعبدك اباب اىل عفوك مسّيته التوبة؛ خدااي تو كسى هسىت كه به روى در دعاى خود مى
 اى و انمش را توبه هناده اى. )مفاتيح اجلنان، مناجات مخسه عشر(هبندگانت درى به سوى عفوت گشود
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 ب( گريه:



يكى از عوامل فشار رواىن، غم سوگ از دست دادن اطرافيان، فرزند و مهسر و والدين و غريه است. اسالم براى 
كند. در حقيقت اشك ريزى عاطفى را مطرح مىى، گريه اي برونمقابله اب آن، در كنار صرب و رضا به قضا و قدر اهل

چشم سواپپ اطميناىن براى روح و جسم آدمى است كه در شرايط حبراىن )اندوه و اي شادماىن فراوان( موجب تعادل 
كردم ىكردم دق ماند: چه راحت شدم اگر گريه منىزده گفتهشده كه افراد مصيبتگردد. ابرها ديده اي شنيدهاو مى

خوب شد كه چند قطره اشك رخيتم. گريه، واكنشى عادى به مصائب است. منونه آن گريه حضرت حمّمد )ص( در 
سوگ فرزندش ابراهيم است كه فرمود: چشم گراين و قلب حمزون است وىل جز به رضايت پروردگارمان سخن 

ز گريه را پرسيد، فرمود: آنچه من هنى كردم، گوييم. وقىت عبد الرمحن بن عوف علت گريه آن حضرت اب وجود هنى امنى
شيون امحقانه و صورت خراشيد و آواز سهو است اما اين گريه عاطفه است و كسى كه ترحم نداشته ابشد اب ترحم 

 (386ص  2شود. )حمدث نورى،، ج رو منىروبه

 درمان دواست چشم گراين، چشمه فيض خداستگريه بر هر درد ىب

 اى مقدس:هج( زايرت جايگاه

اى دارد. رفتارهاى ديىن مثل زايرت يكى از اين اعمال و مناسك ديىن است كه در دين اسالم جايگاه بسيار ويژه
هاى مثبت به طرف موقعيت زندگى را شده و نگرشعنوان يك ارزش حمسوبزايرت و عبادت در نزد مسلماانن به

گذارد و خود را در ارتباط بسيار نزديك اب خدا دانسته بودش وامىاى فرد خود را به معمنايند. در چنني جتربهتشويق مى
ايبد. لذا احساس آرامش دروىن كرده و در حني زايرت، ختليه هيجاىن اش به كمك و ايرى او افزايش مىو اميدوارى

 دهد.دهند كه اعتماد و اطمينان آانن را به خود بيشرت كرده و سالمت رواىن آهنا را افزايش مىاجنام مى

 ابال بردن سطح مقاومت: -2

دومني راهكار عاطفى اسالم، حتمل افزاىي است. هرچند بشر موظف است اب طبيعت دست و پنجه نرم كند و 
گريى نيست مثل پريى و مرگ و بعضى از اى از حوادث جهان قابل پيشها را تبديل به شرييىن كند اما اپرهتلخى

 اشاتىب كند مشكلزا صبور نباشد و ىبگر انسان در برابر اين عوامل اسرتسها و حوادث غري مرتقبه كه ا بيمارى
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تر جلوه خواهد كرد. اسالم اب سفارش به صرب و اپيدارى در مقابل حوادث و خويشنت دارى و قرار دادن انسان بزرگ
سازد كه مانند كوه استوار است. امام صادق )ع( شخصيىت مىهاى اهلى، از آدمى در چالش پيوسته اب آزمون

اّن املون اشّد من زبر احلديد اّن زبر احلديد اذ ادخل الّنار تغرّي و اّن املؤمن لو قتل مثّ نشر مثّ قتل مل يتغرّي »فرمايد: مى
شود وىل مؤمن اگر كشته و آهن، چون در آتش وارد شود دگرگون مىتر است زيرا اپرهآهن حمكماز اپره« قلبه مؤمن

 (304ص  67سپس زنده شود و سپس كشته شود قلبش تغيريى خنواهد كرد )جملسى، ج 



آيد" دهد، هرگز از عهده اخالق برمنى" ويليام جيمز" نيز معتقد است:" قدرتى كه دين براى حتمل مصايب انسان مى
 (178)ويليام جيمز، دين و روان ص 

 حتكيم مباىن خانواده: -3

كار عاطفى اسالم بويژه براى جواانن، ثبات و آرامش خانواده است كه اسالم بر آن اپفشارى دارد. سومني راه
هاى روحى و دست ايفنت به آرامش رواىن برخوردارى از پيوندهاى عاطفى عميق اب خانواده، در تسكني اضطراب

 آورد.د به دنبال مىبسيار موثر است. فقر عاطفى، مشكالت فردى و اجتماعى زايدى اب خو 

ًة ِإنَّ ِِف َو ِمْن آايتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزواجاً لَِتْسُكُنوا ِإلَْيها َو َجَعَل بَ ْيَنُكْم َمَودًَّة َو َرمحَْ » فرمايد:قرآن جميد مى
ُرونَ  نس خوداتن برايتان مهسراىن آفريد ات به ايشان هاى پروردگار آن است كه از جاز نشانه. «ذِلَك آَلايٍت لَِقْوٍم يَ َتَفكَّ

كنند. )روم/ هاىي است براى افرادى كه تفكر مىآرامش بيابيد و ميان مشا دوسىت و مهرابىن هناد. در اين پندها نشانه
شود، متأهالن كمرت آورده شده است، در عمل ديده مى« لتسكنوا»خبشى ازدواج كه در يك كلمه ( نقش آرامش21

هاى رواىن، از مجله خودكشى و احنرافات جنسى دچارند، در صورتى كه بني هاى اجتماعى و بيمارىسازگارىبه ان
 (79، ص 21نژاد، ج تر است. )شهيد اپكجمردان فراوان

اشتهاىي اختالالت خواب و بسيارى از هاىي مانند پراشتهاىي، ىبويژه در دخرتان مسن، اضطرابعدم تشكيل خانواده به
شود. احساس آورد كه از احتياج به ارضاى نيازهاى غريزى و حل تعارضات خود انشى مىالت رواىن را پديد مىاختال

 سازد.هاى دروىن مىتنهاىي و نياز به شريك زندگى دخرتان را دچار اضطراب
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هاى شود كه نياز به ختليه دارد. حبراناد نريوى پرخاشگرى مىعدم ازدواج و ابال رفنت سن، معموال در دخرتان ابعث اجي
 رواىن در زانن جمرد آمريكا يك اصل پذيرفته شده است.

ترين كند كه بيشعنوان مى 1986آجنلس اتميز در شناس( در يكى از نشرايت لوسخامن آنت ابران )روان
ها مرتبا در حال دهند كه تعداد آنزانن جمرد تشكيل مىكنندگان( را مراجعه %66شناسان )كنندگان به روانمراجعه

 افزايش است. )سايت طوىب، مرضيه صديقى(

عنوان يك عمل پسنديده و راجح مطرح و پريوانش را بر تسريع در ازدواج اين در حاىل است كه اسالم، ازدواج را به
 ترغيب منوده است.

 تكرمي كودكان: -4



هاى انسان، انشى از ودكان است. بسيارى از انبساماىن هاى رواىن و از مجله نگراىنچهارمني راهكار عاطفى، تكرمي ك
 شود.ها حمسوب مىترين عوامل رشد رواىن آنتربيت اندرست او در دوران كودكى است. حمبت به فرزندان از مهم

گى دارد. در رواايت اسالمى نوجواىن كه حمبت كاىف از پدر و مادر نبيند، براى پذيرش انواع اختالالت رفتارى آماد 
احبوا الصبيان و ارمحوهم؛  »فرمايد: حمبت كردن به فرزندان بسيار سفارش شده است ات آن جا كه رسول اكرم )ص( مى

 (92، ص 101)جملسى، ج « كودكان را دوست بداريد و اب آن ها مهرابن ابشيد.

، 72رگساالن احرتام نكند، از ما نيست. )مهان، ج فرمايد: كسى كه به كودكان مهرابىن و به بز و در جاى ديگر مى
 (137ص 

 تشويق به صله رحم: -5

ترين نيازهاى انسان براى رسيدن به مرحله خود شكوفاىي را، نياز به اميىن گراها، يكى از مهمويژه انسانشناسان بهروان
رسد بلكه ريشه به مرحله خود شكوفاىي منى دانند و بر اين ابورند كه اگر انسان احساس اميىن نداشته ابشد نه تنهامى

هاى اضطراىب و مشكالت شخصيىت مانند عدم اعتماد به نفس در انسان بسيارى از اختالفات رواىن از مجله بيمارى
رساند. آبراهام شناسان معتقدند كه عدم اتمني اين نياز به سالمت رواىن انسان آسيب مىگريد. مهه روانشكل مى

گرا از اولني كساىن بود كه در اين زمينه نظرايتى را مطرح كرد )دكرت سعيد شاملو، ص ناس معروف انسانشمزلو، روان
144) 
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عنوان يك برانمه كامل زندگى، به متام نيازهاى روحى و رواىن انسان از مجله نياز اميىن توجه منوده و از طريق اسالم به
 يگران به صله رحم درصدد اتمني آن برآمده است.تشويق د

تر به تر و متشكلترى ميان واحدهاى كوچكاسالم عالوه بر اجياد پيوند وسيع ميان متام افراد بشر، پيوندهاى حمكم
شود؛ كند؛ لزوم برقرارى ارتباط و حفظ آن را در قالب تكاليف شرعى متذكر مىانم" خانواده و فاميل" اتكيد مى

َو ات َُّقوا اّللََّ الَِّذي » فرمايد:منايد. قرآن كرمي مىمطرح مى« صله رحم»ه اب اقوام و خويشاوندان را حتت عنوان رابط
( ... و از خداىي بپرهيزيد )كه مهگى به عظمت او معرتفيد( 1)نسأ/  «َتسائَ ُلوَن ِبِه َو اْْلَْرحاَم ِإنَّ اّللََّ كاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً 

بريد و )نيز( از خويشاوندان خود )يعىن قطع ارتباط اب آانن( خواهيد انم او را مىچيزى از يكديگر مىهنگامى كه 
پرهيز كنيد، زيرا خداوند مراقب مشا است." در اين آيه به موضوع صله رحم، أتكيد كرده است. )ر. ك: مكارم 

 (268 -232، ص 2شريازى، ج 

ترى فراهم كند ات افراد در برابر تر و متشكلگى و فاميلى، يك پيوند حمكمخواهد اب چنني پيوندهاى خانواد اسالم مى
شود هاى بني افراد ابعث مىاحساسىمشكالت و فشارهاى زندگى، يكديگر را ايرى منايند؛ زيرا مهني مهدىل و هم



در انمالميات زندگى « من قوى»بياجنامد و انسان اب داشنت « من»ها به حد اكثر برسد و به تقويت توان مقاومت آن
شود و اين مهان چيزى است كه تر دچار از هم اپشيدگى و عدم تعادل مىو مواقع حبراىن و اجياد فشارهاى رواىن، كم

كند. صله رحم از طريق كاهش احساس اناميىن، به هبداشت رواىن افراد، كمك فراواىن هبداشت رواىن آن را دنبال مى
 كند.مى

 پيشنهادات:

اى كه در زندگى فردى و اجتماعى دارد، ضرورت دارد در مورد آن كنندهاب دامنه گسرتده و نقش تعيني اين موضوع
كاركرد دين در عرصه اخالق و »هرساله، حبث و گفتگو صورت گريد و مهايش ها و مسينارهاى گوانگون اب حموريت 

 ، برگزار گردد.«تربيت و بويژه در مورد هبداشت روان

 144، ص: 4قرآن و طب، ججمموعه مقاالت 

 منابع:

 قرآن جميد -1

 هنج البالغه، فيض االسالم -2

 آمدى، غرر احلكم و درر الكلم -3

 نژاد، اولني دانشگاه و آخرين پيامرباپك -4

 1368جيمز، دين و روان، ترمجه مهدى قائىن قم، دار الفكر،  -5

 1376انتشارات ارمغان ديل كارنگى، آيني زندگى، ترمجه جهانگري افخمى،  -6

 شيخ صدوق، كمال الدين و متام النعمه -7

 اتشاملو، هبداشت رواىن، انتشارات رشد، ىب -8

 1382صانعى، اسالم و هبداشت روان در اسالم، نشر بوستان كتاب  -9

 اتطربسى، جممع البيان، كتابفروشى اسالميه، ىب -10

 ، هيئت نشر معارف اسالمى، چاپ اولفلسفى، كودك از نظر وراثت و تربيت هتران -11



 كليىن، اصول كاىف  -12

 1376گنجى، هبداشت رواىن، نشر ارسباران   -13

 1376اندازهاى نو، ترمجه غالحمسني توكلى، دفرت تبليغات اسالمى لگنهاوزن، دين و چشم -14

 1372مكارم شريازى: تفسري منونه، دار الكتب االسالميه،  -15

 31 -32ر، ش جمله نقد و نظ -16

 1360مهامتا گاندى، مهه مردم برادرند، ترمجه حممود تفّضلى، هتران، امريكبري،  -17

 حممدى رى شهرى، ميزان احلكمه -18

 حممد ابقر جملسى، حبار االنوار، چاپ بريوت -19

 (1353مطهرى؛ نظام حقوق زن در اسالم هتران، دفرت نشر فرهنگ اسالمى، چاپ  -20

 1367زش و شخصيت، ترمجه امحد رضواىن، انتشارات قدس رضوى مزلو، انگي -21

 145، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 نورى، مستدرك الوسائل، موسسه آل البيت. -22

 1378درماىن ترمجه توران دخت متدن، نشر دايره، نورمن وينسنت پيل، مثبت -23

 .1375جا، موسسه خدمات فرهنگى ابراهيم يزدى، ىبفرانكل، ويكتور فرانكل، خدا در انخودآگاه ترمجه  -24

 .1354وجوى معنا، ترمجه صاحليان و معارضى دانشگاه هتران ويكتور فرانكل، انسان در جست -25

 ويل دورانت، لذت فلسفه، ترمجه عباس زرايب -26

 146، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 دانشجواين دانشگاه علوم پزشكى مسنان هاى مذهىب و سالمت روان دربررسى وضعيت نگرش

 نژاداصل، حجت االسالم، غالحمسني مهدوىنعمت ستوده



 هاى كليدى:واژه

 دانشجواين -واىنسالمت ر  -هاى مذهىبنگرش

 مقدمه:

هاى مذهىب و رابطه آن اب سالمت رواىن، گسرته وسيعى هاى اخري، رابطه بني ارتباط اب خدا و داشنت نگرشدر سال
قيقات را شامل شده است و نشان داده شد كه اعتقاد و نگرش مثبت به نريوىي ما فوق متام نريوهاى هسىت، از حت

اضطراب، افسردگى، ترس و ... را از انسان دور و نشاط، سالمت جسم و روان، شادكامى و نيكبخىت را به جاى 
سان اب اجياد ارتباط اب (. ان2006، 1195ابك 1194ولف 1193، رومان1192و مرس 1375نشاند )مطهرى آن مى

دهد و هاى ديىن، نريوى حمدود خويش را اب توسل به منبع انحمدودى چون قدرت خداوند افزايش مىخداوند و نگرش
 (.1375گردد )مطهرى، اين احساس، سبب اجياد آرامش و سالمت جسمى و رواىن و افزايش عزت نفس انسان مى

معنوى  و، اجتماعى اى از رفاه، آسايش كامل جسماىن، رواىنجمموعه( سالمىت را WHOسازمان جهاىن هبداشت)
 تعريف كرده است كه هيچ كدام بر ديگرى برترى ندارد.

رفا صت و نه عى اسطبق تعريف سازمان هبداشت جهاىن، سالمت، حالت تندرسىت كامل جسماىن، رواىن و اجتما
وجه به تز طريق فرد ا اجتماعى سالمت چيزى است كهفقدان ضعف اي بيمارى. از ديدگاه الگوى زيسىت، رواىن و 

ه أتمني ن است كن روشآورد. امروزه بر مهگاشناخىت، روحى، رواىن و اجتماعى آن را به دست مىنيازهاى زيست
 ( .WHO ,6991نيازهاى رواىن و عاطفى در گرو معنويت و دين هنفته است)

______________________________ 
(1.)Mears  

(2.)Roman  

(3.)Wolff  

(4.)Buck  
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1192  (1.)Mears  
1193  (2.)Roman  
1194  (3.)Wolff  
1195  (4.)Buck  



تواند يكى از آمارهاى جهاىن حكايت از بروز ابالى اختالالت رواىن دارند و نگرش انمناسب به دين و معنويت مى
ف از ميليون نفر از مردم جهان در سنني خمتل WHO  ،52(. طبق آمار2006علل مهم آن تلقى شود )فرگوسن، 

ميليون نفر بيمارى خفيف رواىن دارند؛ در ايران نيز وضعيت از اين   250برند و بيماريهاى شديد رواىن رنج مى
(. در پژوهش مّلى" بررسى 1383ابشد )سلطانيان، حبريىن، منازى، امريى، قائدى، كهن، تر منىكشورها مناسب

، صورت گرفت، ميزان اختالالت در افراد HQ 82G 1196سالمت و بيمارى در ايران" كه اب استفاده از پرسشنامه
هاى دهند كه نگرش(. نتايج برخى حتقيقات نشان مى1387% گزارش شد )نور ابال، 21سال ايران  15ابالى 

 ابشد.كننده سطح سالمت روان مىمذهىب، تعيني

فراد فاقد اسبت به ترى نرواىن ابالبينانه به خود و جامعه، از سطح سالمت هاى خوشواسطه نگرشافراد مذهىب، به
الى اب(. حجم 1376و رمضاىن و مهكاران  1380اران غبارى و مهك -نظام مذهىب مشخص برخوردارند )

 ود.شد تلقى ين در تواند مرمهى بر اهاى مذهىب، مىطلبد و پرورش نگرشاختالالت رواىن اقدامى جدى را مى

 روش بررسى:

ى مسنان وم پزشكاه عل. جامعه مورد مطالعه در اين حتقيق، دانشجواين دانشگاين پژوهش، از نوع توصيفى است
به شرح ذيل  رسشنامهها از سه پآورى اطالعات در مورد متغريها و آزمون فرضيهابشند. در اين پژوهش، جهت مجعمى

 استفاده شد.

 ساخته(آورى اطالعات اوليه حتقيق )حمقق شناسى: جهت مجعپرسشنامه مجعيت -الف

واىن،  ر ه سالمت مت رواىن: در اين پژوهش براى سنجش سالمت رواىن دانشجواين، از پرسشنامپرسشنامه سال -ب
 ابشد، استفاده شد.پرسش مى 28( كه حاوى 1979گلدبرگ و هيلري )

عى چهار مقياس فر  ابشد و داراىسؤال مى 7اى است كه هر مقياس داراى هاى اين پرسشنامه چهار گزينهپرسش
 ابشد.الئم افسردگى مىع -4اركرد اجتماعى و اختالل در ك -30ىب، عالمي اضطرا -2 عالئم بدىن، -1شامل 

______________________________ 
(1.)General Health Question . 
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ضريب ثبات  ( هتيه و1371وسيله آرين )به  1352رسشنامه سنجش نگرش مذهىب: اين پرسشنامه، در سال پ -ج
 به دست آمد. a -54آزمون

                                                           
1196  (1.)General Health Question . 



گريى پسر( اب استفاده از روش منونه 50دخرت و  50نفر دانشجو ) 100به منظور دستياىب به اهداف پژوهش، تعداد 
ها از تصادىف ساده، انتخاب گرديدند. پرسشنامه بني دانشجواين توزيع گرديد. جهت جتزيه و حتليل داده

 استفاده به عمل آمد. داده ها اب استفاده از آمار توصيفى و استنباطى مورد حتليل قرار گرفتند SPSS 61افزاررمن

 ها و حبث:ايفته

حتليل آمارى اجنام شده نشان داد كه رابطه مهبستگى بني نگرش مذهىب و سالمت روان كل دانشجواين و دانشجواين 
توان سالمت دهد كه از طريق نگرش مذهىب مىايج حتليل مسري نيز نشان مىدخرت و پسر به تفكيك معنادار بود. نت

بني سالمت روان و  -1دهند كه: هاى اين حتقيق نشان مىطور كلى ايفتهبيىن كرد. بهروان دانشجواين را پيش
ان در رابطه نگرش مذهىب و سالمت رو  -2هاى مذهىب در دانشجواين رابطه مستقيم و ابال وجود دارد. نگرش

رابطه زير گروههاى سالمت روان در حيطه سالمت جسمى و سالمت اجتماعى اب  -3دخرتان بيش از پسران بود. 
هاى مذهىب ابال در مقايسه اب نگرش -4هاى مذهىب در دانشجواين دخرت بيش از دانشجواين پسر بود. نگرش
ابشند. ايفته هاى اين حتقيق مت روان برخوردار مىكنندگى ابالترى در سالبيىنهاى مذهىب اپيني، از قدرت پيشنگرش

ابشد. اما نتايج ( مهاهنگ مى1385(، و صاحىب و مهكاران )1380اب نتايج بررسى جنف، صولىت و مهكاران )
ابشد، لذا هاى مذهىب و سالمت روان مى(، بيان گر عدم رابطه بني نگرش1383بررسى شكركن، شهىن و موحد )

 شود.تر موضوع پيشنهاد مىدهبررسى بيشرت و گسرت 

 پيشنهادات:

 ترى صورت گريد.شود، حتقيق در سطحى وسيعهاى مذهىب در هبداشت رواىن توصيه مىاب توجه به امهيت نگرش

مهندسى، پزشكى و علوم انساىن نيز از  -هاى مذهىب و سالمت روان بني دانشجواين فىنمقايسه رابطه نگرش
 ابشد.هاى حمققني مىتوصيه
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 منابع:

 (، انسان و اميان، قم: انتشارات صدرا.1375مطهرى، مرتضى ) -1

(. بررسى وضعيت سالمت رواىن 1383سلطانيان ع، حبريىن ف، منازى س، امريى م، قائدى ح، كهن غ ) -6
. دو فصلنامه طّب 1382 -83صيلى آموزان دوره متوسطه استان بوشهر و عوامل مؤثر بر آن در سال حتدانش

 (:2) 7جنوب. دانشگاه علوم پزشكى بوشهر. سال 



173- 182. 

(. طرح مّلى سالمت و بيمارى در ايران. هتران: انتشارات وزارت هبداشت درمان و 1378نور ابال اع، حممد ك ) -7
 آموزش پزشكى.

(، )رابطه توكل به 1380على على نقى فقيهى ) غبارى بناب، ابقر؛ خداايرى فرد، حممد؛ شكوهى يكتا، حمسن و -8
شده در اولني مهايش نقش خدا اب اضطراب و صرب و اميدوارى در شرايط انگوار در دانشجواين دانشگاه هتران(، ارائه

 آذرماه، دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن ايران. 24 -27دين در هبداشت رواىن، هتران، 

گريى ديىن دروىن و بريوىن اب (، بررسى ارتباط جهت1376نژاد شكوه و بواهلرى جعفر )، نواىبرمضاىن وىل اّللّ  -9
شده در اولني مهايش نقش دين در هبداشت رواىن، هتران، سالمت رواىن پريوان سه دين زرتشت، مسيح و اسالم(، ارائه

 آذرماه، دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن ايران. 24 -27
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10- 

Goldberg D, Hiller VF. Ascaldversion of general Questionnaire 
psychological medicine. 9791: 931- 541. 

درسىت ايرانيان مقيم كااندا. اپاين انمه دكرتى، دانشگاه (. بررسى رابطه ديندارى و روان1377آرين، خدجيه ) -11
 طباطباىي.عالمه 

هاى مذهىب، (. بررسى رابطه ميان نگرش1380آابدى، راببه )جنفى، مصطفى، صولىت، كمال و نورى قاسم -12
 اى و سالمت رواىن در دانشجواين دانشگاه علوم پزشكى شهر كرد.هاى مقابلهمهارت

اركنان بيمارستاهناى (. بررسى وضعيت سالمت رواىن در ك1385صاحىب، ليال، آيت اللهى سيد حممد تقى ) -13
 .4؛ مشاره 12شرياز. افق دانش؛ جمله دانشكده علوم پزشكى و خدمات هبداشىت، درماىن گناابد دوره 

بيىن، هاى مذهىب، خوش(. بررسى رابطه بني نگرش1383شهىن، منيجه، موحد، امحد و شكركن، حسني. ) -14
شناسى دانشگاه ران اهواز. جمله علوم تربيىت و روانسالمت رواىن و سالمت جسمى در دانشجواين دانشگاه شهيد مچ

 .19 -34. ص 2و  1شهيد مچران اهواز. سال ايزدهم. مشاره 
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 1387ال سم در قارتباط بني افسردگى و نگرش نسبت به امور مذهىب در دانشجواين دانشگاه علوم پزشكى 

1199، دكرت امحد كچوىي1198كرم حيدرى، دكرت ا 1197هدى امحرى طهران
 

1202، هتمينه دادخواه هتراىن1201، آزاد ايراىن1200مرمي مقيسه
 

 چكيده:

 اهداف:

% و 15ن اى مردامر بر شود و شيوع آن در متام عامروزه افسردگى علت اصلى انتواىن در سراسر دنيا حمسوب مى
دهاى از رويكر  ه است كه هبره جسنتهاى خمتلف بيانگر اين مسال% گزارش شده است. پژوهش25براى زانن 

افسردگى اب  بطه بنيني رامذهىب، نقش كارآمد و موثر در درمان اختالالت رواىن دارد. مطالعه حاضر اب هدف تعي
 نگرش نسبت به امور مذهىب در بني دانشجواين دانشگاه علوم پزشكى قم اجنام شد.

ه پرسشنام 3كى قم توسط دانشجواين دانشگاه علوم پزش نفر از 250روش بررسى: در اين مطالعه توصيفى، حتليلى 
ها اب استفاده از ه. دادمشخصات دموگرافيك، افسردگى بك و نگرش نسبت به امور مذهىب مورد بررسى قرار گرفتند

 spssافزارنرم توسط p >0 /50دارىدو، من ويتىن و ضريب مهبستگى پريسون در سطح معىنهاى آمارى كاىآزمون
 مورد جتزيه و حتليل قرار گرفتند.

 نتايج:

 /8گى متوسط، % افسرد 14 /8% افسردگى خفيف، 37 /2هاى مورد پژوهش بدون افسردگى، از منونه 44% /8
 % افسردگى خيلى شديد داشتند.2 /4افسردگى شديد و  0%

______________________________ 
 قم.(. مرىب، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى 1)

 

Email: ahmari 9299@ yahoo. com 

                                                           
 (. مربى، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.1)  1197

Email: ahmari 9299@ yahoo. com 
 (. استاديار، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.2)  1198
 (. استاديار، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.3)  1199
 (. دانشجوى كارشناسى ارشد دانشكده توانبخشى.4)  1200
 (. دانشجوى كارشناسى پرستارى دانشكده پرستارى مامايى قم.5)  1201
 (. مربى، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.6)  1202



 (. استاداير، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.2)

 (. استاداير، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.3)

 (. دانشجوى كارشناسى ارشد دانشكده توانبخشى.4)

 (. دانشجوى كارشناسى پرستارى دانشكده پرستارى ماماىي قم.5)

 هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم. (. مرىب، عضو6)
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% داراى نگرش منفى بودند. در 18هاى مورد پژوهش نگرش مثبت و % از منونه82مهچنني براساس مقياس مذهىب 
افزايش نگرش كه اب طورىدارى مشاهده شد. بهاين ميان بني افسردگى و نوع نگرش ارتباط آمارى معكوس و معىن

 ( p >0 /20ايفتمثبت، افسردگى كاهش مى

 گريى:نتيجه

هاى ريزى اقدامها در برانمهاب توجه به اتثري مثبت ابورها و اعمال مذهىب در سالمت روان، استفاده از اين ظرفيت
 شود.هبداشت رواىن به خصوص در مورد جواانن توصيه مى

 هاى كليدى:واژه

 ذهىب، دانشجواين.افسردگى، نگرش، امور م

 مقدمه:

توان منكر شد كه هاى بزرگ در زندگى انسان است و منىاعتقاد كامل بر اين است كه تندرسىت يكى از نعمت
انگيز بوده و از بعدى و شگفت 4كه انسان موجودى ها است. از آجناىيسالمىت در زمره ابالترين نعمت

ابشد، ابعاد جسماىن، اجتماعى و معنوى واجد بعد رواىن هم مى هاى فراواىن برخوردار است و عالوه برپيچيدگى
(. زندگى بشر در طول 1هاىي است كه از بدو زندگى انسان اب وى مهراه بوده است )بنابراين سالمت روان از مقوله

 هاىي مهراه بوده كه بشر را دچار رنج و عذاب منوده است.اتريخ اب مشكالت و انبساماىن



جه به رشد مجعيت و پيچيدگى نظام زيست انساهنا، نه تنها از اين امر مستثىن نبوده بلكه اب عصر حاضر اب تو 
هاى متعدد و بيشرتى مواجهه است. تنها اب نگاهى گذرا به آمارهاى موجود در مورد ها، مشكالت و بيمارىحبران

% از  1 -1 /9ى موجود تقريبا (. طبق آمارها2توان به چگونگى مسائل و مشكالت پى برد )اختالالت رواىن مى
گونه بيماران اختصاص هاى بيمارستاىن به اينكل مجعيت آمريكا به اسكيزوفرىن مبتال هستند و بيش از نيمى از ختت

( از افراد جامعه آمريكا را دربرگرفته است %15ايفته است. از سوى ديگر اختالالت اضطراىب نيز درصد ابالىي )
ظران بر اين ابورند كه مذهب آاثر بالشكى بر سالمت جسم و ديگر ابعاد زندگى بشر ن(. امروزه غالب صاحب3)

ترين فرامني است و دارد كه البته در ميان اداين اهلى، دستورات اسالم پريامون هبداشت جسم و روح و ساير امور كامل
 از
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هاى زندگى هاى روحى و تلخىهاى رواىن كه انشى از انراحىتاكثر بيمارى نظر روانشناسان مسلم و قطعى است كه
شود. افراد مذهىب به هر نسبت كه اميان قوى و حمكم داشته ابشند از است، در ميان افراد غري مذهىب بيشرت ديده مى

ن مذهىب پديد آمده رو يكى از عوارض زندگى عصر ما كه در اثر ضعف امياتر هستند. ازاينها مصوناين بيمارى
( پدر روانپزشكى 1745 -1813(. در اين مورد بنيامني راش )4ابشد )هاى رواىن و عصىب مىاست، افزايش بيمارى

قدر براى پرورش و سالمت روح آدمى امهيت دارد  گويد: مذهب آندر امريكا به مطالعات مذهىب امهيت داده و مى
تواند درماىن خود، درايفت كه اعتقاد مذهىب مىهاى روانر فعاليت( د1933كه هوا براى تنفس. مهچنني يونگ )

موجب ابال بردن يكپارچگى و معنا دادن به شخصيت فرد گردد و متوجه شد متام افرادى كه مبتال به بيمارى رواىن 
عنوان مذهىب به اند، فاقد استوارى و انسجامى كه اعتقاد مذهىب قادر است به افراد بدهند، بودند. لذا اعتقاداتشده

 (.5هاى شخصيىت و خلقى در افراد ابشد )ساز برخى ويژگىتواند زمينهعنصرى فرهنگى و يك نياز دروىن مى

دوران نوجواىن، مرحله حبران عاطفى و اجتماعى است. شخصى كه از مرحله جواىن خوىب برخوردار نباشد مسلما از 
 (.6واهد شد )زندگى سامل و اب نشاط در دوره پريى برخوردار خن

و از سوى ديگر ورود به دانشگاه رويداد مهم و بسيار حساس در زندگى نريوهاى كارآمد و فعال جوان در هر  
ابشد. در كنار اين رود، كه غالبا اب تغيريات زايدى در روابط اجتماعى و فردى آهنا مهراه مىمشار مىكشورى به

نيز اشاره كرد كه مهزمان اب ورود به دانشگاه در دانشجواين شكل هاى جديدى تغيريات، ابيد به انتظارات و نقش
پذيرى مناسب تغيريات بوجود گريد. برخى از آانن به سرعت خود را اب اين شرايط جديد انطباق داده، اب انعطافمى

ديگر قادر كنند. ليكن برخى هاى الزم حتصيلى را كسب مىپذيرند و اب حفظ سالمت روان خود، موفقيتآمده را مى
كننده بوده، عملكرد و به سازگارى و انطباق موثر نبوده و قرار گرفنت در چنني شرايطى براى آهنا فشارزا و نگران

(. آشنا نبودن بسيارى از دانشجواين اب حميط دانشگاه، جداىي و دورى از 7گريد )ابزدهى آهنا حتت اتثري قرار مى
 خانواده،
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عدم عالقه به رشته قبوىل، انسازگارى اب ساير دانشجواين در حميط خوابگاه و كاىف نبودن امكاانت رفاهى و اقتصادى 
هاى رواىن را در دانشجواين بوجود توانند مشكالت و انراحىتو مشكالتى نظري آهنا، از مجله شرايطى هستند كه مى

ترين اقشار جامعه (. بديهى است كه دانشجواين از حساس8شوند )آورده ابعث افت عملكرد حتصيلى در آهنا 
ريزان آينده خواهند بود و ات حدود زايدى سالمت روان جامعه به سالمت هستند و بسيارى از آانن، مديران و برانمه

دانشجواين  رواىن آهنا بستگى دارد لذا اين پژوهش در نظر دارد اب بررسى ارتباط بني اعتقادات مذهىب اب افسردگى
ريزان آموزشى، فرهنگى دانشگاه قرار دانشگاه علوم پزشكى قم، اطالعات ارزمشندى را در اختيار مسئولني و برانمه

 دهد ات زمينه ارتقاء سطح سالمت روان دانشجواين فراهم آورد.

 روش بررسى:

پرسشنامه مشخصات  3وسط نفر از دانشجواين دانشگاه علوم پزشكى قم ت 250در اين مطالعه توصيفى، حتليلى 
دموگرافيك، افسردگى بك و نگرش نسبت به امور مذهىب مورد بررسى قرار گرفتند. معيار بررسى افسردگى، پرسشنامه 

امتيازدهى شد و  3، 2، 1، 0حالت بود. كه براساس اپسخ منرات  4عبارت اب  21استاندارد افسردگى بك شامل 
هاى مورد پژوهش شده توسط منونهبود و سپس اب حماسبه منره هناىي كسبامكان كسب منره  63ات  0در هنايت از 

 تعيني افسردگى گشت بدين صورت كه:

 " افسردگى متوسط"-20 -29" افسردگى خفيف"، منره -10 -19" بدون افسردگى"، منره -0 -9منره 

 گرفته شد." افسردگى شديد" در نظر  -40 -63" افسردگى نسبتا شديد" و منره -30 -39، منره 

ساخته نگرش سنجى مذهىب بود كه توسط آذرابجياىن و مهكاران اعتبارسنجى و تعيني پرسشنامه سوم، پرسشنامه پيش
هاى مورد پژوهش اب عبارت نگرشى در متام ابعاد اعتقادى بود و منونه 61رواىي و اپايىي گشته بود. پرسشنامه شامل 

 كردندموافقم"،" خمالفم"،" كامال خمالفم" نگرش خود را مشخص مى هاى" كامال موافقم"،"انتخاب يكى از اپسخ
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دسته" نگرش مثبت" و" نگرش  2شده به آمده نگرش كسب. و سپس براساس ميانگني و احنراف معيار بدست
 منفى" تقسيم شد.

ويتىن، ويلكاكسون و ضريب مهبستگى پريسون در سطح دو، من هاى آمارى كاىها اب استفاده از آزمونداده
 مورد جتزيه و حتليل قرار گرفتند. spssافزارتوسط نرم p >0 /50دارىمعىن



 نتايج:

 /75و احنراف معيار  21 /42سال اب ميانگني  37ات  18هاى مورد پژوهش از نظر سىن بني نتايج نشان داد منونه
% در دوره روزانه 85 /6% در مقطع كارشناسى و 51 /2رشته پرستارى و ( در %31 /6سال بودند. اكثريت ) 2

كردند. از حلاظ جنسيت ( در ترم سوم حتصيل مى%36 /4مشغول به حتصيل بودند. از نظر ترم حتصيلى اكثريت )
% بدون شغل بودند. و 90% جمرد و 86(. مهچنني %98( و به حلاظ مذهب شيعه بودند )%64اكثريت دخرت )

هاى مورد پژوهش كه والدين زنده هاى مورد پژوهش داراى والدين در قيد حيات بودند كه در ميان منونه% منونه85نيز 
 /6هاى مورد پژوهش )% بدون مادر بودند. ميزان حتصيالت پدر اكثريت منونه4 /8% بدون پدر و 11 /6نداشتند 

. به جهت رتبه تولد در خانواده اكثريت ( ديپلم بوده است%22( دانشگاهى و ميزان حتصيالت مادر )33%
% داراى گروه 40 /4% در خوابگاه سكونت داشته و 51 /6هاى مورد پژوهش فرزند اول بودند. مهچنني منونه

 بودند. Oخوىن

 /8% داراى افسردگى خفيف، 37 /2هاى مورد پژوهش بدون افسردگى، % از منونه44 /8ها مبني آن بود كه ايفته
 % افسردگى شديد داشتند.2 /4% افسردگى نسبتا شديد و 0 /8متوسط،  افسردگى 14%

% حتمل زندگى نداشتند، 6% غمگني، 25 /6ها نشان داد كه هاى پرسشنامه افسردگى بك، اپسخدر مورد گزينه
 /6% مانند گذشته از زندگى رضايت داشتند، 51 /6% بدون احساس انكامى، 84 /4به آينده اميدوار،  86%
% اصال به خودكشى 83 /6% از خود انراضى بودند، 46 /4كردند، اهى در زندگى احساس گناه مىگ  65%

 كنند% اگر بتوانند خودكشى مى1 /2كنند و فكر منى
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اس % احس50 /8% مانند گذشته مردم را دوست دارند، 58تر شدند، نسبت به گذشته كم حوصله 36% /8، 
% ميل به جنس خمالف در 76شوند و % بيشرت از گذشته خسته مى47 /2كردند كه جذابيت گذشته را ندارند، مى

 آانن تغيري نكرده است.

گر نتايج بيانگر آن بود كه بيشرتين افسردگى در رشته هبداشت حميط در مورد ارتباط افسردگى اب متغريهاى مداخله
(، در قيد %100(، بيوه )%2 /5(، در دخرتان )%2 /8(، دوره شبانه )%50 /8(، در مقطع كارشناسى )5%)

 /4(، پدر اب حتصيالت خواندن و نوشنت )%6 /5(، مادر اب حتصيالت ابتداىي )%2 /8حيات بودن والدين )
 ( وجود داشت.%3 /7(، در حمل سكونت شخصى )15%

گر يك از متغريهاى مداخلهميزان افسردگى اب هيچ دارى بنيدو ارتباط آمارى معىندر اين رابطه آزمون آمارى كاى
 ( .p <0 /50نشان نداد)



( داراى نگرش مثبت نسبت به امور مذهىب و %82هاى مورد پژوهش )ها نشان دادند كه اكثريت منونهمهچنني ايفته
 داراى نگرش منفى بودند. 18%

داد كه ابالترين نگرش مثبت مربوط به عبارت" ها نشان در رابطه اب سنجش نوع نگرش نسبت به امور مذهىب ايفته
% بود. مهچنني به ترتيب عبارات به" خداى 99 /2مردم ابيد تعليم قرآن را راهنماى زندگاىن خود قرار دهند" اب 

دهند، اپداش اهلى برايشان حمفوظ است"" دين پرستم"" كساىن كه كارهاى نيك اجنام مىيگانه اميان دارم و او را مى
ها را براى سعادت انسان ارائه كرده است"" مايل هستم شناخت خود را از آفريدگار جهان بيشرت  كاملرتين برانمهاسالم  

ها برخوردار بود. در مهني خصوص  % از بيشرتين اولويت اپسخ97 /2%، 97 /6%، 98%، 98 /8كنم" اب 
% و" 20 /4دامن" اب ى و توان خود مىكمرتين درصد نگرش مثبت به عبارات" در هر موفقيىت مهمرتين عامل را سع

 % تعلق گرفت.28 /8براى دفاع از آزادى ابيد اعتقادات مذهىب را در افراد تعديل كرد" اب 

گر نتايج بيانگر آن بود كه بيشرتين نگرش مثبت در در رابطه اب نوع نگرش نسبت به امور مذهىب اب متغريهاى مداخله
 (، در%84 /7صيلى كارداىن )(، در مقطع حت%95 /8رشته ماماىي )
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 /3(، در گروه متاهلني )%100(، در ترم حتصيلى هفت و نه )%86 /3(، در دخرتان )%97 /2دوره شبانه )
(، حتصيالت مادر اب مدرك ديپلم %83 /8(، والدين آانن در قيد حيات نبودند )%82 /7(، در گروه بيكار )85%

( و حمل سكونت از نوع %88 /2(، فرزند اول خانواده )%90 /9( و حتصيالت پدر اب مدرك ابتداىي )89% /1)
 ( بوده است.%89 /9منزل شخصى )

دارى بني نوع نگرش نسبت به امور مذهىب اب متغريهاى دوره دو ارتباط آمارى معىندر اين رابطه آزمون آمارى كاى
 دارى نشان داد.( ارتباط آمارى معىنP -0 /20( و جنس)P -0 /800حتصيلى)

% دانشجواين بدون 44 /8توان افسردگى انم برد. در اين پژوهش حبث: از مجله تغيريات مهم دوران جواىن را مى
بردند كه نتيجه حاضر ات حدودى اب ديگر مطالعات % از درجات خمتلفى از افسردگى رنج مى55 /2افسردگى و 

زمينه مطابقت داشته است. در اين راستا كرمي اللهى و آقا حممدى در پژوهش خود به منظور  مشابه اجنام گرفته در اين
، 1379تعيني ارتباط بني افسردگى و اعتقادات مذهىب در دانشجواين پرستارى دانشگاه علوم پزشكى اردبيل در سال 

% داراى درجاتى 55 /69و  ( داراى خلق طبيعى%44 /31هاى مورد پژوهش )نشان داد كه بيشرتين درصد منونه
 % افسردگى شديد داشتند10 /76% افسردگى متوسط و 15 /82از افسردگى بودند. كه 

 (. كه در مطالعه حاضر ميزان افسردگى نسبتا شديد و شديد كمرت از مطالعه فوق بوده است.9)



دارى را مشاهده نكرد، رى معىنگر هيچ ارتباط آماكه پژوهش حاضر بني ميزان افسردگى اب متغريهاى مداخلهدرحاىل
زاده و مهكاران در اما در برخى از حتقيقات اين ارتباط اب برخى از متغريها ديده شده است. در اين راستا سليماىن

دارى از جهت ميزان افسردگى دانشجوى مشغول به حتصيل در بندرعباس به اختالف معىن 299پژوهش خود بر روى 
 نيافتند در دو جنس دخرت و پسر دست
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كه رشيدى زاويه در بررسى خود به منظور تعيني ميزان افسردگى در دانشجواين دانشكده پرستارى (. درحاىل10)
دارى بني ميزان افسردگى اب جنس، سن، ترم حتصيلى، تعداد خواهران و برادران، ماماىي زجنان به ارتباط آمارى معىن

كه ميزان افسردگى طورىدارى دست ايفت. بهبيمارى عمده جسمى و اي روحى در خودشان ارتباط آمارى معىنوجود 
(. در كتب 11سال بود ) 22برابر سن ابالى  2سال تقريبا  22برابر پسران و در گروه سىن كمرت از  2در دخرتان 

نويسد، ( مى1997(. لينب الفت )12سالگى ذكر شده است ) 20 -40مرجع شيوع بيشرت افسردگى در فاصله 
دهد اما زانن افسردگى را اى است كه هرزن و مرد را حتت اتثري قرار مىافسردگى يك بيمارى گسرتده و آسيب زننده

داجنوى  912(. مهچنني در حتقيق گودىب و كوريچ بر روى 13كنند )برابر بيشرت از مردان جتربه مى 2تقريبا به نسبت 
(. در ارتباط اب 14دارى بيشرت از مردان بود )سرتاليا مشخص شد كه افسردگى در زانن بطور معىنساكن در سيدىن ا

ها بيشرت بوده است اما افسردگى اب متغري رشته حتصيلى اب اينكه در برخى مطالعات ميزان افسردگى در برخى از رشته
لعه نيز بيشرتين ميزان افسردگى در رشته (. در اين مطا16( و )15دارى مشاهده نشده است )ارتباط آمارى معىن

هبداشت حميط ديده شد. كه شايد به علت عدم تناسب كارى نوع رشته اب جنسيت ابشد. چرا كه در مطالعه حاضر 
 مجعيت افراد مونث نيز بيشرت بوده است.

ع به علت اهبام در در مطالعه حاضر بيشرتين ميزان افسردگى در دانشجواين مقطع كارشناسى بود. كه شايد اين شيو 
 آينده شغلى و اي دشوارى ادامه حتصيل در مقاطع ابالتر ابشد.

مهچنني بيشرتين درجات خمتلف افسردگى در متاهلني بيشرت از جمردين وجود داشت كه اين موضوع اب اكثر مطالعات 
هاى خمتلف كى در ترمدانشجوى خمتلف پزش 215زاده و نورى كه بر روى متفاوت بود. بطور مثال در پژوهش قريشى

 (.17تر از دانشجواين متاهل بود )اجنام شد، ميزان افسردگى در دانشجواين جمرد فراوان 1378در سال 

( از نگرش مثبىت نسبت به امور مذهىب برخوردار %82هاى مورد پژوهش )اين پژوهش نشان داد كه اكثريت منونه
 مذهىب ابال دربودند. كه اين موضوع انشى از وجود اعتقادات 
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هاى ديىن و فلسفى اعتقادى حاكم بر جامعه اسالمى و ابشد كه خود انشى از حاكم بودن ارزشدانشجواين مى
دارى را بني ميزان افسردگى و هاى آمارى ارتباط معكوس و معىنهاى فرهنگى جامعه است. مهچنني آزمونزمينه

ايفت. در مطالعات  كه اب افزايش نگرش مثبت ميزان افسردگى كاهش مىطورىذهىب نشان دادند. بهاعتقادات م
هاى جدى هاى روحى رواىن و آسيبگوانگون نيز به امهيت نريوى مذهب به جهت پيشگريى از بسيارى از بيمارى

د اجنام شد به اين نتيجه اجتماعى اشاره شده است. در يك مطالعه جامع اب يك سال پيگريى كه در كشور هلن
% در معرض افسرده شدن قرار 38رسيد، در افرادى كه اميان مذهىب قوى يكى از سه عامل مهم زندگى بوده تنها 

اند( و حىت در بني كساىن كه مبتال به دارند )در مقايسه اب كساىن كه چنان امهيىت براى اعتقادات مذهىب قائل نشده
 (18ارى هببود حاصل منودند )تر از بيمافسردگى شدند سريع

دارى بني نوع نگرش نسبت به امور مذهىب اب متغريهاى دوره دو ارتباط آمارى معىندر اين رابطه آزمون آمارى كاى
دارى نشان داد. در اين راستا بريك داسى نيز در پژوهش خود گزارش داده كه بيماران زن حتصيلى ارتباط آمارى معىن

(. در مطالعه ظهور و توكلى كه در 19قاد مذهىب ابالترى نسبت به بيماران مرد داشتند )بطور مشخصى منرات اعت
 (.20در كرمان اجنام شد نيز اعتقادات مذهىب در دانشجواين دخرت بيشرت بود ) 1380سال 

تواند پيشنهادات: نتايج پژوهش حاضر بيانگر ارتباط مثبت بني نگرش نسبت به امور مذهىب و افسردگى بود. لذا مى
ريزى آموزشى خود جهت دانشجواين بر هاى كشور ابشد ات در برانمهريزان و مسئولني دانشگاهرهنمودى براى برانمه

اعتقادات مذهىب در هبداشت روان اتكيد بيشرتى منايند و در مشاوره براى دانشجواين اب مشكالت رواىن از عنصر 
 اى منايند.راهربدى مذهب استفاده هبينه
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يهاى تباط آن اب ويژگدج و ار  سننكده پرستارى ماماىيبررسى رابطه بني ميزان افسردگى و اقامه مناز در دانشجواين دانش
 .87فردى آانن؛ سال 

1204، سيمني نزاراين1203فرزانه ظاهرى
 

 مقدمه:

قش نصوص افسردگى و اىن و خبو رو  در ساهلاى اخري الگوى تغيري بيماريها از بيماريهاى واگري به بيماريهاى غري واگري
ارتباط آن اب  وفسردگى ايزان من؛ پژوهشگران را بر آن داشت به بررسى دعا؛ مناز؛ نيايش و مناجات در پيشگريى از آ

 اقامه مناز در دانشجواين دانشكده پرستارى ماماىي بپردازند.

 روش:

ركت داشتند. جهت  شنفر از دانشجواين دانشكده پرستارى ماماىي  182در اين پژوهش توصيفى حتليلى تعداد 
امه م پرسشنش دو خبوقسمىت )قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافيك و اىي دانمهها؛ از پرسشگردآورى داده

 زيه و حتليل قرار گرفت.جتمورد  SPSSافزارآورى در نرمها پس از مجعاستاندارد افسردگى زانگ( استفاده شد. داده

 ها:ايفته

خفيف  منره افسردگى %30 /2% از دانشجواين داراى منره افسردگى نرمال و 69 /8نتايج پژوهش نشان داد كه 
 % دانشجواين سابقه اقامه مناز را ذكر منودند.70 /3داشتند. 

؛ رشته  (P -0 /882نت در خوابگاه)( ؛ سكو P -0 /454در اين مطالعه بني منره افسردگى و وضعيت اتهل)
( و P -0 /732( ؛ سن)P -0 /458؛ ترم حتصيلى) (P -0 /863( ؛ مقطع حتصيلى)P -0 /097حتصيلى)

 دار آمارى مشاهده نشد.( ارتباط معىنP -0 /151اقامه مناز)

______________________________ 
 (. كارشناس ارشد ماماىي؛ مرىب دانشكده پرستارى ماماىي سنندج.1)

                                                           
 (. كارشناس ارشد مامايى؛ مربى دانشكده پرستارى مامايى سنندج.1)  1203

Email: FZSB 1002@ yahoo. com 
 (. كارشناس ارشد پرستارى؛ عضو هيئت علمى دانشكده پرستارى مامايى سنندج.2)  1204



 

Email: FZSB 1002@ yahoo. com 

 (. كارشناس ارشد پرستارى؛ عضو هيئت علمى دانشكده پرستارى ماماىي سنندج.2)
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 گريى:نتيجه

توان يكى از داليل اپيني بودن كنند؛ مىاب توجه به اينكه اكثريت واحدهاى مورد پژوهش سابقه اقامه مناز را ذكر مى
منره افسردگى را اقامه مناز دانست. براى رسيدن به نتيجه قطعى؛ اجنام پژوهش فوق اب حجم منونه بيشرت ضرورى 

 شد.ابمى

 هاى كليدى:واژه

 افسردگى؛ مناز؛ دانشجواين

 مقدمه:

ابشد. كاپالن معتقد است افسردگى يكى از چهار بيمارى عمده دنيا و شايعرتين علت انتواىن انشى از بيماريها مى
(. طبق  2(، )1كنند )% مجعيت عمومى، افسردگى خفيف ات شديد را جتربه مى20ات  10( كه بيش از 1997)

سازمان جهاىن هبداشت و ابنك جهاىن، افسردگى در صدر علل مهم انتواىن و از كار افتادگى در جهان قرار گزارش 
اى از شيوع ابالى (. مشار فزاينده مراجعان مبتال به اين اختالل در سنني خمتلف به مراكز درماىن، نشانه3دارد )

توجهى از جواانن را تشكيل داده و اب گسرتش  (. افسردگى در ميان دانشجواين كه تعداد قابل1افسردگى است )
اى نيست كه بتوان از كنار آن  شود، مسئلهدانشگاهها و توسعه مراكز آموزش عاىل، هر روز به تعداد آهنا افزوده مى

(. بنابراين توجه به عوامل احتماىل مستعدكننده اين اختالل و مهچنني عواملى كه سبب كاهش ميزان 3(، )1گذشت )
شود حائز امهيت است. در اين سنني مسائلى نظري ارتباط اب ديگران، رضايت از رشته، پيدا كردن كار و حرفه آن مى

(. از نظر 4شود كه نتيجه و اتثري آن بر هبداشت روان ابيد مورد توجه قرار گريد )مورد عالقه، ازدواج و ... مطرح مى
مندان معاصر غرىب معتقدند كه مشكل انسان معاصر اساسا عوامل موثر بر كاهش ميزان افسردگى، بسيارى از انديش

گردد. در عصر اضطراب كه در آن توجه فراواىن به زندگى مادى شده و رقابت به نياز وى به ارزشهاى معنوى بر مى
 شود.شديدى براى بدست آوردن مادايت وجود دارد، نياز بيشرتى به غذاى روحى احساس مى

 كندها كمك مىخبشد كه او را در حتمل سخىتعنوى به انسان مىاميان به خدا نوعى قدرت م
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(. برقرارى ارتباط اب منبع و سرچشمه 5سازد )و نگراىن و اضطراب را كه بسيارى از مردم به آن مبتال هستند، دور مى
رواىن  -ه و ابعث تسكني بسيارى از رجنهاى روحىهسىت و استمداد از او به ترميم قواى روحى انسان كمك منود

 گردد.مى

عنوان يكى از راههاى ذكر و ايد خدا و هبرتين راه حضور در حمضر او و ارتباط اب منشاء هسىت، داراى آاثر مناز به
ين ما نيز (. بنابرا6بسيار مثبت روحى بوده و اتثري بسزاىي در كاهش ميزان افسردگى و اضطراب و اسرتس افراد دارد )

بر آن شدمي ات در اولني گام به بررسى ارتباط بني اقامه مناز اب ميزان افسردگى در دانشجواين دانشكده پرستارى ماماىي 
 بپردازمي. 87سنندج در سال 

 روش بررسى:

نفر از دانشجواين دانشكده پرستارى ماماىي سنندج شركت داشتند.  182حتليلى تعداد  -در اين پژوهش توصيفى
اى دو قسمىت بود كه خبش اول مربوط به مشخصات دموگرافيك واحدهاى مورد ها شامل پرسشنامهبزار گردآور دادها

 16SPSSها در نرم افزار سؤاىل افسردگى زونگ بود. در هنايت داده 20پژوهش و قسمت دوم پرسشنامه استاندارد 
دو ها و از آزمون كاىجهت بررسى فراواىن درصدى داده آورى و مورد جتزيه و حتليل قرار گرفت و از آمار توصيفىمجع

 جهت بررسى ارتباط متغريها اب اقامه مناز استفاده گرديد.

 نتايج:

 : توزيع فراواىن درصدى مشخصات دموگرافيك واحدهاى مورد پژوهش1جدول مشاره 
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 سردگى در واحدهاى مورد پژوهش: توزيع فراواىن درصدى اف2جدول مشاره 

 اى از مشخصات دموگرافيك واحدهاى مورد پژوهش: ارتباط افسردگى اب اپره3جدول مشاره 
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 حبث:

 /2% دانشجواين دانشكده پرستارى ماماىي سنندج از حلاظ افسردگى نرمال بودند و فقط 69 /8در اين مطالعه، 
 % داراى سابقه اقامه كامل مناز بودند.70 /3آهنا افسردگى خفيف داشتند. مهچنني  30%



 p -0دار آمارى مشاهده نشد)در اين پژوهش بني اقامه مناز و منره افسردگى واحدهاى مورد پژوهش تفاوت معىن
بررسى ديگرى كه توسط (. در 7پور و مهكاران نيز در مطالعه خود به نتايج مشاهبى دست ايفتند )( . حمتشمى151/

دارى بني آمارى متغريهاى عمران نسب در دانشگاه علوم پزشكى ايران اجنام گرفت، مشخص گرديد كه ارتباط معىن
اى كه در آمريكا در مورد اتثري ابورهاى مذهىب و محايت (. در مطالعه8اعتقادات ديىن و سالمت روان وجود دارد )

 (.7شان داده شد كه ابورهاى مذهىب اتثريات عميقى بر كاهش افسردگى دارد )اجتماعى بر افسردگى اجنام گرفت، ن

در اين مطالعه مهچنني بني افسردگى و ساير مشخصات افراد مورد پژوهش تفاوت معىن دار آمارى مشاهده نشد.  
دار آمارى عىنكاظمى و مهكاران در بررسى اتثري روزه رمضان بر ميزان افسردگى و سالمت روان دانشجواين، تفاوت م

 بني افسردگى و جنس، اتهل، حمل سكونت و رضايت از شغل را مشاهده منودند.

دار آمارى بني افسردگى و اقامه مناز نبود، بنابراين اجنام دهنده وجود تفاوت معىندر اين مطالعه نتايج پژوهش نشان
 شود.اير دانشگاهها پيشنهاد مىهاى زير گروه پزشكى و سپژوهش اب حجم منونه بيشرت و در متام دانشكده

خواندند از حلاظ افسردگى نرمال بودند، جهت برخوردارى از اب توجه به اينكه در اين مطالعه اكثر افرادى كه مناز مى
رواىن مناز در كاهش و رفع افسردگى ترويج فرهنگ اقامه مناز در دانشگاهها و اقدامات موثر  -فوايد جسمى و روحى

 شود.شنهاد مىدر اين زمينه پي
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 منابع:

(. رشيدى زاويه ف" بررسى ميزان افسردگى دانشجواين دانشكده پرستارى ماماىي دانشگاه علوم پزشكى زجنان 1) )
 .(1380. اپييز 36، جمله دانشگاه علوم پزشكى زجنان. مشاره 1379

( (2.) 

Kaplan H, Sadock B: Sinapsus of psychiatry, wiliams and Wilkinson 
company, ch 51, 7991. 

(. ايلدر اابدى ا، فريوزكوهى م، مظلوم س، نويداين ع" بررسى ميزان شيوع افسردگى دانشجواين دانشكده علوم 3( ) )
 -21. ص 2. جمله دانشگاه علوم پزشكى شهر كرد. دوره ششم. مشاره 80 -81پزشكى زابل در سال حتصيلى 

15.) 



اشت روان و ن بر هبده رمضانژاد ر" أتثري روز (. كاظمى م، كرميى س، انصارى ع، نگاهبان ط، حسيىن ح، وزيرى4) )
. مشاره 5فسنجان. جلد ر " جمله دانشگاه علوم پزشكى 83افسردگى دانشجواين دانشگاه آزاد اسالمى سريجان سال 

 .(117 -122. ص 85. اتبستان 2

 .(122 -23 . ص1378اتليف" روانپرستارى. جلد اول. انتشارات انتظار  (. كوشان م، واقعى س"5) )

 .1379(. اديب حاج ابقرى م" آاثر مطلوب مناز در هبداشت روان" طب و تزكيه زمستان 6) )

39). 

ز بني منا رابطه آابدى ح" بررسىپور م، شادلو مشهدى ف، عمادزاده ع، حسنپور ع، حمتشمى(. حمتشمى7) )
شكده له دانانش جمددانشجواين دانشكده پرياپزشكى و هبداشت دانشگاه علوم پزشكى مشهد" افق  افسردگى در

 .(76 -81. ص 1. هبار و اتبستان. مشاره 9. دوره 1383پزشكى گناابد 

ى كارشناس  ال آخرس(. عمران نسب م" بررسى ارتباط بني اعتقادات ديىن و سالمت روان در دانشجواين 8) )
 .(38. ص 1379زشكى ايران. جمموعه مقاالت مهايش حتقيقات علوم پزشكى در اسالم دانشگاه علوم پ

 170، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 جتارب اسرتس و اتثري مذهب

1205پوران حيدرى
 

 مقدمه:

رفتار،  غيري درابشد و سبب تاسرتس جزء الينفك انسان است اما ميزان بيش از حد اي طوالىن مدت آن مضر مى
انن در اين ز اى دارد. مدهشود كه در بروز و افزايش رفتارهاى منجر به خودكشى نقش عحاالت هيجاىن و حبراىن مى

 اند.مواجه طح جامعههاى بيشرتى در سبني نه تنها افرادى آسيب پذيرند، بلكه به داليل متعدد اب تنش و اسرتس

خمرب انشى از  ز عواقباگريى المىت و اميىن، محايت و پيششناخت ماهيت جتارب اين افراد در پى بردن به نيازهاى س
اند كرده  خودكشى ام بهآن ضرورى است. اين حتقيق اب هدف توصيف ساختار و ماهيت جتارب گذشته افرادى كه اقد

 به بررسى جتارب اسرتس در جنات ايفتگان از خودكشى پرداخته است.

                                                           
 بهداشت جامعه. -(. كارشناسى ارشد پرستارى1)  1205

Email: heidaripooran@ yahoo. com 



 روش پژوهش:

ايفته از خودكشى بسرتى در سى اجنام شده است. منابع اطالعات، زانن جناتشنااين پژوهش كيفى و به روش پديده
گريى بصورت مبتىن بر هدف و ات اشباع اطالعات ادامه اند. منونههاى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان بودهبيمارستان

و « مصاحبه عميق» آورى اطالعات اب استفاده ازنفر رسيد. مجع 10كنندگان به ايفت. بر اين اساس تعداد شركت
 ها به روش كاليزى اجنام گرفته است.تفسري داده

 نتايج:

زندگى در اسرتس  -1هاى اين پژوهش، مفاهيم متعددى استخراج شد كه شامل دو مفهوم زير است: از جمموع ايفته
 مقابله اب اسرتس )رفتارهاى سازگارانه و انسازگارى( -2هاى بريوىن و دروىن( )اسرتس

 گريى:جهحبث و نتي

دهد، در مواقعى كه رفتارهاى سازگارانه موثرى در اين پژوهش جتارب افراد براى مقابله اب شرايط پراسرتس نشان مى
 اند خبصوص اب توسل بهداشته

______________________________ 
 هبداشت جامعه. -(. كارشناسى ارشد پرستارى1)

 

Email: heidaripooran@ yahoo. com 
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معنوايت، شرايط حبراىن را اب كمرتين آسيب پشت سر گذاشته بودند. در شرايط زندگى پراسرتس كنوىن نه تنها ابيد به 
فكر كاهش اسرتسها بود، بلكه افزايش مهارت در سازگارى قادر است، شرايط را تغيري دهد. خودكشى براى افراد 

تواند به شيوه فعاىل در فرآيند رود. مذهب مىمشار منىاى براى مقابله اب مشكالت بهپذيرفته شدهمذهىب، راه حل 
شوند. مقابله موثر ابشد. اب تقويت اميان، افراد در مواجهه اب حوادث فشارزاى زندگى، آسيب كمرتى را متحمل مى

 ريزى هاى وسيع و جامعى است.مهبنابراين پيشگريى از رفتارهاى خود خمرب نظري خودكشى مستلزم بران

 هاى كليدى:واژه



 خودكشى، جتارب اسرتس، جنات ايفتگان از خودكشى.

 مقدمه:

شود وىل ميزان بيش از ها مىابشد و منجر به ارتقاء فرد در موقعيتاب وجود اينكه مقدار مشخصى از اسرتس مثبت مى
 ، ص:2001حد اي طوالىن مدت آن مضر است )پرات، 

آور و اى رنجشود. افراد، آن را پديدهو عامل بسيارى از دردها، انراحتيها و بيماريها تلقى مى (624 -634
دانند. اسرتس طى روندى دانند. روانشناسان نيز آن را سبب تغيري رفتار و حاالت هيجاىن و حبراىن مىانخوشايند مى

(. از طرىف أتثري آن 69، ص: 1382فر، ارد )ميالىنشود كه اب سالمت انسان ارتباط دابعث بروز تغيرياتى در فرد مى
دهد كه اين واكنش حتت كند. وىل در هر صورت فرد در برابر آن واكنش نشان مىبسته به تواانىي شخص فرق مى

(. 129، ص: 1382ابشند )حمتشمى، اتثري سيستم محايىت، تعامالت، درك شخص و موقعيت عاطفى متفاوت مى
(. زانن 1999پذيرى در فرد شود )گانل، دهد، ممكن است منجر به آسيبخود بروز مى واكنشهاىي كه شخص از

ها منجر به عالئم جسمى و برند، بلكه اين اسرتسبطور كلى در مقايسه اب مردان نه تنها از اسرتسهاى بيشرتى رنج مى
 مقابلهدارد، در ( اظهار مى2001) 1206شود. ويراچهاى روحى بيشرتى در آانن مىپريشاىن

______________________________ 
(1.)Weyzauch . 
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ديده  ز مردانايشرت بهاى انگهاىن و اقدام به خودكشى در زانن زاى زندگى، انگيزهاب اسرتس و حوادث اسرتس
 شود.مى

شد،  اند، بر آندهاقدام به خودكشى كر  پژوهشگر، اب هدف توصيف ساختار و ماهيت جتارب گذشته افرادى كه
 حتقيقى حتت عنوان" جتارب اسرتس و اتثري مذهب" اجنام دهد.

 روش بررسى:

اين پژوهش از نوع كيفى است. زيرا تعيني كيفيت و كميت احساسات انساىن مشكل است و حتقيق كيفى بنظر 
ابشد. اب توجه به اينكه پديده مورد احساسى مىرسد متد مؤثرى نسبت به حتقيق كمى براى بررسى اين واكنشهاى مى

( استفاده شده Phenomenologyشناسى)ابشد، از روش پديدهمطالعه در اين پژوهش، جتارب انساىن مى
 است.

                                                           
1206  (1.)Weyzauch . 



منبع اطالعات، زانىن بودند كه خودكشى را بطور آگاهانه جتربه كرده و جهت مراقبت و درمان در خبش مسمومني 
اصغر و خبش سوختگى و مراقبتهاى ويژه بيمارستان موسى كاظم )ع( در شهر اصفهان بسرتى  بيمارستان نور و على

بودند. معيار پذيرش: زانىن كه خودكشى را بطور آگاهانه براى اولني ابر جتربه كرده و منبع اطالعات براى پژوهش 
دادن اطالعات مورد نظر بودند و از  اند و مهچنني قادر به در اختيار قراربودند، متايل به شركت در مطالعه داشته

 طرىف خودكشى نيز در آهنا حمرز گرديده بود.

( بوده است. sampeling) Purposiveگريى در مطالعه حاضر براساس روش مبتىن بر هدفروش منونه
ان در پژوهش كنندگآورى اطالعات ات زماىن كه حمقق به اشباع اطالعاتى برسد، ادامه ايفت. در اپاين تعداد شركتمجع
 نفر بودند. روش گردآورى داده ها مصاحبه و مكامله ژرف و عميق بوده است. 10

كنندگان پس از اخذ جموز الزم، اقدامات اوليه و رعايت مالحظات اخالقى، حنوه اجنام و اهداف مطالعه براى شركت
 توضيح داده شد و سپس اقدام به مصاحبه و ضبط آن گرديد.

دقيقه  65اىل  30به طول اجناميد. مدت هر مصاحبه از  1383 /10 /30اىل  1383 /7 /1خ گريى از اتريمنونه
 شونده، اب توافق فردطول كشيد. حمقق براى راحىت و احساس امنيت مصاحبه
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 اى كاليزى اجنام گرديد.هفت مرحلهها براساس روش ها را اجنام داد. جتزيه و حتليل دادهو در ساعات خلوت مصاحبه

 نتايج:

هاى دروىن" و  خوشه )مت(" اسرتس 13اىل  1كد به دست آمد. كدها   52هاى اين پژوهش، تعدادى از جمموع ايفته
ها در مفهوم كلى" زندگى در اسرتس" قرار  هاى بريوىن" را شكل داد. اين خوشهخوشه" اسرتس 37اىل  14كدهاى 

دسته" پذيرش شرايط" را بوجود آورد  45اىل  43دسته" توسل به معنوايت" و كدهاى  42ىل ا 38گرفتند. كدهاى 
خوشه" انسازگارى و رفتار سازگارانه غري  52اىل  46ها خوشه" رفتار سازگارانه موثر" اجياد شد. كدهاى از اين دسته

 گرفت.  مؤثر" را بوجود آورد دوخوشه ذكرشده در مفهوم كلى" مقابله اب اسرتس" قرار

 . زندگى در اسرتس1

 اسرتسهاى دروىن:

 (3كننده مشاره )شركت

 زبومن، اي هرچى ...ها مظلومم اي ىبدومن حاال به قول بعضىمن يه آدمى هستم كه منى»



 «دامن ابيد چه كار كنم.شوم. منىگاهى وقتها خيلى از دست خودم انراحت مى

 (4كننده مشاره )شركت

 «ى پشيمومن.ود. خيلينجا ببراى چه درسم را رها كردم. كار اشتباهى كردم. اشتباه من از اگم دائم به خودم مى»

 (9كننده مشاره )شركت

شه افسوس آن واج مهيز ازدبه حرف پدر و مادرم گوش ندادم. درسم را ول كردم. خيلى اشتباه كردم ... از بعد ا»
 «ريزد.هم مىكنم اعصامب به خورم. هروقت فكرش را مىها را مىموقع

 (10كننده )شركت

 «دامن.شد. خيلى خودم رو مقصر مىطور مىگفتم چرا، چرا ابيد اينكردم مىقدر گريه مىاين»
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د ز افكار خو اشمه آن ه سرچدهد، منابعى از اسرتسها بودند كها نشان مىشده از دادهمهان گونه كه نتايج استخراج
هاى وى از رزايىباري و هاى وى نسبت به ديگران، تفسفرد بوده و شامل احساس و ديدگاه فرد درابره خود، نگرش

 ها، حوادث و رفتار ديگران بودند.موقعيت

 يمات اشتباه نظرياز تصم يماىنآهنا به مواردى چون دست نيافنت به آرزوهاى قلىب و انكامى، عدم عالقه به مهسر، پش
اند و ... اشاره  تهقش داشنحتصيل و ازدواج، احساس به ابزى گرفته شدن، تضاد بني افراد كه خود نيز در آن ترك 

 كردند كه در خوشه اسرتسهاى دروىن قرار گرفت.

( عقيده دارد كه منابع اسرتس متفاوت و زايد هستند. بعضى از اسرتسورها از درون يك فرد منشأ 2001) 1207هاروى
رسان كه ابشند، نظري نگراىن شديد در مورد يك واقعه آسيبامل عوامل روانشناخىت و فيزيكى مىگريند، كه شمى

بيىن در مطالعه خود بيان داشته است كه احساس تفاوت و خود كم 1999 -1208ممكن است حىت اتفاق نيافتد. ومي
 پذير كرده و در خطر خودكشى قرار دهد.در برابر ديگران ممكن است فرد را آسيب

 اسرتسهاى بريوىن:

 (1كننده )شركت

                                                           
1207  (1.)Harvy . 
1208  (2.)Weam . 



 ...«دم ر و آبه مواد رو  مهش وت و ويلون توى خيابوهنا بودم. كسى نبود محايتم كند. من هم خوب چه كار كنم،»

 (6كننده )شركت

ا ر زندگى  جورى خوردمي. ات حاال يككردمي مىاندازى، مهني بوده كار مىمهني است و انن شبم. هيچ پس»
 «گذراندمي.مى

______________________________ 
(1.)Harvy . 

(2.)Weam . 
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 (7كننده )شركت

ارمي. ده مشكل كند. مهيشكنيم. شوهرم هم كشاورزى مىدارى، كشاورزى هم مىكنيم، خانهتوى روستا زندگى مى»
 «ديگه خسته شدم.

رد، يكى از عوامل عمده مؤثر در افسردگيها، اختالالت رفتارى و مشكالت دادر مطالعه خود بيان مى 1209ريپيكت
 (.2002تواند كامال منفى ابشد )موس، شديد اقتصادى و اجتماعى است و اتثري طوالىن مدت آن مى

قايسه اب مين افراد در كنندگان به خودكشى اجنام گرفت، مشخص شد انفر از اقدام 107اى كه بر روى در مطالعه
 ديگران اسرتسهاى شغلى و اقتصادى ابالترى را جتربه كرده بودند.

 (.1382مسى، اغلب منشا اين مشكل در جامعه ما انشى از كمبود كار و شرايط سخت استخدامى است )قا

فرهنگى و  سرتسهاىامل اشساز اسرتس بودند اشاره كردند كه كنندگان در جتارب خود، عوامل ديگرى كه زمينهشركت
 عى بود.اجتما

 (5كننده )شركت

ديگه جاىي  ين جامعهدونند. توى افكر طالق رو كرده بودم، وىل وقىت طالق بگريى بدتره. مردم طالق رو بد مى»
 «ندارى.
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 (3كننده مشاره )شركت

اومدم توى يك شرايطى زندگى كردم كه مثل خانواده خودم نبودند برام يكسرى مشكالت اجياد كردند و يكسرى »
 «داشتم ... اب خانواده شوهرم مشكل داشتم. سختيها

 (7كننده مشاره )شركت

گفت خانه ابابت نرو، خانه دائى خودت نرو، خانه عمو و ... از اين كرد. مىبه خاطر اينكه مهيشه اذيت مى»
 «حرفها.

______________________________ 
(1.)Rieppict  
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دارند كه عوامل فرهنگى و اجتماعى نقش بسيار مهمى در بروز و اي كنرتل ( در حتقيق خود بيان مى2000بيوترايز )
اين فاكتورها دارد. نه تنها فرهنگ بر ميزان بروز خودكشى امهيت دارد، بلكه حىت بر الگوهاى آن در يك جامعه نيز 

 اى در كاهش موارد دارد.يت عمدهگذارد. محايتهاى اجتماعى در اين جوامع امهاتثري مى

 مقابله اب اسرتس -2

زا و شرايط حبراىن كه روبرو شده بودند واكنشها و رفتارهاى كنندگان اين پژوهش نيز در مقابله اب حوادث اسرتسشركت
 قرار گرفته است.متفاوتى از خود نشان داده بودند كه در دو دسته كلى حتت عنوان، رفتار سازگارانه مؤثر و انسازگارى 

 رفتار سازگارانه مؤثر:

 الف( پذيرش شرايط

 (3كننده مشاره )شركت

 كنم. توى خانه. ابيد يك جورى ساخت ديگه.اآلن شوهرم نيست. تنهام. آرايشگرى مى

 (5كننده مشاره )شركت

 اب نداريش ساختم، اب مهه چيزش ساختم ...



 چون واقعا دوستش دارم ... خوب قبال بوده بعضى مسائل وىل مهيشه گذشت كردم.

( در مطالعه خود اسرتاتژيهاى 1999(. پالنكت )1999، 1210گردد )زميرييجسازگارى به تعادل بني فرد و حميط برمى
زده استفاده كرده بودند، نشان داد كه شامل، دستياىب به محايت اجتماعى هاى حبرانسازگارى مثبىت را كه خانواده

)رفنت به كليسا، صحبت اب روحاىن(، بسيچ و به حركت درآوردن كل خانواده جهت  جمدد، جستجوى محايت معنوى
 رفع مشكل، كمك گرفنت از دوستان، مهسايگان و خويشان بود.

 ب( توسل به معنوايت

 (:6كننده مشاره )شركت

______________________________ 
(1.)Zemprich  
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 «دامنجور شد. منىينز چرا ادامن اون رو گفتم. منىخواندم. ال اله ااّل اّلّل مىآورد، مناز مىسخىت هبم فشار مىوقىت »

 (:9كننده مشاره )شركت

 «كردمصدقه هم نداده بودم. آخه مهيشه اين كار را مى»

انيون و مهسران آهنا پى اى در زمينه مواجهه شدن اب اسرتس و كيفيت زندگى روح( طى مطالعه2004) 1211كلرجى
داده و شرايط را پذيرفته بودند. برد، يك حس و توجه ابالترى نسبت به ساير افراد به منابع معنوى و روحاىن نشان

 مهسران آهنا اب وجود اسرتسهاى بيشرت )روانشناسى و اجتماعى( از سطح سازگارى ابالترى برخوردار بودند.

دارد. معنويت ممكن است به افراد دچار حبران  بيان مى 1212سازگارى است هفنمعنويت يكى از انواع اسرتاتژيهاى 
كمك كند ات آن را خبوىب درك كرده و در راه كنرتل آن تالش كنند مهچنني آن را يك راه رشد و تعاىل و پيشرفت فرد 

 (.2001دانند. )ابلداچينو، مى

مطرح كردند كه اسرتاتژيهاى سازگارى معنوى، ( در مشاهدات خود 2001) 1213اى بلداچينو و داراپرطى مطالعه
كند. اين به دليل اميد و ارتباط اب خدا و خداوند بعنوان غائى و واقعيت به افراد در سازش اب بيمارى خود كمك مى
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1212  (2.)Hefen  
1213  (3.)Baldacchno Droper . 



كند. اين اسرتاتژى قدرت فرد را در ابشد كه آهنا را در حتمل درد و رنج شرايط موجود ايرى مىزنده شدن هدف مى
توانند، اب سوق دادن افراد بسوى معنوايت سازگارى اب شرايط را در دهد. پرستاران مىهدف و مقصود افزايش مىايفنت 

 آهنا ابال بربند.

 (:9انسازگارى و رفتار سازگارانه غري مؤثركننده )

 هاى كوچيك داشتيم اين دفعه هم تقريبا مهون حبثها بود.حبث

 (:10كننده )شركت

______________________________ 
(1.)Clergy  

(2.)Hefen  

(3.)Baldacchno Droper . 

 178، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

گارى هبش چيز و انساز اكردم اب آمد بنا مىقدر برام چيز شده بود كه بنا كردم انسازگارى كردن. شوهرم كه مىاين»
 «گفتم.مى

ها نشان د ايفتهده بودنشى كر تعدادى از افراد كه در مقابله اب اسرتس اقدام به خودك در مطالعه شيوه حل مشكل در
نفر نيز  4 وه بودند طرح كردها خودكشى را بعنوان يك ابزار و راه سازش اب حوادث پراسرتس منفر از منونه 7داد، 

ين حتقيق شامل اهنا در نه آسازگارااى براى انسازگارى بكار برده بودند. ساير واكنشهاى انخودكشى را تنها وسيله
 (.1995زدگى اجتماعى شديد و افكار انمطلوب بودند )ويلسون، خشونت به ديگران، واپس

اى منجر به هاى خمتلف تغيري، انتخاب، عدم تعادل و ... است هركدام بگونهدليل اصلى انسازگارى مربوط به جنبه
داراى أتثري انسازگارانه هستند ات رفتار سازگارانه. از طرىف انسازگارى ممكن شوند. بيشرت تغيريات و دگرگونيها تغيري مى

( اسرتس 2000، 1214است در اثر ضعف اي نقص در خود فرد ابشد كه بدليل عدم توان سازش )هارمشن و هوفمن
به درون فرد شود در صورتى كه ( و منجر به اجياد و افزايش پرخاشگرى مى2004در زندگى وى أتثري گذاشته )توىل، 

شود و اب معطوف شدن آن به بريون به شكل رفتارهاى خشن و تند و معطوف شود بشكل خودكشى آشكار مى
 (.2005كند )دانگ، انسازگارانه بروز مى
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 حبث و بررسى:

 گريى صحيح براى حل مسالهكند كه مانع از تفكر و تصميمهاى منفى زايدى را جتربه مىفرد به هنگام اسرتس هيجان
زا مهچنان وجود هاى اسرتسشود كه حمركشود. فقدان اقدامات عملى و سازنده موجب مىو برطرف كردن آن مى

شود فرد داشته اي عوامل خمتلفى )نظري سرزنش و مالمت خود و ديگران( آن را تشديد كنند كه در هنايت موجب مى
 ش ندارد.احساس درماندگى كرده و فكر كند كه هيچ كنرتىل بر موقعيت خوي

كند ات هبرت بر اسرتس غلبه كنند. در اين بني استفاده از هاى مقابله تطابقى مثبت و فعال به آانن كمك مىاسرتاتژى
شود ات افراد خود را به نريوىي متصل منايند كه به آانن قدرت مواجهه اب مشكالت زندگى رويكرد مذهىب موجب مى

 تواند، به منبعبدهد. لذا فرد مى

______________________________ 
(1.)Harchman Hoffmann . 
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اليزال اهلى پناه برد و تالش كند ات اب استمداد اهلى در شرايط حبراىن اب آهنا مقابله كند و خبود آرامش ببخشد. در 
شود. از ه خداوند و ... براى مقابله استفاده مىمقابله مذهىب، از منابع مذهىب مثل دعا و نيايش، توكل و توسل ب

توانند اى براى تفسري مثبت حوادث زندگى هستند، مىها هم منبع محايت عاطفى و هم وسيلهآجناىي كه اين نوع مقابله
 ساز است.هاى بعدى را تسهيل منايند، بنابراين به كارگريى آهنا براى اكثر افراد، سالمتمقابله

پذير، افرادى كه تالش به پژوهش به توسعه علم پرستارى و امهيت آن در ارتباط اب افرادى آسيب هاى اينايفته
تواند در جهت ارائه درمان و مراقبت آهنا طى بسرتى در ها مىكند. اين ايفتهاند و ... كمك مىخودكشى داشته

 ن افراد در ارتباط هستند، قرار گريد.بيمارستان در اختيار پرستاران، پزشكان و كليه كساىن كه به حنوى اب اي

هاى نوين تدريس ادغام شود و به پرسنل و مددكاران هاىي در مراكز هبداشىت و درماىن اب روششود، كالستوصيه مى
هاى خمتلف پيگريى شود. بعالوه وقت در اين مراكز، آموزش كاىف داده شوند كه مراحل هببود شرايط اين افراد از جنبه

 اب مددجواين و بيماران بسرتى جهت درمان براى خودكشى صرف كنند. بيشرتى را

 180، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 منابع:



زا ايع اسرتساده و وقو خانو جاى ميزان محايت اجتماعى، (. قامسى غالمرضا، اسد اهلى قرابنعلى، بررسى مقايسه1) )
اشىت و مات هبدو خد روه روانپزشكى، دانشگاه علوم پزشكىكنندگان به خودكشى و گروه عادى، گدر بني اقدام

 .(1382درماىن استان اصفهان، 

ى، چاپ اول، هتران، (، نشر سامل1(. حمتشمى مجيله، نوغاىن فاطمه، شاهسوند امساعيل، هبداشت روان )2) )
1382). 

 .(1382فر هبروز، هبداشت رواىن، نشر قمس، چاپ اول، هتران، (. ميالىن3) )

:secnerefeR 
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 سن ازدواج از ديدگاه اسالم و عوامل افزايش آن و راهربدهاى كاهش آن

 1216، شهني حيدرى1215اشرف سلطاىن

 چكيده:

آانن.  ل شخصيتتكام ازدواج يعىن پيوند زندگى مشرتك دو فرد اب حفظ استقالل نسىب هريك از طرفني در جهت
است.  سان مهميىت انشود كه در تكامل ابعاد رواىن و شخصاز مراحل و فرآيندهاى رشد حمسوب مىازدواج يكى 

آورد. نقش و ىا پيش مديىن ر تقواىي و خطرات احتماىل ات حد ىبدورى از امر تزويج به هرگونه و شكلى، موجبات ىب
ان و عفت ى را جرب جتماعاارى از ضايعات تواند بسيهاى زايدى قابل توجه است و مىعلل اجتماعى ازدواج از جنبه

 اجتماعى را أتمني منايد.

ابشد. ابال توان گفت كه هبرتين شرط ازدواج نيز مىشود و مىاى است كه در ازدواج مطرح مىسن ازدواج اولني مسأله
ه هبنجار ارضاى رفنت سن ازدواج يكى از معضالت مهم جوامع بشرى است؛ زيرا اب افزايش سن ازدواج، جواانن از شيو 

شوند گرچه در اسالم سّن مشخصى براى ازدواج مقّرر نگرديده است، اما غريزه جنسى و آاثر و فوايد آن حمروم مى
احاديث منقول از پيامرب اكرم و امامان معصوم )عليهم الّسالم( و سريه عملى آن بزرگواران، شواهد گوايىي بر اهتمام 

پژوهشهاى اجنام شده در كشور مبني اين است كه سن ازدواج افزايش پيدا كرده. ايشان در تعجيل امر ازدواج است. 
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در اين مقاله سعى شده است به علل افزايش سن ازدواج و راهربدهاى كاهش آنكه در پژوهشهاى خمتلف و مهچنني  
 كتب مرجع بيان گرديده است، اشاره گردد.

 هاى كليدى:واژه

 سن، ازدواج، اسالم، جواانن، اجتماع

______________________________ 
 (. كارشناس ارشد داخلى جراحى، مرىب غري هيئت علمى.1)

 

Email: ashraf- soltani 83@ yahoo. com 

 (. كارشناس ارشد داخلى جراحى، مرىب غري هيئت علمى.2)

 184، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

رود و انسان بنا بر ترين مراحل زندگى انسان به مشار مىحساسترين و در عني حال مقدمه: ازدواج يكى از اساسى
سرشت و امهيت وجودى خويش و وابستگى به غري در اپسخ به نيازهاى دروىن و بريوىن خود مهواره از فردگراىي گريزان 

ترين و عاىل تريننياز از زندگى مشرتك )خانوادگى و گروهى( نبود. ازدواج اصلىبوده است. حىت انسان بدوى نيز ىب
 (2گراىي اوست. )منود اين اپسخ است و مظهرى از قانون گروه

شناسى ازدواج يك قرارداد اجتماعى و ضامن بقاى نسل انسان است و آرامش و امنيت در يك از ديدگاه جامعه
ن تركيبات رواىن را خبش خانواده است. از ديد روانشناسى ازدواج يكى از ابالتريجامعه نتيجه ازدواج سامل و حميط آرام

تواند در بر دارد. از نظر پزشكى، بيشرتين ضايعات انساىن متوجه افراد جمرد است. از نظر علماى اخالق، ازدواج مى
تواند پيامد مستقيم عنان گسيختگى غرايز جنسى ابشد، جلوگريى  از اشاعه فساد و فحشا و رفتارهاى انپسندى كه مى

 (3مت جامعه است. )هاى حفظ سالكند و يكى از اپيه

 ازدواج و فضيلت آن در اسالم:

مسئله ازدواج از نظر اسالم بقدرى امهيت دارد كه پيامرب اكرم )ص( فرمود كسى كه ازدواج كند حقيقتا نصف دين را 
( دورى از امر تزويج به هرگونه و شكلى، موجبات 2حفظ كرده است پس بكوشد ات نصف ديگر را بدست آورد. )

آورد. از ديدگاه اسالم ازدواج ضمن دارا بودن مهه ويژگيهاى الزم ديىن را پيش مىو خطرات احتماىل ات حد ىبتقواىي ىب
آيد و راهى است  مشار مىدر حفظ روابط خانوادگى و اجتماعى و تكامل و جلوگريى از احنرافهاى خمتلف، عبادت به



كننده و بس تماعى، تضمني هبداشت روان نقش تعينيشود. و در اصالح كجرويهاى اجكه به كمال انسان منتهى مى
اى است كه زن و شوهر در سايه آن اب كمال آسايش و اطمينان به حقوق خود در كنار ( و وسيله3مهمى دارد. )

 (4كنند. )يكديگر زندگى مى

 اهداف و فوايد ازدواج از ديدگاه اسالم:

مهسر دهيد كه خداوند اخالق ايشان را نيكو كند و روزيشان را  پيامرب اكرم )ص( فرمود: پسر و دخرتهاى جمرد خود را
افزايد. و مهچنني ازدواج اب مهسر شايسته موجب آرامش روحى سالمىت جسمى و افزايش داده بر مروت آهنا مى

 شود. ارزش مناز و معنويت آن را افزونطهارت معنوى انسان مى
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ابشد. كند و هبرتين راه براى سعادت معنوى و افزايش روزى انسان مى. دين انسان را ات حد ابالىي حفظ مىكندمى
ازدواج موجب ارضاء شهوت جنسى، بلوغ روحى و برخورد جدى اب حقايق زندگى است. و مهچنني كانون پرورش 

 (1اوالد سامل و صاحل است. )

ابشد. ابال توان گفت كه هبرتين شرط نيز مىشود و مىازدواج مطرح مىاى است كه در سن ازدواج سن اولني مسأله
رفنت سن ازدواج يكى از معضالت مهم جوامع بشرى است؛ زيرا اب افزايش سن ازدواج، جواانن از شيوه هبنجار ارضاى 

هاى كاذب و انگيزه هاتر شدن جوامع و اجياد خواستهشوند. اما اب پيچيدهغريزه جنسى و آاثر و فوايد آن حمروم مى
جواانن ذائقه اجتماعى تغيري ايفته و اين تغيري ذائقه، نياز طبيعى و غريزى به ازدواج را سركوب كرده و اين روند، ات 

اند و آن را مانعى براى آزادى خود جاىي پيش رفته كه امروزه در بعضى جوامع غرىب، جواانن بكلى از ازدواج سرابز زده
آورند كه نشاط جواىن را از دست داده و نيازمند يك پرستار اي مراقب ا زماىن به ازدواج روى مىكنند. تنهتلّقى مى

اى كه افزايش سن هستند. متأسفانه اين فرهنگ اشتباه جوامع اسالمى را نيز حتت أتثري خود قرار داده است، به گونه
چون افسردگى و از بني رفنت نشاط در جواانن ازدواج در كشور، مشكالت فراواىن به دنبال داشته است. مشكالتى مه

 (5و مشكالت ديگر جواانن ما را به چالش كشانده است. )

سن مناسب ازدواج از ديدگاه اسالم: گرچه در اسالم سّن مشخصى براى ازدواج مقّرر نگرديده است، اما احاديث 
آن بزرگواران، شواهد گوايىي بر اهتمام ايشان در منقول از پيامرب اكرم و امامان معصوم )عليهم الّسالم( و سريه عملى 

هاى رمحت و بزرگى تعجيل امر ازدواج است. از نظر قرآن، ازدواج مايه آرامش روح و روان آدمى و خود از نشانه
( تشويق به ازدواج، خبصوص در سن جواىن و كراهت اسالم از جتّرد و رهبانيت، در بسيارى از 6خداوند است. )

كنند، متجيد شده ان )عليهم الّسالم( آمده است و از كساىن كه اسباب ازدواج جواانن را فراهم مىسخنان معصوم
( مهچنني جتّرد و أتخري در امر ازدواج در بعضى رواايت مردود دانسته، و أتكيد شده است كه هيچ چيز 7است. )

 (9نبايد موجب أتخري ازدواج شود، حىت فقر. )
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اى است اجتماعى و عمومى و داراى امهيت بسيار و اب وجود ضرورت قطعى آن، در اب توجه به اينكه ازدواج پديده
هيچ كجا أتكيدى در خصوص سن ازدواج به عمل نيامده، جز در دين و قانون كه حد نصاىب وجود دارد وىل عمال 

توان نتيجه گرفت: اسالم در الگوى مطلوب خود، اپيني ين، مى( بنابرا11ابشد. )سنني ازدواج بسيار متفاوت مى
گريد و در هاى زودهنگام را انديده منىداند. در عني حال، مشكالت انشى از ازدواجبودن سن ازدواج را اصل مى

 (7منايد. )جهت رفع آهنا كوشش مى

 عوامل افزايش سن ازدواج:

ب شرايط حميطى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خاص آن جامعه اى برحسبه هر تقدير، سن ازدواج در هر جامعه
 گردد.تعيني مى

 الف. عوامل اجتماعى:

نظر اجتماعى بدون ترديد ازدواج واجد ارزش است و از آن مجله آداب اجتماعى است كه در متام جوامع از نقطه
ليلى بر اينكه يك سنت فطرى است دهد ات به امروز متداول بوده و اين خود دطور كه اتريخ نشان مىبشرى آن

اى كه بشر بدون اجتماع قادر به ادامه گونه(. زندگى اجتماعى يكى از ضرورايت حيات انسان است، به4ابشد )مى
گذارى اداره جامعه، دقت كاىف نشود، مشكالت زايدى ريزى و سياستزندگى نيست، وىل اب اين حال، اگر در برانمه

 گردد:ز عوامل افزايش سن ازدواج به مسائل اجتماعى برمىآيد. برخى ابه وجود مى

هاى اجتماعى و خانوادگى مانند: هاى اجتماعى و خانوادگى: ابال رفنت جرامي و آسيب. افزايش جرامي و آسيب1
 بند و ابرى، مهسرآزارى، طالق، روابط سرد مهسران، دخالت اطرافيان و مانند آن، نه تنها موجب از هماعتياد، ىب

 (13ها شده، بلكه موجب سلب اعتماد جواانن از ازدواج گرديده است. )اپشيدگى خانواده

. طوالىن بودن حتصيالت دانشگاهى: طوالىن بودن مدت حتصيالت دانشگاه و افزايش نسبت دخرتان به پسران و 2
 مهچنني دخرتان به علت داشنت حتصيالت دانشگاهى، حاضر به ازدواج نيستند. )منبع ابال(
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. به هم خوردن توازن دخرت و پسر آماده ازدواج در روستاها: طبق آمارها، به علت مهاجرت پسران روستاىي به 3
شهرها براى جستجوى كار، مجعيت دخرتان روستاىي آماده ازدواج دو برابر گذشته شده است. و عدم توازن پسر و 

اىي منود بيشرتى دارد. از سوى ديگر، پسران شهرى نيز متايلى به وصلت اب خانواده روستاىي دخرت، در جوامع روست
 (14( و )11ندارند. )



 ب. عوامل اقتصادى:

ترين داليل أتخري ازدواج از نظر جواانن، عوامل اقتصادى است. از مجله برخوردار نبودن از شغل، يكى از عمده
شوند ها و جشن ازدواج است. و دخرتان زماىن كه شاغل مى، ابال رفنت هزينهمسكن و هتيه لوازم و ضرورايت زندگى

ايبد و مهچنني داشنت رسند رغبت آانن به ازدواج كاهش مىرود و به استقالل مىچون توان اقتصادى شان ابال مى
كنند و دخرتى  ىشغل براى دخرتان هم منبع اقتصادى و سرگرمى خوىب است و به خاطر از دست دادن آن ازدواج من

 (،14(، )19اى ندارد. )كه شاغل است خواستگاران بيشرتى دارد و از به اتخري انداخنت ازدواج وامهه

گزارش   1998 -1900هاى درابره تغيريات سن ازدواج در بني سال« اداره آمار آمريكا»براى توضيح اين مطلب، 
و  22 /5ترين حد خود رسيد )براى مردان به اپيني ميانگني سن ازدواج در اين كشور 1956داده است: در سال 

سالگى( و دليل آن بيشرت اين بود كه رشد اقتصادى آمريكا پس از جنگ موجب گرديد كه مردان،  20 /1براى زانن 
سن  1960ويژه جواانن، بتوانند به راحىت شغل به دست آورده، درآمد كاىف براى اداره خانواده كسب منايند. از دهه به

ويژه كساىن كه از حتصيالت كمرتى زدواج رو به افزايش گذاشت و عامل عمده اين بود كه دست مزد مردان جوان، بها
گريى اب حتقيقاتى كه در كشورهاى ديگر، مانند ژاپن و هندوستان، اجنام گرفته برخوردار بودند، كاهش ايفت. اين نتيجه

دهد آانن در آورد و اجازه منىدى كاىف انگيزه ازدواج جواانن را اپيني مىنيز أتييد گرديده است بنابراين، عدم توان اقتصا
 (17( و )13سن اپيني ازدواج كنند. )

 ج. عوامل فرهنگى:

گرچه كشور ما از يك فرهنگ غىن و كامل اسالمى برخوردار است، وىل به داليلى مهچون نفوذ فرهنگ بيگانه و مانند 
 هاىشده و سفارشرنگآن، اين فرهنگ كم
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هرحال، اكيد اسالم به تعجيل در ازدواج و كراهت از أتخري آن، ات حدى بني جواانن به فراموشى سپرده شده است. به
 توان از سه جهت در أتخري سن ازدواج مؤثر دانست:عوامل فرهنگى را مى

هاى مادى سبب شده است هاى معنوى و جايگزين شدن ارزشهاى معنوى: مرتوك شدن ارزش. مرتوك شدن ارزش1
جواانن به مهه چيز، از مجله ازدواج، رنگ و لعاب مادى بدهند. و اين طرز تفكر مهه چيز از مجله ازدواج را حتت أتثري 

 (17دهد. )قرار مى

عالقه به جنس خمالف  هاى ازدواج، نياز جنسى انسان وترين انگيزه. نفوذ فرهنگ آزادى جنسى غرب: از مهم2
رو، ابال رفنت سن ازدواج در كشورهاى غرىب، اب رشد مهخانگى اي زندگى مشرتك زانن و مردان ازدواج است. ازاين



حد و حصر از نكرده، مهراه بوده است. بنابراين، فرهنگ غرىب، ازدواج را مانعى بر سر راه آزادى و لذت بردن ىب
 (15گ در بني برخى از جواانن ما نفوذ كرده و آانن را از ازدواج دور كرده است. )داند متأسفانه اين فرهنشهوات مى

. آرمانگراىي جواانن: بعضى از جواانن امروزى به علت خام و نپختگى زايدشان، كه هيچ تناسىب اب زندگى پيچيده  3
اطالع هاى زندگى ىباز واقعيت هاى والدين و قدميى دانسنت آهنا،كنوىن ندارد، و نيز به علت عدم اعتماد به جتربه

 (20( و )16گرا ابشند. )توانند درابره موضوعى مهچون ازدواج، واقعاند و درنتيجه، منىمانده

 عوامل و راهربدهاى كاهش سن ازدواج:

 هاى زايدى وجود دارد كه كمابيش از گذشته مطرح بودهحلبراى مبارزه اب معضل اجتماعى ابال بودن سن ازدواج، راه
 و فراروى مسئوالن و متصداين كشور قرار داشته است.

هاى كالن فرهنگى، تنها راه رهاىي از اين مشكل آن است كه ملت و دولت دست به دست هم دهند و اب برانمه ريزى
 اقتصادى و اجتماعى، سعى در رفع اين مشكل بزرگ داشته ابشند.

 الف. راهربدهاى فرهنگى

كند، و هر تغيريى بدون داشنت هاى افراد كمك زايدى به تغيري رفتار آانن مىشناختها و : تغيري نگرش
 هاى فكرى حمكم، دوامى خنواهد داشت.زيرساخت
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 . ارزش داشنت أتّهل:1

ه در رواايت اهل بيت )عليهم عنوان يك ارزش، و جتّرد ضد ارزش تلّقى شود، مهان گونه كاگر أتّهل و مهسر داشنت به
 (9شود. )الّسالم( آمده است، كمك زايدى به تغيري نگرش افراد نسبت به سن ازدواج مى

 هاى انتخاب مهسر:بندى مالك. درجه2

هاى ديگر از امهيت كمرتى ترين مالك براى انتخاب مهسر، اميان و اخالق است و مالكدر فرهنگ ديىن، مهم
طور كلى، هاىي مهچون مدرك، ثروت، پست و مقام و بهحاىل است كه در جامعه كنوىن ما، مالكبرخوردارند. اين در 

 (9مظاهر مادى بيشرتين امهيت را دارند. )

 . گسرتش فرهنگ حجاب:3



حاكم ابشد و رابطه اب انحمرم طبق موازين شرعى ابشد و از اختالطهاى مضر و « حجاب»اى كه فرهنگ در جامعه
 شود.پسر و دخرت پرهيز شود، زمينه براى ارضاى انمشروع نيازهاى جنسى بسيار كم مىفسادانگيز بني 

 . گسرتش فرهنگ قناعت و ساده زيسىت:4

ضد ارزش نباشد، سن  -دست كم -اگر در جامعه ساده زيسىت و استفاده از حد اقل امكاانت مادى ارزش گردد و اي
 كند.ازدواج كاهش پيدا مى

 :ازدواج در خالل حتصيل

ريزى شود كه دانشجواين قادر ابشند اى برانمهيكى از عوامل افزايش پيدا كردن سن ازدواج، حتصيل است. اگر به گونه
ترين خبش جامعه هستند، كاهش ترين و حّساسدر خالل حتصيل، ازدواج كنند، سن ازدواج در بني اين قشر، كه مهم

 كند.پيدا مى

 ب. راهربدهاى اقتصادى:

 ها را كاهش بدهيم.االمكان هزينه. حىت 1

 . منابع اقتصادى و توليد ثروت را براى جواانن فراهم كنيم.2

 توانند ما را در عملى ساخنت دو هدف مزبور ايرى دهند.بنابراين، راهربدهاى ذيل مى

وازم زندگى كه هاى جشن عقد و عروسى، اي جهيزيه، مسكن و ساير لهاى اضاىف: اعم از هزينهكاسنت از هزينه  -الف
 ضرورت ندارند.

 هاى ازدواجمهيارى در هزينه -ب
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 هاى قرض احلسنه براى ازدواجپرداخت وام -ت

 هاى اپره وقت در دوران حتصيل و مانند آناجياد شغل -ج

 (17تشويق به زندگى در كنار خانواده يكى از زوجني ) -د



است، هبرتين « خانواده»تر به انم اى از واحدهاى كوچكاجتماعى: به دليل آنكه جامعه جمموعهج. راهربدهاى 
رو، براى حل مشكل ازدواج جايگاه كمك به اجياد خانواده و فراهم ساخنت ازدواج جواانن، خود جامعه است. ازاين

ه افراد و آحاد جامعه نيست. راهربدهاى اى جز مهكارى و مهيارى مهجواانن و جلوگريى از افزايش سّن ازدواج، چاره
 توان در اين زمينه ارائه داد، به قرار ذيل است:اجتماعى، كه مى

 . فراهم كردن شرايط ازدواج آسان1

 . گسرتش مراكز مشاوره ازدواج2

 . كنرتل مهاجرت روستاييان به شهرها3

 (21( و )18بند و ابرى و ابتذال و فساد اخالقى ). جلوگريى از ىب4

 گريى:نتيجه

اب وجود اينكه امروزه مهزيستيهاى آزاد زن و مرد در كشورهاى صنعىت رو به ازدايد است وىل مهچنان ازدواج به علت 
أتكيدى كه عرف و سنت و دين و قوانني رمسى بر آن دارند مبناى اكثر قريب به اتفاق مهزيستيهاست خبصوص اگر 

اى  اي پديده -تواند در برابر ازدواجاى منىتوان گفت، هيچ جامعهطور قطع مىهميل به فرزند آوردن وجود داشته ابشد. ب
دهد، و از ديدگاهى بقاى نسل و بطور كمى و كيفى آن بدان مربوط است كه توزيع ژن را در آن حتت إتثري قرار مى

ع پيش روى را برطرف منود و متام توجه ماند. اب توجه به آاثر جسماىن، رواىن، اجتماعى و فرهنگى ازدواج، ابيد موانىب
مشار آن برخوردار شوند تالش خود را صرف كرد ات اين سّنت اهلى در اوايل جواىن به اجنام برسد و جواانن از فوايد ىب

ها و در يك زندگى ابلنده و ابنشاط و به دور از دغدغه و احنراف، قرار گريند. اين مهم اب مّهت آحاد مردم و خانواده
گراىي، احساس ن فرهنگى و اقتصادى كشور از طريق فرهنگ سازى، مبارزه اب اعتقادات غلط، كاهش جتّملو مسئوال

 مسئوليت بيشرت در رابطه اب جواانن، كمك ماىل و معنوى به فرزندان، پريوى از دستورات ديىن، اختصاص منابع ماىل
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توان نتيجه گرفت اسالم در الگوى آيد. بنابراين مىن، و تشويق و ترغيب به ازدواج حاصل مىبيشرت به ازدواج جواان
هاى زود هنگام را داند و در عني حال مشكالت انشى از ازدواجمطلوب خود اپيني بودن سن ازدواج را اصل مى

 (7منايد. )گريد و در جهت رفع آهنا كوشش مىانديده منى

 منابع:

 (1374زدى، سيد جواد، ازدواج در مكتب اهل بيت جنفى ي -(1) )



 شهيد مطهرى مرتضى. نظام حقوق زن در اسالم. انتشارات صدرا،( -(2) )

 .(7، ص 66آذر  10نظام اسالمى و مسايل و مشكالت نسل نو، اطالعات،  -)عبد اللهى، رضا( -(3) )

المى، گردآورنده حسن موجودى، انتشارات ازدواج دائم و ازدواج موقت از نظر اس -)عالمه طباطباىي( -(4) )
 .(1364موجودى 

 (، ص(1379)فروردين  63، جمله اصالح و تربيت، ش «ازدواج در سنني ابال»ر. ك. حمسن امياىن،  -(5) )

 (21روم:  -(6) )

 .(44، ص 20، ج 1416شيخ حّر عاملى، وسائل الشيعه، قم، مؤسسه آل البيت،  -(7) )

 .(54، ص 3ق، ج  1383كاشاىن، حمّجة البيضاء، قم، جامعه مدرسني، موىل حمسن فيض   -(8) )

 .(93، ص 10، ج 1403حمّمد ابقر جملسى، حبار االنوار، بريوت، مؤسسه الوفاء،  -(9) )

 (1370شناسى خانواده، انتشارات سروش، چاپ اول،، اى بر جامعهمقدمه -)ساروخاىن، ابقر( -(11) )
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 تغذيه از منظر قرآن، سّنت و طب
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 دانشجواينآداب غذا خوردن در تعاليم اسالمى و ميزان رعايت آهنا توسط 

 شهني حيدرى، صغرى على دالكى، فريبا مظهرى

 1217زهرا فاحتى، اشرف سلطاىن

 چكيده:

 مقدمه:

اى است و هاى تغذيههتوصي هاى ديىن ما مسلماانن سرشار ازبررسى متون اسالمى بيانگر اين واقعيت است كه آموزه
ها پيش كه قرن  هاى ديىنموزهاينجاست كه اين آ آايت و رواايت فراواىن در مورد تغذيه نقل گرديده است. اما سؤال

يزان رعايت مبررسى  ژوهش"شوند. هدف از اين پتقدمي جهانيان شده، ات چه اندازه توسط نسل جوان بكار گرفته مى
 ابشد.آداب غذا خوردن در تعاليم اسالمى توسط دانشجواين دانشگاه علوم پزشكى رفسنجان" مى

                                                           
 كارشناس ارشد پرستارى داخلى و جراحى. -(. مربيان دانشكده پرستارى و مامايى رفسنجان1)  1217

Email: kermanshah 2523@ yahoo. com 



 مواد و روشها:

نفر دانشجو كه متايل به شركت در پژوهش داشتند مورد  110ك مطالعه توصيفى است كه در آن تعداد اين پژوهش ي
مطالعه قرار گرفتند. اطالعات اب استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته، برگرفته از آايت قرآىن و احاديث و رواايت و 

عبارت در ارتباط اب آداب  24دموگرافيك و آورى گرديد. پرسشنامه مشتمل بر خصوصيات به روش خود گزارشى مجع
 غذا خوردن در تعاليم اسالمى بود. نتايج اب استفاده از آموزهناى آمار توصيفى و استنباطى، جتزيه حتليل گرديد.

 نتايج:

( آهنا خامن بودند. %74سال بوده و اكثر ) 20 /4نتايج مطالعه حاكى از اين بود كه ميانگني سن دانشجواين 
ها را % منونه15 /5% و دانشجواين پزشكى 47 /2%، پرياپزشكى 15%، ماماىي 21 /6ن پرستارى دانشجواي

% 3% عملكرد ضعيف و 12% دانشجواين در رده متوسط قرار دارد. 75دادند. امتياز عملكرد تشكيل مى
 عملكرد خوب داشتند. بيشرتين

______________________________ 
 كارشناس ارشد پرستارى داخلى و جراحى.  -ارى و ماماىي رفسنجان(. مربيان دانشكده پرست1)

 

Email: kermanshah 2523@ yahoo. com 
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خورم" و  خورم" و" در حالت نشسته غذا مىجواب مهيشه به ترتيب مربوط به رعايت موارد" اب دست راست غذا مى
كنم" بود. موارد" خوردن غذا را اب منك شروع مربوط به" خوردن غذا را اب سركه شروع مىكمرتين آن )صفر درصد( 

درصد موارد بصورت مهيشگى رعايت  2 /1كشم" نيز تنها در كنم" و" قبل از سري شدن دست از غذا مىمى
 شدند.مى

 گريى:حبث و نتيجه

در سالمىت تن و روان دارد. نتايج پژوهش حاضر بيانگر عمل به تعاليم اسالمى در ارتباط اب غذا خوردن، نقش بسزاىي 
ريزى و آموزش وجود ها در حد متوسطى قرار دارد و براى ارتقاء آن نياز به برانمهاينست كه ميزان عمل به اين آموزه

 دارد.



 هاى كليدى:واژه

 تعاليم اسالمى، آداب غذا خوردن، دانشجواين

 مقدمه:

ندازه و چگونه خبورد ات لذت زندگى را بچشد. از ديدگاه علم هبداشت، آداب تغذيه مثل انسان ابيد بداند كه به چه ا
ها قبل از غذا، خوب جويدن، اعتدال در تغذيه، انتخاب مناسب غذا از نظر پروتئني، چرىب،  شسنت دست

( و ائمه معصومني بينيم پيامرب اعظم )صكربوهيدرات و منك از اصول اساسى تغذيه است. اب بررسى متون اسالمى مى
 (.1اند )اى جهت سالمت تن و طول عمر منودههاى تغذيه)ع( در بيش از سيزده قرن قبل توصيه

يكى از مشكالت فراروى افراد در عصر حاضر، ابتال به انواع بيماريهاى گوارشى است. اين مشكالت شامل طيف 
ومري انشى از آهناست. طاهناى گوارشى و هنايتا مرگوسيعى از بيماريها مانند دردهاى معده و روده ات ابتال به سر 

توان اند. از مجله آهنا مىعنوان عامل اجيادكننده آهنا شناخته شدهعوامل متعددى در اين مشكالت دخيل بوده و اي به
ا اب هاى بزرگ و جنويده و نيز خوردن غذبه ارتباط خوردن غذاى داغ اب سرطان معده، ارتباط پرخورى و خوردن لقمه

كه موارد ذكر شده به صورت ساده و عملى در احاديث و عجله اب گاسرتيت اي التهاب معده اشاره منود. درحاىل
تواند از بروز بسيارى از اين مسايل اند. و رعايت آهنا مىشده و افراد به رعايت آهنا سفارش شدهرواايت اسالمى بيان

 جلوگريى منايد. در
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ها به منظور پيشگريى از مشكالت  كتاب بيماريهاى گوارش از سرى طب داخلى هاريسون، به مواردى از اين توصيه
 گردد.ها، اشاره مىگوارشى اشاره شده است. در سطور زير به برخى از اين توصيه

الّسالم( فرمودند: به هنگام غذا خوردن از مجله آداب خوردن و آشاميدن آغاز غذا اب انم خدا است. امام على )عليه 
گوئى اجتناب منائيد زيرا كه طعام نعمت و رزقى از خداوند است و بر مشاست كه در خداى را ايد كنيد و از بيهوده

 (3آن خداى را ايد كرده و شكر گوئيد. )

املؤمنني عليه الّسالم در حديث موثق منقول است كه حضرت رسول صّلى اّلّل عليه و آله و سّلم به حضرت امري 
فرمود: اي على! در اول طعام و آخر طعام منك خبور، كه هركه در طعام افتتاح و اختتام به منك كند، خداى تعاىل دفع  

 ها خوره ابشد.تر آنكند از او هفتاد نوع از انواع بال را كه آسان

بدن است. منك اي مهان كلريد سدمي در معده و ى غذا است، يكى از امالح الزم براى دهندهمنك عالوه بر اينكه طعم
ى هضم غذاست. عملكرد ديگر منك كنندهكند، كه كمكشده و اسيد كلريدريك معده را درست مىاثىن عشر جتزيه



هاى بدن است. قابل ذكر است كه خوردن منك براى كساىن كه سامل هستند برقرارى فشار امسزى بني مايعات و سلول
ه، و براى كساىن كه به جتويز پزشك، مصرف منك مضر شناخته شده ابيد از خوردن آن خوددارى  در نظر گرفته شد

 كنند.

قال »از مجله آداب ديگر كه در تعاليم اسالمى بدان اشاره شده است، خوردن سركه در ابتداى غذا خوردن است. 
)كسى كه سركه « يستغفر له حىت يفرغ منه رسول اّلّل صّلى اّلّل و عليه و آله و سّلم: من اءكل اخلل قام عليه ملك

 ( ...5كند )دهد، ملكى برايش استغفار مىخورد ات هنگامى كه به خوردنش ادامه مىمى

ها قبل از غذا يكى از موارد مهمى است كه امروزه نيز مورد اتييد و اتكيد دانشمندان علوم هبداشىت شسنت دست
 ها قبل ازند: شسنت دستابشد. امام على )عليه الّسالم( فرمودمى
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كند. و پيش از طعام و بعد از منايد و چشم را تقويت مىها را از آلودگى حفظ مىكند، لباسغذا، رزق را زايد مى
 طعام دست شسنت سنت است و دست شسنت پيش از طعام سنت است كه دست را به دستمال خشك نكنند.

خورى و اينكه ايشان، سالمىت جسم را در اندكى خوراك، و صفاى دل را در  سفارش پيامرب اكرم )ص(، به كم در مورد
 (. متخصصني علوم پزشكى نيز پرهيز از چاقى و نگهدارى ايندكس توده بدن4اند )خوراكى دانستهكم

 (BMI ) 

اعتدال در خوردن و انتخاب مناسب غذا از نظر كنند. مهچنني متخصصني علوم تغذيه در سطح نرمال را توصيه مى
روى در دانند و سرچشمه بسيارى از بيماريها، زايدهپروتئني، چرىب، كربوهيدرات، منك و ... را از اصول تغذيه مى

كند و موجبات بيماريهاى زايدى مثل دايبت، خوردن دانسته كه ابر سنگني بر قلب و دستگاههاى بدن وارد مى
 (7( )6( )5آورد )انرساىي كليه، كبد، قلب را فراهم مى تصلب شرايني،

تر و  كسى كه خوراكش سبك« قال رسول اّلّل صّلى اّلّل و عليه و آله و سّلم: من قل اءكله قل حسابه»سبك خوردن: 
 تر خواهد بود.تر است، الجرم حساب و كتابش نيز در روز قيامت سبككم

 سعى كنيد در بني غذا آب نياشاميد:

فرمود: « قال رسول اّلّل صّلى اّلّل و عليه و آله و سّلم: اذا أكل االسم أقل من شرب املاء و يقول هواء مرء لطعامى»
 فرمود: آب كمرت براى غذاى من گواراتر است.نوشيدند و مىخورند آب كمرت مىوقىت غذاى چرب مى



( كه 4وچك كردن لقمه و جويدن كامل است )اند از آداب خوردن غذا، كلقمه كوچك گرفنت: پيامرب )ص( فرموده
هاى هبداشىت هم مويد روايت فوق است زيرا خوردن اب آرامش غذا، ابعث خوب جويدن و اجنام اولني مرحله توصيه

پذيرد كه شود و هضم غذا زماىن به خوىب صورت مىهضم غذا در دهان توسط آنزمي پتيالني موجود در بزاق دهان مى
 بزاق دهان آغشته شود وىل اب شتاب خوردن غذا، ابعث عدم جويدنخوب خردشده و اب 
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هاى اسالمى، اجتناب از (. مهچنني آموزه8گردد )هاى گوارشى مىكامل غذا و احساس پرى، دل درد و انراحىت
اند ويدن غذا و كوچكى لقمه سفارش منودهخورى را توصيه و در جاى ديگر به جخوردن را نيكو ندانسته بلكه كم

(6) 

ها پيش تقدمي جهانيان شده، ات چه اندازه توسط نسل جوان بكار گرفته هاى ديىن كه قرنسؤال اينجاست كه اين آموزه
شوند. هدف از اين پژوهش بررسى ميزان رعايت آداب غذا خوردن در تعاليم اسالمى توسط دانشجواين دانشگاه مى

 ابشد.ى رفسنجان مىعلوم پزشك

 مواد و روشها:

نفر دانشجو كه متايل به شركت در پژوهش داشتند  110اين پژوهش يك مطالعه توصيفى است. كه در آن تعداد 
مورد مطالعه قرار گرفتند. اطالعات اب استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته برگرفته از آايت قرآىن و احاديث و 

پرسشنامه توسط دانشجواين تكميل و ابزگردانده شد.  97آورى گرديد. تعداد ى مجعرواايت و به روش خود گزارش
عبارت در ارتباط اب آداب غذا خوردن در تعاليم اسالمى بود.  24پرسشنامه مشتمل بر خصوصيات دموگرافيك و 

عبارات منفى، امتياز  و در 5اى بود. به جواب" مهيشه"، در عبارات مثبت امتياز گزينه  5امتيازبندى به روش ليكرت 
بعنوان عملكرد خوب،  90 -120بود. امتياز  120و حد اكثر آن  24گرفت. حد اقل امتياز، منره تعلق مى 1

بعنوان عملكرد ضعيف در نظر گرفته شد. نتايج اب استفاده از  60عملكرد متوسط، و كمرت از  60 -90امتياز 
 و استنباطى، جتزيه حتليل گرديد.و آزموهناى آمار توصيفى  11SPSS، 5افزار نرم

 نتايج:

( خامن بودند. %74سال بوده و اكثر آهنا ) 20 /4نتايج مطالعه حاكى از اين بود كه ميانگني سن دانشجواين 
ها را % منونه15 /5% و دانشجواين پزشكى 47 /2%، پرياپزشكى 15%، ماماىي 21 /6دانشجواين پرستارى 

% 3% عملكرد ضعيف و 12% دانشجواين در رده متوسط قرار دارد. 75د دادند. امتياز عملكر تشكيل مى
خورم، در حالت نشسته عملكرد خوب داشتند. ميزان رعايت موارد زير در حد خوب بود: اب دست راست غذا مى

 خورم.كنم، و غذاى خود را نيمه گرم مىخورم، هنگام غذا خوردن به غذاى ديگران نگاه منىغذا مى
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خورم" و" در حالت نشسته بيشرتين درصد جواب مهيشه به ترتيب مربوط به رعايت موارد" اب دست راست غذا مى
كنم" بود. موارد" خوردن غذا را خورم" و كمرتين آن )صفر درصد( مربوط به" خوردن غذا را اب سركه شروع مىغذا مى

درصد موارد بصورت مهيشه  2 /1كشم" نيز تنها در از سري شدن دست از غذا مى كنم" و" قبلاب منك شروع مى
كشند. % دانشجواين بيان كردند كه اكثر اوقات بعد از سري شدن، دست از غذا مى90شدند. بيش از رعايت مى

 /8كنند. وقت اي بندرت خوردن غذا را اب سركه اي منك شروع مى% دانشجواين بيان كردند كه هيچ90بيش از 
كنند. ساير مواردى كه به وقت اي بندرت خوردن غذا را اب انم خدا شروع مىدانشجواين بيان كردند كه هيچ 26%

نشينم، و خوردن غذا را خورم، مدت زايدى بر سر سفره مىشدند عبارتند از: غذا را اب دست مىميزان كم رعايت مى
 كنم.اب غذاى سبك شروع مى

 ( .p >0 ,50دارى وجود داشت)ان رعايت آداب غذا خوردن ارتباط معىنتنها بني سن و ميز 

 حبث:

( آهنا خامن بودند. %74سال بوده و اكثر ) 20 /4نتايج كلى پژوهش بيانگر آنست كه ميانگني سن دانشجواين 
 ها را% منونه15 /5% و دانشجواين پزشكى 47 /2%، پرياپزشكى 15%، ماماىي 21 /6دانشجواين پرستارى 

% 3% عملكرد ضعيف و 12% دانشجواين در رده متوسط قرار دارد. 75دادند. امتياز عملكرد تشكيل مى
خورم" و" در عملكرد خوب داشتند. بيشرتين جواب مهيشه به ترتيب مربوط به رعايت موارد" اب دست راست غذا مى

كنم" بود. موارد" را اب سركه شروع مى خورم" و كمرتين آن )صفر درصد( مربوط به" خوردن غذاحالت نشسته غذا مى
درصد موارد  2 /1كشم" نيز تنها در كنم" و" قبل از سري شدن دست از غذا مىخوردن غذا را اب منك شروع مى

 شدند.بصورت مهيشگى رعايت مى

است شود، ميزان عمل به مورد" شروع غذا اب سركه" توسط دانشجواين در حد صفر درصد مهانطور كه مالحظه مى
 موردحال آنكه در تعاليم اسالمى اتكيد فراواىن دراين
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وجود دارد كه از آن مجله حديثى است كه از پيامرب اكرم نقل گرديده است. قال رسول اّلّل صّلى اّلّل و عليه و آله و 
 سّلم: من أكل اخلل قام عليه ملك يستغفر له حىت يفرغ منه.



كند مهچنني در دهد، ملكى برايش استغفار مىخورد ات هنگامى كه به خوردنش ادامه مىفرمود: كسى كه سركه مى
حديث ديگرى از رسول اكرم صّلى اّلّل و عليه و آله و سّلم آمده است: نعم اْلدام اخلل. فرمود: سركه هبرتين خوراك 

 است.

از مواردى است كه در رواايت زايدى به آن سفارش شده است.  توصيه به خوردن منك قبل از غذا خوردن يكى ديگر
شود: در حديث موثق منقول است كه حضرت رسول صّلى اّلّل عليه و آله و از مجله اين رواايت به موارد زير اشاره مى

در طعام  سّلم به حضرت امري املؤمنني عليه الّسالم فرمود: اي على! در اول طعام و آخر طعام منك خبور، كه هركه
ها خوره ابشد. تر آنافتتاح و اختتام به منك كند، خداى تعاىل دفع كند از او هفتاد نوع از انواع بال را كه آسان

 شد.درصد موارد بصورت مهيشگى رعايت مى 2 /1پژوهش حاضر نشان داد اين مورد تنها در 

كشم، بود كه اين مورد نيز تنها در ت از غذا مىيكى ديگر از موارد پرسشنامه، عبارتى اب عنوان قبل از سري شدن دس
% دانشجواين نيز بيان كردند كه اكثر اوقات بعد از سري شدن 70درصد موارد رعايت شده بود. و بيش از  2 /1

كشند. رواايت ذكر شده در اين زمينه حاكى از اين است دست كشيدن از غذا قبل از سري شدن دست از غذا مى
 مهمى در پيشگريى از بيماريهاى خمتلف و چاقى دارد.مطلوب بوده و نقش 

تر تر و كمفرمود: كسى كه خوراكش سبك« قال رسول اّلّل صّلى اّلّل و عليه و آله و سّلم: من قل اءكله قل حسابه.»
تر خواهد بود. متخصصني علوم پزشكى پرهيز از چاقى و است، الجرم حساب و كتابش نيز در روز قيامت سبك

كنند. مهچنني متخصصني علوم تغذيه اعتدال ( در سطح نرمال را توصيه مىBMI( )1ايندكس توده بدن) نگهدارى
دانند و در خوردن و انتخاب مناسب غذا از نظر پروتئني، چرىب، كربوهيدرات، منك و ... را از اصول تغذيه مى

 ني بر قلب وروى در خوردن دانسته كه ابر سنگسرچشمه بسيارى از بيماريها را، زايده
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كند و موجبات بيماريهاى زايدى مثل دايبت، تصلب شرايني، انرساىي كليه، كبد، قلب را دستگاههاى بدن وارد مى
 (.9آورد )فراهم مى

وارشى مانند  تواند از بروز بسيارى از بيماريهاى گگريى: رعايت تعاليم اسالمى در ابب غذا خوردن مىنتيجه
عروقى كه امروزه بيشرتين آمار  -گاسرتيت، زمخهاى گوارشى، چاقى و عوارض انشى از آن مانند بيماريهاى قلىب

اند، پيشگريى كند. آگاه منودن جواانن و نوجواانن از اين آداب و ترغيب آانن به ومري را به خود اختصاص دادهمرگ
تواند نقش مهمى در ارتقاء سالمت هاى عمومى، مىانشگاهها و رسانهعمل به آهنا، از طريق كتب درسى مدارس و د

 و فردى و اجتماعى ايفا منايد.

 منابع:



 (1384ارم، ، انتشارات دار احلديث قم، چاپ چه2و  1رى حممد. احاديث پزشكى، جلد حممدى رى شه -(1) )

 (51، سوره مؤمنون/ قرآن كرمي -(2) )

 (81 و 80صحيح خبارى، ص  -(3) )

 جة البيضاء ىف هتذيب االحياء. پريامون آداب غذا خوردن(حم -(4) )

 .(140طب و درمان. ص  -(5) )

 رى، حممد. منتخب ميزان احلكمه اب ترمجه فارسى. نشر دار احلديث(حممدى رى شه -(6) )

 .(1374لسى حممد ابقر. حلية املتقني، انتشارات هجرت، قم، چاپ هشتم، جم -(7) )

دوم،  ران، چاپهتاب حممدى، بتول كرميى، نشر بشرى، م. تغذيه براى پرستاران. ترمجه حسن ابموىل سا -(8) )
1384). 

، صفحه 1382ستان ، زم57ورز، سال چهارم، مشاره نيا شكوفا. عادات غذاىي در خانواده، جمله هبابقرى -(9) )
40- 38) 
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 كننده به مراكزهدار مراجعوزهافزايش وزن دوران ابردارى در زانن ابردار روزه دار و غري ر  اى ميزانبررسى مقايسه
 1386هبداشىت درماىن وابسته به دانشگاه علوم پزشكى قم سال 

1219، هدى امحرى طهران1218مليحه مهرمنش
 

1221، طوىب كماليان1220ايسر ترباىي
 

 چكيده:

 مقدمه و هدف:

                                                           
 (. هيات علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد قم.1)  1218

Email: m. 6602@ yahoo. com 
 (. عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.2)  1219
 (. عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.3)  1220
 (. كارشناس ارشد علوم قرآنى.4)  1221



بني اداين و علوم پزشكى است. روزه يك فريضه اهلى است كه دستور وجوب آن از  دارى از مجله مباحث مشرتكروزه
طرف خداوند رسيده و بر متامى مسلماانن فرض و الزم گشته است. در اين ميان افراد مسلمان و ابلغ از خوردن و 

واجب نبودن روزه  كنند و اب وجود وضع احكام شرعى مبىن برآشاميدن از طلوع آفتاب ات غروب آفتاب اجتناب مى
كنند. در اين ميان زن براى افراد بيمار، حامله، شريده، مسافر و ... اين افراد اب اشتياق و ميل فردى روزه دارى مى

كه انديشد و از آجناىيعنوان مادر عالوه بر توجه به بعد جسمى جنني خود به تكامل روحى وى مىمسلمان ابردار به
توان اب ذكر خداوند و عمل به اوامر او خويش را تطهري منود، روحى و رواىن است و مى ماه مبارك رمضان ماه تكامل

كنند. وضعيت سالمت مادر بر روى وزن موقع دارى مىرغم واجب نبودن روزه در ابردارى، مادران مبادرت به روزهعلى
شود. هدف از اين حتقيق اب توجه مىتولد نوزاد أتثري مهمى دارد. تغذيه كم و انمناسب مادر ابعث كاهش رشد جنني 

به امهيت افزايش وزن و سالمت مادر در طى دوران ابردارى تعيني و مقايسه ميزان افزايش وزن دوران ابردارى در زانن 
 ماهه دوم و سوم ابردارى بوده است.دار در سهدار و غري روزهابردار روزه

______________________________ 
 دانشگاه آزاد اسالمى واحد قم.(. هيات علمى 1)

 

Email: m. 6602@ yahoo. com 

 (. عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.2)

 (. عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى قم.3)

 (. كارشناس ارشد علوم قرآىن.4)
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 روش كار:

نفر(  21ماهه دوم )دار سهنفر خامن ابردار در دو گروه روزه 42منظور ابشد. بدين پژوهش حاضر از نوع كوهورت مى
نفر( و غري  21ماهه دوم )دار در سهنفر خامن ابردار غري روزه 42نفر( و مهچنني  21ماهه سوم )دار سهو روزه

 جيى اجنام گرفت.گريى به روش تصادىف، تدر نفر( مورد مطالعه قرار گرفتند. منونه 21ماهه سوم )دار در سهروزه

دار( و روز كامل و بيشرت )گروه روزه 21دارى هفته و بيشرت و تعداد روزه 14معيار انتخاب منونه سن حاملگى 
هاى توصيفى و استنباطى و اب روز بود در هنايت به كمك آزمون 5دارى كمرت از نگرفنت روزه اي تعداد روزهاى روزه

 افزارتوسط نرم SPSل گرديد.استفاده از آزمون فيشر جتزيه و حتلي



 نتايج:

درصد بوده است  42 /8ماهه سوم ابردارى روزه گرفتند نسبت افزايش وزن طبيعى در طول ابردارى در زانىن كه در سه
درصد بوده است. و ليكن آزمون آمارى فيشر  47 /6ماهه، دار در اين سهكه اين نسبت در زانن غري روزهدرصورتى

 دار نبوده است.وت از نظر آمارى معىننشان داد اين تفا

مهچنني نتايج نشان داد نسبت افزايش وزن طبيعى در طول ابردارى در زانىن كه در سه ماهه دوم حاملگى روزه گرفتند  
 33 /3دار كه اين نسبت در زانن ابردار روزهطورىكمرت از زانىن بوده است كه در اين دوران روزه نگرفته بودند به

 دار نبوده است.درصد بوده است و ليكن اين تفاوهتا از نظر آمارى معىن 38 /1دار ر زانن غري روزهدرصد و د

 /3ماهه دوم )دار بني نسبت افزايش وزن طبيعى در طول ابردارى در سهآزمون آمارى نشان داد در زانن ابردار روزه
 دارددرصد( ارتباط معىن دارى وجود ن 42 /9ماهه سوم )درصد( و سه 33

 گريى:نتيجه

ماهه دوم و سوم ابردارى اتثريى بر ميزان افزايش وزن در طول ابردارى ندارد. نتايج اين دارى زانن حامله در سهروزه
هاى افطارى و سحرى زانن ابردار و داشنت پژوهش و حتقيقات ديگر نشان داد كه در صورت كامل بودن وعده

 ماهه دوم و سوم ابردارى روزه بگريند.توانند در سهل زانن ابردار مىهاى بدىن متعارف، در صورت متايفعاليت
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 هاى كليدى:واژه

 ماهه دوم و سوم، افزايش وزن در طى ابردارىدارى مادران ابردار در سه، روزه

 مقدمه:

دارى از مجله مباحث مشرتك بني اداين و علوم پزشكى است. روزه يك فريضه اهلى است كه دستور وجوب آن از روزه
طرف خداوند رسيده و بر متامى مسلماانن فرض و الزم گشته است. در اين ميان افراد مسلمان و ابلغ از خوردن و 

 وجود وضع احكام شرعى مبىن بر واجب نبودن روزه كنند و ابآشاميدن از طلوع آفتاب ات غروب آفتاب اجتناب مى
كنند. در اين ميان زن دارى مىبراى افراد بيمار، حامله، شريده، مسافر و ... اين افراد اب اشتياق و ميل فردى روزه

كه انديشد و از آجناىيعنوان مادر عالوه بر توجه به بعد جسمى جنني خود به تكامل روحى وى مىمسلمان ابردار به
توان اب ذكر خداوند و عمل به اوامر او خويش را تطهري منود ماه مبارك رمضان ماه تكامل روحى و رواىن است و مى

كنند. وضعيت سالمت مادر بر روى وزن موقع دارى مىرغم واجب نبودن روزه در ابردارى، مادران مبادرت به روزهعلى



((. هدف از 3، 2، 1شود. ) )اسب مادر ابعث كاهش رشد جنني مىتولد نوزاد اتثري مهمى دارد. تغذيه كم و انمن
اين حتقيق اب توجه به امهيت افزايش وزن و سالمت مادر در طى دوران ابردارى تعيني و مقايسه ميزان افزايش وزن 

 ماهه دوم و سوم ابردارى بوده است.دار در سهدوران ابردارى در زانن ابردار روزه دار و غري روزه

 بررسى:روش 

نفر(  21ماهه دوم )دار سهنفر خامن ابردار در دو گروه روزه 42ابشد. بدين منظور پژوهش حاضر از نوع كوهورت مى
نفر( و غري  21ماهه دوم )دار در سهنفر خامن ابردار غري روزه 42نفر( و مهچنني  21ماهه سوم )دار سهو روزه

گريى به روش تصادىف، تدرجيى اجنام گرفت. معيار لعه قرار گرفتند. منونهنفر( مورد مطا 21ماهه سوم )دار در سهروزه
دار( و نگرفنت روزه روز كامل و بيشرت )گروه روزه 21دارى هفته و بيشرت و تعداد روزه 14انتخاب منونه سن حاملگى 

تنباطى و اب استفاده از هاى توصيفى و اسروز بود در هنايت به كمك آزمون 5دارى كمرت از اي تعداد روزهاى روزه
 افزارتوسط نرم SPSآزمون فيشر جتزيه و حتليل گرديد.
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 نتايج:

 33 /3نتايج نشان داد نسبت افزايش وزن طبيعى در طول ابردارى در زانىن كه در سه ماهه دوم ابردارى روزه گرفتند 
درصد بوده است. اما آزمون  42 /9ماهه سوم ر زانن روزه دار در سهكه اين نسبت ددرصد بوده است درحاىل

دار نبوده است. در حتقيق مصطفوى نيز ميزان افزايش وزن در طول آمارى نشان داد اين تفاوت از نظر آمارى معىن
 (.3دار در سه ماهه دوم و سوم حاملگى اب يكديگر تفاوت نداشته است )ابردارى در زانن روزه

دار بني سن، تعداد حاملگى و تعداد زاميان مادر اب افزايش وزن مادر اى آمارى نشان دادند در زانن ابردار روزههآزمون
 دارى وجود ندارد.در طول ابردارى ارتباط آمارى معىن

دوم  ماههدار نتايج نشان داد نسبت افزايش وزن طبيعى در طول ابردارى در زانىن كه در سهدر زانن ابردار غري روزه
درصد  47 /6ماهه سوم، كه اين نسبت در زانن ابردار در سهدرصد بوده است درحاىل 38 /1حاملگى قرار داشتند 

دار هاى آمارى نشان دادند در زانن ابردار غري روزهدار نبوده است. آزمونبود. و ليكن اين تفاوت از نظر آمارى معىن
اب سن، تعداد زاميان و تعداد حاملگى مادر ارتباط آمارى معىن دارى بني ميزان افزايش وزن مادر در طول ابردارى 

 وجود ندارد.

مهچنني نتايج نشان داد نسبت افزايش وزن طبيعى در طول ابردارى در زانىن كه در سه ماهه دوم حاملگى روزه گرفتند  
 33 /3دار در زانن ابردار روزه كه اين نسبتطورىكمرت از زانىن بوده است كه در اين دوران روزه نگرفته بودند به

دار نبوده است. به درصد بوده است و ليكن اين تفاوهتا از نظر آمارى معىن 38 /1دار درصد و در زانن غري روزه



ماهه دوم ابردارى بر كسب افزايش وزن طبيعى در طى ابردارى اتثريى ندارد. دارى زانن ابردار در سهبيان ديگر روزه
ماهه دوم ابردارى بني سن، تعداد حاملگى مادر و تعداد نشان دادند در زانن ابردار واقع در سه هاى آمارىآزمون

 دارى وجود نداردزاميان مادر اب افزايش وزن مادر در طول ابردارى ارتباط آمارى معىن

 42 /8روزه گرفتند ماهه سوم ابردارى نتايج نشان داد نسبت افزايش وزن طبيعى در طول ابردارى در زانىن كه در سه
درصد بوده است. و ليكن  47 /6ماهه، دار در اين سهكه اين نسبت در زانن غري روزهدرصد بوده است درصورتى

 آزمون آمارى فيشر نشان داد اين تفاوت از
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ماهه سوم در طى ابردارى در زانىن كه در سه دار نبوده است. بعبارت ديگر ميزان افزايش وزن مادرنظر آمارى معىن
روزه بگريند اب زانىن كه در اين دوران روزه نگريند اب يكديگر تفاوت ندارد. مهچنني نتايج نشان داد در زانىن كه 

ماهه سوم حاملگى آهنا اب ماه رمضان مقارن بوده است نسبت افزايش وزن طبيعى در طول ابردارى در زانىن كه زير سه
 27 /2سال سن داشتند  25كه اين نسبت در زانىن كه ابالى درصد بوده است درحاىل 65سال داشتند  25

سال افزايش وزن طبيعى در طول ابردارى بيشرت از زانىن بوده  25درصد بوده است به بيان ديگر در زانن ابردار زير 
. در مادران   p)0 /029دار بوده است )سال داشتند و اين ارتباط از نظر آمارى نيز معىن 25است كه سن ابالى 

(. و ليكن در اين حتقيق مادران كمرت از 4ايبد )سال وزن مادر در طى ابردارى به اندازه كاىف افزايش منى 18كمرت از 
سال بوده است كه  25ات  18سال مادران در سنني  25سال وجود نداشته است بنابراين منظور از مادران زير  18

ابشند لذا ذخاير بدن مادر ابال بوده و موجب افزايش ميزان اضافه وزن طبيعى در راد داراى زاميان كمى مىاكثر اين اف
 گردد.طى ابردارى مى

ماهه سوم ابردارى نسبت افزايش وزن طبيعى در طول ابردارى در هاى پژوهش واقع در سهنتايج نشان داد در منونه
 1درصد بوده است و اين نسبت در زانن كه زاميان بيشرت از  52 /9ند داشت 1زانىن كه تعداد زاميان كمرت از 

درصد بوده است بعبارتى در اين مادران ابردار هرچه تعداد زاميان كمرت بوده احتمال كسب افزايش  12 /5اند داشته
( . ذخاير p -0 /440دار بوده است)وزن طبيعى در طى ابردارى بيشرت بود و اين ارتباط از نظر آمارى نيز معىن

هاى آهنا ابال است و اين امر بدن مادراىن كه تعداد زاميان كمرت از يك دارند بيشرت از مادراىن است كه تعداد زاميان
 گردد كه ميزان افزايش وزن طبيعى در طى ابردارى در اين مادران ابالتر ابشد.منجر مى

ماهه دوم و سوم ابردارى بر افزايش وزن دارى مادر در سهتوان نتيجه گرفت كه روزهحبث: اب توجه به نتايج فوق مى
دار دارى تغذيه هبرتى از مادران غري روزهمادر در طى ابردارى أتثريى ندارد و گاهى اوقات زانن ابردار در زمان روزه

 به تنهاىيگريند براى آماده كردن و خوردن غذا داشتند كه شايد دليل اين امر اين ابشد كه وقىت زانن روزه منى
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كه وقىت زانن روزه بگريند مادر و اطرافيان وى به تغذيه وى هبرت و بيشرت توجه دارند به رغبىت از خود ندارند درحاىل
پرچرىب است و لذا ويژه پر پروتئني و عقيده اوزاتك رژمي غذاىي افراد در موقع افطار و سحرى بسيار پرحمتوى و سنگني به

(. كانينگهام و مهكاران معتقدند كه در زن 2شود )خنوردن انهار اب خوردن زايد مواد غذاىي در اين دو وعده جربان مى
حامله اى كه از هر جهت سامل است اگر قرار ابشد حمدوديت غذاىي منجر به بروز تغيريات واضحى درنتيجه ابردارى 

نويسد روزه گرفنت نژاد مى(. در مهني زمينه اپك4گرسنگى شديد قرار گريد )  شود ابيد در يك وضعيت نزديك به
ابشد و يك حمدوديت غذاىي است كه هر فرد ابلغ موقع افطار و سحر آن را مساوى اب گرسنگى اي سوء تغذيه منى

غروب را كه در  شود و بدين ترتيب تنها مقدار زمان ظهر اتكند و در حقيقت يك وعده انهار مصرف منىجربان مى
ساعت( به عنوان گرسنگى و تشنگى  6ساعت است )متوسط  4 /5ساعت و در زمستان  7 /5اتبستان حدود 

(. بىت و مهكاران اب توجه به امهيت افزايش وزن در طى ابردارى و سالمت مادر 4براى مسلماهنا مطرح گرديده است )
دارى و حاملگى مانند دوران غري يكى بدن در دوران روزهنويسند، تغيريات فيزيولوژ در طى ماه مبارك رمضان مى

ويژه در توانند متام ماه رمضان را بهدارى است و زانن در صورت داشنت سالمت كامل و بدون مشكل خاص مىروزه
زايش دارى مادر بر ميزان اف(. در حتقيقات ديگر نيز مشخص گرديد روزه5ماهه دوم ابردارى به راحىت روزه بگريند )سه

 (.3وزن مادر در طى ابردارى اثرات منفى ندارد )

 پيشنهادها:

روزه يك موهبت بزرگ اهلى است كه اثرات مفيد آن بر سالمت و عافيت جسم و روح و درمان بسيارى از بيماريها 
ك و شود در صورتى كه زانن حامله از سالمىت كامل برخوردار ابشند اب كممشخص شده است. بنابراين پيشنهاد مى

ماهه دوم و سوم ابردارى در ماه مبارك رمضان توانند در سهمشورت تيم هبداشىت و مراقبت كاىف در دوران ابردارى مى
دار بودن اعضاء خانواده شايد متايل زانن ابردار براى پخت و مصرف غذا براى روزه بگريند. مهچنني بدليل روزه

 در اين ماه ابيد از حلاظدار خودشان كم شود لذا زانن ابردار غري روزه
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 تغذيه مورد توجه كاىف و دقيق قرار گريند ات دچار كاهش وزن و عوارض مربوط به آن نشوند.

 منابع:

 .(78قرآن. سوره بقره. آيه  -(1) )

( (2)- 



Oztek, Zafer, Bage, Tulary P. D." Effect of Fasting During Ramadan on 
Compliance with Medical Treatment". Ann. of Saudi medicin. vol 81, No. 

5, 8991 PP: 974- 184. 

يل. شهر اردب دار و غري روزه داراى وضعيت ابردارى در زانن روزهى، فريده. بررسى مقايسهمصطفو  -(3( ) )
 .(1377 انمه كارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشكى ايران، سالاپاين

زد: بنياد يفه روزه. داشت تغذيه در اسالم و فلسنژاد، سيد رضا. اولني دانشگاه و آخرين پيامرب: هباپك -(4) )
 .(1361نژاد، فرهنگى شهيد دكرت اپك

( (5)- 

Betty. R, Sweet R. N. May? s Midwifery Text Book. 21 TH edition, 
Mosby company, 7991. 

) 
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 اتثري مصرف حملول عسل روى اپسخ سلوهلاى دستگاه اميىن و گلوكز خون پسران ورزشكار

1223، دكرت خبتيار ترتيبيان1222ليال جليلى
 

: هرگز از وده استز فرممقدمه: عسل دواىي است كه به تعبري قرآن كرمي شفاخبش انساهناست. رسول اكرم )ص( ني
د و هم پيشگريى اىن دار به درماند كه عسل هم جننورزيد. دانشمندان علوم تغذيه نيز گزارش كردهنوشيدن عسل امتناع 

ظر داروىي عسل نست. از نده اها و گياهان روى زمني بطور ز از بيماريها. چرا كه داراى بسيارى از خواص درماىن گل
ميىن اوى اپسخ سلوهلاى  مصرف حملول ر (. حتقيق حاضر نيز در جستجوى اتثري2هبرت است به صورت حملول درآيد )

ويژه عفونت هبماريها بر بيدهد ورزشكاران در طول متريىن سنگني در برااست. شواهد زايدى وجود دارد كه نشان مى
 غذاىي اثر خاصى د. رژميمناي ترند و ادامه مترينات ممكن است سالمت ورزشكاران را هتديدجمارى فوقاىن تنفسى حساس

ى ند و انرژ سيدان بسيار حساس(. سلوهلاى اميىن نسبت به تعادل اكسيدان و آنىت اك3ستگاه اميىن دارد )بر اجزاى د
 (.4منايند )خود را بيشرت از ذخاير گلوكز خون اتمني مى

 هدف:

                                                           
 (. دانشجوى كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزشى.1)  1222
 (. استاديار دانشگاه اروميه.2)  1223



ترين آنىت هاى خاص عسل )فيه شفاء للناس، سفارش ائمه به مصرف آن ماده مغذى كامل و قوىاب توجه به ويژگى
ان( و اب توجه به نياز جامعه به ارتقاء سالمىت و طب پيشگريى و امهيت سالمت ورزشكاران و اينكه اتكنون اكسيد

حتقيقى در اين زمينه صورت نگرفته است. حتقيق حاضر در جستجوى اتثري مصرف حملول عسل قبل از فعاليت هوازى 
 ابشد.ار و امهيت آن از منظر قرآن مىبيشينه روى اپسخ سلوهلاى دستگاه اميىن و گلوكز خون پسران ورزشك

______________________________ 
 (. دانشجوى كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزشى.1)

 (. استاداير دانشگاه اروميه.2)
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+ -3 /68گني سىن دانشجوى پسر ورزشكار داوطلب سامل اب ميان 27روش شناساىي: آزمودنيها: جامعه آمارى 
طور )ميلى ليرت/ كيلوگرم/ دقيقه( انتخاب و به 49 /11+ -4 /75سال و حد اكثر اكسيژن مصرىف  22 /26

 تصادىف در سه گروه حملول، حملول منا و كنرتل قرار گرفتند.

 نتايج:

مهچنني حملول عسل در   p)-0 /004تر و معنادارتر بود. )ها سريعدر گروه حملول برگشت به حالت اپيه در لكوسيت
 . p)-0 /025گروه حملول، غلظت گلوكز خون را در مرحله ريكاورى در سطح ابالترى حفظ كرده است. )

گريى: نتايج حاضر نشان داد كه مصرف حملول عسل قبل از فعاليت هوازى بيشينه اثر مثبت و محايىت بر حبث و نتيجه
دارد. اين احتمال وجود دارد كه حملول عسل اب حفظ گلوكز خون كه  روى دستگاه اميىن و گلوكز خون پسران ورزشكار

انرژى اصلى سلوهلاى سفيد خون است و اب حفظ تعادل اكسيدان و آنىت اكسيدان و جلوگريى از افزايش 
 هاى آزاد از تغيريات زايد و مهارى اجزاى دستگاه اميىن جلوگريى كند.راديكال

 اين بس كه خدا بگفته، اندر قرآن
 

 آن فيه شفا بود ز هبر انسان

 

 هاى كليدى:واژه

 پسران ورزشكار -دستگاه اميىن -حملول عسل

 مقدمه:



عنوان غذاىي هبشىت هاست و در جاى ديگر از آن بهعسل در اسالم دواىي است كه به تعبري قرآن كرمي شفاخبش انسان
هاى جهان است. حضرت حممد )ص( لذيذترين خوردىنايد شده است. و مهچنني به فرموده حضرت على )ع( از 

دهد. تعبري به شفا به صورت نكره، اشاره به اند: عسل هزار و يك خاصيت دارد و هزار و يك درد را شفا مىفرموده
طور زنده است. امهيت فوق العاده آن است چرا كه عسل داراى بسيارى از خواص درماىن گل و گياهان روى زمني به

(2.) 

عنوان دارو و درمان مورد استفاده قرار گرفته است و حاوى حدود ل اكسري پر ارزشى است كه ساهلاى زايدى بهعس
 ماده مفيد براى انسان است در دنيا هيچ غذاىي به اندازه عسل 80
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دهد و به علت داشنت گلوكز و فروكتوز تشكيل مى% وزن آن را كربوهيدرات 4 /5سرشار از مواد غذاىي نبوده است. 
گردد و به مهني خاطر ابعث توليد انرژى سريع )در اثر سوخنت گلوكز( و انرژى طوالىن )در اثر سوخنت فروكتوز( مى

طور قابل افتد و بهاست عسل بر گلوكز خالص ارجحيت دارد چون قند خون يكباره پس از مصرف عسل اپيني منى
ها است. به مهني خاطر دهد. كه خستگى عامل موثر در آمادگى ابتال به بيمارىستگى را كاهش مىاى خمالحظه

ترين آنىت اكسيدان بوده و قادر است شود. مهچنني عسل قوىاست مصرف آن براى ورزشكاران توصيه مى
 هاى آزاد در بدن را خنثى كند.راديكال

ه پرده از اسرار آن برداشته شده است. آهنا براى عسل خواص و آاثر امروزه در سايه مطالعات دانشمندان علوم تغذي
 انگيزد زيرا هم جنبه درماىن دارد و هم پيشگريى از بيماريها.اند كه اعجاب انسان را بر مىبيشمارى نوشته

ن ترين شخصيت پزشكى آن زمان، خواص شفاخبش عسل را در درماارسطو، جالينوس، بقراط و ابو على سينا بزرگ
هاى خاص عسل مصرف آن براى ورزشكاران توصيه اند. از سوى ديگر، به خاطر ويژگىانواع بيماريها ايدآور شده

 (.2شده است. )

از نظر داروىي عسل هبرت است به صورت حملول مصرف شود. در حتقيق حاضر نيز ما در جستجوى اتثري مصرف آن 
خون هستيم. مترينات منظم و مناسب آاثر قابل توجهى روى به صورت حملول روى اپسخ سلوهلاى اميىن و گلوكز 

 -15 -11( و افزايش استقامت در مقابل عفونت )18 -16 -11 -6 -عملكرد جسماىن و سيستم اميىن بدن )
 -5هاى اميىن دارد )( دارد. وىل گزارش شده كه مترينات شديد و سنگني آاثر منفى روى عملكرد سلول21 -19
اى سنگني درگري هستند، ساس شواهد روزافزون علمى ورزشكاراىن كه در برانمه متريىن و مسابقه(. برا13 -12 -10

هاى خمتلف عملكرد سيستم ( دارند و جنبهURTIهاى تنفسى فوقاىن)هاى راهاستعداد بيشرتى براى ابتال به عفونت
ان ممكن است جلسه مترين بعدى را پيش شوند. ورزشكار اميىن به دنبال فعاليت ورزشى شديد به صورت موقىت خمتل مى

 از ابزگشت به حالت اوليه آغاز كنند اگر اين روند ادامه پيدا كند احتمال دارد برخى
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( گزارش كرد. عدم تواانىي 2004( موجيكا )3عملكردهاى اميىن را سركوب و خطر ابتال به عفونت افزايش ايبد )
ها مترين ت به سطوح اپيه پس از تغيريات افزايشى و كاهشى مداوم در برخى ورزشكاران و آن هم پس از مدتابزگش

 (.3تواند به افت مزمن سيستم اميىن و افزايش خطر بيمارى منجر شود )شديد مى

سنگني و بلندمدت  اختالل در سيستم اميىن ورزشكاران درگري در مترينات سنگني ريشه در عوامل بسيارى دارد. فعاليت
اى بر سيستم اميىن دارند. افزون كنندهاب تغيريات هورموىن و بيو شيمياىي زايدى مهراه است كه برخى از آهنا اتثري تعيني

تواند اتثري منفى فعاليت ورزشى سنگني را دوچندان كند. ورزشكارى كه در حالت ختليه  بر اين تغذيه انمناسب مى
كند هاى متعدد عملكرد اميىن جتربه مىدهد اختالل بيشرتى در شاخصزشى را اجنام مىكربوهيدرات يك فعاليت ور 

هاى (. از طرف ديگر مصرف كربوهيدرات به جلوگريى از ختليه گلواتمني كه يك اسيد آمينه ضرورى در واكنش3)
 (.4كند )اميىن است كمك مى

آشنا، سنگني و طاقت فرسا سبب كاهش ميزان هاى اندهد ورزشمهچنني شواهد زايدى وجود دارد كه نشان مى
هاى فعال بدن مانند هاى آزاد در ابفتهاى آنىت اكسيدان و افزايش راديكالها و آنزمي(، آنىت اكسيدان4) cويتامني
شود و در هنايت ممكن است موجب اسرتس اكسيدايتو و آسيب ابفتهاى بدن شود ( مى20( و عضالت )8خون )

(7.) 

وهلاى اميىن نسبت به تعادل اكسيدان و آنىت اكسيدان بسيار حساسند چون درصد ابالىي از اسيدهاى از طرىف سل
چرب غري اشباع در غشاى سلوىل خود دارند و در عملكرد طبيعى خود )نوتروفيلها و ماكروفاژها( درصد ابالىي از 

 (4كنند. )هاى آزاد را توليد مىراديكال

ساعت فعاليت  4درصد در طى  12و  6هاى بررسى اثر كربوهيدرات اب غلظت (، در2002گابريل و مهكاران )
اند كه مصرف مكمل كربوهيدرات ، گزارش كرده VO 2 maxدرصد 70دوچرخه سوارى مردان استقامىت اب شدت 

هاى طوالىن و شديد، مكانيسم اصلى حفظ گلوكز خون بوده و از تغيريات بيشرت سلوهلاى سفيد در طى فعاليت
 (.17كند )وگريى مىجل
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دقيقه دويدن  90% را بر اپسخ اميىن طى 6(، طى حتقيقى اثر مصرف مكمل كربوهيدرات، گلوكز 2005اسرتائوس )
در زانن ورزشكار مورد بررسى قرار داد و گزارش كرد مصرف مكمل از  VO 2 maxدرصد 70روى نوار گردان اب 

 (.22كند )بيشرت سلوهلاى اميىن جلوگريى مىتغيريات 



ترين آنىت هاى خاص عسل )فيه شفاء للناس، سفارش ائمه به مصرف آن، ماده مغذى كامل و قوىاب توجه به ويژگى
اكسيدان( و مهچنني نياز جامعه به ارتقاى سالمىت و طب پيشگريى و امهيت سالمت ورزشكاران و اينكه اتكنون 

نه صورت نگرفته است. حتقيق حاضر در جستجوى اتثريات مصرف حملول عسل قبل از فعاليت حتقيقى در اين زمي
 ابشد.هوازى بيشينه روى اپسخ سلوهلاى دستگاه اميىن و گلوكز خون پسران ورزشكار و امهيت آن از منظر قرآن مى

 روش حتقيق:

كنرتل اب استفاده از پيش آزمون و پس آزمون منا و  پژوهش حاضر از نوع نيمه جترىب است و اب سه گروه حملول، حملول
 اول و دوم اجنام گرديد.

جامعه آمارى: جامعه آمارى حتقيق را دانشجواين پسر رشته تربيت بدىن دانشگاه اروميه تشكيل دادند كه حد اقل دو 
حد اقل به جلسه و هر جلسه  3اى سال از حتصيل آانن در اين رشته سپرى شده بود و در طى اين مدت نيز هفته

 مدت يك ساعت فعاليت ورزشى منظم را داشتند.

 ها:روش انتخاب منونه

سال و حد اكثر اكسيژن  22 /26+ -3 /68دانشجوى پسر سامل و فعال تربيت بدىن اب ميانگني سىن  27تعداد 
 ميلى ليرت/ 49 /11+ -4 /75مصرىف 

نفرى، حملول،  9بصورت تصادىف ساده در سه گروه كيلوگرم/ دقيقه بطور داوطلبانه در اين پژوهش شركت منودند و 
منا و كنرتل تقسيم شدند. قبل از اجنام مطالعه داوطلبان از حنوه اجنام آزمون و مراحل پژوهش آگاه شدند و مهگى حملول

 داراى پرسشنامه تندرسىت بودند.

 گريى:ها و وسايل اندازهروش

ساعت قبل از  48هاى فعاليت ورزشى و رژمي غذاىي، سعى شد ها، براى پيشگريى از اثر پس از انتخاب آزمودىن
 اجراى آزمون، فعاليت ورزشى متوقف و

 215، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ساعت از آخرين وعده غذاىي آهنا گذشته ابشد. به منظور تعيني مقادير اپيه لكوسيتها و گلوكز سرمى  10 -12
ها در يك طرح دو سو كور حملول منا گرفته شد آزمودىنل از مصرف حملول و حملولگريى خوىن قبل از فعاليت و قبمنونه

سى به ازاى هر  سى 5درصد را به ميزان  12منا را مصرف كردند. آزمودنيهاى گروه حملول و كنرتل حملول عسل و حملول
منا منا به مهان ميزان حملولحملولكيلوگرم از وزن بدن قبل از فعاليت هوازى بيشينه )كوپر( مصرف و آزمودنيهاى گروه 



منا در پيست هاى گروههاى حملول و حملولمنا آزمودىناستفاده كردند و يك ساعت بعد از مصرف حملول اي حملول
ساعت بعد از اجراى تست ورزشى  2استاندارد دوميداىن در تست هوازى بشينه كوپر شركت كردند بالفاصله و 

 گريى خوىن تكرار شد.منونه

،  spssافزارهاى بدست آمده اب استفاده از نرمهاى گروه كنرتل در هيچ برانمه متريىن شركت نكردند. دادهآزمودىن
 وابسته مورد جتزيه و حتليل قرار گرفت. tطرفه و آزمونآمار توصيفى، آزمون حتليل واراينس يك 16نسخه 

ساخت كشور آملان و  sysmex K 0001اه( و تفكيك آهنا بوسيله دستگWBCگريى سلوهلاى سفيد)اندازه
 گريى گلوكز پالمسا اب استفاده از كيت ختصصى كمپاىن اپرس آزمون اب روش فتومرتى اجنام شد.اندازه

گريى )اپيه( تفاوت هاى حتقيق: سلوهلاى سفيد خون )لكوسيتها(: نتايج نشان داد در اولني مرحله اندازهنتايج و ايفته
( . در مقايسه شرايط بالفاصله پس از فعاليت P -0 /302گروه در حالت اپيه وجود نداشت)دارى در بني سه  معىن

 P -0دار و در گروه كنرتل)( معىنP -0 /100منا)( و حملولP -0 /100اب شرايط اپيه تغيريات در گروه حملول)
 P -0در گروه حملول) ساعت پس از فعاليت نسبت به حالت اپيه تغيريات 2دار نبود. مهچنني در ( معىن455/
 2دار نبود. در مقايسه شرايط ( معىنP -0 /621دار و در گروه كنرتل)( معىنP -0 /100منا)( و حملول010/

( و گروه  P -0 /455ساعت پس از فعاليت نسبت به زمان بالفاصله پس از فعاليت تغيريات در گروه حملول منا)
 كنرتل
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 (P- 0/ 750 ) 

 دار بود.( معىنP -0 /400دار نبود وىل در گروه حملول)معىن

دارى بني سه گروه در حالت اپيه وجود گريى تفاوت معىنها: نتايج نشان داد در اولني مرحله اندازهنوتروفيل
ه تغيريات در گروه ( . در مقايسه شرايط بالفاصله پس از امتام فعاليت نسبت به حالت اپيP -0 /925نداشت)

دار نبود. ( معىنP -0 /041دار و در گروه كنرتل)( معىنP -0 /100منا)( و گروه حملولP -0 /100حملول)
- Pمنا)( و گروه حملولP -0 /220ساعت پس از فعاليت نسبت به حالت اپيه تغيريات در گروه حملول) 2مهچنني 

ساعت پس از فعاليت  2( نبود. در مقايسه شرايط P -0 /623دار)دار و در گروه كنرتل معىن( معىن100/ 0
دار نبود ( معىنP -0 /586( و كنرتل)P -0 /069نسبت به زمان بالفاصله پس از فعاليت تغيريات در گروه حملول)

 دار بود.( معىنP -0 /850منا بصورت مرزى)و در گروه حملول



( اما در P -0 /322ى سه گروه در حالت اپيه مشاهده نشد)دارى بني مقادير لنفوسيتهاها: تفاوت معىنلنفوسيت
 Pمنا)( ، حملولP -0 /100مقايسه شرايط بالفاصله پس از فعاليت نسبت به حالت اپيه، تغيريات در گروه حملول)

ساعت پس از فعاليت نسبت به حالت  2دار بود در مقايسه شرايط ( معىنP -0 /400( و گروه كنرتل)100/ 0-
( P -0 /100منا)دار نبود وىل در گروه حملول( معىنP -0 /805( و گروه كنرتل)P -0 /670گروه حملول)اپيه در  

ساعت پس از فعاليت نسبت به بالفاصله پس از فعاليت در هر سه گروه تغيريات  2دار بوده در مقايسه شرايط معىن
 دار بود.معىن

 (P- 0/ 100 ) 

 P -0ها نداشت)دارى بني گروهگريى )اپيه( تفاوت معىندر اولني مرحله اندازه . گلوكز پالمسا: سطوح گلوكز پالمسا
دار ( . در مقايسه شرايط بالفاصله پس از آزمون ورزشى نسبت به حالت اپيه تغيريات در گروه حملول معىن646/

( P -0 /420( و در گروه كنرتل)P -0 /050( . وىل در گروه حملول منا بصورت مرزى)P -0 /911نبود)
 ساعت پس از امتام فعاليت نسبت به حالت اپيه در 2دار بود. مهچنني در مقايسه شرايط معىن
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دار نبود اما در گروه حملول تغيريات ( تغيريات معىنP -0 /182( و گروه كنرتل)P -0 /353منا)گروههاى حملول
 گلوكز در سطح ابالترى قرار داشت.( و غلظت  P -0 /520دار)معىن
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 : مقايسه ميانگني تغيريات متغريهاى حتقيق در زماهناى خمتلف1جدول 
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 : مقايسه ميانگني تغيريات تعداد لكوسيتها در سه گروه آزمودىن در زماهناى خمتلف1شكل 

 : مقايسه ميانگني تغيريات تعداد نوتروفيلهاى خون در سه گروه آزمودىن در زماهناى خمتلف2شكل 
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 : مقايسه ميانگني تغيريات تعداد لنفوسيتهاى خون در سه گروه آزمودىن در زماهناى خمتلف3شكل 

 گروه آزمودىن در زماهناى خمتلف: مقايسه ميانگني تغيريات گلوكز خون در سه  4شكل 

 گريى:حبث و نتيجه



(. اب توجه به 3دهد )امروزه عموما پذيرفته شده است كه كربوهيدرات در دسرتس عملكرد ورزشى را افزايش مى
ها، ورزشكاران بيشرت در معرض خطر ابتال به بيماريهاى عفوىن هاى ورزشى و افزايش سطح رقابتاى شدن رشتهحرفه

 اند ات اب استفاده ازعفونت جمارى فوقاىن تنفسى قرار دارند. پژوهشگران بسيارى سعى كردهبويژه 
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( 3هاى شديد اي طوالىن مدت را بر سيستم اميىن كاهش دهند )اى، أتثريات سوء و منفى فعاليتهاى تغذيهشيوه
دهد تشكيل راديكاهلاى آزاد اضاىف هنگام ورزش سنگني سبب آسيب مىشواهد زايدى نيز وجود دارد كه نشان 

ها و ساير پروتئينهاى سلول و از كار انداخنت آنزمي RNAو DNAتواند منجر به ختريبشود و مىاكسيداتيو مى
وليد هاى ت(. راديكاهلاى آزاد مهچنني اكسيداسيون اسيدهاى چرب را از غشاى سلول تسهيل كرده و واكنش4شود )

هاى آزاد در ديواره كند ميزان ابالى راديكالشود، اجياد مىهاى خمرب را كه موجب آسيب و مرگ سلول مىزجنريه
شود سرخرگها و پالمسا، اكسيداسيون ليپوپروتئني كم چگاىل را افزايش داده و منجر به مسموميت و تشكيل پالك مى

توانند به حيات خود ر زاينبار راديكاهلاى آزاد مقابله كنند، منىهاىي كه اب آاث(. موجودات هوازى بدون مكانيسم4)
ادامه دهند. هنگامى كه توليد راديكاهلاى آزاد زايد است اي زماىن كه دستگاه آنىت اكسيدان بدن توان مقابله خود را از 

ست حميط اسرتس اكسيداتيو ساز، چنني انمهرتازهاىي ممكن ااى اي ورزش سنگني درماندهدست داده، مانند كمبود تغذيه
 (.4را مساعد كند. )

(. بعنوان غذاىي كه 2عنوان يك آنىت اكسيدان قوى كه قادر است راديكاهلاى آزاد در بدن را خنثى كند )عسل به
( به عالوه مصرف  2دهند منبع انرژى خوىب براى ورزشكاران ابشد )بيشرتين مواد آن را كربوهيدرات تشكيل مى

هاى اميىن است كمك كند و تواند به جلوگريى از ختليه گلواتمني كه يك اسيد آمينه ضرورى در واكنشكربوهيدرات مى
اكسيدان بسيار قوى و (. بنابراين مصرف آنكه هم يك آنىت4افت سيستم اميىن پس از فعاليت ورزشى را كمرت منايد )

تواند به هببود عملكرد سيستم اميىن  هوازى مىساز هم منبع كربوهيدراتى است در هنگام مترينات سنگني و درمانده
 كمك كند كه حتقيق حاضر در جستجوى آن و امهيت عسل از منظر قرآن است.

هاىي اب شاخص  شده در اين مطالعات، بيشرت شامل كربوهيدراتهاى كربوهيدراتى استفادهاز سوى ديگر مكمل
ص گاليسميك اپيني مانند عسل در اين حتقيقات مورد هاىي اب شاخگاليسميك ابال بوده و در مقابل كربوهيدرات

 عنواناند. عسل بهبررسى قرار نگرفته
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اش به راحىت و در مدت زمان كواتهى در كربوهيدراتى اب شاخص گاليسميك اپيني به دليل ساختار مولكوىل ساده
اند، در بدن يسميك ابال كه بطور گسرتده در چنني مطالعاتى استفاده شدههاىي اب شاخص گالمقايسه اب كربوهيدرات

جذب شده و از طرف ديگر مصرف اين گروه از كربوهيدراهتا سيستم انسولني را كمرت حتريك كرده و درنتيجه سطوح 



شود كمرت دستخوش عنوان يك عامل مزاحم شناخته مىهاى ورزشى بهانسولني را كه سطوح افزايش ايفته آن در فعاليت
 (.9منايد )تغيريات مى

دار اين نتايج اين پژوهش در مورد اثر حملول بر تعداد لكوسيتها، نوترفيلها و لنفوسيتها نشان داد به رغم افزايش معىن
ر تمتغريها بالفاصله پس از فعاليت در گروههاى حملول و حملول منا، برگشت به حالت اوليه و اپيه در گروه حملول سريع

درصد در  12و  6(، )بررسى اثر مكمل كربوهيدرات 2002دار بود. اين نتايج اب ايفته هاى حتقيقات گابريل )و معىن
(، )بررسى اثر مكمل  2005، اسرتائوس ) V o 2 maxدرصد) 70سوارى اب شدت طى فعاليت دوچرخه

و صادق  V o 2 maxدرصد) 70دقيقه دويدن روى نوار گردان اب شدت  90درصد طى  6كربوهيدرات 
 Vدرصد) 70( )اثر مصرف كربوهيدرات بر واكنش سلوهلاى اميىن در طى يك ساعت ركاب زدن اب شدت 1380)

o 2 max دقيقه فعاليت  90( )اثر مكمل كربوهيدرات در طى 1999شاب )هاى ىبمهسوىي داده و مغاير اب ايفته
 -3 -1درصد قبل از فعاليت هوازى بيشينه( است ) 5لوكز ( )أتثري گ1383در يك پروتكل ويژه فوتبال( و ابراهيم )

17- 22.) 

مهچنني در اين پژوهش در گروه حملول، حملول عسل از تغيريات بيشرت گلوكز خون در هنگام فعاليت و ريكاورى 
اى  هجلوگريى كرد و غلظت گلوكز خون را در مرحله ريكاورى در سطح ابالترى حفظ كرد كه اين نتايج هم اب ايفته

هاى ( مهخواىن دارد و مغاير اب ايفته1380(، صادقى )1999شاب )(، ىب2005(، اسرتائوس )2002گابريل )
 (، است.1383ابراهيم )

 اين بس كه خدا بگفته اندر قرآن
 

 آن فيه شفا بود ز هبر انسان

 

ها و غذاىي، تراكم هورمونتوان به عواملى چون زمان، شدت و مدت فعاليت، رژمي ها را مىعلت اين تفاوت
 ها، تغيريات دماى حميط و رطوبت نسىب، دماى بدن وسيتوكني
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هاى رواىن و حميطى و عوامل ديگرى كه روشن شدن آهنا به حتقيقات بيشرت و جراين خون، آمادگى فرد، اسرتس
 ترى نياز دارد، وابسته است.دقيق

 پيشنهادها:

اب توجه به امهيت مصرف عسل از منظر قرآن و مهچنني نتايج حاصل از اين حتقيق، ورزشكاران به مصرف عسل  -1
 گردند.و حملول آن توصيه مى



 گريد.  ىن اجنامو سن روى دستگاه امي هاى ديگرى مانند پژوهش حاضر اب در نظر گرفنت عوامل جنسىپژوهش -2

 منابع:

ت بيشينه بر تعداد ، بررسى اتثري مصرف مكمل كربوهيدرات قبل از فعالي1383ران اابراهيم، خسرو و مهك -(1) )
 سلوهلاى سفيد و گلوكز و هورمون كورتيزول در دخرتان دانشجوى ورزشكار.(

 (1384رتضى" عسل درماىن" چاپ اول هتران" آييژ م -لى آقاىيع -(2) )

عاليت فبر اپسخ سلوهلاى سيستم اميىن به سه جلسه  مد رضا" اتثري مصرف مكمل كربوهيدراتحم -رامرزىف -(3) )
 ((1384) 9اى ويژه فوتبال" پژوهش در علوم ورزش مشاره دقيقه 90تناوىب شديد 

هاى و واكنش زير رده C، مصرف مكمل كربوهيدرات، ويتامني1381يكبخت، مسعود و مهكاران ن -(4) )
 وازى.(ساز هلنفوسيىت به هنگام فعاليتهاى شديد و درمانده
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 اى از غذاى طيب از منظر قرآن و طبخبش قرآىن برگزيدههاى انرژىميوه

1224زادهزهرا قرّه
 

 چكيده:

حد  استفاده بيش از ىي و ايد غذابدن ما به مواد غذاىي براى رشد، حفظ و ترميم ابفتها نياز دارد. كمبود درايفت موا
شود. گرچه  Aمني ويتاابتواند موجب بروز مشكالت و بيماريهاى خاصى مانند فقر آهن و اي مسموميت مىاز آهنا 

ميلى و راحل تكمهاى بدن شود اما بسيارى از ارگاندوران كودكى مهمرتين دوران رشد جسماىن انسان حمسوب مى
العات و رند ات اب كسب اطن مقطع سىن قادكنند و افراد در ايسالگى طى مى 25ات  15هناىي رشد خود را در سنني 

جواانن اب  است كه رو بسيار مهمفراگريى مسايل، رفتارها و روشهاى صحيح را براى زندگى خود برگزينند. ازاين
ماىن مطلوب را ضعيت جسو  به مانده براى دستياىبفراگريى و آشناىي اب منابع غذاىي سامل و مفيد، آخرين فرصت ابقى

 ميزان زايدى از داشنت سالمىت در ابقى عمر مطمئن شوند. درايبند و به

ها و غذاها را به دهنده انسان و كل موجودات است از دو منبع اصلى زمني و آمسان انواع خوراكىخداوند كه روزى
ه از صورت مهاهنگ، مناسب و به ميزان جانداران طراحى و براى آهنا فراهم كرده است. خداوند انساهنا را به استفاد

                                                           
 (. مربى مهد قرآن حضرت جواد االئمه/ كارشناس بهداشت محيط.1)  1224

Email: zahraghorazadeh@ yahoo. com 



شود كه انسان از خوردن آن غذاهاى طيب دعوت كرده است غذاى طيب به چيزهاى خوراكى اپك و اپكيزه گفته مى
شود كه ممنوعيىت نداشته ابشد اصل اول برد و موافق طبع انسان سامل ابشد، غذاى حالل به غذاىي گفته مىلذت مى

خواهد نه حالل بودن رد، بنابراين حرام بودن چيزى دليل مىدر مهه غذاها حلّيت است و غذاى حرام جنبه استثناىي دا
اى داشته، و درنتيجه هر غذاىي كه آن. اب توجه به مهاهنگى قوانني تشريعى و تكويىن هرچه خدا آفريده حتما فايده

 ممنوعيت آن اب دليل

______________________________ 
 هبداشت حميط.(. مرىب مهد قرآن حضرت جواد االئمه/ كارشناس 1)

 

Email: zahraghorazadeh@ yahoo. com 
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صحيح اثبت نشده، ماداميكه منشأ فساد و زاين و ضررى براى فرد و اجتماع نباشد حالل است. قرآن كرمي اب نزول 
( و بعد 168بقره  -و طيب خبوريد چنني آايتى يك رژمي غذاىي را براى متام بشريت آورده است. )از غذاى حالل

تغذيه از منظر قرآن بسيار غىن است و نگاهى كواته به نقش ارزمشند مواد غذاىي خمتلف در أتمني و حفظ سالمت 
اى بيشرتين نياز دهد از بني انواع گوانگون مواد غذاىي پس از آب، كربوهيدراهتا اي مواد قندى نشاستهانسان نشان مى
كند. اين دسته از مواد غذاىي مهان است كه در غالت، كمى و كيفى در برانمه غذاىي أتمني مى  انساىن را از نظر

عنوان نعم غذاىي مورد توجه و تذكر قرار گرفته است. در قرآن اى وجود داشته و در قرآن بهها و ديگر مواد نشاستهميوه
يك خواص غذاىي درماىن مشخصى داشته و مطبوع خبش خرما، انگور، زيتون، اانر و اجنري كه هر نوع ميوه انرژى 5

آيه در مورد  20هاىي هستند كه متام قسمتهاى آن قابل استفاده است و مجعا ذائقه اكثريت مردم روى زمني بوده ميوه
ها و گياهان ديگرى نيز انمى به ميان آمده است كه ارزمشندى آهنا در سور خمتلف ذكر شده است، در قرآن از رستىن

عنوان جات معمول، مورد نياز و ابب مذاق كل مردم دانسته و در واقع بهها و ميوهتوان در مشار روييدىنرا منىآهنا 
 نعمىت از نعم خاص اهلى براى بشر منظور كرد.

 خرما: -1

هاىي كه در قرآن مورد توجه قرار گرفته و مصرفش به اذن خدا براى بندگان برگزيده و در شرايط حبراىن از مجله ميوه
ابشد. هرچند در قرآن هيچ جا به اسم خاص خرما اشاره نشده وىل اب شده خرما مىعنوان غذا و دارو توصيهشايد به

صريح انم برده شده است. خواص درماىن خرما: آرام خبش و  طورمورد از درخت خرما )خنل( به 20اشتقاق در  4



هاى مقوى، آرد هسته خرما براى شفاى بيمارى -ملني، حمرك قلب، جلوگريى از فراموشى، تنگى نفس )آسم(، مدرّ 
ورم قرنيه و درد چشم و براى زانن ابردار بسيار مفيد است. خوراك حضرت مرمي )ع( هنگامى كه عيسى را زاد مهني 

 خوراند.كه اگر خدا غذاىي هبرت براى او سراغ داشت مهان را به وى مىد درحاىلبو 
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 انگور: -2

اى است مطبوع كه از نظر هبداشىت نيز براى سالمت ابر در آايت قرآن آمده است. انگور ميوه 11اشتقاق  4اب 
ر و خرما بر شري و عسل آن است كه تقلب و تغيريپذيريش دست انسان انسان مطلوب است. از مجله مزاايى انگو 

كننده، امروزه در اش صادق است خواص درماىن: ضدعفوىندرابره «*رِْزقاً َحَسناً » رو بيان قرآن به عنواننيست و ازاين
ودى عوارض رماتيسم، كنند، درمان بيمارى يبوست، هببهاى خمتلف انگور استفاده مىطب درماهناى طبيعى، از رژمي

 گريى از سرطان.آرتريت روماتوئيد، درمان آمنى؛ پيش

 اانر: -3

هاى اانر براى انساهنا مورد استفاده بوده است. اتنن موجود مورد از اانر ايد شده است. متام قسمت 3در آايت قرآن 
 تامينهاى گروههاى خمتلف اانر براى تقويت و استحكام جدار معده مفيد است و وجود ويدر قسمت

B 

افزايد. آب اانر در ، امالح منيزمي و پتاسيم ارزش غذاىي آن را زايد كرده و به مطبوعى و مفرح بودن ميوه آن مى
بيماريهاى دستگاه ادرارى و صفراوى مفيد است قبل از اجياد داروهاى شيمياىي و جديد ضد انگلى از قسمت هاى 

ت داشنت الكالوئيدهاى خمتلف مثل پله تريين در دفع كرم كدو استفاده خمتلف اانر خبصوص پوست ريشه آن به عل
 شد.مى

 زيتون: -4

ابر به صورت تلوُيى از آن انم برده شده است. زيتون، براى تنبلى   1ابر از ميوه و روغن زيتون و  6در آايت قرآن 
ى يك قاشق كند. استفادهعجزه مىهاى تريه مكبد و مرض قند، انفع است. خوردن روغن زيتون، براى ابزكردن رنگ

اندازد. در تقويت اعصاب، در حال انشتا براى دل دردها مفيد و جمارى روده و كبد و كيسه صفرى را به فعاليت مى
سوره تني  1اجنري: در قرآن يكبار در آيه  -5هاى صفراوى و اشتهاآور بودن، مؤثر است. ها، سنگدفع عوارض كليه

هاى طىب اجنري خاصيت قلياىي آن تواند مزيىت براى اين ميوه ابشد. يكى از ويژگىقرار گرفته كه مى ميوه اجنري مورد قسم



تواند در دفع مواد زائد حاصل از متابوليسم غذاهاى گوشىت موثر بوده مانع افزايش اسيد اوريك و اوره در است كه مى
 كندتر مىب را راحتخون شود عالوه بر آن به ترشح صفرا كمك كرده، هضم غذاهاى چر 
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دار پوسىت مثل زگيل و ميخچه  . و شريه اجنري به علت داشنت آنزميى مانند شريه لوزاملعده در درمان عوارض خارش
 كاربرد دارد.

ن ژاپىن را مسلمان  سال پس از نزول قرآن بر قلب پيامرب گرامى اسالم، معجزه آن دانشمندا 1430و اينك بعد از 
كردند در مورد كرد. اعضاى يك گروه پژوهش در ژاپن كه در زمينه فعل و انفعاالت يك پروتئني در مغز فعاليت مى

به دو حمصول زيتون و اجنري رسيدند كه خداوند در قرآن به آهنا قسم خورده است اين ماده تواانىي  « ميثا لونيدز»ماده 
پذير اعتماد به نفس را در انسان برعهده دارد. دستياىب به اين ماده به راحىت امكانكاهش كلسرتول و تقويت قلب و 

آيد و نيست و دانشمندان پس از تالشهاى بسيار درايفتند كه اين ماده تنها از استخالص اجنري و زيتون بدست مى
دهد و اين در حاىل است  را مى زيتون( نتيجه هبرتى 7اجنري و  1) 7در  1آهنا درايفتند ماده بدست آمده به نسبت 

 ابر در قرآن آمده است. 7كه ميوه اجنري تنها يكبار و ميوه زيتون 

 گريى:نتيجه

ابيست به مهت ترين و برترين كتاب آمساىن، مملو از اعجاز علمى انشناخته است كه مىمسلما قرآن بعنوان جامع
. و در آينده در اثر پيشرفت و حتوالت علم هبرت از امروز در دانشمندان و حمققان مسلمان پرده از راز آن برداشته شود

 شود، آنچه در اينجا آورده شده است تنها يك قطره از بيكران علوم هنفته در اين انمه اهلى است.ابره گفته مىاين

 هاى كليدى:واژه

 طيب، ميوه، قرآن، طب

 مقدمه:

هاى نياز دارد. به عالوه، مواد غذاىي انرژى الزم را براى فعاليت بدن ما به مواد غذاىي براى رشد، حفظ و ترميم ابفتها
تواند موجب بروز كنند. كمبود درايفت مواد غذاىي و اي استفاده بيش از حد از آهنا مىحياتى و روزانه ما فراهم مى

راد فقط به اى افشود. وضعيت تغذيه Aمشكالت و بيماريهاى خاصى مانند فقر آهن و اي مسموميت اب ويتامني
اى افراد اي وجود مواد غذاىي در سبد تغذيه خانواده بستگى ندارد بلكه به ميزان قابل توجهى حتت أتثري فرهنگ تغذيه

 ابشد. گرچه دوران كودكى مهمرتين دوران رشد جسماىنها مىخانواده
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 25ات  15هاى بدن مراحل تكميلى و هناىي رشد خود را در سنني نشود اما بسيارى از ارگاانسان حمسوب مى
كنند به عالوه افراد در اين مقطع سىن قادرند ات اب كسب اطالعات و فراگريى مسايل، رفتارها و سالگى طى مى

ب عنوان شيوه زندگى انتخاروشهاى صحيح را براى زندگى خود برگزينند. اغلب آنچه افراد در اين مقطع سىن به
دهد. ماند و سود و زاين آن، ساهلاى ميانساىل و پريى ايشان را حتت أتثري قرار مىكنند ات اپاين عمر اثبت مىمى

مانده براى رو بسيار مهم است كه جواانن اب فراگريى و آشناىي اب منابع غذاىي سامل و مفيد، آخرين فرصت ابقىازاين
 و به ميزان زايدى از داشنت سالمىت در ابقى عمر مطمئن شوند. دستياىب به وضعيت جسماىن مطلوب را درايبند

ها و غذاها را به دهنده انسان و كل موجودات است از دو منبع اصلى زمني و آمسان انواع خوراكىخداوند كه روزى
خلقىت صورت مهاهنگ، مناسب و به ميزان جانداران طراحى و براى آهنا فراهم كرده است. هرچند از نظر تكويىن و 

در كنار حس گرسنگى خداوند احساس سريى را نيز در سازمان وجودى انسان قرار داده و اب مشاركت حواس بيناىي 
تواند عملكردهاى طبيعى حواسش را و چشاىي به درك كيفيت غذا جمهز كرده وىل چون او اب داشنت موهبت اختيار مى

ريعى هم وى را در اين زمينه به اعتدال و اجتناب از افراط و به انهنجارى نيز سوق دهد. لذا از طريق رهنمودهاى تش
دهد ات مراقب كم و كيف مقدار و نوع غذاى مصرفيش توجه به حنوه انتخاب و گزينش حالل و اپكيزه هشدار مى

 ابشد و عوارض حاصله از انتخاب انمناسب و اي خارج از اعتدال را پيشگريى كند.

 روش بررسى:

 اى اجنام شده است.كتاخبانه  اين مطالعه به صورت

خداوند انساهنا را به استفاده از غذاى طيب )اپك و اپكيزه( و حالل دعوت كرده است. طيب آن است كه بيش از 
هاى تواند معيارها و ويژگىقابليت هضم و جذب، طعم و بوى مطبوع داشته ابشد و در واقع اين دو وصف مى

يعىن هرچه قدرت هضم و جذب مناسب نداشته ابشد اي ذائقه و شامه انسان  غذاهاى مورد طبع انسان را بيان كند،
 آن را نپذيرد خوردنش انمطلوب است. و حالل آن است كه ممنوعيىت نداشته ابشد و در نظام اجتماعى و روحى اگر
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ا و حرام بوده، فكر و خاطر انسان را به خود اش انرو چيزى از جهت تعلق، حق ديگرى و غصب ابشد استفاده
 كند.مشغول و مكدر مى

ايد از غذاهاى حالل و اپكيزه كه ما نصيب اى كساىن كه اميان آورده»كنيم: اينك از منظر قرآن آايت را بررسى مى
 «172آيه  -امي خبوريد. سوره بقرهمشا كرده



 «168آيه  -ناول كنيد. سوره بقرهاى مردم از آنچه در زمني است حالل و اپكيزه را ت»

هاى خدا را كه براى بندگان خود آفريده حرام كرده و از خوردن غذاهاى حالل و بگو اى پيامرب چه كسى زينت
 «132آيه  -اپكيزه منع كرده است. سوره اعراف

در چند مرحله اجنام داده قرآن كرمي اب نزول چنني آايتى يك رژمي غذاىي را براى متام بشريت آورده است و اين امر را 
 است:

 (172)بقره/  «اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيِّباِت ما َرزَْقناُكمْ » از غذاى طيب خبوريد -1

 (168)بقره/  «اي أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ممَّا ِِف اْْلَْرِض َحالاًل طَيِّباً » از غذاى طيب و حالل خبوريد -2

 (32)اعراف/  «ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اّللَِّ الَِِّت َأْخرََج لِِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الّرِْزقِ » را بر خود حرامغذاهاى طيب  -3

 (67)حنل/  «َو ِمْن مَثَراِت النَِّخيِل َو اْْلَْعناِب تَ تَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكراً َو رِْزقاً َحَسناً » كندغذاهاى طيب را معرىف مى -4

لُّ هَلُُم الطَّيِّباِت َو ُُيَّرُِم َعَلْيِهُم اخْلَباِئثَ » غذاهاى خبيث را بر انسان حرام كرده است -5  (157)اعراف/  «َو ُيُِ

َم َو حلََْم » مواردى خاص از غذاهاى خبيث و حرام را انم برده و حترمي كرده است -6 ا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َو الدَّ ِإمنَّ
 (173)بقره/  ...«زِيِر اخْلِنْ 

 حبث:

 نگاهى به رژمي غذاىي قرآن از ديدگاه علم امروز:

كنيم، داراى مقادير خمتلفى از مواد غذاىي هيدرات كربن، چرىب، پروتئني، ويتامني و هريك از غذاهاىي كه ما مصرف مى
 مواد معدىن هستند. اما نسبت اين مواد، در غذاهاى خمتلف ابهم

 232، ص: 4قرآن و طب، ججمموعه مقاالت 

رو غذاهاى خمتلف بسته به اينكه كداميك از مواد غذاىي را دارا هستند، نقش خود را در أتمني متفاوت است ازاين
 كنند.انرژى، رشد و حفظ سالمت بدن ايفا مى

روزانه ما دارا هيدراهتاى كربن مهمرتين منابع أتمني انرژى بدن ما هستند و ابالترين درصد را در جمموع غذاهاى 
 ترين منابع غذاىي هيدرات كربن هستند.شدههستند. انن و غالت، از شناخته



ها مسئول رشد و حفظ ساختار بدن ما هستند، چون بدن قادر به ساخت برخى از انواع اسيدهاى آمينه پروتئني
ترين منابع پروتئيىن شدهفيد شناختهنيست الزم است آهنا را از طريق مواد غذاىي پروتئيىن درايفت كند. گوشت قرمز و س

 هستند.

كننده روند و نقش مهمى را در أتمني انرژى بدن دارند و تنها منبع أتمنيچربيها در ساختمان غشاء سلوهلا به كار مى
 ترين منابع چرىب هستند.شدهويتامينهاى حملول در چرىب هستند روغن و كره شناخته

ابشد. مقدار مورد نياز آن براى براى برقرارى مسريهاى سوخت و ساز بدن ضرورى مىوجود ويتامينها و مواد معدىن 
( و  Cبدن اندك است اما براى بدن كامال ضرورى و غري قابل حذف است. ويتامينها به دو دسته حملول در آب

 شوند.تقسيم مى Eو) D( وAو حملول در چرىب Bگروه)

گروه    -2گروه انن و غالت   -1شوند: بندى مىاصلى غذاىي طبقه گروه  5براى سهولت كار، انواع غذاها در 
گروه متفرقه )شامل   -5ها ها و سبزىگروه ميوه  -4گروه شري و لبنيات   -3مرغ، حبوابت و مغزها گوشت، ختم

دارند، از ها(. غذاهاىي كه داخل يك گروه قرار ها و نوشيدىنها، شريينيها، مواد قندى و ترشيها، شورها و چاشىنچرىب
توان گفت در صورت لزوم آهنا را جايگزين يكديگر منود اما هيچ كدام از ارزش غذاىي تقريبا مشاهبى برخوردارند و مى

توان جايگزين يكديگر كرد. و براى أتمني سالمت كامل، بدن ما به متام اين گروهها نياز دارد و اين گروهها را منى
 ا از بقيه مهمرت است.توان گفت كدام يك از اين گروههمنى
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گريد. در گروه اول خداوند برده كه هركدام در يك گروه از اين هرم غذاىي قرار مىدر قرآن خداوند از بعضى غذاها انم
( 143 -144( و ...، در گروه دوم از گوشت )انعام 141( و درختان داربسىت )انعام 48و  47از گندم )يوسف 

(، شري 233( و ... و در گروه سوم شري مادر )بقره 61( عدس )بقره 96(، ماهى )مائده 118 -119)اانعام 
( 99( اانر )انعام 99(، انگور )انعام 141( و ... و در گروه چهارم خرما )انعام 66حيواانت حالل گوشت )حنل 

( و ... و از گروه 28( سبزى )عبس 61( پياز )بقره 61 ( سري )بقره61( خيار )بقره 1( اجنري )تني 99زيتون )انعام 
( و ... انم برده است. بعد تغذيه از منظر قرآن بسيار غىن است و 48( آب )فرقان 68 -69پنجم به عسل )حنل 

دهد از بني انواع گوانگون نگاهى كواته به نقش ارزمشند مواد غذاىي خمتلف در أتمني و حفظ سالمت انسان نشان مى
اى بيشرتين نياز انساىن را از نظر كمى و كيفى در برانمه غذاىي پس از آب، كربوهيدراهتا اي مواد قندى نشاسته مواد

اى وجود داشته و ها و ديگر مواد نشاستهكند. اين دسته از مواد غذاىي مهان است كه در غالت، ميوهغذاىي أتمني مى
ها قائل شده بيشرت از رار گرفته است. امهيىت كه اسالم براى ميوهدر قرآن به عنوان نعم غذاىي مورد توجه و تذكر ق

ها را برده و آهنا را دليل بر عظمت آفريدگار بسيارى از غذاهاست، در قرآن آايت زايدى است كه بطور عموم انم ميوه
، انگور، زيتون، خبش خرمانوع ميوه انرژى 5قرار داده، و در بعضى آايت از ميوه مشخصى انم برده است. در قرآن 

اانر و اجنري كه هريك خواص غذاىي درماىن مشخصى داشته و مطبوع ذائقه اكثريت مردم روى زمني بوده ميوه هاىي 



آيه در مورد ارزمشندى آهنا در سور خمتلف ذكر شده  20هستند كه متام قسمتهاى آن قابل استفاده است و مجعا 
ها و توان در مشار روييدىننيز انمى به ميان آمده است كه آهنا را منىها و گياهان ديگرى است، در قرآن از رستىن

عنوان نعمىت از نعم خاص اهلى براى بشر جات معمول، مورد نياز و ابب مذاق كل مردم دانسته و در واقع بهميوه
 منظور كرد.

 خرما: -1

ا براى بندگان برگزيده و در شرايط حبراىن هاىي كه در قرآن مورد توجه قرار گرفته و مصرفش به اذن خداز مجله ميوه
 ابشدشده خرما مىعنوان غذا و دارو توصيهشايد به
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مورد از درخت خرما )خنل(  20اشتقاق در  4. هرچند در قرآن هيچ جا به اسم خاص خرما اشاره نشده وىل اب 
درماىن خرما: آرام خبش و ملني، حمرك قلب، جلوگريى از فراموشى، تنگى طور صريح انم برده شده است. خواص به

هاى ورم قرنيه و درد چشم و براى زانن ابردار بسيار مقوى، آرد هسته خرما براى شفاى بيمارى -نفس )آسم(، مّدر
 براى او سراغ كه اگر خدا غذاىي هبرتمفيد است. خوراك حضرت مرمي )ع( هنگامى كه عيسى را زاد مهني بود درحاىل

 خوراند.داشت مهان را به وى مى

گرم خرما آب، مواد قندى، مواد پروتئيىن، مواد چرىب، امالح )منيزمي، پتاسيم،    100خواص غذاىي خرما: در هر 
 كمپلكس متناسب اب انواع خمتلف آن وجود دارد.  B ,E ,C ,D ,Aهاىكلسيم، فسفر و گوگرد(، سدمي و ويتامني

 انگور: -2

اى است مطبوع كه از نظر هبداشىت نيز براى سالمت ابر در آايت قرآن آمده است. انگور ميوه 11اشتقاق  4اب 
انسان مطلوب است. از مجله مزاايى انگور و خرما بر شري و عسل آن است كه تقلب و تغيريپذيريش دست انسان 

كننده، امروزه در اش صادق است خواص درماىن: ضدعفوىندرابره «*رِْزقاً َحَسناً » رو بيان قرآن به عنواننيست و ازاين
كنند، درمان بيمارى يبوست، هببودى عوارض رماتيسم، هاى خمتلف انگور استفاده مىطب درماهناى طبيعى، از رژمي

 گريى از سرطان.آرتريت روماتوئيد، درمان آمنى؛ پيش

مواد قندى ازته و  -درصد 80ات  70گرم ميوه انگور آب   100طور ميانگني ميزان مواد و عناصر خمتلف در هر به
واترهاى خمتلف كه بوى آب انگور از  Cو Bهاىمواد معدىن انگور شامل كلسيم، آهن، منگنز، سيليس و ويتامني

 ابشد.آهناست. و مهچنني داراى مقدار زايدى مواد چرىب آلبومني و اتنن مى

 اانر: -3



هاى اانر براى انساهنا مورد استفاده بوده است. اتنن موجود ر ايد شده است. متام قسمتمورد از اان 3در آايت قرآن 
، امالح  Bهاى خمتلف اانر براى تقويت و استحكام جدار معده مفيد است و وجود ويتامينهاى گروهدر قسمت

افزايد. آب اانر در بيماريهاى منيزييوم و پتاسيم ارزش غذاىي آن را زايد كرده و به مطبوعى و مفرح بودن ميوه آن مى
 دستگاه
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ادرارى و صفراوى مفيد است قبل از اجياد داروهاى شيمياىي و جديد ضد انگلى از قسمت هاى خمتلف اانر خبصوص 
شد. ارزش انرژى ميوه مىپوست ريشه آن به علت داشنت الكالوئيدهاى خمتلف مثل پله تريين در دفع كرم كدو استفاده 

درصد مواد قندى اب منبعى سرشار از سدمي و مقدار زايدى ريبوفالوين، تيامني،  15درصد است كه شامل  65اانر 
 نيالني، ويتامني ث، كلسيم و فسفر است.

 زيتون: -4

زيتون، براى تنبلى   ابر به صورت تلوُيى از آن انم برده شده است. 1ابر از ميوه و روغن زيتون و  6در آايت قرآن 
ى يك قاشق كند. استفادههاى تريه معجزه مىكبد و مرض قند، انفع است. خوردن روغن زيتون، براى ابزكردن رنگ

اندازد. تقويت اعصاب، دفع در حال انشتا براى دل دردها مفيد و جمارى روده و كبد و كيسه صفرى را به فعاليت مى
اشتهاآور بودن، مؤثر است. تركيبات غذاىي زيتون شامل آب، مواد ازته، مواد هاى صفراوى و ها، سنگعوارض كليه

رود. زيتون داراى است كه اب پخنت هم از بني منى Aچرب، سلولز و خاكسرت است. روغن اتزه زيتون داراى ويتامني
 Cو Dو Aويتامينهاى امالح معدىن زايدى مانند فسفر، پتاسيم، گوگرد، منيزيوم، كلسيم، آهن و منگنز و سرشار از

 و مواد روغىن خيلى مغذى است.

 اجنري: -5

تواند مزيىت براى اين ميوه ابشد. يكى از سوره تني ميوه اجنري مورد قسم قرار گرفته كه مى 1در قرآن يكبار در آيه 
غذاهاى گوشىت موثر تواند در دفع مواد زائد حاصل از متابوليسم هاى طىب اجنري خاصيت قلياىي آن است كه مىويژگى

بوده مانع افزايش اسيد اوريك و اوره در خون شود عالوه بر آن به ترشح صفرا كمك كرده، هضم غذاهاى چرب را 
دار پوسىت مثل زگيل كند. و شريه اجنري به علت داشنت آنزميى مانند شريه لوزاملعده در درمان عوارض خارشتر مىراحت

شود كه ارزش غذاىي خشك آن دو برابر است. صورت اتزه و خشك مصرف مىو ميخچه كاربرد دارد. اجنري به 
تركيبات غذاىي اجنري شامل: آب، مواد ازته، مواد چرب، مواد قندى، سلولز و خاكسرت است. اجنري سرشار از ويتامني 

 ابشد.و قند است. و داراى مواد ازته، چرىب، آهن، برم، منگنز و آهك )كلسيم( مى Cو Bو Aهاى

 236، ص: 4موعه مقاالت قرآن و طب، ججم



سال پس از نزول قرآن بر قلب پيامرب گرامى اسالم، معجزه آن دانشمندان ژاپىن را مسلمان   1430و اينك بعد از 
كردند، از درايفت كرد. اعضاى يك گروه پژوهش در ژاپن كه در زمينه فعل و انفعاالت يك پروتئني در مغز فعاليت مى

زده شده و به اسالم  پزشك مسلمان دكرت ابراهيم خليفه كه اب استناد به قرآن هتيه شده بود، شگفتنتيجه حتقيقات 
كه در مغز انسان و حيوان « ميثا لونيدز»گرويدند. به نوشته روزانمه اجلزاير اعضاى اين گروه پژوهشى در مورد ماده 

قرآن به آهنا قسم خورده است اين ماده تواانىي كاهش  شود به دو حمصول زيتون و اجنري رسيدند كه خداوند در توليد مى
سالگى  35ات  15كلسرتول و تقويت قلب و اعتماد به نفس را در انسان برعهده دارد. مغز انسان به تدريج از سن 

شود، دستياىب به اين ماده به سالگى متوقف مى 60ايبد و ات كند و سپس توليد آن كاهش مىتوليد آن را آغاز مى
پذير نيست و دانشمندان پس از تالشهاى بسيار درايفتند كه اين ماده تنها از استخالص اجنري و زيتون ىت امكانراح

َو التِّنِي َو الزَّيْ ُتوِن َو ُطوِر ِسيِننَي َو هَذا اْلَبَلِد اْْلَِمنِي، َلَقْد َخَلْقَنا » كه خداوند در قرآن گفتهآيد درحاىلبدست مى
ْنساَن ِف أَ  كنند دانشمندان در ادامه درايفتند بدون خملوط كردن اجنري و زيتون چيزى را كه جستجو مى «ْحَسِن تَ ْقِومٍي.اْْلِ

دهد و زيتون( نتيجه هبرتى را مى 7اجنري و  1) 7در  1آمده به نسبت پذير نيست. و آهنا درايفتند ماده بدستامكان
 ابر در قرآن آمده است. 7ه زيتون اين در حاىل است كه ميوه اجنري تنها يكبار و ميو 

 گريى:نتيجه

تنها ديىن كه اب علوم امروز سازگار است دين مبني اسالم و تنها كتاىب كه شامل هبرتين دستورات است قرآن كرمي 
ترين ادوار اتريخ براى هدايت بشر فرستاده شده است و حقانيت ابشد كه توسط حضرت حممد )ص( در اتريكمى

شود. اسالم داراى دستورات الزم و كاىف براى مجيع امور زندگى است و اجراى قوانني روز روشنرت مىسخنش روز به 
ترين و برترين كتاب آمساىن، مملو از اعجاز كند. مسلما قرآن بعنوان جامعآن سعادت بشر را در دو جهان أتمني مى

ان پرده از راز آن برداشته شود. و در آينده ابيست به مهت دانشمندان و حمققان مسلمعلمى انشناخته است كه مى
 در اثر پيشرفت و حتوالت علم
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شود، آنچه در اينجا آورده شده است تنها يك قطره از بيكران علوم هنفته در اين انمه ابره گفته مىهبرت از امروز در اين
 اهلى است.

هاى مهد قرآن حضرت جواد االئمه تشكر و من سلطان كوچكى مسئول آموزش شكوفهدر اپاين از زمحات سركار خا
 گردد.قدرداىن مى

 منابع:

 (1383اى مهدى، انتشارات اهلادى، قرآن جميد، ترمجه اهلى قمشه -(1) )



 (1380ني، ىن حممد على. پژوهشى در اعجاز علمى قرآن جلد دوم، انتشارات كتاب مبرضاىي اصفها -(2) )

 (1377ورى حممد رضا، تغذيه در قرآن، انتشارات واقفى، ن -(3)) 

راى بزش سالمت فر شهرام ... )و ديگران(، بسيجى الگوى زندگى سامل راهنماى آمو توكلى رضا، رفيعى -(4) )
 (1384ها و اپيگاههاى نريوى مقاومت بسيج، انتشارات تنديس مربيان امداد و هبداشت حوزه

 (1361ى در اسالم، انتشارات مبني، ين، هبداشت اجتماعنصريى صدر الد -(5) )

 (1381ى انصر، تفسري جوان جلد اول، انتشارات دار الكتاب االسالميه، مكارم شرياز  -(6) )

 (1362دارو، انتشارات نسل جوان، جلد دوم، م پزشك ىبامني امحد، اسال -(7) )

 (1343شارات اشرىف، ها، انتپهر خراساىن امحد، فرهنگ خواص خوراكىس -(8) )

 (1387، دى 98رزشى، مشاره و  -جتماعىا -انمه فرهنگىفتهاتفاق نو، ه حبريىن على، -(9) )
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 دارى بر سالمىتأتثريات روزه

1226، حسن مظفرى خسروى1225على ميالىن بناب
 

1227زاده مشسى اانرمهديه حسني
 

 مقدمه و هدف:

آن توصيه  يحيت بهو مس طور اكيد در برخى از اداين مانند اسالم، يهوديتى از اعماىل است كه بهدارى يكروزه
ز دارى بر جسم نيهوايد روز فدارى بر جان به هاى ديىن اسالم مهواره در كنار اشاره به فوايد روزهشده است. در آموزه

ه بدارى را براى نيل اى ويژه، روزهگونهوجود دارند، بهاشاره شده است و در قرآن و احاديث متواترى كه در اين زمينه 
 كنند.سالمىت جسم و روح توصيه مى

                                                           
 ر تغذيه، دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى شهيد صدوقى يزد.(. دانشجو مقطع كارشناسى ارشد علوم بهداشتى د1)  1225

Email: alimilanibonab@ gmail. com 
 (. دكتراى تخصصى تغذيه، دانشيار دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى شهيد صدوقى يزد.2)  1226
 نشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى شهيد صدوقى يزد.( س. دانشجو مقطع كارشناسى ارشد علوم بهداشتى در تغذيه، دا3)  1227



تواند اب اجياد آرامشى خاص، بر جوانب خمتلف فيزيولوژيكى بدن أتثري گذاشته و از بروز بسيارى از دارى مىروزه
 برمي جلوگريى به عمل آورد.( انم مىPsychosomaticتىن)عنوان اختالالت رواناختالالتى كه امروزه ما از آهنا به

دارى در اب توجه به مشرتك بودن اين تكليف ديىن در برخى از مكاتب ديىن، حتقيقات بسيارى در خصوص فوايد روزه
سراسر جهان اجنام شده است. در اين مطالعه سعى شده است كه نتايج حاصل از اين حتقيقات به صورت كلى مورد 

 بررسى قرار گريد.

 روش بررسى:

هاى ابليىن مورد بررسى قرار  مطالعه مقطعى، مورد شاهدى، مهگروهى و كارآزماىي 45در اين مطالعه نتايج حاصل از 
گردد و اتكنون مطالعات زايدى در اين ابز مى 1928شده در اين خصوص به سال گرفتند. اولني مطالعه ثبت

 اند.خصوص اجنام پذيرفته

______________________________ 
(. دانشجو مقطع كارشناسى ارشد علوم هبداشىت در تغذيه، دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن 1)

 شهيد صدوقى يزد.

 

Email: alimilanibonab@ gmail. com 

 د صدوقى يزد.(. دكرتاى ختصصى تغذيه، دانشيار دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن شهي2)

( س. دانشجو مقطع كارشناسى ارشد علوم هبداشىت در تغذيه، دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن 3)
 شهيد صدوقى يزد.
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 نتايج:

داران بود. در وزهدارى بر سطح سالمىت ر در اكثر قريب به اتفاق مطالعات، نتايج حاصله حاكى از نقش مثبت روزه
مندى از الگوهاى غذاىي صحيح و رعايت تعادل، تنوع و تناسب در درايفت مواد غذاىي در كنار مواردى كه هبره

دارى را عنوان شد. موارد ضد و نقيضى كه مضرات روزهدارى مشاهده مىشد، نتايج هبرتى از روزهدارى ديده مىروزه
اى مناسىب معى اختصاص داشتند كه به حلاظ اكولوژيكى از وضعيت تغذيهكردند، عموما به مطالعات در جوامى



هاى غذاىي غرىب در آهنا رو به گسرتش است و به حلاظ اميىن غذاىي و برخوردار نبوده و شيوه زندگى و استفاده از رژمي
 املللى قرار داشتند.هاى بنيهاى اپيني ترازبندىحميطى در ردهشرايط زيست

هاى خون، ارتقاء عملكرد سيستم دارى در هببود مناى چرىبتايج حاصل از مطالعات حاكى از نقش روزهطور كلى نبه
زداىي در بدن، افزايش اميد به زندگى، كاهش خطر ابتال به بيماريهاى قلىب و عروقى و اميىن، هببود فرآيندهاى سم

در مطالعات سلوىل، كمك به  RNAو DNAها، كفايت و دقت بيشرت در مراحل مهانندسازى و رونويسىسرطان
، چاقى، پرفشارى خون، دردهاى مزمن شكمى، التهاب كولون، ازوفاژيت، يبوست، نفخ، 2درمان دايبت نوع 

 بيماريهاى خود اميىن، بيماريهاى پوسىت، آرتريت، آلرژى، بيماريهاى كبدى، تصلب شرايني، آسم و ديفرتى بودند.

 گريى:حبث و نتيجه

شده، عمل به اين تكليف اهلى زمينه را براى ارتقاء هرچه بيشرت سالمىت در سطح فردى و طالب گفتهاب توجه به م
مندى از الگوهاى غذاىي صحيح در طول ماههاى ديگر سال و مهچنني اجتماعى فرآهم خواهد آورد. در اين ميان هبره

 دار خواهد كرد.در حني ماه رمضان فوايد هبرتى را عايد روزه

 هاى كليدى:واژه

 دارى، سالمىت، بيماريهاى مزمنروزه

 مقدمه:

طور اكيد در برخى از اداين مانند اسالم، يهوديت و مسيحيت به آن توصيه دارى يكى از اعماىل است كه بهروزه
ى بر جسم نيز دار دارى بر جان به فوايد روزههاى ديىن اسالم مهواره در كنار اشاره به فوايد روزهشده است. در آموزه

 اشاره شده است و در

 240، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

دارى را براى نيل به سالمىت جسم و روحى اى ويژه، روزهگونهقرآن و احاديث متواترى كه در اين زمينه وجود دارند، به
 كنند.توصيه مى

ژيكى بدن أتثري گذاشته و از بروز بسيارى از تواند اب اجياد آرامشى خاص، بر جوانب خمتلف فيزيولو دارى مىروزه
برمي جلوگريى به عمل آورد ( انم مىPsychosomaticتىن)عنوان اختالالت رواناختالالتى كه امروزه ما از آهنا به

شده و الگوى أتمني دارى بدن به حلاظ چرخه أتمني انرژى مورد نياز وارد مرحله نيمه گرسنگى(. در طى روزه2، 1)
توان  شود. به طور كلى مىريز حاصل مىايبد. عالوه بر اين تغيرياتى نيز در سطح هورموهناى درونآن تغيري مى انرژى



شود. چيزى كه در اين ميان دارى الزاما تغيري چنداىن در ميزان كالرى درايفىت روزانه حاصل منىگفت كه در طى روزه
دارى گونه تصور كرد كه روزهتوان اينرو منىذى است. ازاينبيشرت شامل تغيري است، فواصل بني درايفت مواد مغ

دارى رعايت شوند، تواند منجر به بروز سوء تغذيه شود. به عبارتى ديگر اگر الگوهاى غذاىي مناسىب در دوران روزهمى
 (.6، 5، 4، 3احتمال ابتال به سوء تغذيه كم خواهد بود )

دارى در ر برخى از مكاتب ديىن، حتقيقات بسيارى در خصوص فوايد روزهاب توجه به مشرتك بودن اين تكليف ديىن د
سراسر جهان اجنام شده است. در اين مطالعه سعى شده است كه نتايج حاصل از اين حتقيقات به صورت كلى مورد 

 بررسى قرار گريد.

 روش بررسى:

هاى ابليىن مورد بررسى قرار  كارآزماىي  مطالعه مقطعى، مورد شاهدى، مهگروهى و 45در اين مطالعه نتايج حاصل از 
گردد و اتكنون مطالعات زايدى در اين ابز مى 1928شده در اين خصوص به سال گرفتند. اولني مطالعه ثبت

 اند.خصوص اجنام پذيرفته

ات گردد و ابز مى 1928دارى بر سالمت انسان به سال توان گفت كه مطالعات مدون بر روى أتثري روزهنتايج: مى
تر از اين اتريخ در هاى بسيارى در اين زمينه بدست آمده است. البته الزم به ذكر است كه بسيار پيشبه امروز ايفته

طب سنىت چني نيز برخى از اطبا به منظور درمان برخى از بيماريها امساك از خوردن غذا به مانند آنچه كه در 
 (. به حلاظ فيزيولوژيكى و بيوشيمياىي بدن هنگامى به2، 1اند )كردهشود را توصيه مىدارى ديده مىروزه
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شود كه از ذخاير انرژى خود براى أتمني نيازهاى وابسته به انرژى خود هبره بگريد. اين دارى مىطور واقعى وارد فاز روزه
كند و هنوز شروع به خود براى أتمني انرژى استفاده مىشرايط ات زماىن كه بدن از ذخاير كربوهيدراتى و چرىب 

(. در حقيقت اب شروع استفاده بدن از 46، 9، 8، 7ايبد )گريى از ذخاير پروتئيىن خود نكرده است ادامه مىهبره
 شده و به فاز گرسنگى وارد شده است كه در اين حالت ابفت ساختماىندارى خارجذخاير پروتئيىن بدن از فاز روزه

ها، دارى و پس از امتام ذخاير گليكوژىن كبد و ماهيچهگريد. به هنگام روزهبدن براى أتمني انرژى مورد استفاده قرار مى
شوند وارد كبد شده و به اجسام  كند و اسيدهاى چرىب كه به اين ترتيب آزاد مىابفت چرىب شروع به جتزيه شدن مى

(. الزم 39، 11، 12، 10ستيك و اسيد بتا هيدروكسى بوتريات هستند )شوند كه عموما اسيد استواكتوىن تبديل مى
به ذكر است كه هرچه درايفت منابع انرژى كمرت ابشد به مهان ميزان اين آزاد سازى اسيدهاى چرب نيز بيشرت خواهد 

طور كلى دهد. بهبود و اجسام كتوىن بيشرتى متعاقبا توليد خواهند شد كه اين وضعيت بدن را در فاز كتوزيس قرار مى
شود و ميزان كالرى درايفىت در چنني شرايطى ات حدود دارى سوء تغذيه ديده منىگونه بيان كرد كه در روزهتوان اينمى

 (.45(، )42(، )40(، )18(، )17(، )16(، )15(، )14(، )13تر است )شده اپينيبسيار كمى از حد توصيه



شود. اب توجه به اينكه سطح اين هورمون ري در سطح انسولني خون مشاهده مىبه حلاظ تغيريات هورموىن، بيشرتين تغي
دارى اب توجه به اينكه فاصله درايفت غذا افزايش ايفته است، ايبد، در حني روزهاب ورود قند به جراين خون افزايش مى

رود، اب مشار مى( بهFat Sparingشود. انسولني كه هورمون نگهدارنده چرىب)افزايش سطح انسولني كمرت ديده مى
تواند مهار عملكرد ليپاز حساس به هورمون در سلوهلاى چرىب و تسهيل ورود گلوكز به آن، به ميزان قابل توجهى مى

را اجياد   Androidويژه در انحيه شكمى را افزايش دهد و چاقى سيىب شكل ايذخريه چرىب در سلوهلاى چرىب به
تواند ذخريه چرىب در بدن را كنرتل كند. نسولني در خون، به ميزان قابل توجهى مىكند. بنابراين كنرتل نوساانت ا

 تواند منجر به افزايش حساسيت سلوهلا بهرسد كه كنرتل نوساانت انسولني مىعالوه بر اين به نظر مى
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(، 21(، )20(، )19كاهش ايبد )  2، زمينه بروز دايبت نوع انسولني شده و از اين طريق اب كنرتل هايپرانسولينمى
(22( ،)23( ،)24( ،)41( ،)43( ،)44.) 

داران بود. در دارى بر سطح سالمىت روزهدر اكثر قريب به اتفاق مطالعات، نتايج حاصله حاكى از نقش مثبت روزه
تناسب در درايفت مواد غذاىي در كنار مندى از الگوهاى غذاىي صحيح و رعايت تعادل، تنوع و مواردى كه هبره

دارى را عنوان شد. موارد ضد و نقيضى كه مضرات روزهدارى مشاهده مىشد، نتايج هبرتى از روزهدارى ديده مىروزه
اى مناسىب كردند، عموما به مطالعات در جوامعى اختصاص داشتند كه به حلاظ اكولوژيكى از وضعيت تغذيهمى

هاى غذاىي غرىب در آهنا رو به گسرتش است و به حلاظ اميىن غذاىي و يوه زندگى و استفاده از رژميبرخوردار نبوده و ش
 (.25(، )15املللى قرار داشتند )هاى بنيهاى اپيني ترازبندىحميطى در ردهشرايط زيست

وده به تركيبات شيمياىي وارد شده و اي مواد غذاىي آلطور مداوم مواد شيمياىي را در قالب مواد غذاىي فراورىانسان به
زداىي به طرق هاى دخيل در فرايند سمكند. مقدارى از اين مواد اب توجه به ظرفيت عملكردى اندامبدن خود مى

شوند. اب اين وجود بسيارى ديگر از اين مواد اب توجه به اينكه حملول در چرىب خمتلف خنثى شده و از بدن دفع مى
دهد، اب خوردن شوند. از آجناىي كه چنني مكانيسمى در بدن حيواانت نيز رخ مىه مىهستند در ابفت چرىب ذخري 

شده در ابفتهاى چرىب حيواانت كشها و بسيارى ديگر از مسوم ذخريهمواد غذاىي حيواىن، مسوم دفع آفات نباتى، انگل
دارى و جتزيه تدرجيى ابفت چرىب وزهشوند. اب ر شود و در بدن انسان نيز در ابفت چرىب ذخريه مىوارد بدن انسان مى

شوند. مهمرتين فرايندهاىي كه اب ورود بدن به فاز جتزيه ابفت اين مسوم نيز به مهراه اسيدهاى چرب وارد جراين خون مى
طور كلى شود. بهزداىي از آهنا ايد مىايبد، فرايندهاىي است كه حتت عنوان سمترى مىچرىب آغاز شده و روند سريع

شود كه در اين طور طبيعى به منظور حذف، دفع و اي خنثى كردن مسوم اجنام مىاىي فرايندى است كه در بدن بهزدسم
 ها، ششها، غدد لنفاوى و پوست بيشرت از ديگرميان قسمتهاىي از بدن چون كولون، كبد، كليه
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كنند. در شرايط عادى چون متركز فعاليتهاى متابوليكى بدن بيشرت معطوف هضم و مىاندامها اين فرايندها را كنرتل 
شود كه مسوم را از بدن دفع كند كه اين امر ابعث جذب مواد غذاىي است، كمرت اين نياز براى بدن احساس مى

شود. سرب، كادميوم و ىذخريه شدن اين مواد در بدن شده و به مرور زمان بدن مستعد ابتال به بسيارى از سرطاهنا م
واسطه آلودگى آب و خاك از طرق خمتلف وارد بدن روند و بهمشار مىزا در بدن بهجيوه كه از مجله فلزات مسموميت

رسد رو به نظر مىشود. ازايندارى دفعشان تسهيل مىشوند، از مجله مواد مسى هستند كه از بدن در حني روزهما مى
(. مهانطور كه گفته شد اين 26ها كاهش ايبد )ت مسى در بدن، احتمال بروز بدخيمىاب كاهش سطح جتمع تركيبا

تواند منافع بسيارى را به دنبال داشته ابشد. افزايش كفايت متابوليسمى و هببود عملكرد سيستم تغيري كاربرى انرژى مى
شود، ه مانند آنچه در مورد تومورها ديده مىروند. هرگونه رشد غري طبيعى در بدن، بمشار مىاميىن از مجله اين منافع به

دارى به دليل أتمني نشدن شرايط ويژه رشد كندتر شده و اين تومورها از رشد سريع و غري طبيعى ابز در هنگام روزه
 شوند. عالوه بر اين، سنتز پروتئني براى أتمني نيازهاى بدن و جايگزيىن سلوهلاىمانند و در برابر اتوليز حساس مىمى

پذيرد. زيرا كه در اين وضعيت  دارى اب كفايت بسيار بيشرتى اجنام مىصدمه ديده اب سلوهلاى جديد در طى روزه
تر و مهچنني اب كفايت بيشرتى اشتباهتر و كمهستند بسيار دقيق DNA /RNAكنرتهلاى ژنتيكى كه حتت هدايت

ايبد و در كل، سالمت در سطح سلوىل، ابفىت سرعت مى پذيرند و بدين ترتيب روند ابزسازى و هببود آسيبهااجنام مى
بينند از خوردن غذا شود. شايد به اين دليل ابشد كه بسيارى از حيواانت هنگامى كه صدمه مىو اندامى أتمني مى

تهاب ورزند و در انسان نيز در هنگام ابتال به برخى بيماريها مانند آنفوالنزا، سرماخوردگى، گاسرتيت و الامتناع مى
دارى ابعث تغيري كاربرى گونه تعبري كرد كه انسان اب روزهتوان اينايبد. به بيان ديگر مىلوزتني اشتها بسيار كاهش مى

دارى ميزان درجه حرارت مركزى شود. در هنگام روزهانرژى از هضم و جذب مواد غذاىي به افزايش فعاليتهاى اميىن مى
 يجه مستقيمايبد كه اين مسئله نتبدن كاهش مى
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كاهش سطح متابوليسم و ديگر عملكردهاى عمومى بدن است. در اين حالت سطح متابوليسم اپيه براى حفظ 
 شود.آيد. هورمون رشد نيز در اين ميان به جهت افزايش سنتز هورموىن بيشرت آزاد مىذخاير انرژى بدن نيز اپيني مى

هاى خون، ارتقاء عملكرد سيستم اميىن، دارى در هببود مناى چرىبل از ديگر مطالعات حاكى از نقش روزهنتايج حاص
( و 31(، )30(، )29(، )28(، )27افزايش اميد به زندگى، كاهش خطر ابتال به بيماريهاى قلىب و عروقى )

شكمى، التهاب كولون، ازوفاژيت ، چاقى، پرفشارى خون، دردهاى مزمن 2ها، كمك به درمان دايبت نوع سرطان
(، يبوست، نفخ، بيماريهاى خود اميىن، بيماريهاى پوسىت، 38(، )37(، )36(، )35(، )34(، )33(، )32)

 آرتريت، آلرژى، بيماريهاى كبدى، تصلب شرايني، آسم و ديفرتى بودند.

 گريى:حبث و نتيجه



نظر گرفنت اين  د. اب دراى به مهراه دار د سالمىت گسرتدهدارى فوايدهند، روزهمهانطور كه نتايج مطالعات نشان مى
گونه عنوان كرد كه توان اينىتواند سازنده ابشد، ممسئله كه امساك از خوردن غذا به حلاظ رواىن ات چه اندازه مى

در مراحل  شودوصيه مىتاين  دارى حاصل خواهد كرد. عالوه برعالوه بر جسم، روان انسان نيز منافع زايدى از روزه
ك عنوان روش كماين روش به ، چاقى، پرفشارى خون و ديس لپيدمى از2اوليه برخى از بيماريها از قبيل دايبت نوع 

 درمان هبره گرفته شود.
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 ها از ديدگاه قرآن و رواايتبررسى انواع نوشيدىن

1228هبروز كرميى، سجاد رحيمى
 

1229ده، سيد محيد حسيىنرضا حممدزا
 

 مقدمه:

 ءٍ َشيْ  اْلِكتاِب ِمنْ  نا ِف ما فَ رَّطْ  قرآن كتاب مقدس و آمساىن اسالم است. كتاىب كه از هيچ چيز فروگذار نكرده است
 ست.ان آمده ر قرآدها در اين كتاب مقدس آمده است. از مجله آب، عسل، شري و مسكرات بسيارى از نوشيدىن

ت معترب و متون و مقاال اى، قرآن،بررسى نوعى پژوهش مرورى بوده كه اب استفاده از منابع كتاخبانهروش بررسى: اين 
 ست.يده اهاى حالل و حرام از منظر قرآن و سنت اجنام گردساير منابع و اب هدف بررسى نوشيدىن

 ها:ايفته

ٍء ِء ُكلَّ َشيْ  اْلماِمنَ » از آب است آب: آب مايع حيات و منشاء متامى گياهان و حيواانت است هر موجود زندهاى
انتهاى اين  در «اًء ِبَقَدرٍ مماِء َن السَّ مِ َو الَِّذي نَ زََّل » آيداين مايع به مقدار مشخصى و معلومى بر ما فرود مى «َحيٍّ 

باحث آب و تفصيل م «ونَ َربُ ي َتشْ الَّذِ  أَ فَ َرأَيْ ُتُم اْلماءَ » آايت به تفكر در هنگام نوشيدن آب اتكيد شده است فرمايد
ه سويه خص آب مهابال اتكيدات قرآن به ارزش و امهيت آب، بيانگر اين حقيقت است كه توجه قرآن به طبيعت و

 بوده است

                                                           
 (. دانشجويان مقطع كارشناسى ارشد مهندسى بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.1)  1228

Email: karimibehroz@ yahoo. com 
 (. دانشجويان كارشناسى بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.2)  1229



هاىي است كه مهواره مورد نياز بدن است. بسيار مغذى و بسيار كامل است. كه از بني انواع شري: از مجله نوشيدىن
سازگارى بيشرتى اب بدن است كه در رواايت بر مصرف آن اتكيد شده است. نقش شريها، شري گاو داراى 

 كننده بيمارى و استحكام بدن براى شري ذكر شده است.كننده و درمانپيشگريى

عسل: قرآن از تعبري شفا براى عسل استفاده كرده است كه اين اشاره به فوائد درماىن اين نوشيدىن دارد. خواص ضد 
 ويروس، ضد قارچ و آنىت اكسيداىن )به دليل ترشحميكروىب، ضد 

______________________________ 
 (. دانشجواين مقطع كارشناسى ارشد مهندسى هبداشت حميط، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.1)

 

Email: karimibehroz@ yahoo. com 

 يد صدوقى يزد.(. دانشجواين كارشناسى هبداشت حميط دانشگاه علوم پزشكى شه2)
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ها آنزمي گلوكز اكسيداز توسط زنبورها( آن به اثبات رسيده است. به دليل وجود انواع قندها، مواد معدىن و ويتامني
 داراى ارزش غذاىي و درماىن ابالىي است.

 مشروابت الكلى:

بوده و براى پرهيزگارى اجتناب از آن الزم است. از عوارض آن، از ديدگاه قرآن مصرف مشروابت از اعمال شيطاىن 
هاى خمتلف جسمى و روحى، تضعيف اعصاب مركزى و حميطى، آسيب به كبد، از بني رفنت هوش، اجياد بيمارى

معده، روده، قلب، اجياد سرطان دهان و هنجره، مرى، انى و آسيبات روحى مانند انآرامى، ديگر آزارى، سردرگمى و 
 ابشد.سراىن مىهو 

 گريى:نتيجه

هاى فوق آب داراى بيشرتين امهيت بوده و حيات شود كه از انواع نوشيىناب توجه به مباحث ابال مشخص مى
هاىي است كه در اپداش به هبشتيان به آهنا داده موجودات به آن وابسته است شري و عسل نيز از مجله نوشيدىن

ابشند. استفاده از الكل و مشروابت الكلى مورد  بيشمارى براى انسان مىشود و داراى خواص درماىن و غذاىيمى
اند و روز دانسته 40نكوهش قرآن و رواايت اسالمى بوده است ات آجنا كه استفاده از آن را اب عدم قبوىل عبادات ات 

 مضرات بيشمارى به طريق علمى براى اين مايع به اثبات رسيده است.



 هاى كليدى:واژه

 مسكرات -عسل -آب، شري -هانوشيدىن -قرآن

مقدمه: محد و ستايش از آن خداوندى است كه در اوصاف و اوهام نگنجد زابهنا از گفنت اوصافش انتوان و ديدگان 
 هاى فراوانش را بر ما گسرتاند.از ديدنش انتوانند و افكار به كنه ذاتش نتواند رسيد و هم اوست كه نعمت

ىن اسالم است. اين كتاب بزرگرتين معجزه پيغمرب خامت است، هم كتاب هدايت و راهنما و قرآن كتاب مقدس و آمسا
ما فَ رَّْطنا ِف اْلِكتاِب ِمْن » هم كتاب وعظ و پند براى مهه مردم دنياست. كتاىب كه از هيچ چيز فروگذار نكرده است

 ه است.بسيارى از مطالب علمى در اين كتاب مقدس به صورت اشاره آمد «ءٍ َشيْ 

 قرآن كتاب مقدس و آمساىن اسالم است. اين كتاب بزرگرتين معجزه پيغمرب خامت است.

 مسائل خمتلف توحيد، نبوت، آفرينش آمساهنا و زمني، اشاره به شرايع و كتب پيشني،
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مسائل پس از آن و هبشت و دوزخ و دنيا و هاى آفاق و انفس، حبث درابره شيطان و جن و موضوع معاد و شگفىت
آخرت، احكام اخالقى، احكام فقهى و وعظ و پند و قصص انبياء و اقوام گذشته و عربت از اينها و وصف 

فرشتگان و وصف انساهنا و اعمال آهنا و صدها موضوع ديگر كه طبق ساختار ظاهرا انپيوسته، مهه و مهه در كنار 
ترين ريشه ها نيز اشاره شده است. اسالم هبرتين و عاىلتاب مقدس به انواع نوشيدىنمهديگر آمده است. در اين ك

ترين عوامل سالمت، شاداىب و طول عمر هاى هر علم را براى بشر آورده است خوردن و آشاميدن، يكى از مهم
 انسان است.

ها مانند آب، عسل، شري و دىنمطالب بسيارى درابره غذا و تغذيه در قرآن وجود دارد در قرآن به انواع نوشي
 مسكرات اشاره شده است.

 روش بررسى:

اى، قرآن، متون و مقاالت معترب و ساير منابع و اين بررسى نوعى پژوهش مرورى بوده كه اب استفاده از منابع كتاخبانه
 هاى حالل و حرام از منظر قرآن و سنت اجنام گرديده است.اب هدف بررسى نوشيدىن

 ها:ايفته



خداست كه هر  «َو اّللَُّ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن ماءٍ » آب: آب مايع حيات و منشاء متامى گياهان و حيواانت است
()ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ  اى از آب است( هر موجود زنده45اى را ]ابتدا[ از آىب آفريد )نور جنبنده حىت خلقت  ٍء َحيٍّ

ماِء ماًء » كندخداوند آب اپك را از آمسان بر ما انزل مى )َخَلَق ِمَن اْلماِء َبَشراً( بشر از آب است. َو أَنْ َزْلنا ِمَن السَّ
 «.َطُهوراً 

ابر تكرار شده است كه نشان از امهيت ويژه آن دارد. بر طبق  59و كلمه" ماء" به معىن آب در قرآن در حدود 
يا و آخرت است و مزه آب طعم زندگى است املاء سيد الشراب ىف الدنيا و فرمايشات پيامرب هبرتين نوشيدىن در دن

ماِء ماًء » آيداآلخره و طعمه طعم احلياه اين مايع به مقدار مشخصى و معلومى بر ما فرود مى َو الَِّذي نَ زََّل ِمَن السَّ
ماِء ماًء بَِقَدرٍ  ين مايع نيز اشاراتى شده است )ذات هبجة( اجياد اجياد نشاط و شاداىب ا «ِبَقَدٍر َو أَنْ َزْلنا ِمَن السَّ

هاى متنوع از آب نيز اشاره شده است )خمتلفا ألوانه( در انتهاى اين آايت به تفكر در هنگام نوشيدن آب رنگ
 اتكيد شده است
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ايد؟!( كه ممكن است اشاره به بررسى خواص نوشيد انديشيدهه آىب كه مى)آاي ب «أَ فَ َرأَيْ ُتُم اْلماَء الَِّذي َتْشرَبُونَ » فرمايد
 ظاهرى )از قبيل رنگ و كدورت( فيل از آشاميدن آب دارد.

ماَء(* مهچنني بني توبه و نزول ابران رابطه وجود دارد گردد ها مىزيرا گناه موجب تغيري نعمت )اْسَتْغِفُروا(* )يُ ْرِسِل السَّ
 «.ذنوب الِت تغري النعماللهم اغفر يل ال»

اند؛ تنوع نپرداخته« آب»ويژه قرآن كرمي، به موضوع كدام به اندازه دين مبني اسالم، بهدر ميان اداين اهلى هيچ
موضوعى، تفصيل مباحث آب و اتكيدات قرآن به ارزش و امهيت آب، بيانگر اين حقيقت است كه توجه قرآن به 

 است.طبيعت و ابالخص آب مهه سويه بوده 

هاى خويش خواهد كه از اسراف و تبذير دورى ورزيده و هزينهسوره انعام از مردم مى 141خداوند در آايتى چون آيه 
 را در چارچوب اعتداىل قرار دهند.

هاى بقره، كهف و قمر ابر تكرار و سپس سوره 4بيشرتين تعداد تكرار كلمه آب در يك سوره مربوط به سوره رعد اب 
سوره بقره است و آخرين آيه  22اى از قرآن كه در آن كلمه آب آورده شده است آيه رار است. اولني آيهابر تك 3اب 

سوره ملك كلمه آب دو ابر تكرار  30سوره حممد و  15سوره رعد،  14سوره طارق است. در آايت  6هم آيه 
معىن اصلى آب نيست. از  سوره طارق كلمه آب به 6سوره مرسالت و  20سوره سجده،  8شده است. در آايت 

سوره مدىن است. جالب است بدانيد كه بيشرتين  7سوره مكى و  32اى كه كلمه آب در آن آمده، سوره 39جممع 



، 5، 4، 3ابر تكرار است و در جزءهاى  6تعداد تكرار كلمه آب در يك جزء مربوط به جزءهاى سيزده و سى اب 
 كلمه آب نيامده است.  28، 10، 7

 عسل:

از تعبري شفا براى عسل استفاده كرده است كه اين اشاره به فوايد درماىن اين نوشيدىن است. در قرآن وحى به  قرآن
رَبَُّك ِإىَل  َو أَْوحى» هاى رنگارنگ كه در آن شفا براى انسان وجود دارد اشاره كردهزنبور عسل جهت توليد نوشيدىن

ُروَن.» دانند.مىاى از قدرت خداوند و آن را نشانه «النَّْحلِ  سوره حنل،  «ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ ِف ذِلَك آَليًَة لَِقْوٍم يَ َتَفكَّ
از كوه، خانه بگري و نيز از درخت و از آنچه بنا »پروردگار تو، به زنبور عسل اهلام كرد كه:  69و  68آايت 

 «.بر، دانه بپوىهاى پروردگارت را فرمان ها خبور و راهكنند. سپس از مهه ميوهمى
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آيد، در آن، براى مردم، درماىن است. هاى گوانگون است، بريون مى[ آن، شهدى به رنگ[ از درون ]شكمگاه]آن
 كنند، نشانه ]اى از[ قدرت اهلى است.[، براى مردمى كه تفّكر مىراسىت در اين ]زندگى زنبوران

نني داراى خواص ضد ميكروب و ضد ويروس، ضد قارچ ضد اكسيدان قوى )به دليل ترشح آنزمي گلوكز اين ماده مهچ
 ابشد كه داراى اكثر عناصر جزىي و مواد معدىن و ويتامينها را داراست.اكسيداز توسط زنبورها( مى

سىت كه خداوند عز و جل در فرمايد بهخواص درماىن عسل از ديد رواايت و علوم: رسول اكرم درابره خواص عسل مى
فرمايد هركس صبح زود عسل در عسل بركت فراواىن قرار داده و آن را موجب شفاى هر دردى قرار داد مهچنني مى

رسد )من لعق العسل ثالث غدوات كل شهر مل يصبه عظيم من البالء( امام رضا نيز خبورد درد مهمى به او منى
 فرمايد عسل شفاى هر دردى استمى

شود. ها مىعلت كم بودن رطوبت در عسل و كمرتين آب فعال اين ماده، مانع رشد قارچ و به خصوص ابكرتىبه 
حىت در صورت رقيق شدن عسل اب آب، به دليل وجود آنزمي گلوكوز اكسيداز؛ پراكسيد هيدروژن آزاد شده و اثر ضد 

فونت پوسىت بعد از سزارين اي هيسرتكتومى هم اى عسل جهت درمان عرود. بر اساس مطالعهميكروىب عسل از بني منى
 تر و عوارض كمرتى شده است.به كار رفته و ابعث هببود سريع

( مرتبط بوده كه از H 2 O 2به هيدروژن پراكسيد) 5ات  3 /2حدود  PHخاصيت ضد ميكروىب در عسل اب
كروىب عسل پس از گرم شدن اي در هرحال اثر ضد ميشود. بهتغيريات آنزميى گلوكز به گلوكونيك اسيد حاصل مى

 ايبد.معرض آفتاب قرار گرفنت كاهش مى



ها و لثه، اتثري بر عنوان شفاى هر بيمارى مانند ضد سرفه، ضد اسهال، عدم اتثري سوء براى دنداناز عسل به
راكت(، هاى معده اب هليكو ابكرت پيلورى، ضد زخم معده و دستگاه گوارش است. رفع آب مرواريد )كااتعفونت

 اشتهاىي و افزايش خواب، ضد خونريزى، لطافت و زيباىيهاى كليه و مثانه، رفع كمهاى غذاىي، رفع سنگمسموميت
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پوست، درمان ورم چشم، خشكى و ترك خوردگى پوست ايد شده است. از ساير خواص اين مايع ضد سرفه بودن، 
اشتهاىي و ... از ساير خواىب و كماى دهان و ورم گلو، ضد زخم معده، ضد اسهال عسل، دفع كمهبرطرف كردن زخم

اثرات آن است. وجود انواع قندهاىي چون گلوكز، فروكتوز، مواد معدىن مهچون منيزمي، پتاسيم، كلسيم، كلريد سدمي،  
نيز براساس كيفيت و نوع عسل  C ,B 3 ,B 6 ,B 2 ,B 1هاىي مهچونگوگرد، آهن و فسفات و مهچنني ويتامني

ها مؤثر است. آسا در ترميم انواع زخمطور معجزههاى متفاوت به ارزش غذاىي آن افزوده است. عسل بهبه نسبت
 كننده است.عسل ضدعفوىن

عالوه بر موارد ذكرشده در حد كمى، مس، يد و روى نيز در عسل وجود دارد. به مهني جهت در حال حاضر 
هاى مهم عسل آيند. از ويژگىهاى اساسى و اصلى اقتصاد كشاورزى سامل به حساب مىعسل يكى از خبشزنبورهاى 

هاى اخري شده در سالكننده طبيعى است. حتقيقات اجنامكشى آن است. عسل يك ضدعفوىنخاصيت ميكروب
حاوى مواد آنىت ابكرتايىي است شود. از آجناىي كه عسل ها مانع عفونت مىدهد كه گذاشنت آن بر روى زخمنشان مى

رو مصرف آن براى سالمت قلب و ها شود. عسل حاوى آنىت اكسيدان است، ازاينتواند خبوىب ابعث هببود زخممى
 كند و ضد پريى است.عروق مفيد است. عسل به سالمت پوست كمك مى

 شده داروئى عسل در علم پزشكى به شرح زير است:خواص اثبات

كند. فشار امسزى ابال، وجود تركيبات معطر و استيل  ها را حتريك مىثر ملني بوده و ترشحات رودهعسل داراى يك ا
 شود.كولني ابعث بروز اين اثرات مى

 مشروابت الكلى:

اى كه موجب زوال عقل گردد گويند. كنندهدر قرآن مشروابت الكلى اب عنوان مخر و ميسر آمده است، هر ماده مست
ممكن است مرتكب گناهاىن مثل زان، خونريزى و ... گردد. از بني رفنت هوش موجب  در اين حالت شخص

هاى خمتلف جسمى و روحى، تضعيف اعصاب مركزى و حميطى، آسيب به كبد، معده، روده، قلب، اجياد بيمارى
 سرطان دهان، هنجره، مرى، انى و آسيبات روحى مانند انآرامى
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ْيطاِن » گردد.ديگر آزارى، سردرگمى و هوسراىن مى َا اخْلَْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْْلَْنصاُب َو اْْلَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ ِإمنَّ
اىن داند و اين اعمال را شيطدر اين آيه براى رستگارى دورى گزيىن از شراب و قمار مى «فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

( به اين ماده اشاره شده و مصرف آن را از اعمال شيطاىن دانسته و براى 91داند در آيه بعد )در سوره مائده آيه مى
ْيطاُن َأْن يُوِقَع بَ ْيَنُكُم اْلَعداَوَة َو اْلَبْغضاَء ِف اخْلَْمِر َو » پرهيزگارى اجتناب از آن را الزم دانسته است. ا يُرِيُد الشَّ ِإمنَّ

خواهد اب شراب و قمار ميان مشا دمشىن و كينه اجياد كند و مشا را از ايد خدا و فرمايد كه شيطان مىآيه مى «اْلَمْيِسرِ 
اى قرار دارد كه كليد آن در نوشيدن شراب است در ها در خانهه گناهفرمايد مهاز مناز ابز دارد پيامرب اكرم نيز مى

دهد در خوار آمده است و حىت اجازه تشيع جنازه فرد شراخبوار را منىرواايت ديگر عدم مهنشيىن و ازدواج اب شراب
 رواايت ديگر زائل شدن عقل آمده است.

 Aطور طبيعى براى حفظ بيناىي نياز به ويتامنيهلاى چشم بهابشد. سلو از اثرات مصرف اين ماده اتثري بر بيناىي مى
شود و در اثر كمبود آن، هنگام شب، ديد دارند. اب نوشيدن الكل اين ويتامني براى تبديل الكل به انرژى مصرف مى

تيجه ابشد. درنمى B 6گردد. يكى از عوارض جتزيه الكل در بدن ختريب ويتامنيچشم دچار اختالل شده و اتر مى
خوىن، خستگى، متركز ضعيف، سسىت و بيحاىل گردد. الكل يك ماده ادرارآور اين ختريب فرد ممكن است دچار كم

آىب سلوهلاى بدن شود. اب دفع ادرار، مهراه اب آب، ويتامينها و مواد معدىن از مجله تواند سبب كماست و مى
شوند. اب خمتل شدن عمل جذب اسيد فوليك، به ارج مىمنيزمي، كلسيم، روى و پتاسيم از بدن خ C ,Bويتامينهاى,

شود. كمبود علت مداخله الكل در سوخت و ساز ويتامينها، از درايفت اين ويتامني توسط ابفتهاى بدن جلوگريى مى
 خوىن، سسىت و بيحاىل و ضعف جسمى و روحى گردد.تواند موجب كمايد فوليك مى

 شري:

َو اْلوالِداُت يُ ْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ » ابشد.مورد نياز بدن در متام دوران حيات است شري مى هاىي كه مهوارهاز مجله نوشيدىن
فرمايد مادران ]ابيد[ فرزندان خود را دو سال متام شري دهند مصرف اين مى «َحْوَلنْيِ كاِمَلنْيِ ِلَمْن أَراَد َأْن يُِتمَّ الرَّضاَعةَ 

 مايع در دوران نوزادى ضرورى است.
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ارِِبنيَ َو ِإنَّ َلُكْم ِف اْْلَْنعاِم َلِعرْبًَة ُنْسِقيُكْم ممَّا ِِف بُُطونِِه ِمْن بَ نْيِ فَ ْرٍث َو َدٍم لََبناً خاِلصاً سائِغاً » فرمايد خداوند از مى « لِلشَّ
كه براى نوشندگان گواراست كه ابيسىت از آن عربت  نوشاند  بني شكم و از ميان سرگني و خون شريى انب به مشا مى

 گرفت.

نوشيدى بسيار مغذى و بسيار كامل است و طبق رواايت هبرتين شري مربوط به شري گاو است. مشخص شده است  
ها براى آن ى انواع بيمارىكنندهكننده و درمانكه اين شري داراى سازگارى بيشرتى اب بدن است و نقش بيشگريى



ها و موجب رويش گوشت و استحكام بدن است. طبق روايىت از رسول خدا شري گاو موجب درمان بيمارى ذكر شده
 داند.استفاده از شري و گوشت حيواانت اهلى را موجب عربت مهه انساهنا مى 66گردد. در سوره حنل آيه مى

 گريى:نتيجه

هاى طبيعت بوده ز شگفىتبور اد عسل و اهلام به زننزول آب از آمسان، توليد شري از ميان شكم، سرگني و خون، تولي
ه تفكر راجع بسان را آن انو نشاهناى از قدرت خداوند است توجه و تفكر به منشاء توليد هريك بسيار شده است قر 

يست نب ممكن دون آبكند آغاز خلقت بشر و موجودات و ادامه آن به آىب كه حيات انسان از آن است دعوت مى
سيارى از شيدىن بدو نو  از دو نوشيدىن مفيد و اپك ديگر به شري و عسل اشاره كرده است براى ايندر كنار آب 

و  فت كردهخمال خواص ذكر شده است و به مصرف آن سفارش شده است در مقابل اب آشاميدن مسكرات به شدت
ى اين ماده اجتماع ىن ووامصرف اين مواد را سرچشمه مهه گناهان معرىف كرده است اين به دليل صدمات روحى و ر 

 است.

يات وده و حبمهيت اهاى فوق آب داراى بيشرتين شود كه از انواع نوشيدىناب توجه به مباحث ابال مشخص مى
آهنا داده  تيان بهه هبشهاىي است كه در اپداشت بموجودات به آن وابسته است شري و عسل نيز از مجله نوشيدىن

كلى مورد وابت الو مشر  ابشند. استفاده از الكلغذاىي بيشمارى براى انسان مىشود و داراى خواص درماىن و مى
اند و وز دانستهر  40ات  باداتعنكوهش قرآن و رواايت اسالمى بوده است ات آجنا كه استفاده از آن را اب عدم قبوىل 

 مضرات بيشمارى به طريق علمى براى اين مايع به اثبات رسيده است.
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 منابع:

ب ط)ع(  كاظم خدادوست، ديدگاههاى پزشكى و هبداشىت طب النىب )ص(، حضرت على )ع(، طب الصادق
 الرضا )ع( در خصوص عسل و مقايسه آن اب دستاوردهاى طب جديد
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 آاثر هببودى عسل در بيمارى مزمن آرتريت روماتوئيد

1230آسيه ساالراين
 

 چكيده:

                                                           
 (. كارشناس بهداشت عمومى.1)  1230

Email: as- sara 60@ yahoo. com 



مقدمه و هدف: بر طبق نظر قدما چهار خلط و اي مزاج در انسان وجود دارد كه از چهار عنصر اصلى تشكيل 
اند به عبارتى صفرا بيشرت از عنصر آتش، دم از هوا اي )ابد(، بلغم از آب و سودا از خاك تشكيل شده است. به شده

شوند در متون طب امروزى، اتيولوژى مى دچار بيمارى روماتوئيد آرترايتيس مىجتربه اثبت شده است بيشرت افراد بلغ
شود در طب امروزى درمان به ضد دانند كه موجب ختريب مفاص )روماتيسم( مىاين بيمارى را اختالل اميونولوژيك مى

( Citotoxicو انبودكننده سلوىل) NSAHDsها،بوده و داروهاى سركوبگر اميىن مثل كورتون
ترين اثر اترخيى برداشت عسل مربوط به هفت هزار سال قبل از ميالد است  ابشد. قدميىمى Methotrexateثلم

كه در اسپانيا مشاهده گرديده است. عسل به خاطر داشنت طبيعت گرم و به خاطر تسريع و ترميم ضايعات ابفىت و  
روى  رَبَُّك ...( )َو أَْوحى سوره حنل 69، 68ه كاهش التهاب در هببودى بيمارى آرتريت روماتوئيد موثر است و آي

 آن اتكيد منوده است.

 روش بررسى:

اى الكرتونيكى و غري الكرتونيكى مشتمل بر مقاالت و  كليه اطالعات گردآورى شده براساس منابع كتاخبانه
 ابشد.هاى از قبيل عسل درماىن و قانون در طب بوعلى سينا مىهاى و كتابگزارش

 نتايج:

در طب سنىت درمان در درجه اول پرهيز از غذاهاى سرد مانند لبنيات  -1شود ها اشاره مىبه بعضى از ايفته
 خبصوص ماست، انن بدون سبوس است.

استفاده از حمصوالت طبيعى حيواىن و گياهى گرم كه مسدودكننده مسامات )جمارى ورود مسوم در گردش بدن به  -2
 درمان -3زيره و اببونه. ابشند مانند عسل، اعضاء( مى

______________________________ 
 (. كارشناس هبداشت عمومى.1)
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استفاده از داروهاى نسل جديد ضد التهاب  -4هاى تكميلى مانند ابدكش گرم، حجامت مهراه خونگريى، فسد. 
 يكو اسرتوئيدى )مهاركنندهغري كورت

 (Cox 2 

ماده  80آمده عسل حاوى . بنا به حتقيقات به عمل Methotrexateو سركوبگر اميىن مانند Clcoxibeمانند
ابشد و از اين نظر جايگزيىن مناسىب است. عالوه بر اين زنبور درماىن در كساىن كه فاكتور مفيد براى انسان مى

هاى جديد داروئى مانند آمپول، پماد حمتوى تركيبات عسل در آرتريت روماتوئيد اتثري روماتوئيد )+( دارند و شكل
هاى تكميلى مانند روش شفاخبشى عسل است. لذا گريى: درمان آرتريت روماتوئيد نيازمند درمانزاىي دارد. نتيجهبس

ارشادى است؛ يعىن أتييد مطلىب است كه پزشكان و كتب مقدس  «ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاسِ » توان گفت كه اين آيه قرآنمى
 آن مهر أتييد زده است. قبل از اسالم متذكر آن شده بودند و قرآن كرمي بر

 هاى كليدى:واژه

 داروهاى گياهى - Methotrexate-عسل -طب سنىت -روماتوئيد آرترايتيس

 مقدمه:

آرتريت روماتوئيد يك بيمارى سيستميك و مزمن است. شيوع اين بيمارى در جهان حدود يك درصد است و معموال 
 3تر است )نسبت زن به مرد در حدود منايد و در زانن شايعهاى سوم ات پنجم بروز مىدر سنني ميانساىل و در دهه

كند و ابعث ختريب غضروف و اجياد به يك است.( سينوويت مزمن التهاىب است كه اكثرا مفاصل را درگري مى
شود. ها )التهاب مفاصل( مىشود. مشخصاتى دارد كه ابعث متايز آن اب ساير انواع آرتريتضايعات استخواىن مى

ن مثال آرتريت بصورت قرينه است يعىن اگر يك زانو اي دست درگري ابشد به احتمال زايد طرف مقابل نيز درگري بعنوا
است. در برخى بيماران بيمارى از شدت كمى برخوردار بوده و در برخى ديگر ضايعات پيشرونده و مزمن، به صورت 

ت بيمارى انشناخته است وىل در اجياد اين بيمارى شود علابشند و ابعث اختالل عملكرد مفاصل مىپلى آرتريت مى
اميىن سلوىل و اميىن هومورال هر دو نقش دارند. اين افراد نسبت به ديگران شانس ابتالى بيشرتى به بيماريهاى مزمن 

 مانند پوكى استخوان، آلرژى،
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 عروقى و فشار خون دارند. -بيماريهاى قلىبها، عفونتها، بيماريهاى گوارشى، بدخيمى



هاى خمتلفى در مورد علت و چگونگى بوجود آمدن اين بيمارى ارائه كرده اند. در اين ميان، دو ات دانشمندان نظريه
هاى ابكرتايىي: برخى از دانشمندان بيمارى ( عفونت1از نظرايتى كه بيشرت مورد توجه قرار گرفته است، عبارتند از: 

ها، از دانند، به اين ترتيب كه آهنا معتقدند، اگر چه ابكرتىيت روماتوئيد را پيامد عفونت اب برخى از ابكرتيها مىآرتر 
حلاظ مورفولوژى و ساختار، اب سلوهلاى غضروف بدن اختالف زايدى دارند. درنتيجه متعاقب عفونت اب چنني 

ابكرتايىي، آنىت ابديهاىي كه در اصل عليه عامل عفونت ساخته ابكرتيهاىي و ابلطبع اپسخ آنىت ابدى ميزابن عليه عامل 
اند، به علت تشابه آنىت ژنيكى كه بني عامل ابكرتايىي و غضروف مفاصل وجود دارد، قادر هستند به غضروف شده

موجود در مفاصل نيز اتصال ايبند. فاكتورهاى كمواتكتيك، موجب فراخواىن و جلب سلوهلاى التهاىب خمتلف، 
هاى شوند. حضور سلوهلاى التهاىب مهچون نوتروفيلها، اب ترشح آنزميوص نوتروفيلها به حمل )مفاصل( مىخبص

شود. مهچنني نقش سايتوكاينهاى پيش پرتئوليتيك نظري كالژانز و اسرتنواليزين، سبب ختريب غضروف مفاصل مى
( ، در اين بيمارى TNFAاف آلفا) ( اينرتلوكني يك، اينرتلوكني شش و تى انPro -inflammatoryالتهاىب)

درصد افراد مبتال به بيمارى آرتريت  80: از آجنا كه در سرم  RA( خود اميىن بودن بيمارى2به اثبات رسيده است. 
به اثبات رسيده است، امروزه بسيارى از دانشمندان بر خود  IgMروماتوئيد، وجود يك اتوآنىت ابدى از كالس

درصد افراد مبتال به  80دهد در سرم اين بيمارى اتكيد دارند. حتقيقات نشان مى ( بودنAuto immuneامين)
شود، كه به آن، خود شخص، ايفت مى IgGابدىآنىت Fcعليه قسمت IgMابدى از كالساين بيمارى، يك اتوآنىت

بسيار  تواند در عروقمى IgGو RFگويند. كمپلكس( مىFactor RF :Rheumatoidفاكتور روماتوئيدى)
 C 4 a ,C 3 aريز سينوويوم مفاصل، به دام افتاده و ابعث فعال شدن كمپلمان و اجياد فاكتورهاى كمواتكتيك

,C 5 a ارتشاح سلوهلاى التهاىب و در ، 
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مانند ژنتيك، ويروس هنايت التهاب و ختريب غضروف و اي حىت استخوان مفاصل گردد. از سوى عوامل ديگرى 
 ساز هستند.( بويژه تغذيه زمينهEBV :Epstein -Barrابرابشتاين

شده، نشان داده است كه تظاهرات بيماران مبتال به آرتريت روماتوئيد اب خوردن هاى اجناماى: بررسىعوامل تغذيه
ضايعات آرتريت روماتوئيد استفاده  ايبد. مهچنني اخريا اب تغذيه كالژن نوع دو مرغ، در كاهشروغن ماهى ختفيف مى

شود. درمان: شامل مصرف داروهاى ضد التهاب غري اسرتوئيدى )آسپرين، پريوكسيكام، ديكلوفناك ايندومتاسني، مى
انپروكسن و بروفن و ...( است. و در موارد شديدتر بيمارى آرتريت روماتوئيد، بيشرت از داروهاى ضد التهاىب  

شود. عالوه بر داروهاى ضد درد، اسرتاحت، ورزش، حمافظت از پردنيزولون استفاده مى كورتيكواسرتوئيدى مانند
شود. در هر صورت الگوى هم توصيه مى RELaXATIONخبشى به عضالت)هاى آرامشمفاصل، مترين

ها بيمارى شود و به رژمي غذائى ساملى نياز است تغذيه مناسب، نقش اصلى مانع ابتال به انواعغذائى دچار تغيري مى
آل برسد ات وزن اضاىف فشار مضاعفى را بر روى از مجله آرتروز است. كه در اولني مرحله وزن بيمار ابيد به حد ايده

جات اتزه، ماهى از مجله ماهى ها و سبزىمفاصل وارد نكند. يك رژمي غذاىي حاوى فيرب بيشرت، مصرف بيشرت ميوه



ى ابالى حميط داخلى مفاصل شود. چربيها، ابعث اجياد اسيديتهار، توصيه مىدها و غالت سبوسآزاد )ساملون(، دانه
شود. حمققني سوئدى طبق يك مطالعه شده و اين حالت موجب درد بيشرتى در مفاصل و درنتيجه التهاابت آهنا مى

مديرتانه را درايفت  جترىب نشان دادند، افرادى كه داراى التهاب مفاصل )روماتيسم( بوده و رژمي غذاىي مردم نواحى 
ى ميوه، اند. رژمي غذاىي مردم نواحى مديرتانه بر اپيهاند، به مراتب درد و تورم كمرت و فعاليت بيشرتى داشتهكرده

هاى خوراكى و ماهى است كه متامى اين مواد غذاىي دار(، آجيل، دانهسبزى، غالت كامل )تصفيه نشده و سبوس
 .شوندابعث كاهش التهاب مفاصل مى
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تواند، يكى از چهار طبع اصلى را داشته از طرف ديگر در طب سنىت درمان معموال به ضد است و هر بيمارى مى
 رسد كه اولني قدم تعيني طبع بيمار و سپس تعيني طبع بيمارى ابشد!ابشد، لذا منطقى بنظر مى

شده  شود؛ به جتربه اثبتكند اول طبع خود بيمار را تعيني مىد آرترايتيس مراجعه مىمثال وقىت بيمار مبتال به روماتوئي
 شود.بندى مىهاى سرد طبقهشوند. خود بيمارى هم جزو بيمارىكه بيشرت افراد بلغمى دچار اين بيمارى مى

دا در انتهاى بيمارى از نظر طب سنىت علت اين بيمارى در اكثر مواقع رسوب بلغم در ابتداى بيمارى و رسوب سو 
در اعضاى بدن از مجله مفاصل است. درمان بيمارى در درجه اول هم پرهيز از غذاهاى سرد و سپس استفاده از 

زدا است. حكماى سنىت و حىت پزشكان امروزى معتقدند كه قبل از هر كارى ابيد غذاى بيمار داروها و روشهاى بلغم
معده  -وقت به سراغ دارو رفت! حديث: املعدة بيت الداعر اصالح نشد، آنرا اصالح منود و اگر بيمارى اب اين كا

زا: لبنيات خبصوص ماست، مرغ، ماهى، انن ابشد. غذاهاى بلغمخانه مهه دردها است. نيز اتئيدكننده مهني اصل مى
ان اپرافني به دهد(، روغنهاى صنعىت )مايع و نباتى( كه مهى ما را تشكيل مىبدون سبوس )كه امروزه انن مهه

اصطالح خوراكى هستند!، حىت مركبات و ... اين غذاها اي ابيد كم مصرف شوند اي مهراه اب غذاهاى گرم مثل: 
عسل، گردو، ابدام، سري، سبزجيات گرم خبصوص نعنا، خنود، گوشت گوسفند، كبك، گنجشك، انگور، كشمش، 

... بكار روند. اصل در طب سنىت بر اين است كه هر اجنري، زيتون، سيب، به، فندوق، پسته، كدو حلوا، كنجد و 
شود، يعىن اگر بلغم )سرد و تر( از بدن خارج خلطى به هر شكلى از بدن خارج شود، خلط خمالف آن حاكم مى

گريد و برعكس! مهينطور اگر سودا )سرد و خشك( از بدن خارج شود، شود، صفرا )گرم و خشك( جاى آن را مى
كند و برعكس! در رژمي غذائى پرهيز از سردى و تشويق به گرمى و توصيه به حركات آرام پيدا مى دم )گرم و تر( غلبه

و پيوسته و دورى از سكون قدم اول و استفاده از داروهاى گياهى و غري گياهى گرم و مسدودكننده مسامات بدن 
 )جمارى ورود مسوم در گردش بدن به اعضا( قدم دوم
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 گويند.و سپس استفراغ بدن )به هر نوع خروج ماده از بدن در اصطالح طب سنىت استفراغ مى



قدم سوم است. در خامته براى جلوگريى از عود بيمارى ابيد مانع توليد و جتمع جمدد خلط فاسد، در بدن شد! 
سرد خبصوص در افراد سرد مزاج داروهاى گرم مثل  داروهاى مورد استفاده فراوانند داروهاى خوراكى براى بيمارى نوع

ابدام، گردو )غذاى داروئى اي داروى غذائى(، زيره )زيره سبز مالميرت از زيره سياه است، زجنبيل دارچني، كنجد، 
سياهدانه عسل، اببونه، سعدكوىف، كندر، زعفران، زنيان. داروهاى ماليدىن بيشرت روغنهاى گرم )تدهني( مثل روغن 

 م تلخ، روغن ابدام شريين، روغن سياهدانه، روغن زيتون و ...ابدا

كند. كنند كه خشكى را برطرف مىكه اكثرا گرم و تر هستند و عالوه بر گرم كردن موضع، ترى نيز عارض مى
كننده مدفوع( و داروهاى غري گياهى مثل منك طعام، انواع زاجها، مردار سنگ )سنگ جهنم( داروهاى ملني )نرم

آور( مثل كندوش، دفع كنند. داروهاى معطس )عطسهها را تسريع مى)قويرت از ملني( دفع خلط فاسد از روده مسهل
آور مهگى خروج خلط فاسد را تسريع آور(، داروهاى قاعدهكنند. داروهاى معرق )عرقخلط فاسد از بيىن را تسريع مى

انسان تعبري شده است مربوط به هفت هزار سال قبل از ترين اثر اترخيى كه به برداشت عسل توسط كنند. قدميىمى
ميالد است كه در اسپانيا مشاهده گرديده است. از يك سو عسل به خاطر داشنت طبيعت گرم و از سوئى به خاطر 

سوره  68تسريع و ترميم ضايعات ابفىت و كاهش التهاب در هببودى بيمارى آرتريت روماتوئيد موثر است و برطبق آيه 
 روى آن اتكيد شده است. رَبَُّك ...( )َو أَْوحى حنل

 نتايج:

در طب سنىت درمان در درجه اول پرهيز از غذاهاى سرد مانند لبنيات خبصوص ماست، انن بدون سبوس است.  -1
استفاده از حمصوالت طبيعى  -2حديث املعدة بيت الداع )معده خانه مهه دردها( نيز اتئيدكننده مهني اصل است. 

ابشند مانند عسل، زيره  و گياهى گرم كه مسدودكننده مسامات )جمارى ورود مسوم در گردش بدن به اعضاء( مىحيواىن
( ، حجامت مهراه خونگريى، فسد )بسته به Hot cuppingهاى تكميلى مانند ابدكش گرم)درمان -3و اببونه. 

 تشخيص از رگ ابزيليك اي صافن( در صورتى كه
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 -5ها و سنگ جهنم. استفاده از داروهاى غري گياهى اوليه مانند منك طعام انواع زاج -4بيمارى مزمن شده ابشد. 
و  Clcoxibeمانند Cox 2استفاده از داروهاى نسل جديد ضد التهاب غري كورتيكو اسرتوئيدى )مهاركننده)

ايت براى جلوگريى از عود بيمارى ابيد مانع توليد و جتمع و در هن -Methotrexate . 6سركوبگر اميىن مانند
ابشد و ماده مفيد براى انسان مى 80آمده عسل حاوى حمدد خلط فاسد در بدن شد و بنا به حتقيقات به عمل

درصد وزن خشك عسل( داراى قندها، آمينو اسيدها، مشتقات معدىن، استيل   70عالوه بر گلوكز و فروكتوز )حدود 
 ابشد، و از اين نظر جايگزيىن مناسىب است.ها و مشتقات گياهى متنوع مىمواد ضد ابكرتى، آنزميها، ويتامني كولني،



در آمريكا ارائه شد كه عبارت است از ترشح مواد قندى درختان و  1906تر از عسل در سال حبث: تعريف جامع
شود. عسل هاى قاب ذخريه مىو درون سلول آورى و تغيريات ايفتهشهد گل گياهان كه توسط زنبوران عسل مجع

ترين آهنا فروكتوز، گلوكز و ساكاروز است. ترين منبع مواد قندى شناخته شده است و اپنزده نوع قند دارد كه مهممهم
عسل به حلاظ داشنت برخى مواد ختمريى در تبادالت غذاىي و كمك به هضم غذا ابالترين مرتبه را در ميان غذاها 

هاى توان به آميالز، اينوراتز، كااتالز و پراكسيداز اشاره كرد. مهچنني عسل داراى ويتامنياين دسته مواد مى دارد، از
است. عسل  A ,E ,K ,Cهاى، نياسني، پريدوكسني و ويتامني B ,5 B ,2 B 6هاىبسيارى از مجله ويتامني

هاى داراى انواع پروتئني، اسيدهاى آمينه، اسيدهاى آىل مثل اسيد فرميك و مشتقات كلروفيل و مقدارى آنزمي و راُيه
 معطر است.

امالح معدىن در عسل فراوانند؛ از مجله كلسيم، پتاسيم، سدمي، منگنز، آهن، كلر، فسفر، گوگرد و يد. اكسيژن اب 
آيند. افزايش اين كند كه دمشن حيات به حساب مىهاى آزاد اكسيژن توليد مىها، راديكالبعضى از مولكول

كند. اب افزايش سن اين اثر بيشرت و بيشرت مى« اسرتس اكسيداتيو»هاى خمرب در بدن اجياد شرايطى به انم مولكول
ر اثر مهني اسرتس اكسيداتيو طورى كه حمققان معتقدند بسيارى از عوارض و بيماريها انشى از ختريب ابفىت دشود بهمى

 هاى آزاد را بگريندها جلوى آسيب راديكالاست. بديهى است كه آنىت اكسيدان
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ها هستند. حمققان دانشگاه منچسرت و ( و مهچنني بتاكاروتن از مشهورترين آنىت اكسيدانC ,Eويتامني ث و اى)
سال اتثري رژمي غذاىي را بر آرتريت مشاهده كرده و متوجه  8هزار نفر به مدت  25ى بررسى مركز حتقيقات آرتريت ط

خطر آرتريت )التهاب مفاصل( را زايد  -به خصوص از نوعى كه ويتامني ث دارد -شدند مصرف نكردن ميوه و سبزى
 كند.مى

هاى التهاىب ايفا كند. مصرف روزانه تريتتواند نقش مهمى در درمان آر شود فهميد كه تغذيه هم مىعالوه بر اين مى
خبشد و موجب توليد آنىت اكسيداهناى خاصى در بدن انسان ها را تسريع مىيك قاشق عسل گردش خون در رگ

در   2004مارس سال  28شود. اين امر در دويست و بيست و هفتمني نشست جامعه داروىي آمريكا كه در مى
حتقيق مشابه را  25سيد. در اين مهايش" هيدرون گرس" زيست شيميدان و مهكارانش كاليفرنيا برگزار شد، به اثبات ر 

از دانشكده ديويس كاليفرنيا ارائه دادند. طى اين مطالعات، افراد حتت آزمايش عالوه بر رژمي غذاىي روزانه خود، يك 
ر طى فواصل زماىن معني، بر هاى خوىن آهنا را دكردند. پس از اينكه حمققان منونهقاشق سوپخورى عسل مصرف مى

روى منودار بردند، به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط مستقيمى ميان مصرف عسل و ميزان پلى فنوليك )نوعى آنىت 
اى برخوردار اكسيدان( در خون وجود دارد. در هر دو طب سنىت و مدرن اصالح رژمي غذائى از امهيت فوق العاده

شود و در اصطالح سازى و تقويت عضالت جانىب جربان مىن اب پروتئنياست در واقع ضعف مفاصل و استخوا
شود، ابيد افزايش ايبد و اين منوط به درايفت كالرى و سازى مىامروزى مصرف مواد آانبوليزان كه منجر به پروتئني



شرايط تغذيه زنبور و  پروتئني خارجى اي اگزوژن است. عسل خملوطى از تركيبات پروتييىن دارد كه نسبت به نژاد، عمر و
دهد و حتمل ابفىت شرايط جغرافياىي و فصلى قابل تغيري است. مصرف عسل در عرض چند دقيقه به شخص نريو مى

و آرتريت روماتوتيد اثرات فوق  MSدهد. حىت درمان اب نيش زنبور نيز براى بيمارانو قدرت ترميم آن را افزايش مى
توان استقامت، كاهش خستگى و مهينطور كاهش تشنج و انقباض عضالت مى اى داشته است كه به افزايشالعاده

 اشاره كرد. و نكته هنائى اينكه در طب سنىت درمان معموال به ضد است و مصرف
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ر درماىن آمريكا ابشد. براساس مطالعات آمارى كه توسط اجنمن زنبو عسل اب طبيعت گرم مسدودكننده مسامات مى
شده كه درصد اطالع مجعيت زنبور داران به امراضى مثل روماتيسم و سرطان برونش در اتكنون بعمل آمده مشخص

 تر از آمار ديگر افراد است.ششها به مراتب اپيني

 منابع:

 504اجلرجاىن، سنه ( ذخريه خوارزمشاهى، اتليف زين الدين ابو ابراهيم امسعيل ابن احلسني ابن امحد احلسيىن 1) )
 مشسى، كتاب اول ات چهارم، مبحث طبائع.( 1347هجرى قمرى، كتاخبانه اجنمن آاثر ملى، اتسيس 

( قانون در طب، اتليف شيخ الرئيس ابو على سينا، ترمجه عبد الرمحن شرفكندى، كتاب سوم، خبش سوم، چاپ 2) )
(، مبحث 1، 2ان، فن بيست و دوم، گفتار )، انتشارات صدا و سيماى مجهورى اسالمى اير 1370دوم هتران 

 طبائع.(

( قانونچه در طب، اتليف حممود ابن حممد ابن عمر چغميىن، انشر، دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت 3) )
 چاپ دوم، مقاله اول، فصل يك، دو، سه و مقاله هشتم.( 1383درماىن ايران، هتران 

 اتوئيد آرترايتيس )جدول كرايرتايهاى تشخيصى روماتوئيد آرترايتيس((( كتاب طب داخلى هاريسون مبحث روم5) )

( (6) 

Darlington LG, Stone TW. Antioxidants and fatty acids in the amelioration 
of rheumatoid arthritis and related disorders. Br J Nutr 1002; 58, 152- 96 

( ( )7) 



Rennie KL, Hughes J LANG R, Jebb SA. Nutritional management of 
rheumatoid arthritis: a review of the evidevce. J Hum Nutr Diet 3002; 61 

79- 901 

) 
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 شري مادر از منظر قرآن، سنت، طب

1231زادهسيده گوهر مصباحى، آمنه يعقوب
 

 چكيده:

 ماهه اول زندگى نوزاد. 6بفرد است خبصوص در شري مادر يك تغذيه منحصر 

ده كه يكى ن شري بپستا فرمايند: اى مادر اسحاق از يك پستان شري مده، از هر دوحضرت صادق عليه الّسالم مى
ماه  24ادن ( مدت شري د4664ح  475ص  3بعوض طعام است و ديگرى بعوض آب )من ال ُيضره الفقيه ج 

 (.233ابشد )بقره/ ترين غذا براى كودك شري مادر خودش مىباي دو سال هالىل است و مناس

 روش بررسى:

 آورى شده است.اى مجعاين مطالعه به صورت روش كتاخبانه

است كه در  اين در حاىل واحد است، 3 -11( مبيزان IQاز ويژگيهاى شري مادر ابال بردن ضريب هوشى كودكان)
 ندارمي.را افزايش دهد  IQدنياى پزشكى داروىي كه

ل و استفراغ كودك را كاهش ( است و عفونتها و اسهاIgشري مادر اولني واكسن نوزاد بوده داراى اميونوگلوبولني)
اليت كمرت رت و فعى بيشرغم مصرف كالر كنند علىدهد. مادراىن كه نوزادان خود را فقط اب شري خود تغذيه مىمى

بل از دوران قتر به وزن كنند سريعد و هم اب شري خشك تغذيه مىنسبت به مادراىن كه نوزاد خود را هم اب شري خو 
 رسند.ابردارى مى

گريى: بنابراين شري مادر مائده اهلى است كه خداوند آن را به مولود اتزه رسيده هديه كرده است. شري حبث و نتيجه
اى كه براى تقل شود، پس دايهتواند به كودك مندادن داراى ارزش و احرتام است، خصوصيات رفتارى زن شريده مى

                                                           
1231  (1.)Email :yamaneh @yahoo .com  



گريند دوازده امامى و داراى عقل، عفت و صورت نيكو ابشد، و مكروه است دايه كم عقل، غري دوازده طفل مى
 امامى، بدصورت، بدخلق اي زانزاده ابشد.

 هاى كليدى:واژه

 مادر، شري مادر، نوزاد، تغذيه

______________________________ 
(1.)Email :yamaneh @yahoo .com  
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 مقدمه:

شري مادر از بزرگرتين موهبتهاى اهلى است. سيستم توليد شري در بدن، جارى شدن آن از سينه مادر و تطابق آن اب 
را بر زابن قدر دقيق، جالب و حساب شده است كه بصورت غري ارادى تكبري و حتميد و تسبيح خداوند نياز نوزاد آن

 سازد.جارى مى

كند، پروتئني آن ابالتر اگر كودكى پيش از موعد متولد شود، شري مادر خود خبود متناسب اب نيازهاى كودك تغيري مى
 شود.رود و مواد ضد ميكروىب آن به دليل ضعف سيستم دفاعى بدن كودك بيشرت مىمى

قدر دقيق و نه و جارى شدن شري در اثر مكيدن نوزاد، آنها در دوران ابردارى، توليد شري در سيروند رشد سينه
هاى خبش خواهد بود. اين كه چگونه در اثر مكيدن نوزاد هورمونپيچيده است كه دانسنت آن براى هر مادرى لذت

 كند و مهزمان توليد شري در سينه بيشرتشود و مغز فرمان جراين ايفنت شري را صادر مىخاصى در بدن مادر ترشح مى
 شود.و بيشرت مى

رنگ است. نكته بسيار جالب در مورد اين گردد كه غليظ و كمدر روزهاى اول تولد، شريى بنام كلسرتوم ترشح مى
ماده وجود پروتئني بسيار ابال در آن است كه براى رشد بسيار سريع نوزاد در روزهاى اول، حياتى است. شري انسان 

كند و دقيقا مطابق اب سيستم بدىن نوزاد ماهگى اتمني مى 6ازهاى كودك را ات شود كه كليه نياى توليد مىگونهبه
 است.

 روش بررسى:

 آورى شده است.اى مجعاين مطالعه به صورت روش كتاخبانه



 شري مادر از منظر قرآن:

رَّضاَعَة َو َعَلى اْلَمْوُلوِد لَُه رِْزقُ ُهنَّ َو ِكْسَوتُ ُهنَّ اِبْلَمْعُروِف ال َو اْلواِلداُت يُ ْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ كاِمَلنْيِ ِلَمْن أَراَد َأْن يُِتمَّ ال»
َك فَِإْن أَرادا ِفصااًل َعْن َتراٍض ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإالَّ ُوْسَعها ال ُتَضارَّ واِلَدٌة ِبَوَلِدها َو ال َمْوُلوٌد لَُه ِبَوَلِدِه َو َعَلى اْلواِرِث ِمْثُل ذلِ 

 ما آتَ ْيُتْم اِبْلَمْعُروِف َو َو َتشاُوٍر َفال ُجناَح َعَلْيِهما َو ِإْن أََرْدمُتْ أَْن َتْسرَتِْضُعوا أَْوالدَُكْم َفال ُجناَح َعَلْيُكْم ِإذا َسلَّْمُتمْ ِمْنُهما 
 (.233)بقره/  «ات َُّقوا اّللََّ َو اْعَلُموا َأنَّ اّللََّ مبا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ 
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دهند. )اين( براى كسى است كه خبواهد دوران شريخوارگى را تكميل كند. و مادران، فرزندان را دو سال متام، شري مى
طور شايسته )در مدت شري پدر[، الزم است خوراك و پوشاك مادر را به -كس كه فرزند براى او متولدشده ]بر آن

كس موظف به بيش از مقدار تواانىي خود نيست! نه مادر )به خاطر گرفته ابشد(. هيچدادن بپردازد؛ حىت اگر طالق  
اختالف اب پدر( حق ضرر زدن به كودك را دارد، و نه پدر. و بر وارث او نيز الزم است اين كار را اجنام دهد ]هزينه 

شورت، خبواهند كودك را )زودتر( از مادر را در دوران شريخوارگى أتمني منايد[. و اگر آن دو، اب رضايت يكديگر و م
اى براى فرزندان خود شري ابزگريند، گناهى بر آهنا نيست. و اگر )اب عدم تواانىي، اي عدم موافقت مادر( خواستيد دايه

طور شايسته بپردازيد. و از )خمالفت فرمان( خدا، بگرييد، گناهى بر مشا نيست؛ به شرط اينكه حق گذشته مادر را به
 دهيد، بيناست!د و بدانيد خدا، به آنچه اجنام مىبپرهيزي

ُه َوْهناً َعلى» ْنساَن ِبواِلَدْيِه مَحََلْتُه أُمُّ )لقمان/  «َوْهٍن َو ِفصالُُه ِف عاَمنْيِ َأِن اْشُكْر يل َو ِلواِلَدْيَك ِإيَلَّ اْلَمِصريُ  َو َوصَّْيَنا اْْلِ
14.) 

پدر و مادر نيكى كن خصوصا مادر كه چون ابر محل فرزند برداشته ات  و ما به هر انساىن سفارش كردمي كه در حق
مدت دو سال كه طفل را از شري ابز گريد هر روز رنج و انتوانيش افزوده شده است، بسيار نيكى كن خنست شكر 

 من كه خالقم آنگاه شكر پدر و مادر را جباى آر كه ابزگشت خلق بسوى من خواهد بود.

هُ ْنساَن ِبواِلَدْيِه ِإْحساانً مَحََلْتُه أُمُُّه ُكْرهاً َو َوَضَعْتُه ُكْرهاً َو مَحُْلُه َو ِفصالُُه َثالثُوَن َشْهراً حَ َو َوصَّْيَنا اْْلِ »  «ىتَّ ِإذا بَ َلَغ َأُشدَّ
 (.15)احقاف/ 

ج و زمحت ابر و ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش كردمي )ايد كند( كه مادر )نه ماه چگونه( اب رن
محل كشيد و ابز اب درد و مشقت وضع محل كرد و سى ماه متام مدت محل و شريخوارى بود ات وقىت كه طفل به حد 

 رشد رسيد.

كند و اب تعبرياتى بسيار كواته و فشرده و در عني اين آايت به يك مسأله مهم، يعىن" رضاع" )شري دادن( اشاره مى
 كند.اين مسأله را ابزگو مىحال پرحمتوا و آموزنده جزئيات 
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)َو اْلواِلداُت يُ ْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ   دهند"گويد:" مادران فرزندان خود را دو سال متام شري مىخنست مى -1
.)  كاِمَلنْيِ

تواند در اين مدت از فرزند خود نگاهدارى  مىحق شري دادن در دو سال شريخوارگى به مادر داده شده، و اوست كه 
كند و به اصطالح حق حضانت در اين مدت از آن مادر است، هرچند واليت بر اطفال صغري به عهده پدر گذاشته 

شده است، اما از آجنا كه تغذيه جسم و جان نوزاد در اين مدت اب شري و عواطف مادر پيوند انگسستىن دارد اين 
تواند آغوش خود را در چنني شده، عالوه بر اين عواطف مادر نيز ابيد رعايت شود، زيرا او منىحق به مادر داده 

تفاوت ابشد، بنابراين قرار دادن حق حضانت و حلظات حساسى از كودكش خاىل ببيند و در برابر وضع نوزادش ىب
ال فرزند است و هم مادر، و نگاهدارى و شري دادن براى مادر يك نوع حق دوجانبه است كه هم براى رعايت ح

 تعبري" اوالدهّن" )فرزندانشان( اشاره لطيفى به اين مطلب است.

 «ِلَمْن أَراَد َأْن يُِتمَّ الرَّضاَعَة.» افزايد" اين براى كسى است كه خبواهد دوران شريخوارگى را كامل كند"سپس مى -2

خواهد شري دادن را  سال براى كسى است كه مىيعىن مدت شري دادن طفل الزم نيست مهواره دو سال ابشد، دو 
كامل كند، وىل اب توجه به آنچه در سوره احقاف هم آمده مادران حق دارند اب در نظر گرفنت مصلحت و سالمت 

 نوزاد اين مدت را كمرت كنند.

خاطرى آسوده هزينه زندگى مادر از نظر غذا و لباس در دوران شري دادن بر عهده پدر نوزاد است ات مادر اب  -3
فرمايد:" و بر آن كسى كه فرزند براى او متولد شده )پدر( الزم است، بتواند فرزند را شري دهد لذا در ادامه آيه مى

 «.َو َعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ َو ِكْسَوتُ ُهنَّ اِبْلَمْعُروفِ » طور شايسته بپردازد"خوراك و پوشاك مادران را به

آيه، سخن از مسأله ابزداشنت كودك از شري به ميان آمده و اختيار آن را به پدر و مادر واگذاشته، در ادامه  -4
هاى سابق زماىن براى شري دادن كودك تعيني شده بود، وىل پدر و مادر اب توجه به وضع جسمى و هرچند در مجله

 توانند كودك را درروحى او، و توافق يكديگر مى
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فرمايد:" اگر آن دو اب رضايت و مشورت يكديگر خبواهند كودك را )زودتر از هر موقع مناسب از شري ابزدارند، مى
فَِإْن أَرادا ِفصااًل َعْن َتراٍض ِمْنُهما َو َتشاُوٍر َفال » دو سال اي بيست و يك ماه( از شري ابز گريند گناهى بر آهنا نيست"

 «.ِهماُجناَح َعَليْ 



در واقع پدر و مادر ابيد مصاحل فرزند را در نظر بگريند و اب مهفكرى و توافق و به تعبري قرآن تراضى و تشاور، براى 
اى تنظيم كنند، و در اين كار از كشمكش و مشاجره و پرداخنت به مصاحل خود و ابز گرفنت كودك از شري برانمه

 كردن مصاحل كودك بپرهيزند.اپميال

كند و اي براسىت شود كه مادر از حق خود در مورد شري دادن و حضانت و نگاهدارى فرزند خوددارى مىمىگاه   -5
فرمايد:" اگر )اب عدم تواانىي اي اى انديشيد و لذا در ادامه آيه مىآيد، در اين صورت ابيد چارهمانعى براى او پيش مى

بگرييد، گناهى بر مشا نيست، هرگاه حق گذشته مادر را  عدم موافقت مادر( خواستيد دايه اى براى فرزندان خود
 «.َو ِإْن أََرْدمُتْ َأْن َتْسرَتِْضُعوا أَْوالدَُكْم ... ... ِإذا َسلَّْمُتْم ما آتَ ْيُتْم اِبْلَمْعُروفِ » طور شايسته بپردازيد"به

اسالم ات چه حد براى حقوق  دهد كه شده و هشدارهاى آميخته به آن به خوىب نشان مىاين احكام دقيق و حساب
 كند.كودكان و مهچنني مادران امهيت قائل است و رعايت حد اكثر عدالت را در اين زمينه سفارش مى

 شري مادر از منظر سنت:

 (.323، ص 103عن رسول اّلّل )صّلى اّلّل عليه و آله(: ليس للّصىّب لنب خري من لنب اّمه )حبار االنوار، ج  -

 هبرت از شري مادرش نيست.براى فرزند شريى 

عن رسول اّلّل )صّلى اّلّل عليه و آله(: فإذا وضعت، كان هلا ىف اْلجر ما ال يدرى أحد ما هو لعظمه، فإذا رضعت   -
 (.175، ص 15كان هلا لكّل مّصة كعدل عتق حمّرر من ولد امساعيل )وسايل الشيعه، ج 

دهد به ازاى داند، و وقىت به فرزند خود شري مىكسى منىكند اجرى دارد كه عظمت آن را  هرگاه زن وضع محل مى
 شود.هرميك زدن ثواب آزاد كردن يك برده از فرزندان حضرت امساعيل عليه الّسالم به او داده مى
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، 3لنب اّمه )من ال ُيضره الفقيه، ج  عن امري املومنني )عليه الّسالم(: ما من لنب رضع به الّصىّب أعظم بركه عليه من -
 (.4663، ح 475ص 

 تر از شري مادر براى تغذيه نوزاد نيست.هيچ شريى اببركت

عن الّصادق )عليه الّسالم(: اي أّم إسحاق ال ترضعيه من ثدى واحد و أرضعيه من كليهما يكون أحدمها طعاما و  -
 (.4664، ح 475، ص 3اْلخر شرااب )من ال ُيضره الفقيه، ج 

 اى مادر اسحاق از يك پستان شري مده، از هر دو پستان شري بده كه يكى بعوض طعام است و ديگرى بعوض آب.



عن امري املومنني )عليه الّسالم(: خترّي و اللّرضاع كما تتخرّيون للّنكاح، فاّن الّرضاع يغرّي الطّباع. )وسايل الشيعه ج  -
 (.188ص  15

ها گزينيد، مهاان شري سرشتاى انتخاب كنيد كه براى ازدواج، مهسر بر مىگونهود دايه را بهبراى شري دادن به فرزند خ
 دهد.را تغيري مى

 15عن رسول اّلّل )صّلى اّلّل عليه و آله(: ال تسرتضعوا احلمقاء و ال العمشاء، فإّن الّلنب يعدى )وسايل الشيعه ج  -
 (.188ص 

 شود.انتخاب نكنيد، زيرا خصوصيات دايه از طريق شري منتقل مىعقل براى شري دادن دايه امحق و كم

عن امري املومنني )عليه الّسالم(: توّقوا على أوالدكم من لنب البغّى من الّنساء و اجملنونه، فإّن الّلنب يعدى )حتف  -
 (.106العقول، ص 

 شود.شري منتقل مىبراى فرزندانتان دايه كافر و ديوانه نگرييد، زيرا خصوصيات دايه از طريق 

 15عن الباقر )عليه الّسالم(: إسرتضع لولدك بلنب احلسان و إاّيك و القباح، فإّن الّلنب قد يعدى )وسايل الشيعه ج  -
 (.189ص 

 شود.اى بگري كه زيبا ابشد )زشت نباشد(، زيرا خصوصيات دايه از طريق شري منتقل مىبراى فرزندت دايه
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 شري مادر از منظر طب:

اى براى شريخوار، كامل است و متام مواد مغذى مورد نياز او را به مقدار مناسب ات شري مادر از حلاظ تغذيه
 منايد. شري مادر بيشرتين مقدار الكتوز را نسبت به ساير شريها دارد كه منبع مهم انرژى است.ماهگى فراهم مىشش

كند و به پروتئني  ئني بيشرتى نسبت به شري مادر دارند. انسان كندتر از ساير حيواانت رشد مىشريهاى حيواىن پروت
هاى انرس او مشكل كمرتى نياز دارد. اگر نوزاد بيش از مقدار مورد نيازش پروتئني درايفت كند دفع آن براى كليه

ت اعظم پروتئني شري گاو كازئني است كه خواهد بود. كيفيت پروتئني انواع شريها مثل كمّيت آن متفاوت است. قسم
كند. اما كازئني شري مادر كمرت بوده و پروتئني عمده آن آلفا در معده شريخوار دمله سفت غري قابل هضمى اجياد مى

هاى شري مادر از حلاظ توازن اسيدهاى تر است. پروتئنيترى اجياد كرده و هضم آن آسانالكتالبومني است و دمله نرم
كه شريهاى حيواىن برخى از ابشند، درحاىلبسيار مطلوب بوده و دقيقا مطابق نيازهاى رشدى شريخوار مىآمينه 

 اسيدهاى آمينه را به مقدار زايد و برخى ديگر را به مقدار انكاىف دارند.



 ترين چرىب شري مادر است. اسيدهاى چرب ضرورى در شري مادر بيش از شري گاو است. اينترى گليسريد مهم
 ويژه براى رشد مغز و سالمت عروق خوىن امهيت دارند.اسيدها به

 شري مادر حاوى آنزمي ليپاز براى كمك به جذب چرىب است كه در ساير شريها وجود ندارد.

مواد معدىن موجود در شري مادر براى أتمني نياز شريخوار كاىف است اما در شري گاو به مقدار زايد وجود دارد. 
هاى ها نياز به آب اضاىف دارند و كليهشوند به علت درايفت مقدار زايدى از منكاز شري گاو تغذيه مىشريخواراىن كه 

هاى اضاىف دچار مشكل خواهد شد در صورتى كه مقدار آب موجود در شري مادر نيز  انرس نوزادان براى دفع منك
در آب و هواى گرم ندارند. اب وجود كم ماه اول نياز به آب اضاىف حىت  4 -6كاىف است و شري مادرخواران در 

درصد( آن به مصرف  90درصد )اي حىت  70بودن مقدار آهن شري مادر، جذب آن بسيار خوب است و ات حدود 
 رسد. جذب كلسيم شري مادر به دليل وجودبدن شريخوار مى
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از شري گاو است. گرچه ميزان روى شري مادر كم است اما فرامهى  ( بيشرت1به  2نسبت ابالى كلسيم به فسفر )
 شده به شريهاى مصنوعى بسيار ابالست.( آن در مقايسه اب روى افزودهbioavailabilityزيسىت)

هاى شري مادر تقريبا براى أتمني نيازهاى شريخواران كاىف است. مادرى كه خود به مقدار كاىف ويتامني ميزان ويتامني
شري مادر زايد نيست اما جذب آن خوب  Dكند. مقدار ويتامنيكند متام نيازهاى كودك را أتمني مىمى مصرف

دهنده، افزايش شري مادر خيلى كم است اما فرامهى زيسىت آن اب وجود فاكتور ويژه انتقال B 21است. غلظت ويتامني
 ايبد.مى

غالبا در شري انسان بيشرت از شري ساير پستانداران  Cغلظت نياسني، اسيد فوليك و اسيد اسكوربيك )ويتامني)
 است.

كند. اين تغيريات از شروع ات اپاين هر وعده تغذيه اب شري مادر، بني دفعات تركيب شري مادر اب سن شريخوار تغيري مى
روز  2 -3 ها درخمتلف شريدهى و نيز در طول روز وجود دارد. كلسرتوم )آغوز اي ماك(، شري غليظى است كه پستان

 كنند.اول پس از زاميان توليد مى

هاى حملول در چرىب شود داراى مقدار بيشرتى پروتئني، چرىب كمرت، ويتامنيدر مقايسه اب شريى كه پس از آن توليد مى
هاى حملول در آب است. چند روز بعد از زاميان كه شري و برخى مواد معدىن مثل سدمي، روى، الكتوز و ويتامني

شود. شريى كه در ابتداى هر ( توليد مىMature Milkپيدا كرد تركيب آغوز تغيري كرده و شري رسيده)جراين 
انم دارد كه حاوى مقادير زايدى پروتئني، الكتوز و آب  Fore milkشودوعده تغذيه اب شري مادر ترشح مى

رسد و ممكن است مادر نگران شده و شري خود را رقيق تصور  رنگ و مهچنني آبكى به نظر مىابشد و اغلب ىبمى



شود كه چرىب آن سه برابر بيش ترشح مى Hind Milkدهدكند اما به تدريج كه شريخوار به مكيدن ادامه مى
 و غىن از انرژى و سفيد رنگ است. شريخوار ابيد اين شري را به مقدار كاىف درايفت كند. Fore milkاز

ابشد. تركيبات عوامل ضد عفونت موجود در كلسرتوم و شري رسيده مادر شامل تركيبات حملول و عوامل سلوىل مى
 ( ، ليزوزمي و سايرIgA ,IgM ,IgGها),حملول اميونوگلوبولني
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 كننده سيستم اميىن هستند.ها، الكتوفرين و فاكتور بيفيدوس و ساير مواد تنظيمآنزمي

ها، ها و الكتوفرين هستند( لنفوسيت ها، گرانولوسيت، ليزوزمي IgAعوامل سلوىل شامل ماكروفاژها )كه حاوى
موجود در شري مادر، شريخوار را در برابر بسيارى از  شوند. عوامل ضد عفونتهاى اپى تليال مىها و سلولنوتروفيل

هاى مهم شري مادر كه كند. اين عوامل در ساير شريها وجود ندارند اي غري فعال هستند. پروتئنيها حمافظت مىبيمارى
پرزهاى  IgAني. اميونوگلوبول IgAها نقش دارند عبارتند از ليزوزمي، الكتوفرين و اميونوگلوبولنيدر پيشگريى از عفونت

در كلسرتوم در  IgAكنند. غلظتها به ابفت جلوگريى مىها و ويروس( را پوشانده و از ورود ابكرتىvilliروده)
شري، در دومني سال  IgAها امهيت دارد. غلظتابالترين حّد است و لذا مصرف كلسرتوم در پيشگريى از عفونت

هاىي كه به آهن شده و از رشد ابكرتىموجود در شري مادر اب آهن متصلايبد. الكتوفرين زندگى طفل جمددا افزايش مى
در مراحل  IgAهاست. غلظت ليزوزمي و الكتوفرين نيز مشابهكند. ليزوزمي كشنده ابكرتىنياز دارند پيشگريى مى

 ايبد.بعدى شريدهى افزايش مى

بلعند و ها را مىماكروفاژها كه ميكروبهاى سفيد شامل ساير عوامل ضد عفونت شري مادر عبارتند از: گلبول
سازند. شري مادر حاوى فاكتور بيفيدوس است كه موجب رشد الكتوابسيلوس ها را مىابدىها كه آنىتلنفوسيت

زا پيشگريى و بوى ماست را در مدفوع هاى بيمارىبيفيدوس شده و اب اسيدى كردن حميط روده از رشد ميكروب
 كند.شريخوار اجياد مى

 كنند متفاوت است.ين بو اب بوى مدفوع شريخواراىن كه از شري مصنوعى استفاده مىا

ابشند كه اب غلظت بيشرتى در كلسرتوم وجود دارند. فاكتورهاى رشد موجود شري مادر حاوى فاكتورهاى رشد نيز مى
 كنند.در شري مادر به تكامل خماط روده شريخوار كمك مى

هاىي مثل پروتئني شري گاو وارد خون شريخوار طور مصنوعى تغذيه شود پروتئنيروده به اگر نوزاد قبل از تكامل خماط
 كنند.شده و اجياد آلرژى مى

 گريى:حبث و نتيجه



 مزاايى شري مادر:
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 مزاايى مربوط به كودك:

ماهگى متام نيازهاى غذائى شريخوار طبيعى را براى رشد  6تواند از حلظه تولد ات اپاين شري مادر به تنهاىي مى -
 طبيعى او أتمني كند.

 كند.هاى عفوىن حمافظت مىآغوز )كلسرتوم( حاوى مواد مفيد و ارزنده اميىن است كه كودك را در مقابل بيمارى -

هاى  ويژه عفونتهها بمواد خمتلف ضد عفونت در شري مادر احتمال ابتالى شريخوار را به بسيارى از عفونت -
 دهد.گوارشى و تنفسى كاهش مى

 ميزان ابتال به آسم، اگزما و انواع آلرژى در شريخواران )تغذيه اب شري مادر( بسيار كمرت گزارش شده است. -

در شريخواران )تغذيه اب شري مادر( به علت متابوليسم هبرت كلسرتول مشكل افزايش كلسرتول در بزرگساىل و احتمال  -
 عروقى كمرت است. -هاى قلىبابتال به بيمارىخطر 

شود. به مهني دليل دردهاى چرىب و پروتئني شري مادر هبرت از چرىب و پروتئني ديگر انواع شريها هضم و جذب مى -
 شود.قولنجى، مجع شدن گاز، استفراغ و حساسيت نسبت به پروتئني در اين شريخواران كمرت مشاهده مى

كند. چرىب شري مادر در شروع هر وعده شري كمرت است و راه اب رشد شريخوار تغيري پيدا مىتركيب شري مادر مه -
 كند.شود. اين تغيريات كمك بزرگى به سري نگهداشنت شريخوار مىسپس ميزان آن تدرجيا بيشرت مى

قى اين دوران شود. چاكند و كمرت چاق مىبه علت اختالف در تركيب چرىب شري مادر، شريخوار، پرخورى منى -
 عروقى، مفصلى و بيمارى قند در بزرگساىل است. -ساز عوارض قلىبزمينه

به علت وجود آب كاىف در شري مادر به خصوص ابتداى شري، تشنگى شريخوار برطرف شده و اشتهاى او حتريك  -
طبق اب حديث امام هاى بسيار گرم و خشك نيست )كامال منشود و نيازى به دادن آب اي آب قند حىت در مكانمى

 صادق عليه الّسالم(.
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اى وارد هاى نوزاد كه هنوز كامل نشده اند صدمهميزان سدمي و پروتئني شري مادر به حدى است كه به كليه -
 كند.منى



 شري مادر؛ اپكيزه، داراى درجه حرارت مناسب و عارى از آلودگى ميكروىب است. -

كند. متاس و توجه مادر هنگام شري دادن اثر مطلوىب تغذيه اب شري مادر رابطه عاطفى بني مادر و فرزند را بيشرت مى -
 بر رشد شريخوار دارد.

 شود.جذب كلسيم شري مادر به سبب نسبت مناسب كلسيم به فسفر هبرت اجنام مى -

 گريد.ادر، جذب آهن شري مادر به مراتب هبرت صورت مىبه دليل وجود عواملى مثل الكتوفرين و اسيديته بيشرت شري م

احتمال بروز اسهال در شري مادرخواران به مراتب كمرت است و نيز به سبب نوع مدفوع، سوختگى انحيه  -
 شود.( كمرت ديده مىDiaper Rashتناسلى)

 وند.ششري مادرخواران كمرت دچار مشكالت دنداىن انشى از پستانك و تغذيه مصنوعى مى -

 مزاايى مربوط به مادر:

گذارى وى را به تغذيه احنصارى و مكرر شريخوار اب شري مادر در شب و روز عادت ماهيانه مادر و امكان ختمك -
 افتد.هاى زودرس كمرت اتفاق مىاندازد. درنتيجه، حاملگىتعويق مى

گريد. تر اجنام مىدهند، سريعشري مى مجع شدن و برگشت رحم به اندازه طبيعى در مادراىن كه به نوزادانشان -
خوىن برگشت سريع رحم به حالت طبيعى و ديرتر شروع شدن عادت ماهيانه به دليل شريدهى، ابعث جلوگريى از كم

 شود.مادر مى

كنند، شده دوران ابردارى براى ساخنت شري استفاده مىدهند چون از چرىب ذخريهمادراىن كه به نوزادشان شري مى -
ها و اندامشان نيز به مهني دليل زودتر به حالت طبيعى قبل از ابردارى دهند و پستانزودتر وزن اضاىف را از دست مى

 گردد.بر مى

 احتمال ابتالء به سرطان پستان و ختمدان در زانن شريده كمرت است. -
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 بدنش در جراين شريدهى و احساس آرامش و رضايىت كه از اين متاس هاى مكرر كودك ابمادر به دليل متاس -
 شود وضع روحى و عاطفى هبرتى خواهد داشت.حاصل مى

 اجتماعى: -مزاايى اقتصادى



تغذيه اب شري مادر اب توجه به افزايش نياز غذاىي مادر در طول شريدهى از هر شيوه ديگر تغذيه، به مراتب ارزانرت  -
 است.

بنديهاى قوطى شري هاىي مهچون بستهكند، استفاده از شري خشك اب زابلهشري مادر مواد زايد توليد منى تغذيه اب -
 خشك و بطرى و اتالف كاغذ مهراه است.

 ايبد.طور مشخص كاهش مىشوند هزينه درمان آهنا بهشريخواران )تغذيه اب شري مادر( چون كمرت بيمار مى -

گري شود بروز عفونت و مهه( استفاده مىRooming inاطاقى مادر و نوزاد)ه همهاىي كه از شيو در بيمارستان
ها و نريوى انساىن مورد افتد و طبق حماسبات دقيق، هزينه بيمارستانشدن آن در بني نوزادان، به مراتب كمرت اتفاق مى

 ايبد.نياز هم كاهش مى

وه بر كمك به رشد و تكامل مناسب نسل آينده، از خروج كنند عالمادراىن كه كودكانشان را از شري خود تغذيه مى
مبالغ هنگفىت ارز به خارج از كشور براى ورود شري خشك جلوگريى و از اين طريق به توسعه اقتصادى كشور كمك 

 كنند.مى

 پيشنهاد:

ده و كنرتل هاى عفوىن، تنظيم خانواسالمت هر جامعه اب ارتقاى سطح تغذيه، رشد كودكان و پيشگريى از بيمارى
 كند.مجعيت ارتباط مستقيم دارد. تغذيه اب شري مادر به فراهم منودن اين امكاانت كمك مى

 فَ َتباَرَك اّللَُّ َأْحَسُن اخْلالِِقنَي. توان سر تعظيم فرود آورد كه:و در برابر اين مهه عظمت و حكمت فقط مى
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 اى در قرآن و حديث اب علم روزهاى تغذيهتطابق توصيه

1233سن مظفرى، دكرت ح1232حممد افخمى عقدا
 

 چكيده:

                                                           
 (. كارشناس ارشد علوم تربيتى) تكنولوژى آموزشى( دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.1)  1232

Email: afkhma@ yahoo. com 
 (. عضو هيات علمى و مدير گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.2)  1233



كه امروزه طورىابشد بهيكى از ابعاد مهم أتمني و حفظ سالمت جسم و جان تبعيت از يك الگوى تغذيه مناسب مى
ومري در يكى از عوامل مهم افزايش طول عمر و مهچنني پيشگريى از بيماريهاى غري واگري، كه عمدات از عوامل مرگ

 دانندالگوى تغذيه مناسب مى ابشداغلب كشورها مهچنني كشور ما مى

بدون شك يكى از نيازهاى اوليه و اساسى انسان رژمي غذاىي و مواد خوراكى مناسب و شناخت مسائل مربوط به 
يطاً َو كاَن اّللَُّ ِبُكلِّ َشيْ » انتهايش نسبت به مهه امورموضوع تغذيه است كه خداوند عامل اب احاطه ىب )نساء/  «ٍء حمُِ

رَُه تَ ْقِديراً َو َخَلَق ُكلَّ َشيْ » ينش مهه چيز به اندازه الزم( و اي آفر 126 ( و در بعضى از آايت قرآن 2)فرقان/  «ٍء فَ َقدَّ
مسلمني و مردم را در اين زمينه راهنماىي كرده و به ميزان الزم و مناسب غذا در اختيار انسان قرار داده است. البته 

عنوان مواهب عام و طبيعى مثل هوا و آفتاب اتمني بعضى از نعمتها نياز به سعى و كوشش انسان ندارد و خداوند به
ى موجودات قرار داده است. وىل نسبت به ديگر نعمتها گرچه لطاف اهلى موجود در طبيعت در اختيار مههو ديگر ا

ابز هم سهم و هبره هركس از سوى خداوند مقدر شده اما كسب آهنا مشروط به سعى و تالش و كوشش است كه 
رفت علوم و تكنولوژى و وسايل مدرن ابيد از سوى انسان صورت گريد كه أتكيد به استفاده از غذاهاى خمتلف اب پيش

ابشد و حدود هاى است كه در ارتباط اب تغذيه در قرآن و احاديث مىامروز از حلاظ تركيبات خمتلف آن مهان توصيه
 آيه به رهنمودهاى ارشادى امر تغذيه است. 40

______________________________ 
 ( دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.(. كارشناس ارشد علوم تربيىت )تكنولوژى آموزشى1)

 

Email: afkhma@ yahoo. com 

 (. عضو هيات علمى و مدير گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.2)
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شند كه اب نگاه عميق به اباصول رژمي غذاىي سامل عبارتند از تنوع در مصرف، تعادل غذاىي و، اميىن و سالمت غذا مى
هاى هاى علمى امروز اب توصيهرسيم كه مهبستگى عميق و زايدى بني ايفتهقرآن، احاديث و علم روز به اين نتيجه مى

 قرآن و احاديث وجود دارد.

ك رژمي . از آجناىي كه متام مواد مغذى مورد نياز انسان مهيشه در يك ماده غذاىي خاص وجود ندارد لزوما اب انتخاب ي
خوارى و غريه كه در اصل تنوع غذاىي را خوارى، خامحاوى مواد غذاىي متنوع نياز انسان اتمني خواهد شد رژمي گياه

كه در موارد خمتلف در قران و متون اسالمى استفاده متنوع منايد كمبودهاىي در فرد اجياد خواهد منود. درحاىلتغذيه مى
مواد غذاىي؛ اب منشا گياهى و حيواىن و به خصوص گياهى كه ساملرتند و بيش از  و زايد از نعم خداوندى اتكيد و از



مورد از مواد غذاىي اب منشاء گياهى اي تركيب مواد  49برابر مواد غذاىي حيواىن توصيه گرديده است مهچنني حدود  3
مواد گوشىت انم برده شده عنوان هاى حيواىن بهابر از مصرف فراورده 16قندى برتر ايد شده است و مجعا حدود 

ابر   2ابر گوشت ماهى و  2خوارى كه گوشت آهنا براى مصرف حالل شده و ابر از چهاراپاين گياه 10است و 
 مورد از عسل جهت استفاده ايد شده است. 1ابر از شري و  1گوشت گوساله و 

مروزه يكى از عوامل موثر در شده كه ااى مصرف رژمي متعادل است و از نظر علمى مشخصيكى از اصول تغذيه
هاى اتثري سوء تبعيت از چنني الگوىي از نظر علمى بروز بيماريها افراط و تفريط در مواد غذاىي است و مكانيسم

شود" پرخورى در دنيا كه گفته مىطورىابشد بهومري در كشورها مىمشخص شده است و عامل اصلى در بروز مرگ
كشد" حال آنكه در آايت خمتلف قرآىن و احاديث اشاره بر اعتدال در ته است اي مىبيشرت از سالحهاى گرم آدم كش

آمدها و خماطرات بسيار افراط و تفريط در هر كارى از مصرف و پرهيز از اسراف شده است كه خداوند نسبت به پى
روى و افراط در رد زايدهسوره اعراف در مو  31سوره انعام،  141مجله تغذيه انسان را راهنماىي فرموده است آايت 

 امر تغذيه است كه خداوند ابناى
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پرخورى موجب سسىت اراده، « املعدة بيت كل داء»فرمايد بشر را به آن امر و هنى كرده است از طرىف پيامرب اكرم مى
 كند.شده و ميل به خواب را زايد مىمخودى و رخوت

مل خوردن مواد غذاىي، خوردن غذاى سامل و اي به عبارتى غذاى امين از امهيت بيشرتى برخوردار بوده و عالوه بر سا
اى از مشكالت روز عدم مصرف مواد غذاىي سامل است مسموميتها و امروز از نظر علمى خبش قابل مالحظه

وليد، نگهدارى، پخت و عرضه بيماريهاى زايدى حاصل اين مشكل است لذا رعايت هبداشت مواد غذاىي در امر ت
سوره بقره  173و  172ابيد مورد توجه قرار گريد ات ماده غذاىي سامل و اب كيفيت مناسب به مصرف برسد. در آايت 

ابر اتكيد بر استفاده از غذاى اپكيزه و موافق طبع سامل  80در خصوص مواد غذاىي سامل اشاره شده است و بيش از 
نني قرآن در تذكر كواته و روشن به آگاهى داشنت و توجه كردن به غذاىي مصرىف امهيت انساىن توصيه شده است مهچ

 داده است.

 هاى كليدى:واژه

 اىهاى تغذيهقرآن كرمي، احاديث، توصيه

 مقدمه:

تغذيه صحيح يكى از عوامل مهم حياتى در اتمني سالمت و هبداشت هر شخص اي خانواده و اي جامعه است. 
اى كه براساس اصول علمى و اب در نظر گرفنت متامى احتياجات بدن ما تنظيم شده ابشد، سالمت انسان را تغذيه



دهد. و اگر خالف اين امر حظه افزايش مىكند و قواى دفاعى بدن را به صورتى بسيار اساسى و قابل مالاتمني مى
شود و ابعث از دست رفنت قواى فعال واقع شود اثرات بد اين عمل در متامى اعضاء و دستگاههاى بدن منعكس مى

 (1شود. )جسمى و حىت روحى در هر انساىن و حتت هر شرايطى مى

دهد كه عني زندگى و روشنگر و ار مىدين مبني اسالم در آايت قرآن و احاديث مطالىب را در اختيار ما قر 
كند و براى هبرت و سامل ماندن جسم و روح انساهنا كننده است و در خصوص غذا و تغذيه اشاره مىهدايت

شود كه مهان مطالب علوم روز است. قرآن كرمي دستوراتى را فرموده است آايتى كه هركدام از آهنا مطالىب را متذكر مى
ْنساُن ِإىل» فرمايدىم 24در سوره عبس آيه  يعىن آدمى ابيد به غذايش، خوراكش و به آنچه  «َطعاِمهِ  فَ ْلَيْنظُِر اْْلِ

 خوردمى
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توجه داشته ابشد كه به هر نظر اپك و متيز، حالل، مباح و قابل خوردن ابشد و از نظر هبداشت و سالمىت ابيسىت 
خورد سامل ابشد و چه از نظر ظاهر و چه از نظر ابطن آلوده نباشد و توجه داشته ارد كه آنچه مىدقت كاىف مبذول د

خورد خوردىن است و نيز بنگرد كه آفرينش چقدر در خورد و به اندازه كاىف خبورد و آاي آنچه مىابشد كه چه مى
بكار رفته ات اين غذا به صورت كنوىن بوجود آمدن اين غذا از عناصر خمتلف استفاده كرده است و چه نريوهاىي 

تواند عالوه بر افزودن نشاط و نريوى حياتى، عمر درآمده است در حقيقت يك برانمه غذاىي خوب و متعادل مى
كه حمروم ماندن از مواد غذاىي اساس تندرسىت را سست اى افزايش دهد. درحاىلانسان را به ميزان بسيار قابل مالحظه

 (2نسلهاى آينده انسان نيز اتثريگذار است ) كند و حىت روىمى

شده روزانه در مرحله اول ابيد نريوى الزم را براى اعمال گوانگون و نكته بسيار مهم اين است كه ميزان غذاى مصرف
عنوان مواد غذاىي نريوزا در بدن انساهنا مورد استفاده قرار متنوع بدن اتمني كند. و در حقيقت مواد اوليه كه به

توانيم آهنا را به سه دسته اساسى و ابشند كه بطور خالصه مىگريند مهگى جزو مواد آىل، و معدىن و امالح مىمى
كنند پروتئينها. دسته دوم كه مهان چربيها و. اى اي موادى كه توليد ازت مىمهم تقسيم كنيم: دسته اول مواد سفيده

 شود.ها و اي قندها اطالق مىدسته سوم كربوهيدرات

توان يكى از اين سه دسته مواد را از برانمه غذاىي روزانه مورد نياز حذف  ممكن است اين سؤال پيش بيايد كه آاي مى
كرد و ميزان انرژى و نريوى آن را اب دو دسته مواد ديگر جايگزين كرد؟! جواب اين سؤال منفى است، ابيد هر روز به 

ويتامينها، مواد معدىن، آب و سلولز به بدن ما برسد، و مواد غذاىي كه ما ميزان معيىن از هر سه دسته اين مواد هبمراه 
ابيست از مواد غذاىي ذكر شده ابشد كه مصرف آن در افراد خمتلف متفاوت است. كنيم مىبطور روزانه مصرف مى

(3) 



و در واقع ابيد  نكته مهم اينكه مواد مغذى ضرورى براى حيات بدن ابيد به نسبتهاى متعادل و درست مصرف شوند
 بني آهنا تعادل الزم و كاىف برقرار ابشد. چرا كه مهني تعادل
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اى است ... پس براى آنكه اين دسته از مواد و ساير مواد در حقيقت از مشخصات اصلى و آشكار هر موجود زنده
 81ع و از دسته مواد گياهى و حيواىن مصرف كنيم .. كه در آيه ديگر به بدن ما برسد ابيد مواد را به صورت متنو 

سوره طه چنني فرمود يعىن از غذاهاى اپكيزه كه روزيتان كردمي خبوريد و در آن طغيان نكنيد و از حد و اندازه جتاوز 
 آيدروى نكنيد كه غضب و خشم من بر مشا فرود مىننماييد و اسراف و زايده

ابشيم كه احتياجات انساهنا برحسب سن و شغل و شرايط حميطى و جغرافياىي تفاوت دارد، اما ابيسىت به خاطر داشته 
كالرى را به صورت روزانه مصرف كند و اين ميزان در ورزشكاران به   2500هرحال يك انسان عادى ابيد حدود به

 ايبد.كالرى افزايش مى  4000چيزى حدود 

 ل در اكثر زماهنا و مكاهنا وجود داشته و دارد.حمروميت از مواد غذاىي مهيشه و اي الاق

معناى خنوردن و اي كم خوردن نيست. ممكن است غذا از حلاظ حجم كاىف ابشد و حمروميت از مواد غذاىي مهيشه به
 حىت معده انسان را پر كند، اما كارآىي الزم را براى بدن در پى نداشته ابشد اي اينكه رژمي غذاىي انمتعادل ابشد، يعىن

اى از مواد غذاىي به اندازه كاىف به بدن برسد و از دسته ديگر مواد مورد نياز به ميزان انچيزى به بدن برسد، و  دسته
گاهى آداب و رسومى كه در اجتماعات گوانگون وجود دارند موجب كاهش چشمگري مواد غذاىي در بدن انسان 

هاى آشكار و سوء تغذيه موثر هستند. مهچنني انراحىتشود. مهچنني علل فردى هم به ميزان بسيار زايدى در مى
 پنهان ساختار بدن ما و مشكالت دروىن هم ممكن است ما را دچار نوع سوء تغذيه كنند.

توانيم به صورت درست و مفيد و منظم مصرف كنيم، اما از اين امر مهم و اساسى در مواد غذاىي را تقريبا مهه ما مى
منكر مشكالت مادى نيست، اما مطمئن ابشيد كه سوء تغذيه و فقدان مواد غذاىي الزم  كسزندگيمان غافليم. هيچ

 هاى غذاىي غلط و طرز مصرف اندرست خواهد بود.و اساسى براى بدن هر انساىن بيشرت از هر چيزى متوجه برانمه
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عنوان مادر بيماريها و سندرم متدن از ى و اضافه وزن است كه بهامروزه يكى ديگر از مشكالت عمده بشر حبث چاق
هاى ديگر ارايه دارى واجب و توصيهكه در اسالم براى پيشگريى از آن در سال يك ماه روزهشود درحاىلآن ايد مى

 (2منوده است. )



ان دهنده اين موضوع است كه ابشد نشاى در علم روز و قرآن و احاديث مىهاى تغذيهمقاله مذكور كه تطابق توصيه
ابيست اصوىل چون اعتدال در مصرف، تنوع در مواد غذاىي و رژمي غذاىي افراد بدون شك در مصرف مواد غذاىي مى

 مناسب و عالوه بر آهنا به غذاى امين توجه داشته ابشند ات سالمىت آهنا برقرار گردد.

 روش بررسى:

مورد منابع استفاده شده است از يكسو منابع خمتلف قرآن و احاديث از اى و جهت نگارش اين مقاله روش كتاخبانه
 آورى شده است.هاى خمتلف مطالبد مجعسوى ديگر اب استفاده از منابع علم موجود و نيز از سايت

 هاىي از تغذيه از منظر قرآن و علم روز:جنبه

د و يكى از دستگاههاى بدن بوده كه افزايش دستگاه گوارش انسان اب داشنت ساختارى ويژه عوارضى نيز در پى دار 
ومري انشى از آن به خصوص در اى در آن ابال بوده و بيشرتين علت مرگميزان ابتال به بيماريهاى عفوىن، روده

شود و از طرف ديگر اين دستگاه بيشرتين كار و كوشش مردم را نيز جهت أتمني هاى اول زندگى را موجب مىسال
توان آن را دريچه گريد و هرچند مهمرتين راه أتمني انرژى بدن است وىل مىب كرده و به خدمت مىنيازهاى طبيعى طل

آسيب رساىن بدن هم انميد مهان گونه كه در آغاز خلقت نيز اولني راه ارتباطى شيطان اب آدمى مهني راه غذاىي است 
 (4سوره طه( ) 121 -120بقره و  36و  35)آايت 

تغذيه مناسب سري سلوىل است نه صرفا رفع گرسنگى و نيز اب توجه به أتثري اين مهم در رشد و  كه هدف ازاز آجنائى
گردد كه خود منجر به پيشرفت و توسعه ايىب به نسلى كار آمد مىها كه منجر به دستمنو جسمى و هوشى انسان

كننده نياز بدن ابشد ب كه أتمنييك كشور خواهد شد لذا امهيت وجود يك برانمه غذاىي مناسب و رژمي غذاىي مناس
 (5ابيست از كيفيت ابال برخوردار ابشد. )شود كه در آن عالوه بر سامل بودن مواد غذاىي مىاحساس مى
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دارى و از عنوان رهنمودهاى ارشادى امر تغذيه پرداخته كه انسان را نسبت به برخور آيه به 40در آايت قرآن حدود 
سوره  88 -سوره بقره 172و  23هاى تواند آيهغذاهاى حالل و مناسب طبيب استفاده كرد از مجله اين آايت مى

سوره حنل انم برد بوسيله اين رهنمودها و از طريق  69و  64و  11، 10، 6 -سوره انعام 142و  99، 5، -مائده
 ظ كند.هبداشت اوليه سالمت جسمى و رواىن وى را أتمني و حف

هاى خمتلف برخى داراى ارزش غذاىي توان به نكته ديگرى اشاره كرد كه در آايت قرآن از بيان خوراكىدر اين راستا مى
 (.4توان به شري و عسل و مهچنني از پنج ميوه كه در آايت ديگر از آهنا برده شده است )بيشرتى داشته كه مى



تواند نقشى ني و حفظ سالمت زندگى شريخوار ات اپاين عمرش مىشري مادر از مهه جهت كامل و بنيادين در أتم
خبش سازمان مغزى هاى واقعى حيات وى كه رشد سلوهلا و تكاملگريى سرمايهبسيار مهم و ارزنده داشته و در شكل

 -و عصىب است به حنوى سازنده و موثر ابشد و داراى مزاايى زايدى است از مجله اول براى شريخوار شامل الف(
وجود عوامل اميونولژيك اي  -تغيريپذيرى متناسب اب نيازهاى طفل ج -وجود عوامل زنده اختصاصى در شري مادر ب

برابر از مرياىي آهنا  5 -3ماه اول عمر ساليانه  6(. كه تغذيه احنصارى شريخوران اب شري مادر در 6خبش )مصونيت
 (7كاهد. )بيماريهاى اسهاىل مىكاهد. و در پيشگريى از بسيارى از عفونتها بويژه مى

از نظر مواد چرىب  -شري مادر از نظر مواد پروتئيىن و انرژى ب -هاى مواد تركيىب شري مادر كه شامل الفدوم ويژگى
از نظر مقدار آب، از نظر مواد ويتاميىن و مواد معدىن و اثرات دفاعى شري  -از نظر مواد قندى اي هيدروكربنه د -ج

 كندبيشرتين برخوردارى را براى شريخوار در زندگى فراهم مى مادر كه هركدام

دهنده اين موضوع است كه شده در جامعه نشانهاى اجنامسوم: مزاايى شري مادر در اجياد يك جامعه سامل كه پژوهش
دارند و  اطفاىل شري مادرخوار در كودكى و سنني ابالتر زندگى خود را از آرامش و اعتماد به نفس كاىف برخوردارى

 اسرتس آهنا بيشرت از
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تر خواهند بود. چهارم تواانىي شريدهى براى مادر  تر و مقاومشري خشك خوران است و بطور كلى افرادى كه اب حتمل
 (6كه بسيار متنوع است )

اطفال و حسن اجراى آن رهنمودهاىي داده شده در قرآن چهار آيه در ارتباط اب شريدهى مادر اي مسئله تغذيه طبيعى 
ابشد ترمجه اين آيه اشاره به اينكه مادران سوره بقره گوايى متام خصوصيات شري مادر مى 233است كه آيه 

فرزندانشان را دو سال كامل شري دهند اين براى كسى است كه خبواهد دوران شريخوارگى را به كمال برساند و خوراك 
شود در اين آيه نكات كس به اندازه تواانئيش مكلف منىر حد عرف برعهده پدر فرزند است هيچو پوشاك آانن د

اعتناىي يكى از والدين، آسوده بودن مادر در مدت زمان شريدهى، عدم ىب -ظريف در ارتباط معنوى مادر اب طفل
كودك بوسيله و ايفتيم وى انتخاب شريدهى مهاهنگ بودن پدر و مادر در قبال فرزند، محايت مادر بعد از مرگ پدر  

 (4گريد. )هاى جسماىن و روحى و رواىن كودك را در بر مىدايه و نكاتى بسيار ديگر كه جنبه

 هاى علمى آن:شده در قرآن و جنبهعسل يك غذاى مطرح

ن است شد مهمرتين خاصيت عسل ضد ميكروىب بودن آاز گذشته اتكنون از عسل در درمان بيماريهاى استفاده مى
رو مصرف آن براى سالمت اكسيدان است ازاين( عسل حاوى انىت2در حاىل كه يك ماده كامال خوراكى است )

كند و ضد پريى است و درمان ضد سرفه به صورت قلب و عروق مفيد است عسل به سالمت پوست كمك مى



ها را ها و لثه مضر نيست بلكه لثهنگردد عسل اب اين كه شريين است براى دندامستقيم و غري مستقيم استفاده مى
هرحال مصرف اين ماده ( به8سازد و ضد اسهال است )كند دستگاه گوارش را اپك مىسامل و دندان را سفيد مى

عنوان شفاء للناس معرىف شده و در غذاىي بسيار مفيد و داراى فوائد زايدى است كه دومني غذاىي است كه در قرآن به
 68و  69گريد خداوند در آايت و مناسب و طبع انسان در حالت سالمىت و بيمارى قرار مى مشار غذاهاى گوارا

افرازند خانه بساز سپس از مهه فرمايد پروردگارت به زنبور عسل اهلام كرد از كوهها و درختان و آنچه برمىسوره حنل مى
 هاى آهنااز شكم ها برخوردار شو و راه پروردگارت را اب فرمانربدارى بپوى آنگاهميوه
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رو براى انديشمندان مايه عربتى است كه مطالب اين دو تراود كه درد شفاى مردمان است ازاينشهدى رنگارنگ مى
هاى قرآىن در وجوه خمتلف نشان آيه اب تعبرياتى خاص و به حنو اجياز و اعجازگونه ذكر شده است و غناى واژه

 (9دهد )ىم

 اعتدال در مصرف مواد غذاىي و جلوگريى از اسراف:

هاى مزمن مانند بيماريهاى قلىب و افراط در خوردن منجر به اضافه وزن و چاق خواهند شد كه خود ابتال به بيمارى
چنني هاى مفصلى و غريه را در بر خواهد داشت مهعروقى و افزايش چربيهاى خون، فشار خون ابال، دايبت، انراحىت

شود فرد از نظر ظاهرى داراى هيكلى انمتناسب شود كه در مجع افراد از نظر رواىن دچار اضطراب و ابعث مى
 (10انراحىت گردد )

روى و افراط در تغذيه است كه خداوند مهه ابناى بشر سوره اعراف مربوط به زايده 31انعام و  141در قرآن آايت 
چون قرآن اساسا اسراف را در مهه شئون زندگى نوعى جتاوز اي خروج از اعتدال  را نسبت به آن امر و هنى كرده است

سوره بقره در خصوص  143فرقان و  67اسراء،  27يونس،  83سوره اعراف،  81مشرده و مرود كرده است آايت 
 (4روى و اعتدال در مصرف سخن گفته شده است )پرهيز از زايده

( امام على 11گردد )اى به مقدار كم غذا خبورند خانه نوراىن مىگر ساكنان خانهفرمايند ا پيامرب رسول اكرم )ص( مى
فرمايد هركس ( مهچنني او مى12فرمايند زندگى را براى خوردن خنواه بلكه خوردن را براى زندگى خبواه ))ع( مى

 (13ايبد )اش صفا مىابشد انديشهخوراكش كم مى

( پيامرب 14حالت بنده به خداوند هنگامى است كه شكم وى سبك ابشد )فرمايد نزديكرتين امام صادق )ع( مى
 (15فرمايد كاسنت از خوراك نزد خداوند جايگاهى واال دارد )اكرم )ص( مى

 (16هايشان سامل بود )داشتند بدنفرمايند اگر مردم در خوردن به كم بسنده مىامام رضا )ع( مى
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بدين ترتيب آنچه در قرآن تلوُيا براى حركت مهه جانبه مسلماانن در مسري اعتدال توصيه شده به حنو صريح براى هنى 
تواند در راستاى هبداشت دارى نيز مىمردم از اسراف در خوردن و آشاميدن نيز آمده است و مطلب مهم اينكه روزه

حقيقت روح انسان را لطيف، اراده را قوى و غرايز او را تعديل غذاىي قرار گريد و اثرات معنوى و تربيىت روزه كه 
كند و اثرات هبداشىت و درماىن روزه بسيار مهم است چرا كه در افراد سامل و تندرست در پيشگريى و درمان مى

 بسيارى از بيماريها و درمان چاقى، تنظيم فشار خون و چرىب بدن بسيار مهم بوده است و در پيشگريى و درمان
 (9بعضى از بيماريها مانند التهاب حاد معده، التهاب مزمن كليه، آسم، اختالالت رواىن و عاطفى أتثري مثبت دارد )

مدت در كاهش چاقى شكمى و استفاده از مواد غذاىي به صورت متعادل در رژمي كاهش وزن حىت به صورت كواته
تواند اين أتثري را بيشرت كند ه افزايش فعاليت فيزيكى مىخطر ابتال به بيماريهاى مزمن أتثري مثبت دارد و توسعه ب

(17) 

 تنوع در مواد غذاىي:

ابشد غذاهاىي كه به ها و مواد معدىن مىمواد مغذى الزم براى بدن شامل پروتئني، هيدراهتاى كربن، چرىب ها ويتامني
معناى خوردن و درايفت مقدار كاىف بهابشند تغذيه صحيح كنيم شامل مواد مغذى فوق مىصورت روزانه مصرف مى

كنيم داراى مقادير خمتلفى از مواد ابشند. هريك از غذاهاىي كه ما مصرف مىو الزم از هركدام از اين مواد مغذى مى
رو غذاهاى خمتلف بسته به اينكه مغذى فوق هستند اما نسبت اين مواد در غذاهاى خمتلف ابهم متفاوت است ازاين

دام يك مواد مغذى را دارا هستند نقش خود را در أتمني انرژى، رشد و حفظ سالمت بدن ايفا چه نسبىت از ك
 (18كنند )مى

 -3مرغ و مغذها گروه گوشت ختم  -2طور كلى انواع غذاها را در چهار گروه اصلى شامل يك گروه انن و غالت به
غذاهاىي كه داخل يك گروه هستند از ارزش غذاىي  ابشدگروه متفرقه مى  -5ها و سبزيها گروه ميوه  -4شري و لبنيات 

 اى برخوردارند وتقريبا مشابه
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توان جايگزين توان در صورت لزوم جايگزين يكديگر منود، اما ابيد توجه داشت كه هيچ كدام از اين گروهها را منىمى
اى بدن را برآورده سازند لذا در فقط قادرند خبشى و نه متامى نيازهاى تغذيهديگرى كرد چرا كه هركدام از اين گروهها 

يك رژمي متعادل روزانه ابيد نسبت مناسىب از غذاهاى موجود در هركدام از گروههاى غذاىي موجود وجود داشته ابشند 
دهد بر اين اساس بيشرتين مىهرم غذاىي نسبت تقريىب هركدام از گروههاى غذاىي را در يك رژمي متعادل روزانه نشان 

ها در يك رژمي غذاىي مناسب ابيد در دهند ميزان استفاده از سبزى و ميوهدرصد در گروه انن و غالت تشكيل مى



حدى ابشد كه رتبه دوم را تشكيل دهد و لبنيات و گوشت ابيد تقريبا به ميزان مساوى در رژمي غذاىي وجود داشته 
 (10د سهم كمى را در جمموعه غذاهاى مصرىف روزانه به خود اختصاص دهند. )ها و قندها ابيابشد و چرىب

آايت و احاديث و رواايتى در ارتباط اب مواد غذاىي اب منشاء گياهى و اي حيواىن بسيار انزل شده است و ارزمشندى 
داوند وجود گياهان و اي مواد گياهى را سه برابر بيش از غذاهاى اب منشاء حيواىن مطرح منوده برخى از آايت ديگر خ

حجر  19، سوره يونس، 24سوره انعام  99بقره(  261و  61دار را براى انسان آفريده است )آايت درختان ميوه
سوره  17ق،  7ايسني،  36لقمان،  10منل،  60شعرا،  7مومنون،  20حج،  5طاها،  53كهف،   45حنل،  11

 (19سوره عبس ) 31ات  28سوره نباء،  15نوح، 

اديثى در خصوص مصرف انن، گوشت، شري، ميوه و سبزجيات بسيار زايد است امام صادق )ع( اصل معاش اح
خواهى قوت بگريى گوشت فرمايد: اگر مى( امام حسن عسكرى )ع( مى20آدمى و زندگى او انن است و آب )

فرمايد: ابيد از هر ق )ع( مى(. امام صاد20ها گوشت است )فرمايد: آقاى خوراكىخبور. و امام حممد ابقر )ع( مى
فرمايد هر چيزى را زينىت است و زينت سفره سبزى خوردن است. امام على ميوه عمومى براى خانواده خود خبرد و مى

 فرمايد: شري گاو دارو و درمان است)ع( مى
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 اميىن در غذا:

موازيىن كه رعايت آهنا در توليد، فرايند، نگهدارى و عرضه مواد غذاىي ضرورى طبق تعريف هبداشت مواد غذاىي كليه 
كننده برسد و فساد مواد غذاىي يكى از مباحث مهم است ات ماده غذاىي سامل اب كيفيت ابال هبداشىت بدست مصرف

طور كلى ارزش يوندد بهبوده و زماىن كه يك ماده غذاىي دچار تغيرياتى شود و اي در آن واكنش شيمياىي به وقوع بپ
شده و اي از بني برود ماده غذاىي دچار فساد شده است در بعضى از مواقع فساد مواد غذاىي اب تغيري مصرىف آن كم

رنگ، بدبو شدن، ليز اي لزج شدن و غريه مهراه است و در بعضى از مواقع اب تغيري ظاهر مهراه نبوده كه در دسته اول 
ابشند. كه امروزه به علت فسادهاى مواد غذاىي و انسامل بودن دوم فساد غري ميكروىب مىفسادهاى ميكروىب و دسته 

 5هاى زير ميليون مرگ در بچه 5رود كه ساليانه بيش از مشار مىآهنا يكى از مشكالت و معضالت جوامع صنعىت به
افتد در حقيقت آمار دقيقى از سال در كشورهاى آفريقاى، آسياىي، آمريكاى التني به علت اسهال حاد اتفاق مى

سازد بنابراين ها در دسرتس نيست و ضررهاى بسيار زايدى را از حلاظ اقتصادى وارد جامعه مىميزان مصموميت
 (5ابشد )زا و مقابله اب آهنا اولني راهكار منطقى و مناسب مىشناخت عوامل مصموميت

 26سوره مائده،  5و  4سوره بقره،  172و  57آن آايت مورد  16مورد لفظ طيبات در قرآن  20بينيم از لذا مى
سوره طه،  81سوره اسراء،  70سوره حنل،  72سوره يونس،  93سوره اعراف،  160و  157و  32سوره انفال، 

سوره غافر مربوط به ارزمشندى و اپكى غذا است كه خداوند اين ويژگى را  64سوره حاثيه،  16سوره مومنون،  51



ابر و أتكيد بر استفاده از غذاى اپكيزه توصيه  80از نعم خدا به افراد ايدآورى فرموده است و بيش از  عنوان نعمىتبه
 (4منوده است )

 پيشنهادات:

آموزان، استفاده از آايت و احاديث معروف و مشخص در زمينه تغذيه و غذا در بني مطالب آموزشى به دانش -1
 هبداشىت و غريهدانشجواين و آموزش مربوط به كارشناسان 
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 آموزش مفاهيم علمى تغذيه به مبلغان و روحانيون جهت تفهيم هرچه بيشرت مطلب به مردم عادى -2

گريى: از مطالعه منابع خمتلف ديىن از مجله قرآن كرمي، تفاسري آن، احاديث و غريه و مهچنني اب نگاه عميق به  نتيجه
شود و از اينكه ضمانت اجراىي الب علمى در خصوص تغذيه، تطابق تنگاتنگى بني اين دو مشاهده مىكليت مط

مطالب ديىن بيشرت است ابيد به آهنا اتكيد بيشرتى شود و مصاديق آهنا مثل آنچه بطور خالصه در اين نوشته آمده 
 مطرح گردد.

 منابع:

 (1371انتشارات سهامى چهر حلم سرشت. پريوش و مهكاران" هبداشت فردى"  -(1) )

( (2)-http ://WWW .tebyan .net ) 

 (1376جى اى اپرك. كليات خدمات هبداشىت جلد سوم. مرتجم شجاعى هتراىن. حسني انتشارات مساط.  -(3) )

 (1384نورى. سيد حممد رضا: هبداشت در قرآن: انتشارات واقفى  -(4) )

 (1383هبداشت و اميىن مواد غذاىي. نشر تنديس حممودى دكرت سوسن و مهكاران.  -(5) )

 (1372دستورالعمل ترويج تغذيه اب شري مادر، وزارت هبداشت و درمان و آموزش پزشكى  -(6) )

 (630ص  1383شهرى. پروين." شريدهى احنصارى" هشتمني كنكره تغذيه ايران  -(7) )

 ماهنامه سالمىت و تغذيه( -(8) )

 (1378حممود. قرآن و طب نوين انتشارات دار الكتب االسالميه نورى شادكام.  -(9) )



وسعه انشر تى در حال پور آزاده و مهكاران تغذيه براى كشورهاليسيىت سويج كينك آن بوركس. ترمجه امنيف -(10) )
 (1384اى و صنايع غذاىي كشور انيسيتو حتقيقات تغذيه

 (229ص  5وسط جلد املعجم اال -(11) )

 (824ح  333ص  20ح هنج البالغه جلد شر  -(12) )
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 (8236ح  456عيون احلكم و الواظ ص  8462رر احلكم ح غ -(13) )

 (4ح  269 ص 6الكاىف جلد  -(14) )

 (119ص  2ر ج تنبيه اخلواط -(15) )

 (425ص  66ج  حبار االنوار -(16) )

 -81ص  1383ن ن. بررسى اثر كاهش وزن بر چاقى هشتمني كنگره تغذيه ايرااراابراهيم اف س و مهك -(17) )
82)) 

 (1368مديها. حسن" اصول تغذيه و مواد غذاىي" انتشارات دانشگاه هتران حم -(18) )

 (28، 25، 32، 21، 22، 27، 18، 17هاى ههاى قرآىن مشار فصلنامه پژوهش -(19) )

 (60 /66حبار  -3 /87حبار  -(20) )
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 زيتون از منظر قرآن، احاديث و طب

 ، ليلى شهبازى، مهسا خداايراين1234طاهره سليمى

 پور، حممد على نيكخوىشهناز جماهد، حممد حسن دهقان

                                                           
1234  (1.)tahere @yahoo .com-Email :salami   



ابشد. اين گياه از حوزه مى Oleaceaگونه درخت از خانوادهشامل بيست Olea europaeaزيتون اب انم علمى
درايى مديرتانه، مشال آفريقا، جنوب شرقى آسيا، مشال ات جنوب چني، اسكاتلند و شرق اسرتاليا پراكندگى داشته 

شده اين گياه زيتون ارواپىي است كه ميوه آن از دوران ابستان براى هتيه روغن زيتون و ترين گونه شناختهاست، معروف
 شده است.فاده مىخوردن خود گياه است

وجود كناايت فراوان در اشعار قدميى مناطق سوريه و يوانن درابره اين ميوه نشانگر آن است كه بومى نواحى فوق 
ابشد و مهچنني رمز جهاىن صلح و وحدت كبوترى اب شده در جهان مىترين درختان شناختهابشد. زيتون از قدميىمى

 شاخه زيتون در منقار است.

كشت زيتون مربوط به مناطق سواحل درايى مديرتانه است. ابور بر آن است كه زادگاه اصلى زيتون دو   حوزه اصلى
هزار سال قبل از ميالد در فينيقيه بوده است و سپس از آجنا به غرب )ارواپ و افريقا( و شرق )افغانستان و ايران( 

 آورده شده است.

گروهى از كردان كرماجنى از منطقه حلب سوريه به رودابر در زمان اب مهاجرت  سال پيش هم 600زيتون در حدود 
 مشال ايران آورده شد. اين در حاىل است كه انصر خسرو در سفرانمه خود از وجود زيتون در طارم سخن گفته است.

 ابشد:در قرآن كرمي هفت مورد اشاره به اين ميوه وجود دارد كه به شرح زير مى

 (1)التني/ قسم به اجنري و زيتون  -

هاى فراوان روايندمي و انگور و سبزى زايد و زيتون و خنل فراوان و ابغهاى پردرخت و ميوه و چراگاه و در آن دانه -
 (20)مومنون/ 

 (141و نيز درخت زيتون و اانر را آفريد كه از جهىت تفاوت دارند )انعام/  -

______________________________ 
(1.)Email :salami -tahere @yahoo .com  

 296، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هاىي از انگور و زيتون و اانر، مهانند و غري مهانند، خارج منودمي. به ميوه آن چون مثره دهد و به طرز رسيدنش ابغ -
 (99هاست. )انعام/ آورند، نشانهبنگريد. قطعا در اينها براى مردمى كه اميان مى

روايند قطعا در اينها براى كشت و زيتون و خنل و انگور و از هرگونه حمصوالت ديگر براى مشا مىبه وسيله آن   -
 (11اى است. )حنل/ كنند نشانهمردمى كه انديشه مى



 (29و زيتون و درخت خرما )عبس/  -

شود. ته مىآن شيشه گوىي اخرتى درخشان است كه از درخت خجسته زيتوىن كه نه شرقى و نه غرىب است، افروخ -
 (35)نور/ 

دهد كه شده و حتقيقات جديد نشان مىابر از اجنري انم بردهابر از زيتون و يك 7نكته مهم آن است كه در قرآن 
 به يك از اين دو ميوه در از بني بردن عوارض پريى نقش بسزاىي دارد. 7استفاده اب نسبت 

 گردد:شده كه به چند مورد اشاره مىانم بردهدر رواايتى چند از حضرت رسول اكرم )ص( نيز از زيتون 

 اى مباركه استروغن زيتون را خبوريد و آن را به بدن خود مباليد كه از شجره -

 خبشد.زيتون را خبوريد و به بدن مباليد كه هفتاد مرض از مجله جذام را شفا مى -

 اجله كنيد كه شفا خبش بواسري است.گرييد خود را اب آن معمشا كه روغن را از شجره مباركه زيتون مى -

 اند: سركه و روغن زيتون غذاى پيامربان است.در ضمن حضرت على )ع( فرموده

سازد، صورت را بو و بلغم را برطرف مىاند: روغن زيتون غذاى خوىب است، دهان را خوشحضرت رضا )ع( فرموده
را از ميان برده و آتش خشم و غضب را فرو  خبشد، اعصاب را تقويت منوده، درد و بيمارىصفا و طراوت مى

 نشاند.مى

شود. بيماريهاى نقرص، ابشد كه به اهم آن اشاره مىكاربردهاى درماىن كه جهت اين گياه ذكرشده بسيار زايد مى
زدگى، سرمازدگى، گزش مار، عقرب و حشرات، خارش و سوزش چشم، افزايش  هاى عفوىن، آفتابفشارخون، زخم

نريزى لثه، دردهاى روماتيسمى، درد انشى از استئوآرتريت، بيماريهاى قلىب، خلته شدن خون، فشار كلسرتول، خو 
 خون
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 خوىن، ترك پوست، تب، سوختگى، زخم دهان و ...هاى خشك، نرمى استخوان، كمابال، صفرا، سرفه

ز سفيد شدن مو، كاهش ابتالء به سرطان و بيماريهاى قلىب، تقويت لثه، عالوه بر موارد فوق زيتون براى جلوگريى ا
تقويت قواى جنسى، رفع چني و چروك پوست، لطافت و نرمى و شاداىب پوست، برطرف شدن شوره سر، هببود 

 ابشد.جراين خون و مهار بيمارى دايبت مفيد مى

 .ابشدكنندگى عضالت را دارا مىزيتون ملني بوده و خاصيت نرم



شود اتثريات ىابعث م ست كهااكسيداىن، ضد التهاىب، آنزمي فالوين و ... شده به علت خواص آنىتاتثريات انم برده
 گريى از بسيارى بيماريها را داشته ابشد.اى در درمان و پيشمهه جانبه

 منابع:

 قرآن كرمي( -(1) )

 هنج البالغه( -(2) )

 شهرى(آيت ا ... رى  -شكىاحاديث پز  -(3) )

م دانشگاه علو  -تكاظم خدادوس  -هاى طب نوينيدگاه قرآن كرمي در خصوص زيتون و مقايسه آن اب ايفتهد -(4) )
 پزشكى تربيز(

م دانشگاه علو  -مهكاران وزهرا بقاىي  -شى روغن زيتون خام موضعى در درمان استئوآرتريت زانوبررسى اثرخب -(5) )
 پزشكى اردبيل(

 ستاد طه ابراهيم خليفه(ا -زيتون وآن كرمي در اجنري اعجاز علمى قر  -(6) )
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 اثرات مصرف خرما در كاهش دردهاى زامياىن و تسهيل زاميان

زاده مشسى اانر مهديه، حسابگر منفرد محيده سادات، شريعىت ابفقى ميالىن بناب على، ابقرى نسامى نسيم، حسني
1235سيده اهله

 

 چكيده:

رود كه خواص بسيارى از آن مشار مىهاى گرمسريى به. جزو ميوه Phoenix dactylifera Lخرما اب انم علمى
هاى ديىن و احاديث خمتلف نيز ابرها به خوردن خرما توصيه شده است. انم اتكنون شناخته شده است. در آموزه

اى اين ده شده است. آنچه مسلم است ارزش تغذيهابر آور  42و در كتاب مقدس  20خرما و درخت خنل در قرآن 
(، اين 23 -25طور كامل شناخته نشده است. براساس آنچه در قرآن آمده است )سوره مرمي، آايت ميوه هنوز به

واسطه دارا بودن فيتوكميكاهلاى خمتلف، خواص تواند اب كاهش دردهاى زامياىن به تسهيل زاميان كمك كند و بهميوه مى

                                                           
 (. دانشجويان كارشناسى ارشد علوم بهداشتى در تغذيه دانشكده بهداشت.1)  1235

Email: alimilanibonab@ gmail. com 



كند. گرايش روزافزون به زاميان از طريق سزارين در كشور ما اىن داشته و از بروز بيماريهاى مزمن جلوگريى مىضد سرط
تواند مندى از روشهاى درماىن طبيعى، طب سنىت و ابورهاى مذهىب از سوىي ديگر مىسو و متايل نسىب به هبرهاز يك

تواند مورد اقبال عموم قرار گرفته و به روشهاى هاى مذهىب مىنويدخبش اين مسئله ابشد كه روشهاى كاربردى اب ريشه
 زاميان طبيعى گرايش بيشرتى نشان داده شود.

 روش بررسى:

شده هاى اجناماب بررسى تركيبات موجود در خرما و أتثريات آهنا بر سيستمهاى خمتلف بدن، و مهچنني مطالعه بررسى
تركيبات موجود در اين ميوه بر تسهيل روند زاميان و مشكالت ماههاى  طور ويژه به بررسى أتثرياتدر اين خصوص، به

 آخر ابردارى پرداخته شد.

______________________________ 
 (. دانشجواين كارشناسى ارشد علوم هبداشىت در تغذيه دانشكده هبداشت.1)

 

Email: alimilanibonab@ gmail. com 
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 نتايج:

توانند اب تقويت عضالت رمحى در آخرين ماههاى دهند، تركيبات فعاىل در خرما وجود دارند كه مىحتقيقات نشان مى
ابردارى، اتساع اين عضالت را در حني وضع محل تنظيم كرده و از سوىي ديگر اب كاهش ميزان خونريزى هنگام زاميان، 

اسيدهاى چرب غري اشباع موجود در هسته خرما عمدات از دردها و بسيارى ديگر از عوارض زاميان بكاهند. 
نوع انواع امالح و مواد معدىن نيز در اين ميوه ايفت  15اپمليتولئيك، اولئيك، لينولئيك و لينولنيك هستند. حدود 

 گرم در هر صد گرم در تغيري است. اين مواد شاملميلى 916ات  0 /1شود كه بسته به نوع آهنا مقادير آهنا از مى
بور، كلسيم، كبالت، مس، فلوئور، آهن، منيزمي، منگنز، پتاسيم، فسفر، سدمي، روى و مهچنني مقدارى آلومينيم،  

كادميم، كلر، سرب و گوگرد هستند. عالوه بر اين خواصى چون هببود عملكرد سيستم اميىن، تسريع روند ترميم و 
واسطه دارا بودن مواد عملكرد مغزى و غريه براى خرما به زداىي، هببودتقسيم سلوىل، دقت و كفايت در بيان ژهنا، سم

هاى عفوىن است و به اى براى درمان سرطان و ساير بيمارىايدشده متصور است. مصرف خرما، روش شناخته شده
هاىي نظري تصلب شرايني، رسد كه علت ابتالى بسيار كم ساكنان شبه جزيره عربستان در قدمي به بيمارىنظر مى



هاى آزاد، مصرف فراوان خرما بوده ابشد. از اين گذشته اين ميوه و سرطاهناى انشى از اعمال ختريىب راديكال دايبت
ماندگى رشد كودكان ماده غذاىي مناسىب است. براى جلوگريى از بروز پريى زودرس و مهچنني برطرف كردن عقب

هاى سوپراكسيدند و آنىت اكسيداهناى موجود در كالتركيبات فنوىل موجود در خرما، قادر به از بني بردن كامل رادي
 كند.خرما حىت راديكاهلاى هيدروكسيل را نيز خنثى مى

 گريى:حبث و نتيجه

اب توجه به افزايش روزافزون بيماران مبتال به بيماريهاى مزمن و مهچنني افزايش متايل به روش زامياىن سزارين و وجود 
يش دسرتسى به اين ميوه و گسرتش صنايع تبديلى و توزيع مناسب اين حمصول به منابع فراوان خرما در كشور، افزا

 رسد.منظور كاهش ضايعات، براى ارتقاء سطح سالمت در كشور بيش از پيش ضرورى به نظر مى
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 هاى كليدى:واژه

 اىكفايت تغذيهخرما، دردهاى زامياىن، فيتوكميكاهلا، تسهيل زاميان،  

 مقدمه:

گفت: اى كاش من آنگاه كه او را درد زاييدن فرا رسيد، زير شاخه درخت خرماىي رفت و اب شدت اندوه اب خود مى
ى عامل فراموش شده بود ... اى مرمي! شاخه درخت را حركت ده ات از از اين پيش مرده بودم و به كلى انمم از صفحه

 (.23 -25د. )سوره مرمي، آايت آن براى تو رطب اتزه فرو ريز 

 خرما اب انم علمى

Phoenix dactylifera L. 

هاى ديىن و رود كه خواص بسيارى از آن اتكنون شناخته شده است. در آموزهمشار مىهاى گرمسريى بهجزو ميوه
ر كتاب مقدس و د 20احاديث خمتلف نيز ابرها به خوردن خرما توصيه شده است. انم خرما و درخت خنل در قرآن 

طور كامل شناخته نشده است. براساس اى اين ميوه هنوز بهابر آورده شده است. آنچه مسلم است ارزش تغذيه 42
تواند اب كاهش دردهاى زامياىن به تسهيل زاميان  (، اين ميوه مى23 -25آنچه در قرآن آمده است )سوره مرمي، آايت 

اى خمتلف، خواص ضد سرطاىن داشته و از بروز بيماريهاى مزمن جلوگريى واسطه دارا بودن فيتوكميكاهلكمك كند و به
مندى از سو و متايل نسىب به هبره(. گرايش روزافزون به زاميان از طريق سزارين در كشور ما از يك2، 1كند )مى

شد كه روشهاى  تواند نويدخبش اين مسئله ابروشهاى درماىن طبيعى، طب سنىت و ابورهاى مذهىب از سوىي ديگر مى



تواند مورد اقبال عموم قرار گرفته و به روشهاى زاميان طبيعى گرايش بيشرتى نشان داده هاى مذهىب مىكاربردى اب ريشه
 (.3شود )

دارا بودن اقليم مناسب توليد خرما نيز از سوىي ديگر ويژگى مناسىب است كه بيانگر دسرتسى مناسب به خرما در  
رسد كه توصيه به مصرف خرما در دوران ابردارى يك روش عملى و ابراين به نظر مى(. بن4ابشد )كشور ما مى

 پذير ابشد.امكان

 روش بررسى:

شده در خصوص مصرف خرما بر تسهيل دردهاى زامياىن، در اين مقاله عالوه بر بررسى نتايج پژوهشهاى متعدد اجنام
 اى به اثرات تركيبات اينطور ويژهبه
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ماده غذاىي بر سيستمهاى انساىن و حيواىن نيز پرداخته شده است. مطالعات مورد بررسى به حلاظ روش مطالعه از 
اى به هاى ابليىن هستند. اب توجه به هدف بررسى، متركز ويژهنوع مقطعى، مورد شاهدى، مهگروهى و كارآزماىي

 آخر ابردارى معطوف شده است.مشكالت مادران ابردار در ماههاى 

 نتايج:

توانند اب تقويت عضالت رمحى در آخرين ماههاى دهند، تركيبات فعاىل در خرما وجود دارند كه مىحتقيقات نشان مى
ابردارى، اتساع اين عضالت را در حني وضع محل تنظيم كرده و از سوىي ديگر اب كاهش ميزان خونريزى هنگام زاميان، 

 (.6، 4، 2يارى ديگر از عوارض زاميان بكاهند )از دردها و بس

طور عمده ترس از دردهاى زامياىن و احساس درد شديد به هنگام وضع محل، زمينه رواىن قابل ابيد توجه داشت كه به
توجهى دارد. اب بررسى رويكردهاى اجتماعى تغيرياتى كه به بشر امروز حتميل شده است، ديگر اين ادعا كه منشاء 

رسد. اي به عبارتى ( است، چندان عجيب به نظر منىPsycho Somaticتىن)ز مشكالت هبداشىت روانبرخى ا
شوند، عالوه بر اينكه يك ديگر تغيرياتى كه در روان يك فرد از قبيل اسرتس، اضطراب، افسردگى و ... اجياد مى

يمارى جسمى و اي رواىن بروز ايبند. از توانند به صورت يك بروند، پس از مدتى مىمشار مىانهنجارى اجتماعى به
هاى درماىن چون دعادرماىن، هيپنوتيزم و مراقبه ابعاد وجودى ديگر انسان از قبيل روان، نفس، اين روست كه در شيوه

گريد و اعتقاد بر اين است كه تغيري در اين موارد، تغيري در روند و حاالت روحى رواىن بيشرت مورد توجه قرار مى
گونه روشها كه به نفس و روح انسان بيش از هر چيز ديگر در درمان بيمارى را در پى خواهد داشت. اينبيمارى 



دارتر رسند، روز به روز پرطرفاى از موارد در درمان بيماريها انكارآمد به نظر مىدهند، به رغم اينكه در اپرهامهيت مى
داروىي در اين ميان وجود دارند كه اب داشنت تركيباتى فعال از (. عالوه بر اين مواد غذاىي و گياهان 7، 3شوند )مى

 اى أتثريات شگرىف در درمان بيماريها دارند.طريق كاهش سطح اسرتس و هببود كفايت تغذيه
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هاى پنهان، برخى از سوء تغذيه( عالوه بر مرتفع كردن 1هاى گوانگون )جدول خرما اب توجه به دارا بودن ريزمغذى
قند خون را در وضعيت مناسىب حفظ كرده و از اين طريق اب ابال بردن سطح هوشيارى و هببود سطح خونرساىن به 

رسد كه اب توجه به خاصيت كند. به نظر مىابفتهاى عصىب، نقل و انتقاالت عصىب را در سطح مناسىب حفظ مى
ود در خرما، مصرف اين ماده اب جلوگريى از بروز تصلب شرايني بتواند هببود اكسيداىن تركيبات فنوىل موجآنىت

خونرساىن به ابفت عصىب را به مهراه داشته ابشد و از اين طريق كفايت عملكردى آن را ارتقاء خبشد. اين مسئله اب  
، 18، 10، 9، 8) كاهش سطح اسرتس در مادر ابردار، آرامش قبل از زاميان را براى وى به مهراه خواهد داشت

19.) 

اسيدهاى چرب غري اشباع موجود در هسته خرما عمدات اپمليتولئيك، اولئيك، لينولئيك و لينولنيك هستند. اب توجه به 
افزايش  Omega 3ماهه آخر ابردارى و شروع دوران شريدهى نياز مادر، جنني و نوزاد به چربيهاىاينكه در طى سه

هاى قبل و پس از زاميان  تواند اب أتمني خبشى از اين نياز، به كاهش افسردگىه غذاىي مىايبد، استفاده از اين مادمى
تواند به ميزان چشمگريى از دردهاى زامياىن كاسته و آن را تسهيل كند. كمك كند كه اين مسئله به حلاظ رواىن مى

ات  0 /1سته به نوع آهنا مقادير آهنا از شود كه بنوع انواع امالح و مواد معدىن نيز در اين ميوه ايفت مى 15حدود 
گرم در هر صد گرم در تغيري است. اين مواد شامل بور، كلسيم، كبالت، مس، فلوئور، آهن، منيزمي، ميلى 916

منگنز، پتاسيم، فسفر، سدمي، روى و مهچنني مقدارى آلومينيم، كادميم، كلر، سرب و گوگرد هستند. وجود مقادير 
يز در اين ميوه، اب كاهش دادن زمان توقف مواد ابقيمانده از جذب مواد غذاىي در روده بزرگ، ابالى فيرب غذاىي ن

كاهد دهد و از مشكالت مادر در اين دوران مىاحتمال بروز يبوست را در مادر در ماههاى آخر ابردارى كاهش مى
(8 ،9 ،11 ،20.) 

هاى سوپراكسيدند و آنىت اكسيداهناى موجود در راديكال تركيبات فنوىل موجود در خرما، قادر به از بني بردن كامل
كند. اين تركيبات اب توجه به اينكه هم در فاز چرىب و هم در فاز خرما حىت راديكاهلاى هيدروكسيل را نيز خنثى مى

 آىب فعال هستند، ضمن خنثى كردن
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كننده عنوان عوامل حفاظتو جلوگريى از بروز سرطاهنا و بيمارهاى قلىب و عروقى، بهطيف بيشرتى از راديكاهلاى آزاد 
رو استفاده از اين ماده غذاىي ضمن روند. ازايناكسيداىن دارند، نيز به مشار مىكه خاصيت آنىت  Eو Cاز ويتامينهاى



دنبال خواهد داشت. تركيبات فنوىل موجود اى، كفايت اين دو ويتامني را نيز به برطرف كردن قسمىت از نيازهاى تغذيه
در ميوه خرما، ضمن كاهش اسرتس اكسيداتيو، از طريق هببود عملكرد دستگاه عروقى، خونرساىن به ابفت عصىب و 

تواند از مشكالت اين دوران بكاهد اى را در دوران ابردارى و زاميان هببود خواهد خبشيد كه اين مسئله مىماهيچه
(12( ،)13( ،)14( ،)15( ،)16.) 

 -1جدول 
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 حبث و پيشنهادها:

شده از سوى وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكى، گرايش به زاميان از طريق سزارين در براساس آمارهاى ارائه
 ساهلاى اخري رو به گسرتش است.

ها در ميان زانن در سنني ابرورى و هاى پنهان و كمبود ريزمغذىتغذيهدهند كه سوء ها نشان مىاز سوىي ديگر بررسى
(. اب توجه به اين نكته كه بسيارى از مشكالت دوران ابردارى زمينه  17اى دارد )ابردار شيوع قابل مالحظه

سالمىت مادر،  تواند اب ارتقاء سطحرسد كه مرتفع كردن اين كمبودها مىاى دارند، به نظر مىكمبودهاى خمتلف تغذيه
، 9، 8خطرترى را به دنبال داشته ابشد )شرايط هبرت رواىن را نيز براى وى به مهراه داشته ابشد و از اين طريق زاميان كم

اى ها بسيار غىن است، كفايت تغذيه(. الزم به گفنت است كه اب توجه به اينكه خرما به حلاظ حمتواى ريزمغذى17
تر ها براى زاميان راحتسازى مناسب مادر به حلاظ ذخاير بدىن ريزمغذىبر آماده حاصل از مصرف اين ميوه مزيد

 (.11، 9است )

درصد از كل توليد ساالنه خرماى جهان، در رتبه دوم   14 /5هزار تن خرما و اختصاص  875ايران اب توليد 
 6 /16كشت درخت ابرور خرما، هزار هكتار سطح زير   183كشورهاى توليدكننده خرما قرار دارد و اب دارا بودن 

درصد  30درصد از سطح زير كشت جهاىن را به خود اختصاص داده است. اين در حاىل است كه چيزى در حدود 
 توليد خرماى
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نوع  50بيش از توان اب توسعه مهزمان صنايع تبديلى و توليد رود كه مىكشور نيز به صورت ضايعات از بني مى
 (.4فرآورده جديد، از بني رفنت اين حمصول ارزمشند جلوگريى كرد )

كيلوگرم و در ساير مناطق تنها در حدود يك كيلوگرم   25در ايران مصرف سرانه خرما در مناطق خرماخيز در حدود 
د زيرساختهاى توزيع حمصول، اى در دوران ابردارى، اب هببو هاى تغذيهشود عالوه بر توصيهرو توصيه مىاست. ازاين



بندى حمصول زمينه را براى دسرتسى آسانرت به اين حمصول بيش از پيش فرآهم  روشهاى نگهدارى و فرآورى و بسته
 كرده و ميزان سرانه مصرف را ارتقاء داد.
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ش ان و آموز هاى ايران، دفرت هببود تغذيه جامعه وزارت هبداشت، درمت ريزمغذىپژوهشى در وضعي -(17) )
يه و صنايع قات تغذحتقي پزشكى، اب مهكارى دفرت صندوق كودكان سازمان ملل متحد در ايران )يونسيف(، انستيتو

 .(1380ش پزشكى، غذاىي كشور و آزمايشگاه رفرانس، وزارت هبداشت، درمان و آموز 
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 تغذيه از نظر قرآن، سنت و طب

1236امحد آبزن
 

 چكيده:

شم چرست به دىل و آن مقدار توجهى كه در طب اسالمى و طب اصيل ايراىن نسبت به تغذيه و غذا خوردن اصو 
 خورد.يك از مكاتب طىب دنيا به چشم منىخورد در هيچمى

ر كشنت وى بد گوئى غاز نكنآاگر طبيب درمان بيمار خود را از اصالح غذاى او »ايران زمني معتقد بودند: حكيمان 
 «جرئت ايفته است.

نگرمي. خداوند متعال غذاى اصلى و مفيد و الزم را براى انسان در وقىت در آايت و رواايت و احاديث حمققانه مى
لب توجه اينكه خداوند اولويت هاى غذاىي را به ترتيب نياز بدن آيه بيان كرده است. جا 300قرآن در بيش از 
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ها، ها پروتئنيكرده طورى كه در سوره واقعه و عبس، ابتدا خوردن آب، ميوههاى خمتلف بيانانسان در قرآن در سوره
خوردن طيبات   51فرمايد. چنانچه در سوره مومنون آيه ها را بيان مىسپس قندها و بعد چربيها و در آخر ويتامني

كه، مقدمه اجنام عمل صاحل است، را توصيه كرده يعىن خداوند تبارك و تعاىل موفق شدن به اجنام عمل صاحل را كه 
داند و مراد از ميوه درخت اميان است در گرو خوردن طيبات كه نتيجه آن سامل بودن روح و جسم انسان است، مى

ن لذت گريد و شرع آن را نيكو داند و طيبات شامل مجيع مباحات طيبات طبق تفاسري آن چيزى است كه طبع از آ
است يعىن غذاى لطيف صاحل الكيموس كثري الغذا يعىن غذاى زود هضم، متعادل از نظر توليد اخالط و اب غذائيت 

  -1: ابشد كه قرآن طيبات را در آايت خمتلف معرىف كرده كه بعضى از آهنا عبارتند اززايد )توليد خون زايد( مى
عسل  -3سوره واقعه.  21گوشت طيور )پرندگان( طبق آيه   -2سوره حنل  -5گوشت چهاراپاين و ماهى طبق آيه 

سوره سجده.  27سبزجيات به حكم آيه  -5سوره مرمي.  26ات  24خرما به حكم آيه  -4سوره حنل.  69طبق آيه 
 -8آل عمران  16سوره بقره و  61يه خيار به حكم آ -7يس و چندين آيه ديگر.  34انگور به حكم آيه  -6

 سوره 17زجنبيل به حكم آيه 
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و  15حكم آيه سدر به  -11سوره تني  1اجنري به حكم آيه  -10سوره تني  4و  1زيتون به حكم آيه  -9نساء. 
شري، كدو، خردل، رُيان و ... قرآن كرمي خوردن  -13سوره انعام  141اانر به حكم آيه  -12سوره سباء  16

ترين آهنا عبارتند از گوشت مردار، خون و گوشت خوك و الكل و  بعضى از چيزها را يعىن خبائث را حترمي كرده كه مهم
سوره حنل و آيه  115و  66آن برده شده ابشد. به حكم آايت گوشت حيواانت كه هنگام ذبح انم غري خدا بر 

سوره بقره. بطور كلى چند اصول طىب در خصوص تغذيه در قرآن آمده است كه عبارتند  219سوره اعراف و  157
سوره اعراف و  31پرهيز از اسراف در طعام يعىن اعتدال در تغذيه و نقش آن در سالمىت به حكم آيه  -1از: 

زمان خوردن غذا در شبانه و روز يعىن توصيه به خوردن غذا در اول روز و اول شب  -2رواايت ديگر. احاديث و 
 سوره مرمي و احاديث. 62)صبحانه و شام( به حكم آيه 

سوره عبس و احاديث و رواايهتا. البته  24دقت در كيفيت غذاها يعىن نگرش در ابعاد خمتلف طعام به حكم آيه  -3
كند كه در هر داند بلكه هشت نوع غذا براى انسان معرىف مىا فقط خوردنيها و آشاميدنيها منىقرآن كرمي غذا ر 



پندارى  -5بوايىي  -4شنواىي  -3ديدارى  -2خوراكى  -1تك آهنا ابيسىت دقتهاى الزمه را كرد، و آهنا عبارتند: تك
ب سالمىت انسان را به خطر انسى. لذا مهانطوريكه خوردن خبايث و نوشيدن شرا -8جنسى  -7جذىب  -6

 اندازد.اندازد پندار منفى اي يك دوست انابب و اي يك زن انشايست نيز مهان مقدار سالمىت انسان را به خطر مىمى

 هاى كليدى:واژه

 قرآن، سنت، تغذيه، سالمت و طب

زايدى در جهان روى اين ابشد و متخصصني اصل مقاله، مقدمه: حبث تغذيه مورد توجه بسيارى از مردم جهان مى
كنند وىل هنوز يك الگوى مناسب براى تغذيه صحيح ارائه نشده است، چرا كه هر الگوىي از تغذيه اب حبث كار مى

گشاى عده قليلى از توجه به ديدگاه حمدود هر متخصص به جغرافياى تن انسان تنظيم شده است لذا اين الگو راه
ت. زيرا كه هر فرد اب توجه به خصوصيات ژنتيكى، متابوليسمى، مزاجى، انساهنا آن هم به طور موقت بوده اس

هورموىن، اخالقى و اخالطى خمصوص به خودش ابيسىت غذا خبورد كه طراحى اين امر ممكن نيست مگر آنكه علم  
اهنا و متام  كاىف نسبت به بدن هر فرد وجود داشته ابشد اي هبرت از آن علم كاىف به مهه ابعاد وجودى و خلقت مهه انس

 كائنات و خملوقات وجود داشته ابشد
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كه براى دست ايفنت به چنني عملى بعد از مطالعات طوالىن هيچ مكتىب را به اندازه مكتب اسالم و قرآن نيافتم مهه 
ستورات كلى و كامل ارائه منوده است  طور دقيق نگريسته و در هر موردى دجانبه به ابعاد وجودى و خلقت انسان به

)از هر چيزى دو  «ٍء َخَلْقنا َزْوَجنْيِ َو ِمْن ُكلِّ َشيْ » فرمايد:ابشد كه مىسوره ذارايت مى 49كه مصداق اين ادعا آيه 
صنف آفريدمي( كه طبق تفاسري يكى از معناى زوجني سرد و گرمى است كه مبناى اجياد كل نظام هسىت است مثال 

ها از مجله حيواانت از عنصر سردى و خاك و انسانه مساهنا از جن و مالئك از عنصر گرمى و آتش و متام زمنيمتام آ
تنها خملوق دو بعدى كه هم از عنصر گرمى و هم از عنصر سردى آفريده شده است لذا قرآن كرمي اب توجه به دوبعدى 

هاى ابرز آن را در دستورات و احاديث و است كه منونه بودن انسان الگوى تغذيه خاص و كامل را براى او بيان كرده
 كنيم.رفتارهاى پيامرب اكرم )ص( ائمه اطهار و حكماى بزرگ طب ايراىن مشاهده مى

ترين روش بررسى: در اين مقاله سعى شده اب بررسى الگوهاى تغذيه مكاتب خمتلف و افراد خمتلف و قرآن صحيح
 ائه دهم و تغذيه درست و اندرست را معرىف منامي.الگوى تغذيه را طبق آايت قرآىن ار 

شده توسط متخصصان و بررسى آايت قرآىن طبق تفاسري متعدد نتايج: اب بررسى نظرات خمتلف و الگوهاى تغذيه ارائه
 طور مهزمان بوده و ابرها جتربهترين الگوى تغذيه انسان را كه شامل تغذيه روح و جسم او بهترين و كاملعلما صحيح



شده در آايت متعدد قرآىن بيان شده است كه خود برترى قرآن و مكتب اسالم را در هر زمينه خمصوصا تغذيه را به 
 عالقمندان متذكر شده است.

حبث: آن مقدار توجهى كه در قرآن و دستورات اسالمى و احاديث و سريه انبياء و اولياء و طب اصل ايراىن نسبت 
خورد. يك از مكاتب طىب دنيا به چشم منىخورد در هيچو درست به چشم مىبه تغذيه و غذا خوردن اصوىل 

اگر طبيب درمان بيمار خود را از اصالح غذاى او آغاز نكند گوىي بر كشنت وى »حكيمان ايران زمني معتقد بودند 
 اندازهامهيت ىبكننده است. نظر معصومني و رسول خدا نيز اين مجله بسيار هشداردهنده و متام« جرئت ايفته است
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املعدة بيت كل داء و احلمية راس كل »فرمايد: كه رسول خدا در اين خصوص مىكند طورىزد مىتغذيه را به ما گوش
ىي  خورى در رأس مهه داروهاست( معده موطن بيمارى است يعىن جاها و امساك و كم)معده خانه مهه بيمارى« دواء

هاىي كه كند و امساك يعىن پرهيز از خوردن غذا يعىن سوزهايبد و پيشرفت مىآيد و پرورش مىكه بيمارى بوجود مى
ى اول ابعث روحيه تقوى و سالمت روان در درجه دانيم روزه در درجههبرتين دارو معرىف شده است مهانطوريكه مى

نگرمي. خداوند متعال غذاى اصلى ت و احاديث حمققانه مىشود. وقىت در آايت و رواايدوم ابعث سالمت جسم مى
هاى آيه بيان كرده است. جالب توجه اينكه خداوند اولويت 300و مفيد و الزم را براى انسان در قرآن در بيش از 

و هاى خمتلف بيان كرده طورى كه در سوره واقعه غذاىي را به ترتيب نياز ساختار وجودى انسان در قرآن در سوره
فرمايد البته ها و در آخر ويتامني ها را بيان مىها و سپس قندها و بعد چرىبها، پروتنيعبس، ابتدا خوردن آب، ميوه

شود لذا از ديدگاه قرآن و طب اسالمى تغذيه طبق تعاريف غذا عبارتست از هرچه كه انسان از برخورد اب آن متاثر مى
 -1ود بلكه هشت نوع غذا براى انسان معرىف شده است كه عبارتند از: شفقط به خوردنيها و آشاميدنيها ختم منى

تك آهنا انسى و در هر تك -8جنسى  -7جذىب  -6بوايىي  -5شنواىي  -4پندارى  -3ديدارى  -2خوراكى 
ْنساُن ِإىل» فرمايدمى 24ابيسىت دقتهاى الزم را كرد چرا كه خداوند در سوره عبس آيه  )پس بنگرد  «عاِمهِ طَ  فَ ْلَيْنظُِر اْْلِ

انسان به طعامش( كه در اينجا دقت در طعام ابعاد خمتلفى دارد كه يكى از ابعاد آن اين است كه انسان در طعام 
خود بنگرد و تفكر كند كه اين طعام چه مراحلى را طى كرده و چگونه به دست او رسيده ات خدا را بر اين نعمت 

ويت منايد و بعد مهمرت آن اينست كه دقت كند طعام او از راه حالل به شكرگزار ابشد و حس شكرگزارى خود را تق
خورد آاي از نظر  انك، و بعد ديگر آن اينست كه انسان دقت كند در غذاىي كه مىدست آمده است اي حرام و شبهه

كه   سوره مومنون ابشد 51كيفيت، مطلوب است و ارزش غذاىي دارد اي خري، و از طيبات است كه مصداق آيه 
)اى  ...«اي أَي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّباِت َو اْعَمُلوا صاحِلاً » فرمايد:سوره مومنون مى 51خداوند تبارك و تعاىل در آيه 

 پيامربان خبوريد از طيبات و بكنيد كارهاى شايسته ...( مراد از طيبات در آيه فوق
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ست از غذاىي كه طبع آن لذت گريد شرع آن را نيكو بدارد و طيبات شامل مجيع مباحات است كه از نظر طب عبارت
اسالمى طيب يعىن غذاىي كه لطيف، صاحل الكيموس و كثري الغذا )زود هضم، از نظر اخالط معتادل و اب توليد 

گوشت   -1طيبات اشاره است كه عبارتند از  غذائيت و خون زايد( ابشد كه خداوند تعاىل در قرآن به چندين مورد از
عسل طبق آيه  -3سوره واقعه  21گان( طبق آيه گوشت طيور )پرنده  -2سوره حنل  5چهاراپاين و ماهى طبق آيه 

انگور به  -6سوره سجده  27سبزجيات به حكم آيه  -5سوره مرمي  26ات  24خرما به حكم آيه  -4سوره حنل  69
زجنبيل  -8سوره آل عمران  16سوره بقره و  61خيار به حكم آيه  -7ندين آيه ديگر سوره يس و چ 34حكم آيه 

سدر  -11سوره تني  1اجنري به حكم آيه  -10سوره تني  4و  1زيتون به حكم آيه  -9سوره نساء  17به حكم آيه 
، رُيان و ... شري، كدو، خردل -13سوره انعام  141اانر به حكم آيه  -12سوره سباء  16و  15به حكم آيه 

خبش و زيبايهاى طبيعت جهان خلقت، توصيه به پندارهاى نيك و اميدوارى، نگاه به مناظر خوب و مسرت -14
خبش روحاىن و اخبار كالمهاى صادق و راسىت، توصيه به استفاده از توصيه به شنيدن آايت قرآىن و اصوات مسرت

از زيبايهاى طبيعت و عطرهاى برگرفته از آهنا و غذاهاى طيب، انگيز مانند عطرهاى برخاسته خبش و دلبوهاى گرمى
هاى قرآىن و احاديثى براى سامل نگه داشنت حميط و مكان زندگى و ماليدنيهاى مفيد براى سامل نگه داشنت توصيه

كردن در انتخاب دوست و عاليق چيزهاى پسنديده و هنايتا توصيه هاى مكرر در غذاى جذىب، توصيه براى دقت
نتخاب مهسر و استفاده از غريزه جنسى از طريق شرعى آن و مجيعا استفاده هاى شرعى و به موقع از غرايز و ا

ايبيم كه خداوند تبارك و تعاىل كه خوردن طيبات كنيم درمىسوره مومنون دقت مى 51هاى زندگى. وقىت به آيه انگيزه
فق نشدن انسان به اجنام عمل صاحل كه ميوه درخت اميان را مقدمه اجنام عمل صاحل معرىف كرده است يعىن اينكه مو 

است را در گرو خوردن طيبات معرىف منوده است كه نتيجه آن سامل بودن روح و جسم انسان است ات اينكه مراحل 
تر طى كند. تر و آسودهسري و سلوك فرد را در رسيدن به هدف واالى خلقت خود كه كمال قرب اهلى است راحت

آيد به هيچ عنوان خداوند فقط تقويت بعد جسماىن در اثر خوردن طيبات را توصيه ننموده ه از منت آيه مىمهانطوريك
 بلكه به هر دو بعد انسان يعىن بعد
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ذكرشده ابال موفق نوع تغذيه  8جسماىن و خاكى او و هم بعد رواىن و روحاىن او توجه داشته است ات به اصالح هر 
به اجنام عمل صاحل كه مثره درخت اميان و يكى از چهار اصل خوشبخىت و عاقبت به خري بودن انسان طبق سوره 

طوريكه خوردن غري طيبات خبايث و نوشيدن كه سالمىت جسم و روان انسان را به ابشد، بشود زيرا مهانعصر مى
انابب و اي يك زن و مرد انشايست نيز مهان مقدار بلكه بيشرت از اندازد پندار منفى اي حسادت يك دوست خطر مى

 اندازد.آهنا نيز سالمىت جسم و خمصوصا روان و روح انسان را به خطر مى

لذا اتثريگذارى دستورات و تعاليم طب اسالمى در هر دو سطح روان و جسم از يك طرف نشان دهنده ارتباط 
كند كه تنها طب ديگر چيزى اجزاى اين تعاليم را نشان داده، اثبت مى ابشد و از طرفتنگاتنگ روان و جسم مى

تواند ابعاد خمتلف وجود بشر را در برگريد. حال بر اسالمى كه متكى بر وحى است داراى چنني قابليتهاىي است كه مى



م چرا كه مطلب  پرداز طور خالصه مىمعرىف چندين اصول طىب در خصوص تغذيه كه در قرآن و احاديث آمده است به
 ابشد.كامل در اين خصوص خارج از جمال اين مقاله مى

سوره اعراف و  31پرهيز از اسراف در طعام يعىن رعايت اعتدال در تغذيه و نقش آن در سالمىت به حكم آيه  -1
اف نكنيد( در اين آيه ابتدا )خبوريد و بياشاميد وىل اسر  «ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا» شده از معصومنياحاديث روايت

روى در انسان به خوردن و نوشيدن دعوت، وىل بالفاصله درابره اسراف به وى هشدار داده شده است يعىن زايده
خوردن و رعايت نكردن حق ظرفيت معده و دستگاه گوارش كه منجر به بيماريهاى سوء هاضمه و در پس آن به 

فرمايد: )معده خانه بيماريها و پرهيز سرآمد ل )ص( در اين خصوص مىشود، حضرت رسو بيماريهاى ديگر منجر مى
كه گرسنه ابشى و از خوردن فرمايند: )خبور درحاىلاي در حديث ديگر مى 290ص  59هر داروىي است( حبار جلد 

اي حضرت على )ع( فرمودند:  540ص  16كه كه هنوز گرسنه هسىت( وسائل الشيعه جلد دست بكش درحاىل
را از خوراك پر مكن و ات اشتها دارى دست از خوراك دست بردار اگر چنني كىن خوراك بر تو گوارا ابشد  )شكمت

سوره اعراف حمققانه بنگرمي  31، اگر در آيه 606راسىت و تندرسىت اب كم خوردن و كم نوشيدن است( حتف العقول 
 ايبيم كه منظور و ال تسرفوادرمى
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تنها زايد خوردن نيست و فقط مقدار غذا مطرح نيست بلكه حنوه مصرف آن هم امهيت دارد چرا كه اگر فقط منظور 
فرمايند: )... پس سوره اسراء مى 33از اسراف مقدار ابشد منافات دارد اب آايت ديگر، چرا كه خداوند وقىت در آيه 

فرمايند: )اموال يتيمان را به اسراف خنوريد.( منظور از اسراف در  مى سوره نساء 6در كشنت اسراف نشود( اي در آيه 
كشنت اين نيست كه عده كمى را بكشيد ايراد ندارد و اي اگر مقدارى از اموال يتيم را خبوريد ايراد ندارد بلكه منظور 

و در موارد غري جماز اى از اموال يتيم به انحق اين است كه حىت كشنت يك نفر به انحق گناه است اي مصرف زره
ابشد لذا در تغذيه نيز مهني وضعيت حاكم است و منظور از اسراف فقط مقدار غذا نيست بلكه پرخورى اسراف مى

و خوردن نوع غذا كه ابهم سازگارى ندارند و نيز خوردن غذاىي كه مضر ابشد، اگر چه مقدار آن نيز كم ابشد اسراف 
شنده است مهانطوريكه يك پندار منفى و اي يك دوست انابب اي يك زن است زيرا خوردن مقدار كم زهر نيز ك

انشايست و اي يكبار حسادت نيز براى سالمىت انسان مضر است و كم نيست بيماريهاى كه در اثر رعايت نكردن 
ذهبيه  عنوان مثال در خصوص تغذيه از نوع خوراكى به فرمايش امام رضا )ع( در رسالهكند بهاين اصل مهم بروز مى

مرغ زيرا هنگامى كه اين دو در شكم انسان ابهم مجع كند كه فرمودند: )پرهيز كن از خوردن ماهى و ختماشاره مى
هاى مرغ ابعث اجياد لكهشوند و ... و مداومت در خوردن ختمشوند، موجب نقرس، قولنج، بواسري و درد دنداهنا مى

كليه گوسفند ابعث بيمارى مثانه و داخل محام شدن اب معده پر شود ... و خوردن  سياه مايل به زردى صورت مى
شود ... و خوردن آب سرد به دنبال چيزهاى  ابعث قولنج و شستشو اب آب سرد بعد از خوردن ماهى ابعث فلج مى

كند دنداهنا را و بسيار خوردن از گوشت حيواانت وحشى و گوشت گاو ابعث تغيري در عقل گرم اي شريين ضايع مى
 شود.(فهم و كودىن و فراموشى مى و



َو هَلُْم رِْزقُ ُهْم ِفيها ُبْكَرًة » سوره مرمي 62زماهناى مناسب بر خوردن غذا در چه زماىن از شبانه روز اب توجه به آيه  -2
ترين وعده توان چنني برداشت كرد كه مهم)و روزيشان در آن هر صبح و شب مهياست(. از اين آيه مى «َو َعِشيًّا

غذاىي، صبحانه و شام است كه خداوند در توصيف اپداشهاى هبشىت فقط اشاره به وعده صبحانه و شام كرده است  
 كه در اين خصوص از امام
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روايت شده است كه خطاب به فردى كه از  2اي فروغ كاىف جلد  466ص  16صادق )ع( در وسائل الشيعه جلد 
هاضمه و درد معده شكايت داشت فرمودند: )فقط اول روز و اول شب به تغذيه بپرداز و ميان صبحانه و شام سوء 

فرمايد: روزى آانن ابمدادان و شامگاهان اى كه مىچيزى خنور كه مايه فساد بدن است مگر گفته خدا را نشنيده
ذا خوردن آمده است كه: )در اول روز و است( در رساله حضرت امام مخيىن )قدس سره( نيز در ابب مستحبات غ

ى شب خوددارى شود.( بنابراين بر خالف عادت اول شب غذا خورده شود و از خوردن غذا در نيمه روز و نيمه
اى از متخصصان تغذيه كه غذاى اصلى افراد در شبانه روز خصوصا در رژميهاى هاى عدهبسيارى از افراد و نيز توصيه

خورند، در طب اسالمى و قرآىن بر خوردن صبحانه و شام صبحانه و شام را كم خورده اي منىالغرى انهار بوده و 
شود اتكيد شده و روايت است كه حضرت على )ع( در اپسخ به سوال كسى كه پرسيد چه چيز ابعث طول عمر مى

از حضرت رسول در )خوردن غذاى كاىف در هر ابمداد( در خصوص خوردن شام نيز « و ليباكر الغذاء»فرمودند: 
شده كه فرمودند: )ترك نكنيد خوراك شب را اگر چه اب مقدارى مخري روايت 198صفحه  2سفينة البحار جلد 

ترسم از ترك خوراك شب و پريى زودرس به درسىت كه خوراك شب ابعث قوت و خشك ابشد مهاان من بر امتم مى
روايت شده است )اساس خراىب  166ص  3ول كاىف جلد تواانىي پري و جوان است.( و نيز امام صادق )ع( در اص

شود ات احساس گرسنگى در ظهر به بدن خنوردن شام است( از نظر علمى خوردن غذاى كامل در صبح ابعث مى
حد اقل برسد و نياز به خوردن انهار پيدا نكند اي به خوردن غذاى سبك اكتفا كند. درنتيجه دچار كسالت و رخوت 

تواند به امورات زندگاىن و معنوى خود برسد لذا اول شب اب ه خواب پيدا نكند و ات عصر مىنشده و احتياج ب
تواند به امورات معنوى شبانه خود شود و مىخورد و ات موقع خواب نيز غذاى او هضم مىاشتهاى كامل شام مى

كس عمل كرده و صبحانه خمتصر كه افراد غالبا برعشود درحاىلبرسد كه هفت نوع تغذيه ديگر انسان را شامل مى
كه احساس سنگيىن چنانشوند آنكنند و در هنگام ظهور اب گرسنگى زايد انچار به خوردن غذاى مفصلى مىميل مى

مانند و چون اول شب اشتها ندارند خوابند و ات عصر از امورات روزانه خود مىو خواب آلودگى كرده و ات عصر مى
 لذا شام را ديرتر
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گريد و اي مانند و اي نوع تغذيه ديگر اجنام منىخوابند و از امورات معنوى شبانه خود مىخورده و اب شكم پر مى
گريد نتيجه آن گريد درنتيجه يك عادت غذاىي غلط برخالف تعاليم طب اسالمى شكل مىبصورت انقص اجنام مى



ايبيم كه علت سالمىت بدن در اايم كنيم و درمىدارى نيز نگاه مى ما به فلسفه روزهبيماريهاى گوانگون است. وقىت
 ابشد.دارى بنا به داليل فوق مىروزه

ْنساُن ِإىل» سوره عبس 24دقت در كيفيت غذا را يعىن نگرش در ابعاد خمتلف طعام به حكم آيه  -3  فَ ْلَيْنظُِر اْْلِ
امش(. در اين خصوص در اول حبث مقاله به حد الزم صحبت شده است لذا از )پس بنگرد انسان به طع «َطعاِمهِ 

كنم در خصوص تغذيه ابيسىت حركت بزرگى صورت بگريد و اصول و تكرار آن خودارى كرده و فقط اضافه مى
اند يق كردهها گرچه در مورد تغذيه زايد حتقى اسالمى و سنىت تعيني گردد. غرىبچهارچوب آن اب حتقيق در مباىن تغذيه

هاى آزمون و خطا سبب شده ات علم تغذيه مهچنان مراحل  وىل نقص دائمى علم انسان و متكى بودن آن به روش
كنند. گروهى كودكى خود را بگذراند و منونه ابرز آن هم اين است كه چاى و قهوه را گاه مفيد و گاه مضر اعالم مى

كنند كه مصرف پنري ابعث جلوگريى از دارد و گروهى ديگر اعالم مىگويند پنري براى ذهن و مغز آدمى ضرر حمقق مى
كنند روغن حيواىن مضر است و به جاى آن كره مارگارين استفاده شود و شود و زماىن اعالم مىپوسيدگى دنداهنا مى

 گويند روغن حيواىن مفيده بوده و كلسرتول خون بدنزماىن مى

 (HDI ) 

ماند كه چاى، قهوه و ارگارين زاين دارد و هزاران مثال ديگر ابالخره انسان سرگشته مىدهد و برعكس مرا افزايش مى
اند: )پنري و گردو هرگاه ابهم قرن پيش امام صادق )ع( فرموده 14كه پنري و ... را خبورد اي از آن پرهيز كند درحاىل

ابشد.( نقل از وسائل الشيعه ا دردى مىابشند در هركدام از آهنا شفا است وىل هرگاه جدا ابشند در هريك از آهن
 برد.تك آهنا را از بني مىپنري و گردو مصلح هم بوده و ضررهاى تك 93ص  17جلد 

معرىف طيبات، ابز در اين خصوص در اول مقاله به حد الزم حبث شده است فقط در اين خصوص به خواص  -4
نگرى قرآن و معصومني در كه اين خود از عميق و كلىكنم  شده اشاره مىعلمى عسل در طب كالسيك امروزى بيان

 ابشدخصوص تغذيه مى
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اتثري عسل طبيعى در درمان دايبت زيرا بيشرتين قند موجود در عسل فروكتوز است كه اين به راحىت حىت در افراد  -1
)واتيف( استاد دانشگاه صوفيه پس از آزمايشاتى بر روى شود كه در اين خصوص پروفسور دايبىت هضم و جذب مى

شده كه عسل در مداواى بيمارى دايبت گويد: )براى من بنحوى غري قابل ترديد اثبتكودك مبتال به دايبت مى  36
اى خاصيت انىت بيوتيك عسل بر مهگان معلوم است فقط اين مجله سپس كه هر نوع موجود زنده -2ابشد( موثر مى

عسل و پيشگريى از پوسيدگى دندان، زيرا  -4اتثري عسل بر التيام جراحات و سوختگىي ها  -3مريد يافتد مىعسل ب
اتثري در درمان  -6خاصيت ضد سرطان عسل  -5شود مانع توليد اسيد الكتيك شده كه ابعث فرسايش دنداهنا مى



ن سنتز مهوگلوبني و درنتيجه گلبوهلاى قرمز آمنى )كم خوىن(، زيرا عسل از نظر آهن غذاىي است غىن كه اب مصرف آ
 عسل و درمان بيماريهاى گوارشى از مجله زخم معده و هزران خواص ديگر. -7ايبد خون افزايش مى

لُّ هَلُُم الطَّيِّباِت َو ُُيَرِّ » سوره اعراف 157رمي خبائث به حكم آيه حت -5 رمي خوردن كقرآن   «خْلَباِئثَ ُم َعَلْيِهُم اَو ُيُِ
 وشت خوكل و گعضى از چيزها را منع كرده است كه مهمرتين آهنا عبارتند از گوشت مردار، خون، الكب

 حتقيق در ابچوب آن چهار  وپيشنهادها: به عقيده اينجانب در مورد تغذيه ابيسىت حركت بزرگى صورت گريد و اصول 
كه قرآن و   مي نقشىه كردردد زيرا مالحظى اسالمى و سنىت كه بطور كامل و جامع تعيني شده مشخص گمباىن تغذيه

روايىت از  ا كه درست چر اهاى امروز ما در پزشكى اند به مراتب بيشرت از دانستهمعصومني براى تغذيه قايل شده
 :اى كه جامع متام طب استاند در قرآن آيهآمده است كه فرموده 267ص  59حضرت على )ع( در حبار جلد 

ردن در تغذيه سراف نكاانسنت اسراف نكنيد( كه در اينجا در كالم معصوم، جامع متام طب د)خبوريد و بياشاميد وىل 
يسىت سطحى ابول نيز رت رسعنوان خانه بيماريها معرىف كردن را توسط حضرا نبايسىت سطحى نگريمي اي معده را به

 بنگرمي.
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 منابع:

راشد حمصل،  مد حسنحمدكرت  اصول كاىف، كتاب درمان طبيعى به اتليف رابرت اتمسون به ترمجهقرآن، هنج البالغه، 
 حتقيقات و جتربيات شخص خودم.
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 عنوان نوشيدىن اهل هبشتبررسى مصارف پزشكى زجنبيل به

1238زاده، دكرت شراره وكيل1237دكرت افسانه مصلح
 

 چكيده

ن قرآن جميد به آ ى كه درمعطر  ها انم برده شده است يكى از گياهانبسيارى از گياهان هستند كه در قرآن كرمي از آن
 ابشد:اشاره شده زجنبيل مى

                                                           
 . MPH(. دكتراى داروسازى و1)  1237

Email: a- mosleh 28@ yahoo. com 
 (. دكتراى دندانپزشكى.2)  1238



سوره انسان خداوند به اهل هبشت وعده فرموده كه به اپداش كارهاى نيكويشان در دنيا، به آانن  17در آيه شريفه 
 عم زجنبيل.نوشاند اب طشراىب مى

شود. اين سابقه طوالىن مصرف حاكى از وپز غذا استفاده مىسال است كه در پخت 4000از اين گياه بيش از 
 ها امهيت فراواىن ايفته است.طعم خوشايند آن دارد و بدليل مصارف گوانگون پزشكى در ختفيف و درمان بيمارى

 ها:روش

 وص كاربردهاى پزشكى زجنبيل استفاده شده است.در اين بررسى از مرور بر مقاالت علمى در خص

 نتايج:

توان به اين نتيجه رسيد كه زجنبيل براى درمان سوء هاضمه، نفخ، قولنج، استفراغ، رفع اب بررسى مقاالت مى
اشتهاىي، تشنج موضعى، حالتهاى دردانك معده و تنگى نفس بسيار موثر است. در مورد سوزش گلو و گرفتگى ىب

، درمان دايبت، رماتيسم مزمن، هتوع، گاز معده اي سوء هاضمه، پيشگريى از استفراغ و كاهش چرىب سينه و صدا
 خون، كاربرد دارد

 گريى:حبث و نتيجه

شود و اب توجه به طعم ضررى آنكه حىت در وايرهاى ابردارى نيز از آن استفاده مىاب توجه به مصارف فراوان و ىب
 مطبوع، كه از آن در

______________________________ 
 . MPH(. دكرتاى داروسازى و1)

 

Email: a- mosleh 28@ yahoo. com 

 (. دكرتاى دندانپزشكى.2)

 322، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

توان در صنايع داروسازى، غذاىي ... و توان هبره برد و در قرآن كرمي هم به آن اشاره شده است مىها مىنوشيدىن
 مردم براى استفاده از آن سود جست.تشويق 



 كلمات كليدى:

 زجنبيل،، گياه قرآىن مصارف پزشكى

 مقدمه:

 ابشد.يكى از گياهان معطرى كه در قرآن كرمي از آن انم برده شده است زجنبيل مى

وپز غذا سال در پخت 4000زجنبيل اصالتا يك گياه چيىن و هندى است و در اين كشورها در طول بيشرت از 
صرف شده است كه اين سابقه طوالىن حاكى از طعم خوشايند آن دارد، در حال حاضر بسيارى از كشورهاى م

 كنند كه هندوستان و مالزى و نيجريه در راس آهنا قرار دارند.جهان به ميزان فراوان زجنبيل توليد مى

( ، قسمت Zingiber officinale( يكى از گياهان داروىي است اب انم علمى)Gingerزجنبيل اب انم انگليسى)
 شده زيرزميىن آن است كه ريزوم انم دارد.مورد استفاده آن ساقه متورم

كه در آن جامى   " َو ُيْسَقْوَن ِفيها َكْأساً كاَن ِمزاُجها َزجْنَِبياًل."فرمايدسوره مباركه انسان خداوند مى 17در آيه 
نوشانند اب طعم بنوشانندشان كه آميخته اب زجنبيل ابشد، به عبارتى اپداش كارهاى نيكويشان در دنيا، به آانن شراىب مى

اند و كردهاند در اعراب مرسوم بوده كه از زجنبيل جهت عطر و بوى خوش استفاده مىزجنبيل. بعضى از مفسرين گفته
برد زيرا كه تندى هاىي كه آميخته اب زجنبيل بود لذت مىاند. عرب جاهلى از شرابرخيتهىها مآن را در جام نوشيدىن

گويد كه شراب طهورش اب زجنبيل آميخته وىل بديهى هاىي سخن مىداد و قرآن در اينجا از جامخمصوصى به شراب مى
ديگر تفاوت از دنيا ات آخرت است، است ميان اين شراب و آن شراب تفاوت از زمني ات آمسان است و اي به تعبري 

 لذا
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 ريزد.تر و خوشبوتر است در جام شرابشان مىدر اين آيه هم به ابرار وعده داده كه زجنبيل هبشىت را كه اپكيزه

توان زايدى كه مى در اين مقاله سعى گرديده در خصوص مصارف پزشكى زجنبيل توضيحاتى ارائه شود و اب امهيت
 عنوان مصارف پزشكى آن سود جست.ها بهبراى اين گياه قرآىن قائل شد، از فوائد آن در درمان بسيارى از بيمارى

 روش بررسى:

گريى شده در اين بررسى از مرور بر مقاالت علمى در خصوص كاربردهاى پزشكى زجنبيل و تفاسري معروف قرآىن هبره
 است.



 نتايج:

ابشد. شركتهاى زجنبيل، حاوى روغىن معطر است و شامل كامفن، فالندرين، زجنربين، سينول و بورنوئل مى ريزوم گياه
هاى گياهى، زجنبيل را به صورت عصاره، تنتور، انواع كپسول اي روغن آن عرضه اندركار و فعال در زمينه فرآوردهدست

 كنند ات از زايل شدن مواد آن جلوگريى شود.مى

اكسيدان، هاى زجنبيل: ضد هتوع، مقوى قلب، ضد خلته شدن خون، ضد ابكرتى، آنىتوه مصرف فرآوردهموارد و حن
آورنده كلسرتول ضد سرفه، ضد مسوم كبدى، ضد التهاب، ادرارآور، حمرك، كاهش اسپاسم، حمرك سيستم اميىن، اپيني

ها، حمرك هضم غذا، اشتهاآور بوده و معدى، عالج انتواىن معده، روده -اىخون، ضد نفخ، افزايش ترشحات روده
 آورد.بيمارى قى و اسهال را هم بند مى

ميلى ليرت تنتور آن مصرف  5 /1ات  3گرم ريشه اتزه اي   4ات  2براى درمان هتوع، گاز معده اي سوء هاضمه روزانه 
ى انشى از قاعدگى اي شود. براى بيماريهاى انشى از سرماخوردگى، تب انشى از آنفلونزا، گلودرد، گرفتگيهامى

دهند،. زجنبيل اثر  دار اتزه آن را خبور مىسردرد، دو قاشق غذاخورى از دم كرده زجنبيل اي چندين ورق از ساقه ريشه
 كنندگى روى قسمت ابالئى جمراى تنفسى دارد.گرم

شود اي اينكه روغن آن را گرم مصرف مى  4براى درمان ورم مفاصل از آب، عصاره اي چاى زجنبيل اتزه به ميزان روزانه 
 روى مفصل دردانك ماليده اي ريشه اتزه آن را در
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توان اب روغنهاى ديگر رقيق  گذارند. روغن زجنبيل را مىضماد داغ اي گازهاى ضمادى قرار داده و روى نقاط درد مى
ه آسيب ديده روى آن ماساژ داد ات گردش خون را هببود كرده و براى تسكني دردهاى انشى از كشيدگى ماهيچ

 خبشيده و ابعث تسكني درد شود.

هاى چركى، بواسري مورد مصرف دارد و چنانچه پودر زجنبيل را اب گالب مخري كرده و ضماد زجنبيل براى درمان ورم
 بود. روى حمل درد، خمصوصا دردهاىي كه اب ورم مهراه است قرار گريد بسيار مفيد خواهد

تواند از اثرات پروستاگالندين جلوگريى كند اين ماده سبب آماس عروق خوىن اند كه زجنبيل مىبعضى از حمققان درايفته
 تواند منجر به ميگرن گردد.در مغز شده و مى

شود. زجنبيل ها مىشده و ابعث عدم خلته شدن خون در رگزجنبيل ابعث كم شدن چسبندگى پالكتهاى خوىن
 كند.نده دهان است و خواص وسيع نريو خبشى دارد و به كاهش اسرتس كمك مىكنخنك



امللل است. اين كاربرد زجنبيل در ساير موارد: روغن زجنبيل، رزين چرب زجنبيل و زجنبيل پرورده از اقالم مهم جتارت بني
ها و ا، انن زجنبيلى، شربتمواد در هتيه مواد خوراكى، نوشيدىن، شرييىن، بيسكويت، غذاهاى پرادويه، چاشىن غذ

 مرابها كاربرد دارد.

 حبث:

 اى ابشد،رود كه داراى خواص فوق العادهمهانطور كه در مقدمه اشاره شد زجنبيل گياه قرآىن است لذا انتظار مى

شده استفاده از زجنبيل در سه ماهه اول و دوم اجنام Ohio Northernدر پژوهشى ديگر كه در دانشگاه
 شده و اميىن و اثرخبشى آن نيز به اثبات رسيده است.ابردارى، ابعث درمان هتوع و استفراغ

خامنى كه جراحى الاپروسكوپى داشتند نشان داد كه اتثري در كاهش  120پژوهشى ديگر كه در انگليس بر روى 
اند مشابه اب متوكلرپراميد بوده مهچنني مطالعات نشان داده كه كه زجنبيل مصرف كرده  هتوع و استفراغ در بيماراىن

تواند ابعث جلوگريى از هتوع انشى از عمل جراحى و شيمى درماىن شود مهني مطالعه نشان داد كه مصرف زجنبيل مى
 يك گرم
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 هتوع و استفراغ بعد از عمل جراحى به اندازه داروهاى آرام خبش موثر بوده است.پودر زجنبيل در جلوگريى از 

ها در نيجريه، بيانگر آن بود كه اثر درماىن زجنبيل بيشرت از اثر پيشگريى بر روى كبدى حتقيق ديگرى بر روى موش
 دارد.ئني نگه مىسرم را اپ GPTو GOTاست كه كادميم در آن جتمع كرده زجنبيل ورود كادميم را متوقف و

اب توجه به مطالب فوق كه در جمالت معترب علمى دنيا به چاپ رسيده است و به اثرات مهم زجنبيل در خصوص  
كند و از آن جاىي كه استفاده از هر داروىي در دوران حاملگى را ابيد كاهش هتوع و استفراغ حاملگى اشاره مى

ى بر روى جنني نباشد لذا استفاده از اين گياه قرآىن در وايرهاى ابردارى بسيار مورد توجه قرار داد ات فاقد اثرات مضر 
 ابشدحائز امهيت مى

 پيشنهادها:

هاى حاملگى آشناىي هرچه بيشرت پزشكان و متخصصان اب توجه به استفاده كارآمد زجنبيل در هتوع و استفراغ -1
 زانن اب زجنبيل جهت جتويز به بيماران.

 عنوان يك گياه قرآىن.ليىن در خصوص ساير مصارف زجنبيل و چاپ در جمالت معترب بههاى اباجنام پژوهش -2



 نتتيك.سو صنايع غذاىي اب خواص اين گياه و استفاده بيشرت به جاى تركيبات مضر  آشناىي مردم -3
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 منابع:

 .208يستم ص ه طباطباىي ترمجه تفسري امليزان جلد برمجه موسوى مهداىن سيد حممد ابقر اتليف عالمت -1

 .367و  366شريازى و مهكارى مجعى از نويسندگان تفسري منونه جلد بيست و پنجم ص  استاد مكارم -2

نجم چاپ پوش كتاب دى عبد الرمحن اتليف شيخ الرئيس ابو على سينا قانون در طب انتشارات سر ترمجه شرفكن -3
 .327 -324دوم ص 
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 ونخدارى ماه مبارك رمضان بر وزن، فشار خون و برخى اپرامرتهاى بيوشيمياىي اتثري روزه

1241، امري على قهرماىن1240، نرگس سرشار1239حممد قهرماىن
 

 چكيده:

 زمينه و هدف:

ى است. پژوهش ى بسيار زاايداراى م نظر ارتقاء سالمت فردى و اجتماعىدارى از اركان عبادى اسالم و از نقطهروزه
ى رامرتهاو اپ هاى سالمت جسمى مانند وزن، فشار خوندارى بر بعضى شاخصحاضر مبنظور بررسى اثر روزه

 دارى بر روى دانشجواين صورت گرفت.بيوشيمياىي اثرپذير در روزه

 ها:مواد و روش

دانشجوى داوطلب و  93آن تعداد است كه در  Before And After Clinical Trialاين مطالعه يك
 /99+ -1 /96كردند اب ميانگى سىن ساكن خوابگاه كه از سلف سرويس دانشگاه افطار و سحرى خود را هتيه مى

% جمرد و 91 /7% مونث، 36 /5% مذكر، 63 /5شركت داده شدند. دانشجوايىن كه وارد مطالعه شدند  20
گريى دور كمر، دور ابسن و آزمايشات اپرامرت خون در چهار نوبت، اندازهگريى وزن و فشار بقيه متاهل بودند اندازه

                                                           
 دانشيار دانشگاه علوم پزشكى گناباد. -(. متخصص كودكان) نويسنده مسئول(1)  1239

Email: ghahramani 54281@ gmail. com 
 عضو هيات علمى دانشگاه آزاد گناباد. -(. كارشناس ارشد بيوشيمى2)  1240
 دانشگاه علوم پزشكى بيرجند. -(. دانشجوى پزشكى3)  1241



 p >0اجنام گرفت. Spssافزارها اب استفاده از نرمهاى بيوشيمياىي در دو نوبت صورت گرفت. جتزيه و حتليل داده
 معنادار تلقى شد. 50/

 ها:ايفته

 WHRداشته و به جنس وابسته نبود. ميانگني دارداوطلبني در طى ماه رمضان كاهش معىن BMIميانگني وزن و
داد ... ميانگني فشار خون سيستوليك و نيز )نسبت دور كمر به دور ابسن( در طول ماه رمضان كاهش نشان مى

دارى كاهش ايفت. در ماه مبارك رمضان ميانگني كلسرتول اتم، ترى  دايستوليك در طى ماه رمضان بطور معىن
 هاى پژوهش كاهش نشان داد./ در منونه HDLو HDL /LDLنسبت و نيز HDL ,LDLگليسريد،

______________________________ 
 دانشيار دانشگاه علوم پزشكى گناابد. -(. متخصص كودكان )نويسنده مسئول(1)
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 عضو هيات علمى دانشگاه آزاد گناابد. -(. كارشناس ارشد بيوشيمى2)

 دانشگاه علوم پزشكى بريجند. -(. دانشجوى پزشكى3)
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 گريى:نتيجه

 HDLو نسبت LDLگليسريد، كلسرتول اتم،، مقادير ترى BMI ،WHRدارى اسالمى در كاهش وزن،روزه
/LDL ابشد.مثر مى خون و ابلطبع كاهش بروز پرفشارى خون، بيماريهاى قلىب عروقى و چاقى مثمر 

 هاى كليدى:واژه

 دارى، ماه رمضان، وزن، فشار خون، اپرامرتهاى بيوشيمياىي.روزه

 مقدمه:

 " َو أَْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن"

 افتيد كه روزه گرفنت برايتان خري است. قرآن جميدداشتيد در مىگر علم مى



گريند و از طلوع ات غروب خورشيد اعتقادات مذهىب خود در طول ماه رمضان روزه مىمسلماانن سراسر جهان بنا به 
 كنند.از خوردن و آشاميدن اجتناب مى
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گريد، دارى برحسب فصلى كه ماه رمضان در آن قرار مىرمضان هنمني ماه از تقومي قمرى است. طول زمان روزه
ابشد. براساس دارى مىكننده طول زمان روزهموقعيت جغرافياىي كشور نيز عامل ديگرى است كه تعيني متفاوت است،

 (3، 2، 1ساعت در يك روز تغيري كند ) 17ات  12تواند از اين دو فاكتور، مدت زمان روزه مى

هاى و استفاده از ماشني كند كه انسان عصر حاضر در اثر افراط در مصرف غذادارى بيماريهاىي را درمان مىروزه
 شود.صنعىت دچار آن مى

دارى در موارد خودكشى در طول ماه رمضان گزارش گرديده است، مهچنني ميزان اختالالت خلقى در كاهش معىن
 (.5، 4ايبد )موارد در ماه رمضان كاهش مى 20%

مي متعادل براى حفظ سالمىت، تقويت (. مصرف يك رژ 6ايبد )دارى ماه رمضان كاهش مىمتابوليسم اپيه در طول روزه
(. در طول اين ماه رژمي غذاىي نبايد نسبت به 7روش فعال زندگى و رسيدن به مزاايى كامل ماه رمضان حياتى است )

اى پيدا كرده و ابيد ات حد امكان ساده ابشد ات شخص وزن طبيعى خود را حفظ كرده و ماههاى ديگر تفاوت عمده
 (.5، 8، 9) اي كاهش وزن پيدا كند

شده، پرخورى و مصرف آب كاىف و سبزجيات مناسب، اجتناب از مصرف زايد شكر و غذاهاى پر ادويه و سرخ
 (.8، 5شود. )دار در اين ماه توصيه مىهاى كافئنينوشيدىن

 مطالعات متعددى اثرات فيزيولوژيك روزه ماه رمضان را به اثبات رسانده است.

(15( ،)14( ،)13( ،)12( ،)11( ،)10( ،)3) 

دارى اسالمى آاثر مثبت جسمى و رواىن فراواىن در افراد سامل و بيمار، اثر بر اب آنچه گذشت و نظر به اينكه براى روزه
هاى خونسازى، كاهش وزن بيان شده است، بر آن شدمي ات اب ها، شاخصهاى كبدى، الكرتوليتمتابوليسم، آزمون

اى از دار، گوشهر وزن، فشار خون و برخى عناصر بيوشيمياىي در دانشجواين روزهاجنام اين پژوهش در ارتباط اب اث
 فوايد روزه را بررسى منائيم.

 روش بررسى:

 93است كه در آن تعداد  Before And After''Clinical Trialاين مطالعه يك



 330، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

كردند اب ميانگى سلف سرويس دانشگاه افطار و سحرى خود را هتيه مىدانشجوى داوطلب و ساكن خوابگاه كه از 
شركت داده شدند لذا اب توجه به نوع پژوهش بسيارى از متغريهاى اتثريگذار حذف شد.  20 /99+ -1 /96سىن 

% 36 /5% مذكر، 63 /5گريى تصادىف و از طريق فراخوان اجنام شد دانشجوايىن كه وارد مطالعه شدند منونه
 /7سال قرار داشتند ) 18 -21ها در گروه سىن % جمرد و بقيه متاهل بودند بيشرتين درصد آن91 /7نث، مو 

 بود. 20 /99+ -1 /96(. ميانگني سىن منونه پژوهش 67%

دانشجوى داوطلب از سلف  -ها عبارت بود از: الفدر منونه Inclusion Criteriaشرايط ورود به مطالعه
حر افطار استفاده منايد )ات كيفيت غذا در افراد پژوهش تقريبا يكسان ابشد(. ب: حد اقل سرويس دانشگاه براى س

دار و به بيمارى مزمن عفوىن و تب -سال ابشد. د 29و حد اكثر  18حد اقل سن  -سه هفته متواىل روزه بگريد. ج
 متابوليك مبتال نبوده و داروى خاصى مصرف نكند.

 نفر ات خامته پژوهش شركت فعال داشتند. 93هش را تشكيل دادند كه از اين افراد، هاى پژو نفر منونه 112هنايتا 

گرييهاى آنرتوپومرتيك توسط دو پرستار اجراى حتقيق يك روز قبل از شروع ماه مبارك رمضان آغاز گرديد. متام اندازه
 27و  14رمضان، روز  گريى وزن و فشار خون در چهار نوبت )يك روز قبل از ماهجمرب صورت گرفت. اندازه

گريى دور كمر و دور ابسن در دو نوبت )يك روز قبل از ماه رمضان و روز بعد از امتام اين ماه(، اندازه 7رمضان و 
 ماه رمضان( اجنام پذيرفت. 27اين ماه( و آزمايشات خون نيز در دو نوبت )روز دوم و  27روز 

دقيقه اسرتاحت از دست راست داوطلب و بكمك  5عد از گريى فشار خون در حالت انشتا، نشسته و باندازه
اى استاندارد اجنام پذيرفت. جهت تعيني قد، داوطلب بدون كفش و در حالت ايستاده به ديوار تكيه فشارسنج جيوه

ني ها و سر در متاس اب ديوار ابشد. آنگاه توسط ترازوى قدسنج، اندازه قد تعيداد بنحوى كه اپشنه اپ، ابسن، شانهمى
 گرديد.مى

 گريى وزن بدون كفش و اب پوشش كم صورت گرفت.اندازه
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 گريى دور كمر و دور ابسن نيز در حالت ايستاده اجنام پذيرفت.اندازه

BMI 

 (.16اب استفاده از مراجع الزم حماسبه گرديد ) WHR (Waist -hip ratioو)



شده و در سى خون گرفتهسى 5ساعت انشتا،  12 -14عصر يعىن بعد از  4بان در ساعت در دو مرحله از داوطل
، اسيد اوريك و اوره سرم  LDL ،HDL، كلسرتول، ترى گليسريد، FBSيك آزمايشگاه اپرامرتهاى خوىن شامل

 گريى و تعيني گرديد.اندازه

و آانليز واراينس  T -Testهناى آمارى كيفى و كمىو آزمو  Spssافزارآورى اطالعات و اب استفاده از نرمپس از مجع
 معنادار تلقى شد. p >0 /50درون و بني گروهى جتزيه و حتليل اجنام گرفت.

نيز در چهار  BMIدارى و نتيجتا تغيريات ميانگنيهاى پژوهش كاهش وزن در طول مدت روزهها: براساس ايفتهايفته
 بود. دارنوبت مورد بررسى از نظر آمارى معىن

 (.1)جدول مشاره 

هاى پژوهش در طى ماه رمضان كاهش ايفت اما اختالف ميانگني مذكور در يك روز قبل در منونه WHRميانگني
نوبت  4دار نبود. ميانگني فشار خون سيستول و دايستول در اين ماه از نظر آمارى معىن 27از ماه رمضان و روز 

 دار بود.معىن

 (3و  2)جدول مشاره 

 ، اوره و اسيد اوريك خون طى ماه رمضان افزايش پيدا كرد. FBGمقادير

دهد اما ماه رمضان كاهش نشان مى 27بني روزهاى دوم و  HDLو LDLميانگني ترى گليسريد، كلسرتول اتم،
/ كاهش مشاهده  HDLو HDL /LDLهاىابشد. مهچنني در نسبتدار منىاين تفاوت از نظر آمارى معىن

 (4دول مشاره شود. )جمى
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 هاى پژوهش قبل ات بعد از ماه رمضانمنونه BMIمقايسه ميانگني -1جدول مشاره 

 هاى پژوهش قبل ات بعد از ماه رمضانمقايسه ميانگني فشار خون سيستول منونه -2جدول مشاره 
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 هاى پژوهش قبل ات بعد از ماه رمضانمقايسه ميانگني فشار خون دايستول منونه -3مشاره جدول 

 مقايسه ميانگني اپرامرتهاى خوىن طى ماه رمضان -4جدول مشاره 
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و اين افت عمدات در  ايبددر طى ماه رمضان كاهش مى BMIحبث: نتايج اين پژوهش نشان داد كه ميانگني وزن و
 ( مطابقت دارد.12، 17، 18، 19، 7ابشد. اين نتايج اب ديگر گزارشات )نيمه اول ماه مى

دهد. اين  هاى پژوهش نشان مىدارى را در منونهفشار خون سيستول و نيز دايستول در طى ماه رمضان كاهش معىن
ابشد البته كاهش مذكور در رت از افراد مونث مىكاهش عمدات در نيمه اول ماه بوده و در دانشجواين مذكر بيش

تواند براى افراد مبتال به حمدوده طبيعى بوده و از حلاظ ابليىن اين تغيري در افراد سامل امهيت چنداىن ندارد اما مى
روز از ماه رمضان   28هيپراتنسيون مهم ابشد. در مطالعات ديگر ميانگني فشار خون سيستول و دايستول در طى 

 (.18، 1دار ايفت )هش معىنكا

دهد. پژوهش اجنام شده در يزد حاكى از افزايش دارى را نشان مىدارى افزايش معىندر طى روزه FBGميانگني
 24دارى بويژه در گروه سىن كمرت از در طى روزه FBGمقدار
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در اواخر ماه  FBGدرصدى در ميزان 10مردان ابلغ افزايش  (. مهچنني مطالعه ديگرى در20ابشد )سال مى
 (.21رمضان را نشان داد )

تواند بدليل افزايش گلوكونئوژنز، كاهش سنتز  (. اين افزايش مى13، 22مطالعات ديگر نيز مويد نتايج فوق است. )
 FBGداران قرار گريد، كاهشگليكوژن و نيز كم شدن گليكوليز در كبد ابشد. اگر رژمي كم كالرى در اختيار روزه

 (.2، 23، 24بيشرت خواهد بود )

، 2ابشد. مطالعات ديگر )دار مىدارى حاكى از افزايشى معىنمقايسه ميانگني اوره خون در اين مطالعه در طى روزه
دهيدرااتسيون در طى تواند مربوط به اثر كنند. در واقع افزايش در اوره خون مى( نيز اين نتيجه را اتئيد مى23
 آورد.دار پديد منىدارى ابشد. البته اين افزايش موقىت اوره مشكلى را براى شخص روزهروزه

گليسريد خون ها در طى ماه مبارك در اين پژوهش حاكى از كاهش خمتصر در مقدار ترىبررسى و مقايسه ميانگني
گليسريد خون در طى عات ديگر نيز كاهش در ترىدار نيست. مطالابشد كه از نظر آمارى معىنداوطلبان مى

 (.20، 25(. در حتقيقى در مراكش نيز نتيجه مشاهبى بدست آمد )20دهد )دارى را نشان مىروزه

(، 26(، )27ايبد )دارى ماه رمضان، ميزان اسيد اوريك خون افزايش مىمطالعات متعدد نشان داده كه در طول روزه
دهد اما تغيري فوق از نظر ر پژوهش حاضر نيز ميانگني اسيد اوريك افزايش نشان مى( د10(، )19(، )28(، )29)

دارى، كاهش در ميزان فيلرتاسيون گلومروىل و  تواند مربوط به طوالىن شدن روزهدار نيست. افزايش فوق مىآمارى معىن



سيد اوريك، نشان داد كه در صورت اى در افراد مبتال به افزايش اكاهش در تصفيه اسيد اوريك ابشد. گرچه مطالعه
( تغيري در ميزان اسيد اوريك 24شود )دارى، افزايش در اسيد اوريك متوقف مىجتويز رژمي پرچرىب، بعد از دو هفته روزه

شود (. در پژوهش حاضر نيز اين نتيجه مشاهده مى2، 26خون بطور منفى اب تغيري در وزن بدن مرتبط است )
ايبد. ارتباط رمضان اب كاهش در وزن بدن داوطلبني، ميزان اسيد اوريك خون آهنا افزايش مى كه در طى ماهطورىبه

 ابشد.دار مىفوق از حلاظ آمارى معىن
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بني روزهاى  LDL HDL/ و HDLو نيز نسبتهاى LDL ،HDLدر پژوهش حاضر ميانگني كلسرتول اتم،
دار نيست ديگر مطالعات نيز چنني دهد كه تغيريات فوق از حلاظ آمارى معىنضان كاهش نشان مىماه رم 27دوم و 

 (302، 3، 20، 25اند. )، نتاجيى را نشان داده

هاى خون برخالف برخى از حتقيقات از حلاظ آمارى در پژوهش حاضر كاهش در ميانگني چربيها و ليپوپروتئني
 32هاى پژوهش ابالتر از سن جواانن است )كثر گزارشات ديگر، حمدوده سىن منونهدار نبود. از آجنا كه در ا معىن

اند. و اب توجه به سال مورد ارزايىب قرار گرفته 21كه در پژوهش حاضر افرادى اب ميانگني سىن سال و ابالتر(، درحاىل
كاهش در مقدار آهنا چندان زايد   گليسريد بندرت ابال بوده وو ترى LDLاينكه در اين حمدوده سىن ميزان كلسرتول،

 و قابل توجه نيست.

، فشار خون سيستول و دايستول،  BMIتواند در كاهش وزندارى ماه رمضان مىدهد كه روزهها نشان مىاين ايفته
و بيماريهاىي نظري افزايش  HDLو/ HDL /LDLخون و نسبت LDLگليسريد، كلسرتول اتم ومقادير ترى

 عروقى و چاقى موثر ابشد. -ىبخون، بيماريهاى قل

 منابع:

دارى اسالمى ماه رمضان بر وزن و فشار خون دانشجواين يوسفى، هادى، فرشيدفر، غالمرضا. اتثري روزه -(1) )
دانشگاه علوم پزشكى بندر عباس. جمله دانشكده علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن گناابد، سال ششم، مشاره 

 (33 -42، 1379دوم، اپييز و زمستان 
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ها و عوامل شيمياىي خون در مردان. جمله دارى بر وزن، فشار خون و الكرتوليتجانقرابىن، حمسن، اثر روزه -(18) )
 (.(4، مشاره )1374دانشگاه علوم پزشكى كرمان 

( (19)- 



Zafar, M. Effect of Ramadan fasting. Tab O Tazkia. 0991; 11: 53- 44. 

رونر. جمله اى عروق كدارى بر تغيريات عوامل خطرساز بيماريهالبان عباس، اسالمى علريضا. اتثري روزهط -(20( ) )
 .(44 -52: 9، 1380دانشگاه علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن يزد 
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 قرآن فوايد تغذيه اب شري مادر از منظر

1244، شهناز جماهد1243، فاطمه على اكربى1242خدجيه ابقرى دهكردى
 

 چكيده:

ت و نقش شري ش، امهيه ارز در دو دهه اخري، بدنبال دستياىب جمامع علمى جهان به شناخت نو و مهه جانبه نسبت ب
 14اما متجاوز از  امي.بوده مادر در اتمني سالمت و بقاى كودك، شاهد رويكرد جهاىن به ترويج تغذيه اب شري مادر

ري مادر در شدرابره  ها، نكات مهمىترين انگيزشقرن است كه در آموزشهاى اسالمى اب جامعرتين، زيباترين و قوى
ترين و مؤثرين كارآمد  آهنا ها و استفاده به جا ازقالب توصيه ها و آموزشها مطرح شده است. آگاهى از اين توصيه

  شري مادر را در پى خواهد داشت.هاى ترويج تغذيه كودكان ابانگيزه

ت نتايج: در رفته اسورت گروش كار: اين مطالعه به صورت مرور سيستماتيك در سايتها، جمالت و كتاهباى مرتبط ص
اسى اسالم انون اسيقت قترين منبع و در حقمتام منابع اسالمى مهچون قرآن كرمي )كه بعنوان مهمرتين و اساسى

 شري ابتغذيه  مورد )ص( و معصومني )ع( و نيز كتب فقهى مطالب جالب و مهمى در است(، روايت پيامرب اكرم
 233طرح كرده است كه آيه آيه قرآن مستقيما حبث شري مادر را م 8مادر و آاثر و احكام آن وجود دارد. خدا در 

ِتمَّ ِمَلنْيِ ِلَمْن أَراَد َأْن يُ  َحْوَلنْيِ كاَدُهنَّ الأَوْ  َو اْلواِلداُت يُ ْرِضْعنَ » ابره است اين آيه ابسوره بقره از مهمرتين آيه در اين
تفاده شده است. لده( اسمجع وا)معناى مادر از كلمه والدات شود. و به جاى كلمه متعارف ام بهآغاز مى «الرَّضاَعةَ 

 حولني»سوره بقره در كلمه  233براساس آيه 

______________________________ 
 ماماىي )دانشگاه علوم پزشكى شهر كرد(.(. كارشناس 1)

 (. دكرتاى پرستارى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان )عضو هيئت علمى دانشگاه(.2)

                                                           
 (. كارشناس مامايى) دانشگاه علوم پزشكى شهر كرد(.1)  1242
 (. دكتراى پرستارى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان) عضو هيئت علمى دانشگاه(.2)  1243
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 15ماه است. اما اب استنباط از آيه  24سوره لقمان يك دوره شريدهى كامل،  14دو سال متام و نيز آيه « ملنيكا
ماه است. به  21ماه زندگى جنيىن را پشت سر گذاشته  9سوره احقاف حد اقل مدت شريدهى براى كودكى كه 

سوره طالق  6سوره بقره و هم در آيه  233ه حلاظ امهيت فوق العاده استمرار تغذيه كودك اب غذاى مناسب هم در آي
سوره حج،  2بر ضرورت مشاوره كارشناسى در مورد چگونگى از شري گرفنت كودك اتكيد شده است از مضمون آيه 

 شودهم آغوشى شريخوار و مادر استنباط مى

شاره شده است كه شده بر سودمندى تغذيه كودك بر شري مادر اگريى: در اكثر مطالعات بررسى. حبث و نتيجه
هاى ترويج تغذيه كودكان اب شري مادر را ها و استفاده به جا از آهنا كارآمدترين و موثرترين انگيزهآگاهى از اين توصيه

 در پى خواهد داشت.

 هاى كليدى:واژه

 قرآن -شري مادر -فوايد

 مقدمه:

مهه جانبه نسبت به ارزش، امهيت و نقش شري در دو دهه اخري، بدنبال دستياىب جمامع علمى جهان به شناخت نو و 
امي. تقريبا هرماهه مادر در اتمني سالمت و بقاى كودك، شاهد رويكرد جهاىن به ترويج تغذيه اب شري مادر بوده

مانندى شري مادر براى حفظ و ارتقاى سالمت و رشد و تكامل مطلوب كودكان و اطالعات جديدى كه حاكى از ىب
گريى از شري مادر ر استثناىي آن بر سالمت دوران بزرگساىل كساىن كه دوران شريخوارى را اب هبرهحىت ابقى ماندن آاث

گردد و بر سودمنديهاى ويژه تغذيه اب شري مادر براى كودك، مادر و جامعه أتكيد اند، منتشر مىپشت سر گذاشته
ها، نكات ترين انگيزشين، زيباترين و قوىقرن است كه در آموزشهاى اسالمى اب جامعرت  14شود. اما متجاوز از مى

ها و استفاده به جا از ها و آموزشها مطرح شده است. آگاهى از اين توصيهمهمى درابره شري مادر در قالب توصيه
 هاى ترويج تغذيه كودكان اب شري مادر را در پى خواهد داشت،آهنا كارآمدترين و مؤثرين انگيزه
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 ها:ايفته

 شري مادر در منابع اسالمى:

ترين منبع و در حقيقت قانون اساسى اسالم در متام منابع اسالمى مهچون قرآن كرمي )كه بعنوان مهمرتين و اساسى
است(، روايت پيامرب اكرم )ص( و معصومني )ع( و نيز كتب فقهى مطالب جالب و مهمى در مورد تغذيه اب شري 

 آاثر و احكام آن وجود دارد.مادر و 

 شري مادر در قرآن كرمي:

 ابشند:آايت قرآىن كه مستقيما حبث شري مادر در آهنا مطرح شده شامل آايت زير مى

 اين آيه به اعتبارى، مهمرتين آيه در خصوص شري مادر است. -سوره بقره 233آيه  -1

 سوره احقاف 15آيه  -2

 سوره لقمان 14آيه  -3

 اين آيه انظر به ارتباط خويشاوندى رضاعى است. -سوره نساء 23آيه  -4

 سوره طالق 6آيه  -5

 سوره حج 2آيه  -6

 سوره قصص 7آيه  -7

 سوره قصص 12آيه  -8

 توان آموخت:نكات مهمى كه از آايت قرآىن مربوط به شري مادر مى

 حق شري دادن و شري خوردن:

شود. در اين آغاز مى «ْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ كاِمَلنْيِ ِلَمْن أَراَد َأْن يُِتمَّ الرَّضاَعةَ َو اْلواِلداُت ي ُ » سوره بقره اب 233آيه 
معناى مادر از كلمه والدات )مجع والده( استفاده شده است. والده به مادرى گفته آيه به جاى كلمه متعارف ام به



، هم مادر و هم كسى را كه بر جايگاه مادرى نشسته شامل كه معناى امشود كه كودك را زاييده است درحاىلمى
 شود. به عبارت ديگر حق شري دادن متعلق به والده است.مى

سوره  14دو سال متام و نيز آيه « حولني كاملني»سوره بقره در كلمه  233شده و حد اقل: براساس آيه مدت توصيه
سوره احقاف حد اقل مدت شريدهى براى   15تنباط از آيه ماه است. اما اب اس 24لقمان يك دوره شريدهى كامل، 

 ماه زندگى جنيىن را پشت سر 9كودكى كه 
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ماه است. بديهى است اين ميزان حد اقل به هر مقدار كه از طول مدت ابردارى كم شده ابشد افزايش  21گذاشته 
هاى علمى روز توان اب كمك ايفتههاى قرآىن است كه مىقابل اتمل در آموزشخواهد ايفت و اين نيز از شگفتيهاى 

 آن را توضيح داد.

 اجتناب از زاين رساندن به مادر و پدر:

انظر بر مسائل  «ال ُتَضارَّ واِلَدٌة ِبَوَلِدها َو ال َمْوُلوٌد لَُه ِبَوَلِدهِ » سوره بقره عبارت 233اب مهه امهيت شري مادر در آيه 
عنوان يك مصداق ضرورت م ديگرى است كه نبايد از نظر دور مباند. برخى حمققني از مهني خبش آيه بهمه

 اند.ها را مورد توجه قرار دادهگذارى منطقى ميان زاميانفاصله

ضرورت مشاوره فىن و كارشناسى در خصوص از شري گرفنت: به حلاظ امهيت فوق العاده استمرار تغذيه كودك اب غذاى 
سوره طالق بر ضرورت مشاوره كارشناسى در مورد چگونگى از  6سوره بقره و هم در آيه  233اسب هم در آيه من

 شري گرفنت كودك اتكيد شده است.

 حساسيت موضوع تغذيه كودك اب شري مادر و ضرورت مراعات امر و هنى پروردگار

 ترين غذاست:شري مادر، براى كودكان انرس نيز مناسب

توان سوره احقاف نيز به وضوح مى 15اايت متعددى اين موضوع مورد اشاره امجاىل است، از مفاد آيه اگر چه در رو 
مناسب بودن تغذيه شريخوار انرس اب شري مادر خودش را درايفت. جالب توجه است مادراىن كه كودكان انرس بدنيا 

 -5مدت ترشح آغوز در كودكان غري انرس كه كنند، درحاىلروز آغوز ترشح مى 21هفته ات  2آورند، ات حدود مى
انگيز و در عني حال روز است. اين نكته اب توجه به عدم كمال سيستم اميىن نوزاد انرس بسيار جالب و شگفت 4

 مانندى شري مادر است.مؤيد ىب

 آغوشى مادر و كودك:هم



ااتقى مادر و كودك اي به امروزه حبث همشود. آغوشى شريخوار و مادر استنباط مىسوره حج، هم 2از مضمون آيه 
 اصطالح

Rooming in 

مورد اتكيد است ات كودك را پس از والدت از مادر جدا نسازند و در مهان ااتق نزديك مادر قرار دهند. شكل تكامل 
 تر مادر و شريآغوشى است. متاس هرچه نزديكااتقى همايفته هم

 344، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

توسني كردن و فكر كردن به كودك توسط مادر در افزايش ترشح پروالكتني و اكسىخوار، ملس بدن، بوييدن، نگاه
 نقش دارد.

 حقوق مادرى:

 رعايت حقوق فرزندان توسط والدين، ابرها مورد اتكيد قرار گرفته است.

از شري دادن مادر به فرزند انم برده شده  كنند،اما در ميان عواملى كه اتكيد بيشرت در مورد حقوق مادر را مطرح مى
 سوره احقاف مطرح گرديده است. 15است. اين نكته در خبش آغازين آيه 

 شري مادر در احاديث و رواايت

اى به امهيت تغذيه كودك اب شري مادر كه در آايت متعدد قرآىن مطرح شده است، طبيعى است كه در احاديث مساله
 ف مورد حبث قرار گريد.شريفه نيز به اشكال خمتل

 نظري است:شري مادر ىب

يعىن براى كودك هيچ « ليس للصىب لنب خري من لنب امه»اين كالم رسا و ژرف از حضرت رسول اكرم )ص( كه فرمود: 
شريى هبرت از شري مادرش نيست، كاملرتين بيان در امهيت تغذيه كودك اب شري مادر )خبصوص مادر خودش( را در بر 

 هاى علمى روز به تفسري علمى اين كالم مبادرت ورزيد.توان براساس ايفتهىدارد كه م

 ترين غذاى كودك است:شري مادر مبارك

شود كه به اندازه شري مادر خودش مبارك و اي اين مجله مبارك امري املؤمنني )ع( كه كودك اب هيچ شريى تغذيه منى
بياىن كامل، نغز و پرمغز و در عني كواتهى در بردارنده دنياىي  اببركت ابشد نيز مهانند كالم حضرت رسول اكرم )ص(

 از اطالعات و مهه سونگرى است



 حق تغذيه كودك اب آغوز:

ترين اايم حيات نوزاد و اتكيدات مكرر رواايت بر استفاده از جايگاه آغوز در اتمني سالمت و بقاء كودك در حساس
مند ساخنت نوزاد از آغوز شده است. گرچه فقهاى تاواى وجوب هبرهشري مادر از آغاز والدت كودك منشاء صدور ف

دهند اما به كارگريى تدابريى را  معاصر به واجب بودن تغذيه كودك اب آغوز مهانند برخى اسالف خود مستقيما" فتوا منى
 دك است.ماه، ستم به كو  21دانند. شري دادن كمرت از كننده سالمت و بقاء كودك است ضرورى مىكه اتمني
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ماه و حد مطلوب و   21سوره احقاف حد اقل زمان شري دادن به كودك  15در رواايت اسالمى اب استناد به آيه 
ماه ذكر شده است. دادن غذاى تكميلى را نيز از زمان رويش اولني  24سوره بقره  233كامل آن اب استناد به آيه 

 اند.ماهگى( توصيه فرموده 6ى پيشني فك حتتاىن )هاى شري دندان

 ماهگى: 6تغذيه احنصارى كودك اب شري مادر ات 

طور احنصارى مورد استفاده قرار در چندين روايت بر كفايت شري مادر در اتمني آب و غذاى كودك هنگامى كه به
نتيجه حتقيقات علمى روز، در كفايت شري  عنوانماهگى( اتكيد شده است. لذا آنچه كه امروزه به 6گريد )ات سن مى

شود، در رواايت معصومني عليهم عنوان مى Exclusive Breast Feedingمادر به هنگام تغذيه احنصارى
كند كه فرمود: الّسالم از پيش مطرح بوده است. جابر بن عبد ا ... انصارى از حضرت رسول اكرم )ص( نقل مى

دو پستان مادر قرار داده است. در خبشى آب و در خبش ديگر غذاى او را و از خداوند متعال روزى كودك را در 
 هنگام والدت كودك، به تناسب نياز هر روز وى، روزى متناسب آن روز او را مقرر فرموده است.

 در توصيه حضرت امام صادق )ع( به مهسرشان اب اتكيد به شري دادن از هر دو پستان در هرابر شري دادن به اتمني
كرده رقيق بودن شريى كه در آغاز هرابر شري خوردن درايفت آب و غذاى كودك اشاره شده است. دانش روز اثبت

تر، غليظرت شود براى اتمني آب مورد نياز و رفع حس تشنگى كودك است و به عكس تركيب شري پسني كه چربمى
 شود.و مرتاكم تر است سبب سري شدن كودك مى

 ستان:شري دادن از هر دو پ

شده از كنند، اما در رواايت نقلاگر چه فعال اتكيد خاصى روى شري دادن از هر دو پستان در هرابر شري دادن منى
معصومني عليهم الّسالم از مجله دو روايىت كه در مورد تغذيه احنصارى كودك اب شري مادر مطرح شد، اين اتكيد وجود 

پيشني و پسني هبرت است در هرابر شري دادن اول يك پستان ختليه و سپس از دارد كه اب عنايت به تغيري تركيب شري 
تر در اختيار كودك قرار گريد و هم حتريك شريسازى در هر دو پستان ديگر استفاده شود ات هم شري ابكيفيت مناسب

 پستان صورت گريد.
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مهان روايت ذكرشده در مورد تغذيه احنصارى كودك اب شري مادر، جاى اتمل بسيار تغيريات تدرجيى تركيب شري مادر: 
كند. اين تغيريات انگيز تغيري تدرجيى تركيب شري مادر در طول دوران شريدهى حكايت مىدارد و از موضوع شگفت

تواند مهني شري مادر را اب تغيريات نيازهاى غذاىي و اميونولوژيك شريخوار مهاهنگ است و در عني حال كه انسان مى
به مثابه مائده اهلى، اتبلوى حكمت خداوندى ببيند در مهان حال نيز خاضعانه در برابر غناى آموزشهاى اسالمى و 

 ها اب اسرار خلقت زانو بزند.مهه سونگرى و مهاهنگى آن

 آغوشى مادر و كودك:هم

تر شريخوار است و حتقيقات جايگاه مناسبشده كه آغوش چپ مادر، از حضرت امام جعفر صادق )ع( نقل
 دهد.دانشگاه كورنل، دليل اين ترجيح را توضيح مى

 شري دادن به هنگام شب:

سال دارد،  1400اى به قدمت امروزه براساس دانش نوشناخته و نوآور كرونوبيولوژى كه در آموزشهاى اسالمى ريشه
دهد ساعات خمتلف شبانه روز بررسى گرديده و نشان مى ها درها و كاهش و افزايش آنتغيريات ترشح هورمون

اى هورمون پروالكتني افزايش چنانچه مادران شريده پس از نيمه شب يكى دوابر به كودكان خود شري دهند سطح اپيه
فته سازد كه در آموزشهاى اسالمى اب ثواب فراوان مورد توصيه قرار گر ايبند و تضمني يك شريدهى موفق را ميسر مىمى

 است

 شري دادن از پستان مهانند جهاد در راه خدا:

فرمود و ابنوان مسلمان در مالقات اب ايشان از وقىت كه حضرت رسول اكرم )ص( در فضيلت جهاد سخنراىن مى
 كردند، آن حضرت طى حديث مفصلى فرمود:حمروميت خود از مشاركت در جهاد گاليه مى

كه او از مشا خشنود است ابردار شود ثواب كسى را مشا از مهسر خود درحاىلآاي راضى نيستيد هنگامى كه يكى از »
اى كه از شري او درآيد و ها براى عبادت خدا بپاخيزد و چون زاميان كند هر جرعهدارد كه روزها روزه بگريد و شب

 دادن و مراقبت از  مكد براى هر جرعه و هرابر مكيدن ثواىب است و اگر براى شريهرابر كه طفل پستان او را مى
 «كودك شريخوار شىب بيدار گردد اپداشى معادل آزاد كردن هفتاد بنده در راه خدا دارد
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 گريى:نتيجه



 طور مستقيم به شري مادر اشاره شده است.ابر به 8د اقل در قرآن كرمي ح -1

ن مطالب ب شري داددر مورد شري مادر، امهيت و ارزش آن و حىت آدار رواايت معصومني عليهم الّسالم نيز د -2
 بسيارى وجود دارد.

دا و خدر راه  ودهاى اسالمى، شري دادن از پستان، يك ارزش است و مادر شريده اجر جماهدبراساس رهنم -3
 عبادت مقبول مداوم را دارد.

ادن نبايد از دبدهند اما حد اقل مدت شري  سال كامل به كودكان خود شري 2وصيه شده است مادران مدت ت -4
 ماه كمرت ابشد. 21

 عنوان يكى از حقوق كودك مورد اتكيد قرار گرفته است.دادن آغوز به شريخوار به -5

غاز رويش ماهگى است. از زمان آ 6كننده آب و غذاى كودك ات حدود سن نيشري مادر به تنهاىي اتم -6
 اه شري دادن از پستان توصيه شده است.هاى كودك غذاى تكميلى مهر دندان

كى دو ابر در يز اگر ينست مادران در هرابر شري دادن، از هر دو پستان به شريخوار شري بدهند و توصيه شده ا -7
 نيمه شب به كودك شري بدهند براى آهنا اجر فراواىن خواهد بود.

 ري مادرش نيست.يامرب اكرم )ص( فرموده است براى كودك هيچ شريى هبرت از شپ -8

الم اعجازآميز ى اين ك برادانش روز اب بررسى تغيريات كمى و كيفى شري مادر در طول دوران شريدهى تفسري مناسىب
 داند.كند و شري مادر را حىت براى نوزاد انرس نيز هبرتين انتخاب مىارائه مى
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 عسل شفاخبشى رنگارنگ

1245روح اّلّل جنارىسيد 
 

آن ر عسل كه در ق است. هاى اعجاز آن اعجاز علمى اين كتابقرآن معجزه آخرين نىب آمساىن است و يكى از جنبه
 شود.ره مىآن اشا خواص ايدشده يكى از مهني موارد است كه در اينجا به " ِفيِه ِشفاٌء لِلنَّاِس"از آن به

 گرفته.عنوان دارو مورد استفاده بشر قرار مىبه عنوان غذا و همها پيش هم بهعسل از قرن

                                                           
 (. دانشجوى پرستارى دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.1)  1245

Email: roohollah. najjari@ yahoo. com 



 سال پيش از ميالد مسيح. 700گردد به پرورش زنبور عسل به منظور هتيه عسل، برمى

شده. در زمان ابستان از عسل بيشرت در عنوان يك ماده خوراكى مقدس و اندر شناخته مىها عسل بهبراى مدت
شده. مهچنني از عسل براى مومياىي كردن مردگان نيز رمي خدااين استفاده مىاى براى تكعنوان مادهمراسم مذهىب به

 جستند.هبره مى

طور آمده كه براى رفته. در اتريخ ايناى براى آراسنت و زيباىي نيز به كار مىعنوان دارو و وسيلهاز اين گذشته به
قدر گران بوده كه تنها د چرا كه اين ماده آنهاى ثرومتند، توان استفاده از عسل را داشتنها، تنها خانوادهمدت

 كردندهاى متمول قدرت خريد آن را پيدا مىخانواده

عنوان فيه شفا للناس )شفاى مردم در ابشد كه در قرآن از آن بههاى ارزنده و پرارزش طبيعت مىعسل يكى از هديه
ترين و عنوان عاىلها پيش بهرزش است كه قرنكند. مهچنني يك حمصول غذاىي مفيد و يك اكسري پراآن است( ايد مى

ها در بني متام عنوان دارو در درمان اكثر بيمارىهاى شفاخبش خود بهواسطه ويژگىشده و بهترين غذاها شناختهمقوى
نوع قند دارد و  15ملل كاربرد داشته است. اين ماده شفاخبش مهمرتين منبع مواد قندى شناخته شده است كه 

 كند.از مواد مورد نياز بدن را اتمني مىبسيارى 

______________________________ 
 (. دانشجوى پرستارى دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.1)
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قرآن كرمي آمده است.  14سوره حنل در جزء  69و  68زنبور عسل در قرآن كلمه حنل به معىن زنبور عسل در آايت 
چنني آمده است، پروردگارت به زنبور عسل وحى فرستاد! در اينجا حلن قرآن به طرز  68در تفسري آيه 

هاى خمتلف اهلى و بيان اسرار آفرينش در اين ها در زمينه نعمتايبد، در عني ادامه دادن حبثانگيزى تغيري مىشگفت
آورد. اما شكل يك ماموريت اهلى و اهلام مرموز كه انم از زنبور عسل و سپس خود عسل به ميان مىسوره، سخن 

هاىي از كوهها و گويد:" و پروردگارت به زنبور عسل وحى كرد كه خانهوحى بر آن گذارده شده است. خنست مى
سازى وران در اين آيه ماموريت خانهسازند انتخاب كن".* خنستني ماموريت زنبهاىي كه مردم مىدرختان و داربست

 ذكر شده است.



هاى ديگر، و اين شايد به خاطر آن است كه مساله مسكن مناسب خنستني شرط زندگى است و به دنبال آن فعاليت
فرمايد:" ما به شود، چنانكه قرآن مىسوره" حنل"، دومني ماموريت زنبور عسل شروع مى 69امكانپذير است. در آيه 

 م كردمي كه سپس از متام مثرات تناول كن و راههاىي كه پروردگارت براى تو تعيني كرده، به راحىت بپيما".او اهلا

كند، از درون زنبوران عسل، نوشيدىن چنني بيان مىسراجنام، آخرين مرحله ماموريت آهنا بصورت يك نتيجه، اين
اند كه مندان از طريق جتربه به اين حقيقت رسيدههاى خمتلفى دارد، جالب اينكه دانششود كه رنگخمصوص خارج مى

كنند كه خواص درماىن و داروىي گياهان كامال حمفوظ مانده و چنان ماهرانه عمل مىزنبوران به هنگام ساخنت عسل آن
كه آورند،  شود. و در ماجراى برانمه زندگى زنبوران عسل و ارمغاىن كه آهنا براى جهان انسانيت مىبه عسل منتقل مى

هم غذاست و هم شفا و هم درس زندگى، نشانه روشىن از عظمت و قدرت پروردگار است، براى مجعيىت كه 
شود. آهنا در مهني حال شهد  ها شروع مىانگيز هتيه عسل از چرخش زنبورها به دور گلانديشند. فرايند اعجابمى

شده و كه در بزاق دهان زنبور وجود دارد، تركيبها اب آنزمي خمصوصى  كنند. شهد گلها را در دهان خود مجع مىگل
ها و برند و آن را درون حفرهشود. زنبورها، عسل را به داخل كندو مىطى يك فرايند شيمياىي تبديل به عسل مى

 هاى هرديواره
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شود، كار هتويه را اجنام داده و موجب اجياد مى هاى آهناكنند. ارتعاشى كه از ابل زدنشبكه از كندو ذخريه مى
ها متفاوتى از مجله سفيد،  شود رطوبت بيش از اندازه آن از بني رفته و آماده مصرف گردد. عسل در حمدوده رنگمى

شود، هاىي كه عسل از آن هتيه مىشود. طعم و حالت آن به شهد گلاى و تقريبا سياه درست مىكهرابىي، قرمز، قهوه
توان  كنند، اما مىهاىي نظري شبدر، يوجنه، خلنگ، و اقاقيا درست مىستگى دارد. بيشرت زنبورها عسل را از شهد گلب

 تواند گرفته شود.هاى متفاوت از مجله سنبل و آويشن نيز مىگفت كه عسل از گل

 خواص درماىن عسل:

ها عنوان دارو براى درمان بيمارىال بهعسل نه تنها يك غذاى كامل، بلكه اكسريى پرارزش است كه ساهلاى س
ماده مفيد براى انسان است كه از اين حلاظ هيچ ماده غذاىي در جهان  80استفاده شده است و حاوى حد اقل 

توان به موارد زير ايراى رقابت اب آن را ندارد. در ابب خواص درماىن عسل نكات بسيارى وجود دارد، از مجله مى
 اشاره كرد:

 ر جلوگريى از پوسيدگى دندان:عسل د -1

كنند اما در حتقيقات هاى مصنوعى استفاده مىپوسيدگى دندان امريست شايع به خصوص در افرادى كه از شرييىن
كنند وست اين نتيجه حاصل شد كه افرادى كه از عسل استفاده مىهاى وسبورن و نوزيسكنيدو تن از حمققان به انم



اند. عالوه بر اينكه عسل قندى طبيعى است، خاصيت ضد ميكروىب دندان مبتال نشده گرم( به پوسيدگى  70)روزانه 
آن نيز در پيشگريى از پوسيدگى مؤثر است و مهچنني در رشد استخواهنا و درمان نرمى استخوان و تقويت لثه بسيار 

 ود.شها مىابشد. اگر عسل اب ذغال طىب خملوط شود ابعث سفيدى و براقى دندانسودمند مى

 عسل در طب كودكان: -2

تواند ابعث افزايش وزن آهنا شده و حال عمومى كودك را هببود خبشد، نيز نياز كودك به مصرف عسل در كودكان مى
 ويتامني

B 6 

سال  1هاى حساسيىت استفاده از عسل براى كودكان ات زير گويد. البته به علت احتمال اجياد واكنشرا اپسخ مى
 ممنوع است.
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 هاى پوسىت:عسل و بيمارى -3

هاى كهنه و چركى اب عسل متداول بوده گردد. در گذشته درمان زخمها به مصر قدمي برمىكاربرد عسل در التيام زخم
متوقف كرده و پوست ها را هاى پوسىت مزمن كاربرد دارد، رشد ميكروباكنون نيز اين ماده براى درمان زخماست، هم

هاى پوسىت منايد. عسل براى درمان زخم سپتيك از ساولون هبرت عمل كرده و در درمان عفونتو اعصاب را تغذيه مى
سيلني نشان داده است، عسل ضد كانديدا و تريكوفيتون منتاگروفيتيس است و در ترى نسبت به پماد آمپىهببود سريع

گريى خود، ين دو بسيار مؤثر است. نيز اين ماده به علت سازوكار رطوبتدرمان عفونت هاى پوسىت انشى از ا
ى اينهيبني كه خاصيت ضد ابكرتايىي دارد، شده، در تسريع فرايند التيام مفيد است. وجود مادهموجب كاهش ادم زخم

هاىي كه يكى از بررسى شود. درهاى بسرت موجب تسريع التيام آهنا مىهاى زخماحتماال از طريق از بني بردن ابكرتى
بيمارى كه داراى  104شده، حمققان خواص داروىي عسل را اب درمان قراردادى )سولفادايزين( بر روى در هند اجنام

% از بيماراىن كه حتت 91سوختگى درجه يك بودند، امتحان كردند. پس از گذشت يك هفته از شروع درمان 
% از افرادى كه از دارو 7ه عفونىت نكردند. اين در حاىل است كه تنها گونمعاجله اب عسل قرار گرفته بودند، هيچ

استفاده كرده بودند، دچار عفونت نشدند. مهچنني بسيارى از بيماراىن كه در گروه درماىن عسل قرار گرفته بودند، قادر 
اد سزارايىن و هيسرتكتومى شدند ات خيلى زودتر هببود پيدا كنند. يكى ديگر از مزاايى عسل در حتقيقى كه بر روى افر 

ها اپك شد و )بريون آوردن رحم( اجنام شد، كامال مشهود است. بدن اين افراد خيلى زودتر از سايرين، از كليه عفونت
 خيلى زودتر از بيمارستان مرخص شدند.



از  كند.گردد، از روند خاصى پريوى مىواكنش شفاخبش عسل آن هم زماىن كه به صورت موضعى استعمال مى
شده، كنند( تشكيلطور اخص از گلوكز و فروكتوز )دو نوع قندى كه آب زايدى به خود جذب مىكه عسل بهآجناىي

ها در ها و قارچرو رشد ابكرتىكنند، ازاينشود را به خود جذب مىها مجع مىبه مهني دليل آىب را كه در روى زخم
 آن حمل
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بيىن" قارج و ابكرتى"( در حميطهاى مرطوب و مندار رشد ها )مهان موجودات ذرهشود. اين ميكروارگانيسممتوقف مى
 كنند.مى

شود، پراكسيد هيدروژن توليد ابشد كه وقىت اب آب خملوط مىمهچنني عسل خام داراى آنزميى به انم گلوكز اكسيداز مى
هاى خاصى كه در شود. عالوه بر آنزميكننده خفيف شناخته مىضدعفوىن عنوان نوعىكند كه اين ماده خود بهمى

ابشد كه نقش آنىت كنند، عسل شامل آنىت اكسيدان فالونويد نيز مىشوند و نقش مرهم را ايفا مىعسل ايفت مى
د، پژوهشگران ابشكند. يكى از ضد اكسيداهنا، چينومسرين انم دارد كه تنها خمتص به عسل مىابكرتايل را اجرا مى

اكنون در حال مطالعه اين عنصر هستند ات اب خواص ضد اكسنده آن بيشرت آشنا شوند. يكى ديگر از مطالعات هم
نشده نشان داده است كه اين ماده واكنش جباىي در مقابل استافيلوكوك )ابكرتى كه آزمايشگاهى بر روى عسل سرتون

دهد. عسلى كه رنگ آن  شود( از خود نشان مىهاى ابز مىزخم در مهه جا وجود دارد و ابعث اجياد عفونت در
هاى گندم سياه درست شده ابشد حاوى مقادير بيشرتى آنىت اكسيدان ويژه عسلى كه از گلتر است، بهكمى تريه

ابشد. مهچنني عسل خام و عسلى كه حتت فرآيندهاى شيمياىي قرار نگرفته ابشد، ها مىنسبت به ساير انواع عسل
 ابشد.اراى مزاايى بيشرتى نسبت به انواع مشابه خود مىد

 هاى گوارشى:عسل و بيمارى -4

كند، مثل: ليپاز، آميالز، ساكاراز و ... عسل از شدت ها به هضم غذا كمك مىعسل به علت داشنت بعضى آنزمي
ابشد، براى زخم معده و التهاب  تواند در افراد مبتال به ترش كردن اي رفالكس مؤثركاهد و مىهيپراسيديته معده مى

توان به اثرات كمك درماىن در بيمارى سل، التهاب ريه، آسم و آن نيز مفيد است. از ساير مصارف درماىن عسل مى
هاى قرينه و سوزشهاى چشم انم توان از اثرات كمكى آن در انواع زخم و التهابذات الريه اشاره كرد، مهچنني مى

هاى زانن و زاميان، بيماريهاى قلىب، بيماريهاى كليوى و بيماريهاى اعصاب نقش به سزاىي ارىبرد. عسل در درمان بيم
 داشته است، نيز در
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ريزى دارد، دهد و خاصيت ضد خوندرمان بيماريهاى خوىن مفيد بوده، گلبوهلاى قرمز و مهوگلوبني را افزايش مى
 بدن را جربان كند. Kاند نقص ويتامنيتو رو مىازاين

عسل اتثري بسيار مهمى روى عضالت قلب و حتريك و تقويت آن دارد و فشار خون را تنظيم و از سكته قلىب 
نويسد:" عسل كند. ابو على سينا درابره خواص عسل در كتاب معروف" قانون در طب" مىجلوگريى مى

كند. عسل جواىن را جاودان و حافظه را نريو زايد و اشتها را ابز مىدستگاههاى دروىن بدن را تقويت، نريو را 
زدايد كند، اتريكى ديد را مىدار موثر است و به درمان آهنا كمك مىهاى چركني و ريشهخبشد. عسل در حمو زخممى

دردهاى مفصلى هاى لثه است. مهچنني دردهاى شكم، سرفه، مارگزيدگى، اختالالت تنفسى و و هبرتين درمان عفونت
دهد." صحبت از اثرات درماىن عسل جمال بيشرتى الزم دارد كه در اينجا به بعضى اثرات آن اشاره  را تسكني مى

 كردمي.

 عسل درماىن:

 شده داروىي عسل در علم پزشكى به شرح زير است:خواص اثبات

 خواص ضد ابكرتايىي و آنىت بيوتيكى و مهچنني خاصيت ضد التهاىب عسل. -1

 شوند.شده و به انرژى تبديل مىگلوكز و فروكتوز عسل سريعا جذب  -2

 اعمال كبد را فعال كرده و در دفع مسوم از كبد موثر است. -3

 خبشد.حركات و ترشحات روده را هببود مى -4

 كند. فشار امسزى ابال، وجود تركيبات معطر وها را حتريك مىعسل داراى يك اثر ملني بوده و ترشحات روده
 شود.كولني ابعث بروز اين اثرات مىاستيل

 ساير خواص مفيد عسل طبيعى

 عسل و حافظه:

دارد و در نتيجه مواد غذاىي هبرت به مغز و اعصاب از نظر علمى صمغ موجود در عسل جدار عروق را نرم نگه مى
موجود در  Dطرىف ويتامنيشود. از ماند و كمرت به دست فراموشى سپرده مىرسد و مطالب هبرت در حافظه مىمى

 دهند.كند، و درنتيجه اعصاب كار خود را خوب اجنام مىعسل اعمال بني كلسيم و فسفر را تنظيم مى
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 عسل و انرژى:

گردد. فروكتوز( مىعسل به علت داشنت گلوكز و فروكتوز ابعث توليد انرژى سريع )سوخنت گلوكز( و طوالىن )سوخنت 
ها را پوشانده وارد جراين خون شده شوند و از طريق عروق خوىن كه ديواره رودهاين قندها بدون هضم اوليه جذب مى

شوند. اين ماده توسط بدن براى توليد انرژى گردند و در آجنا به گليكوژن تبديل مىسپس از طريق وريد وارد كبد مى
هاى آن بسيار موثر است؛ كه از عسل اب براى تقويت قواى جنسى و درمان انتواىنرود. مصرف مرتب عسل بكار مى

 توان هبره گرفت.ها مىروشهاى خمتلف و تركيب اب عصاره گياهان موثر در درمان اين انتواىن

 عسل و طول عمر:

د. در افزايش نريوى كنپردازد، خستگى را برطرف مىعسل عمر را طوالىن كرده و به تقويت اعضاء و احشاء بدن مى
جواىن و قدرت بدىن دخالت مستقيم دارد عسل قادر است راديكاهلاى آزاد را خنثى كند. راديكاهلاى آزاد نتيجه و 

دهند شوند آهنا را به شدت آزار مىپس مانده فعاليت و كار سلوهلاى بدن است. آهنا وقىت اب سلوهلاى سامل روبرو مى
ها را تسريع شوند. مصرف روزانه يك قاشق عسل گردش خون در رگ سلول مىو مانع از فعاليت طبيعى و سامل

شود. اين امر در دويست و بيست و هفتمني خبشد و موجب توليد آنىت اكسيداهناى خاصى در بدن انسان مىمى
مهايش"  در كاليفرنيا برگزار شد، به اثبات رسيد. در اين 2004مارس سال  28نشست جامعه داروىي آمريكا كه در 

حتقيق مشابه را از دانشكده ديويس كاليفرنيا ارائه دادند. طى اين  25هيدرون گرس" زيست شيميدان و مهكارانش 
كردند. پس از مطالعات، افراد حتت آزمايش عالوه بر رژمي غذاىي روزانه خود، يك قاشق سوپخورى عسل مصرف مى

زماىن معني، بر روى منودار بردند، به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط هاى خوىن آهنا را در طى فواصل اينكه حمققان منونه
 فنوليك )نوعى آنىت اكسيدان( در خون وجود داردمستقيمى ميان مصرف عسل و ميزان پلى

 ماسكهاى زيبائى اب عسل:

اي عسل  توانند اب هتيه ماسكهائى از عسل خالصكند. خامنها مىعسل نقش مهمى در حفظ و جتديد جواىن ابزى مى
 مرغ و خامه ترش بهخملوط اب زرده ختم
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توان اب عسل انواع ماسكها را براى تبديل پوستهاى نسبت مساوى بر زيبائى و شاداىب پوست خود بيافزايند. مى
 ابشد.خشك به چرب و معموىل هتيه كرد كه بسيار موثر است. البته ابيسىت زير نظر پزشك 

 عسل و بيماريها



 عسل و بيمارى قلىب:

هاى قلىب زاست، اتثري مهمى روى عضالت قلب در انواع بيمارىعسل به دليل داشنت گلوكز كه سهل التجزيه و انرژى
دهد، شود. مهچنني عسل جراين خون را افزايش مىدارد و از طرىف ابعث حتريك و تقويت قلب، گشاد شدن رگها مى

هاى اطراف قلب را منايد. عسل به كمك دايستازهايش چرىبنظيم كرده و از سكته قلىب جلوگريى مىفشار خون را ت
شود. مصرف يك ليوان شربت عسل كند. به مهني دليل مصرف آن به ساخلوردگان و بيماران قلىب توصيه مىآب مى

 ىب بسيار مناسب است.خواىب بيماران قلميوه( قبل از خواب براى درمان ىبولرم )عسل حملول در آب

 هاى دستگاه گوارش و روده:عسل و بيمارى

گردد. عسل عسل در به كار انداخنت دستگاه گوارش بسيار مفيد است؛ ابعث كاهش اسيدهاى اضافه معده مى
عنوان دارو براى درمان زخم معده و ورم معده و روده موثر است. به علت داشنت آهن و منگنز به هضم غذا كمك  به

ويژه برد، اسيدهاى درون معده بهه و ترشح شري معده را به حالت طبيعى برميگرداند. دردهاى معده را از بني مىكرد
اسيد فرميك اب ختمري و ترشى روده مبارزه كرده در درمان و عفونتهاى روده بسيار موثر است براى بيماران گوارشى هبرت 

 بعد از شام اب خملوط آب گرم مقدارى عسل مصرف كنند.است دو ساعت قبل از انهار اي انشتا و سه ساعت 

 عسل و ضعف اعصاب:

ها  خواىب، سردرد و انتواىن را در اين نوع بيمارىابشد. ىبمشاهدات ابليىن اثبت كرده عسل براى اعصاب مفيد مى
 كند.برد و سيستم اعصاب مركزى را تقويت مىكاهش داده و انتواىن عصىب را از بني مى

 هاى كبدى:درمان بيمارىعسل و 

هاست؛ اب توجه به اينكه مصرف كند و گليكوژن عامل اصلى مبارزه اب مسوم ابكرتىها را خنثى مىكبد مسوم ابكرتى
 عسل ذخريه گليكوژن كبد را
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 ميكروهبا پى برد. توان به امهيت عسل در افزايش قدرت كبد در مبارزه ابدهد؛ مىافزايش مى

 عسل و كليه:

كننده جمارى ادرار است. اگر خملوط اب آب مقطر تغذيه شود ابعث زايد شدن ادرار، رفع تشنگى و عسل ضدعفوىن
شود مصرف سه ابر در روز عسل اب روغن زيتون و آب ليمو جهت سنگ كليه خرد شدن سنگ كليه و مثانه مى

 مفيد است.



 بسيار زنده و مثبىت روى ميزان مهوگلوبني خون دارد و ابعث افزايش آن خواهد شد.عسل و خون: عسل تنش و كنش 

 عسل و چشم:

كورى است. عسل مهچنني هاى خمصوص چشم، آماس و التهاب چشم و درمان شبعسل عامل شفا در سوختگى
 است. Bو Aهاى انشى از كمبود ويتامنيعامل شفاى بيمارى

 عسل و ريه:

 بسيار موثر است. شربت عسل براى از بني بردن سرفه و خلط سينه مسلول انفع است.عسل در درمان ريه 

 عسل و زمخها:

كند. اگر چاى ها را حمكم و دندان را سفيد مىعسل در درمان زمخها، سوختگى و دندان بسيار موثر است. عسل لثه
ست. عسل در افراد داراى اب عسل نوشيده شود براى جلوگريى از پوسيدگى دندان بسيار مفيد و موثر ا

 هاى خمتلف بسيار مفيد است.حساسيت

 عسل و پوست:

خبشد. از مجله اينكه پوست را نرم و سفت عسل اثر شفاخبشى بسيارى روى پوست داشته و به پوست نريو مى
كند. عسل خواص جذب سريعى دارد: به مهني دليل ترشحات پوسىت را جذب و به ابفتهاى پوششى غذا مى
 خبشد.كند و زمخهاى پوسىت حىت عميق را بسيار زود هببود مىاند. عسل انمهوارى هاى پوسىت را صاف مىرسمى

 عسل و كودكان:

عسل يك غذاى بسيار مفيد براى كودكان است و در رشد آهنا اتثري به سزائى دارد هبرت است عسل به جاى شكر در 
قاشق چاخيورى در روز بيشرت نباشد. ضمنا مصرف عسل  3ز غذاى كودكان استفاده شود مشروط بر آنكه ميزان آن ا

 شود بدليل آنكه عسل ممكن است در اجياد بيمارى بوتوليسم دربراى كودكان زير يك سال توصيه منى
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ن هستند. عسل در درمان كودكان زير يك سال موثر ابشد، وىل كودكان ابالتر از يك سال در مقابل اين بيمارى امي
 ادرارى، برفك دهان و گلودرد مفيد و موثر است.خوىن، اسهال، شبهاى كودكان از قبيل كمبيمارى

 خواص ضد ابكرتى و ميكروىب عسل:



ى د ويروسامل ضعسل حاوى مواد ضد ميكروىب است و هيچ نوع ميكروىب قادر به رشد در آن نيست و اين ع
گهدارى احسن ن ه حنوبابشد و چنانچه بارتى ديگر عسل داراى تشعشع راديواكتيو مىتشعشع امتى آن است. به ع

 ماند.شود براى مدت طوالىن سامل مى

د و رشد دامه دهرا ا شود كه ابكرتى نتواند زندگى عادى خودكند و سبب مىها را جذب مىعسل آب درون ابكرتى
 ست.اداراى يك خاصيت ابكرتى و استاتيك بيوتيكها و تكثري ايبد. عسل مانند بعضى از آنىت

 خواص ضد قارچ عسل:

توان به يشه مىمهت كه ترين مواد غذائى اسشود و از اپكگاه فاسد منىعسل به علت داشنت خاصيت ضد قارچى هيچ
 دهد.يت منىزند و تغيري ماهسالمىت آن اطمينان داشت؛ به دليل داشنت اسيد فرميك ترش نشده، كپك منى

 ضد عفوىن:خواص 

تواند از ان مىگردد. انسكشد و مانع عفونت جمدد آن مىها را مىشود و ميكروبعسل ابعث ضد عفوىن زمخها مى
 خاصيت ضد عفوىن عسل براى زمخها خمصوصا زخم دهان و عفونتها استفاده منايد
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 شدت درد قاعدگى دردانك اوليهبررسى أتثري زجنبيل )كپسول زينتوما( بر 

1247، انهيد گلمكاىن1246مرضيه ترشيزى
 

1249، حسن رخشنده1248علريضا سعادجتو
 

 چكيده:

 چشاند.فرمايد در هبشت شراهباىي اب طعم زجنبيل مىسوره انسان خداوند مى 17در آيه 

ن قاعدگى دردانك اوليه شده، عوارض جانىب داروهاى رايج در درماخواص درماىن زجنبيل در مطالعات خمتلف بررسى
سبب شد ات حتقيقى به منظور تعيني اتثري ريشه زجنبيل )كپسول زينتوما( بر شدت درد قاعدگى دردانك اوليه در دخرتان 

 دانشجوى ساكن خوابگاه دانشگاه بريجند اجنام دهيم.

                                                           
 ى مامايى بيرجند.عضو هيئت علمى دانشكده پرستار -(. كارشناسى ارشد مامايى، مربى1)  1246

Email: m 3 torshizi@ bums. ac. ir 
 عضو هيئت علمى دانشكده پرستارى مامايى مشهد. -(. كارشناس ارشد مامايى، مربى2)  1247
 عضو هيئت علمى دانشكده پرستارى مامايى بيرجند. -(. كارشناس ارشد پرستارى، مربى3)  1248
 عضو هيئت علمى دانشكده پزشكى مشهد. -(. دكتراى داروسازى، مربى4)  1249



 روش حتقيق:

وطلب دخرت ساكن خوابگاه )مبتال به دانشجوى دا 66در اين پژوهش كارآزماىي ابليىن متقاطع دوسوكور كه بر روى 
هاى الزم جهت پژوهش اب استفاده از فرم انتخاب منونه، انتخاب شدند. قاعدگى دردانك( اجنام شده است. منونه

طور تصادىف )يك در ميان( در دو گروه مساوى قرار گرفتند. كپسوهلاى شده و بهسپس فرم مصاحبه جهت آانن تكميل
ط شركت گل دارو اصفهان هتيه و كدگذارى شد و ات اپاين جتزيه و حتليل آمارى، پژوهشگر از زينتوما و دارومنا توس

ماهيت كپسول اطالع نداشت. در سيكل صفر )سيكل كنرتل( از واحدهاى پژوهش خواسته شد ات بدون درايفت 
ساعت به  24ر طى دارو )و اي قبل از مصرف دارو( بيشرتين شدت درد قاعدگى )برحسب مقياس ديدارى درد( را د

 1مدت سه روز اول سيكل قاعدگى در فرم ثبت اطالعات سيكل كنرتل ايدداشت منايند. در سيكل اول، گروه 

______________________________ 
 عضو هيئت علمى دانشكده پرستارى ماماىي بريجند. -(. كارشناسى ارشد ماماىي، مرىب1)
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 عضو هيئت علمى دانشكده پرستارى ماماىي مشهد. -(. كارشناس ارشد ماماىي، مرىب2)

 عضو هيئت علمى دانشكده پرستارى ماماىي بريجند. -(. كارشناس ارشد پرستارى، مرىب3)
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  1داروى كد  2و گروه  2داروى كد  1درايفت منودند. در سيكل دوم، گروه  2داروى كد  2و گروه  1ى كد دارو 
گرفتند. بيشرتين شدت درد قاعدگى در طول سه روز اول قاعدگى و مهچنني ميزان هببودى عالمي مهراه اب قاعدگى 

و حتليل آمارى اب استفاده از توسط واحدهاى پژوهش در فرم ثبت اطالعات سيكل درمان ثبت شد. جتزيه 
 و آزموهناى توزيع فراواىن، تى مستقل اجنام شد. 11 /5مدل  SPSSافزارنرم

 ها:ايفته

و اين  3 /92+ -5 /50نتايج نشان داد ميانگني تغيريات شدت درد قاعدگى قبل و پس از درمان اب زينتوما 
بود. دو دارو از نظر ميانگني تغيريات شدت درد قاعدگى  3 /20+ -5 /78ميانگني قبل و پس از درمان اب دارومنا 

 ( p -0 ,94دارى ندارند.)اب يكديگر اختالف آمارى معىن



اثر زمان بر مطالعه و ترتيب مصرف زجنبيل و دارومنا نيز بررسى شد. نتايج نشان داد زمان بر مطالعه اثر داشته شرايط 
تواند نتايج مطالعه را حتت اتثري قرار دهد، اما فصل در طى مطالعه مىزماىن مانند زمان حتصيل، امتحاانت و اي تغيري 

چنني اب مصرف زجنبيل هببودى برخى از عالمي مهراه اب قاعدگى مانند ترتيب مصرف دارو أتثريى بر مطالعه نداشت. هم
 دار بود.خستگى، عصبانيت، گرفتگى عضالىن و دفع خلته معىن

 گريى:حبث و نتيجه

عنوان داروىي مكمل تواند در كاهش عالمي مهراه اب قاعدگى دردانك بهدهد كه ريشه زجنبيل مىشان مىاين نتايج ن
 استفاده شود و سبب كاهش عوارض و مشكالت انشى از دردهاى قاعدگى گردد.

 هاى كليدى:واژه

 قاعدگى دردانك اوليه، زينتوما، زجنبيل

 مقدمه:

فوايدى است و در اين بني گياهاىن كه در قرآن بر آن اتكيد شده داراى شك هر گياه در طبيعت داراى خواص و ىب
چشاند. فرمايد در هبشت شراهباىي اب طعم زجنبيل مىسوره انسان خداوند مى 17مشارى است. در آيه خواص ىب

 بپردازمي. شده كه در اين پژوهش به بررسى يكى از اثرات درماىن آنخواص درماىن زجنبيل در مطالعات خمتلف بررسى
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(. و يكى از علل شايع مراجعه 1ديسمنوره اي قاعدگى دردانك اوليه از شايعرتين مشكالت زانن و ماماىي است. )
 (.3، 2ابشد )دخرتان نوجوان به پزشك و بزرگرتين علت غيبت از حمل كار و مدرسه مى

شود. ريزى مىهاى آندومرتى طرحاوليه در جهت كاهش توليد پروستاگالندين در حال حاضر درمان قاعدگى دردانك
درصد موارد مؤثرند، اما داراى عوارض جانىب متعددى از  80 -90داروهاى ضد التهاىب غري اسرتوئيدى گرچه در 

 (.4ابشند )مجله افزايش زمان خونروى، نكروزاپپيلرى كليه، كاهش جراين خون كليه و ... مى

زه زانن در سراسر دنيا براى هببود مشكالت توليد مثلى مانند قاعدگى، انزاىي، مشكالت حاملگى، زاميان و امرو 
 (.5كنند )ايئسگى از داروهاى گياهى نيز استفاده مى

شود عنوان ادويه و داروى گياهى استفاده مى( و در سراسر دنيا به6زجنبيل بومى منطقه جنوب شرقى آسيا بوده )
(7.) 



كننده جراين خون حميطى و اثر ضد دائرة املعارف گياهان داروىي انگلستان بر أتثري ضد نفخ، ضد اسپاسم، حتريكدر 
 (.6التهاىب زجنبيل أتكيد شده است )

تواند در كاهش زجنبيل عالوه بر اينكه پتانسيل كاهش دردهاى قاعدگى را دارد احتماال به علت مواد مؤثره گوانگون مى
 المي مهراه اب قاعدگى مانند هتوع، استفراغ، خستگى، سردرد و دردهاى عضالىن مفيد واقع شود.و اي درمان ع

تعيني اثر  »اب توجه به اثرات خمتلف زجنبيل و عوارض جانىب داروهاى شيمياىي بر آن شدمي ات مطالعه اى اب هدف 
« هاى شهر بريجندن دخرت ساكن خوابگاهكپسول زينتوما )حمتوى ريشه زجنبيل( بر قاعدگى دردانك اوليه در دانشجواي

 اجنام دهيم.

 روش پژوهش:

ابشد. ابتدا به روش غري احتماىل مبتىن بر هدف دانشجوايىن را  اين پژوهش از نوع كارآزماىي ابليىن متقاطع دوسوكور مى
ر دو گروه كه معيارهاى ورود به پژوهش را داشته و معيارهاى حذف را نداشتند، انتخاب و به صورت تصادىف د

 نفرى( قرار گرفته ات قاعدگى دردانك خود را در فرم ثبت اطالعات سيكل كنرتل ايدداشت كنند. هم 37مساوى )
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چنني بيشرتين شدت درد در طى روز اول و دوم و سوم برحسب مقياس ديدارى درد )در صورت امكان بدون مصرف 
ز مصرف مسكن( گرفتند. در سيكل صفر )سيكل كنرتل( از آانن خواسته شد جهت اتييد قاعدگى مسكن و اي قبل ا

طبق جدول معيار چندبعدى گفتارى درجه قاعدگى اب ذكر ميزان و نوع مسكن مصرىف و عالمي  3و  2دردانك درجه 
معادل  10ه عدم وجود درد و مهراه اب قاعدگى دردانك را در فرم ثبت اطالعات سيكل كنرتل ثبت منايند. )صفر نشان

 شديدترين دردى است كه فرد ممكن است جتربه كند.(

رنگ و هاى دارومنا همهاى زينتوما و كپسولاب مساعدت دكرت فريربز معطر و توسط شركت گل داروى اصفهان كپسول
جنبيل( هتيه و كدگذارى  گرم زجنبيل )به خاطر بوى ز هاى زينتوما حمتوى نشاسته و الكتوز و يك ميلىوزن كپسولهم

بندى شدند. پژوهشگر ات زمان جتزيه و حتليل عدد كپسول بسته 12هاى كوچك حمتوى گرديد. سپس در اپكت
 ها اطالعى نداشت.ها از ماهيت كپسولداده

 شده به مهراه فرم ثبت اطالعات دوره درمان وهاى كدگذارىاب شروع سيكل اول )درمان( به واحدهاى پژوهش كپسول
داده شده و  2گونه كه به افراد گروه يك داروى كد يك و به گروه دوم داروى كد مقياس ديدارى درد داده شد، بدين

روز اول قاعدگى خود برحسب مقياس ديدارى درد  3از آانن خواسته شد ات بيشرتين شدت درد قاعدگى را در طى 
ساعت يك  6ح داده شد كه داروى مورد مطالعه را هر در فرم ثبت اطالعات دوره درمان ثبت منايند. به آانن توضي

روز اول قاعدگى مصرف منايند و در صورت عدم تسكني درد اب داروى مورد مطالعه و نياز به  3عدد در مدت 



مسكن، ميزان و تعداد روز مصرف مسكن را ايدداشت منايند. در ضمن جهت اطالع از صحت مصرف دارو توسط 
شده و تعداد آانن اب توجه به فرم ثبت ها از دانشجواين حتويل گرفتههر دوره درمان كپسول واحدهاى پژوهش در اپاين

 داده شد. 1و به گروه دوم داروى كد  2داروى كد  1شد. در سيكل دوم به گروه روزانه مصرف دارو كنرتل مى
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نفر به علت داشنت عارضه جانىب اب مصرف دارو  5سكونت در خوابگاه و نفر به علت عدم  1در اپاين دوره اول، 
 2ى دوم نيز چنني در طى دورهاز مطالعه خارج شدند. عوارض جانىب خفيف بوده و احتياج به درمان نداشتند. هم

ت درد )جمموع نفر به علت عدم متايل به ادامه درمان از مطالعه خارج شدند. در اپاين مطالعه دانشجواين از نظر شد
سه روز اول قاعدگى(، ميزان هببودى عالمي مهراه اب قاعدگى طى مطالعه و تعداد روز مصرف مسكن مورد جتزيه و 

 حتليل قرار گرفتند

نفر از دانشجواين واجد شرايط پژوهش به رااينه  66ها پس از گردآورى، كدگذارى شد. ورود اطالعات مربوط به داده
هاى آمارى شامل جداول توزيع فراواىن، ميانگني، احنراف معيار، آزمون اجنام شد. از آزمون spssارافز اب استفاده از نرم

درصد و سطح  95هاى آمارى ضريب اطمينان تى مستقل، تى زوج و آزمون مهبستگى استفاده گرديد در متام آزمون
 مد نظر بوده است. a -0 /50دارىمعىن

 ها:ايفته

 /12+ -1 /44سال اب ميانگني ) 18 -23دهد كه حمدوده سىن واحدهاى پژوهش بني ىها نشان مبررسى ايفته
 /45سال و ميانگني شروع دردهاى قاعدگى  13 /9+ -1 /27ابشد. ميانگني سن شروع قاعدگى ( سال مى20

 ابشد.سال مى 15 /14+ -1

روز و ميزان خونريزى  27 /8+ -3 /2روز، فاصله دو قاعدگى متواىل  6 /29+ -0 /99ميانگني مدت قاعدگى 
درصد افراد روز اول  61 /6درصد واحدهاى پژوهش در حد متوسط بوده است. هم چنني  81 /8قاعدگى در 

هاى درصد آانن جتربه قاعدگى دردانك در طى سال را در بيشرت از نيمى از سيكل 65 /2قاعدگى را روز اوج درد و 
 اند.قاعدگى ذكر كرده

ى از آن است كه در طى سيكل كنرتل بيشرتين فراواىن منره شدت درد قاعدگى برحسب مقياس چنني نتايج حاكهم
درصد(  37 /9و براى روز سوم ) 5درصد(  24 /2، براى روز دوم )7درصد(  30 /3ديدارى درد براى روز اول )

 ابشد.صفر مى

و اين  3 /92+ -5 /50زينتوما نتايج نشان داد ميانگني تغيريات شدت درد قاعدگى قبل و پس از درمان اب 
 بود. دو دارو 3 /20+ -5 /78ميانگني قبل و پس از درمان اب دارومنا 



 363، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 دارى ندارند.از نظر ميانگني تغيريات شدت درد قاعدگى اب يكديگر اختالف آمارى معىن

 (P- 0/ 64 ) 

 1جدول 

 ات شدت درد قاعدگى قبل از درمان و پس از درمان اب زينتوما و دارومنا: مقايسه ميانگني تغيري 1جدول 

اثر ترتيب مصرف كپسول دارو و دارومنا بررسى شد. ميانگني جمموع شدت درد قاعدگى قبل و پس از درمان اب زينتوما 
از نظر بود. دو دارو  11 /94+ -4 /33و اين ميانگني قبل و پس از درمان اب دارومنا  11 /58+ -4 /43

( بنابراين ترتيب مصرف P -0 /36دارى ندارند.)ميانگني جمموع شدت درد قاعدگى اب يكديگر تفاوت آمارى معىن
 (2دارو اثرى بر نتايج هناىي مطالعه ندارد. )جدول 

 : مقايسه ميانگني جمموع شدت درد قاعدگى قبل از درمان و پس از درمان اب زينتوما و دارومنا2جدول 

 مصرف دارو( )اثر ترتيب

اثر زمان بر مطالعه نيز مورد بررسى قرار گرفت. مقايسه ميانگني تغيريات شدت درد قاعدگى اب زينتوما، اب معكوس 
( )جدول P -0 /00دهد، زمان بر مطالعه اثر داشته است.)ميانگني تغيريات شدت درد قاعدگى اب دارومنا نشان مى

3) 
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در پژوهش حاضر بررسى ميزان هببودى عالمي مهراه اب قاعدگى دردانك اوليه در دو سيكل درمان اب زينتوما و دارومنا 
نشان داد كپسول زينتوما در ميزان هببودى خستگى، گرفتگى عضالىن، عصبانيت و دفع خلته اثر داشته كه در مقايسه 

  p -0 /230 ,p -0 /10 ,p -0 /930 ,p -0 /500يب)دارى دارد. )به ترتاب دارومنا تفاوت آمارى معىن

(. در بررسى مشخصات 9و  8سالگى ذكر شده است ) 24ات  17حبث: سن شايع قاعدگى دردانك اوليه 
سال اب  18 -23دهد كه حمدوده سىن واحدهاى پژوهش بني دموگرافيك واحدهاى پژوهش نتايج اين مطالعه نشان مى

 ابشد.ال مى( س20 /12+ -1 /44ميانگني )

نظر از سيكل و گروه مصرىف( در كاهش شدت درد قاعدگى دردانك اوليه اثر كلى كپسول زينتوما و دارومنا )صرف
 ( p -0 /64دارى نداشتند.)بررسى شد. دو دارو اب مهديگر اختالف آمارى معىن



( توسط LTها)و لكوترين (PGها)مهار سنتز پروستاگالندين»( در حتقيقى حتت عنوان 1992كيوچى و مهكاران )
 (10ابشد. )هاى سنتزكننده پروستاگالندين مىهاى قوى آنزميى زجنبيل حمتوى مهاركنندهبيان منودند كه ريشه« زجنبيل

ها و فاكتورهاى رواىن هر دو موجب حتريك رسپتورهاى آلفا و اجياد قاعدگى دردانك وىل از آجنا كه پروستاگالندين
دار بني كاهش شدت درد قاعدگى اب مصرف زينتوما و دارومنا ند علت عدم تفاوت آمارى معىنتوا(. مى11شوند )مى

انشى از اثر فاكتورهاى رواىن بر قاعدگى دردانك ابشد. چرا كه دارومنا اب اثر تلقيىن بر دانشجواين سبب كاهش شدت 
 آمارى معىن دارى ندارد. درد نسبت به سيكل كنرتل شده است؛ وىل اب زينتوما در كاهش شدت درد تفاوت

هاى چنني احتمال دارد دوز مورد استفاده زجنبيل جهت كاهش شدت درد قاعدگى كم بوده كه نياز به اجنام پژوهشهم
 ابشد.ديگر اب دوزهاى متفاوت مى

زينتوما  -دارومنا و دارومنا -نتايج نشان داد كاهش شدت درد قاعدگى در اپسخ به دارو اب ترتيب مصرف زينتوما
 دارى ندارند وىل زمان بر مطالعه اثر داشتهتفاوت آمارى معىن

 365، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

تواند نتايج مطالعه را حتت اتثري است، شرايط زماىن مانند زمان حتصيل، امتحاانت و اي تغيري فصل در طى مطالعه مى
 ( p -0 /00قرار دهد.)

( عناصر فعال 13آور است. )( نريودهنده جسم و قاعده12كننده، معرق، )واص آن گرمزجنبيل گياهى گرم است و خ
آن آاثر فيزيولوژيك متنوعى دارند براى مثال جينجرول در حميط آزمايشگاه و حيواانت اثرات ضد درد، سداتيو، ضد 

 راه اب قاعدگى دردانك ابشد.كننده اثر هببودى زجنبيل بر عالمي مهتواند توجيه( كه مى7تب و ضد ابكرتى دارد؛ )

تواند در كاهش عالمي مهراه اب قاعدگى دردانك به عنوان داروىي مكمل استفاده دهد كه زينتوما مىاين نتايج نشان مى
 شود و سبب كاهش عوارض و مشكالت انشى از دردهاى قاعدگى گردد.

 منابع:

يىت، شاخص توده بدىن و وضعيت أتهل و ابرورى بررسى و مقايسه شيوه زندگى، تيپ شخص»قريشى، زهره.  -(1) )
در دانشجواين مبتال و غري مبتال به ديسمنوره اوليه در دانشگاههاى علوم پزشكى و خدمات هبداشىت درماىن شهر 

 .(1372انمه كارشناسى ارشد ماماىي، دانشكده پرستارى و ماماىي، دانشگاه علوم پزشكى هتران، اپاين«. هتران

: هبرام قاضى جهاىن، الدن آقاىي برادران. هتران: گلبان، 1هاى زانن نواك. ج برگ. بيمارىن، اسجاانات -(2) )
 .(391 -395. ص. 1382



 .(1374ژوه، پهاى زانن. داريوش كاظمى. هتران: دانش يلسون، روبرت و مهكاران. ماماىي و بيمارىو  -(3) )

هتران:  ور واقعى.هاى زانن كيستنر. مرضيه دستجردى، منصيستنر رابن، جى كى و مهكاران. اصول بيمارىك  -(4) )
 .(391 -39. ص. 1372آزاد، 
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 وم.هاى زانن و زاميان. چاپ سازرى، امري حسني؛ كاوايىن، امحد؛ قومى، حمسن. بيمارىك  -(11) )

 .(23 -21. ص 1375هتران: طب، 

 .(376 -378 . ص:1366ه املعارف گياهى گنجينه اسرار گياهان. نشر وحيد، ر مريحيدر، حسني. دائ -(12) )

 -66. صفحه: 1374صادق. درمان بوسيله گياهان داروىي. هتران: مركز فرهنگى آاب،  رجحان، حممد -(13) )
65). 
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 شري مادر از ديدگاه قرآن و اسالم

1251زاده، پروين خالصه1250دكرت مطهره گلستان
 

( Naturalبيعى)ذيه طابشد و از نظر بيولوژيكى روش تغشري مادر تنها شري اختصاصى براى شريخوار انسان مى
 شريخواران است.

زايدى در  شود و امهيتىتغذيه اب شري مادر يكى از مهمرتين عوامل أتمني سالمت شريخواران و كودكان حمسوب م
 اران دارد.رشد و تكامل مناسب شريخو 

ها و ورمون خبش، هاى، عوامل اميىناى مناسب، حاوى فاكتورهاى رشد غري تغذيهشري مادر عالوه بر عناصر تغذيه
وىن و غري ريها عفبيما ابشد كه به صورت بيولوژيك عمل كرده و ابعث حمافظت شريخوار در برابرعناصر زنده مى

 شودزندگى مى هاى بعدىعفوىن در دوره شريخوارگى و حىت دوره

                                                           
 (. استاديار گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.1)  1250

Email: golestan@ ssu. ac. ir 

Email: mogolestan@ yahoo. com 
 (. كارشناس پرستارى، مدير آموزش بيمارستان شهيد صدوقى يزد.2)  1251



هاى خمتلف هبداشىت سراسر دنيا تغذيه اب شري مادر را روش انتخاىب تغذيه سازمان جهاىن هبداشت و يونيسف و اجنمن
 منايد كه مزاايى زايدى براى شريخوار و مادر در بر دارد.شريخواران در طى سال اول معرىف مى

ابر مسأله شري مادر را مطرح فرموده است و تقريبا  8ل عنوان مهمرتين ركن معارف اسالمى، حد اققرآن كرمي به
 توان درايفت كه در هريك از آايت كرميه به جنبه خاصى أتكيد شده است.:مى

سوره احقاف  15آيه  -2اين آيه به اعتبارى، مهمرتين آيه در خصوص شري مادر است.  -سوره بقره 233آيه  -1
 اين آيه انظر به -نساءسوره  23آيه  -4سوره لقمان  14آيه  -3

______________________________ 
 (. استاداير گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.1)

 

Email: golestan@ ssu. ac. ir 

 

Email: mogolestan@ yahoo. com 

 (. كارشناس پرستارى، مدير آموزش بيمارستان شهيد صدوقى يزد.2)
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 12آيه  -8سوره قصص  7آيه  -7سوره حج  2آيه  -6سوره طالق  6آيه  -5ارتباط خويشاوندى رضاعى است. 
 سوره قصص

شود اما امهيت شري شود و به جزئيات پرداخته منىمعموال در قوانني اساسى به ذكر موضوع به صورت كلى اكتفا مى
 گاهى به جزئيات مسأله تغذيه اب شري مادر نيز اشاره دارد.مادر به حدى زايد است كه قرآن كرمي،  

 شود:در زير به برخى از آايت شريفه اشاره مى

اِبْلَمْعُروِف ُه رِْزقُ ُهنَّ َو ِكْسَوتُ ُهنَّ َو اْلواِلداُت يُ ْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ كاِمَلنْيِ ِلَمْن أَراَد َأْن يُِتمَّ الرَّضاَعَة َو َعَلى اْلَمْوُلوِد لَ »
 233سوره بقره آيه  ....«

سال متام به آهنا شري دهند  2خواهند به حنو كامل به فرزندان خود شري دهند الزم است براساس اين آيه مادراىن كه مى
توان آن را كاملرتين و در اين مدت بر پدران است كه خوراك و پوشاك آانن را به اندازه متعارف فراهم سازند، كه مى



تواند در اين وصيه اسالمى خواند. در آيه شريفه فوق، حق شري دادن در دوره شريخوارگى به مادر داده شده، و او مىت
مّدت از فرزند خود نگاهدارى منايد و به اصطالح حق حضانت در اين مدت از آن مادر است، اگر چه سرپرسىت 

و جان نوزاد در اين مّدت اب شري و عواطف مادر پيوند ابشد، اما از آجنا كه تغذيه جسم ى پدر مىاطفال به عهده
 انگسستىن دارد اين حق به مادر داده شده است.

حّق حضانت و نگاهدارى از شريخوار و شري دادن به او يك نوع حق دوجانبه است كه هم براى فرزند و هم مادر 
 مفيد است.

ْنس» فرمايد:سوره احقاف كه مى 15آيه  اَن ِبواِلَدْيِه ِإْحساانً مَحََلْتُه أُمُُّه ُكْرهاً َو َوَضَعْتُه ُكْرهاً َو مَحُْلُه َو ِفصالُُه َو َوصَّْيَنا اْْلِ
دهد كه مادرش او را منايد و تذكر مىدر اين آيه به انسان، نيكى كردن به پدر و مادرش را سفارش مى ،«َثالثُوَن َشْهراً 

كند، در واقع آورده است و دوران محل و شريدهى را سى ماه ذكر مىاب سخىت و مشقت محل كرده و اب انراحىت بدنيا 
ماه است و شري دادن كمرت از  21ماه زندگى جنيىن را پشت سر گذاشته  9حد اقل مدت شريدهى براى كودكى كه 

 گردد. بديهى است مدت شريدهى در صورتى كهاين مدت ستمى است كه به كودك حتميل مى
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هاى قرآىن است كه طول مدت ابردارى كمرت ابشد افزايش خواهد ايفت و اين نيز از شگفتيهاى قابل اتمل در آموزش
 هاى علمى روز آن را توضيح داد.توان اب كمك ايفتهمى

ُه َوهْ » سوره لقمان يعىن 14آيه  ْنساَن ِبواِلَدْيِه مَحََلْتُه أُمُّ به انسان درابره پدر  «.َوْهٍن َو ِفصالُُه ِِف عاَمنْيِ  ناً َعلىَو َوصَّْيَنا اْْلِ
 كند.دارد كه مادرش او را اب زمحت محل كرد و دوران شريخوارگى دو سال ذكر مىو مادرش سفارش كرده و بيان مى

 گردد كه كودك پس از تولد ابيد در كنار مادر قرار گريد.سوره حج چنني استنباط مى 2از آيه 

" براى مهني منظور توسط سازمان جهاىن هبداشت و يونيسف بكار گرفته  Rooming inااتقى"زه اصطالح همامرو 
هاى شود كودك به فاصله نيم ساعت پس از والدت به پستان مادر گذاشته شود و در توصيهشود و توصيه مىمى

تر مادر و مطرح شده است. متاس هرچه نزديكآغوشى مادر و نوزاد ااتقى، يعىن در واقع هماسالمى چيزى فراتر از هم
كردن و فكر كردن به كودك توسط مادر در افزايش ترشح پروالكتني و اكسى توسني شريخوار، ملس بدن، بوييدن، نگاه

 نقش دارد كه موجب افزايش شري مادر و تضميىن براى تداوم شريدهى است

 شري مادر در احاديث و رواايت

غذيه كودك اب شري مادر كه در آايت متعدد قرآىن مطرح شده است، طبيعى است كه در احاديث اى به امهيت تمساله
 شريفه نيز به اشكال خمتلف مورد حبث قرار گريد.



اى از حكمت اهلى در قالب اى آشكار از لطف و عنايت پروردگار نسبت به انسان و جلوهعنوان منونهشري مادر به
 هبداشىت، حقوقى، اجتماعى معصومني )ع( مطرح گرديده است.مناجات، ادعيه و رهنمودهاى 

فرمايد براى كودك هيچ شريى هبرت از شري مادرش نيست. بررسيهاى پيامرب اكرم )ص( در كالمى اعجازآميز مى -
 علمى نشان داده است كه تركيبات شري مادر از هنگام والدت كودك ات اپاين دوران شريدهى اب نيازهاى ويژه غذاىي و

 اميونوژيك كودك تناسب دارد و
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رقيب بودن شري مادر بطور كلى و شري داند كه نشاندهنده ىبشري مادر را حىت براى نوزاد انرس نيز هبرتين انتخاب مى
 ابشد.مادر خود شريخوار بطور خاص مى

ر هيچ شريى به اندازه شري مادر خودش اب بركت نيست نيز بياىن  اين مجله مبارك امري املؤمنني )ع(، براى شريخوا -
 كامل و نشاندهنده اطالعات وافر و مهه سونگرى است

حضرت امام جعفر صادق )ع( براى مادر شريده اجر جماهد در راه خدا منظور شده و حىت براى مادرى كه در  -
 چنني زماىن از دنيا برود اجر شهادت قائل شده است

گردد حاوى مقادير زايدى  كلسرتوم يعىن شريى كه در چند روز اول زندگى نوزاد از سينه مادر ترشح مىآغوز اي
كور و اميونوگلبولني است و او را در برابر عوامل بيمارى زاى حميط خارج از رحم پشتيباىن و سالمت او را بيمه آنىت

ترين اايم زندگى نوزاد و اتكيدات مكرر رواايت بر كند، جايگاه آغوز در اتمني سالمت و بقاء كودك در حساسمى
مند ساخنت نوزاد از آغوز در گذشته شده استفاده از شري مادر از آغاز والدت كودك ابعث صدور فتاواى وجوب هبره

 دهند اما به كارگريى تدابريى را كهبود. گرچه فقهاى معاصر به واجب بودن تغذيه كودك اب آغوز مستقيما" فتوا منى
 دانندكننده سالمت و بقاء كودك است ضرورى مىاتمني

شري دادن به هنگام شب از عوامل عمده افزايش سطح ترشح هرمون پروالكتني و موجىب براى افزايش شري مادر و  -
 شود.تداوم شريدهى است و اين موضوع براى مادران در اسالم عبادت حمسوب مى

ماه اول زندگى أتمني اى، آب مورد نياز او را نيز در ششبر نيازهاى تغذيه تغذيه احنصارى طفل اب شري مادر، عالوه
ماهگى الزم است كودك  6كند. بر مبناى رهنمودهاى معصومني عليهم الّسالم و براساس اطالعات علمى پس از مى

 از غذاهاى تكميلى و مناسب استفاده منايد.

ّلّل عليه و آله درابره ثواب و اپداش زانن سؤال كرد، حضرت درابره ام سلمه از پيامرب اكرم صّلى ا -ثواب شري دادن -
 اپداش خدمات زانن فرمودند: وقىت كه زن ابردار شد، در ثواب
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قدر وابش آنثل كرد محوضع  دارى است كه اب جان و مال خود در راه خدا جانبازى كند و وقىت كهمانند سرابز روزه
 آزاد كردن ر است اببراب دهد هريك مرتبه مكيدن معادل وزايد است كه به حساب نيايد و وقىت كه بچه را شري مى

 لت را از سر گريگويد: عمزند و مىاى از فرزندان امساعيل وقىت كه از شري دادن فارغ شد ملكى به هپلوى او مىبنده
 «186نوار نعمانيه ص ا»زيرا كه گناهانت را خداى مهرابن آمرزيد. 

 اجر ترويج تغذيه اب شري مادر:

ر مورد دشى كه رود هر تالكننده به آن است لذا اميد مىكننده به كار خري مهانند عملدر حديث است كه دعوت
. ادر شريده بكاهدز اجر ماآنكه چيزى سازد ىبترويج تغذيه اب شري مادر صورت گريد انسان را از چنني ثواىب منتفع مى

ن خواهد مل به آاجر ع كسى كه دانشى را منتشر كند، براى او»رسد. سخن اب حديث گرانقدر ديگرى به اپاين مى
 بود
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 عنوان: خواص اجنري و زيتون

1253، مهديه السادات حاجى مريزاده1252محيده زارع
 

1256متأهلى، دكرت امحد رضا 1255، فريده خاورى1254زهرا حممدپور
 

 چكيده

ه و سبزى در قرآن ذكر ميو  9ابشد. انم قرآن كرمي كتاب هدايت انساهناست و مهه مطالب آن قابل تعمق و بررسى مى
 ست: زيتون و اجنرياميوه قسم ايد شده  2اند: خرما، انگور، زيتون و اجنري و به شده است كه از آن مجله

 اى نسبت به ساير مواد غذاىي دارند.ويژهبرخى مفسرين معتقدند كه اين دو ميوه خواص 

در اين مقاله ضمن بيان آايتى از قرآن در اين زمينه به بررسى خواص ويژه زيتون و اجنري در علم پزشكى پرداخته شده 
 است.

                                                           
 كارشناس ارشد آموزش بهداشت. (.1)  1252

Email: zarehamide@ yahoo. com 
 (. كارشناس تغذيه.2)  1253
 (. كارشناسى حوزه.3)  1254
 (. كارشناس مامائى.4)  1255
 (. پزشك عمومى.5)  1256



 روش اجرا:

 اىمطالعات كتاخبانه

 گريى:حبث و نتيجه

كننده سيستم اميىن بدن و ابشد كه تقويتويتاميىن مىدر قرآن هفت ابر به زيتون اشاره شده است. زيتون سرشار از 
ابشد و به علت دارا بودن تركيبات داراى اسيد چرب غري اشباع و اثرات  حمافظ سالمت پوست و شاداىب آن مى

گريى از بيماريهاى قلىب و عروقى اى بسيار ارزمشند در پيشدهنده كلسرتول خوب، مادهكاهنده كلسرتول بد و افزايش
 ابشد.يز سرطاهنا مىو ن

مرتبه ذكر شده و به آن قسم ايد شده است. اجنري نزد يهود و بوداييان نيز مقدس است. منبع غىن در قرآن اجنري يك
 فيرب غذاىي و منبع خوىب از كلسيم، فسفر و ويتامينهاى آ، ب و ث

______________________________ 
 (. كارشناس ارشد آموزش هبداشت.1)

 

Email: zarehamide@ yahoo. com 

 (. كارشناس تغذيه.2)

 (. كارشناسى حوزه.3)

 (. كارشناس مامائى.4)

 (. پزشك عمومى.5)
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 ابشد.ها براى رفع يبوست مىاست و در درمان التهاب جمارى دستگاه تنفسى مؤثر است و يكى از هبرتين ميوه

رسد ترين داليل ابال بودن بيماريهاى قلىب در ميان مردم ماست. به نظر مىايرانيان، يكى از عمده رژمي غذاىي امروز ما
 تدبر در قرآن ما را به سوى كاهش ريسك فاكتورهاى تغذيه اى هدايت كند.

 هاى كليدى:واژه



 زيتون، انگور، اجنري، قرآن

 مقدمه:

زل شده است و مهه مطالب آن قابل تعمق و بررسى قرآن كتاىب است كه از سوى خداوند براى هدايت بشر ان
ْنساَن ِبواِلَدْيِه مَحََلْتُه أُمُُّه َوْهناً َعلى» ابشد قرآن به بيان خود روشنگر مهه چيز استمى َوْهٍن َو ِفصالُُه ِِف  َو َوصَّْيَنا اْْلِ

نوى را كه براى تربيت و انسانسازى الزم ( در تفسري اين آيه آمده است قرآن مهه امور مادى و مع89)حنل/  «"عاَمنْيِ 
 است بيان كرده است.

ْنساُن ِإىل» سوره عبس آمده است 24در آيه  )آدمى به قوت و غذاى خود به چشم خرد بنگرد(  «َطعاِمهِ  فَ ْلَيْنظُِر اْْلِ
نها جنبه مادى هاى هبشىت اب عنوان نعمات هبشت ايد شده است روشن است كه قرآن تدر توصيف هبشت نيز از ميوه

عنوان يكى از فاكتورهاى مؤثر در رشد و تعاىل انسان اى را در نظر نگرفته است بلكه به امر تغذيه بهمسائل تغذيه
خورد سفارش منوده ويژه به لزوم توجه به اپك و طيب بودن آنچه را كه انسان مىپرداخته است و در اين خصوص به

ى اب استفاده از آايت قرآىن تفاسري قرآن و نيز مطالعه حتقيقات علوم پزشكى ااست. روش بررسى: مطالعات كتاخبانه
 شده در زمينه خواص اجنري، زيتون و انگوراجنام

 حبث:

گرفته سال قبل از ميالد مسيح مورد استفاده قرار مى 3000ابشد. زيتون تقريبا از انم علمى زيتون اولئا اورواپ مى
 دانند.ابشد و موطن اصلى آن را در سوريه و جنوب تركيه مىنيمه گرم مى است. اين گياه از نواحى گرم و

 زيتون در قرآن:

ها يعىن خرما، اانر، انگور و انم زيتون شش مرتبه در قرآن آمده است دوابر به تنهاىي و پنج ابر مهراه اب ديگر ميوه
 سوره 20اجنري از آن ايد شده است. در آيه 
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 دهد.رويد و روغن مىمؤمنون نيز، اشاره غري مستقيم به درخىت شده است كه در طور سينا مى

ماِء ماًء فََأْخَرْجنا بِِه نَباَت ُكلِّ َشيْ » -1 ٍء فََأْخَرْجنا ِمْنُه َخِضراً خُنْرُِج ِمْنُه َحبًّا ُمرَتاِكباً َو ِمَن َو ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السَّ
اَن  مَثَرِِه ِإذا أمَْثََر َو يَ ْنِعِه  ُمْشَتِبهاً َو َغرْيَ ُمَتشابٍِه اْنظُُروا ِإىلالنَّْخِل ِمْن طَْلِعها ِقْنواٌن دانَِيٌة َو َجنَّاٍت ِمْن أَْعناٍب َو الزَّيْ ُتوَن َو الرُّمَّ

(" اوست خداىي كه از آمسان ابران فرستاد و بدان ابران هرگونه نباتى را 99)انعام/  «ِإنَّ ِف ذِلُكْم آَلايٍت لَِقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ 
هاىي سر هاى خنل خوشههاىي بر يكديگر چيده و نيز از جوانهنهاى سبز و از آن دارواينيدمي، و از آن نبات ساقه



آيند هايش آنگاه كه پديد مىفروهشته پديد آوردمي، و نيز بستاهناىي از اتكها و زيتون و اانر، مهانند و انمهانند. به ميوه
 آورند."رسند بنگريد كه در آهنا عربهتاست براى آانن كه اميان مىو آنگاه كه مى

اَن ُمَتشاهِباً َو  ُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروشاٍت َو َغرْيَ َمْعُروشاٍت َو النَّْخَل َو الزَّرَْع خُمَْتِلفاً ُأُكُلُه َو الزَّيْ تُ وَ » -2 وَن َو الرُّمَّ
( و اوست  141)انعام/  «رُِفوا ِإنَُّه ال ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ َغرْيَ ُمَتشابٍِه ُكُلوا ِمْن مَثَرِِه ِإذا أمَْثََر َو آُتوا َحقَُّه يَ ْوَم َحصاِدِه َو ال ُتسْ 

نياز از داربست، و درخت خرما و كشتزار، اب طعمهاى گوانگون، و زيتون كه ابغهاىي آفريد نيازمند به داربست و ىب
نيز بپردازيد و اسراف  و اانر، مهانند، در عني حال انمهانند. چون مثره آوردند از آهنا خبوريد و در روز درو حق آن را

 كاران را دوست ندارد.مكنيد كه خدا اسراف

ُرونَ  يُ ْنِبُت َلُكْم ِبِه الزَّرَْع َو الزَّيْ ُتوَن َو النَِّخيَل َو اْْلَْعناَب َو ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت ِإنَّ ِف ذِلَك آَليَةً » -3 )حنل/  «لَِقْوٍم يَ َتَفكَّ
( و اب آن برايتان كشتزار و زيتون و خنلها و اتكستاهنا و هر نوع ميوه بروايند، در اين عربتى است براى مردمى كه 11

 انديشند.مى

ُرونَ يُ ْنِبُت َلُكْم ِبِه الزَّرَْع َو الزَّيْ ُتوَن َو النَِّخيَل َو اْْلَْعناَب َو ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت ِإنَّ ِف ذِلَك آَليَةً » -4 )مومنون/  « لَِقْوٍم يَ َتَفكَّ
20) 

 دهد و آن روغن براى خورندگان انن خورشى است.رويد. روغن مىو درخىت است كه در طور سينا مى
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ماواِت َو اْْلَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشكاٍة ِفيها ِمْصباٌح اْلِمْصب» -5 ا َكوَْكٌب ُدّرِيٌّ يُوَقُد اّللَُّ نُوُر السَّ اُح ِف ُزجاَجٍة الزُّجاَجُة َكَأهنَّ
نُوٍر يَ ْهِدي اّللَُّ لُِنورِِه َمْن َيشاُء  ُء َو َلْو ملَْ مَتَْسْسُه انٌر نُوٌر َعلىِمْن َشَجَرٍة ُمبارََكٍة زَيْ ُتونٍَة ال َشْرِقيٍَّة َو ال َغْربِيٍَّة َيكاُد زَيْ ُتها ُيِضي

 (35)نور/  «ٍء َعِليمٌ اّللَُّ اْْلَْمثاَل لِلنَّاِس َو اّللَُّ ِبُكلِّ َشيْ  َو َيْضِربُ 

اى و خدا نور آمساهنا و زمني است. مثل نور او چون چراغداىن است كه در آن چراغى ابشد، آن چراغ درون آبگينه
نه ابخرتى افروخته ابشد. اى درخشنده. از روغن درخت پر بركت زيتون كه نه خاورى است و آن آبگينه چون ستاره

روغنش روشىن خبشد هرچند آتش بدان نرسيده ابشد. نورى افزون بر نور ديگر. خدا هركس را كه خبواهد بدان نور راه 
 آورد. زيرا بر هر چيز آگاه است.منايد و براى مردم مثلها مىمى

 ( و زيتون و خنل.29)عبس/  «َو زَيْ ُتوانً َو خَنْاًل » -6

ْنساَن ِِف َأْحَسِن تَ ْقِوميٍ َو التِّ » -7 ( 4 -1)تني/  «نِي َو الزَّيْ ُتوِن* َو ُطوِر ِسيِننَي* َو هَذا اْلَبَلِد اْْلَِمنِي* لََقْد َخَلْقَنا اْْلِ
 طور مبارك، سوگند به اين شهر امين، كه ما آدمى را در نيكوتر اعتداىل بيافريدمي.سوگند به اجنري و زيتون، سوگند به



ى روغن زيتون در ايران گرم است. مصرف سرانه  500ى روغن زيتون در جهان ر سفره ما: مصرف سرانهسهم زيتون د
 1383گرم در سال   100به  1372گرم در سال   30برابر افزايش ايفته، و از  3در چند سال گذشته، بيش از 

ترين مديرتانه، بزرگ ىى دنيا بسيار كمرت است. كشورهاى حوزهرسيده است وىل هنوز از ميانگني سرانه
ميالدى ابالترين مصرف روغن زيتون مربوط به كشور  2000كنندگان روغن زيتون در جهان هستند. در سال مصرف

برابر بيش از ساير مردم  40كيلوگرم در سال گزارش شده است. ساكنان اين منطقه   20يوانن بود كه در حدود 
ومري به كه در كشور ما بيماريهاى قلىب و عروقى اولني عامل مرگكنند و در شرايطى  جهان روغن زيتون مصرف مى

درصد كمرت از ديگر ساكنان دنيا دچار  50ها نشان داده است كه مردم اين منطقه آيد، بررسىحساب مى
 شوند.هاى قلىب و عروقى مىبيمارى
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كنند. به اين راف درايى مديرتانه، گاهى روغن زيتون را مثل آب مصرف مىاى به انم" كرت" در اطساكنان منطقه
 رسانند.درصد مى 40ى غذاىي خود را از منبع چرىب به بيش از ترتيب، سهم كالرى روزانه

شوند و در مدت هاى قلىب مبتال مىندرت به بيمارىدهد كه اهاىل جزيره كرت خيلى بهگزارش حتقيقات نشان مى
اند، يعىن آمار تلفات انشى از هاى قلىب فوت شدهنفر از بيمارى 10000نفر از هر  38ال اخري فقط اپنزده س

 ى كرت است.برابر مهني نوع تلفات در جزيره 25هاى قلىب منجر به مرگ در آمريكا حدود بيمارى

هاى صرف زايد چرىبى متخصصان، علت كاهش مرگ انشى از بيمارى قلىب در اثر مصرف روغن زيتون، مبه عقيده
 ابشد.هاى موجود در روغن زيتون( مىغري اشباع اب يك اتصال دوگانه )يعىن چرىب

 ارزش غذاىي زيتون:

گرم(،   20گرم(، چرىب )  60طور متوسط مواد مغذى زير را دارد آب )ى زيتون بهگرم قسمت خوراكى ميوه  100هر 
هاى  كلسيم، فسفر، پتاسيم، گوگرد، مس، منگنز و ويتامنيگرم( امالحى نظري  1گرم(، پروتئني )  100مواد قندى )

 متعدد.

 هااتثري روغن زيتون در جلوگريى از بيمارى

 روغن زيتون و سرطان:

شده، يكى از عوامل مهم شده كه نوع چرىب مصرفهاى روده بزرگ و راست روده و پستان كامال مشخصدر سرطان
داده كه روغن زيتون ميزان أتثري چنداىن در بروز آهنا ندارد. مطالعات نشانهاست و مقدار چرىب در اجياد اين سرطان

دهد و اين تومورها ايفته را به شكل آشكارى كاهش مىداده و تعداد تومورهاى توسعههاى سرطاىن را كاهشآسيب



 6اسيد چرب امگا  پذيرى بيشرتى دارند. اين اثر مربوط به وجود اسيد لينولئيك است كه يكهتاجم كمرت و درمان
كنند. ابشد. اين اسيد چرب در توليد پروستاگالندين هاىي موثر است كه از اجياد و توسعه تومورها جلوگريى مىمى

 اكسيداسيون درون سلوىل، عامل مهمى در اجياد سرطان است و مواد آنىت اكسيدان
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 دهد.ها را در برابر اكسيداسيون و سرطان افزايش مىمت سلولموجود در روغن زيتون، مقاو 

 روغن زيتون و فشار خون:

دهد و مقدار دوز داروهاى مصرف روغن زيتون به صورت منظم، هر دو فشار خون سيستوىل و دايستوىل را كاهش مى
 كند.الزم براى كاهش فشار خون را در بيماران كم مى

 قلىب:هاى روغن زيتون و بيمارى

اى هاى خوىن در اثر جتمع كلسرتول، اب شيوه زندگى ارتباط مستقيم دارد. شيوه زندگى جمموعهسخت شدگى ديواره رگ
هاى قلىب و عروقى ومري از بيمارىترين ميزان مرگاز عادات فردى و ميزان فعاليت بدىن و نوع رژمي غذاىي است. اپيني

كنند. روغن زيتون عنوان تنها منبع چرىب در رژمي غذاىي خود استفاده مىن بهدر كشورهاىي وجود دارد كه از روغن زيتو 
( LDL( را افزايش و كلسرتول بد)HDLتواند ميزان كلسرتول خوب)به علت داشنت اسيدهاى چرب غري اشباع مى

 كند.شدگى عروق جلوگريى مىها و سخترا كاهش دهد و به اين ترتيب از رسوب كلسرتول در رگ

 زيتون و التهاب روماتيسمى:روغن 

ها و ها، هورمونشود. عوامل عفوىن، ژنهاى عفوىن مزمن است كه در مفاصل اجياد مىالتهاب روماتيسمى از بيمارى
شود. افرادى كه رژمي غذاىي در بروز آن نقش دارند. مصرف منظم روغن زيتون ابعث تسكني عالئم اين بيمارى مى

برابر افرادى كه رژمي غذاىي سرشار از اين روغن را دارند به التهاابت  2 /5كنند، مىميزان كمى روغن زيتون مصرف 
هاى شوند. مكانيسم اين عمل هنوز مشخص نشده است، وىل اين اثر احتماال به آنىت اكسيدانروماتيسمى مبتال مى

 شود.موجود در روغن زيتون مربوط مى

 روغن زيتون و دستگاه گوارش:

هاى شود، به اين ترتيب كه انقباض كيسه صفرا و توليد منكرا بر است و ابعث ختليه كيسه صفرا مىروغن زيتون، صف
هاى دهد و از اجياد سنگصفراوى را در كبد حتريك كرده و درنتيجه دفع كلسرتول را از طريق صفرا افزايش مى

 كند.صفراوى جلوگريى مى
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شود و جذب عناصر معدىن مثل  ها مانع جذب كلسرتول در روده كوچك مىتون به علت داشنت سيتواسرتولروغن زي
كند مهچنني اين روغن، دهد. روغن زيتون ملني است و از يبوست جلوگريى مىكلسيم، منيزمي و آهن را افزايش مى

 برد.هاى روده را از بني مىها و كرمانگل

 روغن زيتون و احساس درد:

هاى مسكن مانند ايبوپروفن در كاهش درد اى به انم اوله آكانتال در روغن زيتون وجود دارد كه اثرى مشابه قرصماده
شود و ماده اوله آكانتال جلوى فعاليت اين آنزمي را دارد. آنزمي خمصوصى در بدن وجود دارد كه سبب آغاز درد مى

گرم اوله ميلى 9گرم روغن زيتون، حدود   50د. اب مصرف روزانه شو گريد، درنتيجه فرآيند احساس درد متوقف مىمى
دهم ميزان داروى ايبوپروفىن است كه براى كاهش درد يك فرد بزرگسال جتويز رسد، اين مقدار يكآكانتال به بدن مى

 شود.مى

 روغن زيتون و چاقى:

شود. وىل رسد كه مصرف آن ابعث چاقى مىكيلو كالرى انرژى دارد و به نظر مى  9ها، روغن زيتون مانند ساير چرىب
كند. در واقع آنچه در چرب به كاهش وزن كمك مىشده رژمي غذاىي غىن از روغن زيتون بيشرت از غذاهاى كماثبت

 بروز چاقى مؤثر است، نوع چرىب مصرف شده است، نه مقدار چرىب موجود در غذا.

دهد و در حركت توده غذا به مست روده اپيني معده كاهش مىهاى حلقوى را در از طرىف روغن زيتون كشش ماهيچه
شود و احساس سريى مدت كند، درنتيجه حمتوايت معده به آهستگى و به تدريج وارد دوازده مىأتخري اجياد مى

 تواند غذاى كمرتى مصرف كند.كشد و اب كاهش اشتها فرد مىبيشرتى طول مى

 روغن زيتون و تغذيه نوزاد:

شناخىت هبرت است. كنند، از نظر قد و وزن و رفتارهاى رواننوزاداىن كه مادران آهنا روغن زيتون مصرف مىرشد 
مهچنني نوزاد براى جلوگريى از اكسيداسيون مواد در اثر ورود اكسيژن هوا، به ويتامني اى نياز دارد. اگر چه ميزان اين 

ى از اثرات اكسيداسيون كاىف است. اين ويتامني در مدت ويتامني در روغن زيتون زايد نيست، وىل براى جلوگري 
 شود و مادر ابيد ذخريهها تغليظ مىشريدهى در پستان
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كاىف از آن را در بدن خود داشته ابشد ات مقدار مورد نياز اين ويتامني براى نوزاد در شري ترشح شود. مصرف ميزان  
ني اى در نوزادان داراى انرساىي لوزاملعده و كليه ضرورى است. به عالوه روغن زيتون، اسيدهاى چرب مورد كاىف ويتام

كند و نسبت اسيد لينولئيك به اسيد لينولنيك آن مشابه شري مادر است. مصرف نياز براى رشد نوزاد را فراهم مى
 شود.ايدگريى در كودكان مىروغن زيتون در سنني رشد، سبب هببود حافظه و ابال رفنت قدرت 

 روغن زيتون و پريى:

هاى دوران پريى مثل پوكى استخوان و آلزامير حتت أتثري رژمي غذاىي قرار دارند. روغن زيتون اب كمك بسيارى از بيمارى
 كند.ها شده و از پوكى استخوان جلوگريى مىبه جذب كلسيم، ابعث رسوب آن در استخوان

كند، وىل مكانيسم عمل آن انشناخته است. به نظر موشى و آلزامير در افراد مسن جلوگريى مىروغن زيتون از بروز فرا
هاى مغزى تواند ابعث حفظ ساختار غشاى سلولرسد اسيدهاى چرب غري اشباع موجود در روغن زيتون مىمى

يريات پوست مثل ضخيم شوند. فرآيند پري شدن در انسان اب آسيب تدرجيى و تغيري ساختمان پوست مهراه است. تغ
شود كه پوست در برابر هاى پوست، به علت جتمع كالژن ابعث مىشدن و از دست دادن قابليت ارجتاعى اليه

كنند حساس شده و روند پريى تسريع شود. هاى آزاد را اجياد مىعوامل خارجى مثل تشعشات خورشيدى كه راديكال
هاى آزاد و فرآيند اكسيداسيون در در روغن زيتون از اجياد راديكالمواد آنىت اكسيدان خصوصا ويتامني اى موجود 

پذيرى هاى پوست انعطافكند ات سلولكند و كمك مىهاى پوست جلوگريى مىهاى پوسىت و اجياد سرطانسلول
 خود را حفظ كرده و عوارض پريى ديرتر ظاهر شود.

 اجنري:

 ابشد.گونه متفاوت مى  600 ابشد داراىدرخت اجنري كه انم علمى آن فيكوس مى

 جايگاه اجنري در آايت و احاديث

اى خداوند در آيه اول سوره مباركه تني به اجنري و زيتون قسم ايد كرده است. اجنري داراى ارزش غذاىي فراواىن است ميوه
 است بدون پوست و هسته و زوائد، كه براى هر سن و

 380، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ها و برد، لثهابشد. در حديثى از امام رضا عليه الّسالم آمده است: اجنري بوى دهان را مىمغذى و مقوى مى ساىل
كند و اب وجود آن نياز به دارو نيست. و نيز فرمود: روايند و درد را برطرف مىكند، مو را مىاستخواهنا را حمكم مى

خى از حتقيقات به أتثري شگرف مصرف اجنري به مهراه زيتون براى هبره  هاى هبشىت است. بر ترين اشيا به ميوهاجنري شبيه
 گريى مطلوب از خواص اين دو ميوه اشاره دارد.



 قدمت گياه:

ابشد و به مهني جهت آن را جزء آسيا در نواحى مديرتانه مى -موطن اصلى درخت اجنري در دنياى قدمي يعىن ارواپ
سال قبل از ميالد  2800كنند. درخت اجنري بسيار قدميى است. در مصر از بندى مىهاى مناطق نيمه گرم طبقهميوه

اند و از يك نوع اجنري كه شناختهمسيح كاشت درخت اجنري موسوم بوده است. يهوداين قدمي نيز درخت اجنري را مى
اسرائيل خرقيا  ابشد در تورات ذكر شده است و روايت است كه اشعياى نىب يكى از انبياى بىنفيكوس سيكوروس مى

شده اين سال قبل از ميالد اب اجنري مداوا كرده است. يواننيان قدمي نوع اصالح 700اپدشاه آن زمان را در حدود 
اند و روميها اين درخت را اب معتقدات مذهىب خود خملوط كرده آن شناخته( مىAtticدرخت را حتت انم اجنري آتيك)

 اند.دانستهزافزون مىرا نشانه سعادت و پيشرفت و ترقى رو 

 تركيبات شيمياىي:

هاى خمتلف اجنري ميوه مغذى و خوش طعمى است، داراى مواد قندى، مواد ازته، چرىب، مواد معدىن، آمينو اسيد، آنزمي
ابشد. در برگهاى آن مواد تلخى مانند فيكوسني و برگاپتني وجود دارد. شريه سفيدى كه اب شكسنت و كاروتن مى

شود بسيار مسى است و اگر بر روى پوست زده شود سلوهلا را خت اجنري و اي از ميوه انرس آن خارج مىهاى در شاخه
ابشد. در صد گرم اجنري رسيده و اتزه مواد زير موجود كشد. برگهاى اجنري داراى كوسايداروتني مىاز بني برده و مى

 55گرم، فسفر   20گرم، كلسيم   5 /0ىب گرم، چر   5 /1گرم، پروتئني   4كالرى مواد قندى   80است: انرژى 
 ميلى 35گرم، سدمي ميلى
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گرم، ميلى 7 /0 3گرم، ويتامني ب ميلى 2 /01واحد، ويتامني ب  80گرم، ويتامني آ ميلى 65گرم، پتاسيم 
 گرمميلى 25گرم، ويتامني ث ميلى 2ويتامني ث 

 خواص داروىي:

كننده است و آهناىي كه دهد، چاقكند، ادرارآور است، حرارت بدن را كاهش مىتعرق بدن را زايد مى اجنري
گذرانند بسيار مفيد است. بدين منظور خواهند وزن اضافه كنند و اي براى بيماراىن كه دوره نقاهت خود را مىمى
ها كند و يكى از هبرتين ميوهيبوست را برطرف مىتوان آن را اب شري سواي خملوط كرده و بني غذاها خورد. اجنري مى

كننده التهاب جمارى دستگاه تنفسى و  براى متيز كردن روده بزرگ و رفع يبوست است. جوشانده اجنري خشك درمان
 ابشد.كليه و نيز برونشيت، سرخك، خمملك و مى



قوى مبسيار   گوشتابتركيب اجنري كننده دستگاه هاضمه است و براى درمان سوءهاضمه مفيد است اجنري تقويت
رم لثه و ورم نژين، و آرمان است و براى افزايش شري در زانن شريده مفيد است. جوشانده اجنري خشك در شري براى د

 خماط دهان نيز موثر است.

ه خارج كرد از بدن تلف راوم خممسابشد. اين خملوط خملوط شري بز و اجنري سياه در درمان آرتروز و درد مفاصل مؤثر مى
انشى از  رمان ضعفدشود. و براى برد. قند موجود در اجنري به سرعت در روده كوچك جذب مىو درد را از بني مى

 ابشد.افت قند خون مؤثر مى

له: مسهل بسيار ز آن مجارد اكننده كبد و دستگاه تناسلى است. شريه درخت اجنري نيز خواص داروىي د. اجنري تقويت
يماريهاى عاجله بمرود. براى اى دايستازهاى خمتلفى است و براى نرم و ترد كردن گوشت بكار مىخوىب است. دار 

برد. از بني مى د آن راگذاريبپوسىت مفيد است. شريه درخت اجنري را اگر به مدت چند روز روى زگيل و اي ميخچه اپ 
 كند.ماليدن شريه درخت اجنري بر روى سر از ريزش مو جلوگريى مى

 نهادها:پيش

ابشد. عه مىبول جامورد قمهاى مؤثر در آموزش الگوهاى رفتارى به جامعه آموزش مبتىن بر اعتقادات يكى از شيوه
اى در جامعه در كنار يهى تغذتواند در آموزش الگوهاهاى قرآىن مىنتايج حتقيقاتى از اين قبيل اب أتكيد بر آموزه

 مسائل ديىن مؤثر واقع
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 .ابشد اى جامعه به دنبال داشتهشود و اميد است نتايج قابل توجهى در اصالح الگوهاى تغذيه

 منابع:

ب طيران شفا، رشد، ا رتنىت حوزه، تبيان،سايتهاى اين -هاى گلستان قرآن و دنياى تغذيهجمله -تفسري منونه -قرآن جميد
 و پزشكان بدون مرز
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 ن فعالو انرژى درايفىت اب كيفيت خواب )از منظر قرآن( در مردا BMR ،BMIبررسى ارتباط بني

1258، شهراير پرخياىن1257خبتيار ترتيبيان
 

                                                           
 (. دكتراى تخصصى فيزيولوژى ورزشى، استاديار گروه تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه اروميه.1)  1257



 چكيده:

انگيز در زندگى بشر و حىت حيواانت خواب است كه دانشمندان موفق به كشف اسرار آن يكى از اسرار شگفت
گذرد و انرژى الزم كه يك ثلث از زندگى افراد در خواب مىطورىابشد بهخواب الزمه زندگى افراد مىاند و نشده

فرمايد: از سوره روم مى 23ابشد. خداوند در آيه كند و پرداخنت به آن امرى ضرورى مىبراى بدن را ابزسازى مى
ابشد و در جاى شتان در روز براى رزق مىهاى ربوبيت خداوند خواب مشا در شب براى آرامش ايفنت و تالنشانه

هاى زندگى هر فرمايد: خواب را مايه آسايش و اسرتاحت قرار دادمي. پس خواب يكى از مهمرتين خبشديگرى مى
و انرژى درايفىت اب كيفيت خواب در مردان  BMR ،BMIابشد و هدف حتقيق حاضر بررسى ارتباط بنيفردى مى

ها از رگرسيون خطى و ضريب شد. حتقيق حاضر از نوع مهبستگى بوده و براى آانليز دادهابفعال از ديدگاه قرآن مى
. نتايج حتقيق نشان داد كه به ازاى يك واحد كاهش در متابوليسم اپيه،  P()0، 05مهبستگى اسپريمن استفاده شد )

واحد كاهش دارد  0، 184 ،0، 646، 0، 251شاخص توده بدىن و انرژى درايفىت امتياز كيفيت خواب به ترتيب 
و اين نشان از هببودى كيفيت خواب افراد دارد. متاسفانه در خصوص نتايج حتقيق حاضر اطالعات اندكى در 

توان از تواند اتئيديه حمكمى بر نتايج حتقيق ابشد بطورى كه مىابشد وىل فرمايشهاى خداوند در قرآن مىدسرتس مى
 بأ درايفت كه انرژى از طريق خواب ابزسازىسوره الن 9سوره روم و  23هاى آيه

______________________________ 
 (. دكرتاى ختصصى فيزيولوژى ورزشى، استاداير گروه تربيت بدىن و علوم ورزشى دانشگاه اروميه.1)

 (. دانشجوى كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزشى.2)

 

Email: babak- hady@ yahoo. com 
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هاى خداوند در قرآن بيشرت گردد و هببودى كيفيت خواب ابعث افزايش انرژى شده و تالش انسان طبق گفتهمى
 شود.مى

 هاى كليدى:واژه

                                                                                                                                                                                     
 كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزشى.(. دانشجوى 2)  1258

Email: babak- hady@ yahoo. com 



 خواب، متابوليسم اپيه، شاخص توده بدىن، انرژى درايفىت

 مقدمه:

شناس، مسئله خواب است كه دانشمندان روانانگيز در زندگى بشر و حىت حيواانت هاى شگفتيكى از پديده
اند به اسرار فالسفه و حكما در كشف آن متحري مانده و اب وجود پژوهشهاى مستمر در اين مورد اتكنون موفق نشده

آن پى بربند و از راز آن پرده بردارند. اين مقوله الزمه زندگى روزمره انساهناست و براى اتمني سالمىت جسمى و 
آيد. اگر شخصى خوب خوابيده ابشد، انرژى الزم و توان كاىف مشار مىىن ضرورتى حمتوم و انكارانپذير بهشاداىب روا

جهت فعاليتهاى فكرى و بدىن را مهراه اب احساس لذت و نشاط روحى بدست خواهد آورد و در غري اين صورت در 
ثلث از عمر جوامع دوهگني دارد. يكروزى كه شب هنگامش بد خوابيده، رواىن افسرده، ذهىن خسته و خلقى ان

شود و بدن در اين مدت قواى به حتليل رفته را مرمت كرده و براى بيدارى انرژى انساىن در حالت خواب سپرى مى
گردان بود، تصورى عبث كند و اگر كسى فكر كند خواب اتالف وقت است و ابيد از آن روىالزم را ذخريه مى

هاى ربوبيت خداوند خواب مشا در شب براى آرامش ايفنت فرمايد: و از نشانهروم مى سوره 23است. خداوند در آيه 
 هاىي وجود دارد.ابشد و براسىت در آنچه كه ايدشده نشانهو تالشتان در روز براى دستياىب به رزق مى

آيد. مهچنني مىايبيم آرامش ايفنت و تالش جمدد براى رزق از طريق اسرتاحت و خبصوص خواب بدست چنانچه درمى
فرمايد: خواب را مايه آسايش و اسرتاحت قرار دادمي. پس خواب يكى از مهمرتين سوره النبأ مى 9خداوند در آيه 

سازد و در هاى روزمره فراهم مىدهد و به نوعى منبع انرژى الزم را براى فعاليتهاى زندگى هر فرد را تشكيل مىخبش
 ابشد.وامل موثر در جتديد انرژى و ريكاورى بدن مىاين زمينه كيفيت مناسب خواب از ع

 كهطورىابشد بهمهچنني از عوامل اتثريگذار ديگر در كيفيت خواب فعاليت و ورزش مى
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خواب كمرتى  هاى خواب هبرت و اختالالتاند كه افراد فعال و ورزشكار داراى عادتاى گزارش كردهحتقيقات گسرتده
دارنده انرژى عمل عنوان منبع نگهاى وجود دارد كه خواب بهابشند. فرضيهنسبت به افراد عادى و غري ورزشكار مى

كند و مقدار كل خواب روزانه، احتماال ارتباط مثبىت را اب سطوح انرژى مصرىف دارد. چنانكه، ارتباط احتماىل ما مى
 (.4سم اپيه و هزينه انرژى نيز گزارش شده است )بني زمان كل خواب و ميزان متابولي

هاى كالريك و شاخص توده بدىن افراد تعدادى از حتقيقات قبلى به بررسى ارتباط بني مدت خواب اب شاخص
 (. نتايج حتقيق آقاى4و  3و  1اند )پرداخته

Bjorvant 



كه مدت كواته خواب اب افزايش ( نشان داد  2008و مهكارانش ) Chaput( و حتقيق آقاى2007و مهكارانش )
و انرژى درايفىت اب   BMI ،BMRايبد. اما ارتباط بنيابشد و متناسب اب آن چاقى افزايش مىمهراه مى BMIدر

و انرژى  BMR ،BMIندرت گزارش شده است. لذا هدف حتقيق حاضر بررسى ارتباط بنيكيفيت خواب افراد به
 ابشد.و اب اتكيد بر ديدگاه قرآىن مىدرايفىت اب كيفيت خواب در افراد فعال 

 روش حتقيق:

ابشد. جامعه آمارى پژوهش حاضر را مردان فعال دانشگاه اروميه كه ها: حتقيق حاضر از نوع مهبستگى مىآزمودىن
دقيقه فعاليت ورزشى داشتند تشكيل داد از اين جامعه  90جلسه در هفته و هر جلسه بيش از  4اي  3طور مرتب به

ها سامل و فاقد هر نوع عنوان آزمودىن داوطلب شركت در پژوهش شدند. آزمودىننفر مرد جوان فعال به 11تعداد 
هاى ورزشى آور و مكملگونه سابقه مصرف داروهاى نريوزا، اسرتوئيدى، روانگردان و خواببيمارى بودند و هيچ

 ورده شده است.ها آهاى فردى و فرييولوژيك آزمودىن( ويژگى1نداشتند. در جدول )

 پروتكل حتقيق:

(. اين 2( استفاده شد )PSQIبراى ارزايىب كيفيت خواب افراد از پرسشنامه شاخص كيفيت خواب پيتس بورگ)
ابشد و ابرها اب استفاده از آلفاى كرونباخ مورد اعتبارسنجى قرار  پرسشنامه ابزارى معترب براى ارزايىب كيفيت خواب مى

 (.0، 86گرفته است )
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(، دوره 4كند كه شامل: مدت خواب )سئوال گريى مىسطح از خواب را در ماه گذشته اندازه 7اين پرسشنامه 
به  4هاى خواب )نسبت سئوال (، كارآىي عادت9الف(، وضعيت خواب )سئوال  5و  2پنهان خواب )سئوال 

(، اختالالت و 6آور )سئوال ج(، استفاده از داروهاى خواب 5ب ات  5ل (، اختالالت خواب )سئوا3و  1سئوال 
 (.8و  7هاى روزانه )سئوال آشفتگى

 21ات  0اى از شود و دامنهسطح برآورد مى 7ابشد و كل امتيازات بوسيله مجع امتيازات مى 3ات  0امتيازات بر اپيه 
ابشد. مهچنني براى ارزايىب ميزان كالرى خواب اپئني مى دهنده كيفيت( نشانPSQI <5)5دارد و امتياز بيشرت از 

 هاى ويژه و روا استفاده شد.انمهدرايفىت و نيز هزينه انرژى از پرسش

 و انرژى مصرىف: BMI ,BMRگريىاندازه

 Body( و درصد چرىب بدن از دستگاهBMI( و شاخص توده بدىن)BMRگريى متابولسيم اپيه)براى اندازه
Composition اب ويژگىBio Electro Impedance  3)مدل(Track  .ساخت كشور كره استفاده شد



( ساخت كشور آملان استفاده Seca( سنج مدل)kg( و وزن)cmگريى قد و وزن از دستگاه دجييتاىل قد)براى اندازه
صبح روز بعد در حالت  9ها در ها توزيع شد و آزمودىنها در روز قبل از آزمايش در بني آزمودىنانمهشد. پرسش

هاى هاى فردى و شاخص( ويژگى1گريى ها حاضر شدند. در جدول )انشتا در آزمايشگاه در جهت اجنام اندازه
 كنيد.فيزيولوژيك آزمودنيها را مالحظه مى

 جتزيه حتليل آمارى:

و ضريب  Regression Linearبراى تعيني مهبستگى ما بني متغيريها از روش حتليل آمارى رگرسيون خطى
ها از استفاده شد. جهت جتزيه و حتليل داده P >0 ,50دارىدر سطح معىن Spearmanمهبستگى اسپريمن

 استفاده گرديد. 14نسخه  SPSSافزارنرم

 نتايج:

( ، BMIحتليل آمارى اب استفاده از حتليل رگرسيون خطى نشان داد كه: به ازاى كاهش يك واحد متابوليسم اپيه)
واحد   0، 184و  0، 646، 0، 251( و انرژى درايفىت امتياز كيفيت خواب به ترتيب BMIبدىن)شاخص توده 

 كاهش داشت كه اين كاهش در ميزان
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فاده گردد. حتليل آمارى اب استمتابوليسم اپيه، شاخص توده بدىن و انرژى درايفىت منجر به هببود كيفيت خواب افراد مى
دار بني افزايش كيفيت خواب (، ارتباط معىن2جدول ) P >0 ,50دارىاز ضريب مهبستگى اسپريمن در سطح معىن

 R -0 ,05 ,P -0( ، كاهش شاخص توده بدىن)R -0 ,03 .P -0 ,100اب كاهش ميزان متابوليسم اپيه)
 ( را نشان داد.R -0 ,63 ,P -0 ,50( و انرژى درايفىت)100,

 هاى فيزيولوژيك آزمودنيهاهاى فردى و شاخصيژگى(. و 1جدول )

 و انرژى درايفىت در مردان فعال BMR ،BMI. ارتباط امتياز كيفيت خواب اب2جدول 

P >0 ,50 

 * آزمون ضريب مهبستگى اسپريمن**
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 گريى:حبث و نتيجه



َو ِمْن آايتِِه » فرمايد:مرموز خلقت حكيمانه او خواب است، قرآن كرمي مىهاى روشن قدرت خداوند و اسرار از نشانه
هاى ( يعىن: و از نشانه23)روم/  «َمناُمُكْم اِبللَّْيِل َو النَّهاِر َو ابِْتغاؤُُكْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ ِف ذِلَك آَلايٍت لَِقْوٍم َيْسَمُعونَ 

ه از فضل پروردگار به طلب روزى برخيزيد، در اين حالت عربهتاىي قدرت اوست خوابيدن مشا در شب و روز، ات اينك
آيد" سنه"  است براى قومى كه سخن حق را بشنوند. آن سسىت را كه در اول خواب به سراغ شخص خوابيده مى

ْلَقيُّوُم ال أَتُْخُذُه اّللَُّ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ ا» گويند كه قرآن اين خصوصيت را از خداوند عز و جل دور دانسته است:
(" يعىن: اّلّل خداىي است كه جز او خداىي نيست، او زنده است و اپينده است، نه 255)بقره/  «ِسَنٌة َو ال نَ ْومٌ 

َو » فرمايد:كند، چنانكه مىگريد و نه خواب سنگني. خواب در قرآن آرامش انسان را اتمني مىخواب سبك او را مى
( سبات از ماده سبت بر وزن وقت به معىن: قطع شدن 9)نباء/  «َو َجَعْلنا نَ ْوَمُكْم ُسبااتً » (47رقان/ )ف «النَّْوَم ُسبااتً 

توان كيفيت خواب را حتت اتثري عوامل خمتلفى از نظر قرآن و تعطيل شدن و اسرتاحت كردن است. به بيان ديگر مى
ر حتقيق حاضر نيز هببودى كيفيت خواب اب كاهش كند. دهاى علمى از زواايى خمتلف را طلب مىدانست كه پژوهش

( و انرژى درايفىت مهراه بود. چنانكه حتقيق حاضر  BMI( ، شاخص توده بدىن)BMRدر ميزان متابوليسم اپيه)
كاهش هر واحد در متابوليسم اپيه، شاخص توده بدىن و انرژى درايفىت اب كاهش در امتياز كيفيت خواب به ميزان 

( مبىن بر  2007و مهكارانش ) Bjorvantواحد به ترتيب مهراه بود. و اب حتقيق 0، 184 و 0، 646، 0، 251
و  Chaputكاهش در مدت زمان خواب و افزايش در شاخص توده و به دنبال آن افزايش چاقى، مهخواىن دارد.

دارى باط معىن( گزارش كردند كه افزايش در شاخص توده بدىن اب كاهش در مدت زمان خواب ارت2008مهكارانش )
ابشد. دليل چنني تغيرياتى در كيفيت خواب اب توجه به متابوليسم اپيه و دارد كه اب نتايج حتقيق حاضر مهسو مى

ابشد بني مدت خواب و وزن افراد مى Uشاخص توده بدىن و انرژى درايفىت احتماال وجود يك الگوى ارتباطى
 ساعت ابعث افزايش در وزن 9الى ساعت و اب 6تر از كه مدت خواب اپينيطورىبه

 389، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

شود. متاسفانه در خصوص نتايج حتقيق حاضر اطالعات اندكى در دسرتس افراد و شاخص توده بدىن آهنا مى
تواند اتئيديه حمكمى بر هاى خداوند در قران مىابشد وىل فرمايشابشد و سابقه پژوهشى در اين زمينه انچيز مىمى

سوره النبأ درايفت كه انرژى از  9سوره روم و آيه  23هاى خداوند در آيه توان از گفتهنتايج اين حتقيق ابشد و مى
توان  ابشد. و در تعبري نتايج اين حتقيق مىشود يعىن خواب منبع انرژى و ابزسازى آن مىطريق خواب ابزسازى مى

گفت كه كاهش در انرژى درايفىت و كاهش وزن اضاىف بدن و به دنبال آن كاهش ايفنت متابوليسم اپيه منجر به خواب 
گردد و به گفته خداوند متعال در قرآن شود و تالش انسان براى رزق بيشرت مىهبرت شده و آرامش انسان بيشرت مى

تواند آغازگر هاىي وجود دارد. و اب اين حال نتايج حتقيق حاضر مىبراسىت در آنچه كه ايدشده )خمصوصا خواب( نشانه
 تر در زمينه مذكور گردد.حتقيقات گسرتده



اهش وزن و كصرىف و  نرژى مادهد كه اب كاهش ميزان انرژى درايفىت و افزايش جمموع نتايج حتقيق حاضر نشان مىدر 
 استفاده از وده و ابرآن بچنني ويژگى مورد اتكيد قتوان دست ايفت اينشاخص توده بدىن به كيفيت خواب هبرتى مى

 گردد.اصل مىهاى ورزشى و كنرتل رژمي غذاىي نتايج مطلوبرتى حفعاليت
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 منابع:
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 اصول صحيح تغذيه از ديدگاه قرآن، سنت و طب

1260، دكرت علريضا اسالمى1259حجه االسالم دكرت على حّممد مري جليلى
 

1262، سعيده زارع1261دكرت حممد حسن لطفى
 

 چكيده:

هاى جسمى و روحى ىنومري و انتواترين عوامل مرگاز علل بيماريهاى غري واگريدار كه از اصلىتغذيه اندرست يكى 
، شاداىب ل سالمتعوام ابشد. رعايت دستورهاى هبداشىت در مورد خوردن و آشاميدن، يكى ازدر جهان هستند، مى

ديدگاه قرآن،  غذيه ازتحيح ه الگوى صابشد، چنانچه در قرآن و سنت به آن اشاره شده است. ارائو رفع بيماريها مى
ثبات و زمينه ل بيت او اه مندى توده مردم از نتايج اين حتقيق، نورانيت علمى قرآنسنت و طب بوده ات ضمن هبره

 تقويت و رشد اميان و سالمت جامعه بشرى فراهم گردد.

 نتايج:

مام على )ع( نانكه اشد چارى براى خوردن اباى براى زندگى است نه آنكه زندگى ابز در نظام آفرينش خوردن وسيله
آيد كه تغذيه سامل، ىدست مبه آن اشاره كرده است. اب توجه به بررسى رهنمودهاى اسالم و متون طىب اين نتيجه ب

رتند ااين اصول عب كرد.  توان سالمت خود و جامعه بشرى را تضمنياصول ساده اما مهمى دارد كه اب رعايت آن مى
 از:

                                                           
 (. استاديار دانشگاه يزد.1)  1259

Email: almirjalili@ gmail. com 
 (. پزشك عمومى.2)  1260
 (. دكتراى اپيدميولوژى، استاديار دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.3)  1261
 (. كارشناس تغذيه.4)  1262



 [ذيه]اصول تغ

 اصل تنوع: -1

، 12استفاده از غذاهاى متنوع و گروههاى گوانگون غذائى يكى از اصول اساسى تغذيه صحيح است )كراوس، ف 
كننده متامى نيازهاى غذائى انسان ابشد. قرآن تواند اتمني( مصرف انواع غذاها مى279، ص 9و ف  343ص 

 ( و در ميان غذاها غالت را ركن غذائى21 -19نون، ؛ موم32 -27؛ عبس، 61اصل تنوع را پذيرفته )بقره، 

______________________________ 
 (. استاداير دانشگاه يزد.1)

 

Email: almirjalili@ gmail. com 

 (. پزشك عمومى.2)

 (. دكرتاى اپيدميولوژى، استاداير دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.3)

 (. كارشناس تغذيه.4)
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ها بر مصرف ماهى )مائده، ( و در ميان گوشت22( و سپس ميوه را بر گوشت ترجيح داده )طور، 33دانسته )يس، 
( أتكيد خاص كرده است. از طرىف شري و لبنيات را يكى از الطاف خداوند به 12؛ فرقان، 14؛ حنل، 114، 96

 (21انسان دانسته است. )مؤمنون 

، ص 43و ج  156و  56، ص 63رواايت اسالمى نيز به اصل تنوع توجه خاصى شده است )حبار االنوار، ج  در
( در رساله ذهبيه امام رضا )ع( نيز بصورت مبسوط آمده است. 207، ص 6؛ احلياة، ج 295، ص 59و ج  95

 (316 -310، ص 59)حبار، ج 

 اصل تعادل: -2

، ص 9و ف  343، ص 12مصرف را نيز ابيد رعايت منود. )كراوس، ف  اب توجه به گروههاى غذائى، تعادل در
؛ مكارم االخالق، ص 58، ص 63( و در رواايت اسالمى )حبار، ج 141و انعام،  31(. در قرآن )اعراف، 279



( نيز به اين اصل اشاره شده است. امام رضا )ع( بدن انسان را به زميىن 322، ص 8؛ منهج الصادقني، ج 159
 (310، ص 59كردند كه ابيد به اندازه، آبيارى و در آن آابداىن صورت گريد. )حبار، ج تشبيه  

 هاى غذائى:اصل تعّدد وعده -3

الگوئى غذائى صحيح است كه در عني رعايت تنوع و تعادل، غذاهاى روزانه در چند وعده غذائى مصرف شوند. 
( بر آن 433؛ دانشنامه احاديث پزشكى، ص 148 ، ص6( و در رواايت اسالمى )الكاىف، ج 62در قرآن )مرمي، 

 اتكيد شده است.

دهد كه اصول تغذيه سامل كه مورد أتييد متخصصني طب و تغذيه قرار گرفته است، چهارده نتايج حتقيق نشان مى -4
 قرن پيش توسط قرآن كرمي و منابع رواىي و احاديث گفته و بيان گرديده است.

هاى جسمى و روحى در جهان ومري و انتواىنترين علل مرگواگريدار يكى از اصلى مقدمه: امروزه بيماريهاى غري
ومري ساالنه و حدود نيمى % از موارد مرگ59م،  2003هستند. براساس گزارش سازمان جهاىن هبداشت در سال 

بت، چاقى، سرطان و عروقى، داي -هاى قلىبهاى غري واگري از مجله بيمارىها در جهان را بيمارىاز كل ابر بيمارى
هاى غري دهند كه متاسفانه در كشور ما نيز بيمارىها نشان مىهاى تنفسى تشكيل داده است. بررسىبيمارى

كند. مهمرتين عوامل خطر شناخته شده در بروز اين بيماريها پرفشارى خون،  واگريدار، روند رو به گسرتشى را طى مى
انكاىف ميوه و سبزى و بطور كلى تغذيه اندرست است. مصرف كم ميوه و حتركى، مصرف كلسرتول ابال، چاقى، ىب

 درصد 19سبزى، عامل 
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هاى مغزى در جهان است درصد از سكته 11هاى قلىب و درصد از بيمارى 31هاى دستگاه گوارش، از سرطان
اى هاى غري واگري و انتخاب الگوى صحيح تغذيهى از بيمارىاى نقش مهمى در پيشگري (. آگاهى و سواد تغذيه1)

هاى براساس وضعيت اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى خانوار دارد. در اين مقاله سعى شده است ات اب ارايه توصيه
اى و پزشكى، راهنماى خوىب جهت اى مناسب، براساس آايت قرآىن و رواايت و مهچنني كتب علوم تغذيهتغذيه
 ب الگوى درست غذاىي براى مردم ارائه مناييم.انتخا

 روش مطالعه:

گريد. اب مطالعه آايت قرآىن و منابع تفسريى معترب، اين حتقيق به روش بررسى متون و گردآورى مطالب صورت مى
 شود.آورى، سپس تنظيم و نتايج آن ارائه مىرواايت و متون طب، مطالب مناسب اب موضوع حتقيق مجع



مندى توده از اين حتقيق ارائه الگوى صحيح تغذيه از ديدگاه قرآن، سنت و طب بوده ات ضمن هبره اهداف: هدف
مردم از نتايج اين حتقيق، نورانيت علمى قرآن و اهل بيت اثبات و زمينه تقويت و رشد اميان و سالمت جامعه بشرى 

 فراهم گردد.

 حبث:

 كنند. اين نيازها عبارتند از:ن را نيز اتمني مىغذا عالوه بر از بني بردن حّس گرسنگى نيازهاى بد

 أتمني انرژى براى ادامه كار دستگاههاى بدن. -1

 أتمني مواد اوليه براى رشد و منو خبصوص در كودكان، نوجواانن و زانن ابردار. -2

 هاى خمتلف بدن.ترميم و جانشني كردن سلوهلا و ابفت -3

غذيه صحيح يعىن خوردن و درايفت مقدار الزم مواد مغذى شامل  اند و تغذاها از مواد مغذى تشكيل شده
ابشند. در مورد امهيت و نقش غذا در سالمت ها، مواد معدىن و آب مىها، ويتامنيها، چرىبها، پروتئنيكربوهيدرات

سته است: ها و فساد آن نيز به آن دو وابانسان امام رضا )ع( فرمودند: صالح و سالمت بدن به خوراك و نوشيدىن
فإّن صالح البدن و قوامه يكون ابلطّعام و الّشراب و فساده يكون هبما فإّن أصلحتهما صلح البدن و إن أفسدهتما »

 (2«. )فسد البدن
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ها نقش پروتئني -2ها منابع عمده اتمني انرژى هستند. كربوهيدراهتا و چرىب  -1نقش مواد مغذى در بدن عبارتند از: 
هاى شيمياىي و اعمال حياتى بدن نقش دارند. برخى ها و مواد معدىن در تنظيم واكنشويتامني -3سازندگى دارند. 

آب سامل و فيرب )الياف گياهى( نيز از  -4دهند. ها را تشكيل مىاز مواد معدىن مثل كلسيم، اجزاى ساختماىن ابفت
 ابشند.مى مجله اجزاى يك رژمي غذاىي مناسب

شوند. اين نيازها اب توجه به شرايط اى انميده مىمقدار مناسب اين مواد مغذى كه براى سالمت الزمند نيازهاى تغذيه
جسمى، حميطى و فردى متفاوتند و براساس سن، جنس، شرايط فيزيولوژيك، اندازه بدن و ميزان فعاليت فرد تعيني 

ينان از اتمني نيازهاى غذاىي استفاده از پنج گروه اصلى غذاىي است كه اين  شوند. يكى از هبرتين راهها براى اطممى
هاى غذاىي شود در برانمه غذاىي روزانه از اين گروهشوند و توصيه مىها در هرم اي مثلث غذاىي گنجانده مىگروه

 (3استفاده شود .. )

 گروههاى اصلى غذاىي عبارتند از:



  -5گروه شري و لبنيات   -4ها گروه گوشت، حبوابت و جانشني  -3ها و ميوه گروه سبزى  -2گروه انن و غالت   -1
 گروه متفرقه

كنند كه داراى يك اندازه معني است، گروه اصل غذاىي را اب واحد بيان مى  5مقدار مورد نياز مواد غذاىي هريك از 
 گرم گوشت.  30مثال يك واحد شري يعىن يك ليوان شري، يك واحد گوشت يعىن 

 گروه انن و غالت:

، آهن و پروتئني بدن هستند و  Bهاى گروهها خصوصا ويتامنيكننده انرژى، انواع ويتامنياين گروه غذائى اتمني
ابالترين مقادير كربوهيدراهتا و فيرب را در خود دارند. اعضاى اين گروه شامل غالت )برنج، جو، گندم و ...(، انواع 

ابشند. هر واحد زميىن، خنودفرنگى ...( و بيسكوئيت مىاى )سيبهاى نشاستهانيا، سبزىها، ماكاروىن، الز انن، رشته
 سومگرم انواع انن، نصف ليوان ماكاروىن، نصف ليوان غالت، يك  30از مواد غذائى اين گروه، برابر است اب 
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كيلو كالرى انرژى   80گرم پروتئني، مقدار انچيزى چرىب و   3ات، گرم كربوهيدر   15ليوان برنج پخته كه حاوى 
واحد است. سبوس موجود در غالت   6 -11شده روزانه از اين گروه براى بزرگساالن ( ميزان توصيه4ابشند. )مى

تواند در كاهش احتمال خطر بيماريهاى قلىب، عروقى، پيشگريى از يبوست، كامل به دليل داشنت ميز غذائى مى
 ها و كاهش قند خون در افراد دايبىت مفيد واقع شود.اصالح عملكرد روده

توان به انن اشاره  به مهني دليل در انتخاب نوع ماده غذائى در اين گروه نياز به دقت بيشرتى است. در اين مورد مى
هاىي است كه رت از اننكرد كه بسته به ميزان سبوس موجود در آرد ارزش غذائى بيشرتى دارد مانند انن سنگك كه هب

كرد. دار( مصرف مىشوند. در روايت است كه پيامرب اسالم )ص( انن جو را الك نكرده )سبوساب آرد سفيد هتيه مى
(5) 

شود غالت مهراه اب بيشرت در سبوس اي پوسته غالت قرار دارند توصيه مى Bهاى گروهاز طرىف بدليل اينكه ويتامني
 پوسته )غالت كامل( مصرف شوند.

 طور معجزه بر حواريني انزل كنددر امهيت انن مهان بس كه چون عيسى از خداوند درخواست غذاى آمساىن كرد كه به
ماِء َتُكوُن لَنا ِعيداً ِْلَوَّلِنا َو آِخران َو آيًَة ِمْنَك َو اْرزُْقنا َو أَْنَت قاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ اللَُّهمَّ رَبَّنا أَْنزِْل عَ » َلْينا مائَِدًة ِمَن السَّ

( خداوند انن و ماهى برايشان فرو فرستاد چنانچه از امام ابقر )ع( نقل شده كه طعام مزبور چند 6) «َخرْيُ الرَّازِِقنيَ 
گويد كه ها )گندم و جو و ...( سخن مىرآن در سوره يس اب حلىن در مورد دانه(. ق7قرص انن و چند ماهى بود )

 رساند بيشرتين )و نيز هبرتين( تغذيه انسان از مواد گياهى است:مى



ْران ِفيها َو آيٌَة هَلُُم اْْلَْرُض اْلَمْيَتُة َأْحَيْيناها َو َأْخَرْجنا ِمْنها َحبًّا َفِمْنُه ََيُْكُلوَن َو َجَعْلنا ِفيها جَ » يٍل َو أَْعناٍب َو َفجَّ نَّاٍت ِمْن خنَِ
هاىي از آن خارج ساختيم، كه مردم از (: زمني مرده براى آهنا آيىت است، ما آن را زنده كردمي، و دانه8) «ِمَن اْلُعُيونِ 

 .هاىي از آن بريون فرستادميخورند. و در آن ابغهاىي از خنلها و انگورها قرار دادمي و چشمهآن مى
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كند كه آيد اين نكته را بيان مىاب مقدم داشنت" منه" بر" َيكلون" كه معموال براى حصر مى " َفِمْنُه ََيُْكُلوَن"در مجله
 د!دهكه گوىي متام غذاى انسان را تشكيل مىچنانبيشرتين )و نيز هبرتين( تغذيه انسان از مواد گياهى است آن

 كرد:( و دعا مى9« )خري طعامكم اخلبز.»رسول خدا )ص( نيز انن را هبرتين غذاى انسان انميد: 

خداوندا انن «: »اللهم ابرك لنا ِف اخلبز و ال تفرق بيننا و بينه" فلو ال اخلبز ما صلينا و ال صمنا و ال أدينا فرض اّلّل.»
( و امام 10« )دن مناز و گرفنت روزه و اجنام واجبات اهلى را ندارمي.را از ما مگري زيرا اگر انن نباشد ما قدرت بر خوان

 (11«. )إمنا بىن اجلسد على اخلبز»صادق )ع( قوام و بقاى بدن را به انن دانست: 

 هاگروه ميوه

 ، فيرب و پتاسيم ابيد در رژمي غذائى روزانه گنجانده شوند. A، ويتامني Cاين گروه به دليل داشنت ويتامني

ابشد كه هبرت است از اين مقدار يك واحد از واحد مى 4 -2شده روزانه از اين گروه براى بزرگساالن زان توصيهمي
 فرنگى، كيوى( مصرف شود.)مانند مركبات، توت Cمنابع غىن ويتامني

ليموشريين و نصف هر واحد از مواد غذائى اين گروه برابر است اب يك عدد ميوه متوسط پرتقال، سيب، هلو، موز، 
ها ليوان آب ميوه. اين گروه به دليل داشنت ويتامني 3 /4عدد گيالس و نصف ات  12عدد،  15ليوان حبه انگور اي 

ابشند ها و سالمت پوست و چشم ضرورى مىو مواد معدىن براى مقاومت بدن در برابر بيماريها و ترميم اي هببود زخم
 ها استفاده كنيم.ها و نه از آب آنود ميوهو بدليل داشنت فيرب هبرت است از خ

َو » ( و قبل از گوشت ايد كرده:12قرآن كرمي در آايت فراواىن بر مصرف ميوه أتكيد و از ميوه را بعد از انن )
كه از آن   (14( و نيز ميوه را قبل از غذاهاى پختىن ذكر كرده است )13) «أَْمَدْدانُهْم ِبفاِكَهٍة َو حلٍَْم ممَّا َيْشَتُهونَ 

شود. قرآن برترى انن بر ميوه و نيز برترى غذاهاى طبيعى چون ميوه بر غذاهاى پختىن چون گوشت و ... برداشت مى
 بر مصرف سه ميوه خرما، انگور و زيتون
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 «َشَجَرٍة ُمبارََكٍة زَيْ ُتونٍَة.» د كرده است:عنوان شجره مباركه )درخت پر بركت( ايعنايت ويژه دارد و از درخت زيتون به
(15) 

اند ها صرف كردهغذاشناسان و دانشمندان بزرگى كه ساليان دراز از عمر خود را در راه مطالعه خواص گوانگون ميوه
( قند 16اى است كه براى بدن انسان از نظر غذاىي به اندازه اين سه ميوه، مفيد و مؤثر ابشد. )معتقدند كمرت ميوه

فراواىن كه در خرما وجود دارد از ساملرتين قندها است كه حىت در بسيارى از موارد مبتالاين به بيمارى قند نيز 
توانند براحىت از آن استفاده كنند. اب پيشرفت دانش پزشكى و غذاشناسى امهيت داروىي" خرما" نيز به ثبوت رسيده مى

ام استخواهنا است وجود دارد و نيز فسفر وجود دارد كه از عناصر است. در خرما كلسيم كه عامل اصلى استحك
افزايد. و نيز پتاسيم موجود است  دهنده مغز و مانع ضعف اعصاب و خستگى است، و قوه بيناىي را مىاصلى تشكيل

پرارزش  ها و ابفتهاى بدن بسياردانند، و وجود آن براى ماهيچهكه فقدان آن را در بدن علت حقيقى زخم معده مى
اند كه آن را به صورت يك منبع غذاىي است. دانشمندان در خرما سيزده ماده حياتى و پنج نوع ويتامني كشف كرده

 (17غىن و بسيار پرارزش درآورده است. )

شود، از على )ع( نقل شده كه فرمود: به مهني دليل در رواايت اسالمى نيز روى اين ماده غذاىي أتكيد فراوان ديده مى
شده كه در بسيارى از ( و نيز روايت18خرما خبور كه شفاى بيماريها است" )« كل التمر فان فيه شفاء من االدواء»

اى كه در آن خرما نيست خوانيم:" خانهداد. و در روايت ديگر مىاوقات، غذاى على )ع( را انن و خرما تشكيل مى
 (.19اند"! )اهل آن خانه در واقع گرسنه

مرمي آمده است كه خداوند مرمي را در آن بياابن كه فاقد وسيله بود هنگامى كه عيسى را به دنيا آورده  در آايت سوره
ذِْع النَّْخَلِة ُتساِقْط َعَلْيِك ُرطَباً َجِنيًّا َفُكِلي َو اْشَريب َو قَ ّرِي َعْيناً » بود از رطب اتزه روزى داد: ى و تنه «َو ُهّزِي ِإلَْيِك جِبِ

« ى چيده فرو ريزد. پس خبور و بياشام و ديده روشن دار.ا به سوى خود تكان بده ات بر تو رطب اتزهدرخت خرما ر 
 اى است به( و اين اشاره20)
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آيه آمده اينكه يكى از هبرتين غذاها براى مادرى كه فرزند به دنيا آورده رطب اتزه است، و حىت در رواايتى كه ذيل 
 (21خوانيم هبرتين دارو براى چنني زانن مهني ميوه است. )مى

توان گفت، يك داروخانه طبيعى و اما در مورد" انگور" به گفته دانشمندان غذاشناس بقدرى عوامل مؤثر دارد كه مى
شود. سوب مىاست. عالوه بر اين انگور از نظر خواص، بسيار نزديك به شري مادر است، يعىن يك غذاى كامل حم

كند، و عالوه بر اين ضد سم است، براى تصفيه خون، دفع انگور دو برابر گوشت، در بدن حرارت اجياد مى
كند، نشاط آفرين و رماتيسم، نقرس، و زايدى اوره خون، اثر درماىن مسلمى دارد، انگور معده و روده را اليروىب مى

 خبشد.و ويتامينهاى خمتلف موجود در آن به انسان نريو و توان مىكننده اندوه است، اعصاب را تقويت كرده، برطرف



اى دارد و حىت عامل مؤثرى براى كشى قابل مالحظهانگور عالوه بر اينكه غذاى بسيار پرارزشى است قدرت ميكرب
 خري»( در حديثى از پيامرب )ص( آمده است كه انگور هبرتين ميوه است: 22مبارزه اب بيمارى سرطان است. )

 (23«. )فاكهتكم العنب.

شهاب بن عبد ربّه از امام صادق )ع( سؤال كرد: حّق زن بر مهسرش چيست؟ فرمود: ابيد غذاى او را أتمني كند ...  
هاى مورد استفاده عموم ازاين ... و از ميوهابر، نه بيشابر، يعىن هر ماه دهگفت: گوشت؟ فرمود: هر سه روز يك

 (24رد. )ابيد براى انخنوران خود خب

 ها:گروه سبزى

، فوالت و پتاسيم از امهيت زايدى برخوردار است. هبرت  C، ويتامني Aها به علت داشنت فيرب، ويتامنيگروه سبزى
ها توان از انواع جوانهها را بصورت خام مصرف كرد. مهچنني مىها و مواد معدىن، سبزىاست به منظور حفظ ويتامني

هستند   Eها سرشار از ويتامنيمثل جوانه گندم و جوانه ماش به تنهائى اي مهراه اب ساالد و سوپ استفاده كرد. جوانه
هاى قلىب و عروقى نقش مفيدى دارد. مصرف اين گروه مهراه اب غذا به دليل كه در پيشگريى از سرطان و انراحىت

ها منبع گردد. سبزىخوىن و فقر آهن مى، ميزان جذب آهن را افزايش داده و ابعث كاهش ميزان كم Cداشنت ويتامني
 ستند كه نقش كليدى در متابوليسم مهوسيتئني به عهده دارند. كمبود اينه B 6غىن از فوالت و پرييدوكسني )ويتامني)
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شود. ها موجب افزايش مهوسيتئني و درنتيجه افزايش خطر سكته قلىب، سكته مغزى، عوارض قلىب عروقى مىويتامني
ابشد كه هبرت است يك واحد آن از منابع غىن واحد مى 5ات  3شده روزانه از اين گروه براى بزرگساالن ميزان توصيه

 )مانند جعفرى، كدو حلوائى، هويج( اتمني شود. Aويتامني

هر واحد از مواد غذائى اين گروه برابر است اب نصف ليوان سبزى پخته، يك ليوان سبزى خام، يك ليوان سبزى خام 
 فرنگى.دار، يك عدد گوجهبرگ

ها رعايت هاى انگلى و ابكرتايئى ابيد نكات هبداشىت را در شستشو و مصرف سبزىد آلودگىبه دليل احتمال وجو 
 منود.

 ها سفارش شده است. قرآن كرمي اّب )سبزى( را خوراك انسان و حيوان دانستهدر منابع اسالمى نيز بر مصرف سبزى
( و از سري 25) «خَنْاًل َو َحداِئَق ُغْلباً َو فاِكَهًة َو أابًّ َمتاعاً َلُكْم َو ِْلَْنعاِمُكمْ  فَأَنْ َبْتنا ِفيها َحبًّا َو ِعَنباً َو َقْضباً َو زَيْ ُتوانً وَ »

 (26) «.ِمْن بَ ْقِلها َو ِقثَّائِها َو ُفوِمها َو َعَدِسها َو َبَصِلها» و پياز و بقل )سبزى( سخن به ميان آورده است:



آوردند مهراه اب سبزى دادند. براى امام على )ع( هرگاه غذا مىائمه معصومني )ع( نيز به مصرف سبزى امهيت مى
( امام صادق )ع( زينت سفره را در وجود سبزى 28داشت. )( و قارچ را زايد دوست مى27خوردن بود )

(: به 30« )إذا دخلتم بلدا فكلوا من بقله و بصله يطرد عنكم داءه»فرمود: ( رسول خدا )ص( مى29دانست. )مى
كه وارد شديد از سبزى و پياز آن مصرف كنيد ات بيمارى آجنا به مشا سرايت نكند. امام رضا )ع( و امام   هر منطقه

 (31شدند. )اى كه در آن سبزى نبود حاضر منىهادى )ع( بر سفره

 Aو ويتامني Bهاى گروهترين منبع اتمني كلسيم، فسفر، پروتئني و انواع ويتامنيگروه شري و لبنيات: اين گروه مهم
هاى لبىن مثل شري، ماست و پنري، خبش اصلى نياز ابشند. اب اينكه بسيارى از مواد غذائى كلسيم دارند اما فرآوردهمى

شده روزانه از اين گروه مواد غذائى براى بزرگساالن به كلسيم قابل جذب در رژمي غذاىي روزانه ما هستند. ميزان توصيه
 الت لبىن عالوه بر پيشگريى از پوكى استخوان و اجيادواحد است. مصرف حمصو  4 -2
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هاى قلىب عروقى مؤثر تراكم ابالى استخواىن، در تقويت سيستم اميىن، كاهش سرطان كولون و كاهش خطر بيمارى
ايد. هبرت است به جاى مناست كه به جذب كلسيم در روده كوچك كمك مى Dابشند. شري حاوى ويتامنيمى

هاى گازدار، شري اي دوغ مصرف شود. از طرىف هبرت است جهت پيشگريى از اضافه وزن و چاقى از انواع شري نوشابه
و لبنيات كم چرب استفاده كرد. هر واحد از مواد غذائى اين گروه برابر است اب يك ليوان شري، يك ليوان ماست، دو 

 صف ليوان بستىن.ليوان دوغ، نصف ليوان كشك، ن

َو ِإنَّ َلُكْم ِِف اْْلَْنعاِم » داند:هاى اهلى بر بندگان مىقرآن كرمي بر مصرف لبنيات أتكيد دارد و آن را يكى از نعمت
ن عربتى است، مشا را از و براى مشا در چهاراپاي «َلِعرْبًَة ُنْسِقيُكْم ممَّا ِف بُُطوهِنا َو َلُكْم ِفيها َمناِفُع َكِثريٌَة َو ِمْنها أَتُْكُلونَ 

 (32« )خوريد.كنيم و براى مشا در آهنا منافع فراواىن است و از گوشت آهنا مىشري آهنا سرياب مى

هاى پيشرفته در كالم معصومني )ع( شري سبب رويش گوشت و تقويت بدن و زور ابزو و عاملى در هببودى زخم
 (33مشرده شده است. )

 B 21هاىكننده پروتئني، آهن، روى، منيزيوم، فسفر و ويتامنيذائى اين گروه اتمنيگروه گوشت و حبوابت: مواد غ
هاى ارزمشند كه حاوى اسيدهاى آمينه ضرورى براى بدن نظري هيستيدين، ها، غىن از پروتئنيابشد. گوشتمى B 6و

ت دارا بودن اسيدهاى چرب اشباع ابشند. اما به علايزولوسني و ... و مهچنني اسيدهاى چرىب نظري اسيد لينولئيك مى
ها جذب مثل ميوه Cتوان اب مصرف مواد غذائى حاول ويتامنيشود. مىو كلسرتول، مصرف متعادل آن توصيه مى

هاى قرمز به دليل داشنت چرىب و سدمي ابال آهن موجود در اين گروه را افزايش داد. مصرف زايد و مداوم گوشت
جهت امام رضا )ع( از خوردن گوشت چرب و نيز مصرف زايد گوشت منع كرد: ( به مهني 34شود. )توصيه منى

توان از  ( براى پرهيز از مصرف چرىب زايد مى35« )هني فيه عن الّتعب و أكل الّلحم دامسا و اْلكثار منه.»



چرب  ابر ماهى در هفته به دليل داشنت اسيدهاى 3ات  2چرب، مرغ و ماهى استفاده منود. مصرف هاى كمگوشت
 شود.( توصيه مى3مفيد )امگا 
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شده، خوردن ماهى بقدرى در اسالم مهم است كه در حال احرام حج كه شكار و مصرف حيواانت صحراىي حترمي
يَّارَِة َو ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َو َطعاُمهُ » ها حالل است:صيد حيواانت درايىي )ماهى( و مصرف آن  َمتاعاً َلُكْم َو لِلسَّ

( از اينكه قرآن خوردن از صيدهاى صحراىي را در حال احرام جايز 36) «.ُحّرَِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلرَبِّ ما ُدْمُتْم ُحُرماً 
( 37توان برترى خوراك ماهى را بر غذاهاى گوشىت ديگر برداشت كرد. )ندانسته وىل ماهى را حالل مشرده است مى

ها را نقل كرده شده و رواايت فراواىن در اين زمينه موجود است كه طربسى آندر اسالم به مصرف پرندگان توصيه
 (38است. )

دانند، و از طرف ها روش خمتلفى دارند، از يك طرف پريوان بودا هيچ حيواىن را حالل منىها در مصرف گوشتانسان
ىت ابك ندارند. وىل اسالم راهى ميانه را رفته، از بني گوشتها هر گوشىت كه ها از خوردن هيچ گوشديگر بعضى از غرىب

حالل كرده است. قرآن « طيبات»داند، در حتت عنوان كلى طبيعت معتدل انساهنا آن را اپكيزه و مطبوع مى
 (: چيزهاى اپكيزه بر مشا حالل شده است.39) " ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِّباُت"*فرمايد:مى

م از اين حكم آن بوده كه بشر برطبق فطرت زندگى كند، چون بشر به خوردن گوشت برطبق فطرت خود هدف اسال
عالقمند است، و نيز فطرات براى فكر صحيح و طبع مستقيم كه از جتويز هر چيزى كه نوعا ضرر دارد، و اي مورد 

نچه قرآن به آن تصريح كرده است. ورزد، احرتام قائل است. اسالم دين فطرت است چنانفرت طبع است امتناع مى
(40) 

عنوان پذيرد لذا در موارد خمتلفى از گوشت بهخوارى صرف را منىقرآن اصل مصرف گوشت را پذيرفته است و خام
َو ما َيْسَتِوي اْلَبْحراِن هذا » گويد:هاى خداوند به انسان ايد كرده است؛ مثال در مورد گوشت ماهى مىيكى از نعمت

دو دراي يكسان  «راٌت سائٌِغ َشرابُُه َو هذا ِمْلٌح ُأجاٌج َو ِمْن ُكلٍّ أَتُْكُلوَن حلَْماً َطرايًّ .. .. َو َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن.َعْذٌب فُ 
نيستند: اين يكى شريين، لطيف )و( نوشيدنش گواراست، و آن يكى، شور و تلخ است، وىل مشا از هر دو گوشت 

 (41ابشيد." ) خوريد شايد شكرگزاراتزه مى
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خوارى و حترمي گوشت، مورد قبول اسالم نيست و در تغذيه ابيد به سراغ گوشت شود كه خاماز اين آيه استفاده مى
 (42اتزه رفت. )



گوشت   شود. مهچنني خملوطى از حبوابت واز طرف ديگر مصرف حبوابت به دليل داشنت فيرب ابال توصيه مى
گريد. استفاده از  كننده پروتئني مورد نياز ابشد. سواي به دليل داشنت پروتئني ابال در اين گروه قرار مىتواند اتمنيمى

شود. استفاده زايد و مداوم از كنجاله سواي به تنهائى كنجاله سواي خصوصا مهراه اب مقدارى گوشت توصيه مى
 خوىن شود.تواند منجر به كممى

شود لكا يك منبع غىن از پروتئني اب كيفيت خوب و ارزان قيمت است و به دليل اينكه اب استخوان خورده مىماهى كي
( هر 43ابشد. )واحد مى 3 -2شده روزانه گروه گوشت و حبوابت آيد. ميزان توصيهمشار مىمنبع خوىب از كلسيم به

مرغ و نصف ليوان حبوابت پخته برابر ك عدد ختمگرم گوشت قرمز، سينه، دل و جگر، ي  30واحد از اين گروه اب 
 است.

ها و مواد قندى مثل ها، كره، خامه، سرشري، مغزها و انواع شرييىنها مانند روغنگروه متفرقه: اين گروه شامل چرىب
ئى ابشد. برخالف پنج گروه اصلى غذائى كه ابيد در برانمه غذاهاى گازدار مىمراب، شربت، قند و شكر و نوشابه

شود افراد بزرگسال از اين گروه غذاىي كمرت استفاده كنند. كودكان سنني مدرسه و روزانه مصرف شوند توصيه مى
ها و مغزها كه انرژى ابالىي دارند در حد توانند از چرىبنوجواانن كه به دليل رشد به انرژى بيشرتى نياز دارند مى

 اعتدال استفاده منايند.

كرد وىل شرييىن  است كه امام رضا )ع( بر مصرف سري و گوشت پرندگان و ميوه سفارش مى در رواايت اسالمى آمده
هاى طبيعى چون عسل و خرما أتكيد شده ( در اسالم از ميان انواع شرييىن نيز بر شرييىن44منود. )كم مصرف مى

شكر سازند( هنى كرد. ( امام عسكرى )ع( يكى از اصحابش را از از مصرف كعك )انىن كه از روغن و 45است. )
(46) 

 گريى:نتيجه

توان سالمت خود را تضمني  الگوى صحيح غذائى اي تغذيه صحيح اصول ساده اما مهمى دارد كه اب رعايت آهنا مى
 كرد. اين اصول عبارتند:
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 اصل تنوع )استفاده از انواع غذاها(: -1

ع و خمتلف يكى از اصول اساسى تغذيه صحيح است. از آجنا كه هر غذا خواص خاص خود استفاده از غذاهاى متنو 
كننده تواند اتمنيتواند يكسرى از نيازهاى غذائى روزانه شخص را برآورد كند، مصرف انواع غذاها مىرا داراست و مى

مشتمل بر انن و گوشت و خرما متامى نيازهاى غذائى ابشد. رسول خدا غذاى فاضل و ارزمشند را غذاىي دانست كه 
( امام صادق 47«. )اي علي اصنع ْلهلك طعاما فاضال مث قال من عندان اللحم و اخلبز و عليك التمر»)ميوه( ابشد. 



روى دو چيزى است كه مايه تباهى مال شود و به بدن آسيب برساند. از ايشان سؤال فرمود: اسراف و زايده« ع»
كه تواانىي بر خوردن چيزهاىي غري آن ندگى چيست؟ فرمود: خوردن انن و منك درحاىلگريى در ز شد: پس خبل و تنگ

روى چيست؟ فرمود: انن و گوشت و شري و سركه و روغن، زماىن اين يك و زماىن آن يك دارى. گفته شد: پس ميانه
(48.) 

 مجله اخري امام به تعدد و تنوع غذاىي اشاره دارد.

 ناسب غذاها(:اصل تعادل )مصرف مقدار م -2

ابيست تعادل در مصرف را نيز رعايت منود يعىن از يك نوع غذا به مقدار زايد و غذاهاى عالوه بر تنوع غذائى مى
تواند الگوى غلط ديگر به مقدار بسيار كم استفاده نكرد. )بعنوان مثال مصرف زايد گوشت و مصرف كم انن مى

شده كه گوشت مصرف شود و وجه ويژه شده است. از يكسو سفارشغذاىي ابشد.( در منابع اسالمى به اين نكته ت
عن أمري املؤمنني )ع( قال عليكم ابلّلحم فإنّه ينبت الّلحم و من ترك الّلحم أربعني »ترك آن از چهل روز بيشرت نشود 

اّلّل قال رسول »شده كه در متام چهل روز گوشت مصرف نكنيم. ( و از سوى ديگر سفارش49« )يوما ساء خلقه.
شكم خود را گورستان »كرد: ( امام على )ع( سفارش مى50« ))ص(: من أكل اللحم أربعني صباحا قسا قلبه.

ُكُلوا َو اْشَربُوا َو » ( و در يك كالم شعار اسالم چنني است:51يعىن زايد گوشت مصرف نكنيد. )« حيواانت نكنيد
 روى و اسراف نكنيد.ف( زايده(: خبوريد و بياشاميد، وىل )در مصر 52) «ال ُتْسرُِفوا
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هاى غذائى: الگوى غذائى صحيح است كه در عني رعايت تنوع و تعادل، غذاهاى روزانه در چند تعداد وعده -3
( هاى غذائى بسته به سن و شرايط فيزيولوژيك شخص )مثل بيمارىوعده غذائى تقسيم شده ابشد. تعداد وعده

وعده  3 -2متفاوت است. براى مثال هبرتين تعداد وعده غذائى براى يك بزرگسال سامل، سه وعده غذائى اصلى و 
 ميان وعده است.

 شود ات جذب هبرت و بيشرتى از مواد مغذى موجود در آن صورت پذيرد.هاى غذائى، موجب مىتقسيم غذا در وعده

 ماخذ:

 1373اى كشور، اى و صنايع تغذيهرژمي درماىن، هتران، انستيتو حتقيقات تغذيهاجنمن تغذيه ايران، راهنماى  -(1) )
 .(2ش، ص 

 .(316، ص 59ق، ج  1403جملسى، عالمه حممد ابقر، حبار االنوار، چاپ دوم، مؤسسه الوفاء، بريوت،  -(2) )



( (3)- 

Kathleen mahan, sylvia escott- stump, krauses food and nutrition therapy, 
21 e, 8002, page 972 

گروه مؤلفان اجنمن تغذيه ايران زير نظر فريبا شيخ، راهنماى رژمي درماىن، هتران، نشر ساملى، چاپ دوم،   -(4( ) )
 .(412ش، ص  1382

ش،  1374طباطبائى، تفسري امليزان، ترمجه حممد ابقر موسوى مهداىن، انتشارات اسالمى، قم، چاپ پنجم،  -(5) )
 .(469، ص 6ج 

 .(114سوره مائده،  -(6) )

، ص 5ش، ج  1374مكارم شريازى، انصر، تفسري منونه، دار الكتب اْلسالميه، هتران، چاپ اول،  -(7) )
130). 

 .(35 -33قرآن جميد، سوره يس، آايت  -(8) )

، صص 11ش، ج  1374مكارم شريازى، انصر، تفسري منونه، دار الكتب اْلسالميه، هتران، چاپ اول،  -(9) )
172- 176). 

؛ رى 154ش، ص  1370طربسى، حسن، مكارم اْلخالق، چاپ چهارم، انتشارات شريف رضى، قم،  -(10) )
شهرى، حممد، موسوعة اْلحاديث الطبية، حتقيق مركز حبوث دار احلديث، چاپ اول، انتشارات دار احلديث، قم، 

 .(557، ص 2ش ج  1383 -ق 1425

ق/  1418ى، على، مستدرك سفينة البحار، انتشارات اسالمى جامعه مدرسني، قم، منازى شاهرود -(11) )
 .(13، ص 3ش، ج  1377
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 .(11قرآن جميد، سوره حنل، آيه  -(12) )

 .(22قرآن جميد، سوره طور، آيه  -(13) )

 .(35 -33قرآن جميد، سوره يس، آايت  -(14) )



 .(35آن جميد، سوره نور، آيه قر  -(15) )

، ص 11ش، ج  1374مكارم شريازى، انصر، تفسري منونه، دار الكتب اْلسالميه، هتران، چاپ اول،  -(16) )
173). 

، 7، ج 1349نژاد، سيد رضا، اولني دانشگاه و آخرين پيامرب، انتشارات كتابفروشى اسالميه، هتران، اپك -(17) )
 .(65ص 

، ص 11ش، ج  1374شريازى، انصر، تفسري منونه، دار الكتب اْلسالمية، هتران، چاپ اول، مكارم  -(18) )
174). 

 مكارم، مهان منبع.( -(19) )

 .(26 -25قرآن جميد، سوره مرمي، آايت  -(20) )

، ص 1ه ق، ج  1418قمى، عباس: سفينة البحار، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوى، مشهد،  -(21) )
125). 

، 7، ج 1349نژاد، سيد رضا، اولني دانشگاه و آخرين پيامرب، انتشارات كتابفروشى اسالميه، هتران، اپك -(22) )
 .(142و  101صص 

، صص 11ش، ج  1374مكارم شريازى، انصر، تفسري منونه، دار الكتب اْلسالمية، هتران، چاپ اول،  -(23) )
172- 176). 

، ص 6ش، ج  1380ترمجه امحد آرام، دفرت نشر فرهنگ اسالمى، هتران، حكيمى، حممد رضا، احلياة،  -(24) )
207). 

 .(31 -27قرآن جميد، سوره عبس، آايت  -(25) )

 .(61قرآن جميد، سوره بقره، آيه  -(26) )

، ص 63ق، ج  1403جملسى، عالمه حممد ابقر، حبار االنوار، چاپ دوم، مؤسسه الوفاء، بريوت،  -(27) )
200). 

 .(232جملسى، مهان، ص  -(28) )



 .(200جملسى، مهان، ص  -(29) )

، ص 6ش، ج  1380حكيمى، حممد رضا، احلياة، ترمجه امحد آرام، دفرت نشر فرهنگ اسالمى، هتران،  -(30) )
209). 
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، ص 63ق، ج  1403بريوت،  جملسى، عالمه حممد ابقر، حبار االنوار، چاپ دوم، مؤسسه الوفاء، -(31) )
 .(176ش، ص  1370؛ طربسى، حسن، مكارم اْلخالق، چاپ چهارم، انتشارات شريف رضى، قم، 200

 .(68قرآن جميد، سوره حنل، آيه  -(32) )

، ص 59ق، ج  1403جملسى، عالمه حممد ابقر، حبار االنوار، چاپ دوم، مؤسسه الوفاء، بريوت،  -(33) )
282). 

رتمجان انتشارات تيمورزاده، چهل مبحث برگزيده از اصول طب داخلى هاريسون، هتران، نشر گروه م  -(34) )
 .(533، ص 226ش، فصل  1385نشر طيب، هبار  -تيمورزاده

، ص 59ق، ج  1403جملسى، عالمه حممد ابقر، حبار االنوار، چاپ دوم، مؤسسه الوفاء، بريوت،  -(35) )
312). 

 (.96سوره مائده، آيه  -(36) )

، ص 5ش، ج  1374مكارم شريازى، انصر، تفسري منونه، دار الكتب اْلسالمية، هتران، چاپ اول،  -(37) )
87). 

 -160ش، ص  1370(. طربسى، حسن، مكارم اْلخالق، چاپ چهارم، انتشارات شريف رضى، قم، 38) )
161). 

 .(5و  4هاى سوره مائده، آيه -(39) )

، ص 5ش، ج  1374ن، ترمجه حممد ابقر موسوى مهداىن، انتشارات اسالمى، قم، عالمه طباطبائى، امليزا -(40) )
294- 300). 

 .(12قرآن جميد، سوره فاطر، آيه  -(41) )



، 9ش، ج  1383قرائىت، حمسن، تفسري نور، نشر مركز فرهنگى درسهاىي از قرآن، هتران، چاپ ايزدهم،  -(42) )
 .(483ص 

ش، ص  1382ايران، راهنماى رژمي درماىن، هتران، نشر ساملى، چاپ دوم،  گروه مؤلفان اجنمن تغذيه  -(43) )
67). 

، ص 59ق، ج  1403جملسى، عالمه حممد ابقر، حبار االنوار، چاپ دوم، مؤسسه الوفاء، بريوت،  -(44) )
314). 

 .(281جملسى، مهان، منبع، ص  -(45) )

 1417اهلدى، قم، مؤسسه آل البيت )ع( ْلحياء الرتاث، طربسى، فضل بن احلسن، إعالم الورى ِبعالم  -(46) )
 .(373ق، ص 

 .(95، ص 43ق، ج  1403جملسى، عالمه حممد ابقر، حبار االنوار، چاپ دوم، مؤسسه الوفاء، بريوت،  -(47) )
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، ص 6ش، ج  1380فرهنگ اسالمى، هتران، حكيمى، حممد رضا، احلياة، ترمجه امحد آرام، دفرت نشر  -(48) )
206) 

 .(58، ص 63ق، ج  1403جملسى، عالمه حممد ابقر، حبار االنوار، چاپ دوم، مؤسسه الوفاء، بريوت،  -(49) )

 .(294، ص 59و ج  58، ص 63عالمه جملسى، مهان منبع، ج  -(50) )

، ص 8ش، ج  1336ت كتابفروشى علمى، هتران، كاشاىن، مال فتح اّلّل، تفسري منهج الصادقني، انتشارا  -(51) )
، ص 1ات، ج ؛ كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء، دفرت تبليغات اسالمى حوزه قم، قم، چاپ اول، ىب322
117). 

 .(31قرآن جميد، سوره اعراف، آيه  -(52) )

 كتابنامه:

 ش. 1373اى كشور، اى و صنايع تغذيهذيهاجنمن تغذيه ايران، راهنماى رژمي درماىن، هتران، انستيتو حتقيقات تغ -1

 .1349نژاد، سيد رضا، اولني دانشگاه و آخرين پيامرب، نشر كتابفروشى اسالميه، هتران، اپك -2



 ش. 1380حكيمى، حممد رضا و ...، احلياة، ترمجه امحد آرام، دفرت نشر فرهنگ اسالمى، هتران،  -3

حتقيق مركز حبوث دار احلديث، چاپ اول، انتشارات دار احلديث،  رى شهرى، حممد، موسوعة اْلحاديث الطبية، -4
 ش. 1383 -ق 1425قم، 

 ش. 1370طربسى، حسن، مكارم اْلخالق، چاپ چهارم، انتشارات شريف رضى، قم،  -5

 ق. 1417طربسى، فضل بن احلسن، إعالم الورى ِبعالم اهلدى، قم، مؤسسه آل البيت )ع( ْلحياء الرتاث، 

 1374طبائى، تفسري امليزان، ترمجه حممد ابقر موسوى مهداىن، انتشارات اسالمى، قم، چاپ پنجم، عالمه طبا -6
 ش.
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 ش. 1383قرائىت، حمسن، تفسري نور، نشر مركز فرهنگى درسهاىي از قرآن، هتران، چاپ ايزدهم،  -7

لبحوث اْلسالمية، چاپ اول، نشر آستان قدس رضوى، مشهد، قمى، عباس: سفينة البحار، حتقيق جممع ا -8
 ه ق. 1418

 ش. 1336كاشاىن، مال فتح اّلّل، تفسري منهج الصادقني، نشر كتابفروشى علمى، هتران،   -9

 ات.كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء، دفرت تبليغات اسالمى حوزه قم، قم، چاپ اول، ىب  -10

 1382ايران زير نظر فريبا شيخ، راهنماى رژمي درماىن، هتران، نشر ساملى، چاپ دوم، گروه مؤلفان اجنمن تغذيه   -11
 ش.

 -گروه مرتمجان انتشارات تيمورزاده، چهل مبحث برگزيده از اصول طب داخلى هاريسون، هتران، نشر تيمورزاده  -12
 ش. 1385نشر طيب، هبار 

 ق. 1403مؤسسه الوفاء، بريوت، جملسى، عالمه حممد ابقر، حبار االنوار، چاپ دوم،  -13

 ش. 1374مكارم شريازى، انصر، تفسري منونه، دار الكتب اْلسالميه، هتران، چاپ اول،  -14

 1377ق/  1418منازى شاهرودى، على، مستدرك سفينة البحار، انتشارات اسالمى جامعه مدرسني، قم،  -15
 ش.
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 آب از ديدگاه آايت و رواايتارزش و امهيت 

 ، بيتا فريدوىن1263زهرا معصومى

 چكيده

خداوند در قرآن آب را يكى از نعمتهاى اهلى برمشرده است و آن را ابعث زندگى و شادكامى انسان قرار داده 
براى مشا مهد فرمايد: مهان خداوندى كه زمني را كند و مىروى اين مطلب أتكيد مى 53كه در سوره طه آيه طورىبه

آسايش قرار داد و راههائى در آن اجياد كرد و از آمسان آىب فرستاد و ما به وسيله اين آب انواع گوانگون از گياهان 
ابر در قرآن كرمي به كار رفته است. آب عالوه بر خاصيت  66از خاك تريه برآوردمي! كلمه ماء  1264خمتلف
َو أَنْ َزْلنا » فرمايد:مى 48راست. خداوند متعال در سوره فرقان آيه كنندگى را نيز داخبشى، خاصيت مهم اپكحيات

ماِء ماًء َطُهوراً  فرمايد: به آاثر كند و مىعنوان رمحت اهلى ايد مىاز ابران به 50خداوند در سوره روم آيه  «ِمَن السَّ
فرمايد: او  مى 10حنل آيه مهچنني در سوره  1265كند.رمحت اهلى بنگر كه چگونه زمني را بعد از مردنش زنده مى

و از اين ديدگاه نقش آب بعنوان شراب و  1266كسى است كه از آمسان آىب فرستاد كه شرب مشا از آن است.
( 99)انعام/  1267منايد.گردد. و آايت ديگرى آب را واسطه روئيدن نبااتت از زمني معرىف مىنوشيدىن معرىف مى

در طب الرضا )ع( آمده است كه هركه خبواهد  1268كنند.ايد مى هارسول اكرم )ص( از آب بعنوان سرور نوشابه
 اش او را آزار ندهد ميان غذا آب ننوشد. اماممعده

______________________________ 
(1.)Email :zahramid 1002 @yahoo .com  

ماِء مَزَل مِ  أَن ْ وَ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َمْهداً َو َسَلَك َلُكْم ِفيها ُسُباًل » (.2) ِمْن نَباٍت  اًء فََأْخَرْجنا بِِه أَْزواجاً َن السَّ
 .«َشىتَّ 

 «.اْوهتِ آاثِر َرمْحَِت اّللَِّ َكْيَف ُُيِْي اْْلَْرَض بَ ْعَد مَ  فَاْنظُْر ِإىل» (.3)

ماِء ماًء َلُكْم ِمْنُه َشرابٌ » (.4)  «.ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السَّ

                                                           
1263  (1.):zahramid 1002 @yahoo .comEmail   
1264  (2.)\i « ْواجاً ِمْن َنباٍت َشتَّىالَِّذي َجعََل لَُكُم اْْلَْرَض َمْهداً َو َسلََك لَُكْم فِيها ُسباًُل َو أَْنَزَل ِمَن السَّماِء ماًء فَأَْخَرْجنا بِِه أَز»\E. 
1265  (3.)\i «َكْيَف يُْحيِ  فَاْنُظْر ِإلى ِ  E\«.اْْلَْرَض بَْعدَ َمْوتِها آثاِر َرْحَمِت اّللَّ
1266  (4.)\i « ٌُهَو الَِّذي أَْنَزَل ِمَن السَّماِء ماًء لَُكْم ِمْنهُ َشراب.»\E 
1267  (5.)\i « ْءٍ َو ُهَو الَِّذي أَْنَزَل ِمَن السَّماِء ماًء فَأَْخَرْجنا بِِه نَباَت ُكل ِ َشي.»\E 
 (. سيد االشربه في الدنيا و االخره الماء.6)  1268



ماِء ماًء فََأْخَرْجنا ِبِه نَباَت كُ » (.5)  «.ءٍ يْ شَ لِّ َو ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السَّ

 (. سيد االشربه ِف الدنيا و االخره املاء.6)
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( اشرف )ععلى  حضرت فرمايد: آب جوشيده از مهه نظر سودمند است و زايىن ندارد. و طبق فرمايشرضا )ع( مى
 املشروب املاء.

 تعريف آب در قرآن:

مصفرش مويه  آمده و مياه وراغب در مفردات گفته است كه اصل كلمه )ماء( موه است. به دليل آنكه مجع آن امواه 
 اند.است. هاء آخر آن را حذف و واو را مبدل به الف كرده

 30ه آن شده است. از مجله در سوره انبياء، آيه ابر در قرآن كرمي به كار رفته است و توجه خاصى ب 66كلمه ماء 
1269«ٍء َحيٍّ َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ » فرموده است:

 

 آب نعمت اهلى

خداوند در قرآن آب را يكى از نعمتهاى اهلى برمشرده است و آن را ابعث زندگى و شادكامى انسان قرار داده و آب 
كند و روى اين مطلب أتكيد مى 53و در سوره طه آيه  1270برمشرده استرا يكى از ضرورايت زندگى انسان 

 فرمايد:مى

ماِء ماًء فَ ا ِمَن نْ َزلَ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َمْهداً َو َسَلَك َلُكْم ِفيها ُسُباًل َو أَ »  « نَباٍت َشىتَّ َأْخَرْجنا بِِه أَْزواجاً ِمنْ لسَّ

اد ما آمسان آىب فرست رد و ازجياد كبراى مشا مهد آسايش قرار داد و راههاىي در آن ا مهان خداوندى كه زمني را»ترمجه: 
 «به وسيله اين آب انواع گوانگون از گياهان خمتلف را از خاك تريه برآوردمي.

 آفريدن موجودات از آب

 «ٍء َحيٍّ يْ َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ شَ » فرمايد:مى 30خداوند حكيم در سوره انبياء آيه 

 فرمايد:نيز مى 45و در سوره نور آيه « اى را از آب آفريدميهر موجود زنده»

                                                           
 ... 323تا  322ص  /6(. قرشى/ سيد على اكبر/ قاموس قرآن/ دار الكتب اسالميه/ تهران/ ج 1)  1269
 اقتباس. 222ص  /13(. تفسير نمونه/ ج 2)  1270



 «.ريداى را از آب آفو خداوند هر جنبده» «َو اّللَُّ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن ماءٍ »

اى آن ذكر شده ر فسري بت؟ سه دارد اين است كه منظور از كلمه ماء چيستدر اين دو آيه آنچه كه ما را به فكر وامى
 است از مجله اينكه:

______________________________ 
 ... 323ات  322ص  /6(. قرشى/ سيد على اكرب/ قاموس قرآن/ دار الكتب اسالميه/ هتران/ ج 1)

 اقتباس. 222ص  /13(. تفسري منونه/ ج 2)

 411، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 نطفه است.ا آب منظور از ماء در اينج -1

جودات ستني مو خنكه راجع به كلمه ماء در اين آيه آمده است، اين است كه: منظور پيدايش   تفسري ديگرى -2
 است.

 خرين تفسري در مورد ماء در اين دو آيه اين است كه منظور از خلقت موجوداتآ -3

قسمت عمده ساختمان آهنا دهد و زنده از آب اين است كه در حال حاضر آب ماده اصلى آهنا را تشكيل مى
1271تواند به حيات خود ادامه دهد.اى منى% آب است و بدون آب هيچ موجود زنده70حدود 

 

 توصيف آب به طهور

 فرمايد:مى 48خداوند متعال در سوره فرقان آيه 

ماِء ماًء َطُهوراً »...   «َو أَنْ َزْلنا ِمَن السَّ

مفهوم  ر مهني،به خاط وغه مبالغه از طهارت و اپكيزگى است توصيف به طهور شده است كه صي« ماء»در اين آيه 
 آن اپك كردن و اپك بودن است.

راتسر ك روز سدر ي كننده را دارد. اگر آب نبودالعاده مهم اپكخبشى، خاصيت فوقآب عالوه بر خاصيت حيات
 شد.جسم و جان و زندگى ما آلوده و كثيف مى

 منابع آب درون زمني:

                                                           
 .509و  508ص  /14و تفسير نمونه/ ج  396ص  /13(. اقتباس/ تفسير نمونه/ ج 1)  1271



 فرمايد:مى 21زمر  در سوره مباركه

ماِء ماًء َفَسَلَكُه يَنابِيعَ »  «ْْلَْرضِ اِف  أَ ملَْ تَ َر َأنَّ اّللََّ أَنْ َزَل ِمَن السَّ

 «منود وارد هاىي در زمنيآاي نديدى كه خداوند از آمسان آىب انزل كرد سپس آن را به صورت چشمه»

كند و و قنات از آب ابران است كه درون زمني نفوذ مى هاكند كه منابع آىب درون زمني مثل چشمهاين آيه بيان مى
1272گردد.شود و بعد به صورت چشمه ظاهر مىهاى زيرين زمني در زمني ذخريه مىبه دليل رسى بودن اليه

 

______________________________ 
 .509و  508ص  /14و تفسري منونه/ ج  396ص  /13(. اقتباس/ تفسري منونه/ ج 1)

 .422ص  /19اقتباس/ تفسري منونه ج (. 2)

 412، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 ذخريه آهبا:

ماِء أَ ملَْ تَ َر أَنَّ اّللََّ أَنْ َزلَ » فرمايد:مى 21خداوند متعال در سوره زمر آيه  آاي » « ِف اْْلَْرضِ َكُه يَنابِيعَ اًء َفَسلَ م ِمَن السَّ
سوره  چنني درمهو « دهاىي در زمني وارد منو سپس آن را به صورت چشمه نديدى كه خداوند از آمسان آىب انزل

خمازن خمصوص  ما اين آب را در» «ُرونَ َذهاٍب ِبِه َلقادِ  فََأْسَكنَّاُه ِف اْْلَْرِض َو ِإانَّ َعلى» فرمايد:مى 18مؤمنون آيه 
 «داشتيم. خواستيم آن را از بني بربمي كامال قدرتساكن كردمي در جاىي كه اگر مى

ابشد. كه گهگاهى مهه ساله آب شده و جراين هاى حياتى بر فراز كوهها به صورت برف و يخ مىقسمىت از ذخريه
مانند ات روزى كه فرمان نزول به آهنا داده شود و بر اثر تغيريات ايبد و گاه صدها و اي هزاران سال بر قله كوهى مىمى

1273و زمينهاى تشنه را سرياب كنند. جوى به سوى دشت و هامون سرازير گردند
 

 ابران رمحت اهلى:

 فرمايد:مى 50خداوند رمحان در سوره روم آيه 

 «.اآاثِر َرمْحَِت اّللَِّ َكْيَف ُُيِْي اْْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهتِ  فَاْنظُْر ِإىل»

                                                           
 .422ص  /19(. اقتباس/ تفسير نمونه ج 2)  1272
 و سايت 422ص  /19و ج  219و  218و  217ص  /14(. اقتباس/ تفسير نمونه/ ج 1)  1273
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 «.كندبه آاثر رمحت اهلى بنگر كه چگونه زمني را بعد از مردنش زنده مى»

 نزول ابران:نقش ابد در 

 فرمايد:سوره فرقان مى 48پروردگار رمحان در آيه 

ماِء ماًء َطُهوراً » و مهچنني در سوره مباركه حجر آيه  «َو ُهَو الَِّذي أَْرَسَل الّرايَح ُبْشراً بَ نْيَ يََدْي َرمْحَِتِه َو أَنْ َزْلنا ِمَن السَّ
 فرمايد:مى 22

ماِء ماًء َو أَْرَسْلَنا الّرايَح َلواِقَح فَأَ » ما ابدها را براى تلقيح )ابرها و به هم پيوسنت و ابرورها »يعىن:  ...«نْ َزْلنا ِمَن السَّ
 ساخنت آهنا( فرستادمي و از آمسان آىب انزل كردمي.

عنوان پيش قراول نزول رمحت اهلى بر كسى پوشيده نيست. چرا كه اگر آهنا نبودند هرگز قطره ابراىن بر نقش ابدها به
 «ابريد.ني خشكى منىسرزم

 ميزان ابرش ابران:

 فرمايد:مى 11خداوند رمحان در سوره زخرف آيه 

ماِء ماًء بَِقَدرٍ »  فرمايد:نيز مى 18و مهچنني در سوره مؤمنون آيه  «َو الَِّذي نَ زََّل ِمَن السَّ

______________________________ 
 و سايت 422ص  /19و ج  219و  218و  217ص  /14(. اقتباس/ تفسري منونه/ ج 1)
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 413، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

ماِء ماًء ِبَقَدرٍ »  «.َو أَنْ َزْلنا ِمَن السَّ

ابرد كه سفيد و اى مىفرماست. ابران به اندازهتعبري قدر اشاره لطيفى است به نظام خاصى كه بر نزول ابران حكم
 زاينبار.مثرخبش است، نه 



قدر كم كه تشنه كامان در جهان اعم از  ابرد كه زمينها را در خود غرق كند و نه آنقدر زايد مىآرى! ابران نه آن
1274گياهان و حيواانت و انساهنا سرياب نشوند.

 

 منافع آب ابران:

 فرمايد:كند و مىمشار ابران اشاره مىخداوند مهرابن در آايتى به منافع ىب

ماِء ماًء َلُكْم ِمْنُه َشراٌب َو ِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ ُهَو الَّذِ » 1275«ي أَنْ َزَل ِمَن السَّ
 

ود را در خيواانت حان كه او كسى است كه از آمسان آىب فرستاد كه شرب مشا از آن است و گياهان و درخت»يعىن: 
 «بريد نيز از آن استآن به چرا مى

ماِء ماءً » 1276«فَأَنْ َبْتنا ِفيها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكرميٍ  َو أَنْ َزْلنا ِمَن السَّ
 

 «و از آمسان آىب انزل كردمي و از هر چيزى زوجى آفريدمي»

ماِء ماًء فََأْخَرْجنا ِبِه نَباَت ُكلِّ َشيْ » 1277«ءٍ َو ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السَّ
 

 «ماختيزمني خارج س واسطه آن روييدنيها را از مهه نوع ازو از آمسان آىب انزل كردمي و به»

ماِء ماًء فَأَنْ َبْتنا ِبِه َحداِئَق ذاَت بَ ْهَجةٍ » ماواِت َو اْْلَْرَض َو أَنْ َزَل َلُكْم ِمَن السَّ ْن َخَلَق السَّ 1278«أَمَّ
 

 كه اب آن  مسان آىب فرستادا از آراى مشبآاي بتهاىي كه معبود مشا هستند هبرتينند اي كسى كه آمساهنا و زمني را آفريده و »
 «ابغهاى زيبا و سرورانگيز روايندمي

______________________________ 
 .18ص  /21(. تفسري منونه/ ج 1)

 .10(. سوره حنل/ 2)

 .10(. سوره لقمان/ 3)

 .99(. سوره انعام/ 4)

                                                           
 .18ص  /21(. تفسير نمونه/ ج 1)  1274
 .10(. سوره نحل/ 2)  1275
 .10(. سوره لقمان/ 3)  1276
 .99(. سوره انعام/ 4)  1277
 .60(. سوره نمل/ 5)  1278



 .60(. سوره منل/ 5)

 414، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

تشنگى انسان و حيوان و گياه اجياد مزارع و چراگاهها و ابغها خالصه بدون شك فوائد ابران تنها در برطرف كردن 
ها، تصفيه هوا، اجياد رطوبت الزم ابشد، بلكه در شستشوى زمنيشود. ابران تنها در خوراك انسان أتثريگذار منىمنى

1279براى طراوت پوست انسان و راحىت تنفس او مهه از فوائد ابران است.
 

ماِء ماًء فَ ُتْصِبُح اْْلَْرُض خُمَْضرًَّة ِإنَّ اّللََّ َلِطيٌف َخِبريٌ أَ ملَْ تَ َر َأنَّ اّللََّ » 1280« أَنْ َزَل ِمَن السَّ
 

گردد و ىو خرم م واسطه آن سبزآاي نديدى كه خداوند از آمسان آىب فرستاد و زمني خشكيده و مرده به»يعىن: 
 «.خداوند لطيف و خبري است

1281«ِعباِد َو َأْحَيْينا ِبِه بَ ْلَدًة َمْيتاً َكذِلَك اخْلُُروجُ رِْزقاً لِلْ » فرمايد:مهچنني مى
 

ر از سچنني پس از مرگ كه( مه  داننداينها را رزق بندگان قرار دادمي و به ابران زمني مرده را زنده ساختيم )ات خلق ب»
 «كنندخاك بريون مى

 فرمايد:و مهچنني مى

ماِء ماًء فَ ُيْحِيي» 1282«ِبِه اْْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتا َو يُ َنّزُِل ِمَن السَّ
 

 «.خبشدكند كه زمني را بعد از مرگش حيات مىو از آمسان آىب انزل مى»

اى است از قدرت و عظمت آفريدگار و هم دليلى است بر امكان معاد كه چگونه مردگان ابر ديگر ابران هم نشانه
خداوند. خمصوصا نعمىت مانند ابران كه بندگان  كنند و هم نعمت بزرگى است از نعمتهاى لباس حيات در تن مى

1283شوند.كمرتين زمحىت براى اجياد آن متحمل منى
 

 منافع و مواهب دراي

______________________________ 
 .169ص  /11(. تفسري منونه/ ج 1)

                                                           
 .169ص  /11(. تفسير نمونه/ ج 1)  1279
 .63(. سوره حج/ آيه 2)  1280
 .11(. سوره ق/ آيه 3)  1281
 .24(. سوره روم/ آيه 4)  1282
 .157ص  /14، ج 232ص  /22، ج 292ص  /20، ج 19ص  /14(. تفسير نمونه/ ج 5)  1283



 .63(. سوره حج/ آيه 2)

 .11(. سوره ق/ آيه 3)

 .24(. سوره روم/ آيه 4)

 .157ص  /14، ج 232ص  /22، ج 292ص  /20، ج 19ص  /14(. تفسري منونه/ ج 5)

 415، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

َو َتْسَتْخرُِجوَن ِحْلَيًة  َو ما َيْسَتِوي اْلَبْحراِن هذا َعْذٌب فُراٌت سائٌِغ َشرابُُه َو هذا ِمْلٌح ُأجاٌج َو ِمْن ُكلٍّ أَتُْكُلوَن حلَْماً طَرايًّ »
1284«تَ َرى اْلُفْلَك ِفيِه َمواِخَر لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َو َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ تَ ْلَبُسوهَنا َو 

 

خ، از هر دو  ور و تليگر شگوار است و آن ددو دراي يكسان نيستند، اين يكى گوارا و شريين و براى نوشيدن خوش»
ز هر طرف بيىن كه اا مىكنيد. كشتيها ر مىخوريد و از هر دو وسائل زينىت براى پوشيدن استخراج گوشت اتزه مى

 «.كنيد  ا اداروند ات از فضل خداوند هبره گريند، شايد حق شكر او ر شكافند و پيش مىدرايها را مى

 آغاز آفرينش از آب

 امام صادق )ع( فرمودند:

يىن به وجود نيامده خداوند در آغاز خلقت، علم و دين خويش را بر آب محل منود، روزگارى كه هنوز آمسان و زم»
1285«بود

 

 هبرتين نوشابه:

 ها است در دنيا و آخرت.در حديث آمده است كه آب سرور نوشابه

1286«.سيد االشربه ِف الدنيا و االخره املاء»فرمايد: رسول اكرم )ص( مى
 

1287«.ءسيد الطعام الدنيا و االخره اللحم و سيد الشراب الدنيا و االخره املا»فرمايد: و در جاى ديگر مى
 

 فرمود:اند كه مىامام صادق )ع( از پيامرب اكرم )ص( روايت كرده

                                                           
 .12(. سوره فاطر/ آيه 1)  1284
 .253(. تفسير صافى/ ص 2)  1285
 .247ص  /15(. بحار االنوار/ ج 3)  1286
 .56ص  /66ج  (. بحار االنوار/4)  1287



1288«.املاء سيد الشراب ىف الدنيا و االخره»
 

1289«.اشرف املشروب املاء»فرمايد: امام على )ع( مى
 

 آب جوشيده:

1290«.آب جوشيده از مهه نظر سودمند است و زايىن ندارد»فرمايد: امام رضا )ع( مى
 

______________________________ 
 .12(. سوره فاطر/ آيه 1)

 .253(. تفسري صاىف/ ص 2)

 .247ص  /15(. حبار االنوار/ ج 3)

 .56ص  /66(. حبار االنوار/ ج 4)

 .451ص  /66(. حبار االنوار/ ج 5)

 آداب شرب. /1(. مكارم االخالق/ ج 6)

 .451ص  /66(. حبار االنوار/ ج 7)

 416، ص: 4قرآن و طب، ججمموعه مقاالت 

وقىت آب را خوب جوشاندى و بعد از خنك شدن آن را مكرر ظرف به »فرمايد: امام رضا )ع( در جاى ديگر مى
1291«كندزدايد و ساق و قدم را تقويت مىظرف كردى چنني آىب تب را مى

 

ارى كه چنني  نوشد كآب ناش او را آزار ندهد ميان غذا هركه خبواهد معده»در طب الرضا )ع( آمده است كه: 
 «.يندموجب رطوبت مزاج و ضعف معده شده و رگها نتوانند مواد اصلى غذا را به خود جذب منا

                                                           
 .451ص  /66(. بحار االنوار/ ج 5)  1288
 آداب شرب. /1(. مكارم االخالق/ ج 6)  1289
 .451ص  /66(. بحار االنوار/ ج 7)  1290
 .45ص  /66(. بحار االنوار/ ج 1)  1291



كم يك جرعه مگفت و سپس كخواست آب بنوشد خنست بسم اّلّل مىو مهچنني در حديث است كه پيامرب هرگاه مى
ز قورت ادن شكم شفرمود بزرگ داد و مىد و قورت منىمكيگفت و آب را مىنوشيد و احلمد ّلّل مىاي دو جرعه مى

 دادن آب است.

كثافات   رد آمدنگحمل   شده كه فرمود: از كنار دسته ظرف آب منوشيد كه آجنامهچنني از رسول اكرم )ص( روايت
هان آب د در چاه شيد وآنكه از ظرىف اي دست خود استفاده كنيد مهانند حيواانت آب منو است و از مركز آب ىب

 نوشيد.ه نفس بسا اب ر نيافكنيد و به آب فوت نكنيد. و مهچنني از امام صادق )ع( رسيده است كه فرمود: آب 

 آب ابران:

ها را از مشا برطرف و بدن را اپكيزه آب ابران بنوشيد كه بيمارى»از امري مؤمنان )ع( نقل است كه فرمود: 
1292«.سازدمى

 

يچ ساىل كمرت از سال ديگر نيست وىل خداوند به هر جا كه خواهد آن را از ابن عباس نقل شده است كه ابران ه
1293ببارد.

 

ن بر ان آمسافرشتگ كس چاهى اي بركه و آبگريى در صحرا احداث كندهرآن»شده كه: از حضرت رسول )ص( روايت
 او درود فرستند و در قبال هرابر نوشيدن انساىن اي پرنده

______________________________ 
 .45ص  /66(. حبار االنوار/ ج 1)

 .15ص  /3(. معارف و معاريف/ ج 2)

 .16ص  /59(. حبار االنوار/ ج 3)
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اى هزار حسنه مقبوله و آزادسازى هزار بنده از فرزندان امساعيل و قرابىن هزار شرت در انمه عملش ثبت  اى اي چرنده
1294«.خداوند وى را در هبشت برينش جاى دهدگردد و سزد كه 

 

 موقعيت جهاىن آب:

                                                           
 .15ص  /3(. معارف و معاريف/ ج 2)  1292
 .16ص  /59(. بحار االنوار/ ج 3)  1293
 .386ص  /12(. مستدرك الوسائل/ ج 1)  1294



اى است كه بيشرت سطح آن را آب شود زمني كرهاگر كره زمني از فضا رويت شود، رنگ طبيعى آن آىب ديده مى
 /2اند و از نظر حجم و اندازه در حدود پوشانده است. يعىن خبش اعظم سطح زمني را، اقيانوسها و درايها فرا گرفته

 ابشند.از آهباى موجود در جو زمني و آب موجود در خاكها و آهباى زيرزميىن مى 97%

 فرمايد:مى 43خداوند رمحان در قرآن كرمي اشكال متغرّي آب را بيان كرده است. از آن مجله در سوره نور، آيه 

ماِء ِمْن ِجباٍل ِفيها أَ ملَْ تَ َر َأنَّ اّللََّ يُ ْزِجي َسحاابً مُثَّ يُ َؤلُِّف بَ ْيَنُه مُثَّ » جَيَْعُلُه رُكاماً فَ رَتَى اْلَوْدَق خَيْرُُج ِمْن ِخاللِِه َو يُ َنّزُِل ِمَن السَّ
 «.ِمْن بَ َرٍد فَ ُيِصيُب ِبِه َمْن َيشاُء َو َيْصرِفُُه َعْن َمْن َيشاُء َيكاُد َسنا بَ ْرِقِه يَْذَهُب اِبْْلَْبصارِ 

كند. بعد آهنا را روى هم چرخاند، بعد آهنا را مالوف مىبراى مجع و مرتب شدن مىبيىن خدا ابرها را آاي منى»يعىن: 
هاى يخ دارند نيز آيد و از ابرهاى كوه مانند كه ريزهبيىن كه از ميان امتداد آهنا قطره بريون مىكند و بعد مىانباشته مى

ريزد. برق آن نزديك ريزد و هركه را خنواهد منىكند و آهنا را بر سر هركه خبواهد مىاب چرخاندن آهنا تگرگ انزل مى
 «.است ديدگاهنا را بگرييد

 گردش طبيعى آب:

شود. در هر سال روز يكبار بني آمسان و زمني جاجبا مى 9آب موجود در امتسفر زمني بر اثر گردش طبيعى آن هر 
شود، در آب در طبيعت فراهم مىشود. حجم آىب كه در هر سال به وسيله گردش اين عمل چندين مرتبه تكرار مى

 كيلومرت مربع است.  40000حدود 

______________________________ 
 .386ص  /12(. مستدرك الوسائل/ ج 1)
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ال در مورد بردارى قرار دهد. خداوند متعكيلومرت مكعب آن را مورد هبره  25000تواند انسان اب تكنولوژى امروزى مى
ماِء ماًء » فرمايد:مى 22مشارد و سوره حجر آيه ذخريه آب انسان را انتوان مى َو أَْرَسْلَنا الّرايَح َلواِقَح فَأَنْ َزْلنا ِمَن السَّ

 «.فََأْسَقْيناُكُموُه َو ما أَنْ ُتْم لَُه خِبازِِننيَ 

اخنت آهنا فرستادمي و از آمسان آىب انزل كردمي، به وسيله ما ابدها را براى تلقيح ابرها و به هم پيوسنت و ابرور س»يعىن: 
كه مشا تواانىي حفظ و نگهدارى آن را آن آب، انسان و حيوان و نبات را سرياب كردمي و آن را ذخريه كردمي درحاىل

 «.نداشتيد

 بردارى از منابع آب در كشاورزى:هبره



 فرمايد:مى 53خداوند رمحان در سوره طه آيه 

ماِء ماًء فََأْخَرْجنا بِِه أَْزواجاً مِ  الَِّذي»  «ْن نَباٍت َشىتَّ َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َمْهداً َو َسَلَك َلُكْم ِفيها ُسُباًل َو أَنْ َزَل ِمَن السَّ

مهان خداوندى كه زمني را براى مشا مهد آسايش قرار داد و راههاىي در آن اجياد كرد و از آمسان آىب فرستاد ما به »
 «.اين آب انواع گوانگون از گياهان خمتلف را از خاك تريه برآوردمي وسيله

 آب در زندگى روزانه:

وجود هرگونه حيات، متكى به وجود آب است. آب در بيشرت فرايندهاى متابوليسمى بدن، نقش حياتى دارد. هنگام  
دهد. وزن بدن را آب تشكيل مى درصد 70گريد. تقريبا گوارش غذا، مقادير قابل توجهى آب مورد استفاده قرار مى

ليرت آب نياز دارد البته اين ميزان آب به مقدار فعاليت بدن، دماى هوا،  7ات  1براى عملكرد درست، بدن، روزانه به 
رطوبت و ديگر عوامل بستگى دارد. آب از طريق ادرار، مدفوع، تعريق و مهچنني از طريق ابزدم به شكل خبار آب 

 شود.دفع مى

 فرمايد:مى 30متعال در سوره انبياء آيه خداوند 

 «.ءٍ َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ »

اين آيه به تنهاىي ابزگوكننده ارزش و امهيت آب است. زيرا زندگى ما انساهنا بسته به آن است. جنگها و مشكالت 
آشاميدىن، مهه و مهه از سياسى براى آهباى مرزى، هدر روى و اتالف آب در كشاورزى و صنعت، كمبود آب 

 مسائل پيش روى ما انساهنا است.
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 فرمايد:سبب نيست كه خداوند متعال مىىب

 «.ءٍ َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ »

شكرگزار نعمتهاى و ما انساهنا چقدر قدرنشناس نعمتهاى خداوند و خمصوصا آب هستيم. اب اين اميد كه بتوانيم 
 خداوند ابشيم.

 منابع

 323ات  322ص  /6قرشى/ سيد على اكرب/ قاموس قرآن/ دار الكتب اسالميه/ هتران/ ج 



 اقتباس 222ص  /13تفسري منونه/ ج 

 18ص  /21تفسري منونه/ ج 

  Comو سايت. 422ص  /19و ج  219و  218و  217ص  /14اقتباس/ تفسري منونه/ ج 

WWW. Koranshensi 

 422ص  /19اقتباس/ تفسري منونه ج 

 509و  508ص  /14و تفسري منونه/ ج  396ص  /13اقتباس/ تفسري منونه/ ج 

 169ص  /11تفسري منونه/ ج 

 19ص  /14تفسري منونه/ ج 

 253تفسري صاىف/ ص 

 247ص  /15حبار االنوار/ ج 

 56ص  /66حبار االنوار/ ج 

 آداب شرب /1مكارم االخالق/ ج 

 15ص  /3معاريف/ ج معارف و 

 386ص  /12مستدرك الوسائل/ ج 

 16ص  /59حبار االنوار/ ج 
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 خلقت انسان از منظر قرآن، سّنت و طب
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 خلقت انسان از منظر قرآن در خصوص مراحل تكوين



1295امحد آبزن
 

 چكيده

كند بل بيان مىسال ق 1400انگيز گريى جنني ات تكامل آن را بسيار دقيق و شگفتمراحل شكلقرآن كرمي 
قرن  14در  كشف شده است لذا تصور اين مطلب  20شناسى پزشكى عمدات در قرن كه مطالب جننيدرصورتى

نه و عاملانه ه عارفاار نگآور بوده و هشدار به حمققان و كارشناسان امور طىب است كه اگر در حال حاضپيش شگفت
كرد حال   ل خواهدحا را در مسايل پزشكى و اي هر مسئله ديگر به قرآن داشته ابشيم خيلى از مشكالت امروزى م

ر آن بيان لم طب دعافات آنكه قرآن كتاب طب نيست و نبايد انتظار داشت كه جزئيات علوم و متام مسائل و اكتش
عت الزم رار طبيشف است علوم و آنچه براى برانگيخنت بشر به سوى كشده ابشد ليكن ما معتقدمي اصول و كليا

ابشد كه در ىمل آن گريى جنني و مراحل تكاماست، در قرآن وجود دارد يكى از اين دستورات كلى مراحل شكل
 شود:ذيل اشاره مى

 37آيه  ت به حكماسن از اسپرمى كه روان است و مهچنني خلقت نر و ماده از اسپرمى كه روان آفرينش انسا -1
 سوره جنم. 45و  46سوره قيامت و آيه 

 2كم آيه حاست به  لوط بودن نطفه و نيز اشاره به اينكه فقط جزىي از نطفه موجب پيدايش نسلآميخته و خم -2
شده رشحتست از مواد اگويد مىن خملوطى سوره سجده كه در اين خصوص دكرت موريس بوكاى مى 8سوره دهر و آيه 

سپرم به درون اليوهنا از مي اى از كل بدن يعىن يك اسپرمى كوپر و ... و نيز ساللهها و پروستات و غدهبيضهتوسط 
 كند.ختمك نفوذ مى

 سوره مومنون. 13شاره به مطمئن بودن رحم براى جايگزين نطفه به حكم آيه ا -3

______________________________ 
 (. كارشناس.1)

 

Email: abzan- r@ yahoo. com 
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اشاره به مرحله علقه )النه گزيىن( و مرحله مضغه )گوشت جويده( و مرحله اجياد استخواهنا و رويش عضله بر آهنا  -4
 سوره مومنون. 14سوره علق و آيه  2)تشكيل سيستم اسكلىت( به حكم آيه 

 سوره زمر. 6آمنيون، پرده كوريون، كيسه زرده( به حكم آيه گانه )اشاره به اشاره به ظلمات سه -5

سوره  5سوره مرسالت و آيه  23و  20هفته( به حكم آيه  40مشخص و مقدر بودن مدت زمان ابردارى ) -6
 حج.

 سوره عبس. 32ات  24حنوه زيسنت و خوردن و حفظ بقاى وجود به حكم آيه  -7

 سوره مومنون. 15سوره واقعه و آيه  60حكم آيه  مقدر بودن زمان مرگ از طرف خداوند به -8

در اين آايت به مراحل رشد جنني از آغاز ابردارى يعىن از مهان وقىت كه يكى از اسپرمهاى پدر، ختمك مادر را ابرور  
شده و شود سپس از طريق تقسيمات متعدد تبديل به علقهبرده، تشكيل مىعنوان نطفه انمكرده و زيگوت كه قرآن به

آيد و دور جنني را شده و دستگاههاى خمتلف بدن بتدريج بوجود مىپس از چسبيدن به ديواره رحم به مضغه تبديل
كند و سپس به مدت زمان گانه ايد مىكند كه قرآن از آهنا به ظلمات سهغشاىي معروف به كيسه آمنيوىن احاطه مى

 كند.اره مىمقدر براى ابردارى اشاره كرده و هنايتا به زمان مرگ اش

 هاى كليدى:واژه

 قرآن، طب، مراحل تكوين انسان و جنني

 مقدمه:

يك از كرده كه در هيچقرآن كرمي طى آايت متعددى در خصوص آفرينش انسان و مراحل تكوين آن مسائلى را بيان
آن به آهنا اشاره نشده انگيز مانند قر ى دقيق و شگفتمهه پيشرفتهاى كنوىن اشارهشناسى ات حال اب اينمكاتب انسان

ٍء َخَلْقنا َزْوَجنْيِ َو ِمْن ُكلِّ َشيْ » فرمايد:است طورى كه قرآن ابتدا به مسئله زوجيت متام خملوقات اشاره كرده و مى
ُرونَ   ( يعىن از هر چيزى يك جفت آفريدمي ات مشا به عظمت جهان آفرينش و49)ذارايت/  «َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
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سوره از مجله سوره بقره، آل عمران،  19آيه در  9برده و متذكر گرديد. در قرآن كرمي جمموعا حدود ى آن پىآفريننده
نساء، مائده، انعام، اعراف، حجر، حنل، اسراء، كهف، طه، روم، سجده، ص، زمره، غافر، دخان، جنم و الرمحن به 

 اشاره شده است. طور كاملآفرينش انسان به



 روش بررسى:

شناسى اب مكتب اسالم و قرآن شناسى و مكاتب انساندر اين مقاله سعى شده كه نظرات و حتقيقات حمققان جنني
 مقايسه گردد.

 نتايج:

شناسى و قرآن و نيز اب توجه هاى خمتلف در خصوص خلقت انسان و مراحل رشد جنيىن او در علم زيستاز انديشه
توان نتيجه گرفت كه قرآن كتاىب ماوراء بشرى بوده و انديشمندان و دانشمندان مسلمان و غري مسلمان مىبه سخن 

آورنده آن نيز مامورى اهلى است كه توانسته چنني مطالىب را قرهنا پيش از شكوفاىي علم ات به امروز عنوان منايد. پس ما 
كمال او نظر حمققانه و عاملانه به قرآن داشته و اب آسودگى  ابيد بكوشيم در خصوص متام امورات مربوط به انسان و  

كامل از اشتباهات روشهاى آزمون و خطا برداشتهاى كلى در امورات خمتلف را از قرآن ايفته و اب عمل به آهنا و 
ديگران  تشويق ديگران به عمل به آهنا راه سعادت و كمال خود را ايفته و طبق فرمايش موال على )ع( اجازه ندهيم كه

 در عمل به قرآن از ما پيشى گريند.

 حبث:

شناسى دانش مطالعه منشاء سري مراحل رشد و منو اي تكامل فردى اي تكويىن هر موجود زنده است يك موجود جنني
ى ختم زنده غالبا در ابتداى مراحل رشد و منو خود از تركيب سلوهلاى جنسى نر و ماده و تشكيل سلول به ظاهر ماده

اى در مدت زمان معني تبديل به موجود  آيد. سپس اب گذرانيدن تغيريات ساختماىن و فيزيولوژيكى پيچيدهمى بوجود
هاى منظم و مداوم در جا تيشرفتگى را كه موجود زنده در سري مراحل شناسى كليه مكانيسمشود. علم جننيكامل مى

شناسى در فرهنگ لغت صرفا مفهوم مطالعه ننيمنايد. واژه جكند جستجو و بررسى مىتكامل فردى خود طى مى
 هاىي كه درشناسى نوين جمموعه مكانيسمكه در جننيدهد درحاىلجنني را مى
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منايد مورد ى جنسى، ختم و مراحل خمتلف رشد و منو ات مرحله تولد اي از ختم درآمدن مداخله مىتشكيل سلوهلاى اوليه
هاى رشد و منو اي تكوين دو مفهوم كامال مشخصى دارند يك مفهوم گريد. از ديدگاه علوم زيسىت واژهمطالعه قرار مى

اى اي رشد و منو شود و مفهوم ديگر آن رشد و منو گونهآن رشد و منو فردى و اي رشد و منو اونتوژنتيكى را شامل مى
گريد و حتول مراحل خمتلف جنسى يك فرد مورد توجه قرار مى كند در اوىل تنها تغيريفيوژنتيكى را روشن مى

ها از نكته نظرهاى اصل و منشاء تكاملى و اشتقاق آهنا از يكديگر در كه در دومى اتريخ حيات، گونهدرصورتى
ا شاخه آهن 6اند در اينجا اختصارا به شناسى معرىف كردهشاخه جنني 11شود كه شناخىت بررسى مىطول زمان زمني

 -3شناسى جترىب اي نسىب جنني -2شناسى توصيفى )ساختماىن اي تشريح تكويىن( جنني -1شود: اشاره مى



شناسى جنني -6انهنجارشناسى اي هيوالشناسى  -5شناسى كاربردى جنني -4اى اي تطبيقى شناسى مقايسهجنني
 پزشكى.

قبل از ميالد در كتاهباى بقراط  377 -460ساهلاى ابشد در شناسى كه درابره جنني مرغ مىهاى جننياولني ايفته
« گريى جننيچگونگى شكل»پس از ميالد مسيح در كتاىب حتت عنوان  130آمده است و نيز جالينوس در ساهلاى 

در خصوص روند رشد  1941هاى اطراف جنني توضيحاتى نوشته است اما اب مهه اينها ات سال درابره جفت و پرده
اى ني انسان توضيحى داده نشده و اگر توضيحاتى است در خصوص روند رشد و تكامل مرحلهو مراحل تكامل جن

كه خداوند در آايت خمتلف جنني مرغ بوده است كه اب استفاده از ميكروسكوپ ساده اجنام گرفته است. درصورتى
 مرحله اشاره كرده است. 7قرآن كرمي به مراحل خلقت و رشد انسان به طور دقيق در 

 [احل خلقت انسان]مر 

 ى تراب و خاكمرحله اول: مرحله -1

ابشد و اي اشاره به خلقت مهه انساهنا از خاك دارد چرا كه است كه اشاره به آفرينش آدم، جد خنستني ما از خاك مى
 دهد اعم از مواد حيواىن و گياهى مهه از خاك است.ى او را تشكيل مىمواد غذاىي كه وجود انسان حىت نطفه

 مرحله دوم: نطفه -2

 ى انساهنا به غري از آدم و مهسرش است.كه مربوط به مهه
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اى منوده و به صورت يك قطعه خون ايفته و منو قابل مالحظهمرحله سوم: علقه كه نطفه در اين مرحله تكامل -3
 بسته درآمده است.

 مرحله چهارم: مضغه -4

بيه به گوشت جويده شده( و مرحله اجياد استخواهنا و رويش عضله بر آهنا و ظهور اعضاء و مرحله حس و )چيزى ش
 كنند.ى تولد جنني ذكر مىحركت است. در اينجا مرحله چهارم را مرحله

 مرحله پنجم: مرحله تكامل قدرت و قوت جسمى -5

شود كه در قرآن از آن به منو قواى جسماىن حاصل مىدانند كه در آن حد اكثر سالگى مىكه بعضى آن را سن چهل
 شود.بلوغ اشد تعبري مى



 از آن به بعد مرحله عقب گرد -6

 رسد.گردد و تدرجيا دوران پريى كه مرحله ششم است فرا مىو از دست دادن نريوها آغاز مى

 مرحله هفتم: سراجنام -7

 انتقال آن از اين سرا به سراى جاويدان حتقق ايبد.، اپاين عمر كه آخرين مرحله است فرا رسيده و 

 مراحل رشد انسان از ديدگاه رواايت

هاى رحم و درون اين انساىن كه خداوند او را در اتريكى»فرمايد: مى 83حضرت على )ع( در هنج البالغه در خطبه 
اى كه شكل نيافته و جنيىن در رحم هاى بود رخيته شده و خون بستها پديد آورد به اين صورت كه نطفهغالف و پرده

گاه نوجوان پس خداوند به او دىل حفظكننده و زابىن گواي و چشمى بينا عطا كرد ات و طفلى شريخوار و كودك و آن
 بفهمد و عربت بگريد.

ر اند كه فرمود: خلقت هر يك از مشا در شكم مادحضرت حممد )ص( در تفسري امليزان عالمه طباطباىي روايت كرده
آيد چهل روز هم علقه است آنگاه به شود و به صورت علقه در مىكه نطفه است شروع مىبعد از چهل روز درحاىل

 آيد كه چهل روز هم مضقه است.صورت مضقه در مى

 شناسى قرآناما مراحل جنني
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آاي به صورت  «أَ ملَْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِِنٍّ مُيْىن» سوره قيامت 37يه آفرينش انسان از اسپرمى كه روان است به حكم آ -1
 اسپرمى نبود كه روان بود )به سوى ختمك(.

شود. عمل لقاح معموال در ابشد كه اب برخورد اسپرم و ختمك آغاز مىعمل لقاح يك سرى اتفاق پشت سر هم مى
شود. جنسيت مرحله بعد ختم لقاح ايفته به شكل متواىل تقسيم مى افتد. درهاى رمحى اتفاق مىسوم خارجى لولهيك

 رواين به نوع اسپرمى دارد كه ختمك را ابرور كند.

َو أَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َو » سوره جنم 46و  45ابشد به حكم آايت خلقت نر و ماده از اسپرمى كه روان مى -2
اين آيه صراحت « اى )اسپرمى( كه روان بودبه درسىت كه او خلق كرد نر و ماده را از نطفه ،«ا مُتْىن* ِمْن نُْطَفٍة ِإذاْْلُنْثى

و » 50و  49شود. و اي در اين خصوص در سوره شورى آيه دارد كه جنس جنني توسط اسپرم )مرد( تعيني مى
د فرزند اانث و به هركه خبواهد فرزند ذكور آفريند و به هركه خبواهخداست تنها مالك زمني و آمساهنا هرچه خبواهد مى

 دهد و هركه را خواهد عقيم گرداند.كند اي در يك رحم دو فرزند پسر و دخرت قرار مىعطا مى



ْنساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمشاجٍ » سوره دهر 2آميخته و خملوط بودن نطفه به حكم آيه  -3 )ما انسان را از  «ِإانَّ َخَلْقَنا اْْلِ
اى ميان تورات، اجنيل، ها آفريدمي( دكرت موريس بوكاى در كتاب خود اب انم مقايسهشده از آميختهكيلاى تشنطفه

شده توسط گويد: قطره مىن خملوطى است از مواد ترشحقرآن و علم در توضيح اين آيه و بيان مفهوم امشاج مى
ت بودن منشاء مادى اين خملوط صحبت رسد كه قرآن از متفاو ها، پروستات، غده كوپر و ... به نظر مىبيضه

ها هم به اعتبار اجزاء و عناصر ها( منافاتى ندارد كه اين آميختهكند. اما اب توجه به مجع آمدن امشاج )آميختهمى
دهنده نطفه و آميخته شدن آن اب ترشحات گوانگون و هم به اعتبار آميخته شدن اب سلول ختمك زن و نيز تشكيل

 صفات و اخالق و خصلت هاى موروثى پدران و مادران ابشد.آميخته شدن ژن و 
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مُثَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن » سوره سجده 8اشاره به اينكه فقط جزىي از نطفه موجب پيدايش نسل است به حكم آيه  -4
شده كه تنها يك اسپرم )آنگاه نسل بشر را از مقدارى آب پست مقرر گردانيد( امروزه مشخص «ُسالَلٍة ِمْن ماٍء َمِهنيٍ 

نويسد سالله به معىن جزىي از كل كند. دكرت موريس بوكاى مىاز ميليوهنا اسپرم موجود در مىن به درون ختمك نفوذ مى
كند كه ىل كشيده است و اضافه مىشود يك سلول اسپرم است كه از نظر طو است و آنچه موجب ابرورى ختمك مى

 ها در عصر خودمان حتت اتثري قرار نگريمي.چطور شد از توافق منت قرآن اب شناخت علمى موجود از اين پديده

 «مُثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة ِف َقراٍر َمِكنيٍ » سوره مومنون 13اشاره به مطمئن بودن رحم براى جايگزيىن نطفه به حكم آيه  -5
شده كه رحم از نظر انمد. امروزه مشخصرا در جاىي استوار قرار دادمي(. قرآن كرمي رحم مادر را قرار مكني مى)نطفه 

موقعيت آانتومى در داخل حفره لگن قرار گرفته لذا دور آن را يك ديوار استخواىن مقاوم و ضخيم احاطه كرده است  
شده كه جنني پس كند بلكه طورى طراحىخارجى حفظ مىهاى كه اين ساختمان استخواىن نه تنها رحم را از ضربه

هاى اپيني آن بگذرد. از طرىف رحم داراى رابط هاىي است كه اب اتصال آهنا به از رشد و تكامل بتواند از حفره
دارد ات در طى ابردارى و افزايش حجم و وزن رحم، به استخواهناى لگن و ديواره شكم موقعيت آن را اثبت نگه مى

ماهگى افزايش ميزان مايع آمونيوتيك كه جنني را از هر طرف  4 و اي عقب و جلو سقوط ننماييد. كه پس از اپيني
 كند.احاطه كرده و آن را در خود شناور نگه داشته است جنني را در برابر صدمات خارجى حفظ مى

نْ » سوره علق 2گزيىن اي مرحله علقه به حكم آيه مرحله النه -6 )انسان را از علق بيافريد(.  «ساَن ِمْن َعَلقٍ َخَلَق اْْلِ
مرت ميلى 0 /1دهد كه قطرى حدود ايفته اب تقسيمات متواىل تشكيل يك جمموعه سلوىل بنام بالستوسيت مىختم لقاح

روز به درون رحم  5ات  4شده و بعد از هاى فالوپ به طرف جلو راندهدارد. اين بالستوسيت توسط مژكهاى لوله
شود كه از نظر شكل شباهت به زالو داشته و به داخل اليه خماطى رحم نفوذ كرده و به آن معلق )آويزان( مىرسد مى

 مكد كه تقريبا در هفته سومو مانند زالو رفتار كرده و خون مى
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شناسى را از قرآن اانن اطالعات مربوط به جننيافتد چندين سال قبل گروهى از مسلمو چهارم ابردارى اين اتفاق مى
 استخراج كردند و به انگليسى ترمجه كردند و در اختيار پروفسور

Dr. Keith mooreh 

هاى دقيق  شناسى و رئيس خبش آانتومى دانشگاه تورنتو كااندا عرضه منودند. دكرت موريس پس از بررسىاستاد جنني
شناسى اى عاىل و مطابق اب دستاوردهاى جديد و مدرن علم جننيگونههگفت: اغلب مطالب جنني شناسى قرآن ب

است و به هيچ وجه مغايرتى اب آن ندارد. او افزود معدودى از آايت هم هستند كه توجيه علمى دقيق براى آهنا ندارم 
 در صدق و كذب توامنشناسى نيز در اين خصوص اشاره نشده منىها و مطالعات جديد جننيو از آجنا كه در نوشته

خبوان بنام پروردگارى كه خلق كرده، پروردگارى كه انسان را از علق »آهنا نظر دهم كه يكى از آهنا مجله عبارتست از 
، دكرت مور در بدو امر هيچ پيش فرضى به اينكه جنني مانند زالو است در دست 2و  1سوره علق آيه « خلق كرد

زده شد. دايگرام يك زالو مقايسه كرد و از شباهت چشمگري آن دو شگفت نداشت ات اينكه مرحله علق جنني را اب
ها سى سال قبل از من پرسيده سواىل كه در قرآن و حديث آمده بود اپسخ گفت افزود اگر اين سوال 80دكرت مور به 

را  « تكامل بشر»ب قدر غىن نبود ايشان كتاشد قادر به اپسخ بيش از نيمى از آهنا نبودم چرا كه منابع علمى آنمى
عنوان كتاب درسى كه جايزه هبرتين كتاب پزشكى اب يك نويسنده را درايفت كرده بود و به چندين زابن ترمجه و به

 شناسى مورد استفاده قرار گرفته از آايت قرآن استنباط كرده است.جنني

اى  شود به تكه)ما آنچه را كه آوخيته مى «َغةً َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمضْ » سوره مومنون 14مرحله مضغه به حكم آيه  -7
معناى گوشت جويده شده است كه پس از مرحله النه گزيىن و گوشت مانند گوشت جويده تبديل كردمي( مضغه به

اين تعبري قرآن كامال اپسخگوى آنچه امروز از « موريس بوكاى»قبل از رويش استخوان در جنني است از نظر دكرت 
 ابشد.دانيم بوده و داراى هيچ مطلىب كه علم جديد بتواند انتقاد منايد منىجنني مى برخى مراحل رشد
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َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة » سوره مومنون 14مرحله اجياد استخواهنا و رويش عضله بر آهنا به حكم آيه  -8
)گوشت جويده را به استخوان تبديل كردمي و استخواهنا را اب گوشت پوشاندمي( اين آيه  «َكَسْواَن اْلِعظاَم حلَْماً ِعظاماً فَ 

عنوان پوشش استخواهنا ايد شده به تكوين استخواهنا و ستون فقرات پيش از عضالت اشاره دارد و نيز از عضالت به
 شن است.است و اين مطلب از نظر آانتومى امروز كامال رو 

هاِتُكْم َخْلقاً ِمْن بَ ْعِد َخْلٍق ِف ظُُلماٍت َثالثٍ » سوره زمر 6گانه به حكم آيه ظلمات سه -9  «خَيُْلُقُكْم ِِف بُُطوِن أُمَّ
آفريند، آفرينشى به دنبال آفرينش ديگر كه در سه اتريكى قرار دارد( ديواره رحم )خداوند مشا را در شكم مادرانتان مى

مرت(، اليه عضالىن مياىن )ميومرت( و اليه داخلى رحم شده كه شامل غشاى بريوىن رحم )اپىيه تشكيلالنيز از سه
اى گريند شامل كيسه جنني اي پرده آمنيون كه پر از مايههاىي كه رواين اي جنني را در بر مىابشد لذا پرده)اندومرت( مى



ابشد كه سلوهلاى پرده اى كوريون به داخل رحم زرده مىاست كه جنني در آن شناور است و پرده كوريون و كيسه 
دهد كه اين غشا در زمان زاميان از اليه زيرين اى است كه بعدا جفت را تشكيل مىكند و كيسه زرده اليهنفوذ مى

 گويند. اين اليه در زمان قاعدگىشود و به مهني علت به آن رسيدوا به معىن موقت و غري مهيشگى مىخود جدا مى
گردد. پروفسور مارشال جانسون يكى از دانشمندان برجسته آمريكا و رئيس نيز از ديواره رحم جداشده و دفع مى

ى آايت قرآن مربوط به دانشگاه توماس جفرسون فيالدلفيال درابره Danielداپرمتان آانتومى و مدير انيستيتو
تواند تصادىف و اتفاقى ابشد. احتمال دارد منىهاى مراحل جنيىن موجود در قرآن گويد: توصيفشناسى مىجنني

كه سال پيش است درحاىل 1400حضرت حممد )ص( يك ميكروسكوپ بسيار قوى داشته وىل قرآن مربوط به 
شده قادر نبود ميكروسكوپ قرهنا بعد از حممد )ص( اخرتاع شد او اب لبخند اذعان كرد البته اولني ميكروسكوپ اخرتاع

زرگنماىي كند و تصوير آهنم واضح نبود. فازهاى خمتلف تكامل جنيىن كه در قرآن آمده، توصيف برابر ب 10بيش از 
 جذاب علمى را در بر دارد كه
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 داند.بندى قرآن در توصيف جنني را هبرتين توصيف مىبسيار قابل فهم و كاربردى است، او مرحله

َفَجَعْلناُه ِف َقراٍر َمِكنٍي* » سوره مرسالت 23اىل  21بودن مدت زمان ابردارى به حكم آايت مشخص و مقدر  -10
)پس نطفه را در جايگاهى استوار قرار دادمي ات مدتى معني و معلوم و ما تقدير  «َقَدٍر َمْعُلوٍم* فَ َقَدْران فَِنْعَم اْلقاِدُرونَ  ِإىل

گريد در فرمايد: )و آنچه را مشيت ما تعلق مىسوره حج مى 5و نيز در آيه « مدت رحم كردمي كه نيكو مقدر هستيم
ها قرار دهيم ات وقت معني( در دو آيه فوق به مدت زمان ابردارى كه از قبل تعيني شده اشاره است و نيز در رحم

ابر   19ع و بصر مجعا كنم كه در قرآن كلمه مسها در مقاله فقط خمتصرا اشاره مىآخر به علت حمدوديت مقدار نوشته
سوره دهر كه امروزه  2مورد كلمه مسع قبل از بصر قرار گرفته است از مجله در آيه  17كنار هم آمده و در 

شود كه اين از شگفتيهاى قرآن است. حال اند كه حسن شنواىي جنني قبل از حسن بيناىي فعال مىدانشمندان ايفته
تى. وى.  -1منامي: اند و مسلمان شدند را معرىف مىى آايت قرآىن كار كردهشناسى كه رو چند تن از دانشمندان جنني

پروفسور موريس بوكاى  -2پرساود پروفسور آانتومى و تولد نوزاد و سالمت كودك دانشگاهى ماىن توابى كااندا. ان
ى كاجل پزشكى و شناسجرالد. سى جررينگر. پروفسور و حمقق خبش جنني -3رئيس كلينيك جراحى دانشگاه اپريس. 

 بيولوژى سلوىل دانشگاه جرج تون واشنگنت در آمريكا.

 پيشنهادها: تعداد صفحات در نظر گرفته شده براى مقاله كم بود.
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 ااتانزى از ديدگاه قرآن، سنت و طب

1297، آمنه قرتپه1296مسعود بسامى
 

 چكيده

معناى مرگ هابشد كه بخالقى و مذهىب موضوع ااتانزى مىهاى پزشكى، حقوقى ايكى از مباحث نوين در عرصه
شود حمقق مى ت بيمارب حيارود. هدف اصلى از ارتكاب اين نوع قتل كه اب سلآسان اي قتل از روى ترحم به كار مى

ىي شورهاى ارواپز بطن كااسته و رهانيدن بيمار صعب العالج از درد و رنج است از آجنا كه طرح اصلى ااتانزى بر خو 
طب بررسى   ، سنت وقرآن است و اب توجه به فقدان يك پژوهش جامع در كشور ما كه مسئله ااتانزى را از ديدگاه

 كرده ابشد اين پژوهش اب هدف تبيني اين موضوع از ديدگاه فوق صورت گرفته است.

 روش بررسى:

 اى است.اين پژوهش از نوع مطالعات كتاخبانه

 نتايج:

                                                           
 شناسى.(. كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم1)  1296

Email: m- bassami@ yahoo. com 
 (. كارشناس ارشد روانشناسى تربيتى.2)  1297



سوره مائده، قرآن ااتانزى را از  32سوره انعام و  151سوره بقره،  178سوره نساء، آيه  29و  33براساس آايت 
كند و براساس رواايت معصومني )ع( و فتواى فقها ااتانزى پذيرفته شده نيست. در هر نوع كه ابشد نفى مى

 د.نظرسنجى از برخى از پزشكان اقليت آهنا اب ااتانزى موافق و اكثريت اب آن خمالف هستن

 گريى:نتيجه

دانند و اين ديدگاه از آجنا كنند و آن را از مصاديق قتل نفس مىقرآن و اسالم ااتانزى را از هر نوع كه ابشد نفى مى
عنوان موهبىت اهلى در وجود او به وديعه گذاشته شده شود كه انسان مالك حيات خويش نيست و نفس او بهانشى مى

دانند بيمارى را فضل خداوندى و فرصىت مناسب براى خداشناسى و تزكيه نفس مىاست. از ديدگاه سنت ائمه )ع( 
 هرچند ااتانزى به ظاهر ابعث آسايش جسم مى

______________________________ 
 شناسى.(. كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم1)

 

Email: m- bassami@ yahoo. com 

 (. كارشناس ارشد روانشناسى تربيىت.2)
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كشاند فقهاى اسالم گردد اما روح را كه حقيقت وجودى انسان و سبب برترى او بر حيوان است به انبودى مى
% پزشكان مورد بررسى 35هاى اجنام گرفته دانند از ديدگاه طب در نظرسنجىااتانزى را قتل نفس مشرده و حرام مى

را احرتام به آزادى و اختيار بيمار و حق او در تعيني سرنوشت خويش و رهاىي از درد و  اب ااتانزى موافق و دليل آن
دانند و اكثريت پزشكان خمالف، ااتانزى را مغاير اب موازين پزشكى دانسته و آن را قتل نفس مشرده و معتقدند رنج مى

 اين عمل بر روابط بني بيمار و پزشك اتثري منفى دارد.

 هاى كليدى:واژه

 ااتانزى، قتل، قرآن، طب، سنت

 مقدمه:



معناى  ابشد. ااتانزى بههاى پزشكى، حقوقى و اخالقى و مذهىب موضوع ااتانزى مىيكى از مباحث نوين در عرصه
كشنت عمدى يك بيمار به دليل ترحم و دلسوزى به وسيله به كار بردن يك ماده كشنده اي ترك مراقبتهاى الزم و 

 (.1)ضرورى تعريف شده است 

انپذير و دردانك كند كشنت بدون درد يك بيمار كه از بيمارى درمانگونه تعريف مىديكشنرى اكسفورد ااتانزى را اين
 (.2برد )رنج مى

معناى مرگ آسان اي هدف اصلى از ارتكاب اين نوع قتل رهانيدن بيمار از درد و رنج است و بدين خاطر ااتانزى به
رود كه در اين نوع قتل اهداف ديگرى چون جلوگريى از صرف هزينه اقتصادى نيز مطرح قتل از روى ترحم به كار مى

 است.

 []تقسيم بندي دقيق از مراحل ااتانزي

 شود.نوع تقسيم مى 5بندى دقيق از انواع ااتانزى وجود ندارد وىل معموال به تقسيم

 : ااتانزى فعال:1

 دهد.سلب حيات از بيمار اجنام مى در اين نوع ااتانزى پزشك عمل مثبىت را در جهت

 : ااتانزى غري فعال:2

 اين شكل از ااتانزى به منع اي دريغ داشنت درمان حفظكننده حيات اشاره دارد.
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 : ااتانزى اجبارى:3

 شود.ورزد اما درخواست او پذيرفته منىطور واضح از مردن امتناع مىبيمار به

 : ااتانزى اختيارى )داوطلبانه(:4

 منايد.زماىن است كه بيمار آن را درخواست مى

 : ااتانزى غري اختيارى )غري داوطلبانه(:5



به علت وضعيت خاص بيمار قادر به اطالع ايفنت از درخواست او نيستيم ااتانزى كودكان معلول، افراد دچار مرگ 
ااتانزى برخواسته از بطن كشورهاى ارواپىي است و اب توجه به فقدان مغزى از اين نوع است از آن جا كه طرح اصلى 

يك پژوهش جامع در كشور ما كه مسئله ااتانزى را از ديدگاه قرآن، سنت و طب بررسى كرده ابشد اين پژوهش اب 
 هدف تبيني اين موضوع از ديدگاه فوق صورت گرفته است.

 روش بررسى:

 اى است.اين پژوهش از نوع مطالعات كتاخبانه

 گريى:حبث و نتيجه

 ديدگاه پزشكان ايراىن در مورد ااتانزى

پريامون نگرش پزشكان عمومى و متخصص در ارتباط اب ااتانزى بر  1379 -80اى كه در هتران در سال در مطالعه
 40ته و اى ااتانزى آشناىي نداشدرصد پزشكان اب مقوله 29نفر صورت گرفت نتايج حاكى از آن بود كه  321روى 

درصد پزشكان حد اقل اب يك نوع ااتانزى موافق بودند كه نسبت به خمالفني از سن كمرت و سابقه طبابت كمرت 
 برخوردار بودند.

مهچنني آقااين بيشرت از خامنها اب مقوله ااتانزى موافق بودند اغلب موافقني اب روش غري فعال ااتانزى در مورد بيماران 
ج شديد و بدون اميد به زندگى و نوزادان اب انهنجاريهاى شديد مادرزادى و بيماران اب صعب العالج اب درد و رن

معلوليت شديد و انتواىن جسمى، موافق بودند و مهمرتين علت پذيرش آن را جنات بيمار از درد و رنج غري قابل 
مغايرت اين امر اب اخالق ترين دليل خمالفت خود را دانستند در اين مطالعه مشخص شد خمالفني عمدهدرمان مى

اند و معتقدند اين امر بر روابط پزشك و بيمار اثر سوء پزشكى عنوان كرده و به آن واژه قتل نفس را اطالق منوده
 (.3خواهد داشت )
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اين و پزشكى در زمينه اجنام گرفت نگرش پزشكان و دانشجو  1381در مطالعه ديگر كه در شهر كرمان در سال 
درصد  60نفر بودند در اين مطالعه نشان داده شد بيش از  136ااتانزى بررسى شد تعداد كل افراد مورد مطالعه 

 (.4افراد خمالف ااتانزى بودند )

پزشك بودند كه  124در بررسى ديگرى كه بر روى پزشكان دانشگاه علوم پزشكى يزد صورت گرفت تعداد افراد منونه 
 8 /9ابر درخواست ااتانزى را )چه از بيمار، چه بستگان آهنا( درايفت كرده بودند. آانن حد اقل براى يك 58 /1

كه تنها درصد آانن در طول طبابت خود حد اقل به يك مورد ااتانزى توسط ساير مهكاران برخورد كرده بودند. درحاىل



 يكى از اشكال ااتانزى موافق و اكثر موافقني دليل پذيرش حد اقل اب 25 /8نفر سابقه اجنام ااتانزى را داشتند.  2
نفر به دليل احرتام به آزادى فردى و حق بيمار  11آن را جنات بيمار از درد و رنج غري قابل عالج اظهار داشتند و 

وض نفر جلوگريى از صرفه هزينه بيهوده را دليل موافقت خود اظهار كرده بودند. در ع 14در تعيني سرنوشت و 
درصد به دليل قتل  68 /9درصد موارد ااتانزى را به دليل مغايرت اب اخالق پزشكى و در  54خمالفني ااتانزى در 

 (.5درصد موارد به دليل اتثري سوء بر روابط و اعتماد بني پزشك و بيمار رد كردند ) 28 /4نفس و در 

عال آن موافق بودند. بيشرت موافقني اجنام آن را در ( آهنا اب ااتانزى از نوع غري ف%78 /1اكثر موافقني ااتانزى )
 برند ترجيح دادند.بيماران صعب العالج كه اميدى به زنده ماندنشان نيست و از درد شديد رنج مى

گرفته مشخص گرديد كه در ايران نيز پزشكاىن كه اب اجنام ااتانزى موافق ابشند هستند هاى اجناماب توجه بر بررسى
درصد از جمموع پزشكان مورد بررسى اب مقوله ااتانزى موافق  35توان گفت نزديك به ر جمموع مىطورى كه دبه

 هستند.

 ديدگاه اسالم و قرآن در ارتباط اب ااتانزى:

داند. در خصوص جمازات دين مبني اسالم قتل را حترمي منوده و مرتكب آن را را مستوجب جمازات دنيوى اخروى مى
هركس مومىن را به عمد بكشد جمازاتش آتش »فرمايد مى 93قرآن كرمي در سوره نساء آيه  اخروى قتل خداوند در

 جهنم است كه در آن جاويد معذب خواهد بود خدا بر او حشو و لعن كند و
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فرمايد مى 178 در سوره بقره آيه و در ارتباط اب جمازات دنيوى خداوند در قرآن كرمي« عذاىب بسيار شديد مهيا سازد
 «.اى كساىن كه اميان آورديد قصاص درابره كشتگان مشا بر مشا مقرر گرديد»

اى در زمني كند به قتل رساند مثل آنكه فساد و فتنههركس نفسى را بدون حق قصاص و اي ىب»سوره مائده  32آيه 
 آن ابشد كه مهه مردم را كشته و هركس نفسى را

 مثل آن است كه مهه مردم را حيات خبشيده است. حيات خبشد

نكشيد نفس خود را مهاان خداوند نسبت به مشا » 29مهچنني اسالم خودكشى را حترمي منوده است سوره نساء آيه 
 «مهرابن است

ه زندگى توان حترمي ااتانزى را استنباط منود زيرا هيچ شخصى ات زماىن كاب توجه به فلسفه حترمي خودكشى به سادگى مى
منايد و خداوند متعال اب آگاهى و علم بر مشكالتى كه در طول حيات براى مطلوىب دارد اقدام به خودكشى منى



شود خودكشى را حترمي منوده است لذا انساهنا حق ندارند براى رهاىي و فرار از مشكالت و درد و انساهنا حادث مى
م ااتانزى را از هر نوع كه ابشد نفى منوده و آن را از مصاديق هاى زندگى مرتكب خودكشى شوند. درنتيجه اسالرنج

 داند.قتل نفس مى

شود كه انسان مالك اين ديدگاه راجع به حترمي ااتانزى و خودكشى در اسالم، مانند ديگر اداين اهلى از آن انشى مى
اشته شده است و حيات و عنوان موهبىت اهلى است كه در وجود انسان به وديعه گذحيات خويش نيست زندگى به

سوره  8ممات انسان مهگى در دست خداوند است و اوست مالك مطلق مهه موجودات. خداوند در قرآن كرمي آيه 
مرياند كه او خداى آفريننده گرداند و ابز مىدر عامل هيچ خداىي غري از او نيست خلق را او زنده مى»فرمايد دخان مى

هاى زندگى آزمون و آزمايشى است براى ها و رنجى ديگر در دين اسالم، سخىتمشا و پدران پيشني مشاست از سو 
اش سنجد در كتب ديىن آمده است كه يك نوع از ثواهباىي كه خداوند به بندهانسان مومن كه اميان و تقوى او را مى

 شود.كند ثواب ابتالء به گرفتاريهاىي است كه در دنيا بدان مبتال مىاعطاء مى
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هركس يك شب بيمار شود و آن شب را نيكو پندارد و خدا را بدان شكر گويد كفاره »فرمايد امام صادق )ع( مى
گويد: عرض كردم معىن نيكو پذيرفنت چيست؟ فرمود صرب و مقاومت بر انراحىت شصت سال او خواهد بود راوى مى

(6.) 

 ااتانزى: اپسخ اسالم به ادله حاميان

 در اين قسمت الزم است ديدگاه اسالم را راجع به برخى از داليل حاميان ااتانزى بيان كنيم.

 در اسالم مالك ارزمشندى انساهنا تقواى اهلى است. -1

در مكتب اسالم مالك برترى انساهنا سوددهى اقتصادى و اي تواانىي جسمى و فيزيكى آهنا نيست و چه بسيار 
ى وجود دارد كه در آهنا به دستگريى از ضعفا و بيماران و ساملندان. اتكيد شده است و حىت اين احاديث و رواايت

ابشند. بنابراين اين نظريه كه اين اشخاص سود اقتصادى و اجتماعى ندارند بشدت تر مىاشخاص نزد خداوند گرامى
گاه نژاد، و برترى انساهنا نسبت به هم هيچ ابشد از ديدگاه خداوند متعال مالك ارزمشندىاز ديدگاه اسالم حمكوم مى

 جنس و سوددهى اقتصادى نبوده بلكه تقواى اهلى مالك برترى است.

 اى است جهت نيل به كمال.در اسالم آزادى و اختيار وسيله -2

آزادى در  بردارى ازاى عاىل و يكى از هبرتين وسايل كمال انساىن و اختيار نيز هبرهاز ديدگاه اسالم، آزادى پديده
(. لذا انسان آزاد و خمتار آفريده شده است ات مراحل كمال و سعادت را اب اختيار طى كند 7مسري خري است )



بنابراين در اسالم آزادى ات آجنا ارزمشند است كه انسان را به خري و كمال برساند. لذا اين ديدگاه، كه ااتانزى اقدامى 
ابشد چرا كه اين اختيار هيچ سعادت و كماىل را براى رد پذيرش اسالم منىدر جهت احرتام به اختيار انسان است مو 

 آورد.انسان به ارمغان منى

ارزش عمل اختيارى انسان اتبع اتثريى است كه اين عمل در رسيدن انسان به كمال »خالصه آنكه از ديدگاه اسالم 
 «.حقيقى او خواهد داشت

 مرگ آسان از ديدگاه اسالم. -3

گريد، بلكه بعضى را اب احرتام و آساىن و آيد كه فرشتگان وحى جان مهه انساهنا را يكسان منىرواايت برمىاز قرآن و 
 برخى ديگر را اب خشونت و
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 (. مرگ آسان: اين مرگ غالبا براى صاحلان و مومنان است.8كند )سخىت قبض روح مى

)حنل/  «الَِّذيَن تَ َتَوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة طَيِِّبنَي يَ ُقوُلوَن َسالٌم َعَلْيُكْم اْدُخُلوا اجْلَنََّة مبا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ » رمايد:فابره مىقرآن در اين
32) 

گويند سالم بر مشا! وارد اند. به آهنا مىكه اپك و اپكيزهگريد، درحاىلمعىن: كساىن كه فرشتگان )مرگ( روحشان را مى
 ايد.هبشت شويد براى اعماىل كه اجنام داده

فرمايد: مرگ براى مومن به سان بوييدن بوى خوش است كه به سبب خوشى آن به ابره مىامام صادق )ع( در اين
 (.9بندد )رود و مهه دردها از او رخت برمىخواب سبك مى

َفَكْيَف ِإذا » فرمايد:مى 27سوره حممد ص آيه مرگ دشوار: اين مرگ غالبا براى ظاملني و گناهكاران است. قرآن در 
 «تَ َوف َّْتُهُم اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َو أَْدابَرُهمْ 

زنند و جانشان را معىن: حال آهنا چگونه خواهد بود هنگامى كه فرشتگان )مرگ( به صورت و پشت آانن مى
 گريند.مى

 كند:مى امام سجاد )ع( نيز مرگ كافر را چنني وصف

ها است و اي انتقال از ترين لباسترين و خشنمرگ براى كافران به سان كندن لباس زيبا و گرانبها و پوشيدن كثيف
 (.9آورترين منزل مهراه بزرگرتين عذاهبا )اى مانوس و سكىن گزيدن در وحشتخانه



اسالم ماهيىت متفاوت از چيزى است   شومي حقيقت مرگ آسان از ديدگاهاب توجه به آايت و رواايت فوق متوجه مى
كه از ابطن آن اند درحاىلند. حاميان ااتانزى تنها ظاهر مسئله را ديدهكه حاميان ااتانزى آن را مرگ آسان انميده

خربند. از آجناىي كه مرگ و زندگى در دست خداوند است بنابراين اوست كه مرگ آسان اي دشوار را به آدمى ىب
شود چه بسا براى فرد اب توجه به اعمال و كردار انسان است. فلذا ااتانزى كه مرگ آسان انميده مى دهد و اين امرمى

كنيم اب اجنام ااتانزى، مرگ آساىن را بسيار دردانك ابشد چرا ما از حقيقت مرگ و ازهاق روح آگاه نيستيم و فكر مى
شكل دشوار و دردانكى از مهان فردى كه طلب ااتانزى  كه ممكن است خداوند بهامي درحاىلبراى فرد به ارمغان آورده

 منوده است سلب حيات
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مريد خداوند متعال مرگ را براى او آسان منوده منوده ابشد و اي ابلعكس ممكن است فردى كه در حال بيمارى مى
 ابشد.

كرد، كه از ديدگاه اسالم ااتانزى، قتل نفس حمسوب و مشمول ادله گريى  توان چنني نتيجهاز جمموع مطالب فوق مى
ابشد و وجود درد و بيمارى جموزى براى اجنام اين عمل نيست و حىت خود بيمارى و رنج براى انسان حرمت قتل مى

زى و تواند آزموىن از جانب پروردگار ابشد كه اسباب تزكيه و هتذيب نفس او را فراهم آورد پس ااتانمومن مى
 ابشد.خودكشى مغاير اب هدف از خلقت انسان و جايگاه اب عظمت او در اين جهان مى

استفتاائت از فقها در خصوص ااتانزى: آنچه اتكنون راجع به ديدگاه اسالم در خصوص ااتانزى ذكر كردمي مباحثى 
شده است. لكن مطرح شدن بود كه اب توجه عمومات و اطالقات ادله حرمت اب توجه به آايت و رواايت استنباط 

هاىي را در برخى از اذهان اجياد منوده كه اين انپذير شبهههاىي چون درد و رنج بيمار، رضايت او و بيمارى درمانحبث
تواند استثناىي بر حرمت قتل وارد منايد. بر اين اساس براى اپسخ به اين شبهات الزم است اب نظرات فقهاى موارد مى

 ااتانزى آشنا شومي. اسالم در رابطه اب

 نظر آيت اّلّل گلپايگاىن: -1

كنند؛ آاي اين عمل جايز سؤال: گاهى بعضى حمتضرها را به جهت تعجيل در راحت شدن، مورد مهلك تزريق مى
است اي نه؟ و در صورت عدم جواز )عاملني اين كار( شريك در خون او و مورد ديه و قتل نفس و ... خواهند بود 

 اي نه؟

عمل مذكور جايز نيست و اب استناد موت به آن عمل عامل قاتل حمسوب و حكم را در احكام ديه مراجعه جواب: 
 (.10منائيد )

 آيت اّلّل موسوى اردبيلى: -2



برد و مرگ او هم مشخص نيست و ادراك و حركت و نطق اختيارى هم سؤال: شخصى از بيمارى العالج رنج مى
خواهد كه به هر وسيله ممكن )استفاده ت؛ وىل از شدت رنج و درد از پزشكى مىدارد؛ يعىن داراى حيات مستقره اس
 از مواد كشنده و ...( به حيات او
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سريعا خامته داده ات از رنج و عذاب رهاىي ايبد. آاي دستور بيمار جموز مرگ است؟ آاي اقدام به اين كار از طرف 
برد؟ در اثىن در صورت اجنام عمل اب توجه به اذن بيمار قصاص اي ديه ن مرگ بيمار را از بني مىپزشك جرم بود

 شود؟ساقط مى

شود و در صورت اقدام، قصاص جواب: جايز نيست و اين قتل نفس است اب اجازه بيمار و هركس ديگرى جايز منى
 (.11و در بعضى موارد ديه دارد )

 آيت اّلّل مكارم شريازى: -3

قتل انسان مطلقا جايز نيست حىت از روى ترحم و حىت اب اجازه خود مريض و ترك معاجله منجر به مرگ نيز جايز 
نيست. دليل اين مساله اطالقات و ادله حرمت قتل از آايت و رواايت است و مهچنني ادله وجوب حفظ نفس و 

هاى واهى قتل از روى شود و به هبانهراوان مىاى سبب سوءاستفاده ففلسفه آن ممكن است اين ابشد كه چنني اجازه
گردند به عالوه مسائل پزشكى غالبا گريد. اي افرادى به قصد انتحار و خودكشى از اين راه وارد مىترحم صورت مى

ه اند. وىل چنانچطور طبيعى از مرگ رهاىي ايفتهاند بهآور نيستند واى بسا افرادى كه از حيات آهنا مأيوس بودهيقني
توان از ادامه معاجله خودارى كرد اميدى به ابزگشت بيمار به زندگى جمدد نباشد مانند برخى از بيماران مرگ مغزى مى

 (11رود قرار داد )و امكاانت را در اختيار بيماراىن كه اميد به هببودى آهنا مى

 ديدگاه فقهاء در ارتباط اب ااتانزى:

اّلّل گلپايگاىن و آيت اّلّل موسوى اردبيلى. آيت اّلّل سيد على شفيعى و آيت اّلّل به نظر تعدادى از فقهاء از مجله آيت 
اى جايز نيست حىت از ( حيات موهبت اهلى است و دخالت در نفس حمرتمه به هر قصد و انگيزه12هبجت فومىن )

 .روى ترحم و حىت اب رضايت خود بيمار و حفظ حيات هرچند براى يك حلظه هم ابشد واجب است
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فتاحى حسني. جمموعه مقاالت و گفتارهاى سومني مهايش ديدگاههاى اسالم در پزشكى )گلپايگاىن(  -(11) )
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 قرآن كرمي( -(13) )
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 بررسى اسرار خلقت انسان از ديدگاه قرآن و علوم پزشكى



1298زهرا مرتضاىي شوركى
 

 (26)سبا/  «اْلَفتَّاُح اْلَعِليمُ َو ُهَو »

 كند. اگر چه در خواندن تندى كنم.خوامنش و او اجابت مىمحد از آن خداىي است كه مى

. ستايش ل ورزمخباهد. كند. اگر چه چون وامى خبو خواهم و او به من عطا مىسپاس براى ذاتى است كه از او مى
 او دمل، اب رح رازطكنم و هرجا خبواهم براى حاجتم صدايش مىخمصوص آن خداىي است كه هرگاه خبواهم براى 

 واسطه خلوت كنم و او حاجتم را برآورد.ىب

 چكيده

 ت.ايست كه از متام علوم سخن به ميان آورده اسقرآن، اين معجزه جاويد و اهلى، گنجينه

 .اده استاز آن مجله، در موارد متعددى سخن از خلقت انسان گفته و مراحل آن را تذكر د

رد كه ر بر دادى را دهد، اما نكات و اشارات علمهرچند كه اين آايت به ما درس خداشناسى و معادشناسى مى
وجه به ت اب اتموجب حريت متخصصان علوم پزشكى در اعصار خمتلف شده است و در اين اثر سعى شده است 

ايب علمى يشرت عجرچه بلمى بررسى شود ات هبرخى آايت، جراين اصلى خلقت انسان از نظر قرآن و دستاوردهاى ع
 و به»رديده كه: گچنني بيان  يناعنوان منونه در آايت دوازده ات چهارده سوره مومنون قرآن بر مهگان آشكار گردد. به

ا ر آنگاه نطفه  دادمي. ستوارااى از گل آفريدمي. سپس او را به صورت نطفه اى در جايگاهى يقني انسان را از عصاره
اختيم. بعد هناىي سستخواصورت علقه درآوردمي. پس آن علقه را به صورت مضغه گردانيدمي و آنگاه مضغه را ا به

 استخواهنا را اب

______________________________ 
 (. دانشجو )ترم سوم پزشكى(.1)

 

Email: z. mortezae@ gmail. com 
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 (. دانشجو) ترم سوم پزشكى(.1)  1298

Email: z. mortezae@ gmail. com 



 «پوشاندمي. آنگاه جنني را در آفرينشى ديگر پديد آوردمي. آفرين بر خدا كه هبرتين آفرينندگان است.گوشىت 

 روش بررسى:

اب توجه به امهيت موضوع و گسرتدگى آن از منابع معترب نظري قرآن كرمي، هنج البالغه، تفسري منونه، طب در قرآن، 
 سايت اينرتنىت

WWW. sid. ir 

 ست.و ... استفاده شده ا

 نتايج:

شده هاى متعدد آمده است كه تعداد موارد بررسىدر مورد مراحل آفرينش و خلقت انسان آايت زايدى در قالب سوره
ابشد كه مهه آهنا شگفىت پديده انسان و امهيت موضوع خلقت را به خوىب نشان در اين اثر بيش از چهل سوره مى

 اند.داده

 گريى:حبث و نتيجه

مراحل خلقت انسان ات مرگ طى اپنزده مرحله مورد بررسى قرار داده شد و اب توجه به مطالب علمى و در اين اثر 
هاى علمى بسيار تفسري آايت مورد حبث، اين نتيجه حاصل گرديد كه هركدام از اين مراحل و انطباق آهنا اب ايفته

ه اين مسئله كه از ابتداى خلقت و در دهد. اب توجه بانگيز است و اين موضوع عظمت قرآن را نشان مىاعجاب
برند، اين كتاب اهلى بدون اهبام شوند و آن را زير سؤال مىاند كه خلقت انسان را منكر مىاداين خمتلف افرادى بوده

در مورد خلقت صحبت كرده است و حىت مواردى دارد كه هنوز علم در مورد آن صحبت نكرده است. قرآن كرمي 
، سوره مومنون آايت 5ويژه در سوره حج آيه نسان ات مرگ را به زيباىي بيان منوده است. )بهمراحل خمتلف خلقت ا

 (67، سوره غافر آيه 14ات  12

توان گفت كه اين آايت در جمموع دليلى بر اعجاز علمى قرآن است و عظمت اين كتاب اهلى و اتصال در هنايت مى
 رساند.آن به منبع غيىب را به اثبات مى

 هاى كليدى:واژه

 انسان، آفرينش، مرگ، خلقت، قرآن، جنني، خدا

 مقدمه:



هاى اعجاز قرآن كرمي بر مهگان است كه يكى از مباحث مهم و شگرف در زندگى امروز بشر، آشكار شدن جنبه
 پژوهان اب مطالعه و حتقيق در قرآن وابعث شده دانش
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هاى اعجاز بيشرتى از اين كتاب اهلى ها روى آورند و خوشبختانه روز به روز جنبهشف اين جنبهمطالب علمى به ك
 شود.بر ما هويدا مى

هاى نوين علوم جترىب در مورد خلقت انسان مقايسه گرديده است. در اين اثر حنوه خلقت انسان از زابن قرآن اب ايفته
گى اين حبث نيز زايد است، در حتقيق حاضر، سعى شده كه مهه چون به حلاظ گسرتدگى حبث خلقت انسان، پراكند 

مراحل خلقت انسان از آغاز ات فرجام به صورت پيوسته، مستدل و حتليلى بررسى شود ات تصوير روشىن از اسرار اين 
 د.مندان به اين موضوع قرار داده شو خلقت عظيم اب تكيه بر آايت روشنگر قرآن و تفاسري خمتلف پيش روى عالقه

 در آخر اميد است كه اين اثر انقابل مورد قبول خالق يكتا قرار گريد، ان شاء اّللّ 

 روش بررسى:

آيد، اسرار خلقت انسان موضوع مهم و شگرىف است كه روز به روز اسرار علمى مهانطور كه از موضوع مقاله برمى
ه گسرتدگى اين موضوع، سعى شده ات در گردد. اب توجه بمرتبط اب آنكه در قرآن ذكر شده بر مهگان مكشوف مى

اين اثر در حد امكان مطالب جامعى از منابع خمتلف گردآورى شود كه اب توجه به اين موضوع، از منابع معتربى 
 هاى اينرتنىت، حترير الوسيله و .... استفاده شده است.مهچون قرآن كرمي، هنج البالغه، تفسري منونه، سايت

 حبث:

 ابشداپنزده مرحله به شرح ذيل مىخلقت انسان طى 

 طني( -مرحله اول: آفرينش انسان از خاك )تراب

 ابشند.ابره ارائه شده است كه آايتى از قرآن هم مؤيد اين دو نظريه مىهاى علوم جترىب دو نظريه در اينطبق ايفته

 (67)غافر/  ...«ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب »

 از خاك آفريد. اوست خداىي كه مشا را

 اند.اند كه مواد اوليه آن از غذاها و غذاها از خاك به وجود آمدهاى آفريده شدهالف( مهه انساهنا از نطفه
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 )تراب: خاك و خود زمني(

ْنساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ »  (12)مؤمنون/  «َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

 آدمى را از گل خالص آفريدميمهاان 

توان گفت انساهنا اب واسطه اند اما مىشده و بقيه انساهنا از نطفه آفريده شدهب( فقط حضرت آدم از خاك آفريده
 آدم از خاك آفريده شدند )طني: خاكى كه اب آب خملوط شده(

دهند كه تشكيل مى« كربن»و « ناكسيژ »و قسمىت را « آب»البته بدون شك، قسمت قابل توجهى از بدن انسان را 
دهد، شده تشكيل مىاند وىل از آجنا كه ستون اصلى متام اعضاى بدن را موادى كه از خاك گرفتهاز خاك گرفته نشده

 «انسان از خاك است»اين تعبري كامال صحيح است كه 

 ماء مهني( -مرحله دوم: آفرينش انسان از آب )ماء: ماء دافق

 اه در بني دانشمندان وجود دارد:در اين مورد دو ديدگ

الف( مقصود از خلقت انسان از آب اين است كه مقدار زايدى آب در بدن انسان وجود دارد و آب بيشرتين ماده 
 دهنده بدن است.تشكيل

 ب( مقصود از خلقت انسان از آب اين است كه انسان از نطفه و مىن آفريده شده است.

 (30)انبياء/  «ءٍ  َشيْ َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ »

 كنند:استاد مكارم شريازى در تفسري اين آيه دو احتمال را مطرح مى

 به آب بستگى دارد. -اعم از گياهان و حيواانت -حيات مهه موجودات زنده -1

 آيند.اينكه ماء در اينجا اشاره به آب نطفه است كه موجودات زنده معموال از آن بوجود مى -2

 (54)فرقان/  «الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلماِء َبَشراً َو ُهَو »

 و اوست خداىي كه انسان را از آب آفريد

 فرمايند:استاد مصباح يزدى در تفسري اين آيه مى
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مهان ماده  توان گفت منظور از ماء، مهان آب معروف است. وىل در عني حال ماء در اصطالح قرآن منحصر بهمى
 شود.مركب از اكسيژن و هيدروژن نيست بلكه اصطالحى است اب گسرته وسيع كه شامل نطفه هم مى

اِئبِ » ْنساُن ِممَّ ُخِلَق* ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفٍق* خَيْرُُج ِمْن بَ نْيِ الصُّْلِب َو الرتَّ  (5 -7)طارق/  «فَ ْلَيْنظُِر اْْلِ

لق شده است. انسان از آىب جهنده آفريده شد. آىب كه از ميان صلب و پس ابيد انسان بنگرد كه از چه چيزى خ
 آيدترائب بريون مى

شود. بني صلب و ترائب منظور مهان مىن مرد است كه به صورت جهنده از او خارج مى« ماء دافق»در اينجا مراد از 
اى كه در مهاهنگى دارد. نكتهبني پشت و جلوى مرد )منظور حمل آلت تناسلى( است كه اب معناى ماء و افق هم 

شده كه ادب آن در بيان مطالب اينجا مطرح است اين است كه قرآن كرمي در اوج فصاحت، بالغت و ادب بيان
اِئبِ » جنسى كامال روشن است و به جاى صراحت در بيان آلت تناسلى، تعبري استفاده شده  «ِمْن بَ نْيِ الصُّْلِب َو الرتَّ

 است.

 ش انسان از مىن )نطفه من مىن(مرحله سوم: آفرين

 (46و  45)جنم/  «* ِمْن نُْطَفٍة ِإذا مُتْىنَو أَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َو اْْلُنْثى»

 اى چون فرو رخيته شود.آفريند: نر و ماده از نطفهو هم اوست كه دو نوع مى

اى است كه در شود، يعىن مهان نطفههنگام انزال خارج مىشود كه از مردان در مىن از نظر پزشكى به مايعى گفته مى
 آيد.اى پديد مىشود و بعد از لقاح، موجود زندهرحم زن رخيته مى

 (37)قيامت/  «أَ ملَْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِِنٍّ مُيْىن»

 اى از مىن نبود كه رخيته شود؟مگر او قبال نطفه

 امشاج(مرحله چهارم: خلقت انسان از نطفه )نطفه 

معناى سيالن ضعيف چيزى است. پس به مىن زن و مرد كه براى لقاح و تشكيل جنني خارج نطفه در لغت به
 شود، به جهت سيالن آهنا، نطفه گويند.مى
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از اسرار آن برداشته شد و شناسى پرده نكات علمى زايدى در مورد اسپرم و اوول وجود دارد كه اب پيشرفت علم جنني
از مجله اشاره شده كه نطفه زن داراى الكرتيسيته مثبت و اسپرم داراى الكرتيسيته منفى است و لذا به سوى هم  

 شوند.كشيده مى

ْنساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمشاٍج نَ ْبَتِليهِ »  (2)انسان/  «ِإانَّ َخَلْقَنا اْْلِ

 ات او را بيازمائيم.اى آميخته آفريدمي ما انسان را از نطفه

معناى خملوطى از عناصر تشكيل دهنده مىن و اي خملوطى از در قرآن بيشرت از نطفه آميخته سخن به ميان آمده كه به
 هاى علمى قرآن است.ابشد و يكى از شگفىتنطفه زن و مرد مى

 مرحله پنجم: آفرينش انسان از علق )علقه(

اى خمتلف در قرآن به كار رفته است. اين تعبري به معناى خون بسته و چيز آيه به صورهت 5ابر و در  6تعبري علق، 
 ابشد.شده آويزان به رحم مىرود كه قرآن آن را به زيباىي بيان منوده و منظور خون بستهآويزان شده به كار مى

ْنساَن ِمْن َعَلقٍ »  (2و  1)علق/  «اقْ َرْأ اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق* َخَلَق اْْلِ

 خبوان به انم پروردگارت كه آفريد، انسان را از علق آفريد.

 (78و  37)قيامت/  «* مُثَّ كاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّىأَ ملَْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِِنٍّ مُيْىن»

 شود؟ پس علقه شد و خدا او را شكل داد و درست كرد؟اى نبود كه رخيته مىمگر او قبأل نطفه

شود و به صورت يك توده اى است كه از تركيب اسپرم مرد اب اوون زن حاصل مىعلق، مهان خون بستهاز نظر علمى 
 گريد.سلوىل در ديواره رحم به صورت آويزان جاى مى

 مرحله ششم: آفرينش انسان از مضغه )مضغه(

گوشت جويده آمده   معناىاز كلمه مغضه، در دو آيه و سه ابر در قرآن سخن به ميان آمده است. اين كلمه به
 است.

 (14)مؤمنون/  «َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً »

 پس آن علقه را به صورت مضغه گردانيدمي و آنگاه مضغه را استخواهناىي ساختيم.
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مرحله مهانند گوشت جويده شده است كه اين مرحله از هفته سوم كنند كه انسان در اين اسرار علمى بيان مى
هاى زاينده است و اين مضغه حاالت و مراحل گوانگوىن را طى ابشد كه دوره متايز اليهابردارى ات ماه سوم ابردارى مى

 كند.مى

« َ  (5)حج/  « َلُكمْ مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ ِمْن ُمْضَغٍة خُمَلََّقٍة َو َغرْيِ خُمَلََّقٍة لُِنَبنيِّ

 پس از علقه، آنگاه از مضغه داراى خلقت كامل و احياان خلقت انقص ات قدرت خود را بر مشا روشن گردانيم.

كنند كه جنني در حالت مضغه دو مرحله عمده را پشت سر دكرت قرقوز و دكرت دايب در تشريح اين مرحله بيان مى
 گذارند.مى

گونه متايزى در اعضاء بدن وجود )غري خملقه( كه ات اپاين هفته چهارم ادامه دارد و هيچاول: مرحله مضغه انمتمايز 
 ندارد.

هاى زاينده و تغيري شكل و شود كه در آن متايز اليهدوم: مرحله مضغه متمايز )خملقه( كه از ابتداى هفته پنج شروه مى
 شود.هاى آهنا شروع مىحركت سلول

 هاى بدن معرىف كرده است.ها اي دستگاهها را مسئول تشكيل يكى از انداماين اليهخداوند در قرآن هركدام از 

 گريى(مرحله هفتم: تصوير و تسويه انسان )تنظيم و تصوير و شكل

َ َلُكمْ »  (6)آل عمران/  «مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ ِمْن ُمْضَغٍة خُمَلََّقٍة َو َغرْيِ خُمَلََّقٍة لُِنَبنيِّ

 «كندها صورتگرى مىخواهد در رحمگونه كه مىه مشا را آناوست كسى ك»

 (2)اعلى/  «الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى»

 مهان كه آفريد و مهاهنگى خبشيد

 (24)حشر/  «ُهَو اّللَُّ اخْلاِلُق اْلبارُِئ اْلُمَصّوُِر لَُه اْْلَمْساُء احلُْْسىن»

 ات از آن اوست.ها و صفاوست خداى خالق نوساز صورتگر كه هبرتين انم



كنند كه تسويه خلق و صورت و اعضاء ابطىن و ظاهرى در شكم مادر مرحوم طربسى در مورد اين آايت بيان مى
 توان نتيجه گرفت كهمقصود است. در جمموع از اين آايت مى
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كند كه اين مرحله پس از انعقاد نطفه و وير( بيان مىتص -خداوند در قرآن كرمي چند مرحله را حتت عنوان )تسويه
علقه و احتماال مضغه است. در اين مرحله اعتدال، تكميل و تنظيم اعضاء پيكر جنني و برطرف كردن عيوب آهنا و 

 پذيرد.نيز صورتگرى آن اجنام مى

 گريى استخواهنا )عظاما(مرحله هشتم: شكل

 (14)مؤمنون/  «َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً »

 و آنگاه مضغه را استخواهناىي ساختيم.

 مرحله هنم: پوشاندن گوشت بر استخواهنا )فگسوان العظام حلمأ(

 (14)مؤمنون/  «َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْواَن اْلِعظاَم حلَْماً »

 و آنگاه مضغه را استخواهناىي ساختيم، بعد استخواهنا را اب گوشىت پوشاندمي.

شود كه جنني بعد از آنكه مرحله علقه و مضغه را پشت سر گذاشت، بعضى سلوهلايش از نظر علم پزشكى گفته مى
پوشاند. بنابراين، اين آيه شود. بعد از آن تدرجيا عضالت و گوشت روى آن را مىهاى استخواىن مىتبديل به سلول

دارد. زيرا قرآن كس روشن نبود، برمىمان بر هيچيك معجزه علمى است كه پرده از روى اين مسئله كه در آن ز 
 گويد:منى

گويد: ما مضغه را تبديل به استخوان كردمي و به استخواهنا ما مضغه را تبديل به استخوان و گوشت كردمي، بلكه مى
 لباس گوشت پوشاندمي.

 مرحله دهم: آفرينش جنس جنني )مذكر اي مؤنث(

 (39و  38)قيامت/  «وَّى* َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َو اْْلُنْثىمُثَّ كاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفسَ »

 پس علقه شد و خدايش شكل داد و درست كرد. و از آن، دو جنس نر و ماده را قرار داد.



اند كه: در طى سومني ماه صورت جنني بيشرت شكل صورت انسان به برخى از منابع معترب پزشكى نيز تصريح كرده
گريد ... اعضاء تناسلى خارجى به آن حد تكامل ايفته كه در دوازدمهني هفته جنس جنني را اب امتحان وضع خود مى

 توان مشخص ساخت.ظاهرى مى
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ضغه و قرآن مرحله خلقت جنس جنني را پس از مرحله تسويه قرار داده است و اين مهان زماىن است كه مرحله م
شود و جنس جنني از نظر پزشكى قابل تشخيص است. يعىن رتبه تعيني جنسيت در تسويه در سه ماهگى متام مى

 شناسى كامال منطبق اب يكديگر است.مراحل خمتلف انسان در قرآن كرمي و علم جنني

 (46و  45)جنم/  «ىن* ِمْن نُْطَفٍة ِإذا متُْ َو أَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َو اْْلُنْثى»

 اى چون فرو رخيته شود.آفريند: نر و ماده از نطفهو هم اوست كه دو نوع مى

 مرحله ايزدهم: آفرينش روح )دميدن جان در جنني(

 (9)سجده/  «مُثَّ َسوَّاُه َو نَ َفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحهِ »

 آنكه او را درست اندام كرد و از روح خويش در او دميد.

 (14)مومنون/  «َفَكَسْواَن اْلِعظاَم حلَْماً مُثَّ أَْنَشْأانُه َخْلقاً آَخرَ »

 بعد استخواهنا را اب گوشىت پوشاندمي. آنگاه جنني را در آفرينشى ديگر پديد آوردمي.

به انم آيد كه پس از مرحله تسويه و تنظيم و تعادل اعضاى بدن انسان در رحم مادر مرحله ديگرى از آايت قرآن برمى
 شود كه حقيقت آن بر ما معلوم نيست.وجود دارد. يعىن روحى بزرگ و شريف در انسان دميده مى« نفخ روح»

 مرحله دوازدهم: تولد طفل )خنرجكم طفال(

هاِتُكْم ال تَ ْعَلُموَن َشْيئاً »  (78)حنل/  «َو اّللَُّ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمَّ

 دانستيدكه چيزى منىخارج ساخت درحاىلو خدا مشا را از شكم مادرانتان 

دهد و اين تعبري امهيت نويسند: خداوند بريون فرستادن جنني از رحم را به خودش نسبت مىاستاد مكارم شريازى مى
 سازد.اند روشن مىمسئله تولد را كه امروز دانشمندان بر آن پى برده



 ابشد:زير مىهاى عجيب حلظه تولد شامل موارد از نظر علمى دگرگوىن

الف( دگرگون شدن سيستم گردش خون ب( به كار افتادن ريه نوزاد ج( بسته شدن بند انف و خشكيدن و افتادن آن 
 د( به كار افتادن دهان و معده و روده نوزاد
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 مرحله سيزدهم: بلوغ

 كند.زندگى انسان ايد مىعنوان مرحله متمايز عرصه قرآن اين مرحله را به

 (67)غافر/  «مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ خُيْرُِجُكْم ِطْفاًل مُثَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَُّكمْ »

 آورد ات به كمال قوت خود برسيد.آنگاه مشا را به صورت كودكى برمى

به حد رشد و بلوغ و كمال  در اين آيه بلوغ اشد هم بيان شده است كه استاد مكارم شريازى، آن را به معىن رسيدن
اند. از نظر شريعت بلوغ حّدى از سن است كه پس از آن انسان مكلف به تكاليف اهلى است. جسم و عقل دانسته

شود: اول رويش موى خشن برعانه و دوم خروج مىن و سوم به كامل شدن اپنزده سال نشانه شناخته مى 3بلوغ به 
 قمرى.

 عنوان مرحله قوت در مهه قواى جسماىن و نفساىن بيان شده است.بلوغ اشد، بههاى حج و غافر مرحله در سوره

 مرحله چهاردهم: مرحله كهنساىل )پريى(

 (54)روم/  «ْيَبةً اّللَُّ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف مُثَّ َجَعَل ِمْن بَ ْعِد َضْعٍف قُ وًَّة مُثَّ َجَعَل ِمْن بَ ْعِد قُ وٍَّة َضْعفاً َو شَ »

 كه مشا را ابتدا انتوان آفريد، آنگاه پس از انتواىن قوت خبشيد، پس بعد از قوت، انتواىن و پريى داد.كسىآن خداست

ترين مرحله اي پريى، آخرين مرحله از مراحل زندگى انسان است. از نظر علمى در سن پريى به خاطر جتمع پست
شود كه اين كم دچار ضعف مىبر نوسازى آهنا، بدن كم اندك اندك مواد زائد در بدن و مهينطور غلبه ختريب سلوهلا

 ضعف و كاسىت در آايت متعددى از قرآن هم به زيباىي بيان شده است.

ْرُه نُ َنكِّْسُه ِِف اخْلَْلِق أَ َفال يَ ْعِقُلونَ »  (68)يس/  «َو َمْن نُ َعمِّ

 انديشيد؟كاستيم(، آاي منىكنيم )در خلقتش بو هركه را عمر دراز دهيم، او را در خلقت دچار افت مى



 مرحله اپنزدهم: مرگ

 فرمايد:كند و مىقرآن كرمي مرگ را واپسني مرحله زندگى انسان معرىف مى
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ى َو لَ »  (67)غافر/  «َعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ مُثَّ لَِتُكونُوا ُشُيوخاً َو ِمْنُكْم َمْن يُ َتَوىفَّ ِمْن قَ ْبُل َو لَِتْبُلُغوا َأَجاًل ُمَسمًّ

ايبد و ات ابالخره به مدتى كه مقدر است برسيد و و ات ساملند شويد و از ميان مشا كسى است كه مرگ پيش رس مى
اميد كه در انديشه فرو رويد. از نظر علمى، مرگ موجودات زنده ضرورتى است الزم براى تواىل نسلها وگرنه اگر 

هاى بعد نسل موجود دست خنورده ابقى مباند، پس از مدت كواتهى ديگر جمال ظهور نسلزندگى و حيات مهني 
 وجود خنواهد داشت. قرآن كرمي هم در آايت متعدد حتميت مرگ را بيان منوده من مجله:

 (35)انبياء/  «ُكلُّ نَ ْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوتِ »

 هر جاندارى چشنده مرگ است.

 (78)نساء/  «يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َو َلْو ُكْنُتْم ِف بُ ُروٍج ُمَشيََّدةٍ أَيْ َنما َتُكونُوا »

 هاى استوار ابشيد.ايبد، هرچند در برجهركجا ابشيد مشا را مرگ درمى

وجود مرگ و قطعى بودن آن و انمشخص بودن زمان و مكان آن، مواردى است كه در قرآن آمده و علم نيز به آن 
 دسته ايفته است.

ايج: ما مراحل خلقت انسان ات مرگ را طى اپنزده مرحله مورد بررسى قرار دادمي و اب توجه به مطالب علمى و تفسري نت
هاى علوم جترىب اعجاب انسان را آايت مورد حبث به اين نتيجه رسيدمي كه هركدام از اين مراحل و انطباق آهنا اب ايفته

 دهد.انگيزد و عظمت قرآن را نشان مىبرمى

ابشد، وقىت به طور كلى آايت را بررسى دهنده عظمت علمى قرآن مىالوه بر اينكه هركدام از اين مراحل نشانع
گردد چرا كه هركدام از مراحل از نظر علمى بر مهگان آور اين كتاب آمساىن آشكار مىكنيم، اعجاز شگفتمى

 ابشد.انگيز مىزول بسيار اعجابآشكار است. اما اين نظم و ترتيب و دقت در بيان مراحل در عصر ن

رساند و هبرتين مهر اتييد بر مطالىب است  اين كتاب اهلى اب اتصال به منبع غيب عظمت خلقت انسان را به اثبات مى
 گردد.كه روز به روز توسط انديشمندان كشف مى
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هاى اعجاز بيشرتى از قرآن مولكوىل در آينده شاهد روشن شدن جنبهقطعا اب توجه به پيشرفت بيولوژى و علوم 
 خواهيم بود.

 پيشنهادها: مناظره اب اداين و مكاتب خمالف و موافق در مورد فلسفه خلقت

عنوان واحد درسى دانشگاهى در آموزش هاى اعجاز قرآن از ديدگاه علوم بيولوژى بهاضافه منودن بررسى جنبه -1
 عاىل

 هاى نوين علمى اب كالم خداهاى پژوهشى جهت انطباق دادن ايفتهم طرحاجنا -2

 منامي:هاى ذيل تقدير مىشائبه پرسنل حمرتم سازمانهاى ىبتقدير و تشكر: در آخر از كمك

 «ع»كتاخبانه حضرت امام على   -جمتمع فرهنگى جنوب شرق يزد -1

 ت عشق يزدواحد اطالعات و آمار و كتاخبانه مؤسسه قرآىن والي -2

طلبيم و استغفار از حمضر اهلى به سبب مهه قصورها و كندى و نقص در عمل و خلل در نيت غفران و عفو مى
يبٌ  كنيم.مى خواهيم اين توفيق را ات اپاين ( و از درگاه ربوبيش مى61هود/  )فَاْسَتْغِفُروُه مُثَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ َريبِّ َقرِيٌب جمُِ

 ريد. ربنا و تقبل دعا.عمر از ما نگ

 منابع
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 خلقت انسان در قرآن

1299مها هنرور
 

 چكيده

ز در آن نشان اود اصر موجه عنمهايبيم كه هسىت و ما اب توجه به تعاليم آمساىن قرآن كرمي و الطاف خاصه اهلى، درمى
 هنايت آفريدگار دارد.علم و عدل و حكمت و رمحت و حمبت ىب

اند زير نظر كه بتو   ت خداهدف اين است كه خاك مرده در دايره تكامل قرار گرفته و از دل آن موجودى اليق خالف
ك هناده از به فلر سود و شخدا و به اذن خدا كار خداىي اجنام دهد به وجود آيد و منشاء حتوالت عظيم در زمني 

 مالئك برتر شود.

 حبث:

نياز، ى ىبادت خداو عب فهماند كه انسان به بندگىتوجه به داليل خلقت جهان و انسان و بعثت ائمه، به ما مى
عاشقانه اوست  يمانه وو رح نيازمند و حمتاج است. پس اساس آفرينش انسان از سوى خدا، اراده عاملانه و حكيمانه

 دت مشىت خاك متحرك بدون توجه به كنه عبادت شونده.نه نيازش به عبا

 گريى:نتيجه

 شود:آايت موجود در قرآن در مورد خلقت انسان به چهار دسته تقسيم مى

 كند.: مبدأ آفرينش انسان را به صورت آفرينش هر فرد بيان مى1

                                                           
 (. ليسانس الهيات.1)  1299

Email: honarvar. homa@ yahoo. com 



 : به خلقت خنستني انسان توجه دارد.2

 دهد.را ابهم مد نظر قرار مى: مبدأ آفرينش هر فرد و خلقت خنستني 3

 منايد.: به آفرينش حضرت آدم )ع( و چگونگى خلقت ايشان اشاره مى4

 هاى كليدى:واژه

 الطاف خاصه اهلى، مبدأ آفرينش، مراحل حيات

______________________________ 
 (. ليسانس اهليات.1)

 

Email: honarvar. homa@ yahoo. com 
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 مقدمه:

 كه خدا نيازى به عبادت بندگان ندارد؟هدف از خلقت انسان چيست درحاىل

دهد كه آفريننده از هسىت و مهه اجزايش، جهان و مهه عناصرش و آنچه در اين عرصه هپناور جراين دارد، نشان مى
ن هسىت تركيىب از علم و عدل و هنايت برخوردار است، ذره ذره جهاعلم و عدل و حكمت و رمحت و حمبت ىب

گرى اين اوصاف و اشراق اين صفات و طلوع اين واقعيات نبود، هسىت اب حكمت و رمحت و حمبت است. اگر جلوه
مرز نبود، چنني هنايت، و عدالت فراگري و رمحت واسعه و حمبت ىبمنود. اگر دانش ىباين نظام متقن و استوارش رخ منى

ما اب انديشه سامل و خردورزى جامع، اين اوصاف محيده و صفات پسنديده را در مهه جوانب شد. نظامى پديدار منى
هنايت، دهيم. دانش ىببينيم و به چون و چراهاى خود خامته مىهسىت و ذره ذره يك موجود زنده جلوه گر مى

نطفه، سپس علقه، سپس مرز، سراغ مشىت خاك مرده آمده و آن را تبديل به حكمت متقن، رمحت واسعه، حمبت ىب
مضغه، سپس جنني كرده و در اتريك خانه رحم به او صورت و سريت و جسم و جان و عقل و خرد و روح و روان، 

مخ و مغز و عصب و پى و پوست و گوشت و خون و قلب و حاالت ابطىن عنايت كرده، سپس آن را پس از آماده 
شد عقل و خرد را به رويش ابز كرده ات از ميان اين خاك مرده كه شدن براى زندگى ديگر به دنيا منتقل كرده و راه ر 



اش آمده، پيامربان، امامان، دانشمندان، علما، نويسندگان، خدمتگزاران و دانش و حكمت و رمحت و حمبت به بدرقه
 .. به وجود آمدند و حتوالت شگرىف در روى زمني اجياد كردند.

مل قرار گريد و از دل آن موجودى اليق خالفت خدا كه بتواند زير نظر خدا هدف اين بود كه خاك مرده در دايره تكا
و به اذن خدا كار خداىي اجنام دهد به وجود آيد و اين حتوالت عظيم را در زمني اجياد كند و از آجنا كه انسان در دو 

حكيم مهه امور  جهت مادى و معنوى و جسم و روح و ظاهر و ابطن نيازمند و حمتاج آفريده شده است، خداى
اش و مهه امور معنوى را كه شامل بعثت پيامربان و امامان و نزول وحى و مادى را براى اپسخ گوىي به نيازهاى مادى

اش قرار داد ات اب استفاده از ابزار مادى مانند غذا، گوىي به نيازهاى معنوىترسيم و طرح عبادات است، براى اپسخ
 گريى از امور معنوىپوشاك، مسكن و ... و اب هبره
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شده آخرتش را آابد شخصيت اهلى و انساىن خود را حتقق داده و در سايه حقايق معنوى به خاطر اينكه عبدى آفريده
خدا به  نياز، نيازمند و حمتاج است نهمنايد، ابيد گفت: انسان اب مهه وجود به عبادت و بندگى نسبت به خداى ىب

عبادت بندگان نيازمند است، پس اساس آفرينش انسان از سوى خدا اراده عاملانه و حكيمانه و رحيمانه و عاشقانه 
 شونده.اوست نه نيازش به عبادت مشىت خاك متحرك بدون توجه به كنه عبادت

 حبث:

ايت در مورد آفرينش خنستني انسان ى آفرينش انسان، آايت قرآن، از جهاتى، اختالفاتى دارد. برخى از اين آدرابره
ى انساهناى ديگر نيز از جهت اترخيى روشن است. طبعا هنگامى كه مبدا خنستني انسان روشن شد، مبدا وجود مهه

ى انساهنا از خاك آفريده شود. يعىن اگر بگوييم آدم از گل آفريده شده است، صحيح است كه بگوييم مههمى
 اند.شده

ى مورد شخص حضرت آدم است و برخى ديگر ممكن است كليت داشته ابشد و در مورد مههبرخى آايت تنها در 
 انساهنا بكار رود:

 28)حجر/  «ِدينَ ِإِّنِ خاِلٌق َبَشراً ِمْن َصْلصاٍل ِمْن مَحٍَإ َمْسُنوٍن* فَِإذا َسوَّيْ ُتُه َو نَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا لَُه ساجِ » *
 (29و 

 (72و  71)ص/  «ِلٌق َبَشراً ِمْن ِطنٍي* فَِإذا َسوَّيْ ُتُه َو نَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا َلُه ساِجِدينَ ِإِّنِ خا» *

َْلَْحَتِنَكنَّ » گويد:كامال روشن است كه شخص خاص يعىن حضرت آدم منظور است زيرا در آجنا كه ابليس مى
 فرمايد:گفت. مهينطور است وقىت مىمنى «ُذرِّي ََّتهُ » يگرى انساهنا منظور بودند، داگر مهه «ُذرِّي ََّتهُ 



( انسان از چه آفريده شده است؟ هنگامى كه قرآن، مبدا پيدايش انسان 30)بقره/  «ِإِّنِ جاِعٌل ِف اْْلَْرِض َخِليَفةً » *
 (54)فرقان/  «َشراً َو ُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلماِء بَ » فرمايد از آب خلق كردمي:كند، يكجا مىرا ذكر مى

( جاىي ديگر از نطفه و ... وىل وقىت دقت  6)طارق/  «ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفقٍ » فرمايد از آب جهنده:جاى ديگر مى
است و قابل مجعند و هريك از جهىت « آب»بينيم، اختالىف در بني نيست: نطفه و ماء دافق و ماء، مهه كنيم مى

 در اين موارد، به« ماء»توان گفت كه: اطالق شده است. مى
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گويد انسان از توان گفت: منظور از ماء، مهان آب معروف است و اگر مىمعناى مايع است. از حلاظى ديگر، مى
 آب آفريده شده است بنا بر آنست كه:

 (30)انبياء/  «ءٍ َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ » *

گوييم: شود، تعبريات: تراب، طني، محا مسنون، صلصال و امثال آهناست مىه بيشرت منشأ توهم اختالف مىچيزى ك
شود، وقىت آبش كم شود و خشك گردد )گل( مى« طني»اين تعبريات هم، قابل مجع است: خاك اب افزودن آب 

  چسبنده ابشد:شود وقىتاطالق مى« محا»گردد و به گل و الى كنار جوى و دراي مى« صلصال»

 است.« تراب»ى اينها از ( انم دارد و مهه11)صافات/  «ِطنٍي الِزبٍ » *

اند. پس به ساير انسان خنستني تنها از تراب اي طني خلق شده است وىل انساهناى مراحل بعدى از نطفه آفريده شده
 اند.نطفه، آفريده شدهتوان گفت از تراب و به حلاظ مبدا قريب، از ها نيز به حلاظ مبدا مىانسان

 بررسى آايت مربوط به آفرينش انسان:

 كه قبال او چيزى نبوده است.فرمايد: خدا انسان را آفريد درحاىلآايتى دارمي كه مى

 (9)مرمي/  «َو َقْد َخَلْقُتَك ِمْن قَ ْبُل َو ملَْ َتُك َشْيئاً » *

شد، براى رفع شگفىت او، فرمود: خود تو را آفريدمي  زدههنگامى كه خداوند به زكراي بشارت فرزند داد و او شگفت
ى كل انساهنا نيز (. درابره4كه چيزى نبودى، به تعبري ساده يعىن: انسان از نيسىت آفريده شده است )درحاىل

 فرمايد:مى

ْنساُن أانَّ َخَلْقناُه ِمْن قَ ْبُل َو ملَْ َيُك َشْيئاً » *  (67)مرمي/  «أَ َو ال يَْذُكُر اْْلِ

ْهِر ملَْ َيُكْن َشْيئاً َمْذُكوراً  َهْل أَتى» * ْنساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ  (1)االنسان/  «َعَلى اْْلِ



ى اخري بود و مفاد آيه« ءال شى»كه سابقا چيزى نبود و ى اول اينست كه خدا انسان را آفريد درحاىلمفاد دو آيه
 وجود نداشت.« انسان»اينست كه چيزى بنام 

 داند:را منشأ مى« زمني»، در چند آيه -

 (61)هود/  «ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرضِ » *
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 (32)النجم/  «ُهَو أَْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرضِ » *

 (55)طه/  «ِمْنها َخَلْقناُكْم َو ِفيها نُِعيدُُكمْ » *

 (17)نوح/  «ُكْم ِمَن اْْلَْرِض نَبااتً َو اّللَُّ أَنْ َبتَ » *

ايبد، كند و حيات گياهى مىرويد و رشد مىاين مورد تعبري استعارى است. يعىن مهانطور كه گياه از مواد زميىن مى
ايد و خدا مشا را به صورت بوده« اسپرم»ايد كه خدا به مشا حيات خبشيد، خنست يك مشا نيز مهني مواد زمني بوده

كامل آفريد. اي هنگامى كه خاك بوديد و خدا در آن خاك، روح دميد و به صورت حضرت آدم در آمد، اين انساىن  
 هم روايندن از زمني حمسوب است.

 داند كه ابز خبشى از زمني است:مى« تراب»مشابه اين آايت، آايتى است كه منشأ پيدايش انسان را 

 (37)كهف/  «أَ َكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقَك ِمْن تُرابٍ » *

 (5)حج/  «فَِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن تُرابٍ » *

 (20)روم/  «َو ِمْن آايتِِه أَْن َخَلَقُكْم ِمْن تُرابٍ » *

 (11)فاطر/  «َو اّللَُّ َخَلَقُكْم ِمْن تُرابٍ » *

 (67)غافر/  «ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُرابٍ » *

 (59)آل عمران/  «ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفةٍ » *

 ذكر شده است:« صلصال»در چهار آيه، منشأ پيدايش انسان، 

ْنساَن ِمْن َصْلصاٍل ِمْن مَحٍَإ َمْسُنونٍ » *  (26)حجر/  «َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ



 (28)حجر/  «َو ِإْذ قاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإِّنِ خاِلٌق َبَشراً ِمْن َصْلصاٍل ِمْن مَحٍَإ َمْسُنونٍ » *

 (33)حجر/  «قاَل ملَْ َأُكْن ِْلَْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلصاٍل ِمْن مَحٍَإ َمْسُنونٍ » *

ارِ » * ْنساَن ِمْن َصْلصاٍل َكاْلَفخَّ  (14)الرمحن/  «َخَلَق اْْلِ

 صلصال يعىن: گل خشك، محا مسنون يعىن: گل سرشته.

 دوش ديدم كه مالئك، در ميخانه زدند
 

 گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند

 

 «حافظ. »
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 اير مردان خدا ابش كه در كشىت نوح

 
 هست خاكى كه به آىب خنرد توفان را

 

 گويد:ى خنستني را، گل مىاى از آايت، مادهدسته« حافظ». 

 ( )اوست آنكه مشا را از گل آفريد(.2)انعام/  «ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطنيٍ » *

ْنساِن ِمْن ِطنيٍ » *  (7)سجده/  «َو بََدأَ َخْلَق اْْلِ

 (11)صافات/  «ِإانَّ َخَلْقناُهْم ِمْن ِطنٍي الِزبٍ » *

 (12)اعراف/  «َخَلْقَتِِن ِمْن انٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ » *

 (61)اسراء/  «قاَل أَ َأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيناً » *

 (54)فرقان/  «َو ُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلماِء َبَشراً َفَجَعَلُه َنَسباً َو ِصْهراً » *

 داند:ها نطفه مىى ديگر از آايت منشأ آفرينش آدمى را تننطفه: دسته

ْنساَن ِمْن نُْطَفةٍ » *  (4)حنل/  «َخَلَق اْْلِ



ْنساُن َأانَّ َخَلْقناُه ِمْن نُْطَفةٍ » *  (77)يس/  «أَ َو ملَْ يَ َر اْْلِ

ْنساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمشاجٍ » *  (2)دهر/  «ِإانَّ َخَلْقَنا اْْلِ

رَهُ » *  (19)عبس/  «ِمْن نُْطَفٍة َخَلَقُه فَ َقدَّ

 (37)القيمه/  «ملَْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِِنٍّ مُيْىنأَ » *

 (46)النجم/  «ِمْن نُْطَفٍة ِإذا مُتْىن» *

 (58)واقعه/  «أَ فَ َرأَيْ ُتْم ما مُتُْنونَ » *

 در بعضى آايت تراب و نطفه، ابهم يكجا آمده است:

 (5)حج/  «فَِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفةٍ » *

 (11)فاطر/  «َو اّللَُّ َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفةٍ » *

 (67)غافر/  «ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفةٍ » *

 (37)كهف/  «أَ َكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقَك ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفةٍ » *

 مراحل آفرينش هر فرد، جدا مورد نظر است. -1آيد: در مورد اين آايت، دو وجه به نظر مى

 شود پس مبدأچون حضرت آدم از خاك است و هر انساىن در آفرينش منتهى به آدم مى -2
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است ى منشأ آفرينش انسان حبث كرده آفرينش آدم، مبدا آفرينش ديگران نيز خواهد بود. برخى از آايتى كه درابره
 آيد:شده و اي از سياق آيه بدست مىاختصاص به حضرت آدم دارد. يعىن اي تصريح

 (59)آل عمران/  «ِعْنَد اّللَِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُراٍب مُثَّ قاَل لَُه ُكْن فَ َيُكونُ  ِإنَّ َمَثَل ِعيسى» *

ز خاك را نفى كند وىل نظر اصلى آن، در مورد آدم در اينجا صراحت دارد، البته نه به اين معنا كه خلقت ديگران ا
آيد، آايتى نظري داستان كند و نه اثبات و اما آجنا كه از سياق آيه برمىاست نه ديگران، در مورد ديگران نه نفى مى

گويد: آاي به كسى كه از خاك آفريدى سجده كنم: أسجد ملن خلقت طينا. و اينك شيطان است كه به خدا مى
 آايت:



 (61)اسراء/  «قاَل أَ َأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيناً » *

 (76)ص/  «َخَلْقَتِِن ِمْن انٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ » *

 (12)اعراف/  «َخَلْقَتِِن ِمْن انٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ » *

 (33)حجر/  «نٍ ملَْ َأُكْن ِْلَْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلصاٍل ِمْن مَحٍَإ َمْسُنو » *

ْنساَن ِمْن َصْلصاٍل ِمْن مَحٍَإ َمْسُنونٍ » *  (26)حجر/  «َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

 28)حجر/  «ِدينَ ِإِّنِ خاِلٌق َبَشراً ِمْن َصْلصاٍل ِمْن مَحٍَإ َمْسُنوٍن* فَِإذا َسوَّيْ ُتُه َو نَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا لَُه ساجِ » *
 (29و 

ارِ  َخَلقَ » * ْنساَن ِمْن َصْلصاٍل َكاْلَفخَّ  (14)الرمحن/  «اْْلِ

ْنساِن ِمْن ِطنٍي* مُثَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُساللٍَة ِمْن ماٍء َمِهنيٍ الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ » * و  7)سجده/  «ٍء َخَلَقُه َو بََدأَ َخْلَق اْْلِ
8) 

اى خداست  ايد و در هر مرحلهدرپى داشتههاىي پىد مشا آفرينشدر سوره حج آن مراحل را تفسري فرموده است كه ببيني
 خبشد:آورد، آفرينشى از پى آفرينش ديگر و فعليىت از پس فعليت ديگر به مشا مىكه دگرگونيها را بوجود مى

 ى سوم: مضغه:ى دوم: از نطفه به علقه. مرحلهى خنست: از خاك به نطفه. مرحلهمرحله

 ى مضغ )جويدن( است زيرا در اين مرحله، مانند گوشت جويده شدهماده اند: ازمفسرين گفته
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كند كه در آن رسد كه اعضاء آن معلوم است و تصوير پيدا مىاست. پس از مضغه، گاهى جنني به حدى مى
اين صورت غري خملق است. بعد از  شود كه درصورت خملق است و گاهى در مهان حد قبل از تصوير ساقط مى

 شود:ى خملق شدن )اي در مهني مرحله( است كه دخرت اي پسر بودن جنني، ظاهر مىمرحله

 (49)شورى/  «يَ َهُب ِلَمْن َيشاُء ِإاناثً َو يَ َهُب ِلَمْن َيشاُء الذُُّكورَ » *

ى ِإىل» *  (5)حج/  «َأَجٍل ُمَسمًّ

 (5)حج/  «مُثَّ خُنْرُِجُكْم ِطْفاًل » *



 (5)حج/  «مُثَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَُّكمْ » *

 (5)حج/  «َو ِمْنُكْم َمْن يُ َتَوىفَّ » *

 (5)حج/  «أَْرَذِل اْلُعُمرِ  َو ِمْنُكْم َمْن يُ َردُّ ِإىل» *

 (5)حج/  «ِلَكْيال يَ ْعَلَم ِمْن بَ ْعِد ِعْلٍم َشْيئاً » *

ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطنٍي* مُثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة ِف َقراٍر َمِكنٍي* مُثَّ َخَلْقَنا النُّ » * ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
 (12 -14)مؤمنون/  ...«َخْلقاً آَخَر  َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْواَن اْلِعظاَم حلَْماً مُثَّ أَْنَشْأانهُ 

شود و روى عظام، گوشت در اين آيه، به جاى خملقه و غري خملقه، تعبري فرموده است كه مضغه تبديل به عظام مى
 شود.رواينده مى

 مُثَّ أَْنَشْأانُه َخْلقاً آَخَر. *

ن عظم و حلم است وىل برخى ديگر اتكيد دارند كه منظور ى مهادنباله «أَْنَشْأانُه َخْلقاً آَخرَ » اند كهبرخى احتمال داده
دميدن روح است و نه تنها اين موضوع بلكه احتاد روح و بدن و اينكه روح جسمانيه احلدوث است، نيز استفاده 

 شود.مى

ِطْفاًل مُثَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَُّكْم مُثَّ لَِتُكونُوا ُشُيوخاً َو ِمْنُكْم َمْن ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ خُيْرُِجُكْم » *
ى َو َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ   (67)غافر/  «يُ َتَوىفَّ ِمْن قَ ْبُل َو لَِتْبُلُغوا َأَجاًل ُمَسمًّ

وره حج است. يعىن اين كارهاى در آيه پنجم از س« لنبني لكم»، مهچنان شبيه به «و لعلكم تعقلون»نتيجه: اين تعبري 
 ى آهنا بينديشيد و عقلتان را بكارما حكمتهاىي دارد كه ابيد درابره
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 اندازيد و از آن هم براى خداشناسى و هم معاد و هم بسيار مسائل ديگر، نتيجه بگرييد.

آيد كه قرآن كرمي مبدأ آفرينش موعا از آايتى كه ذكر كردمي برمىگرچه بيشرت آايت در اين مورد، متوجه معاد است. جم
كند مبىن بر اينكه از نطفه است و مراحلى دارد ات به جنني كامل انسان را گاه به صورت آفرينش هر فرد بيان مى

دو در آن كند. آنچه يقينا هر رسد و گاه توجه به خلقت خنستني انسان دارد و گاهى نيز، هر دو را مجع مىمى
ات  12مؤمن و  67حج و  5ى سجده است و آنچه احتماال هر دو را ذكر فرموده آايت از سوره 7ى شده آيهمجع
 مؤمنون است. برخى از آايت را نيز، ديدمي كه احنصارا در مورد حضرت آدم است. 14



  شد چرا كهمى دادهپيشنهاد: كاش براى مطلب به اين مهمى فرصت و اجازه حبث در تعداد صفحات بيشرتى 
 سته نباشيد.خصفحه واقعا جاى سؤال دارد. اب سپاس و  5گنجاندن مطالب مربوط به آفرينش انسان در 
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 مراحل تكوين جنني در قرآن

1301، فاطمه رأفت1300پروانه رضا سلطاىن
 

 چكيده

شده است و   ساختهسلوىل اى است كه از اجتماع عظيمى ايخته اب نژادهاى خمتلفبدن انسان جمموعه بسيار پيچيده
گردد. بدن ىمنسان ساز زندگى خود و أتمني سالمت وجود ادر اين پيچيدگى به سادگى و اب وحدت عمل زمينه

 أَ » ن برتر دانست:آيد از ابها را انسان از مجله پررمزورازترين خملوقات اهلى است كه طبق آايت قرآن فقط خلقت آمسان
ماُء بَناها (. لذا بنا به 27عات/ ا برافراشت )انز كه آن ر   تريد اي آمسانآاي مشا استوار آفريده «أَنْ ُتْم َأَشدُّ َخْلقاً أَِم السَّ

ساز تواند زمينهىيف" من عرف نفسه فقد عرف ربه" شناخت اين جمموعه شگفت و موزون براى هركس محديث شر 
گريى جنني در كلشين و معرفت به پروردگارش گردد. هدف از اين مطالعه مرورى بر مقاالت مربوط به مراحل تكو 

 قرآن كرمي است.

 روش بررسى:

 رى شده است. گردآو اى و اينرتنىتته حمققان و مطالعات كتاخبانههاى اجنام گرفاين مقاله اب استفاده از پژوهش

 نتايج:

                                                           
 (. عضو هيئت علمى گروه مامايى دانشگاه علوم پزشكى گيالن.1)  1300

Email: rezasoltani- P@ hotmail. com 
 (. عضو هيئت علمى گروه مامايى دانشگاه علوم پزشكى گيالن.2)  1301



 14هاى قرآن به آفرينش انسان و چگونگى خلقت او اشاره شده است و خداوند در آيه در هفت سوره از سوره
قرآن كرمي در آغاز «. خداوند مشا را در اطوار و مراحل خمتلفى بيافريد «:َو َقْد َخَلَقُكْم َأْطواراً » فرمايد:ى نوح مىسوره
ى حج براى آگاهى دادن به معاد و دليل آوردن بر اثبات آن، مهچنني در ابتداى سوره مؤمنون براى بيان مبدأ سوره

داشته است. ذات خلقت انسان اب بياىن شيوا و دقيق به سري تكاملى انسان پرداخته و مراحل خمتلف آن را بيان 
 به درسىت كه ما مشا را از «:فَِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن تُرابٍ » فرمايد:تعاىل مىابرى

______________________________ 
 (. عضو هيئت علمى گروه ماماىي دانشگاه علوم پزشكى گيالن.1)

 

Email: rezasoltani- P@ hotmail. com 

 دانشگاه علوم پزشكى گيالن.(. عضو هيئت علمى گروه ماماىي 2)
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ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطنيٍ » (.5ى حج، آيه )سوره« خاك آفريدمي مهاان ما بشر را از سالله اي  «:َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
اى داست كه از چنني مواد سادهمناىي خ(. اين هنايت قدرت12ى مؤمنون، آيه )سوره« اى از خاك آفريدميچكيده

سپس آن چكيده خاك و گل را به صورت  «:مُثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة ِِف َقراٍر َمِكنيٍ » چنان موجود بديعى آفريده است.
مُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة » (.13ى مؤمنون، آيه )سوره« اى در جاى استوارى )رحم مادر( قرار دادمينطفه

سپس نطفه را به  «ْحَسُن اخْلالِِقنيَ ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْواَن اْلِعظاَم حلَْماً مُثَّ أَْنَشْأانُه َخْلقاً آَخَر فَ َتباَرَك اّللَُّ أَ 
ت اپره گوشىت درآوردمي، بعد اپره گوشت اب گذشت زماىن معني اب اراده ما به صورت خون بسته و بعد آن را به صور 

صورت استخوان درآمد، بعد ما بر آن استخوان گوشت پوشاندمي، دست آخر خلقت ديگرى در جنني حمبوس در رحم 
( و فقط ذات 14ى مؤمنون، آيه به وجود آوردمي. به اين شكل خداى شااين خالقيت هبرتين آفريدگاران است )سوره

 ابشد و بس!متعال اوست كه سزاوار تعظيم و تكرمي مى

 گريى:نتيجه

شناسى اطالعى كس از كالبدشكاىف و جننيهاى اعجاز علمى قرآن است. در زماىن كه هيچآايت فوق يكى از منونه
دهد كه طب و هاىي مىنداشت و ابزارى براى اين كار موجود نبود، قرآن كرمي از مراحل رشد جنني در شكم مادر خرب 

آاي كاىف نيست كه  «ٍء َشِهيدٌ ُكلِّ َشيْ   أَ َو ملَْ َيْكِف بِرَبَِّك أَنَُّه َعلى» تشريح پيشرفته امروز توانسته به آن دست ايبد.
(. چه شهادتى از اين ابالتر كه خداوند اب 53ى فّصلت، آيه پروردگارت بر هر چيز شاهد و گواه است )سوره

 خويش را بر پيشاىن مهه موجودات نوشته است.تكوين، قدرت 



 هاى كليدى:واژه

 شناسى، مراحل تكوين جنني، قرآنجنني

 مقدمه:

هاى شناخت اّلّل، خودشناسى است. خودشناسى در بعد جسماىن شامل مراحل آفرينش بدن و ترين راهيكى از مهم
ه حاالت آن آشكار است. بدن انسان جمموعه ابشد كه آاثر قدرت و حكمت خداوند در مههاى كار بدن مىويژگى

 اى است كه از اجتماع عظيمى ايخته اب نژادهاى خمتلف ساخته شده است و اين عناصر زنده در عنيبسيار پيچيده
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(. تعداد 1گردد )ساز زندگى خود و أتمني سالمت وجود انسان مىپيچيدگى به سادگى و اب وحدت عمل زمينه
ابشد و هر سلول شبيه ميليارد آن سلول عصىب مى 28تريليون است و از اين ميان  60هاى يك انسان متوسط سلول

(. بدن انسان از مجله پررمزورازترين خملوقات اهلى است كه طبق آايت قرآن فقط خلقت 2كند )يك كامپيوتر عمل مى
ماُء بَناهاأَ » ها را ابيد از آن برتر دانست:آمسان تريد اي آمسان كه آن را آاي مشا استوار آفريده «: أَنْ ُتْم َأَشدُّ َخْلقاً أَِم السَّ

 «ما َخْلُقُكْم َو ال بَ ْعُثُكْم ِإالَّ َكَنْفٍس واِحَدةٍ » 28ى لقمان آيه (. خداوند در سوره1( )27)انزعات/ « برافراشت
شومي، از يك حيات يگانه نيست. ما از يك حيات يگانه آفريده مىآفرينش كنوىن و برانگيخنت مشا چيزى بيش از يك 

شود و چيزى گردد، در آن يك انسان آفريده مىشده اب آن تركيب مىسلول. وقىت سلول نطفه مرد وارد ختمك زن مى
ز انگيز مغهاى خمتلف جسم انسان و نظام حاكم بر ساختمان حريت(. آفرينش دستگاه3بيش از يك سلول نيست )

ها و انعقاد نطفه و پرورش جنني در رحم مادران خود كتاىب است ها و استخوانو حركات منظم قلب و عروق و ابفت
ساز معرفت به تواند زمينه(. لذا شناخت اين جمموعه شگفت و موزون براى هركس مى2بر معرفت خالق جهان )

گريى جنني در قرآن كرمي به مراحل تكوين و شكلپروردگارش گردد. هدف از اين مطالعه مرورى بر مقاالت مربوط 
 است.

 روش بررسى:

 اى و اينرتنىت گردآورى شده است.هاى اجنام گرفته حمققان و مطالعات كتاخبانهاين مقاله اب استفاده از پژوهش

 نتايج:

 14آيه  هاى قرآن به آفرينش انسان و چگونگى خلقت او اشاره شده است. خداوند دردر هفت سوره از سوره
(. قرآن كرمي در 2« )خداوند مشا را در اطوار و مراحل خمتلفى بيافريد «:َو َقْد َخَلَقُكْم َأْطواراً » فرمايد:ى نوح مىسوره

ى مؤمنون براى ى حج براى آگاهى دادن به معاد و دليل آوردن بر اثبات آن و مهچنني در ابتداى سورهآغاز سوره



ىن شيوا و دقيق به سري تكاملى انسان پرداخته و مراحل خمتلف آن را بيان داشته است بيان مبدأ خلقت انسان اب بيا
 شومي.گريى جنني را متذكر مى( و ما اب استفاده از كالم اهلى مراحل خمتلف شكل4)
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 []مراحل خمتلف شكل گريي جنني اب استفاده از كالم اهلي

 تراب )خاك(مرحله اول: 

هاىي كه در سراى آخرت براى ى مؤمنون پس از بيان صفات مؤمنان و نعمتسوره 12تعاىل در آيه ، ذات ابرى
كند ات اب توجه به نقصان خود، كمال اپداش اعمالشان مقدر فرموده است، بشر را به مراحل زندگى تكويىن متوجه مى

ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطنيٍ » فرمايد:مى ى خويش متوجه شوند ورا درايبند و به آفريننده مهاان ما بشر  «:َو لََقْد َخَلْقَنا اْْلِ
فَِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن » نيز آمده است: 5ى حج آيه (. در سوره2 -10« )اى از خاك آفريدميرا از سالله اي چكيده

اى از كنند، چكيدهكه نطفه انسان را درست مى  (. عناصرى4، 6« )به درسىت كه ما مشا را از خاك آفريدمي «:تُرابٍ 
طور طور مستقيم )از طريق مصرف گياهان( و اي بهخورد. مواد غذاىي نيز اي بهها را مىمواد غذاىي هستند كه انسان آن

عبارت ديگر گياه و (. به3اى از خاك است )غري مستقيم )از طريق مصرف گوشت و مواد غذاىي حيواىن( چكيده
ى اين تغيري اند و پديدآورندهكه منشأ غذاىي بشر است اب متام تغيريات در كيفيت ظاهرى از خاك پديدار شده  حيوان

هاى گوانگون از آفرينش از (. در آايت ديگرى از قرآن به مناسبت5تعاىل است )و تبديل در مجيع مراحل ذات ابرى
 (.6خاك ايد شده است )

مهاان مثل عيسى نزد خداوند مهچون مثال آدم است كه خدا او  «: َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُرابٍ ِعْنَد اّللَِّ  ِإنَّ َمَثَل ِعيسى»
 (.59)آل عمران/ « را از خاك آفريد

هان اى مردم اگر در شك هستيد از برانگيخته  «:اي أَي َُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِف رَْيٍب ِمَن اْلَبْعِث فَِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن تُرابٍ »
 (.5ى حج، آيه )سوره« شدن پس مهاان ما بيافريدمي مشا را از خاكى

 مرحله دوم:

 نطفه -1

اى در جاى مطمئن )رحم مادر( سپس آن چكيده خاك و گل را به صورت نطفه «:مُثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة ِِف َقراٍر َمِكنيٍ » ،
(. خاك اين موجود ساده و پيش اپ افتاده و خاىل از حس و حركت و حيات به 2 -10( )13ون/ )مؤمن« قرار دادمي

و در زن « اسپرم»بيىن اسرارآميزى تشكيل ايفته است و در مرد اى كه از موجودات زنده ذرهشود. نطفهنطفه تبديل مى



ْنساِن ِمْن ِطنٍي مُثَّ َجَعَل » فرمايد:مى 8و  7ى سجده آايت انم دارد. خداوند متعال در سوره« اووم» َو بََدأَ َخْلَق اْْلِ
 خداوند متعال آفرينش انسان را از گل آغاز كرد «:َنْسَلُه ِمْن ُساللٍَة ِمْن ماٍء َمِهنيٍ 
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ه قرار است يك انسان را (. عنصر توارثى انسان ك4« )قدر آفريداى از آب انچيز و ىبسپس نسل او را از عصاره
هاى خاك است، در اولني گام خود كه درهم ذوب شدن اسپرم مرد و ختمك زن اى از چكيدهدرست كند و چكيده

شود، براى رشد دنبال ابشد. وقىت چكه مزبور وارد رحم مىاست، زير ميكروسكوپ براى ما به صورت يك چكه مى
 (.3گردد )جاى مناسب مى

 علقه -2

 فرمايد:ى مؤمنون مىسوره 14ابشد. خداوند در آيه مرحله رشد و تكامل جنني از ديدگاه قرآن علقه مى ، در اين
(. مرحله پس از نطفه، علقه 2 -10« )سپس نطفه را به صورت علقه )خون بسته( درآوردمي «:مُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقةً »

گريند و به صورت يك قطعه خون بسته ت در كنار هم قرار مىهاى نطفه مهچون يك النه تو است كه در آن سلول
 (:7(. واژه علقه در آايت زير نيز اشاره شده است )4گويند )« موروال»ابشد و آن را در زابن علمى مى

 (5)حج/ « آنگاه از نطفه آنگاه از خون بسته «:مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقةٍ »

)قيامت/ « پس از نطفه خون بسته و آنگاه )به اين صورت زيبا( آفريده و آراسته گرديد «:َلَق َفَسوَّىمُثَّ كاَن َعَلَقًة َفخَ »
38.) 

اوست خداىي كه مشا را از خاك بيافريد و سپس از قطره آب  «:ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقةٍ »
 (.67)مؤمن/ « نطفه و آنگاه از خون بسته

در  Aايبيم: زالو، يك چيز آويزان و توده اي خلته خون. تصويردر ادبيات عرب براى كلمه علقه سه معناى متفاوت مى
دهد. يك زالو را نشان مى Bدهد. تصويرزير يك جنني را در مراحل ابتداىي شكل گرفتنش در رحم مادر نشان مى

 (.9كند )مقايسه اين دو تصوير ما را به حكمت كاربرد لغت علقه توسط خالق راهنماىي مى
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معناى يك شئ آويزان است. تصاوير زير آويزان بودن جنني را به خوىب كلمه علقه در زابن عرىب مهچنني به
 (.9دهد )گى( در رحم مادر نشان مىروزه 15علقه ) در مرحله B)عالمت)

Source: The Developing Human, Moore, 3 rd ed., p. 66. 



هاى انبوهى  سومني معناى كلمه علقه در زابن عرىب مرادف است اب يك توده اي خلته خون. در تصوير زير وجود مويرگ
كل گرفتنش به يك توده اي خلته خون تبديل كرده است كه در آهنا خون جارى است، جنني را در اين مرحله از ش

(9.) 

Source: The Developing Human, Moore, 5 th ed., p. 56. 
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 مضغه -3

(. 2 -10( )14ى مؤمنون، آيه )سوره« سپس خون بسته را به صورت اپره گوشىت درآوردمي َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة:» ،
معناى چيز جويده شده است. تصوير زير شود كه بهاما مرحله بعدى شكل گرفنت جنني در قرآن جميد مضغه انميده مى

. تشابه اين دو شكل، فرد  Bدهداب شكل يك قطعه آدامس جويده شده نشان مى Aشكل جنني را در مرحله مضغه
 (.9كند )را از دقت علمى كاربرد مفاهيم طبيعى در قرآن كرمي متحري مى

آنكه اعضاى بدن در گريد ىبشده به خود مىكم جنني شكل يك قطعه گوشت جويدهبه بيان ديگر در اين مرحله كم
شود )اتم اخللقه( مراحل رشد را مى ها كاملآن مشخص ابشد. از اين مرحله به بعد خلقت و شكل برخى از جنني

 (.4شوند )دهند و خلقت برخى ديگر انقص مانده و از ادامه رشد حمروم و سقط مىادامه مى

روز در رحم به  40در ارتباط اب سه مرحله انمربده روايىت از امام رضا )ع( وارد شده است كه حضرت فرمودند: نطفه 
شود. پس از ماه مى 4روز ديگر به صورت مضغه است كه جمموعا  40روز به صورت علقه و  40صورت نطفه، 

شوند ات كودك را اب فرستد كه كار آانن خلق كردن است و به دستور و اذن اهلى مأمور مىآن، خداوند دو ملك مى
، هاىي كه خداوند دستور داده از قبيل دخرت اي پسر بودن، اجل و مدت عمر، رزق، عمل و سعادت و شقاوتويژگى

شود؛ اما در رحم گرى كنند و سپس به امر اهلى در او نفخ روح منايند. لذا از اين مرحله به بعد جنني زنده مىصورت
 (.4ى خروج به او داده شود )مادر دو مرحله ديگر را ابيد طى كند ات اجازه
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 فرمايد:كند و مىمرحله مذكور اشاره مىى حج به سه سوره 5خداوند در خبشى از آيه 

پس مهاان ما مشا را از خاك آفريدمي  «:ةٍ فَِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ ِمْن ُمْضَغٍة خُمَلََّقٍة َو َغرْيِ خُمَلَّقَ »
 «.و انمتامى گوشىت متام سپس از نطفه سپس از خون بسته سپس از اپره

 عظام -4



(. در اين 2 -10( )14)مؤمنون/ « ى گوشت را به صورت استخوان درآوردميسپس اپره «:َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً » ،
ايبد و اعضاى شود و شكل آن متناسب اب كارى كه ابيد اجنام دهد، تغيري مىمرحله در پوسته جنني تغيرياتى اجياد مى

طور كامل شده بهى قبل تفاوت اساسى دارد، چرا كه آن گوشت جويدهشود. اين مرحله اب مرحلهكم ظاهر مىبدن كم
(. 4هاى خلقت انسان است )گردد و اين يكى از شگفىتشده و به استخوان تبديل مىاز جنس گوشت بودن خارج

 (.3درست شده است )به بيان ديگر از گوشت جويده الى دندان برخى از استخواهنا كه ستون فقرات ابشد، 

 حلم -5

(. در اين 2 -10( )14ى مؤمنون، آيه )سوره« ها گوشت پوشاندميسپس بر استخوان «:َفَكَسْواَن اْلِعظاَم حلَْماً » ،
 ها حمافظت منايد و به او زيباىي عطا منايد.شود ات او را از آسيبها در نظر گرفته مىمرحله، لباسى براى آن استخوان

هاِتُكْم َخْلقاً ِمْن بَ ْعِد َخْلٍق ِف ظُُلماٍت َثالثٍ خَيُْلُقكُ » آفريند آفرينشى بعد از مشا را در شكم مادرانتان مى «:ْم ِف بُُطوِن أُمَّ
 (.6)زمر/ « گانهآفرينش در غشاهاى سه

خداست آنكه صورت مشا را در رحم مادران  «:ِكيمُ ُهَو الَِّذي ُيَصّوِرُُكْم ِِف اْْلَْرحاِم َكْيَف َيشاُء ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَْ »
 نگارد. خداىي كه جز آن ذات يكتاهرگونه اراده كند، مى

 (.6)آل عمران/ « نيست كه به هر كار خواهد تواان و به هر چيز داانست

ى صورت انسان و اوست خداى آفريننده و جداكننده و نگارنده «:ُهَو اّللَُّ اخْلاِلُق اْلبارُِئ اْلُمَصّوُِر لَُه اْْلَمْساُء احلُْْسىن»
 (.24)حشر/ « براى اوست امساء حسىن

ها ها، جمزا شدن سلولتوان در سه مرحله خالصه كرد شامل توليد توده زايدى از سلولمراحل ساختماىن جنني را مى
مرحله را قرآن كرمي در ضمن سه كلمه  از يكديگر و رفنت هريك به جاى خود و تصوير صورت بندى جنني. اين سه

 (:2زير بيان داشته است )
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 ها( است.اوست خداىي كه آفريننده )انبوه سلول ُهَو اّللَُّ اخْلاِلُق: -1

 ها( است.خداىي كه جداكننده )سلول اْلبارُِئ: -2

 دهد.ها صورت انسان مىسلول خداوند پيكرسازى كه به اين اْلُمَصّوُِر: -3

 نفخ روح، -6



(. بعد خلقت 2 -10( )14)مؤمنون/  «مُثَّ أَْنَشْأانُه َخْلقاً آَخرَ » گريددر هنايت جنني آفرينش ديگرى به خود مى
ديگرى در جنني حمبوس در رحم به وجود آوردمي و حقيقت ديگرى در او اجياد منودمي و روحى را كه مايه وصول او به  

ت و معنوايت است، در او پديد آوردمي. جنني انسان در روند رشد خود اب جنني جانوران ديگر شباهت دارد. كماال
قدر شبيه به هم هستند كه فقط يك متخصص براى مثال جنني انسان و ميمون حىت ات چند هفته پيش از تولد آن

شود گريد و از بقيه متمايز مىديگرى به خود مىها را از هم متيز بدهد؛ وىل در مراحل بعدى رشد خلقت تواند آنمى
(3.) 

ى مؤمنون، آيه )سوره« به اين شكل خداى شااين خالقيت هبرتين آفريدگاران است «:فَ َتباَرَك اّللَُّ َأْحَسُن اخْلالِِقنيَ »
خري و بركتش  پوشد، بلند اپيه وى عمل به خود مىى قاهر او جامه(. خداىي كه اين حتوالت به اراده2 -10( )14

 ابشد و بس!اب دوام است و فقط ذات متعال اوست كه سزاوار تعظيم و تكرمي مى

 گريى:نتيجه

شناسى اطالعى كس از كالبدشكاىف و جننيهاى اعجاز علمى قرآن است. در زماىن كه هيچآايت فوق يكى از منونه
دهد كه طب و شد جنني در شكم مادر خربهاىي مىنداشت و ابزارى براى اين كار موجود نبود، قرآن كرمي از مراحل ر 

شود سپس وارد تشريح پيشرفته امروز توانسته به آن دست ايبد. بنا بر ديدگاه قرآن، خلقت انسان از خاك شروع مى
مرحله دوم كه خملوط آب و خاك است و بعد از آن گل خالص و سپس بعد از تغيرياتى به صورت خشك درآمده 

ى اهلى است كه پيوسته هر عنصر را به عنصر (. در مهه مراحل، اين قدرت و نفوذ اراده8شود )ىآماده پذيرش روح م
(. قرآن براى اولني ابر پرده 6دهد و هرابر خلق نويىن مراد بوده است )ديگر و هر مرحله را به مرحله ديگر پيوند مى

شناسان ات قرن نوزدهم ميالدى پوشيده مانده نافكند و اين مطلب هرچند از نظر رواياز آميختگى نطفه انسان برمى
بود؛ وىل براى مفسران قرآن خبشى از اين حقيقت يعىن تركيب نطفه از مىن مرد و آب رحم آن آشكار بود. قرآن جميد 

 براى اولني ابر از آويزندگى
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اين حقيقت بر مفسران و مرتمجان قرآن خمفى مانده ات آنكه در پى )النه گزيىن( ختم سخن به ميان آورده است؛ وىل 
(. چه 7شناسى، معناى درسىت از مطالب قرآن به دست آمد )دستياىب به ميكروسكوپ و انقالب در دانش رواين

ْكِف أَ َو ملَْ يَ » شهادتى از اين ابالتر كه خداوند اب تكوين، قدرت خويش را بر پيشاىن مهه موجودات نوشته است.
(. در 53)فّصلت/ « آاي كاىف نيست كه پروردگارت بر هر چيز شاهد و گواه است «:ٍء َشِهيدٌ ُكلِّ َشيْ   ِبَربَِّك أَنَُّه َعلى

هاى ظريف چشم بر ها و در ميان طبقات اسرارآميز مغز و بر روى پردهالى گلربگهاى درختان در البهصفحه برگ
 (.2هاى توحيد خود را نوشته و گواهى داده است )ه بر مهه چيز نشانهصفحه آمسان و بر قلب زمني و خالص
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 منابع

 .(1384، هتران: واقفى، 1نورى، سيد حممد رضا )دكرت(؛ هبداشت در قرآن؛ چ  -(1) )

 قابل دسرتس در سايت شناسى و آايت قرآن؛هاى زيستمركز فرهنگ و معارف قرآن؛ مطابقت ايفته -(2) )

http:// www. maarefquran. com/ Files/ links/ cache. php? linkId- 7624 

 گريى جنني؛ قابل دسرتس در سايتشناسى؛ مراحل شكلقرآن -(3( ) )

http:// www. koranshenasi. com/ farsi/ janin. htm 

 ن؛ قابل دسرتس در سايتمركز فرهنگ و معارف قرآن؛ پيدايش انسان در قرآ -(4( ) )

http:// www. maarefquran. com/ Files/ links/ cache. php? linkId- 3712 

 مركز فرهنگ و معارف قرآن؛ مراحل خلقت انسان؛ قابل دسرتس در سايت -(5( ) )

http:// www. maarefquran. com/ Files/ links/ cache. php? linkId- 8186 

 راب؛ خلقت بشر در پرتو قرآن؛ قابل دسرتس در سايتكمال الدين غ  -(6( ) )

http:// www. tebyan. net/ index. aspx? pid- 76691 BookID- 60258 
Language- 1 

 شناسى؛ قابل دسرتس در سايتمحيد رضا شاكرين، مركز فرهنگ و معارف قرآن؛ قرآن و رواين -(7( ) )

http:// www. maarefquran. com/ Files/ links/ cache. php? linkId- 6553 

 حسن عليدادى سليماىن، مركز فرهنگ و معارف قرآن؛ قرآن و آفرينش انسان؛ قابل دسرتس در سايت -(8( ) )

http:// www. maarefquran. com/ Files/ links/ cache. php? linkId- 8553 

 رتس در سايتمركز فرهنگ و معارف قرآن؛ جنني انسان در قرآن؛ قابل دس -(9( ) )

http:// www. maarefquran. com/ Files/ links/ cache. php? linkId- 8624 



 ركز فرهنگ و معارف قرآن؛ جنني؛ قابل دسرتس در سايتم -(10( ) )

http:// www. maarefquran. com/ Files/ links/ cache. php? linkId- 0066 

) 
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 بررسى ديدگاه قرآن و رواايت اسالمى در مورد لقاح مصنوعى

1302فريبا درخشان
 

 چكيده

ظر علوم نت و از ده اسشامروزه لقاح مصنوعى اي توليد كودكان آزمايشگاهى در بسيارى از كشورهاى جهان مطرح 
 ت.واجه استى ممشكالجترىب اب مشكلى اي اهبامى روبرو نيست، اما از نظر اخالق و حقوق اب اهبامات و 

 هدف:

واايت اسالمى ر رآىن و قدگاه هاى موجود در اجياد كودكان آزمايشگاهى پرداخته و از ديدر اين مقاله به تشريح روش
 مناييم.موضوع را بررسى مى

 روش بررسى:

معترب تنظيم شده هاى ايتاى، جمالت و ساين مطالعه از نوع مطالعات مرورى بوده كه اب استفاده از منابع كتاخبانه
 گردد.است و نتايج به صورت يك گزارش ارائه مى

 نتايج:

هاى متداول توليد نسل مصنوعى و اب استناد به آايت قرآىن و رواايت اسالمى در اين مطالعه پس از معرىف روش
و طريقه هاى لقاح مصنوعى مورد بررسى قرار گرفته است. توليد نسل مصنوعى به دمشروعيت و اي ممنوعيت روش

گريد: عمل ابرور شدن و پرورش نطفه در خارج از رحم و در داخل رحم كه آن نيز به دو صورت متداول صورت مى
شود. انتقال جنني )نطفه ابرور لقاح مهگون )تلقيح بني مهسران( و لقاح انمهگون )تلقيح بني افراد بيگانه( اجنام مى

 223د )مثال مهسر دوم( جايز است و در آايت متعددى از مجله آيه شده( به رحم زىن كه اب شوهر رابطه زوجيت دار 
                                                           

 (. كارشناس.1)  1302

Email: fariba 359@ yahoo. com 



خواهيد از اين نعمت اي از اين امتياز هبره سوره بقره آمده است: زانن مشا حمل پرورش نطفه مشايند، به هر حنو كه مى
 فوقبربيد. از نظر احكام وضعى ترديدى در احلاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه خنواهد بود. آيه 

______________________________ 
 (. كارشناس.1)
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طور صريح بر اين ادعا داللت دارد. آايت شريفه ديگرى نيز آورده شده است. در ممنوعيت لقاح مصنوعى بني دو به
سوره مومنون بر ضرورت وجود حتفظ بني زن و مرد اتكيد شده است.  6 و 5سوره نور و آيه  30بيگانه در آيه 

 مهچنني در رواايت اسالمى بر اين مقوله اشاراتى شده كه در اصل مقاله ذكر گرديده است.

 هاى كليدى:واژه

 لقاح مصنوعى، قرآن، رواايت اسالمى

 مقدمه:

از كشورهاى جهان مطرح شده است و از نظر علوم امروزه لقاح مصنوعى اي توليد كودكان آزمايشگاهى در بسيارى 
جترىب اب مشكلى اي اهبامى روبرو نيست، اما از نظر اخالق و حقوق اب اهبامات و مشكالتى مواجه است. در اين 

هاى موجود در اجياد كودكان آزمايشگاهى پرداخته و از ديدگاه قرآىن و رواايت اسالمى موضوع مقاله به تشريح روش
 مناييم.مىرا بررسى 

 روش بررسى:

هاى معترب تنظيم شده اى، جمالت و سايتاين مطالعه از نوع مطالعات مرورى بوده كه اب استفاده از منابع كتاخبانه
 گردد.است و نتايج به صورت يك گزارش ارائه مى

 نتايج:



توان  روشهاى متنوعى مىدر روزگار ما اب كمك تسهيالت چشمگريى كه دانش پزشكى در اختيار بشريت قرار داده اب
طور مصنوعى پرداخت. از بني روش هاى متنوع دو طريقه زير بيشرت متداول است. از طريق تلقيح به توليد نسل به

شود. اما برحسب اينكه بني داخلى و خارجى. در تلقيح داخلى عمل ابرور شدن و پرورش نطفه داخل رحم اجنام مى
جيت اي زانشوىي مشروع موجود بوده و اي چنني ارتباطى وجود نداشته ابشد، اين صاحبان نطفه )زن و مرد( رابطه زو 

شود. در روش به دو صورت لقاح مهگون اي تلقيح بني مهسران و لقاح انمهگون اي تلقيح بني افراد بيگانه تقسيم مى
وى به دست آورده و آن را لقاح مهگون اي تلقيح بني مهسران شخص اثلثى در ميان نيست. نطفه )اسپرم( مرد را به حن

 گريد كهكنند. معموال توسل به اين روش آنگاه صورت مىدر رحم مهسر قانوىن او وارد مى

 480، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هاى متداول يعىن مقاربت دو مهسر اب مشكالت فيزيكى از قبيل: غري قابل نفوذ بودن دهانه رحم، كمى اسپرم، روش
گونه جنسى مرد اي انزال زودرس و ... مواجه است و تالش هاى پزشكان اي روان پزشكان جمرب در درمان اينانتواىن 

 شود.ها موثر واقع منىها و بيمارىانرساىي

شود. گاهى مهسران در اجنام اين عمل مباشرت داشته و اب دخالت در تلقيح بني مهسران به يكى از دو طريق اقدام مى
شوند. گاهى نيز در مسري اين عمل، ديگران ر گرفنت اسپرم اي ختمك مرتكب اقدام خالف اخالقى منىدادن ديگران د

كنند كه ممكن است منجر به اعمال غري جماز اي خالف شرع نيز بشوند. بدست عنوان متخصص و غريه دخالت مىبه
ابشد وىل ابيد از مقدمات ايز مىآوردن نطفه شوهر اب ابزار و وسايل خمصوص و تلقيح آن در بطن شكم مهسرش ج

كننده انحمرم نباشد، نطفه به صورت حالل خارج شده ابشد و ... مشهور معاصرين حرام پرهيز شود مثل اينكه تلقيح
اى به اصول و قواعد اند. زيرا از اين رهگذر هيچ خدشهگونه تلقيح را جماز مشردهداانن ايناز فقها و قاطبه حقوق

گردد و عالوه بر انطباق عمل اب منطق عقل و مقبوليت اجتماعى و حفظ شروع زوجني وارد منىحاكم بر روابط م
 مصاحل عمومى، روايت اي دليل شرعى ديگرى از كتاب و سنت آن را نفى ننموده است.

  در روش لقاح انمهگون اي تلقيح بني دو بيگانه عالوه بر زن اي شوهر شخص اثلثى نيز در ميان است. بدين صورت
شود. انتقال شده و نطفه ابرورشده در رحم زن اثلثى به وديعه سپرده مىكه: گاهى نطفه مرد اب ختمك مهسر او ممزوج

جنني )نطفه ابرورشده( به رحم زىن كه اب شوهر رابطه زوجيت دارد )مثال مهسر دوم( جايز است داليل فراواىن بر جماز 
از سوره بقره آمده است: زانن مشا حمل پرورش نطفه مشايند، به هر  223 بودن اين اقدام وجود دارد. در قرآن كرمي آيه

طور صريح بر اين ادعا داللت دارد. آايت شريفه خواهيد از اين نعمت اي از اين امتياز هبره بربيد. آيه فوق بهحنو كه مى
 از سوره حنل آمده است: 72يه منايد. از مجله در آطور ضمىن بر اين امر داللت مىديگرى نيز وجود دارد كه نه به
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هاىي قرار داد و آيه خداوند از سرنوشت مشا مهسراىن برايتان مقرر داشت و از اين مهسران نيز براى مشا فرزندان و نوه
ان مهسراىن آفريد ات در هاى عظمت خداوند اينكه از سرنوشت مشا برايتاز سوره روم اب اين مفهوم كه از نشانه 21

جوار مهسران آرامش ايبيد و بني مشا و مهسرانتان دوسىت و حمبت قرار داد. دو آيه اخري گرچه صراحىت در داللت بر 
مدعا ندارد وىل حمتواى كالم و تعبري به ازدواج در هر دو آيه مباركه داللت دارد بر اينكه زانن كه طبق حقوق اسالم 

اى جهت  د مجعا براى شوهران در حكم پيكره واحده و حملى جهت توليد مثل و به تعبريى مزرعهتوانند متعدد ابشنمى
گردند، بنابراين از نظر حليت و احكام تكليفى منع صرُيى از كشت و ابرور كردن نطفه شوهر خويش حمسوب مى

ابشد. در بني رواايت ابب نكاح تواند اين اقدام به عمل نيامده و درنتيجه اصل عدم ممنوعيت مويد مشروعيت آن مى
و نسب، روايت صرُيى بر حليت اين مورد نيامده اما رواايت متعددى به طور ضمىن بر حليت مورد داللت دارد كه 

ابشد:" اب يكديگر ازدواج كنيد و توليد مثل مناييد و از مجله روايت منسوب به پيامرب اسالم )ص( اب اين مضمون مى
كنم و لو ها افتخار مىها و ملتبيفزايد زيرا من در روز واپسني به كثرت تعداد مشا در بني امتبر تعداد پريوان مكتب 

اينكه توليد مثل به سراجنام نرسد". انتقال جنني )نطفه ابرور شده زوجني( را به رحم زن اثلث )بيگانه( كه يكى از 
رغم اند. علىها جماز و برخى غري جماز دانستهبرانگيز لقاح مصنوعى است، بعضى فقموارد شايع و در عني حال حبث

تشتت آراىي كه در جواز اي عدم جواز انتقال جنني به رحم زانن اثلث وجود دارد، در خصوص امكان برقرارى نسب و 
تر است زيرا عده زايدى از فقها و حمققني معتقدند رابطه بني  تر و مثبتساير آاثر وضعى اين انتقال نظرات مهاهنگ

اى قانوىن و از نوع نسب صحيح و موجب برقرارى آاثر نكاح صحيح بني دوطرف و صاحبان نطفه رابطه كودك
خواهد بود. گو اينكه بعضى از مهني فقها سپردن نطفه ابرورشده دو مهسر را به رحم زن بيگانه به شرحى كه گذشت 

شناسد لذا كليه فال متولد زان را انمشروع مىقانون مدىن كه فقط اط 1167دانند. اب استفاده از ظاهر ماده جماز منى
 اطفاىل كه از زان متولد نشده ابشند ابيد كودكان قانوىن حمسوب گردند.
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اى قانوىن و از نسب صحيح و رابطه طفل اب صاحب رحم از نوع خويشاوندى رابطه بني كودك و صاحبان نطفه رابطه
 واند ابشد.تنسىب منى

شده به وىل تقويت اسپرم شوهر اب استفاده از اسپرم مرد ديگر )شناخته شده ابشد اي نباشد( و تلقيح اين اسپرم تقويت
رحم زن حرام است. در ممنوعيت لقاح مصنوعى بني دو بيگانه كه به صورت غري طبيعى بني نطفه مرد و زن بيگانه در 

ريد، )در انواع خمتلف آن( فقها و حمققني وحدت نظر دارند. بر اين گشرايطى خارج از مصداق زان صورت مى
ترين اين دالئل عبارتند از: شرع انور درابره حفظ فروج سفارش بسيار منوده و ممنوعيت داليل فراواىن وجود دارد كه مهم

طه آايت متعددى وجود داند. در مهني رابآن را بر هيچ شخصى و حتت هيچ شرايطى بدون اذن و اجنام نكاح جماز منى
 5سوره مباركه نور و آايت  30دارد كه صراحتا اي توليحا بر وجوب حتفظ زانن و مردان داللت دارد، از مجله در آيه 

سوره مومنون بر ضرورت وجود حتفظ بني زن و مرد اتكيد شده است. رواايت فراواىن نيز مويد اين ممنوعيت  6و 
اند" بدترين مردم در قيامت كساىن هستند كه كند كه فرمودهم صادق )ع( روايت مىاست. از مجله على بن سامل از اما



نطفه خود را در رحم زىن كه بر او حرام است قرار دهد. گو اينكه ظاهر روايت را مجع به مورديست كه نطفه از طريق 
صنوعى احتياج به دليل دارد. مقاربت وارد رحم بيگانه گردد، اما عبارت مطلق است و عدم مشول آن به مورد لقاح م

تر روايت ديگر منقول از پيامرب اكرم )ص( اب اين مضمون كه اعمال نكوهيده افراد بشر هيچ كدام نزد خداوند زشت
تر( از كشنت يك پيامرب اي خراب كردن خانه كعبه و قبله مسلمني و اي قرار دادن نطفه در رحم زىن به صورت )اي بزرگ

مباالتى در امر فروج را موجب اختالط نسل  اين ممنوعيت رواايت متعددى دارمي كه معصومني ىب حرام نيست. در اتييد
اند. روايىت از امام دانند و از هر اقدامى كه آن را موجب شود منع كردهكه شديدا مورد غضب شارع مقدس است مى

سب فرزند انشى از مساحقه زن شده كه به صحيحه ابن مسلم معروف است و به موجب آن نحسن جمتىب )ع( نقل
اند. منت روايت چنني است: از امام صادق )ع( و شوهردار اب دخرتى بيگانه را به شوهر و زن بيگانه ملحق دانسته

 پدر
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ى وارد شدند و اظهار ااى كه امري املومنني )ع( حضور داشتند عدهفرمودند: )روزى( در جلسهبزرگوارشان شنيدم مى
داشتند اب امري املومنني قصد مالقات دارمي، امام جمتىب )ع( فرزند بزرگ على )ع( كه در آن جلسه بودند پرسيدند: اب 

دارند: از او سؤاىل دارمي. فرمودند: سؤالتان چيست؟ آانن اظهار داشتند: زىن پس از ايشان چه كار داريد؟ اظهار مى
شود. تكليف اين طفل رود و اب عمل مساحقه دوشيزه ابردار مىاى )اي كنيزى( مىاش دوشيزهمقاربت اب شوهرش به فر 

از جهت احكام تكليفى و وضعى چيست؟ امام جمتىب )ع( در اپسخ فرمودند: در وجه خنست، زوجه مذكور به حلاظ 
يست مهريه او را بپردازد و در اباينكه موجب از بني رفنت بكارت دوشيزه )در اثر زاميان انشى از مساحقه( شده مى

مرحله دوم اين زن چون حمصنه حمسوب است ابيد سنگسار گردد. در مرحله بعد فرزند پس از تولد به صاحب نطفه 
شود. آنچه از منت روايت گردد و در هنايت بر دوشيزه به دليل ارتكاب جرم مساحقه حد جارى مى)شوهر( حتويل مى

گردد. اثلثا عده معتناهبى از عى مسئله است كه به موجب آن طفل به شوهر ابز مىمزبور مورد حبث است تكليف وض
توان به شيخ طوسى و شهيد اثىن و حمقق حلى و صاحب جواهر اند. در بني قدما مىفقهاى بزرگ اين نظر را پذيرفته

اى به استناد اصل اشاره كرد. عده و در بني معاصرين به آيت اّلّل خوىي و آيت اّلّل حممد موسوى و آيت اّلّل گلپايگاىن
اابحه و به اتكا روايت معروف و منتسب به امام جمتىب )ع( مبتىن بر صحيح ندانسنت رابطه نسب فرزند انشى از 

گذار اسالم بر كاسنت مساحقه زوجه پس از مقاربت اب شوهر اب دخرت اي زىن بيگانه و ابالخره به دليل اتكيدات قانون
مادر رابطه موجود را بني صاحبان نطفه و پدر اي مادر طبيعى و فرزند پدر اي ىبمشروع و كودكان ىباز موارد اطفال ان

كنند. اما ديگر به استناد رواايتى صحيح تلقى منوده و كودك را فرزند آانن حمسوب داشته و آاثر نسب را برقرار مى
صومني )ع( نسب حاصل را نسب غري قانوىن و متعدد از مجله روايت على بن سامل و ساير احاديث منقول از مع

 دانند.مردود شناخته و طبعا آاثر آن را برقرار منى
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هاى در روش دوم يعىن تلقيح خارجى عمل ابرور شدن و اي پرورش نطفه در حميطى خارج از رحم شبيه لوله
ها در خارج از رحم و ابزگرداندن آن فنت نطفه زن و شوهر و ابرور منودن آنشود. گر آزمايشگاهى و امثال آن اجنام مى

طور غري طبيعى جراين به بطن زن جايز است. در اين روش گاهى متام اي خبشى از دوران جنيىن كودك خارج از رحم به
پرورش در رحم مادر ايبد. هرگاه به حلاظ عدم آمادگى رحم زوجه جهت پرورش نطفه ابرور شده، جنني از نعمت مى

حمروم گردد و به انچار نطفه مزبور در حميطى خارج از رحم پرورش ايبد، در اين حالت اگر مرحله ابرورى به روش 
طبيعى اجنام گريد و زوجني مقاربت از طريق مقاربت نطفه را ابرور منوده و سپس به داليل مذكور جنني از رحم خارج 

ها در خارج از رحم آن پرورش ايبد، گرفنت نطفه زن و شوهر و خملوط منودن آن و در حميطهاى آزمايشگاهى و مشابه
آيد )بچه آزمايشگاهى( اى كه از اين راه به دست مىو گذاشنت آن در درون دستگاه پرورش جنني جايز است و بچه

تر است. قدام يقيىنتر و مشروعيت اين ابه صاحبان آن نطفه تعلق دارد نيز امكان احلاق نسب طفل به زوجني قوى
افتد زوجني بدون ضرورت و ويژه كه كمرت اتفاق مىاند بهحمققني و فقها هم در اين فرض نظر خمالفى ابراز ننموده

 اضطرار مبادرت به چنني اقدامى منايد.

بقاى ها در روابط اجتماعى و زانشوىي و حق فرزنددار شدن به هدف پيشنهادها: در حقوق اسالم اصل آزادى انسان
نسل از طرقى كه صراحتا ممنوع نگرديده بر ساير اصول و قواعد حاكميت داشته و ات زماىن كه منع صرُيى وجود ندارد 

هاى متسك به آن جماز است. نكته اى كه مهه فقها بر آن وحدت نظر دارند اينكه در جراين ابرورى نطفه به روش
 سازد.ه و مشروعيت هدف، وسيله انمشروع را موجه منىمصنوعى ارتكاب اعماىل خالف ضوابط عفاف جماز نبود
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 معجزه خلقت انسان از بعد ژنتيكى

1304، ماراي فقيهى1303حممد حسن شيخها
 

 چكيده

يد منوده يگر اتكدودات خداوند متعال در قرآن جميد در آايت متعددى بر روى مسئله خلقت انسان و مهچنني موج
 متام امور عامل ود بوده خداون بسيارى از اداين ديگر، آفرينش متام موجودات حتت ارادهاست. از ديدگاه مسلماانن و 

وجودات به خلقت م ند كهكه بعضى از دانشمندان ماديگرا بر اين ابور ابشد. درحاىلداراى نظم و ترتيب خاصى مى
اند ودهپيدا من تمادى تكاملهاى متر به تدريج و اب جهشهاى پستصورت تصادىف صورت گرفته و موجودات از رده

 اند.و در اين ميان نقش خداوند را انديده گرفته

فريننده ريدمي پس چرا آرا بياف ما مشا ؛«َصدُِّقونَ حَنُْن َخَلْقناُكْم فَ َلْو ال تُ » فرمايد:مى 57خداوند منان در سوره الواقعه آيه 
 سوره مباركه آل نطور در. مهيكنيد.؛ لذا ما ابيد اب تعقل در آفرينش خود به وجود خداى يگانه برسيمرا تصديق منى

ماواِت َو اْْلَْرِض َو اْخِتال» خوانيم:مى 190عمران آيه  " به ،«ويل اْْلَْلبابِ  ِْلُ نَّهاِر آَلايتٍ ِل َو الِف اللَّيْ ِإنَّ ِف َخْلِق السَّ
ني در سوره ." مهچنعامل درسىت در خلقت آمسان و زمني و رفت و آمد شب و روز دالئل روشىن است براى خردمندان

ماأَ َو ملَْ يَ ْنظُُروا ِف َمَلكُ » فرمايند:خداوند متعال مى 185مباركه اعراف آيه  ْن َخَلَق اّللَُّ مِ  ْْلَْرِض َو ماواِت َو اوِت السَّ
هنا كر و نظر در ملكوت و قواى آمسا" آاي ف،«ِمُنونَ ُه يُ ؤْ ْعدَ ب َ َأْن َيُكوَن َقِد اقْ رَتََب َأَجُلُهْم فَِبَأيِّ َحِديٍث  ٍء َو َأْن َعسىَشيْ 

ار نزديك شود هنا بسيبه آ نگرند و چون اجل و مرگ آهنا بنا ابشد كهكنند و در هرچه خدا آفريده منىو زمني منى
 ه چه حديثى بعد از اين )كتاب آمساىن( اميان خواهند آورد؟"آنگاه ب

______________________________ 
 (. متخصص ژنتيك پزشكى، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد.1)
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اي أَي َُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِف رَْيٍب ِمَن اْلَبْعِث فَِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن » خوانيم:مى 5از منظرى ديگر در سوره مباركه حج آيه 
َ َلُكْم َو نُِقرُّ ِف اْْلَْرحاِم ما َنشاُء ِإىل تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ ِمْن ُمْضَغٍة خُمَلََّقٍة َو َغرْيِ خُمَلََّقةٍ  ى مُثَّ  لِنَُبنيِّ َأَجٍل ُمَسمًّ

آيه  «.ئاً أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال يَ ْعَلَم ِمْن بَ ْعِد ِعْلٍم َشيْ  خُنْرُِجُكْم ِطْفاًل مُثَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَُّكْم َو ِمْنُكْم َمْن يُ َتَوىفَّ َو ِمْنُكْم َمْن يُ َردُّ ِإىل
ى زنده شدن انسان در بعث، شكى داريد، در مقام استدالل براى زنده شدن انسان در روز قيامت است:؛ اگر درابره

جاىن هستيد، چه جاى شگفىت است اگر بينديشيد كه آاي مشا را از موجود بيجاىن نيافريدمي، چون مبرييد ابز موجود ىب
 اتن سازمي؟دوابره زنده

هاى خلقت انسان )ژنتيك( نكاتى را در مورد عظمت اين عى خواهد شد اب تكيه بر فقط يكى از جنبهدر اين مقاله س
جنبه بيان كرده و اب نشان دادن پيچيدگى بسيار زايد آن، قضاوت در مورد نقش احتماالت در تكوين اين بعد از 

 گذارمي.زندگى انسان را به عهده خوانندگان مى

طورى كه هر سلول عالوه بر ايفاى نقش منحصر به فرد ت سلوهلاى بدن استوار است بهاساس حيات انسان بر فعالي
ابشد. دستورالعمل فعاليت سلوهلا در داخل هسته آهنا قرار خود داراى فعاليىت مهاهنگ اب سلوهلاى مهرده خود نيز مى

ى از دستور العملهاى كد شده است  شود. به عبارت ديگر ژنوم جمموعه كاملعنوان ژنوم انسان شناخته مىدارد كه به
كه مهان   A ,G ,C ,Tابشد. اين دستورالعمل در قالب چهار حرفكه براى ساخنت هر انسان به آن نياز مى

گريد. ترتيب قرار گرفنت اين حروف ابعث ساخنت  ابشند مورد استفاده قرار مىاي مولكول حيات مى DNAحروف
شوند. در داخل بدن كلمات ت كه از به هم پيوسنت حروف ساخته مىشود. درست مانند كلماكدهاى حيات مى

طور كلى بيست اسيد آمينه خمتلف در ابشد. بهژنتيكى سه حرىف بوده و هركدام مسئول ساخنت يك اسيد آمينه مى
ان هاى خمتلفى را كه جهت حيات انسفعل و انفعاالت بدن نقش دارند وىل ترتيب قرار گرفنت آهناست كه پروتئني

هاى خمتلفى سازد. در داخل هر سلول سه ميليارد حرف ژنتيكى به صورت مرتاكم در قالب بستهضرورى است مى
موجود است. اگر اطالعات موجود در داخل هسته يك سلول را در كتاهباىي چاپ مناييم و آهنا را بر روى هم قرار 

 ر حروف ژنتيكى موجود در هسته يك سلول را پشتدهيم، ارتفاع اين كتاهبا نزديك به هفتاد مرت خواهد بود. اگ

 488، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

هزار   9شده ميليمرت ابشد طول خط نوشته 3طورى كه فاصله هر حرف اب حرف بعدى فقط سرهم چاپ كنيم به
ابشد و فقط از هر اپنصد در بني انساهناى خمتلف كامال به مهديگر شبيه مى DNAكيلومرت خواهد شد. اين حروف

درصد( و مهني تفاوت انچيز ژنتيكى است كه منجر به تفاوهتاى ظاهرى  0 /2حرف يك حرف ابهم تفاوت دارد. )
اين نكته توان به شود. در عظمت اطالعات ژنتيكى داخل فقط يك سلول مىبسيار زايد افراد بشر اب يكديگر مى

ساعته اين كار را  24اشاره كرد كه اگر ما در هر اثنيه يك حرف از حروف ژنتيكى سلول را خبوانيم و بدون وقفه 
 ادامه دهيم جهت خواندن ژنوم كامل يك سلول صد سال زمان نياز دارمي.



يك ابر به يك اختالف اثنيه(  500دقيقه ) 8 /5اگر دو نفر اب مهديگر حروف ژنتيكى خود را خبوانند تقريبا هر 
ساعت در هر روز مشغول  8حرف( به مدت  360كلمه در دقيقه )تقريبا   60نويسى اب سرعت رسند. اگر ماشنيمى

 سال نياز دارد. 50به اتيپ ژنوم انسان ابشد، براى اين كار به 

خص منايند. قسمتهاىي از اين طور كامل مشاند كه تواىل ژنوم انسان را بهدانشمندان در پروژه ژنوم انسان موفق شده
شده و شوند. ژهناىي كه اتكنون شناساىيابشند، به انم ژن شناخته مىهاى خاصى مىژنوم كه مسئول كد كردن پروتئني

درصد اين ژنوم هنوز هيچ نقش شناخته  97گريند و درصد كل ژنوم انسان را در بر مى 3اند فقط رمزگشاىي شده
 ابشد.درصد حدود صد هزار ژن مى 3شده در اين اى شناختههاى ندارد. تعداد ژنشده

هاى ابشد كه جهت جايگريى در داخل هسته سلول اب پيچشيك مولكول بسيار ابريك و طويل مى DNAمولكول
داخل هسته يك سلول را ابز  DNAمتعدد بسيار مرتاكم شده و در داخل هسته جا گرفته است. اگر مولكول

، 000، 000، 000رسد. اب توجه به اينكه بدن ما از تقريبا صد تريليون )مرت مى 2حدود مناييم، طول آن به 
موجود در بدن را به دنبال هم قرار بدهيم  DNAهاى( سلول تشكيل شده است اگر متام مولكول100، 000

 برابر فاصله زمني ات خورشيد را در بر خواهد گرفت. 1200مسافىت معادل 
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ابشد. در مطالب ذكر شده تنها قسمت بسيار اندكى از معماى حيات كه به وسيله انسان رمزگشاىي شده است مى
تر از حيات مانند مسائل رفتارى، روحى، رواىن و بسيارى مسائل ديگر در اين مقاله هاى بسيار پيچيدهمورد جنبه

به حيات يعىن حبث ژنوم توجه مناييم اطالعاتى به اين عظمت كه در داخل حبثى خنواهد شد. اگر فقط به مهني يك جن
بدن انسان موجود است اب چنان نظم و ترتيىب قرار گرفته كه كوچكرتين اختالل در آن موجب بيماريهاى كشنده و 

ب عوارض انپذيرى خواهد شد. بيماريهاىي مانند اتالمسى كه فقط اب جاجباىي يك حرف از ژنوم انسان موجعالج
انپذيرى خواهند شد و هنوز بشر از اصالح اين اختالالت ژنتيكى عاجز مانده است. نكته جالب اينكه در جربان

شود و جهت تكثري هر سلول الزم است كه كل اين سه ميليارد حرف ژنوم بدن انسان روزانه ميليوهنا سلول تكثري مى
شود. مهينطور ريد كه حىت يك اشتباه در آن موجب مرگ سلوىل مىگرونويسى شود. و اين امر به قدرى دقيق اجنام مى

شوند و تركيبات بردارى مىبراى توليد مثل سلوهلاى جنسى اب دقت بسيار فراوان از روى سلوهلاى پدر و مادر كپى
ساىن به انساهنا به هم هيچ دو ان DNAرغم شباهت بسيار زايدمنايند. علىخمتلف ژنتيكى را به نسل بعد منتقل مى

بردارى جهت تشكيل سلوهلاى جنسى حىت توان ايفت. در صورتى كه در كپىجز دوقلوهاى مهسان را مشابه هم منى
هاى مادرزادى يك حرف به صورت اشتباه كپى شود اين امر منجر به سقط جنني و اي تولد نوزاداىن اب انهنجارى

 خواهد شد.

ن اينكه يك سيستم منظم تصادىف بوجود آيد، وجود ندارد. اگر  داند كه امكاهر عقل سليمى اين موضوع را مى
طور انمنظم روى ميز پخش كرده كارهتاىي را داشته ابشيم كه حروف الفبا روى آهنا نوشته شده ابشد و اين كارهتا را به



در كنار هم قرار گرفته و طور منظم و ااتق را ترك مناييم و بعد از مدتى به ااتق برگردمي و مشاهده كنيم كه اين كارهتا به
دهيد كه فردى در آجنا اند مشا بالفاصله تشخيص مىشود؛ را ساختهيك مجله ساده مانند؛ هيچ چيز تصادىف اجياد منى

طور تصادىف پشت سر هم قرار  كنيد كه كارهتا بهبوده و كارهتا را به اين شكل تنظيم كرده است. مشا هرگز فكر منى
 طوراند. بهاختهگرفته و اين مجله را س
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ا اجنام ين كار ر اشود كه يك طراح كلى اگر در حملى يك طراحى خبصوصى شكل گرفته شده ابشد، انسان متوجه مى
 را نتيجه كار او ه كه ماداشت ابشيم وىل اطمينان دارمي كه طراحى وجودداده است. البته ما قادر به ديدن طراح منى

 كنيم.مشاهده مى

دهد و ما را به او فرا از ديدگاه مولوى مهمرتين ويژگى جهان هسىت اين است كه نشانه خداست و او را نشان مى
 خواند:مى

 شش جهت عامل مهه اكرام اوست
 

 هر طرف كه بنگرى اعالم اوست

 

خش  پزميىن  بر كف را به صورت درهمحال قضاوت اب مشاست، اگر امكان داشته ابشد كه حروف الفباى فارسى 
آن صورت  شد، درافظ ابكنيم و به صورت تصادىف اين حروف جورى در كنار هم قرار بگريند كه حاصل آن ديوان ح
شند و انسان ابگرفته   قرار امكان دارد كه به صورت تصادىف اين تعداد زايد كتاب حيات در هر سلول ما پشت سر هم

 خلق شده ابشد.
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 مشكالت ژنتيكى در ازدواج فاميلى از منظر اسالم

1305دكرت نسرين قامسى
 

 چكيده:

تواند ابعث الل معيوب از يك ژن مغلوب است كه در ازدواج فاميلى مى 4اي  3هر فردى، در هبرتين شرايط، حامل 
مشكالت موجود در ازدواجهاى فاميلى سقط مكرر بوجود آمدن بيمارى اتوزوم مغلوب در فرزندان گردد. يكى از 

گردد. اين مشكل است كه به دليل درگريى جنني در يك بيمارى اتوزوم مغلوب بوجودآمده و ابعث سقط جنني مى
                                                           

 (. استاديار گروه ژنتيك.1)  1305



در چند دهه اخري اب توجه به آشناىي اب بيماريهاى اتوزوم مغلوب و حنوه توارث آن و علل شيوع متفاوت آن در بعضى 
وجه قرار گرفته است. اين در حاىل است كه احاديث معترب از رسول اكرم )ص( حكايت از علم به اين جوامع مورد ت

 ابشد:مشكل در قرهنا پيش شده است. مؤيد اين نكته احاديث ذيل مى

 اب غري فاميل ازدواج كنيد و فرزندان حنيف و الغراندام نياوريد. رسول اكرم )ص(.

 آيد. رسول اكرم )ص(.كه فرزند ضعيف و الغر بوجود مى  و اب بستگان نزديك ازدواج نكنيد

كند كه خود دقيقا گوايى نكته علمى بسيار مهمى حديث اخري به نكته بسيار ظريفى در ازدواج فاميلى اشاره مى
است كه در مطالعات جديد به آن اتكيد شده است و اين موضوع ازدواج بستگان نزديك است كه در بروز بيمارى 

 ابشد.مهيت دارد و در خويشاوندان دور اين مشكل كمرت و در حد ازدواج غري خوشاوند مىژنتيكى ا

شود. يكى از اب توجه به اين احاديث هدف و توجه اصلى متخصصني ژنتيك در مشاوره ازدواج فاميلى اتييد مى
 وظايف مهم در كلينيك مشاوره ژنتيك دادن مشاوره در ازدواجهاى فاميلى است.

______________________________ 
 (. استاداير گروه ژنتيك.1)
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 مقدمه:

اب پيشرفت علم و هببود وضعيت هبداشىت و اي درمان بيماريهاى عفوىن، مراقبتهاى دوران ابردارى و رسيدگى مناسب به 
افزايش فراواىن بيماريهاى ژنتيكى و توجه به امهيت آهنا در جامعه ومري كودكان كاهش ايفته و اين منجر به نوزادان مرگ

تولد اب نقصهاى   200در  1دهد كه ومري نوزادان بدليل اختالالت مادرزادى رخ مى% مرگ2 -3شده است. 
 اب نقصهاى ژىن مهراه بوده است. 100در  1كروموزومى و 

رسد. خطر اجياد بيمارى مادرزادى زوم مغلوب مهم به نظر مىدر اين ميان اب توجه به شرايط اجتماعى بيماريهاى اتو 
% احتمال تولد كودك معلول 5% است. اين در حاىل است كه در ازدواجهاى فاميلى حدود 2 /5در هر حاملگى 

برابر ازدواجهاى  3ات  2در فرزندان خانواده بدون سابقه بيمارى ژنتيكى وجود دارد و احتمال كودك اب نقص ژنتيكى 
شود كه در ازدواج فاميلى احتمال جور ژن مغلوب، معيوب متولد مى 3 -4 فاميلى است. هر فردى اب حد اقل غري

شدن اين ژهناى مغلوب معيوب بسيار بيشرت از ازدواج اب يك فرد غري فاميل است، چرا كه در افراد فاميل بدليل داشنت 
 ابشد.جد مشرتك احتمال داشنت آللهاى مشابه از يك ژن بيشرت مى



% ازدواجها از نوع خويشاوندى است كه حدود 38ازدواجهاى فاميلى در كشور ايران رايج است و بطور متوسط 
ومري و موارد بسرتى و ابشد. انهنجاريهاى مادرزادى علت مهم مرگمى First cousinآهنا در بني 27%

شده در خبش اطفال بيمارستان اى اجنامابشند. در بررسيهمشكالت خانوادگى )اقتصادى و رواىن( در جامعه مى
% كودكان بسرتى در خبش اطفال بدليل نقايص ژنتيك )ژىن، كرموزومى و چند عاملى( 40شهيد صدوقى بيش از 

 اند.بسرتى شده

از اصول مهم مشاوره ژنتيك مشخص منودن خطر وقوع اي تكرار يك بيمارى ارثى در خانواده است. يكى از موارد 
 وره ژنتيك مربوط به ازدواجهاى فاميلى است.بسيار مهم مشا

اى مهانطور كه گفته شد ازدواجهاى فاميلى بدليل آنكه فرزندان حاصل احتمال بيشرتى براى مهوزيگت بودن در آلل
 زا را دارند لذا بيماريهاى اتوزوم مغلوب در آهناخاص بيمارى
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وره ژنتيك هرچه يك بيمارى در جامعه اندرتر ابشد احتمال بروز آن به به ازدواج فاميلى بيشرت شايعرت است. در مشا
% ژهنا را بصورت مشرتك دارند و لذا 12 /5است كه  3شود. مهمرتين مشكل در ازدواج بستگان درجه مربوط مى

اند كه بسيارى از بيماريهاى % ژهنا مهوزيگوت هستند. مطالعات نشان داده6 /25فرزندان آهنا بطور متوسط در 
 اند.ژنتيكى در ازدواجهاى فاميلى شيوع بيشرتى داشته

شوند. ازدواج در بني خويشاوندان درجه يك در علم ژنتيك افراد برحسب درجه خويشاوندى به شش درجه تقسيم مى
ريهاى مادرزادى مهراه است. ازدواج تقريبا در متام اداين ممنوعيت مذهىب و اي قانوىن دارد و اب خطر بسيار ابالى انهنجا

دانند. ازدواج فاميلى درجه سه در چني اى از يهوداين نيز آن را جايز مىخويشان درجه دو در هند شايع است و عده
% بيش از 4 /4فرزندان اين زوجها  3و بعضى از اايلتهاى آمريكا ممنوع است. در بررسيهاى ازدواج فاميلى درجه 

 فاميل در معرض خطر انبودى قبل از تولد هستند. در بررسيهاى متعدد در ايران بيماريهاى اتوزم فرزندان زوجهاى غري
 مغلوب در ازدواجهاى فاميلى اب شيوع بيشرتى مهراه بوده است )مانند هيپوتريوئيدى(.

 بندى خويشاوندى و نسبت ژهناى مشرتكدرجه

 درجه/ نسبت/ ژهناى مشرتك

 1 /2فرزند، برادر و خواهر/ درجه يك/ پدر و مادر، 

 1 /4درجه دو/ عمو، عمه، داىي، خاله، برادرزاده و خواهرزاده/ 



 1 /8دخرتداىي و پسر دخرت عمه، پسرداىي، دخرت خاله،/  /3درجه 

  FCدخرت عمو، پسر عمو

 SC 16/ 1درجه چهار نوه عمو، نوه عمه، نوه داىي و نوه خاله

گفته است و احتمال   3يلى در ازدواج خويشاوندان اب خويشاوندان درجه در مشاوره ژنتيك مشكالت ازدواج فام
 هاى سامل مانند جامعه عادى است.به بعد در خانواده 4مشكل در ازدواج خويشاوندان درجه 

 494، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

 ديدگاه اسالم:

نوع مشرده شده است. )آيه بيست و سوم سوره براساس دستورات صريح اسالمى ازدواج اب خويشان درجه يك و دو مم
نساء( اين حرام تكويىن اب احتمال بسيار ابالى بيماريهاى جوى ژنتيكى در اين ازدواجها أتييد شده است. حضرت 

اند كه اب خويشاوندان ازدواج نكنيد كه فرزندان ضعيف خواهيد داشت. اين امر رسول اكرم )ص( در حديثى فرموده
 دقت علمى بيشرت بررسى و به صورت حديث ذيل ذكر شده است:حىت اب توجه و 

ازدواج اب خويشاوندان نزديك منع شده كه منجر به انتواىن فرزندان « و ال تنكحوا القرابه القرابيه فان الولد خيلق صاواي»
 شود.مى

اب  4زدواج درجه طور كه ذكر شد اازدواج حضرت على )ع( و حضرت زهرا )س( ازدواج درجه چهارم است كه مهان
فراواىن بيشرتى از بيماريهاى ژنتيكى مهراه نبوده است. در شجره ائمه اطهار تنها ازدواج امام سجاد )ع( اب دخرت 

 اند.( و ما بقى ازدواج اب غري فاميل داشته3عموى خود بوده است. )درجه 

الت ازدواج خويشاوندان در سطوح آيه بيست و سوم سوره نساء و احاديث فوق نشانه امهيت توجه اسالم به مشك
 ابشد.خمتلف مى

 روش كار:

بيماران مراجعه كننده به مركز حتقيقاتى و درماىن  1378و  1376هاى دو سال در اين مطالعه ابتدا جمموع پرونده
 پرونده بوده است بررسى شد. از اين تعداد 709انابرورى يزد در كلينيك سقط مكرر و و مشاوره ژنتيك كه شامل 

 پرونده بيماران ژنتيكى بوده است. 350پرونده سقط مكرر و  359پرونده 



پرونده مربوط به  350( و از 36%) FCمورد ازدواج فاميلى 129پرونده زوجهاى درگري سقط مكرر  359از ميان 
ت متوسط رصدها به نسباند كه اين د( بوده51%) FCمورد اب ازدواج فاميلى 178كننده بيماران ژنتيكى مراجعه

 در جامعه ايران ابالتر بوده است. FCازدواج

 گريى:حبث و نتيجه
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ات كند. اين مطالعىمأتييد  لى رااين مطالعه نتايج مطالعات گذشته در بررسى ارتباط بيماريهاى ژنتيكى و ازدواج فامي
 است اجنام گرفته است.در نقاط خمتلف دنيا كه ازدواج فاميلى رايج 

ه اجنام اين پشتوان تماعىشود و گاه داليل فرهنگى و اجاگر چه ازدواج فاميلى براى صدها سال است كه اجنام مى
 ازدواجهاست. نبايد مشكالت ژنتيكى انشى از اين ازدواجها انديده گرفته شود.

ت كه موارد اطر داشبه خ هستند اما ابيد اين در حاىل است كه بيشرت فرزندان حاصل از ازدواجهاى مهخوىن سامل
 اوندى است.اى خويشدواجهبسيارى از انهنجاريهاى مادرزادى بدليل بيماريهاى اتوزم مغلوب و عموما انشى از از 

ورى به نظر سيار ضر تيك ببنابراين نكته مهم ارجاع افراد خويشاوند كه تصميم به ازدواج دارند جهت مشاوره ژن
 مطالب فنت هبرتفراد و پذير هاى مذهىب ا -ت كه در توضيح اين مشكالت اب توجه به زمينهرسد. اميد آن اسمى

. اين در حاىل اهش دهدكامعه  كه پشتوانه مذهىب هم داشته ابشد بتواند فراواىن ازدواجهاى فاميلى را در جدرصورتى
از  وران قبلو علمى در د مانند جهت بررسى دقيقاى كه بر تصميم خود ابقى مىه -است كه حد اقل خانواده

ادى و رواىن ر اقتصكه اب  حاملگى و حاملگى مراجعه منايند ات حد اكثر از بوجود آمدن فرزندان معلول در جامعه
 بسيارى براى جامعه دارند جلوگريى شود.
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 انمه خاندان عصمت و طهارتشجره
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 سازى؛ افقها و چالشهاى پيش روشبيه

1307، ندا متيزكار1306علريضا كنگراىن فراهاىن
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 چكيده:

اب استفاده از اين تكنولوژى به  1997سازى از زماىن بر سر زابهنا افتاد كه گوسفندى به انم داىل در سال شروع شبيه
 دنيا آمد.

تيك اي بدىن است كه سلول ختمك بدون دخالت اسپرم ابرور سازى در واقع نوعى تكثري غري جنسى سلول سوماشبيه
 شود.مى

 حبث:

آمده داراى تنوع ژنتيكى كه ضامن حفظ تنوع نژادى و آمده از اين راه چون از سلول منفرد بدستجاندار بدست
ر اينجا ارتقاى سيستم اميىن است نبوده و از طرف ديگر برخالف توليد مثل جنسى كه در آن يك زوج نقش دارند د

 48حجر،  22ذارايت،  49شعرا،  7رعد،  3سوره اعراف،  183شود كه اب آايت از يك سلول منفرد استفاده مى
 روم ممكن است مغاير ابشد.

 سوره يس منافات دارد. 68شود كه اب آيه پريى زودرس و درنتيجه مرگ پيش از موعد و غري طبيعى نيز ديده مى

 گريى:نتيجه

( 2( دخالت در سنت اهلى 1شروع خمالفان و موافقان زايدى داشته است. از مجله داليل خمالفان:  سازى از بدوشبيه
( 6( تزلزل نظام خانواده 5( اختالل در قرابت و نسب 4( آسيب به شخصيت و كرامت انساىن 3نقص خملوق خدا 

 آاثر روحى و رواىن و اجتماعى

( 2سوره جاثيه  13تر سنتهاى هنان در هسىت طبق آيه ( فهم عميق1ند اما در مقابل، موافقان داليلى به اين شرح دار 
( جلوگريى از انقراض 3اند جايگزيىن يك كودك براى پدر و مادرى كه فرزند ندارند و اي فرزند خود را از دست داده

 (4نسل حيواانت در معرض خطر 

______________________________ 
 آزمايشگاهى.(. دانشجو كارشناسى علوم 1)

 

Email: sepasonline@ ymail. com 

                                                                                                                                                                                     
Email: sepasonline@ ymail. com 
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( توليد 6هاى درماىن مثل آنىت ابدى و غريه ( توليد داروها و فرآورده5تر و حيواانت موثرتر توليد گياهان پرحمصول
 اعضاى انساىن جهت پيوند.

سازى اب ديدگاهى سيستماتيك پرداخته و سعى شده كه شواهد و دستاوردهاى علمى مقاله به نقد و بررسى شبيهاين 
 به مهراه آايت قرآن ذكر و منطبق گردد.

 هاى كليدى:واژه

 قرآن -سازىشبيه

تر و ط گياهان غىناى را كه توسهاى اوليه متوجه شدند اگر دانههزار سال قبل از ميالد مسيح انسان 5مقدمه: حدود 
تر برداشت كنند. اين كار اولني تر و مقوىتوانند پس از مدتى عني مهان غله را غىنشوند، بكارند مىتر توليد مىمقوى

قدم در دستكارى زندگى يك موجود زنده براى برآوردن نيازهاى انساىن بود. موضوعى كه هدف اصلى و هناىي 
 سازى است.شبيه

داران افتادند. سال هزار سال و پيشرفت روزافزون علم، دانشمندان به فكر مهانندسازى مهره 7پس از گذشت حدود 
سازى بچه قورابغه شدند. اين بچه هاى رابرت بركينز و توماس كينگ موفق به شبيهدو دانشمند به انم 1952

س از آن حتقيقات در اين زمينه شده در اتريخ مشهورند. پسازىهاى كوچك به عنوان خنستني حيواانت شبيهقورابغه
 سرعت بيشرتى گرفت.

هاى وسيع دانشمندان براى توليد اولني پستاندار سال، تالش 44و پس از گذشت چيزى حدود  1997سال 
شده به نتيجه رسيد و گوسفندى به انم داىل در جوالى آن سال به دنيا آمد. اين كار را دكرت جان ويلموت سازىشبيه

موسسه روزالني اسكاتلند اب استفاده از هسته يك سلول از سلوهلاى پستاىن يك ميش ابلغ و جايگزين   و مهكارانش در
هاىي در جامعه از امكان شبيه سازى و كردن آن اب هسته يك سلول ختمك اجنام دادند در مهني زمان و اب بروز نگراىن

هاى دولىت براى عمل ممنوعيت استفاده از بودجهخطرات انشى از آن، بيل كلينتون رئيس مجهور وقت آمريكا دستورال
 سازى انساىن را صادر كرد.اجنام حتقيقاتى شبيه

 طور موثرى قانومنند منود. البته طىسازى را بهانگلستان اولني كشورى بود كه عمل شبيه
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رهاى خمتلف ادامه ايفت و حيواانتى نظري اسب، گاو، موش، شده در كشو سازىاين مدت توليد ساير حيواانت شبيه
سالگى  6اولني پستاندار به دنيا آمده اب استفاده از اين تكنولوژى در  2003سگ و گربه مهانندسازى شدند. سال 

 دهد.سازى مهچنان راه خود را ادامه مىبر اثر ابتال به يك بيمارى ريوى فوت كرد وىل تكنولوژى شبيه

سازى نوعى تكثري غري جنسى سلول غري توليد مثلى اي بدىن )سوماتيك( است كه سلول سازى: شبيهبيهتعريف ش
كه سلوهلاى شود. هر سلول سوماتيك داراى دو جفت كامل از كروموزوم، درحاىلختمك بدون دخالت اسپرم ابرور مى

 توليد مثلى هركدام فقط يك جفت دارند.

آورند. سلول ختم داراى دو جفت  شوند و سلول ختم را بوجود مىختمك ابهم يكى مىپس از آميزش و لقاح، اسپرم و 
 هاست كه يك جفت را از پدر )اسپرم( و يك جفت را از مادر )ختمك( گرفته است.كامل از كروموزوم

ابشد سازى هسته سلول ختمك بريون آورده شده و هسته سلول بدىن كه داراى دو جفت كروموزم مىدر تكنيك شبيه
ابشد كه در حقيقت مغز يك شود. هسته هر سلول حاوى متام مواد ژنتيكى و اطالعاتى مىمثال پوست جايگزين مى

شود هركدام از جانداران منحصر به فرد بوده و دهد. تفاوت در مواد ژنتيكى است كه موجب مىسلول را تشكيل مى
اد شيمياىي و جرايانت الكرتيكى سلول ختمك داراى هسته اب سايرين تفاوت داشته ابشند. در مرحله بعد به كمك مو 

كند. پس از اين مراحل سلوىل كه قسمىت از تقسييم و رشد خود را طى كرده سوماتيك را حتريك به تقسيم و رشد مى
يد شود ات در آجنا تكامل خود ات هنگام تولد ادامه دهد. البته ابو به مرحله مناسب رسيده به رحم ميزابن منتقل مى

شود به اين تكنيك اصطالحا انتقال هسته سلول دانست اين انتقال در بيشرت موارد اب شكست مواجه مى
 گويند.مى SCNT (Somatic Cell Nuclear Transferسوماتيك)

ابشد اما جاندار بدست حبث: در ابرورى معموىل جاندار متولدشده داراى دو جفت كروموزوم از پدر و مادر مى
 هايش از يك سلولين راه چون هر دو جفت كروموزومآمده از ا
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سوماتيك منفرد است و اين برخالف توليد مثل جنسى كه در آن يك زوج نقش دارند اب اصل زوجيت اب توجه به آيه 
 189رعد،  3ت گرييد، و آايت فرمايد، و از هر چيزى دو زوج آفريدمي اميد است كه عرب سوره ذارايت كه مى 49

 روم ممكن است مغاير ابشد. 48حجر،  22اعراف، 

در اين تكنيك اب توجه به استفاده از يك سلول منفرد تنوع ژنتيكى كه ضامن حفظ تنوع نژادى و ارتفاى سيستم اميىن 
 جياد خواهد كرد.ها و مشكالت فراواىن را ااست رعايت نشده و اين مغاير اب سري تكامل بشر است و بيمارى

بدىن كه مدتى از عمر خود را اشكال وارده ديگر به اين نوع توليد مثل، پريى زودرس در اثر استفاده از هسته سلول
سوره يس كه  68ابشد، و درنتيجه مرگ پيش از موعد و غالبا به صورت غري طبيعى است و اين اب آيه طى كرده مى



كنيد، و برداشت ما از معناى اين كنيم آاي انديشه منىاش مىآفرينش واژگونهفرمايد، هركس را طول عمر دهيم در مى
 آيه كه پريى مستلزم سپرى شدن طول عمر و انتواىن بدن و سپس مرگ است ممكن است منافات داشته ابشد.

اراى عملكرد اند داب توجه به آزمايشاتى كه در سطح جهان صورت گرفته شده حيواانتى كه اب اين روش به وجود آمده
ژىن غري عادى بصورت تغيري در ميزان فعاليت هستند و دانشمندان اتكنون اپسخ مشخصى به اين نوع اختالالت 

 ژنتيكى ندادند.

هاى حيواىن توان به جلوگريى از انقراض حيواانت در معرض خطر و اي توليد گونهاز مزاايى استفاده از اين تكنيك مى
هاى درماىن مورد نياز تر اشاره كرد و اي به توليد دارو و فرآوردهموثرتر و گياهان پرحمصولاي گياهى خاص و حيواانت 

 ها و غريه پرداخت.بشر از مجله آنىت ابدى

هاى حيواىن را از نظر ژنتيكى به صورتى تغيري داد ات بتواند مدىل توان برخى گونهمهچنني به كمك اين تكنولوژى مى
 هاى انساىن ابشد.رىبراى حتقيق درابره بيما

توان به هاى خراب شده اي از بني رفته مىها و سلوهلاى انساىن و جايگزيىن آهنا اب سلوهلا و ابفتسازى ابفتاب شبيه
 هاى صعب العالج كمك كرد و اعضاى انساىنهببود بيمارى

 501، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

فرمايد، و آنچه در آمساهنا و زمني است سوره جاثيه كه مى 13جه به آيه جهت پيوند توليد كرد و اين مسئله اب تو 
 تواند منطبق ابشد.مسخر مشا كرد كه مهه از اوست، مى

سازى از بدو شروع خمالفان و موافقان زايدى را در جهان هبمراه داشت از مجله داليل خمالفت اب گريى: شبيهنتيجه
( اختالل در 4( آسيب به شخصيت و كرامت انساىن 3نقص خملوق خدا ( 2( دخالت در سنت اهلى 1سازى شبيه

( آاثر روحى و رواىن و اجتماعى آن اشاره كرد. اما در مقابل موافقان داليلى 6( تزلزل نظام خانواده 5قرابت و نسب 
و مادرى كه  ( جايگزيىن يك كودك براى پدر2سوره جاثيه  13( فهم عميقرت سنتهاى هنان در هسىت طبق آيه 1مانند 

 كنند.اند را مطرح مىفرزند ندارند و اي فرزند خود را از دست داده

ها فقها و دانشمندان كشورمان و جهان تشيع به اظهار نظر پرداخته و در اكثر ها و خمالفتمهگام اب اين موافقت
سازى اب ديدگاهى بررسى شبيه اند اين مقاله به نقد وسازى را جايز مشردههاى درماىن و حيواىن شبيهموارد جنبه

 سيستماتيك پرداخته و سعى شده كه شواهد و دستاوردهاى علمى هبمراه آايت قرآن كرمي ذكر و منطبق گردد.

 دريغ:هاى ىباب سپاس از راهنماىي



 جناب آقاى دكرت نكوئيان متخصص ژنتيك و عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران

 ضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى هترانجناب آقاى دكرت نيكبخت ع

 جناب آقاى دكرت نوروزى عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران

 سركار خامن اكربى مفسر قرآن كه ما را در هتيه و تنظيم اين مقاله ايرى منودند.
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 منابع:

 قرآن كرمي -.1

 503، ص: 4طب، ججمموعه مقاالت قرآن و 

 هاى علم پزشكىشراب در قرآن، سنت و اتزه

 ، دكرت حممد رضا حسىن قوام1308دكرت اكرم جوكار

 مقدمه:

گاىن است از زند  گريى شايستهاتمني سالمت انسان و حفظ و ارتقائ آن الزمه حفظ حيات و شكوفائى عمر و هبره
ل جو سان كمايت اناست هدف از خلقت انسان ترب در بيان حكمت آفرينش مقصود از نظام آفرينش خلقت انسان

 و شايسته بندگى خدا است حال حفظ حيات اين انسان نيز بسيار مهم و ارزمشند است

 -مباح -اللح -مكتب غىن اسالم براى سالمت جسم و عقل حقايق بيشمارى را در قالب احكام فقهى )حرام
ا در گرو ر رام بودن بودن را اتبع اپكى و خري و منفعت و حكروه( بيان منوده است خداوند فلسفه حالل م -مستحب

خبش و مضر و نرچه زايل و هاناپكى و زاين و ضرر قرار داده است بدين معىن كه هرچه اپك و متيز و مفيد است حال
ست. ادر آن  ت بشراى است معقول كه منفعت و مصلحاناپك ابشد حرام است. امر حالل و حرام دليل و فلسفه

 امر هنى حتم است كه اجنام آن مورد عتاب و عذاب است. حرام

                                                           
1308  (1.)Email :akjoukar @yahoo .com  



اى از حقايق موجود در احكام اسالمى اكنون اب گذشت قرون متمادى اب اجنام حتقيق و پژوهشهاى گوانگون گوشه
گردد واقعيات اسالم در امور حالل و حرام و  شكوفا شده است هر اندازه كه نور علم و دايره كشفيات آن گسرتده مى

 گردد.يه قوانينش براى انسان روشن تر مىكل

 روش كار:

هاى ديىن و علم پزشكى در اين پژوهش به بررسى حترمي شراب و اتثري آن در عقل و جسم از منظر قرآن و آموزه
 پردازميمى

 حبث و نتيجه:

اي أَي َُّها » فرمايدمىسوره بقره  168انسان براى زيسنت داراى غريزه خوردن و نوشيدن است". خداوند حكيم در آيه 
ْيطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ  اى مردم از آنچه در روى زمني » «النَّاُس ُكُلوا ممَّا ِِف اْْلَْرِض َحالاًل طَيِّباً َو ال تَ تَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّ

 ها آفريدهها و اپكيزهاز حالل

______________________________ 
(1.)Email :akjoukar @yahoo .com  
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و بدين ترتيب آفريدگان و خملوقات خويش را در استفاده از نعمتهاى « هاى شيطان پريوى نكنيداست خبوريد و از گام
ابشد ظاهر خورد سامل خورد الزم است آنچه مىاهلى خود تشويق و ترغيب منوده است. دقت نظر انسان در آنچه مى

 خورد و به اندازه كاىف خبوردو ابطن آن آلوده نباشد حق كسى را خنورد بداند چه مى

ْيطاِن » فرمايدسوره بقره مى 172خداوند در آيه  اي أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ممَّا ِف اْْلَْرِض َحالاًل طَيِّباً َو ال تَ تَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّ
فرمايند از غذاهاى اپك و اپكيزه و حالل استفاده كنيد و شكر آهنا را به در اين آيه نيز دستور مى «ِبنيٌ ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُ 

 جا آوريد".

هرآنچه به انسان نريو خبشد خوردنش حالل »فرمايند و در خصوص حالل اي حرام آن امام صادق )ع( در روايىت مى
 -شته ابشد خوردن آن حرام است جز در حال ضرورت )حباراست و هرچه در آن زايىن براى بدن انسان وجود دا

341/ 66) 

 در دين اسالم هر نوع آشاميدىن كه ابعث تغيري عقل شود كم و زايد آن حرام دانسته شده است



هر نوع آشاميدىن كه ابعث « »كل شراب يتغري منه العقل كثريه و قليله حرام»فرمايند: حضرت رسول اكرم )ص( مى
 (141ص  3)مستدرك ج « ود كم و زايد آن حرام استتغيري عقل ش

ا يُرِيُد » خوانيماما از خوردنيها كه آشاميدن آن در اسالم ممنوع اعالم شده است شراب است در قرآن كرمي چنني مى ِإمنَّ
ْيطاُن َأْن يُوِقَع بَ ْيَنُكُم اْلَعداَوَة َو اْلَبْغضاَء ِِف اخْلَْمِر َو اْلَمْيِسِر َو يَ   «ُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اّللَِّ َو َعِن الصَّالِة فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْنَتُهونَ الشَّ

دهد و مشا را از مناز و ايد شيطان خصومت و دمشىن را به وسيله شراب و قمار در ميان مشا قرار مى(: »91)مائده/ 
 «داردخدا ابز مى

مهچنني در آيه « مال شيطانند از آن اجتناب كنيدشراب و قمار و بتها پليدند و از اع»فرمايد و ابز خداوند مى
َيْسَئُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهما ِإمْثٌ َكِبرٌي َو َمناِفُع لِلنَّاِس َو ِإمْثُُهما َأْكرَبُ ِمْن » فرمايد:سوره بقره خداوند مى 219

ر اين دو گناه و زاين بزرگى وجود دارد و نفعهاىي هم دارند پرسند بگوييد داز مشا درابره شراب و قمار مى" «نَ ْفِعِهما
ابشد" و حضرت رسول اكرم )ص( آن را ريشه جناايت و زشتيها معرىف اما گناه و زاين آهنا بيشرت از نفعشان مى

 منايند" اخلمرمى

 505، ص: 4جمموعه مقاالت قرآن و طب، ج

دانند زيرا شراخبوار اب ارتكاب ورى از گناهان ديگر بيشرت مى( گناه شراخب139صفحه  3ج  -أّم اخلبائث" )مستدرك
داند و در اين گناه به گناهان ديگر نيز آلوده خواهد شد. دين مبني اسالم زاين شراب را در نسلهاى الكليسم موثر مى

ار در نياوريد امام خو گردد اب شارب اخلمر ازدواج نكنيد و دخرتان اپك خود را به مهسرى افراد شرابرواايت توصيه مى
خوار بدهد ارتباط او را اب خويش قطع كرده است )اصول كاىف ج فرمايند هركس دخرت خود را به شرابششم )ع( مى

 (347ص  5

داند و آن را در رديف ساير احكام اهلى مورد اتكيد خوارى را از اصول مهم مىگسارى و شرابدين اسالم ترك مى
در فلسفه احكام اهلى به سادگى و شيوائى كامل مسائل اخالقى  252در حكمت دهد حضرت على )ع( قرار مى

 فرمايند:اجتماعى اعتقادى اسالم را به خوىب بيان مى

" خدا اميان را براى اپكسازى دل از شرك و مناز را براى اپك بودن از كرب و خودپسندى و زكات را عامل فزوىن روزى 
براى نزديكى و مهبستگى مسلماانن و جهاد را براى عزت اسالم و امر به  و روزه براى اخالص بندگان و حج را

خردان از زشتيها صله رحم را براى فراواىن هاى انآگاه و هنى از منكر را براى ىبمعروف را براى اصالح توده
گسارى را مىها و اجراى حدود براى بزرگداشت حمرمات اهلى و ترك خويشاوندان و قصاص را براى اپسدارى از خون

 براى سالمت عقل واجب منوده است

 ها چيستند:الكل



رنگ اب بو و طعم خمصوص به خود است در قدمي آن را درمان هر دردى ىب CH 3 CH 2 OHااتنل به فرمول
انميدند در حال حاضر مشخص شده است ااتنل )اتيل الكل( اي مى Whiskyپنداشتند به مهني حلاظ آن رامى

عنوان كردن و مهچنني بهدان اثر درماىن ندارد. و تنها براى يكسرى ضايعات جلدى و براى ضد عفوىنالكل طىب چن
شود گريد. متانل اي الكل چوب در سطح وسيعى در صنعت و آزمايشگاه استفاده مىيك حالل مورد استفاده قرار مى

هاى الكلى رايج هستند. ااتنول مى نوشابهو ارزش درماىن ندارد و مسى است. در اغلب كشورها به جز كشورهاى اسال
تنها الكل قابل سوخت در بدن است كه در انواع مشروابت وجود دارد و مقدار آن در انواع خمتلف متفاوت است. به 

 اسامى شراب
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 (Win ) 

 ياك رايج است.( كنVodla( ودكا)Rum( رام)Gin( جني)Wiskey( ويسكى)Beerآجبو)

 ااتنل

 شناسى:سم

گردد. حد اقل زمان براى دستياىب به الكل نوشيده شده بدون تغيري از معده و روده كوچك و روده بزرگ جذب مى
توان الكل را در خون دقيقه است وىل پنج دقيقه پس از نوشيدن مى 30 -90حد اكثر غلظت پالمسائى ااتنل حدود 

 جستجو كرد.

 mgشود و اب غلظتليرت سبب نقصان حركات ظريف و قواى ذهىن مىگرم در دسىميلى 20 -30ااتنل اب غلظت 
/dl 100- 150 هاى ابالتر ازكند و در غلظتاجياد مسىت مىmg /dl 300  خطر مرگ دارد. )جفت به الكل

 تواند به درون جراين خون جنني راه ايبد(رو مىتراواست و ازاين

 متابوليسم:

شود كه خود به اصلى متابوليسم الكل است در كبد بوسيله آنزمي الكل دهيد روژانز تبديل به استالدئيد مىكبد حمل 
 شود.هاى آانبوليك مصرف مىشود و در واكنشگردد. و وارد چرخه كربس مىمبدل مى Aاستيل كوآنزمي

 آسيبهاى انشى از الكل:

 آسيبهاى اجتماعى -3آسيبهاى رواىن  -2يبهاى جسماىن آس -1اجنامد مصرف الكل به اجياد سه نوع آسيب مى



 الف آسيبهاى جسماىن:

 توان به موارد زير اشاره كرداز مجله آسيبهاى جسماىن الكل مى

 دستگاه عصىب مركزى:

هاى عمومى ابعث كنندههوشبستگى به غلظت آن در خون دارد. ااتنل مهانند ساير ىب CNSاثر بر روى
و به علت برداشنت مهار قشر مغز بر روى اعمال ارادى ابعث اثرات حتريكى و هتامجى شود مى CNSسركوب

كننده قشر مغز( و ابعث كند. )سيستم فعالشود الكل ابتدا نواحى فوقاىن مغز اب اعمال دقيق را سركوب مىمى
ى رواىن مهرا اب اختالل اختالالت مثل تريگى حافظه و آشفتگى متركز حواس عدم آگاهى به زمان مكان و انراحىت ها

 كند دردر حس و حركت و پرحرىف و هتامجى شدن بروز مى
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 شود ارتباط بني غلظت سرمى ااتنول و عالئم ابليىن بشرح زير است.هوشى عمومى مىهنايت شخص دچار ىب

  mg /dlغلظت الكل

از بني رفنت مهار قشر مغز بر  -هاتشديد رفلكس -فيزيكى و مغزىاحساس سرحال بودن در كارهاى  150زير 
 رفتارها پرحرىف و هيجان و حترك خمتصرى عدم مهاهنگى عضالت وجود دارد

 تغيريات خلق و رفتار و شخصيت و عدم مهاهنگى عضالت و آاتكسى اختالل رواىن 150 -100

 اضافه عالئم ابالآلودگى به افزايش زمان عكس العمل و خواب 150 -200

 نيمه اغماء و شروع سركوب كامل تنفسى 200 -300

 به ابال اغماء عميق و تشنج و مرگ 300

 غلظتهاى فوق در معتادان مزمن ارزش ندارد

 اين افراد در هنگام افزايش اي كاهش الكل در خطر تشنج هستند

 دژنراسيون خمچه:



شود لذا آانن وقاىن كرمينه )ورميس( و قسمت قدامى خمچه مىالكل ابعث خراىب سلوهلاى خمچه خبصوص در انحيه ف
 شود.شوند ختريب ميلني در كورپوس كالوزوم ابعث آپراكسى آگنوزى و آفازى مىدچار آاتكسى در راه رفنت مى

 پلى نوريت الكلى:

اعصاب حميطى پلى نوريت به صورت قرينه و دوطرفه و بيشرت از نوع حسى در اپها است. از نظر اپتولوژى در 
( توام اب خراىب و از بني رفنت ميلني و آكسون است پلى نوريت انشى از كاهش Wallerianدژنراسيون والرين)

 است Bويتامني

 ميواپتى الكلى:

در ميواپتى حاد اب ضعف شديد عضالىن و ميوگلوبينورى مهراه است و در نوع مزمن اب ضعف و آتروىف غضالت 
 پروگزميال است.

 كورساكوف:سندروم  

 سرائى توام است.يكى از عوارض عصىب اعتياد به الكل است اب ضعف شديد حافظه و افسانه
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كنند ات خالء فكرى در حافظه خود را اب دهد. و بيماران سعى مىاختالل شديد در حافظه نزديك رخ مى
 .( پر منايندConfabulationسرائى)افسانه

 انسفالواپتى ورنيكه:

شود شروع بيمارى انگهاىن است وىل  اب سه عالمت فلج عضالت چشمى آاتكسى و اختالالت شعورى مشخص مى
 شود.گاهى فلج عضالت چشمى و آاتكسى زودتر پيدا مى

 كند.اى است كه تنه و اندام حتتاىن درگري مىعالئم چشمى شامل نيستاگموس و فلج خمچه

 شود.گيجى و كنفوزيون ديده مى  -به صورت آاپتىاختالالت شعورى 

 تنفس:

 كننده مركز تنفس ابشد.كننده اي سركوبتواند حتريكمقدار متوسط الكل مى



 كند.گرم در پالمسا توليد وقفه تنفسى كشنده مىميلى 300حجم زايد الكل بيش از 

 خواب:

را  NONREMو خواب عميق گرددمى REMمصرف زايد الكل ابعث كم شدن فاصله شروع خواب در
هاى مزمن چند قسمىت و داراى كند. خواب در الكلىدهد. و دوره خواب پس از بيدارى را زايد مىافزايش مى

 شود.هاى خواب و بيدارى متناوب مىدوره

 سيستم قلب و عروق:

فسى است. و افت سيستم تن CNSسركوب دستگاه قلب و عروق در مسموميت حاد و شديد انشى از تغيريات
آور و غري قابل برگشىت بر روى قلب دارد. و يكى از علل شايع كارديو ميواپتى مصرف طوالىن مدت ااتنل اثرات زاين

 رود.در غرب بشمار مى

 گردد وىل افزايش جراين خون كرونر قابل مالحظه نيست.ااتنل سبب گشادى عروق سطحى مى

 دستگاه گوارش:

گردد. اروزيو مىشود ااتنل ابعث حتريك خماط معده و گاسرتيتمصرف ااتنل تشديد مىترشح معده و بزاق معموال" اب 
شود. تورم گاسرت شده آروغ زدن و عالئم تيپيك و غري تيپيك اولسر و مهامتز اجياد مىو ابعث انراحىت در اپى

 ويس يك علت خطرانك مهامتز در افراد الكلى است.مالورى
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 آيد.مصرف زايد الكل يك عامل مهم در اجياد اپنكراتيت است. اپنكراتيت مزمن راجعه در افراد الكلى بوجود مى

 كبد:

ترين علت بيمارى كه در غرب است كبد الكلى پيامد جدى و شايع مصرف الكل است كه به سه شكل  الكل شايع
ترين ايفته در بيوپسى افراد الكلى است در دهد. كبد چرب شايعمىكبد چرب هپاتيت الكلى و سريوز خود را نشان 

دهد. هاى مرى رخ مىسريهپاتيت الكلى ممكن است استفالواپتى آسيت. سندرم هپاتورانل و خونريزى از واريس
 شواهدى از افزايش احتمال سرطان هپاتوسلولر در اثر مصرف مزمن الكل وجود دارد.

سبب تشديد ساخت  NADPHدر طى متابوليسم الكلى است و NADPHليدكبد چرب به علت افزايش تو 
 گردداسيدهاى چرب و تشكيل ترى گلرييدها مى



 اثرات تراتوژن:

است و شامل  CNSكند عالئم اصلى اين سندرم درالكل اثرات سوء بر جنني دارد توليد سندرم نوزادان الكلى مى
تواند ابعث زاميان زودرس اختالل عمل كاهش ضريب هوشى و ميكروسفاىل است مصرف الكل در حني حاملگى مى

 و سقطهاى خودخبودى و كاهش وزن نوزاد گردد.

 اعتياد به الكل:

ى شود و غلظت طوالىن الكل در بدن ابعث اجياد اعتياد و وابستگتكرار مصرف الكل ابعث اجياد )حتمل( مى
 شود.شود. و در صورت عدم مصرف جمدد ابعث سندرم حمروميت از الكل مىمى

 ها:كليه

شود كه اين حجم اضافه از طريق ادرار ابيد دفع شود و خود ااتنل اب  ااتنل مهراه اب مقادير زايدى مايعات نوشيده مى
ر مراحل اوليه مصرف الكل شود. اين ديورز فقط دسبب افزايش دفع آب بدن مى ADHكاهش آزاد شدن هورمون

 ماند.خواران قدميى ابقى منىافتد و در مشروباتفاق مى

 خون:

پذير كند كه برگشتالكل اب اتثري بر متابوليسم و محل فوالت توليد كمخوىن سيدروپالستيك و مگالوپالستيك مى
پذيرى افراد الكلى در علل آسيبهاى سفيد در حمل التهاب از است. مهار مغز استخوان و جلوگريى از جتمع گلوبول

 برابر عفونت است.
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ى الكل كند وىل نسبت به اثر كشندهاعتياد و حمروميت از الكل: تكرار مصرف الكل يك حالت )حتمل( اجياد مى
 مهواره كشنده است. mg /dl 550شود. و سطح پالمسائى ابالحتمل اجياد منى

تشنج از  -انواع هالوسيناسيون و جنون الكلى و هذاين الكلى )دلرييوم ترمنز( -اختالل خلق -لرزش بدن -هتوع. 
 عالئم شايع اين سندرم است.

 نتيجه:



آموزشهاى اسالمى اب ارائه آگاهى و بينش نسبت به خطرات استفاده از شراب آن را براى سالمت عقل و جسم 
عالم منوده است و جامعه امروزى نيز اب آگاهى از عوارض و پيش آگهى به آن مضر دانسته است و آن را حرام ا

 كوشد اب رويكردهاى اجتماعى و علمى و روانشناخىت از مصرف الكل در جامعه بكاهد.مى

اى از زمان بر ما مشخص نباشد اما آنچه پس ابيد بدانيم اگر چه ممكن است فلسفه حترمي چيزى در اسالم در دوره
ر مسلماىن است اين است كه در برابر امر و هنى اهلى سر تسليم فرود آورد و اب دل و جان از دستورات او وظيفه ه

 اطاعت كند.
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