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  چكيده

خداوند قرآن كريم را فرونشاننده عطش علمي دانشمندان قرار داده است و هركس از معارف بيكرانه 
آن به اندازه درك خويش برمي گيرد. دريچه هايي از علوم كه بشر امروز به واسطه پيشرفت علم و 

بشر بيان شده تكنولوژي بر خويش مي گشايد قرن ها قبل در قرآن مجيد و در عصر جاهليت براي 
و پرده از عجايب و اسرار گياهان، جانوران، كوه ها، اقيانوس ها، آسمان ها و ... برداشته شده است. 
در اين بين تجلي روييدني ها و گياهان در قرآن هم از حيث خواص و كاربرد و هم از لحاظ بستر 

الذي  هو و "نجا كه ميفرمايد : زمينه ساز اشاره به اين گياهان پررنگ تر از ساير موارد است، مثال آ
از  ."و ... نخرج منه حبا متراكبا انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا

جمله گياهان اشاره شده در قرآن مي توان مواردي چون خرما، انگور، زيتون، انجير، انار، عدس، 
صلي قرآن كريم هدايت بشر و سالمت و پرورش سير، پياز و كدو را نام برد. نظر به اينكه رسالت ا

روح اوست و از طرفي سالمت جسم مقدمه سالمت روح است توجه كاملي در كالم وحي به اين امر 
لذا اشاره خداوند به اين چند نمونه برجسته از گياهان از بين طيفي وسيع و گسترده  .شده است

المت جسمي باشد. هدف پژوهش حاضر اين مي تواند نشان دهنده جايگاه ويژه آنها در تامين س
است كه با بهره گيري از آيات قرآني و ديدگاه هاي مفسرين در اين زمينه به بررسي خواص و فوايد 

  .گياهان مزبور از نظر علمي بپردازد
 

 .نمونه تفسير جسمي، سالمت قرآني، گياهان شناسي، زيست قرآن، :يديكل واژگان

 

  مقدمه

انسان از همان ابتداي خلقت با نياز هاي فراواني روبه رو بوده است. او دريافت كه بهترين راه رفع اين نيازها مراجعه به دامان 
تعامل با طبيعت از آغاز  طبيعت و بخصوص گياهان مي باشد چرا كه مايحتاج او از قبيل غذا، لباس،  سرپناه و ... را برطرف مي كند. اين

حيات انسان تا كنون وجود داشته است. از سوي ديگر خداوند با فرستادن قرآن كريم كه كامل ترين كتاب آسماني است و جنبه هاي 
دگي مختلف زندگي بشر را در نظر گرفته، از انسان خواسته است تا با چنگ زدن به اين كتاب و در پناه راهنمايي هاي آن راه و رسم زن

). يكي از دانش هايي كه مطالب ارزشمندي در قرآن به آن اختصاص داده شده علم گياه 13خويش و تعامل با ساير مخلوقات را بياموزد. (
شناسي است. توجه قرآن به گياهان آن قدر زياد است كه نه تنها آيات بسياري به آنها پرداخته و خداوند آنها را از نعمت هاي خود شمرده 
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كه به برخي از آنها نيز سوگند ياد كرده است، لذا براي فهم و تفسير بهتر اين آيات و پرده برداشتن از شگفتي هاي نهفته در بطن آنها است بل
  نيازمند استفاده از علوم تجربي و كشفيات دانشمندان اين حوزه هستيم.

از نعمت هاي خود شده و اشاراتي در مورد رويش و انواع  برخي از آيه هايي كه خداوند در آنها متذكر وجود گياهان به عنوان نعمتي
و .... كه اين مجموعه آيات نشانه  19، حجر/ 24يونس / 32- 24، عبس  99، انعام/ 35، مريم/ 261و  61آنها دارد عبارتند از: بقره / 

  ). 12ارزشمندي سبزيجات و ميوه ها به عنوان منابع غذايي انسان هستند (
پس آدمي بايد به خوراك خود بنگرد... تا عبرت گيرد. همانا ما آب (باران) را فرو "سوره عبس مي فرمايد:  24- 32خداوند در آيات 

ريختيم فروريختني. سپس زمين را (با سربرآوردن گياهان بشكافتيم شكافتني، پس در آن دانه ها رويانديم و انگور و سبزي و درخت زيتون 
آيات فوق نه تنها اشاره به گياهاني دارد كه  "وه و علف تا برخورداري باشد براي شما و چارپايان شما.و خرما و بوستان هاي پر درخت ومي

ه نمونه اي از غذاي اصلي انسان هستند بلكه ترتيب بيان آنها نيز نشانگر اهميت يا ترتيب پيدايش و تكامل آنها است. در اين آيات ابتدا ب
و ... اشاره شده كه در دسته پروتئين ها جاي دارند سپس به مواد قندي مثل انگور، سپس چربي ها حبوبات و غالتي مثل گندم ، جو، عدس 

 (زيتون) و در نهايت به ويتامين ها اشاره مي كند. جالب اينجاست كه متخصصان تغذيه نيز اين دسته بندي را قبول دارند و مواد را از نظر
ويتامين  - 4چربي ها و  - 3قندها  - 2پروتئين ها  - 1ارد به همين ترتيب ذكر مي كنند يعني اولويت و اهميتي كه در برنامه غذايي انسان د

  ).10، 5ها. (
امروزه به خوبي مشخص شده است كه از يكي از عوامل پيري سلول ها و برخي بيماري ها راديكال هاي آزاد هستند كه باعث 

تغذيه و خستگي عضالني (به علت افزايش نياز به اكسيژن) اين عوامل را اكسيده شدن سلول ها مي گردند. مواردي همچون استرس، سوء 
در بدن افزايش مي دهند. سيستم دفاعي بدن و مواد آنتي اكسيدان موجود در غذاهاي گياهي تازه، ميوه جات، سبزيجات و غالت اين مواد 

، بتا كاروتن يا پيش نياز Cآنتي اكسيدان ها مي توان ويتامين  را خنثي مي كنند و از اثرات زيانبار آنها جلوگيري مي نمايند.  از مهمترين
غالت و دانه هاي گياهي، فالونوئيد ها و سلنيوم ميوه، ساقه و  Eموجود در مركبات، گياهان سبز، ذرت، هويج، كدو، ويتامين   Aويتامين

داراي اهميت هستند يكي خواص و كاربرد آنها و ديگري ). گياهان نامبرده شده در قرآن از دو جهت 12ريشه گياهان و حبوبات اشاره كرد (
است  اشاره به اتفاقاتي كه قرآن همراه نام آنها ذكر كرده است. آميخته شدن نام اين گياهان با كالم الهي بر اهميت و ارزشمندي آنها افزوده

ص در اين شرايط دليل اهميت آن ها را با استفاده از ). در اين مقاله برآنيم تا با بررسي اين حوادث و علت ذكر نام برخي ميوه هاي خا7(
 كشفيات اخير علمي و تفاسير بررسي كنيم. 

  خرما
  نام قرآني: رطب

  Phoenix dactyliferaنام علمي: 
 در بين بسياري از ميوه ها و درختان ذكر شده در قرآن نام نخل بيش از همه تكرار شده است. نام اين ميوه در بيست آيه قرآن آمده

  است كه اين آيات شامل موارد ذيل مي باشد:
، 34، يس/148، شعراء/19، مومنون/71، طه/25و  23، مريم 32، كهف/91، اسراء/67و  11، نحل 4، رعد/99و  141، انعام 266بقره/

  .29و عبس/ 7، حاقه/68و 11، رحمن 20، قمر/10ق/
در بين آيات اشاره شده جالبترين اشاره مربوط به داستان وضع حمل حضرت مريم است كه خداوند او را هنگام زايمان به خوردن 

سِيا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا فَأَجَاَءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا َوكُنْتُ َنسْيًا مَنْ "رطب (خرماي تازه) سفارش مي كند:
   ."تَحْزَنِي قَدْ جََعلَ رَبُّكِ تَحَْتكِ سَرِيا وَُهزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ُتسَاقِطْ عَلَيِْك رَُطبًا َجنِيا

اين مرده بودم، و بكلّي فراموش اي كاش پيش از «درد زايمان او را به كنار تنه درخت خرمايي كشاند؛ (آنقدر ناراحت شد كه) گفت: 
و اين تنه  غمگين مباش! پروردگارت زير پاي تو چشمه آبي (گوارا) قرار داده است!«ناگهان از طرف پايين پايش او را صدا زد كه:  »شدم!مي

  .»ريزداي بر تو فرو مينخل را به طرف خود تكان ده، رطب تازه
اين شرايط از بين مواد غذايي، خرما مورد سفارش بوده است. در اين قسمت برآنيم تا  حال اين نكته تأمل برانگيز است كه چرا در 

 با ذكر بعضي خواص خرما به بررسي اين مقوله بپردازيم.

استفاده از يك رژيم غذايي مناسب براي زنان در دوران حاملگي و زايمان اهميت زيادي دارد چرا كه سيستم هاي بدن آنها در اين  
رات زيادي مي كند. اين رژيم غذايي بايد عالوه بر اينكه ارزان، مقوي و در دسترس باشد مشكالت گوارشي كمتري هم براي آنان دوران تغيي

). در اين بين، خرما به لحاظ غذايي 12ايجاد كند زيرا بيشتر زنان در اين دوران دچار سوزش سر دل و رفالكس هاي گوارشي مي شوند (
  باردار دارد كه به چند نمونه از آنها اشاره مي شود:  ارزش فراواني براي زنان

 است كه داراي اهميت زيادي براي زنان باردار است. bخرما غني از امالحي چون آهن، كلسيم و ويتامين هاي گروه  - 1
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به تسهيل  رطب (خرماي تازه) هم انرژي روزانه مورد نياز زنان باردار را فراهم مي كند و هم با تميز كردن روده بزرگ كمك - 2
 زايمان مي كند.

) و همچنين با داشتن قند 12خرما داراي ماده اي شبيه اكسي توسين است كه كمك به انقباض رحم هنگام زايمان مي كند ( - 3
 سريع الهضم گلوكز به تقويت عضالت رحم كمك مي كند. 

 ا، مغز و دندان ها اهميت زيادي دارد.  خرما از اين جهت كه غني ترين ميوه از لحاظ عنصر فسفر است براي تقويت استخوان ه - 4

خرما باعث مي شود فشار خون زنان حامله براي مدتي كاهش و سپس افزايش يابد اين كاهش كمك به كاهش خونريزي حين  - 5
 ).6زايمان مي كند (

خرما در آب  3تا  2از ديگر خواص خرما خنثي كردن اسيد اضافي معده است كه سوزش سر دل را به همراه دارد. با مخلوط كردن 
). از ميوه اين درخت براي درمان درد هاي روماتيسمي، تقويت سيستم ايمني، درمان سرطان 39جوش مي توان با اين مشكل مبارزه كرد (

ه هايي از جمله كلون، معده، بيضه و .... استفاده مي شود. همچنين جوشانده هسته خرما در درمان عقرب زدگي، سرطان و سنگ كليه و مثان
 ).8مفيد است. (

  كدو  
  نام قرآني: يقطين

 Legenaria sicerariaنام علمي: 

يكي ديگر از گياهاني كه خداوند در قرآن به آن پرداخته است كدو مي باشد كه واژه يقطين در مورد آن به كار رفته است. اين واژه 
ماجراي حضرت يونس است كه پس از نااميدي از هدايت قوم سوره صافات بيان شده و مربوط به  146- 144تنها يك بار و آن هم در آيات 

خويش و ترك آنها وارد كشتي شده و سپس به دريا افكنده مي شود. در اين زمان ماهي بزرگي او را مي خورد و سرانجام در حاليكه بيمار و 
  وصيه به خوردن آن مي كند.رنجور بود به ساحل افكنده مي شود و در كنار او بوته كدويي مي رويد كه خداوند او را ت

فَنََبذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ َوهُوَ سَقِيمٌ وَأَنَْبتْنَا عَلَيْهِ شَجَرًَة  يُبْعَثُونَ يَوْمِفَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ِإلَى  « 
   .»مِنْ يَقْطِينٍ
كنندگان نبود... تا روز ا به دريا افكندند) و ماهي عظيمي او را بلعيد، در حالي كه مستحقّ سرزنش بود! و اگر او از تسبيحاو ر«(

ماند!  (به هر حال ما او را رهايي بخشيديم و) او را در يك سرزمين خشك خالي از گياه افكنديم در حالي كه بيمار قيامت در شكم ماهي مي
   .»ئي بر او رويانديم (تا در سايه برگهاي پهن و مرطوبش آرامش يابد)بود! و بوته كدو

اينكه چرا بهبودي حضرت يونس با خوردن اين ميوه تحقق مي يابد مي تواند ما را با خواص و فوايدي كه در اين ميوه نهفته است 
نداشته و برگ آن پهن است مانند خربزه، خيار ، كدو بيشتر آشنا كند. بسياري از مفسران معتقدند يقطين به گياهي گفته مي شود كه ساقه 

  ). 17و هندوانه، اما بسياري از مفسران منظور از اين آيه را كدو دانسته اند (
اخيرأ به اثبات رسيده است كه آب كدو به شكل قابل مالحظه اي تشنگي را برطرف مي كند. عالوه بر آن اين گياه داراي موادي 

و تقويت بدن اهميت دارد چرا كه حضرت يونس به علت ماندن در شكم ماهي و دوري از آفتاب رنگ پوستش است كه در ترميم پوست 
  ).14تغيير كرده و برخي بافت هاي بدنش از بين رفته بود (

 يكي ديگر از خصوصيات كدو اين است كه به علت داشتن برگ هاي پهن هم سايه باني براي حضرت يونس بوده و هم او را از آزار
  ).6پشه ها و مگس ها حفظ كرده است زيرا مگس به برگ هاي اين گياه كمتر نزديك مي شود (

  از ديگر خواص كدو مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 Cو  A ،Bدارا بودن ويتامين هاي  - 1

 حفظ تراوت پوست و برطرف كردن غم و اندوه. - 2

 مفيد بودن مغز كدو در دفع كرم روده. - 3

 تازه آن ادرار آور است خوردن آن به بيماران كليوي توصيه مي شود.به علت اينكه عصاره  - 4

 قند آن براي بيماران مبتال به مرض قند ضرري نداشته لذا غذاي مناسبي براي آنها محسوب مي شود. - 5

 ).12به علت داشتن طبيعت سرد و تر، صفرا را بهبود مي بخشد، اما براي افراد بلغمي مضر است ( - 6

 ).13تسكين سردرد مفيد است (روغن تخم كدو در  - 7

  انگور
  نام قرآني: عنب 

   vinifera  Vitisنام  علمي:
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انگور ميوه اي است كه در سراسر جهان وجود دارد. از مهمترين خصوصيات آن طعم خوب و ميزان باالي گلوكز آن است كه به قند 
هاي متابوليسمي شركت مي كند اما ديگر قند ها ابتدا به  انگور معروف است. اين قند به آساني جذب روده ها شده و بدون تغيير در فرايند

  ).6گلوكز تبديل شده سپس وارد چرخه سوخت مي شوند (قند فروكتوز از اين قاعده مستثني است) (
و 11، نحل4، رعد/266مرتبه در قرآن از انگور سخن به ميان آمده است. كه اين آيات شامل موارد ذيل مي باشد: بقره/  11بيش از 

   28، عبس/32- 31، نبا34، يس/19، مومنون/32، كهف/91، اسراء/67
انگور استفاده هاي فراواني دارد. استفاده از آن براي درمان اسهال خوني، نقرس، استفراغ، اختالالت گردش خون و خونريزي ها 

ت دارا بودن پتاسيم براي درمان تپش قلب و ) انگور به عل12توصيه شده است و آب آن در درمان بيماري ورم كليه و اوره خون مفيد است  (
).  ابوعلي سينا آن را براي درمان درد هاي روده و معده مفيد مي 2به علت داشتن مقادير زيادي فسفات، براي مغز و اعصاب مفيد است (

رارت توليد شده از آن دو برابر ). از نظر بعضي دانشمندان، انگور يك داروخانه طبيعي است كه خواصي مانند شير مادر دارد  و ح1داند (
). كليه قسمت 16گوشت است. تصفيه كننده و دفع كننده سموم بدن است و به علت دارا بودن انواع ويتامين ها به انسان نيرو مي دهد (

كه داراي اثرات آنتي هاي درخت انگور داراي خواص دارويي است. دانه انگور حاوي موادي چون پروآنتوسيانيدين و بيوفالونوئيد ها مي باشد 
و ... مي باشد. ميوه نارس  A ،1B ،2B ،3B ،Cاكسيداني هستند. انگور حاوي پروتئين، كلسيم، فسفر، آهن، سديم، پتاسيم و ويتامين هاي 

  )  و عصاره هسته آن خاصيت ضد ميكروبي دارد. 36آن كه غوره نام دارد داراي انواع اسيد هاي آلي و قند مي باشد (
  انجير

  نام قرآني: تين
  Ficus caricaنام علمي: 

آمده است. اما همين يادآوري خود حاوي مطلبي است كه نشان  1- 4كلمه تين در قرآن مجيد فقط يك مرتبه در سوره تين آيات 
) نيز سوگند ياد كرده و از اهميت بسيار انجير دارد چرا كه خداوند در اين آيات در كنار سوگند به تين و زيتون به طور سينا و بلد امين (مكه

  ). 8مي فرمايد ما آدمي را در نيكوترين اعتدالي بيافريديم. (
  . "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ الْأَمِينِ  الْبَلَدِ  ذَاوَهَ التِّينِ وَالزَّيْتُونِ  َوطُورِ سِينِينَو"
]، ، و قسم به اين شهر امن [= مكّه»طور سينين«]، و سوگند به بيت المقدّس قسم به انجير و زيتون [يا: قسم به سرزمين شام و"

   ."كه ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم
بعضي از مفسرين معتقدند منظور از كلمه تين (انجير) و زيتون همان دو ميوه معروف است كه در قرآن به آنها قسم ياد شده است  

و اين به خاطر خواص و فوائد بسياري است كه در آنها وجود دارد. برخي ديگر معتقدند منظور از تين كوهستاني است كه دمشق بر آن قرار 
تاني است كه بيت المقدس بر آن واقع شده است و علت به كار بردن اين دو ميوه اين است كه اين دو گياه در اين دو دارد و زيتون كوهس

منطقه مي رويند و سوگند به اين مناطق شايد به اين علت بوده كه انبياي بسياري از آن دو مبعوث شده اند. بعضي ديگر احتماالت ديگري 
  ). 11مي دهند (

مي آسياي غربي و كشور هاي مديترانه است. اين درخت داراي برگ هاي زرد پنجه اي بوده و به رنگ سبز درخت انجير بو
نوع متفاوت انجير  600متر مي رسد و جزء درختان معتدل و گرمسير طبقه بندي مي شود. امروزه بيش از  6خاكستري است. بلندي آن به 

اگر مي گفتم كه ميوه اي از بهشت نازل شده است هر «جير به نقل از ابوذر غفاري آمده است: وجود دارد. در حديثي از پيامبر اكرم در باره ان
آينه مي گفتم كه آن ميوه انجير است. براي اينكه ميوه بهشت و بدون دانه است، پس آن را بخوريد كه بواسير را قطع مي كند و براي درد 

انجير بوي بد دهان را از بين مي برد، رشد مو را تقويت مي كند و «فرمايند ). امام رضا (ع) مي 15» (نقرس (سياتيك) سودمند است
).   انجير ميوه اي خوش طعم و سرشار از مواد غذايي است كه از آنها مي توان به مواد قندي، چربي، 9» ((انسان) را از فلج در امان مي دارد

ن اشاره كرد. در برگ هاي آن مواد تلخي چون فيكوسين و برگاپتين قرار دارد. مواد ازته، مواد معدني، آمينواسيد، آنزيم هاي مختلف و كاروت
شيره سفيد خارج شده از شاخه هاي شكسته اين درخت بسيار سمي بوده و در صورت تماس با پوست موجب از بين رفتن سلول ها مي 

  ).8شود (
  از خواص دارويي و پزشكي اين ميوه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

غذاشناسان مي گويند از انجير مي توان به عنوان قند طبيعي براي كودكان و يك ماده غذايي مفيد براي ورزشكاران و افرادي كه  - 1
 ).18گرفتار ضعف و پيري هستند استفاده كرد. همچنين تركيب انجير و عسل به نسبت مساوي براي زخم معده مفيد است (

حتقان طحال مؤثر است و خوردن آن با گردو مقاومت بدن را در برابر سموم افزايش مي انجير موجب تقويت كبد شده و در رفع ا  - 2
 دهد. 
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درخت انجير داراي پاپائين و التكس است. در اين درخت نوعي آنزيم وجود دارد كه روي (تريكوسفال) و (تري شن) مؤثر است و  - 3
 خاصيت ضد كرم قوي دارد. 

رل فشار خون، داراي فسفر زياد و موثر در پرورش هوش و حافظه و حاوي مقادير انجير منبع خوب پتاسيم، عنصري براي كنت - 4
 زيادي آهن و كلسيم مي باشد.

 انجير به دليل داشتن فيبر باال از مبتال شدن به سرطان سينه و روده جلوگيري مي كند.  - 5

 ). 19براي سيستم اعصاب، مغز و قلب بسيار مفيد است ( 6و امگا 3همچنين به دليل داشتن امگا   - 6

بر طبق نتايج بدست آمده از مطالعات اخير مشخص شده است كه عصاره الكلي  برگ درخت انجير اثر ضد ديابتيك داشته و در  - 7
 ). 50، 47، 41، 28كاهش قند خون مؤثر است (

  ).23اي اثر ضد ميكروبي است (شيره درخت انجير دار - 8
 زيتون 

  نام قرآني: زيتون
   Olea europaea نام علمي:
  بار به نام زيتون اشاره شده است.  7در قرآن 

  ، 4- 1، تين 29، عبس/35، نور/20، مومنون/11، نحل/141و  99انعام 
نون اشاره غير مستقيمي به درخت آن شده است بار از نام زيتون به تنهايي ياد شده و يك دفعه هم در سوره مؤم 2در اين اشارات 

كه در كوه سينا مي رويد و روغن مي دهد. در بقيه موارد نام آن همراه با ديگر گياهان ذكر شده است. قرآن كريم از اين درخت با عنوان 
خوشبو كردن دهان، تقويت اعصاب،  شجره مباركه ياد مي كند. امام رضا (ع) در حديثي چندين خاصيت براي آن شمرده اند كه از جمله آنها

). زيتون از لحاظ غذايي ارزش زيادي دارد چرا 18برطرف كردن بلغم، طراوت بخشيدن به رنگ صورت و از بين بردن بيماري و ضعف است (
در طب سنتي  )6كمپلكس است. ( Bو  A ،Dكه حاوي ميزان بااليي چربي، پروتئين، كلسيم، آهن، فسفات و درصد زيادي از ويتامين هاي 

  ).53از اين گياه براي كاهش فشار خون، به عنوان ملين، تب بر و نيروبخش، برطرف كننده سردرد و  آنتي اكسيدان استفاده مي كنند (
خواص فارماكولوژيكي درخت زيتون مربوط به ماده اي به نام اولئوروپين است كه در كاهش فشار خون، كلسترول و قند خون 

). زيتون داراي ماده پلي فنول است كه خاصيت ضد التهابي داشته و 56، 55، 29ماده بيشتر در برگ آن وجود دارد ( كاربرد دارد. اين
). دانشمندان براي زيتون و روغن آن اهميت زيادي قائل 8همچنين به علت داشتن فيتواستروژن  در پيشگيري از سرطان پستان مؤثر است (

مواره سالم بودن بايد از اين اكسير حياتي استفاده كرد. از خواص مفيد روغن زيتون اين است كه براي رفع هستند و بر اين باورند كه براي ه
).   روغن زيتون از زمان هاي قديم براي ايجاد 18عوارض كليه ها و سنگ هاي صفراوي، قولنج هاي كليوي و رفع يبوست اهميت دارد (

ي و مسلمانان توجه خاصي به آن داشته اند لذا در برخي احاديث آن را غذاي انبيا و مسلمانان روشنايي مورد استفاده بوده است. انبياي اله
  ).4مي دانند (

از ديگر خواص زيتون آن است كه روغن آن ضد سم سرب است، باعث از بين رفتن لكه هاي ناخن، تقويت چشم و آبريزش آن مي 
ممانعت از ريزش مو، درمان كم خوني و نرمي استخوان كودكان استفاده مي شود.  شود. از ماليدن روغن زيتون به بدن براي نرمي پوست،

). همچنين روغن زيتون به علت دارا بودن اسيد هاي چرب غير اشباع، مانع باال رفتن 3ساله براي درد مفاصل مفيد است ( 7روغن زيتون 
تجمع چربي بر روي قلب و مغز جلوگيري مي كند. بسياري از  كلسترول خون شده لذا  مانع انسداد عروق و سوزش سينه مي شود چون از

  ).6مراكز طبي در مواردي همچون تزريق هورمون هاي جنسي و ويتامين ها از روغن زيتون استفاده مي كنند (
وه در كنار همان طور كه اشاره شد در ابتداي سوره تين خداوند به انجير و زيتون در كنار هم سوگند ياد مي كند. ذكر اين دو مي

هم جالب توجه است. به علت اينكه ميوه انجير داراي مقادير بااليي از آهن و قند است و مانع يبوست نيز مي شود، براي داشتن اثري 
بار اشاره شده است. اين امر موجب مسلمان شدن يك  7متعادل بر بدن بهتر است با زيتون مصرف شود. در قرآن نام انجير يكبار و و زيتون 

يم تحقيقاتي ژاپني شد. آنها كه به دنبال پيدا كردن پروتئين خاصي در مغز بودند كه موجب كاهش كلسترول خون و تقويت قلب مي شود ت
مصرف كرد.  7به 1سالگي به بعد در بدن توليد نمي گردد به اين نتيجه دست يافتند كه بايد انجير را با زيتون به نسبت  60و از سن 

  پيش قرآن بدان اشاره كرده بود. حقيقتي كه قرن ها 
 

  انار
  نام قرآني: رمان

  Punica granatumنام علمي: 
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  .68و رحمن  141، انعام/99در سه جاي قرآن از اين ميوه ياد شده است كه به شرح زير مي باشد: انعام/
محل رويش انار كشور ايران است ولي انواع خودروي آن در هندوستان، افغانستان و سوريه نيز رشد مي كند. انار درختچه اي با 
ساقه اي ناهموار، چوبي محكم و پوستي به رنگ مايل به سبز است كه شاخه هاي آن كمي تيغ دار و برگ هاي آن متقابل، شفاف و ساده 

). 38ايي درشت، قرمز رنگ و بي بو و ميوه اي كروي با پوست قرمز رنگ تا صورتي مايل به زرد مي باشد (است. اين درخت داراي گل ه
، فوليك اسيد، پانتوئيك اسيد، قند ها، اسيد هاي آلي، الكالوئيد ها، پلي فنول و 1B ،2B ،Cميوه اين درخت حاوي انواع ويتامين هاي 

    ).  48، 43آنتوسيانين است (
). آب ميوه و روغن دانه انار 51، 44، 37، 32كي از شش منبع شناخته شده اسيد هاي چرب اشباع و غير اشباع است (روغن انار ي

داراي خاصيت آنتي اكسيداني هستند و اين خاصيت بيشتر به دليل وجود تركيبات فنولي از قبيل پونيكاالژين ها، پونيكالين، گاليك اسيد و 
ب انار به دليل داشتن پلي فنول هاي محلولي مانند آنتوسيانين ها و تانن ها احتماأل بر كاهش فشار خون ). آ35، 26االژيك در آنهاست (

). اين يافته بر نتايج مطالعاتي كه روي افراد مبتال به فشار خون باال صورت گرفته منطبق مي باشد. در اين بررسي 27تأثير گذار است (
نار به مدت دو هفته در افراد مبتال به فشار خون باال موجب كاهش فشار خون سيستول آنها مي ميلي ليتر ا 50مشاهده شد مصرف روزانه 

  ). 25گردد (
  از ديگر موارد استفاده پزشكي اين ميوه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

) دارد. عصاره انار از 33) و هايپرليپيدمي (54)، محافظت از سلول هاي قلبي (49) ضد آپوپتيك (21انار خاصيت ضد سرطاني (
). جوشانده گل درخت انار اثر خوبي در دفع اسهال هاي ساده، 20رشد تومور هاي سينه، پروستات، كلون و ريه جلوگيري مي كند (

خونريزي هاي ساده، ترشحات ساده مخاطي و ....دارد. جوشانده برگ درخت انار نيز براي برطرف نمودن كمي اشتها، حالت تهوع، ضعف 
مي، كم خوني دختران جوان، ميگرن و.... مفيد مي باشد. عالوه بر موارد فوق پوست درخت انار ، پوست ريشه و ساقه اين درخت نيز عمو

است. آب انار از تصلب شرايين جلوگيري كرده  Eو  A ،B ،C). انار سرشار از آهن و ويتامين هاي 12كاربرد درماني و دارويي فراواني دارد (
  ).38خون را كاهش مي دهد ( و كلسترول بد
  عدس

   نام قرآني: عدس
  Lens culinarisنام علمي: 

ا قَالَ مِن بَقْلِهَا وَقِثĤَّئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَوَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ ُيخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ اَألْرضُ 
يْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبĤَُؤوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ أََتسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَ

 ).61. (بقره/هِ َويَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بَِغيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَُدونيَكْفُرُونَ بĤِيَاتِ اللَّ

اى موسى! هرگز حاضر نيستيم به يك نوع غذا اكتفا كنيم! از خداى خود بخواه كه از «و (نيز به خاطر بياوريد) زمانى را كه گفتيد: 
تر را به جاى غذاى  آيا غذاى پست«موسى گفت: » سبزيجات و خيار و سير و عدس و پيازش، براى ما فراهم سازد.روياند، از آنچه زمين مى 

» كنيد؟! (اكنون كه چنين است، بكوشيد از اين بيابان) در شهرى فرود آئيد؛ زيرا هر چه خواستيد، در آنجا براى شما هست.بهتر انتخاب مى 
ورزيدند؛ و پيامبران آنها زده شد؛ و باز گرفتار خشم خدائى شدند ؛ چرا كه آنان نسبت به آيات الهى، كفر مى  و (مهر) ذلت و نياز، بر پيشانى

 .كشتند. اينها به خاطر آن بود كه گناهكار و متجاوز بودندرا به ناحق مى 

خداوند در آنجا بر آنها غذاي يكنواخت اين آيه اشاره به واقعه فرار حضرت موسي و پيروانش از ظلم فرعون به صحراي سينا دارد كه 
من و سلوي نازل مي كرد اما آنها پس از مدتي درخواست غذايي كردند كه در زمان زندگي در مصر مي خوردند، مثل سبزي، خيار، عدس و 

ش بني اسراييل در اين ). درخواست بني اسراييل مبني بر استفاده از غذاهاي جديد به خودي خود كار خالفي نبود ولي علت سرزن13پياز (
آيه اين است كه يك سري حقايقي در زندگي بشر وجود دارد كه نبايد وي را از هدف اصلي كه ايمان و پاكي و آزادگي است بازدارد. البته 

  ردازيم:قابل ذكر است كه گياهان اشاره شده در اين آيه خود نيز از ارزش غذايي بااليي برخوردارند كه در ادامه به ذكر آنها مي پ
عدس ماده اي است كه به لحاظ پروتئيني غني مي باشد (بجز اسيد آمينه متيونين) و مصرف آن با ديگر مواد مثل غالت، تخم مرغ، 
گوشت و لبنيات پروتئيني كامل و غني مي باشد. عالوه بر آن منبع خوبي براي آهن و اسيد فوليك است و بخصوص براي خانم ها كه نياز 

دارند، مفيد است. عدس بر ازدياد شير مادر و كاهش التهاب پوست مؤثر است و در طب قديم از عدس پخته به عنوان ضماد  بيشتري به آهن
مواد  %60آب،  %12). عدس شامل 8استفاده مي شده است. همچنين عدس به علت داشتن سلنيوم در تقويت سيستم ايمني مؤثر است (

يني با كيفيت خوب همراه با كمي فسفر و پتاسيم است. عدس ماده اي مدر و مسهلي ماليم پروتئ %25قندي كه نصف آن نشاسته است، 
  ). 13است و خمير آن براي معالجه آبله، آبله مرغان و جوش هاي پوستي كاربرد دارد (

  سير
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  نام قرآني: فوم 
 Allium satirumنام علمي: 

  61بقره / 
رآن با نام فوم آمده است. به علت خواص دارويي، سير براي همه شناخته شده است در زبان عربي به سير ثوم گفته مي شود اما در ق

و در درمان امراض مختلف از جمله معالجه فشار خون مفيد است. از ديگر خواص سير مي توان به طبع گرم آن، خاصيت ضد نفخ، ضد درد 
ز آن به عنوان ماده اي ضد عفوني كننده براي درمان ناراحتي ها استخوان، قاعده آور براي زنان و درمان تنگي نفس اشاره كرد. همچنين ا

). حضرت علي (ع) از پيامبر نقل كرده كه خود را با سير معالجه كنيد كه هفتاد مرش را شفا مي دهد. سير به 13روده اي استفاده مي شود (
). سير و تركيبات موجود در آن 34، 31، 24راواني دارد (علت اثرات آنتي بيوتيكي، ضد ديابتي، ضد آترواسكلروزي و ضد سرطاني استفاده ف

). در اثر خرد يا له شدن سير آلئين موجود در آن تحت 45باعث كاهش سرطان اي پروستات، پستان، كلون، پوست، ريه و مري مي شود (
  ).22رطاني بدخيم مي شود (تأثير آنزيم آلئيناز به آليسين تبديل مي شود. آليسين باعث مهار تكثير بسياري از سلول هاي س

سير در درمان اسهال، زكام، سردرد، ضعف حافظه و سرگيجه مفيد است. سير به علت اينكه رسوبات خون را حل مي كند در درمان 
  ).8درد مفاصل، نقرس و رما تيسم هم اثر دارد (

  پياز
  نام قرآني: بصل

 Allium cepaنام علمي: 

سوره بقره به آن اشاره شده است. پياز داراي تركيبات مختلفي  61) و در آيه 52سير است ( پياز از تيره سوسنيان و هم خانواده
اشاره  Eو   1B، 2B ،Cاست كه از جمله آنها مي توان به پروستاگلندين ها، بيوتين، اسيد هاي چرب، اسيد هاي آمينه و انواع ويتامين هاي

كرد. پياز خواص درماني متعددي دارد از جمله استفاده از آن به عنوان ضد عفوني كننده دستگاه گوارش، گياه محرك، مدر و اشتها آور و 
خلط آور، رفع سردرد، تب و اختالالت روده است. عصاره خام آن به عنوان ضد عفوني كننده و ترميم زخم و نوع پخته به عنوان ضماد كاربرد 

، 40)  همچنين پياز در كاهش فشار و چربي خون، درمان اختالالت روده، كاهش سقط جنين، رفع مسموميت و ... تأثير دارد. (40ارد (د
) پياز مخلوط با نمك خوراكي در درمان قولنج و آسكوربيت مفيد است و نوع سرخ كرده آن دارويي براي بواسير و ضمادي براي دمل 46، 42

از نكرده اند. چكاندن آب پياز گرم به گوش براي رفع گوش درد مورد استفاده قرار مي گيرد. بوييدن آب پياز براي رفع هايي است كه سر ب
  . سردرد و تشنج، به هوش آوردن بيمار و رفع تشنگي كودكان كاربرد دارد

  بحث ونتيجه گيري:
اع اشارات، مثل ها و نكات علمي استفاده كرده است كه با پيشرفت قرآن كريم كتاب هدايت خداوند براي بندگان است و در اين راستا از انو

علم بر اعجاز آن افزوده مي شود. قرآن براي هدايت و تربيت انسان هم جنبه روحي و هم جسمي را در نظر گرفته است و در راستاي سالمت 
ت هاي علمي هم مؤيد اين مطلب هستند كه گياهان جسمي او بر نقش گياهان در تغذيه بيشتر از ساير مواد خوراكي تأكيد دارد. پيشرف

مختلف به علت داشتن مواد آنتي اكسيداني و ويتامين هاي مختلف نقش بسزايي در سالمت انسان و پيشگيري از بيماري ها دارند. در اين 
خداوند متعال بوده كه خود خالق انسان  بين گياهان اشاره شده در قرآن بيشتر حائز اهميت هستند چرا كه تأكيد بر استفاده از آنها از جانب

بر اين بود است و به نيازهاي او واقف است لذا اين امر براي افراد با ايمان ضريب اطمينان براي استفاده از آنها ايجاد مي كند. مقاله اخير تنها 
گي خالق هستي باشد و هم تذكري براي كه گوشه كوچكي از حقايق نهفته در اين كتاب آسماني را بيان كند تا هم يادآور عظمت و بزر

  .كساني كه در دنياي پر استرس امروزي به دنبال راهي براي سالمت جسمي خويش هستند
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