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  مقاالت سخنرانی



  1390ماه  آذر 10-9 
 همایش ملی قرآن پژوهی و طب

1  

Oral 

  

  )قرآن و روایات ( نظام بهداشت و سالمتی در اسالم 

 
 غالمرضا اسم حسینی: نویسنده

  ارومیه پزشکیدانشگاه علوم : آدرس

  

وع بهداشت و سالمتی ضرورت حفظ آن، از چنان اهمیتی برخوردار گردیده است که سازمان ها و نهادهایی در سطح موض

کشوري درباره این موضوع، مشغول فعالیت شده اند و تالش وسیعی صورت گرفته است تا با بیان برنامه    جهانی، منطقه اي و

هداشت را در تمامی زمینه ها باال ببرند امروزه، اصطالحات و موضوعاتی هاي مناسب، ارائه راه کارها و تشویق افراد، سطح ب

مانند بهداشت روانی، بهداشت خانوادگی، بهداشت اجتماعی، بهداشت اقتصادي، بهداشت تغذیه، بهداشت کار، بهداشت محیط و 

اید دید که دین اسالم، اکنون ب. بهداشت مسکن و محیط زیست رایج گردیده و هریک، داراي حیطه خصصی خود می باشند

  . . خصوصاً از دیدگاه قرآن کریم به موضوع مهم بهداشت، چگونه نگریسته است

پیامبران و ائمه اطهار در قالب احادیث و سیره بر ضرورت و اهمیت موضوع سالمتی و بهداشت و تأثیر  هاي یهتوصقرآن کریم و 

بنابراین، الزم است انسان به امر . انسان و اجتماع همه جانبه نگریسته اندو به  آن در زندگی دنیوي و اخروي اشاره فراوان داشته

به همین جهت در آیات و روایات، . بهداشت که یکی از امور مهم زندگی انسان به شمار می آید، به طور ویژه، توجه داشته باشد

نکاش در آنها نظام بهداشتی دین اسالم را به احکام و راهنمایی هاي فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد که می توان با ک

دست آورد و در روایات اسالمی، از سالمتی به عنوان نعمتی مخفی یاد شده است که انسان تا زمان برخورداري از این نعمت، 

تون دینی براي همین، در م. ارزش آن را نمی داند و تنها زمانی به ارزش آن پی می برد که سالمت خود را از دست داده باشد

تأمین سالمتی . از انسان خواسته شده این نعمت را غنیمت شمارد، در حفظ آن بکوشد و در شکرگزاري این نعمت تالش نماید

و حفظ آن، موجب پرورش انسان هاي سالم و رشد فکري آنان می شود تا کارآیی بیشتري در انجام وظیفه انسانی خویش 

از نعمت سالمتی، می تواند فرصت مناسبی براي فرد ایجاد نماید تا با انجام تکالیف الهی، از سوي دیگر، دارابودن . داشته باشند

  در مسیر تکامل حرکت کند و سعادت اخروي خویش را تأمین نماید 

براي حفظ این نعمت و تأمین آن، راه . اسالم، به دلیل آنکه سالمتی را یک نیاز اساسی دانسته که ضامن بقاي نسل آدمی است

در آموزه هاي دینی به صدها رهنمود در زمینه تغذیه، خواب، آمیزش جنسی، کار و محیط . هایی فراروي بشر قرار داده استکار

عالوه بر این، رهنمودهاي فراوانی درباره سالمت . که در صدد سوق دادن انسان به سمت سالمتی فردي می باشند خوریم برمی

  . ود دارد که بیان کننده جامع نگري اسالم به موضوع سالمت می باشدوج...روانی، روحی، خانوادگی، اجتماعی و

در این مقاله سعی شده است ضمن طرح و تحقیق این موضوعات و همچنین بیان مبانی و اصول و قواعد بهداشت و سالمتی 

  . چهارچوب و نظام بهداشتی و سالمتی اسالم تبیین و بررسی گردد

  نظام ،روایات ،قرآن ،بهداشت ،سالمت: واژه ها کلید 
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  به عنوان مدل درمانی درپیشگیري از اختالالت نوروتیک "الگوي سبک زندگی قرآنی  "ارائه 

  

  ، دکتر علی عیسی زادگاندکتر سیامک شیخی :گاننویسند

  گاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه ارومیهدانش :آدرس

  

یت گرفته از کالم زیبا و شگفت انگیز وحی در قرآن مجید است، بدیهی است که نشاین شاهکار طرز تفکر اسالم، تر زرگب

اي براي پاسخ دادن به تمایالت و نیازهاي  یلهوسي قرآنی در واقع هم جزو نیازهاي فطري و هم ها آموزهگرایش به کالم وحی و 

سوره مبارکه واقعه، قرآن  77اشد، بطوریکه خود خداوند سبحان به شرح منطوق آیه ب یماساسی انسان در ابعاد مختلف زندگی 

سوره  50سوره مبارکه قمر و نیز آیه  5براینکه آیه  "فرماید، مضافا یممجید را کتابی بسیار بزرگوار و سودمند براي انسان بیان 

اختالالت  "ینکه به ابا عنایت . نماید یموند سبحان تاکید مبارکه انبیاء به لزوم پند گرفتن از قرآن به عنوان حکمت بالغه خدا

گیرند که بر  یمدر واقع گستره وسیعی از اختالالت روانی شایع در حوزه روانپزشکی  را در بر  Neurotic Disorders "نوروتیک 

، Delusion "هذیان"، Hallucination "توهم"فاقد عالئمی همچون  Psychotic Disorders "اختالالت پسیکوتیک "خالف 

 به صورت "باشند و معموال یم  Derealization "خروج از خط واقعیت "، و Bizarre Behavior "افکار عجیب و غریب "

هاي گزافی را تحمیل  ینههزگیرند که همه ساله  یمتحت درمان قرار  Psychotherapy "روان درمانی "سرپایی و از طریق 

سوره  57مستند آیه  "ینکه خود قرآن مستقیمابه ابا عنایت . نمایند یمکشورهاي مختلف هاي بهداشتی و درمانی  یستمس

اي براي شفاي مسلمانان، مومنان، متقین و  یلهوسسوره مبارکه اسراء این کتاب آسمانی را به عنوان  82مبارکه یونس و نیز آیه 

تواند  یمچهار دسته فوق به تناسب ساحت وجودي خودشان  هر گروه از "نماید، لذا بدیهی است که اوال یمتلقی ) ناس(مردمان 

و نکات قرآنی در محتواي این کتاب آسمانی  ها آموزهبا توجه به سایر  "شوند، ثانیا امند بهرهاز قرآن به عنوان شفا و رحمت 

حاوي نکات برجسته  علمی و عملی است، زیرا قرآن مجید "طراحی مدل و الگوي قرآنی پیشگیري از اختالالت نوروتیک کامال

است که خداوند سبحان در قرآن مجید وعده داده است که هر کس این "سبک زندگی قرآنی  "و الگوهاي عملی به عنوان 

الگوها را محور زندگی خود قرار دهد، نه تنها در آخرت از عذاب الهی مصون خواهد ماند، بلکه در زندگی دنیوي و مادي خود 

به عنوان مدل عملی براي پیشگیري از  "الگوي سبک زندگی قرآنی  "در این مقاله طراحی علمی . دنیز سعادتمند خواهد گردی

مبسوط  مورد بحث و بررسی قرار  به صورت The Psychology of religionاختالالت نوروتیک در حوزه روانشناسی مذهبی 

  . گرفته است
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Abstract: 

Introduction: Ramadan, the holy month for the Islamic world, is a period every year when food and fluid 

intake is restricted to the pre-sunrise and post-sunset hours. The aims of this study were to evaluate the 

effect of Ramadan fasting on the serum concentration of heat shock protein 70 (HSP70) and serum lipid 

profile in healthy men.  

Methods: Thirty-two male volunteers with a mean age of 28. 5 years (range 23–37) were chosen for the 

study. Blood samples were obtained 1 day prior to Ramadan and on the 3rd and 25th days of fasting. Serum 

HSP70, triglyceride (TG), cholesterol (Chol), low-density lipoprotein (LDL), high-density lipoprotein 

(HDL) and the LDL/HDL as well as Chol/HDL ratios were investigated.  

Results: The mean concentrations of serum HSP70 and HDL on the 25th day of Ramadan were significantly 

higher than 1 day before Ramadan and on the 3rd day of Ramadan. The mean concentrations of serum 

HSP70 and  HDL on  the  3rd day of Ramadan were significantly higher than 1 day before Ramadan. The 

mean concentrations of serum TG, Chol and LDL as well as the LDL/HDL and Chol/HDL ratios on the 
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25th day of Ramadan were significantly lower than 1 day before Ramadan and on the 3rd day of Ramadan. 

The mean concentrations of serum TG, Chol and LDL as well as the LDL/HDL and Chol/HDL ratios on 

the 3rd day of Ramadan were also significantly lower than 1 day before Ramadan.  

Conclusion: Ramadan fasting increases serum HSP70 and improves serum lipid profile.  
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  رنگ در قرآن و تاتیر آن در بهداشت روان

  

  فریبا احمدي :نویسنده

 ستاد شاهد و ایثارگر - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:آدرس

  

همه رنگ و نور  هاي الهی برما چشم است که بدون آن امکان رویت این ترین نعمت ترین وبزرگ یکی از روشن :مقدمه و اهداف

 نور نیز عالوه برچشم عامل اصلی بصیرت و بینائی. شود از اطالعات ما توسط آن کسب می% 70نبود و بیش ازدرجگان متصور 

ها  هاي چشم، امکان دیدرنگ است که آن مصور جمیل، براي به نمایش درآوردن لطافت ترین توانائی جذاب    اززیباترین و. ستا

غیرارادي  صورت بهما  که تاثیررنگ برست اهمیت رنگ از آنجا ءمنشا. ه استتما ارزانی داش را به آن خویش هاي آفرینش و زیبائی

عنوان یک اپتومتریست اطالعاتی  دراین مقاله عالوه براینکه به. کند یجنسیت ویا محیط اجتماعی عمل م بوده و مستقل ازنژاد،

از تاثیرات تبط احادیث مر وتخراج آیات قرآنی راجع به فیزیک نور، بینائی رنگ و نحوه دید رنگ وکوررنگی ارائه شده است با اس

 ها با توجه به علم روز اي اجمالی در به اره تاثیررنگ میان آمده و مقایسه ها بر روي جسم وجان ما سخن به شگرف روانی رنگ

  . باعنایت به آیات کریمه انجام شده است و یشناس روان

را درباره  يآور ها بسیار جذاب بوده ونتایج شگفت ینه رنگمطالعه آیات قرآنی واحادیث درزم :ها یافتهونتایج  

دردرمان  و است یرنگ سبز رنگ رضایت، آرامش وامیدواري، رشد و پیشرفت روان. دهد یها نشان م آن شناختی روان یراتتاث

. اند ر معرفی شدهآو هاست که باصفت بهجت اکثر آیات مربوط به رنگ سبزدرباره گیاهان و سبزه. وخستگی موثر است خوابی یب

داراي  کند، یآبی رنگ تخیل و بروزخویشتن است که رنگ پرقدرت طبیعت بوده وحس ارتفاع وژرفا را تداعی م

مشخص است و لباس  اي یروزهدرمعماري اسالمی رنگ ف و روح است ایمان و فضاي الیتناهی يمعنا کاراکتراسرارآمیزي بوده وبه

  . است یآبی آسمان مسیحی هاي یحضرت مریم ومسیح درنقاش

 شود، یشدید م باعث تحریک، درغذا محرك اشتهاست. محرك وبیانگر هیجان وشورش و جنگ است قرمزسمبل حیات ومرگ،

پوشیدن لباس قرمز ازنظرتعالیم اسالمی . یابد یدرمجاورت آن افزایش م یزآم فشارخون را باالبرده و تمایالت واحساسات حمله

نورانی دورسر وهیکل مقدسین  يا هاله. رنگی روحانی، ایده ال وفلسفی است. هوش وآگاهی استزرد سمبل نور، . مکروه است

سوره بقره  65آیه . ستا آزمایشات پسیکولوژیک ثابت کرده که این رنگ باعث نشاط و شادي. شود یدرتماثیل مذهبی دیده م

  . اداره پست استسمبل ارتباط با دیگران و. »ها بقره صفرا فاقع لونها تسرالناظرین ان«

پوشیدن لباس سیاه در اسالم مکروه است . نشانه عزاداري وافسردگی و مرگ است رنگی سنگین، وحشتناك، مایه غم،: سیاه

 يها سیاه بیشتر درمعرض تصادف بوده و چمدان هاي یلاتومب. دربسیاري از ملل و اقوام رنگ عزا بوده است. مگردر موارد نادر

نگ ین را است، پوشیدن لباس بهکش  یکربمآالیشی است و  یوب رنگ پاکی :سفید. رسند ینظرم به تر ینسیاه ازسفید سنگ

  . باشد یمستحب وجزوانتخابهاي اول رنگ دراسالم م
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شناسی واپتومتري با درایت  آیات کریمه واحادیث متبرکه صدها سال پیش ازایجاد علوم مدرن روان: گیري یجهونتبحث 

ها  ها آگاه نموده و با احکام استحباب و کراهت آن مارا به استفاده ازتاثیرات مفید آن شناختی رنگ روان وزیبائی مارا ازتاثیرات

معتبري  يها ها وکتاب ها با مراجعه به تست رنگ یشناخت بررسی اثرات روان. دارد تشویق و ازتاثیرات مخرب بعضی دیگرباز می

ها با آیات واحادیث عالوه برروشن نمودن  نوشته شده است ومقایسه آن یشناس که درباره این شاخه ازعلم اپتومتري و روان

 يها که نه تنها هیچ اختالف وتباینی بین آموزه نماید ینکته مهم نیزتاکید م ینها برجسم وروان ما به را تاثیرات شگرف رنگ

و  شائبه یلوم دینی و اخالقی درست و بکه منابع دسترسی ما به علوم گوناگون وع واقعی دین وعلم وجود ندارد، بلکه درصورتی

  . باشند یبه اهم سازگار م دو ینکامال ا غرض باشد
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اشاره قرآن مجید به وجود سیستم ایمونولوژیک در ارگانیسم انسان مصداق بارز اعجاز علمی قرآن در 

  سوره مبارکه طارق 4آیه 

  

  علی عیسی زادگان، دکتر دکتر سیامک شیخی :گاننویسند

  ، دانشگاه ارومیهپزشکی ارومیهگاه علوم دانش :آدرس

  

به  ،)ع(توسط  فرشته حق خداوند حضرت جبرئیل ) ص(از هنگام نزول به قلب مبارك پیامبر اسالم حضرت محمد  قرآن مجید

فخر مسلمانان و مومنان و موحدان در طول تاریخ بوده است،  ي آشکار در ابعاد مختلف همواره مورد مباهات وا معجزهعنوان 

هاي هاي مختلف علمی  ینهزمزیرا در واقع اشارات و تعالیم قرآنی همواره مبین این واقعیت بوده است که آیات شریفه قرآنی در 

تنوع اعجاز قرآن . گردد یمهاي علمی انسان مشخص  یشرفتپبا  "باشد که تدریجا یمو پزشکی حاوي برخی اعجازهاي آشکاري 

یکی از اعجازهاي علمی . دانشمندان علوم پزشکی را متحیر نموده است "ي زیباست که حقیقتابه قدرهاي پزشکی  ینهزمدر 

« یعنی اینکه  "ها حافظ  یعلان کل نفس لما  "فرماید یمباشد که  یمسوره مبارکه طارق  4قرآن در زمینه طب مربوط به آیه 

مجازي است و در واقع  به صورتینکه اطالق واژه نفس در این آیه به ابا عنایت » خود نیروي پشتیبانی داردهر کسی در درون 

باشد که به مفهوم چیزي را از  یمکه اسم فاعل از مصدر حفظ » حافظ« گردد و نیز لفظ   یمي از مفهوم جان تلقی ا استعاره

از این رو هر انسانی در درون ارگانیسم خود داراي یک سیستم حفاظتی . باشد یمدرون یا در درون پشتیبانی و حفاظت نمودن 

گلوبول . یا همان سیستم ایمنی شناسی در حوزه طب بالینی است "سیستم ایمونولوژي  "دفاعی است که هم اکنون موسوم به 

ها و یا  يباکترها و  یروسوها و  یکروبمهاي سفید با مکانیسم مخصوصی که دارند همواره به انتظار عوامل بیرونی همچون 

عوامل تهدید کننده هستند که در بافت خونی در سراسر بدن همواره آمادگی مقابله با اینگونه عوامل را دارند و بدین ترتیب 

 Interferon – Gamma  "اینترفرون گاما  "همچنین وجود عامل . دهند یمارگانیسم را مورد حفاظت و پشتیبانی خود قرار 

(IFN)  ونوگلوبین هاي ایمT  وB قادر به عنوان یکی از عوامل سیستم دفاعی که سازد  یقاتل طبیعی را فعال م يها و سلول

هاي  یشگفتي از ا تازهگذرد ابعاد  یمهر روز که . را از درون نابود سازند ها آنمبارزه نموده و سرطانی  يها است که با سلول

 "ي جدید ها حوزهبر اینکه  "گردد، مضافا یمندان حوزه    ایمنی شناسی آشکار سیستم اتوایمون ارگانیسم انسان براي دانشم

ایمنی شناسی عصبی  " Psychoneuroimmonology "نیز در خصوص ایمونولوژي همانند  Interdisciplinary "يا رشتهبین 

مبسوطی  "کامال به صورتنولوژیک در این مقاله اعجاز علمی قرآن مجید در خصوص سیستم ایمو. اند روانی نیز تولد یافته –

  . مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
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  کدو خوراکی آسمانی

  

  شهربانو زارعی مدوئیه: نویسندگان

  گروه خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:آدرس

  

طبیعی  يها آن کریم که مشتمل بر شفاي جسم و روح است و در کنار آن کتب حدیثی به نسخهبا الهام از قر: زمینه و هدف

با کدو بن اشاره و در احادیث )ع(سوره صافات به معالجه حضرت یونس147و146در آیات . میبر یپی م ها يماریدر درمان ب

ی،پهن،با دمبرگ بلند و پوشیده از کرك آن قلب يها کدو گیاهی است علفی و یک ساله،برگ. زیادي از کدو یاد شده است

آن زردرنگ به صورت گل ماده و گل نر بر روي یک پایه قرار دارد،ریشه باریک و بلند و کمی  يها زبر،گیاهی خزنده و گل

مختلفی  يها کدو داراي گونه. براي هرکدام از اجزاي کدو در طب خواص درمانی زیادي آمده است. شیرین و سکرآور است

  . است

در سبد غذایی  تر شیدف از این مقاله این است که ضمن آشنایی با این گیاه پر خاصیت و فواید درمانی آن سعی کنیم آن را به

  . خود جاي دهیم تا از محاسن آن بی بهره نشویم

وین شده است به و اینترنتی و مقاالتی که در این زمینه تد يا مقاله حاضر بر اساس جستجو در منابع کتابخانه :ها مواد و روش

  . پردازد یبررسی و ارزیابی خواص کدو م

داراي اثرات ملین،ادرار . به این نتیجه رسید که  کدو طبق نظر حکماي سنتی سرد و تر است توان یبا بررسی متون م :ها افتهی

خونسازي،مقوي شنگی، رفع دل پیچه، رفع یبوست،برطرف کننده یرقان،تآور،ضدکرم کدو،ضد التهاب،رفع بی خوابی، رفع 

بواسیر،زخم معده و روده . هم چنین کدو در درمان تب،سرفه. اعصاب،تسکین درد دندان و درد گلو و حفظ سالمت پوست است

  . موثر است

به نام  يا انجام شده نشان داده است که در قسمت سبز رنگ یعنی قشر خارجی مغز تخمه کدو ماده يها پژوهش:نتیجه گیري

در . نتایج متعددي از اثرات ضد دیابتی انواع گیاهان خانواده کدو گزارش شده است. د که ضد کرم کدو استپپونوزید و جود دار

که تحقیقات علمی کشورهاي این منطقه نیز اثرات ضد  کنند یهندوستان به طور سنتی از کدو براي درمان دیابت استفاده م

ها  تیاعث کاهش آسیب کدوي القاء شده توسط تترا کلرید کربن در راپرو تئین هاي دانه کدو ب. اند دیابتی آن را اثبات کرده

حضور اسیدهاي چرب غیر اشباع  مانند اولئیک اسید و لینولئیک اسید در دانه کدو سبب کاهش کلسترول در انسان . گردد یم

دون حساب و کتاب نبوده و در که آن چه از جانب خداوند براي ما فرستاده شده ب میابی یبنابر این در م. گردد یها م تیو را

  . نهفته شده است يا خلقت تمام غذاهاي قرآنی فلسفه

  کدو،قرآن،احادیث،طب،خواص درمانی :واژه هاکلید 
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  مقابله با استرس از منظر قرآن

  

  لی، رقیه اسماعیحمیده محدثی، دکتر محمد یوسفی اصل: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

طبق برآورد کارشناسان سازمان بهداشت جهانی . روانی وعصبی است هاي یماريافزایش ب،یکی از عوارض زندگی عصر حاضر

روانی همراه بوده جسمی با فشارهاي  هاي یمارياز ب%80و شروع  برند یروانی رنج م هاي یماريکل جمعیت جهان از ب% 6حدود 

کسی . دینی است باور هاي اعتقادات مذهبی و،رساند یسطح م ینتر یکی از عواملی که تاثیر فشارزاهاي زندگی را به کم. است

صالحدید الهی یا قضا وقدر و ،مصائب و مشکالت را به عنوان امتحان الهی داند یکه قرآن را هدایتگر و راهنماي زندگی خویش م

  . رود یم استقبال آنها وبه نمودهتلقی 

رفتارهاي مذهبی ارزش مثبتی در پرداختن به . شود یاز منابع دینی براي مقابله با مشکالت استفاده م،در شیوه مقابله مذهبی

وجود پاداش اعتقاد به ◌ٰ رضا به قضاي الهی ،مثبت از قبیل  توکل به خدا يها نگرش. معنی دار زندگی دارندو نقاط نکات 

براي حمایت  راهکاري راهبردي ،يا از طریق ایجاد امید و تشویق رفتارهاي مقابله توانند یم......بر و شکیبایی واخروي براي ص

  . فرد باشندروحی وروانی  عاطفی و آرامش 

ی من الخوف والجوع و نقص من االموال واالنفس والثمرات و به شولنبلونکم  ": فرماید یم سوره بقره  155در آیه قرآن 

  ". صابرینبشرال

راز و نیاز با خالق    ،ها یجانو بیان هش روحی و روانی است تسکین و آرام موجب ارتباط با خالق هستی  دعا و هر نوع نیایش و

  :فرماید یم سوره رعد  28در آیه چنانچه ،برون ریزي مطرح هستند هاي یوهدعا و اعتراف به مثابه ش

  ". اهللا تطمئن القلوب به ذکراال "

به اساس و بنیاد خانواده است زیرا خانواده یکی  قرآن  توجه ویژه،در کاهش فشارهاي روانی یقرآنومطرح شده موثر  يها از راه

ترسیم چهار . منبع حمایت روحی و عاطفی در لحظات و مواقع فشار روانی  است ینتر آرامش در جامعه و مهمبنیادین  از ارکان 

زندگی مشترك خانواده قدمی اساسی در ارائه راه حل  در شکل گیري و دوام ت مودچوب تشکیل خانواده و اهمیت محبت و

  :فرماید یمسوره روم  21عملی براي فائق شدن بر مشکالت زندگی است چنانچه در آیه 

  ". ات لقوم یتفکرون ییالها و جعل بینکم مودة و رحمۀ ان فی ذلک  یاللتسکنوا  أومن آیاته  ان خلق لکم من انفسکم ازواج"

. ...توجه به آخرت و،توکل به خدا،دل کندن از امور فانی،صبر و شکیبایی،مکرر قرآن در بهره مندي یک انسان از نماز هاي یهتوص

  . توام با آرامش و آسایش روحی و روانی است سعادتمندانه  همه در راستاي ایجاد یک زندگی. 

بهترین شیوه مبارزه وغلبه بر ،در سایه سار ایمان به خدا توجه به قرآن کریم و راهکارهاي مطرح شده آن :نتیجه گیري

  . زندگی است يها روانی و دلهره يفشارها

  قرآن،استرس،مقابله :ها واژهکلید 
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به عنوان یک ماده حیاتی و ضد  انجیر و زیتونتوام ترکیب در  "متالویثوندز "کشف ماده شیمیایی 

  سوره مبارکه تینسرطانی مصداق بارز اعجاز علمی قرآن مجید در 

  

  دکتر علی عیسی زادگان ،دکتر سیامک شیخی :گاننویسند

  ،دانشگاه ارومیهپزشکی ارومیهشگاه علوم دان :آدرس

  

از هنگام نزول  هو نیز آخرین تجلی کالم وحی هموار) ص(حضرت محمد  الهی پیامبرآخرین معجزه  به عنوان قرآن مجید،

هر چند که دیدگاه مذهبی به قرآن مجید . ي مختلف بوده استها جنبهدر ...منشاء معجزات مختلف علمی، پزشکی، تاریخی و

ترین رویکرد به این کتاب آسمانی است، ولی در عین حال توجه دانشمندان به قرآن همواره با رویکردي  یاساسدر واقع 

توسط یک گروه پژوهشی ژاپنی به همراه یک  "ي علمی قرآن که اخیرااعجازهایکی از . ده استترانسفورمیستی  نیز همراه بو

استاد بخش گیاهان دارویی دانشگاه االزهر کشف گردیده است، مربوط به  "طه ابراهیم خلیفه "دانشمند مصري به نام دکتر 

اي هستند، بر این  یژهوترکیبات شیمیایی و نیز خواص ینکه این دو میوه داراي به اباشد، با توجه  یمترکیب انجیر با زیتون 

اساس گروه پژوهشی فوق با تفحص در قرآن مجید و تدبر در آیات مربوط به این دو میوه و نیز با علم و اطالع از این واقعیت که 

با ترکیب نمودن یک انجیر بار  و با چهار اشتقاق در قرآن مجید ذکر گردیده است،  7واژه انجیر فقط یک مرتبه  و کلمه زیتون 

طبیعی در مغز  به طوردر این ترکیب گردیدند که  "متالویثوندز  "عدد زیتون موفق به کشف یک ماده شیمیایی موسوم به  7و 

 "متالویثوندز "در واقع . باشد یمانسان و حیوانات به میزان بسیار کمی وجود دارد و براي زنده ماندن انسان بسیار حائز اهمیت 

تواند با روي، آهن و فسفر ترکیب شود و خاصیت ضد پیري  یمعنوان یک ماده پروتئینی داراي گوگردي است که به راحتی به 

هایی  یوهمبدون تردید تمامی . و ضد سرطانی دارد که در کاهش کلسترول، تقویت قلب و تنظیم تنفس انسان داراي نقش دارد

رسد که نکته شایان توجه در آیات مربوط به این  یمباشند، لیکن به نظر  یمفید را که خداوند سبحان خلق فرموده ارزشمند و م

قسم یاد نموده است، که در حقیقت این امر مبین آن است که خداوند  ها آندو میوه در قرآن این است که خداوند سبحان به 

و تاکید بر این دو میوه بهشتی دارد که در حکیم بالذات الصدور با سوگند نسبت به انجیر و زیتون در صدد نشان دادن اهمیت 

در این . نماید یمعین حال به عنوان متغیري مهم توجه و حس کنجکاوي  متفکران و دانشمندان را نیز به این دو میوه جلب 

ار ي مختلف طبی این موضوع مورد بحث قرها جنبهمقاله با توجه به اعجاز علمی قرآن در خصوص این یافته پزشکی، ابعاد و 

 . گرفته است
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بدن انسان در قرآن  (Regional Anatomy)اي  یهناحو  (External Anatomy)اصطالحات آناتومی ظاهري 

  مجید

 

  ، معصومه شریفی، غالمحسین فرجاه، مجتبی کریمی پور، جالل شایقپیمان میکائیلی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

بدیهی است ظاهر این موجود متکامل نیز همانند باطن وي از نظر . کند یمقرآن مجید اشرف موجودات را بشر معرفی  :مقدمه

ي توصیف اجزاي ظاهري بدن  نحوهلذا براي پژوهشگر کنجکاو و مسلمان  .نمانده است به دورنکته سنج این کتاب آسمانی 

با اصطالح  ها آنما در این مقاله به معرفی این اصطالح و تطبیق . انسان از دید آخرین کتاب آسمانی جالب توجه خواهد بود

  . یما پرداختهي کالبدشناسی  یهپاشناسی 

مجید آیات مربوط به تشریح ظاهري بدن انسان جداسازي شده و پس از  با فرمت نرم افزاري متن آسمانی قرآن :روش کار

پس از جمع بندي اسامی قرآنی با دانش کالبد شناسی و اصول نامگذاري آناتومیک . هاي الزم تهیه شد یشف ها دادهجمع آوري 

(nomina anatomica) ي  خالصهقرارگرفته و  تطبیق داده شده و اصطالحات مذکور مطرح شده در قرآن مجید مورد بررسی

  . نتایج حاصل به شرح ذیل ارائه گردید

توصیف شده ) پیکر( truncusو الجِسم ) کالبد( cadaver، جسد )تن( corpusدر قرآن مجید بدن انسان با سه لفظ بدن  :نتایج

قسمت تنه نیز به دو بخش . اند شدهاز آن جدا ) أجنحه( membraي حرکتی ها اندامو ) رأس( caputسپس اجزاي سر . است

، )پشت( dorsum، ظَهر )سینه( pectusکه شامل صدر  اند شدهی و خلفی و هر یک به دو بخش فوقانی و تحتانی تقسیم قدم

و ) ها دست( maniو أَیادي ) پاها( pedisي حرکتی به أرجل ها اندام. باشند یم) کمر( lumbusو صلب ) شکم( ventrumبطن 

ضُد در ادامه به عbrachium )بازو( أعقاب ،calces )ها پاشنه( ابِعأص ،phalanges )انگشتان( لنان و أَنامب ،)و ظُفور ) سر انگشتان

unguis )ها ناخن ( ي وجه ها بخشبخش سر به تفصیل به . اند شدهتقسیمfacies )نُق و جید و رقبه ) صورتو عcervix et 

collum  )گردن ( و بعد به آذانaures )ها گوش( نآعی ،oculli )ها چشم( فوه ،os )دهان( األنف ،nares )شفه )بینی ،labium 

ي تناسلی ها انداماز . تقسیم شده است) موي پیشانی( capillusو ناصیه ) ریش( hamusو نیز لحیه ) ها زنخ( gena، أذقان )لب(

هاي آناتومیک  Landmarkاز نظر . و فروج اشاره کرد) لیاژنیتا(، سوءات یا عورات )هاي مادر ینهس(توان به صدور  یمو زادآوري 

  . اند شدهو پهلوها ذکر  ها دندهاصطالحات جنب یا عطف نیز براي محل 

یژه در مورد موارد به وعالقمندان متدین به معارف دینی قرآن مسلماً وقتی با نگرش علمی این کتاب آسمانی  :نتیجه گیري

در . شود یمي جوشان این منبع الیزال الهی افزوده  چشمهشوند بر عطش بهره مندي از  یممرتبط با سالمت و علم طب آشنا 

این پژوهش که به بررسی سیستماتیک توصیف اعضا و جواهر بیرونی انسان از زبان قرآن مجید پرداختیم، ادبیات موزون قرآن 

نویسندگان . ایجاز گویی جامع آن در خور تأمل استمجید در توصیف اعضاي بدن انسان به زبان شیوا و ساده و البته در کمال 

ي ها پژوهشي علمی در قرآن پژوهی اذعان دارند که هنوز بایستی  یصهنقاین مقاله با بررسی این مجموعه اصطالحات بر این 
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  کیفی مطالعه یک: زندگی دختران نوجوان مبتال به دیابت کیفیتعنویت بر اثرات م

  

  عصومه همتی مسلک پاكم: نویسنده

  ارومیه، دانشکده پرستاري و مامایی پزشکیدانشگاه علوم  :آدرس

  

جنبه مهم از سالمتی افراد با  یکنویت مع. ارتباط دارد ها آنباورهاي روحانی افراد با احساس سالمتی  :سابقه و هدف

دختران نوجوان مبتال  زندگی کیفیتچگونگی تاثیر معنویت در از  آگاهی. هاي مزمن مانند بیماران مبتال به دیابت است یماريب

ت معنویثرات هدف از این مطالعه تبیین ا. ها در امر درمان و خود مراقبتی افزایش خواهد داد توانایی ما در کمک به آن به دیابت

  . زندگی دختران نوجوان مبتال به دیابت بود کیفیتبر 

مراجعه کننده به انجمن دختران نوجوان مبتال به دیابت  با روش تحلیل محتواي کیفی، کیفی پژوهش یک در :ها روشمواد و 

 شرکت تعداد اطالعات اعاشب از پس. گرفتند قرار مطالعه مورد هدف بر مبتنی گیري نمونه روش بادیابت آذربایجانغربی 

  . شد انجامنیمه ساختارمند  عمیق مصاحبه از استفاده با اطالعات آوري جمع. رسید نفر 25 به کنندگان

 -1: ي دست نویس شده دختران نوجوان مبتال به دیابت در چهار گروه طبقه بندي شدها مصاحبهتجزیه و تحلیل  :ها یافته

 - 4اعتقادات معنوي و سازگاري با بیماري  - 3مذهبی و رضایت از زندگی  کردعمل -2نگرش مذهبی و رضایت از زندگی 

  . اعتقادات معنوي و مراقبت از خود

را تحت تاثیر قرار  ها آنزندگی  کیفیت کهعامل مهمی است  یکمعنویت در دختران نوجوان مبتال به دیابت  :نتیجه گیري

به هاي تنش زا معنویت بوده و ضروري است  یتموقعبتال به دیابت در از عوامل مهم سازگاري دختران نوجوان م یکی. دهد یم

  . جنبه از نیازهاي مراقبتی بیماران مبتال به دیابت به آن توجه شود یک عنوان

 کیفیمطالعه دیابت، دختران نوجوان،  ، کیفیت زندگی معنویت،: ها واژهکلید 
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  هاي مختلف در مورد طب اسالمی یدگاهدبررسی 

  

دکتر علیرضا  ،انسیه فرهیدزاده ،، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین مهدوي نژاد* سجاد صادقی :اننویسندگ

  صادقی

  

  فتر بسیج دانشجویی دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی سمنان، د سمنان،: آدرس

 

توان ردپایی از آن، در محافل علمی  یمي اخیر  دههي طوالنی با این عنوان را ندارد و تنها در چند ا سابقهبحث طب اسالمی 

و مراکز علمی و پژوهشی، توجه بیشتري نسبت به  ها سازمان، ها دانشگاهچندسالی است وزارت بهداشت، . درون کشور پیدا کرد

  . و اصطالح طب اسالمی در مجامع علمی و پژوهشی رایج شده است اند داشتهي طب اسالمی  مقوله

ي اساسی مواجه است؛ نبود تعریفی دقیق و مورد توافق اکثریت صاحبنظران و نیز ا مسئلهبا این همه، رویکرد به طب اسالمی با 

رسد  یمبه نظر . نماید یمسازي طب اسالمی را دشوار وجود اختالف نظر بر سر تعریف و ماهیت این مکتب، توسعه و نهادینه 

بدیهی . ها و نظرات سایر اندیشمندان است یدگاهدیکی از دالیل این اختالف نظرها، عدم آشنایی دقیق محققین طب اسالمی با 

دي پژوهشگران تواند موجب بهره من یمي موجود، ها تفاوتي طبقه بندي اشتراکات و  ارائههاي مختلف و  یدگاهداست بررسی 

ي پذیرش تعریفی توافقی و  ینهزمهاي گوناگون و واگذاري تامل و قضاوت به خوانندگان محترم،  یدگاهدگردد و با تبیین 

  . مشترك از طب اسالمی را فراهم سازد

یاز اشتراکات ي طبقه بندي جدید ارائهي مختلف از مفهوم و تعریف طب اسالمی و ها برداشتها و  یدگاهدي حاضر، بررسی  مقاله

هاي  یدگاهدي حاضر با روشن نمودن اختالفات و اشتراکات تعاریف و  مقالهو اختالفات موجود در این تعاریف است؛ امید است 

ي علمی مورد استفاده قرار  جامعهمتفاوت، در جهت ایجاد تعریف و مفهومی مشترك و قابل قبول از طب اسالمی بین اکثریت 

  . گیرد

 -ي علمیها کنگرهي آثار منتشر شده در  مطالعهي است، با ا کتابخانهین پژوهش که روش بررسی آن در ا: روش بررسی

هاي مختلف در مورد  یدگاهدپژوهشی و مراجع معتبر علمی و مراجعه به آثار مکتوب صاحبنظران و پژوهشگران طب اسالمی، 

عنوان موافق و مخالف طبقه بندي گردید و  2ود در هاي موج یدگاهدتعریف طب اسالمی و ماهیت آن استخراج شده و ابتدا 

هاي موافق به تناسب محتواي دیدگاه در ذیل عناوین ماهیت، رابطه با طب سنتی، رابطه با طب جدید، رابطه با  یدگاهدسپس 

  . تحقیقات تجربی و آزمایشگاهی طبقه بندي شدند

هاي ارائه شده، در بردارنده ي  یدگاهدحاظ شده و سعی شده اي ل یسهمقادر بیان هر دیدگاه حتی االمکان رویکرد تلخیص و 

ها جهت مقایسه و جمع بندي در قالب  یدگاهدهاي اصلی و شاخص  یژگیوهم چنین . هاي موجود باشد یدگاهدین تر مهم

  . جداولی تدوین گردید
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هاي  یشهمانتشر شده است و ي اخیر با موضوعات مرتبط با طب اسالمی مها سالي زیادي در ها پژوهشمقاالت و : نتایج

  . ها و نظرات مختلف در مورد طب اسالمی است یدگاهدي  ارائهفرصتی مناسب براي ) ع(پژوهشی مثل طب الرضا -علمی

نوع دیدگاه در مورد طب اسالمی استخراج گردید و طبقه بندي جدیدي از  12هاي مختلف،  یدگاهدي حاضر با بررسی  مقالهدر 

هاي مختلف، نقاط اشتراك  یدگاهدهاي اصلی و شاخص هر دیدگاه ارائه شد و  یژگیواسالمی با تکیه بر  هاي مختلف طب یدگاهد

 . به شکل مدونیطبقه بندي گردید ها آني موجود در ها تفاوتو 

 هاي خود یدگاهدهاي مختلفی وجود دارد و پژوهشگران طب اسالمیبعضًا  یدگاهددر مورد تعریف و مفهوم شناسی طب اسالمی 

پذیرش . هم چنینتا کنون تعریف واحدي را براي طب اسالمی نپذیرفتند. را به صورت کامل و همه جانبه ارائه نکرده اند

ي طب  حوزهورود پژوهشگران به . ي طبی اسالم به عنوان منبع اصلی طب اسالمی مورد توافق اکثر محققین استها آموزه

ها را زیاد کرده و نیاز به وجود دیدگاهی واحد که اکثر پژوهشگران  یدگاهداسالمی همچنان که فرصتی ارزشمند است، اختالف 

علمی بین محققین،  -رسد وجود نگرشی انتقادي یمنماید؛ به نظر  یمو صاحبنظران طب اسالمی بر آن توافق نمایند را فوري 

  . زمینه را براي انتخاب نظر برتر و صحیح فراهم نماید

  ها اختالفهاي مختلف، اشتراکات و  یدگاهدبقه بندي طب اسالمی، ط :ها واژهکلید 
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 یک بررسی مروري: هاي قلبی عروقی از دیدگاه قرآن وحدیث یماريبعوامل روانشناختی موثر در 

  

  ، دکتر سیامک شیخیدکتر علی عیسی زادگان:نویسندگان

 ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهدانشگاه ارومیه :آدرس

  

درد قفسه (تا آنژین) عرضه ناکافی اکسیژن به قلب(2امی خاموش یاسککه طیف بالینی آن از 1)CHD( هاي قلبی عروقی یماريب

قلبی متفاوت است یکی از سه علت اصلی مرگ و 5، و مرگ ناگهانی)سکته قلبی(4آنفارکتوس حاد میوکارد ،3مزمن پایدار) سینه

امروزه متخصصان قلب و عروق، عوامل جسمانی . روند یمدر اکثر کشورها به شمار  7و سکته مغزي 6نار سرطانمیر در ک

بیماري دیابت، کمبود فعالیت   ،8دانند، از جمله فشار خون باال، سطح کلسترول مضر یممرتبط  CHDشناخته شده یی را با بروز 

را پیش بینی  CHDدرصد از بروز  50آن است که این موارد حداکثر با وجود این شواهد حاکی از . بدنی، چاقی و وراثت

را به نقش کلیدي عوامل غیر زیستی در  9هاي نوین پزشکی رفتاري توجه متخصصان روان شناسی تندرستی یشرفتپ. کنند یم

CHD وانیمعطوف ساخته است و پژوهش درباره این بیماري مدتی است که متوجه عوامل روان شناختی و عوامل ر-

توان از متون دینی ومذهبی هم دردر  یمعوامل روان شناختی موثر درخصوص سالمتی قلب و عروق را . شده است 10اجتماعی

  . قرآن و هم حدیث چه در خصوص علت بیماري وچه در خصوص پیشگیري آن ردیابی کرد

البته اشاراتی در . م قلبی عروقی استیکی از مواردي که در قرآن وحدیث  به آن اشارهبیشتري شده سالمتی وبهداشت سیست

هم در حدیث وهم در قرآن بر قلب و خون هر دو به عنوان وسیله یی . سایرمتون مذهبی از جمله انجیل و تالمود نیز شده است

توان فهمی خوب  یمدر هر دو متون . تاکید شده است ها نگرشمهم براي زندگی وبه عنوان اندام اصلی براي تحریک هیجان و 

در خصوص بیماري قلبی، قرآن عوامل روان . هاي قلب و سیستم عروقی پیدا کرد یماريبز سبب شناسی و پاتولوژي اغلب ا

رد حق، پرخاشگري، اهمال، ترس، ،، بی اعتقادي، دروغ گویی، دل مردگی، توهینریا و چاپلوسیشناختی موثر را شک، نا پاکی، 

یی در قرآن در مورد وفاداري و ایمان به عنوان درمان این ناخوشی  ها تانداسضرب المثل ها و . کند یمخشم، حسادت ذکر 

توان در ارتباط با قلب دانست  یمدر خصوص اشاره قرآن به خون، رگ و قلب تاکید در خصوص رگ گردن را . مطرح شده است

این اعمال خوب یا بد تعیین در فرهنگ اسالمی اعمال به نیات است . دهد یمکه حیاتی بودن خون وقلب را براي بقا نشان 

اال و ان فی الجسد مضغه اذا :(قلب فرموده به ارهپیامبر اسالم در یک سخن کوتاه در . کننده سالمتی و بیماري قلب هستند

                                                
1. coronary heart disease 
2. Silent ischemia 
3. Chronic stable angina 
4. Acute myocardial infarction 
5. Sudden death 
6. Cancer 
7. Stroke 
8. low-density lipoprotein 
9. Health Psychology 
10. Psychological - social factors 
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بدانید که در بدن تکه گوشتی هست که اگر : )و اذافسدت فسد الجسد کله، اال و هی القلب ،صلحت صلح الجسد کله

شود همانا آن تکه گوشت قلب است  یمشود واگر به خرابی گراید تمام بدن فاسد  یماصالح سالم باشد تمام بدن 

منطقه کارکردهاي روان شناختی و احساسات در 1منطقه سینه: شود یمدر قرآن از دومنطقه صحبت . )170،ص1387نابلسی،(

، 94:1(طرح شده استم  3و فراخی 2براساس ایات قرآنی دراین منطقه احساس تنگی. نظر گرفته شده است

احساس وحشت،تکبر وخود پسندي ومیل براي انتقام وتنفر نیز در این منطقه روي ) 26:13و20:25،26:13

و بعضی اختالالت روان شناختی از این )114:6(اغواي شیطانی از طریق تلقین در این منطقه است. )59:3،40:56،7:43(دهد یم

  . مرکز منطقه سینه قلب است. )10:57(یدشود مثل غمگینی و شک وترد یممنطقه حاصل 

غزالی قلب را در کتاب کیمیاي سعادت نقطه اتحاد بین جسم، بدن . قلب هسته خود یا نفس در روان شناسی اسالمی است     

ه یا تواند بست یم) 2:88(تواند توسط ال یه هایی احاطه شده و نور نتواند از ان بگذرد یمبر اساس قرآن قلب . داند یمو روح 

در مرکز . )8:63(ودر عین حال جایگاه عشق باشد ) 59:2(، مکان وحشت فوق العاده )18:28(، مکان حافظه )47:24(مسدود 

این مقاله درپی آن است که به طور مروري عوامل روان شناختی موثر در بیماري قلبی عروقی را با تاکید بر . قلب فواد قرار دارد

رنهایت مبتنی بر حدیث ومتون دینی بحثی را در خصوص بخشش ورابطه ان  با بیماري قلبی قرآن مورد بررسی قرار دهدو د

بخشش  ،در این خصوص سعی بر این است که در خصوص هیجان. ومقایسه آن با ارا ونظریه هاي جدید مورد بررسی قرار دهد

  . و بیماري قلبی بحث شود

  ري قلبی عروقی حدیث،عوامل روان شناختی، بیما ،قرآن  :ها یدواژهکل

                                                
1. chest 
2. narrowness 
3. wideness 
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سنجی  باورهاي مذهبی و التزام عملی به دستورات الهی با استفاده از  –طراحی اولین آزمون کامل خود 

  آیات شریفه قرآن مجید درفرهنگ اسالمی

  

  مهناز حاجی محمدیان ،حمیده کریمی ،*دکتر سیامک شیخی: نویسندگان

  ارومیه پزشکیدانشگاه علوم  :آدرس

  

سازد که در  یمي قرآنی براي تمامی مسلمانان امري ضروري است، زیرا نه تنها انسان را قادر ها آموزهشناخت دستورات الهی و 

ر هر مسلمان حائز اهمیت است نیز ب "حاسبوا قبل ان تحاسبوا "مسیر حق تعالی قرار گیرد بلکه در عین حال به مصداق روایت 

خودش را مورد محاسبه و  "که قبل از مرگ قادر به خود سنجی و ارزیابی خویش باشد، زیرا انسان موظف است که مرتبا

ارزیابی مستمر قرار دهد و به سعادت ابدي که همان حیات طیبه ابدي است نائل شود، از این رو بدیهی است که فرد به منظور 

مستمر وضعیت معنوي و دینی خود را  به طورخود نیازمند یک مقیاس و شاخص دقیقی است که قادر گردد ارزیابی عینی 

ي قرآن مجید ها آموزهپس کامال منطقی است که شاخص و ابزار این سنجش بایستی خود کالم وحی و . مورد محاسبه قرار دهد

که در صورت غفلت یا انحراف انسان از فرامین حق، فرد قادر باشد باشد تا اینکه روایی  الزم را در این خصوص داشته باشد تا این

در سال   L. L. Thurston "ترستون "و  E. J. Chave "چاو ". عینی میزان انحراف خود را از حق تشخیص دهد به طورکه 

رش به کتاب مقیاس نگ "و نیز  "مقیاس نگرش به خدا "با طراحی و ساخت اولین مقیاس مذهبی را موسوم به  " 1929

آیتمی را  براي سنجش جهت گیري درونی و  20یک آزمون ) 1950(آلپورت . براي نخستین بار طراحی نمودند "مقدس 

سه جزء اساسی را براي مذهبی بودن انسان ارائه نمود و پس از وي  Von Hugel "ون هوگل"مذهبی را طراحی نمود، سپس 

) 1352( "علون آبادي "در ایران . جش باورهاي مذهبی استفاده نموداز یک مدل پنج جزئی براي سن) 1962( "گالك"

با اقتباس از  "گلریز  "پرسش با استفاده از حکایت طراحی نمود، 5پرسش کامل و  20پرسشنامه نگرش مذهبی مشتمل بر

 –وب مذهبی آیتمی با چهارچ 100پرسشنامه ) 1378(  "جان بزرگی ". آزمون آلپورت نگرش سنج مذهبی را طراحی نمود

مقیاس اندازه گیري باورها و نگرش ) 1378( "خدایاري فرد "اجتماعی را با استفاده از قرآن و نهج البالغه طراحی نمود و 

آیتمی طراحی نمود و  45یک مقیاس جهت گیري مذهبی ) 1378( "بهرامی  ". آیتمی دانشجویان را ساخت 52مذهبی 

در نهایت اولین آزمون کامل موسوم به . آیتمی طراحی نمود 70هت گیري مذهبی پرسشنامه ج) 1383( "آذربایجانی  "سپس 

آیتم توسط   400سنجی باورهاي مذهبی و التزام عملی به احکام الهی بر اساس آیات شریفه قرآن مجید مشتمل بر -آزمون خود

    . می مورد بحث قرار گرفته استعل به صورتدر دانشکده پزشکی ارومیه طراحی و ساخته شد که در این مقاله * نگارنده
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  کریمغدد جنسی در قرآن  تکامل

  

  باقر پور حیدر دکتر: نویسنده

  ارومیه پزشکیدانشگاه علوم – پزشکی دانشکده:  آدرس

  

با مطالعه . است نازل شده ها انساناز طرف خالق متعال جهت هدایت و خوشبختی  که هاست انسانهدایت  کتاب کریمقرآن 

در آن نهفته  کهآموزد به گنجینه بسیار عظیمی از علوم  یمانسان درس خوب زیستن و رستگاري را  اینکهآیات قرآن عالوه بر 

از این موارد  یکی. برد یمآسمانی پی  کتابکند انسان بیشتر به عظمت این  یمهر چه علم پیشرفت . کند یماست آگاهی پیدا 

فلینظراالنسان  ": فرماید یم کهغدد جنسی بیان شده است  تکاملدر زمینه  کهباشد  یمطارق  مبارکهسوره  آیات پنجم تا هفتم

 کهمایعی  یکاو از  کند تفکربایست در خلقت خود  یمیعنی انسان  "یخرج بین الصلب والترائب -خلق من ماء دافق - مم خلق

از نظر علم جنین شناسی  کلی به طور. شود خلق شده است یم خارج شکمو اعضاء داخل ) ستون فقرات(از ناحیه بین پشت 

به سه  تکاملالیه مزودرمی در طول . گیرد یممزودرم و اندودرم منشاء  ،اکتودرمتمام اعضاء بدن انسان از سه الیه زایاي جنینی 

 ،ها مهرهر محوري ستون مزودرم مجاو. شود یمي و مزودرم صفحه جانبی تقسیم ا واسطهبخش مزودرم مجاور محوري، مزودرم 

 مذکرغده جنسی . سازند یمهاي طرفی بدن را  یوارهدي ادراري و تناسلی و مزودرم صفحه جانبی ها دستگاهي ا واسطهمزودرم 

جفت ستیغ  یک به صورتباشد در هفته پنجم زندگی داخل رحمی،  یمدر آیه فوق  مذکورمایع  کنندهتولید  که) بیضه(اولیه 

جنین و  تکاملآمده سپس در طی فرایند  به وجود شکمیو اعضاي داخل ) ها مهرهستون (رم مجاور محوري طولی در بین مزود

بیضه  کیسهاینگوئینال وارد  کانالعبور نموده واز طریق  شکماز حفره  ،کردههاي هورمونی نزول پیدا  یسممکانتوسط 

است و دانشمندان  کردهسال پیش بدان اشاره  1400 کریمقرآن  کهگردد و این مطلبی است  یم شکمدر خارج ) اسکروتوم(

 . باشد یمآسمانی  کتاباز معجزات این  یکیو این  اند بردهسال تحقیق و تفحص به آن پی  ها دهپس از 

 کریم، غدد جنسی، جنین شناسی، قرآن تکامل: واژه کلید 
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 روان شناسی بخشودگی و جایگاه آن در قرآن و دعاهاي صحیفه سجادیه

 

  ، غالمرضا اسم حسینیدکتر علی عیسی زادگان:یسندگاننو

 دانشگاه ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه:  آدرس

  

دیده  درسالهاي اخیر گرایش فزاینده یی از لحاظ پژ وهشی در خصوص بخشودگی و ارتباط آن با فهم از تعارضات بین فردي  

شود و عمده عالقه پژوهشی به این امر مربوط است که بخشودگی در ارتباط با دیگران چگونه است و چه ارتباطی با  یم

بخشودگی را چشم پوشی ارادي از حق عصبانیت و . هاي فردي دارد که نسبت به او تخطی شده است یجانهاحساسات و ،افکار

که در این عمل حتی ترحم و دلسوزي و  اند کردهخاطی روي داده است تعریف انزجار از عمل ارتکابی زیان آور که توسط 

که بخشودگی کاربردهاي ضمنی سودمندي براي  اند دادهپژوهشگران نشان . شود یمبزرگواري نسبت به خاطی نیز دیده 

بخشودگی با فشار . بخشودگی حتی اثرات سودمندي براي سالمتی خود بخشش کننده نیز دارد. بهزیستی روانی وجسمی دارد

 به عنوانبخشودگی  . خون طبیعی، ضربان قلب وبه طور معنی داري با مصرف کم دارو و نشانگان جسمانی کمتري همراه است

در آیات متعددي بخشودگی بیان گردیده است مانند ولیعفوا ولیصفحوا  . یکی از مو ضو عات اصلی در قرآن نیز مطرح شده است

توان  یمیکی از منابع دینی شیعه که در این خصوص . )199:اعراف(وا و امربا لعرف و اعرض عن الجاهلین و خذوا العف) 22:نور(

بار  120دهد که در حدود  یمگانه کتاب صحیفه نشان  52بررسی دعاهاي . به آن مراجعه کرد دعاهاي صحیفه سجادیه است

  قاله مروري به این موضوع پرداخته شده استکلماتی مثل عفو یا بخشش تکرار شده است، بدین منظور در این م

  روان شناسی،بخشودگی، دعا، صحیفه سجادیه:  ها واژهکلید 
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  هاي قرآنی، زیستی و شناختی یهپا: ي آگاهانه در انجام فرایض دینیها عادتبررسی نقش 

  

  دکتر فیروز قادري پاکدل ،دکتر رضا فیروزي: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

و ) sensitization(، حساس شدن )habituation(عادت . عادات و عبادات مقوله مرتبط با فلسفه، دین و علوم مختلف است

به نوعی یادگیري  حساس شدن به محرك دردزا رخ و در نهایت. فرآیندهاي زیستی مرتبط به هم هستند) learning(یادگیري 

در هنگام تغییر ) dishabituation(فرآیندهاي عادت و غیرعادت . گیرند یمگاهی موقع عادت را معادل سازش . شود یمتبدیل 

. کند یمي جدیدي را ایجاد ها تالشي جدید ها محركي نورونی به ها پاسختغییر یافته و عمالً  به سرعتي محیطی ها محرك

ي ها پاسخ، )augmentation(، تشدید )facilitation(توان از آنها به عنوان تسهیل  یمکند که  یمجاد ورود محرك تغییراتی ای

نام برد که انواعی از توصیفات فرآیندهاي ) long term potentiation(کزازي یا تتانی به محرك و تقویت طوالنی مدت 

  . یادگیري هستند

ناآگاهانه رخ داده و آنرا یادگیري  به صورتي ساده یادگیري هستند و ها فرمفرآیندهاي یادگیري مثل عادت و حساس شدن 

دهند و از  یمآگاهانه رخ  به صورتنگاه دین عمدتاً به رفتارهایی است که . نامند یم) nonassociative learning(غیروابسته 

ي خاصی ها محركگرو محرك یا در) associative learning(یادگیري وابسته . کنند یمسطح غریزه به سطح فطرت صعود 

مشهورترین نوع از این . را وارد مسیر ایجاد حافظه نمایند ها آناست که بتوانند فرآیندها و مدارهاي یادگیري را فعال کرده و 

در این نوع یادگیري یک محرك خاص بنام محرك . است) classical conditioning(یادگیري، یادگیري شرطی کالسیک 

است که باید جفت شدگی ) unconditioned stimulus(و محرك دیگر محرك غیرشرطی ) conditioned stimulus(شرطی 

)pairing (تواند تشویقی یا تنبیهی باشد و به همین جهت این نوع یادگیري به دو نوع  یممحرك شرطی . خاصی داشته باشند

یا ) اصلی(اولیه  به صورتچه ) reinforcer(ل تقویت عام. گردد یمو منفی تقسیم ) positive reinforcement(تقویت مثبت 

از بعد عامل تقویت . ثانویه مثل محرك شرطی و غیر شرطی از نظر زمان، اندازه، تاخیر ارزش گذاري متفاوتی خواهد داشت

-Fixed-Ratio، Variable-Ratio ،Fixedحضور یا ورود آن بسیار مهم است و به انواع ) schedule(برنامه زمانی بندي 

interval  وVariable-interval  شود یمتقسیم .   

درونی و درون  ها محركي این یادگیري ساده و خارجی هستند اما در انسان بسیاري از این ها محركاگرچه در حیوانات 

لی است که جزء رفتارهاي عا) cognitive behaviors(رفتارهاي شناختی . ساختی بوده و بیشتر به تجربه انسان وابسته هستند

از دیدگاه شناختی این . نوع دیگري از یادگیري تعریف شد 2006بر این اساس در سال . هاي ذهنی است یتفعالدر برگیرنده 

. نوع یادگیري نه تنها از نظر ماهیت محرك یادگیري عاطفی است بلکه از نظر انتظار و نتیجه یادگیري نیز ماهیت عاطفی دارد

این یادگیري که در انسان نمود عینی بیشتر پیدا . یري مفاهیم و معانی قراردادي نقش حیاتی دارندبنابراین در این نوع یادگ

در انسان است ) emotional(انگیزش بخشی از فرآیندهاي عاطفی . است) motivation(کند، یادگیري مبتنی بر انگیزش  یم
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جه بر حسب مولفه هاي موضوع مانند شکل، رنگ، مشخص شده است که تو. گردد یمایجاد ) attention(که در اثر توجه 

این نوع یادگیري . ي مختلف مغز را تحریک نماید ولی عمًال مرکز توجه در مغز وجود نداردها قسمتتواند  یم...جابجایی و

یکی از  .پایداري دایمی دارد و تبدیل اعمل یادگیري شناختی نقش زیادي در ارتباطات اجتماعی و نیز یادگیري اجتماعی دارد

 doing(و نیز یادگیري متکی بر انجام ) observational learning(اي  ياهاي شناختی یادگیري مشاهده  ین یادگیريتر مهم

based (ي عصبی خاصی بنام ها سلولاي  ياي اخیر مشخص شده است که در یادگیري شناختی مشاهده ها سالدر . است

هاي  یانجراین نورونها نه تنها در هنگام انجام فعالیتی تولید . ش عمده را دارندنق) mirror neurons(اي  ياي آیینه ها سلول

در واقع الگوي فعالیت این نورونها در . گردد یمزیادتر  ها آنکنند بلکه وقتی شخص چیزي را مشاهده کند فعالیت  یمعصبی 

   .دهند یممغز ما دقیقاً با همان فرآیندي مرتبط هستند که با الگوي خاص رخ 

اي یا کالمی نوعی از یادگیري شناختی است که در  ياچه تقلید مشاهده ) learning by imitation(یادگیري از طریق تقلید 

در سالیان اخیر مطالعات میدانی متعددي . موارد یادگیري اجتماعی و نیز یادگیري مسایل فرهنگی و دینی نقش اساسی دارد

. ي مختلف ارتباط جمعی استها رسانهها در جوامع تابع یادگیري از طریق  ري یادگیريبسیا اند دادهکه نشان  اند شدهانجام 

مطالعه روي رفتارهاي قهري و تهاجمی در . اهمیت دارد ها رسانهها بیشتر از سایر  نقش تلویزیون و رادیو براي این نوع یادگیري

  . کند یمجمی را در بین نوجوانان و جوانان ایجاد ي تصویري بیشترین رفتار تهاها رسانهبرخی جوامع نشان داده است که 

تواند داشته  یمي مختلفی ها فرماین نوع یادگیري . است) active learning(از انواع جالب یادگیري شناختی، یادگیري فعال 

این . است ي گروهی موضوعی از نوع یادگیري فعالها بحثهاي حل مسئله،  یتفعالي بحث کوچک، ها گروهیادگیري در . باشد

  . نوع یادگیري بهترین اثر در ایجاد حافظه و یادگیري را دارد

تقلید، اخذ راهنمایی، تقویت و البته تمرین بیشتر سهم . هاي شناختی است نیز از یادگیري) skill learning(یادگیري مهارتی 

  . را در این نوع یادگیري دارد
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 قرآنی يها آموزهعالج بدگمانی در روابط بین فردي بر اساس 

 

  دکتر صفر حامدنیا :نویسنده

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

بعد روانی انسانرا که در مواجهه  ،زندگی  پیشرفته امروزي علیرغم ارتقاء سطح رفاه وآسایش جسمانی: مقدمه وپیش زمینه

از  ،جدید يها درگیري افراطی با ارزش یلها به دل انسان. داده استدر معرض آسیب  قرار  ،هاست مسقیم با انبوه استرس

نسبت به یکدیگر به وجود  یشانها نامطلوب در دل يها در نتیجه انواع احساس. اند اصیل و فطري خود فاصله گرفته يها ارزش

ها رفته رفته اعتماد جاي خود را به  در روابط بین انسان. کنند ینامقبول را به همدیگر فرافکنی م يها این حس یآمده و به راحت

همدیگر را متهم به  بی وفایی کرده و وفاداریبه همدیگر را زیر سئوال  یزن و شوهرها به راحت. دهد یبی اعتمادي و سوء ظن م

 يها ارزشبازگشت به  ،که بهترین عالج رسد یبنابراین به نظر م. آنست يها که متاسفانه آمار فزاینده طالق از نشانه ،برند یم

  . اصیل و تقویت فطرت انسانی باشد

ها   اصیل انسانی بوده و همچنین داراي بهترین دستورالعمل يها مرجع براي آشنایی با ارزش ینتر آیات قرآنی مهم: روش کار

چه خداوند چنان. روانی دارند هاي يبعضی از آیات قرآنی اشاره مستقیم به عالج ناهنجار. هاست براي روابط  سالم بین انسان

اي  " :یعنی. "یا ایهالذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم " :فرماید یسوره مبارکه حجرات م 12متعال در آیه 

همچنین سخنی . "ها اجتناب کنید که بعضی از ظن و پندارها معصیت است  از بسیاري لز ظن و گمان یدا کسانیکه ایمان آورده

از سوي دیگر خوش بینی و حسن ظن . "مگر خالف آن ثابت شود  ،گمان بد مبر " :فرماید یاست که م) ع(از بزرگان معصوم 

  . "گمان نیک داشتن عبادت است  " فرماید یم) ص(پیامبر . ها شده وفراوان مورد تاکید قرار گرفته است باعث آرامش انسان

که علم آنان نیز از قرآن  سرچشمه ) ع(ی و سخنان معصومین قرآن يها ها با استفاده از آموزه بنابراین انسان: نتایج وبحث

روابط بین فردي  ،بی اساس به همدیگر هاي یصفات پسندیده را در خود تقویت  نموده و با پرهیز از بدگمان توانند یم ،گیرد یم

  . را استحکام بخشند  ها یخانوادگی و دوست يها را اصالح کرده و کانون
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  ک ناشی از مصرف گوشت خوك در انسان، مصداق بارز اعجاز علمی قرآن مجیدپاتولوژی هاي یافته

 

  ، حسین شمشیرگرعلیرضا شیخی :گاننویسند

  ، دانشگاه علوم پزشکی دزفولدانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

که ادیان الهی و توحیدي  براي هدایا و عطایایی است از  یکیدر واقع تحریم غذاها و منابع غذایی غیر بهداشتی و مخاطره امیز 

وپاتولوژي  ها یباند و این امر در شرایطی بود که هنوز که علوم پزشکی مدرن و به تبع آن انواع آس پیروان خود به ارمغان آورده

قرآن کریم، به عنوان معجزه . نگردیده بود ها آشکار ها در بروز بیماري کشف نشده و اتیولوژي آن...و ویروسی و یکروبیهاي م

در حدود چهارده قرن قبل، با نزول آیات نجات بخش از طریق وحی غذاها  )ص(حضرت ختمی مرتبت، نبی اکرم  جاویدان

ها  را بیان نموده و خوردن مسلمانان و مومنان را از آن باشند یها براي جسم و روح انسان مضر م و منابع غذایی را که مصرف آن

است  )Pork(گوشت خوك ، گردد یهایی که مصرف گوشت آن جزو غذاهاي حرام محسوب م یکی از حیوان. نهی فرموده است

إِنَّما حرَّم علَیکُم الْمیتََۀ والدم  ": فرماید یاطالق فرموده است، که در این خصوص م "لحم خنزیر "که قرآن مجید به آن 

بدیهی است که هنگام نزول آیات شریفه قرآن مجید هیچگونه اطالعات علمی و تکنولوژي پیشرفته جهت  " . .ولَحم الْخْنزِیِر

آزمایشگاهی و یا طبقه بندي جهت مشاهدات بالینی در حوزه علوم پزشکی مصداق و ماهیت وجودي نداشته  هاي یافتهاخذ 

بررسی آزمایشگاهی و نیز طبقه بندي  يها ف روشکش "مختلف علوم و خصوصا يها است، لیکن خوشبختانه با تحول حوزه

که مصرف گوشت خوك در انسان موجب  یتندمبین این واقع ها یافتهانواع اختالالت در حوزه طب بالینی بعد از عصر روشنگري، 

به  ، که موجب ابتال انسانانتامیب هیستولتیک. 3، عفونیهپاتیت . 2؛ اسهال خونی. 1: گردد یذیل م هاي یماريبروز ب

هاي سرخ و دردناك توأم با سوزش شدید روي  که در انسان به صورت لکه بیماري شبه باد سرخ. 4. گردد یاسهال آمیبی م

. 6. شود یدر دستگاه گوارش انسان م یکه موجب نارسائTaena Solium خوك  يکرم کدو. 5شود؛  ها ظاهر می دست

، به علت خارش و التهاب پوستی. 9تصلب شرایین  . 8 کیآنفلوآنزاي خو. 7. 7 کبدي و سیروز کبدي هاي یماريب

، که به علت روماتیسم و التهاب مفاصل. 10داشتن چگالی فراوان هیستامین و ترکیبات ایمیدازول در گوشت خوك 

. 11. نماید یها شده و التهاب مفاصل و رماتیسم ایجاد م سولفورموجود در مخا ط ها باعث التهاب مخاط در تاندونها و غضروف

هاي  ها و دمل کرم دیگري که باعث ایجاد خراش و التهاب در جداره امعاء و پیدایش جوش Trichinella Spiralisتري شینوز 

  شود یشدید عضالنی و سختی تنفس و ناتوانی در سخن گفتن و جویدن غذا در بیمار م يپراکنده در ارگانیسم و ایجاد دردها

علت وجود چربی و اسیداوریک فراوان در  دردهاي مفصلی و مسمومیت. 12. یده استتاکنون درمانی براي آن کشف نگرد

ایجاد بی بند و باري . 14به علت افزودن نیتریت و نیتروآمین ها به گوشت خوك جهت ساختن سوسیس   سرطان،. 13 آن

انی مصرف گوشت در مصرف کنندگان گوشت خوك به عنوان عوارض روحی و رو جنسی و بی غیرتی به مسائل ناموسی

با عنایت به مراتب فوق و تدبر و تعمق در آیات الهی، اعجاز علمی قرآن به . باشد یخوك م يها خوك که از صفات و مشخصه
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که شاید خلقت این حیوان در اکوسیستم  گردد یتر فقط در یکی از احکام و آیات الهی براي انسان روشن م زیبایی هر چه تمام

 . حیط زیست و نیز امتحان بزرگ الهی براي مومنان توسط خداوند سبحان بیهوده و عبث نبوده استبه عنوان دیده به ان م
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  اخالقی و اسالمی يها چالش: اتانازي

  
، دکتر سید جلیل حبیب ، دکتر ابراهیم خلیل بنی*، دکتر نازآفرین قاسم زادهمهناز حاجی محمدیان: نویسندگان

  موسوي

ارائه *(تهران پزشکیدانشگاه علوم  پزشکیتحقیقات اخالق و تاریخ  مرکز -ارومیه پزشکیدانشگاه علوم : آدرس

  )دهنده

  

بحثی مجادله  آمیز شده و مراقبت مناسب از بیماران  اجتماعی و سیاسی و اخالقی تبدیل به يها نهیزممرگ در بسیاري از 

، پزشکی يها درمانفایدگی  بیدر رابطه با مداخالت درمانی و طرح مواردي از قبیل هایی  بحث مشرف به مرگ  باعث ایجاد

قی مراحل و موثر عوامل در تصمیمات اخال نیتر مهمدر این میان مذهب وارزشهاي دینی از  .شده استحیات و عدالت  کیفیت

ایکه تمامی ادیان به طرح مباحثی در مقوله مرگ و حرمت حیات انسان  به گونهانتهایی پایان حیات در تمام دنیا محسوب شده 

در این نوشتار سعی بر آن است تا به تبیین انواع اتانازي پرداخته و  دیدگاه اسالم را در خصوص اتاناري و خودکشی . اند پرداخته

قاتل  ، تفکیکقاتل و مقتول ا توجه به ادله فقهی مشهور و غیر مشهور در خصوص تقدس حیات، یکی بودن با کمک پزشک را ب

قتل بدون اذن مقتول  فعل، تركایجابی و یا قتل با اذن مقتول و با فعل حیات مستقره و غیر مستقره ،  يمقتول دارا و مقتول،

مطروحه بیان  تکلیفیوضعی و  احکام،  هالكانقاذ نفس محترم از  یا وجوب حرمت قتل نفس محترمفعل،  تركبا فعل مثبت و 

  .ارائه شود پزشکانبراي  کاربرديپایان حیات از اتانازي موثر واقع گردیده و راهنماي  تسکینی يها مراقبت تفکیکتا در  کرده

  اتانازي، اخالق پزشکی، اسالم: کلیدي يها واژه
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  ی جنسی در اجتماع از منظر احادیثبهداشت روان
  

  محمدعلی رضایی اصفهانی دکتر، *مصطفی احمدي فر: نویسندگان

  قم، جامعه المصطفی العالمیه، گروه علوم قرآن و حدیث: آدرس

  

ن و جهانی عاري از دشواري و سختی و تحوالت عمیق فن که جهان با شتاب توصیف ناپذیري به سوي صنعتی شد در حالی

موضوعی در خور توجه و نه چندان خشنود کننده به ، و مشکالت روانی ها یماريبهمچنان موضوع ، آوري در حال حرکت است

وریشه  دکالب، این معضل. است جنسی، بیماري دهشتناك، روانی که دامنگیر جوامع گشته هاي یماريبجمله  از. آید یمحساب 

  . وآشفتگی روانی و پریشان حالی را به دنبال خواهد داشتجوامع را هدف قرار داده 

در خصوص این موضوع به لحاظ مبنایی و محتوایی از غناي واالیی برخوردار است و نقش بسزایی در  کریم وروایات قرآن

 ییها سفارشراهکارهاو ، اسالم. دارد، د واجتماعجنسی وتامین بهداشت روانی جنسی افرا کاهش و از بین بردن فشارهاي روانی

مردم را از بین  جنسی روانی اجتماع است؛ آن سان که فشارهاي سالمت جنسی در ساز بهداشت وکه زمینه  در این بین دارد

، از توان یم ارهبه از جمله مطالب یاد شده در این . کند یمدر این زمینه تقویت ویاتامین  آنان را جنسی و بهداشت روانی برد یم

  . نام برد، ها یماريبپیامدهاي آنان در اجتماع و راهکارهاي اسالم براي مقابله با این گونه ، جنسی هاي یماريب ینتر عمده

  . حدیث، اجتماع، بهداشت روانی جنسی، روان، بهداشت: ها واژهکلید 
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  و روایات قرآندیدگاه  انجیراز
  

  حمیده کریمی، طیبی زهرا، مرضیه ابراهیمی: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

  )1-3(سوره تین آیه  "لََقد خلقنا اإلنسانَ فی أحسنِ تَقویم ...والتین و "

  . ما انسان را به بهترین قوام آفریدیم...سوگند به انجیر

  : فرماید می، م به انجیر و زیتون و سینا و شهر امن مکهبه دنبال قس قرآنو 

  "و لَقَد َخلَقنا اإلنسان فی أحسنِ تقویم  "

  . اي است بین انجیر و زیتون و امنیت و قوام بدن و سالمتی انسان این مسأله نشانگر رابطه

  : فرمایند می) علیه السالم(امام رضا 

  "داء حّتی ال ِیحتاج معه الی الدواء یشد العظم و ینبِت الَشعر و یذهب بال "

با وجود  تا جایی که، برد یمرویاند و درد را از بین  بخشد و موي را می استحکام می) که قوام بدن است(را  ها استخوانانجیر 

  به دارو نیاز نیست، آن

  . باشد درصد آب می 24درصد و انجیر خشک حاوي  90انجیر تازه حاوي 

خنک کنندة ، سرفه، درد سینه، رفع کننده خشونت سینه، نیروزا، داراي طبیعت گرم، روي جسمیمقوي نی: خواص درمانی

  . مفید در معالجه بواسیر، مسکن حرارت و تشنگی و رفع کننده ورم طحال، ملین مالیم، قلب

ماده شیمیایی ضد اخیرًا نیز یک . کند اند که در هضم غدا کمک می محققان آنزیمی را در انجیر به نام فیین کشف کرده

تر از تومورهاي  اند که این ماده در مورد تومورهاي بدخیم انسان اثرش خیلی بیشتر و محسوس سرطانی از انجیر جدا کرده

  . مورد آزمایش بوده است يها موشبدخیم 

  

  روایات، قرآن، انجیر: ها یدواژهکل
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  در پرتو فرامین وحی سالمت نهاد خانواده
  

  ، باراندوزيسیما امید : نویسنده

 مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ، ارومیه پزشکیدانشگاه علوم : آدرس

  

این  اینکهو نهج البالغه پرداخته شد و  قرآناز زبان خود  قرآنبه معرفی ، سخن با نام خدا آغاز و با استعانت از او: دیباچه

  است ؛ پرهیزکارانو مایه هدایت ، ارددر آن راه ند شک کهبا عظمتی است  کتاب

قوانین فطري و عقالنی هستند و به همین علت در تمام مناطق ، الهی يها آموزشتمام  کهاین واقعیت است؛   :مقدمه

مفید ، جنبه عضوي و ارثی ندارند که هایی یماريبدر پیشگیري از  توانند یمو  اند استفادهقابل  ها زمانجغرافیایی و تمامی 

مسائل علمی و بهداشت  ترین یقعم که؛ اند شدهتنظیم  يا گونهبه ، قرآنالهی به خصوص دستورات  يها آموزش. دباشن

  . کنند یمبازگو ، روانی را با زبانی ساده و قابل فهم عموم

 و کتب سلوكوکتاب صراط  کریم قرآنتفسیر  کتبو مطالعه  يا کتابخانه -در این مقاله از روش تحقیق توصیفی: روش

  . مدد جستیم...و کریم قرآنروانشناسی و نیز نرم افزارهاي 

و روایات و احادیث از  قرآنچند را در حد توان خویش از دل  نکاتی، احکامدر این مقاله از میان انبوه دستورات و : بحث

د نادرست نهاد ها و کارکر و نیز ضعف قرآنپیرامون خانواده وسفارشات ( به صورت موردي استخراج و، البالي تفاسیر

 . به بحث نشستیم )خانواده

کریم و رشد و سالمت  قرآنارتباط تنگاتنگی میان احکام و فرامین  کهواضح است؛، در آیات و احادیث کنکاشبا : نتیجه

در امور زندگی براي بهتر زیستن و رسیدن به  قرآن احکامکه اجراي دستورات و . و همچنین جامعه وجود دارد ها خانواده

، وظیفه جامعه ترین یاساسو . است کاملونظام تعلیم وتربیت تحقق انسان  مکتبتربیتی هر  يها آرماناز . گاري استرست

آن چه امروزه براي  شکاشاره شد که بی ، در بحث راهبردها مستقیم براي خانواده چیست؟ صراط کندتعیین  کهاین است 

نهادها را در جهت ارتقاي جایگاه  کلیهفعالیت  که، است ییها شروو  ها یاستسنظام اسالمی حائز اهمیت است؛ اتخاذ 

 )ع(امام زین العابدینازمیان بر دارد و با فرازي از دعاي  امکانرا تا حد  کارآمديو موانع  کندهماهنگ و تقویت ، خانواده

  . . بحث را به پایان آمد

  خانواده، قرآن: ها واژه کلید
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  آن هاي یماريبقلب سلیم و 
  

  مهدیه نعمتی، معصومه وجدانی، قادر احمدي، دکتر زکیه رستم زاده، محدثه نعمتی: ندگاننویس

  ارومیه پزشکیدانشگاه علوم : آدرس

  

و  باشند یمعامل مرگ و میر  ینتر مهمقلبی  هاي یماريبکه  دهد یمصنعتی نشان  آمار دقیق در کشورهاي پیشرفته: هدفا

، اصالح الگوي تغذیه، فشار و قند خون، پیشگیرانه در جهت کاهش مقدار کلسترول يها برنامهاستقبال گسترده مردم از 

که تا چه حد سالمت قلب  دهد یمهمچون سیگار و مشروب نشان )Risk Factors(تمرینات ورزشی و مقابله با موجبات خطر

که سالمت و سعادت آن در اولویت قرار  باشد یمروح و جان جاوید ما ، از جسم ما تر مهماما . براي مردم اهمیت پیدا کرده است

فراوان سخن گفته و هالکت یا نجات آدمی را  "قلب روحانی"سالمت یا بیماري  يها نشانهاز  قرآنبه همین دلیل هم در . دارد

از امراضی که در قلب آدمی ، )در دل آنان بیماري است( "فی قلوبهم مرض": ذکر جمله  بار 12با  قرآن. آن نسبت داده است به

  . هشدار داده است کند یمرسوخ 

  . برشمرده است یک به یک مورد نظر قرار دهیم قرآنراض قلبی را که انواع ام خواهیم یمدر این مطالعه 

معناي کلمه . نام برده است "طبع"از  قرآن، بیش از همه امراض قلبی) از دست دادن آزادي فکر( طبع قلبی  - 1: ها یافته

قلب آدمی قابلیت تغییر و  خداوند در. این است که چیز قابل انعطافی را به صورت ثابت و به شکل معینی دربیاوریم "طبع"

کسب ) چشم و گوش و عقل(تحول شگرفی قرار داده است که بتواند در ارتباط با اطالعاتی که دائماً توسط ا بزار شناخت خود 

، شود یم "طبع"کسانی که قلبشان دچار . دگرگون شود و رشد و کمال یابد و به تعبیري امروزش از دیروزش بهتر شود، کند یم

تعصب دینی و توقف فکر و اندیشه ، تصلّب عقیدتی، و دچار نوعی دگم اندیشی دهند یماین قابلیت را از دست  یجبه تدر

واسیر یک سلسله افکار و عقاید شکل  دهند یمبزودي نگاه مستقل و آزاد خود را به موضوعات جدید از دست  ها ینا. شوند یم

تکرار شده  "طبع"بار واژه  11 قرآندر . نفوذ کرد ها آندر دل  توان ینم و به هیچ قیمتی گردند یمگرفته و ثابت و دیکته شده 

  : و اشخاص زیر سراغ داده است ها گروهعینی آن را عمدتاً در  يها نمونهو مصادیق و 

ق متجاوزین به حقو – 2. کذلک یطبع اهللا علی قلب کل متکبر جبار: و متکبرهاي زورگو) دیکتاتورها و مستبدین(جبارین  – 1

اشخاص و  – 4)الذین الیعلمون(بفهمند  خواهند ینمبراي درك حقیقت ندارند و  اي یزهانگکسانی که  – 3)معتدین(مردم 

و شیفته  کنند یمکه با زیر پا نهادن قوانین الهی به دنیا رو  ییها ملت – 5کنند یمریاکار مذهبی که دین را دکان دنیا  يها گروه

  . کنند یممنافع مادي خود را تعقیب ، فقین دوچهره که پشت ماسک مذهبمنا – 6. شوند یمو دلداده آن 

است که همچون  "طبع قلبی"بلکه حالتی شبیه همان ، قساوت مقابل بی رحمی نیست قرآندر زبان : )سنگدلی(قساوت  -2

انگیزه و احساس حق ، اییکسانی که به دلیل اشتغال به تمنیات نفس و تمایالت دنی. سنگ بسیار سخت و نفوذناپذیر شده باشد

  . شوند یمهمچون سنگ بی تفاوت و روگردان از آن ، اند کردهطلبی را در خود تضعیف 

http://www.eholyquran.com/Quran/Bazargan/ArticlesFarsi/B23.htm#%DB%B1
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روز به روز و ، حالتی است که به تدریج، قلِب فیزیکی ما نیست هاي یماريبموروثی و ناگهانی همچون ، امري ذاتی، قساوت قلب

، گمراهی و ا نحراف از حق ها قرنن حالتی را در مورد بنی اسرائیل به دلیل در تمثیلی گویا چنی قرآن، شود یمذره ذره عارض 

به چنان قساوت و سنگدلی دچار ، در اثر ناسپاسی و انحراف ا زحق ها انسانبرخی از . نشان داده است شان گذشتهدر روند تاریخ 

   :نگاه کنید به آیه مورد نظر. گردد یم تر سختکه قلبشان از سنگ نیز  شوند یم

نهار وانَّ منها لَما یشّقّقُ فَیخرُج منه ثُم قَست قَلُوبکُم من بعد ذلک فَهِی کَالحجاره اَواَشَد قَسوه وانَّ منَ الحجاره لَما یتَفَجرُ منه اَالَ

شما بعد از آن سخت شد همانند سنگ یا  يها دلپس  ملونعماتَع به غافلالماء و انّ منها لَما یهبِط من خَشیه الله و مااهللاُ 

و برخی ترك خورده و از شکاف آن آبی جاري  شود یمنهرهاي متعدد منفجر و جاري  ها سنگچرا که از برخی ، از آن تر سخت

  . غافل نیست کنید یمو خدا از آنچه  کنند یمو برخی نیز از خشیت الهی هبوط  شود یم

مفهوم  "مرحله ختم قلبی"از نظر روحی نیز ، شود یمموجب مرگ قطعی انسان  "ایست قلبی"ر که همانطو: ختم قلب – 3

  : کند یمتصریح  قرآن. کنند یمختم قلب را مهر زده شدن آن معنا ، اهل لغت. زوالِ قابلیت تغییر را دارد

یؤمنونَ خَتَم اهللاُ علی قُلُوبِهِم و علی سمعهِم و علی اَبصارِهم انَّ َلَذینَ کَفَرُوا سواء علَیهِم نذَرتهم اَم لَم تُنذرهم الُ – 7بقره 

شاوهها آن. چه هشدارشان بدهی یا بی تفاوت بمانی کند ینمتفاوتی ، اند یدهبرگزرا ) کفر(کسانی که راه انکار و حق پوشی ""...غ 

زده و بر چشمانشان  "مهر خاتمه" ها آن يها گوشو  ها دل خداوند بر) به دلیل نادیده گرفتن حقایق(چرا که ، آورند ینمایمان 

  "...است يا پردهگویی 

 يها خواهشدر واقع با پیروي از ، پرستد ینمکسی که خالق هستی را ، شود یمناشی  "خودبینی"از  "نادیده گرفتن حقیقت"

سقوط به مرحله  قرآن. راه استدر حقیقت گم، وبه رغم علم و دانِش اکتسابی پرستد یمرا  "خودش"، دل و هواي نفس

  : از آثار ختم قلب شمرده است، که انحرافی از خداپرستی است، را "خودپرستی"

  ...شاوهاَفَرَاَیت منِ اَتّخَذَ الهه هواه واَضَلَّه اهللاُ علی علمٍ و خَتَم علی سمعه و قَلبِه وجعلَ علی بصرِه ِغ – 23جاثیه 

) در نتیجه طبیعی چنین رفتاري(؟ يا کردهتوجه ) و به آن تسلیم شده(س که هواي نفسش را معبود خود گرفته آیا به آن ک

  ...کشید يا پرده اش یدهدنهاد و بر ) غفلت(گمراه کرد و بر گوش و دلش مهر ، خداوند او را هرچند عالم بود

خدا در . قاوت انسان نیز به چگونگی قلب او بستگی داردسعادت و ش. حیات ما بستگی به روح و قلب دارد: یريبحث و نتیجه گ

، سوره شعراء(. »با قلب سالم به سوي خدا برود که یکسمال و اوالد براي انسان سودي ندارد مگر  کهروزي «: فرماید می قرآن

 )89ایه 

داند  را منوط به این می سالمت به قلب نسبت داده شده است و سعادت اخروي انسان قرآن ات يدر کنید یممالحظه  چنانکه

و ، کند یمبعضی قلوب را به عنوان قلب بیمار معرفی  قرآناز طرف دیگر . با قلبی سالم و خاشع به سوي خدا باز گردد که

و  قرآن ات ياز)10ایه ، سوره بقره(. »کردرا اضافه  ها آنپس خدا بیماري . بیماري بود) منافقان( ها آندر قلوب «: فرماید می

خالق قلوب و نفوس است و  کهخدایی . قلب و روح انسان مانند بدن سالمت و بیماري دارد کهشود  چنین استفاده میروایات 

 ینهک، تکبر، نفاق، کفر: اموري از قبیل ها آن. دهند هاي قلب خبر می انسان شناس هستند از بعضی از بیماري کهمعصومین 

 که یکسان. اند کردهصفات زشت را به عنوان بیماري قلب و روح معرفی حرص و دیگر ، غیبت، خودبینی، خیانت، غضب، توزي

 : کهتا مشمول این ایه باشند ، روند سالم به نزد خدا نمی، هاي هایی از دنیا بروند با قلب با چنین قلب
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 )89و  88ایات ، سوره شعراء(. »سلیم به قلباللّه  یمنتاّال . یوم الینفع مال و البنون»

 تر مشکلو عالجش  تر خطرناكهاي جسم  به مراتب از بیماري بلکه، و ناچیز شمرد کوچکتوان  ب و نفس را نمیهاي قل بیماري

اید؛ولی به هر  خورد و درد و ناراحتی و احیاناً نقص عضو به وجود می هاي جسمانی تعادل بدن به هم می در بیماري. باشند می

و عذاب اخروي را به همراه  شکنجهشقاوت و ، هاي قلب و نفس د؛اما بیماريحال محدود است و تا پایان عمر بیشتر ادامه ندار

  . سوزاند رود و روح را می تا عمق دل فرو می کهدرد و عذابی ، دارد

  

  ختم قلب، قساوت، طبع قلب :ها واژه کلید
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  احادیث و طب، قرآنریحان در 
  

  فریده صحرائیان جهرمی، *شهربانو زارعی مدوئیه: نویسندگان

  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد-گروه خدمات بهداشتی درمانی: آدرس

 
  

احادیث و خواص دارویی آن و با توجه به نیاز جامعه به ارتقاء ، قرآنخاص گیاه ریحان در  ها یژگیوبا توجه به : اهداف: چکیده

  . این موضوع انتخاب شده است ها يسبزپیشگیري و اهمیت استفاده از سالمتی و طب 

و  الکترونیکی يا کتابخانهاطالعات گردآوري شده بر اساس منابع  کلیهمطالعه مروري بوده و  یکاین مطالعه : روش بررسی

  . باشد یم کتابو  ها گزارشمشتمل بر مقاالت و  الکترونیکیغیر 

 ها ساقهارتفاع  کهساله و معطر  یکو  کوچکگیاهی است علفی و . باشد یمو به معنی گل و سبزه عربی  کلمهریحان : ها یافته

 ها ساقه. باشد یمدانه دار  ها کنارهتیز با  نوكمتقابل و بیضوي و  يها برگداراي . رسد یمسانتی متر  60و گاهی تا  20-45آن 

. نوع است وجود دارد 160بیش از  کهانواع مختلف ریحان . ستسبز تند ا ها ساقهآن اغلب به صورت چهار ضلعی است و رنگ 

دارنده : کنند یمریحان را معموالً به دو نوع تقسیم . مزه ریحان شیرین و تند است. در مزه وظاهر آن وجود دارد ییها تفاوت که

الً در هندوستان بوده ولی از اص کهریحان گیاهی است  کهدر جایی آمده . سبز مایل به زرد کوچک ها برگسبز تیره و  ها برگ

خوردنی مصرف دارد و  ها يسبزو جز  شود یم کاشته کشورهاآن در فرانسه معمول شده و امروزه تقریباً در همه  کشت 12قرن 

  . شناسند یمهمه آنرا 

در . 89عه آیه و در سوره واق 12در سوره الرحمن آیه . سوره در مورد ریحان سخن به میان آورده است 2در  قرآنخداوند در 

. اند نمودهخصلت بیان  8ریحان سبزي پیامبران است و براي آن  کهنقل شده است ) ع(احادیث و اخبار هم از امام صادق 

  . برد یمریحان مرض سل را از بین  کهنقل شده ) ع( کاظمهمچنین از امام 

و براي  است و براي بواسیر سودمند است دهخشکاننریحان لطیف و  :قدیمی از جمله در قانون ابن سینا آمده است کتبدر 

همچنین سن برنارد در هزار سال پیش از ریحان براي درمان بیماران مالیخولیایی . مفید است سرکهدرمان ورم بلغمی با 

  . است نموده یماستفاده 

، درمان نفخ دستگاه گوارش ،رفع بیخوابی، هضم غذا، سیاه سرفه، دلپیچه، رفع سرگیجه: در طب نیز خواص زیادي دارد از جمله

  ...باال بردن مقاومت بدن در برابر سموم و

بهتر است جاي . لذا خواص زیادي دارد. است...ویتامین و، سلولز، پتاسیم، کلسیمداراي  کهریحان گیاهی است : نتیجه گیري

  . کنیمباز  ها سفرهآنرا سر 

  خواص طبی، و احادیث قرآن، ریحان: ها واژه کلید
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 ی و بهداشتیقرآنوشت حرام از منظر بررسی گ

 

  دکتر محمد سلیمی راد: نویسنده

 اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی: آدرس

  

 يها گوشتکریم  قرآندر چهار سوره . باشد یماین معجزه جاوید الهی داراي دستورات جامعی در ابعاد زندگی بشري ، قرآن

 سوره مائده اشاره کرد 3به آیه  توان یمده است که از جمله آنها حرام مطرح ش

و ، مستحبات ذبح –در ابتداي این مقاله به بررسی فیزیولوژي اعصاب قلب در ذبح شرعی و اهمیت موضوعات واجبات ذبح 

 نیتر سالمیکروبیولوژي مکروهات ذبح پرداخته شده و دالیل بهداشتی این موارد در استحصال گوشتی که از نظر بیوشیمایی و م

 -کراهت ذبح دام در شب -آب دادن قبل از ذبح –مواردي از قبیل رعایت ذبح از باالي جوزه . شود یممطرح  باشد یمگوشت 

فیزیولوژي اعصاب قلب به هنگام ذبح  –عدم برش نخاع قبل از خروج کامل روح از بدن  -رعایت دقیق برش کامل اوداج اربعه

ر خونگیري بهتر از الشه و حصول بهترین پ هاش گوشت جهت کاهش بار میکروبی گوشت مورد بحث قرار شرعی و تاثیر آن د

 . ردیگ یم

بر اساس تفاسیر  ها گوشتسوره انعام مورد بررسی واقع شده و تفاوت حرمت  145حرام بر اساس آیه  يها گوشتدر نهایت 

  ردیگ یمبحث قرار  مورد ها آنبهداشتی  يها نهیزمالمیزان و نمونه و  یقرآن
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  حدیث و قرآنسالمت از دیدگاه  تاثیر تغذیه بر اخالق و

 

  شمسی شهریار فر – شهناز پسندیده: نویسندگان

  ارومیه پزشکیدانشگاه علوم : آدرس

 
هایی است  دستور العمل ها و و جامع برنامه، کمال پاسخگوي تمام نیازهاي مادي و معنوي انسان در مسیر رشد و، یمکر قرآن

دستوراتی نیز در حیطه زندگی مادي ، احکامبیان  کناررو در  از این. توان به سعادت دنیوي و اخروي نائل شد در پرتو آن می که

معنوي  مادي و الکمبه عنوان مقدمه و ابزاري مهم در جهت تحقق هدف آفرینش و  کهخورد  می به چشم قرآندر آیات ، انسان

  . رود او به شمار می

به دیگري وابسته  کدامبر همدیگر تأثیر گذارند و رشد و تعالی هر  کهاز طرف دیگر انسان داراي دو بعد روحی و جسمی است 

. باشد می و تعالی او بسیار حائز اهمیت کمالاي ارزشمند در جهت  سالمت بخش مادي به عنوان وسیله از این رو حفظ. است

تغذیه  یفیتکانسان دارد؛از این رو نوع و  روح و جسم تکاملتأثیر بسزایی در روند ، ترین عامل سالمتی تغذیه به عنوان مهم

  . اند و روایات به این موضوع اختصاص یافته قرآندستورات ارزشمندي در  و واحکامبسیار مورد توجه اسالم بوده 

جامعه اسالمی  آن در زندگی افراد و کردنمی در موضوع تغذیه و نهادینه صدد آشنایی با فرهنگ ناب اسال این مقاله در

  . باشد می

  

  اخالق، حدیث، سالمت، تغذیه، یمکر قرآن، تغذیه: ها واژه یدکل
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  و بررسی تاریخچه و اثرات فارماکولوژیک آن در متون اسالمی Trichobezoarپادزهر و ارتباط آن با 
  

  معصومه شریفی، حسین جعفري زاده، جالل شایق، پیمان میکائیلی: نویسندگان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

  

دانشجویان پزشکی ایرانی امروز از تاریخچه و سیر تحول جالبی را طی نموده که شاید » پادزهر«فارسی  ي واژه: مقدمه

را با شرح  bezoarدگرگونی عمیق معنایی آن بی خبر باشند و این مقاله بتواند این اصطالح کهن علمی و معادل غربی آن 

 ي یشینهپعلمی و آشنایی صحیح با  هاي یبررسامید است با . به عالقمندان تاریخ طب اسالمی معرفی نماید، آن ي یخچهتار

در بازیابی جایگاه واقعی خود ، اسالمی ي دورهدر  یژهبه و، پرافتخار و نقش ممتاز ایرانیان در رشد و بالندگی دانش پزشکی

  . کوشاتر باشیم

گوارشی  هاي یماريبفارسی و عربی و نیز منابع مدرن تخصصی  به زبانبدین منظور کتب مهم طب اسالمی و قدیم : روش کار

  . این اصطالح مورد بررسی تاریخی قرا گرفت ي یخچهتارریشه شناختی  هاي یبررسو در نهایت با . رفتمورد بررسی قرار گ

براي مثال . آنرا یافت توان یملغت  يها فرهنگاست که تقریبا در تمامی  يا شدهشناخته  ي واژه، پادزهر در زبان فارسی: نتایج

که  يا مادههر ) پزشکی] اصطالح([-1: خوانیم یم)  pād-zahrلفظبا ت(در مقابل پادزهر ، در فرهنگ هشت جلدي بزرگ سخن

» ]اند[هر زهري را پادزهري ساخته«: سپس با ارائه شاهدي از عنصرالمعالی به ذکر عبارت. براي خنثی کردن سم به کار رود

بتواند اثر چیز دیگر را خنثی  هر چیزي که) مجاز( -2: آورد یماین فرهنگ در ادامه با ذکر مجازي بودن معنی دوم . پردازد یم

فرهنگ معاصر فارسی که عمدتًا شیوه گزینش و پردازش آن به واژگان بیشتر بر کاربرد امروزي و مردمی آن . یا کم کند

) معموال( يا ماده -2. هریک از داروهاي از میان برندة اثر زهرها در بدن؛ تریاق - 1: نویسید یمذیل پادزهر ، نزدیکتر است

که گونه  کند یمضمنا این فرهنگ اشاره . شود یمتولید  ها يباکترکه در بدن جانداران براي خنثی کردن زهرابۀ  پروتئینی

موجود در دورة اسالمی  يها نوشته ترین یمقدماهیت و منشأ پادزهر از در خصوص . گفتاري این کلمه به صورت پازهر است

اما تصریحی به ماهیت حقیقی آن یافت ، ن منظور و معروف بوده استکه نوعی خاص از آ آید یمدربارة پادزهر چنین بر 

در آثار دورة اسالمی . اند کرده معرفیرا ) جانوري(» حیوانی«و ) کانی(» معدنی «بعض منابع متأخرتر دو گونۀ . شود ینم

یت زهرکشی و دفع مسمومیت را و بدان خاص. نام نهاده است» سنگ پادزهر«لفظاً ، »حجر الباذزهر« آنراابوریحان بیرونی 

و » سم«مرکّب از زهر ، pa: tzahr)پازند(از فارسی میانه ، رهپادز: در نهایت اشتقاق این واژه از این قرار است. اند نمودهمنسوب 

 فارسی باستان  >(  پادپیشوندpata- * ، همریشه با-paiti اوستایی( ، زهر«لفظاً به معناي ضد «)رن و هوبشمانص ، 1ج ، ه

  . معّرب شده استنیز فاذَزهر  یا فادزهر يها گونهبه  و )334، 326

فادزهر بر اساس باورهاي قدیمی طب این مرز و بوم بر  به صورتاصطالح زیبا و اصیل ایرانی پادزهر و معرب آن : نتیجه گیري

ولی پس . اند بودهاصیت ضد سمی براي آن قائل که خ شده یمآن اطالق ) سنگ پادزهر یا انواع حیوانی(ماده یا مواد کانی و آلی 



  1390ماه  آذر 10-9 
 همایش ملی قرآن پژوهی و طب

38  

Poster 

افکار  ي حافظهمستقل از مفهوم قبلی و صرفًا با اتکا به ، بعدها در متون پزشکی نوین، از منسوخ شدن این مفهوم و کاربرد

فارماکولوژي بکار در علوم ایمنولوژي و  یژهبه و (antidote)قدیمی در مفهومی کامالً نو  ي واژهمجددًا این ، عمومی در این کشور

مقایسه نمود که  antibiotic ي کلمهبا سرنوشت  توان یموضعیت این واژه در زبان فارسی و متون اسالمی را . گرفته شده است

ضد ماده یا « یبه معندر علوم انسانی و متون فلسفی ، یک یا دو سده قبل از اکتشاف اولین آنتی بیوتیک توسط دکتر فلمینگ

بعد در علم پزشکی و فارماکولوژي نوین نمودي دیگرباره با  ها سالپس از کنار گذاشته شدن آن مفهوم  که، بود» ضد حیات

  . کاربردي نوپدید یافت
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  در سالمت ها آنو نقش  قرآندر  ها یوهم
  

  فریبا احمدي: نویسنده

 ستاد شاهد و ایثارگر -دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: آدرس

  

  

خداوند . ازخرمی و سرسبزي بهشت او ییها نشانهبه بشر ارزانی شده است ودرختان  خداوندهستندکه يها نعمت ها وهیم

جدیدي  يها وهیم ها آن ترکیببا  که  و درختان راآفریده ودرعین حال به بشراین اختیار را داده ها وهیممختلف از  يها گونه

. هستندخداوند ونشانه هاي بزرگ  ها هیآاز  طعم و مزه وخواص، رنگ و بو، درشکل ها وهیم. بگذارد يا تازه يها نامبسازد و برآنها 

مثال . ارزشمندي به دست آید نکاتاست  ممکن ها آن کاربردبا دقت در  کهاز چند درخت میوه نام برده شده  کریم قرآندر 

ویا وندمحسوب ش "شاه میوه  " یاآنکهو  اند دهشبراي همه بشرشناخته  اینکهویا  اند داشته يا ژهیوخصوصیت   ها آنثمر  اینکه

 تواند یمن مطرح شده آآن میوه درسیاق  کهقبل وبعد ونام سوره و موضوعی  کریمهبا تعمق وتامل درآیات  کهدیگري  نکات

  . یدآبدست 

، بهرحال؛ انگور. است نقرآالبته این هم از عجایب  که کند یماشاره هم  ها وهیمبه درخت این نوع  کریم قرآندرپاره اي موارد 

اگر چه  موز و ترنج، انجیر. نام برده شده است ها ان از قرآنو با صراحت در  کراتبه  کههستند  يا وهیمانار وخرما چهار ، زیتون

به معناي لغوي واصطالحی آن  کهآمده اما مورد اختالف و گفتگوي بین مترجمین و مفسرین است  قرآن يها ترجمهدر بیشتر 

مطرح شدن نام . هرموضوعی در راستاي هدایت عنوان شده استکریم  قرآندر  که نکته مهم این است. گردد یمباز  ها واژه

به  قرآننخستین هدف از توجه بلکه ، با هدف بیان کردن روش تغذیه ومراحل تغذیه نبوده است قرآنوسبزیجات در ها یوهم

 تعقل و تفکر از اهداف. سوره اعراف مطرح شده است 160ن امر درآیه توجه دادن مؤمنان به قدرت خداوند است که ای ها یوهم

در سوره بقره . برد یمرا نام  ها وهیمبا هدف تعقل و تفکر مردم برخی از این  قرآن، است قرآندر  ها وهیماشاره به ودالیل دیگر 

همچنین با نشان  قرآندر ها یوهمان نام بی. داند یم بحث پیامبر شناسی و نبوترا  قرآندر  ها یوهم ذکرسومین هدف  61آیه 

را نام برده و در آخر از رحمت صحبت به میان  ها یوهمدادن لطف و رحمت الهی نسبت به مردم هم بوده است و در این رابطه 

وره انعام س 59نشان دادن علم و آگاهی خداوند به بندگان از جمله اهداف الهی در اشاره به این موضوع بوده که در آیه . آورد یم

و توجه به حقوق دیگران در امرتغذیه نیز باید  ها یخوردنو  ها یوهماستفاده صحیح از . این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است

طریقه رشد گیاهان را مورد اشاره قرار داده و یادآور شده است که گل به انار تبدیل  99درسوره انعام آیه . مورد توجه قرار گیرد

بحث معاد شناسی از دیگراهدافی است که خداوند . انار را عبرتی براي اهل ایمان دانسته است يها دانهش زیباي وچین شود یم

دنیوي را به  هاي یوهممعاد را براي انسان یادآوري می کندو براي مثال ، ها یوهممدنظر داشته است و با نام بردن برخی ازاین 

قسم خوردن خداوند به برخی . کنند یماصطالح تشبیه معقول به محسوس یاد  که از آن با کند یمبهشتی تشبیه  هاي یوهم

و گیاهان را مایه امتحان مردم دانسته و فرموده  ها گل، ها یوهموانی اهمچنین فر قرآن. است ها یوهمنشانه اهمیت این  ها یوهم
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. یا خیر آورید یمکنیم که شما شکر نعمت به جا تا امتحان  یمقراردادهاتان با هدف امتحان شما در اختیار ها یوهماست که این 

تنها درفصاحت و بالغت  قرآن. و سبزیجات است ها یوهماز دیگر اهداف اشاره خداوند به  قرآنعلمی  هاي یشگفتبیان اعجاز یا 

تی تشرف موجب تقویت ایمان میان جوانان وح تواند یماین اعجاز . بلکه در همه چیزداراي اعجاز است، داراي اعجاز است

  . آمده براي سالمتی بدن بسیار مفید است قرآناکثرمیوه هایی که در . غیرمسلمانان به اسالم شود
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  قرآنبا  فکريدرمان وسواس 
  

  فتانه منصوري – *ریحانه علیخانی: نویسندگان

  پیراپزشکیپرستاري و  دانشکده، بروجن: آدرس

  

  

بیماري روانی وسواس ، هاي روانی که اندیشه جامعه امروزي ما را سخت درگیر خود کرده است یکی از بیماري: ینه و هدفزم

، همان طور که شستشوهاي بیش از اندازه، اخالقی و عملی و باید بدانیم، وسواس فکري: وسواس انواع گوناگونی دارد. باشد یم

هایی که زائیده پندارهاي غلط شخص  و ناآرامی ها يفکروسواس فکري هم با پریشان ، اردپیامدهاي تلخ و ناگواري را به دنبال د

 . باشد یمدر درمان وسواس  قرآن يراهکارهاهدف از این مقاله بررسی ، باشد بد فکر می

فته متون و تفاسیر اسالمی و مقاالت انتشار یافته و جستجوي پیشر، این پژوهش بر اساس بررسی مروري: روش بررسی

  . اینترنتی انجام پذیرفته است

مبارزه با وسواس اشاره نموده  ي یوهشایه به درمان و  7است و در  کردهبه نوعی به وسواس اشاره  قرآنایه از  29: ها یافته

سان چراغ ان يبه سویعنی شیطان  120/طه» فَوسوس إِلَیه الشَّیطَانُ«: زند یموسواس این گونه مثال  ي درباره قرآن. است

اگر تماس ، گیرد یعنی شیطان تماس می 201/األعراف» مسهم طَائف منْ الشَّیطَانِ«گیرد  زند اگر رفتی با شما تماس می می

دیگر  نکرديو شما به او جا دادي و مخالفت  کردبعد وقتی نفوذ  5/الناس» یوسوِس فی صدورِ النَّاسِ« کند میگرفت نفوذ 

 رود ایستد دیگر بیرون هم نمی اید تو و می یعنی دیگر می 36/الزخرف» فَهو لَه قَرِینٌ«رود  بیرون نمی

ذکر ” براي دوري از وسواس، پزشکان حقیقی بشرند) ع(راهنما و ائمه معصومین  کتاب قرآن اینکهبا توجه به : نتیجه گیري

  : و این فرمان الهی است که اند کردهرا پیشنهاد “ خدا

  . “براي ذکر من نماز را به پا دارید”) صلوه لذکرياقم ال(

 درمان، راهکار، فکريوسواس ، قرآن: ها واژه یدکل
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ی و بررسی قرآناصول مصرف مواد غذایی حیوانی و پروتئینی از منظر بهداشت غذایی : و تغذیه قرآن

  اصطالحات مربوطه
  

  معصومه شریفی، شیوا روشن میالنی، سعید قوام زاده، شایقجالل ، پیمان میکائیلی: نویسندگان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس
  

این . اساسی در اعتالي زندگی بشري فروگذار نکرده است ي نکتهعنوان مرجع معنوي مسلمین از هیچ ه کریم ب قرآن: مقدمه

و راهکارهاي متعددي  ها یهتوصتغذیه و خوراك جسم مسلمین نیز  ي نحوهکتاب عالوه بر پرداختن به خوراك روح در خصوص 

  . یما پرداختهی در خصوص مصرف غذاهاي پروتئینی و حیوانی قرآنما در این رابطه به بررسی دستورات . دارد

ی که در آنها به توصیف قرآنآن دسته از آیات ، توسط نرم افزار جستجوگر، مجید قرآن اي یانهرافایل  ي یهتهبا : روش کار

سپس معنی و . انتخاب گردید و نکات و اصطالحات مذکور استخراج شدند، تعامل با گوشت حیوانات پرداخته شده ي نحوه

پس از دسته بندي اصطالحات و نکات . ن و نیز بهداشت مواد غذایی تطبیق داده شدمدر ي یهتغذبا علم  ها آنی قرآنتأویل 

برخی از این اطالعات در بخش نتایج . فیش برداري و جمع بندي شدند، مذکور بسته به طبقه بندي هریک در قسمت مربوطه

  . گردند یمارائه 

حیوانات . مواد پروتئینی ذکر شده است ي یهتغذر در در نص کتاب آسمانی مسلمین به روشنی نکات طالیی سالمت بش: نتایج

کشتن حیوانات با اصطالحات خاص خود بکار  ي نحوه ي مسئله. اند شدهمتمایز  ها گوشتحالل گوشت به روشنی از حرام 

شتر (ر در مفهوم عام و نح) گلوبریدن(اصطالحاتی همچون الذبح . و این کار را با شعایر دینی در هم آمیخته است اند رفته

 ي یهآ، األعراف ي مبارکه ي سورهمراجعه کنید (است  قرآندر مفهوم خاص که در مقابل عقار که کشتن ناپسند از دید ) کشتن

نذر و قربانی نیز مورد توجه است که هم به موارد  ي مسئلهدر اینجا . باشد یمنیز قابل تأمل ) بسمل کردن(اصطالح ذکی . )77

 بردند یماست که به مکه  هایی یقرباندر مفهوم » بدن و هدي«براي مثال واژگان . هم بعد از اسالم جاهلی اشاره شده و ي دوره

گفتنی . )36 ي یهآ، الحج ي مبارکه ي سوره(اند  شده یمو عمدتاً حیوانات درشت اندام براي قربانی مانند شتر و گاو را شامل 

پرداختن به . شتر و گاو بکار رفته است، )ابنآء(دار است و براي انسان مجید از اهمیت خاصی برخور قرآناست مفهوم الذبح در 

حیوان را براي مصرف  يها مرگمجید سایر  قرآنکه  گردد یمکشتن حیوانات وقتی بیشتر مشخص  ي نحوهاهمیت  ي مقوله

قتل  ي نحوهقانونی در بطوریکه اصطالحات بکار رفته بس شباهت به ترمینولوژي پزشکی ، کند یمگوشت آن به دقت موشکافی 

که امروزه در دامپزشکی قانونی به وضوح کاربرد دارد  نماید یمبراي مثال چهار نوع مرگ حیوانات را معرفی . و علت مرگ نیست

این اصطالحات از . گردد یمبر همین اصول تشخیص هویت و رسیدگی  یشانها داممرگ  ي نحوهو ادعاها و شکایات دامداران از 

المتردیه ، killed by blowمرده  به چوبالموقوذه چهارپاي ، strangulationالمنخَنقَه چهارپاي خفه شده به روش  :قرارنداین 

یا دریده شده توسط ، killed by goringشاخ  به زخمو النطیحه چهارپاي مرده ، killed by a fallچهارپاي از باال درافتاده 

بازدارنده  هاي یهتوصو سگ ، میمون، در مقابل در خصوص گوشت خوك. )3آیه ي ،مائده ي مبارکه ي سوره(سایر حیوانات 
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عالوه بر  قرآندر مقابل . )گوشت خوك(گوشت خوك تأکید بیشتري را در بر دارد با اصطالح لحم الخنزیر . شدیدتر است

مثًال وقتی از . کند یمرغبت یاد  ولی به صراحت از گوشت مرغ و ماهی با، غیر مستقیم به طور) چهارپایان(استفاده از أنعام 

ذکر شده است  ها آنمواد مکمل و ویتامینه مصرف  به همراهگوشت قرمز سخن به میان آمده که البته این موارد اندك است 

ولی در مورد گوشت پرندگان حالل گوشت آن را با تأکید به . )22 ي یهآ، الطور ي مبارکه ي سوره(فاکهه و لحم : مقایسه کنید

) غذاهاي دریایی(آورده و یا در مورد آبزیان از تعبیر زیباي لحماً طریاً ) 21 ي یهآ، الواقعه ي مبارکه ي سوره(ت لحم طیرٍ صور

توصیه نشده و ) پی بر بدن(» عقر«در ضمن مصرف چربی . ماهی استفاده نموده است) تان یحو حالت جمع آن (براي الحوت 

پروتئینی  ي برنامهی براي قرآن هاي یهتوص ي کنندهشیر تکمیل » لَبن«تئینی بشر یعنی پرو ي یرهجدر مقابل رکن اصلی دیگر 

  . مسلمین است

قلب و عروقی با منشاء غذایی و  هاي یماريبامروز اگر . و به قدمت تاریخ بشري است ها قرنبراي  يا برنامه قرآن: نتیجه گیري

عملی دارد که در این پژوهش در حد وسع  ي برنامهما براي آن  رآنق، سالمت بشري است ي کنندهعادات پرخطر زندگی تحدید 

و ) یعنی خروج خون از بدن(کمتر از گوشت قرمز با ذبح حالل  ي استفادهطبق موارد فوق  رسد یم به نظر. خود بدان پرداختیم

و سبزیجات در مصرف  یتجاو نیز مصرف میوه ، بیماري نباشد یلبه دلیعنی معلوم بودن علت مرگ که (تازه بودن حیوان 

در ادامه عدم استفاده از گوشت حیوان دریده شده با شاخ یا زخم حیوانات درنده به وضوح جلوگیري از . گوشت قرمز مهم باشد

مصرف اولویت دار گوشت ماهی و طیور و نیز مصرف شیر و مصرف درست . باشد یمسرات بیمارهاي مسري و خطرناك زئونوز 

هریک از این موارد با  شود یمپیشنهاد . ی در مصرف مواد پروتئینی و دامی حاصل از این پژوهش بودندنقرآپربی ها دستورات 

  . ذکر آیات و شأن نزول مربوطه با موشکافی بیشتري مورد بررسی قرار گیرند
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  مائده آسمانی یک )گزانگبین (مان 
  

  حمیده محدثی، زهرا طیبی، د یوسفی اصلمحم دکتر، مرضیه ابراهیمی: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

  57سوره بقره آیه  کریم قرآن … رزقنکممن طیبات ما  کلواالمن و السلوي  علیکمو انزلنا 

  ...بخورید، کردیمآن چه روزي شما  ها یزهپاکاز . مکردیانگبین و مرغ بریان را بر شما نازل …

  

)) چه((ی وداراي ریشه عبري و به معنی قرآن يا کلمه شود یمگفته (Manna) که درزبان انگلیسی نیز به آن))مان(( کلمه

که  يا ناشناختهو درهنگام خروج از مصر و موقع برخورد بادانه هاي شیرین مزه  که اولین بار از زمان قوم بنی اسراییل باشد یم

از سوره مبارکه بقره با اشاره به ماجراي سرگردانی قوم یهود در  57کریم آیه قرآندر. زمین راپوشانیده بود شنیده شده است

  : صحراي سینا چنین آمده است

عت آن ناحیه براي مرغ بریان است که از طبی)) سلوي((همین ترنجبین و)) من((گویند منظور از ))و انزلنا علیکم المن والسلوي((

  . بنی اسراییل از آسمان فرود آمد و بدین وسیله از گرسنگی و قحطی نجات یافتند

برخی از  اي یهتغذو یا شکرك انگبین ترشحات شیرین مزه و چسبنده گیاهی راگویند که بر اثر فعالیت ))مان((از نظر تعریف 

اه در برابر بعضی عوامل مکانیکی و یا حرارت محیط به بیرون از جوان بعضی از گیاهان یا واکنش گی يها اندامحشرات بر روي 

  . خاصیت دارویی وغذایی است و داراي شود یماز مناطق ایران تراوش  يا پارهدر  ها بافت

  کند یمتعریف  کلیدو منشاء  (manna) مان يبرا) م 1980( دانکین

  . تیغ زدن به وسیله انسان ترشحات گیاهی چه به طور طبیعی و چه بر اثر عمل حشره یا – 1 

  . ترشحات مستقیم حشره بر روي گیاه میزبان – 2

مستقیماً به  کهسفید رنگ و عسل مانند  خوراکیقسمی ماده «: چنین تعریف شده است mannaدر دایره المعارف بریتانیا واژه 

  . »شود یمحشره بر روي گیاه تولید  کمکوسیله حشره و یا به 

  . کند یمابوریحان بیرونی به تولید شهد توسط حشره بر روي گیاه پرخار اشاره  سال پیش 1000بیش از 

مختلف طی  هاي یماريبو بی ضرر بودن آنهادر  سمتواثرات درمانی متفاوت و متنوعی هستند که عدم  ها یبترکمانها داراي 

  . در طب سنتی ایران به اثبات رسیده است ها آنسالیان دراز مصرف 
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  پزشکیاحادیث و ، قرآن از دیدگاه تکامل رشد و، خواب
  

  حمیرا حاتمی دکتر: نویسنده

  گروه زیست شناسی، علوم طبیعی دانشکده، دانشگاه تبریز -تبریز: آدرس

  

  

 يها مشخصهاز . شود یماز ماه سوم زندگی جنینی شروع  کهشونده برگشت پذیر است  تکرار، حالت منظم یکخواب : اهداف

ساقه  مشبک تشکیالت. خارجی در مقایسه با بیداري است يها محركنسبت به  تحریکآن آرامش نسبی و باال رفتن آستانه 

فعالیت عصبی و عوامل خارجی ، ها هورمون. گردند یمسبب حفظ دوره خواب و بیداري ، مغز از طریق ارتباط با سایر نواحی مغز

از طرفی خواب . خواب وبیداري هستند کنندهغذا از عوامل تنظیم  ترکیباتمانی و فعالیت جس، همچون طلوع و غروب آفتاب

در  کهاست  قرآناز  ییها سورههمان ، منشاء خواب و تعبیر خواب در فرهنگ اسالمی. به عالم غیب بوده است اي یچهدرهمیشه 

از  یکیدر واقع خواب و رویا . یوسف استسوره  قرآناصلی خواب و خواب گذاري در  کانون. آنها به رویا اشاراتی شده است

، قرآن، پزشکی - هدف مقاله حاضر بررسی خواب و رویا از دیدگاه فیزیولوژي. باشد یممضامین مورد عالقه عالمان و عارفان 

  . باشد یماحادیث و نظرات عرفاي معروف 

مطالب از منابع مختلف و به ویژه از . استو اسنادي بوده  يا کتابخانهاین پژوهش از نوع بررسی و پژوهش : ها روشمواد و 

  . و سایر مقاالت علمی پژوهشی جمع آوري شده است ISIمقاالت ، کریم قرآن، التین، فارسی يها کتاب

  

 هاي یافتهبا  کامال، مغز تکاملشده در زمینه فواید جسمانی خواب بر رشد و نمو و  ذکری قرآنآیات  :و نتیجه گیري ها یافته

برخی از رازهاي عالم رویا شده است ولی هنوز هم  کشفموفق به  پزشکیاز طرفی علم . نطبق استم پزشکیجدید 

  . بسیاري در این مبحث همچنان بی جواب باقی مانده است يها ناشناخته
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  خصوص آن در مسلمان دانشمندان يها دانستهکزار در متون علوم پزشکی اسالمی و  بیماري
  

  جالل شایق، پیمان میکائیلی: نویسندگان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

 
اما در ، میالدي کارل و راتون قابلیت انتقال بیماري کزاز را به اثبات رساندند 1884اگر چه براي اولین بار در سال : مقدمه

با این . را توصیف و کیتازاتو کشت خالص آنرا تهیه نمود، کلستریدیوم تتانی، ر ارگانیزم عامل بیماريهمان سال بود که نیکوالی

بلکه قرون متمادي بشر با این بیماري در گیر بوده و سعی ، آغاز نگردیده 1884ما از بیماري کزاز از سال  يها دانسته، حال

 ي مجلهاخیر  ي شمارهکه در (ما در این پژوهش . نات داشته استتوصیف و درمان آن در آدمی و حیوا، وافري در شناسایی

گفتنی است اصطالح قیصر براي اولین . بیماري کزاز با اصطالح بیماري قیصر هستیم ي یسهمقادر پی ) تاریخ علم بچاپ رسیده

هدف ما در این . نیامده استوزین دهخدا نیز  ي نامهبطوریکه این اصطالح به این معنی در لغت ، شود یمبار در مقاالت مطرح 

  . مقاله برقراري ارتباط ما بین این دو اصطالح کهن طبی به روش علمی است

ما در متون کالسیک غربی ، بدین منظور، هدف برقراري ارتباط ما بین این دو اصطالح کهن طبی به روش علمی با: روش کار

قیصر از دو دیدگاه ریشه  يها مترادفبه بررسی دو مفهوم کزاز و  سامی يها زبانو نیز متون عربی و دیگر ) یونانی و رومی(

قیصر آن را در متون فارسی و نیز تداول عامه و در  ي واژهشناسی و مفهوم شناسی تاریخی پرداخته و سپس با تاکید بیشتر بر 

تین بار به بررسی علمی آسیب از سوي دیگر در این مقاله براي نخس. یما دادهفولکلور مردمان ایران زمین مورد بحث قرار 

  . شناختی بیماري قیصر پرداخته شده است

سفت ، کشیدن« یبه معن τείνωاز فعل ) صفت مفعولی( τετανόςمشتق از یونانی کالسیک  tĕtănusالتینی  ي واژه: نتایج

در ( τέτανοςیونانی  ي واژهلذا . باشد یم» بر انگیختن؛ و منقبض شدن، محکم کشیدن؛ به هیجان آمدن، کردن؛ محکم بستن

همین واژه در زبان التینی . است» کشیدگی تشنجدار و یا سفت شدگی بدن« یبه معن، )کلمه ي یهتکنقش اسم با تغییر محل 

برساخته ي  ي یشهریولیوس پوکورنی این فعل را از . آمده است» سفتی یا گرفتگی عضالت گردن« یبه معندر اصل 

در هم پیچیدن؛ رشتن الیاف با (=  داند یمهمریشه ، فارسی نو» تنیدن«دانسته و آنرا با فعل  -tend*یا  -ten*هندواروپایی 

دامی برمی خوریم که  هاي یماريب ي زمرهاسالمی بارها به نام قیصر در  ي دورهدر متون دامپزشکی . )ها آنکشیدن و تاب دادن 

اشاره به انقباضات . بیماري سرمازدگی دانسته شده استدر اسب به خوبی توصیف شده و همانند ارسطو علت اصلی  یژهبه و

 هاي یبررس. اختالل در بلع و عالیم دیگر از موارد مهم مورد اشاره در متون مذکور هستند، بیرون زدگی پلک سوم، عضالنی

  . بخشد یماسبی را قوت  یژهبه وقیصر با کزاز دامی و  ي واژهاحتمال مترادف بودن ، بیشتر متون موجود

 هاي یماريببا آن برخورد نمود جز  توان یماسالمی با نام قیصر -بیماري کزاز که درمتون دامپزشکی ایرانی: یجه گیرينت

درمانی نیز  يها روشدر میان . شناخته شده دامپزشکی ایران و اسالم بوده و عالیم بالینی آن تقریبا به خوبی توصیف شده است

  . درمان بیماري را یافت علمی براي هاي یهتوصبرخی از  توان یم
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  خواص درمانی عسل قرآنعلمی  يها معجزه
  

   آرزو حاجی نصیري، حسن نظري ،شمسی میري غفارزاده، مهناز حاجی محمدیان، حمیده کریمی :نویسندگان

  ارومیه پزشکیدانشگاه علوم : آدرس

  

ثُم کُلی من کُلِّ الثَّمرَات فَاسلُکی سبلَ ربک / وأَوحى ربک إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخذي منَ الْجِبالِ بیوتًا ومنَ الشَّجرِ ومما یعرِشُونَ «

  69و  68آیات: سوره نحل      » اب مخْتَلف أَلْوانُه فیه شفَاء للنَّاسِ إِنَّ فی َذلک آلیۀً لِّقَومٍ یتَفَکَّرُوَنذُلُلًا یخْرُج من بطُونها شََر

سازند،   در کوهها و درختان و داربستهائى که مردم مى«: فرمود که) الهام غریزى(»وحى«و پروردگار تو به زنبور عسل  «

بخور و راههائى را که پروردگارت براى تو تعیین کرده است، به راحتى ) و شیره گلها(پس از تمام ثمرات س!برگزینهائی   خانه

به یقین در این امر،  ;شود که در آن، شفا براى مردم است  ، از درون شکم آنها، نوشیدنى با رنگهاى مختلف خارج مى»بپیما

  .»اندیشند  نشانه روشنى است براى جمعیتى که مى

و محصول آن تحت  قرار گرفته مخاطب وحی الهی) سوره نحل(کریم که درقرآن است موجوداتی جمله از عسل زنبور: مقدمه 

. در احادیث مختلف نیز بر اهمیت این ماده غذایی تاکید شده است. عنوان عسل به صراحت درمان و شفا  اعالم شده است

نشان داده عسل داراي خواص ضد باکتریایی و ضد التهابی می همچنین در طول تاریخ مشاهدات بالینی و مطالعات تجربی 

فلذااین مطالعه با هدف تعیین استخراج خواص .و استفاده از آن به عنوان دارو در کتیبه هاي باستانی ذکر شده است باشد

  .درمانی عسل از منظر قرآن و پژوهشهاي بالینی مربوطه انجام شده است

ابخانه اي و با استفاده از آیات قرآن، احادیث و پژوهش هاي مرتبط با خواص درمانی عسل این مطالعه به روش کت :روش كار

مطالب  ,noormags ,SID, INLM, Iranmedex  Google,انجام  شده که از طریق جستجو در منابع معتبر اینترنتی از قبیل 

  .مرتبط استخراج  شده است

حاصل از پژوهشهاي انجام  عسل مزایای به طور کلی . مي باشد " مانیدر" داراي خواص  طبق آیات قران،عسل  :یافته ها

  :شده به شرح ذیل بدست آمده است 

قابلیت تبدیل از یک  قند ولی باداشتن  اسید مي باشد حاوی مقدار بسیار زیادیعسل اگر چه  :می شود هضم به راحتی)١

 کلیه ها هضم مي شود و  در بهبود کاركرد روده واحتی به ر حساس ترین معده توسطحتی  )گلوکزفروکتوزبه (به قند دیگر

 .کمک می کند

دقیقه ٧مخلوط عسل با آب گرم در  : منبع انرژی سریع مي باشد: منبع انرژي سریع بوده و به سرعت وارد خون می شود)2

  .وارد خون مي شودو به علت داشتن قند هاي مختلف فعالیت  مغزرا آسان تر مي كند
عسل طبیعی مخلوطی از قندهاي ساده مثل گلوکز و فروکتوز بوده که بر اساس آخرین : گی می شودباعث رفع خست)3

 .تحقیقات ، این مخلوط موثرترین روش براي از بین بردن خستگی و افزایش فعالیت  ورزشی در ورزشکاران می باشد
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همچنین . می از انرژي مورد نیاز بدن را فراهم می کند عسل با تشکیل خون بخش مه: باعث افزایش  خون بدن می شود ) 4

   .در تنظیم گردش خون بسیار موثر بوده و در برابر آترواسکلروز محافظ مهمی می باشد. به تصفیه خون کمک می کند

ل هاي آزاد آنتی اکسیدان ها با خنثی نمودن رادیکاعسل به علت دارا بودن :دارد پوست در برابر عالئم پیري ی ازدفاعنقش )5

  .  پوست در برابر عالئم پیري کمک می کنند از به دفاع

عسل  داراي مواد معدنی مانند منیزیم، پتاسیم ، کلسیم، سدیم ، کلر، گوگرد، : سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی می باشد )6

  .می باشد  B3و  B1  ،B2  ،C ،B6  ،B5آهن و فسفر و مقادیر کمی از مس ، ید ، آهن و روي و ویتامین هایی چون  

به علت داشتن عوامل ضد میکروبی، مانع رشد برخی از باکتري ها، قارچ  هاو کپک : داراي خاصیت ضد میکروبی می باشد )7

همچنین عسل از طریق .وجود پراکسید هیدروژن در عسل و نیز آنتی اکسیدان مانع رشد باکتري ها می شود. ها می شود

خاصیت ضد میکروبی ) پایین pH(مورد نیاز براي رشد میکرو ارگانیسم ها با  مقدار قند واسیدیته باال محدود کردن مقدار آب 

 . خود را اعمال می کند

عفونت هاي زخمی و سلول هاي مرده بدن و نیز  عسل دراز بین بردن: به شیوه هاي مختلف در درمان زخم ها موثر است) 8

به . امروزه درمان زخم با عسل از طرف  دانشمندان و پزشکان کشف شده است. باشد بسیار موثر می جدید درترمیم بافت هاي

سال تحقیق در ارتباط  20نیوزیلند ، در طی  Waikatoعنوان پیشگام این پژوهش دکتر پیتر موالن استاد بیوشیمی دانشگاه 

عفونت هاي سوختگی و نیز از دهد عسل در کنترل  تحقیقات نشان می": با  خواص ضد میکروبی عسل چنین می گوید 

سولفادیازین نقره که در بیمارستان ها به عنوان پماد ضدباکتري استفاده می شود، موثر بوده و باعث تحریک رشد بافت ها می 

  . "شود

زیرا عسل باعث رشد پوشش . عسل به علت داشتن  قابلیت جذب رطوبت هوا باعث  تسریع در بهبود زخم ها خواهد شد -

بنابراین ، حتی در زخم هاي بزرگ  در صورت استفاده از عسل ، نیاز به ترمیم  بافت نمی .  ت روي زخم می شودجدید پوس

  .باشد

تسریع درساخت  مویرگ هاي جدید، افزایش رشد . عسل، عالوه بر  فرایند درمان در  تحریک بافت ها نیزموثر می باشد -

  .نیز تسریع در بهبود  بیماري و  تولید کالژن را افزایش می دهدفیبروبالست که جایگزین بافت هاي پیوندي است و 

و با افزایش گردش خون باعث تسریع فرایند . عسل ، خاصیت  ضد التهابی دارد و باعث کاهش تورم اطراف زخم می شود -

  .درمان ، و نیز احساس درد کمتر خواهد شد

  .مان  باعث درد کمتر خواهد شدعسل ، به علت داشتن  خاصیت ضد چسبندگی  درهنگام پانس -

  . در پرتو درمانی بیماران مبتال به سرطان بسیار موثر می باشد -

چنانچه  قبال ذکر شد عسل عالوه بر خاصیت  ضد میکروبی مانع از شکل گیري عفونت می شود و به سرعت باعث تخلیه  -

  . می باشدعفونت  زخم شده، حتی علیه باکتري هاي مقاوم به آنتی بیوتیک موثر 

  . می باشد  بی شک  ، یکی از معجزات قرآن است "شفا"عسل که از نظر مواد غذایی داراي خاصیت  : نتیجه گیري
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به کریم  قرآندرحالیکه از دیرباز در آیات ، مفهومی جدید در داروشناسی گیاهی امروز» درختان دارویی«

  تخصصی پرداخته شده ي شاخهسیستماتیک به این  طور
  

  محمد جبرائیلی، معصومه شریفی، جالل شایق، پیمان میکائیلی: ندگاننویس

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

، تر آسانراحتی استفاده و عصاره گیري  یلبه دلولی گیاهان علفی . اند بودهیی گیاهان دارویی از دیرباز مورد توجه دارو: مقدمه

جدید از دانش  ي شاخهنسبتاً » درختان دارویی«لذا مفهوم . بیشتر از درختان مورد توجه و کاربرد عطاران قدیم بوده است

 به طوربلکه ، ئله نه تنها از نظر دور نماندهمجید این مس قرآناین در حالی است که در . گیاهان دارویی یا فارماکوگنوزي است

در این پژوهش درختان مهم . اند گرفتهسیستماتیک درختان عمده از هریک از مناطق زیستی رویش گیاهان مورد بررسی قرار 

  . مجید مورد بررسی قرار گرفته است قرآنبررسی شده در نص 

بحث شده  ها آنآیاتی که در آن در خصوص درختان و اسامی ، مجید نقرآنخست با استفاده از فایل نرم افزاري متن : روش کار

سپس این اسامی با توجه به کتب طب قدیم اسالمی . مشخص گردیده و اسامی درختان مذکور استخراج و فیش برداري شدند

ث الزم ارائه شده در هر مورد که نام درخت محل ابهام بوده بح. و کتب مرجع جدید با اسامی علمی گیاهان تطبیق داده شد

گیاهان مذکور دسته بندي و جمع بندي ) اي یوهمجنگلی و (مختلف رویش درختان  هاي یماقلدر نهایت بر اساس . است

  . گردیدند

که در  ( .Tamarix nilotica L) أثل. گردد یمدر اینجا ذکر  ها آنمجید و برخی از  قرآندرختان مهم ذکر شده در نص : نتایج

مد  قرآندر . Tamarix gallica L ي گونهاین درخت که ممکن است . طرفااست مشابه  يا درختچه، شود یمه فارسی گز خواند

یهودیان در ارتباط با یهودا و این درخت داستانواره . شناخته شده است ها آننظر باشد از دیر باز در میان اقوام سامی و باورهاي 

 ( .Salvadora persica L) أراكرا مترادف  خمطدرخت . دانستند یما مقدس مصریان باستان نیز این درخت ر. اند سرودهها 

این درخت همان چوب معروف مسواك است که اعراب از دیرباز با آن . که نوعی درخت صحراروي مشابه انار است اند گرفته

.Punica granatum L) انرمدرخت انار یا . شود یمچوب سواك نیز خوانده . اند برده یمآشنایی داشته و آن را بکار  نیز  ( 

کرم کش و ضد  به عنوانو . سرشار از تانن و آلکالوئیدها است، آن ي یوهمپوست  یژهبه واین درخت و . جداگانه ذکر شده است

از جمله گلو درد و نیز اسهال و  ها زخممناسب قابض براي ترمیم  ي مادهیک  به عنوانوجود تانن آن را . آمیب کاربرد دارد

همان  يا گفتهاست که اگرچه بر سر آن اختالف وجود دارد ولی به  طلحدرخت جالب توجه دیگر . سانتري تبدیل نموده استدی

نیز ذکر شده  ( .Vitis vinifera L) اعناب به صورت عنبدر این میان انگور یا . است ( .Musa paradisiacal L)دخت موز 

خرماي ( رطب به صورتآن  ي یوهمو  لینهو  نخیل، نخلو با اصطالحاتی چون است  اي یژهودرخت خرما داراي جایگاه . است

  . ذکر شده است) تر
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هنوز برخی زوایا در خصوص : که اوالً شود یماز نظر علوم مختلف روشن  قرآنبیشتر متن  هاي یبررسبا : نتیجه گیري

و برداشت روشن از نوع ترمینولوژي بکار  از جمله شناخت درست. جاي کار بیشتري دارد قرآنگیاهشناسی تخصصی از نظر 

ذکر اسامی  ي یوهشبا بررسی بیشتر : ثانیاً. مختلف گیاهان يها بخشگیاهی و نیز  يها گونهبراي توصیف  قرآنرفته در نص 

ی که این کتاب علی رغم اینکه با هدف اصل دهد یمنشان ، مجید قرآندر ) درختان دارویی، در این مورد یژهبه وو (گیاهان 

بطوریکه امروز نیز ، مختلف علمی نبوده يها شاخهولی خالی از ظرایف علمی و پرداختن به ، ارشاد و راهنمایی مذهبی نازل شده

  . مورد استفاده و استناد باشد تواند یمکماکان ، مختلف علمی يها شاخهبا پیشرفت علوم و انشعاب 
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  مجید قرآناز منظر  (Aves et Pisces)اهی مرغ و م اي یهتغذاکولوژیکال و ، بررسی زیست شناختی
  

  معصومه شریفی، شیوا روشن میالنی، جالل شایق، پیمان میکائیلی: نویسندگان

 ستردانشگاه آزاد اسالمی واحد شب، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

بشر همواره از جمله نمودهاي تجلی . مجید همواره نوید بخش آرزوهاي دنیوي و اخروي بشر بوده است قرآنکتاب : مقدمه

 ي نحوهما در این مجال قصد بررسی . قدرت الهی را در توانایی مرغان در پرواز و ماهیان در شنا کردن در دریاها دیده است

از  نماید یم ها یماهمجید بشر را دعوت به نعقل در  قرآنعالوه بر اینکه . ه بشر را داریممجید ب قرآنمعرفی مرغ و ماهی توسط 

دارد که امروز پس از گذشت هزار و پانصد سال همچنان بر تارك موارد سالمت و بهداشتی  ییها رهنموننیز  اي یهتغذنظر 

  . درخشد یمبشري همچون اختري  ي یهتغذ

در  قرآندر متن ، توسط نرم افزار جستجوگر، آنها به توصیف انواع مرغ و ماهی پرداخته شده ی که درقرآناز آیات : روش کار

با اصطالح شناسی  ها آنی قرآنسپس معنی و تأویل دقیق . فرمت نرم افزاري انتخاب گردید و اصطالحات مذکور استخراج شدند

فیش ، بسته به طبقه بندي هریک در بخش مربوطه پس از دسته بندي اصطالحات مذکور. مدرن علوم مربوطه تطبیق داده شد

  . گردند یمبرخی از این اطالعات در بخش نتایج ارائه . برداري و جمع بندي شدند

طیراً أبابیل از جمله اصطالحات مرموز . بارها ذکر شده است) پرنده(مجید به صورت طائر و طیر  قرآنلفظ پرنده در : نتایج

دسته دسته و فوج «از معانی پرندگانی که به صورت  یربه غ. اتفاق و اجماع همگانی وجود نداردی است که هنوز بر سر آن قرآن

که  اند دادهنسبت » آبله«برخی ابابیل را به حاملین  اند کردهمعنی » حمله کننده يها گروهفوج و یا همانند دستجات نظامی در 

، النمل ي مبارکه ي سوره(یگر پرندگان منطق الطیر یا زبان پرندگان د هاي یژگیواز . اند شدهموجب بیماري سپاه ابرهه به آبله 

اکید و صریح به مصرف گوشت پرندگان  ي یهتوصبیض یا تخم مرغ و نیز  اي یهتغذاز نظر . است که ذکر شده است) 16 ي یهآ

به دو پرنده به  Aves ي راستهع از انوا. )21 ي یهآ، الواقعه ي مبارکه ي سوره(مجید آمده است  قرآنحالل گوشت لحم طیرٍ در 

 ي سوره(یا مرغان شکاري » جوارح«کلی  به طورضمنًا . )کالغ(و الغراب ) یا پوپک به سرشانه (هدهد : صراحت اشاره شده است

د مجی قرآندر مورد اصول و تکنیک پرواز پرندگان در . اند شدهنیز نام برده  game birdsیا در اصل ) 4 ي یهآ، مائده ي مبارکه

در مقابل دابه یا جنبنگان بر روي زمین ذکر  پرد یمطیر در آسمان که با دو بال : از جمله. مطالب جالب توجهی ارائه شده است

، 79 ي یهآ، النحل ي مبارکه ي سورهاز نظر خواص آئرودینامیک پرندگان در . )38 ي یهآ، األنعام ي مبارکه ي سوره(شده است 

ظریفی به نیروهاي  ي اشارهما ما یمسکُهنَّ اال اهللا که ، یرَوا الی الطیر مسخَّرات فی جو السمآء ظریفی شده که اََلم ي اشاره

 ي سورهو نیز مقایسه کنید (جو دارد  يها مولکولجلوبرنده و تقابل گرانش زمین در حین پرواز در تماس و اصطکاك با 

 ي واسطهپروازهاي وسیع و پراکندگی زیاد پرنگان در جهان به ، ررسانیامور خب: گذشته ها ینااز . )19 ي یهآ، الملک ي مبارکه

نیز در  ها یماه. و غیره نیز در توازن اکولوژیک به پرندگان نسبت داده شده است، الشه خواري و قاپیدن شکار، بال پروازشان

بسیار قدیمی و سامی  ي واژهو » حوتال«. هم در قالب نهنگ و هم ماهی خوردنی کوچک. اند شدهمجید به کرات نام برده  قرآن
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باقی ) زمانی بندرگاه ماهی گیري(اخیر در اسامی برخی از شهرهاي عراق از جمله نینوا  ي کلمه. ماهی هستند یبه معن» نون«

آمده و بی ارتباط با حیات و زندگی نیست چرا که اقوام قدیم ) ها یماه( تان یححوت در حالت جمع به صورت . مانده است

در مورد مصرف گوشت پرندگان حالل ، مجید قرآندر نص . همین موجودات آبزي بوده است ارتزاقشانی یکی از منابع سام

آورده شده و یا در مورد آبزیان از تعبیر زیباي ) 21 ي یهآ، الواقعه ي مبارکه ي سوره(گوشت که با تأکید به صورت لحم طیرٍ 

  . ستفاده شده استبراي ماهی ا) غذاهاي دریایی(لحماً طریاً 

یک کتاب آسمانی براي قدمت بشریت  هاي یتمحدودمجید با توجه به  قرآنوسیع دانشی که  ي دامنهتنوع و : نتیجه گیري

مقاله در مورد یک  درماین کتاب به اغلب موارد علمی پرداخت نموده و همانطور که . وصف ناپذیر است، ارائه نموده است، دارد

طبقه ، از جانورشناسی. از چندین بعد مورد بررسی جامع قرار گرقته است ها یماهپرندگان و ، دیدمبحث تخصصی مالحظه گر

یسندگان این مقاله معتقدند که ون. شود یمرا شامل ...تغذیه و، )آئرودینامیک یا هیدرودینامیک(فیزیک پرواز یا شنا ، بندي

  . بایستی در این خصوص انجام گیرد تري یب يها پژوهش
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  بهداشتی وضو نکات ات واثر
  

  لیال مالزاده- شمسی میري غفارزاده- دکتر حسین نازآور-رویا محمدزاده: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس
  
  

از آداب و ، و مس ناحیه جلوي سر و روي پاها ها با آب به معنی شستن صورت و دست تآبدس یا نماز دست یا وضو: مقدمه

. واجب است قرآن و مس نمودن خط کعبه طواف وضو گرفتن همچنین پیش از. است نماز و از مقدمات اسالم عبادات دین

، مائده در آیه ششم سوره. دانند می مستحب و نیز وضو گرفتن پیش از خواب را، وضو گرفتن پیش از رفتن به مسجد، مسلمانان

 : است چنین آمده تیمم ی وضو وقرآنحکم 

سر را ، هایتان را تا آرنج بشویید بشویید و دست چون خواهید براي نماز برخیزید چهره خود را، اي کسانی که ایمان آوردید"

یا یکی از ، هستید د و اگر بیمارید یا در سفرپاکیزه شوی، برآمدگی آن مسح کنید و اگر جنب هستید مسح کنید و پاها را نیز تا

نگاه به خاك پاك و پاکیزه تیمم کنید و به آن خاك ٱ، آب نیابید و، اید شما را قضاي حاجتی روي داد و یا با زنان درآمیخته

زه گرداند و خواهد که شما را پاکی می خدا، خواهد گونه سختی براي شما نمی ها را مسح کنید؛ خدا در دین هیچ دست صورت و

  )1("را سپاس گویید باشد که او، نعمتش را برشما تمام کند

 ما. . ...وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق وامسحوا برؤسکم و أرجلکم إلی الکعبین یا أیهاالّذین آمنوا إذا قمتم إلی الصالة فاغسلوا "

  " تشکرون میرید اهللا لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمۀ علیک

و سر و پاهاي خود را تا ، تا آرنج بشویید خود را يها دستصورت و ، چون به نماز برخاستید! دیا آوردهکسانیکه ایمان  اي

کند و نعمتش را  شما را پاك خواهد یمبلکه ، براي شما دشواري و رنج قرار دهد خواهد ینمخدا ......برآمدگی روي پا مسح کنید

  )2(. اشد که شما شکرگزار او باشیدب، بر شما کامل سازد

و در بعد دوم  ابدی یمدر بعد عبادي آن انسان به خداوند متعال تقرب . باشد یمدر دین مبین اسالم عبادت داراي دو بعد : بحث

شتی وضو ارتباط تنگاتنگی با نکات بهدا. باشد یمکه وضو یکی از آن موارد  گردد یم امند بهرهاز اثرات اجتماعی وشخصی آن 

. است باز آن متمرکز يها قسمتاول بر نظافت و شستشوي بدن به ویژه  ي درجهپوست در  بهداشت. رایج در علوم پزشکی دارد

روزانه حداقل هر فرد  شود یمطوري که الزم  به باشد یمغدد عرق و چربی  يها سوراخنظافت مستمر پوست براي باز ماندن 

  )3(خود را بشوید دوبار دست

مسري من جمله انواع انفوالنزاهاي شایع پیش گیري  يها يماریببا عث میشودکه از انتقال  ها دستشتشوي مرتب ثابت شده 

مقاله که دالیل ان در  باشند یمدرگیر عمل وضو ) کار کردي(با توجه به این نکته حال اگر دقت نماییم تمام اعضاي فعلی. شود

منتشر شده  1377مجله بشارت در سال  7کتر سید علی مرعشی در شماره د نوشته» ی وضو و ساختمان مغزقرآنحکم «زیباي 

داراي صورت و ، آدمک حسی. هاي آدمک حسی شبیه به یک انسان واقعی نیست که تناسب اندام: در این مقاله آمده است. است

ن کف پاي آدمک نیز همچنی. ها و ساق پاهاي آن بسیار کوچک هستند ران، در حالی که تنه، هایی بسیار بزرگ است دست
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به همین جهت است که حساسیت دست و . حساسیت بیشتري دارند، هستند تر بزرگاعضایی که ، در آدمک حسی. بزرگ است

تر است و این اعضا گرچه نسبت به کل  هاي حسی فراوان در صورت و دست تعداد گیرنده. بیش از پا و تنه است، صورت انسان

باشد و تصویر  ها باالتر می لذا دقت حسی این بخش. کنند عصبی زیادي به قشر مغز مخابره می يها امیپبدن کوچک هستند؛ اما 

 . در آدمک حسی بزرگ است ها آن

یابیم که اعضا بزرگ آدمک حسی تقریبًا همان اعضایی هستند  به راحتی درمی، به نقشه دقیق آدمک حسی توجه کنیم، اگر ما

این تطابق عجیب که مدتی ) از مچ تا انگشتان(و پاها  ها دست، وند و عبارتند از صورتش مرطوب می، که در هنگام وضو گرفتن

به نظرم آمد؛ اینجانب را به حیرت عمیقی فرو » فیزیولوژي سیستم عصبی و غدد درون ریز«قبل در اثنا تألیف کتاب درسی 

  . برده است

، در نور و فیزیولوژي، ق یک واقعیت اثبات شدهسؤال آن است که چه ارتباطی بین وضو و آدمک حسی وجود دارد؟ طب

مثال بارز این واقعیت (نمایند  برند و گیجی و خواب آلودگی را زایل می میزان هوشیاري انسان را باالتر می، تحریکات حسی

هوشیاري اثر ، حسی بیشتري به مغز ارسال شود هاي یامپهرچه . )با تکان دادن یا صدا زدن است، بیدار کردن شخص خوابیده

هوشیاري ، تحریک شود) از آدمک حسی يتر بزرگبخش (هرقدر سطح بیشتري از قشر حسی ، بنابراین. بیشتر است، کنندگی

  . شود بیشتري بدست آمده و قدرت تمرکز و توجه بیشتر می

جلوي سرو ، ها کف دست، ساعدها، صورت، داخل دهان، روشن است که وقتی در جریان وضو، با توجه به نقشه آدمک حسی

در ، رسد شود و هوشیاري به سطح باالیی می تحریک می، قسمت اعظم قشر حسی، تحریک شوند، روي پاهاي آدمک حسی

 5یعنی (اگر شخص به عوض وضو گرفتن تمامی بدن خود . از سطح بدن مرطوب شده است ٪20حدود ، حالی که فقط چیزي

اگر برنامه وضو به گونه ، شد؛ به عبارت دیگر افزوده نمی، اشی از وضوچیز زیادي بر تحریک ن، شست را می) برابر مساحت وضو

، از سطح بدن ٪2با مرطوب کردن ، پس وضو. آمد چنین اثري بدست نمی، شدند فعلی نبود ومناطق دیگري از بدن شسته می

  )4(دهد و این موضوع واقعاً یک معجزه است تقریباً کارمرطوب کردن تمام بدن را انجام می

  : از دیگر ابعاد بهداشتی وضو به نکات ذیل اشاره نمود توان یمنار این مطالب در ک

باعث طهارت و نورانیت باطن انسان شده  وضو کهتجربه نشان داده و ازنظر علمی نیز به اثبات رسیده : بهداشت روانی .1

چون با قصد قربت و ، نويگردد و از نظر مع سبب نشاط وشادابی روح می که کند میو حالتی معنوي درانسان ایجاد 

از فرق تا قدم در راه اطاعت  که ازآن این است کناییشود اثر تربیتی دارد؛ مخصوصاً چون مفهوم  خدا انجام می براي

تماس آب با  دیدکهدرقسمت هاي بعد خواهیم ، همچنین. ومعنوي است مؤید این فلسفه اخالقی، دارند توگام بر می

 . دارد وپاراسمپاتیک سمپاتیکاعصاب  خاصی درتعادل پوست بدن اثر

ویا الاقل  آن هم پنج بار، ها شستن صورت و دست چراکه  روشن است؛ وضوکامالًفایده ، نظر ازاین: بهداشت جسمی. 

شرط  کهبرسر و پشت پاها  کردنمسح ، همچنین، اي در نظافت بدن دارد سه بار در شبانه روز اثرات قابل مالحظه

 درذیل به طور مختصر به که، شود نگه داشتن این اعضاء می پاکیزهسبب ، است ا یا پوست تنآن رسیدن آب به موه

 . پردازیم بیان این فواید می
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 گیرندکه میهوا نیز قرار  اکسیژنها ضمن تماس با آب در معرض  اندام در وضو، مینیب یم موکهبهداشت پوست و  -

فرمان به وضو داده و نماز را با وضو شروع  خداوند: )ع(امام رضا دهوازي گرد بی هاي میکروبتواند مانع رشد  می این

ها  پلیدي و مطیع اوامر او و پاكطاهر و ، ایستادن در پیشگاه خدا و مناجات با او بنده به هنگام کهاست تا این  کرده

اي قیام در پیشگاه خدا و قلب را بر برد یمبین  را از کسالتوضو آثار خواب و  کهباشد؛ افزون بر این  پاكو نجاسات 

  . )7(بخشد نور و صفا می

 پاکیزگیسمبلی از ، عبادي اسالم این دستور کهیابیم  در می کنیموضو را بررسی ، اگرازدیدگاه بهداشت پوست، واقعًا

 طورکههمان . عاملی درنظم دهی به بهداشت شخصی افراد است باشد و به عنوان جسم وجان از فرق تا قدم می

پوست نواحی چین ، قارچی يها يماریب؛ مثالً برخی شود یمتظاهراتشان از پوست شروع  ها يماریب رخیدانیم ب می

با مسح صحیح حد فاصل انگشتان  که کنند میدرگیر  زیر بغل و ال به الي انگشتان را، ران کشالهداربدن مثل 

انسان  تواند توجه ترتیب مسح سر نیز مییا پیشرفت بیماري پیشگیري نمود و به همین  توان به نوعی از ایجاد و می

 . ها آگاه سازد آن ها جلب نماید و انسان را براي رفع را به ضایعات دیگر خصوصاً عفونت

اوقات شبانه روز در زیر پوشش  اکثر کهاعضایی هستند  از، برخالف دست و صورت) درخانم ها(پاها و سرانسان 

داشته شدن  حال وجوب مسح سر وپا فرصتی است براي بر، ها دارند ه آنب کمیافراد توجه  پنهان هستند ومعموالً

، ها و تعریق قرارگرفته و عالوه بر زدودن آلودگی و بهداشتی پاکیزهها در معرض تماس با آب  تا این قسمت ها پوشش

 )5(. ارمغان آورد نوعی شادابی ولطافت را به

  : که رسد یم به نظربا توجه به مطالب یاد شده : نتیجه گیري

  . گردد یموضو موجب ارتقاء بهداشت شخص و پاکیزگی او ) الف

  . باشد یمسرزنده بودن و شادابی یکی دیگر از اثرات وضو ) ب

هرفرد و در نتیجه اثرات شناخته شده آن تحولی عظیم در زندگی ، در کنار هزاران اثر مثبت شناخته نشده وضو) ج

  . کند یمجامعه ایجاد 
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از منظر  (Reptilia et Carnivora)خزندگان و گوشتخواران  اي یهتغذاکولوژیکال و ، شناختیبررسی زیست 

  مجید قرآن
  

 حسن لطیفی، معصومه شریفی، جالل شایق، پیمان میکائیلی: نویسندگان

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر، زشکی ارومیهدانشگاه علوم پ: آدرس

  

مسلماً گوشتخواران و خزندگان هر یک به . مجید همواره توجه آدمی به مظاهر قدرت الهی جلب نموده است قرآن: مقدمه

در معرفی این موجودات از جذابیت  قرآننگرش خاص . نحوي از عجایت خلقت و مظهر تجلی قدرت وي در روي زمین هستند

  . یما پرداختهدر حد بضاعت خود ، توصیف يها ظرافتکه ما در این مجال به برخی از این ، ی برخوردار استخاص

مجید آیات مربوط به گوشتخواران و خزندگان جداسازي شده و پس از جمع  قرآنبا فرمت نرم افزاري متن آسمانی : روش کار

تطبیق داده شده  ها آنی با جانورشناسی و اصول نامگذاري قرآنامی پس از جمع بندي اس. الزم تهیه شد هاي یشف ها دادهآوري 

  . . نتایج حاصل به شرح ذیل ارائه گردید ي خالصهمجید مورد بررسی قرارگرفته و  قرآنو اصطالحات مذکور مطرح شده در 

اشاره  Felidaeه سانان و گرب Canidaeسگ سانان  ي خانوادهبه دو  Carnivoraگوشتخواران  ي راستهمجید از  قرآن: نتایج

و از میان اسامی متعددي که براي این حیوان در میان اعراب رایج ، Panthera leoاز گربه سانان با اشاره به شیر . نموده است

) سگ(الکلب : این خانواده مورد توجه بسیار بوده است ي سردستهاز سگ سانان . برد یمنام ) شیر درنده(بوده از لفظ قَسوره 

Canis canis  ینکلببه عنوان) سگان شکاري(از اصطالح جوارح . اند شدهنیز ذکر ) سگ داران و شکارآموزان به سگان(و نیز م 

game animals له  ها سگ هاي یژگیواز جمله . بارز این کاربرد است يها نمونهسگ اصهاب کهف از جمله . استفاده شده است

، نداشتن غدد عرق همانند سایر پستانداران یلبه دل ها سگمکانیسمی است که  pantingله له زدن یا . است ها آنله زدن 

از این ) هیپرترمی خارجی(یا دماي باالي محیط ) هیپرترمی داخلی(پرکاري  یلبه دلمجبورند که موقع افزایش دماي بدن چه 

روشنی به این نکته اشاره کرده که چه سگ  مجید به قرآن. مکانیسم استفاده نمایند تا دماي بدنشان را کاسته و تنظیم نمایند

زبان (مقایسه کنید با لهث و لهاث که مفسرین به . دهد یمرا رها کنی و چه دنبال کنی در هر دو حالت این مکانیسم را انجام 

) گرگ( الذئب: دیگر مورد توجه بوده است يا اسطورهدر بین سگ سانان حیوان . اند نمودهتعبیر ) بیرون کردن سگ از تشنگی

Canis lupus . رِم  قرآن، شوند یماین حیوانات  ي طعمهاز جانورانی کهدر اینجا ما . اشاره نموده است) موش دشتی(مجید به الع

از . )بوزینگان(قرده : بارها ذکر نام شده است قرآنکه در  نماییم یماست نیز اشاره  Primates ها ینخستبه بوزینه که البته از 

که انواع آن از نظر جثه به  باشد یم) مار(لفظ کلی مار حیه . مجید بوده است قرآنمورد توجه  ها آنو انواع خزندگان مارها 

ثُعبان از کلمات بسیار باستانی سامی است که قدمت آن به زمان . ذکر شده است) مار بزرگ(و ثُعبان ) مار خُرد(صورت الجان 

  . اکدها بازمی گردد

براي مثال در این مقاله با . مجید همواره با منطق جالب توجهی انجام گرفته است قرآندر متن  ها هیدپدانتخاب : نتیجه گیري

 ي راستهاز هر ، در متن کتاب آسمانی ما. این مورد مشهود است، مجید قرآنموضوع بررسی اسامی خزندگان و گوشتخواران در 
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مثالً ذکر نام مار در کنار اژدها . ز باورهاي آدمی نام برده شده استبارز و تاثیر گذار در زندگی جاري و نی يها خانوادهجانوري 

و سگ سانان شاهدي  - گربه ي خانوادهاز دو ) درنده(و یا ذکر گرگ و شیر . است ها مثالیکی از این ) یا مار بزرگ و ترسناك(

 تر یقدقو از جمله بررسی  ها ینهزم آنچه پس از این پژوهش محرز شد این است که هنوز در بسیاري از. دیگر بر این نظر است

هنوز جاي بسیار براي ، قرآنمختلف دانش بیولوژي نوین در پرتوي آیات چون در ناسفته ي  هاي یدگاهدطبقات جانوري از 

 در این مسیر با تحلیل جزء به جزء و تفصیلی موارد کنیم یملذا براي پژوهشگران جوان و دیگر عالقمند پیشنهاد . پژوهش دارد

  . مجید در این حیطه تحقیقات بیشتري انجام دهند قرآنذکر شده در 
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عرق فعال انسان و طراحی و ساخت قطره چشمی ترکیب در  "پولین جوالدین "کشف ماده شیمیایی 

  مجید در سوره مبارکه یوسف قرآنبراي درمان آب مروارید مصداق بارز اعجاز علمی 
  

  دکتر علی عیسی زادگان، سیامک شیخی دکتر: گاننویسند

  دانشگاه ارومیه، پزشکی ارومیه گاه علومدانش: آدرس

  

هنگام تالوت  "دکتر عبدالباسط محمد سید  "یک محقق مرکز ملی تحقیقات وزارت پژوهش علمی و فن آوري مصر به نام

که منتهی به ) ع(و سرنوشت حضرت یعقوب ) ع(توطئه برادران حضرت یوسف  آیات سوره مبارکه یوسف در خصوص ماجراي

خداوند سبحان چگونه به واسطه پیراهن  "و اینکه نهایتا، نابینایی چشمان آن حضرت به علت ابتالء به آب مروارید گردید

صري را به تدبر در نکات کلیدي این محقق م، را فراهم نمود) ع(شرایط شفا و التیام نابینایی حضرت یعقوب ) ع(حضرت یوسف 

با وحی ) ع(حاوي چه عنصري بوده است که حضرت یوسف ) ع(سوره مبارکه یوسف هدایت نمود که پیراهن حضرت یوسف 

که در نهایت موجبات شفاي بیماري آب مروارید حضرت ، )یوسف 93( پروردگار حکیم آن را توسط برادرانش به پدرش فرستاد 

که توسط  يا معجزهبه عنوان ) ع(دکتر عبدالباسط محمد با ایمان بر اینکه داستان حضرت یوسف . مودرا فراهم ن) ع(یعقوب 

که از طریق پژوهش ممکن  باشد یمداراي عنصر مادي و زیربناي علمی نیز  "احتماال، پیوسته است به وقوعخداوند سبحان 

این نکته سبب شناختی معطوف بود که چه عامل یا  تدبر و مداقه و موشکافی این محقق مصري بر. است آن را کشف نمود

بر . وجود داشته باشد که موجبات شفاي چشمان پدرش را فراهم نموده است توانست یم) ع(متغیري در پیراهن حضرت یوسف 

) ع(تامل و تفکر و تدبر در این آیات متوجه گردید که پیراهن حضرت یوسف  ها مدتاین اساس دکتر عبدالباسط محمد پس از 

لیکن ، از این رو وي مبادرت به آنالیز عناصر تشکیل دهنده عرق انسان نمود، حاوي عرق بدن آن حضرت باشد توانسته یم

تاثیر گذار باشد؟ در  تواند یماین سئوال براي نامبرده مطرح گردید که آیا تمام عناصر و مواد تشکیل دهنده عرق فعال  "متعاقبا

از عرق چشم  "پولین جوالدین "تحقیق دکتر عبدالباسط محمد موفق به کشف ترکیبی به نام  مطالعه و ها مدتنهایت پس از 

، از موارد% 90بیمار داوطلب آزمایش نمود که در نهایت موفق گردید در بیش از  250انسان گردید و این ترکیب را بر روي 

نتایج پژوهش ، بیماران بینایی خود را بازیافتند بیماري آب مروارید و سفیدي چشم بیماران را تحت مداوا قرار دهد و این

هفته موجب از بین رفتن آب مروارید  2بار در روز و به مدت  2تجربی این پژوهشگر مسلمان نشان داد که استفاده از این قطره 

مبسوطی مورد  رتبه صودر این مقاله  قرآناین محقق مصري به عنوان اعجاز علمی  هاي یافته. گردد یمچشم و بهبودي بینایی 

  . بحث قرار گرفته است
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  و علوم پزشکی قرآنجایگاه زیتون در 
  

 نجفی فرید - *کاوه هومن: نویسندگان

  یقرآنپژوهی و دفتر مطالعات  قرآنکانون  –دانشگاه علوم پزشکی ارومیه : آدرس

  

 قرآندر . انشمندان علوم مختلف در کشف حقایق علمی جهان هستی بوده استکریم تاکنون همواره منبع الهام بخش د قرآن

آمده است و یکبار هم در سوره مومنون  قرآنکه شش بار در  باشد یمزیتون  ها آنزیادي اشاره شده است یکی از  هاي یوهمبه 

در . یاد شده است، شود یمیافت  "صنعا"به طور غیر مستقیم از آن به عنوان درختی که داراي روغن است و در کوه  20آیه 

به دلیل اهمیت شناخت . انجیر آمده است، انگور، انار، نظیر خرما ها یوهمزیتون دو بار به صورت تنها و دوبار همراه با سایر ، قرآن

علوم  و قرآنخواص دارویی وافر زیتون در طب نوین و ارزش غذایی این میوه مطالعه حاضر با هدف بررسی جایگاه زیتون در 

  . پزشکی به صورت مرور نظامند صورت گرفته است

جدید در مورد  هاي یافتهی در خصوص زیتون و قرآننتایج مطالعه حاضر نشان داد که با توجه به اشارات : بحث و نتیجه گیري

رفع ، خشک يها سرفهرفع ، نرم کنندگی، خاصیت کرم کشی: خواص دارویی و کاربردهاي فراوان زیتون در علم پزشکی نظیر

خاصیت تب بري و درمان کنندگی ماالریا و ، برطرف کردن خراش و ترك پوست، رفع خشکی لثه، خارش گزیدگی حشرات

بنابراین مستلزم توجه بیشتر و تحقیقات جدي در زمینه شناخت هر چه بیشتر خواص . قلبی و عروقی هاي یماريبکاهش 

  . مختلف دارویی و تغذیه است يها فرآوردهي ساخت وترکیبات سازنده زیتون و یافتن متدهاي جدید برا

  زیتون – پزشکیعلم  -قرآن: ها واژه یدکل
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  انار و تاثیر آن در سالمتی بدن
  

، زکیه احمدي دویران، مهناز حاجی محمدیان، حمیده کریمی، شمسی میري غفارزاده، *حسن نظري: نویسندگان

  عباس دوالنی

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

و روایات فراوانی درباره آن از همچنین احادیث . کریم چندین بار نام آن ذکر شده است قرآناست که در  هایی یوهمانار یکی از 

  . نقل شده است) ع(و ائمه ) ص(پیامبر 

آب انار و پوست آن خواص ، براي نمونه. دهند یمنسبت  میوه انارمختلف  يها بخشخواص مفید زیادي را به تحقیقات علمی 

همچنین نتایج تحقیقات . ان موثرندبالقوه آنتی اکسیدانی دارند و با داشتن اثرات ضد سرطانی در پیشگیري و درمان انواع سرط

انجام شده بر روي موش اثرات قابل توجه عصاره انار را در جلوگیري از پیشرفت تومورهاي پوست و مهار رشد تومور پروستات 

 اندتو یماحتماالً ، بنابراین به عقیده دانشمندان آب انار به دلیل داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی. نشان داده است

  . در انسان نقش پیشگیري از سرطان پروستات داشته باشد

از شیگال است  ییها گونهمولد اسهال از جمله  هاي يباکترهمچنین نتایج یک پژوهش نشان داد که عصاره انار قادر به مقابله با 

   .گردد یمدر درمان اسهال توصیه ، و بنابراین به دلیل داشتن خاصیت ضد باکتریایی و فواید آن

موثر  ها دنداندندانی دارد که در سالمت  يها پالكایجاد کننده  هاي يباکترهمچنین عصاره انار اثر ضد باکتریایی در مقابل 

در برطرف کردن عوارض یائسگی موثر  توانند یمدر عین حال آب انار و پوست آن خواص ضعیف استروژنی دارند که . است

و از میوه  يداروسازو همچنین  یدباغاز پوست درخت انار در . دارد یفراواند استفاده مور، مختلف درخت انار يها قسمت. باشند

، انار از قبیل گل يها قسمتاز سایر . شود یمو نیز رب انار استفاده  ها نوشابهتهیه  يبراواز آب انار  يخورمصرف تازه  يبراآن 

  . شود یماستفاده  یصنعتو  یداروئمصارف  يبراریشه و پوست میوه نیز ، جوان يها شاخهپوست ، برگ

  

  قرآن، خواص داروئی، انار: ها واژهکلید 
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  در عصر اضطراب قرآنراهکارهاي 
  

  ** عباس قدس، مجتبی دیزانیها: نویسندگان

  دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین :آدرس

  

  . استبهداشت روانکریم ازآن سخن گفته مساله  قرآنمسائلی که  ینتر مهمیکی از : اهداف

با توجه به اینکه امکان ابتال به . اند نام نهادهبیماري تمدن جدید و فشار روانی را عصراضطراب روان شناسان عصر حاضر را 

 پیدااي  ر افراد جامعه اهمیت ویژهپس راهکارهاي مقابله با فشار روانی د، هاي روانی براي همه افراد جامعه وجود دارد ناراحتی

هاي چشمگیري داشته ولی پیداست هرگز نتوانسته است جلوي گسترش فزاینده  گرچه علم روان شناسی پیشرفت. است کرده

   . فشار روانی را بگیرد

بهداشت ، مل آنی و احادیث نبوي وعلوي در مورد فشار روانی وعواقرآنهاي  در این پژوهش به واکاوي آموزه: ها روشمواد و 

  . پردازیم هاي میدانی صورت گرفته در ایران می تعدادي از پژوهشمرور ونیز به قرآن یشفابخشروان و 

چرا براي و  است دراختیار ما قرار داده چه راهکارهایی رابراي تامین بهداشت روانی قرآنیابیم که  در این پژوهش می: ها یافته

 ؟نی تمسک جوییمبهداشت روان باید به این کتاب آسما

  . حل براي تامین بهداشت روانی است بهترین راه قرآنالگو گرفتن از آیات -1: گیري نتیجه

  . است آرامش روانو ییعوامل اساسی خود شکوفا از...ونماز ، توکل به خدان اسالم مانند ارزش ید هاي ارزشاتصاف به -2

  . گردد حضرت حق است که سالمت روانی حاصل می در سایه توجه به ساحت عظمت الهی و اقبال دل به سوي -3

  

  فشار روانی، بهداشت روان، عصر اضطراب، قرآن: وازه ها کلید
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  پزشک مسلمان در آیینه اسالم هاي یژگیو
  

  نازآفرین قاسم زاده، عارفه بیگلري، * سید جلیل موسوي: نویسندگان

  مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

در . کند یمپزشک و پزشکی را یک موقعیت و مسئولیت خطیر الهی قلمداد ، اسالم بیماري را یک پدیده طبیعی دانسته: مقدمه

سالمت روحی و  توانند یمنها کسانی که بلند همت و با خرد و دانش هستند واقع طبابت نوعی بندگی و عبادت است و ت

ضروري است پزشکان و جامعه پزشکی رنگ خدایی به خود گرفته تا شایستگی . جسمی را براي افراد بشر به ارمغان آورند

بر و خاندان نبوت و امامت که متصل داشته باشند و این مهم با الگو گرفتن از پیام، عنوان طبیب را که نامی از اسماء الهی است

فلذا این مطالعه با هدف دستیابی به  یابد یمو نصب العین قرار دادن تعالیم و دستورات ایشان تحقق  باشند یمبه طبیب مطلق 

  . بایسته پزشکان از منظر اسالم انجام شده است تا راهنمایی کاربردي براي پزشکان مسلمان ارائه کند هاي یژگیو

احادیث و رفتار ، قرآنشده که با استفاده از آیات  و تحلیل محتوا انجام يا کتابخانهاین مطالعه مروري به روش : رروش کا

 ,noormags ,SID, INLM, Iranmedex Google,بزرگان حوزه پزشکی و جستجو در منابع معتبر اینترنتی از قبیل 

شایسته پزشکان  هاي یژگیوالب دسته بندي موضوعی شده و سپس مط، شده پزشکان مسلمان در اسالم استخراج هاي یژگیو

  . هاي اصلی بیان شده است اتم مجموعهبه صورت زیر 

هاي  اتم مجموعهبه عنوان زیر  ویژگی60بیش از  که بدست آمد در پنج محور اصلی پزشک در آیینه اسالم هاي یژگیو :ها یافته

  : باشند یم اصلی عنوان شده است که تعدادي ازآنها به شرح ذیل

اعتماد ، بردباري و شکیبایی، پرهیز از عصبانیت، انعطاف پذیري، نرم خویی، آرامش، متانت، استواري: شخصیتی هاي یژگیو -1

  . ...انصاف مداري و، به نفس

  . ...اوپرهیز از گزافه گویی و دروغ و ناسز، سنجیده و گزیده گویی، اعتدال در گفتار، حقیقت گو یی: گفتاري هاي یژگیو -2

  . ...مهربانی و، دلسوزي، پاکدامنی، امانت داري، رازداري: رفتاري هاي یژگیو -3

  ...مسئولیت پذیري و، انگیزه الهی، تقوا: دینی هاي یژگیو -4

  . ...نوآوري و، کارایی، مهارت ورزي، دانش اندوزي: علمی هاي یژگیو -5

  ). له ارائه شده استبا ذکر منابع معتبر در اصل مقا، ویژگی 60تمامی این (

اوست که خواص درمانی را در داروها قرار ، درمان قرار داده است ها دهطبیب مطلق خداست و براي هر بیماري : نتیجه گیري

را به انسان عطاء فرموده و پزشک را تجلی گاه نام طبیب خود  ها آنداده و استعداد شناخت دردها و داروها و چگونگی درمان 

 هایی یژگیو قرآنتوصیف کرده و "بطبه  به دوارطبیب *پیامبر رحمت را با بیان) ع(همانگونه که حضرت علی. تقرار داده اس

براي پیامبر بیان کرده است بنابراین باید ...نهی از عجله و، استقامت، صبر، توکل، اسوه حسنه، رئوف و رحیم، ازجمله خلق عظیم
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رفتاري و علمی به ایشان و بزرگان دین اقتدا کنند تا طبابت در نظام ، گفتاري، دینی، شخصیتی هاي ینهزمپزشکان مسلمان در 

  . گذشته باشکوه خود را باز یابد، اسالمی

  اخالق، صفات، ویژگی، تعالیم اسالم، پزشک: ها یدواژهکل
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  و روایات قرآنو خاصیت ضد میکروبی آن از دیدگاه  نگاهی به عسل
  

  شبنم علی اکبرزاده - کاوه هومن -*فرشید احمدي اصل -زهرا عابدینی: نویسندگان

  پژوهی قرآنکانون ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

   

داروهاي جدید براي درمان این بشر همواره به فکر ساخت ، و امراض گوناگون ها یماريببا توجه به افزایش : مقدمه

آمده ) قرآن(سال پیش در کتاب شفابخش الهی  1400، اند یافتهبسیاري از نتایجی که دانشمندان بدان دست . هاست یماريب

یکی از غذاهاي با ارزشی . کشف شده است، را حالل یا حرام کرده ها آناست و رازهاي بسیاري از غذاهایی که خداوند متعال 

لذا در این مقاله سعی بر آن شده تا قسمتی از فواید طبی این ماده . عسل است، شدیدا به آن تاکید نموده قرآندر  که خداوند

  . ی و روایات بیان کنیمقرآنارزشمند را با تکیهبرمستندات 

مقاالت و با ، نتیمنابع اینتر، ی و علمیقرآنمطالعه حاضر یک مطالعه پژوهشی است که با بهره گیري از مطالعهکتب : روش کار

  . بهره گیري از نرم افزار جامع التفاسیر گرد آوري شده است

پروردگارت را فرمانبردارانه  يها راهبخور و  ها یوهم ي همهپس از "، "...ثم کلی من الثمرات فاسلکی سبل ربک"آیه : ها یافته

به تفصیل به توضیح خواص این  توان یمین آیه توجه ویزه اي به خواص عسل داشته که با رجوع به تفاسیر علمی ا "...بپوي

دانشمندان براي . در تفسیر آسان عسل به عنوان یک ماده فوق العاده شفابخش معرفی شده است. ماده غذایی ارزشمند پرداخت

گیري عسل از ایجاد عفونت در معده و روده جلو. که هم جنبه درمانی دارد هم جنبه پیشگیري و نیروبخشی اند برشمردهعسل 

عسل در درمان زخم معده و اثناعشر . براي مبتالیان به اسهال حاد مفید است اش یکشو به خاطر خاصیت میکروب  نماید یم

مفید جهت رفع سرفه به واسطه  يا ماده به عنوانهمچنین در آیات و تفاسیر آن از عسل . عامل موثري شمرده شده است

نقل شده است ) ع(و امام صادق) ع(همچنین در روایات متعددي از امام علی .داشتن خاصیت ضد میکروبی آن بیان شده است

  . کنند ینممردم به چیزي مانند عسل استشفا  "العسل به مثلما استشفی الناس ": که

 هاي یافتهباید گفت که . "؟شود یمآیا عسل هم فاسد  "که کند یمبا مطالعه انجام گرفته این پرسش به ذهن خطور : بحث

بلکه از غذاهایی است که همیشه تازه و زنده بدست ما  شود ینمکه عالوه بر اینکه عسل هرگز فاسد  اند کردهثابت  امروزي

 دانند یمعلت این موضوع را دانشمندان وجود پتاسیم . دهد ینمموجود در خود را هرگز از دست  هاي یتامینوو حتی  رسد یم

عالوه بر آن عسل داراي مقادیر فراوانی از مواد ضدعفونی . شود یمد میکروبها که در آن به طور فراوان وجود دارد و مانع رش

این نتایج حاصل . که هم خاصیت جلوگیري از رشد میکروب دارد و هم میکروب کش است باشد یماسید فورمیک  مانند کننده

  . دهد یمعظمت و عمق این کتاب و معجزه کهن  شده در این پژوهش گواه از

  

  قرآن -خاصیت ضد عفونی -عسل: اه واژهکلید 
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  کریم در مورد رعایت بهداشت محیط قرآنبررسی نقش ارزنده 
  

  *شهرام صادقی، دکتر حمزه علی جمالی: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین: آدرس

  

بهداشت  رعایت همانطوري که. سالم معنوي است محیط مت جامعه وجودیکی از مولفه هاي تاثیر گذار در سال: زمینه و هدف

آسیب هاي ناشی از  تامین فضاي سالم و محیط مناسب نیز مقدم بر جبران خسارت، و پیشگیري مقدم بر درمان و معالجه است

 باشد یممتی در تمامی علوم بهداشتی و سال يها آموزهبه عنوان کتاب راهنماي مسلمین داراي بهترین  قرآن. باشد یممحیط به 

ی مرتبط با بهداشت قرآنو استخراج آیات شناسایی هدف از ارائه این مقاله  لذا. که سالمت محیط نیز از این امر مستثنی نیست

گام بهداشت محیطی  يها جنبهدر ارتباط با  قرآنبیشتر رموز علمی در جهت شناخت ، که در انتها امید است باشد یممحیط 

  . باشد ها انسانزیستن ما  ي سالمچراغ هدایتی براداشته و مثبتی بر

کریم آیات مرتبط با بهداشت محیط را استخراج کرده و به بیان اصول و قواعد  قرآناین مقاله با مرور و بررسی : ها روشمواد و 

  . پردازد یممسکن ، د غذاییموا، بهداشت آب: به مسایل مختلف بهداشتی مانند در باب بهداشت محیط قرآنبهداشتی موجود در 

سوره  8و7به طوري که در آیات . کریم به وجود نظم در طبیعت اشاره نموده است قرآنخداوند متعال در آیاتی از : نتایج

آب درآموزه هاي . در استفاده از مواهب طبیعی هشدار داده تا رعایت نظم و اعتدال را یاد آوري نماید انسان را به تجاوز الرحمن

 با بار 63 کریم قرآن در که است محیطی بهداشت جوانب جمله از و. ی مایه حیات همه موجودات جاندار در زمین استقرآن

 شده تأکید اسراف عدم و جویی صرفه، آب بهداشت زمینه در نکاتی به موارد از دربعضی که است شده تکرار مختلفی مفاهیم

آب مایه . میا دادهشی حی؛ ما هر چیز زنده را از آب قرار  کلا من الماء جعلنو :فرماید به صراحت می کهاز این روست . است

ها و زمین ما  بعد از خلقت آسمان: فرماید خداوند می، کریم قرآنآیه از  33در . باشد نیز می برکتمایه  کهچنان . آسمانی است

. داند امی گیاهان و حیوانات و مایه هستی میتم آب رافرو فرستادیم تا زمین مرده را زنده نماید و آب را مایه حیات و منشا

محمد  اش یگرامپیامبر  لهیبه وسدستوراتی فرموده و  ها انسانجسم  سالمتو  زیستن مجید براي بهتر قرآنخداوند کریم در 

 قرآن .هآیه در ارتباط با تغذیه اشاره شد 40کریم به حدود قرآنکه در  يا گونهبه بشریت ارزانی شده است به ) ص(مصطفی 

  : دیفرما یمسوره عبس چنین  24در آیه کریم 

مباح و قابل ، حالل، یعنی آدمی باید به غذایش توجه داشته باشد که از هر نظر پاك و تمیز» طَعامه یإِلَفَلْینظُرِ الْإِنسانُ « 

و نیز بنگرد که آفرینش چقدر در . به اندازه کافی بخورد. خورد یمو توجه داشته باشد که چه  حق کسی را نخورد. خوردن باشد

به وجود آمدن این غذا از عناصر و عوامل مختلف استفاده کرده است و چه نیروهایی بکار رفته تا این غذا به صورت کنونی 

توجه جدي و مسؤالنه به تغذیه  به لزوم سوره طالق 6، احقاف 15، لقمان 14، سوره بقره 233آیات همچنین از. درآمده است

محل  کند یمبدان اشاره  قرآنکه  دیگري يها نعمت از. هدایت و راهنمایی کرده است سال اول زندگی 2به ویژه در  کودکان

در حقیقت مسکن . تان قرار دادا شما را مکان آرامش يها خانهد داونخ: و الّله جعل لکم من بیوتکم سکناً« : سکونت آدمی است
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گوارا نخواهد بود و  شیبه راو تا این فضا را آدمی در اختیار نداشته باشد دیگر امکانات  باشد یم ها خانوادهاحتیاجات  نیتر مهماز 

  . دهد یمامنیت و آسایشی است که در آن به صاحبش دست  ها آن نیتر مهم، در میان تمامی مزایاي خانه

بی کامل و جامع در راستاي حفظ و به چارچو توان یمکریم  قرآنارزشنمد  هاي ییراهنمابا بهره گیري از : بحث و نتیجه گیري

 . ارتقاي بهداشت محیط دست یافت و با استفاده از آن موجبات ارتقاي سطح سالمت جامعه را فراهم آورد

 کریم قرآن، محیط زیست، بهداشت محیط سالم: ها واژهکلید 
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  و احادیث کریم قرآناز دیدگاه  اهمیت تغذیه و استخراج اصول آنبررسی 
  

  صالح الدین اسدي، محمد فرجی منبر، بهار نادري، ادریس حسن پور، *مبین سخنور: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین: آدرس

  

که با پیروي و الگو  باشد یم ها ینهزمو رهنمودهاي جامعی در کلیه  ها برنامهاب آسمانی مسلمانان داراي کت، کریم قرآن: مقدمه

 در این کتاب آسمانی عالوه بر احکام. عبور از مسیر رشد و تکامل را تسهیل و هموار ساخت توان یم ها ییراهنماقرار دادن این 

با . باشد یمکه اصول تغذیه نیز یکی از این مباحث  خورد یمانی به چشم فراو يرهنمودهادر باب زندگی مادي نیز ، معنوي

و در نتیجه در  باشد یمتوجه به اینکه تغذیه یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر سالمت جسمی و به تبع از آن سالمت روحی 

کریم در  قرآن هاي یدگاهداصول و  لذا در این مقاله سعی بر استخراج کند یمراستاي رشد و تکامل معنوي نیز نقش مهمی ایفا 

  . و امید بر آن است که در راستاي ارتقاي سالمتی جامعه مفید واقع شود باب تغذیه شده است

کریم و استفاده از منابع اطالعاتی موجود استخراج شده و  قرآناین مقاله به صورت مروري و با مطالعه کامل : ها روشمواد و 

  . آورد یمکریم حاصل  قرآنمطابق با آیات مبارکه  چارچوبی جامع از اصول تغذیه

 ي ینهزمفراوانی در  يرهنمودهاکریم  قرآنبه دلیل اهمیت تغذیه در سالمت جسمی و روحی خداوند متعال در : ها یافته

 172، 168، 267، 61در آیات . آیه در مورد تغذیه بحث شده است 300که در بیش از  يا گونهسالم گنجانیده است به  ي یهتغذ

مومنون در  ي سوره 51 ي یهآدر . پاك و سالم بودن غذا توصیه شده است، به تازه...کهف و 19، نحل 16و  14، بقره ي سوره

عبس عامل سالمتی توجه به تغذیه سالم  ي سوره 24 ي یهآراستاي پرهیزگاري غذاي سالم و بهداشتی موثر خوانده شده و در 

مریم سفارش به مصرف دو وعده غذا در صبح و شام خود بیانگر نوعی رژیم  ي سورهموارد در  عالوه بر این. بیان گردیده است

و همچنین درآیات فراوان دیگري و نیز در بسیاري از احادیث به اهمیت تغذیه و . باشد یم قرآنآیات نورانی  غذایی در میان

  . اصول تغذیه سالم اشاره شده است

به اصول و  توان یمو با تحقیق و جستجو در میان آنها ) ع(کریم و احادیث معصومین نقرآدر پرتوي : بحث و نتیجه گیري

نکات کامل و جامعی در باب تغذیه دست یافت و در نهایت با استفاده از این اصول گامی مثبت در راستاي پیشبرد جامعه به 

 . سوي سالمت جسمی و روانی برداشت

  

  سالمت جسمی و روحی ،تغذیه سالم، کریم قرآن: ها واژه کلید
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  و روایی قرآنگذري بر استفاده از انار در طب نوین با تکیه بر شواهد 
  

  اصل فرشید احمدي -* کاوه هومن: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  : مقدمه

و احادیث و کتب پزشکی  قرآناست که تاکیدات فراوانی از آن در  هایی یوهماست یکی از ) پونیکا گانتوم(انار که نام علمی آن 

واز روزگاران قدیم به عنوان میوه خوراکی و هم براي مصارف پزشکی اهمیت  باشد یمشده است و زادگاه اصلی این میوه ایران 

لیان اخیر با توسعه روابط فرهنگی اسالم و غرب در سا. اند داشتهو انبیا و دانشمندان بر وجوب استفاده از آن تاکید  بسیار داشته

از اینرو یکی ، عمده متفکران دینی سراسر عالم بوده است يها دغدغهاز جمله علم طب یک از  ی به علوم روزقرآننگاه دینی و  ,

با هدف بررسی مطالعه حاضر . مسئله تغذیه است که نقش به سزایی در زندگی بشر بر عهده دارد قرآنطب و  از موارد ارتباط

 . ی صورت گرفته استقرآنکاربرد انار در مصارف پزشکی با تکیه بر شواهد 

صورت پذیرفته است واز مقاالت و مجالت هم به  يا کتابخانهمطالعه حاضر به صورت مروري با استفاده از منابع : ها روشمواد و 

تفسیر نور و طب ائمه و سایر نمونه ور المیزان و تفسیر تفسی، کریم قرآناز منابعی همچون . فراخور موضوع استفاده شده است

  . طب امروزي استفاده گردیده است يها دانستهمنابع جهت جمع آوري روایات واحکام ومقایسه آن با 

: در سه جا به انار اشاره شده است قرآنانجام گرفته در آیات کریمه معلوم شد که در  هاي یبررسبا : بحث و نتیجه گیري

بخورید ودر روز  ها آنچون ثمر آوردند از {همچنین درباره میوه این درخت توصیه شده که  68/و رحمن 141/وانعام 99/انعام

و بهره گیري از منابع علمی در مورد انار این نتیجه گیري حاصل شد که انارفواید  ها یافتهبا توجه به ، }درو حق آن را بپردازید

و منبعی  شود یماست و آب انار به سادگی هضم % 65ارزش انرژي زایی انار ، باشد یم و طب دارا اي یهتغذوافري از لحاظ 

از لحاظ طبی  باشد یم...و کلسیم و Cداراي مقادیر زیادي ریبوفالوین و تیامین و نیاسین و ویتامین و باشد یمسرشار از سدیم 

ست و در مورد سقط جنین غیرعمدي تجویز دارویی مقوي براي قلب است و گل انار داراي خاصیت طبی بسیار زیادي ا

از قبیل التهاب  هایی یناخوشدرمان اسهال ساده و اسهال خونی و ، براي التهاب معده و جلوگیري از درد دل نافع. شود یم

د ازاینرو امروزه با تحقیقات صورت گرفته خاصیت ض، کولون و کم خونی و یرقان و فشار خون و بواسیر و درد مفاصل مؤثر است

  . سرطانی و ضد باکتریایی آن اثبات شده است

  

  طب –) رمان(انار – قرآن: ها واژه کلید
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  مبانی فقهی ضمان پزشک
  

  احسان یوسف پور، حجت االسالم و المسلمین صفدر محمدي: نویسندگان

  دانشگاه ارومیه: آدرس

  

تا جایی که بر طبق مضامین اسالمی بر بیماران واجب . دستورات اسالمی به بهداشت و امور پزشکی توجه خاصی شده استدر 

در مقابل بر پزشکان نیز واجب است که به درمان بیماران خود بپردازند و . است که جهت درمان خود به پزشک مراجعه نماید

نکه پزشک و پزشکی در بینش اسالمی و همچنین در جوامع بشري در طول تاریخ از با وجود ای. حق امتناع از معالجه را ندارند

منزلت واالیی برخوردار بوده و هست اما در عین حال پزشک یک انسان است و از مقام عصمت برخوردار نیست و مانند هر 

ممکن است معالجاتش ، تالش انسان دیگري ممکن است مرتکب خطا و اشتباه شود و در بعضی از مواقع نیز علیرغم سعی و

حال با تمام این تفاسیر این سوال مطرح است که آیا پزشک مسئول اعمال . منجر به ایراد خسارات مالی و جانی بیمار گردد

باید از کجا  ها خسارتاین  باشد یماگر ضامن خسارات ، یا خیر ؟ و بر فرض باشد یمخویش و ضامن جبران خسارات وارد شده 

در مورد . قبل از پاسخ به این سوال اساسی باید منظور ما از ضمان پزشکی از جهات زیر معین و مشخص شود ؟پرداخت شود 

با ) پزشک حاذق باشد یا غیر حاذق ب) الف متفاوتی قابل بحث و بررسی است نظیر آنکه  يها فرضضمان و مسئولیت پزشک 

عمل پزشکی وي با اجازه مجنی علیه همراه باشد یا بدون اجازه ) ج اخذ برائت به اعمال پزشکی اقدام کند یا بدون اخذ برائت

هم ممکن است خود در شرایطی باشند  ها بالغمجنی علیه ممکن است بالغ یا نابالغ باشد و در مورد ) د دست به جراحی بزند

ه باشد یا با بی مباالتی و اقدام پزشک ممکن است با دقت همرا) ز وجود نداشته باشد، که بتوانند اذن بدهند یا این امکان

ممکن است پزشک با تسبیب یا به مباشرت اقدام به اعمال ) و همچنین اعمال انجام یافته ممکن است خطئی یا عمدي باشد

  . پزشکی نماید

هنگامی که از مهارت کافی برخوردار نبوده یا بدون اجازه و اخذ برائت اقدام به اعمال ، در مورد مسئولیت و ضمان پزشک

در مورد پزشک حاذقی که با اذن و اخذ برائت اقدام به اعمال پزشکی نموده اما ، همچنین ضمان. زشکی نماید تردیدي نیستپ

لذا ما در این مقاله در . اقدامات پزشکی او با دقت همراه نبوده و با بی مباالتی به درمان بیمار پرداخته است نیز قابل اثبات است

ان پزشکی هستیم که از مهارت و علم کافی برخوردار بوده و با اجازه و اخذ برائت از بیمار به پی بحث و بررسی در مورد ضم

اقدامات درمانی وي به نتیجه نرسیده و حتی در مواردي باعث ، سعی و تالش رغم یعلامور پزشکی اقدام نماید اما در عین حال 

  . وارد آمدن لطمه و خسارت به بیمار شود

  

  مبانی فقهی، برائت، پزشک، ضمان، فقه: ها واژهکلید 
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  درمان وسواس عملی از منظر قرآن و روایات

  

  ، زکیه احمدي دویران، ماهرخ رادمنش، تهمینه بهزاد یواالر، شمسی میري غفارزاده، حمیده کریمی*حسن نظري

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه: آدرس مکاتبه

  چکیده

برخی معتقدند که وسواس نوعی . افکار یا تصوراتی که تکرار شونده و پایدار هستند، عقاید، عبارت است از رفتارها "وسواس"

آدمی را در ، خاص که اغلب وهم آمیز و اشتباه است يا دهیعقمیل یا ، حالتی که در ان فکر. ه و ناخودآگاه استغریزه واخورد

  . کند یمبطوریکه اختیار و اراده را از او سلب ، ردیگ یمبند خود 

، سوره حج( »فی الدینِ منْ حرَجو ما جعلَ علَیکُم «: دیفرما یمکه  شود یمدر آیات مختلفی از قرآن عباراتی به این نحو دیده 

، نیز در روایت معروفی فرموده است من به شریعت مستقیم) ص(پیامبر . خدا براي شما در دین هیچ دشواري قرار نداد، )78آیه 

در  ها آنو فقها نیز از  دیآ یمآنچه از این آیات و روایات به طور قطعی بر . ام شدهبدون زحمت و درخشانی مبعوث ، آسان

این است که اگر فهم ما از دین به سمتی رفت که زندگی ما را  کنند یمفقهی خود به همین ترتیب استفاده  يها استدالل

به عنوان ) ص(نادرست و با آنچه پیامبر ، ا مشکل روبرو کرد باید دانست که این برداشتما را ب ي روزانهمختلّ و اعمال عادي 

زندگی  يها ییبایزو  ها حیتفرکسی احساس کرد براي حفظ طهارت مجبور است خود را از  اگر. اسالم مطرح کرده متفاوت است

محروم کند باید یقین داشته باشد که چون این محدودیت به معناي سختی و مشقت در زندگی است حتماً با دستور طهارت 

سختی زیاد مکلّف بینجامد آن حکم لغو  حتی اگر حکم طهارت تغییري نکند در هر موردي که به مشقّت و. اسالم متفاوت است

  . شود یم

عملی و دارویی براي درمان اختالل ، ارتباطی، معنوي، ها و فنون شناختیالسالم به روشدر احادیث و روایات معصومان علیهم

بهنجار خود و سازي فرد وسواسی از وضع ناآگاه -1: باشندها به شرح ذیل میاین روش. وسواس فکري ـ عملی اشاره شده است

پرورش  -2موقعیتی که در ارتباط با خداوند دارد و ایجاد آمادگی روانی براي درمان؛ از جمله زنده کردن امید به درمان در وي؛ 

تشریح کامل وظایف  - 3. عزّت نفس و تبیین منافات آن با وسواس و بندگی شیطان و تقویت اراده و اعتماد به نفس در فرد

، در این زمینه. و اعمال وسواسی و تقویت اراده و تعهد عملی به ضوابط و احکام شرعی و عدم تخلّف از آن شرعی در مورد افکار

از » . دهدرغبتی به جدال و کشمکش نشان نمی، هرکس یقین و اعتقادش درست باشد«: فرمایندالسالم نیز میامام علی علیه

افرادي هستند که در ، شود که اهل شک و تردید و وسوسهمیالسالم چنین استنباط برهان ُخلف سخن حضرت علی علیه

تغییر  -4. نمایندکنند و از سرکوب کردن مخاطب خود احساس غرور میوگوي روزمّره و عملی جدل میمباحثه و گفت

ه رنگ خون در آن هنوز باقی است و زمین، در مورد لباسی که پس از شستن، موقعیت در مورد عمل وسواسی؛ براي مثال

رنگ ، که پس از شستن، آمیزي کند یا از لباس تیرهشود که آن لباس را رنگپیشنهاد می، کندوسواس را در فرد فراهم می

استعانت و توجه قلبی و زبانی به ، به خدا تکیه کردن و به وي پناه بردن - 5استفاده نماید؛ ، خون در آن مشخص نیست

نماید و فرد با اعتماد به از بروز افکار ناخواسته جلوگیري می، کند و به تدریجر میهاي نفس و شیطان را دوپروردگار که وسوسه
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به ویژه انار شیرین پیامبراکرم ، درمان از طریق خوردن انار. -6. تواند خود را کنترل نماید و از وسواس دوري کندمی، خداوند

همچنین روزه» . شودگردد و وسوسه تا چهل روز از او دور مییقلبش نورانی م، هرکس انار بخورد«: فرمودند وآله هیعل اهللا یصل

  . داري و پرهیز از پرخوري از فنون مهم درمان وسواس است

  روایات، قرآن، وسواس عملی: ها واژهکلید 
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 تاثیر قرآن در سبک زندگی انسان
  

   آرزو حاجی نصیري ،، رویا محمدزاده، مهناز حاجی محمدیان، حمیده کریمی شمسی میري غفارزاده: گاننویسند

 اس مسئول پژوهش، دانشجوي دکتراي اتنوگرافیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه، کارشن: آدرس نویسنده

 

 چکیده

قرآن چگونه زیستن است و . یابد قرآن کتابی است براي انتخاب بهترین زندگی که سعادت جاودانه در پرتو آن تحقق می

علم به زندگی حقیقی و حیات طیبه در پرتو . هاي دیگر را به خوبی تبیین نموده است چگونگی رفتار را با خداوند و انسان

اي را که در بر گیرنده تمام  آموزد و برنامه قرآن روش درست زیستن را به انسان می. گیرد دستورها و رهنمودهاي قرآن شکل می

به میزانی که اگر انسان ، دهد ارائه می، ابعاد زندگی انسان و تضمین کننده سعادت فردي و اجتماعی و دنیوي و اخروي اوست

دچار ، موفقیت کسب خواهد کرد اما هر اندازه از قرآن فاصله بگیرد، آن را در زندگی به کار بنددها و دستورهاي قر آموزه

صفا و صمیمیت است وکسانی که این گونه ، احسان، عدالت، زندگی قرآنی بر اساس رعایت مقررات. خسارت و ضرر خواهد شد

قرآن حکیم از . ي و جاودانه را در آغوش خواهند گرفتداراي اطمینان خاطر و آسایش خواهند بود و سعادت ابد، زندگی کنند

نظر تأثیرات خود نیز معجزه است و آن تأثیري که در قرآن هست در هیچ کتاب انسانی وجود ندارد و به وسیله همین تأثیر در 

 . دنیا منتشر و آن را روشن نموده است

که قرآن  سدینو یملیسیان فرانسوي . ه بهتر از آن امکان نداردقرآن بر دنیا نقاب مؤثري انداخته است ک: سدینو یمدکتر مارلیس 

  . چنان جاذبه ایمانی و با قدرتی را به وجود آورده است که اصال جاي شک و تردیدي در آن باقی نمانده است

فات دنیاي جدید هم ابتکار و اکتشا. نا محدودي از افراد بشر را مورد اثرخود قرار داده است قرآن تعداد: سدینو یم. تی. مسترجی

  . نیاز به قرآن را واضح نموده است

بزرگ اروپا  يها حکومتتوسط قرآن حکمت و فلسفه به ظهور پیوست وچنان ترقّی کرد که بر : سدینو یممستر ایچ الیس لیدر 

ناگاه ، خشکیده استدرحالیکه زمین مرده و، حکایت قران ومردم حکایت زمین وباران است: دیفرما یمپیامبر اسالم . برتري یافت

ورشد  خورد یموزمین تکان دیگري  زاندیر یمتند را فرو  يها بارانسپس ، خورد یموزمین تکان  فرستد یمخداوند بر آن باران 

وخداوند آنچه را  رندیگ یموگیاهان بالیدن  دیرو یمتا آنکه زمین  سازد یمجاري  ها درهآنگاه پشت سر هم نهرها را از ، کند یم

  . کند یمقرآن نیزمردمی را که آن را بپذیرند چنین . آورد یمستگی زمین وخوراك مردم وحیوانات است از دل آن بیرون مایه آرا

. کند آگاهی کامل نسبت به این موضوع نیازمند بررسی گسترده در آیاتی از قرآن است که چگونگی رفتار مسلمان را تبیین می

  . پرداخته شود، به تاثیرآیات خداوند در زندگی انسان در این کتاب آسمانی، هدر این مقاله سعی شده است در تاملی کوتا

  تاثیر، انسان، سبک زندگی، قرآن: واژگان کلیدي

http://cheshmeyenoor.blogsky.com/1389/10/19/post-40/


  1390ماه  آذر 10-9 
 همایش ملی قرآن پژوهی و طب

73  

Poster 

  

  جنین از دیدگاه حقوقی وفقهی و قرآن کریمسقط : عنوان

  

  پیرويطاهره ,  حمیده محدثی,  تهمینه پیروي: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

براي سقط . شود یمدور در بین مردم رواج داشته است و امروزه یکی از معضالت محسوب  يها گذشتهسقط جنین از : مقدمه

دالیلی که . کنند یم سقط را به معناي ختم حاملگی قبل از هفته بیستم تعریف در جنین شناسی برند یمتعاریف مختلفی بکار 

 يها نقص, جنسیت جنین, مسایل اقتصادي و مالی, حاملگی ناخواسته: موارد ذیل باشد تواند یم زنند یمافراد دست به سقط 

  . سن کم و غیره, مادرزادي 

سقط  به ارهدر  و منابع اطالعاتی موجود مانند کتاب و مقاالت این مقاله به صورت مروري وبا مطاله قرآن کریم: ها روشمواد و 

  . جنین جمع آوري شده است

بعد از آن بر . سال پیش براي سقط جنین استفاده از ترکیبات جیوه را توصیه نموده است 4600امپراطور چین در : ها یافته

همچنین در ایران قدیم . سال پیش از میالد براي سقط جنین مجازات تعیین شده است 2300اساس قوانین حمورابی در 

به تدریج با ظهور . است شده یمو گناهی نابخشودنی محسوب  جریمه در نظرگرفته شدند یمداروهایی که باعث سقط  تجویز

و بدترین گناه کبیره  ینتر بزرگ به عنوانادیان الهی حفظ جنین امري الزم شمرده شده است ودر شریعت اسالمی سقط جنین 

و صریح براي کسانی که مرتکب قتل عمد شوند در حقیقت اقدامی  قرآن کریم با تعیین مجازات سنگین. شمرده شده است

. پیشگیرانه کرده است و از زمان دمیدن روح در جنین سقط آن معادل قتل نفس است و فرد باید قصاص شود و یا دیه بپردازد

  . است قرآن کریم می بنیم کتمان جنین تحریم شده 228 همان طور که در آیه شریفه

براي سقط جنین  توان یمبا توجه به اهمیت حیات و حق زندگی و تدریجی بودن رشد و تکامل جنین : يبحث و نتیجه گیر

در موارد خاص مانند بیماري مادر در حدي که ادامه حاملگی منجر به مرگ مادر شود یا ناقص الخلقه بودن جنین 

  . ه جلوگیري شودمجید استفاده نمودتا اینکه از ارتکاب به گنا...ازرهنمودهاي خاص کالم ا

  سقط جنین و اصول فقهی و حقوقی,قرآن کریم : واژگان کلیدي
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لوژي در دوران قاعدگی توام با ارائه راهبرد پیشگیرانه در بهداشت جنسی انسان توتاکید قرآن مجید به پا

  مصداق بارز اعجاز علمی قرآن مجید

 

  رگرحسین شمشی ،علیرضا شیخی: نویسندگان

  ، دانشگاه علوم پزشکی دزفولدانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

و نقش محوري و مهمی را در حیات  باشد یمماهوي میان زنان و مردان  يها تفاوتبیولوژیکی که موجب  هاي یتمریکی از 

سیکل این دوره را در  420ن و زنان در حدود مستمر دخترا به طورکه  باشد یموجود دوره قاعدگی ، جنسیتی بانوان دارد

مختلف علوم مورد توجه دانشمندان و  يها حوزهنگاه به دوره قاعدگی از منظرهاي مختلف و در . نمایند یمزندگی خود تجربه 

گی ماحصل وجود انواع تغییرات بیولوژیک در دوره قاعدگی و نیز بعد از قطع دوران قاعدگی یعنی دوره یائس. محققان بوده است

نتایج مطالعات میدانی مبین این واقعیت است که تغییرات ناشی از بر . باشد یمنتایج هزاران مطالعه و پژوهش در این خصوص 

جنسی پروژسترون و استروژن و نیز برخی تغییرات بیولوژیک ناشی از فقر عناصر و مواد غذایی  يها هورمونهم خوردن باالنس 

 ینکهبه ابا توجه . گردد یموره دارگانیک و نیز رفتاري در زنان در این  هاي يناهنجاربرخی  دگی موجب بروزعدر دوره قا

مربوط به این  يها بحران مدیریت. احساس آرامش آنان در خانواده دارد بهداشت جسمانی و روانی زنان ارتباط معنی داري با

نفر قبل از آغاز دوره قاعدگی  2زن بالغ  3آن است که هر  نتایج مطالعات میدانی مبین. دوره از نظر پزشکی شایان توجه است

که در نهایت ازعالئم ارگانیک جسمی و یا مشکالت روانشناختی رنج  گردند یم PMS " قاعدگیپیش از سندرم  "مبتال به 

، سردرد، انند؛ کمردردهم عالمتتاکنون بالغ بر صدها . نماید یمکه در فرآیند زندگی عادي و روزمره آنان ایجاد مشکل ، برند یم

قرآن مجید به زیبایی . نام برد توان یمو اقدام به خودکشی را پایین  Self Steam، بدگمانی، خشونت، زودرنجی، خواب آلودگی

و ال  فَاعتَزِلُوا النِّساء فی الْمحیضِ يأَذعنِ الْمحیضِ قُلْ هو  یسئَلُونَکو ": فرماید یمو شیوایی تمام در این خصوص 

و از تو . اللَّه إِنَّ اللَّه یحب التَّوابیَن و یحب الْمتََطهرین أَمرَکُمیطْهرَْن فَإِذا تَطَهرَْن فَأْتُوهنَّ مْن حیُث  یحتَّتَقْرَبوهنَّ 

گیري کنید  رو در این ایام از آنان کناره یناي است؛ از ا بار و آلوده بگو؛ چیز زیان، کنند خون حیض سؤال می به ارهدر ، )پیامبر(

کنندگان  توبه، که خداوند، نزدیکی کنید ها آناز طریقی که خداوند به شما امر فرموده با ، تا پاك شوند و هنگامی که پاك شدند

که در آن بروز  يا دورهاز این رو قرآن مجید به شرح آیه فوق دوره قاعدگی را به عنوان  ". و پاکان را دوست دارد، را دوست دارد

 دهد یمآزمایشگاهی نشان  هاي یافتهبطوریکه امروزه نتایج مطالعات کلینیکی و ، وجود دارد قلمداد نموده است آلودگی و آسیب

پرورش برخی براي  را یضمن آنکه شرایط محیطی مناسب، در دوران قاعدگی intercourseکه برقراري ارتباط زناشویی 

هایی چون بیماري سوزاك و سفلیس و یا التهاب اعضاي تناسلی زن و نیز امکان ورود خونِ  عضی بیماريو ایجاد ب ها یکربم

از این رو دین مبین . گردد یمبلکه در عین حال موجب عقیم شدن نیز نماید،  یمآلوده به داخل عضو تناسلی مرد را امکان پذیر 

ا انجام تکالیف الهی همانند نماز و روزه را از زنان در دوره قاعدگی منع نه تنه، قرآن مجید يها آموزهاسالم بر اساس تعالیم و 

در  همسرانشانیاد شده فوق مردان را از نزدیکی با  هاي یماريبو بروز  ها یآلودگنموده و جهت بهداشت جنسی و پیشگیري از 
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اشاره به وجود رنج در این دوره به مراعات  هنیز مردان را ب يا استعارهو به زبان  "تلویحا بلکه، است دوره قاعدگی نهی نموده

بدیهی است که با تعمق و تدبر در منطوق و نکات کلیدي آیات . مدارا و نیکی و انعام در این ایام نموده است همسرانشانحال 

ارگانیک و  هاي یآلودگبه اعجاز علمی قرآن مجید به اشاره به وجود انواع خطرات و  توان یمالهی و با رویکردي ترانسفورمیستی 

 يها نشانهدر زنان پی برد و  PMSوژیک دوره قاعدگی و نیز اختالالت روحی روانی ناشی از سندرم پیش از قاعدگی ولپات

   . حضرت حق تعالی را از این منظر نیز مورد مداقه و تبیین علمی قرار داد عظمت
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  ي درمانی قرآن کریمها جلوه

 

، حسن حق وردي  ، رسول قاسمی ، مهناز حاجی محمدیان ، حمیده کریمی شمسی میري غفارزاده: نویسندگان

   پور

 کتراي اتنوگرافیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه، کارشناس مسئول پژوهش، دانشجوي د: آدرس نویسنده

 

  : چکیده

 کند یمتصریح ، خداوند متعال. طب است، که یکی از اهداف مهم احکام اسالمی دهد یمبررسی متون اسالمی به روشنی نشان 

  . دهد یمجامعه را به سوي سالمت سوق ، که قرآن و برنامه نورانی و حیات بخش آن

به )کتاب(به وسیله آن، هر که را از خشنودي او پیروي کند، خداوند"16 مائده آیه. یهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم

شفا جویی از قرآن کریم چیزي از پیش ساخته یا سنت مرسوم در فرهنگ عامیانه  ي آموزه ". شود یمرهنمون ، سالمت يها راه

شفا بودن قرآن براي دردهاي به مساله ، در سه جاي از آیات آن، نیست بلکه حقیقتی است که خداوند رحمان در متن قرآن

 )182اسراء("و ننزل من القرآن ماهو شفاء و رحمه للمومنین والیزید الظالمین اال خسارا". جسم و جان انسان اشاره کرده است

   "دیافزا ینمو ستمگران را جز خسران و زیان  میکن یمو از قرآن آنچه شفا و رحمت است براي مومنان نازل "

 "جاء تکم موعظۀ من ربکم و شفا ء لما فی الصدور وهدي ورحمۀ للمومنینالناس قد  ها ییای"

و هدایت و رحمتی است براي  هاست نهیساي مردم اندرز از سوي پروردگارتان براي شما آمده است و درمانی براي آنچه در "

 "مومنان

 "هدایت و درمان است: اند آوردهاین کتاب براي کسانی که ایمان : بگو "...قل هو للذین آمنوا هدي و شفاء" 

معرفی  ،تامین سالمت جسم، تامین سالمت روان: قرآن از سه طریق امکان پذیر است ي لهیوسکه تحقق شفا به  رسد یمبه نظر 

  اصول طبی الزم براي حفظ تندرستی

انجام یافته در این  يها پژوهشدرمانی قرآن کریم با جستجو در آیات قرآن و رجوع به  يها جلوهدر این مقاله سعی شده است 

کتاب طبی نیست ولی در آن به اصول کلی که براي تندرستی و درمان الزم است ، اگر چه قرآن. بررسی شود، سه زمینه

امید است که . طبی بشر باشد يازهاینپاسخ گوي  تواند یمپرداخته شده واین اصول در کنار روایات معصومین و تجربیات بشر 

  . پزشکی بیش از پیش به این مهم بپردازند ي عرصهدست اندر کاران 

 درمانی يها جلوه، کریم قرآن: واژگان کلیدي
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 تکامل جنین از دیدگاه قرآن کریم
  

  ، حمیده محدثیتهمینه پیرويدکتر : نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

  : مقدمه

 ازاین برخی وحقیقت اهمیت به بیستم درقرن تازه وجودداردکه یوپزشک بهداشتی مسائل درزمینه بسیاري یاتآیم، کر درقرآن

  . است شده برده هاپی آیه

؛ گذرد ینمزمان زیادي ، الزم براي مطالعه مراحل مختلف رشد و تکامل جنین يها دستگاهتا با ساخت  از زمانیکه بشر توانسته

  . شد یممدیدي از مجهوالت بشریت محسوب  يها السمراحل مختلف تکامل جنین 

ها  ، سالبا این وجود قرآن کریم. تحقیق و پژوهش دارد ها سالهنوز مسایل زیادي مربوط به تکامل جنین وجود دارد که نیاز به 

  . ادر پرداختپیشرفته علمی به تشریح کیفیت خلقت انسان و مراحل تکامل جنین در رحم م يها دستگاهپیش وقبل از اختراع 

  : ها روشمواد و 

به و منابع اطالعاتی رایج مانند مانند کتاب جنین شناسی و مقاالت در  با مطاله قرآن کریم کیفی به صورتاین مقاله مروري و  

  . جمع آوري شده است انسان تکامل جنین اره

  : ها یافته

است ودر  ازآب انسان ازخلقت دیگرصحبت درآیات هشد اشاره خاك مختلف به در مورد خلقت انسان در قرآن کریم درآیات

خلقت انسان از خاك شروع شده است مراد خداوند در نهایت این است که . از منی اشاره شده است انسان خلقت به، موارد دیگر

ادامه  و شود یمبعدي از نطفه آغاز  يها انساناما خلقت . یا نخستین انسان است) ع(و این خلقت تنها مختص حضرت آدم 

, لحم, عظام, مضغه, علقه, قرآنی از مراحل مختلف تکامل جنین انسان با عناوین نطفه يها سورهدر آیات مختلف . یابد یم

  . دمیدن روح و تولد یاد شده است

  : بحث و نتیجه گیري

، ادعا کرد توان یمقت به حقی. عظمت کالم وحی و غیربشري بودن آن است، شود یمآنچه به دنبال این تحقیق بر انسان آشکار 

، ي محیط ظلمانی رحم کوتاه بود تشریح مراحل مختلف رشد و تکامل جنین در عصري که دست بشر به طور کلّی از مشاهده

عالوه بر اینکه ، ي گزارشات کتاب آسمانی از مراحل تکامل انسان در رحم بدین ترتیب مطالعه. باشد تواند ینمچیزي جز اعجاز 

خود شاهد صدقی بر وحیانی بودن کتاب آسمانی ما یعنی ، ي است قدرت الهی در خلق این موجود پیچیده نمایانگر حکمت و

 . باشد یمقرآن نیز 

   

  انسان, تکامل جنین,قرآن کریم : واژگان کلیدي
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  با استفاده از آیات قرآنی ها وسوسهکنترل 

  

  دکتر صفر حامدنیا: نویسنده

  انشگاه علوم پزشکی ارومیهد: آدرس

  

دیگر  یبه عبارت. باشد ینمبراي بروز دادن رفتاري است که مقبول  وسوسه به معنی تحریک و اشتیاق: مقدمه و پیش زمینه

که  شود یمباعث بروز رفتارهاي نابهنجار و همچنین دوام عالئم بیماریهایی ، عامل محرك درونی به عنوان گفت وسوسه توان یم

 اختالالت کنترل تکانه و اختالل وسواسی جبري، انحرافات جنسی، به مواد مخدر نظیر اعتیاد هایی یماريب. سی دارندجنبه وسوا

 اجتماعی و، هر لحظه در معرض وسوسهانجام رفتارهاي مغایر با موازین اخالقی ها انسان، در جمعیت عمومی نیز. اند جملهاز این 

  . شهوت در مقابل فطرت انسانی است شرعی قرار دارند که ناشی از وجود قوه

 با تامل. دستورالعمل کنترل برنفس وسوسه گر را ارائه فرموده است، خداوند متعال با علم برقواي نفسانی انسان : روش کار

و  آگاهی کامل بر نیازهاي انسان و نیروهاي چند گانه درونی وي دارد، که خداي حکیم شود یموتفکر در معانی قرآن مشخص 

  . توسط انسان در مسیر تعالی وي قرار داده است ها آنقرآنی را براي شناسایی این نیروها و کنترل  يها آموزهیه کل

با پناه بردن به پروردگار  فرماید یمبد داشته وبه انسان  هاي یشهاندسوره مبارکه ناس اشاره مستقیم به وسوسه و : نتایج وبحث

ولقد خلقنا االنسان و نعلم ما  ": فرماید یم سوره مبارکه ق 16همچنین در آیه . اردخود را مصون نگه د، از شر وسوسه گران

واندیشه هاي نفس او کامال  ها وسوسهما انسان را خلق کردیم واز  "یعنی  "توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید 

 249و در آیه داند  یمرا تنها راه رستگاري  ها وسوسهبل از سوي دیگر صبر در مقا. " تریم یکنزدآگاهیم که مااز رگ گردن به او 

( که صبر در مقابل دشمنان  دهد یمومژده . "خدا با صابران است  "یعنی  "واهللا مع الصابرین ": فرماید یمسوره مبارکه بقره 

وسف پیامبر با صبر و همانطوریکه ی. موجب پیروزي و رستگاري در دنیا وآخرت است)  هاست آن ینتر بزرگکه هواي نفسانی 

  . شکیبائی وغلبه بر هواي نفس به درجه عالی نبوت رسید
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آیا در قرآن کریم بالواسطه و مستقیم از علوم جدید رفتارشناسی اجتماعی و سوسیوبیولوژي در حشرات 

 سخن به میان آمده است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این موضوع از معجزات تاکنون مغفول ماندهء

  !؟شود یقرآن محسوب نم

 

   دکتر فرخ دبیري: نویسنده

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

را به صورت هرگونه واکنش بین دو یا چند فرد جانوري که معموال ) Social Behavior(بیولوژیستها، رفتار اجتماعی " - 1 - الف

جفت یابی، پرخاشگري یا خشونت و همیاري یا تشریک مساعی . کنند یتعریف م تعلق دارند،) (Speciesبه یک گونه یا نوع 

 "ارتباط"از رفتارهاي اجتماعی هستند و عنصر یا خمیر مایهء ضروري براي همهء این رفتارهاي اجتماعی،  ییها نمونه

(Communication) است .  

، رمه )(peck، دسته (group)نظیر گروه  ییها واژه. شوند یبزرگ مشاهده م يها در طبیعت بسیاري از جانوران در گروه -2

(herd) گله ،(flock)  تجمع(gregarious)  و اجتماع(society) ها به حالت تجمعی و گرد هم است و  ناظر بر زندگی افراد گونه

اصطالحات مزبوربین  ، اطالقات و مصادیق هر یک ازها يو اختالفات موجود در تعاریف، تئور ها یصرفنظر از ابهامات، همپوشان

ها بوده  حد نهایی همهء آن نیتر دهیچیسازمان یافته ترین و پ (social)دانشمندان رفتار شناسی، در اینکه اوال زندگی اجتماعی 

و  "(caste)کاستها "دسته جمعی یا گروهی در تشکیل  يها یو ثانیا وجه ممیزهء زندگی اجتماعی از سایر انواع بدوي زندگ

 )Wilson 1975, Campbell et al. 2000). ظایف هر فرد استتخصصی شدن و

  به عنوان نمونه از میان حشراتی در گروهایی نظیِر 

Belliositermes natalensis, Psammotermes, Hodotermes, Eutermes, Zootermopsis, Mastotermes, 

Calotermes,Syntermes grandis, Reticulitermes lucifugus, Anoplotermes, Trinervitermes, Macrotermes ( 

Isoptera موریانه ها)*/Schistocerca gregaria, Dociostaurus maroccanus, Locusta, migratoria, Acrididae 

(Orthoptera ها ملخ) )ها؛ که هر چند زندگی گروهی دارند اما زندگی سازمان یافته و اجتماعی ندارند بلکه تمامی افراد  ملخ

ر گروه، پراکنده، متفرق و فاقد وظیفهء اجتماعی خاصی بوده و به تعبیري شاید بتوان گفت که جمعیتی از افراد پراکنده گونه د

  !)هستند

Eurygaster integriceps (Hemiptera) /Forficula auricularia, Labidura riparia (Dermaptera) 

Blatella germanica (Blattaria)/Ephemera (Ephemeroptera)/Perla maxima (Plecoptera)* 

Sciara miliaris,(Diptera)/Vanessa cardui, Pieris brassicae, Persetania ervingi, Danaus archippus, Plusia 

gamma  &, Thaumetopoea, Lymantria dispar, Euproctis, Hyponomeuta,Malacosoma neustria, Trypanus 

cossus (Lepidoptera)  
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ها هر چند زندگی گروهی دارند اما زندگی سازمان یافته و اجتماعی ندارند بلکه تمامی افراد گونه در  ها؛ که نظیر ملخ پروانه(

   !)گروه، منتشر، پراکنده و فاقد وظیفهء اجتماعی خاصی بوده و به تعبیري شاید بتوان گفت که جمعیتی از افراد پراکنده

Ophpnus, Hoplia,Callicnemis, Ateuchus laticollis, Scarabaeus, Chrysomelidae, Coccinellidae, Scolytidae, 

Aromia moschata (Coleoptera) 

Chalcidoidea, Aculeata, Drosophila melanogaster,Formicidae* )ها مورچه( , Apis mellifera* )زنبور عسل(  , 

Terebrants (Hymenoptera)  

از زندگی اجتماعی و سوسیال برخوردارند  ها انهیها و مور گروهی دارند تنها زنبور عسل، مورچه که همگی زندگی دسته جمعی و

(Wilson 1971, 1980)هر کلنی زنبور عسل مرکب است از یک ملکه یا مادهء دیپلوئید تغذیه شده با ژلهء شاهانه : ، بطوریکه

(Royal jell) دیپلوئید  يها ، هزاران کارگر یا مادهشود یگرد او تشکیل مکه محل و موقعیت هر کلنی به تشخیص او و نیز به

محروم از غذاي ژلهء شاهانه و حدود چند صد نر هاپلوئید؛ و هر کلنی مورچه مرکب است از یک یا چند ملکهء مؤسس، تعدادي 

نی موریانه مرکب از یک یا مادهء بالدار جوان، تعدادي نر بالدار و هزاران کارگر بی با ل و داراي پلی مرفیسم شدید؛ و هر کل

 Wilson). است) کارگران و سربازان(، و تعداد زیادي افراد خنثی از نظر جنسی )ملکه و شاه(چند جفت افراد جنسی ماده و نر 

1971, 1980) 

  : آمده است) پراکنده(با صفت منتشر ) جراد(در قرآن کریم واژهء ملخ  -1 -ب 

  )7سورهء مبارکهء القمرآیهء(منَ الْأَجداث کَأَنَّهم جرَاد منتَشرٌ خُشَّعا أَبصارهم یخْرُجونَ 

  . آیندیبرم] خود ي[پراکنده از گورها يها که دیدگان خود را بر هم نهند چون ملخ یدر حال

  : آمده است) پراکنده(با صفت مبثوث ) فراش(در قرآن کریم واژهء پروانه 

 موکُونُیی  فَرَاشِکَالْالنَّاس  ثُوثب4سورهء مبارکهء القارعه آیهء (الْم (  

  . گردند پراکنده] يها[مردم چون پروانه کهي روز

  : دارد ها مورچهسخن آمده که رابطهء حکمرانی با سایر ) واد النَّملِ ( در وادي مورچگان ) نَملَۀٌ( در قرآن کریم از یک مورچه 

سورهء ( َلا یشْعرُوَنالنَّملِ قَالَت نَملَۀٌ یا أَیها النَّملُ ادخُلُوا مساکنَکُم لَا یحطمنَّکُم سلَیمانُ وجنُوده وهم  واد ◌ٰ یإِذَا أَتَوا علَ ◌ٰ یچحتَّ

  )18مبارکهء النمل آیهء 

هاي  موران، همه به خانه اي): صیغهء مفرد مؤنث غایب(گفت ) ملکه(به وادي مورچگان رسید یک مورچه ) سلیمان(تا چون 

  . خود اندر روید مبادا سلیمان و سپاهیانش ندانسته شما را پایمال کنند

صیغهء امر مفرد مؤنث ) (اتَّخذي( "منزل گیر". ...به یک زنبور عسل سخن آمده که در) یأَوح( در قرآن کریم از وحی و الهام 

انتخاب محل کلنی و تشکیل کلنی و تخمگذاري در زنبور عسل بر عهدهء که النه گزینی،  شود یممجددا یادآوري [. ))مخاطب(

  ]. یک ملکه است

حأَوإَِل ◌ٰ یو کبرِشُونَ  یرعا یممرِ ونَ الشَّجموتًا ویالِ بنَ الْجِبي مذلِ أَِن اتَّخ68سورهء مبارك االنعام، آیهء (النَّح(  

  . رفیع، منزل گیر يها ها و درختان و سقف کوهو خدایت به زنبور عسل وحی کرد که از 
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به زعم نویسنده در قرآن کریم از نکات و مفاهیم ظریف و عمیق علم جدید سوسیوبیولوژي و : نتیجه گیري و بحث -ج

از . قرن پیش، این مفاهیم و نکات جزو علوم بشري نبوده است، سخن به میان آمده است 15رفتارشناسی حشرات که قطعا در 

و این موضوع تنها به جهت  باشد یمقالهء حاضر، علیرغم وجود حجم انبوهی از مطالعات، کامال بدیع و نو م يها افتهیمنظر  این

  . گردد یموجود در این زمینه براي هر گونه مطالعات بعدي یادآوري و پیشنهاد م يها لینشان دادن پتانس
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  نظام سالمتمدیریت منابع در 

 

  ، اعظم اکبرپور، حمیده کریمی، دکتر ژاله نادريم بقاییدکتر رحی: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاري و مامایی: آدرس

  

چشمگیر است، یکی از مسائلی که فراروي مدیران قرار دارد  در دنیاي امروز، که نقش نیروي انسانی در سازمان بیش از پیش

مدیریت منابع انسانی، که بخش مهمی از مسائل و موضوعات مدیریت را به خود اختصاص داده، . نحوه مدیریت کارکنان است

  . ریزي دقیق براي نهادینه کردن این امر استمتضامن برنامه

ي سازمانی است و باید در باشد که، انسان ارزشمندترین سرمایه داشتهاسالم، باید باور مدیریت منابع انسانی با اعتقاد به مبانی 

تفاوت براساسي آنان ها و استعدادهاي بالقوهدرآوردن قابلیت فعلحفظ و نگهداري، آموزش، راهنمایی، بهسازي، شکوفایی و به 

 تحققان را نسبت به سازمان استحکام بخشد، در صورت وفاداري آن زانیمها، شان بکوشد و نیز لیاقت و صالحیتهاي فردي

 يامدهایپي بکارگیري آنان ها و نحوهتوجهی به نیازها و شناخت واقعی قابلیتي بیهایی و به واسطهنیافتن چنین صفت

  . ناپذیرندناگواري را در درازمدت به بار خواهد آورد که جبران

طابق اهداف سازمانی از عهده وظایف محوله خویش به خوبی برآیند و در جهت پیشبرد رو، تامین نیروها و کارکنانی که ماز این

هاي متنوع اگر پیچیدگی. هاي مهم مدیران استهاي سازمان، نقش خود را به نیکی ایفا کنند، یکی از دغدغهاهداف و خطمشی

برخورداري از آن مد نظر قرار گیرد، اهمیتها از نظر اتوماسیون، تنوع وظایف، محیط متالطم و مانند امروزي در سازمان

کس بر هر چند مردم از نظر حقوقی همه برابرند و نیز در پیشگاه الهی هیچ. نیروهاي الیق و کاردان دو چندان خواهد شد

  . هاي خویش یکسان نیستنددیگري برتري ندارد، مگر به تقوا اما همگان در ابراز توانایی

ي پروردگار عالم و خالق و پرورش دهنده تمام موجودات از جمله انسان، نازل گردیده، بیان کننده ، کتابی که از سویمقرآن کر

از طرفی  "تبیاناً لکل شیء": نیازهاي زندگی بشري براي رشد و تعالی و تکامل است، چنان که در آیات گهربار آن کتاب فرمود

وآله، نازل گردیده که خود اقدام به تشکیل حکومت و  علیه اهللا م صلیآیات این سلسله هدایت، بر مدیر جامعه اسالمی، پیامبر اعظ

  . هاي وحیانی راه گشاي وي بوده است اداره آن به مدت ده سال نموده و در تمامی لحظات و مشکالت، عنایات و راهنمایی

. مد نظر مدیران الهی بوده استبرخورداري از کارکنان شایسته همواره . قرآن کریم نقش بسزایی براي نیروهاي الیق قایل است

اصل ماجرا در . علیه السالم نام بردعلیه السالم در به کارگیري حضرت هارونتوان از اقدام حضرت موسیبه عنوان نمونه، می

علیه السالم به پیامبري مبعوث گشت، دست دعا و التجا به درگاه هنگامی که حضرت موسی: سوره مبارکه طه وارد شده است

از خداوند درخواست نمود تا . خودش از خداي بزرگ شرح صدر خواستهاي مسؤولیتدراز کرد و براي تحمل سختیالهی 

 - 29: طه(. برادرش هارون را نیز وزیر او قرار دهد و به این وسیله به او پشت گرمی عطا کند و وي را در کارش شریک گرداند

  . هاي محوله مورد نظر قرار دادهمکار و نیروي زبده را در انجام ماموریتبدین ترتیب، او پس از استعانت الهی، داشتن ) 34
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بینیم که نحوه انتخاب و دلیل گزینش مدیران جامعه و ماموران الهی را روشن میهمچنین در قرآن کریم، آیات دیگري را می

به معناي » اصطفی«در این آیه، واژه . دکنسوره مبارکه بقره که در آن، به ماجراي طالوت اشاره می 247از جمله آیه  ;سازد

قال ان اهللا اصطفیه علیکم و زاده بسطۀ فی العلم و «: فرمایدخداوند متعال می. برگزیدن و انتخاب کردن به کار رفته است

قدرت جسمانی  خدا او را بر شما برگزیده و او را علم و: گفت ;)247: بقره(» ام یالجسم و اهللا یؤتی ملکه من یشاء و اهللا واسع عل

از لیاقت افراد براي تصدي منصب(بخشد و احسان خداوند وسیع و خداوند ملکش را به هر که بخواهد می. فراوان بخشیده است

  . آگاه است) ها

: مدیریت منابع انسانی از مراحللذا در این مقاله تالش بر این است تا با مراجعه قرآن کریم از آیات نورانی آن، در خصوص 

تا انگیزش کارکنان، استفاده گردد که شامل آیاتی از ...گزینش نیروي انسانی، آموزش و رشد و توسعه، حفظ و نگهداري و

  . که در اصل مقاله به تفضیل اشاره شده است باشد یدیگر م يها ذکر شده در ذیل و برخی سوره يها سوره

  * 31...اولئک لهم جنت*  30ین ءامنوا و عملوا الصلحت انا ال نضیع اجر من احسن عمال ان الذ*

  ) 30-31: 18سوره الکهف ( 

  )  26: 28سوره القصص * (  26ان خیر من استئجرت القوي االمین * 

ا ارید ان اشق قال انی ارید ان انکحک احدي ابتنی هتین علی ان تاجرنی ثمنی حجج فان اتممت عشرا فمن عندك و م* 

  ) 27: 28سوره القصص * ( 27علیک ستجدنی ان شاء اهللا من الصلحین 

  ) 58: 4سوره النساء * (  58ها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل  ان اهللا یامرکم ان تودوا االمنت الی اهل*

اء نصیب مما اکتسبن و سئلوا اهللا من فضلگان و ال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنس*

  )  32: 4سوره النساء * (  23اهللا کان به کل شی ء علیما 

  * واهللا اخرجکم من بطون امهتکم ال تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و االبصر و االفئده لعلکم تشکرون * 

   ) 78: 16سوره النحل ( 

http://www.modiriran.ir/
http://www.modiriran.ir/
http://www.modiriran.ir/
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  ها ريیمابجایگاه قرآن در تامین سالمت و درمان 

  

  ، آیت محموديدکتر سید جلیل موسوي: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

روانی و اجتماعی است ، سالمتی حالتی از آسایش و رفاه کامل جسمی. نعمت و هدیه خداوند به انسان است ینتر بزرگسالمتی 

خالق . انسان گل سرسبد آفرینش و بهترین خلقت خداوند سبحان است. شود ینمرا شامل  اري یا معلولیتو صرفا فقدان بیم

پرهیز از اسراف "، "میانه روي"، "صراط مستقیم"، "اعتدال"را که همان  ها یماريبانسان بهترین راه سالمت و سعادت و درمان 

با  ر این نوشتار ضمن تعریف سالمتی و همچنین تعریف طب و طبابتد. است به او نمایانده است "افراط و تفریط"، "و تبذیر

 -2، سالمت و بیماري جسمی -1: مطالبی در ابعاد چهار گانه سالمت و بیماري ارائه شده است، استفاده از آیات قرآن کریم

 گردد یمنتیجه گیري  در پایان. سالمت و بیماري معنوي -4سالمت و بیماري اجتماعی  - 3روانی  –سالمت و بیماري روحی 

دستور جامع و مانع قرآن کریم براي تامین سالمت در تمام ابعاد و  "اعتدال در همه امور و جوانب"و  "صراط مستقیم"که 

  . باشد یم ها یماريبدرمان 

  

  . صراط مستقیم، اعتدال، بیماري، سالمت، قرآن: ها واژهکلید 
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  اهمیت شیردهی از دیدگاه قرآن واحادیث

 

  دکترتهمینه پیروي, پریسا هادوي,* رعنا نقی زاده: ندگاننویس

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پزشکی، دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تشریحی: آدرس

  

  

. اهمیت خاصی نیز در زندگی هر فردي دارد، ندنی براي مادر استدوران شیرخوارگی عالوه براینکه دوران به یاد ما: مقدمه

به رشد جسمانی کامل دست ، کودکی که در دوران اولیه زندگی خود تغذیه مناسب داشته واز مهر ومحبت مادر بر خوردار باشد

 ینتر مناسبشیر مادر . هد بودیافته و درآینده فردي تندرست از نظر عاطفی و روانی بوده و در اجراي احکام الهی ثابت قدم خوا

  . و فواید مختلف تغذیه با شیر مادر از نظر علوم تجربی به اثبات رسیده است باشد یمشیرخوار  ي یهتغذروش  ترین یعیطبو 

قرآن کریم و احادیث و روایات موجود و منابع اطالعاتی رایج  ي مطالعهکیفی با  به صورتاین مقاله مروري و : ها روشمواد و 

  . باشد یمکمک به مادران شیرده و مقاالتی در مورد مزایاي شیردهی ، یر کتب بهداشت مادر و نوزادنظ

در احکام . شود یمدر مورد اهمیت شیردهی در متون اسالمی تأکید و شیر مادر براي کودك بهترین تغذیه معرفی : ها یافته

براي ": فرمایند یم) ص(چنانچه پیامبر اکرم . وجود استسالمت کودك شیر خوار و مادرم، احادیث متعددي در مورد شیردهی

هیچ شیري براي کودك پر برکت تر از شیر ": فرمایند یم) ع(و امیرالمؤمنین علی  "کودك شیري بهتر از شیر مادرش نیست 

، شیردهی يها روش، اهمیت و فواید شیردهی ي ینهزممختلفی در  هاي یهتوصعالوه بر این در آیات و احادیث  . "مادر نیست

  . حقوق دنیوي و پاداش اخروي مادر شیرده وجود دارد، طول مدت شیردهی

پیش از دستورات متون اسالمی در رابطه با شیردهی عنوان شده است به تازگی با  ها قرنآنچه که : بحث و نتیجه گیري

سالمت کودك شیرخوار و  ي دربارهاوت ونکات متف ها یهتوصاحادیثی که در باب . پیشرفت تدریجی علوم به اثبات رسیده است

اخیر داللت بر صحت  يها پژوهشچرا که نتایج . تحقیقات باشد ي عرصهبه عنوان منبعی در  تواند یمباشد،  یممادر او 

  . باشد یماسالمی  هاي یدگاهددینی و دستورات الهی دارد که این امربینانگرحقانیت  يها آموزه

  

    کودك، مادر، شیردهی، احادیث، قرآن: کلید وازه ها
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  ها به روایت قرآن و مضرات اسراف از نظر طب یخوراک

  

  ، امین سهیلیحسن رفیعی: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

یا  فیزیکینیازهاي : اند نمودهبندي نیازهاي انسان را به دو گروه عمده تقسیم ، روانشناسان ژه ويبه  پزشکیدانشمندان علوم 

را مقدم بر نیازهاي روانی دانسته و  فیزیولوژیکیمازلو نیازهاي ، روحی و روانی و در هرم نیازهاي انسان یازهاينو  فیزیولوژیکی

. شده استدیگر با اهمیت تلقی  فیزیولوژیکینسبت به سایر نیازهاي  خوراكنیز نیاز انسان به  فیزیولوژیکیدر بین نیازهاي 

 يها گام نکنیدرا و پیروي  پاكاي مردم بخورید از آنچه در زمین است حالل : فرماید یمبقره  مبارکهسوره  168قرآن در آیه 

ایمان آوردید بخورید از  کهاي آنان : فرماید یمهمان سوره  172و نیز در آیه . است آشکاربراي شما دشمنی  که، شیطان را

 به: فرماید یمنیز  173و در آیه . پرستید یمدیم به شما و سپاسگزار باشید براي خدا اگر تنها اورا آنچه روي زمین دا ها پاك

 4و 3و 1و نیز در آیات . و آنچه را برده شده است بر آن نام غیر خدا خوكبه شما مردار و خون و گوشت  کردحرام  کهراستی 

ردن مال حالل توصیه فرموده و از خوردن مال یتیم منع فرموده سوره مائده خداوند انسان را به خو 96و 93و 88و 87و 5و

خداوند  که نکنیدزیتون و انار را بخورید و اسراف ، چون خرما ییها باغ هاي یوهماز : فرماید یمسوره انعام  141است و در آیه 

سوره نساء  6و در آیه  ها یزهپاکاز  اي پیامبران بخورید: فرماید یمسوره مومنون  51و در آیه . را دوست ندارد کنندگاناسراف 

از دستورات  نکنیداطاعت : فرماید یمسوره شعرا  151و در صورت نیاز بخورید و در آیه  نکنیددر خوردن اسراف : فرماید یم

نیاز اساسی براي حفظ حیات است و در  یکنیاز به خوردن : چنین نتیجه گرفت توان یماز موارد مطروحه . کنندگاناسراف 

و نباید به  کرداستفاده  ها یخوردنبودن آن توجه نمود و در حد اعتدال و متعارف از  پاکیزهدن باید به مسایل حالل و خور

نباید اسراف  خوراكنباید غذا خورد و در خوردن  ام يا نکردهپیدا  خوراكمیل به  کامال کهوتا زمانی  کردحقوق دیگران تجاوز 

و از نظر طب هم  شود یم برکتخدا موجب  شکرگزاريخدا در زبان و بعد از خوردن  اسم کردنو قبل از خوردن جاري  کرد

 الذکراز موارد فوق  کدامالبته هر . کردپیروي  ها آننباید از  دهند یمدستور به اسراف  که کسانیو شود  یمموجب آرامش انسان 

و خود  شود یمو ناراحتی گوارشی و چاقی  هسوءهاضمفلسفه دارد به عنوان مثال افراط در خوردن موجب  یکاز نظر طبی 

و یا خوردن گوشت برخی از حیوانات حرام گوشت  گردد یمموارد منجر به پیدایش بیماري دیابت در انسان  اکثرچاقی در 

  . خوكمثل گوشت  شود یمو انگلی در انسان  يا رودهموجب انواع بیماري 

  

  قرآن و طب، خوراك: ها واژه کلید
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  تغذیه در قرآن توجه به اصول

  

 * ، حمیده محدثیدکتر محمد یوسفی اصل: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

 به خاطرهمه موجودات زمینی براي بقاء و دوام زندگی نیازمند تغذیه می باشدوانسان نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه 

تا بتواند از زندگی سالم و بهداشتی  خاص گوارشی باید در مقدارو نوع تغذیه خود دقت عمل بیشتري داشته باشد هاي یژگیو

آیه در قرآن کریم مربوط به تغذیه بوده و مطالب سودمند و ارزشمندي را در رابطه با تغذیه مطرح 160حدود . گردد امند بهره

  . »فلینظر االنسان الی طعامه « : فرماید یمسوره عبس  24در آیه . نموده است

از آن  ییها بخش، وسالم ارائه شده آست که با رشد وشکوفایی علم تغذیه در قرآن کریم سه معیار ومالك براي تغذیه درست

  . گشته است تعلیمات الهی مبرهن

فرد مورد  دل با وضعیت جسمانی هرتوجه به کمیت تغذیه است که باید متناسب و متعا اولین معیار و مالك قرآن در تغذیه

قران در آیه . نوع افراط وتفریط در تغذیه از نظر قرآن امري مذموم وداراي پیامدهاي منفی خواهد بود توجه قرار گیرد لذا هر

  ". یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا والتسرفوا انه ال یحب المسرفین": فرماید یماعراف  31

کیفیت غذا هم شامل کیفیت تناول . درآن است مربوط به کیفیت غذا و رعایت اصول بهداشتی، الك قرآن در تغذیهدومین م

اتمام تغذیه قبل از  –عدم تغذیه قبل از گرسنگی : اسالم دستوراتی ظریف و حکیمانه ارائه شده است مانند غذا ست که در

 و ـ عدم استفاده از غذاي داغ ها آنکوچک و خوب جویدن  يها لقمهاستفاده از  - قبل و بعد تغذیه  ها دستشستن  –سیري 

  ......لکاامثال ذ

  : فرماید یم سوره بقره 172چنانچه در آیه, باشد یمهم شامل کیفیت مواد غذایی از جهت بهداشتی و عدم آلوده بودن آن  و

  ". دونالذین امنوا من طیبات ما رزقناکم و اشکرواهللا ان کنتم ایاه تعب ها یایی"

 اهمیت سومین مالك ومعیار قران در تغذیه سالم انتخاب غذاي حالل است و تاکیدات قرانی در رعایت این مالك حاکی از

  : فرماید یم 168در سوره بقره آیه . باشد یمونقش آن در سالم سازي تغذیه انسان 

  ". ن انه لکم عدو مبینالناس کلوا مما فی االرض حالال طیبا و ال تتبعوا خطوات الشیطا ها یایی"

 سوره بقره 173چنانچه در آیه ، رابشدت نهی کرده استها  یخوردنعالوه بر آنچه گفته شد آیاتی از قران کریم بعضی 

  ". ...انما حرم علیکم المیتۀ والدم ولحم الخنزیر": فرماید یم

  . الك هاي الزم در تغذیه سالم استنگاه تیز بینانه و موشکافانه قران به مسائل تغذیه بیانگر رعایت معیار وم

در سالمتی و  ونقش تغذیه درست قرن بیانگر اهمیت 14 قران در مورد مقدار و نوع تغذیه انسان درطول يها آموزه: نتیجه

  . باشد یمشادابی جسمانی و روحانی انسان 

  قران ، اصول تغذیه: ها واژهکلید 
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  دیدگاه قرآن درباره جنین

  

  ، دکتر هاله آیت الهی* اطمه بهادريدکتر ف: نویسندگان

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

. جنین شناسی علمی است که توجه زیادي را از طرف دانشمندان و دین شناسان به خود معطوف کرده است: مقدمه

 به نظر، الکترونی و تصویربرداري از جنین هاي یکروسکوپمبعد از کشف  خصوص به، که در این زمینه شده است هایی یشرفتپ

لذا در این بررسی سعی شده که تا حد امکان نظرات . توصیف کرد تا حد زیادي بتوان مراحل رشد جنین در رحم مادر را میاید

، یف و زیبا به این مراحل پرداخته استقرآن در این زمینه جستجو شود تا به این نکته پی برد که کتاب آسمانی ما چقدر ظر

 هاي یهآرشد نکرده بود و بعد از سالیان زیاد تازه توانسته است به بعضی رموز  سال پیش که هنوز علم بشري1400  آنهم در

  . قرانی پی ببرد

وطین را جستجو کرده بطون ، صلصال، علق، نطفه، قرآن کلمات تراب ات ییاالدر این مطالعه با استفاده از کشف : مواد و روش

جنین شناسی و زنان و مامایی و  مربوطه مراجعه کرده و با استفاده از کتب تفاسیر قرآن موجود و کتا بهاي مرجع ات یبهو 

  . را ثبت کردیم ها ان سونوگرافی و مقاالت موجود تا حد امکان بین آیات قرآنی و مطالب کتب ارتباط پیدا کرده و

به این موضوع  که ییها سوره ینتر مهم. است پرداخته مسئله مراحل تکوین جنین به آیه 76 با سوره 41 در قرآن: نتایج

به مراحل رشد جنین اشاره  یبه خوبدرسوره ي مومنون . باشد یم زمر و حج، مومنون، انسان يها سورهپرداخته شده شامل 

  . ه استجنین اشاره شد ي پوشاننده هاي یهالهمچنین در سوره زمر به . شده است

 دركفراوان از  هاي یشرفتپبشر با وجود  که باشد یم عظمت بی پایان آیات قرآن مجید همگی نشان دهنده ها ینا: بحث 

 . شود یمآشکار   و با گذشت زمان این موضوع باشد یم ها مسلمانجاویدان ما  ي معجزههمانا قرآن . مجعزات آن ناتوان است
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  ن وعترتتکریم زن باردار از دیدگاه قرا

 

  طاهره بهروز لکدکتر ، * حمیده محدثی: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

در سایه خدا ، هر زنی که باردار شود از شوهرش، سوگند به آن که مرا به پیامبري برانگیخت، اي حوالء...:رسول خدا فرمود

وقتی فارغ شد و شیر دادن را شروع . هر دردي ثواب آزاد کردن یک بنده مؤمن را دارد. تا هنگام درد زایمان، کند یمزندگی 

و او روزه دارِ . را به عجب وا دارد اي ینندهبهر گاه کودك مک زند از پیش روي آن زن روز قیامت نوري درخشد که هر ، کرد

وقتی کودك را از . ثبت شود یشبه رادارد ثواب روزه و عبادت تمام روزگار و اگر در این حال روزه ب. شب زنده دار محسوب شود

 . از نو آغاز کن، را بخشیدم ات گذشتهگناه ، اي زن: شیر گرفت خداوند فرماید

و خاطره انگیز ترین دوران زندگی مادر و درعین حال سرنوشت ترین  ترین یرین، شدوران بارداري با همه فراز ونشیب هاي خود

ازجمله موارد مهم وموثر در سالمتی مادر وجنین توجه به رژیم غذایی خاص در دوران بارداري و . باشد یمن حیات جنین دورا

در این میان اسالم که تمام شئون . نماید یمکه دانش پزشکی تاکید زیادي بر اهمیت تغذیه در این دوران  باشد یمبعد از آن 

از جمله دوران بارداري و شیر دهی در اختیار انسان قرار  ها ینهزمرهنمودها را در همه  نتری یعالحیات انسانی را در برگرفته و 

 . دهد یم

عبادت ، تعداد وتنوع اغذیه و اشربه، توجه به حالل بودن آن به خصوصاین دستورات شامل چگونگی تغذیه در این دوران  

زناشویی در یک چهارچوب مناسب چه قبل از تشکیل نطفه  داشتن روابط، ذکر و یاد خدا جهت آرامش روح و روان، وخودسازي

  . باشد یمتاکید بر شیر دهی با شیر مادر و چگونگی شیر دهی ، و چه در دوران بارداري و واجب بودن تغذیه نوزاد با آغوز

این مدت جان دهد زن از هنگام بارداري تا هنگام شیر گرفتن کودك مانند رزمنده در راه خداست و اگر در : رسول خدا فرمود

  پاداش شهید دارد

نمونه بارز آن که در داستان حضرت عیسی ، شده است. ...و، انار، گالبی، در آیات و احادیث مختلف توصیه به استفاده از خرما

. ده استارزان و پرکالري معرفی نمو، سالم، خرما را به عنوان یک الگوي غذایی کامل ها یعلو نحوه بارداري مریم سالم اهللا ) ع(

خرماي تازه است وهیچ دارویی براي او ، بهترین غذاي زن باردار": نقل شده است که فرمودند) ع(ودر روایتی از حضرت علی 

  ". بهتر از خرما مداوا نیست

با  که باشد یمروایات و مطالعات انجام گرفته در رابطه با تکریم زن باردار ، هدف از مطالعه حاضر مروري بر آیات قران کریم

مقاله حاضر  ها آنجستجوگر جمع آوري و بابهره گیري از  يموتورهااینترنتی و  هاي یگاهپااستفاده از قران وکتب دینی و 

  پردازش خواهد شد 

  عترت، اسالم، تکریم، زن باردار: ها واژهکلید 
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  !رویکرد هومیوپاتی به انسان همانند دیدگاه قرآن به اختالف مراتب وجودي انسان
  

  ، آرزو حاجی نصیريحسن نظري، شمسی میري غفارزاده، مهناز حاجی محمدیان، حمیده کریمی :ندگاننویس

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

، شیوه جدیدي را براي طبقه هامیوپاتیبا ارائه رویکرد  Samuel Hahneman "دکتر ساموئل هانمن  "یالدي م قرن نوزدهمدر 

 به صورتبر این عقیده پایه نهاده شده است که درمانگري هامیوپاتی فلسفه درمانی انسان مطرح نمود،  هاي یماريب ها يبند

کشف این هانمن ابتدا با  .به این روند طبیعی کمک کنند نندتوا یمیک غریزه در نهاد بشر است  و برخی از ترکیبات دارویی 

 "، گردد یمموجب بروز عوارضی شبیه ماالریا در افراد سالم  )گردد یمکه کنین از آن تهیه ( ،موضوع که پوست درخت گنه گنه

مانده ناشی از اجساد سوخته و سپس با سوزندان اجساد افراد مختلف متوجه اختالف در عناصر باقی .را بیان نمود“ قانون تشابه 

این قانون را بنا نهاد  آنان گردید و از این رو افراد بشر را بر اساس عناصر و مواد موجود در طبیعت طبقه بندي نمود و در نهایت

حق  زبان گویاي ینتر بزرگقرآن مجید نیز به عنوان   !” عامل یک بیماري باشد، درمان کننده آن نیز هست تواند یمآنچه “ که 

الیکلف اهللا اال  "فرماید یمسوره مبارکه بقره که  286تلویحی در محتواي آیه  به صورتو حقیقت در فرهنگ و تمدن بشري 

بر اینکه بر اساس احادیث  "، مضافاباشند یمداراي مراتب وجودي و نفوس مختلفی  ها انساناشاره به این مر دارد که  "ها وسع

ساختاري از نظر جسمانی و  يها تفاوتکه در عین شباهت به یکدیگر داراي  باشند یمگوناگونی  نیز از معادن ها انساناسالمی، 

یا جهان کوچک از حیث  "میکروکاسموس "نیز به عنوان  ها انساناینکه . باشند یمنیز سلسله مراتب وجودي و نفسانی مختلفی 

مختلفی هستند که دانش هامیوپاتی، این طبقه بندي را  يها يبندباالنس مواد طبیعی در درون خود نیز داراي تفاوت و طبقه 

در حوزه طب مکمل به زیبایی و دقت تمام انجام داده است، و قرآن کریم این وسیله شفا و رحمت الهی در یک هزار و چهار 

کرد هامیوپاتی در به روی  interdisciplinary يا رشتهدر این مقاله با رویکردي بین . صد سال قبل به آن اشاره فرموده است

       .    مبسوطی اشاره گردیده است به صورتقرآن مجید 
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Citation analysis of Quranic articles indexed in Science Citation Index 

 

Authors: Ali Rashidi 

Adress: Urima University of Medical Sciences 

 

PURPOSE: Bibliometric evaluation provides a method for evaluating trends in publications related to a 

specific topic. About 335 articles were collected using "Quran" as a topic in Science Citation Index 

database by information retrieval. This search, using the literature in the Science Citation Index (SCI) 

database from 1971 to 2011, focused on Quranic related subjects; journals and authors with the greatest 

contribution and impact were emphasized. 

DESIGN: Bibliometric evaluation. 

METHODS: These papers were summarized and analyzed from various aspects of document type, 

language, publication output as well as distribution of journals, subject category, countries, institutes, title-

words, , literature type, publication sources, impact factor by using Excel software combined with manual 

sorting of the literature. The aim was to provide an overview of the Quranic related research field around 

the world. 

RESULTS: The trend of publication outputs during 1971-1998 had a slight increase, however after that 

period it was not as steady as anticipated. The most productive journal was Muslim World. The results 

showed that mainstream research was centered on the following subjects: Asian studies, Religion, Area 

Studies, History and Archaeology.  

The time trend of the number of articles showed an increase between 1971 and 1998. The greatest number 

of contributions came from the USA (168), followed by England (76) and Germany (29). There were 136 

citations of these articles by 12 September 2011. The average citation per article was 0.4. Muslim World, 

Bulletin of School Oriental African Studies, Collection Quran and Law Soc Rev ranked first to forth with 

regard to the number of articles and the number of highly cited sources. Rippin, A from Canada was the top 

author. 

CONCLUSION: The number of publications and the scientific interest in Quranic subjects has not been 

increased in recent years. Subsequently, citations of articles published in the field of Quranic field have not 
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been increased and the number of uncited articles is too more compared to the average citations of articles 

and uncited articles in the field of Quranic research. 
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  اثرات پاتولوژیک عصب شناختی مصرف مشروبات الکلی، مصداق اعجاز علمی قرآن مجید

 

  حمیده کریمی ،علیرضا شیخی: نویسندگان

  پزشکی ارومیهنشگاه علوم دا: آدرس

  

و  90براي شرابخواري در نص و منطوق آیه  "عمل شیطانی "براي شراب و نیز اطالق  "پلیدي  "بکارگیري اصطالح قرآنی  

فرضیه و متصوره ناشی از مصرف این ماده مضر بر  هاي یبآسسوره مبارکه مائده،  مبین عمق و شدت میزان خسارت و  91

مطالعات آزمایشگاهی و بیوشیمی بیان گر آن است که شراب حاوي عناصر شیمیایی . شدبا یمانسان توسط خداوند سبحان  

در آن  "بوتاندویل "و نیز وجود ماده شیمیایی به نام    Ethyl Alcoholمختلفی است، لیکن، ماده پاتولوژیک الکل اتیلیک

وارض پاتولوژیک مغزي ناشی از مصرف ع. گردد یم  Liver بافت شناختی در بافت مغز و بافت کبد هاي یبآسموجب بروز 

، اختالل )اي ینهپجسم (مشروبات الکلی شامل؛ اختالل در کارکرد مغزي، از بین رفتن میلین الیاف عصبی کورپوس کاالزوم 

عملکرد در یک نورون،  التهاب و اختالل در عصب بینایی، ورم غشاي خارجی مغز، سفلیس نخاعی، اختالالت عضالنی، ترومور و 

، اختالل آنسفالوپاتی Korsakov Syndromeسندرم کوروساکوف  ،Delirium Tremens ش، دمانس مغزي، دلریوم ترمنس لرز

انواع فراموشی و اختالل عملکرد حافظه، اختالالت ذهنی و عاطفی و انواع اختالالت  Warnock's Encephalopathy ورنیکه 

شایان توجه است که عالوه بر ایجاد . کلی در جوامع غیر مسلمان استرفتاري از جمله پیامدها و مضرات مصرف مشروبات ال

در مصرف کنندگان  Tolerance "تحمل "حاد و مزمن الکلی و مصرف الکل چون موجب بروز حالتی موسوم به  هاي یتمسموم

دیده  خود موجب ، و در نهایت موجب افزایش نیاز به مصرف مرتب الکل خواهد گردید، که این پگردد یممشروبات الکلی 

بر اینکه با رویکردي سیستمیک عالوه  "مضافا. را در پی خواهد داشت Alcoholismوابستگی و اعتیاد به الکل و بروز الکلیسم 

دیگري در افراد الکلی همانند بروز اختالل در روابط  هاي یبآسبر عوارض نورولوژیک ناشی از مصرف مشروبات الکلی، مشاهده 

اي خانواده، اختالل در روابط زناشویی، فروپاشی بنیان خانواده، اختالل در روابط اجتماعی، اختالل در روابط بین فردي بین اعض

 يها جنبهعلیهذا در این مقاله فقط  به . کاري و اشتغال و سایر ابعاد زندگی فرد آثار جبران ناپذیري را نیز در پی خواهد داشت

ر انسان به عنوان اعجاز علمی قرآن مجید اشاره شده است، درحالیکه عوارض و عصب شناختی مضرات مصرف مشروبات الکلی د

  .  عدیده ارگانیک دیگري نیز در اثر مصرف مشروبات الکلی وجود دارد که به آن اشاره نشده است هاي یبآس
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  استفاده از طال در مردان از دیدگاه اسالم
  

  معصومه منصوریان,  تهمینه پیرويدکتر : نویسندگان

  بخش بافت شناسی -،دانشکده پزشکینشگاه علوم پزشکی ارومیهدا:  آدرس

  

زمان . شود یمگفته  Aurumو به التین   Goldگرفته شده واژه آنگلوساکسون آن  JUVLطال از واژه سانسکریت  :مقدمه

ین بار در کتاب عهد عتیق طالبه عنوان یک فلز درخشان مورد اشاره قرار سال قبل ازمیالد اول 2600هیروگلیف مصري یعنی 

  . گرفت

عنصر طال در طبیعت  در تمام .باشد تواند یمقرمز سیر یا ارغوانی  , طال فلزي است زرد رنگ اما اگر به دقت جدا شود سیاه

, طال در جهان به عنوان نمادي براي پاکی.وجود دارد ها یانوساقدر آب دریاها و , آتشفشانی و رسوبی سطح زمین  يها سنگ

و همه آرزویشان تبدیل فلزاتی چون مس  کردند یمکیمیاگران طال را خداي فلزات معرفی . سلطنت شناخته شده است, ارزش

از طال  امروزه. جسمی و روانی دارد هاي یماريبتزیئنی کاربرد زیادي در درمان برخی از  يها جنبهاین  فلز عالوه بر .به طال بود

  .رود یمو رماتیسم مفاصل بکار  ها سرطانو در درمان  شود یمنمک طال در بیولوژي و پزشکی استفاده , به صورت نانومواد طال

  .جمع آوري شده است فلز طال به ارهکیفی با مطاله منابع اطالعاتی رایج در  به صورتاین مقاله مروري و  :ها روشمواد و 

متابولیسم پایه را افزایش دهد   تواند یماما  شود ینمبا اینکه فلز طال از پوست جذب  اند دادهنشان مطالعات مختلف  :ها یافته

  . وبه کلیه و کبد آسیب بزند

که روي افراد مرتبط  با طال انجام دادند به این نتیجه رسیدند که طالي موجود  يا مطالعهبا  1990محققان آمریکایی در سال 

همچنین . شود یمایجاد FSHوبیشترین اختالل در ترشح پروالکتین و  شود یمتغییرات هورمونی  در بدن این افراد باعث

که استفاده از طال در مردان به علت تشعشات  اند دادهتحقیقات دیگر نشان .بیشترین تجمع طال در دستگاه تناسلی مردان است

  .ساطع شده مضر است

که مردان نباید از طال به دلیل اثرات مضرش استفاده  رسیم یمن نتیجه از این تحقیق مروري به ای :بحث و نتیجه گیري

باعث ناباروري در مردان گردد به دلیل اینکه هورمون فوق  تواند یم کند یمایجاد   FSHچون با اختاللی که در ترشح .کنند

ن اشاره نموده است تازه امروزه قبل به آ ها سالچیزي که دین مبین اسالم . الذکر در تولید سلول اسپرم نقش اساسی دارد

  .دانشمندان با مطالعات  متعدد به آن رسیدها ند

  مردان, دین اسالم,طال :واژها کلید
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  زندگی اسالمی و قرآن پژوهی سبکجایگاه 
  

  ژیال ترابی: سندهینو

  سلماس ـ شبکه بهداشت و درمان سلماس: آدرس

  

ضامن  ها انسانبستن آن توسط  کاربه  کهعملی است  راهکاريمحتاج ارایه ) هدایت(=ایی قرآن رسیدن به مقصد نه کهاز آنجا 

 کهامر هدایت آدمیان را به سر منزل مقصود در قالب ارایه طرحی جامع  کریمدستیابی ایشان به هدف باشد، از اینرو قرآن 

یا أَیها الَّذینَ « ي یهآ، به انجام رسانده است بر اساس خدادادي آنان باشد امکاناتپاسخگوي همه نیازهاي فطري و متناسب با 

  ] 9[» یحییکُملما  دعاکُمآمنُوا استَجِیبوا للَّه وللرَّسولِ إِذَا 

که شما را زنده  خواند یمچیزي  يبه سواید دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را  اي کسانی که ایمان آورده«

و قلبی که حامل قرآن و حافظ و نگهبان و  کند یمقرآن نور است و خواندن آن زندگی، خانه و منزل انسان را روشن » .کند

زندگی و کتاب هدایتگر و نجات بخش انسان  يها عرصهقرآن راهنماي انسان در  .شود ینمعامل به احکام آن باشد هرگز عذاب 

این قرآن : فرمایدمی) 9(اسراء آیه  و فالح بشریت در آن بازگوشده و در سوره کتاب جامع و کاملی است که خیر و صالح و است

 ها آندهد که براي دهند بشارت میوبه مؤمنان که اعمال صالح انجام می کنداست هدایت می ها راهبه راهی که استوارترین 

قرآن بودن و با خدا بودن  و سربلندي انسان، بادالیل وبرهان در قرآن، از براي کامیابی، سعادت  ترین يقو. است پاداش بزرگی

جدیدي از  هاي یچهدربا خواندن قرآن  .شود یماست اگر انسان به دستورات قرآن عمل کند یک انسان معنوي، ملکوتی و الهی 

 يها عرصه اعجاز آمیز قرآن است قرآن راهنماي انسان در تمامی هاي یژگیوکه این از  شود یمانسان گشوده  يبه سومعارف آن 

که انسان درزندگی  آید یمآن تالش کرد گاه پیش  هاي یهآزندگی و اجتماعی است و باید در جهت خواندن و تالش در درك 

اما نکات ارزنده . راه گشاي وي باشد تواند ینمکه دیگر هیچ موجودي  آن جاست. شود یمدچار بن بست هاي فکري و یا روحی 

  .ختی ماستکلید راه خوشب قرآن حکیم همیشه

 
  زندگی، قرآن پژوهی، جایگاه سبک :ها واژه کلید
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  يا حرفههاي  یتمسئولبر  تاکیددر آیین اسالم با  پزشکیاخالق 

 

 3 نازآفرین قاسم زاده دکتر، 2 سیدمهدي صالحی دکتر ،1 فاطمه فرامرزي: نویسندگان

 دکترايدانشجوي -3فقه و مبانی حقوق اسالمی ، دکتراي- 2ارشد فقه و حقوق اسالمی،  کارشناس-1:آدرس

  تهران پزشکیدانشگاه علوم  پزشکیتخصصی اخالق 

  

همطراز دانش  کهدرآیین مقدس اسالم از ارزش و اهمیت فراوانی برخوردار است، به طوري  پزشکیدانش و حرفه  :مقدمه

روایت است از حضرت امام جعفر  چنانکه.از سه نیاز اساسی جوامع بشري مطرح شده است یکیرفته و در زمره دینی قرار گ

 کانوا ذلکبلد عن ثالثه یفزع الیهم فی امر دنیاهم و آخرتهم فان عدموا  کلال یستَغنی اَهل «: فرمایند می کهصادق علیه السالم 

اهل هیچ سرزمینی از سه چیزي براي امور دنیا و آخرتشان : یعنی»  ب بصیر ثقههمجاً فقیه عالم ورع، امیر خیر مطاع و طبی

شوند آن سه چیز عبارتند از فقیه عالم پارسا، فرمانرواي  ها نباشند، داراي زندگی ناخوشایندي می اگر آن کهنیاز نیستند  بی

بشري و بینش اسالمی منزلت واالیی داشته و به در جوامع  پزشکانبنابراین .آگاه مورد اعتماد پزشکخیرخواه و مورد اطاعت و 

و هدف این  کنندقائل بوده و هستند باید آئین  و سنن خاصی را رعایت  ها آنجوامع براي  کهمنظور حفظ شأن و منزلتی 

 .باشد یماز منظر اسالم  پزشکانهاي  یتمسئولاخالقی و  ملکاتمطالعه تحلیل 

ي و تحلیل محتوا انجام  شده که با استفاده از آیات قرآن، احادیث و رفتار ا بخانهکتااین مطالعه مروري به روش : کارروش 

 ,noormags ,SID, INLM, Iranmedex  Google,بزرگان حوزه پزشکی و جستجو در منابع معتبر اینترنتی از قبیل 

ي ا حرفهنواع مسئولیت هاي پزشک از منظر اسالم استخراج  شده ، سپس مطالب دسته بندي موضوعی شده و ا یتمسئول

  .ي اصلی بیان شده استها تمبه صورت  پزشکان

  :اصلی  به شرح ذیل استخراج شد اتم سههاي پزشک در اسالم  در  یتمسئول :ها یافته

است و با عمل بعضی  کفاییاي شرعی و واجب  از نظر اسالم وظیفه پزشکی:   در مقابل خداوند پزشکهاي  یتمسئولوظایف و 

در اسالم طبابت رسالتی الهی و مسئولیتی شرعی، اخالقی، انسانی و . شود از بقیه مردم ساقط می تکلیفآن  از مردم به

به انجام آن مبادرت  وامکاناتممارست علمی ،تهذیب و تقواي نفس و با تمام توان  ها سالباید پس از  پزشک کهاي است  وظیفه

این رسالت الهی خود جرمی مسلم  تركندارد  و ... علل مختلف مادي ونموده و حق تعلل و سستی در انجام رسالتش را، به 

و شرافت مقام علم را رعایت  کرامتاستادي و تعلیم باید  کرسیعلم و در مقام  کسبدر مقام تعلم و  پزشکهمچنین . است

  .براي رضاي خدا باشدو تهذیب نفس را در نظر گرفته و آموزش و آموختن وي و عمل به آن  تزکیهو قبل از هر چیز  کرده

باید متصف به صفات انسانی اسالمی بوده و روح و جان خود را از جهات ظاهري و باطنی  پزشک:و مسئولیت خودسازي پزشک

هر گونه حیله و تزویر و سستی و یا  کهدر حدي است  پزشکاهمیت خیر خواهی براي . به این صفات متعالی زینت بخشد

، آشنایی به مسایل معنوي و پزشکیاز ضروریات دیگرعلم . شود یمت به نفس محترمه محسوب جنای حکمتوجهی و تعلل در  بی

اسالم به معالجه روح و روانشناسی بیمار اهتمام . و تعالی این بعد روحانی در خود و دیگران است تزکیهروحانی و سعی در 
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اهمیت ایجاد ارتباط روحانی بین بیمار و خداوند . تزیادي دارد و سعی در معالجه جسم بیمار را در مرتبه دوم قرار داده اس

است و او باید قبل از هر چیز تالش و سعی خود را در تقویت روحیه بیمار نموده، در او اعتماد به  پزشکمتعال از وظایف اصلی 

  . تنها شفا دهنده او خداوند است ایجاد نماید کهبه این  تذکرنفس و امید به زندگی را با 

  :هاي اجتماعی یتئولمسو  پزشک

مداوا بیمار و خوشرفتاري با او، اهتمام جدي نسبت به امور بیمار، عدم تمایز بین فقیر و غنی، : نسبت به بیمار پزشکوظایف 

مهارت، رعایت امانت، رعایت تقوي و  کسبتمایز بین طبابت و تجارت، توجه به بیمار و جلب اعتماد او، ارتقاء توان علمی و 

اهم این  ها یماريبالهی، رازداري، توصیه به پیشگیري از  احکاممحارم، دقت در اوامر و نواهی به بیمار در حدود  پوشی از چشم

  .وظایف است

در مقابل این رسالت الهی دارد باید  کهعالوه بر اجر و پاداش اخروي و ثوابی  پزشک: حکومتبه جامعه و  نسبت پزشکوظایف 

باعث تجاري  پزشکالبته افراط در مسایل اقتصادي . در زندگی خود بر دیگران تحمیل نگردد برخوردار باشد تا مکفیاز حقوق 

 یکی. شود یم تکاثراي براي مال اندوزي و  شود و آن را از عواطف انسانی و مسئولیت شرعی تهی نموده و وسیله شدن طبابت می

شده  تاکیدي و هم ازمنظر مصلحت اجتماعی بر آن هم ازمنظر مصلحت فرد کهرعایت رازداري است  پزشکاندیگر از وظایف 

  .است

هم جزء آن است همراه بوده  پزشکیسنت  کهي وجود گذاشت با آئین سنت انسانی  بشر پا به عرصه کهاز روزي : نتیجه گیري

د ،بنابراین در ي ظهور رسی بشر در برابر بیماري قرار گرفت و در صدد چاره جویی برآمد این آئین به منصه کهمنتهی آن روزي 

، تحت تعالیم عالیه دین مبین پزشکیدر آن اخالق  کهی  شرعاتی  یولی و مسؤ انسانی است رسالتی پزشکتمدن اسالمی، 

  .اسالم، از تأللو و درخشش بیشتري برخوردار است

  اسالم ،پزشکیاخالق  ي،ا حرفهمسئولیت  :کلیديي ها واژه
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