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 ویژه نامه

 قرآن و سالمتهمایش استانی چهارمین                  
 2931آبان  7

 :برگزار کننده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

 چهارمحال و بختیاری

 :همکاری با

 شهركرد پزشكي علوم دانشگاه فنآوري و تحقيقات معاونت * 

 سلولي دارويي، گياهان تحقيقاتي مراكز و اسالمي طب تحقيقات كميته)

 )سالمت بر موثر اجتمائي عوامل ي،بالين بيوشيمي ومولكولي،

 

 شهركرد پزشكي علوم دانشگاه رهبري معظم مقام نمايندگي نهاد * 

 

 شهركرد پزشكي علوم دانشگاه نخبگان و استادان انديشي هم دفتر* 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 وژیه انهم چهارمین همایش استانی قرآن و سالمت
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   2931آبان  7 -دااگشنه علوم زپشکی شهرکرد 

 

 

 پیام رئیس همایش

q 
نیست ممکن جز هب قرآن زیستن                                            گرتو می خواهی مسلمان زیستن  

 تو از او کامی هک میخواهی بیاب                                  از تالوت رب تو حق دارد کتاب
گان جامعه محترم زپشکی و علوم قرآنی همایش قرآن و سالمت گان و نخب نصر محوری همایش، قرآن و غ . میعادگاهی است جهت گردهمائی اندیشوران، فرهیخت

 تمامی نیاز اهی انسان می یوگ راه سعادت بشریت و پاسخ  نشان دهنده ن هب غنوان کتاب هدایت آ قر کتاب آسمانی. مبحث سالمت جامعه انسانی است
و بیماری وجود ندارد مگر آنکه رد قرآن ربای عالج آن     چیه گوهن ردداشاره کرده است ابن مقی   چنانکهد اهی سم  و جان انسان است شفای ردو  باشد

 .راهنمایی شده است
رآن کری  و سیره رب همین اساس ق .ندعالوه رب قرآن آموزه اهی اسالمی نیز رد اقلب قرآن و روایت و احادیث هب سالمت سم  و روح اشاره نموده ا

و سالمت گام رب می زپشکی  رعهصهک رد  یمسلمان رب ماست  هب غنوان  . سالمت بوده استپیرامون همواره منبع مهمی جهت تحقیق و ژپوهش (ع)معصومین 
با  مرتبط رد آهی اهیی هک  وتفکربا ژپوهش  خود، وظیفه علمی و شرعیهب جهت انجام  و ویپند داده حرهف خود  تخصصی   خود را با دانشروز هب روز آموزه اهی دینی  داری 

 .انسان و بهداشت جامعه می باشند  جامعه اسالمی سال  وپویا را پاهی رزیی کنی   سالمت 
یشه ژپوهشگران از این همایش نورانی رد دااگشنه علوم زپشکی شهرکرد میزبان اند دوره آفریننده جهان هستی را سپاسگزارم هک توفیق عنایت نمود رد چهارمین 

کارانی هک رد ربگزاری این همایش تالش نمودند حق شناسی نموده و نیز از ژپوهشگرانی هک با ارسال م  قاهل هب رونق همایش رعهص قرآن و سالمت بوده و از همه هم
سعادت و سیادت اندیشمندان اریان زعزی را  ،خیر  ،ی مسئلت می نمای  هک سعی همه شما را مشکور داشته و سالمت باریتعالی از ردگاه . کمک نمودند تقدری می نمای 

 .مرحمت فرماید
 

 دکتر رضا ایمانی
 2931آبان ماه  -اقئ  مقام وزری     و  رئیس دااگشنه علوم زپشکی شهرکرد      و      رئیس همایش
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 :مسئولین همایش 

 

همایش  ایمانی: رئیس   دکتر رضا 

همایش   میر قلی سعفریحجت االسالم دکتر ا: دبیر علمی 

همایش مود مباشری دکتر :  دبیر اجرایی   مح
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 :(الفبا حروف اساس بر)علمی   کمیته اعضای

 

 ايماني رضا دكتر 

 جعفري قلي امير دكتر االسالم حجت 

 حيدريان اسفنديار دكتر 

 عمراني محمد سيد دكتر 

 حجت االسالم والمسلمين سيد يحيي كاظمي 

 قطره كيهان دكتر 

 شريمبا محمود دكتر 

 مقدسي جعفر 

 عليان مهر حسينعلي آقاي 

 مولوي حسين االسالم حجت 

 نصيري جعفر دكتر 

 نورمحمدي محمدرضا دكتر االسالم حجت 
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 :اجرایی کمیته 
 

 شهرکی فروزنده    حمیرا: مسئول

 

 ::(الفبا حروف به ترتیب) همکاران

 ساماني اسدي مجيد

  افشارپور فاطمه

 مريم اميدي

 اميني زيبا

 يبخش اله سيف

 سجاد بادفر

 خرم پروين

 رجبي حسنمهندس 

 رضوي نسترن

 رفيعي فاطمه سيده

 سعادت ميترا دكتر

 ميثم قاسم پور

 زهرا فروزنده

 كياني سهيال

 كيواني زهرا

 مجدحسين 

 محمدپور محبوبه

 موحدي منصور
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 :دبیر خانه 
 

 وردنجانی  دکتر  عبدالرحی  کاظمی:  مسئول

 

 :(الفبا فحرو به ترتیب) همکاران

 

  جهانبازي مجيد

 حيدري سعيد

 شريفي مهندس ابوالقاسم

 معصومه عليدوستي

 كياني سارا

 رياحي صالح سعيده

 محبوبه صالحيان

 مرادي تقي محمد

 پور مردان الهام 

 نجمه مجيدي

 مولوي زهرا دكتر

 راضيه ميرزائيان
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 :کمیته هماهنگی و تدارکات
 

 محسن داوری :  مسئول

 

 :(الفبا حروف تیببه تر) همکاران

 

 سيد محمد احمدي

 ايمانيجمشيد 

 سليمان بستان

  بيگي بهمن

  اسماعيل حسن پور 

  هدايت اهلل حسيني

 دهقاني حسينعلي

 شاهوردي فاطمه

 پور قلي رحيم

 ماللي گلشن

 سيد احمد نوربخش
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 :(حروف الفبا ترتیب هب)  داوران همایشکمیته 

 

 فدائی عبدالمجید دکتر

 هفروزند نسرین

 قادری حوری وش دکتر

 قطره کیهان دکتر

 قلی پور ابوالفضل دکتر

 کاظمی سید یحیی حجت االسالم و المسلمین

 گنجی فروزان دکتر

 گودرزی ایرج دکتر

 لطفی زاده مسعود دکتر

 مباشری محمود دکتر

 معزی معصومه دکتر

 مقدسی جعفر

 ملک پور افسانه دکتر

 مولوی سعید دکتر

 هرعلیانم حسینعلی

 نصیری جعفر دکتر

 نعمت الهی علیرضا دکتر

 نورمحمدی محمدرضا حجت االسالم و المسلمین دکتر

 نیک فرجام مسعود دکتر

 نیک معین جواد

 نیکوکار مرتضی

 هاشمی الهام دکتر

 امینی اسداهلل دکتر

 ایمانی رضا دکتر

 آیین فرشته دکتر

 بنائیان شایسته

 تیموری حسین دکتر

 جعفری امیرقلی حجت االسالم و المسلمین دکتر

 خدابخشی عباس دکتر

 خیری سلیمان دکتر

 داوودپور حشمت اهلل دکتر

 دریس فاطمه

 دل آرام معصومه

 رحیمی مدیسه محمد

 رفیعیان محمود دکتر

 ریاحی محمدرضا

 سعادت میترا دکتر

 صادقی مهربان دکتر

 صفدری فرانک

 صفوی پروین دکتر

 صفی سعید االسالم و المسلمین حجت

 صولتی سیدکمال دکتر

 عطا آبادی غزل دکتر

 غفاری مهین دکتر
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 :ني ويژهسخنرا

 دهنده ارائه سخنراني عنوان
اعجاب و اعجاز علم پزشكي از ديدگاه قرآن كريم و بيان 

 معصومين  

 كريمي يزدي حسندكتر محمد

 (پزشک ؛ دانشگاه علوم پزشكي قم)

 بهاتي در مورد مشروبات الكليپاسخ به ش

 دكتر جعفر نصيري

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و استاديار )

 (گروه داخلي و عضو هيئت علمي دانشگاه

 

 :كارگاه هاي همايش

 مدرس كارگاه عنوان

 استفاده از مدل در تحقيقات قرآني
 دكتر داوود فرج زاده

مركز  -انشگاه بقيه اهلل مربي و عضو هيئت علمي گروه بهداشت د

 تحقيقات طب و دين

 نقش علمي و عملي قرآن و عترت در نظام سالمت
 دكتر مهدي مصري

استاديار پزشكي قانوني دانشگاه بقيه اهلل مركز تحقيقات طب و )

 (دين

 منبع شناسي تحقيق در اسالم
 دكتر داوود فرج زاده

مركز  -اهلل انشگاه بقيه مربي و عضو هيئت علمي گروه بهداشت د

 تحقيقات طب و دين

 

 
 



 وژیه انهم چهارمین همایش استانی قرآن و سالمت
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   2931آبان  7 -دااگشنه علوم زپشکی شهرکرد 

 

 

 سخنرانیفهرست مقاالت ارائه شده بصورت 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مقاالت ارائه شده بصورت پوستر

 صفحه ارائه دهنده عنوان ردیف

 06 سمانه سادات جمشیدی تکیه بر آیات نورانی وحیپیشگیری از افسردگی و تامین سالمت روان با  7

 06 راضیه میرزائیان ......تاثیر تالوت قرآن بر مدت اقامت بستری بیماران در بخش راونپزشکی بیمارستان 8

 06 معصومه علیدوستی ...........ر بررسی ارتباط بین بهداشت جسم و روان و خودپنداشت با سالمت روان ب 9

 06 عباسعلی عسگری  زندگی اسالمی بر رضایت زناشویی تاثیر سبک 01

 06 زهرا صادقیان متولی بررسی تاثیر آوای قرآن بر بهبود بیماری های جسمی و روحی 00

 06 زهرا فروزنده نقش دعا در درمان اضطراب 01

 00 فتح اهلل عالی پور .........ی اهمیت بهداشت مواد غذایی از دیدگاه قرآن و لزوم اجرایی نمودن استانداردها 01

 06 زینب قنبری کهیانی بررسی ارزش و خواص غذایی میوه های نامبرده شده در قرآن مجید 01

 06 شکراللّه جهان مهین بیماری و شِفا از دیدگاه قرآن 01

 06 ابوالقاسم خلیلی دهکردی  نقش آموزه های اسالمی در پیشگیری از ایدز 01

 66 تیمور ملکپور ......ی ری در بخش روانپزشکی و ارائه راهکارهای قرآنبررسی چند بیمار بست 07

 سمیه محمدی مهارت های زندگی از دیدگاه قرآن کریم 08
17 

 66 یمهدی ارشادی فارسان التزام عملی به حقوق زوجین از منظر قرآن کریم 09

 66 آیت اهلل بختیاری فر بهداشت روان در آیات قرآن وارتباط آن با سالمت 11

 

 صفحه ارائه دهنده عنوان ردیف

 6 مرضیه رئیسی اضطراب از منظر قرآن کریم 0

 6 فریبرز جباری تأثیر آوای قرآن کریم برمیزان استرس، اضطراب  و افسردگی  بیماران دیالیزی 1

 66 سعید حیدری سورشجانی آن در تأمین سالمت روانی زوجین از دیدگاه قرآنآئین همسرداری و نقش  1

 مینا شیروانی ...... مقایسه نمرات آزمون سنجش هوش نوآموزان حافظ و غیر حافظ قرآن بدو ورود به 1

32 

 66 بتول پورقیصری های خونی با نگاهی بر دیدگاه قران در مورد مصرف مشروبات الکلیلولتاثیر مصرف الکل بر س 1

 66 ابوالفضل قلی پور نقش انار در سالمت انسان و دیدگاه قرآن 1
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  و ه     ھار  ن  ما ش ا تا ی   آن و سال ت
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد     ۱۳۹۲آبان  ۷ -دا ه ع وم  ش ی      د 

١ 
 

کریم قرآناضطراب از منظر 
  * 3مرضیه رئیسی، 2، مرضیه نظري1سمیه علی بابایی

، کارشناس کامپیوتر، معاونت تحقیقات و فناوري 2 شهرکرد، شهرکرد، ایران؛ پزشکی علوم دانشگاه ،کارشناس پرستاري، بیمارستان آیت اهللا کاشانی 1
  .مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراندانشجوي کارشناسی ارشد 3 ؛شهرکرد، شهرکرد، ایران پزشکی علوم دانشگاه

  
  :چکیده

 زا مبهمی و ناخوشایند احساس که با است روانی آالم از یکی امروزي و بشر رایج مشکالت از یکی اضطراب: زمینه و هدف
در مطالعه حاضر . همراه است قراري بی و قلب تعریق، تپش مانند فیزیولوژیک هاي العمل عکس تلخ و انتظاراتی هراس، و رنج

اضطراب به پیشگیري و درمان آن  نسبت به مسئله قرآن نگاه ضمن آشنایی با تا ته شدپرداخ قرآنبه بررسی اضطراب از منظر 
  .کمک شود

 سایت و کتب در شده منتشر مطالب کریم، قرآنآیات  از استفاده می باشد که با بررسی مروري یک مطالعه این: روش بررسی
سال  10چکیده در این زمینه در 10مقاله کامل پژوهشی و  50 پس از جستجوي منابع مذکور تعداد .شد انجام اینترنتی معتبر هاي

  .گذشته به دست آمد که یافته هاي آنها در راستاي اهداف این مطالعه بودند
سوره بقره به مساله اضطراب  248توبه و ي سوره 26 ي فتح، سوره 26 و 4 ي کریم مانند آیه قرآنر بسیاري از آیات د :هایافته

 اال قلوبهم تطمئن و الذین آمنوا" : می فرماید اضطراب از رهایى و آرامش درباره ي قرآن در خداونداز جمله . اشاره شده است

. یابد مى آرامش ها دل یاد خدا با باشید آگاه است، آرام خدا یاد به هایشان دل آورده، که ایمان آنان "القلوب تطمئن اهللا بذکر
  .بر کاهش اضطراب می باشد قرآنمطالعات محققین نیز تصدیق کننده تاثیر تالوت بررسی 
اشاراتی به مسئله اضطراب شده است و آن چنان که نتایج مطالعات نشان  قرآنبررسی ها حاکی از آن است که در : گیرينتیجه

کریم بیانی رسا و آهنگی دلربا دارد و  قرآن. اضطراب را کاهش داده و باعث ایجاد آرامش می شود قرآنمی دهد تالوت 
نه تنها می توان از بروز اضطراب  قرآنو نزدیکتر شدن به  مذهبی اتتقویت اعتقادلذا با . شنوندگان را تحت تاثیر قرار می دهد

  .راي کاهش اضطراب در بیماران استفاده کردبه عنوان درمانی ب قرآنپیشگیري نمود بلکه می توان از 
  
  .، مطالعه سیستماتیکقرآناضطراب،  :کلیدي هايواژه

  
  :مقدمه

 .است امروز بشر رایج مشکالت از یکی اضطراب
 براي آن وجود حتی و نیست بد خود به خودي اضطراب

 بی اضطراب، بدون انسان که است؛ چرا الزم زندگی

 تکنولوژي و صنعت. بود تفاوت خواهد بی شاید و خیال

 انسان روح دیگر از سوي معنویت از دوري و سو ازیک

 شدت و کرده است پریشانی و سردرگمی دچار را ها

 که رسانده است حدي به افراد بیشتر براي را اضطراب
کسب  و اضطراب کاهش راه هاي یکدیگر از مرتب
 آالم از یکی اضطراب .می کنند جو و پرس را آرامش

 و رنج از مبهمی و ناخوشایند احساس که با است روانی
 هاي العمل عکس با همچنین تلخ و انتظاراتی هراس،

 دهان، خشکی قلب، تعریق، تپش مانند فیزیولوژیک
 تحقیقات .)1( همراه است قراري بی و ها اندام لرزش
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 ترین بیماري رایج اضطرابی اختالالت است داده نشان

از  درصد 20تا 15 در که هستند جامعه در روانی هاي
شیوع  میزان .شود می دیده درمانی هاي کلینیک بیماران
 .)3و2( است مردان از تر بیش زنان میان در اضطراب

سالهاي اخیر اهمیت زیادي براي  روانشناسی بهداشت،
نقش راهبردهاي مقابله و سبک زندگی افراد در چگونگی 

. ل شده استئوضعیت سالمتی جسمی و روانی آنها قا
شیوه هاي مقابله، توانایی هاي شناختی و رفتاري هستند که 

نظور کنترل نیازهاي خاص درونی و فرد مضطرب به م
در مقابله مذهبی از منابع . بیرونی فشارآور به کار می گیرد

، توکل و توسل به قرآنمذهبی مثل دعا و نیایش، خواندن 
بر این اساس  .)4( خداوند براي مقابله استفاده می شود

مدتهاست که تصور می شود بین مذهب و سالمت روان 
گارتنر و همکاران در زمینه . ارتباط مثبتی وجود دارد

سالمت عمومی و اعتقادات مذهبی چند مقاله را مورد 
بررسی قرار دادند و دریافتند که در تمام این مطالعات بین 

مت عمومی رابطه مثبتی وجود دارد اعتقادات مذهبی و سال
 می اضطراب باعث دیدگاه اسالم از که عواملی .)5(

 بصیرت، نداشتن وردگار،یاد پر از غفلت: از عبارت دنشو

 و کفر گناه، به شیطان، آلودگی و نفس هواي از پیروي
 تعقل و وعدم تفکر ناامیدي و یأس نفاق، ناسپاسی،

 آیات کریم قرآن در .)6( است هستی جهان پیرامون

 حاالت و انسان فطرت وجودي که دارد وجود بسیاري

 بیماریها عوامل و علل متذکرشده و را او روان گوناگون

 انسان روان درمان و تربیت و تهذیب همچنین راههاي و

 اضطراب با مرتبط آیاتمهمترین .)7( است نشان داده را
 26 ي آیه همچنین و ي فتح سوره 26 و 4 آیه در قرآن

 حفاظ آرامش دلیل قدیمی .)6( باشند توبه می سوره

 کاهش در ها آن و تأثیرپذیري آیات با انس را قرآن

 :کند می استناد زیر ي به آیه و است نموده بیان اضطراب
 ایمانا لیزدادوا قلوب المؤمنین فی السیکنه انزل الذي و"

 در را آرامش است که کسی )خداوند(او "ایمانهم مع

 بیفزاید بر ایمانشان ایمانی تا کرد نازل مؤمنان هاي دل
 دشوار را زندگی خدا یاد از دوري ،مقابل در .)8(

 معیشه له فان ذکري عن اعرض من و"سازد  می

زندگی  گرداند، روي من یاد از کس هر و" …ضنکا
 و نگرش خدا به ایمان .)9( داشت خواهد تنگی و سخت

توبه،  26 سوره فتح، 4آیه ( متعددي آیات در که موحدانه
بر  فرد شود می باعث است، شده اشاره آن به )بقره 248

 بی خیرخواهی و قدرت علم، که کند تکیه موجودي

 او در تزلزل و اضطراب دلهره، ترس، لذا نهایت دارد

 دست او به آرامش و نیازي بی احساس شود و نمی ایجاد

 علی" که است این ،قرآن همیشگی نداي .)10( دهد می

 انسان به دعا .)122/عمران آل(" المؤمنون فلیتوکل اهللا

 و ناامیدي یأس از را او و می دهد نفس به اعتماد

 و نماید دعوت می بیشتر کوشش و تالش به دارد، می باز
هدیه  او به را آرامش و نموده خارج نگرانی از را او
با توجه به این مساله که اضطراب یکی از  .)11( کند می

اجزاي جدا نشدنی زندگی امروز و منشا بسیاري از بیماریها 
می باشد و پزشکان و محققین به دنبال یافتن راهکارهایی 

بررسی جهت کاهش آن می باشند، مطالعه حاضر با هدف 
، تا با بررسی گرفتکریم انجام  قرآناضطراب از منظر 
بیان در این رابطه  قرآن دیدگاه ختلف،م آیات و تفاسیر

  .گردد
  

  :روش بررسی
 می باشد که با بررسی مروري یک مطالعه این
 و کتب در شده منتشر مطالب کریم، قرآنآیات  از استفاده
مقاله کامل  50 .صورت پذیرفت اینترنتی معتبر هاي سایت

چکیده در سایتهاي مختلف در این زمینه در 10پژوهشی و 
گذشته به دست آمد که یافته هاي آنها در راستاي سال  10

  .اهداف این مطالعه بودند
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  : هایافته

 و سالمت و مذهبی ي مقابله بین ي رابطه اگرچه
 و عقاید که است آشکار اما است، پیچیده بیماري روانی

 کاهش و پیشگیري در را مهمی مذهبی نقش شعائر

 ي رابطه .)12(کنند  می بازي و روانی هیجانی مشکالت
ین که محقق است ناپذیر انکار امري سالمتی و دین

 بیان را آن صراحت به نیز مختلف از ادیان متفاوت

 و فیلسوفWilliam James  مثال به طور اند؛ نموده
 تسلیم واقعی متدین گوید انسان می آمریکایی نشناس روا

 حفظ را خویش شخصیت توازن و شود نمی اضطراب

 ناخوشایندي مسایل با مقابله ي آمادههمواره  و کند می

 .)10( می آورد پیش روزگار برایش شاید که است
 و در آرامش خدا یاد تأثیر درباره ي قرآن در خداوند
 الذین آمنوا" : می فرماید افسردگى و اضطراب از رهایى

که  آنان  "القلوب تطمئن اهللا بذکر اال قلوبهم تطمئن و
 آگاه است، آرام خدا یاد به هایشان دل آورده، ایمان

از  آیاتی در .)13( یابد مى آرامش ها دل یاد خدا با باشید
 دردهاي براي قرآنبودن  شفا ي مسأله به کریم قرآن

 قرآنال من ننزل و"؛ است شده اشاره انسان جان و جسم

 "خسارا اال للمومنین الیزید الظالمین رحمه و شفاء هو ما
 رحمت و چه شفا آن قرآن از و )182آیه  اسراءسوره (

 را جز ستمگران و کنیم می نازل مؤمنان براي است

جاءتکم  قد الناس ایها یا". نمی افزاید زیان و خسران
رحمۀ  و هدي و الصدور فی لما شفاء و ربکم من موعظۀ
شما  براي پروردگارتان سوي از اندرز مردم اي "للمومنین
 و ست ها سینه در چه آن براي درمانی و است آمده
 للذین هو قل ". مؤمنان براي است و رحمتی هدایت

 ایمان که کسانی براي کتاب این بگو "و شفاء هدي آمنوا

 در که طور همان .تاس درمان و هدایت اند، آورده

 و شفا ي مایه را قرآن خداوند، پیداست باال آیات

 و هاست سینه در چه آن مؤمنان، شفاي براي رحمت
 است کرده معرفی براي مؤمنان رحمت و هدایت ي مایه

یافته هاي مطالعات محققین نیز تصدیق کننده آیات  .)14(
 غیر روش یک عنوان به را قرآن آواي. می باشد قرآن

 اضطراب کاهش جهت دسترس و قابل مطمئن دارویی،

 تهاجمی تشخیصی هاي روش و جراحی از قبل بیماران

 در آمده دست به نتایج .)17-15( برد کار به می توان نیز

 بر قرآن تأثیر بررسی عنوان تحت، تجویدي تحقیق

 نفر 80 روي بر که جراحی عمل از قبل بیماران اضطراب

 از استفاده با که آزمون گروه در که داد نشان شد انجام

 15 مدت بار به هر و بار 2حداقل گوشی و صوت ضبط

 ي سوره 36 تا 1 آیات( قرآن آواي به عمل از قبل دقیقه
 به گروه نسبت اضطراب کاهش میزان دادند گوش )مریم

نتایج  .)18( است بوده تر بیش داري معنی طور به شاهد
کریم در  قرآنتحقیق نیکبخت در مورد بررسی تاثیر آواي 

کاهش اضطراب قبل و بعد از انجام اقدامات تشخیصی و 
درمانی حاکی از کاهش فشار خون سیستولیک و تعداد 

 .)19(می باشد قرآنش دادن به آواي تنفس در اثر گو
همچنین تقی لو در پزوهش خود نشان می دهد که 

تاثیر معنی داري بر استرس  قرآنآموزش روخوانی 
کاظمی و تحقیق طبق نتایج  .)20( نوجوانان و جوانان دارد

کریم، می تواند راه و  قرآنهمکاران نیز شنیدن آواي 
روش موثري در جهت بهبود وضعیت بهداشت روانی 

مجیدي در پژوهش خود درباره  .)21( دانشجویان باشد
کریم بر میزان اضطراب بیماران قبل از  قرآنتاثیر آواي 

می تواند به  قرآنآنزیوگرافی عنوان می کند که آواي 
 تجهن و ارزان قیمت ئعنوان روشی غیر دارویی، مطم

کاهش اضطراب بیماران قبل از جراحی و روش هاي 
متقی و همکاران در ) 15(  تشخیص تهاجمی به کار رود

بر میزان اضطراب  قرآنمطالعه اي با عنوان تاثیر آواي 
د اضطراب ورزشکاران در نورزشکاران عنوان می کن
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گوش داده بودند به طور  قرآنگروه مورد که به آیات 
  .)22(وه شاهد بوده استمعنی داري کمتر از گر

   :بحث
آن چنان که نتایج مطالعات نشان می دهد مذهب و 
داشتن اعتقادات دینی اضطراب را کاهش داده و باعث 
 .ایجاد آرامش و اعتماد به نفس و امید در افراد می شود

 یدرمان روش هاي مؤثرتریناز شک، بدون ایمان بنابراین
 بخشی آرامش نقش به زیر ي آیه .می باشد اضطراب

ذینَ :است نموده اشاره ایمان واْ الَّ هم یلبسواْ ولَم آمنُ  إِیمانَ

هم بِظُلْمٍ ولَئک لَ دونَ  وهم األَمنُ أُ  که کسانی) 82انعام(مهتَ

 آلوده ستم و شرك با را خود ایمان و آورده اند ایمان

 ها آن و است ها براي آن تنها )آرامش(ایمنی نکرده اند،
 فراوان نفوذ قدرت با الهی کالم .)23( یافتگانند هدایت

 گویی که نماید می اثر جسم و روح بر چنان آن خود،

 احساس و است شده متولد انسان تازه آن شنیدن از بعد

 مادي بندهاي و از قید رهایی و سرزندگی سبکی،

 فرد در و زداید دل می از را نگرانی و هراس .نماید می

 تطمئن اهللا بذکر اال( کند می آرامش ایجاد شنونده

 بار در 260 )یاد خدا(که کلمه ذکر  اي گونه به). القلوب

پژوهش اکبري و همکاران با  .)6( است شده آورده قرآن
بر کاهش میزان اضطراب  قرآنعنوان اثربخشی آواي 

اضطراب  کاهش باعث قرآن زندانیان نشان داد که آواي
و یاد خداوند  قرآنپس خواندن . است گردیده زندانیان

حتی شرایط زندگی سخت زندان که عامل مستعد کننده 
 .)24( اضطراب براي بیشتر زندانیان است را آسانتر می کند

کریم بیانی رسا، سبکی شیوا و آهنگی دلربا دارد که  قرآن
باید این ویژگی به عرصه ي ظهور برسد تا شنوندگان را در 

و جان و هستی آن هر جایی که باشند تحت تاثیر قرار دهد 
ها را تسخیر نماید و در قبضه ي خویش در آورد، آنگاه 

 .)25( آشکار مشاهده می گردد) ان البیان سحرا(است که 
شامل  اضطراب ي کننده پیشگیري عوامل قرآناز نگاه 

 است این او هاى نشانه از» ازدواج :موارد زیر می باشند

 بدان تا آفرید، شما براى جنس خودتان از همسرانى که

 و 96انعام( شب تاریکی »)21روم ( یابید آرامش ها
 دا،خ« مسکن) 9منافقون( دنیا به دلبستگی عدم) 73قصص

نحل ( داد آرامش قرار ي مایه شما براي را هایتان خانه
 جلد نمونه تفسیر در شیرازي مکارم اهللا آیت .)26(» )80

 نظر از فرد می شود سبب "اهللا" اسم بیان :می نویسد یک

 و از کند خود در بیشتري نیروي و توان احساس روانی

 روان از بسیاري همچنین. )27(نهراسد مشکالت عظمت

 و دعا و ذکر که اند دریافته نیز روان پزشکان و شناسان
 روي سبب و حواس اعضاء تمام با خداوند به کامل توجه

شده و  فکري اشتغاالت و زندگی مشکالت از گردانی
 اضطراب حس و تشویش نگرانی، رفع باعثطریق  بدین

 کمک آرامش روانی از حالتی آمدن وجود به و در شده

  .)28(می کند 
  :گیري نتیجه 

از آنجایی که اضطراب و نگرانی یکی از بزرگ  
ترین بالهاي زندگی انسان بوده و هست و عوارض ناشی 
از آن در زندگی فردي و اجتماعی کامال محسوس است و 

و یافته هاي مطالعات  قرآنآنچنان که از آیات 
یا  قرآنپژوهشگران استنباط می شود یاد خداوند، خواندن 

اضطراب حتی در شرایط  شنیدن آواي آن باعث کاهش
 اتتقویت باورها و اعتقادبسیار سخت می گردد، پس با 

 قدرتکریم  قرآنو نزدیکتر شدن به مذهبی و دینی 
اجه با مشکالت در کنترل اضطراب و نگرانی در مواقع مو

به عنوان درمانی  قرآنمی توان از  فرد ایجاد می شود و
  . براي کاهش اضطراب در بیماران استفاده نمودمطمئن 

  :تشکر و قدردانی
بدین وسیله از تمامی افرادي که در انجام این 

  مطالعه همکاري نمودند تشکر و قدردانی می گردد
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Anxiety from the point of view holy Quran 
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Research and Technology, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran; 
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Background and aims: Anxiety is one of the common problems of modern human and one of the 
mental suffering that is associated with unpleasant sensation and ambiguous from the pain and fear, 
bitter expectations and physiological reactions such as sweating, palpitations and restlessness. In the 
present study, we investigated anxiety from the viewpoint of the Qu'ran. 
Methods: This study is a review that was prepared by using from the holy Quran, published 
contents in valid books and internet sites. 50 full research articles and 10 abstracts obtained at 
various sites in the context, in the past 10 years, that  their findings were along with the purposes of 
this study. 
Results: In many verses of the Qur'an like the verse 4, 26 of Surah Fath, 26 surah Tobe and 248 of 
Sura Baqara has pointed to anxiety. God says in the Quran about comfort and freedom from 
anxiety: Those who believe, their hearts are calm to remember God. Be aware the hearts have calm 
with remembrance God. Also the research studies confirmed the influence of the holy Quran is to 
reduce anxiety. 
Conclusion: Studies indicate that In the Quran has pointed to anxiety and so the results of the study 
show Quran recitation reduce anxiety and create comfort.Quran expression expressive and 
enchanting song, and listeners will be impressed. So with the strengthening the religious beliefs and 
closer to the Quran, not only can be prevented occurrence anxiety, also the Quran be used as a 
treatment for reduction anxiety in patients  
 
Keywords: Anxiety, Quran, Systematic study. 
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  میزان استرس، اضطراب  و افسردگی  بیماران دیالیزي کریم بر قرآنتأثیر آواي 
  1الله صیدالی، 2مسعودي سهیال،  *1جباري فریبرز

 .، ایرانلردگان شهرستان بهزیستی اداره،اجتماعی مددکار2 شهرکرد، شهرکرد، ایران؛ پزشکی علوم دانشگاه ،روانشناسی ارشد کارشناس1

  
  :چکیده

جبران  و وخیم عوارض باعث تواند می دیالیزي بیماران در خصوص به امروزي، پیچیده زندگی در اضطراب و استرس :زمینه و هدف
کند و نگرانی و  ها کمک می بخشد که او را در تحمل سختی ایمان به خدا نوعی قدرت معنوي به انسان می .شود آنان سالمتبر  ناپذیري

تواند به عنوان یک موسیقی عرفانی، محرکی براي ایجاد  می و صوت دلنشین آن کریم قرآناز آنجایی که تالوت . سازد اضطراب را دور می
 از جلوگیري یا و کاهش منظور به کریم قرآنه باشد، در مطالعه حاضر اثر تالوت با صوت هاي فیزیولوژیک و سایکولوژیک در شنوند پاسخ

  .شد انجام لردگان شهرستان دیالیزي بیماران در عوامل این از ناشی منفی اثرات و افسردگی استرس و عوارض اضطراب،
نمره  ،و تقسیم تصادفی آنها در دو گروه شاهد و آزمون) نفر 50(نیمه تجربی پس از تعیین حجم نمونه   در این مطالعه :روش بررسی

چنین با استفاده هم. گردید ارزیابی) DAS(پرسشنامه از استفاده با مداخله پایان در و مداخله از قبل گروه دو هر استرس و اضطراب میزان
دقیقه آواي  15بار و هر بار  3هر هفته  ،هفته 8سپس به مدت . ها نیز مشخص شد آزمودنیهاي فردي  نامه دموگرافیک، ویژگیاز پرسش
یک هفته پس از اتمام مداخله . کریم با صداي استاد عبدالباسط توسط یک دستگاه ضبط صوت جهت گروه آزمایش پخش شد قرآندلنشین 

ک را کامل نمودند و سپس نتایج قبل و بعد از مداخله توسط نامه دموگرافیو پرسش) DAS(پرسشنامه, مجدداً تمامی واحدهاي پژوهش
  .مستقل و کاي دو با هم مقایسه گردید  و آزمون آماري تی زوج، تی SPSS افزار نرم

هاي آزمون و شاهد قبل از اجراي مداخله به ترتیب  گروه استرس و دهند میانگین نمره اضطراب نتایج بدست آمده نشان می :یافته ها
مقایسه نمره استرس و اضطراب قبل و . بود 4/31±09/1و  14/36±8/1و پس از اجراي مداخله به ترتیب  94/30±18/1و  21/1±28/30

داري بین میانگین  ، اما تفاوت معنی)>٠٠٠١/٠P(داري افزایش یافته  دهد که میانگین نمره گروه آزمون به طور معنی بعد از مداخله نشان می
  .و بعد از مداخله در گروه شاهد دیده نشد نمره استرس و اضطراب قبل

کریم به عنوان یک موسیقی  قرآندادن به آواي دلنشین  رسد گوش فرا با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه به نظر می :گیرينتیجه
 بیماران در آنها عوارض از جلوگیري و اضطراب و استرس کنترل به یابی دست تواند راه و روش موثري در جهت بهبود و عرفانی می
  . باشد همودیالیز

  
  .اضطراب، بیماران دیالیز کریم، استرس، قرآنآواي  :کلیدي هايواژه
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  :مقدمه
 روانپزشکی پیامدهاي ناتوان کننده، و مزمن بیماریهاي

 به دنبال روانپزشکی اختالل بروز دلیل، به همین. متعددي دارند

 مزمن نارسایی بیماري.)1(است شایع جسمی هاي ایجاد بیماري

 کلیوي عملکرد برگشت ناپذیر و تخریب پیشرونده ؛کلیوي

 در و دیالیز کلیوي، نارسایی مرحله آخر اصلی درمان. است

  .)2( است کلیه پیوند نهایت
 روانشناختی مشکالت و استرس زاست فرآیندي دیالیز

 بروز زمینه تواند می که دارد پی در را اجتماعی متعددي و

 باالي شیوع ها بررسی بیشتر نتایج .بیماران باشد روانی اختالل

 دهد می نشان را دیالیزي در بیماران اجتماعی-روانی اختالالت
نتایج مطالعه ناظمیان و همکاران در رابطه با میزان افسردگی  .)3(

بیماران درصد  5/64و اضطراب بیماران دیالیزي نشان داد که 
 اضطراب هستند بیماران دچاردرصد  4/51افسردگی و  دچار

بهداشت روانی به معناي سالم نگه داشتن روان از هر گونه  .)4(
یشگیري از به وجود آسیب روانی است و هدف اصلی آن پ

باشد به عبارت دیگر بهداشت  هاي روانی می آمدن ناراحتی
روانی علمی است براي بهزیستی و رفاه اجتماعی که تمام 

  .)5( گیرد زوایاي زندگی را در بر می
شناخت ارتباط مذهب با بر بیشتر توجه  مطالعهدر این 

أکید بسیاري از اندیشمندان معاصر غربی ت .بهداشت روانی است
نمایند که مشکل انسان معاصر اساساً به نیاز وي به دین و  می

از مورخان معروف  1بی توین. گردد هاي معنوي بر می ارزش
اند  که اروپائیان در قرن بیستم دچار آن شده بحرانی: گوید می

او معتقد است که تنها راه . گردد اساساً به فقر معنوي آنها باز می
برد  اخالقی که غرب از آن رنج می درمان این فرو پاشیدگی

بازگشت به دین است در عصري که عصر اضطراب است و 
توجه فراوان به زندگی مادي بر آن سیطره دارد و رقابت شدیدي 
براي به دست آوردن مادیات وجود دارد، نیاز بیشتري به غذاي 

ایمان به خدا نوعی قدرت معنوي به . شود روحی احساس می
کند و  ها کمک می که او را در تحمل سختی بخشد انسان می

                                                             
1- Toynbee  

نگرانی و اضطرابی که بسیاري از مردم به آن مبتال هستند دور 
ایمان، اعتماد به نفس و قدرت انسان را براي صبر و . سازد می

دهد و احساس امنیت و  هاي زندگی افزایش می مقابله با سختی
د به عنوان توان موسیقی می. )٦(نماید  آرامش را در او ایجاد می

هاي فیزیولوژي و سایکولوژي در  یک محرك براي ایجاد پاسخ
هاي تحقیقی مشخص کرده است که موسیقی  یافته. شنونده باشد

خطر بر روي مشکالت بیماران از  درمانی یک مداخله مؤثر و بی
پذیري، کاهش احساس تنهایی،  جمله کاهش استرس، تحریک

اي که  در مطالعه. )7( باشد بهبود خلق و تسهیل هیجانات می
به منظور بررسی تأثیر  1996در سال  2میشل و توسط سابو

 97درمانی بر روي  موسیقی بر اضطراب و عوارض جانبی شیمی
بیمار بزرگسال که تحت درمان بودند انجام شد، نتایج نشان داد 

تواند اضطراب بیماران تحت شیمی درمانی را  که موسیقی می
  .)13( کاهش دهد
کریم و آواي دلنشین  قرآننجایی که آهنگ موزون از آ

باشد و اصوالً  آن به عنوان یک موسیقی عرفانی دلپذیر می
هاي  ، همسازي با نغمهقرآنترین بعد از اعجاز بیانی  باشکوه

هاي وزین صوتی است آنگاه که با صداي گرم  دلنشین و آهنگ
دل  و زیبا و آوایی نرم و فریبا دمساز شود، آتش بر خرمن

افکند و اختر پرفروغش جهان و جهانیان را به سوز و گداز وا  می
  .)8( دارد می

ترین و  ترین، جذاب ، دلنشینیکی از زیباترین
افزاي ناشی از تالوت   ها، موسیقی روح ترین موسیقی طبیعی
هاي  کریم بوده و یکی از جوامعی که عمیقاً متأثر از ارزش قرآن

کریم  قرآنباشد و دستور است که  اسالمی است کشور ایران می
را  قرآنرا با صوت زیبا به احسن وجه به ترنم آورید و زینت 

کریم بیانی رسا، سبکی شیوا، آهنگی  قرآن. دانند آواي نیکو می
عرصه ظهور برسد و شنوندگان دلربا دارد که باید این ویژگی به 

را از هر قبیل که باشند تحت تأثیر قرار داده، جان و هستی آنان 
را تسخیر کرده و در تبعه تصرف خویش درآورد آنگاه است 

یان سحرا“که  نَ الب9(گردد  آشکارا شاهد می” ا(.  

                                                             
2- Sabo & Michael  
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کریم بر تمامی  قرآنبا عنایت به تأثیرات ژرفی که 

 قرآنتا تأثیر آواي  بر آن شد گرجوانب زندگی دارد، پژوهش
  .کریم را بر بهداشت روان بیماران همودیالیز بررسی نماید

  :روش بررسی
بیمار همودیالیز  50در این تحقیق نیمه تجربی تعداد 

پس از . شهرستان لردگان، نمونه این پژوهش را تشکیل دادند
و ) نفر 25(تقسیم واحدها به صورت تصادفی به دو گروه شاهد 

 نمره استرس، اضطراب و افسردگی  با استفاده از) نفر 25(مون آز
 این. که توسط آنان تکمیل شد، تعیین گردید) DAS (پرسشنامه

 سئوالی  راجع 7 مساوي بخش سه و سئوال 21 شامل پرسشنامه

 و پایایی روایی .است بررسی مورد شاخصهاي از یک هر به

 و همکاران احمدي رحیمی، ،)10(صاحبی توسط پرسشنامه این

مقیاس  داراي سئواالت از یک هر). 11( است شده تایید
 21 تا صفر بین حیطه هر نمره دامنه. است 3 تا 0 بین لیکرت

همچنین به کمک یک پرسشنامه دموگرافیک  .باشد می
  .ها مشخص گردید هاي فردي نمونه ویژگی

تا پایان خرداد ماه  1382مداخله از اول اردیبهشت ماه 
بار در روزهاي زوج که به طور  3به مدت چهار هفته و هر هفته 

دقیقه در بخش دیالیز بیمارستان و  15تصادفی انتخاب و هر دفعه 
کریم با  قرآنتوسط یک دستگاه ضبط صوت از جزء سی 

ر است که الزم به ذک. صداي استاد عبد الباسط صورت گرفت
کریم و قاري هر دو به طور تصادفی انتخاب  قرآنجزء سی 
یک هفته پس از اتمام مداخله مجدداً هر دو گروه، . شدند

نامه دموگرافیک را تکمیل کردند و  و پرسش) DAS (پرسشنامه
افزار آماري  آوري شده توسط نرم در پایان، اطالعات جمع

18SPSS ه و کاي دو تی زوج شد ،هاي تی مستقل و آزمون
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  : هایافته
زن % 44بیماران همودیالیزي مرد و % 56نتایج نشان داد 

. ساکن شهر بودند% 24ساکن روستا و % 76متاهل، % 88. بودند
 88ی سال و بیشترین گروه سن 13کمترین گروه سنی در بیماران 

اظهار کردند که داراي وضعیت اقتصادي  %20سال داشتند 
 44درصد داراي وضعیت اقتصادي متوسط و  36 هستند خوب

  .بودنددرصد داراي وضعیت اقتصادي ضعیف 
هاي آزمون و شاهد از نظر جنس،  در مقایسه گروه

آزمونهاي من  ؛وضعیت اقتصادي، وضعیت تأهل و محل سکونت
ن و شاهد همگن ویتنی و کاي دو نشان داد که دو گروه آزمو

هاي شاهد و آزمون در  هاي دموگرافیک گروه ویژگی. بودند
 .با هم مقایسه شده است 1جدول 

 
  در دو گروه شاهد و آزمونبیماران هاي دموگرافیک  مقایسه ویژگی: 1جدول 

  گروه                     
 دموگرافیکهاي  ویژگی

 شاهد آزمون

 درصد تعداد درصد تعداد

 جنس
 52 13 60 15  مرد

 48 12 40 10 زن

 وضعیت اقتصادي

 20 5 20 5 خوب

 40 10 32 8 متوسط

 40 10 48 12 ضعیف

 4 1 20 5 مجرد  تأهلوضعیت 

 96 24 80 20 متاهل

 12 3 36 9 شهر  سکونتمحل 

  88 22 64 16 روستا



  و ه     ھار  ن  ما ش ا تا ی   آن و سال ت
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  ۱۳۹۲آبان  ۷ -دا ه ع وم  ش ی      د 

 
هاي  گروه استرس و نمره اضطرابمیانگین 

آزمون و شاهد قبل از اجراي مداخله به ترتیب 
و پس از اجراي مداخله  94/30±18/1و  21/1±28/30

 2بود که درجدول  4/31±09/1و  14/36±8/1به ترتیب 

هاي  گروه و افسردگی استرس و میانگین نمره اضطراب
سه آزمون و شاهد در قبل و بعد از اجراي مداخله مقای

  .شده است

 

  آزمون قبل و بعد از مداخلهمقایسه نمرات بهداشت روان در دو گروه شاهد و : 2جدول 
  میانگین نمره
 بهداشت روانی

 شاهد آزمون
 نتایج آزمون

  سطح معنی داري آزمون آماري
 <T 05/0 P 94/30±18/1 28/30±21/1 قبل از مداخله

 >T 002/0 P  4/31±09/1  14/36±8/1  بعد از مداخله

 - <P< 05/0 P 0001/0 آزمون آماري تی زوج
 

تفاوت ) ها مقایسه گروه(مستقل  Tآزمون آماري 
هاي آزمون و شاهد  داري بین میانگین نمره گروه معنی

قبل از اجراي مداخله نشان نداد و اما پس از اجراي 
 ).>003/0P(دار وجود داشت  مداخله تفاوت معنی

گروه آزمون ها در  چنین  آزمون آماري مقایسه زوجهم
بین میانگین نمرات قبل و بعد از اجراي مداخله تفاوت 

اما میانگین نمرات ). >0001/0P(معنی داري نشان داد 
و افسردگی قبل و بعداز مداخله در  استرس و اضطراب

  .گروه شاهد از نظر آماري با هم متفاوت نبود
  :بحث

 استرس و در این مطالعه میانگین نمره اضطراب
واحدهاي پژوهش قبل از مداخله در گروه  و افسردگی

بود که در  94/30 و در گروه کنترل 28/30آزمون 
تفاوت  Tمقایسه این دو گروه آزمون آماري 

در حالی که میانگین نمرات . داري را نشان نداد معنی
بهداشت روان واحدهاي پژوهش بعد از مداخله در 

بوده است 4/31و در گروه کنترل 14/36گروه آزمون 
اختالف  Tکه در مقایسه این دو گروه آزمون آماري 

و در مقایسه ). >003/0P( دهد دار نشان می معنی
و افسردگی قبل و  استرس و میانگین نمرات اضطراب

در حالی  .وه شاهد تفاوت معنی دار دیده نشدبعد در گر
 که در گروه آزمون اختالف معنی دار مشاهده شد

) 0001/0P<(  .توسط  1998اي در سال   در مطالعه
تأثیر انواع مختلف “کراتی و همکارانش با عنوان  مک

انجام شد ” تنیدگی و بهداشت روانی, موسیقی بر خلق
چنین نتیجه گرفتند که موسیقی منظم و آرام بیشترین 
تأثیر را در افزایش احساسات مثبت و کاهش احساسات 

ین به این نتیجه رسیدند که چن هم. منفی داشته است
تواند در درمان تنیدگی و اختالالت  موسیقی منظم می

چنین در  هم. )12(روانی و خلق منفی مؤثر باشد 
تحقیقات دیگر نشان داده شده که موسیقی بر کاهش 

  .)13(باشد اضطراب ناشی از شیمی درمانی موثر می
کریم در پژوهش حاضر نمره  قرآنآواي 

چنین مه. و افسردگی را افزایش داد استرس و اضطراب
در پژوهش دیگري که توسط نیک بخت و همکاران 

کریم در کاهش  قرآنبررسی تأثیر آواي “تحت عنوان 
اضطراب قبل و بعد از انجام اقدامات تشخیصی و 

 قرآنانجام گرفت مشخص شد که آواي  “درمانی
کریم بر کاهش اضطراب بیماران قبل و بعد از انجام 

  . )14(اقدامات تشخیصی و درمانی مؤثر بوده است
   

   :گیري نتیجه
از  ،استفادهاین پژوهشبدست آمده در با توجه به نتایج 

روان و کاهش   ارتقاء بهداشت جهتکریم  قرآنآواي 
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از تمامی بیماران و  بدینوسیله :تشکر و قدردانی
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The effect of holy Koran sound on the amount of stress, anxiety and 

depression of dialysis patients 

Jabari F (MA) 1*, Masoudi S (BA) 2, Seidali L (MA) 1 
1Psychology Dept., Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran;  

2 Social worker, Lordegan, I.R. Iran. 
 
 

Background and aims: stress and anxiety in today’s complicated life especially in dialysis 
patients can develop severe and non- compensational complications which negatively affect 
ion their health. Having faith to God develops spiritual power in man which helps him in 
tolerating hardships and prevents worry and anxiety. Since reading holy Koran with special 
sound can act as a mystical music and stimulate listener to develop physiological and 
psychological responses, the effect of reading holy Koran with special sound was investigated 
which is effective in reducing and preventing the complications resulting from anxiety and 
stress and relevant negative effects in dialysis patients of Lordegan city. 
Methods:: In this semi experiential study, the scores of stress and anxiety of both two control 
and experimental groups before and after intervention were evaluated by using questionnaire 
(DAS) after determining the volume of the sample (50 persons) and dividing them randomly in 
the above two groups. Also the personal properties of the samples and subjects were 
determined by using demographic questionnaire. Then the pleasant sound of holy Koran by the 
voice of Master Abdolbasset was broadcast by a sound player in dialysis unit of the hospital 
and during performing dialysis for 4 weeks each for three times and each time for 15 minutes. 
One week after intervention, all study subjects completed the (DAS) and demographic 
questionnaires and then the results before and after intervention were compared by SPSS 
software and paired t statistical test, independent t and square chi 2. 
Results: The enhanced results show that the mean scores of anxiety and stress of control and 
experimental groups were 30/28+-1/21 and 30/94+-1/18 before intervention and 36/14+-1/8 
and 31/4+-1.09 after intervention respectively. Comparing the scores of stress and anxiety 
before and after intervention shows that the mean scores of experimental group has been 
increased significantly (p>0.0001) but no significant difference was observed between the 
mean scores of stress and anxiety before and after intervention in control group.  
Conclusion: regarding the enhanced results from this study it seems that listening to pleasant 
sound of Koran known as a mystical music can be an effective way to improve the conditions 
of the patients  and control anxiety and stress and prevent their complications in the patients. 
 
Keywords: holy Koran sound, anxiety, stress, dialysis patients.              
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قرآنآئین همسرداري و نقش آن در تأمین سالمت روانی زوجین از دیدگاه   

، فرزاد شهرانی 2، دکتر محمد هادي عباسی1، دکتر عباس قاري علویجه *1سعید حیدري سورشجانی
  4علیرضا خدادادي ،1، دکتر عبدالرحیم کاظمی1، محسن داوري3کرانی

 علوم دانشگاه ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 2؛ شهرکرد، شهرکرد، ایران پزشکی علوم دانشگاهمعاونت تحقیقات و فناوري، 1
شبکه بهداشت و 4دانشگاه جامع علمی کاربردي هالل احمر استان چهارمحال و بختیاري، شهرکرد، ایران؛ 3؛ ، ایراناصفهان، اصفهان پزشکی

  .شهرکرد، شهرکرد، ایران پزشکی علوم دانشگاهدرمان شهرستان کوهرنگ؛ 

  
 

  :چکیده
، خانواده جایگاه قرآناز دیدگاه . تمام مصالح فردي و اجتماعی انسان را در بر می گیرد قرآنآموزه هاي  :زمینه و هدف

هرچه افراد تشکیل . محوري و کلیدي برخوردار است و این زن و شوهر هستند که بنیان یک خانواده را تشکیل می دهند
کریم و اهتمام به مباحث  قرآنبه جامعیت  با توجه. دهندة این خانواده سالم تر باشند، جامعه اي سالم تر خواهیم داشت

سالمت  آیات مرتبط با این مبحث را در جهت تأمین مطالعه حاضر صورت پذیرفت تامختلف خانواده و همسرداري، 
  .روانی زوجین، گردآوري نماید

م و کری قرآن ،مطالعۀ حاضر یک پژوهش توصیفی و مروري بوده که از طریق جستجوي کتابخانه اي :روش بررسی
  .سایر منابع اسالمی به رشتۀ تحریر درآمده است

وامل سالمت روان مهمترین و اساسی ترین ع قرآنمی شود که از دیدگاه  ستنباطبه خوبی ا از این تحقیق :یافته ها
خانواده ابراز محبت به یکدیگر، لزوم پرداختن به نقش هاي محوله، آمیزش جنسی صحیح، ارتباط با خدا، لزوم مدارا و 

همچنین . حسن خلق، بخشش و گذشت، تواضع، مشورت در امور، همدلی و همراهی یکدیگر به هنگام دشواري می باشند
کارها و دستوراتی که پیش پاي انسان می گذارد باعث می شود که الق را مغبون می شمرد اما با راهط قرآنبا این که 

  .زوجین بعد از طالق کمترین آسیب روحی را متحمل شوند
 گسترش موجب که است سالمت روانی ،جامعه و خانواده خانه، نهاد در افراد ضروري نیازهاي از یکی :نتیجه گیري

 با کریم قرآن .داشت خواهد همراه به را فرهنگی و فردي اجتماعی، امنیت و گردیده مختلف در سطوح انسانی ارتباطات

جوامع دانسته و پس  افراد در روان بهداشت کننده تامین عوامل مهمترین از را ازدواج موضوع، این اصولی و صحیح تبیین
. از ازدواج، با تبیین راهکارهاي اساسی و مدبرانۀ خود، زمینه را براي خوشبختی و آرامش روانی زوجین فراهم می سازد

  . است که همواره می توان به عنوان چراغی هدایت گر در مسیر زندگی، از آن بهره جست قرآناین 
    

  .روان، زوجین سالمت ،قرآن :کلیدي هايواژه
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  :مقدمه
کریم، نمونۀ کاملی از تعالیم و آموزه هاي  قرآن

این کتاب . الزم جهت زندگی انسان ها به شمار می رود
جامع، رساترین پیام الهی براي بشریت است که مهم 
ترین هدف آن، هدایت انسان به سمت فالح و 

کتابی معمولی نیست و قوانین و  قرآن. رستگاري است
جتماعی انسان را تمام مصالح فردي و ا قرآنآموزه هاي 

، خانواده جایگاه قرآناز دیدگاه . در بر می گیرد
محوري و کلیدي برخوردار است و هستۀ مرکزي شکل 
گیري جامعه را تشکیل می دهد، اگر خانواده سالم و 
صالح استوار باشد، می توان به داشتن جامعه اي سالم 

خانواده سازمان بادوامی است که در ). 1(امیدوار بود 
ترین شکل رایج آن متشکل از زن و شوهر، با یا  شایع

بدون فرزند است، در حقیقت خانواده با ازدواج زن و 
یکی از مهم ترین مسائلی که ). 2(مرد شکل می گیرد 

مورد بحث قرار گرفته است نحوة ارتباط و  قرآندر 
در بسیاري از منابع اسالمی . مراوده با همسر است

کریم به ارتباط صحیح با همسر تأکید  قرآنخصوصا 
فراوان شده و همسران خوب را مایۀ آرامش همدیگر 

بر کسی پوشیده نیست که همسر می تواند تأثیر . می داند
 قرآنبسزایی بر سالمت روان زوج خود بگذارد؛ لذا 

رهنمود هایی را جهت آرامشگري هر چه بیشتر زوجین 
تحقیق حاضر به  براي یکدیگر فراهم آورده است که در

 رفاه به مفهوم سالمت .ه می شودبررسی آنها پرداخت
 ابعاد از یکی و است اجتماعی و روانی جسمی کامل
 خود از فرد شناخت نشانگر که است روانی بعد آن مهم
). 3(است  محیط و اطرافیان با وي تطابق قدرت و

 آن عالیم و است روان تعادل معناي به روان سالمت

زینت  که آنچه خویش عقل نور به انسان که است این
می  بر می کند، نزدیک خدا به را او و می شود روانش
 و می سازد، شکوفا را خود وجودي ابعاد تمام و گزیند
 اثر بر نماید، می برقرار و تعادل هماهنگی ها آن بین

 به وصول و مستقیم صراط همان که نفسانی عدالت این

 و گردد منحرف نمی نیز عمل در است انسانی کماالت
 و خویشتن به ظلم موجب که سفاهت از پیروي به

بیماري هاي ). 4(نمی زند  سرباز عدل از است، دیگران
روانی قابل پیشگیري بوده و بخشی از این پیشگیري با 
بهبود محیط زیست اجتماعی و ارتقاء رفاه جسمی، 

). 3(عاطفی و اجتماعی همۀ مردم حاصل می گردد 
بهداشت باید از توانمندي ها و پتانسیل باورهاي دینی و 
تقاء اعتقادي افراد در پیشگیري و درمان اضطراب و ار

  ). 5(سالمت روانی آنها بهره گیري کند 
متأسفانه در جامعۀ ما آمار طالق رو به فزونی 

طالق عالوه بر این که سالمت روان زوج جدا . است
شده را به خطر می اندازد، خانواده هاي زن و شوهر را 
نیز متأثر می سازد و پیامد هاي منفی ناشی از آن می 

الزم است . در بر گیردتعداد افراد زیادي را  تواند
سیاست گذاران جامعه نسبت به فرهنگ سازي و ترویج 
فرهنگ اسالمی و روش هاي انتخاب همسر نسبت به 
کاهش این آمار نگران کننده قدم بر دارند؛ با آموزش 

ی در سطح جامعه و آئین قرآنمسائل دینی و آموزه هاي 
. دهمسر داري به جوانان می توان به این مهم نائل گردی

کریم و اهتمام به مباحث  قرآنبا توجه به جامعیت 
مطالعه حاضر طراحی مختلف خانواده و همسرداري 

مقاله گردآوري یک آیات مرتبط را در قالب  گردید تا
نموده تا شاید بتواند چراغ هدایتگري براي برون رفت از 
مشکالت و درگیري هاي خانوادگی جامعه باشد؛ و چه 

کالم خدشه ناپذیر خداوند متعال بهتر که این چراغ، 
 .باشد

  :روش بررسی
مطالعۀ حاضر یک پژوهش توصیفی و مروري 

کریم و  قرآنبوده که از طریق جستجوي کتابخانه اي 
سایر منابع اسالمی اعم از کتاب ها، مجالت و منابع 

  .الکترونیکی به رشتۀ تحریر درآمده است
  :یافته ها
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این مطالعه بیانگر این موضوع  نتایج حاصل از

در آیات متعددي به صورت مستقیم و  قرآناست که 
غیر مستقیم به سالمت روان و آرامش روانی زوجین 
پرداخته است که این جز با دستیابی به یک ازدواج 

  .موفق، محقق نمی گردد
. آرامش درون گرانقدر ترین موهبت الهی است

هدف اصلی و غایی از ازدواج در فرهنگ و ارزش هاي 
اسالمی و مبانی روانشناختی همسرداري، نیل به 

در فرهنگ اسالمی بعد از خالق منان . است» آرامش«
همسر، تن پوش . نزدیک ترین کس به انسان همسر است

 قرآنوند در روانی و نفسانی انسان است چنانچه خدا
آنان لباس شما «: می فرمایند) 187سورة بقره آیۀ (کریم 

در واقع زوجیت، . »هستند و شما لباس آنان هستید
معنایی از سیر کمال یابی انسان است و به یقین فردي که 
قابلیت ها و کفایت هاي الزم براي ازدواج می یابد و از 

نی ها، ازدواج دوري می کند، به تدریج دنیایی از نگرا
اضطراب ها، اندیشه هاي وسواسی، بدبینی و نا آرامی 

  . هاي درون را تجربه می کند
از مسائلی که پیوند میان زوجین را استوار نگه 

یکی از خصوصیات همسران . می دارد محبت است
خداوند . آرامشگر ابراز محبت و عالقه به یکدیگر است
زناشویی این نیاز ضروري را به زوجین در آغاز پیوند 

خداوند اصل و اساس بنیان خانواده را ارزانی می دارد، 
دهد و  بر مهر و محبت میان زن و شوهر قرار می

زواجاً « :فرماید می م أَ کُ س فُ نْ کُم منْ أَ قَ لَ لَ نْ خَ ه أَ نْ آیاتم و
مۀً إِنَّ فی حر ّةً ود وم کُم ینَ لَ ب عج ها ولَی وا إِ کُنُ س تَ ل  کذل 

کَّرُونَ فَ تَ مٍ یو قَ ل و از «: ، یعنی)21سوره روم، آیه (» لَآیات
هاي خداوند این است که از جنس خودتان  نشانه

همسرانی برایتان آفرید تا در کنار آنان آرامش بیابید، و 
میان شما دوستی و رحمت قرار داد، همانا در این امر، 

این  .»دکنن هایی است براي آن گروهی که تفکر می نشانه
آرامش از آنجا ناشی می شود که این دو جنس مکمل 
یکدیگر و مایۀ شکوفایی و نشاط و پرورش یکدیگر 

هستند، به طوري که هر یک بدون دیگري ناقص است 
و طبیعی است که میان موجود و مکمل و جود او باید 
جاذبه وجود داشته باشد که در آیۀ فوق از آن به 

خانواده پیش از ). 4(ست یاد شده ا» رحمت و مودت«
آن که بر اصول عقالیی بنیاد نهاده شود و یا ادامه یابد بر 

) عشق و محبت(اصول اساسی عواطف و احساسات 
  .بنیان گذاري می شود

در تأمین آرامش روان و سکینۀ خاطر زوجین، 
بیشترین نقش بر عهدة وجود ارزشمند و آرامشگر زن 

رایط الزم و است و این مرد است که می بایست ش
فضاي مطلوب و خوشایند و آرامش بخشی و دل آرامی 

سورة (کریم  قرآندر همین رابطه ). 6(زن را فراهم سازد
ما «: می فرماید) 34نساء، آیۀ  ساء بِ امونَ علی النِّ الّرِجالُ قو

هِموال ن أموا م قُ نفَ هم علی بعضٍ و بما أَ لَ اهللاُ بعضُ ضَّ : فَ
انند، به دلیل آنکه خدا برخی از مردان، سرپرست زن

به دلیل آنکه از ] نیز[ایشان را بر برخی برتري داده و
  .)34): 4(نساء(» .کنند اموالشان خرج می

آمیزش صحیح، یکی از اجزاء دستیابی زوجین 
رابطۀ جنسی امري طبیعی است، . به آرامش روانی است

متأسفانه در . که بین هر زن و شوهري رخ می دهد
ما تماس جنسی حکم تابو را دارد و کمتر در فرهنگ 

مورد آن صحبت می شود؛ غافل از این اگر این رابطه به 
طور صحیح انجام نگیرد، می تواند در تیرگی روابط بین 
زوجین نقش بسزایی داشته باشد و اگر به طور صحیح 
برقرار شود، یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل 

در خصوص روابط جنسی ). 7(حسن تفاهم می باشد 
باید به این مسئله اشاره کرد که اگر به درستی انجام 
نگیرد می تواند زمینه ساز تعارضات زناشویی، خشم و 

همسران برتر ). 8(دیگر مشکالت روانی در افراد شود 
-می دانند که تأمین و ارضاي نیاز پر قوت زیستس

غریزي، عمده ترین نقش را در جاذبه هاي زندگی 
ك زوجین بر عهده دارد و خداوند اصل تکمیل را مشتر

در این ارتباط از حقوق حقه زوجین قرار داده و ارضاي 
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مشروع این نیاز اساسی زوجین، الزمۀ رشد مطلوب و 

 قرآندر همین زمینه در ). 6(متعالی شخصیت است 
و خدایى است که ا«: آمده است )189اعراف ،(کریم 

و همسرش را نیز از  شما را از یک فرد آفرید) همه(
سپس هنگامى . جنس او قرار داد، تا در کنار او بیاساید

ارتباط نامشروع با جنس مخالف،  .»که با او آمیزش کرد
میل جنسی انسان را براي مدت کوتاهی برآورده می 
سازد ولی به هیچ وجه قادر به ایفاي کارکرد هاي فراوان 

اپذیري را نیز خانواده نمی باشد، بلکه زیان هاي جبران ن
این روابط تأثیر نامطلوبی بر روان زوجین . به دنبال دارد

خواهد داشت و کانون گرم و صمیمی خانواده را سرد و 
به همین دلیل اسالم براي آن . تاریک خواهد کرد

خداوند براي . مجازات سنگینی را پیش بینی نموده است
اي حفظ طهارت خانواده زنا را تحریم نموده و جزایی بر

سورة ( قرآنآن تعیین کرده است؛ چنانچه خداوند در 
هر یک از زن و مرد زناکار «: می فرماید) 3-2نور، آیۀ 

نسبت ) ومحبت کاذب(را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت 
به آن دو شما را از اجراي حکم الهی مانع، اگر به خدا و 
روز جزا ایمان دارید؛ و باید گروهی از مؤمنان 

ان را مشاهده کنند، مرد زنا کار جز با زن زنا مجازاتش
کار یا مشرك ازدواج نمی کند؛ و زن زناکار را جز با 
مرد زناکار یا مشرك به ازدواج خود در نمی آورده و 

توصیه هاي بسیاري . »این کار بر مؤمنان حرام شده است
که در اصالح روابط جنسی زن و شوهر در قالب نفی 

اب آمیزش به ویژه توجه به ریاضت جنسی، رعایت آد
ویژگی هاي طبیعی هر یک از دو جنس در برقراري 
ارتباط وارد شده است، در کنار توجه به رفتار عفیفانه در 
ارتباط با نامحرم، پرهیز از خودآرایی و خود نمایی زنان 
نزد بیگانگان و لزوم غیرت ورزي مردان در حفظ حریم 

دین را به خانوادگی، از نکاتی است که اهتمام 
  ). 6(کارآمدي خانواده نشان می دهد 

اما خداوند به کسانی که امکان ازدواج ندارند و 
وکسانی که امکانات «: عفت پیشه کنند وعده داده است

زناشویی نمی یابند پاکدامنی ورزند تا این که خداوند از 
  ).33سورة نور، آیۀ (بخشش خود توانگرشان سازد 

از عوامل آرام بخش  ارتباط با خدا یکی دیگر
نماز، طراوت بخش روح و روان . روانی در زوجین است

امروزه بسیاري از . آدمی است و نیاز پیوستۀ انسان است
دانشمندان، اعتقاد دارند که نیاز به دعا و نیایش، مانند 
نیاز به اکسیژن و آب است و بحث در مورد ضرورت 

ن در بایسته است که انسا. آن، مورد توجه جدي است
غم و شادي به نماز و دعا برخیزد چرا که این دو آرامش 

اگر زن و شوهري می خواهند . بخش دل مؤمنین هستند
براي یکدیگر آرامش بخش باشند باید از سالمت روحی 
و روانی برخوردار باشند و نماز ودعا، دل را آرام می 
اما . بخشند و انسان را از دغدغه هاي دنیوي می رهانند

ان این امر را هم منکر بود که برخی بیماري هاي نمی تو
بیماري هاي (جسمی، منشأ روحی دارند 

و انسان ها بر اثر فشار روحی، جسمی ) سایکوسوماتیک
سورة رعد، ( قرآنچنانچه در . آسیب پذیر پیدا می کنند

آگاه باشید که تنها با یاد خدا دل ها «آمده است ) 28آیۀ 
ن معتقدند یکی از راههاي روان شناسا. »آرام می گیرد

رهایی از بیماري هاي روحی و روانی، اتکال به یک 
قدرت بی نهایت است که این امر در نماز و نیایش می 

سورة توبه، (مجید  قرآندر ). 9(تواند تجلی پیدا کند 
به (از اموال آن ها صدقه اي «: آمده است) 103آیۀ 

پاکسازي و بگیر تا به وسیلۀ آن، آنها را ) عنوان زکات
به آنها دعا کن، ) هنگام گرفتن زکات(پرورش دهی و 

که دعاي تو مایۀ آرامش آن هاست و خداوند شنوا و 
آمده ) 132سورة طه، آیۀ (در جایی دیگر . »دانا است
خانوادة خود را به نماز فرمان ده و بر انجام آن « : است

  .»...شکیبا باش
ي لزوم مدارا، حسن خلق و تأکید به مهرورز

نسبت به همسر نیز از دیگر پایه هاي سالمت روان 
بر مدارا، حسن خلق  قرآندر . خانواده محسوب می شود

در . و خوش رفتاري با همسر به نکاتی اشاره شده است
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دیگر متون اسالمی نیز بر این امر تأکید فراوانی شده 

 آنکه مگر نگرفت، قرار چیزي بر مدارا و رفق«. است

 آنکه مگر نشد، گرفته چیزي از و افزود، اش زیبایی به

 شخص سعادت از خلق حسن« ).10(» کرد نمایش بد

آن که بهره اي از « . »است و بدخلقی از بدبختی او است
هر ). 11(» مدارا نبرد، از هیچ خوبی بهره نبرده است

کس با تساهل، نرمی و راحتی رفتار کند، خداوند بر 
 قرآنن رابطه در در همی). 10(» آتشش حرام گرداند

اي کسانی که ایمان «: آمده است) 19سورة نساء آیۀ (
آورده اید، روا نیست که از سر ناخشنودي و اجبار زنان 

. در زندگی با آنان خوش رفتار باشید... را به ارث گیرید
چه بسا چیزهایی ناپسند شما باشد اما خداوند خیري 

مسر به کریم از ه قرآندر . »بسیار در آن نهاده است
و در آیات ) 72سورة نحل آیۀ (عنوان نعمت یاد شده 

متعدد بر ضرورت خوش رفتاري با زنان تأکید فراوان 
و  229، سورة بقره آیۀ 2سورة طالق، آیۀ (شده است 

نقش سرپرستی خانواده بر عهدة مرد  قرآندر بیان ). 231
 به وجودش و است عاطفی وجود زن اینکه است؛ براي

 قرآن جهت این از و کند تواضع باید که است اي گونه
باشد و در  داشته صفت دو که داند می آن را شایسته زن

 :آمده است) 34سورة نساء، آیۀ ( قرآنهمین رابطه در 

اهللا  حفظ بما للغیب حافظات قانتات فالصالحات
 حافظ مردان غیبت در و بوده مطیع شایسته زنان پس« 

 .»است شوهران حقوق

همسران برتر از خطاهاي همدیگر به راحتی در 
می گذرند و کینه اي به دل نمی گیرند، آنها اجازه نمی 
دهند سایۀ کینه و نفرت بر زندگی آنان سایه اندازد، آنها 
درك می کنند که انسان جایزالخطاست و خطاهاي 
کوچک همسر خود را یک اشتباه فاحش به حساب نمی 

در ) 14سورة تغابن، آیۀ ( قرآنبا جستجو در . آورند
اي کسانی که ایمان آورده «: همین ارتباط آمده است

اید، زنان و فرزندان شما هم برخی دشمن شما هستند، از 
آنان ) عقاب آنها پس از توبه) آنان حذر کنید، و اگر از 

حق (عفو و آمرزش و چشم پوشی کنید، خدا هم در 
  .  »بسیار آمرزنده و مهربان است) شما

سران آرامشگر هرگز صدا و کالم گیراي هم
خود را با نقادي و تهدید و تحقیر و سرزنش و استهزاي 
یکدیگر نمی آمیزند، زیرا می دانند که همۀ انسان ها از 
زبان تحقیر و تهدید، انتقاد و اعتراض، پرخاش و نفرین، 

همسران برتر به شیرینی، . بدزبانی و ناسزا گویی گریزانند
همیشه پاسدار ارزش هاي واالي حق  حق می گویند و

اینان از آلودگی زبان و کالم خویش به دروغ، . هستند
غیبت، تهمت و افترا پرهیز می کنند، چرا که تند زبانی، 
بدگویی، طعنه و تمسخر، آفت جذابیت کالم و حقیر 

سورة ( قرآندر بررسی ). 6(کنندة شخصیت انسان است 
اي « : ده شده استآیه اي با همین مذموم آور) حجرات

کسانی که ایمان آورده اید، نباید گروهی از مردان شما 
گروهی دیگر را مسخره کند، شاید آنها از این بهتر 
باشند و نه زنانی دیگر را، شاید اینان بهتر از اینان باشند و 
یکدیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید و با 

ید، بسیار بد القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکن
است که بر کسی پس از ایمان نام کفرآمیز بگذارند، و 

در تعامالت بین . »آنان که توبه نکنند ظالم و ستمگرند
فردي نیز خداوند جاذبۀ زبان و گیرایی کالم بسیار مهم 
است و می تواند در آرامش پذیري مرد و زن از 

از همین رو خداوند در . همدیگر بسیار نقش داشته باشد
کسانی که «: می فرماید) 72سورة فرقان، آیۀ ( قرآن

گوش هاي خود را مخاطب سخنان لغو، کالم نا حق، 
دروغ، غیبت، تهمت و افترا، گفتار وسوسه انگیز و گناه 
آلود و آهنگ هاي لهو و غنا قرار نمی دهند، استماع زیبا 

  .ترین اصوات و کلمات را نوید می دهد
که توصیه  اینپس از  )233): 2(بقره( قرآن

کرده مادران به فرزندانشان طی دو سال شیر دهند، 
افزوده است که اگر زن و شوهر هر دو پس از مشورت 
به پایان دادن دوران شیرخوارگی فرزند خود رضایت 

  :توانند آن را قطع کنند دهند، می
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ال « رٍ فَ شاو نْهما و تَ صاالً عن تراضٍ منْ أَرادا ف فَأُ

لَیهم ع ناح بخواهند با رضایت ] پدر و مادر[ پس اگر .اج
از شیر بازگیرند، ] زودتر[ یکدیگر، کودك را الحو ص

 :نویسد مراغی در همین باره می ».گناهی بر آن دو نیست
براي اعمالی خرد همچون  قرآنبسیار جالب است که «

تربیت فرزندان به مشورت توصیه کرده و استبداد 
ون مشورت با دیگري وخودمحوري هریک از والدین بد
این امر از ). 12( ».در این کار را جایز ندانسته است

ضرورت همدلی و همراهی همسران با یکدیگر حکایت 
در  ماند که باري، خانواده از این جهت به قایقی می. دارد

سپار  سایه همراهی به سوي کمال و هدف نهایی ره
 این قایق هنگامی مسیر خود را به درستی و در. است

زمان و   کند که سرنشینان هم زمانی مناسب طی می
باید  از این رو می. هماهنگ و در یک جهت پارو زنند

مرد و زن هر دو در زندگی زناشویی به اصل همدلی و 
چنین همدلی و .  همراهی با یکدیگر اهتمام بورزند

هاي مختلف زندگی همچون  تواند در عرصه همراهی می
 .نیز تبلور یابد... قتصادي و مسائل فرهنگی، تربیتی، ا

با مخاطب ساختن  )29-28):33( احزابدر سورة  قرآن
خواهد که با  وآله از آنان می علیه اهللا همسران پیامبر صلی

زواجِک «  :همدل و همراه باشند پیامبر ل لأَ ها النّبی قُ ی یا أَ
 نّ و متِّعکُ نَ أُ تَها فتَعالَی نیا و زینَ حیاةَ الد نَ الْ د نْتُنّ تُرِ أن کُ

میالً راحاً جکُنّ س رّحس سولَه * أَ ر نَ اهللاَ ود تُنّ تُرِ وأنْ کُنْ
جر نات منکُنّ أَ حس لْم ل د ع نّ اهللاَ أَ رَةَ فَأاْلآخ ار الد ظیماًواً ع .  

اگر خواهان زندگی دنیا و : اي پیامبر، به همسرانت بگو
خرم ] خوش و[زینت آنید، بیایید تا مهرتان را بدهم و

ي وي و  و اگر خواستار خدا و فرستاده. شما را رها کنم
سراي آخرتید، پس به راستی خدا براي نیکوکاران شما 

  ».پاداش بزرگی آماده گردانیده است
رین مسائلی که سالمت روان یکی از مهمت

نبود . خانواده را به مخاطره می اندازد مسأله طالق است
ناگهانی همسر ممکن است احساس اضطراب یا هراس 

طالق می تواند باعث بروز مشکالت روانی، . ایجاد کند

 به را ازدواج اسالم،. نیز در افراد شود... اقتصادي و 

 متعدد هاي کارکرد داراي و مقدس پیوند یک عنوان

 قرار فراوان تأکید مورد ضروري، اجتماعی فردي و

 ناپسند و منفور نفسه امري فی را طالق و است داده

 تمام و کند می معرفی )شدید بسیار کراهت داراي(

 از ها خانواده پرهیز جهت در را خود کوشش تالش و

 مواردي در حال در عین ولی بندد، می کار به طالق

 طالق براي ممنوعیتی کند، ایجاب تر مهم مصالح که

کریم در آیاتی از سورة طالق،  قرآن. است قائل نشده
بقره، نساء و احزاب پیرامون طالق و مسائل مربوط به آن 

بعد از طالق زوجین ممکن است . سخن گفته است
روانی شوند که این امر  -متحمل آسیب هاي روحی 

). 13. (خصوصا در مورد زنان بیشتر صدق می کند
ید خداوند قبل از هر چیز به اصالح بین زن و شوهر تأک

: می فرماید) 35سورة نساء، آیۀ (می نماید و در این باره 
چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خالف سخت بین زن و «

شوهر پدید آید، از طرف خانوادة مرد و خانوادة زن 
داوري انتخاب کنند، اگر نیت اصالح در کار باشد، تا 
خداوند آن دو را بر اصالح موفق فرماید، که خداوند بر 

  . »دانا و از همه چیز آگاه است همه
) 231سورة بقره، آیۀ ( قرآنبه عنوان مثال در  
هرگاه زنان خود را طالق دادید و موقع «: آمده است

عده آنها رسید، یا از آنها به خوبی نگهداري کنید، و یا 
مبادا براي این که به . به خوبی جلوي آنها را باز گذارید
ل زیان آوري نگهداري آنها ستم کنید آنها را به شک

کنید، هر که چنین کند باید بداند به خود ستم کرده 
زنان مطلقه «: در جایی دیگر خداوند می فرماید. »است

را به طرز شایسته اي رها کنید و به صورت صحیحی از 
همچنین در ). 49سورة احزاب آیۀ (» آنها جدا شوید

را به  باید همسر«: آمده است) سورة بقره 229آیۀ ( قرآن
. »نیکی نگاه داشت و یا به نیکی و احترام رها کرد

براي این ) 6سورة طالق آیۀ (خداوند در جایی دیگر 
که زنان کمترین آسیب روانی، اجتماعی و اقتصادي را 



          ھار  ن  ما ش ا تا ی   آن و سال تو ه 
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  ۱۳۹۲آبان  ۷ -دا ه ع وم  ش ی      د 

 
باز آنها را در همان منزل «: متحمل شوند، می فرماید

خویش که میسر شما است بنشانید و به ایشان آزار و 
د تا در مضیقه و رنج در افکنید و به زنان زیان نرسانی

مطلقه اگر حامله باشند تا وقت وضع حمل نفقه دهید، 
آنگاه اگر فرزند شما را شیر دادند، اجرتشان را به آنها 

را به شایستگی انجام ) کارها(بدهید و در بین خودتان 
دهید و اگر با هم سخت گیري کنید، پس زن دیگري 

  .»به او شیر دهد
  :بحث

یافته هاي علمی بسیاري حاکی از این امر است 
که ارتباطات صحیح و شایسته با همسر، می تواند بر 
سالمت روانی زن و شوهر تأثیر بسزایی داشته باشد، 
محیط آکنده از عشق، محبت، مدارا، بخشش و دوستی 

که  قرآن. می تواند راه سعادت زوجین را هموار سازد
وان کتاب سعادت بشر از در منابع مختلف اسالمی با عن

آن نام برده شده است نیز بر چنین اصولی تأکید می کند 
و همچون معلمی راه و روش مطلوب همسر داري را به 
انسان می آموزد تا زندگی خانواده دچار آفت هایی 
چون تهمت، بدزبانی، خشونت، سوءظن، غرور، 

اجراي چنین رهنمود هایی . نگردد... خودمحوري و 
در منابع علمی دیگر نیز آمده است، باعث می چنانچه 

شود که سردي و روزمرگی از زندگی زوجین رخت 
بربندد و کانون خانواده را گرم و پر عطوفت سازد و 
چنین چیزي جز با سالمت روحی، جسمی، معنوي و 
اجتماعی اجزاي تشکیل دهندة خانواده میسر نخواهد 

  .بود
  : گیري نتیجه

تربیت و رشد انسانی،  بدون تردید در جایگاه
خانواده نقش اساسی و تعیین کننده دارد و به همین سبب 

ص اکریم و دین مبین اسالم به خانواده توجه خ قرآن
مبذول داشته و راهکارهاي عملی هماهنگ با فطرت 
بشري ارائه نموده است تا براي همیشه چراغ راه انسانهاي 

 ازدواج پیشگیرانه آثار کریم قرآن .طالب سعادت باشد

 از گناه، مصونیت فردي، خاطر امنیت روانی، سالمت را

 مشروع صورت به جنسی غرایز و ارتباطات ساماندهی

 و برکات موجب را ازدواج امور این بر عالوه و دانسته
 نهاد در معنوي عوامل شکوفایی رشد اقتصادي و توسعه

 تعالی و حفظ موجب که است دانسته خانواده و خانه

 و گردد می آحاد جامعه اجتماع و خانوادگی شخصیت
 و حفظ براي تالشگري و پذیري مسؤلیت روح احیا

 زن و شوهر سالمت روان تأمین و خانواده از حراست

 .است قرآن پیشگیرانه و مؤثر راهکار این جمله نتایج از
به  مقالهاز مجموعه راهکارهاي مطرح شده در این 

مهمترین و  قرآنمی شود که از دیدگاه  ستنباطخوبی ا
وامل سالمت روان خانواده، ابراز محبت اساسی ترین ع

به یکدیگر، لزوم پرداختن به نقش هاي محوله، ارتباط 
جنسی صحیح، ارتباط با خدا، لزوم مدارا و حسن خلق 
بخشش و گذشت، تواضع، مشورت در امور، همدلی و 

همچنین . باشندهمراهی یکدیگر به هنگام دشواري می 
طالق را مغبون می شمرد اما با راه کارها  قرآنبا این که 

و دستوراتی که پیش پاي انسان می گذارد باعث می 
شود که زوجین بعد از طالق کمترین آسیب روحی را 

  . متحمل شوند
 این اصولی و صحیح تبیین با کریم قرآن

 کننده تامین عوامل مهمترین از را ازدواج موضوع

جوامع دانسته و پس از ازدواج،  افراد در روان بهداشت
با تبیین راهکارهاي اساسی و مدبرانۀ خود، زمینه را براي 

این . خوشبختی و آرامش روانی زوجین فراهم می سازد
است که همواره می توان به عنوان چراغی هدایت  قرآن

  .گر در مسیر زندگی، از آن بهره جست
  :تشکر و قدردانی

بدین وسیله از تمام کسانی که در این تحقیق 
همکاري نمودند، خصوصا کارمندان پرتالش معاونت 
تحقیقات وفناوري، صمیمانه تشکر و قدر دانی می 

.گردد
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Ethic  and its role in providing mental health of married couples in the 
holy Quran 

Heidari Soureshjani S(MSc)1*, Ghari Alavijeh A(MD)1, Abbasi MH(PhD)2, Shahrani 
korani F(BA)1, Davari M(BSc)1, kazemi Vardanjani AR(DVM)1. Khodadadi A(BSc)1 

1Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran, 2Esfahan University of Medical 
Sciences, Esfahan, I.R. Iran. 

 
  
Background & Objectives: Quran Encompass All materials for personal and social teachings of 
the human. From the Quran viewpoint, the family have the core and key status and this is couple 
who make up the foundation of a family. How much The constituent members of this family are 
healthier, safer society will be relieve. Given the comprehensiveness of the Quran and dedication to 
issues of family and married life, the verses of which were related to the topic of mental health in 
order to collect the charges. According to Quran integrity and dedication to family and married 
several discussions on this topic, it became the revelations related to mental health provision, 
collection charges. 
Methods: This study was a descriptive study and review of the Quran and other Islamic sources 
through the library search string is written. 
Results: From this study it can be concluded that in the Quran, the most important and most basic 
psychological factors in family, love each other, need to deal with assigned roles, proper sexual 
intercourse, relationship with God, and the necessity of forgiveness, tolerance and the forgiveness, 
Humility, consult in problems, are joining together during difficult. It also considers the Quran to 
obscene the divorce, but with the way things are directed at human way, would cause the least 
trauma suffered after divorce are couples. 
Conclusion: Essential needs of individuals and families in the home and community is mental 
health that enhances humans relations at various levels of the social, personal and cultural security 
will bring. Holy Quran with appropriate explanation, the issue of marriage is the most important 
factor in providing mental health of individuals and communities, known after marriage, by 
clarifying the basic mechanisms and their intellectual, provides basis for happiness and mental 
peace. The Quran always be a beacon on the path of life that we can utilize it.   
 
Keywords: Quran, Mental Health, Husbands. 
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نمرات آزمون سنجش هوش نوآموزان حافظ و غیر حافظ قرآن بدو ورود  مقایسه
  به مدارس جمهوري اسالمی ایران در کویت

  2، منصوره قدوسی3آرش قادري ، *2مینا شیروانی، 1میرزاییانراضیه 
شهرکرد،  دانشکده پرستاري بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 2؛دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران تحقیقات و فناوري، معاونت1

  .، شهرکرد، ایرانآموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاري 3؛ایران

 
 

  :چکیده
عشق و محبت به قرآن کریم در بین عموم مسلمان به اندازه اي است که دوست دارند، فرزندان شان از سن  :زمینه و هدف

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه نمرات آزمون سنجش هوش . خردسالی به آموزش قرآن کریم، به خصوص حفظ آن بپردازند
موزان حافظ و غیر حافظ قرآن بدو ورود به دبست   .ان هاي جمهوري اسالمی ایران در کشور کویت بودنوآْ

جامعه آماري کلیه نو آموزان دختر و پسر شرکت کننده در طرح . پژوهش پس رویدادي از نوع مقایسه اي بود :روش بررسی
بودند که به دلیل محدودیت تعداد دانش آموزان کلیه آنها  1390-91سنجش سالمت بدو ورود به دبستان در سال تحصیلی 

اطالعات از طریق . پسر به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند 127دختر و  116شامل 
شناسنامه هاي سالمت و سنجش قرآنی نوآموزان جمع آوري و از طریق آزمون هاي تی زوج، آنالیز واریانس دو راهه و کاي دو 

  .تجزیه و تحلیل شدند
نمرات کسب شده آزمون هوش دانش آموزان حافظ قرآن باالتر از دانش آموزان عادي بود و تفاوت بین نشان داد  نتایج :هاافتهی

همچنین بین برخی خصوصیات دموگرافیک با حفظ . حافظ و غیر حافظ قرآن معنی دار است میانگین آزمون هوش دانش آموزان
  .قرآن رابطه معنی دار وجود داشت

تشویق کودکان به حفظ آیات و سوره هاي ارزشمند قرآن کریم عالوه بر اصالح تربیت و پرورش صحیح  :نتیجه گیري
در حقیقت، توسل به آیات الهی قرآن کریم و بذل توجه به انس . کودکان در رشد هوش و ارتقاي حافظه آنان نقش موثري دارد
ان و کم هزینه در ارتقاي هوش و تقویت حافظه دانش آموزان کودکان با این کتاب آسمانی یکی از راههاي موثر، پرفایده، آس

این پژوهش، تاکیدي بر نقش موثر شیوه هاي آموزش و پرورش قرآن محور در تقویت هوش و رشد حافظه دانش آموزان . است
  .دارد

  .قرآن، حفظ قرآن، نوآموزان، ورود به دبستان: واژه هاي کلیدي
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  :مقدمه

آن یکی از توفیقات بزرگ الهی است که قرحفظ 
مداومت در قرائت و حفظ قرآن . شود شامل حال هر کسی نمی

توفیقات و برکات الهی است و سعادتمندترین عامل بسیاري از 
افراد کسانی هستند که پس از حفظ قرآن، آن را از دست ندهند 

 ).1(هاي بیکران قرآن خالی ننمایند  و درون خود را از گنج

عشق و محبت به قرآن کریم در بین عموم مسلمان به اندازه اي 
است که دوست دارند، فرزندان شان از سن خردسالی به 

امروزه . موزش قرآن کریم، به خصوص حفظ آن بپردازندآ
سطح هوش و استعداد کودکان نیز به طور چشم گیري رشد 
کرده است و آنان دوست دارند مطالب و موضوعات زیادي را 

 حفظ قرآن مانند تالوت آن آثارى ارزنده). 2- 3(یاد بگیرند 
آرامش روحى فهم بهتر  پاداش اخروى هدایت انسانهمچون 

   اگر: مى فرماید) ع(امام سجاد. دارد آن و تقویت حافظهقر
 ،تا وقتى قرآن با من است  ،همه ى مردم روى زمین از دنیا بروند

 ). 3(از هیچ چیز وحشت ندارم 

تحقیقات مختلفی بر روي اثرات آموزش و حفظ قرآن 
ثیر مثبت و اثرگذار این أانجام شده است که همگی گویاي ت

 ،2(باشند ها می لف روح و روان و جسم انسانمقوله بر ابعاد مخت
8 -4.(  

   :بررسیروش 
. مقایسه اي بود - پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی

جامعه آماري کلیه نوآموزان دختر و پسر شرکت کننده در طرح 
هاي جمهوري اسالمی ایران سنجش سالمت بدو ورود به دبستان
که به دلیل بودند  1390- 91در کشور کویت، در سال تحصیلی 

محدودیت تعداد دانش آموزان کلیه آنها در پژوهش شرکت 
. داده شدند و حجم نمونه با جامعه آماري برابر در نظر گرفته شد

پسر بود که به روش  127ر و دخت 116نمونه تحقیق شامل 

گیري در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت داده  نمونه
کت کرده و آزمودنی ها در طرح سنجش سالمت شر. شدند

کلیه اطالعات مورد نیاز آنان جمع آوري گردید و سپس 
آزمون سنجش هوش طرح براي آنها اجرا شده و نمرات کسب 

در مرحله بعد و پس از استراحت و پذیرایی از . شده ثبت گردید
دو مربی باتجربه قرآن، حفظیات قرآن آنها را  نوآموزان،

ها با استفاده از  دهدا. نمودندسنجیده و در پرسشنامه ثبت می
آزمون هاي تی زوج، تحلیل واریانس دو راهه و کاي دو مورد 

  . تجزیه و تحلیل قرار گرفت

   :یافته ها
اکثریت واحدهاي مورد پژوهش پسر  در این مطالعه

پدرها  بشترتحصیالت اکثر پدر و مادرها زیر دیپلم، شغل . بودند
جداول زیر  .استها و مادرها خانه داري بوده کارمند شرکت

   .باشندها میگویاي نتایج حاصل از آنالیز داده
 

مشخصات فردي اجتماعی واحدهاي  :1جدول شماره 
  پژوهش

  درصد  تعداد  متغیر

  جنس
  77/47  116  دختر
  23/52  127  پسر

  100  243  جمع

  تحصیالت پدر
  69/17  43  بیسواد

  26/59  144  زیر دیپلم
  05/23  56  دیپلم تا لیسانس

  100  243  جمع

  تحصیالت مادر
  82/14  36  بیسواد

  85/51  126  زیر دیپلم
  33/33  81  دیپلم تا لیسانس

  100  243  جمع
  41/7  18  بیکار  شغل پدر
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  69/24  60  کارگر
  86/37  92  کارمند
  04/30  73  آزاد

  100  243  جمع

  شغل مادر
  90/74  182  خانه دار
  23/15  37  کارمند
  87/9  24  آزاد

  100  243  جمع
میزان حفظیات قرآن مجید در نوآموزان : 2جدول شماره 

  هاي جمهوري اسالمی ایران در کویتبدو ورود به دبستان
  درصد  تعداد  حفظیات قرآنی

  68/61  103  سوره 5-1
  14/31  52  سوره 10-6

  18/7  12  سوره 10بیشتر از 
  100  167  جمع

دهد اکثریت نوآموزان حافظ قرآن،  نشان می 2شماره جدول 
  .آیه قرآنی را از حفظ داشتند یک تا پنجبین 

مقایسه میانگین نمرات آزمون هوش در   :3جدول شماره 
هاي قرآن مجید در نوآموزان  حافظان و غیر حافظان سوره

  هاي جمهوري اسالمی ایران در کویت بدو ورود به دبستان

  نمرات
  آزمون هوش

  نوآموزان حافظ 
  سوره هاي قرآن مجید

نوآموزان غیر حافظ سوره 
  هاي قرآن مجید

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  84/11  9  59/6  11  و کمتر 34

39 -35  67  12/40  36  37/47  
45 -40  89  29/53  31  79/40  

  100  76  100  167  جمع
 ±میانگین 

  انحراف معیار
412/5 ± 26/40  117/3 ± 57/37  

003/0=P ،521/0=T آزمون تی زوجی  

دهد اکثریت نوآموزان حافظ جدول فوق نشان می
دهد اکثریت نوآموزان غیر حافظ و می 40-45قرآن، امتیاز 
بین . اند را از آزمون هوش کسب کرده 35- 39قرآن، امتیاز 

نوآموزان حافظ و غیر حافظ قرآن، از نظر امتیاز هوش اختالف 
  .معنی دار آماري وجود دارد

بررسی ارتباط بین برخی خصوصیات  :4جدول شماره 
 هاي قرآن در نوآموزان بدو وروددموگرافیک با حفظ سوره

  هاي جمهوري اسالمی ایران در کویتدبستانبه 

خصوصیت 
  دموگرافیک

نتیجۀ آزمون کاي 
  دو

P* 

347/17  جنس  01/0  
523/5  تحصیالت پدر  182/0  
580/7  تحصیالت مادر  003/0  

674/22  شغل پدر  004/0  
289/0 شغل مادر  403/0  

* 05/0P< معنی دار در نظر گرفته شد.  

بین جنس دهد که جدول فوق نشان میبررسی 
)01/0P=( سطح تحصیالت مادر ،)003/0P= ( و شغل پدر
)004/0P= ( واحدهاي مورد پژوهش با حفظ قرآن ارتباط

معنادار آماري وجود داشت که این ارتباط درباره سایر 
  .دموگرافیک معنادار نبودمشخصات 

   :بحث

یافته هاي این پژوهش نیز نشان داد که حفظ قرآن کریم در 
دوران کودکی بر باال رفتن هوش و ارتقاي حافظه این آینده 

حقیقات مختلفی بر روي ت. سازان کشور تاثیر به سزایی دارد
جنبه هاي مختلف اثرات آشنایی و حفظ قرآن بر جنبه هاي 
گوناگون کودکان و نوجوانان انجام شده است که به برخی 



        آن و سال تو ه     ھار  ن  ما ش ا تا ی 
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  ۱۳۹۲آبان  ۷ -دا ه ع وم  ش ی      د 

 

٢٦ 
 

براساس نتایج پژوهشی که با هدف . از آنها اشاره می شود
در دانش آموزان ) رویدادي و معنایی(بررسی انواع حافظه 

تهران انجام شده است، دختر حافظ و غیر حافظ قرآن در 
حافظان قرآن نه تنها در حافظه معنایی بلکه در حافظه 

 ).2(رویدادي نیز از دو گروه کنترل عملکرد بهتري داشتند 
لذا مهارت در حفظ . که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد

دهد و این قرآن، حافظه اطالعات غیرقرآنی را نیز افزایش می
  .گذاردثیر بیشتري بر حافظه میمهارت با افزایش سن تا

محققان در بررسی تاثیر آموزش آموزه هاي قرآنی بر بهبود 
پذیرش اجتماعی فراگیران دریافتند که آموزش آموزه هاي 
قرآنی و تمرین هاي کارگاهی بر متغیر پذیرش اجتماعی تاثیر 

  ). 6(مثبت داشته است و تغییرات در این شاخص معنی دار است 
انجام شد نشان می  87حقیقی که در سال هاي ت افتهی

دهد آموزش مهارت هاي زندگی با رویکرد قرآنی و تمرینات 
کارگاهی آن بر متغیر وابسته افسردگی دانشجویان تاثیر داشته و 
بررسی داده هاي آماري نیز بیانگر معنی دار بودن تغییرات در 

در بررسی تاثیر آموزش روخوانی ). 7(شاخص افسردگی است 
رآن بر کاهش استرس در دو گروه آزمایش و کنترل، ق

پژوهشگران دریافتند آموزش قرآن، میزان استرس افراد را در 
مقایسه با گروه کنترل در همه خرده مقیاس ها به طور معنی 

  ). 8(داري کاهش داد 
پژوهشی با هدف تعیین سطوح و مقایسه قضاوت اخالقی و رشد 
اجتماعی دانش آموزان دبستان هاي غیر انتفاعی تحت تعلیم 

و دانش آموزان عادي ) به شیوه حفظ با معانی(آموزش قرآن 
یافته ها نشان داد میزان رشد . منطقه چهار شهر تهران انجام شد

ظ قرآن باالتر از اجتماعی و قضاوت اخالقی دانش آموزان حاف
همچنین تحقیقات نشان دادند ). 4(دانش آموزان عادي است 

که تالوت قرآن بر ابعاد جسمی نیز تاثیر به سزا دارد به طوري 

نتایج نشان دادند که پخش آواي  1391که در تحقیقی در سال 
قرآن، عالیم حیاتی و فشار اکسیژن شریانی در بیماران بیهوش را 

تمامی تحقیقات ذکر شده مبین تاثیرات . )5(کرد  تعدیل می
باشد و فوق العاده این موهبت الهی بر روح و جسم انسانها می

همگی از جنبه اثرات مثبت آموزش و حفظ قرآن کریم، با 
  .پژوهش حاضر همخوانی دارند

  : نتیجه گیري
نمرات کسب شده آزمون  که داد پژوهش حاضر نشان

تر از سایر دانش آموزان هوش دانش آموزان حافظ قرآن باال
است و بین نوآموزان حافظ و غیر حافظ قرآن، از نظر امتیاز 

همچنین نشان داد . هوش اختالف معنی دار آماري وجود دارد
بین برخی خصوصیات دموگرافیک با حفظ قرآن رابطه معنی 

هاي تشویق کودکان به حفظ آیات و سوره. داري وجود دارد
بر اصالح تربیت و پرورش صحیح  ارزشمند قرآن کریم عالوه

کودکان، در رشد هوش و ارتقاي حافظه آنان نقش موثري 
در حقیقت، توسل به آیات الهی قرآن کریم و بذل توجه . دارد

به انس کودکان با این کتاب آسمانی یکی از راههاي موثر، 
پرفایده، آسان و کم هزینه در ارتقاي هوش و تقویت حافظه 

  . آنان است

مطالعات انجام شده در زمینه انس کودکان با قرآن 
مجید، مبین نقش موثر شیوه هاي جدید آموزش و پرورش قرآن 
محور در افزایش رشد اجتماعی و قضاوت اخالقی، تقویت 

در دانش آموزان، نسبت ... هاي زندگی و حافظه، رشد مهارت
هش پژو .به روش هاي متداول و سنتی آموزش و پرورش است

نیز بیانگر نقش موثر حفظ قرآن کریم بر حافظه کودکان  حاضر
آموزش و حفظ قرآن کریم اثرات زیادي براي . باشدمی

ها شناخته شده و  کودکان و نوجوانان دارد که برخی از آن



        آن و سال تو ه     ھار  ن  ما ش ا تا ی 
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  ۱۳۹۲آبان  ۷ -دا ه ع وم  ش ی      د 

 

٢٧ 
 

اند و این امر نیاز به تحقیقات بیشتر  اري دیگر هنوز ناشناختهیبس
  .زدسادر این زمینه غنی را بیش از بیش آشکار می

  :تشکر و قدردانی

بدین وسیله از تمامی نوآموزان بدو ورود به دبستان و 
والدین ایرانی مقیم کشور کویت و نیز سرپرستی مدارس 

جمهوري اسالمی ایران در این کشور که در انجام این پژوهش 
نهایت همکاري را نمودند، کمال تشکر و قدردانی داشته و 

  . سالم و شاد باشند امیدوارم در پناه سایه قرآن همگی

  :منابع

1- Joibari M. Teaching of Quran Keeping. 2005; p: 11. 
2- Nosrati K, Karami Nouri R. Assessment of kinds of memory among keeper and nonkeeper students. 
New Cognit Sci. 2013; 4(3(15)): 12-26. 
3- http://quran.al-shia.org/fa/id/0/view.php?input=item/03.html. 
4- Zadshir F, Steki M, Emami Pour S. Comparison of ethical judgment and social growth among elderly 
students in Quranian and Non Quranian Education Schools. Application Psychol. Sum 2009; 3(2(10)): 
25-47.   
5- Shirvani M, Mirzaeian R, Ghaderi A. The effect of quran sound on vital signs and spo2 of unconscious 
patients in ICU ward. 3rd Quran and Health Congress. 2012. Shahr-e- kord, Iran. 
6- Saleh Sedgh Pour B, Mahmodian M, Salmanian H. Assessment of effects of quran education on social 
acceptance. Holy Quran Res. 2009; 1(2): 17-26. 
7- Mahmodian M, Khosh konesh A, Saleh Sedgh Pour B. Assessment of effects of quranian life skills 
education on depression among students. Holy Quran Res. 2008; 1(1): 43-54. 
8- Taghiloo S. Assessment of effects of quran reading on stress reduction among younges and 
adolescences. J Guilan Univ Med Sci. 2009; 18(71): 72-81.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quran.al-shia.org/fa/id/0/view.php?input=item/03.html


 

  سال تو ه     ھار  ن  ما ش ا تا ی   آن و 
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد     ۱۳۹۲آبان  ۷ -دا ه ع وم  ش ی      د 

 

٢٨ 
 

Evaluation the intelligence test scores of memorize and non memorize Quran 
primary school students in Islamic Republic of Iran in Kuwait 

Mirzaeian R (MS) 1, Shirvani M (MS) *2, Ghaderi A (MS) 3, Ghodousi M (MS) 2 
1Research and Technology Deputy., Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran; 

2Burojen Nursing Faculty, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran; 
3Department of Education and Training Organization, Shahrekord, I.R. Iran. 

 
Background and aims: Love and affection to Quran between people of the Muslim is much like their 
children from infancy to old pay to Quran teaching, especially to memorize it. The aim of this study was 
to evaluate and compare the intelligence test scores of memorize and non memorize Quran primary 
school students of Islamic Republic of Iran in Kuwait. 
Methods: A comparative study of the post-event. Research samples are all beginner students of boys 
(127) and girls (116) participated in the design of health assessment in primary school at 90 - 91 academic 
year, due to the limited number of students. Information collected through students health certificate and 
Quranian evaluation and were analyzed via the paired t-test, two-way ANOVA and chi-square. 
Results: The results showed intelligence test scores of memorizing for Quran students was upper than 
non-memorize Quran students and the difference between mean intelligence tests among memorize non 
memorize Quran students is significant. There was a significant relationship between the some 
demographic characteristics and Quran' memorize.  
Conclusion: Encouraging children to memorize the Quran chapters and valuable verses, addition to 
correct the proper education of children, is effective in developing talent and promoting their memory. In 
fact, resort to divine verses of Holy Quran and attention to children's familiarity with the Scriptures is one 
effective, winning, easy and low cost way to improve intelligence and memory of students. This study has 
underscores the role of Quranic education in promoting intelligence and memory of students in education 
and training Organization. 
 

Keywords:  Quran, Quran' Memorize, beginners, primary school. 
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هاي خونی با نگاهی بر دیدگاه قران در مورد مصرف تاثیر مصرف الکل بر سلول
 مشروبات الکلی

 دکتر بتول پورقیصري*
.دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایرانگروه پاتولوژي، هماتولوژي و تشریح،   

  :دهیچک

در خصوص  يا دستورات ارزنده میقرآن کر. انسان است یمهم تندرست يها از شاخص یکیسالم  دنیخوردن و آشام :ه و هدفنیزم

مطالعه،  نیهدف از ا. است دهیگرد عمن یروشنبه راستا خوردن شراب  نیداشته است و در ا انیب دنیخوردن و آشام ییدهایو نبا دهایبا
  .است یمختلف خون يها اثر الکل بر سلول یبررس

مقاالت موجود در . شده است یشراب بررس میدر خصوص تحر ثیاز احاد يا قرآن و پاره اتیمطالعه آ نیدر ا:بررسیروش 

  .جستجو شده است  Web of Scienceو pubmedدر  مناسب يها واژه دیبا استفاده از کل یخون يها الکل بر سلول ریخصوص تأث

آور  انیاثرات زی مصرف مشروبات الکل. آن صحبت نموده است مریتح تیشراب و در نها مصرف عاز من هیآ 4در  میقرآن کر:ها افتهی

مختل را  ها لیماکروفاژها و نوتروففاگوسیتوز  الکل مهاجرت و. دارد یخون يها مختلف بدن و از جمله بر سلول يها بر دستگاه يمتعدد
 رینسبت ز راتییها، تغ تیالکل باعث کاهش تعداد لنفوس. گردد یمي بیگانه خوارها در داخل سلولزا يماریو باعث دوام عوامل ب

باعث کاهش مقابله دارد و بدن  یدفاع ستمیبر س یاثر منف یکه همگ گردد یم ها نیتوکیو ترشح س انیدر بتغییر ها و مختلف آن يها گروه
تداخل و باعث  کیفول دیاس سمیدر متابول زیو ن گردد یآن م سمیگلبول قرمزو متابول ءدر غشای راتییالکل باعث تغ. گردد یها م عفونتبا 

 يزیخونر شیمنجر به افزا تواند یو م شودمیها در اثر الکل مختل  آن شدنی و فعال تجمع پالکت. گردد یمی مگالوبالستیک  کم خون
  .گردد

انسان و از  یالکل رابرتندرست آور انیموجود آثار ز یمقاالت علم. شده استمنع  حاًیمصرف شراب صر میدر قرآن کر :يریگ جهینت

  .دده ینشان م یخون يها ساز و سلول خون ستمیجمله بر س
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  :مقدمه

. وجــود انســان اعــم از ابعــاد معنــوي و مــادي اســت 
هـاي حفـظ    تـرین شـاخص   خوردن و آشامیدن سـالم از مهـم  

بـه مصـرف     قالب توصیهقرآن دستوراتی در . تندرستی است
بعضی از مواد از قبیل عسل و نهی از خوردن برخی دیگـر از  
قبیل گوشت خوك و مردار دارد که هر یک در جاي خـود  

ــد بحــث مفصــلی را مــی  ــه  . طلب ــرآن ب مصــرف شــراب در ق
صراحت نهی شده و از گناهان بزرگ شمرده شده اسـت در  

مضرات روایات متعددي نیز از خوردن شراب منع گردیده و 
نظیـر   ها بـی  آن گوشزد شده است که با توجه به زمان بیان آن

  .است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد
- هـاي اجتمـاعی   در مطالعات مختلف عالوه بر زیـان 

هاي روانی مصرف الکل تأثیر آن بـر بـدن    اقتصادي و آسیب
هاي مختلف از قبیل اثر بـر سیسـتم اعصـاب     انسان نیز از جنبه
حیطی، قلب و عروق، کبد، استخوان، شش مورد مرکزي و م

هدف از ایـن مطالعـه بررسـی تـأثیر     . بررسی قرار گرفته است
  .هاي خونی است الکل بر سلول

  :یبررس روش
 يها گاهیموجود و مقاالت موجود در پا

 يها واژه دیبا کل Web of Science و  Pubmedینترنتیا
بوده است و الکل  یمختلف خون يها که سلول یمورد بررس

  .صورت گرفته است

  :ها افتهی
  :یقرآن اتیآ-الف

سوره نساء  43 هیدر آ .نموده است یآن را نه تینها
بـه   یدر حال مست دیا آورده مانیا که یکسان يا":آمده است
 نکـه یبا توجه به ا".دییگو یچه م دیتا بدان دینشو کینماز نزد

از دسـتورات خـود از روش    ياریکردن بسـ  ادهیپ ياسالم برا
در  یتنهـا از مسـت   هیـ آ نیـ استفاده کرده اسـت، در ا ی جیتدر

ــ  ــگرد عحــال نمــاز من ــدر آ. اســت دهی ــره   219 هی ســوره بق
، بگـو در  پرسـند  یو قمـار مـ   درباره شـراب  از تو":دیفرما یم
مـردم وجـود    يبـرا  یـز نیسودهایی است ول یگناه بزرگ دونیا

 هیـ آ نیـ در ا" .تر اسـت  سودشان بزرگ ازدارد، اما گناهشان 
در سوره مائده . شده است انیشراببر منافع آن ب يها انیغلبهز
 يا"شـده اسـت   هی صریح از شراب و قمار ن 91و  90 اتیآ

 يگـروه بنـد   تیرهـاي و ی پرست و بتقمار شراب،  مان،یاهل ا
تـا   یـد نیگز يهـادور  پـس از آن . اسـت  طانیو از عمل ش دیپل

شـراب و   لۀیبـه وسـ   خواهـد  یمـ  طانیمانا شـ ه. دیرستگار شو
خـدا و   ادیو شما را از  زدیبرانگ نهیو ک یشما دشمن انیقمار م

 ایـن  در". دیدار یشما از آن دست برم اینماز باز دارد، پس آ
 يا و اشـاره  دهیـ از خوردن شرابمطرح گردی قطع ی نه اتیآ
 یناشـ  یاجتماع يها انیدر واقع ز .آن شده است لیبه دال زین

  .مورد اشاره قرار گرفته است هیآ نیاز مصرف شراب در ا

  :یخون يها الکل بر سلول ریتأث-ب

داشـتن  . مـول اسـت  عکه مصرف الکل می در جوامع
 یپزشـک  صیدر تشـخ  یمصرف الکـل بخـش مهمـ    خچهیتار
. شـود  یمحسوب مـ  یدرمان يانتخاب استراتژ زیو ن ها يماریب

 شیافـراد جهـت پـ    نیـ در ای کیولـوژ یب یصـ یتشخ يها تست
الزم در نظـر گرفتـه    يعضـو  بیاز آسـ  يریشـگ یپ زیو ن ینیب
  .شوند یم

مختلـف   يهـا  در بدن و خارج از بدن بر سلول الکل
 يهـا  اثر آن بـر گلبـول   نتریشده هشناخت. گذارد یخون اثر م
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قرمـز   يهـا  امـا بـر گلبـول    ،اسـت  یمنـ یا ستمیخون و س دیسف

  .مؤثر است زیا نه خون و پالکت
  :دیسف يها الکل بر گلبول ریتأث -1

 د،یسف يها گلبول هیر کلب يا شده الکل اثرات شناخته
 يهـا  و پاسـخ  هـا  عمل سـلول  اختالالت ،یالتهاب يها بر پاسخ

داوم  شیافـزا  راتییـ تغ نیـ اثرات قابل مشـاهده ا . دارد یمنیا
از  يافراد، بروز اختالالت عضـو  نیمختلف در ا يها عفونت

 يهـا  دهیـ مرتبط با پد يکبد ییو نارسا يویمشکالت ر لیقب
 ها لیوفرتون ماکروفاژها، راتییتغ ریاست که تحت تأث یالتهاب
  .افراد است نیها در ا تیلنفوس ای

و برنـد  یرنـج مـ   یعفـون  يهـا  يمـار یاز ب یالکل افراد
 ه يکـه نشـان   شـود  یمـ  دهیـ ها د نسبت سرطان در آن شیافزا
است که بدن را در برابـر   یمنیا ستمیالکل بر س یرسان بیآس
از  ياریالکل با عمـل بسـ  . کند یمحافظت م ها بیآس نوع نیا

، مـثالً  کنـد  یتـداخل مـ   یمنـ یا ستمیس يها ها و ملکول سلول
 ل،یـ نوتروف( کنـد  یرا مهار م کننده فاگوسیته يها عمل سلول
ــامنوســیت ــتمــاس حــاد   ).، ماکروفاژه ــا الکــل،   ای ــزمن ب م
را تحت ) نیتوکیس( یمنیا ستمیس میمؤثر بر تنظ يها مولکول

اثـر نـامطلوب بـر عمـل      نیهمچنـ  الکـل  .دهـد  یقـرار مـ   ریتأث
 سـم یارگانکرویدر برابـر م  یمنـ یکه واسطه پاسخ ا ییها سلول
نسـبت   یرو افراد الکل نیاز ا. هستند دارد مدت یدر طوالن ها

. )1( تـر هسـتند   حسـاس یی ایـ و باکتر یروسیو يها به عفونت
ژن  کیــکــه  P53 امیــژن مــرتبط بــا انتقالپ 350 انیــب یبررســ

دخالـت   یچرخـه سـلول   میو در تنظـ  سرکوبگر تومـور اسـت  
نشان  یالکلي های رت طیخون محدر لوکوسیت هاي دارد، 

 ایتماس حاد . )2(کرده است غییرژن ت 190انیداده است که ب
و التهـاب را سـرکوب    یذاتـ  یمنـ یمزمن الکلبه طور معمول ا

مبتال به عفونت همـراه   مارانیمرگ در ب شیافزاکند و با می 

نشان داده شده است که مصرف اتـانول   یدر مدل موش.است
ي هـا  نیتوکیباعـث کـاهش سـ    یکلـ اشرشـیا   قبل از عفونت

. گــردد یچنــد ســاعت مــ يهــابراکمــوکین و  یالتهــاب شیپــ
کـاهش   یحفـرة شـکم  در  جاًیدر گروه کنتـرل تـدر    يباکتر
 شیساعت بـه بـ   21تا  اتانول ریتأث اما در گروه تحت ابد،ی یم

در  يظـاهراً اتـانول بـا کشـته شـدن بـاکتر      . رسد یبرابر م 2از 
کـه   ي، بـه طـور  کنـد  یمقابلـه مـ   لیـ درون ماکروفاژو نوتروف

 يسـاز  را پاك شده دهیبلعي ها يکه باکتر ییها درصد سلول
 يو مانـدگار د ابـ ی یاند نسبت به گروه شاهد کاهش مـ  نموده
  .)3( گروه نسبت به گروه شاهد کمتر است نیا

Jerrells مزمن الکل را بر  مصرفریو همکاران تأث
 روسیبا و يوینسبت به عفونت ر تیحساس شیافزا

Syncytial عیمای ابیبا ارز شدت عفونت. کردند یبررس 
ها در  لیتعداد نوتروف. دیگرد یابیارز ها هیآمده ازر دست به

 غلظت.بود ازشاهد شیب يداری گروه مورد به طور معن
 1کموتاکتیک  و فاکتور )TNF(نکروزتومور  فاکتور
در گروه کنترل عفونت  .داشت شیگروه افزا نیدر اتیمنوس

کننده  شدو در گروه مصرف يساز پاك يشتریبا سرعت ب
 د،یهمراه با التهاب شدي و درموارد تر یالکل طوالن

ا آلفاینترفرون  mRNA انیب شیافزا .و تورم بود يزیخونر
)IFN-α( همزمان گروه واضح و همراه با حضور نیر اد 
و  Beech انجام شده توسط ه يدر مطالع .)4( بود روسیو

ی طیخون محي ها مختلف در سلول يها ژن انیهمکاران ب
 انیشده استو مشخص شده است که ب یبررس کیافراد الکل

در مصرف  یذات یمنیا ستمیس میمرتبط باتنظ يها ژن
متفاوت است  گریکدیمتفاوت الکل با  زانیکنندگان با م

)5(.  
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با  شده هغذیت يها ها در موش لینوتروف تیوضع

 شده و نشان داده شده است یبررس یالکل پس از سوختگ
 2خون ي ها لینوتروف یساعت بعد ازسوختگ 24که در 

 ییهوا يها سهیدر ک یساعت پس از سوختگ 48برابر و در 
ي دار یکه با گروه کنترل تفاوت معن دیبرابر گرد 5ها  آن

. بود برابر 5 ماکروفاژ 2 یالتهاب نیو پروتئ CXCL1. داشت
 یمشابه تیوضع زین )1L-1β(بتا  1نینترلوکیسطح ا
 يویعفونت ر شیافزا لیدهنده دال نشان راتییتغ نیا.داشت

 .)6( باشد یمی در مصرف کنندگان الکل یپس از سوختگ
 دیتول میواسطه مهم در تنظ کی فاکتور مهاجرت ماکروفاژها

کبد در  در یمنیا ستمیسي ها سلولارتشاح و کموکین 
هپاتوسیت ها  بیشده با الکل و عامل آس هیتغذ يها موش
 يماکروفاژها) مرگ برنامه ریزي شده سلول(اپوپتوز  .است
اند مشاهده  شده هیالکل تغذ اروز ب 4که  ییها درموشي کبد
مصرف ). 7(دارد  شیافزا زیان نمپلکم تیو فعال گردد یم

 روزیو س دیشد يکبد بیالکل باعث التهاب کبد، آس
ا در کبد و فعال ه لیتجمع نوتروف شود یتصور م. گردد یم

ه واسط) پفرکوي ها سلول(ساکن در کبد ي ماکروفاژها شدن
منجر پفر کو يها فعال شدن سلول. است یپاسخ التهاب نیا ي

 TNF-αد مانن یالتهابي ها نیتوکیس دیتول شیافزابه 
  .)7(گردد یم

ــا  ــر الکــل و توان ــا ســلول ییاث ــدر تولي کــوپفره  دی
. شـده اسـت   یررسـ ب يکبـد  يمـار یو نقـش آن در ب نیکموک
ي و گرانولوسیت هـا  ا تک هسته يها سلول يبرا ها نیکموک

 هیــفــاز اول یدر طــ. کننــد یعمــل مــ کیــتاکتکموبــه عنــوان 
غالبیـت دارد   CXC-R نیکمـوک  ،بر اثـر الکـل  ي کبد يماریب

 يدر مرحله بعـد  .در کبد است لینوتروفارتشاح که همراه با 
کـه مهـاجرت    گـردد  یمثبت م میتنظ نیبتا کموکای CC دیتول

 توانـد  یبه کبد را به همـراه دارد و مـ   يا تک هسته يها سلول
 نیتوکیشـدن سـ   آزاد شیافـزا . گـردد  يکبد روزیمنجر به س

در  نیترشــح کمــوک هــاپس از مصــرف الکــل ممکــن اســت
  .)8( کند میرا تنظي کوپفر ها سلول

Liu  ن ایهمکاران بوmRNA46 میژن مرتبط با تنظ 
 يوزهادکنندگان الکل با  را در مصرف یمنیا ستمیس

 ،1L-1βي ها ژن انیکه ب اند افتهیاندو در نموده سهیمختلف مقا
1L-6  وCCL2 2د واح ریز وα رندهیگ GABA  در طحال

گروه  نیا.ابدی یدر صد کاهش م 52کنندگان الکل  مصرف
 کیدر افراد الکل یمنیا يها پاسخ بیاند که آس گرفته جهینت

مجاور شدن . )9( مصرف الکل ارتباط دارد زانیبا م
الکل باعث کاهش قدرت  امشابه ماکروفاژب يها سلول
 نهیس يه عامل عمد(ر باکتاستینو ها و کشتن آن یتوزفاگوس

 گردد یم %)50از  شیمرگ بنسبت با  یپهلو در مراکز عموم
 GTPase-Rhoa انیو ممکن است همراه با کاهش ب

الکل . باشد) نتیاکیزاسیون مریپلریمس يدیکل کننده میتنظ(
مهار کرده که باعث زیرا ن )NO( دیسکا کیترین دیتول
 نیا عالوه بر. گردد یدر درون ماکروفاژ میاستینوباکتر داریپا

که منجر به بد  دهد یم رییتغ زیرا ن نیتوکیس دیالکل تول
از  نیالکل همچن .)10( گردد یم یمنیا ستمیس یمیتنظ

عدم  است کهپنوموکوکی  پهلو نهیخطرزا در س يفاکتورها
 ها هیدر ر یوضدالتهاب یالتهاب شیپ يها نیتوکیس نیتعادل ب
از  یالتهاب شیپ دهیپد نیا. دانند یمورد مؤثر م نیرا در ا
 افتد یاتفاق م  1L-1βو BALRANTESم یمستق ریغ ریتأث قیطر

اثر  ریپ يها در مغز موشی منیپاسخ ا برالکل . )11(
 مؤثر در التهاب يها با اثر بر مولکول تواند یو مگذارد یم

  .)12( گروه مؤثر باشد نیدر اوروپاتی ن جادیدر ا یعصب
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با دوز باال  مزمنی در الکلیسم بزاقالکتوفرین  زانیم
ها ترشح  لیعمدتاً از نوتروفالکتوفرین . شده است یبررس
از رشد  يریشگیو پ زا يماریو در حذف عوامل بشود یم
لثه و دهان را  بیآس تواند یعوامل فوق در دهان که م ادیز

 انیو جرده الکتوفرین  برون کاهش .باعث شود مؤثر است
 يها کاهش شاخص.شده است دهید یالکل مارانیدر ب بزاق
 تواند یافراد م نیبا گروه کنترل در ا سهیدر مقااي  لثه یدهان
با الکتوفرین باشد  محافظت حفره دهان بیاز آس یناش

زجر  خطر سندرم حاد شیمزمن باعث افزاالکلیسم  .)13(
است که ریوي  بیاز آس يدینوع شد کهگردد یم یتنفس

و التهاب وتلیالی اند–سداپی تلیالی بیهمراه با تخر
 شیهمراه با افزا دیشداتیو دیاکس بیآس. ریه استدیشد
گلوتاتیون احیاء که و کاهش ) اکسیژن فعال( ROS دیتول

کاهش همراه  نیا. گردد یاست م یاتیحیک آنتی اکسیدان 
  .)14( استي ریوي عمل ماکروفاژها بیبا آس

 يها وشمدر  پوستی یدگیپس از بر یپاسخ التهاب
که شده است و نشان داده است  یاتانول بررس ریتحت تأث

 دبا شاه سهیگروه در مقا نیدر زخم ا )MPO(میلوپراکسیداز 
در گروه  CXCL1و  MIP-2. کاهش دارد ریبه طور چشمگ

 يتر نییساعت سطح پا 6س از پ 1L-1β .مورد کاهش دارد
فوق  جینتا. آن است% 58نسبت به گروه شاهد دارد و 

 ریدر گروه تحت تأثبی التها هیپاسخ اول بیدهنده آس نشان
متعدد  يها سمیمکان قیمصرف الکل از طر .)15( اتانول است
 تیشامل حساس ها سمیمکان نیا. گذارد یاثر م سیازیبر پسور

 شیپ يها نیتوکیس دیهاو تول تیلنفوس کیبه عفونت، تحر
 شتریخطر ب تواند یمصرف الکل م اینعالوه بر . است یالتهاب
 TNF-α. به همراه داشته باشد مارانیب نیرا در اي کبد يماریب

بخش  کیو است  سیازیدر پسور يدلیکنیتوکیس کی
  .)16( دارد یالکل تیدر هپات یبحران

 يهـا  گـروه  ریـ ز راتییهاو تغ تیالکل بر لنفوس ریتأث
هــا در مطالعــات  از آني مترشــحه هــا نیتوکیســ زیــهــا و ن آن

مطالعـه انجـام شـدهدر     کیـ در . شده اسـت  یمختلف بررس
 يهــا گــروه ریــر زیبســبک زنــدگ ریدر خصــوص تــأث ایاســپان
 تیازلنفوس يکنندگان الکل درصد کمتر ، مصرفیتیلنفوس
و درصد بیشتري از لنفوسـیت هـاي    -CD3+ ،CD4- ،CD8يها

CD4+ تیمزمن الکـل لنفوسـ   مصرف. )17(اند  داشتهB   خـون
داده است که کاهش النوم مبتال به م يها را در موش یطیمح

هـا از طحـال بـوده اسـت و      سـلول  نیـ بر اثر مقابله با خـروج ا 
و ) فسـفات  1اسـفنگوزین   1گیرنده (  S1PR1انیب یمنف میتنظ

SPL1 ) کننـدگان  افـت یدر در) فسـفات  1لیزات اسفنگوزیت 
منجـر بـه    الکـل  حـاد مصـرف  . )18( در آن نقـش دارد  الکل

 یعـ یسـلول کشـنده طب  یتوتوکسـیک  کاهش تعداد و عمـل س 
)NK( مـدت معکـوس    یکه پس از مصـرف طـوالن   گردد یم
کـاهش قابـل    NK يهـا  سـلول طحـالی   رگروهیاما ز شود، یم

 هیـ تغذ يها موش). 28( در مصرف مزمن الکل دارند یتوجه
 هیـ تغذ يهـا  نسبت بـه مـوش   يشتریب ریم و شده با الکل مرگ
ر طحال موش نوع اول د CD4+Tيها سلول. شده با آب دارند

ــزا ــتول شیافـ ــ IFN-γ و TNFد یـ ــس از تحرپـ ــد کیـ . دارنـ
ها کـاهش   موش نیدر طحال و مغز استخوان ا NK يها سلول
ــهی ــت افتـــ ــم. اســـ ــو  زانیـــ ــمیلـــ ــاز ریدپراکســـ   ،يویـــ
 G-CSF و TGF-β 19( ها باالتراست در آن ریوي(.  

 شی، افزايکبد يماریب نودمزمن ب یکالکل مارانیب
دارند که در  NK يها و سلولسیتوتوکسیک  Tيها تیلنفوس

 يشتریب ییتوانا زیو ن تیفعال شیافزا K562ي ها برابر سلول
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در سلول هاي  APO2.7پیش اپوپتوزي  نیپروتئ انیدر ب

HePG2 کبد، کاهش  یالکل روزیمبتال به س مارانیدر ب.دارند
در برابر سیتوتوکسیک  تیو فعال NKي ها تعداد سلول

شده در گروه  انیب راتییتغ. وجود دارد K562ي ها سلول
داشته باشد  يکبد يماریارتباط با گسترش ب تواند یاول م

گاماگلوبولین  شیهمراه با افزا یالکل يکبد يماریب .)20(
 ).24( ر سرم استد 1L-β شیافزا زیو ن IgE و IgAاً خصوص

IFN-γ 1 دارد و شیافزا یالکل يکبد يماریر بدL-10  1وL-

 قابل توجه دارد و ارتباط معکوس با عمل شیافزا زین 13
، نیتوکیدو س نیا یمیبا در نظر گرفتن نقش تنظ. دارد کبد
ی التهاب ي ضدها نیتوکیسی ممکن است جبران شیافزا نیا

  .)21(باشد 

 کاهش شدید یالکل يکبد يماریمبتال به ب مارانیب

 يها سلول زها به ج گروه ریدر اثر کاهش همه زلنفوسیت 
NK يها تیلنفوس مارانیب نیدر ا. دارند CD4+،CD8+ 
،CD19+ و CD3+ کمتر  داراز کنترل یهمه به صورت معن

 دهید بیآس شتریاز همه ب +CD8 يها بوده است و سلول
 زیو ني کبد بروزیا مرحله فب CD4/CD8نسبت  شیافزا. است
 یکالکل مارانیب.افراد همراه است ایندر فریتین  زانیبا م
ها  گروه ریز نیدر اکثر ا یکاهش قابل توجهنیزروزیون سدب

 CD4/CD8و نسبت  NK يها اما در تعداد سلول .دارند
مبتال  مارانیدر ب ).22(اند  با کنترل نداشته یفاوت قابل توجهت

 کننده میتنظ Tي ها تعداد سلولی الکل تیبه هپات

CD4+CD25hiCD127l مشتق ندریتیک دي ها سلول .کاهش دارد
 دیتول مارانیب نیا يها تیمنوس زیگردش خون و ني ها تیاز منوس
 ییتوانا کیدارند، اما پس از تحری التهاب يها نیتوکیس يخود خودبه

را  یمنیا میموضوع اختالل تنظ نیا.دارند نیتوکیس دیدر تولي کمتر
  .)22( دهد یافراد نشان م نایدر 

 روسیـ مصرف مزمن الکل و شدت عفونت با و ریتأث
که بـا الکـل    ییها موش .شده است یوش بررسمآنفلوانزادر 

 تـر یت شیو افـزا  ریـ وم مشـخص مـرگ   شیاند افـزا  شده هیتغذ
 شیافـزا  نیا. با گروه کنترل دارند سهیدر مقادر ریه  روسیو

 CD8 تیلنفوسـ  يهـا  سـلول  يهـا  شدت، ارتباط با مهار پاسخ
م در مطالعـه انجـا   .)23( فوق در ریه دارد روسیو یختصاصا

 مصرف اتـانول  ه يخچیو همکاران تار Shellitoشده توسط 
ــدن   ــرکوب آزادش ــث س ــاب نیتوکیســاکی، 1L-17باع ، یالته

 ریـ وم مرگ شیها و افزا لینوتروف جی، کاهش بسریه افتیدر
مطالعـه   نیـ در ا.اسـت  دهیگرداونینوم الیپس از عفونت کلبس

ز ا 1L-17آزاد شـدن   بـر الکـل   یسرکوب کنندگ میاثر مستق
اثر مصرف الکـل و پاسـخ    .)24( شده است دهیداسپلنوسیت 

 یبررسـ تریشـنال اسـپیرالیس    عفونـت  بـه  نسـبت  زبانیم یمنیا
ــ. شــده اســت تحــت  يهــا وانیــمرحلــۀ عفونــت، ح نیدر اول

در  لیــو نوتروفائوزینوفیــل  مصــرف اتــانول، کــاهش تعــداد
ی مزانتریـک  لنفـ  يهـا  ز سـلول ا IFN-γ و کاهش ترشح خون
 نیا. است هیاول ینشان دهنده کاهش پاسخ التهاباند که  داشته

 شیمنجر به افزا میرمستقیغ ای میطور مستق به تواند یکاهش م
  .)25( گردد 2تیپ  يها نیتوکیس

  :قرمز يها گلبول برالکل  ریتأث - 2

 یقرمزبه گستردگ يها الکل بر گلبول ریهرچند تأث
گلبول رغشاء اثر ب نی، اما استین دیسف يها اثر آن بر گلبول
 زیو اثر آن بر گلبول قرمزو نکیفول دیاس سمیقرمز، متابول
 غشاءچرب  دیاس بیترک. شده است یآن بررسي مرفولوژ

با کنترل  يا تفاوت قابل مالحظه یکگلبول قرمزافراد الکل
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در پالسما و در گلبول  تراتیو ننیتریت  شیافزا. )26(دارد 

یداسیون پراکس شی، افزاهاي غشاءدیپیل تغییراتقرمز، 
 و ارزشفسفولیپید  کلسترول به نسبت تغییرها، دیپیل

-میسد تیفعال زیو نسولفیدریل  کاهش زیو نآنیزوتروپیک 
نیتروس  .شود یم دهیگلبول قرمز د غشاءدر  ATPaseم یپتاس
حاصل از گلبول قرمز ارتباط لیزات محلول  )NO( اکسید

آنیزوتروپیک  و ارزشدیپیلوفسف مثبت با نسبت کلسترول به
 یصورت منف  هب ATPase میپتاس-میسد تیدارد و فعال
افراد  نیگلبول قرمز در ااز لیزاصل ح NO زانیارتباط با م

بر اثر مصرف الکل با  افتهی شیافزادیاکس کیترین. دارد
ی پراکس دیو تولدهد یواکنش م دیسوپر اکس يها کالیراد

 يهادیپیلتغییرات مسئول  رسد یکه به نظر م کند یمنیتریت 
 مارانیگلبول قرمز در ب ءغشا. )27(گلبول قرمز باشد ءغشا
و  شده یبررس کنند یکه الکل مصرف م 2 نوع یابتید

کاهش  ءغشا یکالیسدیاند که اس مشاهده کرده
اثر ءغشای بر بار منفیک الیس دیکاهش اس.ابدی یم
 تیفعال شیوافزاگلوتایتون احیاء کاهش .)28(گذارد یم

 ،گلوتایتون ردوکتاز رینظ دانیاکس یآنت يها میاز آنز یبعض
 دردهیدروژناز  فسفات 6، گلوکز دیسمیوتاز دیاکسسوپر

سلول ارتباط   NOسطح. مزمن مشاهده شده استالکلیسم 
فوق  يها میبا آنز زیو ندیپیلپراکسیداسیون با میمستق
 کیفول دیمصرف الکل مزمن منجر به کمبود اس.)26(دارد

، کاهش یگوارشی جذببد ،یناکاف يغذا میدر اثر رژ
. گردد یادرار م قیدفع اساساً از طر شیو افزا يکبد افتیدر

الکلیک  افراددر% 80سرم به  کیفول دیکاهش غلظت اس
، کم ماکروسیتوز همراه با کیفول دیکاهش اس. شود یم دهید
ی کم خون. است یو اختالالت عصبی مگالوبالستیک خون

مبتال به اختالل الکلیک  مارانیاز ب یمیدر نمگالوبالستیک 
  .)29(شود یم دهید يکبد

و گلبول قرمز در  خونفوالت  غلظت یدر بررس
در هر دو گروه پسر و  ،يا کره انیگروه از دانشجو کی

هم در فوالت  دختر مصرف الکل همراه با کاهش غلظت
 در مطالعه. )30( پالسما و هم در گلبول قرمز بوده است

Biswas  بر هموستاز فوالت و همکاران مصرف مزمن الکل
نشان داده شده  نیمطالعه همچن نیدر ا. داشته است یاثر منف

بر  ی، الکل مهار قابل توجهرتهاي الکلیکاست که در 
عالوه بر . داردیی ایتوکندریناقل م ۀباواسطفوالت  افتیدر
با الکل منجر به  هساعت 96در خارج از بدن مجاورت  نیا

بر  اثراکه ب گردد یمیی فوالت ایتوکندریژن م انیکاهش ب
در زنان باردار . )31( کند یعمل م ژنر پروموتو
 دهینوزاد د ور سرکننده الکل،کاهش وزن، قدو د مصرف

 دیتشد ينوزاده دور که با فقر آهن در شده است
  .)32(شود یم

بر اریتروسیت ها  نییقابل تعاسمزي الکل اثرات 
از مصرف الکل حجم متوسط گلبول پس  ساعت 1-4داردو 
در درازمدت مصرف ). 37( ابدی یکاهش م )mcv( قرمز

 mcv شیافزا. )33(گردد یم mcv شیالکل باعث افزا
 همراه با گریاختالالت دافتراقی  صیدر تشخ تواند یم

 یخون کم زیو نفوالت  و B12ن یتامیفقر و رینظماکروسیتوز 
مبتال به  مارانیدر ب. )34(کند جادیمشکل اي همولینیک ها

خطرزا در نظر  جديمصرف الکل از عوامل ی بتا تاالسم
الکلیسم  که در يگریاز مشکالت د .)35(گرفته شده است 

چند  ییو نارسا دیشد ینسبپلی سایتمی  شود یم دهید
 اثرات حاد. پس از مصرف الکل است عضوي

  .)36(شناخته شده است  یالکل به خوبدهیدراتاسیون 
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  :پالکت ها برالکل  ریتأث -3 

 و یفعال شدن پالکت مهار قیالکل عمدتاً از طر ریتأث
 رمعمولیغ يها يزیر که منجر به خون است یتجمع پالکت
شده بر  در مطالعه انجام. گردد یخاص مالکلیک  در افراد

 ریتأثی عروق-یقلب  يماریافراد بدون بي پالکت ها يرو
و  یدر افراد الکل یتجمع پالکت جادکنندهیعوامل مختلف ا

معکوس  یمصرف الکل همراه. شده است سهیمقای الکل ریغ
در  است و کاهش تجمع داشته یبا فعال شدن و تجمع پالکت

. )7(شده است  دهیگروه مردان و زنان د دودر هر  ADP اثر
 یکدر خارج از بدن در  ی راالکل تجمع پالکتحاد مصرف 

 یبه طور قابل توجه انیدر حال جر یسلولسوسپانسیون 
کاهش  زینفیبرینوژن پالکت به  یو چسبندگ دهد یم شیافزا
 حادبر اثر مصرف  مرگعامل  تواند یموضوع م نیا. ابدی یم

همراه با  ورزش متعاقب مصرف الکل. )37(الکل باشد 
خون  تهیسکوزیوی اصل يها در شاخص نامطلوب راتییتغ

ف الکل تجمع در اثر مصر زین یوانیدر مدل ح. )38( است
در . )39( و کالژن کاهش داشته است ADPر در اث یپالکت
 کیریتأث یجهت بررس مدل در خارج از بدن کی جادیا

لولی رده س کی، یپس از تصادف در افراد الکل ي زیر خون
و اتانول قرار یپوکسی ه ریزمان تحت تأث به طور همهپاتومی 

باعث کاهش  ییاتانول در غلظت باال به تنها. گرفته است
ATP شیو افزاLDH در غلظت  یپوکسیه جادیبا ا و گردد یم

بر عبور  ریاتانول با تأث. )40( دهد یرخ م قافراتییتغ پایین نیز
ترومبین شده بر اثر  جادیا یباعث کاهش تجمع پالکت میکلس
ي ها گروه ونیداسیو اکس H2O2 دیکه با تولگردد یم

در خارج از بدن  .)41(در پالکت ارتباط دارد سولفیدریل 
 یبه طور قابل توجهبا ترومبین  شده جادیا یپالکت تجمع
گاما بتا  کنندگان الکل در مصرف. )42( گردد یمهار م

 ها نیاثر داردو ا تیکاهش تجمع پالک کربونیل نیز بر
در  .)43( باشدالکلیک  در افرادي زیعامل خونر تواند یم

مورد  يمغز يزیمطالعه ارتباط مصرف الکل با خونر یک
 ادینفرمصرف ز 137نفر 450 از مطالعه قرار گرفته است و

 تر نییگروه پا نیا انیشمارش پالکت در م. اند الکل داشته
الکل از عوامل عمده  نیمصرف سنگ.بوده است

 نیسال در ا 60 ریز مارانیسال در ب 2 یدر طریوم مرگ
ی نیب يزیمبتال به خونر مارانیدر ب. )44(گروه بوده است 

 ش،یافزا لیالکل از قب ادیمصرف ز میرمستقیغ میعال
  .)45( اماگلوتامیل ترانسفراز دیده شده استگ

از  یکیمصرف الکل پپتیک  از زخم يزیخونر در
 نیمصرف الکل در ا یفراوان و خطرزا بوده است يفاکتورها

در .)46(بوده است  يزیبدون خونر مارانیبرابر بدو  مارانیب
عوامل خطرزا بوده ز مصرف الکل ا زینیمري زیخونر
 زمان به طور هم نیریدر اثر مصرف الکل و آسپ. )47(است

پالکت ها، پاسخ  یشده است و با بررس دهیدپورپورا 
با قطع مصرف الکل .شده است دهیها د کنندهه فعال ب فیضع

 تر یجزئ، اما پورپورا وجود دارد یهر چند اختالل پالکت
در رت پاسخ همودینامیک  الکل يحاو تغذیه .)48( شود یم

بازگشت فشارخون، . به شوك هموراژیک را مختل می کند
اپی نفرین و  ،نوراپی نفرین سطح پالسما بر اثر شیافزا

یک روند وابسته به دوز کاهش با  يماندگار وازوپرسین و
می یابد که نشان دهنده آسیب خود تنظیمی همودینامیک 

  .)49( است

  :بحث
 دهیانسان ضرر دارد حرام گرد يآنبرا دنیآشام

 يها و نزول کتاب امبرانیفلسفه مبعوث شدن پ. است
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 نید. بوده است یبشر به سمت خوشبخت ییراهنما یآسمان

انسان توجه داشته است در  يازهایمقدس اسالم که به همه ن
. را آورده است یدستورات یزن دنیخصوص خوردن و آشام

ممکن است  ها یدنیو آشام ها یاز خوردن یبعض یارزش منف
و روان انسان و سالمت جامعه  جسم يکه برا يدیبه تهد

 لهیبه وس%90الکل پس از ورود به بدن تا . دارد مربوط گردد
الکل خون  زانیکه م یو در صورت گردد یجذب م روده
قرار  ریتحت تأث یحرکت ،یحس يقوا جاًیتدر ابدی شیافزا

). 50( گردد یمرگ م باعث% 50از  شیگرفته و در غلظت ب
چرا خداوند شراب را حرام  اند دهیپرس) ع(از امام صادق 

کرده است؟ حضرت فرمودند چون شراب معتادآن را به 
و  رفش رد،یگ یرا از او م یینای، باندازد یارتعاش م
و کشتن  يو او را به گناهکارکند یم لیاو را زا يجوانمرد

در ارتباط با ) ص(اسالم  امبریپ). 51( دارد یوام گناهان یب
 کننده، هیها ته نفر را لعنت کرده اندکه ازجمله آن دهشراب 

. یاز مقاله فارس) 51(است  داریحمل کننده، فروشنده و خر
 يهمه گناهان وکارها رخداوند ب: فرمودند) ع(امام صادق 

 زیآن خوردن شراب است و ن دیکه کلقفلی نهاده دیپل
حرام کرده  ادیکم و چه ز هفرمودند خداوند شراب را چ

حرام را  است، همچنان که مردار، خون و گوشت خوك
 ثیو احاد اتیگونه که از آ همان ).51( است دهیگردان

الکل و شراب  میعلت تحر نیتر از مهم شود یاستفاده م
 هیکه از آ شود یاست که به فرد و جامعه وارد م ییها انیز

 نیدر ا. گردد یموضوع مشخص م نیا زیسوره مائده ن 91

شراب و و استفاده با ی و دشمن نهیک جادیرا ا طانیعمل ش هیآ
آن اشاره  یاجتماع يها انیز که به جنبه کند یقمار عنوان م
  .کند یخدا و نماز را مطرح م ادیاز  بازداشتن دارد و در ادامه
کــه در ی سـؤال  انیـ ضــمن ب سـوره بقـره   219 یـه در آ

 یگناهدونـ یدر ا" دیـ فرما یمـ  شـود  یمورد شـراب و قمـار مـ   
سودشان  ازمردم است، اما گناهشان  يبرا ییبزرگ و سودها

  ".تر است بزرگ

 در .شده است استفادهکبیر ماث فوق از کلمه هیدر آ

کلمه به  نیاکه  آمده است "اثم "واژه لیوس قرآن ذمقا
گفته اثم  به کار حرام از آن جهت زیو نیضرر است معن
با . )52( دارد یباز م از خیرو  ضرر استکه خود  شود یم

 انیاحکام ب یمعموالً اصول کل میدر قرآن کر نکهیتوجه به ا
رسی بر ئیصدور آن احکام به صورت جز لیو دالگردد یم
 هیبه ضرر آن در آ زین) الکل(در خصوص شراب  گردد، یمن

سوره مائده  92و  91 هیآن در آ یمضرات اجتماع زیفوق و ن
  .اشاره شده است

  :تیجه گیرين
نمود و  مریشراب را تح میکه قرآن کر یدر زمان

 انیدر خصوص منع مصرف آن ب يمتعدد ثیاحاد نیمعصوم
اثرات نامطلوب  نهیدر زم ي فعلیها شرفتیاند، پ داشته

 یاثرات یامروزه علم پزشک.مصرف الکل وجود نداشته است
سالمت فرد  بر میمستق غیرای میرا که الکل به صورت مستق

 دکنندهییاست که خود تأ هشناختي ادیدارد تا حد ز
 .بخش اسالم است اتیاحکام ح یجاودانگ
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The influence of alcohol consumption on blood cells with a glance on the 

Quran’s perspective on intoxicants 
 

Pourgheysari B (PhD) 
Pathology and Hematology Dept., Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran 

 

Background and aims: consumption of healthy food is one of the most important indicators of 
human health. Holy Quran has some precious guidelines in what we should prefer or should not have 
and drink and based on them alcohol drinking prohibited clearly. This study aimed to investigate the 
influence of alcohol on blood cells.  
Methods: The Quran versus and some of the “Ahadeeth” around the prohibition of intoxicants were 
reviewed. Existed papers regarding the influence of alcohol on blood cells were searched in Pubmed 
and Web of science using related key words. 
Results: Holy Quran prohibited and forbid intoxicants in 4 versus. Alcohol consumption is associated 
with a variety of organ damage including blood cell impairment. Alcohol consumption impairs the 
migration and phagocytosis of neutrophils and macrophages and is associated with pathogen 
persistence inside the cells. It reduces the number of lymphocytes, alters the subgroups ratio and 
changes the expression and secretion of cytokines which they impact the host defense and declines the 
immunity against infections. Alcohol makes some alterations in red blood cell membrane and 
metabolism and also interferes with folate metabolism which led to megaloblastic anemia. Platelet 
aggregation and activation are impaired by alcohol consumption and can result in hemorrhage.   
Conclusion: Alcohol consumption was prohibited in Holy Quran clearly. Existed scientific papers are 
demonstrated the harmful effects of alcohol on human health including hematopoietic system and 
blood cells. 
 

Keywords: Holy Quran, blood cells, immune system, alcohol. 
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 نقش انار در سالمت انسان و دیدگاه قرآن
  3ندا سلیمانی  ،*2کیهان قطره ،1ابوالفضل قلی پور

مولکولی، گروه مرکز تحقیقات سلولی و 2؛رانی، اشهرکرد، شهرکرد یپزشک علوم دانشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، گروه میکروب شناسی،1
 اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی الزهرارزیدنت پاتولوژي بخش پاتولوژي بیمارستان 3؛ رانی، اشهرکرد، بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

.،ایراناصفهان،  

  
 چکیده

پزشکی نیز براي انار یکی از میوه هاي بهشتى است که عالوه بر استفاده هاي سنتی، در سیستم هاي مختلف  :زمینه و هدف
از زبان یونانی  Pomegranateاست که  Punica granatum L انارنام علمی  .درمان و پیشگیري از انواع بیماري ها استفاده می شود

از سوره الرحمن  68از سوره انعام و آیه  141و  99نام قرآنی انار الرُّمان است که در قرآن مجید سه بار در آیات . مشتق شده است
 و وهیم گل، پوست، شه،یر( انار اهیگ مختلفقسمتهاي . عالوه بر قرآن در احادیث نیز به مصرف انار توصیه شده است. ده استآم
 هاي آسیب از را بدن هاي سلول که است فنل یپل بویژه ها، دانیاکس یآنت حاوي انار آب. دارند کاربرد یدرمان اهداف يبرا) برگ
  جمله از یتوجه قابل اثرات انسانی و موشی يمدلها در شده انجام مطالعات در. کنند می محافظت آزاد هاي رادیکال از ناشی
هدف از مقاله حاضر بحث در . است شده گزارش انار آب براي یضدالتهاب و یسرطان ضد ،یدانیاکس یآنت ،یکیآتروژن یآنت اثرات
  .انسان می باشد یدر سالمت ش مفید آننقو  قرآن در انار  اهمیت  مورد

تحقیق حاضر  . و بررسی منابع موجود جمع آوري گردیده است اي کتابخانه توسط روش اطالعات این پژوهش :روش بررسی
سعی کرده است یافته هاي تعدادي از تحقیقات انجام شده روي اثرات درمانی و پیشگیري کنندگی ترکیبات انار را جمع بندي 

 .نماید

اثرات  آنتی اکسیدانی، ضد سرطانی و خواص ضد التهابی ترکیبات انار بر روي متعددي   بررسی هاي ته،در دهه گذش :ها یافته
مطالعات مذکور با تمرکز بر روي درمان و پیشگیري از سرطان، بیماري هاي قلبی عروقی، دیابت، مشکالت دهان  .شده است انجام

سایر کاربردهاي بالقوه ترکیبات انار شامل درمان ایسکمی . م شده اندو دندان، و آسیب پوستی ناشی از اشعه ماوراء بنفش انجا
  .مغزي نوزادان، بیماري آلزایمر، آرتریت و چاقی می باشد

،  محافظت از قلب، ویژگی  یشواهد نشان می دهد که مصرف انار اثرات مفید متنوعی از جمله اثرات ضد سرطان :گیري نتیجه
 از استفاده امکان این ویژگی ها پیشنهاد می کند که. دارد پوستمحافظت از و  کاهش دهنده چربیی، ، اثر ضد دیابتیآنتی اکسیدان

  .دارد وجود یعروق- یقلب يها يماریب و ها سرطان از یمختلف انواع درمان و يریشگیپ يبرا یکمک درمان عنوان به انار
  
  .یسالمت ،قرآن ،انار :کلیدي ه هايواژ
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 :مقدمه

. ها و فواید گیاهان و میوه ها بر کسی پوشیده نیست ارزش
این دسته از . ارزش غذایی، دارویی، اقتصادي و

در . موجودات، همیشه براي انسان مورد توجه بوده است
آیه از آن ها نام  55سوره و  30قرآن مجید نیز در بیش از 

جات، این آیات در مورد میو ه ها، سبزی. برده شده است
از بین میوه ها به . می باشدحبوبات، گیاهان، کشت و زرع 

میوه هاي انار، انجیر، انگور، خرما و زیتون اشاره شده است 
)1.(  

انار یکی از میوه هاي بهشتى است که از قدیم 
وجود داشته است، براى مصارف پزشکى اهمیت بسیار 
داشته و حتی در کتب مقدس نیز چندین بار نام آن ذکر 

همجوارآن  کشورهاي درخت انار بومی ایران و. تشده اس
است ولی امروزه در نقاط  مختلف دنیا کشت می  بوده 
و کلمه  Punica granatum Lانار با نام علمی . شود

از زبان یونانی مشتق شده است که  Pomegranateانگلیسی 
نام قرآنی انار . به معنی سیب با هسته هاي زیاد می باشد

 141و  99سه بار در آیات  که در قرآن مجید الرُّمان است
به . از سوره الرحمن آمده است 68از سوره انعام و آیه 

الرُّمانَ "سوره انعام به صورت  99عبارتی از انار در آیه  و
ه؛ و انار، گاه شبیه به یکدیگر، و گاه بی  شَابِ تَ رَ می ها وغَ بِ تَ شْ م

انَ "صورت سوره انعام به  141، در آیه "شباهت الرُّمو
ه؛ و انار را، که از جهتی با هم شبیه، و از  شَابِ تَ رَ می ها وغَ شَابِ تَ م

از سوره الرحمن به  68و در آیه  "جهتی تفاوت دارند
انٌ الرحمن"صورت  مرنَخْلٌ و ۀٌ وه ا فَاکیهِم ؛ در آنها 68/ ف

یاد شده  "میوه هاي فراوان و درخت خرما و انار است
  .)1،2. (ستا

عالوه بر قرآن در احادیث نیز به مصرف انار اشاره 
. شده است، که به ذکر برخی از آنها پرداخته می شود

هۀٍ): ص(رسول اهللا فَاک د ی انُ سانۀٌالرَّممن أکَلَ ر مو ،  أغضَب
ه أربعینَ صباحاً؛ انار، مهتر همه میوه هاست و هر  یطانَ شَ

، شیطان )صبح زود(ل پگاه کس یک انار بخورد، چه
من أکَلَ ): ص(رسول اهللا). 3(خودش را به خشم می آورد 

یلَۀًٌ رمانَۀٌ ور اهللاُ قَلبه أربعینَ لَ ها، نَ مت ستَ تّی ی ؛ هر کس اناري ح
را کامل بخورد، خداوند قلب او را چهل شب، نورانی می 

بۀٍ م): ع(اإلمام علی). 4(کند  ی کُلِّ حف انِ إِذَا ونَ الرُّم
 رِّضتُم سِ و فْ نَارةٌ للنَّ بِ و إِ قَلْ یاةٌ للْ ةِ حد عی الْمف قَرَّت تَ اس
یلَۀًً؛ چون هر دانه انار در معده  ینَ لَ عب طَانِ أَری اس الشَّ و سو
جاي می گیرد، حیاتی براي قلب و فروغی براي نفس است 

زمین (، چهل شب، بیمارو شیطانی را که وسواس نام دارد
یانَکُم الرُّمانَ، ): ع(اإلمام علی). 5(می کند ) گیر ب وا ص مأطْع

هِم؛ به کودکان خود أنار بخورانید تا  ت نَ لْس ال ع ه اَسرَ فَإنَّ
 .)6( زبانشان بهتر و زودتر باز شود

ع ۀٌٌأربع): ع(اإلمام الصادق بائ لنَ الطَّ عدانُ : یالرُّم
وران ؛ چهار چیز، السباء ند الهِ و ،جنَس الب طبوخُ، وسرُ الم والب ،ی

انار سورانی، خرماي نارس پخته : طبع را اعتدال می بخشد
یکُم ): ع(اإلمام الصادق ).7(شده، بنفشه، و کاسنی  علَ

بۀٍٍ ن ح ت میس ه لَ انَ الحلوِ فَکُلوه ؛ فَإنَّ بِالرُّم د عفی م قَع  ةِِتَ
نٍ ؤم؛ برشما  منه ع ه سسویطانَ الو إلّا أبادت داء و أطفأَت شَ

به  آناز  باد انار شیرین، آن را بخورید چرا که هیچ دانه اي
آن از  معده ي مؤمنی در نمی آید، مگر این که بیماري

  ).8(او دور می سازداز  ریشه کن کند و شیطان وسوسه را
ع(األمام العسگري :(جامالح عدانَ باناً  ۀِِکُلِ الرُّممر

وف؛ پس ی الجمِ ف فِّی الد صوی ،م نُ الد ّکس ی ه از  حلواً ؛ فَانَّ
حجامت، انار بخور، اناري شیرین؛ چرا که خون را فرو می 

  ).9(نشاند و خون را در درون، تصفیه می کند
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وي ): ع(اإلمام الرضا قَ ی نَّه انِ المزِّ؛ فَإِ نَ الرُّم م متَصا
مِ؛ انار ترش و شیرین بمک؛ چرا که  حیِی الدو ی ،فس النَّ

  ).10(و می دهد و خون را زنده می سازد انسان را نیر
انار از میو ه هایی است که تمام قسمتهاي آن از 

و پوست  ریشه ،جمله گل، برگ، پوست شاخه هاي جوان
  ).11(میوه خواص دارویی دارد 

در طب سنتی یونان از آب انار براي درمان اسهال، 
سرفه هاي مداوم، کرمهاي روده اي، التهاب، آفت دهان و 

همچنین آب انار به عنوان . زخم استفاده می شده است
یک  عامل  خون ساز بوده و به  منظور تقویت سیستم 
عروقی و پیشگیري از تصلب شرایین، آسم و برونشیت 

مچنین انار به عنوان یک دارو براي تجویز می شده است ه
( درمان دیابت در خاور میانه و توابع هند استفاده می شود 

انار  اهمیت هدف از مقاله حاضر بحث در مورد. )12،13
  .انسان می باشد یدر سالمت ش مفید آننقو  قرآندر 
  

 :روش بررسی
تحقیق  . منابع موجود جمع آوري شده است

مطالعه یافته هاي تعدادي از  حاضر سعی کرده است تا با
مقاله هاي مرتبط یک جمع بندي کلی در خصوص اثرات 
درمانی و پیشگیري کنندگی ترکیبات مختلف انار ارائه 

  .نماید
  :ها رکیبات شیمیایی موجود در انار و اثرات آنت

همه میوه ها داراي خواص درمانی هستند،  هر چند
مطالعات متعددي کاربرد دارویی قسمت هاي  در ولی

مختلف درخت انار حتی پوست، ریشه و برگ آن گزارش 
ویژگیهاي آنتی اکسیدانی، ضد توموري، و . شده است

خواص ضد التهابی انار موجب شده است که پژوهش هاي  
بیش از  2010تا سال .  سودمندي در این زمینه انجام شود

بات اثر، مکانیسم دارویی و مقاله علمی در خصوص اث 770
شناختن ترکیبات منحصر به فرد انار به چاپ رسیده  و 
پیشرفت قابل توجهی در این خصوص حاصل شده است 

)12،14(.  
، گلوکز، )Anthocyanins(آب انار حاوي آنتوسیانین ها 

، اسید )(Gallic acid، اسید گالیک )Ellagic acid(اسید االژیک 
 ،)(Catechin، اسید لیپوئیک، کاتچین )Caffeic acid(کافئیک 

 ،Epigallocatechin gallate (EGCG) تگاال نیگالوستاچ یاپ
. است Q10، کوآنزیم E، ویتامین Cآهن، اسیدهاي آمینه، ویتامین 

و استرول  )punicic acid(از اسید پانیسیک  روغن دانه انار عمدتاً
  .)12،15( تشکیل شده است

تانن است، داراي اثرات ضد آب انار که سرشار از 
التهابی، ضد آترواسکلروز، ویژگی ضد اکسیداتیو، ضد 
فشار خون و ضد پیري است و در محافظت از سیستم 

 اثر آب انار بر روي سلول ).16(عروقی موثر است -قلبی
هاي سرطانی پروستات انسان بررسی شده و اثرات 
پیشگیري کنندگی و همچنین درمانی براي سرطان 

  ).17(تات  دارد پروس
مطالعات حیوانی نشان داده اند آب انار خواص 

اثرات کاهش استرس . دارد مهار رادیکال هاي آزاد را
اکسیداتیو ماکروفاژها و پراکسیداسیون لیپیدي  نیز براي 

آزمایش هاي انسانی نشان داده . آب انار دیده شده است
زایش اند که آب انار ظرفیت آنتی اکسیدانی پالسما را اف

 نشان داده in vitroمی دهد، در حالی که در سنجش هاي 
که ظرفیت آنتی اکسیدانی آب انار در مقایسه با شده است 

  ).18-20(شراب قرمز و چاي سبز دو تا سه برابر است 
روغن دانه انار در مدل موشی محافظت کننده کلیه 
است، همچنین اثر ضد چاقی داشته از مقاومت به انسولین 

روغن انار فشرده شده ). 21،22(جلوگیري می کند نیز 
سرد،  پلی فنول هاي آب انار تخمیرشده  و پلی فنول هاي 
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سه رده  و با استفاده از in vitroپوسته انار تازه، در شرایط 
سلولی سرطان پروستات، تهاجم سلول هاي سرطانی را 
مهار نموده، باعث اختالل چرخه تکثیر سلولی، آپوپتوز و 

تحقیقات اخیر همچنین  .)23،24(رشد تومور شده اند  مهار
نشان می دهد که روغن دانه انار، پلی فنل هاي آب انار 

در رده ) رگزایی(تخمیرشده و عصاره پوست انار آنژیوژنز 
هاي سلولی سرطان پستان و سلول هاي اندوتلیال ورید بند 
ناف انسان را از طریق کاهش بیان ژن فاکتور رشد 

 .)25،26(ل عروقی مهار می نماید اندوتلیا

) پوست بیرونی، پوسته زرد داخلی(پوسته تازه 
، فالوون ها، )نوعی ترکیب فنلییک( punicalginsي حاو

تانن ها و . فالوونون ها  و دیگر فالوونول ها می باشد
فالوون هاي گلیکوزیدي مانند لوتئولین ترکیبات مهم 

ن داده شده است نشا). 12(برگ انار را تشکیل می دهند 
، ضد جهش )27(که پوست انار خاصیت ضد التهابی 

عالوه بر این، ). 29(و فعالیت ضد قارچی دارد ) 28(زایی، 
و ) 30(عصاره پوست انار از فیبروز کبد جلوگیري می کند 

عصاره پوست ). 14(در بهبود سالمت پوست موثر است 
یم انار فعالیت جمع آوري رادیکال هاي آزاد توسط آنز

هاي کبدي مثل کاتاالز، سوپراکسید دیسموتاز و 
  ).31(پراکسیداز را افزایش می دهد 

) Ursolic acid(گل انار حاوي اورسولیک اسید 
نظیر اسید ) Triterpenoids(و تري ترپنوئید هایی 

و اسید آسیاتیک ) Maslinic acid(ماسلینیک 
)Asiatic acid (آلکالوئیدهاي . استEllagitannins 

( نیز در ریشه و پوست انار موجود هستند   piperidineو 
گل انار عالوه بر داشتن اثرات آنتی اکسیدانی قوي و ). 12

حمایت کننده کبدي، پیري بواسطه اختالالت نامطلوب 
عالوه بر این، ) 33، 32. (پوست را نیز کاهش می دهد

و در ) 34(خون را نیز کاهش می دهد  سطح قند و چربی

با این حال، تحقیقات ). 15(ز چاقی موثر است جلوگیري ا
نشان می دهد که بیشترین اجزاء درمانی مفید انار  حاضر

از جمله (االژیتانین هاي  اسید االژیک : عبارتند از
، اسید پانیسیک ، )punicalagins(کاالجین  پانی

  ).12(فالونوئیدها، آنتوسیانین ها، و فالوون هاي استروژنی 
  :نی بالقوهکاربردهاي درما

  :ها سرطان
بدلیل آنکه انار سرشار از آنتی اکسیدانهاي بسیار 
قوي است، بدن را در مقابل رادیکالهاي آزاد محافظت 
نموده، از آسیب سلولها جلوگیري می نماید و در نتیجه 
براي مقابله با انواع سرطان ها بصورت فوق العاده عمل 

خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی  در واقع انار. میکند
همچنین . دارد و جلوي تکثیر سلولهاي سرطانی را میگیرد

فالوونوییدها و تانن هاي عصاره انار از رشد سلول هاي 
جلوگیري می  In vitroو  In vivo سرطانی در شرایط 

االژیک اسید و گالیک اسید  ).36و 35 ،12(کنند 
تند که داراي خاصیت ازترکیبات موجود در پوست انار هس

ضدموتاسیونی، ضدویروسی، سفیدکنندگی پوست و آنتی 
االژیک اسید از راههاي مختلف با ). 37(اکسیدانی است 

سرطانی شدن سلولها مقابله میکند از جمله با اتصال به 
DNA  از ایجاد تغییرات سرطانی در آن جلوگیري کرده و

ترکیبات  یا باعث افزایش تولید آنزیمهاي تجزیه کننده
مواردي وجود دارد که . شود سمی ایجاد شده در بدن می

اثبات میکنند االجیک اسید میتواند با تومورهاي سرطانی 
همچنین مطالعات نشان می دهد که انار حاوي . مقابله کند

مواد شیمیایی بیواکتیو براي درمان و پیشگیري از سرطان 
اعث مهار نشان داده شده است که عصاره آب انار  ب. است

تکثیر سلولی و رشد تومور شده و از طریق ایجاد آپوپتوز 
در تعدادي از سلول هاي سرطانی شده مرگ سلولی را 

  ).38،39(کند  تحریک می
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  :سرطان پروستات
سرطان پروستات دومین علت اصلی مرگ و میر 

نقش مهم . مرتبط با سرطان در میان مردان آمریکایی است
. طان پروستات اثبات شده استتغذیه در پیشگیري از سر

مکانیسم هاي اساسی مسئول اثرات ضد پیشرفت سرطان 
با این حال، . پروستات آب انار نامشخص باقی مانده است

مشاهده شده است که آب انار عالوه بر اینکه در سلول 
هاي سرطانی مقاوم به هورمون ایجاد مرگ سلولی میکند، 

شده  و مهاجرت همچنین باعث افزایش چسبندگی سلولی 
. سلول هاي سرطانی کشته نشده  را کاهش می دهد

بنابراین، فرض شده است که آب انار با تحریک بیان و  یا 
  هایی که اسکلت سلولی و چسبندگی  فعال کردن مولکول

سلول هاي سرطانی پروستات را تنظیم می کنند، باعث 
افزایش چسبندگی سلول و کاهش مهاجرت سلول می 

ه بر این، آب انار به میزان قابل توجهی باعث کاهش عالو. شود
  IL ،IL-12- 6غلظت سیتوکینهاي التهابی و کموکاین هایی مانند 

شده و در نتیجه باعث کاهش التهاب و جلوگیري از   IL β -1و 
نتایج مطالعات  نشان می دهد که . پیشرفت سرطان می شود

و  )glucuronides urolithin( اورولیتین هاي گلوکورونید
دي متیل االژیک اسید ممکن است مولکول هاي مسئول براي 

مصرف . اثرات مفید آب انار در برابر سرطان پروستات باشند
لیوان آب انار توسط مردان مبتال به سرطان پروستات  1روزانه 

جالب اینکه این . توانسته است روند پیشرفت سرطان را کند نماید
هیچ روش درمانی دیگري استفاده نکردند  افراد در این مطالعه از
  ).39- 41( روي آنها مورد مطالعه قرار گرفت  و تنها آب انار بر
  :سرطان سینه
اثر پیشگیري  سرطان سینه بر رويانار  عصاره

هورمو نهاي استروژن را  این عصاره کنندگی دارد زیرا که
پلی . کند و همچنین سرشار از ایزوفالو نهاست تنظیم می

فنل هاي استخراج شده از روغن بذر انار و عصاره انار 

فعالیت هاي بازدارندگی پروستاگالندین و آنتی اکسیدانی 
داشته و در جلوگیري از سرطان پستان در انسان نقش دارند 

مطالعات نشان می دهد که عصاره میوه انار از  ).42،43(
ر زنده ماندن سلول  باعث مرگ سلولی شده و طریق مها

در نتیجه یک اثر ضد سرطانی  در برابر سلول هاي سرطانی 
اسید پونیسیک موجود در روغن بذر . پستان نشان می دهد

. انار داراي اثرات پیشگیري کننده از سرطان است
مشاهدات نشان می دهد که خواص مهارکننده سرطان 

به اثر آن بر پراکسیداسیون پستان اسید پونیسیک مربوط 
می باشد  C  (PKC c)لیپیدي و مسیر پروتئین کیناز

)41،44.(  
  :سرطان روده بزرگ
گرفته شده از ) ellagitannins(االژیتینین هاي 

آب انار و متابولیت هاي روده اي حاصل از آنها ، 
اورولیتین ها، از طریق توقف مراحل چرخه سلولی سبب 

نتایج مطالعات  نشان می دهد که . دالقاي آپوپتوز می شون
االژیتینین هاي و اورولیتین هاي آزاد شده در روده بزرگ  
به طور بالقوه می توانند با مهار تکثیر سلولی و القا آپوپتوز، 

  ).45(خطر پیشرفت سرطان روده بزرگ را کاهش دهند 
 

  :کارسینوم هپاتوسلوالر
بسیار ، یک بیماري )HCC(کارسینوم هپاتوسلوالر 

از گسترده ترین و کشنده ترین سرطان ها  ،  یکیمخرب
 اي است و در ایاالت متحده آمریکا  بصورت نگران کننده

در صورت عدم وجود درمان موثر . است یافتهافزایش 
 chemopreventive، رویکردهاي HCCبراي 

نوآورانه موثر ممکن است عوارض و مرگ و میر غالب را 
کننده پیدایش  یداتیو مستعداسترس اکس. دهندکاهش 

در سرطان سلولهاي کبدي و مهمترین نیروي محرکه 
که انار داراي خواص  که از آنجایی. است HCCپیشرفت
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، محققان پتانسیل استفاده از می باشد آنتی اکسیدانی قوي
را به منظور پیشگیري از در رژیم غذایی  امولسیون انار

بررسی  یموشدر مدل سرطان سلولهاي کبدي  پیدایش 
نتایج نشان داد که امولسیون انار در مقایسه با . نموده اند

کنترل بطور قابل توجهی از پیدایش سرطان سلولهاي 
امولسیون انارهمچنین از . کبدي جلوگیري نمود

پراکسیداسیون لیپیدي القا شده کبدي و اکسیداسیون 
د بنابراین نتایج این مطالعه پیشنها. پروتئین جلوگیري نمود

نمود که محصوالت مشتق از انار می توانند در پیشگیري و 
  ).46(انسان سودمند باشند  HCCدرمان 
  :لوسمی

پتانسیل  اندکی در خصوص تا به امروز، مطالعات
در . انجام شده استدر درمان لوسمی  عصاره آب انار

در القاء آپوپتوز و   عصاره آب اناراثر بالقوه  مطالعه اي
سلول هاي سرطان  رده ازهشت  بر رويی مهار تکثیر سلول

و )  يمیلوئید رده و چهار يلنفوئید رده چهار(خون 
سلول ( يهمچنین در سلول هاي بنیادي خونساز غیر تومور

عصاره آب انار بطور قابل  .تست شده است) هاي کنترل
عالوه . سلولی شد رده هايتوجهی سبب آپوپتوز در تمام 
 تحریکرا نیز چرخه سلولی  بر این، عصاره آب انار توقف

بنابراین، مطالعات انجام شده اثبات کرد که عصاره . نمود
آب انار حاوي ترکیبات فعال زیستی است که می تواند در 

  ).38( درمان سرطان خون استفاده شود
  :مسمومیت ناشی از شیمی درمانی

، یکی از فعال ترین عوامل )CDDP(سیسپالتین 
سیتوتوکسیک در برابر سرطان است ولی اغلب با سمیت 

محققان اثر احتمالی . کلیوي و سمیت کبدي همراه است
حفاظتی عصاره دانه انار در مقابل استرس اکسیداتیو ناشی 

بر کلیه ها و کبد را با اندازه گیري  CDDPاز آسیب 
ی بافتی و همچنین متغیرهاي بیوشیمیایی و آنتی اکسیدان

مثبت  3آزمایش ایمونوهیستوشیمی سلول هاي کاسپاز 
مشاهده شد که عصاره دانه انار با . ارزیابی نموده اند

کاهش سطح پراکسیداسیون لیپیدها اثر محافظتی قابل 
عالوه بر این عصاره . است داشتهکبد و کلیه  برايتوجهی 

سفراز، تران -Sافزایش غلظت گلوتاتیون سبب دانه انار 
 -Sبهبود فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون 

اثر کاهش سمیت . ترانسفراز و سوپراکسید دیسموتاز شد
کلیوي و سمیت کبدي عصاره دانه انار به طور قابل 

آن و جمع آوري  یتوجهی به دلیل ویژگی آنتی اکسیدان
پیشنهاد نموده بنابراین محققان . هاي آزاد می باشد رادیکال

عصاره دانه انار می تواند به عنوان یک مکمل  که اند
غذایی در بیماران دریافت کننده داروهاي شیمی درمانی 

  ).47( استفاده شود
  :محافظت از قلب

مانند پلی فنل  ییآب انار حاوي آنتی اکسیدان ها
داراي  می باشد که هاي محلول، تانن ها و آنتوسیانین ها

مطالعه اي مشخص  در. هستند خواص ضد آترواسکلروزي
شد که مصرف روزانه آب انار به مدت سه ماه دربیماران 

و ایسکمی   (CHD) مبتال به بیماري عروق کرونر قلب
بعد از  .میوکارد، می تواند پرفیوژن میوکارد را بهبود بخشد

سه ماه، میزان ایسکمی ناشی از استرس در گروه دریافت 
ن در گروه شاهد میزااین ، اما یافتکننده آب انار کاهش 

است ، بنابراین محققان به این نتیجه رسیدند  داشته افزایش
ایسکمی میوکارد  می تواند که مصرف روزانه آب انار
داشته اند را بهبود  CHDکه  یناشی از استرس در بیماران

به بدتر  مصرف آب انار توسط بیماران دیابتی ).48(بخشد 
اثرات  سبببلکه  پارامترهاي دیابتی منجر نمی شود، شدن

که می تواند به  شده ضد اکسیداتیو در سرم و ماکروفاژها
 نماید تضعیف توسعه آترواسکلروز در این بیماران کمک

یافته هاي تحقیق دیگري  نشان می دهد که عصاره ). 49(
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گل انار می تواند فیبروز قلبی را در موش دیابتی کاهش 
می دهد که آب  نشان ي مطالعه اي نیز داده ها ).50(دهد 

بیماري عروق کرونر  انار می تواند اثرات مفیدي بر روي
  ).51(قلب و آتروژنز در انسان داشته باشد 

  :ضد دیابت
قند خون در افزایش استرس اکسیداتیو ناشی از 

عامل اصلی در پاتوژنز عوارض قلبی ) DM(دیابت شیرین 
ترکیبات فنلی موجود درآب انارحاوي . و عروقی است

از فعالیت د نکه می توانمی باشند قوي  هاياکسیدان آنتی
ی ها دیابت منجر به عوارض قلبی و عروقی در ی کهعوامل

مشاهدات نشان داده است که  .می شوند، جلوگیري نمایند
غنی از پلی فنل،  هاي عصاره انار حاوي آنتی اکسیدان

عصاره چاي سبز و اسید اسکوربیک اثرات قابل توجهی بر 
و روي کاهش استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدي 

در نتیجه جلوگیري از بروز عوارض قلبی و عروقی در 
  ).52(ه اندداشت شیرین دیابت 2بیماران مبتال به نوع 
  :کاهنده لیپید

 که punicicکه اسید شده است نشان داده 
  شرایط درتشکیل دهنده اصلی روغن دانه انار می باشد، 

In vivo و In vitro  آتروژن می باشد آنتیداراي اثرات .
روغن دانه انار به مدت چهار هفته در افراد مبتال به مصرف 

 TAGهیپرلیپیدمی توانسته است بر پروفایل لیپیدي از جمله 
سطح  هر چندگذار باشد،  ثرا TAGبه  HDL-C و میزان

وغلظت گلوکز بدون تغییر  LDLکلسترول سرم، کلسترول 
  ).53( باقی مانده اند

نتایج مطالعه مرتبط دیگري نشان داد که مصرف 
کلسترول سرم، کلسترول سطح می تواند  عصاره آب انار

LDL  و کلسترولHDL  کاهش  قابل توجهیرا بصورت
ابتال به بیماري قلبی را  ریسک فاکتورهاي داده و در نتیجه

بنابراین ، در بیماران مبتال به هیپرلیپیدمی تغییر دهد
  .)54( گنجاندن آن در رژیم غذایی می تواند سودمند باشد

  :حافظت از پوستم
مطالعات بالینی و اپیدمیولوژیک نشان می دهد که 

آالینده ها، / قرار گرفتن پوست در معرض عوامل محیطی 
، اثرات )UV(ماوراء بنفش خورشیدي مانند تابش اشعه 

باعث بیماري هاي مختلف پوستی  ي ایجاد نموده ومضر
مانند آفتاب سوختگی، ادم، هیپرپالزي، سرکوب سیستم 

پیري پوست ناشی از در معرض خورشید ایمنی، 
 یمالنومی و غیر مالنوم هاي پوست ، سرطانقرارگرفتن
مله ، از جیبروز سرطان پوست غیر مالنوم. می شود

کارسینوم سلول سنگفرشی و کارسینوم سلول بازال، یک 
نگرانی بهداشت عمومی قابل توجهی در سراسر جهان 

قرار گرفتن پوست در معرض اشعه ماوراء بنفش . است
خورشیدي منجر به  التهاب، استرس اکسیداتیو، آسیب 

DNA مسیرهاي سیگنالینگ سلولی و سرکوب  در، اختالل
. می شودنهایتا باعث سرطان پوست سیستم ایمنی شده که 

مصرف منظم محصوالت گیاهی طبیعی حاوي پلی فنول 
ها، که به طور گسترده اي در میوه، سبزیجات، حبوبات 
خشک و نوشیدنی ها وجود دارند، می تواند به عنوان 

عمل نماید  UVمحافظی در برابر اثرات نامطلوب اشعه 
)12،55(.  

در  می باشد وها منبع غنی از پلی فنولیک انار 
شده است  مشاهده  in vitroو  invivo مطالعات متعدد

 یکه اعمال ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و ضد سرطان
مطالعاتی اثرات محافظتی بالقوه عصاره میوه . داشته است

را در  UVBو  UVAانار در برابر آسیب هاي ناشی از 
 .بررسی نموده اندسلول هاي فیبروبالست پوست انسان 

 60تا  5(  غلظت ها عصاره میوه انار، در طیف وسیعی از 
سلول هاي ی از مرگ سلول است قادر )در لیترمیلی گرم 
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در معرض اشعه ماوراء بنفش  که فیبروبالست پوست انسان
محافظت سلول هاي  .نماید محافظت قرار گرفته اند،

احتماال به علت ی فیبروبالست پوست انسان از مرگ سلول
رونویسی التهابی،  هايالقاي یکی از فاکتور کاهش در

نتایج . می باشد DNA  و ترمیم 3مهار آپوپتوز کاسپاز 
که اثرات محافظتی  پیشنهاد می کندحاصل از این مطالعه 

و  UVAعصاره میوه انار در برابر آسیب سلولی ناشی از 
UVB   به موجب شده  که بتوان از پلی فنولهاي انار
  .)56( ه کرداستفاد موضعی صورت

ه اسید ک نتایج مطالعات مشابه نشان می دهد
ellagic  تخریب کالژن و پاسخ هاي موجود در انار از

 .در پوست جلوگیري می کند UVB التهابی ناشی از 
رژیم غذایی سرشار از اسید و  بنابراین، مداخالت دارویی 

ellagic درمان  هاي  بخش استراتژي ممکن است نوید
  .)57( ن و چروك و التهاب پوست باشدبراي کاهش چی

همچنین نتایج نشان می دهد که عصاره انار اثر 
احتماال به دلیل  داشته که پوستیکننده گی سفید 

جلوگیري از تکثیر مالنوسیتها و سنتز مالنین در مالنوسیتها 
هنگامی که عصاره انار به صورت خوراکی . می باشد

مصرف شود، می تواند به عنوان یک عامل سفید موثر 
  .)58(. مطرح باشدبراي پوست 

براي اولین بار گزارش شد که  2011در سال 
پماد تهیه . پوست انار می تواند در بهبود زخم ها موثر باشد

شده از عصاره متانولی پوست انار توانست به طور قابل 
انقباض زخم، مدت زمان افزایش  از طریق توجهی
و پروتئین ها  DNAو افزایش سنتز کالژن،  الیزه شدناپیتلی

انار  آب عالوه بر این، عصاره. باعث بهبود زخم ها شود
 قابل توجهی علیه یو ضد قارچ اییفعالیت ضد باکتری

نشان داده است، از ارگانیسم هاي تست شده  بسیاري از
،  9027ATCCاس آئروژینوزا سودومون  جمله

 ، اشرشیاکلی  25923ATCC  استافیلوکوکوس اورئوس

ATCC 25922آناتوم ، کلبسیال پنومونیه، سالمونال ،
و قارچ  سالمونال تیفی موریوم، استرپتوکوك پنومونیه

 ترایکوفایتونکاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گالبراتابه، 
فرموله شده  از این رو، پماد. روبروم و آسپرژیلوس نیجر

 ترمیم کنندهبا عصاره فوق ممکن است به عنوان یک عامل 
  .)59( پوست استفاده  شود
  :دهان و دندان

است که می تواند  یاجزاي انار داراي خواص
بموجب کاهش خطر ابتال به التهاب لثه به بهداشت دهان و 

حل شده  دهان با عصاره انار يشستشو .دندان کمک نماید
اتی چهار هفته، سه بار در روز باعث تغییردر آب به مدت 

که می (پروتئین  کاهش از جملهدر حفره دهانی می شود، 
حفره دهانی تواند از تشکیل پالك توسط باکتري هاي 

، کاهش فعالیت آسپارتات آمینوترانسفراز )جلوگیري نماید
، تضعیف فعالیت آلفا گلوکوزیداز )نشانگر آسیب سلولی(
، افزایش فعالیت آنزیم آنتی )ساکارز تجزیه کنندهآنزیم (

ایجاد حفاظت در مقابل استرس ( اکسیدان سرولوپالسمین
 و تقویت ظرفیت مهار رادیکال) اکسیدان دهان و دندان

از این رو، استفاده از عصاره انار در محصوالت . هاي آزاد
 شویه هابهداشتی دهان و دندان مانند خمیر دندان و دهان

 باشد التهاب لثه براي جلوگیري از اي می تواند گزینه

)60(.  
روي  ردر مطالعه اي اثر عصاره هیدروالکلی انا

بررسی پالك دندان هاي تشکیل دهنده  میکروارگانیسم
نتایج آن نشان داد که این عصاره فعالیت ضد شد و 
 اثر آن هاي مذکورداشته و میکروارگانیسمیایی علیه باکتر

بنابراین . دارد قابل مقایسه بودبا کلرهگزیدین به عنوان استان
ممکن است  رعصاره هیدروالکلی اناپیشنهاد شده است که 
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پالك  جلوگیري از تشکیلبه عنوان یک جایگزین براي 
  .)61( مطرح باشد دندان

 يکه شستشو ن داد نشا دیگريهمچنین نتایج مطالعه 
 علیه باکتري هايو  ك استضد پالانار داراي اثر  با دهان

actinomycetemcomitans Aggregatibacter ،
Porphyromonas gingivalis وPrevotella 

intermedia  مدت  طوالنی يشستشو از این رو. موثر است
  .)62( جلوگیري  کند پالك دندان می تواند از تشکیل انار با دهان

از ترکیب عصاره گیاه آب  عالوه بر این، استفاده
ابل توجهی عالئم بالینی پریودنتیت بشقابی با انار، به طور ق

، استفاده همچنین .بخشیده استبهبود بیماران را مزمن در 
از ژل حاوي عصاره انار ممکن است به عنوان یک عامل 

 یایی ضد قارچ موضعی براي درمان استوماتیت کاندید
  .)62،63(استفاده  شود مصنوعی دندان ناشی از
  :عضالنی اسکلتی

پلی فنول ها، به  حاوي مکمل هاي غذایی 
، ممکن است آسیب هاي ellagitanninsخصوص 
سنگین را پس از ورزش سخت و  ایجاد شده عضالنی 

. اندازد درد عضالنی  را به تاخیر  شروعبهبود بخشیده و 
به طور قابل توجهی  ellagitannins حاوي مکمل هاي 

دو تا سه روز پس از یک  را بازیابی قدرت ایزومتریک 
ار  .)64( دنبهبود می بخشسنگین ش ورز ن ا میوه  مصرف 

آرتریت  یماري  ب فعالیت  شاخص  ند  توا می 
تویید  ا  Disease ac vity score 28(روما ی

DAS28 ( آرتریت به  مبتال  یماران  ب در  را 
کاهش  توئید  ثر دهدروما ا این  که  به مربوط ، 

یو ت اکسیدا ضد  ار يخاصیت  ن باشد ا مکمل . می 
غذایی  عنوان حاوي هاي  ه  ب است  ممکن  ار  ن ا

عالئم  کاهش  براي  مفید  مکمل  ژي  ت را است یک 

روماتوئید آرتریت  به  مبتال  یماران  ب در  ینی  ل ا  ب
شوند   .)65( استفاده 
  :همحافظت از معد

می تجویز خوراکی عصاره متانولی آبی میوه انار 
ناشی از مصرف  هاي به طور قابل توجهی زخم تواند

. دهدرا در موش کاهش  الکل، ایندومتاسین، و آسپرین
، در موش ن  پیلوروــــلیگاسی آزمایش  عالوه بر این، در

افزایش ترشح  مکانیسم عصاره متانولی آبی میوه با
 موکوس به طور قابل توجهی باعث کاهش ضایعات زخم

از این رو، مطالعه . شده است و اسیدیته کل  ، حجم معدهها
در زخم معده  مذکور عصارهکه  حاضر نشان می دهد

. )66( هاي معده را بهبود بخشد زخمتوانسته است تجربی 
یک نقش محافظتی در برابر زخم نیز انار  موجود در تانن

 علت زخم معده آن به ضد اثر که معده ایفا می کند
. می باشداز دیواره  آزادافزایش ترشح موکوس چسبنده و 

 رادیکال هاي تولید افزایش ترشح موکوس ممکن است
، مصرف گلوتاتیون نموده مهاررا اکسیژن  مشتق از آزاد

و داده  کاهش را   پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز
 می کند محتواي نیتریک اکساید را در سطح نرمال حفظ

عفونت هلیکو باکتر پیلوري باعث گاستریت مزمن . )67(
که می تواند منجر به زخم معده، لنفوم بافت  پایدار شده
. و سرطان معده می شود) MALT(رتبط با مخاط لنفاوي م

مشکل رو به افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی ارگانیسم 
در . گیاهی  می باشد دارو هايجستجوي  ي برايتاکید
هلیکوباکتر پیلوري تعدادي از گیاهان اي اثر ضد  مطالعه

که عصاره انار شد و نتایج مطالعه نشان داد دارویی بررسی 
 ی دارندقابل توجه لیکوباکتر پیلوريهاثر ضد  و گردو

)68(.  
  :محافظت از کبد
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هایی است که باعث  کبد چرب از شایع ترین علت
محققان اثر . شود عملکرد غیر طبیعی تست هاي کبدي می

یک داروي هاي  را به عنوان و مکانیسم اساسی گل انار
سنتی ضد دیابت بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند 

با فعال کردن بیان کبدي ژن هاي مسئول براي  که گل انار
باعث بهبود دیابت و چاقی  اکسیداسیون اسیدهاي چرب

  .)69( می شودمرتبط با کبد چرب 
پیش درمانی با عصاره گل انار به مدت یک هفته، 

استرس اکسیداتیو  شخص را در برابر هیبه طور قابل توج
ناشی از فریک نیتریلوتري استات و همچنین آسیب کبدي 

همچنین عصاره گل انار در برابر . دکنمحافظت می 
این . می نمایدفراهم  یپراکسیداسیون چربی کبدي محافظت

و  شده )GSH( افزایش  سطح گلوتاتیون باعث عصاره
، )CAT(کاتاالز  مثلی فعالیت آنزیم هاي آنتی اکسیدان

) GR(، گلوتاتیون ردوکتاز )GPX(گلوتاتیون پراکسیداز 
را تا چندین برابر ) GST(ترانسفراز -S-و گلوتاتیون

حفاظت در مقابل آسیب کبدي ناشی از  .می دهد افزایش
 شده فریک نیتریلوتري استات براي عصاره گل انار آشکار

مثل  کبدي آنزیم هاي، زیرا توانسته است سطح است
، آالنین آمینوترانسفراز )AST(آمینوترانسفراز آسپارتات 

)ALT( آلکالن فسفاتاز ،)ALP ( و همچنین بیلی روبین و
تغییرات هیستوپاتولوژیک . نماید مهاررا سرم  آلبومین

تولید شده توسط فریک نیتریلوتري استات  مانند 
و نکروز نیز توسط  یدژنراسیون بالونی، تغییرات چرب

این نتایج نشان می دهد که گل . عصاره برطرف شده بودند
سبب  ، کهاست انار داراي خواص آنتی اکسیدانی کبدي

  .)33( محافظت کبدي آن می شود
 :باروري

 در. تمیوه انار با باروري و تولد در ارتباط اس
بر کیفیت اسپرم، ) PJ(اثرات مصرف آب انار اي  مطالعه

ل اسپرماتوژنز، فعالیت آنتی اکسیدانی و سطح تراکم سلو
یافته هاي مطالعه .  بررسی گردیدنر   تستوسترون در موش

نشان داد که مصرف آب انار باعث کاهش قابل توجهی در 
عالوه بر این، یک . شد )MDA(سطح مالون دي آلدئید 

، گلوتاتیون )GSH(افزایش مشخص در فعالیت گلوتاتیون 
و سطح ویتامین ) CAT(، کاتاالز )GSH-PX(پراکسیداز 

Cدوزهاي مختلف عصاره  هاي دریافت کننده  ، در موش
مصرف آب  همچنین مشخص گردید که .انار مشاهده شد

افزایش غلظت اسپرم، تحرك اسپرم، تراکم  باعث انار
هاي اسپرم ساز و ضخامت  سلول اسپرماتوژنز، قطر لوله

یج نشان می دهد این نتا. شده است الیه سلولهاي ژرمینال
که مصرف آب انار کیفیت اسپرم و فعالیت آنتی اکسیدانی 

  .)70( موش ها را بهبود می بخشد
  :آنتی تریکوموناسیس

تریکوموناسیس واژینالیس یک مشکل مهم 
داروي مترونیدازول به . بهداشتی در سراسر جهان است

 عنوان داروي انتخابی جهت درمان عفونت ناشی از این
استفاده می شود، اما گونه هاي مقاوم به تک یاخته 
دارو  و عوارض جانبی در حال افزایش بوده  مترونیدازول

، بنابراین درمان بیماران با استناخوشایند  نیز براي بیماران 
نزله یک به ممقاوم به مترونیدازول  یسواژینال ستریکومونا

و گزینه هاي درمانی بسیار  بوده  چالش عمده درمانی
 (از این رو، اثر عصاره استخراج شده از انار . استمحدود 
 ستریکومونا روي  )in-vivoو  In-vitroروش 

نتایج بسیار امیدوار با  و هواژینالیس مورد بررسی قرار گرفت
 .)71( کننده  اي همراه بوده است

  :سایر کاربردها
  :بیماري آلزایمر

مشاهدات نشان می دهد که مکمل گل انار 
)PGF (کسیداتیو را کاهش می دهد و باعث استرس ا
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یادگیري و حافظه در موشهاي صحرایی  تبهبود اختالال
بنابراین، مکمل گل انار ممکن است در . می شود دیابتی
  .)72( باشدعصبی در بیماران دیابتی مفید  نقصدرمان 
  :چاقی

اثرات مثبت استفاده از انار و عصاره آن بر  اخیراً
اثرات این بسیاري از است که کاهش چربی نشان داده شده

مفید به حضور آنتوسیانین ها، تانن، سطوح بسیار باالیی از 
آنتی اکسیدان، از جمله پلی فنول و فالونوئیدها مربوط 

ر چاقی را بررسی ببسیاري از مطالعات اثرات انار . است
جهت کاهش چربی   یمختلف مکانیسم هايکرده است و 

  .)73( ده استپیشنهاد ش این عصاره ها توسط
  

  :ضد درد
اجزاء  حاوينشان داد که انار  ايمطالعه انجام شده 

می  که داراي فعالیت ضد درد و ضد التهاب ی استفعال
  .)74( باشند

  :ضد اسهال
 یو الکل یآب هاي عصارهاسهالی فعالیت ضد 

 مورد بررسی قرار گرفت و  یپوست میوه انار در مدل موش

هیدروکلراید لوپرامید، یک داروي عصاره ها در مقایسه با 
 نشان دادند فعالیت قابل توجهی ،ضد اسهال استاندارد

)75(. 

  یاثرات ضد ویروس
اسید  یدر مطالعات انجام شده، اثرات ضد ویروس

موجود درعصاره انار  punicalaginکافئیک، لوتئولین و 
این که  ید ردگپیشنهاد  و  بررسی قرار گرفتمورد 

، موثرند  HIV-1ا و آنفوالنز ویروس هايترکیبات علیه 
 تکثیر ویروس، مهار متوقف کننده ات مذکورترکیب  زیرا
آگلوتیناسیون گلبول قرمز مرغ توسط ویروس و  کننده

  .)76، 75( ی می باشنداثرات ویروس کش

 
  :بحث و نتیجه گیري

فراورده هاي طبیعی از جمله  قدیم  از زمان
گیاهان، حیوانات، و مواد معدنی در حفظ سالمت و بهبود 
کیفیت زندگی انسان نقش مهمی بازي کرده اند  و انتظار 

آینده نیز همچنان اهمیت خود را  و میرود در حال حاضر
استفاده از سیستم بومی یا طب سنتی در  ).77( حفظ کنند

پزشکی از چند دهه گذشته اهمیت ویژه اي پیدا کرده  علم
این امر به ویژه در بسیاري از کشورهاي در حال . است

از  توسعه که در آن بخش قابل توجهی از جمعیت پزشکان
جهت درمان بیماران  استفاده می کنند، حائز  سنتیطب 

این پزشکان به نوبه خود براي مراقبت هاي . اهمیت است
 علی رقم. دارند یه بر گیاهان دارویی تکیه بهداشتی اول
از داروهاي گیاهی، مسائل مربوط به روزافزون  استفاده

کیفیت، ایمنی و اثر بخشی در کشورهاي توسعه یافته و در 
 توصیه می شودبنابراین . استکاهش یافته حال توسعه 

قبل از استفاده از هر گونه گیاه دارویی به عنوان یک مردم 
 اطمینان حاصل نماینداز ایمنی و اثر بخشی آن  دارو، باید

)78(.  
 با توجه به توانایی هاي بالقوه گیاهان دارویی براي

د نمی توانمذکور یک اثر درمانی قابل توجه، گیاهانایجاد 
مکمل در درمان و یا مدیریت بیماري هاي یا  داروبه عنوان 

 گیاهان پتانسیل بااليشواهد زیادي . باشندمختلف مفید 
هاي قلبی و عروقی، کبدي،  بیماري براي درمان را دارویی

سیستم عصبی مرکزي، گوارشی، و اختالل متابولیک نشان 
، در حال حاضر طب مدرن در با وجود اینکه. می دهد

با هدف و دانشمندان   بسیاري ازطول سال ها با تالش هاي 
ولی ذکر این نکته  توسعه یافته است ها معالجهء بیماري

طب  و پیشرفت هاي اساس این توسعه ي است کهضرور
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آن  وابسته به مدرن در طب سنتی و روش هاي درمانی
  .داردریشه 

، Invitroشرایط مطالعات متعدد  انجام شده در 
مزایاي بالقوه گسترده اي از جمله  یو انسان یحیوانمدل 

، محافظت از قلب، ویژگی آنتی یاثرات ضد سرطان
 برايو کاهش دهنده چربی را  یت، اثر ضد دیابیاکسیدان

نشان می دهد امکان  فوق خواص. انار نشان داده اند
به عنوان درمان کمکی براي پیشگیري و  ارنااستفاده از 

- درمان انواع مختلفی از سرطان ها و بیماري هاي قلبی
مدارك و شواهد حاضر همچنین نشان . وجود داردعروقی 

 جدیدي را جهت  مطالعاتد نمی دهد  که محققان می توان
ارزیابی انار در درمان سرطان دهان، سرطان هاي تنفسی، 

. آغاز نمایندسندرم متابولیک،  و سرطان معده، بیماري سل
انار در  همچنین یافته هاي محققین نشان می دهد  که

چند اختالل دیگر از جمله بیماري آلزایمر،  برطرف نمودن 
 باروري مردان و چاقیآرتروز، آسیب مغزي نوزادان، نا

ي با در حال حاضر، آزمایشات بالینی متعدد. است مفید
توسعه یافته انار  هاي کاوش پتانسیل درمانی عصاره هدف 
این گیاهان،  هاي با این حال، قبل از استفاده از عصاره. اند

شده در حال حاضر  ثابتباید با درمان دارویی   ها عصاره
، به منظور پژوهش هایین همچنین در چنی. شوندمقایسه 

فعال اجزاي  بالینی باید بخشی یک مطالعه  بهبود اعتبار
 انجام عالوه بر این. شود گیاهان شناسایی  هاي عصاره

 مطالعات چند مرکزي در مقیاس بزرگ، براي تعیین اثر
  .ضروري می باشدگیاهان   هاي بخشی عصاره

چنین گیاهان دارویی مهم  بر رويانجام مطالعات 
داشته اید بسته به عالقه محققان در سراسر جهان ادامه ب

باشد تا در آینده میوه انار بتواند بصورت  کاربردي تر در 
. پیشگیري و درمان بسیاري از بیماري ها کمک کننده باشد

پژوهشگران و همچنین  نگرش به مقالهاین امید است 
  .نمایداین گیاه کمک  استفاده از پزشکان درتوصیه 

  
  :یقدردان و تشکر

وسیله از معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه بدین 
علوم پزشکی شهرکرد و کلیه همکارانی که ما را در تهیه این 

  .مطلب یاري کردند تقدیر و تشکر به عمل می آید
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Background and aims: Pomegranate is one of the fruits of Paradise that in addition to its 
traditional uses has also been used in several systems of medicine for treatment and prevention 
of a variety of disease. Scientific name of pomegranate is Punica granatum L that is derived 
from the Greek language. The Quranic name of the pomegranate is Roomman that it has been 
pointed to it three times in the Quran; verses 99 and 141 of Sura Al-'An'am and verse 68 of Sura 
Al-Rahman. Besides the Qur'an, consumption of pomegranate is recommended in the Hadiths. 
The different parts of the pomegranate plant (roots, bark, flowers, fruits, and leaves) are used for 
remedial purposes. Pomegranate juice contains antioxidants, especially polyphenols that protect 
the body's cells from free radicals damage. Pomegranate juice has also been reported to show 
significant antiatherogenic, antioxidant, anti-carcinogenic, and anti-inflammatory effects, in 
studies of murine and human models. The aim of the present article was to discuss about the 
importance of Pomegranate in Quran and its beneficial role in human health. 
Methods: The data of this research has been collected by a library method and the study of 
resources available. This paper has tried to summarize findings of multiple researches 
performed on preventive and treatment effects of pomegranate constituents. 
Results: In the past decade, many surveys have been performed on the antioxidant, 
anticarcinogenic, and anti-inflammatory effects of pomegranate constituents. The mentioned 
studies have been done focusing on the prevention and treatment of cancer, cardiovascular 
disease, diabetes, dental conditions, and ultraviolet radiation-induced skin damage. Other 
potential applications of pomegranate constituents are their use in infant brain ischemia, 
Alzheimer disease, arthritis, and obesity. 
Conclusion: Evidence suggests that consumption of pomegranate has a various beneficial 
effects including, anticarcinogenic, cardioprotective, antioxidant, antidiabetic, lipid-lowering, 
and dermoprotective characteristics. These properties suggest its possible usage as a therapy or 
adjunct for treatment and prevention of many types of cancers and cardiovascular disease. 
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  پیشگیري از افسردگی و تامین سالمت روان با تکیه بر آیات نورانی وحی
 سمانه سادات جمشیدي1*، نیره دانش٢

  .دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران 2؛دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران ،)س(بیمارستان هاجر، کارشناس پرستاري 1 

  :چکیده
بیماري  .شودقرآن؛بهترین راهنما براي تدوین جامع ترین دستورالعمل بهداشت روانی فردي محسوب می : زمینه و هدف

هاي روحی و روانی که در قالب اصطالحاتی همچون عوارض سایکوتیک و آسیب هایی همچون افسردگی، اضطراب، 
این  .خودکشی و درگیري هاي ذهنی بروز کرده، گریبانگیر جمع زیادي از جوامع است ناامیدي، گرفتار شدن در دام اعتیاد،

امروزي بشر در عرصه هاي مختلف تحقیقاتی در ابعاد علمی و پزشکی تنها در حالی است که بسیاري از دستاوردهاي 
این مطالعه با هدف بررسی  .بخش کوچکی از اشارت هاي قرآنی است که خداوند متعال براي بشر نازل فرموده است

  .فته استراهکارهاي آیات نورانی وحی در جهت نفی ناامیدي و توصیه به امیدواري در تامین سالمت روان صورت گر
 منابع از استفاده با و اي کتابخانه روشه ب و مشخص روان سالمت زمینه در قرآنی آیات مطالعه این در :بررسی روش
  .ته شدپرداخ روان تامین سالمت  جهت شده ارائه راهکارهاي و آیات این تبیین به موجود
یات مقدس قرآن جهت پیشگیري از آنتایج این مطالعه نشان داد با بکارگیري راهکارهاي ارائه شده در مضامین   :یافته ها

احساس ناامیدي در زندگی و داشتن یک زندگی سراسر امید و نشاط میتوان به یک زندگی سالم و به دور از هرگونه تنش و 
با بکارگیري یدي و افسردگی و در جهت تامین سالمت روان اضطراب و غمگینی رهنمون شد و در پیشگیري از بروز ناام

عدم پرورش یاس و ناامیدي ، تالش و کوشش در زندگی و واگذاري نتیجه به ( راهکارهاي ارائه شده قرآن در این زمینه
گام  )یاد خدا و ذکر و نیایش و هدفمندي در زندگی خداوند، اعتماد و توکل به خداوند و تکیه بر قدرت همیشگی او،

  .برداشت
سار ایمان به خدا بهترین تدبیر و  اي مطرح شده آن در سایهکارهتوجه و تمسک حقیقی به قرآن کریم و راه :نتیجه گیري

ها و  هاي ناشی از آن هاي درونی و اضطراب ترین شیوه مبارزه و غلبه بر فشارهاي روانی، استرس واالترین و مطلوب
براي اندیشیدن و پرداختن به سالمت . ست، پس اهمیت سالمت روان خود را دریابیمدسترسی به آرامش روحی و روانی ا

و به یاد ما هست  وقتی او رابخوانیم،روان خود، از آموزه هاي الهی قرآن کمک بگیریم چرا که وعده اجابت داده است 
 . کند اجابت می یمچیزي بخواه ووقتی بیاد او هستیم و اگر از ا

  
  .سالمت روان رآن کریم، یاد خدا، امید، افسردگی،ق :واژه هاي کلیدي
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  و ه     ھار  ن  ما ش ا تا ی   آن و سال ت
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد     ۱۳۹۲آبان  ۷ -دا ه ع وم  ش ی      د 

 

تاثیر تالوت قرآن بر مدت اقامت بستري بیماران در بخش راونپزشکی 
 1392بیمارستان ولی عصر بروجن سال

  5فروغ نکویی ،4، نجمه مجیدي3زهرا مولوي چوبینیدکتر ، *2راضیه میرزائیان، 1معصومه علیدوستی
کارشناس ارشد مدیریت  2شهرکرد، شهرکرد، ایران؛ کارشناس ارشد آموزش بهداشت، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی 1

، معاونت تحقیقات و دکتراي دامپزشکی 3؛ ایران ،اطالعات سالمت، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد
کارشناس ارشد آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی  4 ؛پزشکی شهرکرد، شهرکرد ایرانفناوري، دانشگاه علوم 

 .ایران ،کارشناس پرستاري، بخش روانپزشکی بیمارستان ولی عصر بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد 5، ایران؛ شهرکرد، شهرکرد

  
  :چکیده

متعدد قرآن به پیشگیري از بیماریهاي روحی اشاره شده است، اما به دالیل متعدد و مشکالت در در آیات  :زمینه و هدف
این پژوهش به منظور تعیین تاثیر تالوت قرآن . جوامع بشري سالمت روحی و روانی بعضی از افراد به مخاطره افتاده است

  .انجام شد 1392بروجن در سالبر مدت اقامت بستري بیماران در بخش راونپزشکی بیمارستان ولی عصر 
. در این مطالعه ي توصیفی تحلیلی، محیط پژوهش بخش روانپزشکی بیمارستان ولی عصر بروجن بود :روش بررسی

بار و مشابه بودن  2معیار ورود شامل سابقه بستري بیش از . جامعه آماري بیماران بستري در بخش روانپزشکی بودند
سن و جنس افراد و تعداد روزهاي اقامت در . مان دوم بستري با زمان اول بودتشخیص و نوع داروي تجویزي در ز

سپس در . بیمارستان و همچنین تشخیص بیماري و نوع داروهاي تجویزي در بستري اول در چک لیست مربوطه ثبت شد
صورت دسته جمعی صبح تالوت قرآن به  11تا  9بستري دوم روزانه به مدت نیم ساعت در فاصله زمانی بین ساعت هاي 

شد و با استفاده از آزمون هاي آماري توصیفی تحلیلی و آزمون تی  spss16داشتند، در نهایت اطالعات وارد نرم افزار 
  . زوج مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت

ال و طیف س 35±21/16میانگین سن افراد . نفر مونث بودند 5نفر مذکر و  5 نفر وارد مطالعه شدند که 10در کل  :یافته ها
میانگین و انحراف معیار روزهاي . از افراد اختالل افسردگی شدید داشتند%) 30( درصد بیشتري. سال بود 65تا 17سنی آنها 

روز بود و آزمون تی زوج نشان داد متوسط زمان بستري در 80/10±63/4روز و در دوره تالوت قرآن  90/12±60/5بستري 
  ).P>05/0(بطور معنی داري کمتر بوده استدوره اي که تالوت قرآن وجود داشت 

لذا به نظر می رسد برگزاري چنین . یافتکاهش  برقراري دوره هاي تالوت قرآن روزهاي اقامت بیمارانبا  :نتیجه گیري
  .جلساتی براي بیماران به خصوص در بیماران روانپزشکی مفید و موثر واقع شود

  

  .بستري بیماران، روانپزشکی مدتتالوت قرآن،  :کلیدي هايواژه
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  و ه     ھار  ن  ما ش ا تا ی   آن و سال ت
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد     ۱۳۹۲آبان  ۷ -دا ه ع وم  ش ی      د 

 

بررسی ارتباط بین بهداشت جسم و روان و خودپنداشت با سالمت روان بر 
اساس معیارهاي سازمان جهانی بهداشت و مبتنی بر آیات قرآن در کارکنان 

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن
  4، آرش ستار3، نجمه مجیدي*2معصومه علیدوستی، 1راضیه میرزائیان

کارشناس ارشد  2؛ ایران ،کارشناس ارشد مدیریت اطالعات سالمت، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد 1
کارشناس ارشد آموزش پزشکی، معاونت  3؛ ایران ،آموزش بهداشت، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد

کارشناس بهداشت محیط، شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن،  4 .ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکردتحقیقات و فناوري، 
 .ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد

  :چکیده
خوب  در اساس نامه سازمان جهانی بهداشت، سالمت نه تنها نبود بیماري و معلولیت بلکه حالت بهینه و :زمینه و هدف

قرآن که کامل ترین راهنماي بشریت می باشد در چندین مورد از . دن جسمی، روانی و اجتماعی تعریف شده استبو
این پژوهش به منظور تعیین ارتباط بین بهداشت جسم و روان و . سالمت روان و درمان بیماریهاي روحی  یاد کرده است

بهداشت و مبتنی بر آیات قرآن در کارکنان شبکه بهداشت خودپنداشت با سالمت روان بر اساس معیارهاي سازمان جهانی 
  .و درمان شهرستان بروجن انجام شد

انجام شد کارکنان شاغل در شبکه بهداشت شهرستان  1392در این مطالعه ي توصیفی تحلیلی که در سال  :بررسیروش 
بخش، شامل اطالعات  5داراي ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه . بروجن بصورت سرشماري وارد مطالعه شدند

، پرسشنامه خودپنداشت، چک لیست سنجش بهداشت )تاهل و تحصیالتوضعیت سن، جنس، سابقه خدمت، ( دموگرافیک
جسمی و روانی و پرسشنامه ي وضعیت سالمت روان بر اساس معیارهاي سازمان جهانی بهداشت و مبتنی بر آیات قرآن 

  . ندتحلیلی و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه تحلیل شد -، آمار توصیفیSPSS16زار داده ها با استفاده از  نرم اف .بود
میانگین نمره . بودند%) 24(نفر مونث  12و %) 76(نفر مذکر  38نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند که  50 مجموعدر   :یافته ها

و میانگین  73/76±91/22اشت روانبهد ،58/75±89/13، میانگین نمره خود پنداشت 93/73±20/17وضعیت سالمت روان 
آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین سالمت روان و بهداشت جسم و روان . بود 13/75±82/24نمره بهداشت جسمی 

  .اما بین سالمت روان و خودپنداشت ارتباطی یافت نشد. ارتباط معنی دار مستقیمی وجود دارد
باالتر نشان دهنده وضعیت مطلوبتر در سالمت روان، خودپنداشت و بهداشت نمره  بر اساس ماهیت سؤاالت، :نتیجه گیري

جسمی و روانی بود و نتایج حاکی از آن بود که در مواردي که وضعیت سالمت روان مطلوب تر باشد بهداشت و جسم و 
طه معنی داري یافت روان فرد بطور معنی داري ارتقا می یابد هرچند در این مطالعه بین سالمت روان و خودپنداشت راب

  .نشد اما بنظر می رسد انجام مطالعات بیشتري براي رسیدن به قطعیت در این زمینه الزم باشد
  .قرآن، سالمت روان، خودپنداشت، بهداشت جسم و روان :کلیدي هايواژه
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  و ه     ھار  ن  ما ش ا تا ی   آن و سال ت
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 ی اسالمی بر رضایت زناشویی تاثیر سبک زندگ
عبدالرحیم کاظمی، زهرا خرمی، نسیبه رفیعی،  زهرا پرمر، علی ضامن صالحی فرد، ،*عسگريعباسعلی  

   حمیرا فروزنده

  .شهرکرد، ایراندانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 
 

  :چکیده
تاسی . و اصول رفتارى در حوزه هاى مختلف زندگی اجتماعی بشرى است مجموعه روشها ،سبک زندگى: زمینه و هدف

این بر . از معیارها و اصول زندگی اسالمی می تواند در پدید آمدن سبک هاي دفاعی در فرایند تکاملى حیات موثر باشد
آسیب  وها  جاريزندگی اسالمی را در ایجاد سبک هاي دفاعی منجر به ناهن تا نقش سبک اساس مطالعه حاضر انجام شد

  .هاي اجتماعی مورد مطالعه قرار دهد 
به یک مرکز مشاوره خانواده با استفاده  کردهنفر از مردان و زنان متاهل مراجعه  200 در این پژوهش تعداد :بررسی روش

ات همبستگی بود و اطالع –توصیفی پژوهشنوع  .از روش نمونه گیري در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند
داده هاي به دست آمده با . مورد نیاز از طریق مقیاس رضایت زناشویی و سبک زندگی اسالمی کاویانی جمع آوري شد

  .آزمونهاي واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت به کمکاستفاده از روشهاي آماري همبستگی و مقایسه 
میزان رضایت از زندگی زناشویی همبستگی مثبت وجود رعایت سبک زندگی اسالمی با  بین نتایج نشان داد که :نتایج 

  .)P>0.01(داشت 
 .موثر می باشدافزایش میزان کاربرد اصول و معیار هاي سبک زندگی اسالمی در افزایش رضایت زناشویی  :نتیجه گیري

بنابراین بر اساس یافته هاي این مطالعه روش کاربردي و کمی کردن مولفه هاي سبک زندگی اسالمی در زندگی مشترك 
  .پیشنهاد می شود ،کاهش سطح نارضایتی زناشویی در بین جامعه متاهلینبه عنوان راهکاري جهت 

  
  .مشترك ، زندگیزناشویی سبک زندگى اسالمی، رضایت :واژه هاي کلیدي
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  و ه     ھار  ن  ما ش ا تا ی   آن و سال ت
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 بررسی تاثیر آواي قرآن بر بهبود بیماري هاي جسمی و روحی
  2، سمیرا صادقیان متولی*1زهرا صادقیان متولی

گروه محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه علوم تحقیقات  2گروه پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران؛  1
 .خوزستان، اهواز، ایران

  
  :چکیده
 بیماري ها درمان طبیعتاً و گیرد می بر در را انسان حیات ابعاد کل که است مسلمانان آسمانی کتاب قرآن :هدفزمینه و 

 به کریم قرآن آواي بخش تاثیر بررسی پژوهش این از هدف .دباش قرآن قدسی آیات آثار بیشمار ابعاد از بعدي تواند می

  .می باشد بیماري هاي روحی و جسمی بر بخش، آرام عنوان نوعی
 آوري گرد و اي کتابخانه روش نیز با و" قرآن" بشري بخش حیات منبع به مراجعه با مروري تحقیق این :بررسی روش

  .است شده انجام اینترنتی معتبر هاي سایت و پایان نامه ها مجالت، کتب، به مراجعه با مطالب
 استماع که داد نشان درد بر قرآن آواي استماع تاثیر با ارتباط در شده انجام تحقیقی مطالعات از تعدادي نتایج :ها یافته

 مسکن به آنان نیاز همچنین و سرطانی بیماران و سزارین از بعد مادران شکم، جراحی عمل دنبال به بیماران درد قرآن صوت

  .بود داده کاهش را
 به بوده و موثر درد بیماران کاهش در قرآن آواي کهنشان داد   مطالعات گوناگون هاي یافته تحلیل و تجزیه :گیري نتیجه

و  دارویی روشهاي از استفاده در کنار است بهتر لذا .گردد می آشکار بیشتر قرآن بخشی شفا مورد در الهی کالم ترتیب این
 در باید بیشتري مطالعات هنوز چند هر .استفاده گردد بیماران درد تخفیف براي قرآن آواي استماع از آنها غیاب در گاهی

  .گردد نیز آشکار قرآن اعجاز هاي جنبه سایر تا گیرد صورت مختلف هاي زمینه
 

  .بیماري جسمی و روحی شفا بخشی، قرآن، آواي :کلیدي واژه هاي
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 نقش دعا در درمان اضطراب

 *هفروزند زهرا

  .ایران ،شهرکرد،، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیمارستان آیت اله کاشانی، ،کارشناس پژوهشی

  
  :چکیده

دعا به عنوان یکی از رویکردهاي مکمل در . اعتقادات مذهبی عامل مهمی در حمایت روحی بیماران است: زمینه و هدف
این مطالعه با هدف بررسی نقش و جایگاه دعا در فراهم نمودن شرایط مناسبی . ارتقاي سالمت در سطح جهان مطرح است

 .می شود، انجام شده استکه به درمان اضطراب منجر 

این تحقیق به اعتبار ماهیت آن، توصیفی به صورت کتابخانه اي و با استناد به آیات قرآن و مبانی  :روش بررسی
معنویت در  با تکیه بر نقش دعا ونتایج  .از کتب و اسناد معتبر انجام شده است بررسی و استفادهروانشناسی و از طریق 

  .مورد تحلیل قرار گرفتپیشگیري و درمان اضطراب 
واقعیت مخلوقیت از جمله انسان، چیزي جز . نیایش فصلی خاص در فرهنگ و حیات بشریت بوده است دعا و:یافته ها

دعا و نیایش به درگاه  .این فقر امري عرضی و موقت نبوده بلکه ذاتی و همیشگی است فقر و نیاز به غنی مطلق نیست و
: دگی می شود زیرا انسان با ایمان می داند که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده استخدا، باعث کاهش اضطراب و افسر

کُم ب لَ افراد با ایمان هرگاه با مشکلی روبرو می شوند این امید در آنها بیدار می شود که قدرت مافوق  .ادعونی أَستَجِ
آنها را آزار دهد این خود باعث تخفیف نگرانی  در نهایت مشکل پیش روي نمی تواند.انسانی مشکل را حل خواهد کرد
   .شده و از آثار سوء آن می کاهد

دعا و باورهاي مذهبی در امر درمان و پیشگیري  نتایج این مطالعه نشان دهنده ي تاثیرمثبت معنویت از جمله :نتیجه گیري
   .از اختالالت روانی مانند اضطراب می باشد

 
  

  .طب مکمل، معنویت دعا، اضطراب، :کلیدي هايواژه
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اهمیت بهداشت مواد غذایی از دیدگاه قرآن و لزوم اجرایی نمودن 
  استانداردهاي الهی در تامین غذاي سالم

  2، فرنگیس مهدوي*1پورفتح اهللا عالی 

دانشگاه علوم پزشکی  2؛ شهرکرد، ایراندانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،  ،غذا و دارو معاونتارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی،  کارشناس ١
  .شهرکرد، ایرانشهرکرد، 

  

  :چکیده
مصرف مواد غذایی سالم، ایمن و . بسیاري از بیماري ها ناشی از عدم رعایت بهداشت مواد غذایی است :زمینه و هدف

از دیدگاه قرآن و سنت دستورالعمل ها و . یه انسانی دارداین سالمت جامعه و توسعه کیفی سرممرغوب نقش مهمی در تام
لذا هدف از این مقاله شناخت اهمیت بهداشت مواد . توصیه هایی براي تولید و مصرف صحیح مواد غذایی ارائه شده است

  . غذایی از دیدگاه قرآن است
یک مرتبط صورت پذیرفته است و  متون علمی و اسالمی کتب، مقاالت و بررسیبا  مروريین مطالعه ا :بررسی روش 

  . نمایدمی رویکرد تحلیلی از دیدگاه قرآن و علم در ارتباط با اهمیت بهداشت و ایمنی مواد غذایی بیان 
قرآن کریم در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی عالی ترین استانداردها را تحت عنوان حالل و طیب ارائه  :یافته ها
تضمین کیفیت و حرکت سیستم هاي اجراي چنین استانداردهاي مترقی منوط به فهم صحیح قرآن و بکار بستن . نموده است

در اسالم، مصرف هر نوع ماده  .ن نقش مهمی داردبه سمت تولید محصوالت ارگانیک است که در تامین سالمت انسا
و دارویی که موجب مرگ ناگهانی یا تدریجی شود و یا به سالمت جسمی و روانی انسان لطمه برساند  غذایی، آشامیدنی

عوارض مصرف همیشگی غذاهاي حرام به اشکال مختلف اعم از ناپاکی روحی، ناخوشنودي ذهنی، اختالل . ممنوع است
  . بیماري هاي جسمی آشکار می شوند شخصیتی، و
باشند تا همه جنبه هاي کیفیت را از لحاظ   "و طیبا "باید تامین کننده معیار حالال مواد غذایی مصرفی :نتیجه گیري

هم اکنون استاندارد حالل در حال تبدیل شدن به یک برند  .بهداشتی، ایمنی، بی خطر بودن و مشروع بودن را تامین نماید
تواند ضمن اینکه ارزش افزوده بسیار باالیی را براي کشور از نظر  است، اجراي استانداردهاي حالل و طیب  میجهانی 

یه انسانی یعنی اصالح باورها، اکیفیت سرمدر توسعه و مرغوب فراهم نماید،  ،ایمن ،تولید و عرضه مواد غذایی سالم
ا، تقویت توانمندي ها و تامین سالمت کامل جسمانی و روحانی و اعتقادات، اندیشه ها و رفتارها، شکوفا نمودن استعداده

  .ذا رعایت آن استانداردها بایستی در الویت قرار گیرندل. همچنین اعتالي انسان بسوي خدا ایفا نماید
  

   .حاللایمنی مواد غذایی،  وقرآن، بهداشت : کلیدي واژه هاي
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٦٧ 
 

 بررسی ارزش و خواص غذایی میوه هاي نامبرده شده در قرآن مجید
  3، دکتر مرتضی سدهی1، رضوان قمریان2، محمد رحیمی مدیسه*1زینب قنبري کهیانی

گیاهان دارویی دانشگاه علوم  دانشجوي دکتري مرکز تحقیقات2؛ ، شهرکرد، ایران،دانشجوي کارشناسی پرستاري دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1
  .شهرکرد، ایران، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد3؛ ، شهرکرد، ایرانپزشکی شهرکرد

  
  :چکیده

شده  برده نام غذاهایی از قرآن مجید در. است تغذیه دارد اساسی نقش بشر زندگی در که مهمی مسائل از یکی :زمینه و هدف
 روحی و سالمت جسمی کننده تأمین تواند می آنها مورد در شده مطرح دستورات بکارگیري و آنها به توجه شک بی که است
لذا با توجه به ذکر نام از چند میوه در قرآن مجید و اقبال عمومی مردم در جوامع مختلف از مصرف این میوه ها در رژیم  .باشد

وه هاي نامبرده شده در قرآن مجید با مراجعه به متون علمی و غذایی خود، این مطالعه با هدف تعیین ارزش و خواص غذایی می
  .مقاالت معتبر انجام گردید

این مطالعه مروري با بررسی منابع کتابخانه اي و مقاالت به دست آمده از مجالت معتبر علمی و سایت هاي  :  بررسی روش

  .ستمعتبر اینترنتی انجام گرفته ا
موجود در کتابخانه و جستجو در منابع معتبر الکترونیک ارزش ها و خواص غذایی میوه هاي  با مراجعه به متون علمی :ها یافته

در این مطالعه پس از مراجعه به . نامبرده شده در قرآن مجید شامل انار، انجیر، زیتون، خرما و انگور مورد بررسی قرار گرفت
منابع موجود در سایت هاي معتبر اینترنتی خواص و ارزش متن علمی مورد استفاده در طب سنتی و همچنین مقاالت و  5حداقل 

هاي غذایی میوه هاي نامبرده شده در قرآن مجید استخراج و سپس موارد مشترك خواص و ارزش غذایی هر یک از میوه ها در 
  .یک جدول جمع بندي گردید

خواص و ارزش غذایی میوه هاي نامبرده یافته هاي مطالعات اخیر دانشمندان علوم پزشکی و متخصصین تغذیه،  :گیري نتیجه
 .شده در قرآن مجید را تأیید کرده و مصرف آن ها را سودمند می داند

  

  .میوه، قرآن مجید، طب سنتی، تغذیه :کلیدي واژه هاي
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٦٨ 
 

 بیماري و شفا از دیدگاه قرآن
 ∗ه جهان مهینشکراللّ

  .ایرانز، شیرام، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهر ،یگروه معارف اسالم

:چکیده  
لذا اگر به هر دلیلی بیماري بر سالمت غلبه یافت ، . سالمت اصل است و بیماري پدیده اي غیر اصل خواهد بود : زمینه و هدف

بر شخص بیمار عقالً و شرعاً واجب است که تمام تالش خود را براي بازگردانیدن سالمت به کار ببندد چه در بیماري جسمی و 
فـا دهنده امراض . یچه در بیماري روح داروهاي مادي درمان بخشِ امراض روحی و داروهاي معنوي و در رأس آنها قرآن مجید ش

این مطالعه باهدف بررسی . روحی خواهند بود و مقاله حاضر به روش کتابخانه اي در صدد بیان و شرح این موضوع می باشد 
  .بیماري و شفا از دیدگاه قرآن  انجام گردید

به کار رفته است و سپس به کارگیري صحیح و دقیق » شفاء « تجزیه و تحلیل شش آیۀ قرآنی که در آنها لفظ  :یروش بررس

  . صورت پذیرفته است حیاناً امراض جسمی به وسیله آنهامفاهیم و نتایج آیات به منظور درمان امراض روحی و ا

به استناد آیاتی که کلمه شفا در آنها به کار رفته بود این حقیقت به دست می آید که شفا بخشیِ قرآن مجید اصالتاً و در : یافته ها

درجه اول مربوط به دردهاي روحی مانند شرك، نفاق ، حسد ، ریا و امثال این ها می باشد اما این به آن معنا نیست که دردهاي 
بلکه بر عکس برخی از آیات قرآن با شرائط خاص توان آن را دارند که دردهاي   رآن درمان نمود،جسمی را نمی توان به وسیله ق

  . جسمانی را نیز مداوا کنند 

بر دردمندانِ روحی و جسمی به خصوص مبتالیانِ به امراض روحی ضروري و الزم است تا دستورات و فرامین : نتیجه گیري

را به خوبی بفهمند و به شایستگی بکار ) علیهم السالم(ازنده و حیات بخش اهل بیت سعادت آفرین قرآن مجید و رهنمودهاي س
 .بندند و آن گاه منتظر لطف الهی در بهبودي هاي خود و توفیق رسیدن به سعادت دنیا و آخرت باشند 

 

.، جسم ، شفـا) قلب( قرآن ، بیماري ، روح : کلیدي واژه هاي  
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٦٩ 
 

در پیشگیري از ایدز آموزه هاي اسالمینقش   
   4، زهرا ایازي3، سید جلیل حسینی ایرانی2، دکتر رویا چوپانی*1ابوالقاسم خلیلی دهکردي

مرکز آموزشی درمانی 2 ؛ گروه اطفال،ایران دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ،معاونت درمان، کارشناس ارشد بیهوشی و مراقبت هاي ویژه1
شهرکرد،  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ، ،معاونت درمان ،کارشناس ارشد  پرستاري 3 ؛ایران شهرکرد، پزشکی شهرکرد،، دانشگاه علوم )س(هاجر

  .ایران شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ، معاونت درمان ،کارشناس ارشدآموزش پزشکی؛4 ؛ایران

  :چکیده
امروز با بشر . استدر نگرش اسالمی، توجه به بهداشت و سالمت جسمانی و روانی یکی از مهم ترین مسائلی است که مورد تأکید قرار گرفته : زمینه و هدف
ینه اخالق معنویت و ها و آثار مثبت آن براي جامعه به دلیل عدم اتکاء به تعلیمات پیامبران در زم هاي سریع در زمینه پیشگیري، درمان و کنترل بیماري وجود پیشرفت

قرآن کریم و . هاي نوپدید از جمله ایدز شده است ها و ظهور بیماري این عوامل باعث گسترش بیماريو هاي اجتماعی اخالقی شده  روابط سالم انسانی دچار بحران
 گاري را از آن کسی می دانند که آنر بشنود، به محتوایش بیندیشدآموزه هاي دین مبین اسالم ، مردم را به بدبع ترین و روشن ترین بیان به سوي خودفرامی خوانند و رست

  .و اوامر و نواهی پروردگار را بکار گیرند
حاضر یک مطالعه مروري می باشد که به روش جستجوي کتابخانه اي و دیجیتال به ویژه منبع معتبر الهی کتاب قرآن کریم و روایات اسالمی،  مقاله :روش بررسی

  .ام پذیرفته استانج 1392در سال 
اغلب میزان بروز ایدز در کشور ما در  . زرگترین معضل قرن حاضر مبدل شدروند رو به افزایش و فراگیر بودن، به ب  بیماري ایدز بالیی کشنده که به جهت: یافته ها

تباط هاي اعتیاد تزریقی و ار لی درحال حاضر انتقال آن از راهدهه اول ورودش در بین مبتالیان به هموفیلی و دریافت کنندگان خون و فراوردهاي خونی آلوده بوده و
سوره مومنون رهنمودهاي تشریعی خود را متناسب با سرشت تکوینی انسان یادآوري فرموده است و  7تا  5خداوند در آیات  .زند  جنسی حرف اول را در کشور می

 31تا  29در آیات . را نشان داده است و پاکدامنی را از صفات مومنان رستگار ذکر می کندراه درست برخورداري مردم ازمسائل جنسی "پیشگیري اولیه "بصورت 
پرمخاطره  پاکدامنی را از ویزگی هاي افراد نمازگزار خوانده و مسلمانان را در راه تأمین بهداشت مسائل جنسی ارشاد کرده و راه پیشگیري از عوارض"سوره معارج 

ي را به انسان نشان داده است همان موضوعی که در گزارش سازمان بهداشت جهانی بعنوان عارضه روابط جنسی غیر ایمن نام برده ارضاي نامشروع این نیاز غریز
 .شده است
اند،لذا تقوا  اخالقی شده، هاي اجتماعی دچار بحران جامعه ،معنویت ،پیامبران در زمینه اخالق دین مبین اسالم و به تعلیماتپایبندي عدم به دلیل  :نتیجه گیري

ها و گناهان مصون  هاست و اگر انسان در نفس خود عاملی کنترل کننده همچون تقوا را تقویت کند،از بسیاري از آسیب ترین عامل رویکرد انسان به ارزش بزرگ
قائل هستند که در پیشگیري از گسترش همه  در جمهوري اسالمی ایران زمینه هاي قوي مذهبی وجود دارد و آحاد مردم  براي خانواده ارزش بسیاري. خواهد بود

درستی اجرا گردد، قسمت اعظم مشکالتی که امروزه  اگر از دستورات این آیین آسمانی پیروي شود و قوانین آن بهگیري ایدز بسیار ارزشمند می باشد بنابراین 
  .دبند می گیر بشریت شده است، از جامعۀ انسانی رخت بر گریبان
  .پیشگیري، ایدز ،اسالمی ،موزهآ :کلیدي هايواژه
  
  

                                                           
  E-mail: khalili_dehkordi@yahoo.com، 09133835098: تلفن –نظارت بر درمان - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -شهرکرد :نویسنده مسئول  *
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بررسی چند بیمار بستري در بخش روانپزشکی و ارائه راهکارهاي قرآنی جهت 
 پیشگیري از بیماري روانی

  ∗4سیده فاطمه رفیعی، ٣، راضیه میرزائیان٢زهرا علیدوستی ،١تیمور ملکپور
ونقان، ارستان جکارشناس پرستاري، بخش روانپزشکی بیم2 ؛، شهرکرد،ایران2ناحیه کارشناس علوم تربیتی، اداره آموزش و پروش  1

 علوم انشگاهسالمت، معاونت تحقیقات و فناوري، دکارشناس ارشد مدیریت اطالعات  3؛ایراندانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، 
  .ایران شهرکرد، شهرکرد، پزشکی علوم دانشگاهکارشناس پژوهشی،  4؛ ایران شهرکرد، شهرکرد، پزشکی

  :چکیده
 و نگرش و داشته وجود بشر پیدایش بدو از پدیدة بیماري روانی. می شود روانی بیماري بحران هاي متفاوت در زندگی گاه منجر به: زمینه و هدف

در تمامی  قرآنمقوله، باید اذعان کرد آیات در این  هاي پزشکی صرف نظر از تمامی جنبهاست  دگرگونی و تحول حال در همواره آن با جامعه برخورد
هدف از این مطالعه نیز ارائه راهکارهاي قرآن جهت پیشگیري از بیماري وسواس فکري با بررسی چند . شئونات زندگی بشر، آموزه هاي ارزنده اي دارد

  .بیمار می باشد
الی اولیه در پیدایش بیماري تعیین نفر از بیماران مبتال به وسواس فکري بررسی و علل احتم 4ي کیفی حاضر شرح حال  مطالعه در: روش بررسی

  .تا راهکارهاي قرآنی در جهت پیشگیري از این موارد بدست آید گردیدگردید سپس با جستجو در آیات قرآن و تمسک به کتاب الهی تالش 
حس حسادت و یک مورد هم در بررسی شرح حال بیماران، وسواس فکري به دنبال افسردگی پس از زایمان، جدایی والدین از هم، وجود : ها یافته

در تمامی موارد درجاتی از عدم اطمینان به نزدیکان و پرستاران تا وسواس در انجام کارها از قبیل . ابتال به وسواس فکري به دنبال تهاجم و تجاوز بود
در زمان طوالنی، عدم صرف شستشوي مکرر دست و صورت، عدم قبول لباسهاي موجود در بخش، عدم استفاده از حمام بخش و سپس حمام کردن 

قبیل آلوده بودن ظرف غذا یا مسموم بودن غذا همچنین مواردي چون سؤظن به افراد و وجود تفکر تهدید از سوي دیگران  غذا به دلیل وجود تفکراتی از
  .وجود داشت
بر تعالیم الهی  تکیه همواره با الهی آوران پیام ن رو،ای از. دارد وجود آدمی در نهاد فطري طور به اخالقی هاي ارزش به گرایش تردید بی :نتیجه گیري

 اما. مردم را به سالمت جسم و روان رهنمون می نمایند و دقت و توجه ویژه به آیات قرآن و اجراي احکام الهی سبب تکامل و سعادت انسان می شود
معنویت و روابط سالم انسانی، از بحرانی که سالمت جسم و روح انسان را به متاسفانه جوامع امروزي به دلیل عدم اتکا به تعالیم الهی در زمینه اخالق، 

امید است جامعه بشري براي رسیدن به کماالت در اندیشه . خطر افکنده است رنج می برند و راه نجات از این بحران بازگشت به تعالیم الهی است
  .استخراج دستورات و احکام الهی باشند

 .پیشگیري، بیماري روانیقرآن، : واژه هاي کلیدي

   
                                                           

 :E-mail، 9139815536: تلفن -کارشناس پژوهشی  -معاونت تحقیقات و فناوري -دانشگاه علوم پزشکی – شهرکرد: نویسنده مسئول ∗
rafiee_136624@yahoo.com  
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  مهارت هاي زندگی از دیدگاه قرآن کریم
، 3، نیره کثیري دولت آبادي2، صالح غالمی ارجنکی∗1سمیه محمدي، 1، سعید حیدري سورشجانی1عنایت اهللا سمیع

   1ابوالقاسم شریفی
کارشناسی ارشد آموزش  3تان شهرکرد؛ احمر شهرسجمعیت هالل حوزة بهداشت و درمان، 2؛ شهرکرد، ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1

  .، ایراناصفهان ،اصفهاندانشگاه علوم پزشکی  ،بهداشت و ارتقاء سالمت
  

  :چکیده
زندگی در عصر حاضر، مهارت هاي خاصی را طلب می کند، مهارت هایی که بتواند درست زیستن یعنی : زمینه و هدف

 هایی از توانایی اي مجموعه زندگی هاي مهارت. بالندگی و کار آمدي را به ارمغان آوردزندگی سالم و با نشاط، توام با صلح و 

بر خالف تصور موجود، دین، آموزه هاي فراوانی در  .آورند می فراهم را و مفید مثبت رفتار و سازگاري هاي زمینه که است
در این زمینه آموزه هاي  ،قرآن کریم. نشدند دركحوزه مهارت هاي زندگی دارد؛ آموزه هایی که یا دیده نشدند و یا به درستی 

  .در صدد برآمدیم تا مؤلفه هاي مختلف مهارت زندگی را از منظر قرآن بررسی نمائیم بنابراین. مهمی دارد

مطالعۀ حاضر یک پژوهش توصیفی و مروري بوده که از طریق جستجوي کتابخانه اي قرآن کریم و سایر منابع  :بررسی روش

  .اسالمی به رشتۀ تحریر درآمده است

این . قرآن سال ها پیش از ظهور علوم نوپاي امروزي به تبیین مهارت هاي زندگی و عوامل متشکلۀ آن پرداخته است :نتایج 
در عصر حاضر توسط سازمان جهانی مطرح شده اند که آیات مرتبط به تفکیک هر بخش نشان دهندة دقت موشکافانۀ بخش ها 

بخش مهارت هاي زندگی  7از این منظر قرآن به بررسی هر . قرآن در پرداختن به راهکارهاي مؤثر در مهارت هاي زندگی است
م گیري، مهارت تفکر انتقادي، روابط بین فردي و مهارت برقراري ارتباط اعم از خودآگاهی، تفکر خالق، مقابله با استرس، تصمی

  . مؤثر پرداخته است
بیشتر پژوهش هاي انجام شده مبین این امر است که فرا گرفتن مهارت هاي زندگی بر بهبود مهارت هاي ارتباطی  :نتیجه گیري

صوص موضوع تحقیق و همچنین راهکارهاي عام و خاص با توجه به مباحث مطروحه در خ. و اجتماعی تأثیر مثبت داشته است
ارائه شده توسط خداوند متعال براي هر یک از مؤلفه هاي مهارت زندگی، پر واضح است که بکار گیري فرایض ناب و الهام 

  .بخش این کتاب آسمانی، می تواند سعادت دنیوي و اخروي انسان را در پی داشته باشد
  .زندگی سالم، زندگی، قرآنمهارت  :واژه هاي کلیدي

                                                           
  ،09133697624 :تلفن -که بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شب -شهرکرد  :نویسنده مسئول∗
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  التزام عملی به حقوق زوجین از منظر قرآن کریم
، زهرا ∗2مهدي ارشادي فارسانی، 2فرزاد شهرانی کرانی، 1، علیرضا پورکاوه دهکردي1سعید حیدري سورشجانی

 1، حسن رجبی1فتاحی

  .دانشگاه جامع علمی کاربردي هالل احمر استان چهارمحال و بختیاري 2؛ ایران ،شهرکرد،، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1

  
  :چکیده

قوانین کشور را به ست که ابوابی از آثار فقهی و حقوقی و ا متقابل زوجین مقوله اي تابجاتبیین حقوق و و: زمینه و هدف
خانواده و پیشگیرى از تزلزل آن،  اسالم براى خانواده اهمیت ویژه اى قائل است و براى سالمت. خود اختصاص داده است

حقوق و مسئولیت ها در خانواده بر چند قسم است که یکی از آنها حقوق  .دستورات فراوانى در قرآن و روایات وجود دارد
با توجه به اینکه شناسایی حقوق همسران و آن هم از منظر کتاب هدایت گري چون قرآن، می . زوجین در برابر یکدیگر است

 .با این هدف انجام گرفتبروز تعارض در خانواده اثري پیشگیري کننده داشته باشد، لذا تحقیق حاضر  تواند در

مطالعۀ حاضر یک پژوهش توصیفی و مروري بوده که از طریق جستجوي کتابخانه اي قرآن کریم، کتابها و  :روش بررسی
.منابع الکترونیکی نگاشته شده است  

و حسن ) به عنوان حقوق مالی(مهریه، نفقه، ارث، کسب و کار : قرآن حقوق همسران را از جهات مختلف اعم از :یافته ها
را مورد بررسی قرار داده ) در قالب حقوق غیر مالی(معاشرت، همبستري و تمکین، سرپرستی، مادري، طالق و حقوق معنوي 

دالت اجرا کند که در این مطالعه هر کدام از این مباحث مورد است و از انسان می خواهد که این حقوق را به درستی و ع
  .گرفته استبررسی قرار 

التزام عملی به حقوق در خانواده بر اساس آیات هدایت گر قرآن، باعث می شود تا زوجین ارتباط مؤثرتري را با  :نتیجه گیري
این همان . ظلم و ستم از خانواده رخت بر بندد هم داشته باشند و راه عدالت در خانواده هموار گردد و همچنین تعدي و

 .سعادت بشر است که در پرتو آیات قرآن محقق می شود

  

  .حقوق، مسئولیت، زوجین قرآن، :کلیدي هايواژه
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  ارتباط آن با سالمت بهداشت روان در آیات قرآن و 
  3وجیهه پیشوایی ،∗2آیت اهللا بختیاري فر ،1ملیحه پیشوایی

  گناباد، ایران؛دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت، سالمت اجتماعی،گروه توسعه و 1
  .بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران دانشجوي؛ گروه جامعه شناسی،دانشگاه پیام نور،ایران2

  
  :چکیده

فردي را سالم و سلیم النفس می داند که با تکیه بر فطرت توحیدي از ایمان در قلب برخوردار بوده و در قرآن  :زمینه و هدف
رفتار با ایجاد تعادل میان قواي متضاد درونی و نیز تقابالت بیرونی و درونی برخاسته از غرایز و محیط، بهترین شیوه را در 

ر قرآن کسانی که درعقیده کفر و درعمل نفاق را برگزیدندازبهداشت روانی ازنظ.دستیابی به خوشبختی و قرب الی اهللا برگزیند
از . روان رنجوري تنها در رفتار نیست بلکه درعقیده و ایمان نیز راه می یابد .برخوردار نبوده و دچار بیماري روانی هستند

تعادل درهریک از آن دو موجب  آنجایی که تعادل شخصیت یعنی تعادل فرد در ایمان به خدا و عمل صالح اوست پس عدم
بهداشت روان در آیات قرآن  هدف این مطالعه بررسی.فرد بوده و فرد از بهداشت روانی برخوردار نخواهدبود» روان رنجوري«

  .بود وارتباط آن با سالمت
جمع آوري اطالعات و داده ها از آیات کالم اهللا مجید، مرور .این پژوهش یک مطالعه مروري توصیفی است :بررسی روش 

نشانه هاي بهداشت روان از  و روانی معنویت و بهداشتدراین پژوهش . متون التین فارسی ومقاالت متعدد صورت گرفته است
  . دیدگاه آیات قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است

در سطح  هاي معنوي عمیق می باشند،روانی افرادي که داراي تجربه عصر جدید بیانگر این مسئله است که بهداشت :ها یافته
هاي اشباع آن،پرهیز از غفلت و کم کردن کشف و شناخت ظرفیت هاي روحی و راه.باالتري نسبت به سایر افراد می باشد 

  .سوق می دهد شکاف هاي دوري از یاد خدا انسان را به این مسیر
  .بازگشت به معنویت درمان بسیاري از دردهاي انسان عصر حاضر است :نتیجه گیري

  
  .معنویت، بهداشت روان، حضورقلب، کسب آرامش: کلیدي واژه هاي
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