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 چکيده

یی . از آنجانام برده است یبهشت یهاوهیبه عنوان م تونیو ز ریها همچون انگور، انار، خرما، انجوهیم رخی ازدر قرآن خداوند از ب :مقدمه

مل و درمان مک یریشگیر سالمت انسان، پب ییسزابه ریها تأثو امالح هستند و مصرف آن یها، مواد معدننیتامیها سرشار از ووهیم که

اثر  نتعییبه له حاضر ها شده است، در مقاوهیم نیا به یاشارات فراوان ،ثیدر قرآن و احادبا توجه به اینکه  نیو همچن ردها دایماریب

 پرداخته شد.مذکور  یهاوهیاز م کریه

و  "حادیث و پزشکیون، انار، انجیر، قرآن، اانگور، خرما، زیت"از طریق جستجوی کلمات کلیدی فارسی مطالعه  نیادر  ها:مواد و روش

های در پایگاه "Traditional medicineو  Grape ،Date ،Pomegranet ،Olive ،Fig ،Quran ،Medicine"کلمات انگلیسی 

از  نو همچنی ها )بدون محدودیت زمانی(، از مقاالت چاپ شده در این پایگاهPubmedو  Google scholar ،Scopus ،ISIاستنادی 

 .دیاستفاده گرد ثیاحادو  قرآن اتیآ

 هایوهیم دادندنشان  جیانت صورت گرفت. تونیو ز ریانگور، انار، خرما، انجیی همچون هاوهیم حاضر در ارتباط با مروری مطالعه :هایافته

ه ب توانندیم و داشتهانسان  یتسالم یبرا یو حفاظت دیمف آثارهستند و  دیفالونوئ اثربخش اریبسماده  یحاو دیمجشده در قرآن  ذکر

توان به اثرات ها میترین اثرت این میوه. در ارتباط با مهمرندیمورد استفاده قرار گ یمتعدد یهایماریمکمل در ب درمان عنوان

 اکسیدانی، ضد التهابی و ضد میکروبی اشاره کرد.آنتی

های مذکور دارای خواص درمانی بوده و پزشکی کالسیک، مؤید این وهطور که در قرآن و روایات نیز آمده است، میهمان :یريگجهينت

 باشد.مهم می

 

 های بهشتیمیوه قرآن،، احادیث، پزشکی :یديکل کلمات

  

 



 
 

 

 و همکاران رضا محبتی 
 

 1400 بهار، 77، شماره 24دوره فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی،                                                                                                                           122

 مقدمه
به  یخاص توجه ی،آسمان نید نیتربه عنوان کامل اسالم

رشد  که برایانسان داشته و هر آنچه را  اتیتمام جوانب ح

 یو روح یجسم یاستعدادها ییشکوفابه  دنیمطلوب و رس

 ،مبنا نیا بر. (1) مد نظر قرار داده است باشد،می یضرور

که  یابه گونهاست؛  شده یاهیتغذ مباحث به یاژهیو توجه

. است آمده هیدر مورد تغذ هیآ 160 حدود دیمجدر قرآن 

به  ؛است شده اشاره هیتغذ مختلف ابعاد به دیمج قرآندر 

 داده دستور انسان به عبسسوره  25 هیکه در آ یاگونه

 یکاف توجه و بنگرد خود طعام به دقت به است که شده

 .(2) دینما

 اشاره آن به دیمجکه در قرآن  ییمواد غذا از گروه کی

با الفاظ  وهیم دیمجها هستند. در قرآن وهیم ،است شده

 ارزش از یاتواند نشانهیخود م نیاست که ا آمده یمختلف

 ،انعامسوره  141 هیها از نظر اسالم باشد. خداوند در آوهیم

دم را به دهد و مریقرار م یها را مورد بررسوهیانواع م

سوره  21 و 20یات در آ. کندیم بیترغها آناز  استفاده

 خوردن و برشمرده یبهشت یغذاها از را هاوهیمنیز  واقعه

 ی،. به طور کل(2) است دانسته مقدم گوشت بر را هاآن

عبارت  که است شده ذکر دیمج قرآن در وهیم 18حدود 

 ار،یبه، خ ب،یس ر،یانار، انج انگور، خرما، تون،یز هستند از:

خردل،  ل،یمسواک، زنجب ،یشاه سدر، گز ن،یموز، ترنجب

 د،یمج. عالوه بر قرآن (3) حانی، کدو و رازیپ ر،یعدس، س

و  ثیدر احاد زی)ع( ننیمعصوم)ص( و ائمه محمد حضرت

و  یها در درمان امراض روحوهیم دیفوا یمختلف اتیروا

ها را و همواره مصرف آن شده متذکر را انسان یجسم

 .(4) اندکرده سفارش

 یهاجنبه یمتعدد یعلم مقاالت ر،یاخ یهاسال در

قرار  یرا مورد بررس مذکور یهاوهیم یدرمان و رانهیشگیپ

 یپزشک و یدرماناهیگ معتبر کتب در که یطور بهاند؛ داده

 نظر ازکه  یدیجد ی. در بررسهستند یاژهیو گاهیجا یدارا

 د،یاز جمله فالونوئ یدانیاکسیمختلف آنت مواد وجود

 است، دهشها انجام وهیم در نیو ساپون نیتان د،یکالوئآل

شده در  ذکر وهیم 18تمام  حاکی از آن هستند که جینتا

 آثارو  بوده دیفالونوئ اثربخش اریبسماده  یحاو دیمجقرآن 

 توانندیم و داشتهانسان  یسالمت یبرا یو حفاظت دیمف

مورد استفاده  یمتعدد یهایماریمکمل در ب درمان یبرا

که  بر این باور هستندو همکاران  Alton. (5) رندیگبقرار 

 یاسالم با سالمت نیذکر شده در د یهایها و سبزوهیم نیب

 .(6)وجود دارد  یها ارتباط معنادارانسان

و  ثیاحاد ،دیمج قرآن عالوه بر نکهیا به توجه با

 یهاوهیجهت استفاده از م یمتعدد یهاسفارش اتیروا

 یتیها به عنوان عناوهیم رخی ازاما به ب ؛اندکرده مختلف

 است شده یخاصتوجه  یبهشت هیاز جانب پروردگار و هد

 به نسبت هاآن شتریب ییغذا ارزش آن لیدل احتماالً که

به انگور، انار،  توانیم جمله آن از باشد؛می هاهویم ریسا

ان با توجه به مطالب بی .کرد اشاره تونیو ز ریخرما، انج

مذکور از  یهاوهیم یبررس هدف با حاضر مطالعه شده،

 کیکالس یپزشک یهایبررستا  اتیقرآن و روا دگاهید

 شد.انجام 
 

 هامواد و روش

کلیدی  از طریق جستجوی کلماتمطالعه  نیادر 

ث و انگور، خرما، زیتون، انار، انجیر، قرآن، احادی"فارسی 

، Grape ،Date ،Pomegranet"و کلمات انگلیسی  "پزشکی

Olive ،Fig ،Quran ،Medicine  وTraditional 

medicine" های استنادی در پایگاهGoogle scholar ،

Scopus ،ISI  وPubmed از مقاالت چاپ شده در این ،

 نقرآ اتیاز آ و همچنین ا )بدون محدودیت زمانی(هپایگاه

 اصول"، "بحاراالنوار"در منابع بزرگی از قبیل  ثیاحادو 

 .دیاستفاده گرد ")ع(طب الصادق"و  "طب الرضا"، "کافی
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 نتایج

 (Grapes) انگور )عنب(

 یبا نام علم Vitacease: انگور از خانواده یمعرف

 Vitis vinifera باشدگرم و تر میمزاج  که دارای است 

 .(1)شکل 

 266 هیآ) دیبار در قرآن مج 11: انگور یقرآن یبررس

 اتیآ وسف،سوره ی 36 هیانعام، آ سوره 99 هیآ بقره،سوره 

 سوره 28 هیآ ،اسراء سوره 91 هیآ ،نحل سوره 67و  11

 4 هیآ س،سوره ی 34 هیآ منون،ؤم سوره 19 هیآ عبس،

 است.  آمده( کهف سوره 32 هیآرعد و  سوره

در مورد  یمتعدد اتیرواو  ثیاحاد: ییروا یبررس

در  که است شده وارد)ع( نیاستفاده از انگور از ائمه معصوم

 :(7) کرد اشاره زیر موارد به توانیماین راستا 

 هروزان و مداوم طور به را انگور ربتش )ص(پیغمبر اکرم

 پیروان و یاران هب مکرر طور به را آن و کردندمی مصرف

 نمودند.می سفارش خود

 ترینکامل و نان شما غذای بهترین"(: ص)پیغمبر اکرم

 . "است انگور شما هایمیوه

 دخداون .کرد شکایت اندوه از خداه ب نوح")ع(: صادق امام

 ."بردانگور سیاه بخور که غم را می که کرد وحى او هب

 ."ستا حلوا و غذا ،میوه ،خورشت انگور"(: ع)یعل امام

 تروشمزهخ که بخورید دانه دانه را انگور")ع(: امام صادق

 ."است گواراتر و

 

 
 انگور :1شکل 

انگور  در مورد یطب سنت در :سنتی یپزشک یبررس

 کنندهلیتعدیر اشاره شده است: موارد زاز جمله  یدیبه فوا

 ضد ه،یر و نهیس کنندهصاف خون، کنندههیتصف اخالط،

 سرفه، اهیس و سل درمان معده، ورم کنندهبرطرف بوست،ی

 و کنندهالغر معده، یمقو نقرس، درمان ،یخون اسهال ضد

  .(8) پوست کنندهشاداب

نظر متخصصان  طبق: کيکالس یپزشک یبررس

. دینام یعیطب داروخانه کیتوان یم را وهیم نیا ،هیتغذ

. است فروکتوز و کزگلو یعیطب منابع نیبهتر از یکی انگور

 مواد ک،یمالئ دیاس و کیتارتار دیاس یدارا قندها، بر عالوه

 نیهمچنو آهن و  میکلس م،یپتاس م،یسد مانند یمعدن

 دراین . باشدمی Cو   A، B1، B2،B6 مانند ییهانیتامیو

 باشد.می زیچنا اریبس انگور یو چرب نیپروتئ کهی است حال

 ایدانه انگور  19انگور ) ییغذا واحد هر ،حرارت دیتول نظر از

 60بوده که  دارتیگرم کربوه 15 معادلگرم انگور(  90

 موجود ترکیبات ترینمهمکند. یم دیتول یانرژ یکالرلویک

 بر مبنی ایشده اثبات شواهد علمی نظر از که انگور رد

 آنتوسیانین، عبارت هستند از: دارد وجود هاآن بودن مفید

 .(9) پروسیانیدین و فنولیک اسید رسوراترول، کاتشین،

 دررا  رسوراترول به موسوم یبیترک پژوهشگران راًیاخ

  و یسرطان ضد خواص که اندکرده ییشناسا مزقر انگور

که از  بیترک نی. ااست دهیرس اثبات به آن یالتهاب ضد

 وندیپ دلیلبه  ،شودیموجود در انگور استخراج م یهادانه

 ربرقراDNA (acid Deoxyribonucleic )که با  یخاص

، نقش دارد هایمیاز بدخ برخیبر که  یکند و با اثر مهاریم

 ویژهمختلف به  یهااز ابتال به سرطان یریشگیپدر  یثرؤم

 به انگور که اندداده نشان مطالعات .(2) سرطان پوست دارد

 جمله از هادانیاکسیآنت از یسرشار منبع نکهیا لیدل

 کردن یخنث در ییسزاهب تواند نقشیم است هاکالیتوکمیف

 فرابنفش اشعه تابش جهینت در که ییهادانیاکس از یاریبس

 بروز از قیطر نیا از و باشد داشته ،دنشویم جادیا بدن بر
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 معرض در شتریب که یافراد در ویژه به پوست سرطان

 .(10) دینما یریشگیپ قرار دارند، آفتاب

 یک عنوان به انگور دانه در موجود پروسیانیدین

 هایرادیکال سازیپاک توانایی و هنمود عمل اکسیدانآنتی

 علیه آن محافظتی نقش ،از سوی دیگر .دارد را آزاد

 کولورکتال و پروستات پستان، پوست، سرطانی هایسلول

 ترکیب این هایمکانیسم از یکی. است رسیده اثبات به نیز

 یزیر)مرگ برنامه آپوپتوز القای ،سرطان از یپیشگیر در

 میتوکندری غشای تخریب با ترکیب این شده سلول( است.

 نی)پروتئ 3 کاسپاز تواندمی C توکرومیس آزادسازی و

  .نماید القا را آپوپتوز و کرده فعال را( آپوپتوزدر روند  ریدرگ

 کولورکتال سرطان سلولی رده در محافظتی مکانیسم این

 .(11) است رسیده اثبات به

 انتقال مسیر است قادر انگور در موجود پروسیانیدین

ی سرطان یهاسلول تکثیر و رشد سبب کهPI3K  پیام

 سرطانی ضد تأثیر. (12) کند مهار را شودمی (توژنی)م

 پروستات سرطان بر انگور هسته در موجود پروسیانیدین

 این که اندنشان داده نتایج و گرفته قرار بررسی مورد

 چرخه توقف و میتوژن پیام انتقال مسیر اصالح با ترکیب

 و نموده مهار را سرطانی سلول رشد ، G1مرحله در سلول

 . (13) کندمی القا را آپوپتوز

 رونویسی فاکتور اتصال از است قادر انگور هسته عصاره

NF-κB به DNA در را آپوپتوز و کرده جلوگیری 

 عصاره. (14)نماید  فعال پروستات سرطانی هایسلول 

 شده القا فاکتور) HIF-1α سنتز کاهش سبب انگور هسته

 VEGF بیان نتیجه در و شده( یپوکسیه طیشرا در

(Vascular endothelial growth factor )(در مهم فاکتور 

 تکثیر کاهش در امر این. دینمامی مهار را( زاییرگ

 .(15)است  رسیده اثبات به پستان سرطانی هایسلول

 )آغاز، زاییسرطان مرحله سه هر در تواندمی رسوراترول

 رتغیی با عمدتاً ترکیب این. باشد مؤثر (پیشرفت و توسعه

 سلول، تقسیم چرخه به مربوط پیام انتقال مسیرهای

 از پیشگیری در متاستاز و التهاب رشد، آپوپتوز، زایی،رگ

 ،AhR) متعددی رونویسی فاکتورهای. دارد نقش سرطان

Nrf2، p53، FoxO،  NF-κBو ATF3 )این تأثیر تحت 

 .(16) گیرندمی قرار گیاهی ترکیب

حاصل  یهافرآورده و انگور اثرات یمتعدد مطالعاتدر 

 شده نشان داده یعروق -یقلب یهایماریاز آن بر کاهش ب

 با نندتوامی انگور از شده مشتق فالونوئیدهای. (17) است

 عضالت کننده)شل اندوتلیالی اکسید نیتریک تولید افزایش

 از و بخشند بهبود را اندوتلیال عملکرد ،(عروق وارهید صاف

 .(18) نمایند ( جلوگیرینیی)تصلب شرا آترواسکلروز آغاز

ماه سبب  شش یانگور قرمز ط عصارهاز سوی دیگر،  

 LDLو  یالتهاب عواملکاهش سطح  ،یدیپیل لیبهبود پروفا

(lipoprotein density-Low )و  گرددمیشده  دیاکس

. (19)دهد یرا کاهش م یعروق -یقلب یهایماریب سکیر

 شیافزااز  یریشگیر پب یریچشمگ ریثأت انگوربراین، عالوه

که با هدف  یادر مطالعهدر این راستا، خون دارد.  فشار

و گشاد شدن  خونفشار  کاهشاثر آب انگور بر  نییتع

 250 مصرف که گردیدگزارش انجام شد،  الیعروق اندوتل

تواند منجر یم وعده غذایی ظهرآب انگور همراه با  تریلیلیم

 .(20) شودفشار خون باال  بابه کاهش فشار خون در افراد 

 داده کشت هایسلول در مورد آزمایشگاهی مطالعات

 عصاره انگور، عصاره که اندهداد نشان عروق اندوتلیال شده

 میآنز فعالیت ،انگور در موجود هایفنولیپل و انگور هسته

Endothelial :eNOS ) یدااکس نیتریک سازنده اندوتلیالی

Synthase Oxide Nitric )شیافزا باعث و داده افزایش را 

 . (21) شوندمی اکساید نیتریک تولید

 فالونوئیدهای که اندکرده مشخص شده انجام هایبررسی

 تولید ده،نمو مهار را هاپالکت تجمع ،انگور از شده مشتق

 از آزاد یهاکالیراد تولید و داده افزایش را اکساید نیتریک

 . (22) کندمی مهار را شده فعال هایتپالک
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 بر هالوفنیپل سایر همچون انگور در موجود رسوراترول

 مهم یمولکول اهداف و یمتابولیک مسیرهای از بسیاری

 زمینه در رسوراترول عمل مکانیسم .(23) است اثرگذار

 یالتهاب ضد ،یدانیاکسیآنت نقش دلیل به قلب از محافظت

 نیتریک و مشخص یمتابولیک مسیرهای بر تأثیر نیز و

 .(24) باشدیم اکساید

 فالونول، جمله از هاکالیتوکمیف از یاریبس یحاو انگور

 دیتول شیکه موجب افزا است نیدیانیو آنتوس نیکوئرست

از بروز  کهشود یدر مغز م نیو دوپام نینورآدرنال ن،یسروتون

از  یکیانگور براین، عالوهکنند. یم یریجلوگ یافسردگ

 دیتولاست که در  B6و  C یهانیتامیو از منابع سرشار

 یافسردگ بروز کاهش باعثو  بوده یضرور نیسروتون

  .(26،25) شوندیم

که  بتا دیلوئیآمدر انگور باعث کاهش  موجود رسوراترول

 صیو نقا شتهوجود دا مریدچار آلزا مارانیدر بافت مغز ب

، دهدیرا کاهش م یزوال عقل انندوابسته به سن م ینورون

 100که مصرف  اندمطالعات نشان داده .(27،28) شودمی

ره دانه انگور از عصا بدن وزن لوگرمیک هر یازا بهگرم یلیم

  .(29)کند می یریشگیپ یشگاهیآزمادر مدل  مریآلزا جادیا

مدت عصاره دانه انگور با کاهش سطح  یطوالن مصرف

 یعصب ستمیدر س ونیداسیدر معرض اکس یهایچرب

 تیفعال شیباعث افزا ریپ یشگاهیآزما یهاموش

بر بهبود شناخت  قیطر نیشده و از ا یدانیاکسیآنت

 . (30) گذاردتأثیر میها موش

 خاصیت برخورداری از دلیل به انگور دانه عصاره

 پروآنتوسیانیدین انندم فنولیکپلی ترکیبات و اکسیدانیآنتی

 DNA اکسیداتیو تخریب کاهش به قادر رسوراترول و

 تجمع از و شده قرمز یهاگلبول نیهمچن و مغز هایسلول

 دینمایم یری( جلوگنیی)عامل مهم تصلب شرا هاپالکت

 مختلفی هایبیماری به منجر DNA تخریب. (31)

 عصاره. (32) شودمی پارکینسون و آلزایمر جمله از 

 فعالیت کاهش به منجر انگور از آمده دست به پروآنتوسیانین

گردد. یم التهابی فاکتورهای هتولیدکنند دیسف یهاگلبول

 برای درمانی عامل یک عنوان به است ممکن پروآنتوسیانین

 . (33) گیردب قرار استفاده مورد وابسته هایبیماری و التهاب

 زین یکروبیم ضد خاصیت دارای که انگور فنولی ترکیبات

. (34) شوندمی یافت آن دانه و پوست در عمدتاً ،باشندمی

 مختلف هایباکتری علیه انگور یکروبیم ضد خاصیت

 استافیلوکوکوس سوبتلیس، باسیلوس سرئوس، باسیلوس)

 استرپتوکوکوس فکالیس، استرپتوکوکوس اورئوس،

. است شده اثبات (کلی اشرشیا و سالمونال شیگال، سرموریس،

 در ،باشندمی فالونوئیدی ترکیبات از ایدسته که هافالونول

 از غنی انگور دانه. شوندمی یافت وفور به انگور پوست

 مختلف، هایینچکاتاپی مانند مونومری فنولی ترکیبات

 دایمریک و تترامریک مریک،تری هایپروسیانیدین و گاالت

 ضد و میکروبی ضد عوامل عنوان به ترکیبات این. است

 جلوگیری LDL اکسیداسیون از و روندمی کار به یسرطان

 .(35) کنندمی

 عمل مکانیسم و بوده اکسیدانآنتی از سرشار انگور

 هایبیماری ها،سرطان انواع بهبود با این میوه ارتباط ،هاآن

 ؛است رسانده اثبات به را پارکینسون و آسم عروقی، -قلبی

 اههمر مفید ترکیبات از ایمجموعه تواندمی انگور بنابراین،

 .باشد انسان سالمتی بر مثبت اثرات با

 

  (Pomegranate) (رمان) انار

 یبا نام علم Punicaceaeاز خانواده  انار: یمعرف

granatum Punica مزاج سرد و خشک  بوده و دارای

 .(2)شکل  باشدمی

 عنوان با دیبار در قرآن مج سه انار: یقرآن یبررس

سوره  68 هیآ سوره انعام و 141و  99 اتیآ) "رمان"

 است.  آمده( رحمن

 در مورد  یمتعدد اتیرواو  ثیاحاد: ییارو یبررس
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 انار: 2شکل 

 

در  که است شده وارد)ع( نیاز ائمه معصوم اناراستفاده از 

 :(36) کرد اشاره زیر موارد به توانیماین ارتباط 

 وجود بهشتى اىدانه انارى هر در")ص(: اکرم پیغمبر

 هاهدان آن که بردارید فروریخت انار از هایىدانه چون .دارد

 نىنورا را او روز 40 تا آنکه مگر نشود مسلمانى معده وارد

 ."بدارد

( آن درونهاى )پرده آن پیه با را انار")ع(: امام علی

 ."کندمی پاک را معده که خوریدب

 دلش بخورد، ناشتا انارى جمعه که هر")ع(: امام سجاد

 و گردد دور او از شیطان وسوسه و باشد پاک روز 40 تا

 سهرک و نکند گناه ،باشد دور او از شیطان وسوسه سهرک

 ."رود بهشت به نکند گناه

 نزبا دترزو که بدهید انار کودکانتانه ب")ع(: امام علی

 ."کنند باز

 جز ،نشوند در درونى در هرگز چیز دو")ع(: امام سجاد

 ؛سازند بهش جز ،نشوند درونى در چیز دو و کنند تباهش

 آب و است انار ،سازند به را آدمیزاده درون که دو آن

 گوشت و است پنیر ؛کنند تباهش که دو آن اما و گرمنیم

 ."خشکیده

ورد انار به در طب سنتی در م :سنتی یپزشک یبررس

ساز، مقوی فوایدی از جمله موارد زیر اشاره شده است: خون

کننده خون، کننده عضالنی، تصفیهقوای جنسی، مدر، شل

کننده پوست، مقوی کبد، ضد سرفه، ضد خارش، شاداب

 .(37)مقوی معده و ریه 

 دیمف باتیترک نیشتریب :کيکالس یپزشک یبررس

 دیاس ک،یاالژ دیاس عبارت هستند از: یدرمان نظر از انار

 و هانیانیآنتوس ها،نیدیانیآنتوس دها،یفالونوئ ک،یپون

 تیخاص یدارا اناربراین، عالوه. (38)یاستروژن یهافالون

 هاوهیم ریسا به نسبت و بوده ییایباکتر ضد و یالتهاب ضد

 تواندیم که است برخوردار یشتریب یفنولیپل باتیترک از

 باتیترک نیا. کند فایا انسان سالمت دررا  یدیمف نقش

 اثرات توانندیم یقو اریبس یهادانیاکسیآنتبه عنوان 

 به و نموده یخنث را آزاد یهالکایراد سمیت سلولی

 از یناش ریم و مرگ زانیم از توجهی قابل زانیم

 یهاسرطان و یمغز سکته ،یعروق -یقلب یهایماریب

 . (39) بکاهند مختلف

 آب انار اثر ضد اند کهنشان داده قاتیتحق امروزه

که سبب التهاب  ییهامیآنز شیو از افزا شتهدا یالتهاب

 محققان راًیاخ. (40)کند یم یریجلوگ ،شوندیها مغضروف

 وهیم عصاره که اندهداد نشان یشگاهیآزما مطالعه کی در

 برابر در هاغضروف التهاب از ی خودلتهابا ضد خواص با انار

 محافظت)فاکتور التهابی(  1 نینترلوکیا از یناش بیآس

 در یشتریب یهاکانیپروتئوگل ماندن یباق به منجر و نموده

 ،ریاخ مطالعات بر مبنای. (41،42) شودیم زانو مفصل

 موجود اکسیدان آزاد یهاکالیراد بر ریتأث با انار آب مصرف

 . (43) باشداثرگذار می مردان ینابارور بری من عیما در

 یکه مصرف انار در طول حاملگ داده شده استنشان 

 (دانیاکس )عواملآزاد  یهاکالیتواند از اثرات مخرب رادیم

کودک  شتریب ییبایکند و سبب ز یریجلوگ نیبر رشد جن

 ر کاهش فشارب یثیر چشمگیرأت ،. مصرف آب انار(44)شود 

 در انار آببا وجود اینکه . داردخون سیستولی و دیاستولی 

 و قلب ضربان بر یدارامعن اثر درصد 1-4 یهاغلظت

 موش در رسان قلب()شریان خون کرونر انیشر تونوس
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 قدرت انقباضی یریتأخ شیافزا موجب ندارد؛ اما ییصحرا

 هایمکانیسم با انار در موجود ترکیبات. گرددیم لبق

 پایین ،یالتهاب ضد اکسیدانی،آنتی اثرات جمله از مختلفی

 خون فشار و قند آوردن نییپا ،(45) خون LDL نآورد

در . شودمی عروق و قلب عملکرد بهبود باعث (46)

 آب لیترمیلی 50 مصرف که پژوهشی نشان داده شده است

 هفته دو مدت به باال خون فشار به مبتال افراد توسط انار

 فعالیت و سیستولی خون فشار دارامعن کاهش به منجر

 1کننده آنژیوتانسین )آنزیم تبدیم آنژیوتانسین مبدل آنزیم

از آنجایی که  .(47) گرددمی (2انسین به آنژیوت

و نیتریک اکساید  شدن فعال غیر سبب LDLاکسیداسیون 

 بیماران در انار آب مصرف ،(48)شود میفشار خون افزایش 

 سال یک مدت به گردن کاروتید شریان تنگی به مبتال

 گردد.می LDLاکسیداسیون  درصدی 90کاهش موجب

 درصد 130 ،پالسما اکسیدانیآنتی کل ظرفیت همچنین

پیدا  شیزااف زین نیتریک اکساید زانیم و یافته افزایش

 کاهشدرصد  21 سیستولی خون فشار کند. در مقابل،می

 . (49) یابدمی

 

  (Date) خرما )رطب(

  یبا نام علم Palmaceaeاز خانواده  خرما: یمعرف

Phoenix dactylfera باشدمزاج گرم و تر می بوده و دارای 

 .(3)شکل 

 

 
 خرما: 3شکل 

 عناوین با دیبار در قرآن مج 24 خرما: یقرآن یبررس

 سوره نساء، 77و  49سوره بقره، آیات  266)آیه  رطب/نخل

 4سوره اعراف، آیه  124سوره انعام، آیه  141و  99آیات 

سوره  91و  71سوره نحل، آیات  67و  11سوره رعد، آیات 

ه سوره مریم، آی 25تا  23سوره کهف، آیات  32اسراء، آیه 

سوره شعرا،  148سوره مؤمنون، آیه  19سوره طه، آیه  71

سوره ق،  10سوره یس، آیه  34سوره فاطر، آیه  13آیه 

 آمده سوره عبس( 29سوره رحمن و آیه  68و  11آیات 

وان رزق که خداوند از آن به عن باشدمی یاوهیو تنها م است

  .برشمرده استانسان  یاصل یغذاها ءبرده و آن را جز نام

در مورد  یمتعدد اتیرواو  ثیاحاد: ییروا یبررس

در  که است شده وارد)ع( نیاز ائمه معصوم خرمااستفاده از 

 :(50) کرد اشاره زیر موارد به توانیماین راستا 

اهلش  ،اى که خرما نداردنهخا")ص(: پیغمبر اکرم

  ."گرسنه باشند

 یخود خرما یهادر وقت نفاس به زن")ع(: امام صادق

 ."شوند بایکه فرزندانتان ز دیبخوران یبرن

 یارمیخرما درمان سم است و در آن ب")ع(: امام صادق

وجود ندارد و هرکس موقع خواب هفت عدد خرما  یو ضرر

 ."ندشویشکمش کشته م یهاکرم ،بخورد

و  یکه خستگ یبرن یبر شما باد خرما")ع(: امام علی

از  ،دینمایشکم را رفع م یصدا ،بردیم نیرنج را از ب

 ."دهدمی گرداند و هفتاد مرض را شفایم ریس یگرسنگ

رم را کزیرا  ؛خرما را ناشتا بخورید")ص(: پیغمبر اکرم

 ."کشدمی

در طب سنتی در مورد خرما  :سنتی یپزشک یبررس

ساز به فوایدی از جمله موارد زیر اشاره شده است: خون

کننده دردهای عضالنی، بودن، مقوی قوای جنسی، رفع

 مقوی کلیه، ضد التهاب، ضد انگل و ضد سم.

نظر متخصصان  طبق :کيکالس یپزشک یبررس 

، ی، چربدراتیاز کربوه ییدرصد باال یخرما حاو ه،یتغذ
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است  ییغذا یبرهایز فا ییو درصد باال نیتامی، ونیپروتئ

 معدنی از نظر امالح وهیم نیدارد. ا ازیها نکه بدن به آن

. خرما (51) دارد یماده معدن 15و حداقل  بوده یغن اریبس

 یسازخون ستمیس)درگیر در آهن  دارای عناصری از جمله

و  یعضالن -یعصب ستمیدر س)درگیر  می، کلس(بدن

 یروینو افزاینده بدن  یانرژ)مقوی  میزیمن ،ی(اسکلت

و  یمغز یهاسلول تیفعال )مؤثر درو فسفر  آن( یعموم

 یدارو کیرا به  ( بوده که این میوهو حافظه یفکر یقوا

 .(52) ساخته است تبدیلرزشمند ا اریبس

 خود، یدانیاکسیآنت اتیمحتو دلیل به خرما عصاره

 یهابیآس برابر در یکبد حفاظت مناسب اثر یدارا

 یطیشرا در و بوده آزاد یهاکالیراد از یناش ویداتیاکس

 با کبد شدن مواجه بدن، در آزاد یهاکالیراد شیافزا مانند

 در و ییایمیش و ییدارو مواد ،الکل ت،یهپات یهاروسیو

 تیتقو ای درمان یبرا تواندیم یکبد مختلف یهایناراحت

 .(53)باشد  دیمف اریبس کبد

روده  یهاهمزمان با بروز انگلمعموالً پالگر  یماریب

 نیتواند سبب از بیم نیاسینویتامین درمان پالگر با است. 

از  یکه خرما منبع سرشار ییها شود. از آنجاانگل نیرفتن ا

تواند نقش یم ،است نیاسیاز جمله ن Bگروه  هاینیتامیو

 .(54) روده داشته باشد یهادر درمان انگلی مؤثر

 در را رحم یهاچهیماه که است یباتیترک یحاو خرما

شل شدن  به و کرده تیتقو یباردار دوران یهاماه نیآخر

 آن از پس یزیخونر کاهش و مانیزا هنگام در رحم گردن

 ن،یسروتونهورمون  م،یکلس یدارا خرما. دینمایم کمک

 که است دازیپروکسزدای سم میآنز و کینولئیل دیاس ن،یتان

 نوین، علم. دندار یزیخونر کنترل در یادیز تیاهم

 در )مؤثر در روند زایمان( را نیتوسیاکس با مشابه یهورمون

 کردن آماده و رحم یدگیکش به که است کرده کشف خرما

 یحاملگ از قبل حالت به رحم برگرداندن و مانیزا یبرا آن

 کاهش باعث و نموده کمک مانیزا از پس دوره در

 . (55) گرددیم مانیاز از بعد یزیخونر

استفاده از  ،صرف خرماکه ماند دادهنشان  مطالعات

و  دادهرا کاهش  مانیاز زا پس نیو پروست نیتوسیاکس

. (56) شودیم مانیزا کیتحر مرحله زمان کاهش باعث

 یحاو خرما که انددهیرس جهینت نیا به پژوهشگران امروزه

 مانیزا از پس یافسردگ نیتسک باعث که است یمواد

 رشد یبرا که سازدیم یمواد از یغن را مادر ریش و شودیم

 هایماریب به نسبت نوزاد مقاومت و بوده یضرور رخواریش

اثر به بررسی  که یطالعاتم جینتا .(57)دهد افزایش می را

 که دندهینشان ماند، پرداختهدرد نوزادان  نیخرما بر تسک

از  یدرد ناش نیداشتن ساکاروز در تسک دلیلخرما به 

و سوزن زدن  یچشم یهایبررس ،یدیور یریونگختنه، خ

 .پاشنه پا در نوزادان مؤثر است
 

 (Fig)تين( ) ريانج

 Ficus یبا نام علم Moraceaeاز خانواده  انجیر: یمعرف

carica  (4)شکل  باشدمزاج گرم و تر می بوده و دارای. 

 هیدر آ دیمجدر قرآن  بار کی: خداوند یقرآن یبررس

به آن قسم خورده و اشاره کرده  رینجبه ا نیاول سوره ت

 یگذارنام "ریانج" نام به سوره آن لیدل نیهم به ؛است

 . است شده

در مورد  یمتعدد اتیرواو  ثیاحاد: ییروا یبررس

در  که است شده وارد)ع( نیاز ائمه معصوم انجیراستفاده از 

 :(58) کرد اشاره زیر موارد به توانیماین راستا 

 چراکه ؛دیبخور خشک و تازه ریانج"(: ص)اکرم پیغمبر

 

 
 انجیر :4شکل 
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و  کندیم کنشهیر را ریبواس د،یافزایم زشیآم قدرت بر

 ."برای نقرس و سردی مزاج سودمند است

 برد،یم نیب از را دهان بد یبو ریانج"(: ع)رضا امام

 طرفبر را درد و اندیرویم را مو سازد،یم محکم را استخوان

 ."ستین دارو به اجیاحت گرید ،ریانج بودن با و کندیم

 و کندیم نرم را انسدادها ریانج خوردن"(: ع)یعل امام

 فراوان آن از روز در. است سودمند قولنج بادهای برای

 ."اما فراوان نه دیبخور هم شب در را آن و دیبخور

ن را آ ،برای قولنج سودمند استانجیر ")ع(: امام رضا

 ."دیوربخ

 بهشت اهانیبه گ زیچ نیهمانندتر ریانج")ع(: امام رضا

 ."است

 انجیردر مورد  یطب سنت در: یسنت یپزشک یبررس

بخش آراماشاره شده است:  ریاز جمله موارد ز یدیبه فوا

 ی،قارچ یهاعفونت رینظ ییهایماریبکننده درمان ،بودن

های ه زگیلکنندصرع و سرفه، ملین، افزاینده حافظه، درمان

 کننده گلودرد و التهابات.پوستی، مدر، درمان

از  یمنبع غن ریانج :کيکالس یپزشک یبررس

 میکلس م،یزیمن م،یپتاس)ی معدن امالح ،(C،B،A) هانیتامیو

 رخیب و بریف ،کیارگان یدهایاس ها،دراتیکربوه ،(فسفر و

 و تازه ریانج. (59)است  یفنول باتیچرب و ترک یدهایاز اس

 همچنینو  (60) هافنولیپل و بریف از یغن منبع ،خشک

 باشدمیها نیدیانیپروآنتوس رینظ یفنول باتیسرشار از ترک

ها، فالون :شامل ریدر انج یاصل یهافنولیپل. (61)

 دی(، اسنیدیانی)س نیانیها، آنتوسفالونون ن،یکاتش

 .(62)است  کینجیریس دیو اس کیگال دیاس ک،یکلروژن

شده از  استخراج یهاترپن یضد سرطانبیشتر  ریتأث

به اثبات  یسرطان یسلول یهادر رده کوسیف گرید یهاگونه

 .(63)است  دهیرس

عامل  کیعنوان  به توانیم ریانج درخت یهابرگاز 

  تیفعال ؛ از این روکرد ادی یعیطب یکروبیضد م

 باکتری هیعل ریانج یهابرگ عصاره یکروبیضد م

 نیلیسیمت بیوتیکآنتی رئوس مقاوم بهاو لوکوکوسیاستاف

 نیکه ا استاز آن  یحاک جیو نتاه قرار گرفت یمورد بررس

 تیخاص ،هاکیوتیبیآنت ریا ساب بیعصاره در ترک

که با  یگریدپژوهش . در (64)دارد  یتریقو یکشکروبیم

ضد  تیانجام شد، فعال ریبرگ انج یاستفاده از عصاره متانول

سرئوس،  لوسیباس) هایباکترسایر  هیآن عل یقو یکروبیم

 لوسیباس ه،یمونوپن الیکلبس نوزا،یآئروژ لوکوکوسیاستاف

 دیبه اثبات رس (سیدرمیاپ لوکوکوسیو استاف سیلیسابت

 واناتیح در مورد هایحاصل از بررس جی. نتا(65)

 یاتانول یکه عصاره حاکی از آن هستند یشگاهیآزما

 ؛دارد بدن یمنیبر پاسخ ا یکیتحر ریتأث ،ریانج یهابرگ

با  ییهایماریدر ب یمصارف درمان در جهت توانیم نیبنابرا

 یآب عصارهتأثیر  ی. بررس(66) گرفتبهره از آن  یمنیمنشأ ا

مشخص کرد که  های دیابتیموشبر  ریبرگ درخت انج

HDL (density -Highکلسترول تام، نسبت کلسترول به 

lipoprotein )ی )افزایش قند خون(سمیپرگلیها نیو همچن 

. (67) ابدییعصاره کاهش م ریتحت تأث حیوانات نیادر 

 تیفعال یدارا ریدرخت انج یهاشده از برگ استخراج نیتان

وس و ئراو لوکوکوسیاستاف)پاتوژن  یهایباکتر هیعل یدرمان

آغازگر  تواندیامر م نیکه ا است (سیلیرابیپروتئوس م

جهت  هاکیوتیبیآنت یجاه ب یاهیگ باتیترک ینیگزیجا

 .(68)باشد  ییایباکتر یهایماریدرمان ب

 از ییباال زانیم یدارا ریانج رهیشاز سوی دیگر، 

 از یارزشمند منبع تواندیم که است یفنولیپل باتیترک

 رهیش یسرطان ضد تیفعال یبررس. باشد هادانیاکسیآنت

ثابت کرده است که  یانسان یسرطان یهاسلول هیعلانجیر 

 آپوپتوز و توقف چرخه یالقا ،DNAبا مهار سنتز  رهیش نیا

بر  یقو سمیت سلولی ریتأث ی،سرطان یهادر سلول یلسلو

 یهاآن بر سلول ریتأث کهی حال در ؛داردسرطانی  یهاسلول

)التکس(  ریدرخت انج رهی. ش(69)کم است  اریبس ،نرمال
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، (70) رودیکار مه ب لیدرمان زگ یبرا یصورت سنت که به

هرپس ) روسیو ضد رینظ گرید یخواص درمان یدارا

ضد  ،(71) ((virus Herpes simplex :HSV)-1 مپلکسیس

 ویداتیضد استرس اکس و (73)ضد سرطان  ،(72) انگل

های سمیت سلولی در برابر سلول تیفعال بوده و (74)

 ریشده از درخت انج . التکس استخراج(75) دارد سرطانی

است  HeLa یبر رده سلولسمیت سلولی  تیخاص یدارا

بر سرطان  ریالتکس درخت انجدر مطالعاتی تأثیر . (76)

 که نشان داده شده است ه وقرار گرفت یمعده مورد بررس

 تیحساس سالم، یهاسلولنسبت به  یسرطان یهاسلول

 التکس و دهندمی نشان التکس برابر در خود از ی راشتریب

 سمیتی اثر بدون معده یسرطان یهاسلول ریتکث مهار سبب

 ریانج درخت رهیش نیهمچن. شودمی سالم یهاسلول بر

 ریتکث است قادر و بوده سلولی ریتکث ضد تیخاص یدارا

 بر تیسم اثر داشتن بدون را هیر سرطان یهاسلول

 . (77) دهد کاهشسالم  یهاسلول

 برتب کننده،یعفون ضد خواص یدارا ریانج درخت ساقه

 یهایماریدرمان ب برایآن  ساقه عصارهاز و  بوده کرم ضد و

 .  (78) شودیاستفاده م ابتیمختلف، زخم و د یپوست

 یاثرات حفاظت ی،انسان کیولوژیدمیاپ مطالعات

 گوارش لوله یهاسرطان را در ریموجود در انج نیانیآنتوس

ها نیانیآنتوس ییزاضد سرطان تی. فعال(79)اند کرده ثابت

 یدانیاکسیآنت تیو خاص یداشتن ساختار فنول لیبه دل

 میمستق یسازعالوه بر پاک این ترکیبات .باشدمی هاآن

نیز اثرگذار  IIفاز  یهامیآنز تی، بر فعالآزاد یهاکالیراد

خانواده  یهامیآنز، Iدر فاز  یکل طور . بهباشندمی

را  باتیترک ،هستند ییزداتیمسئول سم، P450 توکرومیس

 کنندیم لیواکنشگر تبد یهاه و به مولکولنمود زهیمتابول

 نیا ،سپس .ندهست تریسم هیاول یهاکه از مولکول

 لیمحلول در آب تبد باتیبه ترک IIدر فاز  یسم باتیترک

. (80)شوند  دفعادرار و مدفوع  قیتا بتوانند از طر شوندیم

 دان،یاکسیآنت) سمیسه مکان باها نیانیآنتوس ی،کل طور به

 یریشگیپ در ی(تومور یهاو آپوپتوز سلول ییزاسرطانضد 

 .(81) کنندیم کمکاز سرطان 

 میمستق یسازتوسط پاک دانیاکسیآنت تیفعال

 یهاکالیجذب راد ییتوانا شیافزا ژن،یفعال اکس یهاگونه

کاهش  ،زداتیسم یهامیآنز انیب کیتحر ،هادر سلول آزاد

 ونیداسیکاهش پراکس ،DNAدر  یاضاف باتیترک لیتشک

  یطیمح سموم توسط جهش جادیا مهار ،هاچربی

MAPK: ) امیپ انتقال یرهایمس لیتعد ،زاسرطان و

ctivated protein kinasesa-Mitogen) ریتکث کاهش و 

 .شودیم انجام (82)ی سلول

درصد  50 یحاو ریانج اند کهداده نشان مطالعات امروزه

 مواد درصد 5/5 ،ینیپروتئ مواد درصد 5 تا 4 ،یقند مواد

. (83) است آب سایر آن وبوده  یچرب مواددرصد  2 و ازته

 ؛را دارد یمواد معدن زانیم نیباالتر ریها، انجوهیم میاندر 

 وهیم نی. اباشدمی میاز کلسترول و سد یکه عار یدر حال

ر بکه اثر آن  یابه گونه ؛استقوی  یدانیاکسیآنت اثر یدارا

 ییاشتهایب ه،یتغذسوء ت،ی)کول گوارشی یهایماریدرمان ب

ها(، شکالت برونش)گلودرد، سرفه و م یو اسهال(، تنفس

 .(2)شده است  تأییدکبد و طحال  ،یعروق -ی، قلبیالتهاب

 ؛است یشتریب بریف یحاو هاوهیم گرید به نسبت ریانج

 بریفگرم  2 یحاو خشک ریانج عدد کی که یطور به

 روزانه شده هیتوص زانیم ازدرصد  11 باًیتقر که باشدمی

 که است لیدل نیا به برهایف تی. اهمکندیم نیتأم را بریف

 که هستند یسم مواد به اتصال ییتوانا یدارا هاآن شتریب

 روده وارهید با هاآن واکنش و تماس ،برخورد کاهش سبب

 فایا را مهم یمحافظت نقش کی ،قیطر نیا از و شودیم

 به مربوط یهاسرطان در یاژهیو تیاهم که کنندیم

حرکات  کیسبب تحر بریف. (84) دارد گوارش ستمیس

از روده را  ییو عبور مواد غذا شودیشکل روده م یدود

روده  داخل یهایتوسط باکتر برهایف. (85) کندیم لیتسه
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 انندکوتاه م رهیچرب زنج یدهایو اس شوندیم ریتخم

 یراتیتأث نیتراز مهم یکی. (86) کنندیم دیتول را راتیبوت

 ریمس شرفتیاست که سبب پ نیبر بدن دارد ا راتیکه بوت

 β-TGF (Transforming growth ی به نام مسیرامیانتقال پ

factor beta )یهامهارکننده تواندیم ریمس نیا. شودیم 

را فعال های سرطانی سلول زیتما یهامهارکننده ای یریتکث

مراحل مختلف  ی،زیتما مهارکننده یهانیپروتئ. (87) کند

تغییر و  زاییرگآپوپتوز،  ز،یتما ،یرشد سلول انندم یسلول

 راتیتأث از گرید یکی. (88) دنکنیم میرا تنظ شکل سلول

مهارکننده  کیعنوان  است که به نیا راتیبوت یمحافظت

 یهاژن انیب)مهارکننده  الزیداست ستونیه یقدرتمند برا

 های سرطانی(سلول و آپوپتوز زیمسئول توقف رشد، تما

 ریتأث ،رهایمس نیبا استفاده از ا برهایف. (89)کند یم عمل

به  یگوارش یهاو سرطان بوستیاز  یریشگیدر پ یمهم

 د. نسرطان کولون دارویژه 

 فشار ،یقلب یهایماریب یبرا موجود در انجیر میپتاس

 اریبس یزوفرنیو اسک یاستخوان، افسردگ یخون باال، پوک

کم  میسباال و پتا میسد یحاو ییغذا یهامیاست. رژ دیمف

 pH رایز ی گردند؛تومور یهاسبب رشد سلول توانندیم

 دهندیم رییرا تغ یانسان یهانرمال و تعادل آب در سلول

عملکرد  کنندهمیتنظ موجود در انجیر، میکلس .(90،91)

ها سلول زیدر رشد و تماسزایی نقش بهو بوده ها نورون

 در معده و روده به ویژه) یگوارش. در طول لوله دارد

 یاریوجود دارد. در بس میحساس به کلس رندهیگ ،کوچک(

 رییسبب تغ یخارج سلول 2Ca+در غلظت  رییتغ ،هاولاز سل

در  .شودیم زیتما انیبه سمت پا ریرفتار سلول از تکث

آپوپتوز و عوامل ، زیتما ،ریمربوط به تکث ماتیسرطان تنظ

 بیاحتماالً تخر نیبنابرا خورد؛میهم  ردر رشد ب لیدخ

تومور نقش  شرفتیدر پ میحساس به کلس رندهیعملکرد گ

 یهاسرطان از یریشگیپ در می. استفاده از کلس(92) دارد

مؤثر بوده و  اریبس (93) کولون انندم گوارش لوله به مربوط

 ییهاسبب کاهش ابتال به سرطان میاز کلس شتریب استفاده

  .(94) شودیو تخمدان م پستان ،پروستات ه،یر رینظ

مهم در  یهامیجمله آنز از دازیکوزوآلفا گل میآنز

ها و نیکوپروتئیپردازش گل رینظ یکیمتابول یرهایمس

است در روده  هادراتیهضم کربوه نیو همچن دهایپیکولیگل

از  نیبنابرا ؛دشویز مگلوک یسبب آزادساز که

 یهایماریب یبرا یعنوان عوامل درمان آن به یهامهارکننده

پژوهشی . در شودیاستفاده م ابتیدبه ویژه  یکیمتابول

 نیا یهامهارکننده یدارا ریمشخص شده است که انج

 به آن شده استخراج عصاره لیدل نیبه هم باشد؛می میآنز

. ردیگیستفاده قرار ممورد ا ابتیعنوان عامل ضد د

 لیپتانس یدارا دازیکوزوگل یهامهارکننده براین،عالوه

ها و سرطان دز،یا رینظ ییهایماریدرمان ب یبرا یدرمان

 .(95) باشدمی یزوزومیل رهیذخ یهایماریب

)گروهی از ترکیبات آلی  نیفورانوکومار کی یدارا ریانج

 نیا سمیت سلولی ریاست. تأث پسورالن نامه ب گیاهی(

قرار  یمورد بررس سرطانی یهادر کشت سلول بیترک

که پسورالن قادر به سرکوب  ه استو مشخص شد هگرفت

. کاهش وزن باشدمی یسلول یغشا بیآس و DNAسنتز 

نشان  ،شدند ماریت بیترک نیبا ا حامل تومور که یهاموش

در درمان  یعامل مؤثر تواندیم بیترک نیکه ا دهدیم

 .(96)باشد  سرطان

 جادیکه در ارتباط با مراحل آخر ا آزاد یاهکالیراد

به ویژه فنول یپل باتیهدف ترک باشند،یالتهاب و درد م

 نیو هم رندیگیقرار م ریانج موجود در عصاره یهادیفالونوئ

ضد درد  ،یدانیاکسیآنت تیفعال ریکه انج شودیم باعثامر 

سطح  رییتغ .(97)از خود نشان دهد  را التهاب و ضد

با  رینقش دارد و عصاره انج ابتیدر بروز د هادانیاکسیآنت

مؤثر  ابتیدر بهبود د هادانیاکسیکردن سطح آنت زهینرمال

 که عصارهت حاکی از آن هستند مطالعا جی. نتا(74)است 

داشته  یابتیدهای موشبر  یخوب اریبس ریتأث ،ریانج یمتانول
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عنوان درمان  عصاره را به نیا توانیم کهیی تا جا است؛

. (98)مورد استفاده قرار داد  یابتید بیماران یبرا مکمل

 ناشی از ریتأث نیکه ا نمایندپژوهشگران گمان می

 .(99)جذب گلوکز است  شیافزا یسازفراهم

 K+ATP یهاکانال یسازفعال قیاز طر ریانج وهیم

 باعث جهینت در ؛شودیم یسلول درون میسبب کاهش کلس

 نیا نیبنابرا؛ گرددیصاف م یهاچهیماه درط انبساد جایا

 اندازه از شیب تیمربوط به فعال یهایماریب یبرا وهیم

. باز شودیم هیو اسهال توص تیکول رینظ یگوارش ستمیس

 درون میکلس زانیو کاهش م یمیپتاس یهانالشدن کا

 که دارد هاو تجمع پالکت نیبر آدرنال یمهار ریتأث ی،سلول

در درمان  ریاستفاده از انج لیاز دال یکیامر احتماالً  نیا

توجه که قابل  نکته نی. ا(100) باشدمی یالتهاب یهایماریب

 یهم برا یعنی ؛از خواص متناقض است یامجموعه ریانج

 دهیبه اثبات رس باشدمی دیمف بوستی یاسهال و هم برا

است که  نیامر ا نیا لیاز دال یکیاحتماالً  .(101)است 

عوارض  یسازرا جهت متعادل یتناقضات نیچن ،عتیطب

 .  (100)قرار داده است  ادیدر موارد مصرف ز یجانب

بر تب ریتأث ،ریدرخت انج یهابرگ یاتانول عصاره

و  دارد های آزمایشگاهیموشبدن  یباال یبر دما یریچشمگ

 نوفنیبر مانند استاماستاندارد تب یبا اثر دارو ریتأث نیا یحت

شده از  استخراج یآب . عصاره(102) باشدمی سهیمقا قابل

 نیژیوف یهانامه ب نیدو پروتئ یکه دارا ریبرگ درخت انج

 باشدمی یضد قارچ تیخاص یدارااست، دو  نیژیوو ف کی

 رینظ ییهاقارچ هیعل ریانج عصاره یضد قارچ ریتأث .(103)

نئوفرمانس و  پتوکوکوسیکر کنز،یآلب دایمخمر، کاند

 . (104)است  دهیبه اثبات رس زین کروسپورومیم

درمان  یبرا یدر طب سنت ریانج رهیش نکهیبا توجه به ا

 ؛دارد یروسیمنشأ و یماریب نیو ا گشتهیاستفاده م لیزگ

داشته  ریتأث زین هاروسیو ریبر سا ممکن است نیبنابرا

با  ریکه انج در این راستا، در پژوهشی مشخص گردیدباشد. 

 یروسیو ضد تیفعال یدارا ،روسیو یمهار همانندساز

 .  (105) باشدمی

کاهش سطح  با ریبرگ درخت انج یمتانول عصاره

 برای این ارگان را یمهم یاثر محافظتهای کبدی، آنزیم

وجود  لیبه دل ریتأث نیا ،ادیز احتمال . بهکندیم جادیا

 براین،عالوه .است ریانج فراوان در عصاره یهادانیاکسیآنت

 ریثتأ جادیدر ا یمتانول در عصاره نیکومار باتیوجود ترک

 .(106) باشدمیمؤثر  ی،محافظ کبد

 یدارا ریتازه انج وهیکه م گردیدمشخص  یادر مطالعه

 برخورداری ازاست که به علت  C,Rبه نام  یماده اصل کی

و حافظه  یریادگیدر  ینقش مثبت ی،دانیاکسیخواص آنت

 نیکه از ب داده شدنشان  در پژوهشی نیهمچن. (107)دارد 

ر برا  ریتأث نیشتریب ریانج تون،یو ز ریخرما، انج وهیسه م

باعث  گرید وهیبا سه م سهیحافظه دارد و در مقا شیافزا

 .(51) شودیمحافظه  شتریب شیو افزا ریکاهش زمان تأخ

به ی عیطب یو قندها یداشتن مواد لعاب دلیلبه  ریانج

اطفال و سالمندان  یارزشمند برا اریبس نیلم کیعنوان 

از چهار  یکی ری. انج(108) ردیگیمورد استفاده قرار م

 نقرس و (109) انسداد روده ،بوستیدرمان  در مؤثر یدارو

 .(110)باشد می

 

 (Olive) تونیز

 یبا نام علم Oleaceaeاز خانواده  زیتون: یمعرف

 OIea europea  باشدمزاج گرم و خشک می بوده و دارای 

 .(5)شکل 
 

 

 زیتون :5شکل 
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)آیات  دیبار در قرآن مج شش زیتون: یقرآن یبررس

سوره  11سوره عبس، آیه  29سوره انعام، آیه  141و  99

 .است آمده سوره مؤمنون( 20ه سوره نور و آی 35نحل، آیه 

در مورد  یمتعدد اتیرواو  ثیاحاد: ییروا یبررس

 که است شده وارد)ع( نیاز ائمه معصوم زیتوناستفاده از 

 :کرد اشاره زیر موارد به توانیمدر این راستا 

ا و صفر رایز ؛دیبخور تونیروغن ز")ص(: پیغمبر اکرم

برد، یم نیاز بسازد، بلغم را یبدن را متعادل م یسودا

 کندینفس مکیو انسان را خوش اخالق و ن یاعصاب را قو

 ."دینمایغم و اندوه را برطرف م و

وشبو خاست. دهان را  یخوب یغذا تونیز")ع(: امام رضا

گرداند و یرنگ چهره را روشن م ،دیزدایبلغم را م ،کندیم

 ."نشاندیماعصاب را محکم ساخته، خشم و غضب را فرو

که  دیالو به بدن خود بم دیبخور تونیز")ع(: م صادقاما

 ."باشدیم یدرخت مبارک

به بدن  بخور و آن را تونیاز روغن ز")ص(: پیغمبر اکرم

 طانیبخورد، چهل روز از ش تونیخود بمال. هرکس روغن ز

 ."در امان خواهد بود

 خوراک ما و ،تونیسرکه و روغن ز")ع(: امام صادق

 ."است امبرانیپ

در طب سنتی در مورد زیتون  :سنتی یپزشک یبررس

کننده، به فوایدی از جمله موارد زیر اشاره شده است: نرم

های خشک، کننده سنگ صفرا، رفع سرفهصفرابر، دفع

بر، خونی، مقوی لثه، تبکش، ضد خارش، درمان کمکرم

 ضد نقرس، ضد جوش و مقوی قوای جنسی.

ظر متخصصان نبا  بقاطم :کيکالس یپزشک یبررس

 عیدر صنا ی،قو یدانیاکسیخواص آنت داشتنبا  تونیز ه،یتغذ

برخوردار است.  ییباال تیاز اهم یو بهداشت ییغذا ،ییدارو

 میمال یبخش و مسهلآرام ،یمغذ یاماده دارای تونیز وهیم

 .(108) بخشدیاست که زخم معده و دوازدهه را بهبود م

 کرونر عروق یهایماریب وعیش ر،یاخ مطالعات براساس

 تونیز روغن یباال مصرف که ترانهیمد یهاهزحو در قلبی

 امر نیا پژوهشگران. است نییپا یریچشمگ طور به دارند،

 نسبت روغن نیا در نشده اشباع یهایچرب وجود به را

کاهش  ،(HDL) خون خوب یچرب شیافزا باعث که اندداده

 (، کاهش کلسترول و کاهشLDL) خون بد یچرب

 یدانیاکسیآنت باتیو به علت داشتن ترک شده دیسریگلیتر

از  یریباعث جلوگ دهایها و فالونوئلوفنیپل رینظ یقو

 نییمانع تصلب شرا در نهایتآزاد و  یهاکالیراد لیتشک

که  داده شدنشان  ایدر این راستا، در مطالعه. دشویم

 باعث مغز یدهایپیاثر بر سطح ل قیاز طر تونیروغن ز

در  یو محافظت عصب یمغز یهاسکته کاهش حجم

 .(111) شودیم آزمایشگاهی یهاموش

به  تونیروغن ز مطالعات اخیر حاکی از آن هستند که

 اشباع، ریچرب غ یدهایو اس یفنل باتیوجود ترک لیدل

از سرطان دارد و اثر آن بر  یریشگیدر پ ینقش مهم

 شده گزارش مؤثر (113) و کولون (112)ی سرطان مر

 .است

نقش  تونیروغن ز اند کهنشان داده مطالعاتامروزه 

دارد. طبق نظر  یمختلف پوست یهایماریدر درمان ب مهمی

روغن از  نیموجود در ا یدانیاکسیمواد آنت ،پژوهشگران

 جادیو ا یپوست یهاآزاد در سلول یهاکالیراد جادیا

موجود در  کیاولئ دیه و اسنمود یریسرطان پوست جلوگ

 ی،ریپناشی از  یهاو چروک نیشود که چیم باعثآن 

داشتن  لیروغن به دل نیا نیظاهر شود. همچن رترید

 یزخم پا و (114) یپوست یهازخم میدر ترم E نیتامیو

 جینتادر این راستا، . (115،116) باشدمی مؤثر یابتید

با فعال کردن  تونیکه روغن ز دادندنشان  پژوهشی

درد  در ،درد ضد یرهایدر مس کنندهدخالت یهاستمیس

و  بودهمؤثر  ی آزمایشگاهیهاشده در موش جادیا یالتهاب

 از ؛(113)باشد یم اثرگذارر کاهش درد بروغن  نیا دنیمال

 حفظ و یشاداب باعث پوست یرو روغن نیا دنیمال رو نیا
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 بر یمبن ینبو یهاهیتوص با که گرددیم پوست سالمت

 .دارد مطابقت پوست بر تونیز روغن دنیمال

 یبه منظور جستجو یکه دانشمندان ژاپن یدر پژوهش

که باعث کاهش ) "ثوندزیمتالو"موسوم به  ینیپروتئ یاماده

رفتن عوارض  نیتنفس و از ب میقلب، تنظ تیکلسترول، تقو

ماده  نیتنها ا ،انجام دادند اهانیگ انیدر م (شودیم یریپ

 یمورد نظر را برا دهیفا ییبه تنها تونیز ای ریانج در

که  نداشت. این پژوهشگران گزارش نمودندانسان  یسالمت

را  زانیم نیها بهترمخلوط کنند. آن یکدیگرآن دو را با  دیبا

که با  افتندی تونیو هفت ز ریانج کی، ریتأث نیبهتر یبرا

بار از  شش و ریار از انجب کیکه در آن  دیمجقرآن بیانات 

 . در این ارتباط،(117)دارد  یهمخواناست،  شده ادی تونیز

برگ  صارهعکه مصرف  حاکی از آن بود یامطالعه جینتا

خون و کلسترول خون در مردان  کاهش فشار باعثزیتون 

 ضد یدارو) بوپروفنیا مانند تونیز روغن. (118) شودیم

 اگرچه. کند مهار را التهاب تواندیم ی(دیاستروئ ریغ التهاب

 یهامیآنز دو هر اما ؛ستین مشابه دو نیا ساختمان

 نیپروستاگالند سنتز ریمس در را ژنازیکلواکسیس

 .  (119) کنندیم مهار زا()فاکتورهای التهاب
 

 بحث

 درصد 70تا  60و بوده فنولیپل باتیترک از سرشار انگور

 انگور هسته .است موجود آن هسته در انگور فنولیپلاز 

 باتیترک. باشدی میتوجه قابل یدانیاکسینتآ خواص دارای

 سه. هستند دهایفالونوئ عمدتاً انگور دانه در موجود یفنول

و  A ،B هایفرونینیو هاینام به دانیاکسیآنت دیجد فالون

C (120) است شده جدا انگور هسته از . 

 دارای انگور هسته که اندداده نشان ریاخ مطالعات

 مفاصل، درد ضد التهاب، ضد اثرات که است نیدیانیپروس

 ،(123) باکتری ضد ،(122) وژنزیآنژ ضد ،(121) آلرژی ضد

 تومور ضد ،(125) آپوپتوزای الق ،(124) یسلول ریتکث مهار

 و یقلب هایمارییب از رییجلوگ و (127) ابتید ضد ،(126)

 نیدیانیپروآنتوس کهاند هداد نشان مطالعات گرید .دارد رییپ

 و یینایب و کرده محافظت آفتاب برابر در بدن از انگور هسته

 .(120) بخشدیم بهبود را خون گردش

 یهاسمیمکان قیطر از انار دانه روغن و دانه آب، وه،یم

 ی،ولسل کلیس در اختالل)سلولی  ریتکث ضد ،یدانیاکسیآنت

 یهاسلول ریتکث از یالتهاب ضد و (زاییو رگ آپوپتوز

 پروستات، یهاسرطان بهبود در و نموده یریجلوگ یسرطان

 شده گزارش مؤثر خون و دهان بزرگ، روده پوست، پستان،

 هرپس) یروسیو ضد آثار انار براین،عالوه. (128) است

 سالمونال) یاییباکتر ضد و (آنفلونزا روسیو و هاروسیو

و عصاره  (2) است داده نشان خود ازرا  ا(کلر ویبریو و یفیت

 یکیوتیبیآنتبه عنوان کاهنده مقاومت  اناردانه 

 کوباکتریهل یکنشهیدر ر( نیسیترومایو کالر دازولیمترون)

 نیا از ؛مؤثر گزارش شده است ی )عامل زخم معده(لوریپ

 اریبس زین گوارش و یمنیا ستمیس یبرا وهیم نیا مصرف رو

 .باشدمی دیمف

 در C نیتامیو روزانه ازین از درصد 16 حدود انار آب

 و کندیم فراهم تریلیلیم 100 هر یازا به را بزرگساالن

 و میپتاس ،(کیپانتوتن دیاس) B5 نیتامیو از یخوب منبع

 دهایفالونوئ و هانیتانیاالگ مانند یعیطب یهالوفن

 .(129) باشدمی

در مورد اثرات  مختلفی یعلمهای و بررسیمقاالت 

  یدارا وهیم نیشده است. ا انجامگوناگون خرما 

که با مهار  باشدمی دهایفالونوئ رینظ ییهاندایاکسیآنت

 ی راقو یضد سرطان و یاثرات حفاظت ،مخرب یهاکالیراد

 اکسیدانییو آنت یاییباکتر ضد تیو خاص دادهاز خود نشان 

 براین، خرما دارایعالوه. (51،130) است ثابت شدهآن 

 اسهال ضد و معده زخم در یالتهاب ضد ،یتومور ضد اثرات

 .(131) باشدمی

 زانیم نیباالتر یارااست که د ییهاوهیجمله م از ریانج
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از  یو پوست آن منبع مهم (132،133)بوده  دانیاکسیآنت

 باتیباشد. با توجه به وجود ترکیفنول میو پل نیانیآنتوس

 یخواص مغذ تواندیم آنرنگ  ر،یپوست انجفعال در 

 اهیگ نیا در موردشده  انجام قاتیباشد. تحق داشته متفاوت

 به ویژه یفنول باتیترک نیشتریکه ب اندمشخص کرده

اند. شدهجمع  ریانج پوست در دهایفالونوئ و نیانیآنتوس

 برابر دو ،بنفش و اهیس یرهایانج یدانیاکسیآنت تیخاص

 زانیم بیترت نیهم به و است آن ردز و سبز انواع

 5/2 آن یفنول باتیترک زانیم و برابر 15 آن نیانیآنتوس

 . (134) باشدمی برابر

یک استفاده از  با Villetteپرفسور در این راستا، 

را مطرح  ییهرم غذا کیدستورالعمل  ی،نیبال ییکارآزما

به شکل داند و یها را بد نمیچرب تمامهرم  نینمود که در ا

روغن  ژهیبه و یاهیگ یهامصرف روغنقابل توجهی بر 

 باتیترک یروغن حاو نی. ا(135) کندتأکید می تونیز

در  مؤثری نقش باتیترک نیاست که حضور ا یلوفنیپل

التهابات  ،یعروق -یقلب یهایماریدرمان انواع سرطان، ب

 .دارد یگوارش یهایماریب ی وسمیرومات

 

 یريگجهينت

انگور، یی همچون هاوهیبر م مروری که مطالعه ایندر 

مختلف  مواد وجود نظر از تونیو ز ریا، انجانار، خرم

و  نیتان د،یآلکالوئ د،یاز جمله فالونوئ یدانیاکسیآنت

شده  ذکر هایوهیم دادند کهنشان  جینتا ،باشدمی نیساپون

هستند  دیفالونوئ اثربخش اریبسماده  یحاو دیمجدر قرآن 

 و داشتهانسان  یسالمت یبرا یو حفاظت دیمف آثارو 

 یمتعدد یهایماریمکمل در ب درمان ه عنوانب توانندیم

طور که در قرآن و روایات . همانرندیگبمورد استفاده قرار 

های مذکور دارای خواص نیز آمده است، استفاده از میوه

 باشد.درمانی بوده و پزشکی کالسیک نیز مؤید این مهم می
 

 حمایت مالی

 انجام شده مالی حمایت گونههیچ بدون حاضر پژوهش

 .است
 

 مالحظات اخالقی

صورت  اخالقی موازین تمام رعایت با حاضر پژوهش

  .است گرفته
 

 تضاد منافع

 یا و گروه فرد، منافع با تضادی گونههیچ حاضر پژوهش

 .ندارد سازمان خاصی
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Abstract 

Introduction: In the Qurʼan, God has mentioned some fruits, such as grapes, pomegranates, dates, 

figs, and olives, as heavenly fruits. Fruits are rich in vitamins and minerals and their consumption has 

a great impact on human health and prevention and treatment of diseases. In addition, in the Qurʼan 

and hadiths, there are many references to the aforementioned fruits. Therefore, the present study 

determines the effects of each of these fruits. 

Materials and Methods: In the present study, several keywords were searched in Google Scholar, 

Scopus, Institute for Scientific Information, and PubMed databases without time limitation and 

Quranic verses and hadiths. 

Results: In this study, a review was carried out on fruits, such as grapes, pomegranates, dates, figs, 

and olives. The obtained results showed that the aforementioned fruits in the Holy Quran contain a 

very effective substance called flavonoids which have beneficial and protective effects on human 

health and can be used for the complementary treatment of many diseases. The most important 

effects of these fruits are anti-oxidant, anti-inflammatory, and anti-microbial properties. 

Conclusion: The consumption of these fruits, as mentioned in the Qurʼan and hadiths, has healing 

properties that are confirmed by classical medicine. 
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