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The concept of Leprosy in the Qur’an and its relation to medical issues

Aims Medicine is an applied science, the purpose of which is to preserve and promote human 
health, to treat diseases, and to rehabilitate injured people. This purpose is achieved by 
recognizing, diagnosing, treating, and preventing the diseases. Despite the position of the Holy 
Qur’an in the field of health, utilizing the Holy Quran in Iran’s medical science output is at a 
low level. One of the characteristics of the Holy Qur’an is “Shefa”. Since “Shefa” is precedent 
to disease, it is meant improving and treating the disease as well as cause of improving and 
treating it. The main purpose of descending the Qur’an is the spiritual guidance of humans 
to perfection and happiness. Reaching the perfection requires breeding the soul, body health, 
and its nutrition. The aim of this descriptive-analytic study was to examine the most important 
principles and challenges of citation to the Qur’anic verses in medical sciences.
Conclusion The most important principles of citation to Qur’anic verses in the medical sciences 
are the wisdom nature of the word and the action of Allah, the Holy Qur’an healing, being beyond 
the age and immortality of the Holy Qur’an, and the invitation of human to meditation and 
accuracy. Also, the use of non-deterministic sciences as symbols and the imposition of medical 
issues on the verse, regardless of the implications of the appearance of the verse and existing 
evidence, are of the most important challenges of citation to Qur’anic verses in medical sciences.
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  چکيده
سالمت انسان،  یاست. هدف آن، حفظ و ارتقا یعلم کاربرد کی یپزشک :مقدمه

منظور، با شناخت  نیاست. ا دگانید بیآس یو بازتوان ها یماریبدرمان 
. نظر به رسد یانجام م از بروز آنها به یریدرمان و جلوگ ص،یتشخ ها، یماریب
در  میکر آناز قر یریگ بهداشت و سالمت، سهم بهره نهیدر زم میقرآن کر گاهیجا
"شفاء" (به   م،یراز اوصاف قرآن ک یکیاندک است.  رانیا یداد علوم پزشک برون
بهبود  یاست، لذا در معنا یماری) است. از آنجا که "شفاء" مسبوق به بنیکسر ش

نزول قرآن،  ی. هدف اصلرود یکار م سبب بهبود و درمان به زیو ن یماریو درمان ب
 ازمندیبه کمال، ن دنیکمال و سعادت است. رس یسو ها به انسان یمعنو تیهدا

روش  مطالعه که به نیآن است. هدف از ا هیتغذپرورش روح و سالمت جسم و 
استناد به  یها و چالش یمبان نیتر مهم یشده، بررس نوشته یلیتحل - یفیتوص
  بود. یدر علوم پزشک میقرآن کر اتیآ

عبارت  یدر علوم پزشک میقرآن کر اتیاستناد به آ یمبان نیتر مهم :گیری نتیجه
 م،یقرآن کر یشفابخش ،یتعال یقول و فعل ذات بار بودن مانهیاست از: حک

 نیو دعوت انسان به تفکر و دقت. همچن میقرآن کر یو جاودانگ بودن یفراعصر
 هیبر آ یشکمطالب علوم پز لیو تحم نه،یعنوان قر به یرقطعیاستفاده از علوم غ

 یها چالش نیتر و قرائن موجود، از مهم هیبدون درنظرگرفتن داللت ظاهر آ
  است. یدر علوم پزشک میقرآن کر اتیاستناد به آ
اعجاز  ،یعلم ریقرآن، تفس یشفابخش ،یریتفس یها روش ،یقرآن، علوم پزشک ها: کلیدواژه

  یعلم
  

  ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  amusallai@isu.ac.irنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

توجه در عصر حاضر، مبحث قرآن کریم و علوم  از مباحث قابل
له، ذهن بسیاری از مفسران شیعه و سنی و اد است. این مسجدی

را به خود مشغول داشته است.  رمسلمانیحتی برخی دانشمندان غ
از سویی مباحث مربوط به ماهیت علوم تجربی و رابطه آن با قرآن 
کریم و قلمرو علم و قرآن و تعارضات ابتدایی در این مورد و از 

 یها دگاهیان به این مبحث و دسویی دیگر عالقه مردم و دانشمند
متنوع و زیاد که حدود  یها متفاوت مفسران و از سوی سوم مثال

شده که مبحثی گسترده به نام  گیرد سبب یهزار آیه قرآن را دربرم
. در تفسیر پدید آیدشناسی تفسیر قرآن کریم  روش تفسیر علمی در

انطباق علمی، مفسر با آگاهی از دستاوردهای علوم تجربی، درصدد 
، این روش تفسیری همواره در رو نی. ازادیآ یآنها با آیات قرآن برم

ناپایدار  یها هیمعرض لغزش و انحراف قرار دارد و آن تحمیل نظر
علمی بر آیات قرآن کریم است. به این سبب عده زیادی از مفسران 

نظر به  .[1]اند بزرگ با این روش تفسیری به مخالفت برخاسته
آیه از  ۳۰۰که حدود  بهداشت و سالمت هنیزم کریم درجایگاه قرآن 

از  یریگ ، سهم بهره[2]آیات قرآن کریم ناظر به علوم پزشکی است
، پژوهشیقرآن کریم در برونداد علوم پزشکی اندک است. براساس 

 از قرآن کریم در تمامی بروندادهای علمی مورد یریگ میزان بهره
در  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۰ یها سال طی ایران در حوزه علوم پزشکی یبررس
بوده است. این بروندادها اعم از % ۱تا  %۱/۰بین  یا دامنه
علوم  یها شی، مقاالت علمی و چکیده مقاالت هماها نامه انیپا

اند اعجاز  پزشکان مسلمانی که کوشش داشته .[3]هستندپزشکی 
دادن  نشان برایاز آیات قرآنی  ،علمی قرآن کریم را نشان دهند

االعجاز الطبی به " توان یم. برای نمونه اند علمی سود برده تصویری
. نویسنده در اشاره کرد سعید صالح الفیومیاز  "فی القرآن الکریم

ل طبی و پزشکی یاین اثر به موضوع اعجاز قرآن کریم درباره مسا
. موضوع جسم انسان و ساختار آن، مراحل رشد و نمو آن، پردازد یم

شریح جنین، شیردهی، پیری، طالق، راز مراحل آفرینش جنین، ت
داشتن عده در آن، حواس انسان، علت تحریم برخی  لزوم نگه
از موضوعاتی است که نویسنده در این نوشتار بررسی و  ها یخوردن

که برخی از  آنجا از. [4]اعجاز قرآن کریم را درباره آنها بیان کرده است
ها  ه بود و بشر قرناین اشارات علمی در زمان نزول قرآن کشف نشد

بعد در سایه پیشرفت علوم تجربی به بخشی از آنها پی برد، طرح 
این مطالب علمی در قرآن، اخبار غیبی و اعجاز علمی این کتاب 

هدف از این مطالعه که به روش  .شود یآسمانی محسوب م
 نیتر مهمتحلیلی به رشته تحریر درآمده است، بررسی  - توصیفی
  استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزشکی بود.ی ها چالشمبانی و 
  مبانی استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزشکی نیتر مهم

"مبانی" جمع "مبنی" است که در لغت به معنای بنیان، اساس و 
، اصول ها فرض شیمراد از مبانی، آن دسته از پ .[5]پایه آمده است

اسی دخیل در فرآیند موضوعه و باورهای اعتقادی در مورد عناصر اس
مبانی استناد به آیات  نیتر مهم .[6]تفسیر و فهم قرآن کریم است

  .قرآن کریم در علوم پزشکی به شرح زیر است
 یتعال یبودن قول و فعل ذات بار حکیمانه) ۱

مبانی استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزشکی،  نیتر یکی از مهم
 ۹۰ یتعال یال است. ذات باربودن قول و فعل خداوند متع حکیمانه

در لغت  "حکیم". [7]کاربرده است را برای خود به "حکیم"بار صفت 
و نیز  دهد یبه معنای کسی است که امور را محکم و متقن انجام م

شناخت نسبت به  نیتر به معنای صاحب حکمت یعنی دارای کامل
 یبه دو معن یتعال یبودن ذات بار حکیم نی. بنابرا[8]اشیا است

بودن افعال خداوند است و  یکی به معنی اتقان و کامل ؛است
تر از  دیگری به معنی شناخت اشیا است که البته شناختی کامل

شناخت خداوند وجود ندارد. در اصطالح، حکیم یعنی فاعلی که کار 
فراوان با تعابیر  اتی، بازیچه، یاوه و باطل نباشد. درآهدف یاو ب

"ما  ؛، از خدا و فعل او سلب شده استگوناگون، این عناوین منفی
 آسمان و زمين، و آنچه را در ميان آنهاست از روى بازى نيافريديم"

 رها هدف بی کند "آيا انسان گمان می). ۱۶سوره االنبیا، آیه (
 اهرگز چنین نیست، چون از مبد). ۳۶سوره القیامه، آیه "(شود می

تعال، قرآن را نیز با . خداوند م[9]دشو یکار بیهوده صادر نم، حکمت
وصف کرده است. "اين آيات کتاب حکيم  "حکیم"صفت 
 قرآن خداوند ،طباطبایی عالمه تعبیر به. )۲سوره لقمان،آیه است"(

وصف کرده، تا نشان دهد که سخن لهو و  "حکیم" صفت با را
نیست، بلکه کتابی است که هیچ خللی در آن نیست، تا  یا هیما یب

، گفته شی. با عنایت به مطالب پ[10]آن راه یابدلهو و سخن باطل در 
بودن قرآن کریم، نشان از  کید بر حکیمانهاباید گفت که این مقدار ت

تبع آن  کاررفته در قرآن کریم و به آن دارد که واژگان و تعابیر به
در همه ابعاد حکیمانه و  شود یمفاهیم و معانی که از آنها افاده م

نما و  قرآن کریم، واقع یها گزارههدفمند است. خالصه آنکه 
اشارات  رو نیا . ازابدی یبخش هستند و باطل بدان راه نم معرفت

 ،طبیعی و بالتبع یها دهیاز پد یا قرآن کریم به طیف گسترده
بیانگر بسیاری از حقایق  تواند یناظر به علوم پزشکی م یها گزاره

سطح فهم علمی باشد و اگر کسی ادعا کند که این مطالب مطابق 
مخاطبان بوده و الزم نیست که در همه موارد مطابق با واقع باشد، 

 یافتن باطل به قرآن کریم است که خداوند به وضوح راه این به
باطلى، نه  گونه چی"ه ؛صراحت قرآن کریم را از آن منزه دانسته است
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که از سوى  چرا آيد؛ از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمی
سوره فصلت، شده است"( کيم و شايسته ستايش نازلخداوند ح

  . )۴۲آیه 
 شفا بخشی قرآن کریم) ۲

دیگر از مبانی استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزشکی،  یکی
 مطرح سه آیهبودن قرآن کریم در بخشی قرآن کریم است. شفاشفا
اى مردم! اندرزى از " فرمايد که می ه يونسسور. در [7]است شده

دگارتان براى شما آمده است؛ و درمانى براى آنچه در سوى پرور
سوره یونس، ( "منانوو هدايت و رحمتى است براى م هاست هسين
و از قرآن، آنچه شفا و فرمايد: " می اسرادر سوره و نیز . )۵۷آیه

 خسران جز را ستمگران و کنيم؛ منان، نازل میورحمت است براى م
 سوره در باالخره و )،۸۲آیه  سوره االسرا،"(افزايد نمی) زيان و(

اين (کتاب) براى کسانى که  ،بگو ".... که فصلت آمده است مبارکه
. )۴۴سوره فصلت، آیه .." (است .. درمان و هدايت اند هايمان آورد

، شفا به معنای رسیدن به کنار سالمت صفهانیاالراغب البه گفته 
فابخشی به گفته مفسران، ش .[11]ه برای صحتشداست و آن اسم 

قرآن کریم در دو مقوله امراض روحانی و امراض جسمانی مطرح 
. براساس آیات قرآن کریم، مرض تنها مرض بدن [13 ,12]است

قرآن  امراض اعتقادى و قلبى از امراض جسم شديدتر است.نیست، 
کریم، شفا و دوای دردهای قلب است. شک، حقد، حسد، شرک، کفر 

با . [14]شود یقرآن زدوده م لهیوس اند به و نفاق که امراض قلوب
 بيمارى فقط انسان براى توان نمی ،بررسى ابعاد مختلف انسان

 داراى انسان بلکه کرد تالش آن بهبودى در و گرفت نظر در را جسم
که ممکن است هرکدام در معرض  است روحى و جسمى ُبعد دو

بعاد بيمارى قرار گيرند و بيمارى هرکدام موجب اختالل در کارايى ا
 نوع سه به را انسان هاى بيماری توان می رو نیا ديگر انسان شود. از

. نزول قرآن در مرحله کرد جسمى تقسيم روانى، - روحى اعتقادى،
مردم بوده است تا آنها را از  اعتقادى هاى بيماری درمان براى اول

 .، اسالم و روشنايى رهنمون سازدتوحيد به ها کفر و تاريکی شرک،
که هدف قرآن  است شده له پرداختهامتعددى به اين مس اتیآ در

را از ظلمت جهل به نور دانش، از کفر به نور  اين است که شما
ايمان، از ظلمات ستمگرى به نور عدالت، از فساد به صالح، از گناه 

الر، (اين) کتابى است که " آیاتی همچون به نور تقوى رهبرى کند.
 ظلم و جهل) به ،(شرک ها یاز بهارخواببر تو نازل کرديم، تا مردم را 

فرمان پروردگارشان  عدل و آگاهى) به ،روشنايى (ايمان یسو
و  )۱سوره ابراهیم، آیه ( راه خداوند عزيز و حميد" یسو ، بهیدرآور

"خداوند به برکت آن، کسانى را که از خشنودى او پيروى کنند، به 
 به ها یکی، از تارفرمان خود به و کند؛ می هدايت سالمت، هاى هرا
 "نمايد راه راست رهبرى می یسو آنها را به و برد روشنايى می یسو

قرآن شفا است؛ يعنى درمان براى  رو نیا از ).۱۶سوره المائده، آیه (
  امراض اعتقادى مانند کفر، نفاق و شرک است. 

روحی است. بدون  یها یماریاز سوی دیگر، قرآن کریم درمان ب
 با زيادى شباهت انسان، اخالقى و حىرو هاى شک بيماری

، درمان و پرهيز طبيب به نياز دو هر. دارد او جسمى هاى بيماری
 با خواهند براى کسانى است که می بخش اتیح ىا دارد. قرآن نسخه

رخيزند و همچنين براى ب مبارزه به نفاق و حسد غرور، کبر،
 براى و اه پراکندگی و ها اختالف ها، ترس و ها کردن ضعف برطرف
 تسليم و ماديات به وابستگى و دنيا به عشق که کسانى

شفابخش است. برخى از  هستند؛ ها در برابر شهوت دوشرطیق یب
ثير تا قرآن که اند هقرآن دريافت اتیآ در پژوهششناسان با  روان

 تجربى علوم با را قرآن شفابخشى و گذارد زيادى بر روان انسان می
ثیر قرائت ات عنوان تحت آن از حاصل يجنتا و اند نموده مقايسه

 توان یقرآن بر بهداشت روانى انسان منتشرشده است. برای نمونه م
ثیر مداومت بر قرائت قرآن و نیز فهم آن بر ات مواردی مانند،به 

کاهش درد، اضطراب و افسردگی، دمیدن روح امید و دوری از یأس 
ثير آن در او تدر سایه قرائت و فهم قرآن، دعوت قرآن به صبر 

کاهش فشارهاى روانى، دعوت  قرآن به توکل بر خدا و نقش آن در 
ثیر یاد خدا در آرامش دل و رفع احل مشکالت و آرامش روانی، ت

ثیر آن در اکید بر محبت به پدر و مادر و تااضطراب و نگرانی، ت
کید بر حجاب در مورد بانوان و نقش اسالمت روانی افراد خانواده، ت

سالمت روانی زنان، دعوت قرآن به ازدواج و تشکيل خانواده آن در 
مين آرامش فردى و سالمت محيط اجتماع، ممنوعيت او ت

سوءظن، تجسس و غيبت و اثرات آن بر سالمت جامعه و شخصيت 
  .[16 ,15]، اشاره کردافراد

است که  ذکر انیجسمی در قرآن کریم، شا یها یماریدرباره درمان ب
ت و درمان و پزشکى نيست؛ بلکه کتاب هدايت و قرآن کتاب بهداش

تربيت معنوى افراد و جامعه است و اگر به مطالب پزشکى و 
راه که  است اين خاطر به است کرده ىا بهداشتى و علمى اشاره
 حس کنجکاوى بشر را تحريک نمايد تا در ؛خداشناسى را هموار کند

اعجاز  ؛رآيندعلوم تجربى رشد نمايند و در پى کشف آن ب ی نهیزم
به خاطر  هکنیا تر معلت مه و علمى قرآن را به اثبات برساند

ثير آنها بر اپيوستگى نيازهاى جسمى و روحى با همديگر و ت
 نيز انسان جسمى بهداشت به که داند همديگر قرآن بر خود الزم می

 ،ثير دارد. بنابرايناويژه توجه کند زيرا در کمال روحى او تبه طور 
مين سالمت و بهداشت جسم مطالبى بيان فرموده که ات قرآن براى

 هاى آنها جز شگفتیاز اگر در حد اعجاز علمى نباشد قطعًا برخى 
  توان به موارد زیر اشاره کرد. مثال می براى. است علمى
اى کسانى که ک؛ "مانند خوردن غذاهاى پا بهداشت غذايى:الف) 

 يم،ا روزى داده شما به که ىا پاکيزه یها نعمت از! يدا ايمان آورده
، اعتدال در خوردن غذا و عدم )۱۷۲سوره البقره، آیه ( ..." بخوريد

الهى) بخوريد و بياشاميد، ولى  یها (از نعمت ...؛ "اسراف در غذا
سوره ( "!دارد اسراف نکنيد که خداوند مسرفان را دوست نمی

 هکلم ). البته الزم به توضیح است که "اسراف"۳۱االعراف، آیه 
 کيفيت، و کمّيت در وىر زياده هرگونه که است جامعى
 مصاديق اسراف. شود می شامل را آن مانند و اتالف گرایی، بیهوده

 غذا سريع فرودادن آشاميدن، و زيادخوردن مانند دارد گوناگونى
 از تجاوز و غذا نوع يک خوردن در روی زیاده کامل، جويدن بدون
 . مورد بعدی[17]حرام به ردنآو روى و حالل هاى خوراکی خوردن

در  ،"بگواست؛  نهی از خوردن مردار، گوشت خوک و خوردن خون
جز اينکه  به يابم؛ ، هيچ غذاى حرامى نمیشده  یآنچه بر من وح

مردار باشد يا خونى که (از بدن حيوان) بيرون ريخته يا گوشت 
دیگر ). نمونه ۱۴۵سوره االنعام، آیه ( همه پليدند..." نهایخوک که ا

 گوشت" کریم آمده است که قرآن در در رابطه با گوشت حرام که
 ذبح خدا نام غير به که حيواناتى و خوک گوشت و خون و مردار
 بر اثر که آنها و شده کشته زجر به و شده خفه حيوانات و شوند
 ديگرى حيوان شاخ ضرب به که آنها و بميرند بلندى از پرتشان
 به به موقع( آنکه مگر درنده، حيوان يدص مانده باقی و باشند مرده
 يا( ها بت روى که حيواناتى و ببرید سر را آن) و برسيد حيوان آن
 و است؛ شده حرام شما بر) همه( شوند، می ذبح) آنها برابر در
 تير اىه چوبه به وسیله حيوان گوشت کردن قسمت) همچنين(

" ...  است گناه و فسق اعمال، اين تمام آزمایی؛ بخت مخصوص
! يدا "اى کسانى که ايمان آورده: ). نهی از شراب۳سوره المائده، آیه (

   از و پليد )، آزمايی تنوعى بخ(ها و ازالم  بت و قمار و شراب
  سورهويد!"(ـتگار شـتا رس دیـکن یها دورـآن از ت،ـاس طانـشي لـمـع
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   ۱۳۹۶ زمستان، ۱ماره ، ش۳دوره                                         پژوهشی قرآن و طب- نامه علمی صلف

  .)۹۰آیه  /المائده 
  

ى کسانى که "ا؛ مانند وضو و غسل بهداشت شخصى (جسمى):ب) 
ها را  دست و صورت ايستيد، به نماز می کهی ! هنگاميدا ايمان آورده

تا آرنج بشوييد! و سر و پاها را تا مفصل [برآمدگى پشت پا] مسح 
سوره ..."( ب باشيد، خود را بشوييد (و غسل کنيد)!نُ کنيد! و اگر جُ 

ر، سوره المدث( کن" ، طهارت لباس "و لباست را پاک)۶المائده، آیه 
  ).۴آیه 

مانند ممنوعيت آميزش با زنان در  :ل جنسىیبهداشت مسا )ج 
 کنند، ال میئواز تو، درباره خون حيض سه؛ "و حالت عادت ماهان

در حالت قاعدگى، از آنان  رو نیا ست؛ ازا اى آلوده و زيانبار چيز« بگو
 (سوره ..."  ا نزديکى ننمايد، تا پاک شوند!هآن با و! کنيد گيرى هکنار

"و نزديک زنا نشويد که کار بسيار  ؛، دورى از زنا)۲۲۲البقره، آیه 
"و  ؛، دورى از لواط)۳۲سوره االسراء، آیه راهى است"( زشت و بد

آيا عمل «خاطر آوريد) لوط را، هنگامى که به قوم خود گفت:  (به
از جهانيان، پيش از شما  کی چیه که دهيد بسيار زشتى را انجام می

 رويد، ست؟! آيا شما از روى شهوت به سراغ مردان میانجام نداده ا
سوره االعراف، ( کار (و منحرفى) هستيد" اسراف گروه شما! زنان؟ نه

"و آنها که دامان خود را (از  ؛، دورى از استمنا)۸۰- ۸۱آیات 
 با جنسى آميزش تنها کنند؛ می حفظ) عفتى شدن به بی آلوده

 مالمت آنان از گيرى بهره در که دارند کنيزانشان و همسران
   ).۵- ۷سوره المومنون، آیات " (شوند نمی

 روانى، روحى، اعتقادى، هاى حاصل سخن اينکه، قرآن براى بيماری
صورت مستقيم دستور دارد حتى هدف از  به اجتماعى و اخالقى

يمارى اعتقادى و روحى و اخالقى ب از ها ننزول خود را نجات انسا
 اجتماعى و فردى بهداشت و جسمى هاى اما براى بيماری داند، می
 و دیبا قالب در و دستورات پرتو در و ىا صورت کنايه به آن درمانى و
 (حرام و حالل) و هست و نيست (ارشادى) بيان کرده است. دینبا
 موثر وقتى ديگر اىه است که اين نسخه مانند نسخه ذکر انیشا
 اىه خهوگرنه صدبار اگر بهترين نس شود عمل آن به که است

شفابخش را بخوانيم و روى سر بگذاريم ولى به آن عمل نکنيم، 
  .[18]داشت نخواهد ىا نتيجه
 بودن و جاودانگی قرآن کریم فراعصری) ۳

یکی دیگر از مبانی استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزشکی، 
بودن آن است که موجب تمایز آن از سایر متون  یعصر له فراامس

خود قرآن کریم، مخاطب و  حیتصر شده است. بهالهی و غیرالهی 
است و محدود به گروه و طبقه و زمان خاصی  یپیام قرآن فراعصر

، تا شما و تمام کسانى را که شده یاين قرآن بر من وح ...". نیست
 خدا فرمان مخالفت از و( دهم بيم رسد، ا میهاين قرآن به آن

 در ظهور نیز دیگری متعدد آیات. )۱۹سوره االنعام، آیه ..."( )بترسانم
به  توان یجمله آنها م از که دارند قرآن معارف و مفاهیم جاودانگی

سوره الجمعه، آیات ( (ص)آیات مربوط به بعثت رسول مکّرم اسالم
 قرآن کریم یریناپذ ، شکست)۸۲(سوره النسا، آیه  ، تدبر)۳-۲
وره س( قرآن کریم یها آموزه یشمول و جهان )۴۱سوره فصلت، آیه (

باید گفت  گفته شیاشاره کرد. با عنایت به مطالب پ)۱الفرقان، آیه 
که اگر یک مطلب علمی معهود مخاطبان در عصر نزول قرآن نبوده 
باشد، دلیل بر این نیست که استنباط این مطلب از قرآن براساس 
قواعد، ساختار و استعماالت لغت عرب نبوده است، بلکه برعکس، 

یمی از مخاطبان، مستلزم آن است که پیام وجود چنین گستره عظ
قرآن نیز متناسب با این طیف وسیع و سطوح معرفتی باشد. این 

قرآن است که مطابق با  زیدر حقیقت، همان بالغت اعجاز آم
 [19]دیگو یحال مخاطبان در هر عصر و نسل سخن م اتمقتضی

برای هر عصری  تواند یگفت که آیات قرآن م توان ی، منیبنابرا
و آیات  شود یپیامی داشته باشد که در زمان خاص خود فهمیده م

  نیست.  یمربوط به علوم پزشکی نیز از این امر مستثن
 دعوت انسان به تفکر و دقت) ۴

دیگر از مبانی استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزشکی دعوت  یکی
در علوم  ینوع قرآن کریم به تفکر و دقت در مواردی است که به

 اکی کاربرد دارد. مواردی همچون دعوت به تفکر و دقت در منشپزش
"انسان بايد بنگرد که از چه چيز  ؛پيدايش انسان و مراحل خلقت او

، دعوت انسان به تفکر در )۵سوره الطارق، آیه "(!آفريده شده است
 چگونه که نگرند "آيا آنان به شتر نمی، ساختمان وجودى حيوانات

دعوت به شناخت  )،۱۷ه الغاشیه، آیه سور( "است شده آفريده
سوره ( غذاها: "پس انسان به غذاى خويش بنگرد (و تفکر کند)"

مثل گوشت خوک و  ها یکردن برخى خوردن حرام )،۲۴عبس، آیه 
مردار و شراب که موجب برانگيختن حس کنجکاوى مسلمانان براى 

دات ارتباط برخى از احکام و عبا و بردن به حکمت آن احکام شد پى
که علوم پزشکى  یا گونه له سالمت و بيمارى بهامسلمانان با مس

موضوعات کمک شايانى به فقه  اين تشخيص در توانست می
(احکام عبادت) باشد. برای نمونه، روزه بر انسان سالم در ماه مبارک 
رمضان واجب است، اما بر انسان بيمارى که روزه برايش ضرر دارد يا 

 استعمال همچنين. نيست واجب شود، میموجب شدت بيمارى او 
دارد جايز  ضرر آنان براى که بيمارانى مورد در وضو و غسل براى آب

، در کنار دعوت عمومى آيات قرآن به تفکر در گرید  عبارت به نيست.
"و او کسى است که زمين را گسترد؛ و همچون  طبيعت اىه پديده

 جفت دو ها هتمام ميو قرارداد؛ و در آن از نهرهايى و اه در آن کوه
آياتى است  نهایا در پوشاند؛ می روز بر را شب) سياه پرده( آفريد؛

 خاصى موارد )،۳سوره الرعد، آیه ( "کنند براى گروهى که تفکر می
 پزشکی علوم اىه ود دارد که انسان را به تعليم و تعلم شاخهوج نيز

(مادى  عدى استبُ  که انسان موجودى دو آنجا از و کند می هدايت
 خواهد عد را در نظر دارد و میو معنوى)، قرآن کريم نيز هر دو بُ 

 ارتباط در آياتى داراى کريم قرآن. دهد شفا را دو هر جان و جسم
 هاکه با رعايت آن یا گونه است به پزشکى و بهداشتى نکات با
 پزشکى علوم پيشرفت با البته و کرد جلوگيرى ها بيماری از توان می

آيات قرآن . است آشکارشدن حال در هانآ هاى متحک و مصالح
در موضوعات  است که در مورد پيشگيرى و بهداشت و تغذيهکریم 

با  ها یماریلزوم پیشگیری از ب الف) است، بندى زير قابل دسته
، برای نمونه آیاتی که  غذايی مواددقت و رعايت بهداشت در تهيه 

ردن حيوانات براى ک مشتمل بر دستورهایی پيرامون چگونگی ذبح
 شده به عدم استفاده از مواد تحريم )مصرف خوراکى است. ب

همچون منع استفاده شراب، خوک، مردار و   غذايیعنوان ماده 
طریق ست از ا شده هیمواد غذايى که به مصرفشان توص )خون. ج

و مواد غذایی. برای نمونه، عسل جز  ها یبیان فواید برخی از خوراک
شده و فوايد مصرف  ايى است که تاکنون شناختهبهترين مواد غذ

برده  عنوان شفا نام است که در قرآن کریم از آن به یا گونه عسل به
مختلف  یها درون شکم آنها، نوشيدنى بارنگ... از "؛ شده است
سوره النحل، آیه ..."(است مردم براى شفا آن، در که شود خارج می

 فشردگى و خستگى فعر به توان جمله فوايد عسل می . از)۶۹
 قوا، ترميم و انرژى سريع توليد خون، کلسيم افزايش عضالت،
و رفع  کشى ميکروب خاصيت دليل به اسهال مبتاليان به کمک

 مختلفى هاى رنگ در عسل توجه است که سرفه اشاره کرد. جالب
اند تو شده است و می ذکر نيز قرآن در مطلب اين و دارد وجود

شده است که   ، زيرا امروزه ثابتباشد ها سليقه و ها قتنوعى براى ذو
  . [20]ثر استورنگ غذا در تحريک اشتها بسيار م
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"و در وجود  که نمونه دیگر، شیر است. در قرآن کریم آمده
) عبرتى است از درون شکم آنها، از یها چهارپايان، براى شما (درس

شده و خون، شير خالص و گوارا به شما  ميان غذاهاى هضم
 که است کامل غذاى يک شير، ).۶۶سوره النحل، آیه ( !"نوشانيم می
غذا و تمام نيازهاى بدن را  یجا آب است و هم به یجا به هم
 صفا، را ذهن زياد، را عقل شير، خوانيم می روايات در. کند مين میات

 کم را فراموشى و محکم را پشت تقويت، را قلب روشنى، را چشم
رسوم ملل مختلف جايگاه  وب فرهنگ و آدا. شير در بين [21]کند می

عنوان  شير به ی،طورکل اما به ؛خاصى را به خود اختصاص داده است
آن به عنوان  از قديم طب در و باستانى اىه دارو در اغلب نوشته

است. امروزه اين عقيده نيز  شده ادی ها دارو در درمان بعضى بيماری
ران است. به علت وجود دارد که شير بهترين غذا براى بيما

 بيماران ىا بودن اين ماده آن را همواره در رژيم تغذيه الهضم سهل
 جامعه افراد اکثر روزانه غذايى برنامه در شير مصرف و داده قرار

 سالمت در مهمى نقش شير فوق مطالب بر عالوه. شود می توصيه
به عنوان ترکيب  ها مسموميت اغلب در شير همچنين. دارد پوست
  . [20]گيرد استفاده قرار می مورد مسموميت عوارض هندهد شکاه
به انجیر و  طرف کی دیگر انجیر و زیتون است. خداوند، از یها نمونه

"قسم به انجير و زيتون يا قسم به کند که  زیتون قسم ياد می
و از طرف ديگر  )۱سوره التین، آیه ( "سرزمين شام و بيت المقّدس

"که ما انسان را در بهترين صورت کند  می مطرح را انسان بحث قوام
، با یتعال یذات بار). ۴سوره التین، آیه ( و نظام آفريديم"

بشر را نسبت  یکنجکاو حس و توجه  خوردن به اين دو ميوه قسم
 مهم هاى متبه این دو غذا جلب کرده است و شايد يکى از حک

 شد.با هااهميت و ارزش غذايى آن به ميوه دو اين به قرآن سوگند
. دارد وجود ارتباط انسان  بين انجير و زیتون و قوام رسد ینظر م به
ب از دو گونه ميوه مرکّ  زيتون و انجير ،طالقانی هللا آیت تعبیر به

ند که هست اندازه و سالم مواد عنصرى و دو نوع غذاى طبيعى و به
و در دسترس  شوند یپرداخته م و  درخت ساخته یدر کارخانه اعضا

و هر دو  دشون یم بدنش  پرورش و قوام او منش رندیگ یار مانسان قر
در انجير به  هایی پژوهش. دانشمندان بعد از [22]مکمل يکديگرند
 انسان قوام و قدرت در مستقيم تاثير انجير که ندا اين نتيجه رسيده

  . [17]دارد بدن سالمت و
 بردن از يک خوراکى است که در برخی آیات، بدون نام ذکر انیشا

(طیب)  حالل و  پاکيزه هاى خاص، فقط بر ضرورت استفاده از روزی
شده است. برای نمونه  ) اشارهثی(خبا و خودداری از غذاهای ناپاک

 داده روزى شما به خداوند که ىا حالل و پاکيزه یها "و از نعمت
پاکيزه را براى  ایاش و...") ۸۸سوره المائده، آیه ( ..."بخوريد  است،

سوره االعراف، (..."  کند یرا تحريم م ها یناپاک و شمرد یآنها حالل م
  .)۱۵۷آیه 

  استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزشکی یها چالش
افراط در هر روش تفسیری ممکن است منجر به تفسیرهای 

ثور، اعتماد اروش تفسیر م ناصحیح و غیرمقبول شود. برای نمونه در
ه تفسیری یجز ارا یا هجیبه هر روایت ضعیف و غیرمعتبر، نت

ناصحیح و گاه مخالف قرآن و عقل سلیم ندارد. اساسًا یکی از علل 
ثور، ورود اسرائیلیات و روایات ضعیف به این اضعف تفاسیر م
به همین ترتیب در استناد به آیات قرآن کریم در  .[23]تفاسیر است

علوم پزشکی، عدم رعایت ضوابط و مبانی ضروری به تفسیری 
ها و  چالش نیتر . مهمشود یاز کالم الهی منتهی مناصحیح 

  استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزشکی که منتهی یها بیآس
  انـبیه ـدر ادام شود یات قرآن کریم مـاروا از آیـیری نـه تفسیبه ارا 

  . شود یم
 به عنوان قرینه یرقطعیاستفاده از علوم غ )۱

کالم الهی  یرلفظیقرینه غبه عنوان  تواند یعلم معتبر و قطعی م
کار  دستیابی به فهم بهتری از آیات به برایمورد استناد قرارگرفته و 

آفرینش آسمان و زمین  اتیآ ، اجمال درگرید عبارت گرفته شود. به
توسط علوم قطعی جدید  توان یطبیعی را م یها دهیو دیگر پد

کریم را  آیه از آیات قرآن ۷۵۰بیش از  طنطاویتبیین و برطرف کرد. 
اما باید توجه  ؛[24]داند یطبیعی و آیات علمی م یها دهیناظر به پد

که  نانیاطم شده و مورد داشت که تنها از دستاوردهای علمی ثابت
 توان یاند م صورت حقایقی علمی درآمده نزد متخصصان آن علوم به

 ستیبا یدر فهم بهتر کالم الهی استفاده کرد و م یا نهیبه عنوان قر
رکان آنها استوار نشده که هنوز اَ  ییها یو تئور ها هیاستناد به فرضاز 

 گاه چیاست، خودداری کرد. البته نباید گفت که در عرصه علم ه
 توان ینم رو نیا حقایق ثابت و مسلم برای همیشه وجود ندارد، از

برای فهم کالم الهی قرارداد، زیرا همین ثبات و  یا نهیعلوم را قر
آنها در حوزه تفسیر  یریکارگ حقایق علمی برای بهاستقرار نسبی 

، گنجد یقرآن کافی است و تا همین حد در توان محدود بشری ما م
به تفسیر  ؛اند که در تعریف تفسیر از جهت اصطالحی گفته چنان
 بیان مراد کالم خداوند در حد توان و استطاعت بشری معنی
   .[25]است
نظرگرفتن داللت  بدون در تحمیل مطالب علوم پزشکی بر آیه) ۲

 ظاهر آیه و قرائن موجود 
که در استناد به آیات قرآن کریم در علوم  ییها دیگر از چالش یکی

طرح است، تحمیل مطالب پزشکی هرچند معتبر بر  پزشکی قابل
آیات قرآن کریم بدون در نظرگرفتن ظاهر آیه و قرائن موجود است. 

  .شود یاشاره م به چند مورد الً یذ
من علم نویسنده کتاب " عدنان الشریف: عدم توجه به سیاق )فال

" از قواعد قرآنی الطب القرآنی، الثوابت العلمیه فی القرآن الکریم
. کند یکه در تفسیر آیات قرآن کریم به آن ملتزم هست یاد م

ُقوا  "... ضرورت داشتن تقوی با عنایت به آیه )۱قواعدی مانند  َو اتَّ
َه َو ُيَعلِّ  هاللَّ و اینکه خداوند  )۲۸۲سوره البقره، آیه ( ..." ُمکُم اللَّ

متعال قرآن را به عالم پرهیزکار در کنار احاطه به علومی همچون 
علم تفسیر، علم تنزیل، علم فقه، علم حدیث و علم زبان عربی و 

قاعده مثانی که بیانگر توضیح و تفسیر  )۲ ،دهد یقواعد آن تعلیم م
از احادیث  یریگ بهره )۳و است آیات دیگر  برخی آیات توسط برخی
عدنان . [26]در تفسیر آیات قرآن کریم (ص)معتبر مروی از رسول خدا

 یها هی، در تفسیر آگفته شیکید بر قواعد قرآنی پارغم ت ، بهالشریف
ا َعَلْيها حاِفظ"( باٌت ) و ۴سوره الطارق، آیه "ِإْن کلُّ َنْفٍس َلمَّ "َلُه ُمَعقِّ

ه ِمْن َبْينِ  سوره الرعد، آیه ( ..." َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمرِ اللَّ
را به همان  ها هیدر قرن بیستم این آ شود یکه آیا م سدینو یم )۱۱

برای آن آمده است تفسیر کرد و مراد از  (ص)معانی که از سوی پیامبر
تفسیر  ندکوش یروز در حفظ انسان م حافظ را فرشتگانی که شبانه

شده است چشم  کرد و از وجوهی دیگر که به کمک علم روشن
مراد از "نفس" در آیه همه حیوانات،  دیافزا یپوشید؟ وی سپس م

زنده است و مراد از  یها دهیها و به دیگر سخن آفر گیاهان و انسان
"حافظ" و "معقبات" نیز سیستم دفاعی حیوانات، گیاهان و 

ونه برای سیستم دفاعی انسان از سه است. وی برای نما ه انسان
(به عنوان خط دفاعی  . پوستکند یخط دفاعی اصلی یاد م

(به عنوان خط دفاعی  نخست)، سیستم دفاعی خاص هر عضو
(به  دوم) برای نمونه برای چشم انسان پلک و اشک و باالخره خون

  . [27]عنوان خط دفاعی سوم)
باٌت ِمْن َبْيِن يَ ه "َلُه مُ ـبه آی شریفـدنان الـعدالل ـاست   َدْيِه َو ِمْن ـَعقِّ
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ه  درست  )۱۱سوره الرعد، آیه ( ..." َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اللَّ
در آیه ضمیرهای "له، یدیه، خلفه و یحفظونه"  نکهی، چه ادینما ینم

"َسواٌء ِمْنکْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َو َمْن  به همان موصول در آیه پیشین
هار" َجَهرَ  ْيِل َو سارٌِب بِالنَّ سوره الرعد، آیه ( بِِه َو َمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّ
و  گردد یبه انسان بازم گمان یواژه "من" در این آیه ب .گردد یبازم )۱۰

انسان است نه تمام حیوانات و گیاهان،  شود یآنچه نگاه داشته م
است که  ذکر انی. شا[27]پنداشته است الشریف عدنان که چنان

 مفسران نیز مرجع ضمیر در "له" را یا فقط موصول در آیه پیشین
یا موصول در آیه قبل یا لفظ جالله یا رسول  [28]اند (من) گرفته
   .[29]اند ذکر کرده(ص)مکّرم اسالم

که  ییها دیگر از چالش یکی: عدم توجه به معانی دقیق واژگان )ب
، عدم طرح است کی قابلدر استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزش

 موردتوجه به معانی دقیق واژگان قرآنی است که در ادامه به یک 
  .شود یم اشاره
و  ۴۹(سوره آل عمران آیه  در دو سوره قرآن کریم "االبرص"واژه 

هر دو آيه در مورد معجزات  .[7]آمده است )۱۱۰سوره مائده آیه 
است که آن  و از داليل اثبات حقانيت رسالت او (ع)حضرت عيسى

 به و کرد حضرت به اذن خداوند متعال، کور مادرزاد را درمان می
و  ساخت یم اى پرنده شکل ِگل، از و پرداخت می مردگان کردن زنده

 را "برص" و آمد در می ىا صورت موجود زنده به که دميد در آن می
 از یکی که است پوستى بيمارى نوعى "برص". کرد می درمان نيز

آن است. اهميت  موضعى سفيدشدن و رنگ تغيير بروز آن، عوارض
بررسى و درک صحيح آن در فرهنگ اسالمى، بدان جهت است که 

نظر  اين عارضه در احکام فقهى و قانون ازدواج و طالق مورد
پس از عقد ازدواج، مشخص شود که زن،  که یقرارگرفته و هنگام

و احساس غبن بوده و مرد از آن اطالعاتى نداشته  "برص"مبتالبه 
 ازدواج عقد فسخ موجب تواند کند، يکى از عواملى است که می

. اين کلمه در فارسى به پیسى با سفيدشدن موضعى [30]گردد
پوست در نقاط مختلف بدن، تعبير شده است. در پزشکى، عارضه 

پوست (چه افزايش و  هاى دانه تغيير رنگ، براثر اختالل در رنگ
دانه) به دو صورت ايجاد  رنگ حاوى هاى ل رفتن سلو کاهش و ازبين

 اثر در تر بيش و است ترين شايع که ثانويه به صورت شود؛ می
 و ويتامينى غددى،کمبودهاى اختالالت کبدى، مزمن هاى بيماری
 ضدسرطان داروهاى مانند آنها، با تماس يا خاص داروهاى مصرف
 بيمارى نبهترشد يا نهايى درمان با موارد اين در. شود می ايجاد
. حالت [30]شود کامًال خوب می يا بهترشده نيز اختالل اين اى زمينه

واسطه  دیگر، تغيير رنگ به شکل اوليه بوده که در اين صورت يا به
  پزشکی اصطالح در را شود که آن ايجاد می یارث بيمارى مادرزادى و

 در را آن کند که می بروز زندگى طول در يا نامند می آلبینیسم
در  "پيسى"ظاهرًا کلمه  و نامند می Vitiligoپزشکى  الحاصط

 آلبينيسم نوع در. شود فارسى به اين نوع اختالل پوستى گفته می
رفتن بدون  اختالل، درمان نهايى ندارد، ولى در نوعى که با ازبين

شود  دانه و سفيدشدن موضعى پوست ايجاد می علت رنگ (Vitiligo) ده که تا حدود ش  مشخص آمارى هاى در بررسی
خوب شود و  جیتدر به خود موارد ممکن است خودبه سوم کی

. اکنون بايد [30]پوست، به حالت طبيعى بازگشت کنند یها دانه رنگ
ارزيابى کرد که آيا کنار هم نهادن کارهايى همانند شفادادن کور 
  مادرزاد که اگر با اختالالت عصبى چشمى همراه باشد، در پزشکی

 پايان کردن مردگان که فقط در قدرت بی زنده نيست ودرمان  قابل
 اذن به) پيامبران( الهى اولياى مواردى در و است متعال خداوند
 همچنين و دهند انجام را آن توانند ردگار در مقطعى از زمان میپرو

 نوع از پوستى بيمارى با جاندارساختن، اى پرنده جان، بی یگل از
با اختالل ديگرى  که وقتی (Vitiligo)پوست  موضعى سفيدشدن

 عموم ه طورشدن است و ب خود نيز قابل خوب همراه نباشد خودبه
به  تیسرا قابل و رساند سالمت فرد نمی ب مشخصى بهآسي و زيان

 هاى ديگران نيست و تنها يک تغيير رنگ پوستى در بعضى قسمت
 سه مورد در الهى آيات استوارى و صالبت و سنگينى با است، بدن
در  [30]!دارد؟ تناسبى است، محال بشر براى آن انجام که رىام

بايد نوعى بيمارى  "برص" کلمه که شود پاسخ، چنين ارزيابى می
اين دقت باعث  .[30]تغيير رنگ پوست فقط العالج باشد، نه صعب
به عنوان يکى از  و آيد عمل به "برص" از درستى تفسير که شود می

ع جذام شناخته شود که احتياج به العالج از نو صعب هاى بيماری
. به [30]تشخيص درست و تخصصى پزشکى و درمانى درازمدت دارد

گفته این پزشک، بايد تالش کرد تا آيات الهى مورد سوءاستفاده 
 را در اين مورد به "حدود الهى"آنانى که ضعف ايمانى دارند يا 

 د،هستن فردى هوس و هوى دنبال به تنها يا شناسند نمی یدرست
 رحمت و حکمت با همراه اسالم احکام ديگر، سوى از. نگيرند قرار
پوست و  یها دانه يم که فقط با تغيير در رنگبپذير اگر و است

برگشت است و بهبود  خود قابل تفاوت نماى ظاهرى آن، خودبه
 بايد باشد، کامل قطع قابل و شده دار خدشه ازدواج عقد يابد، می
با حکمت،  ادشدهی نهیدرزم اسالم سوى از صادر احکام چگونه ديد

سازگار است. گذشته از اين، اگر بنا باشد که با تغيير رنگ سطحى 
 بسيار هاى فسخ باشد پس بيماری پوست، عقد ازدواج، قابل

 هاى بيماری کبد، پيشرفته هاى تر، مانند بيماری بدعاقبت
 هاى بيماری کليوى، مزمن هاى بيماری قلبى، مزمن و روماتيسمی

(مخصوصًا از نوع جوانان) و بعضى  انسولين به وابسته قندى ديابت
 با که "تاالسمى" شديد نوع مانند خونى هاى از انواع بيماری

ب یواسطه اختالل در ترک به قرمز گلبول مداوم رفتن ازبين
 ديگر ضايعات و شديد خونى ساختمانى آن همراه است و موجب کم

 نيز بعدى هاى نسل در و ستا ارثى یک بيمارى و شود می جسمى
   .[30]بايد مجوز فسخ باشد است، نیز زا بيماری
  یریگ جهینت

معجزه جاویدان رسول مکّرم  هدف اصلی نزول قرآن، به عنوان
. کمال و سعادت است یسو ها به هدایت معنوی انسان ص)(اسالم

رسیدن به کمال، نیازمند پرورش روح و سالمت جسم و تغذیه آن 
 است. یپزشکعلوم درباره  از آیات قرآن کریم آيه ۳۰۰حدود  است.
 یپيشگير یو بهداشت به معن معالجه ،درمانی، ناظر به پزشکعلوم 
بودن و جاودانگی آن، دعوت  شفابخشی قرآن کریم، فراعصریاست. 

مبانی  نیتر مهمی طبیعی از ها دهیپدانسان به تفکر و دقت در 
استفاده از علوم شکی است. استناد به آیات قران کریم در علوم پز

و تطبیق نشده بر قرآن کریم  اثبات یها هینظر ، تحمیلیرقطعیغ
 نیتر مهم ز، اقرآن کریممطالب علوم پزشکی بر تکلف آمیز 

  استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزشکی است. یها چالش
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