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Abstract
Introduction: 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 nondeterministic 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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نبانی ٍ چالشيای استناد بٌ آیات قرآن کر یو در
علَم پزشکی
عباس نصْییپَر* PhD

گرٍى علَم قرآن ٍ حدیث ،دانشکدى الًیات ،نعارف اسْنی ٍ ارشاد ،دانشگاى
انام صادق(ع) ،تًران ،ایران
چکيدى
نقدنٌ :پزشکی یک علو کاربردی است .يدف آن ،حفظ ٍ ارتقای سْنت انسان،
درنان بیهار یيا ٍ بازتَانی آسیبدیدگان است .این ننظَر ،با شناخت
بیهار یيا ،تشخیص ،درنان ٍ جلَگیر ی از برٍز آنًا بٌانجام نیرسد .نظر بٌ
جایگاى قرآن کر یو در زنینٌ بًداشت ٍ سْنت ،سًو بًرىگیر ی از قرآن کر یو در
برٍنداد علَم پزشکی ایران اندک است .یکی از اٍصاف قرآن کر یو" ،شفاء" (بٌ
کسر شین) است .از آنجا کٌ "شفاء" نسبَق بٌ بیهار ی است ،لذا در نعنای بًبَد
ٍ درنان بیهار ی ٍ نیز سبب بًبَد ٍ درنان بٌکار نیرٍد .يدف اصلی نزٍل قرآن،
يدایت نعنَی انسانيا بٌسَی کهال ٍ سعادت است .رسیدن بٌ کهال ،نیازنند
پرٍرش رٍح ٍ سْنت جسو ٍ تغذیٌ آن است .يدف از این نطالعٌ کٌ بٌرٍش
تَصیفی -تحلیلی نَشتٌشدى ،بررسی نًوتر ین نبانی ٍ چالشيای استناد بٌ
آیات قرآن کر یو در علَم پزشکی بَد.
نتیجٌگیری :نًوتر ین نبانی استناد بٌ آیات قرآن کر یو در علَم پزشکی عبارت
است از :حکیهانٌبَدن قَل ٍ فعل ذات بار یتعالی ،شفابخشی قرآن کر یو،
فراعصر یبَدن ٍ جاٍدانگی قرآن کر یو ٍ دعَت انسان بٌ تفکر ٍ دقت .يهچنین
استفادى از علَم غیرقطعی بٌعنَان قر ینٌ ٍ ،تحهیل نطالب علَم پزشکی بر آیٌ
بدٍن درنظرگرفتن دّلت ظاير آیٌ ٍ قرائن نَجَد ،از نًوتر ین چالشيای
استناد بٌ آیات قرآن کر یو در علَم پزشکی است.
کلیدٍاژىيا :قرآن ،علَم پزشکی ،رٍشيای تفسیر ی ،شفابخشی قرآن ،تفسیر علهی ،اعجاز
علهی
تاريخ دريافت7346/15/17 :
تاريخ پذيرش7346/71/71 :
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نقدنٌ
از نباحث قابل تَجٌ در عصر حاضر ،نبحث قرآن کریو ٍ علَم
جدید است .این نسا لٌ ،ذين بسیاری از نفسران شیعٌ ٍ سنی ٍ
حتی برخی دانشهندان غیرنسلهان را بٌ خَد نشغَل داشتٌ است.
از سَیی نباحث نربَط بٌ نايیت علَم تجربی ٍ رابطٌ آن با قرآن
کریو ٍ قلهرٍ علو ٍ قرآن ٍ تعارضات ابتدایی در این نَرد ٍ از
سَیی دیگر عْقٌ نردم ٍ دانشهندان بٌ این نبحث ٍ دیدگاىيای
نتفاٍت نفسران ٍ از سَی سَم نثاليای نتنَع ٍ زیاد کٌ حدٍد
يزار آیٌ قرآن را دربرنیگیرد سببشدى کٌ نبحثی گستردى بٌ نام
تفسیر علهی در رٍششناسی تفسیر قرآن کریو پدید آید .در تفسیر
علهی ،نفسر با آگايی از دستاٍرديای علَم تجربی ،درصدد انطباق
آنًا با آیات قرآن برنیآید .ازاینرٍ ،این رٍش تفسیری يهَارى در
نعرض لغزش ٍ انحراف قرار دارد ٍ آن تحهیل نظریٌيای ناپایدار
علهی بر آیات قرآن کریو است .بٌ این سبب عدى زیادی از نفسران
بزرگ با این رٍش تفسیری بٌ نخالفت برخاستٌاند] .[1نظر بٌ
جایگاى قرآن کریو در زنینٌ بًداشت ٍ سْنت کٌ حدٍد  311آیٌ از
آیات قرآن کریو ناظر بٌ علَم پزشکی است] ،[2سًو بًرىگیری از
قرآن کریو در برٍنداد علَم پزشکی اندک است .براساس پژٍيشی،
نیزان بًرىگیر ی از قرآن کریو در تهانی برٍنداديای علهی نَرد
بررسی در حَزى علَم پزشکی ایران طی ساليای  7341تا  7341در
داننٌای بین  %1/7تا  %7بَدى است .این برٍنداديا اعو از
پایاننانٌيا ،نقاّت علهی ٍ چکیدى نقاّت يهایشيای علَم
پزشکی يستند] .[3پزشکان نسلهانی کٌ کَشش داشتٌاند اعجاز
علهی قرآن کریو را نشان ديند ،از آیات قرآنی برای نشاندادن
فصلنانٌ علهی -پژٍيشی قرآن ٍ طب

تصَیری علهی سَد بردىاند .برای نهَنٌ نیتَان بٌ "اّعجاز الطبی
فی القرآن الکریو" از سعید صْح الفیَنی اشارى کرد .نَیسندى در

این اثر بٌ نَضَع اعجاز قرآن کریو دربارى نسایل طبی ٍ پزشکی
نیپردازد  .نَضَع جسو انسان ٍ ساختار آن ،نراحل رشد ٍ نهَ آن،
نراحل آفرینش جنین ،تشریح جنین ،شیرديی ،پیری ،طْق ،راز
لزٍم نگٌداشتن عدى در آن ،حَاس انسان ،علت تحریو برخی
خَردنیيا از نَضَعاتی است کٌ نَیسندى در این نَشتار بررسی ٍ
اعجاز قرآن کریو را دربارى آنًا بیان کردى است] .[4از آنجا کٌ برخی از
این اشارات علهی در زنان نزٍل قرآن کشف نشدى بَد ٍ بشر قرنيا
بعد در سایٌ پیشرفت علَم تجربی بٌ بخشی از آنًا پی برد ،طرح
این نطالب علهی در قرآن ،اخبار غیبی ٍ اعجاز علهی این کتاب
آسهانی نحسَب نیشَد .يدف از این نطالعٌ کٌ بٌ رٍش
تَصیفی -تحلیلی بٌ رشتٌ تحریر درآندى است ،بررسی نًوترین
نبانی ٍ چالشيای استناد بٌ آیات قرآن کریو در علَم پزشکی بَد.
نًوترین نبانی استناد بٌ آیات قرآن کریو در علَم پزشکی
"نبانی" جهع "نبنی" است کٌ در لغت بٌ نعنای بنیان ،اساس ٍ
پایٌ آندى است] .[5نراد از نبانی ،آن دستٌ از پیشفرضيا ،اصَل
نَضَعٌ ٍ باٍريای اعتقادی در نَرد عناصر اساسی دخیل در فرآیند
تفسیر ٍ فًو قرآن کریو است] .[6نًوترین نبانی استناد بٌ آیات
قرآن کریو در علَم پزشکی بٌ شرح زیر است.
 )7حکیهانٌبَدن قَل ٍ فعل ذات بار یتعالی
یکی از نًوتر ین نبانی استناد بٌ آیات قرآن کریو در علَم پزشکی،
حکیهانٌبَدن قَل ٍ فعل خداٍند نتعال است .ذات باریتعالی 41
بار صفت "حکیو" را برای خَد بٌکاربردى است]" .[7حکیو" در لغت
بٌ نعنای کسی است کٌ انَر را نحکو ٍ نتقن انجام نیديد ٍ نیز
بٌ نعنای صاحب حکهت یعنی دارای کانلتر ین شناخت نسبت بٌ
اشیا است] .[8بنابراین حکیوبَدن ذات باریتعالی بٌ دٍ نعنی
است؛ یکی بٌ نعنی اتقان ٍ کانلبَدن افعال خداٍند است ٍ
دیگری بٌ نعنی شناخت اشیا است کٌ البتٌ شناختی کانلتر از
شناخت خداٍند ٍجَد ندارد .در اصطْح ،حکیو یعنی فاعلی کٌ کار
اٍ بیيدف ،بازیچٌ ،یاٍى ٍ باطل نباشد .درآیات فراٍان با تعابیر
گَناگَن ،این عناٍین ننفی ،از خدا ٍ فعل اٍ سلب شدى است؛ "نا
آسهان ٍ زنين ٍ ،آنچٌ را در نيان آنًاست از رٍُ بازُ نيافريديو"
(سَرى اّنبیا ،آیٌ " .)76آيا انسان گهان نیکند بیيدف ريا
نیشَد"(سَرى القیانٌ ،آیٌ  .)36يرگز چنین نیست ،چَن از نبدا
حکهت ،کار بیًَدى صادر نهیشَد] .[9خداٍند نتعال ،قرآن را نیز با
صفت "حکیو" ٍصف کردى است" .اين آيات کتاب حکيو
است"(سَرى لقهان،آیٌ  .)2بٌ تعبیر عْنٌ طباطبایی ،خداٍند قرآن
را با صفت "حکیو" ٍصف کردى ،تا نشان ديد کٌ سخن لًَ ٍ
بینایٌای نیست ،بلکٌ کتابی است کٌ يیچ خللی در آن نیست ،تا
لًَ ٍ سخن باطل در آن راى یابد] .[10با عنایت بٌ نطالب پیشگفتٌ،
باید گفت کٌ این نقدار تا کید بر حکیهانٌبَدن قرآن کریو ،نشان از
آن دارد کٌ ٍاژگان ٍ تعابیر بٌکاررفتٌ در قرآن کریو ٍ بٌ تبع آن
نفايیو ٍ نعانی کٌ از آنًا افادى نیشَد در يهٌ ابعاد حکیهانٌ ٍ
يدفهند است .خْصٌ آنکٌ گزارىيای قرآن کریوٍ ،اقعنها ٍ
نعرفتبخش يستند ٍ باطل بدان راى نهییابد .از اینرٍ اشارات
قرآن کریو بٌ طیف گستردىای از پدیدىيای طبیعی ٍ بالتبع،
گزارىيای ناظر بٌ علَم پزشکی نیتَاند بیانگر بسیاری از حقایق
علهی باشد ٍ اگر کسی ادعا کند کٌ این نطالب نطابق سطح فًو
نخاطبان بَدى ٍ ّزم نیست کٌ در يهٌ نَارد نطابق با ٍاقع باشد،
این بٌ ٍضَح راىیافتن باطل بٌ قرآن کریو است کٌ خداٍند بٌ
صراحت قرآن کریو را از آن ننزى دانستٌ است؛ "يیچگَنٌ باطلِ ،نٌ
دٍرى  ،3شهارى  ،7زنستان 7346
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از پيش رٍ ٍ نٌ از پشت سر ،بٌ سراغ آن نهیآيد؛ چرا کٌ از سَُ
خداٍند حکيو ٍ شايستٌ ستايش نازل شدى است"(سَرى فصلت،
آیٌ .)12
 )2شفا بخشی قرآن کریو
یکیدیگر از نبانی استناد بٌ آیات قرآن کریو در علَم پزشکی،
شفابخشی قرآن کریو است .شفابَدن قرآن کریو در سٌ آیٌ نطرح
شدى است] .[7در سَرى يَنس نیفرنايد کٌ "اُ نردم! اندرزُ از
سَُ پرٍردگارتان براُ شها آندى است؛ ٍ درنانِ براُ آنچٌ در
سينٌياست ٍ يدايت ٍ رحهتِ است براُ نَننان" (سَرى یَنس،
آیٌ ٍ .)75نیز در سَرى اسرا نیفرنايد ٍ" :از قرآن ،آنچٌ شفا ٍ
رحهت است براُ نَننان ،نازل نیکنيو؛ ٍ ستهگران را جز خسران
(ٍ زيان) نهیافزايد"(سَرى اّسرا ،آیٌ  ٍ ،)62باّخرى در سَرى
نبارکٌ فصلت آندى است کٌ " ....بگَ ،اين (کتاب) براُ کسانِ کٌ
ايهان آٍردىاند يدايت ٍ درنان است ( "....سَرى فصلت ،آیٌ .)11
بٌ گفتٌ الراغب اّصفًانی ،شفا بٌ نعنای رسیدن بٌ کنار سْنت
است ٍ آن اسو شدى برای صحت] .[11بٌ گفتٌ نفسران ،شفابخشی
قرآن کریو در دٍ نقَلٌ انراض رٍحانی ٍ انراض جسهانی نطرح
است] .[12, 13براساس آیات قرآن کریو ،نرض تنًا نرض بدن
نیست ،انراض اعتقادُ ٍ قلبِ از انراض جسو شديدتر است .قرآن
کریو ،شفا ٍ دٍای درديای قلب است .شک ،حقد ،حسد ،شرک ،کفر
ٍ نفاق کٌ انراض قلَباند بٌ ٍسیلٌ قرآن زدٍدى نیشَد] .[14با
بررسِ ابعاد نختلف انسان ،نهیتَان براُ انسان فقط بيهارُ
جسو را در نظر گرفت ٍ در بًبَدُ آن تْش کرد بلکٌ انسان داراُ
دٍ ُبعد جسهِ ٍ رٍحِ است کٌ نهکن است يرکدام در نعرض
بيهارُ قرار گيرند ٍ بيهارُ يرکدام نَجب اختْل در کارايِ ابعاد
ديگر انسان شَد .از اینرٍ نیتَان بيهاریياُ انسان را بٌ سٌ نَع
اعتقادُ ،رٍحِ -رٍانِ ،جسهِ تقسيو کرد .نزٍل قرآن در نرحلٌ
اٍل براُ درنان بيهاریياُ اعتقادُ نردم بَدى است تا آنًا را از
شرک ،کفر ٍ تاريکیيا بٌ تَحيد ،اسْم ٍ رٍشنايِ رينهَن سازد.
در آیات نتعددُ بٌ اين نسا لٌ پرداختٌ شدى است کٌ يدف قرآن
اين است کٌ شها را از ظلهت جًل بٌ نَر دانش ،از کفر بٌ نَر
ايهان ،از ظلهات ستهگرُ بٌ نَر عدالت ،از فساد بٌ صْح ،از گناى
بٌ نَر تقَُ ريبرُ کند .آیاتی يهچَن "الر( ،اين) کتابِ است کٌ
بر تَ نازل کرديو ،تا نردم را از بًارخَابیيا (شرک ،ظلو ٍ جًل) بٌ
سَی رٍشنايِ (ايهان ،عدل ٍ آگايِ) بٌ فرنان پرٍردگارشان
درآٍری ،بٌ سَی راى خداٍند عزيز ٍ حهيد" (سَرى ابرايیو ،آیٌ ٍ )7
"خداٍند بٌ برکت آن ،کسانِ را کٌ از خشنَدُ اٍ پيرٍُ کنند ،بٌ
راىياُ سْنت ،يدايت نیکند؛ ٍ بٌفرنان خَد ،از تاریکیيا بٌ
سَی رٍشنايِ نیبرد ٍ آنًا را بٌسَی راى راست ريبرُ نینهايد"
(سَرى الهائدى ،آیٌ  .)76از اینرٍ قرآن شفا است؛ يعنِ درنان براُ
انراض اعتقادُ نانند کفر ،نفاق ٍ شرک است.
از سَی دیگر ،قرآن کریو درنان بیهاریيای رٍحی است .بدٍن
شک بيهاریياُ رٍحِ ٍ اخْقِ انسان ،شبايت زيادُ با
بيهاریياُ جسهِ اٍ دارد .ير دٍ نياز بٌ طبيب ،درنان ٍ پرييز
دارد .قرآن نسخٌاُ حیاتبخش براُ کسانِ است کٌ نیخَايند با
کبر ،غرٍر ،حسد ٍ نفاق بٌ نبارزى برخيزند ٍ يهچنين براُ
اختْفيا ٍ پراکندگیيا ٍ براُ

ترسيا،
برطرفکردن ضعفيا ٍ 
کسانِ کٌ عشق بٌ دنيا ٍ ٍابستگِ بٌ ناديات ٍ تسليو
بیقیدٍشرط در برابر شًَتيا يستند؛ شفابخش است .برخِ از
رٍانشناسان با پژٍيش در آیات قرآن دريافتٌاند کٌ قرآن تاثير
زيادُ بر رٍان انسان نیگذارد ٍ شفابخشِ قرآن را با علَم تجربِ
نقايسٌ نهَدىاند ٍ نتايج حاصل از آن تحت عنَان تاثیر قرائت
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قرآن بر بًداشت رٍانِ انسان ننتشرشدى است .برای نهَنٌ نیتَان
بٌ نَاردی نانند ،تاثیر نداٍنت بر قرائت قرآن ٍ نیز فًو آن بر
کايش درد ،اضطراب ٍ افسردگی ،دنیدن رٍح انید ٍ دٍری از یأس
در سایٌ قرائت ٍ فًو قرآن ،دعَت قرآن بٌ صبر ٍ تاثير آن در
کايش فشارياُ رٍانِ ،دعَت قرآن بٌ تَکل بر خدا ٍ نقش آن در
حل نشکْت ٍ آرانش رٍانی ،تاثیر یاد خدا در آرانش دل ٍ رفع
اضطراب ٍ نگرانی ،تا کید بر نحبت بٌ پدر ٍ نادر ٍ تاثیر آن در
سْنت رٍانی افراد خانَادى ،تا کید بر حجاب در نَرد بانَان ٍ نقش
آن در سْنت رٍانی زنان ،دعَت قرآن بٌ ازدٍاج ٍ تشکيل خانَادى
ٍ تانين آرانش فردُ ٍ سْنت نحيط اجتهاع ،نهنَعيت
سَءظن ،تجسس ٍ غيبت ٍ اثرات آن بر سْنت جانعٌ ٍ شخصيت
افراد ،اشارى کرد].[15, 16
دربارى درنان بیهاریيای جسهی در قرآن کریو ،شایان ذکر است کٌ
قرآن کتاب بًداشت ٍ درنان ٍ پزشکِ نيست؛ بلکٌ کتاب يدايت ٍ
تربيت نعنَُ افراد ٍ جانعٌ است ٍ اگر بٌ نطالب پزشکِ ٍ
بًداشتِ ٍ علهِ اشارىاُ کردى است بٌ خاطر اين است کٌ راى
خداشناسِ را يهَار کند؛ حس کنجکاٍُ بشر را تحريک نهايد تا در
زنینٌی علَم تجربِ رشد نهايند ٍ در پِ کشف آن برآيند؛ اعجاز
علهِ قرآن را بٌ اثبات برساند ٍ علت نًوتر اینکٌ بٌ خاطر
پيَستگِ نيازياُ جسهِ ٍ رٍحِ با يهديگر ٍ تاثير آنًا بر
يهديگر قرآن بر خَد ّزم نیداند کٌ بٌ بًداشت جسهِ انسان نيز
بٌ طَر ٍيژى تَجٌ کند زيرا در کهال رٍحِ اٍ تاثير دارد .بنابراين،
قرآن براُ تانين سْنت ٍ بًداشت جسو نطالبِ بيان فرنَدى کٌ
ً
قطعا برخِ از آنًا جز شگفتیياُ
اگر در حد اعجاز علهِ نباشد
علهِ است .براُ نثال نیتَان بٌ نَارد زیر اشارى کرد.
الف) بًداشت غذايِ :نانند خَردن غذاياُ پا ک؛ "اُ کسانِ کٌ
ايهان آٍردىايد! از نعهتيای پاکيزىاُ کٌ بٌ شها رٍزُ دادىايو،
بخَريد ( "...سَرى البقرى ،آیٌ  ،)752اعتدال در خَردن غذا ٍ عدم
اسراف در غذا؛ "( ...از نعهتيای الًِ) بخَريد ٍ بياشانيدٍ ،لِ
اسراف نکنيد کٌ خداٍند نسرفان را دٍست نهیدارد!" (سَرى
اّعراف ،آیٌ  .)37البتٌ ّزم بٌ تَضیح است کٌ "اسراف" کلهٌ
جانعِ است کٌ يرگَنٌ زيادىرٍُ در که ّيت ٍ کيفيت،
بیًَدىگرایی ،اتْف ٍ نانند آن را شانل نیشَد .اسراف نصاديق
گَناگَنِ دارد نانند زيادخَردن ٍ آشانيدن ،فرٍدادن سريع غذا
بدٍن جَيدن کانل ،زیادىرٍی در خَردن يک نَع غذا ٍ تجاٍز از
خَردن خَراکیياُ حْل ٍ رٍُآٍردن بٌ حرام] .[17نَرد بعدی
نًی از خَردن نردار ،گَشت خَک ٍ خَردن خَن است؛ "بگَ ،در
آنچٌ بر نن ٍحی شدى ،ييچ غذاُ حرانِ نهیيابو؛ بٌ جز اينکٌ
نردار باشد يا خَنِ کٌ (از بدن حيَان) بيرٍن ريختٌ يا گَشت
خَک کٌ اینًا يهٌ پليدند( "...سَرى اّنعام ،آیٌ  .)717نهَنٌ دیگر
در رابطٌ با گَشت حرام کٌ در قرآن کریو آندى است کٌ "گَشت
نردار ٍ خَن ٍ گَشت خَک ٍ حيَاناتِ کٌ بٌ غير نام خدا ذبح
شَند ٍ حيَانات خفٌشدى ٍ بٌ زجر کشتٌشدى ٍ آنًا کٌ بر اثر
پرتشان از بلندُ بهيرند ٍ آنًا کٌ بٌ ضرب شاخ حيَان ديگرُ
نردى باشند ٍ باقیناندى صيد حيَان درندى ،نگر آنکٌ (بٌ نَقع بٌ
آن حيَان برسيد ٍ) آن را سر ببرید ٍ حيَاناتِ کٌ رٍُ بتيا (يا
در برابر آنًا) ذبح نیشَند( ،يهٌ) بر شها حرام شدى است؛ ٍ
(يهچنين) قسهتکردن گَشت حيَان بٌ ٍسیلٌ چَبٌياُ تير
است "...
نخصَص بختآزنایی؛ تهام اين اعهال ،فسق ٍ گناى 
(سَرى الهائدى ،آیٌ  .)3نًی از شراب" :اُ کسانِ کٌ ايهان آٍردىايد!
شراب ٍ قهار ٍ بتيا ٍ ازّم (نَعِ بختآزنايی) ،پليد ٍ از
عٓهٓل شيٓطان اسٓت ،از آنًٓا دٍریکنٓید تا رسٓتگار شَٓيد!"(سَرى
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الهائدى /آیٌ .)41
ب) بًداشت شخصِ (جسهِ) :نانند ٍضَ ٍ غسل؛ "اُ کسانِ کٌ
ايهان آٍردىايد! ينگانی کٌ بٌ نهاز نیايستيد ،صَرت ٍ دستيا را
تا آرنج بشَييد! ٍ سر ٍ پايا را تا نفصل [برآندگِ پشت پا] نسح
کنيد! ٍ اگر ُج ُنب باشيد ،خَد را بشَييد (ٍ غسل کنيد)! ("...سَرى
الهائدى ،آیٌ  ،)6طًارت لباس "ٍ لباست را پاککن" (سَرى الهدثر،
آیٌ .)1
ج) بًداشت نسایل جنسِ :نانند نهنَعيت آنيزش با زنان در
حالت عادت نايانٌ؛ "ٍ از تَ ،دربارى خَن حيض سئَال نیکنند،
بگَ «چيز زيانبار ٍ آلَدىاُ است؛ از اینرٍ در حالت قاعدگِ ،از آنان
کنارىگيرُ کنيد! ٍ با آنًا نزديکِ ننهايد ،تا پاک شَند! ( "...سَرى
البقرى ،آیٌ  ،)222دٍرُ از زنا؛ "ٍ نزديک زنا نشَيد کٌ کار بسيار
زشت ٍ بد رايِ است"(سَرى اّسراء ،آیٌ  ،)32دٍرُ از لَاط؛ "ٍ
(بٌخاطر آٍريد) لَط را ،ينگانِ کٌ بٌ قَم خَد گفت« :آيا عهل
بسيار زشتِ را انجام نیدييد کٌ يیچیک از جًانيان ،پيش از شها
انجام ندادى است؟! آيا شها از رٍُ شًَت بٌ سراغ نردان نیرٍيد،
نٌ زنان؟! شها گرٍى اسرافکار (ٍ ننحرفِ) يستيد" (سَرى اّعراف،
آیات  ،)61-67دٍرُ از استهنا؛ "ٍ آنًا کٌ دانان خَد را (از
آلَدىشدن بٌ بیعفتِ) حفظ نیکنند؛ تنًا آنيزش جنسِ با
يهسران ٍ کنيزانشان دارند کٌ در بًرىگيرُ از آنان نْنت
نهیشَند" (سَرى الهَننَن ،آیات .)7-5
حاصل سخن اينکٌ ،قرآن براُ بيهاریياُ اعتقادُ ،رٍحِ ،رٍانِ،
اخْقِ ٍ اجتهاعِ بٌ صَرت نستقيو دستَر دارد حتِ يدف از
نزٍل خَد را نجات انسانيا از بيهارُ اعتقادُ ٍ رٍحِ ٍ اخْقِ
نیداند ،انا براُ بيهاریياُ جسهِ ٍ بًداشت فردُ ٍ اجتهاعِ
ٍ درنانِ آن بٌ صَرت کنايٌاُ ٍ در پرتَ دستَرات ٍ در قالب باید ٍ
نباید (حرام ٍ حْل) ٍ يست ٍ نيست (ارشادُ) بيان کردى است.
شایان ذکر است کٌ اين نسخٌ نانند نسخٌياُ ديگر ٍقتِ نَثر
است کٌ بٌ آن عهل شَد ٍگرنٌ صدبار اگر بًترين نسخٌياُ
شفابخش را بخَانيو ٍ رٍُ سر بگذاريو ٍلِ بٌ آن عهل نکنيو،
نتيجٌاُ نخَايد داشت].[18
 )3فراعصریبَدن ٍ جاٍدانگی قرآن کریو
یکی دیگر از نبانی استناد بٌ آیات قرآن کریو در علَم پزشکی،
نسا لٌ فراعصریبَدن آن است کٌ نَجب تهایز آن از سایر نتَن
الًی ٍ غیرالًی شدى است .بٌ تصریح خَد قرآن کریو ،نخاطب ٍ
پیام قرآن فراعصری است ٍ نحدٍد بٌ گرٍى ٍ طبقٌ ٍ زنان خاصی
نیست ..." .اين قرآن بر نن ٍحیشدى ،تا شها ٍ تهام کسانِ را کٌ
اين قرآن بٌ آنًا نیرسد ،بيو ديو (ٍ از نخالفت فرنان خدا
بترسانو)("...سَرى اّنعام ،آیٌ  .)74آیات نتعدد دیگری نیز ظًَر در
جاٍدانگی نفايیو ٍ نعارف قرآن دارند کٌ از جهلٌ آنًا نیتَان بٌ
آیات نربَط بٌ بعثت رسَل نک ّرم اسْم(ص) (سَرى الجهعٌ ،آیات
 ،)2-3تدبر (سَرى النسا ،آیٌ  ،)62شکستناپذیر ی قرآن کریو
(سَرى فصلت ،آیٌ  ٍ )17جًانشهَلی آنَزىيای قرآن کریو (سَرى
الفرقان ،آیٌ )7اشارى کرد .با عنایت بٌ نطالب پیشگفتٌ باید گفت
کٌ اگر یک نطلب علهی نعًَد نخاطبان در عصر نزٍل قرآن نبَدى
باشد ،دلیل بر این نیست کٌ استنباط این نطلب از قرآن براساس
قَاعد ،ساختار ٍ استعهاّت لغت عرب نبَدى است ،بلکٌ برعکس،
ٍجَد چنین گسترى عظیهی از نخاطبان ،نستلزم آن است کٌ پیام
قرآن نیز نتناسب با این طیف ٍسیع ٍ سطَح نعرفتی باشد .این
در حقیقت ،يهان بْغت اعجاز آنیز قرآن است کٌ نطابق با
نقتضیات حال نخاطبان در ير عصر ٍ نسل سخن نیگَید][19
فصلنانٌ علهی -پژٍيشی قرآن ٍ طب

بنابراین ،نیتَان گفت کٌ آیات قرآن نیتَاند برای ير عصری
پیانی داشتٌ باشد کٌ در زنان خاص خَد فًهیدى نیشَد ٍ آیات
نربَط بٌ علَم پزشکی نیز از این انر نستثنی نیست.
 )1دعَت انسان بٌ تفکر ٍ دقت
یکیدیگر از نبانی استناد بٌ آیات قرآن کریو در علَم پزشکی دعَت
قرآن کریو بٌ تفکر ٍ دقت در نَاردی است کٌ بٌ نَعی در علَم
پزشکی کاربرد دارد .نَاردی يهچَن دعَت بٌ تفکر ٍ دقت در ننشا
پيدايش انسان ٍ نراحل خلقت اٍ؛ "انسان بايد بنگرد کٌ از چٌ چيز
آفريدى شدى است!"(سَرى الطارق ،آیٌ  ،)7دعَت انسان بٌ تفکر در
ساختهان ٍجَدُ حيَانات" ،آيا آنان بٌ شتر نهینگرند کٌ چگَنٌ
آفريدى شدى است" (سَرى الغاشیٌ ،آیٌ  ،)75دعَت بٌ شناخت
غذايا" :پس انسان بٌ غذاُ خَيش بنگرد (ٍ تفکر کند)" (سَرى
عبس ،آیٌ  ،)21حرامکردن برخِ خَردنیيا نثل گَشت خَک ٍ
نردار ٍ شراب کٌ نَجب برانگيختن حس کنجکاٍُ نسلهانان براُ
پِبردن بٌ حکهت آن احکام شد ٍ ارتباط برخِ از احکام ٍ عبادات
نسلهانان با نسا لٌ سْنت ٍ بيهارُ بٌ گَنٌای کٌ علَم پزشکِ
نیتَانست در تشخيص اين نَضَعات کهک شايانِ بٌ فقٌ
(احکام عبادت) باشد .برای نهَنٌ ،رٍزى بر انسان سالو در ناى نبارک
رنضان ٍاجب است ،انا بر انسان بيهارُ کٌ رٍزى برايش ضرر دارد يا
نَجب شدت بيهارُ اٍ نیشَدٍ ،اجب نيست .يهچنين استعهال
آب براُ غسل ٍ ٍضَ در نَرد بيهارانِ کٌ براُ آنان ضرر دارد جايز
نيست .بٌ عبارت دیگر ،در کنار دعَت عهَنِ آيات قرآن بٌ تفکر در
پديدىياُ طبيعت يهچَن "ٍ اٍ کسِ است کٌ زنين را گسترد؛ ٍ
در آن کَىيا ٍ نًريايِ قرارداد؛ ٍ در آن از تهام نيَىيا دٍ جفت
آفريد؛ (پردى سياى) شب را بر رٍز نیپَشاند؛ در اینًا آياتِ است
براُ گرٍيِ کٌ تفکر نیکنند" (سَرى الرعد ،آیٌ  ،)3نَارد خاصِ
نيز ٍجَد دارد کٌ انسان را بٌ تعليو ٍ تعلو شاخٌياُ علَم پزشکی
يدايت نیکند ٍ از آنجا کٌ انسان نَجَدُ دٍ ُبعدُ است (نادُ
ٍ نعنَُ) ،قرآن کريو نيز ير دٍ ُبعد را در نظر دارد ٍ نیخَايد
جسو ٍ جان ير دٍ را شفا ديد .قرآن کريو داراُ آياتِ در ارتباط
با نکات بًداشتِ ٍ پزشکِ است بٌ گَنٌای کٌ با رعايت آنًا
نیتَان از بيهاریيا جلَگيرُ کرد ٍ البتٌ با پيشرفت علَم پزشکِ
هتياُ آنًا در حال آشکارشدن است .آيات قرآن
نصالح ٍ حک 
کریو کٌ در نَرد پيشگيرُ ٍ بًداشت ٍ تغذيٌ است در نَضَعات
زير قابل دستٌبندُ است ،الف) لزٍم پیشگیری از بیهاریيا با
دقت ٍ رعايت بًداشت در تًيٌ نَاد غذايی ،برای نهَنٌ آیاتی کٌ
نشتهل بر دستَريایی پيرانَن چگَنگی ذبحکردن حيَانات براُ
نصرف خَراکِ است .ب) عدم استفادى از نَاد تحريوشدى بٌ
عنَان نادى غذايی يهچَن ننع استفادى شراب ،خَک ،نردار ٍ
خَن .ج) نَاد غذايِ کٌ بٌ نصرفشان تَصیٌ شدى است از طریق
بیان فَاید برخی از خَراکیيا ٍ نَاد غذایی .برای نهَنٌ ،عسل جز
بًترين نَاد غذايِ است کٌ تاکنَن شناختٌشدى ٍ فَايد نصرف
عسل بٌ گَنٌای است کٌ در قرآن کریو از آن بٌ عنَان شفا نامبردى
شدى است؛ " ...از درٍن شکو آنًا ،نَشيدنِ بارنگيای نختلف
خارج نیشَد کٌ در آن ،شفا براُ نردم است("...سَرى النحل ،آیٌ
 .)64از جهلٌ فَايد عسل نیتَان بٌ رفع خستگِ ٍ فشردگِ
عضْت ،افزايش کلسيو خَن ،تَليد سريع انرژُ ٍ ترنيو قَا،
کهک بٌ نبتْيان اسًال بٌ دليل خاصيت نيکرٍبکشِ ٍ رفع
سرفٌ اشارى کرد .جالب تَجٌ است کٌ عسل در رنگياُ نختلفِ
ٍجَد دارد ٍ اين نطلب در قرآن نيز ذکر شدى است ٍ نیتَاند
تنَعِ براُ ذٍقيا ٍ سليقٌيا باشد ،زيرا انرٍزى ثابت شدى است کٌ
رنگ غذا در تحريک اشتًا بسيار نَثر است].[20
دٍرى  ،3شهارى  ،7زنستان 7346
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نهَنٌ دیگر ،شیر است .در قرآن کریو آندى کٌ "ٍ در ٍجَد
چًارپايان ،براُ شها (درسيای) عبرتِ است از درٍن شکو آنًا ،از
نيان غذاياُ يضوشدى ٍ خَن ،شير خالص ٍ گَارا بٌ شها
نینَشانيو!" (سَرى النحل ،آیٌ  .)66شير ،يک غذاُ کانل است کٌ
يو بٌ جای آب است ٍ يو بٌ جای غذا ٍ تهام نيازياُ بدن را
تانين نیکند .در رٍايات نیخَانيو شير ،عقل را زياد ،ذين را صفا،
چشو را رٍشنِ ،قلب را تقَيت ،پشت را نحکو ٍ فرانَشِ را کو
نیکند] .[21شير در بين فرينگ ٍ آداب ٍ رسَم نلل نختلف جايگاى
خاصِ را بٌ خَد اختصاص دادى است؛ انا بٌ طَرکلی ،شير بٌ عنَان
دارٍ در اغلب نَشتٌياُ باستانِ ٍ در طب قديو از آن بٌ عنَان
دارٍ در درنان بعضِ بيهاریيا یاد شدى است .انرٍزى اين عقيدى نيز
ٍجَد دارد کٌ شير بًترين غذا براُ بيهاران است .بٌ علت
سًلالًضوبَدن اين نادى آن را يهَارى در رژيو تغذيٌاُ بيهاران
قرار دادى ٍ نصرف شير در برنانٌ غذايِ رٍزانٌ اکثر افراد جانعٌ
تَصيٌ نیشَد .عٍْى بر نطالب فَق شير نقش نًهِ در سْنت
پَست دارد .يهچنين شير در اغلب نسهَنيتيا بٌ عنَان ترکيب
کايشديندى عَارض نسهَنيت نَرد استفادى قرار نیگيرد].[20
نهَنٌيای دیگر انجیر ٍ زیتَن است .خداٍند ،از یکطرف بٌ انجیر ٍ
زیتَن قسو ياد نیکند کٌ "قسو بٌ انجير ٍ زيتَن يا قسو بٌ
ّ
الهقدس" (سَرى التین ،آیٌ  ٍ )7از طرف ديگر
سرزنين شام ٍ بيت
بحث قَام انسان را نطرح نیکند "کٌ نا انسان را در بًترين صَرت
ٍ نظام آفريديو" (سَرى التین ،آیٌ  .)1ذات باریتعالی ،با
قسوخَردن بٌ اين دٍ نيَى تَجٌ ٍ حس کنجکاٍی بشر را نسبت
بٌ این دٍ غذا جلب کردى است ٍ شايد يکِ از حکهتياُ نًو
سَگند قرآن بٌ اين دٍ نيَى بٌ ايهيت ٍ ارزش غذايِ آنًا باشد.
بٌنظر نیرسد بين انجير ٍ زیتَن ٍ قَام انسان ارتباط ٍجَد دارد.
بٌ تعبیر آیتهللا طالقانی ،انجير ٍ زيتَن دٍ گَنٌ نيَى نرکّب از
نَاد عنصرُ ٍ دٍ نَع غذاُ طبيعِ ٍ بٌ اندازى ٍ سالو يستند کٌ
در کارخانٌ اعضای درخت ساختٌ ٍ پرداختٌ نیشَند ٍ در دسترس
انسان قرار نیگیرند ٍ ننشا پرٍرش ٍ قَام بدنش نیشَند ٍ ير دٍ
نکهل يکديگرند] .[22دانشهندان بعد از پژٍيشيایی در انجير بٌ
اين نتيجٌ رسيدىاند کٌ انجير تاثير نستقيو در قَام ٍ قدرت انسان
ٍ سْنت بدن دارد].[17
شایان ذکر است کٌ در برخی آیات ،بدٍن نامبردن از يک خَراکِ
خاص ،فقط بر ضرٍرت استفادى از رٍزیياُ حْل ٍ پاکيزى (طیب)
ٍ خَدداری از غذايای ناپاک (خبایث) اشارىشدى است .برای نهَنٌ
"ٍ از نعهتيای حْل ٍ پاکيزىاُ کٌ خداٍند بٌ شها رٍزُ دادى
است ،بخَريد ( "...سَرى الهائدى ،آیٌ  "...ٍ )66اشیا پاکيزى را براُ
آنًا حْل نیشهرد ٍ ناپاکیيا را تحريو نیکند ( "...سَرى اّعراف،
آیٌ .)775
چالشيای استناد بٌ آیات قرآن کریو در علَم پزشکی
افراط در ير رٍش تفسیری نهکن است ننجر بٌ تفسیريای
ناصحیح ٍ غیرنقبَل شَد .برای نهَنٌ در رٍش تفسیر ناثَر ،اعتهاد
بٌ ير رٍایت ضعیف ٍ غیرنعتبر ،نتیجٌای جز ارایٌ تفسیری
ً
اساسا یکی از علل
ناصحیح ٍ گاى نخالف قرآن ٍ عقل سلیو ندارد.
ضعف تفاسیر ناثَرٍ ،رٍد اسرائیلیات ٍ رٍایات ضعیف بٌ این
تفاسیر است] .[23بٌ يهین ترتیب در استناد بٌ آیات قرآن کریو در
علَم پزشکی ،عدم رعایت ضَابط ٍ نبانی ضرٍری بٌ تفسیری
ناصحیح از کْم الًی ننتًی نیشَد .نًوترین چالشيا ٍ
آسیبيای استناد بٌ آیات قرآن کریو در علَم پزشکی کٌ ننتًی
بٌ ارایٌ تفسٓیری نٓارٍا از آیٓات قرآن کریو نیشَد در ادانٌٓ بیٓان
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نیشَد.
 )7استفادى از علَم غیرقطعی بٌ عنَان قرینٌ
علو نعتبر ٍ قطعی نیتَاند بٌ عنَان قرینٌ غیرلفظی کْم الًی
نَرد استناد قرارگرفتٌ ٍ برای دستیابی بٌ فًو بًتری از آیات بٌکار
گرفتٌ شَد .بٌ عبارتدیگر ،اجهال در آیات آفرینش آسهان ٍ زنین
ٍ دیگر پدیدىيای طبیعی را نیتَان تَسط علَم قطعی جدید
تبیین ٍ برطرف کرد .طنطاٍی بیش از  571آیٌ از آیات قرآن کریو را
ناظر بٌ پدیدىيای طبیعی ٍ آیات علهی نیداند][24؛ انا باید تَجٌ
داشت کٌ تنًا از دستاٍرديای علهی ثابتشدى ٍ نَرد اطهینان کٌ
نزد نتخصصان آن علَم بٌ صَرت حقایقی علهی درآندىاند نیتَان
بٌ عنَان قرینٌای در فًو بًتر کْم الًی استفادى کرد ٍ نیبایست
از استناد بٌ فرضیٌيا ٍ تئَریيایی کٌ ينَز ارکان آنًا استَار نشدى
است ،خَدداری کرد .البتٌ نباید گفت کٌ در عرصٌ علو يیچگاى
حقایق ثابت ٍ نسلو برای يهیشٌ ٍجَد ندارد ،از اینرٍ نهیتَان
علَم را قرینٌای برای فًو کْم الًی قرارداد ،زیرا يهین ثبات ٍ
استقرار نسبی حقایق علهی برای بٌ کارگیری آنًا در حَزى تفسیر
قرآن کافی است ٍ تا يهین حد در تَان نحدٍد بشری نا نیگنجد،
چنان کٌ در تعریف تفسیر از جًت اصطْحی گفتٌاند؛ تفسیر بٌ
نعنی بیان نراد کْم خداٍند در حد تَان ٍ استطاعت بشری
است].[25
 )2تحهیل نطالب علَم پزشکی بر آیٌ بدٍن در نظرگرفتن دّلت
ظاير آیٌ ٍ قرائن نَجَد
یکیدیگر از چالشيایی کٌ در استناد بٌ آیات قرآن کریو در علَم
پزشکی قابلطرح است ،تحهیل نطالب پزشکی يرچند نعتبر بر
آیات قرآن کریو بدٍن در نظرگرفتن ظاير آیٌ ٍ قرائن نَجَد است.
ذی ًْ بٌ چند نَرد اشارى نیشَد.
الف) عدم تَجٌ بٌ سیاق :عدنان الشریف نَیسندى کتاب "نن علو
الطب القرآنی ،الثَابت العلهیٌ فی القرآن الکریو" از قَاعد قرآنی
کٌ در تفسیر آیات قرآن کریو بٌ آن نلتزم يست یاد نیکند.
قَاعدی نانند  )7ضرٍرت داشتن تقَی با عنایت بٌ آیٌ " ٍ ...ا َّت ُقَا
اللٌ ٍ ُيع ِّلهُکوُ َّ
َّ
اللٌ ( "...سَرى البقرى ،آیٌ  ٍ )262اینکٌ خداٍند
نتعال قرآن را بٌ عالو پريیزکار در کنار احاطٌ بٌ علَنی يهچَن
علو تفسیر ،علو تنزیل ،علو فقٌ ،علو حدیث ٍ علو زبان عربی ٍ
قَاعد آن تعلیو نیديد )2 ،قاعدى نثانی کٌ بیانگر تَضیح ٍ تفسیر
برخی آیات تَسط برخی آیات دیگر است ٍ  )3بًرىگیری از احادیث
نعتبر نرٍی از رسَل خدا(ص) در تفسیر آیات قرآن کریو] .[26عدنان
الشریف ،بٌرغو تا کید بر قَاعد قرآنی پیشگفتٌ ،در تفسیر آیٌيای
" ِإنْ کلُّ ن ْف ٍس ل َّها عليًْا حافِظ"(سَرى الطارق ،آیٌ " ٍ )1ل ٌُ نُ ع ِّق ٌ
بات
نِنْ بي ِْن يديٌِْ ٍ نِنْ خ ْلفٌِِ ي ْحف ُظَن ٌُ نِنْ أنْ ِر َّ
اللٌ ( "...سَرى الرعد ،آیٌ
 )77نینَیسد کٌ آیا نیشَد در قرن بیستو این آیٌيا را بٌ يهان
نعانی کٌ از سَی پیانبر(ص) برای آن آندى است تفسیر کرد ٍ نراد از
حافظ را فرشتگانی کٌ شبانٌرٍز در حفظ انسان نیکَشند تفسیر
کرد ٍ از ٍجَيی دیگر کٌ بٌ کهک علو رٍشنشدى است چشو
پَشید؟ ٍی سپس نیافزاید نراد از "نفس" در آیٌ يهٌ حیَانات،
گیايان ٍ انسانيا ٍ بٌ دیگر سخن آفریدىيای زندى است ٍ نراد از
"حافظ" ٍ "نعقبات" نیز سیستو دفاعی حیَانات ،گیايان ٍ
انسانيا استٍ .ی برای نهَنٌ برای سیستو دفاعی انسان از سٌ
خط دفاعی اصلی یاد نیکند .پَست (بٌ عنَان خط دفاعی
نخست) ،سیستو دفاعی خاص ير عضَ (بٌ عنَان خط دفاعی
دٍم) برای نهَنٌ برای چشو انسان پلک ٍ اشک ٍ باّخرى خَن (بٌ
عنَان خط دفاعی سَم)].[27
ِّ
استٓدّل عٓدنان الٓشریف بٌ آیٌٓ "ل ٌُ نُ عق ٌ
بات نِنْ بي ِْن يٓديٌِْ ٍ نِنْ
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خ ْلفٌِِ يحْ ف ُظَن ٌُ نِنْ أنْ ِر َّ
اللٌ ( "...سَرى الرعد ،آیٌ  )77درست
نهینهاید ،چٌ اینکٌ در آیٌ ضهیريای "لٌ ،یدیٌ ،خلفٌ ٍ یحفظَنٌ"
بٌ يهان نَصَل در آیٌ پیشین "سَا ٌء ِن ْنکوْ ننْ أس َّر ْالقَْل ٍ ننْ
جًر ِبٌِ ٍ ننْ ُيَ نُ سْ ت ْخ ٍف ِب َّ
اللي ِْل ٍ سا ِر ٌب ِبال َّنًار" (سَرى الرعد ،آیٌ
 )71بازنیگرددٍ .اژى "نن" در این آیٌ بیگهان بٌ انسان بازنیگردد ٍ
آنچٌ نگاى داشتٌ نیشَد انسان است نٌ تهام حیَانات ٍ گیايان،
چنان کٌ عدنان الشریف پنداشتٌ است] .[27شایان ذکر است کٌ
نفسران نیز نرجع ضهیر در "لٌ" را یا فقط نَصَل در آیٌ پیشین
(نن) گرفتٌاند] [28یا نَصَل در آیٌ قبل یا لفظ جْلٌ یا رسَل
نک ّرم اسْم(ص)ذکر کردىاند].[29
ب) عدم تَجٌ بٌ نعانی دقیق ٍاژگان :یکیدیگر از چالشيایی کٌ
در استناد بٌ آیات قرآن کریو در علَم پزشکی قابلطرح است ،عدم
تَجٌ بٌ نعانی دقیق ٍاژگان قرآنی است کٌ در ادانٌ بٌ یک نَرد
اشارى نیشَد.
ٍاژى "اّبرص" در دٍ سَرى قرآن کریو (سَرى آل عهران آیٌ ٍ 14
سَرى نائدى آیٌ  )771آندى است] .[7ير دٍ آيٌ در نَرد نعجزات
حضرت عيسِ(ع) ٍ از دّيل اثبات حقانيت رسالت اٍ است کٌ آن
حضرت بٌ اذن خداٍند نتعال ،کَر نادرزاد را درنان نیکرد ٍ بٌ
زندىکردن نردگان نیپرداخت ٍ از گِل ،شکل پرندىاُ نیساخت ٍ
در آن نیدنيد کٌ بٌ صَرت نَجَد زندىاُ در نیآند ٍ "برص" را
نيز درنان نیکرد" .برص" نَعِ بيهارُ پَستِ است کٌ یکی از
عَارض آن ،برٍز تغيير رنگ ٍ سفيدشدن نَضعِ آن است .ايهيت
بررسِ ٍ درک صحيح آن در فرينگ اسْنِ ،بدان جًت است کٌ
اين عارضٌ در احکام فقًِ ٍ قانَن ازدٍاج ٍ طْق نَرد نظر
قرارگرفتٌ ٍ ينگانیکٌ پس از عقد ازدٍاج ،نشخص شَد کٌ زن،
نبتْبٌ "برص" بَدى ٍ نرد از آن اطْعاتِ نداشتٌ ٍ احساس غبن
کند ،يکِ از عَانلِ است کٌ نیتَاند نَجب فسخ عقد ازدٍاج
گردد] .[30اين کلهٌ در فارسِ بٌ پیسِ با سفيدشدن نَضعِ
پَست در نقاط نختلف بدن ،تعبير شدى است .در پزشکِ ،عارضٌ
تغيير رنگ ،براثر اختْل در رنگدانٌياُ پَست (چٌ افزايش ٍ
کايش ٍ ازبينرفتن سلَلياُ حاٍُ رنگدانٌ) بٌ دٍ صَرت ايجاد
نیشَد؛ بٌ صَرت ثانَيٌ کٌ شايعترين است ٍ بيشتر در اثر
بيهاریياُ نزنن کبدُ ،اختّْت غددُ،کهبَدياُ ٍيتانينِ ٍ
نصرف دارٍياُ خاص يا تهاس با آنًا ،نانند دارٍياُ ضدسرطان
ايجاد نیشَد .در اين نَارد با درنان نًايِ يا بًترشدن بيهارُ
زنينٌاُ اين اختْل نيز بًترشدى يا کان ًْ خَب نیشَد] .[30حالت
دیگر ،تغيير رنگ بٌ شکل اٍليٌ بَدى کٌ در اين صَرت يا بٌ ٍاسطٌ
بيهارُ نادرزادُ ٍ ارثی ايجاد نیشَد کٌ آن را در اصطْح پزشکی
آلبینیسو نینانند يا در طَل زندگِ برٍز نیکند کٌ آن را در
ً
ظايرا کلهٌ "پيسِ" در
اصطْح پزشکِ  Vitiligoنینانند ٍ
فارسِ بٌ اين نَع اختْل پَستِ گفتٌ نیشَد .در نَع آلبينيسو
اختْل ،درنان نًايِ نداردٍ ،لِ در نَعِ کٌ با ازبينرفتن بدٍن
علت رنگدانٌ ٍ سفيدشدن نَضعِ پَست ايجاد نیشَد
) (Vitiligoدر بررسیياُ آنارُ نشخص شدى کٌ تا حدٍد
یکسَم نَارد نهکن است خَدبٌخَد بٌ تدریج خَب شَد ٍ
رنگدانٌيای پَست ،بٌ حالت طبيعِ بازگشت کنند] .[30اکنَن بايد
ارزيابِ کرد کٌ آيا کنار يو نًادن کاريايِ يهانند شفادادن کَر
نادرزاد کٌ اگر با اختّْت عصبِ چشهِ يهراى باشد ،در پزشکی
قابلدرنان نيست ٍ زندىکردن نردگان کٌ فقط در قدرت بیپايان
خداٍند نتعال است ٍ در نَاردُ اٍلياُ الًِ (پيانبران) بٌ اذن
پرٍردگار در نقطعِ از زنان نیتَانند آن را انجام ديند ٍ يهچنين
فصلنانٌ علهی -پژٍيشی قرآن ٍ طب

از گلی بیجان ،پرندىاُ جاندارساختن ،با بيهارُ پَستِ از نَع
سفيدشدن نَضعِ پَست ) (Vitiligoکٌ ٍقتی با اختْل ديگرُ
يهراى نباشد خَدبٌخَد نيز قابل خَبشدن است ٍ بٌ طَر عهَم
زيان ٍ آسيب نشخصِ بٌ سْنت فرد نهیرساند ٍ قابل سرایت بٌ
ديگران نيست ٍ تنًا يک تغيير رنگ پَستِ در بعضِ قسهتياُ
بدن است ،با سنگينِ ٍ صْبت ٍ استَارُ آيات الًِ در نَرد سٌ
انرُ کٌ انجام آن براُ بشر نحال است ،تناسبِ دارد؟!] [30در
پاسخ ،چنين ارزيابِ نیشَد کٌ کلهٌ "برص" بايد نَعِ بيهارُ
صعبالعْج باشد ،نٌ فقط تغيير رنگ پَست] .[30اين دقت باعث
نیشَد کٌ تفسير درستِ از "برص" بٌعهل آيد ٍ بٌ عنَان يکِ از
بيهاریياُ صعبالعْج از نَع جذام شناختٌ شَد کٌ احتياج بٌ
تشخيص درست ٍ تخصصِ پزشکِ ٍ درنانِ درازندت دارد] .[30بٌ
گفتٌ این پزشک ،بايد تْش کرد تا آيات الًِ نَرد سَءاستفادى
آنانِ کٌ ضعف ايهانِ دارند يا "حدٍد الًِ" را در اين نَرد بٌ
درستی نهیشناسند يا تنًا بٌ دنبال يَُ ٍ يَس فردُ يستند،
قرار نگيرند .از سَُ ديگر ،احکام اسْم يهراى با حکهت ٍ رحهت
است ٍ اگر بپذير يو کٌ فقط با تغيير در رنگدانٌيای پَست ٍ
تفاٍت نهاُ ظايرُ آن ،خَدبٌخَد قابلبرگشت است ٍ بًبَد
نیيابد ،عقد ازدٍاج خدشٌدار شدى ٍ قابل قطع کانل باشد ،بايد
ديد چگَنٌ احکام صادر از سَُ اسْم درزنینٌ یادشدى با حکهت،
سازگار است .گذشتٌ از اين ،اگر بنا باشد کٌ با تغيير رنگ سطحِ
پَست ،عقد ازدٍاج ،قابلفسخ باشد پس بيهاریياُ بسيار
بدعاقبتتر ،نانند بيهاریياُ پيشرفتٌ کبد ،بيهاریياُ
رٍناتيسهی ٍ نزنن قلبِ ،بيهاریياُ نزنن کليَُ ،بيهاریياُ
ً
(نخصَصا از نَع جَانان) ٍ بعضِ
ديابت قندُ ٍابستٌ بٌ انسَلين
از انَاع بيهاریياُ خَنِ نانند نَع شديد "تاّسهِ" کٌ با
ازبينرفتن نداٍم گلبَل قرنز بٌ ٍاسطٌ اختْل در ترکیب
ساختهانِ آن يهراى است ٍ نَجب کوخَنِ شديد ٍ ضايعات ديگر
نسلياُ بعدُ نيز
جسهِ نیشَد ٍ یک بيهارُ ارثِ است ٍ در 
بيهاریزا است ،نیز بايد نجَز فسخ باشد].[30
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