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Comparison of Shiite and Sunni Commentators’ Views about 
the Health Verses of the Holy Quran
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perspective of Quran and ... [7] Extracting more than 1200 health-oriented verses from ... 
[8] Creation of the world in the Quran with a View to Al-Mizān commentary: a critique of the 
theory of ... [9] The relation of scientific achievements to the teachings of the Qur’an from 
the perspective of Allameh ... [10] A critical analysis of commentators’ views concerning the 
concept of the Quranic verse “yakhruju min bayni’s sulbi ... [11] The methods and criteria of 
hadith analysis and criticism in Fi Zilal ... [12] Medical interpretation of verse 222 of Al-
Baqara Surah regarding the menstruation of ... [13] Tantawi and his ... [14] The contradiction 
of medical verses with medical ... [15] The range of interpretive ... [16] Study of the word 
“Shefa” in the Holy Quran based on Shi’a and Sunni ... [17] A new scientific interpretation of 
the Holy Qur’an concerning ... [18] Semantical comparison word’s “Alagheh” in the Holy 
Quran and ... [19] Human identification from the viewpoint of Quran, the innocent ones’ 
Hadiths and ... [20] Comparative study of the importance of breast milk from Quran and 
medical science ... [21] The elderly mental health in the Holy ... [22] Islamic lifestyle on ... 
[23] An investigation of the effect of pork consumption on human health from the 
perspective of Quran and ... [24] Some of the effects of alcoholic drinks from the perspective 
of the Quran and ... [25] Effects of eating frankincense, dates and quince during pregnancy 
and lactation on the mood, mental and behavioral health of children according to the Quran, 
Hadith and Medical ... [26] Holy Quran and hadith perspective on Fasting and immune ... 
[27] Explaining the sexual health of women in terms of the Qur’an and ... [28] Wonders and 
medical miracles in ... [29] Needs assessment of medical research center, Quran and hadith 
... [30] The basics of health in ... [31] Requirements in scientific interpretation of the Quran 
... [32] A criticism of some Orientalists’ theory of the separation of the Quran and  ...

Aims During recent decades, the development of interdisciplinary studies and research 
on topics in the field of science has been considered. The scholars’ view of the verses of the 
Holy Quran, which is a modern scientific-professional interpretation, should be cautious. 
The purpose of this study was to evaluate the views of Shiite and Sunni commentators on 
determining the exact number of physical health verses in the Holy Qur’an and examining the 
various concepts of health in the Holy Quran.
Information & Methods This review study is applied in terms of purpose and descriptive-
analytical in terms of method that was carried out by library and citation study method. By 
examining the texts of the Holy Qur’anic interpretations, various themes and concepts of 
health underlying the Qur’an were extracted and compared in six selected Shiite and Sunni 
interpretations.
Findings Combined topics of health branches in this research were the topic of healing, 
embryology, senses, nutrition, breastfeeding, fasting and sexual health that the verses of the 
Holy Quran directly refer to them. The commentators’ explanations in each of the themes of the 
verses of health were scientific and consistent with the purpose of the verses. 
Conclusion Number of health verses in the Holy Quran according to Shiite and Sunni 
interpretations is 177 verses that in 42 health verses the explanations of Sunni commentators 
differ from Shiite commentators, but are not opposed.
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  دهیچک

ای، رشتههای میانهای اخیر با گسترش مطالعات و پژوهش: طی دههاهداف
موضوعات و مباحث علمی در تطابق با علم روز مورد توجه قرار گرفته است. نگاه 

ت تخصصی مدرن اس -متخصصان علوم به آیات قرآن کریم که نوعی تفسیر علمی
با احتیاط باشد. استفاده از تفاسیر معتبر قرآن کریم این هدف را تامین باید 
کند. هدف این پژوهش، بررسی آرای مفسران شیعه و اهل تسنن، تعیین می

سالمت 	تعداد دقیق آیات سالمت جسمی در قرآن کریم و بررسی مفاهیم مختلف
  در قرآن کریم بود.
هدف، کاربردی و از نظر شیوه  این پژوهش مروری از نظرها: اطالعات و روش
ای و استنادی تحلیلی است که با روش مطالعه کتابخانه -پژوهش، توصیفی

صورت گرفت. با بررسی متون تفاسیر قرآن کریم، انواع موضوعات و مفاهیم 
زیربنایی بهداشت و سالمت در قرآن کریم استخراج شد و در شش تفسیر منتخب 

  رار گرفت.شیعی و اهل تسنن مورد مقایسه ق
شناسی، های سالمت، مبحث شفا، جنینشده شاخهموضوعات تجمیع ها:یافته

داری و بهداشت جنسی بود که آیات قرآن کریم حواس، تغذیه، شیردهی، روزه
طور مستقیم به آنها اشاره دارد. توضیحات مفسران در هر مبحث از آیات سالمت، به

  علمی و منطبق بر هدف آیات بود.
تعداد آیات سالمت در قرآن کریم منطبق بر تفاسیر شیعه و اهل ری: گینتیجه
آیه از آیات سالمت، توضیحات مفسران اهل سنت  ۴۲آیه است که در  ۱۷۷سنت 

  با مفسران شیعی متفاوت است، اما مخالف نیست.
  : تفسیر، قرآن، طب، آیات، سالمتهاکلیدواژه
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  مقدمه
تشویق قرآن و روایات به فراگیری علوم سبب شده است علوم تجربی 

 ای داشتهاز جمله دانش پزشکی در کشورهای اسالمی رشد فزاینده
ذرا صورت گهای پزشکی قرآن کریم در برخی آیات به. توصیه[1]باشد

. براساس آمارهایی که از [2]مفصل استصورت و در برخی دیگر به
شناسی به دست آمده، تاکنون تفاسیر موجود و نیز اطالعات کتاب

لف های مختها و روشهزار تفسیر بر قرآن کریم به سبکبیش از سه
. تحمیل آرای علمی به قرآن از مصادیق تفسیر [3]نوشته شده است

اشته است. بنابراین به رای است که احادیث فراوان، ما را از آن بازد
  .[4]در فهم آیات قرآن باید از تفاسیر معتبر استفاده کنیم

 از آیات تسنن اهل و شیعه مفسران آرای محتوای تحلیل و بررسی
 مفاهیم کریم و قرآن سالمت آیات دقیق تعداد کریم، قرآن سالمت
ز ا محتوی تحلیل این .کندمی مشخص را در قرآن سالمت مختلف
 شناخت برای ضروری ای وپایه معتبر، پژوهشیمفسران  آرای

 تواند منبعو از طرفی می است کریم قرآن سالمت حقیقی مفاهیم
قابل اعتماد و مستندی برای پژوهشگران علوم دینی و همچنین 

های علوم پزشکی برای تدوین کتاب معارف اسالمی برای گروه
فناوری  . این موضوع در جذب مردمان عصر پیشرفت علم و[5]باشد

  .[6]و نیز اثبات عظمت و جاودانگی قرآن کریم بسیار موثر است
هدف این پژوهش، بررسی آرای مفسران شیعه و اهل تسنن، تعیین 
تعداد دقیق آیات سالمت جسمی در قرآن کریم و بررسی مفاهیم 

  سالمت در قرآن کریم بود. مختلف
  

  هااطالعات و روش
کاربردی و از نظر روش انجام این پژوهش مروری از نظر هدف، 

ای است که با مطالعه پژوهش، توصیفی از نوع مطالعه کتابخانه
پژوهی و همچنین مطالعه تحقیقات تفاسیر و منابع مرجع حوزه قرآن

  ای حوزه قرآن و طب انجام شد.رشتهمیان
تحلیل محتوی برای بررسی و استخراج آیات مرتبط با سالمت و 

مصداقی آنها به کار برده شد. با بررسی متون بندی موضوعی و طبقه
تفاسیر قرآن کریم، انواع موضوعات و مفاهیم زیربنایی بهداشت و 

ها و تهیه سالمت در قرآن کریم استخراج شد. در گردآوری داده
 ۸۵پژوهی (لیست سه نوع از منابع شامل منابع مرجع قرآنچک

 ۱۸اهل سنت و  تفسیر ۳۰الین)، تفاسیر (منبع مرجع چاپی و آن
ای حوزه قرآن و طب رشتهتفسیر معتبر شیعه) و تحقیقات میان

ها) مورد استفاده قرار نامهمجله تخصصی و پایان ۱۱مقاله در  ۵۲۸(
  گرفت.
 حدود که است شده ذکر آیه ۱۲۰۰ از بیش کریم قرآن در سالمت آیات
 جسمی سالمت با مرتبط پژوهشگران نظر اتفاق به آن آیه ۳۰۰
 نهات تا قرار گرفت بررسی . این آیات در تفاسیر معیار مورد[7]است
 عنوانبه است تفاسیر در سالمت بحث آنها هدف که آیاتی تعداد
 کی تفسیر تنها از شش اگر بنابراین .شود معرفی سالمت آیات

 میجس سالمت بحث در مستقیم مطالبی و توضیحات تفسیر هم
 سه .گرفتقرار می سالمت آیات شمار در آیه آن بود، آورده آیه ذیل

البیان و نمونه و سه تفسیر معتبر اهل تفسیر شیعی المیزان، مجمع
سنت الجواهر طنطاوی، فی ظالل قرآن سیدقطب و تفسیر کشاف 

  زمخشری تفاسیر منتخب بودند.
در  هک شودمی ای دیدهبرجسته یهاویژگی تفسیر منتخب در شش
 یک که تفسیر المیزان .ددار  بسزایی نقش سالمت آیات معرفی

 اتآی به سالمت آیات حتی آیات در همه است قرآن به تفسیر قرآن
میان علم  معتقد است ییعالمه طباطبا. دهدمی ارجاع موضوعهم
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های علم در قرآن کریم . نشانه[8]و دین رابطه سازگاری وجود دارد
  .[9]نیز در جهت هدایت بشر و به تفکر واداشتن اهل خرد است

 و تناداس به خود است تفسیر تاریخی یک که البیانتفسیر مجمع
 مقایسه یک و پردازدمی سنت اهل و شیعه سایر مفسران تحلیل
 ظالل . تفسیر فی[10]دهدمی پژوهشگر ارایه به تحلیلی -تطبیقی

. [11]دهدمی ارجاع مرتبط کتب به هم و آیات خود به القرآن هم
 آیات ضیحتو تفسیر و در است وتفاسیر  مختصرترین تفسیر کشاف

  .دارد اشاره آیه هدف و اصل به کریم قرآن
 جوانب هب تفسیر طنطاوی و تفسیر نمونه تفاسیر، منتخب همه بین
توان می .پردازندمی موضوعات و در همه مفصل کریم، قرآن علمی

گفت این دو تفسیر دارای تفسیر طبی هستند. تفسیر طبی یکی از 
های تفسیر علمی است که در آن مفسر با استفاده از شاخه

آور علم طب به فهم و تبیین بهتر آیات که دستاوردهای اطمینان
های طب چون تغذیه، پیشگیری و درمان ای به موضوعات حوزهاشاره

 که حدی در بر علم طنطاوی تاکید . با وجود1][2ورزددارد مبادرت می
 وی خود است، از علوم جلدی۲۶ المعارفدایرة یک در واقع تفسیر او
 ایتهد و تفکر واداشتن به برای قرآن علمی آیات تمام کندمی اظهار

  .[13]اندشده بشر نازل
  

  هایافته
 آیه ۱۷۷ کریم قرآن مفسران آرای طبق جسمی سالمت آیات مجموع
 %۳۳ و آیه ۵۹ با تغذیه بحث سالمت موضوع بیشترین .است

 موضوع از آن بعد کمی تفاوت با. است سالمت موضوعات
 بحث در) سالمت آیات %۲۸و  آیه ۵۰(خلقت  و شناسیجنین
بحث سالمت . )۱است (شکل  شدهمطرح موضوع بیشترین سالمت

. تفاوت تفاسیر در توضیح [14]استجسمانی  در قرآن بحث تربیت
  .[15]آیه و اشاره به علوم از لحاظ علم تفسیر، گستره متفاوتی دارد

  

  
  مفسران آرای◌ٰ  طبق کریم قرآن آیات موضوعی نمودار )۱ شکل

  
بندی شده است. شاخه کلی دسته ۹تعداد موضوعات سالمت در 

 ۵۹آیه)، تغذیه ( ۵۰شناسی (آیه)، جنین ۵موضوعات شامل شفا (
آیه)، بهداشت  ۴آیه)، روزه ( ۱۲آیه)، حواس ( ۳آیه)، سالمندی (
آیه، منع مقاربت زمان حیض،  ۵آیه، منع زنا با  ۱۴جنسی (لواط با 
آیه) است.  ۵درمانی (آیه) و در اشاره کوتاهی زوج ۴ظهار)، نظافت (

های ای آرای مفسران شیعه و اهل سنت تفاوتدر بررسی مقایسه
سوره یونس  ۵۷شود. در مبحث شفا، آیه مختصری هم دیده می

توضیحات سالمت کمتری را در تفاسیر اهل سنت در بر داشت. در 
آیه) در مفهوم سالمت همه تفاسیر  ۵تمامی آیات منتسب به شفا (

 یح ایناند. تفاوت در توضبه شفای روحی و جسمی اشاره داشته
  . [16]مفهوم در تفاسیر متفاوت است

آیه که موضوعات خلقت انسان از خاک،  ۱۳شناسی، در موضوع جنین
ئب و زمان دمیدن روح در جنین آب، گل، منظور از صلب و ترا

هستند، توضیحات مفسران اهل سنت گاهی متفاوت و احتمالی 
 توضیحات. تفاسیر اهل سنت نظرات متفاوت یا [17]بیان شده است

عنوان نظرات احتمالی ذکر مختصرتری در بر دارند. نظرات متفاوت به
  .[18]اند و مفسر بیشتر به هدف سوره و آیه اشاره داردشده

آیه، تفاسیر اهل سنت اصالً توضیحات  ۱۲آیه از  ۱۰در موضوع حواس، 
ای هاند و تفاسیر شیعه نیز اشارهپزشکی و سالمت را ذکر نکرده

در هر آیه  اند.بندی کردهالمت را در مباحث دینی جمعمربوط به س
و هر سوره کاربرد حواس مناسب با آن سوره و آن آیه تفسیر شده 

آیات و  مطالعه قرآن کریم نباید تنها به پوسته و ظاهر در است.
  . [19]واژگان این کتاب مقدس اکتفا کنیم

شیعه بوده ها در تفاسیر آیه که ذکر خواص میوه ۷در بحث تغذیه، 
ب به آیات منتس است. تفاسیر اهل سنت توضیحات پزشکی ندارند.

شیردهی در تفسیر اختالف چندانی ندارند و توضیحات سالمت در 
البیان، نمونه و طنطاوی بسیار علمی و دقیق است و تفاسیر مجمع

تحلیل جسمی مادر زمان حمل و شیردهی را کامالً توضیح 
  .[20]دهدمی
ی درباره رخدادهای سالمت انسان در سالخوردگی آیه توضیحات ۳

سوره  ۵۹سوره یس و  ۶۸سوره مریم،  ۳دارند. این سه آیه، آیات 
سوره مریم سه تفسیر المیزان، نمونه و فی  ۳روم هستند. در آیه 

ظالل بیشتر به بخش ادبی صحبت حضرت زکریا با خداوند 
طاوی بحث البیان، کشاف و طناند. در سه تفسیر مجمعپرداخته

های سالمت آیه بیشتر توصیف شده است. در سایر آیات بیماری
آلزایمر، سپیدشدن موها، تحلیل مغز استخوان، نازایی، ضعف و 

ها ذیل این آیات آمده است. هدف قرآن مستعدشدن به انواع بیماری
کریم در این آیات اشاره به ناتوانی انسان در آغاز و پایان زندگی 

  .[21]است
اند. طور مستقیم به بحث تغذیه پرداختهه از آیات قرآن کریم بهآی ۵۹

ه غذاها از طریق تاثیر در کثابت شده  یامروزه در علم غذاشناس
در روحیات و اخالق انسان اثر  هاهورمون ایجاد و هاغده
بندی کلی با موضوعات . مباحث تغذیه در یک دسته[22]گذارندمی

بهداشت تغذیه، اهمیت و جایگاه زیر در قرآن کریم مطرح است: 
تغذیه، موادغذایی چربی، غذاهای پاک و پاکیزه (طیبات)، گوشت، 

ها (انجیر، من و سلوی، شیر چهارپایان، شیر مادر، آب، عسل، میوه
زیتون، انگور، موز، انار، کدو، خرما) تقدم میوه بر سایر غذاها، غذاهای 

م (گوشت مردار، های حراغیربهداشتی و ناپاک (خبائث)، گوشت
  گوشت خوک، خون) آثار شرب مسکرات، اسراف و پرخوری.
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در بحث گوشت حالل و حرام اختالف بزرگی در تفاسیر شیعه و اهل 
شود. برای همین است که در ذبح اسالمی اختالفی سنت دیده نمی

اده گیری از صید دریایی استفبین تشیع و تسنن نیست. اما در بهره
ن تفاسیر شیعه و اهل تسنن اختالف نظر وجود از ماهیان مرده بی

  .[23]دارد
اند. این تفاسیر شیعی شرایطی برای تناول ماهی و صید دریایی قائل

بحث شکار از صید بیابانی مسایل فقهی هستند که ذیل  بحث و
توان آنها را دنبال کرد؛ اما در بحث سالمت شده میدادهتفاسیر ارجاع

و طنطاوی عالوه بر اشاره به مباحث و تغذیه دو تفسیر نمونه 
سالمت و تغذیه در بخش استفاده از گوشت حالل و منع گوشت 

 ایویژهحرام و منع شرابخواری آمارها و مباحث تخصصی پزشکی 
های . در مورد من و سلوی نیز بحث[24]اندذیل آیات اشاره کرده

ت سمتعددی در تفاسیر شیعه و اهل سنت و ارزش غذایی آنها شده ا
شود. در بحث هایی در منظور از من و سلوی دیده میکه تفاوت

تفسیر کشاف توضیحاتی مرتبط با سالمت ندارد.  هامیوهسبزیجات و 
و سبزیجات را مختصر  هامیوهتفسیر فی ظالل و المیزان خواص 

اند. تفسیر طنطاوی و بیان کرده و در برخی آیات ارجاع داده
کاملی دارند. اما این توضیحات در  البیان توضیحات سالمتمجمع

حد تفسیر نمونه نیست. در بحث شیر و استفاده از عسل همه تفاسیر 
 حالل هایخوردنیتوضیحات مفیدی در بر دارند. هدف قرآن کریم در 

و حرام، عالوه بر بحث سالمت روح و جسم یک هدف عبادی است. 
ادت است بر انجام عب یت و حالل باعث نیرومندکحرام موجب هال

 یه جزء محرمات ذاتکانسان حالل خواهد بود  یغذا یو در صورت
	.[25]نباشد و حق غیر بر آن تعلق نگرفته باشد

آیه از  ۴اند. داری توجه کردهآیه از آیات قرآن کریم به روزه و روزه ۹
داری بر سالمت جسمی انسان تاکید دارند و حتی منع آیات روزه

دار را توضیح شرایط جسمی و طهارت روزه روزه برای بیمار و مسافر،
دهند. مفسران با توضیح احکام روزه به ابعاد سالمت جسمی و می

  .[26]آثار معنوی آن در همه تفاسیر اشاره دارند
در مورد بهداشت جنسی (منع لواط، زنا، مقاربت در زمان حیض) 
تفاسیر عالوه بر پرداختن به احکام این موضوع، توضیحاتی جوانب 

اند. همه تفاسیر، این رفتارهای جنسی سالمت را ذیل این آیات آورده
دانند. تفسیر المیزان، نمونه، را دارای آثار روانی و اجتماعی منفی می

های جسمی و البیان و طنطاوی مختصرًا به آسیبمجمع
  اند. های مرتبط با آن نیز پرداختهبیماری

ها هکننداحکام انواع پاکمباحث نظافت (غسل و وضو) نیز عالوه بر 
  .[27]توضیحات سالمت را در بر دارد

درمانی است که در واقع ترین توضیحات سالمت در بحث زوجکوتاه
ها و مزایای مربوط به نکردن و آسیبکردن یا ازدواجتاثیرات ازدواج

  آن ذیل توضیحات تفسیر نمونه آمده است.
ه)، روزه (یک آیه)، آی ۲در بحث شیردهی (یک آیه)، سالخوردگی (

جز آیه) تفاسیر اهل سنت به ۴آیه) و بهداشت جنسی ( ۳نظافت (
تفسیر طنطاوی تقریباً توضیحاتی درباره سالمت ندارند و در حد اشاره 

   اند.خود قرآن به این مباحث اشاره کرده

  بحث 
است  آیه ۱۷۷ کریم قرآن سالمت آیات تعداد مفسران آرای تحلیل در
 نای منحصرشدن دلیلبه مشابه یهاپژوهش آمار با این در تفاوت و

 که موضوعات برخی حذف است و جسمی سالمت آیات به پژوهش
 نبهبیشتر ج و هستند مرتبط جسم سالمت بحث با غیرمستقیم
ت. اس کمتر کرده را سالمت تعداد آیات دارند روحی و معنوی سالمت
 رد پزشکی اعجازهای وها "شگفتی عنوان با رضایی و عالیی پژوهش

 صورتبه و آیه ۳۰۰ حدود را جسمی سالمت آیات تعداد قرآن"
عنوان  با آقاپور و مصری . پژوهش[28]کندمی معرفی موضوعی
 یهااولویت و حدیث و قرآن طب، مرکز تحقیقات "نیازسنجی
 استخراج سوره به سوره آیه ۴۳۹را  سالمت تعداد آیات آن" پژوهشی

  .[29]نمایدمی معرفی و
تفاسیر شیعه و اهل سنت در آیات سالمت به میزان زیادی به هم 

اند. توضیحات تفاسیر بنا به روش تفسیر و گرایش استناد کرده
تفسیری متفاوت است، اما مخالف و در تضاد با هم نیست. در 

ها با استناد به بحث گذاشته شده است و مواردی اختالف دیدگاه
تفسیر آیه انتخاب و شرح داده شده است. ترین منظور برای محتمل

هایی که تفاسیر را معیار شناخت آیات سالمت قرار در پژوهش
  رسیم.اند به نتایج مشترکی میداده
 سالمت آیات تعداد و سالمت موضوعات در تعداد تفاوت وجود با
ا ب زیادی مشابهت پژوهش این نهایی نتیجه مشابه، یهاپژوهش در

در  تسالم و بهداشت عنوان مبانی با رضایی و یعالی پژوهش نتایج
  .دارد [30]کریم قرآن

ای گذرا به مساله درمان و پزشکی دارد ای از قرآن اشارهاگر آیه
توان از آن نتیجه گرفت که قرآن کتاب پزشکی است. وجود نمی

دادن عظمت و قدرت خدا و اعجاز مطالب پزشکی در قرآن برای نشان
علوم از جمله مسایل پزشکی در قرآن مطرح نشده قرآن است. تمام 
توان همه جزئیات علوم پزشکی را از قرآن استخراج است و نمی

  . [31]کرد
 رمنظوبه کریم در قرآن علمی یهانشانه ذکر معتقدند مفسران همه
 تجزئیا بیان برای قرآن بشر است و هدایت برای شناخت و تفکر
 یزن آن عقلی امکان و است نشده نازل مردم پزشکی و سالمت مقوله
. [30]است کرده بیان را آنها اصول و مبانی و کلیات ولی ندارد، وجود

 دهدقرآن در قالب طرح مباحثی که انسان را در مسیر هدایت قرار می
ه کند و پیشرفت علم پزشکی زمینبه بعضی از مسایل علمی اشاره می

  .[32]شناخت بهتر قرآن کریم را فراهم آورده است
  

  گیرینتیجه
آیه مفسران نظرات  ۱۳۵آیه سالمت، تقریبًا در  ۱۷۷در مجموع 

آیه نظرات مفسران اهل سنت متفاوت با  ۴۲نزدیکی دارند و در 
آیه نیز دارای آرای متفاوت (عدم  ۴۲مفسران شیعه بوده است. این 

توضیح مفصل سالمت یا مغایر با تفاسیر شیعه) هستند. بنابراین 
آرای مفسران شیعه و اهل سنت در تفسیر آیات سالمت  در مجموع

جسمی تقریبًا به هم نزدیک است. اختالف آرای مفسران در هدف 
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تفسیری هر سوره بوده است نه صرفًا تفسیر یک آیه خاص و این 
  ای قابل قبول است.تفاوت دیدگاه تا اندازه

وجوی ساده در در بررسی موضوعی آیات سالمت قرآن کریم با جست
شود. اما فقط وجو موضوعات زیادی معرفی مییک موتور جست

برده در آرای مفسران توضیحات سالمت را در بر تعداد موضوعات نام
  دارند. 
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