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 و روايات قرآن کريم از ديدگاه گیاه زيتون خواصمروری بر 
 
 

  0/02/89پذيرش مقاله:                02/5/86مقاله: دريافت 

 چکیده
لذا هدف از این مطالعه، بررسی نقش گیاه زیتون  کریم به خواص گیاهان متعددی از جمله زیتون اشاره شده است. قرآن در سابقه و هدف:

 باشد.کریم و دین اسالم می قرآنازدیدگاه 

 قرآنهای با کلید واژه ،روایات از منابع معتبر اسالمیکریم و  قرآنیات آاز  با استفاده تحلیلی -روش توصیفیاین مطالعه به  :هامواد و روش

 .فتانجام پذیر SIDو  Google Scholar, Iran medex های اطالعاتیگیاه زیتون در پایگاه، روایات و کریم

سوره مومنون  02 آیه طبق .سوره نحل 11 آیهسوره انعام و  141و  99 آیهمده است از جمله در آکریم  قرآنواژه زیتون شش بار در  :هايافته

ید آت مبارک زیتون به دست میسوره نور زیتون روغنی است که از درخ 53 آیهمقصود از درخت و روغن احتماال درخت و روغن زیتون است. در 

بخش و رامآ باشد.اکسیدانی قوی مینتیذیه زیتون دارای خواص ضد جهشی و آمتخصصان تغ و این روغن پاک و خالص است. طبق نظر

های التهابات و بیماری این میوه در درمان انواع سرطان و درمان بیماری قلبی، بخشد.مسهلی مالیم است که زخم معده و دوازدهه را بهبود می

 گوارشی نقش بسزایی دارد.

 ابعاد زندگی انسان توجه خاصی نشان چنین استنباط کرد که دین مبین اسالم به تمام توان های فوق میاز مجموع یافته :گیرینتیجه

 به طوری که  باشد.ن صحه دارد گواه این مطلب میآهای دینی ما در خصوص گیاه زیتون که مستندات علمی امروز بر موزهآ دهد.می

موجود در طبیعت کارگشا  انسان و استفاده از منابع غذایی تواند در جهت ارتقا سالمتی و طول عمرن کریم میآن در قرآهای خاص العملدستور

 باشد.

 ن کريم، دين اسالمآقر گیاه زيتون، ی:کلید هایواژه

 
 مقدمه

بخش دانشمندان علوم مختلف در کشف حقایق قرآن کریم همواره منبع الهام

ی روابط علمی و های اخیر با توسعهدر سال علمی جهان هستی بوده است.

های یکی از دغدغه به علوم روز،فرهنگی اسالم و غرب نگاهی دینی و قرآنی 

متفکران دینی سراسر عالم بوده است به طوری که حجم عظیمی از تحقیقات 

 ی علم و دین اختصاص یافته است.ای به حوزهمیان رشته

 ای از عظمت پروردگار تمام موجودات از جمله گیاهان نشانه و آیه

هم از نظر خواص و کاربرد و  گیاهانی که در قرآن از آنها نام برده شده باشند.می

ای هم از حیث وقایع و رویدادهایی که همراه نام آنها ذکر گردیده اهمیت ویژه

یکی از گیاهانی که در قرآن کریم از آن در قرآن کریم یاد شده و به آن  دارند.

چرا که در آن خواص درمانی و دارویی بسیار  باشد.زیتون می قسم خورده شده،

فرماید خواص زیتون که صاحب تقویم االبدان می ت به طوریزیادی نهفته اس

های متعددی نام برده شده از گیاه زیتون در سوره .(0و  1) زیاد و عدیده است

 ،53سوره نور آیه  ،11سوره نحل آیه ،141و 99سوره انعام آیه  است که عبارتند از:

زیتون در فارسی  .4تا  1، سوره تین آیه 02سوره مومنون آیه  ،09سوره عبس آیه 

متعلق به  Olea europaea نام درخت و گیاهی است با نام علمی و عربی،

واژه زیتون برگرفته از  شود.نامیده می Olive که در انگلیسی Oleaceae خانواده

 ی باشد و به یک درخت یا میوهزیتونه واحد زیتون می .(5) ریشه سامی زیتو است

 

برگرفته از نام  زیــت،در زبان عربی هر گونه روغن را  شود.یتون گفته میز

 .(4) نامندمینامند چنــان چه روغن زیتون را زیت الزیتون می زیتــون،

همان طور که قبال گفته شد در قرآن کریم و احادیث به زیتون بسیار 

مصرف زیتون  پیامبر )صلی علی محمد و آل محمد( وایات،سفارش گردیده.طبق ر

های گوناگون موثر دانسته و از آن به عنوان درختی خجسته را در درمان بیماری

ز به مصرف روغن زیتون سفارش امام علی )علیه السالم( نی .(1) یاد نموده است

و با آن با روغن زیتون بدن خود را چرب کنید  فرماید:سیار نموده است و میب

که روغن نیکان و خورش برگزیدگان است با وجود آن به هیچ  خورش سازید چرا

ترین از قدیمی زیتون درختی همیشه سبز است. .(0) رساندزیان نمی بیماری،

این گیاه نیمه گرمسیری  باشد.ی مدیترانه و به ویژه خاورمیانه میگیاهان منطقه

ای شدید زمستانه وجود نداشته باشد هیخبندان باشد و در مناطقی که خطرمی

 oleaو   olea europaealباشد.می گونه دارای دو .(3-7) توان کشت دادمی

ferruginea یگونه Olea europaeal (9 و 8) همان زیتون معمولی است. 

 باشد.ی آن تخم مرغی شکل میهای چرمی و کشیده و میوهدرختی بلند با برگ

اولئوروپین و اسید کافئیک به دست  باشد.اکسیدانی میزیتون دارای خواص آنتی

نایی اتوکند و شابه سوپراکسید دسموتاز ایجاد میهای زیتون اثرات مآمده از برگ

همچنین این گیاه اثرات ضد میکروبی  .(12) های آزاد را دارندبین بردن رادیکال از

 0(PhD) ادی کبودیپروين سج

 0(PhDجمیله آقاتبار رودباری )

 7(BSc Student) حمیده راعی عباس آبادی
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این گیاه از پیشرفت دیابت  کنیم.ارد که به تفصیل در مورد آن بحث میبسیاری د

. زیتون دارای خواص (11) کندایمنی است، جلوگیری مینوع یک با منشاء خود

. لذا هدف از مطالعه (15 و 10) باشدضد التهاب و پایین آورنده کلسترول خون می

 .باشدزیتون از دیدگاه قرآن کریم و دین اسالم می حاضر بررسی نقش گیاه

 
 هامواد و روش

روایات  از آیات قرآن، تحلیلی صورت گرفته، -که به روش توصیفی در این مطالعه

 ی همچونعلم و همچنین از منابع مختلف السالم(معصومان )علیهم

Pubmed،SID ،Google scholar ،Iran medex  .استفاده گردید 

 

 اهيافته

یی زیادی دارد چرا که در قرآن کریم نیز از آن یاد شده و زیتون خواص دارو

توان به ترکیبات .خواص گیاه زیتون را می(14-17) به آن قسم خورده شده است

 داد. موثر موجود در آن نسبت

 :ترکیبات شیمیايی گیاه زيتون -

فنلی است که حضور این ترکیبات در درمان این گیاه دارای ترکیبات پلی

های التهابات روماتیسمی و بیماری های قلبی عروقی،بیماری انواع سرطان،

 .(18و  17) گوارشی نقش بسزایی دارد

ها نظیر اولئوروپین و مشتقات فنولمحصوالت زیتون شامل منبع غنی از پلی

 نماید.ی آزاد را جمع میتیروزول و تیروزول که رادیکالها آن شامل هیدروکسی

 یهای زیتونی دست نخورده از گونهترکیب اصلی برگ و فرآورده

Olea europaea های یافت شده در روغن فنولآلئوروپین است و بسیاری از پلی

ی اثر حفاظتی عصاره .(19) ی هیدرولیز آن به وجود آمده استزیتون به وسیله

اکسیدانی صیت آنتیفنولی با خایبرگ زیتون بیشتر به محتوای باالی ترکیبات پل

 تانن، موم، مواد رزینی، مواد تلخ، قندی، داز دیگر ترکیبات زیتون موا .(02) است

الکتون غیراشباع و اولوروپتــیک اســید  اولوروپیسین، گلوکوزید، اسید گالیک،

د و مقدار کمی جوهر نخل و یترکیــبات روغن تازه شــامل اولــئیک اس باشد.می

 باشدآراشیدیک و میر سیتیک می لینولئیک، اسیدهایی مــانند اسید اسیتریک،

روغن زیتون به دلیل وجود ترکیبات فنلی و نیز اسیدهای چرب  .(05-01)

روغن  .(04-07) غیراشباع نقش مهمی در پیشگیری از سرطان مری و کولون دارد

های پوستی چون زخم سوختـگی در ترمیم زخم E زیتون به دلیل داشتن ویتامین

  و زخـم پای دیــابتی که یــکی از عواض وخیم بیماری دیــابت است موثر

 .(08) باشدمی

 :اثرات فیزيو لوژيکی و فارماکولوژيکی گیاه زيتون -

 خوردن سویق با روغن زیتون، فرماید:السالم( میامام جعفر صادق )علیه

کند و بر پوست را نازک می بخشد،استخوان را استحکام می رویاند،گوشت می

های سطحی استفاده توان در سوختگیاز گیاه زیتون می افزاید.توان جنسی می

نظر  قطب .(09) شودزدن میمانع تاول مالیدن روغن آن بر روی سوختگی، کرد.

اکسیدانی و ضد جهشی قوی در زیتون دارای خـواص آنتی متخصصان تغــذیه،

ی میوه صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی از اهــمیت زیادی برخوردار اسـت.

مسهلی مالیم است که زخم معده و  بخش،آرامش ای مغذی،گیـــاه زیتون ماده

پرفسور ویلت با استفاده از  0221 در سال .(52) بخشددوازدهه را بهبود می

مطالعات اپیدمیولوژیکی و کارآزمایی بالینی یک هرم غذایی را طراحی نمود که 

های دانـد بلکه بر مــصـرف روغنی چربی را بد نمیاین هرم غذایی همــه

باشد تاکید ورد تاکید قرآن کریم و ائمه میگیاهی به ویژه روغن زیتون که مــ

های عروق کرونر شیوع بیماری ر اساس مطالعاتی که اخیرا صورت گرفت،ب .دارد

به  کل کالری( %42) رغم مــصرف باالی روغن زیتونی مدیترانه علیدر حوضه

های پژوهشگران دلیل این امر را به وجود چربی طور چشمگیری پایین است.

 ،LDL کاهشو  HDL اند که باعث افزایششباع نشده در این روغن نسبت دادها

اکسیدانی شود و به علت ترکیبات آنتیگلیسرید میکاهش کلسترول و کاهش تری

های آزاد ها و جلوگیری از تشکیل رادیکالقوی باعث کاهش پراکسیداسیون چربی

 شودها و تصلب شرایین میبه دیواره سرخرگ LDL و نهایتا کاهش چسبندگی

های سبب کاهش حجم سکته روغن زیتون با اثر بر سطح لیپیدهای مغز، .(51)

 آمده است: در روایتی ار پیامبر )صلی علی محمد و آل محمد( (.08) شودمغزی می

درمان برای هفتاد بیماری که  بخــورید وخود را با آن چـرب کنید،روغن زیتون را 

کند و روغن زیتون از سرطان پوست جلوگیری می .(0) باشداز جمله آنها جذام می

های پیری شود چـین و چروکاسید اولئیک موجود در روغن زیتون باعث می

  .(50) دیرتر ظاهر گردد

دهد که روغن زیتون با فعال کردن عیدی و همکاران نشان می نتایج تحقیق

های ضد دردی بر درد التهابی ایجاد شده به یرکننده در مســهای دخالتتمسیســ

وسیله فرمالیـن در مــوش موثر اســت و مالیدن این روغن را در کاهــش درد 

مالیدن روغن زیتــون تا ده روز بــرای رفع ریـزش مو موثر  .(55) داندموثر می

است و همچـنین کودکانی که دارای استخوان نــرم هستند و برای افرادی که 

محمد محمود  .(54) باشدباشند مالش روغن زیتون بسیار مفید میکم خون می

کند و دستگاه گوارش را زیتون کبد را تقویت می نویسد:ن میعبداهلل درباره زیتو

ضد سموم بدن و مسکن  کند.طیف و انسان را قوی میپوست را ل کند،نشاط میبا

برای تقـویت مو و برای امراض پوســتی و تقویت نور چشم  دردهای شکم است.

یماری دیابت برای مهار ب برگ گیاه زیتون عالوه بر خواص دارویی، باشد.مفید می

 .(53) اثر مفیدی دارد

 :ديدگاه طب سنتی از گیاه زيتون -

در طب سنتی با الهام از قرآن کریم و احادیث ائمه به موارد زیر اشاره شده 

آورد و از پوست درخت به عصاره آبی برگ زیتون فشار خون را پایین می است.

جوشانده برگ زیتون برای بهبود نقرس و  .(57) شودبر استفاده میعنوان تب

روغن  .(57) روغن زیتــون مسهل و نرم کننــده است رود.روماتیـسم به کار می

ی از ضماد میوه باشد.زیتون نــارس برای تقویت لثه و همچنین دندان مفید می

طبع گرم  صمغ درخت زیتون گردد.زیتون برای رفع پوسته شدن سر استفاده می

برای سرفه مزمن و اخراج بلغم و  شود.دارد و سبب تقویت ذهن و حافظه می

 باشد.مرهم زخم کـارا می

 :اثرات آنتی اکسیدانی گیاه زيتون -

ولئوروپــین و اســیدکافئیــک به دست آمده از برگ زیتون اثرات مشابه 

ای آزاد را از بین هتوانند رادیکالکنند و میسوپراکســیددســموتاز ایجاد می

های زیتـــون به خاطر داشــتن ترکیبات قوی عصاره گرفته شده از دانه ببـــرند.

آب خارج شده طی فرآیند تولید روغن زیتون  .(59 و 58) اکسیدانی دارداثر آنتی

از بین بردن ، LDL اکسیداسیون مهار اکسیدانی قوی مانندتواند اثرات آنتیمی

 ها توسط نوتروفیل ایجاد های سوپراکسید و مهار تولید لوکوترینآنیون

 .(42) کنندمی
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 66-37، صفحه: 89ستان زمو  یزپاي، دوم، شماره چهارمنشريه اسالم و سالمت، دوره 

 و همکاران پروين سجادی کبودی/ قرآن کريم و رواياتديدگاه  گیاه زيتون از خواص
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 :اثرات ضد میکروبی گیاه زيتون-

تواند جلوی رشد ی برگ زیتون میطی مطالعاتی مشخص گردید که عصاره

 استافیلوکوک اورئوس و پیلوری،های هلیکوباکتر میکروارگانیسم

Compylobacter jejuni ور تواند با این روش روی فلرا بگیرد و همچنین می

در تحقیقات بعدی مشخص گردید که ترکیب باکتریایی لوله گوارش اثر بگذارد. 

و  Bacillus cereus اولئوروپین و اسیدکافئیک اثر مهمی بر باکتری گرم مثبت

 Damonellaهای گرم منفی اشیرشیاکولی وکوک و باکتریاستافیلو

enteritidis (40و  41) دارند. 

 :اثرات ضد ديابتی گیاه زيتون -

مطالعاتی که بر روی حیوانات دیابتی انجام گرفت مشخص گردید که برگ 

گیاه زیتون از پیشرفت دیابت . باشدزیتون بر کاهش قند و چربی خون موثر می

 .(45) کندیری مینوع یک با منشاء خودایمنی جلوگ

 :اثرات ضد فشار خون گیاه زيتون -

 عصاره برگ طی تحقیقی که بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شده،

ی تولید نیتریک اکساید در آنها فشار هایی که با تجویز مهار کنندهزیتون به موش

تواند ی برگ زیتون میخون ایجاد شده بود تجویز گردید و مشاهده شد که عصاره

 این یافته در مورد انسان نیز تایید شده است. فشار خون حیوانات را کاهش دهد.

گرم دو بار در روز فشار خون میلی 322ی برگ زیتون با دوز تجویز عصاره

سیستول و دیاستول بیماران دیابتی را کاهش داده و این اثر با کاپتوپریل قابل 

 (.44) مقایسه است

 :اثرات خوردن زيتون بر دندان -

چه نیکو مسواکی است  )صلی علی محمد و آل محمد(: طبق فرمایش پیامبر

و  بردجرم دندان را می کند،یاز درختی خجسته که دهان را خوشبو م زیتون،

زا ی زیتون در برابر عوامل بیماریعصاره مسواک من و پیامبران پیش از من است.

تواند به هوازی گرم منفی فعال بوده و میهای بیفعال دهان به ویژه باکتری

 ل بیماری التهابات لثه در نظر گرفته شودبعنوان عامل جایگزین طبیعی در مقا

 (.47و  43)

 
 گیرینتیجه بحث و

روایات، زیتون از منظر قرآن کریم،  پزشکی و داروییخواص  در این مطالعه،

در ارتباط با  شدههای علمی انجامپژوهشهمچنین و منابع طب سنتی و ها سنت

های این مطالعه گیاه زیتون و انواع ترکیبات آن مورد بررسی قرار گرفت. یافته

 ن کریم به تمامی ابعاد وجودی یعنی روح، معنویت ونشان داد که دین اسالم و قرآ

های دینی و تعالی انسان است توجه نموده و آموزهو  جسم بشر که وسیله رشد

هایی همچون زیتون نه تنها از روی آگاهی و تاکید قرآن و ائمه بر مصرف میوه

 ها،العمل در پیشگیری از بیماریمنطق علمی بیان شده است، بلکه این دستور

ی بهینه از منابع آل برای انسان و استفادهابقای سالمتی، طول عمر، زندگی ایده

غذایی موجود در طبیعت نیز اشاره شده است. عالوه بر این که سعادت روحی 

، مورد توجه است، به بعد سالمت کتاب سعادت بشر استکریم که  قرآن انسان در

باشد که به بیان انواع آیاتی می نیز بسیار توجه شده است. شاهد این مدعاجسمی 

در این که برای انسان مفید هستند، پرداخته است؛  هاییاز جمله میوه هاخوراکی

دینی و سنت اهل بیت  قرآن و تعالیم در که است گیاهانی از یکی میان، زیتون

در  زیتون یاد شده، از صراحتبه بارها در قرآن دارد، ایویژه علیهم السالم جایگاه

آن اعم از میوه، برگ، چوب درخت، روغن و انواع ترکیبات  مصرف متعددی یاتروا

 گیاهان از یکی گیاه این گرفته است. قرار تأکید مورد مختلف مشتق از زیتون

 شود. محسوب می مدیترانه سواحل بومی

حاکی از آن است که مصرف روغن زیتون با شیوع های این مطالعه یافته

همراه است؛ این یافته با نتایج پژوهش حیدری  عروقی -قلبیهای تر بیماریپایین

 هایروغن کردن (. عالوه بر این، جایگزین47) خوانی دارد( هم1593) و همکاران

 مزمن هایبیماری به افراد ابتالی از جلوگیری در تواندمی زیتون روغن با خوراکی

 و E هایویتامین و ولیفن ترکیبات استرولی، زیتون با داشتن ترکیبات .باشد مؤثر

A، هایای بیماریمیزان قابل مالحظه به و دارد مثبت تأثیر انسان سالمتی بر 

 هایبیماری بهبود روند قادر است، در ترکیب این. دهدمی کاهش را عروقی -قلبی

 نقش حافظه کاهش و سرطان اکسیداتیو، استرس پیری، چاقی، دیابت، مانند مزمن

همچنین اثر محافظتی ترکیبات مختلف گیاه و  (.48) اشدب داشته اهمیتی حائز

ها و دیابت نوع یک و ها، التهابات، انواع میکربسرطان میوه زیتون در برابر برخی

 سبب زیتون فشارخون در بسیاری از تحقیقات مورد تایید قرار گرفته است. روغن

 در بکر فوق زیتون روغن مصرف .شودمی التهابی و ایمنی هایپاسخ اصالح

 به عنوان جایگزین تواندمی رسدمی نظر به و است موثر اولیه دیسمنوره درمان

استفاده از . مورد استفاده قرار گیرد غیراستروئیدی ضدالتهاب داروهای مصرف برای

 یک آن از که پیشگیری بیماران بستر زخم از پیشگیری بر موضعی زیتون روغن

نیز  شود،محسوب می مدت طوالنی بت ویژه ومراق هایبخش مهم در اولویت

( که 1597) های پژوهش موسوی و همکارانها با یافته(. این یافته49) تاثیر دارد

های قلبی، زیتون در پیشگیری از بیماریگیری کردند که در پژوهش خود نتیجه

ی بزرگ، پوست، پروستات، سینه، رحم و تخمدان؛ های رودهآلزایمر، سرطان

های التهابی و خودایمن مانند روماتیسم، پوکی استخوان و ، بیماریدیابت

و همچنین دارای اثرهای  نقش داردهای عصبی مانند نشانگان داون بیماری

 (.32) ، همخوانی دارداکسیدانی استضدالتهابی، ضدمیکروبی و آنتی

 هایرژیم از بیشتر روغن زیتون از سرشار غذایی رژیم که است شده ثابت

 عامل یک چاقی که کند. با توجه به اینکمک می وزن کاهش به چرب کم اییغذ

 پزشکی هایباشد وگزارشمی جامعه افراد عمر طول و سالمتی جهت در منفی

جسمانی از جمله مشکالت  هایبیماری از بسیاری و چاقی حاکی از این است که

 چاق افراد در یرم و مرگ میزان و دارند ارتباط هم با قلبی عروقی و فشارخون

 های ضدچاقی را است، استفاده از روغن زیتون در رژیم معمولی افراد از بیش

 توان توصیه نمود.می

فرمایند غذای تو میکه حضرت امام صادق علیه السالم با توجه به فرمایش 

مورد مصرف تهیه و به صورتی ها ها و آشامیدنییعنی خوردنی ،دوای تو باید باشد

و شفابخشی نیز  عملکرد دارویی ،عالوه بر نقش غذایی در بدن د کهقرار گیرن

 در اساسی مسائل از غذایی رژیم (. تغذیه، فرهنگ مصرف غذا و31) داشته باشند

 به رسیدن برای بلکه اندام، تناسب برای تنها ها نهکه انسان است امروز زندگی

 .دهند قرار توجه مورد بایستی این مقوله را آماده بدنی از برخورداری و سالمتی

( آله و علیه اهلل صلوات) پیغمبر که نمودند نقل پدرانش از( السالم علیه) رضا امام

 برد،می را بلغم شکافد،می را( زهره) سره آن چون باشید، داشته را زیتون: فرمودند

از بین برنده غم  و گرداندمی پاک را نفس کند،نیکو می را واخالق محکم را هاپی

از مهمترین مواردی است که زندگی سالم، سالمتی و از آنجایی که  (.30) تاس

در آیات و  در این راستا، معطوف داشته است وای به آن دین اسالم توجه ویژه
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و این موضوع  ای شده استصحیح تغذیه تأکیدات ویژهی روایات متعدد بر نحوه

روایات در خصوص  و صدها آیه 522 بیش ازجا مهم بوده است که  تا بدان

از جمله  آیات اساس بر، همچنین، از آنجایی که سالمت و سالم زیستن وجود دارد

و در بسیاری از  ها استکننده تمام بیماریدرمان ،قرآن کریم سوره یونس، 37آیه 

 به ویژه با مصرف  در زمینه بهداشت و سالمتروایات نیز اصول و مبانی 

در علم که ضروری است تاکید قرار گرفته است،  هایی مانند زیتون موردخوراکی

؛ امروزه، بیماری قلبی، توجه جدی شودبه این مقوله به ویژه پزشکی و بهداشت 

های آلرژیک، ت سیستم ایمنی و مشکالت و واکنشها، اختالالفشارخون، سرطان

های باکتریایی به طور گسترده دامنگیر سالمت جامعه التهابات پوستی و عفونت

ای نامناسب و عدم های مهم و اصلی آن رفتار تغذیهه است که یکی از علتشد

آگاهی در خصوص خواص درمانی و شفابخشی بسیاری از مواد غذایی مورد 

این خصوص بسیار مهم و  باشد. از این رو، رهنمود به افراد جامعه دراستفاده می

ها در حال نسانای است که هزاران سال است توسط اضروری است. زیتون میوه

 سالمتی برای گیاه و میوه زیتون و مشتقات آن از بخشی استفاده بوده است. هر

 سالمتی و یا درمانی، اثرات شامل توانندمی اثرات باشد. اینمی موثر و مفید

 مفید خواص و زیتون روغن و گیاه در موجود ترکیبات به توجه باشد. با پیشگیری

 سالمت از جمله جلوگیری با مرتبط عوامل با رابطه در آن درمانی متعدد تاثیرات و

 مفاصل، ورم و التهاب کاهش متعدد، هایسرطان از جلوگیری استخوان، پوکی از

 محافظت خون، جریان بهبود آلرژیک، هایواکنش تسکین گوارش، سیستم بهبود

 و هاعفونت علیه مبارزه شناختی، عملکرد افزایش قلبی، هایبیماری برابر در

 تامین، در استراتژیک گیاه یک عنوان به توانمی گیاه این از خون، فشار کاهش

 هایچند تواناییهر (؛35) نمود استفاده افراد کلیه سالمتی ارتقای و حفظ

 و چشمگیر بسیار دارویی گیاهان مختلف انواع ترمیمی و شفابخشی، بهبودی

 سالمت خطرزای واملع تهدیدهای گسترش به توجه هستند، اما با شده شناخته

در این راستا، محققان علم پزشکی رسالت عظیمی دارند تا با مراجعه مستمر به 

ها به خواص بیشتری از این گیاه و ریم و احادیث و پژوهش در متون آنقرآن ک

مورد  ها را بیشترسایر گیاهان مشابه دست یابند و کاربردهای غذایی و درمانی آن

 طبع به توان با توجهگیاهان می درمانی خواص شناخت ه باتاکید قرار دهند، چرا ک

 داروها را بدون استفاده از ترکیبات شیمیایی برای ترینمناسب بیماری، نوع و فرد

د و و جامعه مشهود گرد یفردزندگی آثار مثبت آن در نمود تا  تجویز فرد درمان

ت ختمی مرتبت و بدین گونه جامعه را از عظمت بیکران انوار الهی و دانش حضر

 مند سازند.بزرگان دین اسالم بهره
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Abstract 

Introduction: Health benefits of different plants such as olive have been mentioned 

in the Holy Qur’an. Therefore, the purpose of this study was to investigate the role 

of olive plants according to Holy Qur’an and Islam. 

Methods: This descriptive- analytical study was performed by using Qur’anic 

verses and narratives of authentic Islamic sources with key words such as Holy 

Qur’an, narratives and olive plant on Iran medex, Google scholar and SID 

databases. 

Findings: The word “olive” has been mentioned six times in Qur’an in 99th, 141th 

verses of Al-An'am and 11th verse of An-Nahl. The meaning of tree and oil is 

probably tree and olive oil according to 20th verse of Al-Mu'minun. In verse 35 of 

Al-Noor surah, the olive is oil which is pure and clean and obtained from blessed 

olive tree. According to the nutritionists' idea, olive has strong antioxidant and anti-

carcinogenic properties and also is a gentle and soothing laxative which improves 

peptic and duodenal ulcer. This fruit has significant role in the treatment of different 

cancers as well as cardiovascular, inflammatory and gastrointestinal disease. 

Conclusion: According to the findings, Islam has paid special heed to all aspects of 

human life. Our religious teachings about the olive plant, which is supported by 

scientific evidence today, bear witness to this. Therefore, the special instructions in 

Holy Qur’an can be useful in promoting human health and longevity and in 

utilizing the nutritional resources available in nature. 

Keywords: Olive plant, Holy Qur’an, Islam 
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