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Background and aim: In the Holy Qur'an, many fruits are mentioned in several verses, and even 

God swears by figs in Surah Al-Tain, which shows the importance of fruits and their role in human 

life. Therefore, the aim of this study was to investigate the therapeutic effects and role of two fruits, 

figs and olives, on health. 

Materials and methods: In the present review study, 39 articles from electronic databases or search 

engines such as PubMed, Google Scholar, and SID were reviewed. 

Findings: The results of scientists' studies have shown that figs can have various therapeutic effects 

due to their antioxidant and anti-inflammatory properties, including diabetes, cancer, microbial 

infections, and protective effects on various organs of the body. Moreover, olive with its protective 

and antiviral effects can play an important role in the treatment of various diseases, indicating the 

special attention of Almighty God for a healthy human body. 

Conclusion: The present study has indicated that two fruits, fig and olive, contain compounds that 

can protect body cells from various diseases, suggesting that Islam attaches great importance to the 

health of the body. 
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 دریافت:

11/5/1411 

 ویرایش:

11/9/1411 

 پذیرش:

22/9/1411 

 :انتشار

3/11/1411 

ه نشان اند، کانجیر قسم فرمودهدر قرآن کریم در آیات متعددی از چندین میوه سخن به میان آمده و حتی خداوند در سوره التین، به  هدف: و ابقهس

لذا در این مطالعه به بررسی اثرات درمانی و نقش دو میوه، انجیر و زیتون بر روی سلامتی خواهیم  ؛داز اهمیت میوه و نقش آنها در زندگی انسان دار

 پرداخت.

و  PubMed ،Google Scholar جملهاز الکترونیکی و یا موتور جستجوگر  هایپایگاهمقاله از  93در مطالعه مروری حاضر،  ها:روش و مواد

SID بررسی قرار گرفته است. مورد 

مله در دارای اثرات درمانی مختلفی از ج تواندمیو ضدالتهابی خود  اکسیدانیآنتینتایج مطالعات دانشمندان نشان داده که انجیر با خواص  ها:یافته

مختلف بدن داشته باشد. همچنین، زیتون هم با اثرات محافظتی خود و همچنین  هایارگانمیکروبی و محافظتی بر  هایعفونتدیابت، سرطان، 

الم بر داشتن جسم س مینشان از توجه خاص خداوند کر مختلف از خود نشان دهد، که هایبیماری برابرنقش مهمی را در  تواندمیاثرات ضد ویروسی 

 .باشدمیبرای انسان 

مختلف  هاییماریببدن را در مقابل  هایسلول توانندمیمطالعه حاضر نشان داد که دو میوه انجیر و زیتون دارای ترکیباتی هستند که  گیری:نتیجه

  توجه دین اسلام و اهمیت سلامت جسم در آن است. یدهندهنشانمحافظت نمایند، که 

  سلامتی، زیتون، انجیر كلیدی: واژگان

 .1-8 :(1)7 ؛1411 .سلامت و اسلام نشریه .انجیر، زیتون و نقش آنها در سلامتی بدن .، مهدی مرادیانحسنوند امین :استناد
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                             Publisher: Babol University of Medical Sciences 
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 مقدمه

باشد و در هر سوره مطالبی سوره می 114قرآن کریم، کتاب ما مسلمانان، از سوی پروردگار بر پیغمبر اسلام، حضرت محمد )ص(، نازل شده است که دارای 

ا هو ... اشاره داشت. در این کتاب مقدس، در بعضی از آیات شریفه، اسامی میوه آموزیعبرتتوان به مسائل توحیدی، معاد، نبوت، برای بندگان ذکر شده، که می

توان به ذکر انجیر، زیتون، انار، انگور، خرما، سیر و ... اشاره داشت. خداوند در سوره مبارکه التین که نود و مثال می عنوانهبو سبزیجات ذکر شده است، که 

باشد که در آن یای م. که تنها آیه شریفهسوگند به انجیر و زیتون "وَالتِِّینِ وَالزَِّیْتُونِ"فرمایند: ر آیه شریفه اول آن، میباشد، دپنجمین سوره در قرآن کریم می

 .کندیرف مبد دهان را برط یوب ری؛ انج"بِالبَخرِ ذهَبُیَ نُیاَلتِّ"اند: فرموده رابطه با انجیردر  ، امام هشتم شیعیان،(السلام هیامام رضا )علبه انجیر اشاره شده است. 

ستقیم م صورتهبکریم شش مرتبه در قرآن نیز،  «تونیز» کلمه .کندیدهان و استخوان را محکم م ر،یانج "الفم و العظم شِّدی"اند که: و مجددا حضرت فرموده

« خورش نان»]درخت زیتون[، و از آن روغن و  رویدمىو )نیز( درختى را که از طور سینا ) شریفه بیستم هیمؤمنون آمبارکه  در سوره هم کبارذکر شده است و ی

نجیر و در رابطه با مصرف ا ائمه اطهارر کلی، تاکید فراوانی از سوی طوه. بشده است ادی آن از ،میمستقریغ صورتهب ()آفریدیم( گرددمىبراى خورندگان فراهم 

ورد م یو مواد معدن هانیتامیوانواع  یاهیمنابع گ نیتریغنکه از  باشدمیپرخاصیت  هایمیوهیکی از  Ficus carica (1)زیتون شده است. انجیر با اسم علمی 

. زیتون با اسم علمی (9) شودمی هوش و حافظه تیتقواره کرد که باعث افزایش و به وجود فسفر اش توانمیمواد معدنی آن  ترینازمهم. (2)ست بدن ا ازین

Olea europaea (4)  فلاونوئیدها و مواد هافنول، هاویتامینو حاوی  (6و  5) باشدمی مسال نشدهاشباع یهایچربسرشار از دارای خواص بسیار عالی بوده که ،

 .(7) باشدمیمعدنی مناسب بدن 

 هاروش و مواد

انجیر و زیتون را  هایکلیدواژه Google Scholarو  SID ،PubMed جملههای الکترونیکی و یا موتور جستجوگر از در مطالعه مروری حاضر از پایگاه

مقاله جهت استفاده در این مطالعه مروری مورد  93نهایتا تعداد  ،و مطالعه مقالات مختلف هابررسیو بعد از  دادیم،مورد بررسی قرار  همراه با بیماری و یا درمان

  استفاده قرار گرفت.

 هایافته

 انجیر -الف
که مصرف روزی سه عدد انجیر ضمن کوتاه  انددادهو همچنین تحقیقات نشان  ،(3و  8)بوده  اکسیدانیآنتینجیر سرشار از مواد ا هها نشان داده کبررسی

یک  عنوانبهاز انجیر در طب سنتی  توانمی. مشخص شده است که (11)کردن دوره قاعدگی در زنان، باعث شده که مشکلات ناشی از آن زودتر برطرف گردد 

ی استفاده کرد و از خواص درمانی و محافظتی آن استفاده پوست یهایماریبفلج،  ،یکبد یهایماریبجذام،  ابت،یسرطان، د ،یکم خوندرمان در مواردی همانند 

ی در کبد یومارکرهایب یسطوح سرمر موش جهت القای سمیت کبدی انجام شد، نشان دادند که د CCl4. در یک مطالعه که با استفاده از داروی (11)نمود 

هم این  HepG2 یدر رده سلولکاهش یافته بود و  هارتدر  خوبیهبولی با مصرف عصاره انجیر سمیت کبدی  ؛تکه درمان نشده بودند، افزایش یاف هاییرت

های سرطان دهان شده و بر تواند باعث از بین رفتن سلولیگر نشان داده شده است که عصاره انجیر میای د. در مطالعه(12)اثرات محافظتی مشخص شدند 

 . (19)های سالم تاثیری نداشته باشد روی سلول

واند تضمن کاهش گلوکز خون، می پنج هفتهآزمایشگاهی به مدت  هایرتدر یک آزمایش نشان داده شد که، تجویز عصاره انجیر در مدل تجربی دیابت در 

 . همچنین مشخص شده که در مدل تجربی القای سرطان سینه در موش که با(14)باعث پیشگیری و کنترل دیابت نوع دو القا شده با استرپتوزوتوسین شود 

 راتییغتایجاد شد، مصرف میوه انجیر بدون اینکه روی فاکتورهای خونی تاثیر منفی داشته باشد، باعث مهار رشد تومورها شده و [ آنتراسن aبنز ] لیمت ید-7،12

 . (15)را نیز متوقف کرده بود  هیدر کبد و کل دیشد کیپاتولوژ

دارای  S. aureusو  E. coli ،K. pneumoniae ،P. aeruginosa با اثر بر روی های بیشتر بیانگر این بود که، عصاره برگ و میوه انجیربررسی

 منجر تواندمی خوبیهب. در مطالعات مختلف، اثرات انجیر بر روی چربی خون آزمایش شد، که مشخص شد انجیر (17 و 16)باشد میکروبی قوی میخاصیت ضد

 به طور قابل نیپوپروتئیبالا کلسترول ل یکه سرم با چگال ی، در حالودش VLDL-cو  LDL-cسرم، کلسترول تام،  دیریسیگل یسطح تر داریبه کاهش معن

  .(13 و 18) افتی شیافزا یتوجه
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در  خوبیهب واندتیی، میایمیتوشیف باتیترک داشتن لیبه دل تیروئید انجام شده، مشخص شده که عصاره برگ انجیرکاری در یک مطالعه که بر روی کم

بهبود . انجیر، با (21)کاری تیروئید استفاده شود گذاشته و در تنظیم کم ریتأث دیروئیتوسط غده ت T4و  T3 دیتول سمیبر مکان با اثر دیروئیت یکارکم میتنظ

روده باعث ی ات فلور میکروببیترک لیتعدی از یک طرف، و از طرفی دیگر با منیا یهااندام کیستوپاتولوژیه تیبهبود وضعی بدن و همچنین منیا یهاشاخص

 یچرب یدهایپراکسموجب افزایش  تواندمیکه  باشدمیویی شیمی درمانی ( یک ترکیب دارFU-5) لیفلوئورواوراس-5 .(21)شود بهبود فعالیت ایمنی بدن می

انجیر و زیتون،  زمانهممصرف  که انددادهالتهابی و استرس اکسیداتیو شود، که محققان نشان  هایژنالتهابی و بیان  هایسایتوکینیه، افزایش سطح قلب و کل

 .(22)( داشته باشند FU-5) لیفلوئورواوراس-5نقش محافظتی زیادی را در زمان مسمومیت قلبی و کلیوی با  توانندمی، اکسیدانیآنتیضمن افزایش اثرات 

 
 زیتون -ب

تواند با بهبود سطح ، و همچنین، مشخص شده که زیتون می(24 و 29)اکسیدانی قوی بوده بررسی محققین نشان داده که برگ زیتون دارای خاصیت آنتی

 کاهش کلسترول و چربی خون شده و از توسعه کبد چرب جلوگیری کند کبدی باعث هایآنزیمیز افزایش سطح فعالیت کبدی و ن هایآنزیمپروفایل لیپیدی، 

بوده  کینولنیل دیاس الخصوصعلیو همچنین، اسیدهای چرب،  میو کلس میپتاسای مواد معدنی فراوان از جمله . مشخص شده است که زیتون دار(26 و 25)

 ونیداسیپراکسر ضمن ایجاد نکروز در بافت مغزی و افزایش توانند دارای خواص زیادی باشند. در یک مطالعه نشان داده شد که، دود سیگاکه می ،(28 و 27)

در ناحیه مغزی  اهاکسیدانآنتیباعث ایجاد افسردگی شود و مصرف زیتون ضمن مهار آسیب مغزی ناشی از دود سیگار، باعث افزایش فعالیت  تواندمیی، دیپیل

محافظتی در عصب بوده ای دیگر نشان داده شده که زیتون دارای خواص . در مطالعه(23)شود شده و از سویی دیگر باعث اثرات ضدافسردگی ناشی از آن می

مرگ ی از باعث پیشگیر تواندمیهای عصبی در بیماران مبتلا به پارکینسون ممکن است دارای اثرات مفیدی باشد و از طرفی دیگر، و برای مهار مرگ سلول

 . (91)شود  کینرژیدوپام یهانورون

اعث ب تواندمیضدسرطان بوده و  هایدرمانبرای درمان کمکی در  ایبالقوهاند که عصاره برگ زیتون دارای پتانسیل مشخص کرده خوبیهبمطالعات 

. در یک بررسی مشخص شده است که، زیتون دارای اثرات (92 و 91)کاهش مقاومت دارویی و همچنین کاهش عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی شود 

، و از طرفی دیگر، (94 و 99)تواند باعث مهار تکثیر ویروس پس از ورود به سلول میزبان شود بوده و همچنین میمهاری جذب ویروس کرونا به سلول میزبان 

های دیگر، اثرات مفید زیتون بر . در بررسی(95)باشد مشخص شده است که این میوه دارای اثرات ضدویروسی بر علیه عفونت ویروس هرپس سیمپلکس می

تواند اثرات التهابی و مرگ سلولی ناشی از داروی سیکلوفسفامید که دارای اثرات می خوبیهبه که زیتون ، و مشخص شد(96)روی کلیه مورد تحقیق قرار گرفته 

. محققین در مطالعاتی (97)های عملکرد کلیه شود و از آسیب بافتی آن جلوگیری کند باشد، را کاهش دهد و همچنین، باعث بهبود شاخصسمی بر روی کلیه می

برابر طیف وسیعی از  تواند درصاره آن دارای خواص ضدقارچی بوده و این میوه میانجام دادند، مشخص کردند که زیتون و ع زاعفونتهای که بر روی قارچ

 .(93 و 98)های قارچی را کاهش یا درمان کند در انسان، خطر ابتلاء به عفونت زابیماریقارچی  هایپاتوژن

 گیرینتیجه

ائمه سلام، باشد که دین ارسیم که انجیر و زیتون دارای خواص بسیار مفیدی میهای محققین عصر حاضر، به این نتیجه میبا بررسی تحقیقات و پژوهش

ر اهمیت بوده، و تاکید ب دهنده توجه دین مبین اسلام بر سلامت جسم و افزایش طول عمرهای دینی بر مصرف آنها از قبل، تاکید کرده و این نشانو آموزه اطهار

ها پرداخته، و در آیات زیادی در رابطه با سلامت و سالم زیستن صحبت شده است، نشان از توجه باشد. در قرآن کریم که به ذکر اسامی میوهبر سلامتی جسم می

، علاوه بر سلامت روان، سلامت جسم هم دارای اهمیتی که نشان داده از اعجاز قرآن دانست را آنتوان خاص خداوند کریم بر داشتن جسم سالم بوده، که می

کنند، جایگاه و ارزش والای این میوه بهشتی باشد. در سوره التین، که خداوند در همان آیه شریفه اول از این سوره مبارکه، به انجیر قسم یاد میخاص خود می

ای است که چندین بار از آن در کتاب مقدس قرآن شده است. زیتون که دیگر میوهکنند، که با تحقیقات انجام شده، خواص درمانی آن مشخص را بیان می

 رسانی شود و در حفظ و ارتقای سلامتای بوده که بایستی درباره آنها اطلاعهای بالقوهکریم، اسم آن ذکر شده است، هر بخش از گیاه و میوه آن دارای خاصیت

 افراد جامعه از آنها استفاده شود. 

های بیشتری عجزههای بیشتر، اسرار و مبایستی با بررسیباشد، که میانتهای قرآن کریم میای بسیار کوچک از گنجینه بیهای اندک، نمونهاین یافتهبررسی 

 از این کتاب مقدس پیدا نمود و آنها را برای سعادت دنیوی و اخروی مردم، در اختیارشان قرار داد.

 

 .گونه حمایت مالی انجام شده استهیچ پژوهش حاضر بدون حمایت مالی:
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 داریجانب بدون مطالب نگارش در و بوده مروری صورت به پژوهش است. شده پیروی پژوهش در اخلاق اصول ازدر این مقاله  اخلاقی: ملاحظات
 است. گردیده استفاده معتبر منابع از و
 

 .وجود ندارد پژوهش این در منافعی تضاد هک دننمایاعلام می گاننویسند منافع: تضاد

  تشکر و تقدیر

 .شودمی یقدردان و تشکر گوناگون اطلاعاتی هایبانک و الکترونیک منابع به دستیابی امکان سازیفراهم جهت به لرستان پزشکی علوم دانشگاه از
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