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Abstract

The Fig (Ficus carica) is one of the oldest and most commonly consumed fruit in the world
and Iran is one of the most important countries in the world in production of figs. By increasing
development of science in various fields in recent years, new aspects of medical and nutritional
properties of fig have been founded. It was found that many of proven properties of fig in
modern science have already been mentioned in the Quran, narrations and hadiths of the
Imams(AS). Fig is mentioned in the holy books of Jews and ancient Greeks and the god has
sworn to it in the holy Quran. This fruit is laxative and it is effective to treat numerous diseases
including hemorrhoids, gout, leprosy and epilepsy in traditional medicine. Other medicinal
benefits for fig are including is lowering blood pressure, fever, weight, inflammation, increasing
the bone density and preventing muscle weakness. The aim of this article was to study the
Quran, hadith and narrations about fig properties to the importance and consistency of their
recommendations with the latest scientific findings in modern medicine will be more proved. In
this study, medical properties of fig were investigated in the Quran, hadiths, traditional
medicine as well as recent scientific researches (1999 - 2016). Despite the recommendations of
the Quran and Prophet, Imams and traditional sciences to the consumption of fig, findings of
recent studies also indicate that this fruit is effective in the treatment of various diseases such as
cancer, cardiovascular disease, infectious diseases, diabetes, Schizophrenia, epilepsy, insomnia,
stress, constipation and hepatotoxicity. It also has anti-inflammatory, antimicrobial and
antioxidant properties. Scientific findings of researchers in recent years confirm the
recommendations of the Quran and Hadith of the Imams (AS) about the fig and it represent the
necessity of thinking in the Islamic and traditional medicine resources.
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یـالینــی بــالــتع
پژوهشی-آموزشی

)1-16(2شماره پنجمدوره

بررسی خواص تغذیه اي و درمانی انجیر از دیدگاه طب اسالمی، طب 
سنتی و طب نوین

2، سید امین خطیبی2، نسیم شاویسی*1میرحسن موسوي

چکیده
نیترمهمدر دنیا است که ایران نیز یکی از هاوهیمنیترپرمصرفو نیتریمیقدیکی از )Ficus carica(انجیر

فواید روزروزبههاي مختلف، با گسترش و پیشرفت علم در حوزه. شودیمانجیر در جهان محسوب دکنندهیتولکشورهاي 
) ع(و احادیث امامان معصومن، روایات با پژوهش در قرآ. شودیمجدیدي از این میوه مشخص ياهیتغذو خواص طبی و 

مقدس یهودیان و يهاکتابانجیر در . استشدهاشارهدر علوم جدید، قبالً شدهاثباتکه به بسیاري از خواص میابییدرم
این میوه ملین بوده و در طب سنتی در . استادکردهیشده و خداوند نیز در قرآن کریم به آن قسم بردهنامیونانیان قدیم 

: ازاندعبارتفواید دیگري که براي انجیر . باشدیممؤثرمتعددي ازجمله بواسیر، نقرس، جذام و صرع يهايرمایبدرمان 
هدفبااین مقاله .استو جلوگیري از ضعف عضالنیهااستخوان، تب، وزن، التهاب، افزایش تراکم فشارخونکاهش 

موجود در يهاهیتوصص مصرف انجیر انجام شد تا اهمیت بررسی آیات قرآن، احادیث و روایات موجود در ارتباط با خوا
تحقیق، خواص طبی ین در ا.علمی در پزشکی نوین بیش از بیش اثبات گردديهاافتهیاین منابع و همخوانی آن با آخرین 

مورد1999-2016هاي طی سالو همچنین آخرین تحقیقات علمی در و منابع طب سنتی احادیثقرآن کریم،انجیر از منظر 
و علوم سنتی نسبت به مصرف) ع(پیامبر و ائمه معصومتأکیدوقرآنيهاهیتوصعالوه بر.و مطالعه قرار گرفتیبررس

هاي قلبی ها نظیر سرطان، بیماريبیماريازبسیاريدرمانکه این میوه دردهدیمانجیر، نتایج مطالعات اخیر نیز نشان 
و نیز شدهواقعمؤثرتواندیمخوابی، استرس، یبوست و سمیت کبدي صرع، بیعروقی، عفونی، دیابت، اسکیزوفرنی، 

يهاهیتوصهاي اخیر مؤید علمی محققان در ساليهاافتهی.استیدانیاکسیآنتداراي اثرات ضدالتهابی، ضدمیکروبی و 
.ع طب اسالمی و سنتی استانجیر بوده و بیانگر لزوم تفکر و تعمق بیشتر در منابدر مورد) ع(ائمهقرآن و احادیث 

.انجیر، طب اسالمی، طب سنتی، طب نوین، تغذیه، درمان:يدیکليهاواژه

مقدمه
در هاوهیمنیترپرمصرفو نیتریمیقدانجیر یکی از 

بسیار قدیم براي انسان يهازماندنیا است و از 
این میوه که از درخت انجیر با نام . )1(استشدهشناخته

هزار سال 11به مدت ) 2(رویدمیFicusعلمی 
و جزو اولین گیاهانی بوده که توسط انسان شدهکشت

عنوانبهتا جایی که این میوه را ).3(استافتهیپرورش

هاآنغذا به قهرمانان المپیک به هنگام تمرین 
و به برندگان اولین مسابقات المپیک خوراندندیم

).4(شدیممدال داده عنوانبه

.، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریزبهداشت مواد غذایی و آبزیانروه دانشیار گ. 1
.تهران، تهران، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بهداشت و کنترل مواد غذاییگروه مواد غذایی، و کنترل بهداشت آموخته مقطع دکتريدانش.2
:E-mail..   دامپزشکی، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیانآذربایجان شرقی، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده:نویسنده مسئول* mhmoosavy@gmail.com

17/7/1395:تاریخ پذیرش20/6/1395:تاریخ ارجاع جهت اصالحات23/5/1395:تاریخ دریافت
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40گونه است و یکی از 800شامل بیش از Ficusجنس 
بسیاري از . استMoraceaeجنس موجود در خانواده 

ژنتیکی ، تنوع مختلفنژادچندین شامل Ficusيهاگونه
، اثرات دارویی مهم و همچنین اهمیت تجاري توجهقابل

نیترمهمیکی از .F.carica L).2(دارنديابرجسته
است که به نام رایج انجیر شناخته Ficusجنس يهاگونه

و هم تازهورتصبهو از محصوالتی است که هم شودیم
يهازمانو از )5(شودیممصرف شدهخشکبه شکل 

جمله شیره، میوه و ي مختلف این گیاه ازهاقسمتقدیم از 
قرار مورداستفادهبرگ نیز براي اهداف درمانی 

و هوایی بر روي آبشرایط کهآنبه علت ).6(گرفتیم
است، بهترین انجیرهاي خشک رگذاریتأثکیفیت این میوه 

کنندیمرشد وخمچیپرپيهادرهمناطق محدودي از در 
هاآنکه دما، رطوبت نسبی و جریان باد براي تولید 

تولید انجیر تازه کمتر رسدیمگرچه به نظر . مناسب است
).7(خاص استيوهواآبنیازمند شرایط 

ه جنوب غربی آسیا و شرق توزیع جغرافیایی انجیر در ناحی
در شرق تا اسپانیا و پرتغال در ، از ترکیه)2،8(مدیترانه

از ییهابخشهمچنین در . شودیمغرب را شامل 
آمریکا و شیلی و عربستان، ایران، هند و متحدهاالتیا

و خواربارطبق آمار سازمان جهانی ).2(ابدییمژاپن رشد 
تن 1056820میزان تولید سالیانه آن 1کشاورزي ملل متحد

انجیر خشک دکنندهیتولي کشورهانیترمهم). 7(باشدیم
در جهان ایران، آمریکا، ترکیه، یونان و اسپانیا 

).9-11(باشندیم
از دیدگاه طب سنتی ایران، تین یا انجیر میوه درختی به 
همین نام است که داراي انواع برّى، بستانى و کوهى 

يهابرگمتوسط که داراي اندازهبهدرختی . باشدمى
جیر، انجیر شیرین شاداب است بهترین ان. باشدیمعریض 

بیشتر و نوع سیاه آن ياهیتغذکه نوع سفید آن خواص 
، گرم و تر طبیعت این میوه. اثرات دارویی بهتري دارد

ستانى و در تر از بگرم) برّى(ست که نوع بیابانی آنا
این میوه شیرین بوده، ).6(رطوبت کمتر از آن است

1. FAO

خشک صورتبهاً محتوي تعداد زیادي هسته است و غالب
مقدس یهودیان و يهاکتابانجیر در . شودیممصرف 

و خداوند در قرآن کریم )12(شدهبردهنامیونانیان قدیم 
این میوه ملین است ). 13(استادکردهیبه آن و زیتون قسم 

متعددي ازجمله بواسیر، نقرس، يهايماریبو در درمان 
ي که براي فواید دیگر).14(باشدیممؤثرجذام و صرع 

، فشارخونکاهش : ازاندعبارتاست شدهانیبانجیر 
گلیسرید خون، جلوگیري کاهش سطح کلسترول و تري

، )14-15(يارودهيهاکرمکنندهدفعاز سرطان و التهاب 
يهايماریب، درمان )9،14(و سرفه) 16-14،17(آسم

ل، سوزاك، زگیل، کاهش درد ، گا)14،16(پوستی
، )14،17(، یبوست)2،16،17(اسهال، بهبود)14(قاعدگی

ایمنی، اثر ضدمیکروبی، تقویت عملکرد سیستم
، )2،14،17(کبديهايماریب، بهبود )14(ضدویروسی

جلوگیري از گرفتگی عضالنی، کاهش تب و وزن، 
مو، تقویت قواي یکنندگتیتقوو یکنندگنرمخاصیت 

و يآورخلطجنسی، کاهش درد سینه، اثر 
.)2،14(يادرارآور

مختلف، يهاحوزهبا گسترش و پیشرفت علم در 
فواید و خواص جدیدي از انجیر مشخص روزروزبه

ن، روایات و احادیث امامان با پژوهش در قرآ. شودمی
که بسیاري از این خواص که علم میابییدرم) ع(معصوم
این . استشدهاشارهرا اثبات کرده است، قبالً هاآنجدید 
رسی آیات قرآن، احادیث و روایات برهدفبامقاله 

موجود در ارتباط با خواص مصرف انجیر انجام گرفت تا 
موجود در این منابع و همخوانی آن با يهاهیتوصاهمیت 

علمی در پزشکی نوین بیش از بیش يهاافتهیآخرین 
به این نکته اشاره کرد که دالیل توانیم. اثبات گردد

احادیث و روایات علمی و منطقی در توصیه قرآن، 
اسالمی به مصرف انجیر وجود دارد، چراکه سالمت جسم 
و روح انسان در دین اسالم از جایگاه خاصی برخوردار 

این شواهد حاکی از عظمت قرآن و اسرار نهفته . است
موجود در آن است که درك معانی آن و کشف رازهاي 

قاي آگاهی انسان و ارتبردنباالبسیار زیادي در ریتأثآن
همچنین با توجه به کاربرد انجیر در طب . سالمتی آن دارد
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بر خواص دیتأکسنتی و بومی بودن این گیاه در کشور، 
جایگاه خوبی را براي این گیاه ایجاد تواندیممتعدد آن 

تحقیق سعی شده است خواص طبی ین در ارونیازا. کند
وو منابع طب سنتی احادیثقرآن کریم،انجیر از منظر 

يهاسالدر گرفتهانجامهمچنین نتایج تحقیقات علمی 
.و مطالعه قرار گیردیموردبررساخیر 

روش مطالعه
يهادادهبوده و مروريمطالعهنوعازحاضرتحقیق

علمیيهاگاهیپادرجستجوطریقتحقیق ازازیموردن
،Google Scholar ،Web of Scienceشامل یالمللنیب
)Sciencedirect،Scopus(Elsevier ،PubMed ،ASCI

)Asian Science Citation Index(علمیيهاگاهیپا
، 2علمی جهاد دانشگاهیاطالعاتپایگاهنظیرداخلی

، 4، کتابخانه پزشکی ایرانی3بانک اطالعات نشریات کشور
انجیر، فارسیيهادواژهیکلو با استفاده از 5مرجع دانش

خواص، اثرات و کلماتقرآن، حدیث، طب، بیماري، 
، Fig ،Ficus ،Quran ،Hadithکلیدي انگلیسی

Medicine ،Diseaseصورت 1999-2016هاي طی سال
در درمجموعاي و درمانی انجیرو اثرات تغذیهگرفت

.و بررسی قرار گرفتموردمطالعهمقاله 100حدود بیش از 

و ترکیبات مغذي موجود در انجیرياهیتغذارزش 
، پروتئینی، ازته، اسیدهاي )15،21(یر حاوي مواد قنديانج

اسیدنیکوتینیک، ،)15،21(هامیآنز،)11،18،21(چرب
، )3،21(برگاپتن،)21(فیکوسینتیروزین،

، 8(، پسورالن)18،20(بتاسیتواسترول،)21(استیگمااسترول
همچنین داراي . است)21(و کالوتروپنیل استات)18،21

، گلیکوزیدها، )11،21(تن، بتاکارو)21(آرابینوز
متیل 7-ونیلZمتوکسی-6،2گزانتوتوکسول، کمپسترول، 

سیکلوآرالن ترپنوئید است که این 9،19پیرانوکومارین و 
).21(دارندسرطانضدترکیبات خاصیت 

2. SID
3. Magiran
4. Medlib
5. Civilica

است که باالترین میزان مواد ياوهیمانجیر هاوهیمدر بین 
که این دو پتاسیم و فسفر را داراست خصوصبهمعدنی و 

و افزایش فشارخونماده به ترتیب باعث کاهش میزان 
درصد 28بیش از ).9،21(شوندیمبهره هوشی و حافظه 

است که این نوع حلقابلفیبر موجود در این میوه از نوع 
فیبر به کنترل قند خون و کاهش میزان کلسترول خون 

از انجیر الکل، قهوه و سایر کاالهاي . کندیمکمک 
انجیر منبع غنی از آهن ).11،16،22(ندینمایمي تهیه تجار

یخونکماست، به همین دلیل مصرف آن در افراد مبتال به 
1شمارهدر جدول.)16،21،23(شودیمبسیار توصیه 

.استشدهارائهمواد موجود در انجیر نیترمهم

انجیر در قرآن کریم
مبارکه تین سوره1شمارهنام انجیر در قرآن تنها در آیه

آمده است که در این آیه خداوند به دو میوه انجیر و 
).13(کندیمزیتون سوگند یاد 

»سوگند به انجیر و زیتون»                 «والتِّینِ والزَّیتُونِ«
به هاوهیمبعضی از مفسرین معتقدند که علت ذکر این 

زیادي است که العادهفوقدلیل خواص درمانی و غذایی 
که اندکردهوجود دارد و برخی دیگر نیز بیان هاآندر 

منظور از آن دو شهري است که محل رویش این 
محل المقدستیبدو سرزمین دمشق و چراکه، هاستوهیم

).24-25(قیام بسیاري از انبیاء و پیامبران بزرگ بوده است

انجیر در احادیث و روایات
درمانی در خصوص خواص) ص(نبی گرامی اسالم

بر چراکهانجیر تازه و خشک بخورید، :دیفرمایمانجیر 
و کندیمکنشهیر، بواسیر را دیافزایمقدرت آمیزش 

).26-27(راي نقرس و سردي مزاج سودمند استب
به . سینی از انجیر به پیامبر هدیه شد: به نقل از ابوذر
از ياوهیمبخورید که اگر بنا بود بگویم : اصحابش فرمود

است ياوهیم؛ زیرا گفتمیمبهشت است، همین میوه را 
کنشهیرآن را بخورید؛ زیرا بواسیر را . بدون هسته

).26-29(و براي نقرس سودمند استسازدیم
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دارد دلش نازك باشد، انجیر هرکس دوست 
).26-27(بخورد

خوردن انجیر انسدادها را نرم :دیفرمایم) ع(امام علی
در روز از آن . اي قولنج سودمند استو براي بادهکندیم

ا در شب هم بخورید اما فراوان فراوان بخورید و آن ر
).27،30(نه

درباره خواص ) ع(دیث و روایات متعددي از امام رضااحا
شدهاشارههاآن، در زیر به برخی از ذکرشدهدرمانی انجیر 

:است
را استحکام هااستخوان، بردیمرا بددهانانجیر بوي 

ی نیاز دیگر دارویباوجودآنو بردیم، درد را بخشدیم
).26(نیست

انجیر بوي ): ع(به نقل از احمد بن ابی نصر از امام رضا 
را استحکام هااستخوان، دهان و بردیمرا بددهان

باوجودآنو بردیمرویاند، درد را یموبرم، بخشدیم
.دیگر دارویی نیاز نیست

دترین چیز به گیاهان بهشت اننانجیر هم: همچنین فرمود
).27،31،32(است

و مأمون ) ع(در روزگار امام رضا: عرفهبنمحمدبه نقل از 
اي پسر پیامبر خدا : از امام رضا پرسیدم. در خراسان بودم
؟ییگویمدرباره انجیر چه 

).27،30(آن را بخورید. قولنج سودمند استبراي: فرمود

انجیر در طب سنتی
ابوعلی سینا مایه سیالرئخیشاب قانون انجیر در کت

آرامش، سبب تعریق، چاقی و در درمان سرفه و صرع 
التهابی يهايماریببقراط آن را در ).9(استذکرشدهمفید 

ملین مفید دانسته و در افزایش عقل عنوانبهو همچنین 
طبیبان قدیم ایرانی مصرف انجیر ). 33(شناخته استمؤثر

دام را جهت تقویت حافظه و قدرت همراه با پسته و با
امروزه هم در طب ).9(انددانستهیمتفکر و تعقل سودمند 

پوستی استفاده يهالیزگسنتی ایران از انجیر براي درمان 
).15(شودیم

کبد و يهايماریبدر یونان قدیم از این میوه براي درمان 
. شدیمو تحریک افزایش ادرار استفاده سرفهضدطحال، 

بیماري دیابت مبتالبهنین از انجیر خشک براي افراد همچ
انجیر براي درمان تومورها و التهابات، . کردندیماستفاده 

از انجیر به . گلودرد، آفت دهان نیز کاربرد داشته است
ناشی از سوختگی يهازخمهمراه انبه براي شستشوي 

انجیر براي درمان ).14،21(استشدهیماستفاده 
پوستی و يهايماریب، هازخمتنفسی، يهايماریب

).12(نیز بکار برده شده استهاتیحساس
ملین و ضدالتهاب و در درمان عنوانبهرومیان از انجیر 

تنفسی بخصوص سرماخوردگی و يهايماریبزگیل، 
مصریان ). 34(اندکردهعروقی استفاده - قلبیيهايماریب

ا براي باستان جوشانده برگ درخت انجیر و انجیر ر
).35(اندکردهباردار توصیه يهاخانمتسهیل زایمان در 
سال قبل از میالد از انجیر براي2900سومریان در حدود 

).22(برطرف کردن استرس استفاده کردند
هندیان از ریشه درخت انجیر براي کاهش میزان استرس و 

يبراهمچنین میوه انجیر را . اندکردهترس در افراد استفاده 
مان جذام، خستگی، خونریزي، سرفه، آسم و سایر در

ضدتنفسی، استفراغ، التهابات ریوي، اسهال، يهايماریب
پوستی، التهاب دهان، يهازخم، دیابت، قارچضد، کرم

قارچی پوست، سکسکه، تورم مفاصل، يهاعفونت
شکستگی استخوان، نقرس، التهابات غدد لنفاوي، 

يهايماریبرد قفسه سینه، قلبی، ديهايماریبروماتیسم، 
ادراري، عفونت يهاسنگمقاربتی، مارگزیدگی، دیابت، 

سودمند دستگاه ادراري، سرخک و آبله
يهايماریباین براي درمان عالوه بر).2،16،36(انددانسته

گرم پودر 1یا همراه با ییتنهابهگرم انجیر را 5-10کبدي 
ان مبتال به هفته به بیمار2-3به مدت روزهرفلفل 

براي ییتنهابهاز این میوه ).37(دادندیمکبدي يهايماریب
و به همراه شکر از آن بددهانو رفع بوي درددنداندرمان 

و همراه )12(استشدهاستفادهبراي درمان بیماري ماالریا 
).2(اندکاربردهبهيزیرخونبا عسل براي کاهش شدت 

نجیر به همراه عسل در نپال از جوشانده برگ درخت ا
، اندکردهو میگرن استفاده درددندان، دردگوشبراي رفع 

کرمضدعنوانبهدر آمریکاي جنوبی و مرکزي از انجیر 
).37(شدیماستفاده 
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نوینانجیر در طب
عروقی-انجیر بر روي دستگاه قلبیریتأث
قلبی مصرف مواد يهايماریبدالیل بروز نیترمهماز 

. )46(ا کلسترول و تري گلیسیریدهاي باالستغذایی ب
مصرف مواد غذایی با چربی پایین میزان ابتال به این 

وجود واسطهبهانجیر . دهدیمرا کاهش هايماریب
قلبی جلوگیري يهايماریبفالونوئیدها از بروز 

يهاموشبر روي هاشیآزمابا انجام . )22(کندیم
که مصرف است شدهمشخصآزمایشگاهی و جوجه 

يهايماریبانجیر باعث کاهش میزان کلسترول خون و 
شده است نشان).47(گرددیمنییشراقلبی مانند تصلب 

یسیرید، لیپوپروتئین که انجیر موجب کاهش سطح تري گل
7میزان لیپوپروتئین با چگالی باالو افزایش 6با چگالی کم

در نیز2014سال و همکارانJoerin).48(دشویمدر خون 
عصاره برگ انجیر بر روي ریتأثتحقیق خود بر روي 

چاق گزارش کردند که استفاده از این عصاره يهاموش
موجب بهبود پروفایل چربی و کاهش عوامل خطرساز 

که با افزایش میزان گرددیمهاموشچربی در این 
.)49(استهمراه 8کلسترول لیپوپروتئین با چگالی باال

دستگاه گوارشانجیر روي ریتأث
مزمن يهايماریبجهان به درصد افراد در20بیش از 

یبوست . یبوست مبتال هستندخصوصبهدستگاه گوارش و 
دستگاه گوارش نظیر يهايماریبزمینه بروز بسیاري از 

محققین در ).62(کندیمسرطان روده بزرگ را فراهم 
گوارش مطالعاتی که اثر انجیر را بر روي حرکات دستگاه 

که اندداده، نشان اندکردهحیوانات آزمایشگاهی بررسی 
این میوه درواقعانجیر باعث افزایش این حرکات شده و 

يهاموشبهبودي 2012سال و همکارانLee.باشدیمملین 
یبوست مزمن را در پی تجویز خوراکی مبتالبهصحرایی 

افزایش وزن، باانجیر گزارش کردند که این بهبودي 
يهایژگیووبت و دفعات دفع مدفوع و بهبود رط

ضخامت و مخاط کولون انتهایی از جملهیشناسبافت

6. LDL
7. HDL
8. HDL-C

تعداد زیاد لیدلبهاین ویژگی انجیر .)63(باشدیمهمراه 
. موجود در آن استحلرقابلیغهسته و همچنین فیبرهاي 

محافظتی را بر روي مخاط هیالکیحلرقابلیغفیبرهاي 
و بدین ترتیب مانع کنندیمایجاد روده کوچک و بزرگ

مکانیکی ناشی از مدفوع به مخاط روده يهابیآساز 
اعالم کردند که )2012(و همکارانPatil). 64(گردندیم

تجمعضدو 9یانقباضضدیر به دلیل اثر عصاره برگ انج
هاي مواد داخل لومن، موجب بهبودي اسهال در موش

که فالوونوئیدها و تانن موجود در شودیمصحرایی 
این میوه به دلیل ). 65(انددانستهعصاره را با این اثر مرتبط 

وجود ترکیبات فنولی از بروز زخم معده که توسط 
نیز جلوگیري شودیمایجاد باکتري هلیکوباکتر پیلوري 

همچنین آنزیم فیسین موجود در برگ درخت ). 58(کندیم
نظیر ییهاکرمدارد و باعث دفع کرمضدانجیر خاصیت 

).67(شودیمآسکاریس و تریشینال 
و هاوهیمبررسی اثر برخی از منظوربهکه يامطالعهدر 
بر روي تغییرات بافتی و عملکردي شدهخشکهايسبز
نر بالغ يهاموشد و متعاقب تجویز آکریالمید در کب

خوراکی از انجام گرفت، مشخص گردید که استفاده
8در جیره و به مدت درصد20به میزان شدهخشکانجیر 

طوربههفته، در مقایسه با گروه کنترل مثبت 
شاخص فعالیت کبد يهامیآنزسطح ) >05/0p(يداریمعن

ز و آسپارتات آمینو ترانسفراز و نظیر آالنین آمینو ترانسفرا
در مورد ).75(دهدیممیزان تغییرات بافتی کبد را کاهش 

است شدهگزارشنیز شدهخشکعصاره متانولی انجیر 
، در مقابل آسیب یدانیاکسیآنتخاصیت واسطهبهکه به 

تتراکلرید واسطهبهجادشدهیااکسیداتیو و سمیت کبدي 
نتایج ).76(استیگکنندمحافظتداراي اثر 10کربن

نیز حاکی از اثر محافظتی پودر و همکارانTuranمطالعه 
توسط جادشدهیادر مقابل سمیت کبدي شدهخشکانجیر 

محققین با ). 77(باشدیمصحرایی يهاموشاتانول در 
نر بالغ مبتال به بیماري کبد چرب يهاموشبر روي مطالعه 

9. Spasmolytic
10. CCl4
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یر به مدت مصرف خوراکی انجدریافتند که11غیرالکلی
موجب تسکین این بیماري ،هفته در این حیوانات16

هاي د سطح آنزیمکه این اثر را از طریق بهبوشودیم
ترانسفراز و آسپارتات آالنین آمینو(شاخص سالمتی کبد

و افزایش سطح ) فسفاتازترانسفراز و آلکلینآمینو
نتایج ).78(شودیمسبب و آلبومین پالسما هانیپروتئ
دهندگی عصاره انجیر بر اثر تسکینٔنهیزمدرهی نیز مشاب

روي سمیت کبدي القاء شده توسط استات سرب در 
است که این اثر را با شدهگزارشصحرایی يهاموش

ها و فالوونوئیدها در انجیر مرتبط غلظت باالي فنول
).79(انددانسته

انجیر بر روي دستگاه عصبیریتأث
طبیعی از قبیل پلی يهادانیاکسیآنتانجیر منبع غنی از 

، کارتنوئیدها و Eفنول ها، اسیدهاي آلی، ویتامین 
است که این شدهمشخصامروزه . آسکوربیک استاسید

که این شوندیماسترازها کولینترکیبات باعث مهار استیل
عصبی مثل آلزایمر، جنون، يهايماریبدر بروز هامیآنز

با هامیآنزاین . نقش دارندسیراوگعدم تعادل و میاستنی
کولین باعث از بین رفتن استیلاتصال به پیوند استري

رسدیمبه نظر ).10(شوندیمحرکات طبیعی و ارادي افراد 
اکسیداتیو در مغز نقش مهمی در تخریب يهابیآس

عصبی يهايماریبشناخت که به دلیل افزایش سن و یا 
دانیاکسیآنتهاي حاوي غذا. ، ایفا کندشودیمایجاد 

مانند انجیر باعث بهبود فیزیولوژي مغز و یادگیري حرکتی 
و به همین دلیل این شوندیمصحرایی پیر يهاموشدر 

. نقش مهمی در افزایش حافظه داشته باشدتواندیممیوه 
عنوانبهو شودیمانجیر سبب باال رفتن آستانه درد 

ترس توصیه و کاهنده میزان استرس و بخشآرام
است که عصاره استونی انجیر شدهثابت). 33(شودیم

کنندگی عضالت اسکلتی و بخشی، شلداراي اثرات آرام
یک روش درمانی عنوانبهتواند است و مییاضطرابضد

، استرس، بیماري اسکیزوفرنی، میگرن یخوابیبدر بهبود 
ارضی و همکاران ).71(قرار گیردمورداستفادهو صرع 

11. Nonalcoholic Fatty Liver Disease

عصارةدرديضداثربر روينیز با مطالعه1391سال
صحرایی دریافتند که موشدرانجیر برگهیدروالکلی

مؤثردرد مزمنوحادفازدوهرمذکور بر رويعصاره
طریقازحدوديتاراخوددرديضداثربوده و احتماالً

.)72(نمایداعمال میاوپیوئیديهايگیرنده

تگاه تناسلیانجیر بر روي دسریتأث
کلسیم موجود در انجیر با تحریک افزایش میزان 
پروستاگالندین ها باعث افزایش میزان انقباضات رحم و 

). 35(شودیمباردار يهاخانمتسهیل زایمان در 
برگ انجیر ازشدههیتهاست عصاره آبی شدهگزارش

ات رحمی در موش صحرایی موجب تشدید انقباض
کننده یک عامل منقبضعنوانبهز آن اتوانیمو شودیم

نریزي بعد از طبیعی رحم در القاي زایمان و درمان خو
).73(زایمان استفاده کرد

انجیر در جلوگیري از التهاب و بروز ریتأث
سرطان

درصد از 70است که بیش از شدهدادهامروزه نشان 
موارد بروز سرطان مربوط به رژیم غذایی افراد است، براي
مثال مصرف مواد غذایی با چربی باال باعث افزایش میزان 

سرطان ). 38(شودیمرودهراستابتال به سرطان سینه و 
یک مشکل مهم براي بهداشت عمومی و دومین عنوانبه

با ).82(استشدهشناختهمتحدهاالتیادر ریوممرگعامل 
شدهمشخصمطالعات اپیدمیولوژیکی در سراسر جهان، 

احتمال ابتال به سرطان را در هايسبزمیوه و که مصرف
از انجیر ). 39(دهندیمبه میزان بسیار زیادي کاهش هاانسان

براي درمان سرطان و سایر تومورها، یا تورم در 
داخلی بدن مثل تورم در دستگاه گوارش يهاقسمت

و اغلب باید همراه با شنبلیله مصرف شودیماستفاده 
1940جیر اولین بار در دهه این ویژگی ان. گردد

در این تحقیقات نشان داده شد . قرار گرفتیموردبررس
يهاموشکه مصرف انجیر از بروز سرطان کبد و کلیه در 

مصرف انجیر ). 40-41(کندیمآزمایشگاهی جلوگیري 
باعث کاهش میزان گسترش تومور در بدن، آسیب کمتر 

و سرطانضديهامیآنز، افزایش میزان DNAبه 
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از ییهادانیاکسیآنتبه دلیل وجود . شودیمآپوپتوزیز 
و همچنین بتاکاروتن، انجیر باعث E ،Cقبیل ویتامین 

آن بروز تبعبهو هانیپوپروتئیلکاهش میزان اکسیداسیون 
این اثر انجیر به دلیل وجود موادي ). 39(گرددیمسرطان 

. باشدیمنظیر تري ترپنوئیدها و کربوکسیلیک نیز 
موجود در انجیر باعث تقویت سیستم ایمنی و يهاسترولا

در ).42(گردندیمکاهش میزان التهاب و سرطان متعاقباً
،استگرفتهانجام12که بر روي ماهی آموريامطالعه

ساکارید انجیر در جیره که استفاده از پلیشدهمشخص
موجب ،TNF-αو IL-1βيهاژنماهی با افزایش بیان 

). 43(شودیمجاندارایمنی هومورال در این تقویت پاسخ
Menichiniگزارش کردند که نیز2016سال همکاران و

تکثیر از میوه و برگ انجیر ازآمدهدستبهعصاره 
). 44(کندیمسرطانی مالنوماي پوست ممانعت يهاسلول

پترولیوم اتر، يهاعصارهبر روي گرفتهانجامدر مطالعه 
مشخص از برگ انجیرآمدهدستبهکلروفرم و اتانولی 

در موش صحرایی داراي اثر هاعصارهگردید که این 
در مقایسه با داروي استاندارد هاآناثربوده و یضدالتهاب

).45(ایندومتاسین بیشتر است

اثر انجیر بر روي پوست
اخیر ترکیبات فنولیک توجه خاصی را يهاسالدر 

ست در مقابل خشکی، جهت استفاده در محافظت از پو
ضدآزاد، اثر ضدالتهابی، يهاکالیراداگزما، آکنه، مهار 

به دلیل . اندکردهو محافظتی پوستی به خود جلب يریپ
حضور باالي این ترکیبات در انجیر، محققین با بررسی 

استفاده از کرم حاوي عصاره انجیر بر روي ریتأث
فاده از خصوصیات مختلف پوست دریافتند که در پی است

از عصاره این میوه، میزان مالنین شدههیتهيهاونیفرموالس
طوربهپوست، از دست دادن آب و چربی پوست 

ابدییمکاهش و میزان رطوبت پوست افزایش يداریمعن
پوستی و يهالکاز این کرم براي رفع آکنه، توانیمو 
شیره درخت انجیر ).16(پوست استفاده کردوچروكنیچ

ي اثرات پروتئولیتیک و کراتولیتیک است که سبب دارا

12. Ctenopharyngodon idella

در درمان زگیل در مقایسه با اسید سالیسیلیک شودیم
همچنین برخالف اسید . بیشتري داشته باشدریتأث

التهابی جانبی نظیر يهاواکنشسالیسیلیک برخی از 
این محاسن . سرخی، سایش و زخم سطحی را نداشته باشد

انجیر در درمان ختکه شیره درشودیمباعث 
پوستی در حیوانات و يهالیزگو ) 15(پاپیلوماتوزیس

.باشدمؤثر) 83(انسان

اثر انجیر در جلوگیري از بروز دیابت
تعداد2014بر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 

میلیون نفر است 422افراد مبتال به بیماري دیابت در جهان 
سال به 18بین افراد بالغ باالي و میزان شیوع این بیماري در

در بیماري دیابت و ).50(درصد رسیده است5/8
و تغییر هایچربدیابت ملیتوس با اکسیداسیون خصوصبه

احتمال بروز هانیپروتئو هادراتیکربوهمتابولیسم 
. ابدییمقلبی افزایش يهايماریبمختلف و يهاسرطان

ده قند خون و انسولین از داروهاي کاهنازحدشیباستفاده 
به همین . شودیمباعث ایجاد عوارض مختلف در بیماران 

کردن داروهاي گیاهی دلیل پزشکان امروزه به دنبال پیدا
انجیر ).20(ندجایگزین داروهاي شیمیایی هستعنوانبه

است که مطالعات بسیاري بر روي آن ییهاوهیمیکی از 
يهاموشکه بر روي يامطالعه، براي مثال در شدهانجام

آزمایشگاهی انجام شد، مشخص گردیده که مصرف 
انجیر باعث کاهش میزان قند خون، تعدیل اسیدهاي 

و با مهار فعالیت )20،51(شودیمEچرب و ویتامین 
آلفا آمیالز و بتا (دخیل در ایجاد بیماري دیابتيهامیآنز

پیشگیري تواندیماز بروز این بیماري ) گلوکوزیداز
همچنین این خاصیت انجیر بر روي خرگوش ).52(دکن

که عصاره انجیر شدهدادهو نشان قرارگرفتهیموردبررس
هایچربباعث کاهش میزان قند خون و اکسیداسیون 

اثرات مصرف نیترمهمبه همین دلیل یکی از . شودیم
انجیر در این بیماران این است که میزان عوارض ناشی از 

سیتواسترول بتا).53(دهدیمکاهش هاآناین بیماري را در 
ماده موجود در انجیر است که نیترمهمگلوکوزید دي

است که این ماده شدهثابت).20(شودیمباعث این اثرات 
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يهاسلولموجب تحریک آزاد شدن هورمون انسولین از 
).84(شودیمجزایر النگرهانس 

اثر انجیر در کاهش میزان تب
آزمایشگاهی يهاموشکه بر روي ییاهشیآزمادر 
است مصرف انجیر در این حیوانات باعث شدهانجام

و حتی میزان کاهش تب بیشتر از شودیمکاهش تب 
زمانی است که از داروهاي تب بر مانند پاراکتامول 

نیز 2010در سال و همکارانPatil).2(شودیماستفاده 
لی برگ این گیاه در نتایج مشابهی را در مورد عصاره اتانو

تزریق عصاره فوق در . صحرایی گزارش کردنديهاموش
بر کیلوگرم وزن بدن گرمیلیم300و 200، 100مقادیر 

صورتبهدرجه حرارت بدن داریمعنموجب کاهش 
ساعت پس از تجویز آن 5این اثر تا . وابسته به غلظت شد

).54(ادامه داشت

ضدمیکروبی انجیراثرات
باکتریایی، يهايماریبانجیر براي درمان بسیاري از از 

مصرف این . گرددیمقارچی، ویروسی و انگلی استفاده 
عالئمروده اي را که با -میوه میزان ابتال به التهابات معده

شکمی، اسهال و در برخی از يهایگرفتگتهوع، استفراغ، 
موارد اسهال خونی، تعرق، سردرد، سستی، تب و 

مختلفی از قبیل يهايباکترهمراه است و توسط يقراریب
استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونال تیفی، سالمونال 
پاراتیفی، شیگال دیسانتري، اشریشیا کوالي، باسیلوس 

همچنین مانع از . کندیمجلوگیري شودیمسرئوس ایجاد 
که این باکتري در شودیمرشد سودوموناس آریژنوزا 

فونت دستگاه ادراري، دستگاه باعث عتواندیمانسان 
این عوارض . پوستی گردديهازخمتنفسی، قرنیه و ایجاد 

بیشتر در افراد داراي نقص سیستم ایمنی نظیر افراد مبتال به 
). 55-17،56(دشویمبیماري ایدز یا سرطان ایجاد 

يهاروسیواست که عصاره انجیر از تکثیر شدهگزارش
و 1114س تیپ ، اکوویرو113هرپس سیمپلکس تیپ 

13. HSV-1
14. ECV-11

ممانعت 116و هرپس ویروس بزي تیپ )57(15آدنوویروس
بر روي اثر يامطالعههمچنین محققین در ).58(کندیم

ضدمیکروبی عصاره انجیر با استفاده از روش انتشار 
پترولیوم اتري، (هاي انجیرنشان دادند که عصاره17آگار

سوبتیلیس، باسیلوسبر روي) متانولی، استونی و آبی
آ، کلوآسهفکالیس، انتروباکترکلی، انتروکوکوسشیایراش

آلبیکنس داراي اثر پنومونیه و کاندیداکلبسیال
آلبیکنس نسبت ضدمیکروبی است که در این میان کاندیدا

در . نشان دادحساسیت بیشتري هاسمیکروارگانیمبه سایر 
عصاره متانولی انجیر ،مورد آزمایش نیزيهاعصارهبین 

اثرات ).59(از خود نشان دادرااثر ضدمیکروبیبیشترین 
يهايباکتربر روي نیز ضدباکتریایی عصاره هگزان انجیر 

اورئوس، آئروجنوزا، استافیلوکوکوسسودوموناس
فکالیس، استافیلوکوکوسشیاکلی، انتروباکتریاشر

ساپروفیتیکوس و انتروباکتروکوسکاپیدرمیس، استافیلو
نتایج مشابهی نیز در ). 60(استشدهگزارشآ نیز کلوآسه

Ahmadمورد اثر ضدمیکروبی عصاره برگ انجیر توسط 

اثر ضدمیکروبی . استشدهانیب2013در سال و همکاران
با میزان باالي فالونووئیدها و تانن توانیمعصاره انجیر را 

فالوووئیدها قادرند با .)61(موجود آن مرتبط دانست
محلول خارج سلولی و غشاي سلولی باکتري يهانیپروتئ

دوستیچربيهمچنین فالونووئیدها. ترکیب شوند
تانن ها . گسستگی غشاهاي میکروبی شوندسببتوانندیم

سلولی را دهندهانتقاليهانیپروتئو هامیآنزنیز قادرند 
جلوگیري هاکروبیمغیرفعال کرده و از چسبندگی 

).59(دکنن

 پیرياثر انجیر روي
گاالکتوز در یک دوره -Dاست که تزریق شدهمشخص

موجب بروز اختالل در متابولیسم سلولی، تواندیمزمانی 
رادیکال آزاد و به هم خوردن تعادل واسطهبهاکسیداسیون 

ٔنهیزمدرعمومی بدن شود که از مدل حیوانی آن 
و همکاران Miao). 80(شودیماستفاده يریپضدتحقیقات 

15. ADV
16. Caprine herpesvirus-1
17. Agar Diffusion Method
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گاالکتوز موش -Dبا مطالعه بر روي مدل 2014سال
واسطهبهانجیر دیساکاریپلآزمایشگاهی دریافتند که 

ریتأخروند پیري را به تواندیمیدانیاکسیآنتخاصیت 
دریافتند که استفاده از محلول آبی هاآن. ندازدیب

داري سطح فعالیت معنیطوربهتواندیمانجیر دیساکاریپل
، گلوتاتیون 19، کاتاالز18سوپراکسید دسموتازهاي آنزیم

را افزایش دهد و میزان آنزیم پراکسیداسیون 20پراکسیداز
همچنین . را در پالسما، کبد و مغز کاهش دهد21لیپیدي

و ضخامت قشر هاسلولاین عصاره موجب افزایش تعداد 
هاي سفید و بزرگ شدن عقدهيهاگلبولطحال، افزایش 

).81(دشویملنفاوي طحال 

يریگجهینت
به زوایاي مختلف زندگی انسان ياژهیودر قرآن توجه 

انجیر از جمله . استشدههیتغذاز جمله سالمت و 
ياژهیواست که در قرآن و احادیث به آن توجه ییهاوهیم

عالوه بر این در طب سنتی نیز از انجیر براي . شده است
توانیم. استشدهاستفادهمختلف يهايماریبدرمان 

بشر با الهام از این منابع احتماالًگرفت که جهینتچنین 
در . توانسته است اثرات درمانی این گیاه را اثبات کند

در طب نوین انجیر داراي ترکیبات گرفتهانجاممطالعات 
در بهبودي و تواندیمفراوانی است که مؤثرمفید و 

. مختلف نقش داشته باشديهايماریبپیشگیري از 
يهاهیتوصهاي اخیر مؤید علمی محققان در ساليهاافتهی

انجیر بوده و بیانگر لزوم در مورد) ع(احادیث ائمهقرآن و
. تفکر و تعمق بیشتر در منابع طب اسالمی و سنتی است

به انجام شدهانجامبسیاري از تحقیقات باوجودولی 
مطالعات بیشتري بر روي انسان، میزان و نحوه مصرف و 

که شودیمتوصیه . آن نیاز وجود داردریتأثيهاسمیمکان
این مؤثرهتخصصی بر اشکال مختلف دارویی مواد طوربه

نیز پرداخته ... گیاه به شکل قرص، کپسول، پودر، پماد و 
که در آینده در مورد شودیمهمچنین پیشنهاد . شود

18. SOD
19. CAT
20. GSH-Px
21. LPO

و هایخوراکسایر ٔنهیزمدرهاي قرآنی و احادیث آموزه
در طب سنتی ذکرشدهو تطابق آن با خواص هایدنیشامآ

تحقیقات علمی، مطالعات يهاافتهیو همچنین آخرین 
.بیشتري صورت گیرد

)6(گرم انجیر وجود دارد100ترکیباتی که در : 1جدول شماره 
گرم1/30آب

کیلوکالري249انرژي
گرم3/3پروتئین 
گرم9/0چربی کل

گرم1/0اشباعاسیدهاي چرب 
گرم55/0اسیدهاي چرب غیراشباع

گرم9/63هادراتیکربوه
گرم8/9فیبر
گرم9/47قند

مواد معدنی
گرمیلیم162کلسیم 

گرمیلیم2آهن 
گرمیلیم68منیزیم 

گرمیلیم67فسفر 
گرمیلیم680پتاسیم 

گرمیلیم10سدیم
گرمیلیم5/0روي 
گرمیلیم3/0مس

گرمیلیم5/0منگنز
میکروگرم6/0سلنیم

ویتامین
C)گرمیلیم2/1)اسیدآسکوربیک

B1)گرمیلیم1/0)تیامین
B2)گرمیلیم1/0)ریبوفالوین
B3)گرمیلیم6/0)             نیاسین
B5)گرمیلیم4/0)             اسید پنتوتنیک
B6)گرمیلیم1/0)          ودوکسالپیر
B9)میکروگرم9)                    فوالت
E)گرمیلیم3/0)آلفاتوکوفرول
K)میکروگرم6/15)کینونپلی

گرمیلیم49-281پلی فنول ها
گرمیلیم38/0اسید گالیک

گرمیلیم71/1اسید کلروژنیک
گرمیلیم1/0اسید سیرینگیک

گرمیلیم7/69-2/145فالونوئیدهاي کل
گرمیلیم7/52- 1/107روتین

گرمیلیم03/4کاتکین
گرمیلیم97/0کاتکیناپی

گرمیلیم2/3- 11هاي کلآنتوسیانین
درصد48- 97روتینوزید- 3سیانیدین 
درصد5- 15گلوکوزید- 3سیانیدین 

کارتنوئیدها
گرمیلیم08/0لوتئین

گرمیلیم32/0وپنلیک
گرمیلیم04/0بتاکاروتنآلفا و 
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سؤاالت
؟نیستکدام گزینه در مورد خواص انجیر صحیح - 1

.شودیمموجب یبوست ) الف

.کندیماز بروز سرطان جلوگیري ) ب

.شودیمهااستخوانموجب افزایش تراکم) ج

.در جلوگیري از ضعف عضالنی نقش دارد) د

در مورد فیبر موجود در انجیر صحیح است؟کیکدام- 2
.کندیمبه کنترل قند خون کمک ) الف

.استمؤثردر کاهش کلسترول خون ) ب

.دهدیمدرصد انجیر را تشکیل 28بیش از ) ج

همه موارد) د
؟کندیموره مبارکه تین به کدام دو میوه سوگند یاد س1خداوند در قرآن در آیه - 3

زیتون و انجیر) الف
انگور و خرما) ب
انجیر و خرما) ج
انگور و زیتون) د
درباره خواص مصرف انجیر صحیح است؟) ص(کدام گزینه در مورد توصیه  پیامبر - 4

.دیافزایمبر قدرت آمیزش ) الف
.کندیمکنشهیربواسیر را ) ب

.نقرس و سردي مزاج سودمند استبراي) ج

همه موارد) د
؟کندیماز ترکیبات زیر انجیر از بروز سرطان جلوگیري کیکداموجود واسطهبه- 5

وجود موادي نظیر تري ترپنوئیدها و کربوکسیلیک) الف
E ،Cویتامین ) ب

بتاکاروتن) ج
همه موارد) د
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کدام گزینه در مورد انجیر صحیح است؟- 6
.شودیمموجب تشدید بیماري دیابت ) فال

.شودیمموجب عفونت زخم ) ب

.رودیمدر درمان آفت دهان به کار ) ج

.شودیمموجب تشدید گلودرد ) د

مثبت دارد؟ریتأثقلبی و عروقی يهايماریبانجیر با چه مکانیسمی بر روي - 7
)HDL(میزان لیپوپروتئین با چگالی باالو افزایش ) LDL(لیپوپروتئین با چگالی کمو گلیسیریدکاهش سطح تري) الف

)HDL(میزان لیپوپروتئین با چگالی باالو افزایش ) LDL(لیپوپروتئین با چگالی کمو گلیسیریدسطح تريافزایش) ب
)HDL(لیپوپروتئین با چگالی باالو) LDL(لیپوپروتئین با چگالی کمو افزایش گلیسیریدکاهش سطح تري) ج
)HDL(میزان لیپوپروتئین با چگالی باالو ) LDL(لیپوپروتئین با چگالی کمو کاهش گلیسیریدسطح تريافزایش) د
موجب افزایش حرکات دستگاه گوارش شده و از بروز یبوست مزمن جلوگیري ............... دارا بودن لیبه دلانجیر - 8

.کندیم
آهن زیاد) الف

گروه بيهانیتامیو) ب
موجود در آنحلرقابلیغهسته و همچنین فیبرهاي تعداد زیاد) ج
فیسین) د
زیر با تسهیل زایمان توسط انجیر ارتباط دارد؟يهانهیگزاز کیکدام- 9

هاتحریک افزایش میزان پروستاگالندین) الف
دارا بودن تانن، فالونوئیدها) ب
داشتن گلیکوزیدهاي قلبی مانند دیجوکسین و ساپونین) ج
ردهمه موا) د

نظیر آالنین آمینو ترانسفراز و شاخص فعالیت کبديهامیآنزاستفاده از انجیر در بیماران دچار سمیت کبدي سطح - 10
. شودیمتغییرات بافتی کبد. ......و موجب .........را آسپارتات آمینو ترانسفراز

بهبودي-کاهش ) الف
شدن ترمیوخ–افزایش ) ب
شدنترمیوخ–کاهش ) ج
بهبودي- افزایش ) د
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