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Abstract 
 

     Today, music therapy and consequently the use of religion and religious music are in the 
attention of health authorities in various countries. In addition, in the Islamic countries the holy 
Quran used for healing the patients. Since the Quran considers all aspects of people's lives, 
therefore one of its miracles is matching of Quran teachings with the newest scientific 
achievements. Studies in this area are increasing. The purpose of this paper is to examine the 
impact of Quran and religious music on physical and mental health of peoples. 
After searching In the available Database with the proper keywords in both Persian and English 
and with no time limit, 117 articles were obtained. Of these, 45 articles were selected as most 
relevant to our objectives and were examined. Similar studies were excluded or as much as 
possible were merged with each other with the discretion of the investigator. According to 
studies, the positive impact of religion and religious music in physical and mental health is 
undeniable. Quran recitation also due to its peaceful nature, in different studies introduced as an 
effective treatment for physical and mental diseases. According to the results of this study it is 
recommended to treatment team members to use for this Therapeutic method. 
 
     Keywords: Quean, Quran recitation, Mental health, Islamic medicine, Religious Music, 
Religion Therapy. 
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           1395بهار ، 2دوره چهارم، شماره                        تعالی بالینی                                                                                                                 مجله    
                                                                                                                                                                                            

  یـالینــی بــالــلــه تعــمج
  پژوهشی -آموزشی

    2شماره     چهارم دوره

 تأثیر آواي قرآن و موسیقی مذهبی بر سالمت جسم و روان
 

  ٭2محمدرضا عبدلی نژاد ،1معصومه باقري نسامی ،1هدایت جعفري

  چکیده
مورد توجه مسئولین بهداشت و درمان  آن استفاده از مذهب و موسیقی عرفانی تبع بهو  یدرمان یقیموسامروزه         

هاي اسالمی نیز براي بهبودي تفاده از آواي قرآن کریم در کشوردر کنار آن اس. مختلف قرار گرفته است يکشورها
دهد، بنابراین یکی گیرد و از آنجایی که قرآن تمامی ابعاد زندگی افراد را مورد توجه قرار میبیماران مورد استفاده قرار می

  مطالعات در این زمینه در حال افزایش . هاي علمی استاوردبعاد اعجاز قرآن مطابقت تعالیم آن با جدیدترین دستاز ا
  .باشد یمهدف مقاله بررسی مروري تأثیر آواي قرآن و موسیقی مذهبی بر سالمت جسمانی و روانی افراد . باشدمی

هاي مناسب به دو زبان فارسی و انگلیسی و بدون  کلیدواژه هاي اطالعاتی در دسترس با وجو در پایگاه داده پس از جست
مقاله که بیشترین ارتباط را با اهداف موردنظر ما داشتند  45از این میان . مقاله به دست آمد 117 محدودیت زمانی تعداد

کن در یکدیگر مطالعات مشابه با صالحدید محقق کنار گذاشته شد و یا تا حد مم .انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند
  ریانکارناپذبا توجه به مطالعات انجام شده، تأثیر مثبت مذهب و موسیقی مذهبی در سالمت جسم و روان افراد . ادغام گردید

روشی درمانی بسیار مؤثر براي  عنوان بهخود، در مطالعات انجام شده  بخش آرامآواي قرآن نیز با توجه به ماهیت . باشد یم
درمان در  گروهتا اعضاي  گردد یمبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش توصیه . وان معرفی گردیدجسم و ر يها يماریب

  .استفاده از این روش درمانی اهتمام بورزند
  .قرآن، آواي قرآن کریم، سالمت روان، طب اسالمی، موسیقی مذهبی، مذهب درمانی، دین درمانی :کلیدي يها واژه

  
  

 مقدمه
ي یل هزینهبه دل ییدارو ریغي درمانی هاامروزه روش    

یرتهـاجمی بـودن بیشـتر مـورد     غي کـم و  کمتر، عارضـه 
یی کـه بـراي   هـا  درمـان  .)1(اند قرارگرفتهتوجه و استقبال 

رود  یمــمشــکالت روانــی و اضــطراب بیمــاران بــه کــار 
ي غیـر دارویـی کمتـر    ها درماندارویی است و از  عمدتاً

مطالعــات بســیاري نقــش مثبــت . )2(اســتفاده شــده اســت
ــان ــا درمـ ــکالت   هـ ــاهش مشـ ــی در کـ ــر دارویـ ي غیـ

هنـر همـواره در   .ی را به اثبـات رسـانده اسـت   شناخت روان
براي سازگاري، انعطاف، دوستی و  يا لهیوسطول تاریخ 

در ایـن  . عشق و محبت بین افراد جامعه بـوده اسـت   ابراز

 يهـا  شـاخه  نیتـر  جـذاب یکـی از   عنوان بهمیان موسیقی 
و امکان انتـزاع   ییزا يانرژهنر، همواره به دلیل تحرك، 

انـواع مختلـف موسـیقی    . مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   
روي جسـم و  اثرات متفاوتی بـر   هرکداموجود دارد که 
براي درمان  توان یماز این شیوه  اینربناب. ذهن افراد دارد

و  یشناسـ  روان ازجملـه مختلف طـب   يها شاخهافراد در 
ــتفاده نمـــود ــاوره اسـ کلـــی دو نـــوع  طـــور بـــه .)3(مشـ

 یدرمـان  یقیموسـ وجـود دارد کـه شـامل     یدرمان یقیموس
شـامل   رفعـال یغ یدرمان یقیموس. باشد یم رفعالیغفعال و 

  .)4(باشد یمگوش دادن به موسیقی 
  
مازندران، ساري،  ي پرستاري و مامایی نسیبه، مرکز تحقیقات طب سنتی دانشگاه دانشکدهعلمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  یئتهدکتراي آموزش پرستاري، عضو . 1 علوم پزشکی 

  .ایران
مازندران، ساري، ایران دانشکدهي ویژه، ها مراقبتدانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري . 2  ي پرستاري و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی 
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  ريمرو                                                                                                                                                         عبدلی نژاد و همکاران      

 

        1395 بهار، 2، شماره چهارمدوره                                                                                    تعالی بالینی                                          مجله 

درمانی و استفاده از ریتم و آهنگ کلمات به دلیل  یقیموس
ــز روي    ــاهش تمرک ــواس و ک ــراف ح ــركانح ــا مح ي ه

ــاي ، یکــی از روشآور اضــطراب ــغه ــیدارو ری و طــب  ی
 ازجملـه هـاي مختلـف درمـانی    زمینـه  مکمل است کـه در  

کاهش درد و اضطراب بیماران و براي افراد مختلف قابـل  
درمـانی در  از طرف دیگـر موسـیقی   ،)5،6(باشدمی استفاده 

سالمت شناختی، فیزیکی و هیجانی افـراد نقـش دارد و از   
هـاي مختلـف دارد و نیـز    طریق نظمی کـه در ترتیـب نـت   

. )7(کنـد  یمـ کالم، سالمت روان افراد را تقویـت   واسطه به
ــن روش ــاهنگی    ای ــق هم ــود را از طری ــرات خ ــانی اث  درم

هاي فیزیولوژیک مختلف بدن اعمال کرده و تنظیم و ریتم
هـاي گونـاگون   هاي فیزیولوژیک را بـه روش تعدیل پاسخ
ــی ــدانجــام م ــان. )8(ده ــذهبی یکــی از موســیقی عرف ی و م

اسـتفاده از قـدرت   . شـود  یمـ موسـیقی را شـامل    يها جنبه
ی هــاي مــذهبقی عرفــانی در تحکــیم و تقویــت باورموســی

بــراي جــذب و ) ع(حضــرت داوود. قــدمتی طــوالنی دارد
خـویش   يصـدا  خـوش تسکین مـردم از موسـیقی و آواي   

مطالعات نشان داده است که معنویت نقش  .)9(بردبهره می
مذهب و رفتار مـذهبی  . )10(مؤثري در بهداشت روان دارد

گار بیماران با شـرایط بیمـاري خـود سـاز    تا  کند یمکمک 
هاي اجتماعی خویش را افزایش دهنـد و از  شده و فعالیت

ــی دوري     ــد خودکش ــیتی همانن ــرب شخص ــاي مخ رفتاره
سیقی، موسیقی ناشی از تـالوت  یکی از انواع مو .)11(یابند

یک موسیقی عرفـانی و دلپـذیر بـا     عنوان بهقرآن است که 
ین تـر  بـزرگ خواص ویژه، ملودي و ریتم خاص خـود از  

مطالعـات مسـتندي   . )2(هاي اعجاز قرآن کـریم اسـت  جنبه
. اسـت  شـده  انجامسائل معنوي توجه به قرآن و م ي نهیدرزم

حکیمان و طبیبـان اسـالم از دیربـاز بـراي بهبـود و درمـان       
در قـرآن،  . )12(بردنـد بیماران خود از آیات قرآن بهره مـی 

یعی مورد توجه قرار گرفته فرا طبانسان از دو بعد طبیعی و 
همسـان و مسـاوي مطـرح     صـورت  بهاست، اما این دو بعد 

اصل و بعد طبیعی  عنوان بهنشده است، بلکه بعد فرا طبیعی 
که بهبـود بعـد    صورت نیبد. است گرفته قرارفرع  عنوان به

طبیعـی او   انسـان باعـث ایجـاد تناسـب در بعـد      یعـ یفرا طب

و  یشـناخت  روانهـاي  شامل جنبـه  یعیفرا طببعد . گردد یم
باشـد و  خودشناسی و خداشناسـی مـی   ،روان ،سالمت فکر

عمـده  . دینما یمفیزیکی فرد اشاره  يها جنبهبعد طبیعی به 
یعـی  فـرا طب بعـد   ي نـه یدرزممباحث قرآن مرتبط با  انسـان  

کـه قـرآن کـل ابعـاد حیـات       ییآنجـا  از. )13(وجود اوست
توانـد  هـا مـی  یعتاً درمان بیمـاري طب، ردیگ یبرمانسان را در 

. )12(شمار آیات قدسی قرآن کـریم باشـد   یببعدي از ابعاد 
بهداشـت و درمـان و    ي نهیدرزمقرآن کریم آیات فراوانی 

ــواردي    ــده م ــش پزشــکی دارد و ممکــن اســت در آین دان
در آیـات  . )14(ایـم  یافتـه نکشف شوند که هنوز بدان دست 

گـاهی  . یادشده اسـت  شفادهنده عنوان بهمتعددي، از قرآن 
ي مایهو گاهی آن را ) 72اسرا؛ (ها دلي  شفادهندهقرآن را 

مـوالي متقیـان   ). 57یـونس؛ (داننـد هدایت و شفابخشی می
قـرآن نـوري   : فرماینددر مورد آیات قرآن می) ع(امام علی

شود، چراغی است کـه  است که در آن تاریکی یافت نمی
ي اسـت کــه  ا شــفادهندهیابـد،  درخشـندگی آن زوال نمــی 

قـرآن بهـار دل،   . زدایـد مـی یـز را  انگ وحشـت هـاي  بیماري
ي عـدالت و نهـر زالل حقیقـت    ي دانش، سرچشـمه چشمه

؛ البالغــه نهـج (؛ لـذا درمــان خـود را در آن بیابیـد   باشـد مـی 
درمان هر «: فرمایندنیز می) ع(امام باقر). 198و176ي ها خطبه

آواي قرآن کریم با توجه . )12(»دردي در قرآن وجود دارد
یـک موسـیقی    عنـوان  بـه ها مختلف بدن هماهنگی ریتم به

 ي نـه یزم درمطالعات متعددي . باشد یمعرفانی مورد توجه 
که به بررسی آواي قـرآن   باشد یمآواي قرآن در دسترس 

-5،16(فرد پرداخته است سالمت یشناخت روان يها جنبهبر 
مـروري مقـاالت انجـام    هدف از این پژوهش بررسـی  . )14

شده در زمینه ي قرآن و جنبه هـاي مختلـف سـالمتی مـی     
لذا بـا توجـه بـه فرهنـگ اسـالمی غالـب بیمـاران و        . باشد

به صرفه بودن این روش درمانی، در صورت تاییـد  مقرون 
روش در مراکـز درمـانی   اثرگذاري آن مـی تـوان از ایـن    

هـاي انجـام   به بررسی توجهبا  .برد بهرههاي اسالمی کشور
اي مقالـه  تـاکنون علمـی در دسـترس    هـاي شده در پایگـاه 

تأثیر آواي قرآن بـر سـالمتی بـه چـاپ      ي نهیدرزممروري 
ــ  ن مطالعـــــه بـــــه بررســـــینرســـــیده اســـــت، در ایـــ
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  آواي قرآن و تأثیر آن بر سالمت            
 

 
           1395بهار ، 2دوره چهارم، شماره                        تعالی بالینی                                                                                                                 مجله   

                                                                                                                                                                                            

 

جسمانی و روانی بیماران تأثیر آواي قرآن بر سالمت 
مقاالت پیشین پرداخته شده جستجوي اساس بستري بر

  .است
   

  ها روشمواد و 
ي حاضر به بررسی مروري مقاالت موجود مطالعه 

قرآن کریم و ارتباط آن با سالمت روانی و  ي نهیدرزم
ن بهداشت فردي جسمانی بیماران بستري و همچنی

ي در  دادههاي  یگاهپادر  وجو جستپس از . باشد یم
 PubMed, Medline, SID, proQuestدسترس از قبیل 

Iran Medex, noormags, magiran, و Science 

Direct  آواي قرآن«هاي فارسی یدواژهکلبا استفاده از« ،
بهداشت « ،»طب اسالمی« ،»موسیقی مذهبی«، »قرآن«

هاي  یدواژهکلو  »مذهب درمانی«و  »درمانی دین«، »روانی
 Quran, Quran Recitation, Mentalانگلیسی

Health, Islamic Medicine, Religious Music, 
Religion Therapy    که براساسMESH  و

مقاله که به زبان فارسی و  117ي منابع، تعداد آور جمع
مقاالت بدون  يوجو جست. ي شدآور جمعانگلیسی بود 

مطالعات  محدودیت زمانی بود ولی گونه چیه
از این . بوده است 1991- 2015هاي بین سال شده يگردآور

موضوع مطالعه مقاله که در ارتباط مستقیم  45میان تعداد 
تر بود انتخاب و  یکنزدبودند و به اهداف پژوهش حاضر 

الزم به ذکر است که با نظر . مورد بررسی قرار گرفت
تی که با یکدیگر همپوشانی داشته و از مطالعا نویسندگان

با توجه به . نظر محتوا با یکدیگر مشابه بود ادغام گردید
و  ها کنفرانساینکه بعضی از این مطالعات مربوط به 

ینارها بود امکان دسترسی به متن کامل آن وجود سم
  .استفاده گردید ها آننداشت و از چکیده 

  

  ها یافته
و تأثیر آن بر سالمت جسمانی و مطالعه در مورد موسیقی   

روانی از گذشته مورد توجه افراد بوده است و همواره 
. براي بیماران مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

ست در پاسخ به بیماري و ا هامذهب و پزشکی مدت
در اغلب جوامع . مرگ با یکدیگر آمیخته شده است

و از  مذهبی بودند يها تیشخصشفادهندگان پیش مدرن، 
جسمی و  يها يماریبدعا و زیارات براي درمان بسیاري از 

ي مشترك در همه ي دهیعقیک . کردند یمروحی استفاده 
ي زیر پا هاي قدیمی این بود که بیماري نتیجهفرهنگ

موسیقی . )17(هاي اخالقی و مذهبی استگذاشتن معیار
 از موسیقی است که باعث تحریک يا گونهمذهبی 

مطالعات نشان داده است . گردد یماحساسات معنوي افراد 
روشی براي  عنوان بهکه افراد از موسیقی مذهبی و عارفانه 

یکی از  عنوان بهقرآن . )18(کنند یمسازگاري استفاده 
عرفان و موسیقی مذهبی همواره از  يها جنبهواالترین 

گذشته مورد توجه حکیمان و طبیبان اسالمی بوده و براي 
در .است گرفته یمبیماران مختلف مورد استفاده قرار 

ي گوناگون قرآن مورد بررسی ها جنبهمطالعات مختلف 
قرار گرفت، اما بیشترین توجه پژوهشگران روي 

این مطالعات ابعاد مختلف . تأکید دارد آن یبخش آرام
توجه قرار داده است، اما بیشترین  زندگی افراد را مورد

که از  ينحو به. باشدی فرد میشناخت روانتوجه روي ابعاد 
شده، بیشترین میزان در ارتباط با  يگردآورمیان مطالعات 

استرس، افسردگی، اضطراب، درد و حاالت مختلف 
ي جسمانی سالمت کمتر ها جنبهروانی بوده است و به 

اند بدین دلیل باشد که ابعاد تو یماین امر . توجه شده است
مستقیم متأثر از ابعاد روانی  صورت کامالً بهجسمانی 

ي ویسی و  مطالعهنمونه  عنوان به .سالمت انسان است
همکاران نشان داد که گوش دادن به آواي قرآن کریم 

 تبع بههمراه با معانی آن باعث کاهش میزان افسردگی و 
بهبود سالمت  ي ایمنی وها سلولآن افزایش میزان 

اي از مقاالت مرتبط  یدهگز.)19(گردد یمجسمانی فرد 
 1ا عنوان و متدولوژي آن ها در جدول شماره ي همراه ب

  . ارائه شده است
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  اي از مقاالت مرتبط با تأثیر آواي قرآن بر سالمت جسمی و روانی یدهگز: 1جدول شماره 

 نوع مطالعه عنوان نویسنده
نمونه و  جامعه،

 ها گروه
متغیر 

 موردمطالعه
 نتیجه ابزار

مجیدي 
)2004( 

 یی بالینیکار آزما اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی تأثیر آواي قرآن بر
یمار تحت ب 108

آنژیوگرافی، دو 
 گروه

 اضطراب

ي  پرسشنامه
 اضطراب
موقعیتی 
 اشپیلبرگر

آواي قرآن باعث 
کاهش اضطراب 

بیماران تحت 
 .آنژیوگرافی گردید

خادم و 
همکاران 

)2007( 

ت تلقیح داخل رحمی ي تأثیر آواي قرآن کریم و موسیقی بر موفقی یسهمقا
 اسپرم

 یی بالینیکار آزما
زوج نابارور،  327

 دو گروه
 موفقیت تلقیح

معاینه، 
مشاهده و 
 آزمایش

تأثیر مثبت  درمجموع
آواي قرآن در موفقیت 
تلقیح از موسیقی بیشتر 

 .بود

لو تقی 
)2009( 

 لینییی باکار آزما نوجواناناسترس در بین جوانان و  بر کاهشی قرآن روخوانیر تأث

نفر از دانش  200
آموزان 

در  کننده شرکت
ي بسیج ها کالس

آستارا، دو گروه 
 نفر 100

 استرس

مقیاس 
سنجش 
نشانگان 
 استرس

قرآن باعث کاهش 
استرس افراد در 

مقایسه با گروه کنترل 
 .گردید

شیروانی و 
همکاران 

)2011( 

 ICUبیماران بستري در بخش  PAO2حیاتی و  عالئمتأثیر آواي قرآن بر 

ي شبه  مطالعه
تجربی 

آزمون و  یشپ(
 )آزمون پس

هوش یببیمار  20
بستري در بخش 

ICUیک گروه ، 

حیاتی  عالئم
 PAO2و 

یست ل چک
 عالئمثبت 

 حیاتی

آواي قرآن کریم 
باعث ایجاد تعادل در 

حیاتی و  عالئم
PAO2  بیماران

 .گردید

Neal 
Krause 
(2014) 

Religious Music and Health in Late Life: A 
Longitudinal Investigation 

Longitudinal 
Investigation 

918 
household 

residents who 
were either 

Black or 
white 

Emotional 
responses 

to 
religious 

music 

chek list 

Religious music 
will help people 

have a good 
match with the 
end stages of 

life 

فروهري و 
ان همکار

)2011( 
 یی بالینیکار آزما بررسی اثرات شنیداري آواي قرآن بر درد زایمان

زن نخست زاي  90
به  کننده مراجعه

بیمارستان زینبیه 
 شیراز، دو گروه

 درد زایمان

مقیاس درد 
مک گیل 
ملزاك و 

ي  برگه
 مشاهدات

شنیدن آواي قرآن 
باعث کاهش درد 

زایمان، کاهش مدت 
اقامت در اتاق 

افزایش  ریکاوري و
رضایتمندي بیماران 

 .گردید

میر باقر 
آجرپز و 
همکاران 

)2011( 

حیاتی بیماران  عالئمیزان اضطراب و متأثیر موسیقی و آواي قرآن کریم بر 
 کاندید جراحی شکم

کار آزمایی بالینی 
 سو کور یک

بیمار کاندید  90
جراحی شکم، دو 

 گروه

اضطراب و 
 حیاتی عالئم

ي  پرسشنامه
سنجش 

ب اضطرا
 اشپیلبرگر

آواي قرآن کریم 
به  نسبت به موسیقی

میزان بیشتري باعث 
و  کاهش اضطراب

حیاتی  عالئمتثبیت 
 .بیماران گردید

حجت و 
همکاران 

)2010(  

رتأث مقایسه  و عربی موسیقی سکوت، عادي، شرایط با قرآن آواي ی
 دیالیز کفایت بر ایرانی موسیقی

 یی بالینیکار آزما

بیمار مبتال به  76
ESRD  بستري

در بخش 
همودیالیز 

بیمارستان شهید 
  مطهري جهرم

 کفایت دیالیز

پرسشنامه 
سنجش 

 داري یند
گالك و 
 استارك

کفایت دیالیز در 
بیماران آواي قرآن 

را  داري یمعن یرغبهبود 
نسبت به گروه کنترل 

 .دهد یمنشان 

Fereshteh 
Ahmadi 
(2013) 

Music as a method of coping with cancer: A qualitative 
study among cancer patients in Sweden 

Semi-
structured 

study 

17 cancer 
patients 

coping 
with 

cancer 
Check list 

The study 
shows the 

importance of 
considering the 

roles that 
different kinds 

of music play in 
coping with 

cancer 
مریم صفارا و 

اران همک
)2014( 

 بالینی ییکار آزما اثر موسیقی مذهبی بر سالمتی در ادیان مختلف
بیمار مبتال به  56

 اسکیزوفرنی
 سالمتی

Purdue 
Pegboard 

Test 

 يها روشمذهب با 
مختلفی باعث بهبود 

 .شود یمسالمتی افراد 
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 ي جنبهدر این مطالعه سعی شده است تا با تفکیک دو 
ه بررسی مطالعات انجام شده سالمت روحی و جسمی ب

  .پرداخته شود
 

 قرآن، موسیقی عرفانی و سالمت روحی) الف
 

 اضطراب -
احساس ناخوشی، بیم و ترس مبهم  صورت بهاضطراب 

شود که با یک یا چند عالمت جسمی مانند  یمتعریف 
کاردي، سردرد،  نفس، تعریق، تپش قلب، تاکی تنگی

شکی دهان همراه ي سینه، خفگی و خ قفسهقراري، درد  یب
اضطراب ریشه در احساسات بنیادي فرد  درمجموع. است

تواند با موسیقی از ناامنی در یک محیط بیگانه دارد که می
 .)2(که مقارن با فرهنگ و شخصیت فرد باشد برطرف شود

ي تأثیر موسیقی بر کاهش میزان نهیزم دروانی امطالعات فر
کنون تحقیقات اما تا. )20- 2،21(اضطراب انجام شده است

موسیقی عرفانی و ارتباط آن با  ي نهیزم دراندکی 
اي نشان داده در مطالعه. اضطراب افراد انجام شده است

شد که گوش دادن به موسیقی مذهبی باعث کاهش 
در  .گردد یماضطراب ناشی از مرگ در افراد سالخورده 

انجام شد مشخص  ییکایآمرکه در سالمندان  این مطالعه
بی باعث افزایش کیفیت زندگی، گردید که موسیقی مذه

باوري و کاهش اضطراب ناشی از مرگ این افراد خود
یک موسیقی عرفانی  عنوان بهآواي قرآن نیز . )22(گرددمی

مطالعاتی  .باشددلپذیر همواره مورد توجه پژوهشگران می
تأثیر آواي قرآن بر اضطراب افراد انجام شده  ي نهیدرزم
درمانی  یحهرانجفی و همکاران گزارش دادند که . است

همراه با استماع قرآن باعث کاهش اضطراب بیماران مبتال 
رژه و همکاران در  .)p()1>001/0(شود یمي قلبی به سکته

ي خود به این نتیجه رسیدند که آواي قرآن باعث  مطالعه
ي ها مراقبتکاهش اضطراب بیماران بستري در بخش 

این مطالعه همچنین ارتباط مستقیم بین . شود یمویژه 
سالمت معنوي و کیفیت زندگی بیماران مبتال به بیماري 

مجیدي نیز . )p()23>005/0(دهد یمعروق کرونر را نشان 

ي خود به تأثیر آواي قرآن کریم در کاهش در مطالعه
اضطراب بیماران کاندید جراحی و اقدامات تشخیصی پی 

نفر از بیماران مورد  108در این مطالعه که تعداد . برد
بررسی قرار گرفتند مشخص گردید که آواي قرآن 

تواند یک روش غیر دارویی ارزان و آسان می عنوان به
انی به سزایی در کاهش اضطراب و نگرانی نقش درم

 طبق نتایج مطالعه. )p()14>0001/0(بیماران داشته باشد

لو و همکاران که به بررسی تأثیر آموزش روخوانی تقی
قرآن بر کاهش استرس و اضطراب در بین جوانان 

در اضطراب و  پرداخت، مشخص گردید که تالوت قرآن
است و باعث کاهش آن  مؤثراسترس دانشجویان 

ي شفیعی و همکاران نیز در مطالعه. )p()24>001/0(شود یم
در کاهش اضطراب خود به اثر مثبت صوت قرآن مجید 

در  .)p()5>001/0(بیماران قبل از القاي بیهوشی دست یافتند
این مطالعه مشخص گردید که آواي قرآن همزمان با 
معانی فارسی آن به میزان بیشتري در کاهش اضطراب 

توان به تأثیر درك از این نتایج می. باشدمی مؤثربیماران 
. از آیات قرآن و میزان گرایش افراد به معانی آن پی برد

ي بسیاري ها پژوهشنتایج حاصل از این مطالعات با 
ي اثربخش بودن آیات قرآن  دهنده نشانهمخوانی دارد و 

  در بهبود سالمت جسمانی و روانی بیماران 
دهد که شنیدن  یمتحقیقات نشان  .)25- 2،16،30(است

ان مشکالت عصبی و درصد میز 97تواند تا  یمآواي قرآن 
این نتایج حتی در افرادي که با . را کاهش دهد ها تنش

است، زیرا  آمده دست بهزبان عربی آشنایی ندارند نیز 
دهد که مغز انسان به تحریکات صوتی  یمتحقیقات نشان 

نتایج . )12(دهد یمي منظم پاسخ مثبت فرودهابا فراز و 
ي مطالعات در این زمینه بیانگر اثر مثبت مذهب بر همه

  .کاهش اضطراب افراد است
  

  استرس و افسردگی -
ناپذیر از زندگی هر فرد محسوب  ییجدااسترس، بخشی  
هیچ  تاکنونتواند اظهار کند که  ینمشود و کسی  یم

که استرس  ینابا توجه به . را تجربه نکرده است استرسی
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 زعم بهي مثبت نیز دارد، ها جنبهي منفی، ها جنبهعالوه بر 
پژوهشگران در رشد جسمانی و روانی فرد تأثیر بسیار 

استرس باعث تحرك و پویایی در زندگی . )24(مهمی دارد
و سبب  ازحد، خطرناك است یشباست، اما استرس 

بر  مؤثریکی از عوامل . شود یمها  یماريببسیاري از 
زیرا مذهب، . )31(ي دینی استباورهااسترس، مذهب و 

. )32(کند یمگرش، شناخت و رفتار افراد را متأثر ن
ي شمسی و همکاران نشان داد که صوت قرآن  همطالع

تواند باعث کاهش استرس کارمندان  یم
انصاري جابري و همکاران در . )p()31>001/0(شود

و  این نتیجه رسیدند که آواي قرآن کریم ي خود به مطالعه
 یک موسیقی عنوان بهنشین آن، از آنجایی که دل آهنگ

باشد در  یمعرفانی و دلپذیر و بعد اعجاز بیانی قرآن 
کاهش افسردگی بیماران نقش به سزایی 

افسردگی حالتی روحی است که ما  .)p()33>0001/0(دارد
شویم و احساس رخوت و اندوه  یماغلب با آن مواجه 

شود که  یمتلقی  نابهنجارافسردگی زمانی . کنیم یم
موجب اختالل در کارکرد به هنجار فرد شود و براي 

در پژوهش محمودي و . )34(مدت طوالنی ادامه یابد
ي زندگی ها مهارتهمکاران مشخص گردید که آموزش 

ي قرآنی تا حد بسیار زیادي باعث ها آموزهبا توجه به 
اثرات . )35(گردد یمکاهش افسردگی دانشجویان 

آواي قرآن کریم بر وضعیت روانی افراد در  ي بهبوددهنده
کاظمی در . مطالعات مختلفی به اثبات رسیده است

کند که گوش دادن به آواي قرآن  یمي خود بیان  مطالعه
 شده شناختهیک موسیقی عرفانی و دلپذیر و  عنوان بهکریم 

و  براي بهبود وضعیت روانی مؤثر و روشیتواند راه  یم
 ي مطالعه. )35(رتقاي بهداشت روانی دانشجویان باشدا

ي نورانی و ها برنامهقران و  دهد که یمبهرامخانی نیز نشان 
 .دهد یمبخش آن، جامعه را به سمت سالمت سوق  یاتح

خداوند در آیات متعددي به سالمت فردي و اجتماعی و 
حال بهداشت جسمی و روانی بشر اشاره کرده  یندرع

تواند بهترین راه درمان و  یم ها آناست که توجه به 
هاي  یبآسین دستورالعمل بهداشتی در مقابله با تر معجا

یري از آیات کالم وحی گ بهرهبهرامخانی . چنینی باشد ینا
 عنوان بهرا جهت استفاده از آثار معنوي آن و همچنین 

، مفید و در دسترس براي کاهش دهنده نیتسکیک روش 
ویسی نیز در . )36(کند یمهاي روحی پیشنهاد  یماريب

ي خود به این نتیجه رسید که آواي قرآن به طرز  مطالعه
به  کننده مراجعهداري باعث کاهش افسردگی بیماران  یمعن
   .)19(گردد یمي خصوصی ها مطبها و  ینیککل
  

  موسیقی عرفانی و سالمت جسمانی) ب
سالمت جسمانی بیماران در مقایسه با سالمت روانی در 

. مطالعات کمتري مورد توجه محققین قرار گرفته است
  این مطلب شاید به این علت باشد که سالمتی جسمانی 

ی باشد و بهبود سالمت تواند متأثر از سالمتی روحمی
  جسمانی نیز  منجر به سالمت مستقیم طور بهروح 

تواند از طریق افزایش توانایی مذهب می. )19(گرددمی
ویژه در افراد سالمند در در حفظ بهزیستی کلی، به افراد

، )17(نیز مؤثر باشد ها آنحفاظت از سالمت جسمانی 
شناختی، اجتماعی و رفتاري هاي روانهمچنین از راه

  .)11(گرددباعث بهبود سالمت جسم می
  

  عالئم حیاتی و بالینی -
 موسیقی، به دادن گوش مطالعات نشان داده است که

 موقعیتی تواند یم و )4(کند یم مغز را تحریک آلفا امواج

 رهایی سبب تواند یم سازد فراهم را بخش آرامش

 و فشارخوندرد و  کاهش موجب و گردد ها یناندورف
اي تأثیر آواي قرآن در مطالعه. )37(نیز گردد قلب ضربان

ع اکسیژن خون شریانی و کریم بر افزایش درصد اشبا
نوزادان نارس  فشارخونهمچنین کاهش ضربان قلب و 

بوده و توصیه شد از  اثرگذاردار و پایدار  یمعن صورت به
یک روش درمانی جایگزین و  عنوان بهتوان  یماین روش 

حمایتی براي بهبود شرایط فیزیولوژیک بیماران استفاده 
شیروانی و همکاران نیز بیان نمودند . )p()38>001/0(نمود

و فشار  فشارخونکه آواي قرآن کریم باعث تعدیل 
این مطالعه استفاده از آواي . شود یماکسیژن خون شریانی 

یک روش درمانی در تثبیت و  عنوان بهقرآن کریم را 
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در . )p()12>004/0(کند یمحیاتی توصیه  عالئمکنترل 
اي دیگر تأثیر شنیدن دعا در میزان اضطراب و مطالعه

در این پژوهش تأثیر . حیاتی به اثبات رسید عالئمکنترل 
ي دینی در ها آموزهیري از گ بهرهمثبت شنیدن دعا و 

مطالعه . )p()39=001/0(حیاتی گزارش شد عالئمکنترل 
واي قرآن باعث ایلدر آبادي و همکاران نشان داد که آ

خون و تعداد نبض بیماران قبل از کاهش میانگین فشار
ي مطالعه  یجهنتهمچنین . )16(دیبازگردجراحی قلب 

 عالئمدیگري نشان داد که دعا باعث کاهش چشمگیر 
بالینی بیماران مبتال به سندروم تونل کارپال از قبیل تست 

هاي الکترودیاگنوزیس  فالن، تست فالن معکوس و یافته
مانند تغییرات تأخیر انتهایی عصب حسی و حرکتی مدین 

تواند باعث دعا درمانی همچنین می. )15،40(گردد یم
مالیم  فشارخونکاهش استرس و همچنین کاهش 

در آلمان نشان داد که موسیقی باعث  يا مطالعه. )40(گردد
کاهش ضربان قلب افراد مبتال به سرطان و همچنین 

با . )4(کاهش مدت زمان به خواب رفتن این افراد گردید
نتیجه گرفت که آواي  توان یمتوجه به نتایج این مطالعات 

به عنوان درمان کمکی مناسبی  تواند یمقرآن و موسیقی 
  .در افراد استفاده گردد

  
  لقیح داخل رحمیدرد زایمان و ت -

نتایج . کنند یمزنان در طی زایمان درد شدیدي را تحمل 
درصد از زنان نخست زا و  60دهد که  یممطالعات نشان 

این درد را شدیدترین درد  چند زادرصد از زنان  40
تواند فوایدي  یمزایمان  اگرچه درد. )41(کنند یمارزیابی 

تواند ، اما می)42(از قبیل پیش برد فرایند زایمان داشته باشد
موجب پیدایش مشکالتی از قبیل باال بردن ضربان قلب، 
افزایش کارکرد و برون ده قلب، افزایش ریسک زایمان و 

مطالعات . )42،43(ي آپگار نوزاد گردد نمرهکاهش 
متعددي به بررسی تأثیر آواي قرآن بر درد هنگام زایمان 

أثیر مثبت آواي قرآن را در کاهش پرداختند که همگی ت
محمد تبار و همکاران دو گروه از . درد نشان دادند

 بیماران گروه .تصادفی انتخاب کردند صورت بهبیماران را 
به تالوت یکی  روز هري آخر بارداري  ماهه سهمداخله در 

این کار . پرداختند »یس، مریم و انشقاق«ي  سورهاز سه 
در گروه شاهد مراقبت . یدروز انجام گرد 30حداقل 

محققین در این مطالعه به این . مرسوم به افراد ارائه گردید
 نظر ازنتیجه رسیدند با توجه به اینکه بین دو گروه 

داري وجود ندارد،  یمعنمشخصات دموگرافیک تفاوت 
اما تفاوت میزان درد افراد در گروه مداخله با آواي قران 

رحم با افراد گروه شاهد ي  دهانهکریم در هنگام اتساع 
ي  مطالعههمچنین عالمه و همکاران در . )41(دار بود یمعن

خود که به بررسی میزان درد و اضطراب بیماران سزارین 
تحت بیهوشی اسپاینال پرداختند نشان دادند که آواي 

 باعثبه میزان بیشتري  ها گروهسایر قرآن کریم به نسبت 
اقامت در ریکاوري و  زمان مدتکاهش درد، کاهش 

 همچنین افزایش رضایتمندي بیماران 

ي فروهري نیز نشان  مطالعه. )p()43>0001/0(گرددمی
دهد که تأثیرات شنیداري آواي قرآن کریم عالوه بر  یم

آرام بخشی و تأثیرات روانی باعث بهبود شرایط جسمانی 
همچنین،  .)44(گردد یمو تسریع روند درمانی افراد نیز 

ي آواي قرآن  یسهمقا ي نهیدرزمخادم در پژوهش خود 
کریم و موسیقی در موفقیت تلقیح داخل رحمی گزارش 
نمودند که آواي قرآن کریم به میزان بیشتري در موفقیت 

ي که در ا مطالعهدر . )45(تلقیح داخل رحمی اثر دارد
انجام شد به بررسی تأثیر  2003کشور تایلند در سال 

پرداخته شد که در  نخست زاموسیقی بر درد زایمان زنان 
این مطالعه نیز مشخص گردید که موسیقی بدون کالم نیز 

تواند باعث کاهش درد زایمان و همچنین تسهیل در  یم
ي رفیعیان و همکاران که به مطالعه. )46(زایمان گردد

بررسی موسیقی بر کاهش درد و اضطراب، عالئم حیاتی 
و حالت تهوع بیماران تحت جراحی سزارین پرداخت، 
نشان داد که موسیقی باعث کاهش درد این بیماران 

بخشی موسیقی را بر درد مطالعات متعددي اثر. )47(گردید
اما مطالعاتی که  )48- 50(بیماران نشان داده است

شایسته . موسیقی مذهبی باشد به دست نیامد ي رندهیدربرگ
  .سی و مطالعه بپردازنداست تا محققین در این زمینه به برر
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  کفایت دیالیز -
زمانی  ESDR(1(هاي کلیوي یماريبي انتهایی  مرحله 

ها دیگر قادر به برقراري اعمال متابولیک و  یهکلاست که 
باشند و به وضعیت  ینمها  یتالکترولحفظ تعادل مایعات و 

این . گردد یمي به نام اورمی ختم ا کشندهخطرناك و 
گیرند و  یمدرمان محافظتی قرار بیماران ابتدا تحت 

بیماران . )51(به دیالیز نیاز پیدا خواهند کرد سرانجام
دي از قبیل مشکالت قلبی و دیالیزي مشکالت همزمان زیا

بنابراین . )51(عروقی، جسمی و ذهنی خواهند داشت
کفایت دیالیز در این افراد از اهمیت باالیی برخوردار 

ي حجت و همکاران که به  مطالعههمچنین، . )52(باشد یم
اي تأثیر آواي قرآن با شرایط عادي،  یسهمقابررسی 

سکوت، موسیقی عربی و موسیقی ایرانی بر کفایت دیالیز 
کدام از شرایط فوق  یچهبیماران پرداخت، نشان داد که 

هرچند بهبود . داري بر کفایت دیالیز ندارند یمعنتأثیر 
آواي قرآن بیشتر بود، اما از لحاظ  کفایت دیالیز در گروه

رسد نیاز به  یملذا به نظر . )52(دار نبود یمعنآماري 
   .هاي بیشتر در مطالعات متعدد دیگري وجود دارد یبررس

  
  گیري یجهنت

و  یدرمان یقیموستوجه به  دهد که یممطالعات نشان 
استفاده از موسیقی معنوي و همچنین استفاده از آواي 

در جوامع مختلف در حال گسترش  روز بهقرآن کریم روز 
ی با توجه به آسان ي درماناستفاده از این شیوه. باشد یم

در این . دارد يا رونده شیپبودن آن سیر  نهیهز کمبودن و 
هاي روانی میان توجه اغلب پژوهشگران به جنبه

هاي معطوف گردیده است و جنبه یدرمان یقیموس
یکی . جسمانی سالمت کمتر مورد توجه قرار گرفته است

متأثر بودن سالمت جسمانی از سالمت  از دالیل این امر
با توجه به اثبات اثرات مثبت . باشدوان میر

هاي عرفانی و آیات و استفاده از ملودي یدرمان یقیموس
هاي بالینی استفاده از این روش قرآن کریم اما در بخش

سزاوار است تا مدیران . باشددرمانی کمتر مورد توجه می

                                                
1. End Stage Renal Disease 

گیري ها با بهرهپرستاري و مسئولین امور درمان بیمارستان
یشتر از نتایج مطالعات انجام گرفته گامی مثبت در هرچه ب

هاي راستاي بهبودي هر چه زودتر بیماران و کاهش هزینه
همچنین با توجه به کمبود مطالعات  .درمان بردارند

آواي قرآن بر ابعاد جسمانی بیماران به  ریتأث ي نهیدرزم
شود که مطالعاتی در این زمینه صورت مستقیم، توصیه می

  .رددانجام گ
  

  سپاسگزاري
ي کارشناسی  نامه یانپاي براي دفاع ا مطالعهاین مقاله پیش  

از معاونت . باشد یمي ویژه ها مراقبتارشد پرستاري 
محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران جهت 

و تاریخ ثبت  1306ي  شمارهحمایت مالی طرح به 
 ي اخالق در پژوهش دانشگاه یتهکمو مصوب  19/8/1393

  .شود یمعلوم پزشکی مازندران سپاسگزاري 
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  ريمرو                                                                                                                                                         عبدلی نژاد و همکاران      

 

        1395 بهار، 2، شماره چهارمدوره                                                                                    تعالی بالینی                                          مجله 

 سؤاالت 
  ؟باشد یمصحیح  یدرمان یقیموس در موردگزینه  حاضر کدام ي مطالعهبا توجه به مقاالت حاضر در  -1

 .باشدو بدون عارضه می یرتهاجمیغروشی ) الف

  .گرددبا انحراف حواس و کاهش تمرکز باعث افزایش اضطراب می) ب
  .کنداعمال میمختلف بدن  يها تمیراثرات درمانی خود را از طریق هماهنگی ) ج
  .دهد ینمفیزیولوژیک را تحت تأثیر قرار  يها جنبهو  باشد یمفقط داراي اثرات روانی ) د
  ؟باشد یمبا توجه به نتایج سایر تحقیقات کدام جمله در مورد استرس صحیح  -2

  .شوند یمفقط بعضی از افراد در زندگی خود با استرس مواجه ) الف
  .هاي مثبت نیز داردههاي منفی جنبعالوه بر جنبه) ب
  .شود یماسترس در هر صورتی براي بدن مضر محسوب ) ج
  .جسمانی گردد يها يماریبتواند باعث افزایش مقاومت بدن در برابر استرس بیش از حد، می) د
  باشد؟از عوارض استرس می کی کدامبا توجه به متن مقاله،  -3

  الآدرن ي غدهکاهش ترشح هورمون اپی نفرین از ) الف
  افزایش ضربان قلب) ب
  ستیز ي مرحلهو آمادگی براي  فشارخونکاهش ) ج
  درازمدتسلولی در  يکارکردهابهبود ) د
  یر در سراسر جهان کدام است؟وم مرگترین علت  یعشابا توجه به بررسی متون،   -4

  هاي قلبی و عروقی یماريب) الف
  دیابت) ب
  حوادث عروق مغزي) ج
  تصادفات) د
  مربوط به کدام گزینه است؟ تعریف زیر -5
  .»یک حالت احساسی همراه با تنش، نگرانی، دلهره، عصبانیت و افزایش فعالیت سیستم عصبی خودکار است«

  اضطراب) الف
  افسردگی) ب
  مانیا) ج
  استرس) د
  برند؟ یمطبق مطالعات صورت گرفته چند درصد از افراد از اضطراب قبل از جراحی رنج  -6

  30-40) الف
  40-50) ب
  50-60) ج
  60-70) د
 
 
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            13 / 14

http://ce.mazums.ac.ir/article-1-185-en.html


  آواي قرآن و تأثیر آن بر سالمت            
 

 
           1395بهار ، 2دوره چهارم، شماره                        تعالی بالینی                                                                                                                 مجله   

                                                                                                                                                                                            

  
  ؟هستاز مزایاي درد زایمان  کی کدامصورت گرفته  يها پژوهشبا توجه به   -7

  طوالنی شدن الگوي زایمان) الف
  پیشبرد فرایند زایمان) ب
  شیوع میزان باالي سزارین) ج
  بهبود الگوي ضربان قلب جنین) د
  ک روش درمانی مورد توجه قرار گرفت؟ی عنوان بهاولین بار در کدام کشور  یدرمان یقیموس -8

  ایران) الف
  چین) ب
  روم باستان) ج
  یونان) د
  باشد؟ یمي قرآن، کدام جمله صحیح  ٔنهیدرزمبا توجه به تحقیقات انجام شده   -9

  .باشد یمي بعد معنوي  عهدههماهنگی ابعاد مختلف سالمت انسان به ) الف
  .گردد یمهاي جسمانی  ريیمابتقویت سالمت معنوي باعث درمان بهتر ) ب
  .گردد یمسالمت روانی باعث بهبود عملکرد اجتماعی فرد ) ج
  همه موارد) د

  ترین اختالل روانی در جوامع بشري کدام است؟ یعشا -10
  اضطراب) الف

  افسردگی) ب
  سایکوز) ج
 PTSD) د
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