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 : (مطالعه موردي؛ هاي درمان در بينامتنيت قرآنيجلوه
  درمان روح و جسم از منظر قرآن كريم)

  محمد نبي احمدي
  استاديار گروه عربي دانشگاه رازي كرمانشاه

  ديث دارابيح                        
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي

  چكيده
ي انسان كرامت بهي تحّل و رذالت ازي تخّل جهالت، زنگار زدودن قرآني متعال آرمان اگرچه

 را آنان ديانها و سالفه اُمم سرگذشت راستا همين در و باشديم بشر هدايت كالم، يك در و
 �ابٍ مبِينٍولَا رطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا في كَت� حكم به اما . كند يم مطرح آموز عبرتي اشيوه به

 به استننمودهي فروگذار . . . . وي پزشك ،يعلم انگيز شگفت نكات بيان از )6/59(أنعام
 و زيباي ظاهر با» عميقٌ باطنُه و أَنيقٌ َظاهرُه. . . َفإنَّه ِبالقُرآنِ فَعَليُكم« مصداق به كهي اگونه
 هاميوه خواص و جسم و روح المتس باب در مو از تر باريكي  نكته هزاران عميقي باطن

ي  صفحه روز هر علوم سطح رفتنباال و زمان گذشت با كه كند؛ مي مطرحي غذاي مواد و
 انساني روپيش را جامع و كاملي ا برنامه متعال خداوند لذا  . شود يم فهم آن ازي جديد
 كه داده نشان نيزي كپزش علم كند، استفاده ها آن از ها يبيمار با برخورد در تا داده قرار

ي جسم وي روحي ها يبيمار انواع بروز به منجري مذهب اعتقادات بدوني زندگ تداوم
 كم بسياري امروز معمولي ها روش خالف بر ها يبيمار درمان روش از نوع اين . شود يم

 در دارند، دنبال بهي شيميايي  عارضه هزاران كهي داروهاي از استفاده بدون و است هزينه
  . رسد يم مطلوبي  نتيجه به ممكن زمان ترين تاهكو

 و روح سالمت در را ايمان تأثيري الهوت كتاب ايني  آينه در تا است آن بر مقاله اين     
 و ،يفراموش مانندي هاي عارضه درمان در راي ظريف نكات و بگذارد نمايش به روان
 نه كند كه يم اثبات سرانجام و كند مطرح را "هليكوپاكتر" و "كاتاراكت" چوني هاي يبيمار
ي  نامهي اله ايني تازگ و طراوت ازي ا ذره ها هزاره و ها قرن و ها  سال گذشت با تنها
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ي زوايا و بطون درك قاصر از كه است بشر عقل اين همواره بلكه شود، ينم كاستهي ملكوت
  . باشد يم آن مختلف

     . يغذاي خواص م،جس درمان روح، سالمت كريم، قرآن : ها واژه كليد
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  مقدمه
و قرآن كريم  . انسان تنها موجودي است كه از دو بعد مادي و غير مادي شكل گرفته است

يابي به خودشناسي و رشد شخصيت و ارتقاي نفس انسان به مدارج كمال به منظور دست
ت او را ي خوشبختي دنيا و آخرترين و بهترين راهي را كه بتواند زمينهانساني، مناسب

در قرآن كريم بسياري از آيات وجود دارد كه فطرت  . فراهم كند به او نشان داده است
وجودي انسان و حاالت گوناگون روان او را متذّكر شده است و علل انحراف و بيماري و 

-ي روان و جسم انسان را به طور جامع نشانهاي تهذيب و تربيت، و معالجههمچنين راه

ي انسان و صفات و حاالت توانيم به كمك حقايقي كه در قرآن، دربارهميما  . استداده
-گوناگون او آمده به خوبي شخصيت خود را رشد دهيم و از بروز بسياري از امراض پيش

گيري نماييم، زيرا قرآن سخن آفريدگار انسان است و بديهي است كه آفريدگار به طبيعت و 
 (ملك �أَلَا يعَلم منْ َخلَقَ وهو اللَّطيف الَْخبِيرُ� : تتر اساسرار آفرينش مخلوق خود دانا

كه او به ها) نيست؟ و حال آنآيا خدايي كه خلق را آفريده، عالم (به اسرار آن  )67/14
  . ي) امور عالم آگاه استباطن و(ظاهر همه

م در فرهنگ جويي از قرآن كريم، موضوعي خود ساخته يا سنّت مرسوي شفاآموزه      
 . عاميانه نيست بلكه حقيقتي است كه خداوند رحمان در متن قرآن بدان اشاره كرده است

) 82(اسراء/ �وُنَنزِّلُ منَ الُْقرْآنِ ما هو شَفاء ورحمةٌ لْلمؤْمنينَ ولَا يزِيد الظَّالمينَ إِلَّا خَسارا�
كنيم و ستمگران را جز خسران منان نازل ميؤمو از قرآن آنچه شفا و رحمت است براي "

  ". افزايدو زيان نمي
هاست و مايه چه در سينهخداوند قرآن را مايه شفا ورحمت براي مومنان، شفاي آن     

 . هدايت ورحمت براي مومنان معرفي كرده است

ريسمان پس اينكه قرآن خود را شفا و مايه رحمت و هدايت معرفي كرده است؛ به اين      
آويخته از سوي خداي متعال چنگ زنيم و درمان دردهاي نهان وآشكار خود را به وسيله 

 . قرآن از خداي قرآن طلب كنيم
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هايي كه در اين مقاله آياتي كه اشاره به سالمت روحي و جسماني انسان دارد، و درمان    
ره فرموده، وبشر به ها اشاسال پيش در كتاب خود به آن 1400خداوند قادر و متعال در 

ها پي برده است و مورد علّت محدويت علم و دانش خود أخيراً به تعداد محدودي از آن
   . گيردبررسي قرار مي

  مين سالمت روان با قرآنأت. 1

-ما به عنوان يك مسلمان معتقد، آثار رواني آيات الهي را باور داشته و شاهد آن نيز بوده

يم در انسان دو جريان رواني وجود دارد، يكي فطرت كه منشا طبق تعاليم قرآن كر . ايم
سرشت ) 30/30( روم   �علَيها النَّاس فََطرَ الَّتي اللَّه فْطرَت � : الهي داشته و طبق آيه

ها تعبير به نفس اماره شده و دهد و ديگري غرايز نفساني كه از آنها را تشكيل ميانسان
هريك ازاين دو جريان سعي دارد تا بر وجود  . كندوپليدي ميانسان را دعوت به بدي 

 . انسان حاكميت پيدا كند

ي بارز اين انسان سالم از نظررواني نيز كسي است كه فطرتش بر او حاكم شده و نشانه    
هو � : كندحاكميت آرامش درون است كه قرآن از آن تعبير به سكينه و اطمينان قلب مي

كه فرستاد آرامش را در ) اوست آن48/4(فتح �لَ السكينَةَ في ُقلُوبِ الْمؤْمنينَالَّذي أَْنزَ
 . منانؤهاي مدل

مفهوم او را  اين ذكر خدا به ،ي سالمت روان استو اما راه رسيدن به آرامش قلب كه مقدمه
  �نُّ الُْقلُوبأََلا ِبذْكرِ اللَّه َتْطمئ� : در همه حال حاضر وناظر بر خود ديدن است

  . ها آرام گيرد) همانا با ياد خدا دل13/28(رعد
ي انسجام عناصر رواني اوست و اين آرامش در سايه ذكر به دست آرامش مؤمن نشانه     

چه ذكر خداوند متعال باشد و باعث شود تا ما خود را در محضر ذات هر آن . آيدمي
شود وچه ذكري باالتر تيجه آرامش روان ميمقدسش بيابيم، باعث حاكميت فطرت و در ن

از قرآن كريم كه تعاليم درخشان آن و حّتي صوت تالوت آن، حضور دائم ما در محضر 
   . كندخداوند را گوشزد مي

  ايمان به خدا و عدم هراس و اضطراب در زندگي1/1
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شخصيتي و هاي ي روان درماني افرادي كه دچار اضطرابهاي زيادي در زمينهتالش اخيراً
هاي مختلفي براي روان در اين زمينه روش . هاي رواني هستند انجام شده استبيماري

ي از بين بردن و يا درماني به وجود آمده است، اما هيچ كدام موفقيت مورد انتظار را درباره
  . هاي رواني كسب نكرده استپيشگيري از بيماري

ميانگين درمان در مورد بيماراني كه با روش دهد كه برخي از تحقيقات نشان مي      
% در نوسان است و اگر توجه كنيم كه ميانگين 64% تا 60شوند بين روانكاوي معالجه مي

% در نوسان است، 66%تا 44شوند بين بيماراني كه بدون مراجعه به روان كاوي معالجه مي
  شويم كه ميانگين  فوق درصد متوجه مي

اي از بيماران پس از معالجات روان دهد، و حتّي حال عدهل نميبخشي را تشكيرضايت
  )864 : 1979(ريچارد،  . درمانگران بدتر هم شده است

اما ظاهراً به تازگي گرايش جديدي در ميان روان شناسان و روان درمانگران به وجود       
هاي رواني يماريآمده است كه طرفدار توجه بيشتر به دين براي سالمت روان و درمان ب

در طول سي سال گذشته افراد " : گويد، روانكاو ميcarl G.  jungكارل يونگ  . است
زيادي از مليتهاي مختلف جهان متمدن، با من مشورت كردند و من صدها تن از بيماران را 

د بردني دوم عمر خود به سر ميام، اما از ميان بيماراني كه در نيمهمعالجه و درمان كرده
مشكلش نياز به يك گرايش  اًسالگي به بعد) حتي يك بيمار را نديدم كه اساس 35(يعني از 

ها به اين دليل قرباني توانم بگويم كه تك تك آنت ميأبه جر . ديني در زندگي نباشد
-بودند كه آن چيزي را كه اديان موجود در هر زماني به پيروان خود ميبيماري رواني شده

هاي ديني بازگشته بودند به ها تنها وقتي كه به دين و ديدگاهدند و فرد فرد آندهند، فاقد بو
  )286 : 1956(ديل كارنگي،  ". طور كامل درمان شدند

داند هراسد چون ميدر واقع مؤمني كه به خدا ايمان دارد از هيچ چيز در اين دنيا نمي      
مين ايمان به خدا يك آرامش رواني رسد، و هتا خدا نخواهد هيچ شر و آزاري به او نمي

ما أَصاب منْ � : در او ايجاد مي كند كه از هيچ راه ديگري غير از اين دست يافتني نيست
يملع ءِبكُلِّ شَي اللَّهو هقَْلب دهي نْ ِباللَّهؤْمنْ يمو ةٍ إِلَّا ِبإِذْنِ اللَّهيبصهيچ  )64/11(تغابن  �م
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تي به شما نرسد مگر به فرمان خدا و هركه به خدا ايمان بياورد خدا دلش را رنج و مصيب
  . ي امور عالم آگاه استهدايت كند، و خدا بر همه

داند و درباره رزق و روزي اصوالً ترس و اش را در دست خدا ميروزيانسان مؤمن      
ينْ منْ دابةٍ َلا تَحملُ رِزَقها وَكأَ� : داندشناسد زيرا خدا را روزي دهنده ميناآرامي را نمي

يملاْلع يعمالس وهو اُكمإِيا وقُهرْزي و چه بسيار حيوانات كه خود 29/60(عنكبوت  �اللَّه (
رساند كه بار روزي خود نكشند و خدا (بدون هيچ كوششي) به آنها و هم به شما روزي مي

  . او شنوا و دانا است
داند كه حوادث خوب يا هراسد زيرا ميهاي روزگار و حوادث دهر نميمصيبت از      

ما أَصاب منْ مصيبةٍ في � : دهد آزمايش خداوندي استبدي كه براي مردم روي مي
لَى اللَّهع كا إِنَّ ذَلرَأَهلِ أَنْ َنبنْ َقبَتابٍ مي كإِلَّا ف كُمي أَنْفُسَلا فضِ ويرٌ اْلأَرسي� 

لكَيَلا َتأْسوا علَى ما َفاَتُكم وَلا َتْفرَحوا بِما آَتاُكم واللَّه لَا يحب كُلَّ مْخَتالٍ � )57/22(حديد
) هر رنج و مصيبتي كه در زمين يا از نفس خويش به شما برسد همه 57/23(حديد �فَخُورٍ

  نيم ثبت است و اين كار بر خدا كه همه را در دنيا ايجاد كدر كتاب پيش از آن
(اين را تقدير حق بدانيد) تا هرگز بر آنچه از دست شما رود دلتنگ نشويد و  . آسان است

  . چه به شما رسد دلشاد نگرديد و خدا دوستدار هيچ متكبر خودستايي نيستبه آن
يماران شود، احساسي كه بسياري از بمؤمن هرگز دچار اضطراب ناشي از گناه نمي      

برند اين عدم اضطراب مؤمن معلول تربيت صحيح اسالمي اوست به رواني از آن رنج مي
يابد و شود و پس از اشتباه و خطا خداوند را آمرزنده و غفار مياي كه دچار گناه نميگونه

 �يِجد اللَّه َغفُورا رحيماومنْ يعملْ سوءا أَو يْظلم َنفْسه ُثم يسَتغْفرِ اللَّه � : كندتوبه مي
) هر كه عمل زشتي از او سر زند يا به خويشتن ظلم كندسپس از خدا طلب 4/110(نساء

وإِنِّي َلغَفَّار لمنْ َتاب وآمنَ � . آمرزش و عفو كند خدا را بخشنده و مهربان خواهد يافت
آن كس كه توبه كند و به خدا ايمان آورد  ) و البتّه بر82(طه/ �وعملَ صالحا ُثم اهَتدى

  . نكوكار گردد و درست به راه هدايت رود، مغفرت و آمرزش من بسيار است
اعتراف مؤمن به گناه و توبه به درگاه خداوندي او را از كوشش براي دور نگه داشتن       

 . داردازميفكر گناه از ذهن به منظور رهايي از ناراحتي رواني ناشي از احساس گناه ب
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كساني كه ايمان ندارند براي دور نگه داشتن فكر گناه از ذهن به سركوب ضمير ناخودآگاه 
شود كه آن نيروي انفعالي احساس پستي اين سركوب فكر گناه باعث نمي . پردازندخود مي

 بنابراين نيروي انفعالي . و حقارتي كه همراه فكر گناه وجود داشته است نيز از ميان برود
كند كه باعث رنج و ايجاد تشنج مزبور به شكل اضطرابي مبهم و پيچيده در انسان بروز مي

كند با پناه بردن به عوارض برخي از شود و در نتيجه انسان سعي ميرواني در شخص مي
كوشند تا ضمير ناخودآگاه را روانكاوان مي اصوالً . هاي رواني از شدت آن بكاهدبيماري

سازند تا به ها وادار ميبيمار را به يادآوري مجدد آن كارها و مقابله با آ ن آشكار سازند و
ها فرار كنند، نوعي شان از رودررويي با آنها را انكار كرده و با سركوبجاي اين كه آن

 . ها بپردازندها پيدا كنند، يعني به صدور حكم درباره آنداوري و قضاوت عقالني درباره آن
  )377و376 : 1388، (نجاتي

من و اعتراف به آنها و استغفار و توبه مؤبه همين دليل است كه يادآوري گناه توسط       
شود، زيرا اين گونه سركوب باعث جلوگيري ازسركوب ضمير ناخودآگاه احساس گناه مي

مومن احساس گناه را  . گرددهاي رواني ميكردن ايجاد اضطراب و بروز عوارض بيماري
طلبد، از اين رو مومن كند و از خدا آمرزش ميكند بلكه به آن اعتراف مييسركوب نم

  . همواره داراي امنيت خاطر رواني و آرامش قلبي و احساس رضايت و آرامش خاطر است
  ايمان و احساس امنيت1/2

هاي رواني ي مكاتب روان درماني در اين كه دليل اصلي بروز عوارض بيماريكليه
كنند و اين هاي مختلفي پيروي مياند، و براي درمان آن از روشالقولمّتفقاضطراب است، 

بررسي تاريخ اديان بويژه  . هاي رواني موفق نيستندها هميشه در درمان بيماريروش
ها و تحّقق احساس امنيت دهد كه ايمان به خدا، در درمان اين گونه بيمارياسالم، نشان مي

قرآن امنيت و آرامشي را كه ايمان، در نفس  . است موّفق بودهو پيشگيري از اضطراب كامأل
الَّذينَ آمنُوا ولَم يْلِبسوا إِيماَنهم ِبُظلْمٍ � : كندكند اين چنين توصيف ميمؤمن ايجاد مي

آن را  تنها آنهايي كه ايمان به خدا آورده و) 6/82 (انعام �أُولَئك َلهم اْلأَمنُ وهم مهتَدونَ
  . اند سزاوار آرامش، امنيت و طمأنينه هستندبه عبادت هيچ معبودي نياميخته
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شود زيرا ايمان راستينش اصوأل آرامش و استقرار و امنيت نفس براي مؤمن محّقق مي      
مؤمن  . سازدبه خداوند، او را نسبت به كمك و حمايت و نظر لطف خداوندي اميدوار مي

دهد همواره به خدا نظر دارد و به همين ي كه براي رضاي خدا انجام ميدر عبادت و كارهاي
كند كه خداوند همواره با اوست، و ضامن استقرار احساس امنيت و دليل احساس مي

  )115-113 : 1978(القرضاوي، يوسف،  . باشدارامش در نفس او مي
�نٌ َفَلهسحم وهو لَّهل ههجو َلمنْ أَسلَى مزَنُونَ بحي مَلا هو ِهملَيع فَلا خَوو هبر ْندع رُهأَج� 

 آري كسي كه از هر جهت تسليم حكم خدا گرديد و نيكوكار گشت مسّلماً) 1/112 (بقره
اجرش نزد خداي بزرگ خواهد بود و او را هيچ خوف و انديشه و هيچ حزن و اندوهي در 

  . دنيا و آخرت نخواهد بود
  رآن و درمان فراموشيق 1/3

يكي از مشكالت انسان اين است كه همواره در معرض فراموشي قرار دارد و اين البته 
 . شودي او بر مشكالت زندگي ميبرايش زيان آور است و در بسياري موارد مانع غلبه

  . ي فراموشي سخن گفته و درمان آن را ذكر كرده استقرآن در بسياري از آيات از مسأله
درمان فراموشي ناشي از غفلت دل از خداوند متعال، تنها با ياد مستمر خداوند و ذكر      

نعمت و تفّضالت او و ياد آوري آيات الهي و به خاطر آوردن آخرت و روز حساب ميسر 
ي زير اهميت ذكر خدا را به عنوان درمان اين نوع فراموشي بيان قرآن كريم در آيه . است

) و ياد كن پروردگارت را هرگاه 18/24(كهف �ذُْكرْ ربك إِذَا نَسيتوا� : داشته است
وسبحوه � )33/41(احزاب  �يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اذُْكرُوا اللَّه ذْكرًا َكثيرًا� . فراموش كردي

و  . اد كنيد) اي كساني كه ايمان آورده ايد خدا را بسيار ي33/42 (احزاب �بْكرَةً وأَصيًلا
  . صبح و شام او را تسبيح نماييد

تواند فراموشي خدا و غفلت در واقع تنها از راه ذكر مستمر خداوند  است كه انسان مي      
آيد، به طوري از آخرت را درمان كند و تكرار ذكر خدا، در انسان به صورت عادت در مي

زندگي از انسان  ينجي در هر لحظهو بدون تالش و تحمل ر شودمي كه در رفتار او تثبيت
ي تكرار يكي از اصول روان شناسي است كه امروزه روان اين مسأله . شودصادر مي
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 : 1388(نجاتي،  . اندي يادگيري  بدان رسيدههاي خود در مسألهشناسان در پژوهش
299-301 (  

  
  
 تاثيرموسيقايي آواي قرآن كريم در كاهش درد و اضطراب 1/4

بخش ها، نغمه دلنشين وصوت فرحترين موسيقيترين و روح انگيزيباترين، موزونيكي از ز
هاي دلنشين و عد اعجاز زيبايي قرآن، همسازي با نغمهترين ببا شكوه . باشدقرآن كريم مي

 . هاي وزين صوتي استآهنگ

ر انسان را درباره شفابخشي قرآن از جنبه علوم پزشكي برخي از محققّين تاثير قرآن ب      
دادند و به نتايج جالب و شگفت انگيزي هاي مختلف مورد بررسي و مطالعه قراردر زمينه

ي آئيني متناسب با ساختار جامعه ما هاآواي قرآن به عنوان يكي ازموسيقي . انددست يافته
مورد توجه پژوهشگران جهت كاستن درد و اضطراب بيماران قرار گرفته و در اين زمينه 

(تحت عنوان 1377نتايج به دست آمده در تحقيق تجويدي  . استالعاتي انجام شدهمط
نفر انجام شد  80بررسي تاثير قرآن بر اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي كه بر روي 

نفر) كه با استفاده از ضبط صوت و گوشي  40نتايج نشان داد كه در گروه آزمون (
سوره مريم)  36تا 1قبل از عمل به آواي قرآن (آياتدقيقه  15بار هر بار به مدت 2حداقل

گوش دادند ميزان كاهش اضطراب نسبت به گروه شاهد به طور معني داري بيشتر بوده 
  . است

با توجه به مطالعات انجام شده پژوهشگران در مورد تاثيرآواي قرآن به عنوان يك        
و درد بيماران و با عنايت به  مفيد جهت كاهش اضطرابو روش غير دارويي، كم هزينه

اصالت موسيقي قرائت قرآن و وسعت توجه عامه مردم به آن و تقدسي كه بين جامعه دارد 
شود آواي قرآن كريم در قبل و بعد از اقدامات درماني جهت كاهش اضطراب و پيشنهاد مي

  )78 : 1384(منتظر،  . تسكين درد مددجويان مورد استفاده قرار گيرد
  هاي آن ن سالمت جسم و درمان بيماريتامي
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1كاتاراكت"درمان بيماري 1. 2
"  

  �اذْهبوا ِبقَميصي هذَا َفأَلُْقوه علَى وجه أَبِي يأْت بصيرًا وأْتُوني ِبأَهلُكم أَجمعينَ�
انش ) اكنون پيراهن مرا نزد پدرم يعقوب برده و به روي او افكنيد كه تا ديدگ12/93(يوسف

  . باز بينا شود
هاي ساده، و ها بيماريكه بعضي از آن ،شودهاي بسياري دچار ميچشم انسان به بيماري

شوند هاي پيچيده  به دو بيماري شايع تقسيم مياين بيماري . اندهاي پيچيدهبرخي بيماري
2گلوكوما"بيماري  : كه عبارتند از

را اين زي . يا آب سفيد "كاتاراكت"يا آب سياه و  "
درست همانند  . سازدي سفيد تيره مبدل ميي چشم را به مادهي شفاف عدسيهبيماري ماده

ي مايع تخم مرغ قبل از پختن آن سفيده . ي تخم مرغ قبل و بعد از پخته شدن آنسفيد
شفاف و زالل است، اما همين كه در آب جوش افكنده شود، زالليت آن به رنگ سفيد 

 )172 : 1384(نام آور،. گردددل ميي غليظ مبتيره

معموالً پيري است، اما در بيماري آب سفيد يا كتراكتا، فقط  "گلوكوما"عامل بيماري       
پيري عامل آن نبوده بلكه علم طب در عصر حاضراثبات كرده است كه در ضمن اسباب و 

واضطرابات و  علل اين بيماري، يكي هم باال رفتن فشار خون، بسياري گريه و اندوه
عالئم اين بيماري در ابتدا ضعف ديد است كه رفته رفته  . تشوشات روحي و رواني است

رسد، وچون اين سفيدي ي چشم به ظهور مياي در عدسيهشود وبه تدريج سفيديزياد مي
 )23 : 1388صابري،( . رودفراگير شد، ديد انسان ديگر از بين مي

گذشته بر اين پندار بود كه علت اين مرض همانا نزول  علم طب حتي تا اواخر قرن     
ي چشم ي سيال سفيد و مضري است كه از مخ انسان سرازير گرديده ودر پشت عدسيهماده

گرداند و از اين جهت گيرد و لذا مانع  ديد وي گرديده، او را به كوري مبتال ميوي جا مي
وعجيب اين است كه قرآن كريم  . انددهاين مرض را به نام كتاراكتا (آب مرواريد)  نامي

را توضيح داده  بيماريي (يوسف عليه السالم) اين يكهزار وچهار صد سال قبل در سوره

                                                           
1 - catarac  
2 -   glaucoma تواند در طول شود. اين بيماري در آغاز هيچ عالمتي ندارد، ولي ميبيماري كه سبب تخريب عصب بينايي مي

  نابينايي منجر شود. زمان به كاهش بينايي و در نهايت به
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وَتولَّى عنْهم وَقالَ يا � : گويد مي حضرت يعقوب (ع)ي  ) از اين سوره درباره84ودرآيه (
گاه حضرت ) و آن12/84(يوسف �لْحزْنِ َفهو َكظيمأَسفَى علَى يوسف وابيضَّت عينَاه منَ ا

دريغ بر يوسف، و در حالي كه اندوه خود را اي   : يعقوب(ع) از آنان روي گردانيد و گفت
 . خورد، چشمانش از اندوه سپيد گرديدفرو مي

- دهد كه چگونه يوسف(ع) از برادرانش ميخداي سبجان در همين سوره توضيح مي      

اذْهبوا بَِقميصي هذَا � : ي پدر اندازند كه درمان شودها پيراهنش را بر رخسارخواهد ت
) اكنون پيراهن 12/93(يوسف �َفأَْلقُوه علَى وجه أَبِي يأْت بصيرًا وأُْتوني ِبأَهلُكم أَجمعينَ

  . شودمرا نزد پدرم يعقوب برده و به روي او افكنيد كه تا ديدگانش باز بينا 
آري بعد از اينكه حضرت يعقوب عليه السالم احساس كرد كه فرزندش زنده و       

سالمت است، غم و اندوه عميق وي برطرف گرديده، فشارخون آن پايين آمد وحالتي از 
سعادت وشادماني بر وي مستولي گرديد ودرست در اين هنگام بود كه بينايي وي مجدد 

  �َفلَما أَنْ جاء اْلبشيرُ أَلَْقاه علَى وجِهه فَارَتد بصيرًا� : گويدمي 96بازگشت، چنان كه آيه 
 . ي او انداخت، كه بينا گرديد)  چون مژده رسان آمد، آن پيراهن را بر چهره12/96(يوسف

هاي اين بيماري را توصيف واين چنين است كه قرآن كريم صدها سال قبل، عارضه      
 . نمايدسازد ودر نهايت عالج آن را نيز بازگو ميوعللش را روشن مي نموده اسباب

شود، و پايين آمدن بيماري كه باال رفتن فشار خون به علّت حزن وگريه زياد سبب آن مي
  . بردفشار بر اثر خوشحالي و سرور نيز آن را ازبين مي

 گفتار درماني 2. 2

�ى أَنِ ائْتوسم كبى رإِذْ َنادينَ ومالظَّال متَّقُونَ  . الْقَونَ أََلا يورْعف مإِنِّي   . قَو بَقالَ ر
وَلهم علَي ذَنْب  . رونَها ويضيقُ صدرِي ولَا ينَْطلقُ لساني َفأَرسلْ إِلَى . أَخَاف أَنْ يَكذِّبونِ
گامي كه خواند پروردگار تو موسي را كه برو وهن )14-26/10(شعراء  �َفأََخاف أَنْ يقُْتلُونِ

شوي؟ گفت به نزد گروه ستمكاران، قوم فرعون  را بگو آيا خدا ترس و پرهيزگار نمي
ي زبانم به هدايت آنان باز ام و عقدهپروردگارا ترسم كه مرا تكذيب كنند و تنگ شود سينه

  . ترسم مرا بكشندارند كه ميرون را و بر من به گناهي ادعا دها پس بفرست با من . نشود
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لكنت زبان يكي از مهمترين اختالالت گفتاري است كه از كهن ترين ادوار در ميان       
هجاها و يا كلمات  فردي كه لكنت دارد در ميان اصوات، . جوامع بشري شايع بوده است

ند تكان لكنت زبان معموال با حركات بدني مان . كشش و تكرار مي شود ، دچار گير، مكث
    . همراه است . . .  . دادن دست سر و گردن و

مكانيسم پيدايش اين اختالل در واقع نوعي گرفتگي (اسپاسم) در عضالت مربوط به تكلم 
باشد شروع تكلم با مكث طوالني و  مي باشد كه اين گرفتگي اگر از نوع مداوم (تونيك )

اگر . گويند stammeringا قفل شدن كالم در شروع تكلم مي باشد كه اين حالت ر
گرفتگي متناوب (كلونيك) باشد تكلم در شروع مشكل چنداني ندارد و در حين صحبت 
كردن واجهاي تشكيل دهنده يك كلمه از يكديگر جدا جدا بيان مي شوند كه اين حالت را 

stuttering 135 : 1375وشيرزادي (ضيائي. گويند(  
كنت زبان شامل ناراحتي از محيط، ترس، امروزه مشخص شده كه علل رواني ل      

قرآن كريم در آيات فوق  )76 : 1365(ادوارد،  . باشداضطراب، نگراني و عدم اعتماد مي
 . كندعلّت لكنت زبان حضرت موسي(ع) را چنين بيان مي

ي فرعون كه موسي بنابراين فشار روحي و ناراحتي و عدم اعتماد از محيط ستمكارانه     
داند و ترس از اين كه مبادا فرعونيان متكبر او را تكذيب كنند و ك نفر مصري ميرا قاتل ي

اين امر موجب لكنت زبان او در امر تبليغ شود، باعث شد تا او از خدا بخواهد كه 
 . رون را با او بفرستدها برادرش

خداوند  : بينيم مي در قرآن اين روش موفقيت آميز گفتار درماني را به صورت كاملتري   
 : سخن بگويد كه با فرعون به نرميكند ميمتعال به حضرت موسي عليه السالم توصيه 

 . اي نشده است) وجالب اين كه به هيچ پيغمبري چنين توصيه20/44(طه �َفقُوال َقوالً لَينا�

ا معكُم َقالَ َكلَّا َفاذْهبا ِبĤياتنَا إِنَّ� : شنودموسي(ع) را مي سخن حضرت خداوند      
رون با اين ها هرگز نترس و با برادرت : ) خدا به موسي فرمود26/15(شعراء �مستَمعونَ

-ها برويد كه من همه جا با شما هستم و گفتار شما را ميمعجزات و آيات من به سوي آن

 . شنوم
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كه آورد بلكه با اين عبارت خداوند نه تنها لكنت حضرت موسي(ع) را به رويش نمي     
بينم، اضطراب او را كنار زده و به او اعتماد و اطمينان شنوم و مينترسيد، منم با شما، مي

 )20/46(طه �َقالَ َلا تََخاَفا إِنَّني معكُما أَسمع وأَرى� : بخشدمي

دهد لذا پردازد و خود را تسكين ميحضرت موسي(ع) با دعا به روان درماني مي      
كه همان ترس و دلتنگي و اضطراب دروني  ي آنن وي از سر چشمهمشكل لكنت زبا

  . ويسرْ لي أَمرِي واحلُلْ عقْدةً منْ لساني . َقالَ رب اْشرَح لي صدرِي� : يابداست، شفا مي
پروردگارا به من شرح صدر عنايت فرما وكار مرا  : ) گفت28-20/25(طه �يفَْقهوا قَولي

  . ن گردان و گره از زبانم بگشاي تا گفتار مرا بفهمندآسا
 درمان مشكالت جسمي با آواي قرآن كريم 2/3

به چاپ رسيده كه عنوان آن  . م1991پژوهشي در سال  British Journal يدر مجله
 . درمان سرطان به روش طب سوزني راديو فركانس با استفاده از تالوت قرآن كريم است

سال به  8به همراه يك تيم كامل پزشكي صبورانه و به مدت  Imam تردر اين تحقيق دك
 . اندطور نيمه تجربي به مطالعه و تحقيق پرداخته

ي يس را به ي مباركهسوره 1-19روش تحقيق به اين صورت بوده كه تالوت آيات       
- مي شكل امواج راديويي به كمك ترانس ديوسري بر روي نقاط طب سوزني بيمار عبور

در  . يافتدقيقه و به مدت يك هفته ادامه مي 10دادند و اين كار روزانه براي هر بيمار 
پايان محّقق به اين نتيجه رسيده كه در اين روش عالوه بر اين كه كاهش عالمت باليني 

اي شامل تسكين درد، بهبود خواب، رفع تهوع و استفراغ، كاهش تومور و قابل مالحظه
% موارد جواب مجدد پاتولوژي منفي گزارش 20م مشاهده گرديد، در بهبودي سريع زخ

 . است% موارد نيز بهبود نسبي بوده40شد و در 

در دانشگاه تربيت مدرس تحت عنوان  1373همچنين تحقيقي نيمه تجربي درسال      
نجام بررسي ميزان تاثير آواي قرآن كريم بر كاهش درد بيماران بعد از اعمال جرّاحي شكم ا

گرفت كه نتايج پژوهش بيانگر تاثير شگرف آواي قرآن كريم به عنوان يك صوت سازمان 
ي موزون و يك آهنگ دلپذير ديني و عرفاني بر كاهش درد بعد از اعمال جرّاحي يافته

  )105 : 1373(نيكبخت نصرآبادي،  . باشدشكم مي
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  هاي پوستي با كدودرمان بيماري 2/4
) يونس را 146- 145(صافات/ �الْعرَاء وهو سقيم وأَنْبْتَنا علَيه شَجرَةً منْ يْقطينٍَفَنبذَْناه ِب�

از شكم ماهي به صحراي خشكي افكنديم در حالي كه بيمار بود و در آن صحرا بر او 
 . درخت كدو رويانديم

بي هستند، كدو مدروملين است و براي اشخاص حرارتي و كساني كه دچار كم خوا     
 . ي بدن داردها مفيد است و نيز خاصيت فراواني در تجديد قواي جسماني و استحكام بافت

از طرفي كدو  . كندامروزه مشخص شده است كه كدو تشنگي را تا حد زيادي رفع مي
باشد و اين همان داراي موادي است كه براي ترميم ضايعات پوستي و تقويت بدن مفيد مي

  )127 : 1361(خليلي، . ضرت يونس (ع) به شدت نيازمند آن بودغذايي بود كه ح
                 

  (روماتيسم مفصلي) بيماري آرتريدروماتوئيد
خواهند هيچ شود و كساني كه ميهاي انسان ورم كرده و سست ميدر اين بيماري مفصل

 Cويتامين مصرف كنند بهترين   Cو  Aهاي گروه وقت دچار اين بيماري نشوند ويتامين
شد مصرف شود چون نور و هوا باشد و بهتر است همان وقت كه بريدهليمو ترش مي

هويج و كدو حلوايي براي اين  Aهاي گروه ويتامين . كندرا سريع تجزيه مي Cويتامين 
باشد و بهتر است با ليمو ترش، عسل و روغن زيتون مصرف شود زيرا بيماري مفيد مي

 . شودتر جذب ميربي بوده و با وجود روغن زيتون سريعمحلول در چ Aويتامين 

  
 ها و درمان بيماري عسل 5. 2

�اُنهأَلْو فْخَتلم ا َشرَابهُطوننْ بم ْخرُجذُُللًا ي كبلَ ربي سُلكَفاس رَاتنْ كُلِّ الثَّمي مُكل ُثم 
هاي شيرين و ) و سپس از ميوه69(نحل/ �لَقومٍ يتَفَكَّرُونَفيه شَفاء للنَّاسِ إِنَّ في ذَلك َلĤيةً 

-هاي خوشبو تغذيه كنيد و راه پروردگارتان را به اطاعت بپوييد، آناز حالوت و شهد گل
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گاه از درون آن شفاي مردمان است در اين كار نيز آيت قدرت خدا براي متفكران پيدا 
 . است

دي در عسل كشف شده كه از نظر خواص درماني موا اًاخير : عسل ودرمان ديابت . 1
اي موثّر در تبادالت مواد توان آن را به عنوان مادهشباهت زيادي به انسولين دارد، لذا مي

 )78 : 1390خدادادي، ( . قندي خصوصا در بيماران ديابتي در نظر گرفت

1اسمزي"شار به علّت غلظت زياد عسل و باال بودن ف : خاصيت آنتي بيوتيكي عسل . 2 
" 

يك عامل ديگر  . ي زندگي در آن نخواهد بوداي قادر به ادامهآن، هيچ نوع موجود زنده
و ازعوامل ديگر  . در داشتن خاصيت ضد ميكروبي عسل، تشعشعات راديو اكتيو آن است

2نروسَتِ"هاي موجود در عسل اين است كه از آن يك محيط ها و آنزيمآنتي بيوتيك
" 

 )78 : (همان . سازدضد عفوني كردن مي وسالمي براي

دهد كه نسبت به سائر مشاغل، زنبورداران آمار نشان مي : خاصيت ضد سرطاني عسل. 3
   )78: (همان. شوندبه ندرت به سرطان مبتال مي

طبق تحقيقاتي كه بر روي كودكان مبتال به عفونت  : ي كودكانتاثير عسل بر سرفه. 4
نجام شده مشخص شده كه تجويز مقدار اندكي عسل پيش از ويروسي دستگاه تنفسي ا

كند و مشكالت خواب او را كاهش كمك مي هاي شبانهخواب به كودكان به تسكين سرفه
 )80: همان( . دهدمي

 . يكي از آثار خوب خوردن عسل، خون سازي است : تاثير عسل بر بيماري آنمي. 5
- رف آن سنتز هموگلوبين و در نتيجه گلبولعسل از نظر آهن، غذايي است غني كه با مص

هايي كه انجام شده است به دهد و اين مساله در آزمايشهاي قرمز خون را افزايش مي
  )88: (همان. تخوبي مشخص اس

2هليكوپاكتر"بيماري اوريون و  . 6
  (ميكروبي در داخل معده) "

                                                           
1 - osmosis   عبور حالل يك محلول از طرفي كه غلظت مواد كمتر است به طرفي كه غلظت مواد بيشتر است، در حالتي كه اين

  ي مواد را بگيرد و فقط در مقابل حالل نفوذپزير است از هم جدا شده باشند. ها دو محلول توسط غشايي كه جلوي عبور ملكول
 برد.ي آنها از جمله قارچ، باكتري را از سطح اجسام از بين ميو عوامل انتقال دهندهها  يكرو ارگانيسمفرآيندي كه م  

sterilization2   
2 . Helicobacter  
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 . آن بيماري زا هستندهاي باشد، كه برخي از گونهباكتري كم هوازي و تاژكدار مي   
توانند هفتاد و دو شوند ميكساني كه دچار اين دو بيماري مي) 67 : 1382(نصيرآذر،

ساعت غذا نخورده و فقط يك ليوان آب سرد به اضافه يك قاشق عسل و چند عدد ليمو 
تواند تازه را باهم مخلوط كرده و چند بار در روز مصرف شود چون هيچ ميكروبي نمي

  . ه روز در عسل زنده بماندبيش از س
نام  "شفا"عسل خواص درماني زيادي دارد به همين دليل در قرآن از آن به عنوان       

 . ي پر خاصيت بودن آن استبرده شده است كه نشان دهنده

 درمان بيماري پوستي با آب سرد7. 2

�أَنْتالضُّرُّ و ينسأَنِّي م هبى رإِذْ َناد وبأَيينَ ومالرَّاح محو ياد كن 21/83(أنبياء �أَر (
ي پروردگارا مرا بيماري و رنج سخت رسيده و تو از همه : حال ايوب را وقتي كه دعا كرد

 . تريمهربانان عالم مهربان

�َشرَابو ارِدلٌ بْغَتسذَا مه كلِبرِج كُضبه او خطاب كرديم پاي خود را  )38/42(ص �ار
 . بزن اين است شستشوي خنك و نوشيدني به زمين

آيد بيماري حضرت ايوب(ع) يك بيماري پوستي بوده چه از تاريخ و روايات بر ميآن      
در اين روش اساسي براي درمان بيماري پوستي از راه تلفيق درمان موضعي با  . است

به درمان  "مغتسل بارد"فرمايد وقتي مي . درمان عمومي (خوراكي) ارائه شده است
 : فرمايد) اشاره دارد و هنگامي كه مي. . . موضعي (مثل شستشو يا ماليدن مرهم و

  ي از طرفي به موثّّر بودن درجه . به درمان عمومي نظر دارد "شراب"
هاي پوستي به صورت موضعي با حرارت در درمان اشاره شده و امروزه بسياري از بيماري

1كرايوتراپي"ا هشوند كه به آنسرما عالج مي
دانيم كه آرامش همچنين مي . شودگفته مي "

يا آشفتگي عصبي نيز نقش مهمي در تشديد يا درمان بيماري پوستي دارد و در اين آيه 
كه خداوند ارحم الراحمين متوجه آرامش و اطمينان قلب حضرت ايوب(ع) مبني بر اين

  . شويمتواند او را معالجه نمايد ميمي

                                                           
١ .cryotherapy  گردد.ي سقراط بر مياستفاده از سرما در درمان به دوره   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

   قم - 1393 ، پاييزهمايش ملي بينامتنيت (التناص)، 1براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  143 
 

آرتريت يا آرتروز به  . اده از آب سرد در درمان آرتروز و فيبروميالژي مؤثر استاستف      
اين  . شودالتهاب باعث تورم منطقه مربوطه مي . التهاب مفاصل استخواني است معناي

 . تمام افراد جا افتاده كه در محلّ تورم از يخ استفاده كنند تا ورم كمتر شود قضيه براي
دو بيماري معتقدند كه كمپرس سرد در محل ابتال باعث كاهش تورم و  مبتال به اين بيماران
در اين تحقيق مشخص شده فرو بردن كل بدن اين بيماران تا گردن در استخر  . شوددرد مي

گذارد مفاصل بدن نسبت به هم حركات سايشي پيدا كند و تسكين بسيار نمي آب سرد
ور شدن در آب سرد باعث افزايش شنا . شودمبتاليان محسوب مي خوبي براي درد

  . شودمتابوليسم سوخت و ساز بدن مي
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  تيجهن

قرآن كريم اگر چه كتاب طبي نيست ولي در آن به اصول كلي كه براي تندرستي و درمان 
 . الزم است پرداخته شده است

 . هاي روحي و جسمي در قرآن قرار دارددرمان بيماري

 . . . . ، آنمي وهليكوپاكترهايي چون ن بيماريتعدادي از  هزاران خاصيت عسل درما
 . است

 . توان از بروز فراموشي جلوگيري كردي مختلف ميبا ياد خداوند و تكرار ذكرها

 . شوداستفاده از آب سرد باعث افزايش مقاومت بدن مي

 . شوداستفاده از كدو باعث ترميم زايعات پوستي مي
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