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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان

 چهارمحال و بختياري

 

 با همكاري:

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد تحقيقات و فنآوريمعاونت * 
لكولي، بيوشيمي ولي ومات طب اسالمي و مراكز تحقيقاتي گياهان دارويي، سلوق(كميته تحقي

 باليني، عوامل اجتمائي موثر بر سالمت)

 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي شهركرد* 

 و نخبگان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد تاداندفتر هم انديشي اس* 
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م« � ��� ا ن  � ��� ا هللا  ا م  � �« 

قرآن مظهر شفاست كه با استداللهاي عقلي نشر حكمت و موعظه در رفع امراض فكري و رواني موثر است قرآن كتاب هدايت 
 است ، هدايت از طريق سالمت و سعادت ممكن است.

"محر و فَاءش وا هانِ منَ الْقُرْءنُنزِّلُ م الظو زِيدال ي ينَ ونؤْمّلْمينَ إِال خَساراةٌ لم82سوره اسراء ، آيه  82(" اًل( 
قرآن نه به عنوان يكي ازمتون پزشكي بلكه بسان يك منبع غني فكري و تئوريك در ايجاد زير ساخت هايي جهت بر پا داشتن 

تجربي به انسان، ما را به سعادت و سالمت متعالي  و فرا قرآن با نگاهي آسماني .جامعه سالم نقش حياتي و كليدي ايفا مي كند
هدايت مي كند. قرآن  امروز بيش از هر زمان ديگر به كانون توجه و صحنه حيات و زندگي عملي ما گام نهاده و بيشتر از 

 .ها  از جمله سالمت كمك كنده گذشته مي تواند ما را در بن بست هاي زندگي دنيايي در همه عرص
لمي و شرعي ما به عنوان يك مسلمان كه در زمينه پزشكي به فعاليت مشغول مي باشيم اين است كه روز به روز وظيفه ع

موزه هاي ديني صيقل دهيم و با پژوهش و واكاوي عميق در آيه هايي كه سنخيت آ رويكرد تخصصي و حرفه اي خود را با
 برگزينيم. لم بيشتري با سالمت دارند ره توشه اي را براي ساخت جامعه سا

خداوند عزيز را شاكريم كه به ما توفيق داد تا در سومين سال متوالي بتوانيم اين همايش با شكوه قرآني را در حوزه بهداشت و  
درمان، ميزبان محققين و عالمان بزرگ در حوزه تلفيق قرآن و سالمت باشيم. اميداست  اين امور رضايت حق تعالي را محقق 

از همه محققين و صاحب نظران و كليه دست اندر كاران در بر پايي اين همايش صميمانه تشكرو قدرداني مي در خاتمه  سازد.
 .نمايم و استمرار برگزاري اين همايش ها را به ويژه در عرصه پژوهشي قرآن و سالمت از خداوند خواستارم

 

 دكتر رضا ايماني 
  يش قرآن و سالمتهما دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و رئيس سومين ئيسر

 1391اسفند ماه 
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 :برگزار كنندهمسئولين 

  رئيس همايش:    

ي ايمان  دكتر رضا 

 : همايشعلمي دبير 

ي جعفر ي  دكتر امير قل ن  م و المسلمي ت االسال  حج

  دبير اجرايي همايش:   

ي د مباشر  دكتر محمو



 1391ن و سالمت/ اسفند رآقاستاني ويژه نامه سومين همايش 

 ):بر اساس حروف الفبااعضاي كميته علمي (

 دكتر سيد محمد عمراني
  تر كيهان قطرهدك 

  جعفر مقدسي دكتر محمود مباشري
 حسينعلي مهر عليانآقاي 

  حجت االسالم حسين مولوي 
  دكتر جعفر نصيري

  حجت االسالم دكتر محمدرضا نورمحمدي
ك معين   جوادآقاي   ني

 دكتر رضا ايماني
 خانم شايسته بنائيان

 دكتر بتول پورقيصري
 حجت االسالم دكتر امير قلي جعفري

 ر اسفنديار حيدرياندكت
 دكتر ابوالفضل خوشدل 

  دكتر سليمان خيري
 دكتر سيد كمال صولتي دهكردي

 :كليدي سخنران

 سخنراني عنوان ارائه دهنده

 حجت االسالم والمسلمين  دكتر محمدجعفر حسيني
 )عضو هيئت علمي فرهنگستان علوم اسالمي(

ن با  ي و مقايسه آ م اسالم ظا در ن ت  ي سالم ها متغيير
ي  سكوالرن ها م   ظا

ن پژوهي و آعضو كميته راهبردي قر( دكتر اسالم آقاپور

 )درمان و آموزش پزشكي ،طب وزارت بهداشت
ب ط ي و  ه پژو ن  قرآ ي  ش شناس  رو

 
 

 ):بر اساس حروف الفبااعضاي كميته اجرايي (
 ، مجيد جهانبازي، بهمن بيگي، سليمان بستان، سيف اله بخشي، زيبا اميني، فاطمه افشارپور، مجيد اسدي
سيده فاطمه ، نسترن رضوي، حسن رجبي، حسينعلي دهقاني، محسن داوري، عظيمه دانش، پروين خرم، سعيد حيدري

، دكتر عباس قاري علويجه، حميرا فروزنده، محبوبه فاضل، ابوالقاسم شريفي، فاطمه شاهوردي، دكتر ميترا سعادت، رفيعي
محبوبه ، صالح رياحيسعيده ، سهيال كياني، سارا كياني، كتر عبدالرحيم كاظميد، رحيم قلي پور، حمزه علي قائد اميني

 دكتر زهرا مولوي، منصور موحدي گلشن ماللي، ،الهام مردان پور، محمد تقي مراديمحبوبه محمدپور، ، صالحيان
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ي ه صورت سخنران ه ب د ه ش ارائ ت مقاالت   فهرس

 صفحه عنوان ارائه دهنده رديف

ط محمد آقاجاني 1 ن با انس ارتبا ي قرآ ها ي وباور هب ذ طراب با م گ اض  1 ....در مر

ت پيروي درالنجف 2 داش ن به ه از روا دگا ن دي  9 قرآ

ي مينا شيرواني 3 ير بررس ي تأث ن آوا نب كريم قرآ يمارا ش.... ر ب يهو  17  ب

ن پريسا يارمحمدي ساماني 4 ه و قرآ ذي م تغ  24 سال

 
 

ه صورت پوستر ه ب د ه ش ارائ ت مقاالت   فهرس
 

 صفحه عنوان ارائه دهنده رديف

ي محمد اميري 1 ها هكار ت را ي سالم جوانا جنس ه از ننو دگا م دي  31 اسال

ي زهرا پرمر 2 ير بررس ن تاث د ي شني ي آوا ن ملكوت طراب بر كريم قرآ  32 اض

ط نسترن رضوي 3 ن سق ظر از جني ن من  33 قرآ

ن و رواي افسانه رئيسي 4 قرآ در  ط  ت محي داش ه به  34 اتجايگا

ن و رمضان عقيلي 5 قرآ ه  دگا دي از  ت  ط زيس ت محي همي م ا  35 اسال

ي معصومه عليدوستي 6 ت دستورات بررس خش سالم ن ب ي قرآ ن برا  36 ...... مؤمني

قر دكتر منيژه كاوه 7 داز  ان چشم  از  ي  دان در نق ن و روا ت گرا آ ى مثب  37 شناس

طراب..... راضيه ميرزائيان 8 هش اض ي بر كا الكرس ه  ن آي د خوان ي تاثير   38 بررس

ن دكتر معصومه معزي 9 ه دعوت و  قرآ ه ب ذي م تغ  39 سال

ج نورمحمدي محمدرضا دكتر االسالم حجه 10 دوا ي از د ظر از خويشاون م من تيك..... علم و اسال  40 ژن

ي جواد نيك معين 11 ص بررس ي خوا ه تاثير و درمان ي ميو ي ها  41 ..... قرآن
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بررسي ارتباط انس با قرآن و باورهاي مذهبي با ميزان اضطراب مرگ در 

 بيماران قلبي
 

 2فائزه حيدري ،2مرضيه رئيسي، 1*محمد آقاجاني

 .ايران، كاشان، دانشگاه علوم پزشكي كاشان -يدانشجوي كميته تحقيقات 2 ؛ايران، كاشان، علوم پزشكي كاشان دانشگاه -گروه پرستاري1
 

 چكيده:
اضطراب يكي از مهمترين مسائل و پيامدهاي روانشناختي در بيماران قلبي است كه كاهش كيفيت زندگي  و هدف:زمينه 

و افزايش هزينه هاي درماني را به دنبال دارد. اضطراب مرگ يكي از مهمترين انواع اضطراب مي باشد كه در بيماران قلبي 

 مذهب و باورهاي ديني افراد است ر مهم و تاثير گذار در اضطراب،يكي از عوامل بسيااهميت دو چندان مي يابد. از طرفي 

لذا اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط انس با قرآن و باورهاي مذهبي  .شناخت و رفتار افراد تاثير گذار است كه در نگرش،

 با ميزان اضطراب مرگ در بيماران قلبي طراحي و اجرا گرديد.

بيمار قلبي بستري در بيمارستان شهيد 100تحليلي است كه روي -ز نوع توصيفياين مطالعه مقطعي ا بررسي: روش

 5كه به شيوه در دسترس انتخاب شدند انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه  بهشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

سوال)و 30مذهبي كندلر (سوال)،پرسشنامه باورهاي 10اجتماعي، پرسشنامه انس با قرآن( -قسمتي شامل مشخصات فردي

تي تست و رگرسيون)  وري و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي(كاي دو،آسوال) جمع 15مقياس اضطراب مرگ تمپلر(

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 نشان داد كه نتايج در رابطه با انس با قرآن متاهل بودند.% 79 و زن% 65 ،سال 4/63 ±9/13 ميانگين سني بيماران يافته ها:

از بيماران داراي باورهاي مذهبي باال % 96 همچنين بيماران انس با قرآن خود را در سطح كم و خيلي كم مي دانستند،% 79

يافته ها ارتباط معكوس و معني داري بين ميزان باورهاي مذهبي با ميزان . از آنها اضطراب مرگ باال داشتند %27 و

بين انس با قرآن با سن و جنس تفاوت معني داري يافت  .)p، ۱۸/۰=r>05/0(اضطراب مرگ بيماران نشان داد

 .)p>05/0(شد

وزش آم ،ن با باورهاي مذهبي به نظر مي رسدآبا توجه ميزان اضطراب مرگ بيماران و ارتباط معكوس  نتيجه گيري:

چنين با توجه به ميزان كند. هممش و سالمت روان آنان كمك معنويت و مسائل مذهبي در بيماران قلبي مي تواند به آرا

ميزان پايين انس با قران، آموزش هاي روخواني قرآن كريم و استفاده از شيوه هاي  ن باآتحصيالت بيماران و ارتباط 

 كاربردي و متناسب ضروري مي باشد.

 
 انس با قرآن، باورهاي مذهبي، اضطراب، بيماران قلبي. :واژه هاي كليدي
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 :مقدمه
ترين بيماريهاي ي عروقي از شايعبيماريهاي قلب

بيماريهاي قلبي  ).1ايالت متحده است( جهان و مزمن در
ساالنه سبب  ايست قلبي) مغزي و عروقي(سكته قلبي،

همچنين  ).2ميليون نفر در سراسر دنيا مي شود(12مرگ
حداقل يك مورد از  2020پيش بيني مي شود در سال 

به علت سه مورد مرگ افراد در كشورهاي پيشرفته 
 ).3(باشدبيماري قلبي عروقي 

خاورميانه از  در كشورهاي شرق مديترانه و
جمله كشور ما نيز بيماري هاي قلبي عروقي يك مشكل 

مي رود كه ابعاد آن در  بهداشتي و اجتماعي به شمار
 بيماريهاي قلبي و عروقي در ).4حال افزايش است(

 .)5گيرد(نفر را مي  هزار 90كشور ما ساالنه جان بيش از
افسردگي  يكي از مسائل مهم در اين بيماران اضطراب و

مي باشد كه در مطالعات مختلف مورد توجه قرار گرفته 
 .)6است(

 اضطراب واكنش در برابر خطري نامعلوم،
ناخودآگاه و غير قابل كنترل  از منشاء مبهم و دروني،
در اين  ).7ن را ايجاد مي كند(آ عوامل متعددي بوده و

آن شناخته  ءانواع خاصي از اضطراب بر اساس منشاميان 
نامگذاري شده اند كه اضطراب مرگ يكي از  و

مفهومي چند  "اضطراب مرگ" مهمترين آنها مي باشد.
اغلب به  بعدي و تعريف كردن آن امري دشوار است و

به  مردن خود و ديگران تعريف مي شود، عنوان ترس از
ش بيني مرگ شامل پي "اضطراب مرگ" بياني ديگر

يند مرگ و مردن در مورد افراد مهم آخود و ترس از فر
از آغاز تمدن بشر انديشيدن به مرگ  ).8زندگي است(

اگر  ).9نقش مهمي را در زندگي بشر ايفا نموده است(
چه مرگ يك واقعيت بيولوژيكي و روانشناختي بوده و 

 يند مرگ و مردن ريشه درآاحساسات در مورد فر
اما  )،10عي شدن فرد در جامعه دارد(چگونگي اجتما

انديشيدن به مرگ ترسناك بوده و اغلب مردم ترجيح 
). لذا اضطراب و ترس از 11مي دهند به آن فكر نكنند(

مرگ تجربه ناخوشايند و رايج انسانها و يكي از مسائل 
 .)12مهم در بيماران قلبي مي باشد(

يكي از عوامل بسيار  بر اساس نتايج پژوهش ها،
مذهب و  تاثيرگذار در اضطراب و استرس، هم وم

 زيرا مذهب نگرش، ).13باورهاي ديني افراد است(
مذهب به  ).14ثر مي كند(أشناخت و رفتار افراد را مت

عنوان يك ميانجي بر فرايند فكري و ارزيابي 
بسياري  رويدادهاي روزمره زندگي فرد تاثير مي گذرد.

برخورد  كمك ايمان، از پژوهشگران بر اين باورند كه به
نقش  ).13آسان تر مي شود( با هيجان و شرايط دشوار،

 مذهب در سالمت روان نمي تواند جدا از زمينه كلي 
زندگي مورد توجه قرار گيرد و اين مطلب به نحوه 
 زيبايي در فرهنگ اسالم و در مكتب قرآن (سوره انعام)

 خداوند در اين سوره مباركه مي فرمايد: آمده است،
ئن و مهايشان به ياد خدا مطآنهايي كه ايمان آورده اند دل

آرام است و هيچ مصيبتي به آنان نمي رسد مگر به فرمان 
خداوند دلش را به ، خدا و هر كه به خدا ايمان آورد

خداوند بر  .مقام عالي و رضا و تسليم هدايت مي كند
نظري گذرا نشان مي دهد كه  همه عالم آگاه است.

ز آيه هايي است كه در آنها بر آرامش و قرآن مملو ا
چگونگي دست يابي به آن اشاره شده و نيز آكنده از 
داستان هايي است كه در آنها افراد در موقعيت هاي 
استرس زا قرار گرفته و با به كار بردن راهبردهاي خاص 

 با آن مقابله كرده اند.
شايد همين موضوع باعث شده تا سازمان 

اجالس منطقه اي بهداشت رواني بهداشت جهاني در 
نمايندگان بهداشت  خود كه با حضور كارشناسان،

رواني كشورهاي اسالمي منطقه مديترانه اي شرقي در 
به كشورهاي  در قبرس تشكيل داده بود، 1989سال 

نسبت به تهيه كتابچه اي حاوي  اسالمي توصيه كند تا
 .)15(اقدام كنند آيه هاي قرآن مرتبط با بهداشت رواني،

باورهاي  ارتباطدر زمينه هاي  يدر ايران مطالعات
 در زمينه هاي گوناگون صورت  اضطرابمذهبي و 
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است كه با توجه به اهميت موضوع اندك مي گرفته 
در  اضطراب مرگ اهميتلذا با توجه به ). 17،16باشد(

بيماران قلبي و باورهاي مذهبي در جامعه ما و 
با هدف  نه اين پژوهشمحدوديت مطالعات در اين زمي

ارتباط انس با قرآن و باورهاي مذهبي با ميزان تعيين 
اضطراب مرگ در بيماران قلبي بستري در بيمارستان 

 .طراحي و اجرا گرديدشهيد بهشتي كاشان 

 روش بررسي:
تحليلي بود -اين پژوهش يك مطالعه توصيفي

جامعه پژوهش در اين . كه به صورت مقطعي انجام شد
امل كليه ي بيماران قلبي در بخشهاي مختلف مطالعه ش

تعداد جامعه مورد  .بيمارستان شهيد بهشتي كاشان بودند
معيارهاي ورود در اين پژوهش . بود نفر 100 مطالعه

و معيار  سال به باال20مبتال بودن به بيماري قلبي، سن
علت انتخاب اين  .خروج اولويت اقدامات درماني بود

امكان دسترسي  حيط پژوهش،بيمارستان به عنوان م
آسان به نمونه ها و وجود بخشهاي متعدد در اين مركز 

 . بود
 5 گردآوري داده ها شامل پرسشنامه ابزار
قسمت اول شامل سواالتي در مورد  قسمتي بود.

اجتماعي و قسمت دوم پرسشنامه انس -مشخصات فردي
 )0 امتياز(سوال با گزينه خيلي كم 10 با قرآن كه شامل

قسمت سوم پرسشنامه   .بود) 4امتياز(ينه خيلي زيادوگز
سوال كه نحوه  30 ي باورهاي مذهبي كندلر شامل

 سالهاي پاسخگويي به آن به روش ليكرت بود كه در
در مطالعات وي مورد استفاده قرار گرفته  2003 و 1997

قسمت چهارم مقياس سنجش اضطراب مرگ تمپلر   .بود
كه  نه صحيح و غلط بودسوال باگزي 15 بود كه داراي

يك و  آيتم به پاسخ صحيح امتياز 15 آيتم از 9 درمورد
 6 مورد به انتخاب گزينه نادرست امتياز يك و در 6 در

 مورد به انتخاب گزينه نادرست امتياز يك تعلق مي
مي  15تا 1 جمع امتيازات پرسشنامه در دامنه بين .گيرد

 ب مرگ بيشتر باشد كه امتياز باالتر نشان دهنده اضطرا

ميزان اضطراب مرگ در سه سطح اضطراب  بود،
طبقه ) 15-10(شديد و )9-7(متوسط ،)6-0(خفيف

چنين باورهاي مذهبي در سه سطح هم .بندي شد
طبقه )  90-61(و باال  )60-31( متوسط )،30-0پايين(

 .بندي شد
پرسشنامه كندلر مقياسي استاندارد مي باشد كه 

يي و پايايي اين پرسشنامه را ) روا1389در ايران گنجي(
 علمي پرسشنامه از ه اين منظور اعتمادبسنجيده اند. 

مورد 85/0روش آزمون مجدد و با ضريب همبستگي 
 .يد قرارگرفته استتاي

مقياس سنجش اضطراب مرگ تمپلر يك 
پرسشنامه استاندارد بوده و بارها و بارها در پژوهش هاي 

ب مرگ مختلف در سطح جهان جهت سنجش اضطرا
 مورد استفاده قرار گرفته و در كشور ايران نيز ترجمه،

جهت سنجش  .)18(تحليل عاملي و اعتباريابي شده است
پايائي آن در اين مطالعه از روش سنجش پايائي استفاده 

بدين ترتيب كه همبستگي دروني بين سواالت زوج  .شد
نمونه  از نفر 10 و فرد در پرسشنامه تكميل شده توسط

با استفاده از فرمول كودريچاردستون سنجيده شد و  ها
 .)19( دست آمدب86/0كه ضريب همبستگي

كليه اطالعات بدست آمده با استفاده از 
آزمون تي تست و رگرسيون مورد  دو، آزمونهاي كاي

 كليه محاسبات با نسخه .تجزيه و تحليل قرار گرفت
 . انجام شد SPSS نرم افزار 5/11

 : يافته ها
  ميانگين سني بيمارانكه ان داد نتايج نش

ميزان  .متاهل بود% 79 زن و% 65 ،9/13±4/63
 و در سطح بيسواد%) 82( آنها تحصيالت بيشترين درصد

%) 64( اكثريت آنها خانه دار ابتدايي وسواد 
 .)1 جدول شماره(بودند

% 79 نتايج در رابطه با انس با قرآن نشان داد كه
به ميزان زياد با % 3 تنهاآنها در سطح كم و خيلي كم و 

  از % 96  همچنين  مي دانستند، نوس مأ خود را   قرآن 
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اضطراب  و دنبيماران داراي باورهاي مذهبي باال بود
جدول ( از آنها در سطح باال قرار داشت% 27 مرگ
 . )2 شماره

 

 

 اطالعات دموگرافيك بيماران مورد بررسي :1جدول شماره

 

 

 زان فراواني انس با قرآن، باورهايمي :2جدول شماره

 و اضطراب مرگ در بيماران مورد بررسيمذهبي 
 درصد فراواني ميزان متغير

 

 ميزان انس با قرآن

 51 51 خيلي كم
 28 28 كم

 18 18 متوسط
 3 3 زياد

 ميزان باورهاي مذهبي
 4 4 متوسط

 96 96 باال

 

 ميزان اضطراب مرگ

 40 40 پايين
 33 33 متوسط

 27 27 باال

ضريب همبستگي پيرسون ارتباط معكوس و معني 
داري بين ميزان باورهاي مذهبي با ميزان اضطراب مرگ 

اما ارتباطي بين ميزان  .)p، 18/0=r>05/0(بيماران نشان داد
 .) p<05/0( انس با قرآن و اضطراب مرگ يافت نشد

ارتباط معكوس و معني داري بين انس با قرآن 
همچنين  .)p ،3/0=r>001/0(داشت ارانبا سن بيم

 تفاوت معني داري انس با قرآن در مردان
شد  يافت )4/9±7/9( با زنان) 17/9±11/17(
)001/0<p(. 

ارتباط معني داري بين انس با  ANOVA آزمون 
 ).P>004/0( قرآن و ميزان تحصيالت بيماران نشان داد

 واد وآزمون تعقيبي توكي اين تفاوت را بين افراد بي س
ارتباط معني . ابتدايي با راهنمايي و دبيرستان نشان داد

داري بين مشخصات بيماران با باورهاي مذهبي افراد و 
  .)p< 05/0(اضطراب مرگ يافت نشد

  :بحث
جامعه مورد  4/3 يافته هاي پژوهش نشان داد كه

بررسي از نظر ميزان انس با قرآن در سطح كم و خيلي 
اند ناشي از تحصيالت پايين كم بوده است كه مي تو

از بيماران داراي باورهاي مذهبي باال بوده اند % 96 .باشد
گر فرهنگ ن درصد باالي باورهاي مذهبي نشانكه اي

اسالمي و اعتقادات باالي مذهبي در سطح جامعه مورد 
 بيماران% 27 همچنين اضطراب مرگ .بررسي مي باشد

ي تواند بيانگر كه اضطراب باال م در سطح باال قرارداشت
ديدگاه بيماران نسبت به خطر مرگ در بيماري خود و 

از ديگر يافته ها مي  .نداشتن انس و رابطه با قرآن باشد
توان به ارتباط معكوس و معني دار بين انس با قرآن و 
سن بيماران اشاره كرد كه مي تواند به علت مشكالت 

بين و ارتباط معني داري نيز  بينايي كم باشد جسمي،
كه  انس با قرآن و ميزان تحصيالت بيمار يافت شد

تحصيالت كم مي تواند ناشي از فراهم نبودن شرايط 
پژوهشي كه  .سالهاي گذشته باشد جامعه و خانواده در

توسط مجيدي و همكارانش به منظور بررسي تاثيرآواي 
ميزان اضطراب بيماران قبل از  قرآن كريم بر

 درصد فراواني نوع متغير

 جنس
 65 65 مونث
 35 35 مذكر

وضعيت 

 تاهل

 79 79 متاهل
 2 2 مطلقه
 19 19 بيوه

 

 

 تحصيالت

 82 82 بيسواد و ابتدايي
 12 12 دبيرستان

 4 4 ديپلم
 2 2 ليسانس به باال

 

 

 شغل

 16 16 آزاد
 4 4 كارمند
 64 64 خانه دار

 
 5 5 بيكار

 11 11 بازنشسته
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يكي از بيمارستانهاي آنژيوگرافي عروق كرونر در 
ميزان اضطراب كه  دهد گيالن انجام شده نشان مي

آشكار روز آنژيوگرافي در گروه آزمون كه به آواي 
قرآن كريم گوش داده اند با ميزان اضطراب آشكار 
گروه شاهد كه به آواي قرآن كريم گوش نداده اند با 

كاهش يافته است )=7/32t %(90 ضريب اطمينان بيشتر از
ين ميزان اختالف اضطراب پنهان گروه آزمون و همچن

تحقيقي توسط  .)20(گروه شاهد نيز معنادار بوده است
نيك بخت نصرآبادي و همكاران در ايران انجام شده 

ي قرآن كريم در كاهش اكه به بررسي تاثيرآو است
اضطراب قبل و بعد ار انجام اقدامات تشخيصي و درماني 

نتايج تحقيق نشان داده كه استماع آواي  .پرداخته است
قرآن كريم بر كاهش اضطراب بيماران موثر بوده 

سه تحقيق پزشكي تاثير آواي قرآن كريم را  ).21(است
در كاهش استرس و اضطراب بيماران مورد مطالعه و 
بررسي قرار داده است كه شامل بررسي ميزان تاثير آواي 

و بعد از انجام  قرآن كريم بر كاهش سطح اضطراب قبل
ميزان تاثير آواي قرآن  اقدامات تشخيصي و درماني،

كريم بر اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي در 
بررسي تاثير آواي قرآن  بيمارستان هاي منتخب تهران،

كريم بر ميزان اضطراب بيماران بستري در بخشهاي ويژه 
و به طور كلي  قلبي يكي از بيمارستان منتخب مي باشد

دهد كه استماع آواي قرآن كريم بر  ايج نشان مينت
كاهش سطح اضطراب بيماران قبل و بعد از انجام 
اقدامات تشخيصي و درماني و قبل از عمل جراحي 

 ه يدربار  و همكاران خسرويمطالعه  در). 22(تاثيردارد
و ارتباط آن با بيماري حاد  حضور در اجتماعات مذهبي

حضور نيافتن در  مشخص شد كه در مجموع، قلبي،
 32 بيش از هاي مذهبي مورد مطالعه،مراسم و گردهمايي

درصد از بيماران حاد قلبي در شش ماه پيش از ابتال را 
در حالي كه اين رقم در گروه كنترل . دادند تشكيل مي

  جيمز و مان ويلجي). 23(ه استدرصد بود 13كمتر از 
 يايش،اند كه تمرين هاي مذهبي و ن نشان داده) 1993(

موجب دروني شدن ايمان مذهبي و ارتقاي وضعيت 

اثرات ). 24(رواني بازماندگان از جنگ ويتنام شده است
مداخالت مذهبي در كاهش اضطراب و تحمل فشارهاي 
رواني پس از بهبودي مشكالت روان شناختي مورد 

ارتباط بين مذهبي بودن و  همچنين،. بررسي شده است
درمطالعات همه  ني،اضطراب و ناراحتي هاي روا

 براي نمونه،. گيرشناسي مورد بررسي قرار گرفته است
اضطراب و ناراحتي هاي  نتايج دو بررسي نشان داد،

بسيار  رواني افرادي كه به اعتقادات مذهبي پايبند بودند،
كمتر از كساني بود كه به اين اعتقادات پايبند 

 .)25(نبودند
آن و در اين پژوهش رابطهاي بين انس با قر

در  اضطراب مرگ در بيماران قلبي مشاهده نگرديد،
حالي كه برخي از مطالعات ارتباط معني دار و مستقيمي 
را بين اضطراب مرگ و انس با قرآن مي دانند كه مي 

سن باالي افراد جامعه مورد  توان علت عدم مشاهده را،
 . بررسي دانست

از جمله محدوديت هاي پژوهش حاضر آن بود 
شگران هيچ گونه كنترلي بر روي وقايع اخير كه پژوه

يكي ديگر از محدوديت ها  .زندگي بيماران نداشته اند
سن باالي اكثر بيماران بستري در بيمارستان مورد بررسي 

 گردد تا رابطه اضطراب  بود بر اين اساس پيشنهاد مي
مرگ و انس با قرآن و باورهاي مذهبي در بيماران با 

ين پايين تر و در بيمارستانهاي در سن مشكالت قلبي،
اضطراب مرگ و انس  .مختلف مورد بررسي قرارگيرد

با قرآن بيماران در بيمارستانهاي شهرهاي مختلف با 
علت اين امر وجود سطح  .يكديگر مقايسه گردد

است  )باال متوسط، كم،( مختلف از اعتقادات مذهبي
 .كه مي تواند روي اضطراب مرگ موثر باشد

هاي كاهش اضطراب مرگ در بيماران از راهكار
تمركز بيشتر بر روي زمينه هاي قرآني كه مي تواند  قلبي،

شامل پخش آواهاي قرآني مرتبط با زندگي و آرامش 
اگر منع سكوت (دروني در زمانهاي استراحت بيماران

خواندن معني آيه هاي  ).براي بيمار وجود نداشته باشد
ته هاي آيه هاي نصب نوش ،آرام بخش براي فهم بهتر
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برگزاري جلسات قرآني در ، قرآني در فضاي اتاق بيمار
 ايجاد برنامه هاي آموزشي جذاب و پر، محيط بيمارستان

، محتواي قرآني در سطح فهم بيماران در بيمارستان
خواندن و گوش دادن به قرآن در زمينه  ايدشناساندن فو

آموزش مذهبي و قرآني به ، كاهش اضطراب مرگ
تقويت و  بيماران اجهت برخورد آموزنده ب ان،پرستار

 دعا، كردن باورهاي مذهبي كه شامل توسل به امامان،
نيت به باتوجه  كه اين موارد ابتدا توسط مغز، زيارت نماز،

اين انجام مي گيرد.   قصد نيرو بخشي و افزايش توانايي و
گردد و به  سيستم عصبي تجزيه و تحليل مي با اطالعات

ني و غدد دستور صادر مي شود كه در برابر سيستم ايم
سلولهاي دفاعي  .فشار رواني يا بيماري مقاومت نشان دهد

بدن از سيستم هاي مختلف شروع مي شود و هريك از 
آنها فعاليت خود را در اعضاي مختلف انجام مي دهند و 

 .نتيجه ميزان اضطراب كاهش مي يابد در

 نتيجه گيري: 
مرگ بيماران و ارتباط با توجه ميزان اضطراب 

معكوس آن با باورهاي مذهبي به نظر مي رسد، آموزش 
معنويت و مسائل مذهبي در بيماران قلبي مي تواند به 
آرامش و سالمت روان آنان كمك كند. همچنين با 

 توجه به ميزان تحصيالت بيماران و ارتباط آن با ميزان 
يم و پايين انس با قران، آموزش هاي روخواني قرآن كر

استفاده از شيوه هاي كاربردي و متناسب ضروري مي 
     باشد.

 تشكر و قدرداني:
بدين وسيله از تمامي بيماران بيمارستان بهشتي و 

وم پزشكي كاشان تقدير و اعضا هيئت علمي دانشگاه عل
 .تشكر مي گردد
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The relationship between Quran and religious believes with death 
anxiety in heart patients. 
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Background and aims: Anxiety is one of the most important issues and psychological 
consequences in heart patients that caused reduction in quality of life and increased health care 
costs. One of the major factors in death anxiety that effected attitudes, cognition and behavior of 
peoples is religion and religious believes. The object of this study was to correlate familiarity 
with Guran and religious believes with death anxiety in heart patients. 
Methods: This study was a cross-sectional descriptive - analytic research on 100 heart patients 
hospitalized in Beheshti hospital of Kashan University of Medical Silences (2012) that were 
selected in a way available. Data collected through questionnaires of personal - social, 
familiarity with the Quran, religious beliefs of Kendler and the scale of death anxiety Templer. 
The data were analyzed by descriptive and analytical statistics in 11.5 SPSS software. 
Results: The mean age of patients was 63.4±13.9, 65% woman and 79% got married. 79% of 
patients had familiarity with the Quran in low level and very low, 96% of patients with religious 
beliefs in high level and 27% of them with death anxiety in high level. Between religious beliefs 
and death anxiety in patients was observed a significant inverse relationship (p<0.05).The 
significant differences were found between familiarity with the Quran and age and sex as well 
(p<0.05). 
Conclusion: regarding to death anxiety level and its inverse relationship with religious beliefs is 
essential to teach spirituality issues, Quran reading instruction, the use of appropriate methods 
and applications in heart patients. 
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 قرآن ديدگاه از روان بهداشت
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 ايران.

  :هچكيد
 و اطرافيان با وي تطابق قدرت و خود از فرد شناخت نشانگر كه است روان سالمت سالمت، ابعاد از يكي زمينه و هدف:

 بصورت جامعه و ديگر انسانهاي با رابطه در بتواند كه انسان عاطفي بينش و شخصيت متعادل رشد از حاكي و محيط

 سالمت براي را برنامه كاملترين بشر، خالق سوي از شفا و رحمت است و قرآن اينكه به توجه با. كند زندگي هماهنگ

 .يافت دست خداوند نظر مورد تعالي و كمال به توان مي زندگي با آن مسير تطبيق و آيات در انديشيدن با و داشته نانسا

 . ان را از اين كتاب آسماني بجوييمراهكارهاي سالمت روتا بر آن شديم لذا 

با استفاده از منابع  و بروش كتابخانه اي و مشخصروان  سالمتدر اين مطالعه آيات قرآني در زمينه  :روش بررسي

  .سالمت روان پرداختيمحفظ  تأمينو راهكارهاي ارائه شده جهت موجود به تبيين اين آيات 

به راهكارهاي تامين بهداشت در تبيين مسير بهداشت روان، در قرآن  نتايج حاصل از مطالعه نشانگر اين است كه يافته ها:

 ده  است. شاهكارهاي اجتماعي اشاره ، راهكارهاي عاطفي و رروان، راهكارهاي رفتاري
 آنقر اراتمقر و نيناقواستفاده از آيات قرآن و تبيين آن در تامين و حفظ سالمت روان كمك كننده است.  نتيجه گيري:

 تمام ظهور و يافتن عينيت در انسان جمله از موجودي هر كمال است. هماهنگ روح و جسم سالمت و بيعتط نظم با

 وي تواناييهاي تمام و تفعلي به وي ي بالقوه استعدادهاي تمام كه است انساني نيز كامل انسان اوست و نوعي استعدادهاي

 . آورد مي فراهم بشر كمال و وسيله رستگاري آن تحقق راههاي تبيين با قرآن. است رسيده ظهور به

 
 .روان بهداشت سالمت، قرآن، :هاي كليدي واژه

 
 

 مقدمه:
 و رواني جسمي كامل رفاه به مفهوم سالمت

 است رواني بعد آن مهم ابعاد از يكي و است اجتماعي
 با وي تطابق قدرت و خود از فرد شناخت نشانگر كه

 رشد روان، مفهوم بهداشت ).1است( محيط و اطرافيان
 به گونه اي است  انسان عاطفي بينش و شخصيت متعادل

 رتبصو جامعه و ديگر انسانهاي با  رابطه در بتواند كه
 رواني نظر از سالم كند. اشخاص زندگي هماهنگ

 احساس بخود نسبت  :مي باشند عمده ويژگي 3داراي
 ديگران حقوق ،گذارند مي احترام بخود و داشته آرامش

  را خود زندگي نيازهاي مي توانند كنند. مي رعايت را

 
 

 برآورده صحيح گيري تصميم با و معقول بصورت
مانند بيماريهاي جسمي به  يزبيماريهاي رواني ن. سازند

وراثت  شوند. بيماريهاي عضوي، علل متعددي ايجاد مي
 در). 1(و آسيبهاي اجتماعي از جمله اين علل هستند

 پيش استرسهاي انواع وجود به توجه با و كنوني جامعه
 در انسان بيش از گذشته رواني سالمت انسان، روي

 از انيرو بيماريهاي حاضر حال در و بوده خطر معرض
. است برخوردار جامعه سطح در بااليي بيماريهاي بار

در كشور ما پس از سوانح و حوادث بيماريهاي رواني 
رتبه دوم بار بيماريها را بخود اختصاص داده 

و بخشي   بودهقابل پيشگيري  ).اختالالت رواني2است(

mailto:payravy@gmail.com
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بهبود محيط زيست اجتماعي و ارتقاء  با از اين پيشگيري
حاصل مي في و اجتماعي همه مردم رفاه جسمي عاط

). پيشگيري از اختالالت رواني  نيازمند به  1گردد(
پيچيدگي روح و روان انسان امري  .استشناخت انسان 

است كه علم به آن واقف است و بنابراين جهت تدوين 
دستورالعمل و راهكارهاي مناسب در مورد حفظ و 

اني نياز و پيشگيري از اختالالت روسالمت روان  تأمين
با اين پيچيدگي آشنايي داشته و  به منبعي است كه كامالً

. بهترين ء و سازنده اين پيچيدگي باشدمنشا در واقع سر
تواند مراجعه به آيات قرآني و  منبع در اين زمينه مي

 تدبر و تعقل در آن باشد كه كالم آفريننده انسان است.
 كه استه انسان براي الهي هديه بزرگترين  كريم قرآن
 .كند مي هدايت جاوداني، سعادت سوي به را ايشان
 مي خود سوي به را مردم كه ساز انسان كتاب فهم براي

 نزول ابتداي از بسياري مفسران و انديشمندان .خواند
 هر و گماشته همت قرآن آيات تفسير و شرح به تاكنون

 و فهميدن براي تالش به خويش فهم فراخور به يك
 به كلي نگاهي با اما. اند پرداخته قرآن مفاهيم فهماندن

 همه و يابيم مي خداوند را آيات همه قرآن، محور
 جهت در نيز هستي و انسان درمورد شده مطرح مباحث

همانگونه  است. انساني كمال و رشد سوي به انسان سوق
 "الَ رطْبٍ والَ يابِسٍ إِالَّ في كتَابٍ مبِينٍ" :فرمايد مي كه

 در كه اين مگر نيست خشكي و تر هيچ. )59/انعام(
 مباحث قرآني  بنابراين همه .است آمده روشنگر كتاب

  كمال تحصيل و  انسان الهي تربيت و تدبير جهت به
 موضوعي بندي دسته در .)3(است شده ريزي برنامه
 مرتبط روان و روح با كه دارند وجود تيموضوعا قرآن،
است.  اخالق و شناسي انسان  موارد اين جمله از .هستند
كه مي  انسان آفرينش  موضوعات شامل شناسي انسان

ثُم جعلْنَاه  ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ من سلَالَةٍ من طينٍ"فرمايد:  
. درمورد )15-12(مومنون/ "..نُطْفَةً في قَرَارٍ مكينٍ

 :قرآن مي يابيم انتساب روح به خدا چنين تعابيري را در
من  "،  )91(انبياء/"من روحنَا"، )29(حجر/"من روحي"

هوحكه ادباء اين نوع اضافه را اضافه  9(سجده/ "ر  (

از اين قبيل  عالم ما و ،مانند خداي ما تشريفي مي نامند.
 ابعاد روح، هاي ويژگي ،انسان كرامت .)3تعابير(

 سرنوشت و معاد الهي، هاي سنت انسان، وجود مختلف
اقْتَرَب للنَّاسِ حسابهم " نيز از اين دسته است. بشر نهايي

 آنان به مردم حساب ،)16/انبياء("وهم في غَفْلَةٍ معرِضُونَ
 !گردانند روى و غفلتند در كه حالى در شده، نزديك

 وخودسازي، خودشناسي مباحث شامل  اخالق
 ايمان نقش ،اهللا خليفه مقام و انسان كرامت ، انسان تزكيه

 سالمت به توجه بايكديگر، ها آن رابطه بيان و عمل و
 اخالقي رذايل پاكسازي و پيرايش طريق از فرد رواني

 انسان نوع صفات بيان به خودشناسي بحث در.  باشد مي
. نمايد مي معرفي مخلوقات اشرف را انسان پردازد و مي
"ملْنَاهمحو مي آدننَا بكَرَّم لَقَدم  وقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وي الْبف

 بني("منَ الطَّيبات وفَضَّلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممنْ خَلَقْنَا تَفْضيالً
 براي خاص فضيلتي و برتري  آيات اين با .)74/اسرائيل

 شده روايت )ع( صادق امام از نمايد. مي اشاره بشر نوع
 و است انسان روح ريبزرگوا با خون و نفس كرامت كه

 و النَّفْسِ كَرَامةُ إِنَّما و" است علم همان نيز پاك رزق
 . درباره)4( "الْعلْم هو الطَّيب الرِّزقُ و -بِالرُّوحِ الدمِ

 :پردازد عالم و علم ستايش به انسان ادراكات فضايل
"عينَ لَا يالَّذونَ ولَمعينَ يتَوِي الَّذسلْ يونَه9/زمر("لَم(، 
" لْمينَ أُوتُوا الْعالَّذو نكُمنُوا مينَ آمالَّذ رْفَعِ اللَّهي

اتجرآفرينش درمورد ديگر سوي از و )11/مجادله("د  
هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ حينٌ منَ الدهرِ ": فرمايد مي انسان

 "نَا الْإِنسانَ من نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍلَم يكُن شَيئًا مذْكُورا إِنَّا خَلَقْ
  ،)72/ احزاب( "إِنَّه كَانَ ظَلُوما جهولًا" و  .)3-1/دهر(
خُلقَ الْإِنسانُ منْ " ،)28(نساء/ "وخُلقَ اإلِنسانُ ضَعيفًا"

إِنَّ الْإِنسانَ خُلقَ هلُوعا إِذَا مسه الشَّرُّ " ،)35/انبياء( "عجلٍ
زُوعاجنُوعرُ مالْخَي هسإِذَا ملِّينَ ا وص19/معارج( "إِلَّا الْم-

إِنَّما " ،)6/علق( "أَن رآه استَغْنَى إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغَى" ،)22
أَو من كَانَ " ،)28/فاطر( "يخْشَى اللَّه منْ عباده الْعلَماء

لْنَا لَهعجو نَاهييتًا فَأَحيم  ثَلُهن مي النَّاسِ كَمف ي بِهشما ينُور
 . مفسران)122/انعام( "في الظُّلُمات لَيس بِخَارِجٍ منْها

 حيات، از مقصود و است جاهل مرده از مراد معتقدند
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 .دارد مي ارزاني آدمي به خداوند كه است علمي
"انَ عالْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنس لَّمنُ عمانَالرَّحيالْب هلَّم" 
وعلَّم " ،)5/علق("علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم") 4-1/رحمن(

 آيات از بسياري در و )34/بقره( "آدم األَسماء كُلَّها
 حكمت و كتاب تعليم را پيامبران وظيفه مهمترين قرآن

بنابراين با توجه به كامل و جامع بودن  .است دانسته
اين دسته آيات و  ، با تدبر بيشتر درهاي قرآندستورالعمل

توان به  آيات مشابه با موضوعيت روح و روان مي
سالمت روان  تأمينو راهكارهاي مناسب در زمينه حفظ 

اين  ما در اين مطالعه بر آن شديم تا دست يافت.
 از ديدگاه آيات قرآني بيان نماييم. راهكارها را

  :روش بررسي
 سالمتقرآني در زمينه  در اين مطالعه آيات

اي و با استفاده از منابع  و بروش كتابخانه مشخصروان 
و راهكارهاي ارائه به تبيين اين آيات و مرتبط  موجود

 حفظ سالمت روان پرداختيم . تأمينشده جهت 

 :يافته ها
در  نتايج حاصل از مطالعه نشانگر اين است كه

ده در ارائه ش تبيين مسير بهداشت روان، راهكارهاي
توان بصورت  سالمت روان را ميقرآن در زمينه 

، راهكارهاي رفتاري مت روان،سال تأمينراهكارهاي 
دسته بندي  عيراهكارهاي عاطفي و راهكارهاي اجتما

آياتي كه به مفاهيم زير اشاره دارند از جمله آيات . نمود
 .مسير بهداشت روان محسوب مي گردندتبيين كننده 

رابطه آن با توحيد، نقش  و وحدت شخصيت انساني
منوعيت ياس و نااميدي و نقش توكل، ارتباط ايمان، م

ويي ، قوانين بازدارنده مانند نفي ستيزه جبا قدرت معنوي
سفارش  ، محبت به پدر و مادر و صله رحم،و خودكشي

، توصيه به حمايت اقتصادي از ، توبهو بخشش به صبر
و اعتدال در اقشار آسيب پذير و يتيمان، ميانه روي 

زندگي، داشتن حسن ظن به مردم، توصيه به ازدواج، 
عاقبت  ،ش مسئوليت پذيري همگاني در جامعهنق

 ، پرهيز از خودپسندي و غرور، اجتناب از گمانانديشي
از ارتكاب رفتارهايي مانند سخريه، عيب هاي بيجا، نهي 

جويي، القاب زشت، گمان بد، تجسس، غيبت مي توان 
سي و پيروي از اين دستورات و فرامين أت اشاره كرد.

 و حفظ بهداشت روان است. تأمينمتضمن 

 بحث:
 دهند كه مهمترين يافته هاي علمي نشان مي

ثير قرار أبهداشت روان را تحت تكه  رواني فشار عوامل
 بدن حياتي تعادل خوردن هم بر :شامل مي دهند

 بيماري و زايمان استرس ناخوشي، خستگي،(نظير
 اجتماعي منزلت شغلي، موقعيت( سازماني نقش )،مزمن

 طالق،( خانوادگي بحرانهاي، )اي حرفه پيشرفت و
 صوتي، آلودگي( محيط، )فرزندان سوگ همسر، سوگ

 رواني فشارهاي :شامل سياست؛ )مهاجرت هوا، آلودگي
 رواني، جنگ ،)فشاركاري قدرت، عطش(سياستمداران

 و شتاب رپ افراد(تيپ :شامل ؛شخصيت ،پراكني شايعه
 و وسواس همچنين و بدبين شخصيت ،)شتاب كند

در جهت كاستن  .)5(مي باشد ترديد و دودلي، وسوسه
ايجاد فشارهاي رواني  از اين عوامل استرس زا و موثر بر

رواني در قرآن راهكارهايي  بهداشت مسير تبيين و در
ارائه شده است كه تامين و حفظ كننده سالمت روان 

دسته كلي  4توان به  ها را مياست. اين راهكار
 ،مين بهداشت رواني، راهكارهاي رفتاريأراهكارهاي ت

 .عي تقسيم نمودو راهكارهاي اجتما راهكارهاي عاطفي
 :كريم قرآن رواني بهداشت تأمين راهكارهاي -الف

 با آن ي رابطه و انسان شخصيت وحدت -1
 وحدت و توحيد به را انسان كريم، قرآن :قرآني توحيد

 در دوگانگي از سو، ديگر از و است خوانده فرا بودمع
 بهداشت و روان وحدت تا دارد مي باز )نفاق(شخصيت

 شخصيت در مسئله ترين اساسي .شود تأمين انسان رواني
كَانَ ". )6(است مذهبي تعهد و روان وحدت سالم،

 "ومنذرِينَالنَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النَّبِيينَ مبشِّرِينَ 
آدميان امتي واحد بودند (همگي فطرتي . )213(بقره/

توحيدي داشتند) پس خداوند پيامبران را مبعوث ساخت 
انذار دهنده اند. از اين آيه كريمه  كه بشارت دهنده و

استنباط مي شود كه نوع انسان صرفنظر از اختالف در 



 معزي دكتر معصومه ،پيروي درالنجف  قرآن ازديدگاه روان بهداشت
 

۱۲ 
 

 تشكيل مي دهد و ، يك جامعه رازبان رنگ و و نژاد
يكتا پرستي است زيرا  ن فطري آدمي توحيد ودي

لبي از تمايالت عاليه انساني وحدت ط حقيقت جويي و
 .)7(است

الَّذينَ آمنُواْ  " :رواني بهداشت در ايمان نقش -2
 "ولَم يلْبِسواْ إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم األَمنُ وهم مهتَدونَ

 به را خود ايمان و آورده يمانا كه كساني .)82/ انعام(
 راه ايشان و است ايمني آنان براي اند نيالوده شرك

 به مربوطه آيات ترين شاخص از آيه اين .يافتگانند
 جان بر شديد ترس كه هنگامي .است رواني آرامش

 ،كند مي احساس تنها را خود او و افكند مي پنجه انسان
 ايمان كند، ابلهمق احساس اين با تواند مي كه عاملي تنها

 هرگز كه اى زنده آن بر كن توكّل. خداست به
 او كه بس همين وآور  بجا را او حمد و تسبيح ميرد؛ نمى

 .)58/فرقان(است آگاه بندگانش گناهان از
 تاثير و قرآن در نااميدي و ياس ممنوعيت -3

 إِنَّه الَ ييأَس من روحِ اللّه إِالَّ" :افسردگي كاهش در اميد
 مأيوس خدا رحمت از .)87/ يوسف( "الْقَوم الْكَافرُونَ

 مأيوس خدا رحمت از كافران، گروه تنها كه نشويد
 نمي مشكالت بست بن را جهان مسلمانان، شوند.  مى

 و كنند مي تكيه خدا بر حاالت ترين سخت در و دانند
 مي زندگي آرامش با رو اين از .اميدوارند او رحمت به

تجلي كامل ارتباط  .تابند برمي بهتر را التمشك و كنند
گي قابل مشاهده ها ي زندنشيب با خدا در همه فراز و
 "سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرًا": است كه مي فرمايد

آساني فراهم  ،دشواري زودي پس از خدا به . )7طالق/(
 .)8(مي سازد

 به توكل :رواني بهداشت با توكل ي رابطه -4
 و تكيه سپس و تالش و كار مقدمات سازي آماده معني

 رها معناي به نه الهي است، بيكران قدرت بر اعتماد
 مي احساس كند، تكيه خدا بر كه كارها. كسي كردن

 كه دارد زنده هميشه و قدرتمند گاهي تكيه كه كند
 ترس، احساس خاطر همين به و اوست همراه همواره

 اين كم، دست ند ياك نمي تنهايي و ناراحتي اضطراب،

وتَوكَّلْ علَى الْحي " .كند مي روي او به كمتر حاالت
هدمبِح حبسو وتمي لَا يكن توكّل و  .)58/فرقان( "الَّذ 

 را او حمد و تسبيح ميرد؛ نمى هرگز كه اى زنده آن بر
 "وتَوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلًا" آور. بجا

 خداوند كه بس همين كن، توكّل خدا بر و) 3/احزاب(
ما يفْتَحِ اللَّه للنَّاسِ من " باشد.] انسان[ مدافع و حافظ

 هدعن بم لَ لَهرْسفَلَا م كسما يما ولَه كسمةٍ فَلَا ممحر
يمكزِيزُ الْحالْع وهبراى خدا كه را آنچه .)2فاطر/( "و 

 آن مانع تواند نمي هيچكس رحمت، در از ايدبگش مردم
 تواند نمي او جز كسى شود مانع كه را آنچه و باشد

 .است بينمصلحت  و توانا او و برساند
  :رواني بهداشت براي رفتاري راهكارهاي -ب

 خدا، ياد :شامل معنوي قدرت منبع با ارتباط -1
در  .اضطراب كاهش در ثيرأت و قرآن قرائت نماز، دعا،

نطق قرآن يكي از مصاديق كامل ياد خدا، نماز مي م
ولَذكْرُ اللَّه "به ذكر اكبر، تعبير شده است: كه  باشد
 .و ذكر خدا بزرگتر است )45/(عنكبوت "أَكْبرُ

رواني،  بهداشت تأمين براي بازدارنده قوانين -2
يا " .كشي خود ستيزه جويي و طلبي وجنگ  ممنوعيت
نَ آمنُواْ ادخُلُواْ في السلْمِ كَآفَّةً والَ تَتَّبِعواْ أَيها الَّذي

اي   .)208(بقره/ "خُطُوات الشَّيطَانِ إِنَّه لَكُم عدو مبِينٌ
هم به  با صفا درآييد و صلح و مومنان همگي در سلم و

گامهاي شيطان  با سالمت نفس زندگي كنيد. مسالمت و
 طان دشمن آشكار شما است.پيروي نكنيد، زيرا شي را

ما مفتخر به نام مسلم  دين مبين با نام اسالم مزين است و
حديث نبوي كسي را مسلمان معرفي مي كند كه مردم  و

 . )7(به سالمت باشند زبان او از دست و
 :رواني بهداشت ي كننده تأمين عاطفي راهكارهاي -ج

 " :رحم ي و صله مادر و پدر به محبت -1
 به ما .)15/احقاف( " ا الْإِنسانَ بِوالديه إِحسانًاووصينَ
به . كند نيكى مادرش و پدر به كه كرديم توصيه انسان

: مورد خويشاوندان توصيه مي فرمايدطور آشكار در 
 "ِنَّ اللّه يأْمرُ بِالْعدلِ واإلِحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُرْبىا"

بخشش  احسان و عدل وخداوند به رعايت  .)19(نحل/
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و اينگونه عدالت حقوقي به خويشاوندان فرمان مي دهد 
رعايت عدالت اجتماعي را به مسلمانان توصيه مي  و

در اشعار سعدي كه برگرفته از فرهنگ قرآني  .)7نمايد(
اني بلند دست يافت است مي توان به وضوح به اين مع

 دركه / كسي زين ميان گوي دولت ببردكه مي فرمايد: 
وي كه ملهم از قرآن است باب  بند آسايش خلق بود.

آن  اختصاص داده و دوم گلستان را به موضوع احسان 
معتقد است كه احسان  را يك فضيلت انساني مي داند و

                                  محبت در آخرت بهره وافري دارد. و

 سطح رفتن باال بخشش و و صبر به سفارش -2
 "ولَمن صبرَ وغَفَرَ إِنَّ ذَلك لَمنْ عزْمِ الْأُمورِ" :مقاومت

 اين كنند، عفو و شكيبايى كه كسانى اما  .)43/شوري(
 ارزش است.  پر كارهاى از

واستَغْفرُواْ ربكُم ثُم تُوبواْ إِلَيه إِنَّ ربي " :توبه -3
ودَد يمحزشآمر خود پروردگار از) 90/هود( "ر 

 و مهربان پروردگارم كهبازگرديد  او سوى به ؛بطلبيد
 است.] كار توبه بندگان[ دوستدار

 ي حوزه قرآن در رواني بهداشت تأمين راهكارهاي -د
 :تنظيم حوزه روابط انسان با جامعه اجتماع و
   :پذير آسيب اقشار از اقتصادي حمايت -1

م من نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّه يعلَمه وما وما أَنفَقْتُم من نَّفَقَةٍ أَو نَذَرتُ"
 انفاق كه را چيز هر .)270/بقره( "للظَّالمينَ منْ أَنصارٍ

 خدا راه در[ ايد كرده نذر] كه را اموالى[ يا كنيد، مى
 ياورى ستمگران و داند مى را آنها خداوند ،]كنيد انفاق

 نفاق وقرآن كريم از وسوسه هاي باز دارنده ا. ندارند
مي فرمايد:  و )9كمك به ديگران انسان را باز مي دارد(

الشَّيطَانُ يعدكُم الْفَقْرَ ويأْمرُكُم بِالْفَحشَاء واللّه يعدكُم "
يملع عاسو اللّهفَضْالً وو نْهرَةً مغْفشيطان  .)268( بقره/  "م

دي امر مي به ب تنگ دستي مي دهد و به شما وعده فقر و
بخشش از  نمايد درحالي كه خداوند وعده آمرزش و

 بخشنده دانا است .  خدا سوي خود را مي دهد و
وآتُواْ الْيتَامى أَموالَهم والَ ": يتيمان از حمايت -2

 كُمالوإِلَى أَم مالَهوالَ تَأْكُلُواْ أَمبِ ولُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيدتَتَب
ا كَبِيرًا إِنَّهوبهنگامى[ را يتيمان اموال .)2/نساء( "كَانَ ح 

] خود[ بد اموال و! بدهيد آنها به] رسيدند رشد حد به كه
 را آنان اموال و! نكنيد عوض] آنها[ خوب اموال با را،

] نمودن تبديل يا كردن مخلوط با[ خودتان اموال همراه
  ! است بزرگى گناه اين زيرا نخوريد،

مسائل  اعتدال در زندگي و روي و ميانه -3
والَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقك والَ " :اقتصادي

(بني  "تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما محسورا
 ) 29اسرائيل/

 و رواني بيماران از رواني و اقتصادي حمايت -4
وند وسيله اموال خود را كه خدا :ذهني ماندگان عقب

قوام زندگي شما قرار داده به دست سفيهان نسپاريد و از 
آن به آنان روزي دهيد و لباس بر آنان بپوشانيد و با آنها 

 .)5/ءسخن شايسته بگوييد(نسا
وأَن "  :نتيجه نه است وظيفه به مورأم انسان -5

 "ىوأَنَّ سعيه سوف يرَ لَّيس للْإِنسانِ إِلَّا ما سعى
 و سعى جز اى بهره انسان براى اينكه و .)40-39/نجم(

 .شود مى ديده بزودى او تالش اينكه و نيست او كوشش
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا " :مردم به ظن حسن -6

الظَّنِّ إِثْم ضعنَ الظَّنِّ إِنَّ بيرًا موا كَثبتَناج" 
 بسيارى از! ايد آورده ايمان كه كسانى اى .)12/حجرات(

 .است گناه گمانها از بعضى كه چرا بپرهيزيد، گمانها از
 و فرد رواني بهداشت ساز زمينه( زدواجا -7

ومنْ آياته أَنْ خَلَقَ لَكُم منْ أَنفُسكُم أَزواجا " :)جامعه
كي ذَلةً إِنَّ فمحرةً ودونَكُم ميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيلِّتَس 

 اينكه او هاى نشانه از  .)21/روم( "لَآيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرُونَ
 كنار در تا آفريد شما براى خودتان جنس از همسرانى

 .داد قرار رحمت و مودت ميانتان در و يابيد آرامش آنان
كنند.  مى تفكّر كه گروهى براى است هايى نشانه اين در

تشكيل خانواده  ترين واحد اجتماعي با ازدواج وكوچك
 . قرآن اهميت ويژه اي براي خانواده وشكل مي گيرد

روابط خانوادگي به عنوان نخستين جامعه ي كوچك 
كوچك  قدر اين واحد انساني قائل است، زيرا هر

تر باشد از استحكام بيشتري برخوردار خواهد منسجم 
پايه شايستگي را  اولين مالك براي انتخاب همسر بر .بود
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 "والَ تَنكحواْ الْمشْرِكَات": مي فرمايد داند وايمان مي 
با زنان مشرك ازدواج نكنيد تا ايمان . )221(بقره/

به راستي كنيز با ايمان بهتر از زن مشرك است  بياورند.
به مردان  و را به شگفت آورد شما هرچند (زيبايي) او

مشرك زن ندهيد تا ايمان بياورند كه برده ي با ايمان 
، هرچند شما را به شگفت آزاد مشرك است ز مردا بهتر

 درآورد.  در اين آيه بيان شده است كه همسر را بنا بر
زيرا انتخاب  عقيده ي ديني برگزينيد شايستگي ايمان و

تربيت نسل آينده  پرورش و ساختن اجتماع و همسر در
بنابراين قرآن با طرح انتخاب  .)6(نقش بسزايي دارد

ي خود زمينه را براي ايجادآرامش بيان مالكها همسر و
يت نسلي ترب جامعه و تبعات مثبت اين انتخاب بر فردي و

 .)10(دين باور فراهم مي آورد
 پذيري وليتئمس با اجتماع سازي سالم -8

نتُم خَيرَ أُمةٍ أُخْرِجت للنَّاسِ كُ"  :)معروف به امر( همگان
نَ عوتَنْهو رُوفعرُونَ بِالْمتَأْم لَوو نُونَ بِاللّهتُؤْمنكَرِ ونِ الْم

 مأَكْثَرُهنُونَ وؤْمالْم منْهم مرًا لَّهتَابِ لَكَانَ خَيلُ الْكنَ أَهآم
الْفَاسقُونَ كُنتُم خَيرَ أُمةٍ أُخْرِجت للنَّاسِ تَأْمرُونَ 

ونَ بِاللّه ولَو آمنَ بِالْمعرُوف وتَنْهونَ عنِ الْمنكَرِ وتُؤْمنُ
 مأَكْثَرُهنُونَ وؤْمالْم منْهم مرًا لَّهتَابِ لَكَانَ خَيلُ الْكأَه

 كه بوديد امتى بهترين شما. )110/عمران لآ( "الْفَاسقُونَ
 معروف به امر] اينكه چه[ اند؛ شده آفريده انسانها سود به
 اهل اگر و اريدد ايمان خدا به و كنيد مى منكر از نهى و

 آورند، ايمان] درخشانى آيين و برنامه چنين به[ كتاب،
 با آنها از كمى عده] تنها ولى[ است. بهتر آنها براى

 اطاعت از خارج و[ فاسقند، آنها بيشتر و ايمانند
سازي جامعه را از لم . قرآن بسيار زيبا سا]پروردگار

ها الَّذينَ آمنُوا يا أَي" مي فرمايد: خانواده آغاز مي نمايد و
اي كساني كه  .)6(تحريم/ "قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَارا

تان را از آتش (انحراف) خانواده  ايمان آورديد خود و
ني تربيت دي كيد برأسفارشات قرآن ت رد . وحفظ كنيد

نماييم كه مي فرمايد: را با اين آيه به وضوح درك مي 
"بِالص لَكرْ أَهأْماوهلَيطَبِرْ عاصخانواده  .)132(طه/ "لَاةِ و
خود برآن شكيبا  كسان خود را به نماز فرمان ده و و

خانواده  انسان مي خواهد از خود و پس قرآن از .باش
 . رسيدن به جامعه سالم شروع نمايندبراي 

وابتَغِ فيما آتَاك اللَّه الدار " :عاقبت انديشي -8
رَةَ واالْآخنْينَ الدم كيبنَص به . )77قصص/( "لَا تَنس

داده است سراي آخرت را  وسيله آنچه خداوند به تو
  .طلب كن و بهره خود را از دنيا هم فراموش مدار

  مسلمانان توجه مورد ديرباز از رواني بهداشت
 آيات در توان مي را آن هاي سرچشمه كه است بوده

 و قرآن شفابخشي .دكاوي بيت اهل احاديث و قرآن
 تأمين روحي فشارهاي با مقابله براي كه راهكارهايي

 از بسياري توجه مورد كرده، بيان انسان رواني بهداشت
 و پايداري راستاي در و است قرارگرفته پژوهشگران

  :دهد مي انسان به تذكراتي اجتماعي روابط استحكام
 "تَخْرِقَ األَرض والَ تَمشِ في األَرضِ مرَحا إِنَّك لَن"
 توانى نمى تو! مرو راه تكبر با زمين، روى و .)37/اسراء(

 !رسد نمى ها كوه به هرگز قامتت طول و بشكافى را زمين
ولَا تُصعرْ خَدك " :فرمايد مي حكيم لقمان زبان از

 للنَّاسِ ولَا تَمشِ في الْأَرضِ مرَحا إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ
واقْصد في مشْيِك واغْضُض من ....مخْتَالٍ فَخُورٍ

كتومردم از اعتنايى بى با!] پسرم[ .)19-18/لقمان( "ص 
 خداوند كه مرو راه زمين بر مغرورانه و مگردان، روى
 به را مومنان. ندارد دوست را مغرورى متكبر هيچ

 است فرموده امر ها گمان اقسام از شديد اجتناب
"وااجبالظَّنِّ  تَن ضعنَ الظَّنِّ إِنَّ بيرًا مكَثإِثْم" 
 از! ايد آورده ايمان كه كسانى اى . )12/حجرات(

 گناه گمانها از بعضى كه چرا بپرهيزيد، گمانها از بسيارى
ت اجتماعي افراد در مجموع قرآن براي حفظ امني. است

ي مانند از ارتكاب رفتارهاي، مومنان را در جامعه اسالمي
، تجسس، القاب زشت، گمان بد، سخريه، عيب جويي
كر است كه عالوه بر آيات الزم بذغيبت نهي مي كند. 

 به واضح بطور نيز زيادي آيات در ، قرآنذكر شده
 افراد متقابل حقوق و پردازد مي اجتماعي روابط ترسيم
سالمت  تأمينكه ضمانتي در جهت حفظ و  را جامعه

 اجتماعي قوانين و ها . برنامهنمايد مي بيان ،روان است
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 و سياسي حقوقي، اجتماعي،  مباحث شامل قرآن
 مدني، احكام فرعي هاي بخش به و است اقتصادي

 جزايي، احكام احكام قضايي، احكام ،اقتصادي احكام
كه به  )2(گردد مي منقسم المللي بين احكام و سياسي

از شرح اين موضوعات مي  دليل رعايت اختصار
 م.گذري

 : گيري نتيجه

 و سالمت و خالصه لكما يسو به بشر يتهدا
 است محكاا و دعتقاا و قخالا قالب در را روح ورشپر
 تعالي مسير از را ننساا كه است چيزي آن بيماري و

 و م طبيعتنظ با آنقر اراتمقر و نيناقو. زداردبا روح
 نمي كه معنا ينا به .است هماهنگ روح و جسم سالمت

 در ننساا سالمت با كه يافت اي سألهم آنقر در انتو
 عينيت در انسان جمله از موجودي هر كمال .باشد دتضا

 رو اين از. اوست نوعي استعدادهاي تمام ظهور و يافتن
 استعدادهاي تمام كه است انساني نيز كامل انسان
 به وي تواناييهاي تمام و رسيده فعليت به وي ي بالقوه
 آن تحقق راههاي تبيين با قرآن و است رسيده ظهور

بنابراين . آورد مي فراهمرا  بشر كمال و رستگاري
مين و حفظ أاستفاده از آيات قرآن و تبيين آن در ت

 سالمت روان كمك كننده است. 

 تشكر و قدرداني:
طرح وسيله از تمام كساني كه در اين بدين 

 .گرددقدرداني مي  تشكر و، نمودندهمكاري 
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 رانينسخ

آواي قرآن كريم بر عاليم حياتي و فشار اكسيژن خون  تأثيربررسي 

 شرياني در بيماران بيهوش بستري در بخش آي سي يو
 

 3، آرش قادري2، راضيه ميرزاييان*1مينا شيرواني
 ي شهركرد،، دانشگاه علوم پزشكبيمارستان وليعصر (عج) بروجن 2شهركرد، ايران؛دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،  -پرستاريگروه 1

 .شهركرد، ايران ،محال و بختيارياداره آموزش و پرورش استان چهار 3شهركرد، ايران؛
 

 :چكيده
 مي بيماريها درمان طبيعتاً و گيرد مي بر در را انسان حيات ابعاد كل كه است مسلمانان آسماني كتاب قرآن زمينه و هدف:

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير پخش آواي قرآن كريم به عنوان . دباش قرآن قدسي آيات آثار بيشمار ابعاد از بعدي تواند

 باشد.نوعي آرام بخش، بر عاليم حياتي و فشار اكسيژن شرياني بيماران بيهوش بستري در بخش آي سي يو مي

بيمار بيهوش بستري در  20پس آزمون است كه بر روي -ي و پيش آزمونتجرباين پژوهش از نوع شبه  :بررسي روش

آي سي يو كه از نظر سطح هوشياري و علت كما تقريبا همگن شده بودند، صورت گرفت. آزمودني ها به طور  بخش

تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. براي آزمودني هاي گروه مورد، سوره يس با ترتيل منشاوي روزانه به مدت 

ي و فشار اكسيژن شرياني هر دو گروه پيش و پس از شد. عاليم حياتدقيقه از طريق هدفون ام پي تري پخش مي 15

 و آزمون تي زوج تجزيه و تحليل گرديد. SPSSشد. نتايج از طريق نرم افزار آزمايش ثبت مي

سال و اكثر نمونه ها مرد با سطح تحصيالت ديپلم بودند. علت بستري شدن اكثر  35ميانگين سني آزمودني ها  يافته ها:

) و دياستول =04/0Pميانگين فشار خون سيستول (  . نتايج اين مطالعه نشان داد كه بعد از مداخله،آنها تروما به سر بود

)05/0P=) تعداد نبض در دقيقه ،(001/0P=) 04/0) و فشار اكسيژن شريانيP= در بيماران گروه مورد، نسبت به قبل از ،(

تنفس در دقيقه و درجه حرارت از نظر آماري معنادار  مداخله داراي تفاوت معني دار است ولي اين تفاوت در مورد تعداد

  نبود.

پس مي  .دگردپخش نواي قرآن كريم باعث ايجاد تعادل در فشار خون و فشار اكسيژن شرياني بيماران مي نتيجه گيري:

  د.توان از آواي قرآن به عنوان يك شيوه درماني در ايجاد تعادل در عاليم حياتي بيماران بيهوش استفاده كر
 

  .آواي قرآن، بيماران بيهوش، عاليم حياتي، فشار اكسيژن شرياني، بخش آي سي يو واژه هاي كليدي:
 
 

 :همدمق
قرآن كتاب آسماني مسلمانان است كه كل ابعاد 

گيرد و طبيعتاً درمان بيماري ها حيات انسان را در بر مي
شمار آثار آيات قدسي قرآن عدي از ابعاد بيبتواند  مي

اين  تأثيرباشد و وظيفه پزشكان مسلمان است كه  حكيم
 . حكيمان مسلمان از آيات الهي )1( بعد را آشكار نمايند

 
 

 اند و در متون كردهن استفاده ميبراي درمان بيمارا
آيات ات درماني تأثيرمذهبي و اعتقادي مسلمانان نيز بر 

 . )2-3( تأكيد شده است قرآن
آسماني  يكي از جنبه هاي اعجازگر كتاب

قرآن، تبيين حقايقي است كه در زمان نزول آن براي 
پيشرفت هاي علمي در قرون  اهل علم مكشوف نبوده و

mailto:shirvani@skums.ac.ir
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قرآن . ، بر درستي آن صحه گذارده استبعدتر  و اعصار
دانش كريم آيات فراواني در زمينه بهداشت و درمان و 

و ممكن است در آينده مواردي كشف دارد  پزشكي
. در اينجا به )4(به آن دست نيافته ايمشود كه ما هنوز 

اشاره شده مسائل پزشكي  بارهدربرخي آيات قرآن 
 است: 

دار  توجه به خوردن ميوه و مواد غذايي پروتئين
زايمان  )، تسهيل درد22) و (طور/20-21(واقعه/
)، شدت احساس درد توسط پوست 25(مريم/
ي پوست موضعي بسياري از بيماريهاي )، درمان56(نساء/

)، اندوه و رابطه ي آن با كوري 42در سرما (ص/
عدم تحرك  )، اشاره به زخمهاي ناشي از84(يوسف/
) 76رواني رنگ سبز (رحمن/ تأثير)، 18(كهف/
و پاكيزگي قسمتهايي  )، وضو31) و (كهف/21(انسان/

)، پرهيز 6از بدن كه با ميكروبها در تماس است (مائده/
شتي بودن تماس )، غير بهدا31پرخوري (اعراف/ از

بيماري  )، اشاره به222(بقره/ جنسي در حالت قاعدگي
)، خاصيت شفا بخشي عسل 70فراموشي در پيري (نحل/

 ).   5) (69توسط زنبور ماده (نحل/ و ساختن آن
توان ميبا متمركز شدن روي آيات قرآن 

 و دريافت كه اين آيات داراي نظام عددي دقيقي است
ان آن را برنامه و يا شامل چيزي است كه مي تو

اطالعات نامگذاري كرد كه اين اطالعات قادر به 
برقراري ارتباط با سلول ها است. امواجي كه باعث 
نوسان و لرزش سلول ها به صورت طبيعي، فعال و مثبت 

 . مي شود و نيروي مثبت سلول ها را افزايش مي دهد
قرآن عبارت است از امواج صوتي كه داراي 

موج مشخص است، و اين امواج رشته  فركانس و طول
 تأثيرهاي نوساني توليد مي كنند كه بر سلول هاي مغزي 

مي گذارد و باعث برگرداندن توازن و هماهنگي آن ها 
مي شود كه اين نيز سبب افزايش چشم گير نيروي 

 ).5،3-7( دفاعي آن در مقابل بيماري ها مي گردد

رد هاي غير دارويي براي كاهش د يكي از روش
تواند به  رود. موسيقي مي موسيقي درماني به شمار مي

هاي فيزيولوژيكي  عنوان يك محرك براي ايجاد پاسخ
 ). 8،6-10( و رواني در شنونده عمل نمايد

اي نشان داده كه موسيقي درماني  نتايج مطالعه
خطر بر روي مشكالت بيماران از  يك مداخله مؤثر و بي

ي، كاهش احساس پذير جمله كاهش استرس، تحريك
يكي  .)10(باشد تنهايي، بهبود خلق و تعديل هيجانات مي

ترين  ترين و طبيعي ترين، جذاب از زيباترين، دلنشين
ها، موسيقي روح افزاي تالوت قرآن كريم  موسيقي

  .باشد مي
اي است كه حقيقت  قرآن، دواي دردها و نسخه

 رسيدن به اعماقش جز وباشد  آن، اقيانوسي بيكران مي
آنچنان شفا و  .براي ائمه هدي عليهم السالم ميسر نيست

آرامشي در نهاد اين تحفه آسماني نهفته است كه 
و ما آنچه : «ه اش خود درباره آن چنين مي گويدآفرينند

» از قرآن فرستاديم، شفاء و رحمت براي اهل ايمان است
ام درمان تم«اميرالمومنين(ع) مي فرمايند:  .)82(االسراء 

چنين پيامبر (ص) هم» در قرآن وجود دارد. دردها
فرمودند: هر كس درمانش را از قرآن كريم نگيرد 

دهد. امام باقر عليه السالم نيز  خداوند او را شفا نمي
فرمايند: في القرآن شفاء من كل داء (درمان هر  مي

  .)3( دردي در قران كريم وجود دارد)
ت امراض، نتيجه عدم هارموني در وجود فرد اس

تواند با  و قرآن با قدرت معجزه آساي خود مي
برگرداندن هارموني و نظم در بدن و روح، سالمتي را 

  .)6( براي فرد مورد نظر به ارمغان آورد
شگرف اين نعمت الهي در درمان دردها تا  تأثير

جايي است كه برخي از كشورها و مجامع دنيا براي 
به دعا و هاي روحي و جسمي بيماران  درمان بيماري

اند. بگونه اي كه هم اينك به لحاظ  قرآن روي آورده
علمي نيز ثابت شده است كه شنيدن صوت قرآن كريم، 

 . )11(هاي رواني را در انسان كاهش دهد تواند تنش مي
بخش شنيدن قرآن كريم در افراد  مآرا تأثير
اين مشكالت  %97تنش به حدي است كه  عصبي و پر
كه اين نتايج مثبت در حالي به  آن رتيابد. جالب كاهش مي
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دست آمده است كه بسياري از اين افراد حتي با زبان 
با اين شدند  عربي آشنا نبوده و متوجه مفهوم آيات نمي

رسند و اين به  با شنيدن آيات قرآن به آرامش مي حال،
 هاستآن بر سيستم عصبي آنقرفيزيولوژيكي  تأثيرعلت 

ه سيستم اعصاب انسان به ثابت شده ك). زيرا 15-12،7(
هاي صوتي با فراز و فرودهاي منظم، پاسخ مثبت  محرك

 ). 7،6( دهد مي
در حال و قرآن درماني يك فرآيند فعال است 

ويژه   اي در كشورهاي مختلف جهان و به رشد فزاينده
در قرآن درماني همواره بر ). 6(هاي اخير است  در سال

اً قرآن در درمان اين امر تاكيد گرديده است كه اساس
يي آهاي مختلف پزشكي كار اشخاص مبتال به وضعيت

به عنوان » و معنويات دعا«در اين راستا بسياري دارد. 
روش درماني در ساير كشورها نيز مطرح شده است؛ به 

در  آنهاطوري كه در مطالعات مختلف، اثر درماني 
ها مطالعه شده است. اين مطالعات در بهبود بيماري

رتريت روماتوئيد،  عروقي، مبتال به آ-ان قلبيبيمار
 ).16،15،11،9،8( انجام شده است حوادث عروقي مغز

جايي كه حس شنوايي قويترين حس از از آن
حواس پنجگانه بوده و آخرين حسي است كه در 

آواي  تأثيرافتد بر آن شديم تا بيماران بيهوش از كار مي
ن شرياني در قرآن بر عاليم حياتي و فشار اكسيژن خو

 را مورد بررسي قرار دهيم.   بيماران بيهوش آي سي يو

  بررسي:روش 
اي از نوع شبه  اين مطالعه يك مطالعه مداخله

 20پس آزمون است كه بر روي  -ي و پيش آزمونتجرب
بيمار بيهوش بستري در بخش هاي آي سي يو دو 
بيمارستان شيراز كه از نظر سطح هوشياري و علت كما 

همگن شده بودند، صورت گرفت. مشخصات  تقريباً
واحدهاي مورد پژوهش از اطالعات پرونده ها و 

 مصاحبه با همراهان آنها جمع آوري و ثبت گرديد. 

آزمودني ها به طور تصادفي به دو گروه مورد و 
هفته  4شاهد تقسيم شدند و براي گروه مورد، به مدت 

دقيقه از  15سوره يس با ترتيل منشاوي، روزانه به مدت 
شد. عاليم حياتي هر طريق هدفون ام پي تري پخش مي

دو گروه شامل فشار خون سيستول و دياستول، تعداد 
تنفس و نبض در دقيقه، درجه حرارت و فشار اكسيژن 

شد. شرياني، قبل و بعد از پخش نواي قرآن ثبت مي
و آزمون آماري تي زوج   SPSSنتايج از طريق نرم افزار 

 حت آناليز قرار گرفت.و كاي دو ت

  :يافته ها
نتايج حاكي از آن بود كه ميانگين سني 

سال و بيشترين درصد نمونه ها مرد با  38آزمودني ها 
سطح تحصيالت ديپلم بودند. علت بستري شدن اكثر 

 آنها تروما به سر بود.
آزمون آماري تي زوج تفاوت معني داري را 

فشارخون  بين مقايسه ميانگين عاليم حياتي شامل
دياستول، درجه حرارت، نبض، تنفس و فشار  ،سيستول

ر دو گروه مورد و شاهد قبل از انجام د اكسيژن شرياني
مداخله نشان نداد ولي بعد از مداخله آزمون تي زوج 
تفاوت معني داري را بين مقايسه ميانگين فشارخون 

)، نبض =05/0p)، دياستول (=04/0pسيستول (
)001/0p=04/0كسيژن شرياني () و فشار اp= در دو (

گروه مورد و شاهد بعد از انجام مداخله نشان داد 
 ).1(جدول شماره 

همچنين در بررسي ارتباط بين برخي مشخصات 
فردي اجتماعي با تعديل در عاليم حياتي، نتايج نشان 

)، سطح تحصيالت =001/0pدادند بين جنس (
)003/0p=) 000/0) و نمازخوان بودنp=اي ) واحده

مورد پژوهش با عاليم حياتي ارتباط معنادار آماري 
وجود داشت كه اين ارتباط درباره ساير مشخصات 

 دموگرافيك معنادار نبود.
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 مورد مطالعهدر دو گروه  آناز بعد و  مقايسه ميانگين عاليم حياتي قبل از شنيدن آيات قرآن :1 شماره جدول
  قبل از مداخله            عاليم حياتي

 
P-value 

 

  بعد از مداخله             
P-value 

 
 گروه شاهد    گروه مورد گروه شاهد گروه مورد

       
6/0 4/120±1/2 5/125±3/2 ستوليفشار خون س  4/2±4/115 1/2±4/121                        04/0  

4/0 4/86±2/3 5/85±2/2 استوليخون د فشار  2/2±8/70 6/1±8/88  05/0  

23/0 2/37±3/1 3/37±5/1 حرارت رجهد  8/1±6/36 5/2±4/37  23/0  

11/0 1/86±1/3 9/88±6/3 قهينبض در دق تعداد  2/3±7/69 7/3±6/89  001/0  

86/0 7/16±7/3 3/16±4/3 قهيتنفس در دق تعداد  8/1±7/14 1/2±7/17  86/0  

34/0 9/95±8/2 5/94±8/1 يانيشر ژنياكس فشار  7/1±9/97 3/1±6/94  04/0  

 انحراف معيار مي باشند. ±داده ها به صورت ميانگين 
 

 بحث:
 تأثيرهاي زيادي در زمينه تحقيقات و پژوهش

هاي جسمي اعجاب انگيز آيات قرآني در درمان بيماري
ها انجام گرفته است. و روحي و تعديل سالمتي انسان

نتايج پژوهش حاضر نيز نشان داد كه گوش دادن به 
در تثبيت عاليم حياتي و افزايش نواي آسماني قرآن 

-فشار اكسيژن شرياني بيماران بيهوش در بخش مراقبت

 هاي ويژه موثر است. 
موسيقي و  تأثير) نيز با مقايسه 1390ميرباقر (

نواي قرآن بر ميزان اضطراب و عاليم حياتي بيماران قبل 
از عمل جراحي شكم دريافت كه هم موسيقي و هم 

ر خون، تعداد نبض و تنفس و نواي قرآن بر كاهش فشا
مثبت دارد و در  تأثيرنيز كاهش سطح اضطراب بيماران 

) كه با نتايج 17اين ميان آواي قرآن موثرتر است (
موسيقي بر  تأثيرتحقيق حاضر هم خواني دارد. در زمينه 

باشد چنانچه عاليم حياتي نتايج متفاوتي در دسترس مي
Nilsson )2008عاليم حياتي را  ) بيان كرد كه موسيقي

) در تحقيق 2001( Wallace). ولي 8كند (تثبيت مي
خود به تغييري در فشار خون و نبض و تنفس دست 

 تواند به دليل تفاوت در ها مي) كه اين تفاوت9نيافت (

 
ي انتخاب بيماران و تنوع در شرايط محيطي و نحوه

 هاي تحقيق حاضر بيانگر اين بود كهفرهنگي باشد. يافته
شنيدن نواي قرآن بر كاهش فشارخون، تعداد نبض و 

دارد. با  تأثيرافزايش فشار اكسيژن شرياني بيماران 
آواي قرآن كريم بر  تأثيروجوديكه تحقيقات در زمينه 

) با 1383باشد ولي مجيدي (عاليم حياتي محدود مي
آواي قرآن كريم بر كاهش سطح اضطراب  تأثيربررسي 

ايلدر  ) و4نژيوگرافي عروق كرونر (آ قبل و بعد از انجام
تعيين اثر صوت قرآن بر سطح  اب) نيز 1377( آبادي

نشان دادند ، )18( اضطراب قبل از عمل جراحي قلب
افرادي كه به تالوت قرآن گوش داده بودند ميزان 
اضطراب كمتر و عاليم حياتي طبيعي تري نسبت به 

خواني كه با نتايج تحقيق فعلي هم گروه شاهد داشتند.
  دارد.

در اصفهان ) 1377بخت ( نيك تحقيقي نتيجه
آواي قرآن كريم بر كاهش سطح  تأثير با عنوان

اضطراب قبل و بعد از انجام اقدامات تشخيصي و درماني 
بعد از ميزان اضطراب بيمار نشان داد كه  80بر روي 

كاهش يافته، اما اين كاهش انجام مداخله در گروه مورد 
در گروه آزمون،  در گروه شاهد مشاهده نشد و نيز
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ميزان فشار خون سيستول و تنفس تعديل يافته، ولي 
تعداد نبض و ميزان فشار خون دياستول در مقايسه با 

تفاوت  ).19( گروه شاهد، تغيير معنا داري نداشته است
د ناشي از تواندر نتايج اين مطالعه با تحقيق حاضر مي

پروسه اختالف در سطح هوشياري بيماران و انجام 
) 1377(مير مواليي  ) و1375باشد. ايوان بقا ( تهاجمي
آواي دلنشين ت خود به ترتيب نشان دادند مطالعانيز در 

درد  ،قرآن كريم بر روي كاهش درد بعد از جراحي
امام  .)21،20شود (مي زايمانسزارين و درد ناشي از 

فرمايند: في القرآن شفاء من كل داء  ه السالم ميباقر علي
تفكر  .)3( (درمان هر دردي در قران كريم وجود دارد)

طب اسالمي و روي آوردن به نقش معنويات در سالمت 
در كشورهاي خارجي نيز رو به پيشرفت است. بر اساس 
مطالعات انجام شده توسط محققين دانشگاه هاروارد در 

تنها ريشه در عقيده فرد بلكه ريشه معنويت نه  2006سال 
در تجربه فرد نيز دارد اگر شخصي فقط اعتقاد داشته 
ولي تجربه نكرده باشد بسياري از فوايد جسمي و رواني 

  ).12معنويت را از دست خواهد داد (
ي  هاي ويژه كه در واحد مراقبت ايدر مطالعه

آمريكا صورت گرفت، پس از به كار بردن معنويت به 
ان طب مكمل توسط گروهي از پرستاران كه در اين عنو

زمينه آموزش ويژه ديده بودند، مرگ و مير بعد از عمل 
 ).10( % كاهش يافت5% به 9جراحي قلب باز از 

هاي با توجه به تمايل بيشتر به استفاده از روش
درماني غير دارويي جهت تسكين درد و مشكالت 

در كشور ما ) و اهميت واالي قرآن كريم 22جسمي (
شود تحقيقات بيشتري در رابطه با دستيابي به پيشنهاد مي

ات شگفت انگيز نواي قرآن كريم به عنوان يك تأثير
دروني  تأثيردرمان مكمل آسان و بدون هزينه و داراي 

ها و مشكالت موجود در جامعه انجام بر انواع بيماري
، توجه شود تا بتوان با انتشار نتايج اين تحقيقات در جهان

هرچه بيشتر دنيا را به اثرات آسماني قرآن كريم در 
 ها جلب نماييم.درمان بيماري

 :گيري نتيجه
خداوند متعال هرآنچه انسان نياز داشته در قرآن 
بيان كرده، برخي روشن و صريح است كه مردم مي 
فهمند، برخي اشاره اي است كه خواص آن را درك 

علم طب به آيات قرآن  مي كنند بنابراين اگر دانشمندان
وارد شوند و آن را بررسي كنند و اشارات را بگيرند مي 
توانند مسائل نويني را كشف كنند كه جامعه به آن نياز 

 . دارد و به توليد علم بپردازند
عنوان يك موسيقي عرفاني  آواي قرآن كريم به

از بعد اعجاز بياني بر حاالت روحي و رواني انسان 
توان از  لذا با توجه به نتايج اين مقاله مي گذار است.تأثير

عنوان يك روش درماني غير  آواي قرآن كريم به
 عاليم حياتي بيماران تيبدارويي سودمند براي تث

كه پزشكان با اثربخشي قرآن  در صورتي استفاده نمود.
در روند بهبودي بيماران خود آشنا شوند، تحولي در 

د شد. به طور كلي، كيفيت زندگي بيماران ايجاد خواه
در صورت فراهم شدن زمينه مساعد جهت انجام 

ها و بررسي كارايي اين تر اين نوع پژوهشگسترده
ها در توان از كاربرد اين شيوههاي درماني، ميروش

  هاي طب مكمل سود جست.قلمرو درمان
 تشكر و قدرداني: 

بدينوسيله نويسندگان مراتب سپاس و قدرداني 
مامي اعضاي دست اندر كار به ويژه خود را از ت

دانشجويان پرستاري شيراز و تمامي پرستاران و بيماران 
 دارند.محترم ابراز مي
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The Effect of Holy Quran Sound on Vital Sign and Spo2 in 
Unconscious Patients Hospitalized in the ICU 

 
Shirvani M(MSc)*1, Mirzaeian R(MSc)2, Ghaderi A(MA) 3 

1Nursing Dept., Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran; Shahrekord 
University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran; 3 Education and Training office, 

Chaharmahal & Bakhtiari Province, Shahrekord, I.R. Iran. 
 
Background and aims: The Quran is the Muslim holy book that encompasses all aspects of 
human life and therefore treatment of disease could be one of aspect from infinite dimensions of 
verses of holy Quran. The aim of this study was to investigate the influence of the Holy Quran 
recitation player as a sedative, on vital signs and arterial oxygen pressure in unconscious 
patients admitted to the ICU. 
Methods: This study used a quasi-experimental pre-test - post-test and was performed on 20 
unconscious patients admitted to the ICU. The level of consciousness and coma were carried out 
identically. The subjects were divided randomly into two groups. For the case group, Sura Yasin 
with Menshavy Trtyl was played for 15 minutes daily through headphones. Vital signs and 
arterial oxygen pressure before and after the experiment was recorded. The results were 
analyzed by SPSS software with paired t-test. 
Results: Results indicate that the average age of the participants was 35 years and the majority 
of subjects were male with a high school education. Most admissions were due to head trauma. 
The results showed that after the intervention, the mean systolic blood pressure (P=0.04) and 
diastolic (P= 0.05), pulse rate (P=0.001) and arterial oxygen pressure (P=0.04) in the treatment 
group, compared with before the intervention were significantly different, but the difference 
about the number of breaths per minute, and temperature was not statistically significant. 
Conclusion: It can be used from listening to Quran sound as a complementary treatment for 
unconscious patients that can stable vital sing and physiological responses.    
       
Keywords: Holy Quran sound, Unconscious patients, Vital signs, Arterial oxygen pressure. 
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 :چكيده
جانب پروردگار عالم است كه راه رستگاري دنيوي و  قرآن، كتاب دنيا و آخرت و هدايت كننده انسان از :زمينه و هدف

 استفاده ازاخروي را نشان مي دهد. زندگي طيبه در پرتو عمل به دستورات و رهنمودهاي قرآن شكل مي گيرد. پس با 

 معنوي دست يافت. با توجه به اهميت تغذيه در سالمتي، در اين مي توان به كمال مادي و قرآننهفته  دانش هاي گنجينه

 مطالعه به بررسي آيات قرآن و احاديث، در رابطه با تغذيه سالم پرداخته شده است.

مطالعه توصيفي كتابخانه اي، با استفاده از كتاب قرآن، كتب و ساير نشريات ، فيش برداري و جمع بندي  روش بررسي:

 صورت گرفته است.

يگر تأثير مي گذارند و سالمتي بعد جسمي و روحي انسان داراي دو بعد جسمي و روحي مي باشد كه بر همديافته ها: 

در هم تنيده شده اند. تغذيه سالم در تكامل روح و جسم انسان مؤثر مي باشد، از اين رو در اسالم مسأله تغذيه مناسب، 

 مورد توجه واقع شده و دستورات ارزشمندي در قرآن و احاديث، پيرامون اين موضوع آمده است.

ا، استفاده صحيح از نعمت هاي خداوند و پرهيز از اسراف و پرخوري نقش مهمي در سالمت جسمي و نتيجه گيري: نوع غذ

 روحي انسان دارند كه در قرآن و احاديث نگاه ويژه اي با آنها صورت گرفته است.  

 
 .قرآن، احاديث، تغذيه سالم واژه هاي كليدي:

 
 

 :مقدمه
ترين مخلوق حضرت انسان زيباترين و كامل

تعالي است كه در نهايت، تماميت كمال خويش را  باري
در لقاي حضرتش جستجو مي كند و تمام مراتب و 

 ). 1عوالم را به قصد وصول به آن بارگاه طي مي نمايد (
در منطق اسالم، اگر چه روح و بدن دو موجود 
مستقل هستند ولي چنان با هم پيوستگي دارند كه 

ر است. سالمت و بيماري هر يك در ديگري مؤث
بهداشت اسالم، حافظ سالمت روح و بدن و هر دو مي 
باشد. هر چيزي كه در قرآن بيان شده است، براي 

جهانيان هدايت و رحمت است. گنج هاي دانش در 
قرآن نهفته است. استواران در علم، كساني هستند كه 
خداوند آنها را به حقايق و اسرار قرآن آشنا فرموده 

ي خير و سعادت اند. تكاليف است و آنها رهبران كو
آسماني جز براي كساني كه عقلشان سالم است بيان 
نشده است و چون عقل سالم در بدن سالم يافت مي 
شود، پس قرآن دستوراتي را نيز براي سالمتي جسم بيان 

 ). 2داشته است (
تغذيه مهمترين عامل سالمتي مي باشد كه تأثير 

 انسان دارد؛  به سزايي در روند تكامل روح و جسم

mailto:p_yarmohamadi@yahoo.com
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بنابراين نوع و كيفيت تغذيه بسيار مورد توجه اسالم 
بوده و احكام و دستورات ارزشمندي در قرآن به آن 

). لذا در اين مطالعه، برخي از 3موضوع پرداخته است (
 آيات و روايات نقل شده پيرامون تغذيه بيان شده است.

 سي:رروش بر
 نادي تاين مطالعه يك بررسي توصيفي و اس

مي باشد كه با استفاده از منابعي از جمله قرآن، كتاب ها 
و ساير انتشارات مرتبط صورت گرفته است. مطالب ابتدا 
فيش برداري و سپس جمع بندي و در نهايت به صورت 

 موضوعي ارائه گرديد.

 :يافته ها 
هدف خردمندان، هدف از خوردن غذا: 

ي ديدار (رحمت) خداوند سبحان مي باشد و هيچ راه
جز علم و عمل براي رسيدن به اين هدف وجود ندارد؛ 
از طرف ديگر، مراقبت بر علم و عمل جز با تندرستي 
ممكن نيست، تندرستي نيز با خوردن غذا و خوراك به 
مقدار نياز در شبانه روز ميسر نمي شود. از اين رو بعضي 

غذا خوردن نيز از امور ديني « نيكان صالح مي فرمايند:
اين اساس خداوند متعال در سوره مومنون،  و بر» است
 »كُلُوا منَ الطَّيبات واعملُوا صالحا«مي فرمايد:  51آيه 

يعني خوردني هاي پاكيزه بخوريد و كارهاي شايسته به 
جا آوريد و نيز در آيه ديگر مي فرمايد: اي پيامبران از 

 . )1غذاهاي پاكيزه بخوريد و كارهاي نيك انجام دهيد (

در حدود اشاره قرآن به مصرف ميوه ها: 
ميوه و گياه در قرآن مورد توجه قرار گرفته است.  18

مطالعات انجام شده نشان داده است كه اين مواد از نظر 
تيره مي باشند. اين ميوه ها  15فيتوشيميايي متعلق به 

شامل: زيتون، خرما و انجير انگور، انار، ترنجبين، سدر، 
، زنجبيل، خردل، سير، پياز، خيار، گزشاهي، مسواك

در مورد تعدادي از ميوه ). 4كدو و ريحان مي باشند (
هاي اشاره شده، به ذكر برخي از آيات، پرداخته شده 

 است.
در قرآن آياتي  زيتون، خرما و انگور:

 پيرامون مصرف اين ميوه ها آمده است :

سپس به وسيله آن باغ : «19سوره مومنون، آيه 
درختان نخل و انگور براي شما ايجاد كرديم؛ هايي از 

باغ هايي كه در آن ميوه هاي بسيار است؛ و از آن مي 
 » .خوريد

و (نيز) درختي را كه از : «20سوره مومنون، آيه 
طور سينا مي رويد [= درخت زيتون] و از آن روغن و 

 ».(نان خورش) براي خورندگان فراهم مي گردد
ويانديم در آن ر: «29-32 ، آياتسوره عبس

(زمين) دانه را * و انگور و علوفه را * و زيتون و خرما 
درخت را * و ميوه و چراگاه را * تا  و باغ هاي پر * را

 ».از آن بهره مند شويد
خداوند) با آن (آب : «(11سوره نحل، آيه 

ز همه باران)، براي شما زراعت و زيتون نخل و انگور و ا
در اين، نشانه ي روشني  اًي ميوه ها مي روياند؛ مسلم

 ).5» (براي انديشمندان است
قرآن مجيد از ميان همه ي ميوه ها، تنها روي سه 
ميوه ي زيتون، خرما و انگور تكيه كرده است كه 
احتماالَ دليل آن ارزش غذايي بيشتر اين سه ميوه نسبت 

 به ساير ميوه هاست.
روغن زيتون براي توليد  خواص زيتون:

ش بسياري دارد، كالري حرارتي آن سوخت بدن ارز
بسيار باالست و به همين دليل نيروبخش است. همچنين 
روغن زيتون، دوست صميمي كبد است و براي برطرف 
كردن عوارض كليه ها و سنگ هاي صفراوي و قولنج 
كليوي و رفع يبوست بسيار مؤثر مي باشد. در قرآن به 

. امام )6مي گويند (» شجره ي مباركه«درخت زيتون، 
در ميان وصيت هاي آدم (ع) به «حسن (ع) مي فرمايند: 

فرزندش اين بود كه زيتون بخور؛ زيرا آن درخت پر 
 ).7» (خير و بركتي است

خرما ميوه اي سرشار از كلسيم خواص خرما: 
ها مي باشد و كه عامل اصلي استحكام استخواناست 

همچنين داراي فسفر مي باشد كه از عناصر اصلي 
دهنده ي مغز و مانع ضعف اعصاب و خستگي و  تشكيل

افزايش دهنده قوه بينايي مي باشد و نيز داراي پتاسيم 
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است كه علت حقيقي زخم معده را نبودن آن مي دانند 
و وجود آن براي ماهيچه ها و بافت هاي بدن بسيار با 
ارزش است. بر اساس مطالعات صورت گرفته گزارش 

رما كمتر به سرطان مبتال داده اند كه مصرف كنندگان خ
نند. قند مي شوند و علت آن را وجود منيزيم مي دا

ترين قندهاست كه حتي موجود در خرما، از سالم 
مبتاليان به بيماري قند نيز مي توانند از آن استفاده كنند. 

خانه اي كه در آن خرما «پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند: 
خرما داراي  ) همچنين5» (نيست، اهل آن گرسنه اند.

مي باشد  Bو  Aگوگرد و مقدار زيادي آهن و ويتامين 
)8.( 

به گفته محققان انگور يك  خواص انگور:
داروخانه طبيعي است. خواص آن بسيار نزديك به شير 
مادر است و به همين دليل يك غذاي كامل به حساب 
مي آيد. انگور به اندازه دو برابر گوشت در بدن حرارت 

و به عالوه ضد سم نيز مي باشد. براي  ايجاد مي كند
تصفيه خون، دفع رماتيسم، نقرس و زيادي اوره خون، 
اثر درماني مسلمي دارد. انگور، معده و روده را اليروبي 
مي كند، نشاط آفرين و برطرف كننده اندوه است، 
اعصاب را تقويت مي كند و ويتامين هاي گوناگون 

مي بخشد. اين ميوه،  موجود در آن به انسان نيرو و توان
عالوه بر ارزش غذايي بسيار زياد، قدرت ميكروب 
كشي بسياري دارد و حتي عامل مؤثري براي مبارزه با 

بهترين «بيماري سرطان مي باشد. پيامبر (ص) مي فرمايد: 
). همچنين بيان شده است 6» (ميوه ي شما، انگور است

اراي كه آنتوسيانين هاي موجود در پوست انگور سياه د
 ).9خاصيت ضد قارچي مي باشد (

خداوند متعال در سوره تين به انجير و  انجير:
زيتون قسم ياد مي كند. اگر كسي در طول عمر خود 
اين گونه نعمت هاي خدادادي را به طور مستمر استفاده 
نمايد خود را از خطر بسياري از بيماري ها، بيمه و 

 ). 10سالمتي خود را تضمين مي نمايد (
انجير گياه ارزشمندي است كه واص انجير: خ

و مواد  Cو  A ،Bبه مقدار فراواني داراي ويتامين هاي 

، منگنز، آهك و گوگرد مي باشد معدني مانند آهن، برم
و كمي ارسنيك دارد و مواد چربي و مواد قندي زيادي 

كه يك ميوه سهل الهضم و اشتها آور مي  دارد
 ). 11باشد(

: گوشت و ماهي مصرفقرآن به اشاره 
خوردن ميوه را بر گوشت  22يه  خداوند در سوره طور آ

و بر بهشتيان از هر نوع ميوه و « :مقدم داشته است
 سوره نحلو سپس در » گوشت كه مايل باشند بيفزاييم

و  )دام ها را براي شما آفريد(خداوند «مي فرمايد:  5آيه 
مي  14و نيز در همان سوره در آيه » از آنها مي خوريد.

دريا را مسخر شما ساخت تا  كهست كسي ا او« فرمايد: 
). همچنين در 5» (از آن گوشتي تر و تازه بخوريد...

مورد مصرف ماهي، حديثي از امام كاظم (ع) آمده 
است كه ماهي را تنها گوشتي بيان مي كند كه اگر به 
جاي نان مصرف شود وظيفه ي نان را در بدن انجام مي 

 ). 2دهد (

بيرون مي آيد «ره قرآن به مصرف عسل: اشا
نوشيدني كه رنگ هاي  ،از شكم هاي آنها (زنبور عسل)

» گوناگون دارد و در آن شفايي است براي مردمان ... 
 ).5) (69-(سوره نحل

عسل داراي خواص بسياري خواص عسل: 
است كه براي سالمتي، پيشگيري و درمان بسياري از 

ات اسالمي نيز بر خواص بيماري ها مفيد است. در رواي
درماني عسل تاكيد شده است. در روايات متعدد از 

هيچ بيماري با چيزي «امامان چنين نقل شده است كه 
مانند شربت عسل، بيماري اش را درمان نكرده 

 ).6»(است
شفاء بخشي در مطالعه خود بر روي  تقوي زاد

ميانگين نسبت فروكتور به گلوكز در پي بردند كه  ،عسل
زياد  ،است. بنابراين ميزان فروكتوز عسل 97/0ل عس

% 89است و تقريباً با ميزان گلوكز عسل برابري مي كند. 
گياهاني كه گرده شان در عسل وجود داشته، دارويي 

فروكتوز براي جذب شدن در هر  ،در حقيقت .بوده اند
بايد ابتدا به گلوكز تبديل شود. به اين  ،سلول غير كبدي



 پرستو يارمحمدي ساماني و پريسا يارمحمدي ساماني       سالم هيقرآن و تغذ

۲۷ 
 

 طوالني تر  ،نهايت جذبدر تجزيه و ترتيب فرآيند 
را  يانرژبدن به مي شود و در مدت زمان بيشتري نياز 

مين مي كند. تجمع زياد گلوكز در خون اتفاق نمي أت
افتد و بدن فرصت كافي براي جذب مستمر آن را 
خواهد داشت و براي افراد كهنسال، مصرف عسل به 

حديثي از  ،جاي قند به مراتب بهتر است. در اين زمينه
كه مردم را به خوردن  نقل شده استپيامبر اكرم (ص) 

عسل توصيه مي كند و در ضمن آن را شيرين ترين طعام 
مطالعات سال،  1400بعد از گذشت  مي نمايد.معرفي 

شيرين تر بودن فروكتوز نسبت به  اخير نشان دهنده
كه سهم مهمي از قندهاي عسل را  مي باشدگلوكز 

نيز كه حاكي از علم لدني  (ص) امبرداراست و گفته پي
 داردفارش به مصرف غذاي سالم را دربرايشان است، س

عسل براي بيماران، «امام كاظم(ع) نيز مي فرمايد:  .)12(
 ) 2» (شفاي عاجل و قاطع است.

اكثر ميكروب ها يا باكتري ها بيش از  معموالً
چهار روز، نمي توانند در عسل زنده بمانند و همين سبب 

يمني در برابر بيماري ها بعد از مصرف عسل مي شود. ا
نكته جالب توجه اين كه در صورت استفاده صحيح از 
عسل، بدن انسان براي جذب قند موجود در آن، به 
انسولين نياز ندارد و اين از شگفتي هاي عسل مي 

 ) .10باشد(
در مورد  اشاره قرآن به مصرف شير:

و در «آمده است:  66خوردن شير در سوره نحل، آيه 
وجود چهارپايان، براي شما ( درس هاي) عبرتي است: 
از درون شكم آنها، از ميان غذاهاي هضم شده و خون، 

و نيز قرآن در » شير خالص و گوارا به شما مي نوشانيم.
در دام ها براي شما «مي فرمايد:  21، آيهمؤمنونسوره 

 .)5( »عبرتي است كه به شما از شير آنها مي نوشانيم
حضرت علي (ع) نيز، شير گاو را هم به عنوان دوا و 
شفاء براي بيماري ها و هم به عنوان غذاي كامل معرفي 

 ). 2كرده است (
اشاره به برخي از دستورات قرآن جهت 

 تغذيه سالم 

ساختن شراب؛ سوء استفاده از نعمات 
و از «مي فرمايند:  67خدا در سوره نحل ، آيه  الهي:

ختان نخل و انگور، مسكرات ( ناپاك) و ميوه هاي در
روزي خوب و پاكيزه مي گيريد؛ در اين، نشانه ي 

 .)5» (روشني است براي جمعيتي كه انديشه مي كنند
قرآن به وضوح در اين آيه هرگز اجازه شراب  

سازي از خرما و انگور را نداده است؛ بلكه با توجه به 
كيزه قرار اينكه مسكرات را در مقابل روزي خوب و پا

داده، اشاره كوتاهي به حرام بودن شراب و نامطلوب 
بودن آن كرده است. بنابراين نيازي نيست كه بگوييم 
اين آيه قبل از نزول تحريم شراب نازل شده است؛ بلكه 
به عكس، اشاره به حرام بودن آن مي كند و شايد اولين 
اخطار در زمينه حرام بودن شراب باشد. گويي قرآن مي 

اهد ضمن برشمردن نعمت هاي الهي، به سوء استفاده خو
 ). 6از آن نيز اشاره كند (

حالل و حرام خدا؛ مطابق با مصلحت 
در رابطه با مصرف غذا، قرآن به پاكيزه و حالل انسان: 

بودن آن در چندين آيه اشاره مي نمايد كه به ذكر 
 برخي از آنها مي پردازيم:

پس، از «د: مي فرماي 114، آيه در سوره نحل 
آنچه خدا روزي تان كرده است، حالل و پاكيزه 

: مده است سوره بقره آ 172 يه همچنين در آ، »بخوريد
يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ كُلُواْ من طَيبات ما رزقْنَاكُم واشْكُرُواْ «

اي اهل ايمان روزي يعني » للّه إِن كُنتُم إِياه تَعبدونَ
خوريد و ايم ب اي كه ما نصيب شما كرده  ل و پاكيزه حال

مي  88، آيه در سوره مائده، ريد شكر خدا را به جاي آ
از آنچه خدا روزي شما قرار داده است، حالل «فرمايد: 

، آيه ي سوره بقرهخداوند متعال در » و پاكيزه بخوريد.
خداوند، تنها (گوشت) مردار، «نيز مي فرمايد:  173

خوك و آن چه را نام غير خدا به هنگام  خون، گوشت
در همان .». ذبح بر آن گفته شود، حرام كرده است

اي مردم، از آنچه در زمين «مي فرمايد:  16، آيه سوره
سوره طه چنين  81آيه ، » است، حالل و پاكيزه بخوريد

كُلُوا من طَيبات ما رزقْنَاكُم ولَا تَطْغَوا فيه « :مي فرمايد
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يعني » يحلَّ علَيكُم غَضَبِي ومن يحللْ علَيه غَضَبِي فَقَد هوىفَ
ان كرديم بخوريد و در آن ت از غذاهاي پاكيزه كه روزي

طغيان نكنيد و از حد و اندازه تجاوز ننماييد (حالل آن را به 
 ...« :سوره كهف چنين مي فرمايد 19آيه  حرام مبدل نكنيد).

حدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينَةِ فَلْينظُرْ أَيها أَزكَى فَابعثُوا أَ
نْهقٍ مكُم بِرِزأْتا فَلْياميعني با اين پول هايتان كه داريد، » ...طَع

يكي را از ميان خود به شهر بفرستيد تا دقت كند و خوب 
 بنگرد كه غذاي كداميك از فروشندگان پاكيزه تر است و از

 ).5( آن غذاي پاكيزه براي شما بياورد
حرام به معناي ممنوع و در مقابل آن حالل به معني 
آزادي در عمل است و حالل و حرام بودن كاري يا غذا 
مربوط به مصلحت انسان است و خداوند از آن سودي نمي 

سوره بقره، خداوند مي فرمايد:  ،168برد؛ همانطور كه در آيه 
اي يعني  ...»اس كُلُواْ مما في األَرضِ حالَالً طَيباً يا أَيها النَّ «

مردم از آنچه خدا در روي زمين از حالل ها و پاكيزه ها 
كه از اين آيه اين نكته فهميده مي شود كه  آفريده، بخوريد

حالل بودن چيزي همراه با طيب و پاكيزه بودن آن است و 
ع انسان سازگاري طيب به معناي آن چيزي است كه با طب

). از امام صادق (ع) روايت شده است كه 13داشته باشد (
هيچ كس گوشت مردار نمي خورد مگر اينكه بدنش «

ضعيف و رنجور شود، نيروي او را مي كاهد و نسلش را قطع 
اين » مي كند و خورنده ي مردار نمي ميرد مگر ناگهاني.

نمي تواند مفاسد شايد به اين علت باشد كه دستگاه گوارش 
، مردار، كانوني از از مردار، خون سالم و زنده بسازد. به عالوه

هاست. از اين رو، اسالم عالوه بر اين كه انواع ميكروب 
خوردن گوشت مردار را حرام كرده، آن را نجس هم 

 ). 6دانسته است تا مسلمانان كامالً از آن دوري كنند (

ر ن كريم د قرآ اجتناب از اسراف و پرخوري:
وكُلُواْ واشْرَبواْ والَ تُسرِفُواْ إِنَّه الَ يحب  «:فرمايد اين زمينه مي 

هاي خدا بخوريد و بياشاميد و   هم از نعمت و »الْمسرِفينَ
 ،اسراف مكنيد كه خداوند مسرفين را دوست ندارد (اعراف

 ).5) (31يه  آ
اسراف به معناي از حد گذراندن در هر كاري 

چه در مورد خرج كردن بيشتر به كار مي رود.  است؛ اگر

ترين دستورهاي بهداشتي ن جمله كوتاه از آيه، يكي از مهماي
است. بر اساس مطالعات صورت گرفته به اين نتيجه رسيده 
اند كه سرچشمه ي بسياري از بيماري ها پرخوري است. نقل 
شده است كه هارون الرشيد، طبيبي مسيحي داشت كه 

طب معروف بود. روزي اين طبيب به يكي از  مهارت او در
دانشمندان اسالمي گفت: من در كتاب آسماني شما چيزي 
از طب نمي يابم؛ در حالي كه دانش مفيد بر دو گونه است: 
علم دين و علم بدن. او در پاسخش گفت: خداوند همه ي 
دستورات طبي را در نصف آيه اي از كتاب خويش آورده 

پيامبر ما نيز طب را در اين ». وا و ال تسرفوو كلوا واشرب«است: 
معده، خانه ي همه ي « دستور خويش خالصه كرده كه 

بيماري هاست و امساك، سرآمد همه ي داروها و آنچه 
بدنت را به آن عادت داده اي (از عادات صحيح و مناسب)، 

طبيب مسيحي هنگامي كه اين سخن را ». از او دريغ مدار
پيامبرتان براي جالينوس (طبيب شنيد، گفت: قرآن و 

، ص 6) ( نمونه، ج 6» (معروف) طبي باقي نگذارده است
امام صادق عليه السالم فرمودند: آنچه باعث از بين ). 153

  .)14(باشد، اسراف استمي رفتن مال و زيان رساندن به بدن 
از جمله ي اسراف «مي فرمايد: پيامبر اكرم (ص) 
ن است كه هر آن چه خواستي كاري ها و زياده روي ها اي

هيچ انساني ظرفي بدتر از شكم را انباشته نساخته « ، »بخوري.
انسان، هيچ ظرفي بدتر از شكم خود را آكنده نمي «و » است.

سازد. بر فرزند آدم همان خوراكي كه او را سرپا نگاه مي 
 )15» (دارد الزم است و بس.

 نتيجه گيري :
ساختار جسمي پيچيده پس انسان، اين گوهر يگانه با 

كه هنوز اطباء بزرگ دنيا و دانشمندان از شگفتي آن انگشت 
به دندان مي گزند، با پيروي از دستورات كتاب آسماني و 
همچنين انبياء و اولياء الهي، مي تواند راه سالمت جسم را 

 يافته تا بتواند روح سالمي نيز داشته باشد.

 تشكر و قدرداني: 
طرح م كساني كه در اين وسيله از تمابدين 

 .گرددقدرداني مي  ، تشكر ونمودندهمكاري 





 پرستو يارمحمدي ساماني و پريسا يارمحمدي ساماني       سالم هيقرآن و تغذ
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Quran and Healthy nutrition 
 

Yarmohammadi-Samani P (MA)*1, Yarmohammadi-Samani P (MSc)2 

1Education and training office, Shahrekord, I.R. Iran; 2Shahrekord University of Medical 
Sciences, Shahrekord, I.R. Iran. 

 
Background and aims: The Quran is a book of the world and Hereafter and human guidance 
from the Lord of the universe. It shows the prosperity of the world and hereafter. Glorified life 
is shaped by doing commands and guidelines of the Quran. Therefore, the physical and spiritual 
perfection can be achieved by using the hidden treasures of knowledge in the Quran. Due to the 
importance of nutrition in health, the Quran verses and hadiths about healthy nutrition were 
assessed in this study. 
Methods: This descriptive study was performed using the Quran, books and other publications 
in the library study, index card and summarizing. 
Results: Human being has both physical and psychological aspects, which can affect each other 
and physical and mental health are intertwined together. Healthy nutrition is affecting the 
evolution of human; mind and body. 
Hence, the nutrition problem is considered in Islam, and value commands were stated in the 
Quran and hadith in this field. 
Conclusion: Type of food, proper use of God's blessings, and avoid wasting and over servicing 
on human physical and mental health are important. Quran and hadith have a special attention in 
this regard.  
 
 
Keywords: Quran, Hadith, Healthy nutrition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corresponding author: 

0BEducation and training office, Saman, Shahrekord, I.R. Iran; Tel: 0098-09103121134,  
E-mail: p_yarmohamadi@yahoo.com 



 1391ن و سالمت/ اسفند آقراستاني ويژه نامه سومين همايش 
 

۳۱ 
 

 پوستر

 راهكارهاي سالمت جنسي نوجوانان از ديدگاه اسالم
 

 *2، ابوالقاسم شريفي1محمد اميري
 .دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران2؛، اراك، ايرانكارشناس ارشد علوم قرآن و حديث1

 

 چكيده:
جتمـاعي و نـه فقـط    برخورداري كامل از آسـايش جسـمي، روانـي و ا   «سازمان بهداشت جهاني سالمت را  زمينه و هدف:

كند كه بر آن مبنا سالمتي يك مسئله چند بعدي است تا آنجا كه امروزه عالوه بر بعد  معرفي مي» نداشتن بيماري و نقص عضو

 مهـم  بسـيار  هـاي  دوره از يكيو بلوغ  نوجوانيجا كه از آن گيرند. معنوي را هم درنظر مي ه يجسمي، رواني و اجتماعي، جنب

هـا و   ها، چـالش  اگر نياز .فيزيولوژيكي، فيزيكي و روانى عميقى در فرد همراه است مهم تغييرات باو  شود مي محسوب زندگي

اثرات منفي قابل توجهي بر جسم، روح و روان فرد و در نتيجه آثـار   ،ها، به درستي شناخته نشوند رفت از آن راهكارهاي برون

محتواييِ تعاليم اسالم جهت ارائـه راهكارهـايي    -بررسي تحليلي مخرب اجتماعي به جا خواهند گذاشت. هدف از اين مطالعه

 باشد. در راستاي دستيابي به سالمت و بهداشت جنسي نوجوانان مي

هاي اينترنتي با استفاده  هاي داده با جستجوي مقاالت متعدد در پايگاهمروري اطالعات الزم براي اين پژوهش  روش بررسي:

نوجوانان، بهداشت روان و نيز بـا مراجعـه بـه منـابع اسـالمي و آيـات و روايـات وارده          يبهداشت جنس كليدي هاي از واژه

 آوري شده است.  جمع

 سـاختار  در جوانـان  و نوجوانان تعداد افزايشو متعددي چون   پيچيده عوامل ثيرأت تحت كشورهاساير  همانند ايران ها: يافته

 معرض در راو جوانان  جواناننو كهقرار گرفته  جهاني هاي رسانه به يدسترس ازدواج، سن افزايش بلوغ، سن كاهش جمعيتي،

م در جهـت حفـظ   . در اين بين اعتصام به راهكارهـاي اسـال  دهد مي قرار باروري و جنسي پرخطر رفتارهاي از ناشي خطرات

آن  و نوجوانان بر كودكان چون تقوا، عفاف و حجاب و نيز اصولي كه براي اعتالي بهداشت جنسي درعفت عمومي جامعه هم

چون تعليم معرفت و بينش صحيح پيرامون آفرينش و جايگاه انسان در آن، تحكيم رابطـه معنـوي بـا خداونـد،      .شود تأكيد مي

تواند نوجوانـان را در   كنترل همه جانبه افكار، عواطف، اعضا و جوارح و در نهايت كنترل و هدايت صحيحِ غريزه جنسي، مي

 س ياري دهد. گذر از اين مرحله حسا

سـازي آن در جامعـه و بـه ويـژه در      بر مبناي تعاليم اسالمي و پياده مناسب يهاريز هبرنامبا طراحي استراتژي و  گيري: نتيجه

 توان سطح بهداشت جنسي در جامعه را ارتقا داد. مدارس مي

 
 .سالمت جنسي، بهداشت روان، نوجوانان، اسالم  بهداشت جنسي، واژه هاي كليدي:

  
 
 
 
 
 
 
 

 :ghasem_sharifi2007@yahoo.com E-mail،09138889789تلفن:  -دانشگاه علوم پزشكي -بلوار كاشاني -: شهركردنويسنده مسئول* 
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 ن كريم بر اضطرابرآق ملكوتي آواي شنيدن بررسي تاثير
 

 زهرا خرمي، عباسعلي عسگري، دكتر ناصر خسروي، دكتر علي ضامن صالحي فرد، حميرا فروزنده، *زهرا پرمر

 ، ايران.شهركرد ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -معاونت بهداشتي
 

 چكيده:
 شـود.  تهديد يا خطر در افراد ايجاد مي است كه در اثر وجود احساس نگرانياضطراب، نوعي تشويش و  زمينه و هدف:

آواي قران كريم بر  شنيدنثير تا هدف از انجام اين بررسي، ارزيابيتواند سبب كاهش عملكرد مطلوب شود. مي  اضطراب

 افرادي كه مي خواستند در مسابقات ورزشي دانشجويي شركت نمايند. رد اضطراب

كه بودندافرادي  از نفر 70مورد مطالعه  نمونهتجربي (تصادفي همگروهي) است.  اين پژوهش از نوع نيمه روش بررسي:

دا اضطراب تمام واحدهاي مورد پژوهش در گروه شـاهد و  ابت مي خواستند در مسابقات ورزشي دانشجويي شركت نمايند.

تعيين شد. سپس حدود يك ساعت قبل از برگزاري براي گروه آزمون كه در يك سالن جمـع   آزمونآزمون در روز قبل از 

ـ ، مجدداً پرسمسابقات دقيقه مانده به شروع 15دقيقه آواي قرآن پخش شد و نهايتاً  15مدت شده بودند، به راب نامه اضـط ش

 داده ها به كمك آزمون هاي آماري تجزيه و تحليل شدند. آوري شد.جمع و پس تكميلسبين افراد توزيع و 

امـا پـس از   نداشت. داري تفاوت معني ن و شاهد در قبل از اجراي مداخلههاي آزموميانگين نمره اضطراب گروه ها: يافته

 ).P =02/0معني داري داشت (هش ميانگين نمره اضطراب شركت كننده گان كااجراي مداخله 

تـر،  م، در دسـترس و از همـه مه  با كارايي باال اثربخش ،مناسبدادن به آيات قرآن، روشي  خواندن و گوش: گيري نتيجه

 .از آزمون بود در شركت كنندگان پيشغيردارويي براي كاهش اضطراب 

 

 زشي.آواي قرآن كريم، اضطراب، دانشجويان، مسابقات ور: واژه هاي كليدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  E-mail: zahra.parmar@gmail.com ، 0381-2224591تلفن:   -معاونت بهداشتي – دانشگاه علوم پزشكي -: شهركردنويسنده مسئول* 
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 پوستر

 سقط جنين از منظر قرآن
 

  حبوبه صالحيانم مهسا صالحيان دهكردي، ، سعيده صالح رياحي،*نسترن رضوي

 ايران شهركرد، گاه علوم پزشكي شهركرد،دانش
 

 چكيده:
زنـدگي اسـت و    ها به سوي بهترين شيوه از آنجا كه معتقديم كه قرآن كريم، كتاب هدايت و راهنمايي انسان زمينه و هدف:

ين نيز بايد فصل الخطاب تلقـي  است، بدون شك در مواجهه با مساله سقط جن ها پاسخ مثبت داده به همه نيازهاي معرفتي انسان

 را مساله سقط جنين از ديـدگاه قـرآن   لذا بر آن شديم تا شده و موضع آن در مبحث سقط جنين مورد توجه خاص قرار گيرد.

 دهيم.  مورد مطالعه و نقد و بررسي قرار

 ي انجام شد.گر گوگل و كتب مختلف قرآنسايت جستجواين مطالعه با رجوع به آيات قران كريم،  روش بررسي:

انـد،   نسـل برآمـده   ساختن محدودكساني كه به وسيله سقط جنين، در مقام  بيانگر اين است كه بررسي هاي مربوطه يافته ها:

صورتي كـه   اند. سقط جنين پس از ولوج روح در او، در حكم قتل نفس محرمه است و چنين كاري فقط در مرتكب گناه شده

كه جنين به عنوان ميهمـان، جـان ميزبـان را نشـانه      ولي زمانيقابليت انجام و اجرا دارد.  اجازه ي حاكم شرع باشد، مستند به

 .گرفته است، مادر مي تواند با سقط جنين، از جان خود حفاظت و دفاع كند

ختيار ا وحق دخالت در آن را ندارند  ها انساندخالت بي مورد انسان در اموري كه مربوط به شئون الهي بوده و  نتيجه گيري:

 گناهي عظيم است. آن به دست خداوند است

 

  .سقط جنين ،قرآن واژه هاي كليدي:

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 E-mail:normohammadi@yahoo.com، 09132858340تلفن:  -معاونت تحقيقات و فناوري –دانشگاه علوم پزشكي  -بلوار كاشاني -شهركرد:  نويسنده مسئول* 
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۳٤ 
 

 پوستر

 اتجايگاه بهداشت محيط در قرآن و رواي
 

 ، حافظ اميني، شهره حبيبيان، معصومه جهانبازي، افسانه جعفري*افسانه رئيسي
 شهركرد، ايران. دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،

 چكيده:
ايمان و الزمه  جزئي از نظافت را فراوان كرده و محيط زيست تأكيد نظافت و موضوع بهداشت، اسالم بر زمينه و هدف:

شريعت مقدس اسالم به  در .حيات سالم جامعه دارد ي بات محيط زيست ارتباط بسيار زيادايمان معرفي نموده است. سالم

ايـن  . ه نكردن محيط زيست دعوت مي نمايدآلود پاكيزگي و را به پاكي و مسلماناناين موضوع تاكيد فراوان شده است و 

محيط زيست سالم انجـام   داشت محيطي وشناسايي هرچه بيشتر رموز علمي قرآن در ارتباط باجنبه هاي به هدفمطالعه با 

 شده است. 

كتب علمي مرتبط با بهداشت محيط  روايات و قرآن كريم و با بهره گيري از اين مقاله به صورت مروري و :بررسي روش

 گردآوري شده است.محيط زيست  و

شـده اسـت كـه بـه      تكرار بار 63قرآن كريم  جمله جوانب بهداشت محيطي است كه در از حيات و آب عنصر يافته ها:

مرسـالت بـه پـاك     27فرقـان،   48مومنون،  18درآيات سوره  .جويي و عدم اسراف تأكيد شده است بهداشت آب، صرفه

 سـوره اعـراف اسـراف مـورد     31آيه دراست. گوارا اشاره شده  اهميت آب تصفيه شده و معين بودن آب و كننده بودن و

در ارتباط با زباله. فارش شده استسآلوده نكردن آب  اردي چون صرفه جويي وبه مو در روايات نيز گرفته و نكوش قرار

ها را شب در منزل نگه نداريد و روز آنرا بيرون ببريد چون كند. خاكروبهها امام صادق(ع) از رسول خدا (ص) روايت مي

 تي اشاره شده است.كهف، به برخي از ويژگي هاي مسكن بهداش 17سوره نحل و  80در آيات  خانه شيطان است.

مكـاني كـاربرد    زمان و هر زندگي انسان احكامي دارد كه در براي تمام ادوار اسالم يك دين مدني است و نتيجه گيري:

براي برقراري شهر سالم پي دستيابي به آن بوده كه  طول تاريخ حيات خود براي رسيدن به مدينه فاضله در انسان در دارد و

 د.اي دارراهنمايي هاي ارزنده  محيط زيست نمونه نيز و

 
 .بهداشت محيط، محيط زيست ،قرآن واژه هاي كليدي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   E-mail:raisi_afsaneh@yahoo.com ، 09132801704تلفن:  – دانشگاه علوم پزشكي -شهركرد نويسنده مسئول:*  
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۳٥ 
 

 پوستر

 اسالم اهميت محيط زيست از ديدگاه قرآن و
 

 

 الهام اسكندري ،*رمضان عقيلي
 .دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران

 

 چكيده:
علـوم طبيعـي   ، دينـي  اقتصادي، زندگي اجتماعي، ابعاد زمينه از هر قرآن كريم بعنوان منبع اليزال الهي در زمينه و هدف:

آخـرت   و نيـا د كمال انسان در سعادت و اموري كه زمينه ساز يكي از قطعاً. و...داراي اشارات فراوان، بديع وعميقي است

در اين مطالعـه بـه    درپناه آن به تربيت جسم وجان خويش بپردازد. امن است كه انسان بتواند است، داشتن محيطي سالم و

 قرآن، درقالب آيات متعدد پرداخته شده است. آينده نگر و نگاه واال محيط زيست از

ون اسالمي، منابع، مقـاالت و متـون مـرتبط بـا     اين مطالعه به صورت توصيفي و با تحليل آيات قرآني، مت روش بررسي:

 موضوع محيط زيست جمع آوري گرديده است.

كـه رعايـت آن موجـب مصـونيت      نشان مي دهد اسالم به عنوان ديني جهان شمول وجامع نگر، رهنمودهايي را :ها يافته

كتب زيست محيطي جـامع ارائـه   تعادل محيطي گرديده است. بطوري كه ميتوان ازدل قرآن، يك م منابع طبيعي و طبيعت و

 اين باره نقل گرديده، حجم رواياتي كه در نيز نمود. نگاهي به آيات متعدد قرآن كه به محيط زيست اختصاص داده شده و

 امنيت رواني جامعه فوق العاده است. تامين سالمت و شكوفايي تمدن اسالمي و كه اهميت محيط زندگي در نشان مي دهد
بـراي بهـره    آن، حمايت از تالش براي حفظ و قرآن كريم مي توان دريافت كه محيط زيست و مل درتا با :گيري نتيجه

جهـت احيـاي    اهتمام اسالم است. برنامه ريزي منسجم در سالم جهت نيل به كمال مورد محيط زيستي امن و از مندي بشر

تفهيم مالكيت حقيقي خداوند  واقعي طبيعت،اهميت  نقش و توسعه ي احكام و تعاليم ديني درمورد فرهنگ اصيل اسالمي و

راهكاري اسـت   روحيه ي صرفه جويي، بخصوص درمنابع ملي، و ايجاد تبذير حذف اسراف و برهمه ي اموال ومنابع ملي،

 .منابع طبيعي هدايت نمايد به سمت بهره وري معقول از جامعه را كه مي تواند

 
 ، سالمت.محيط زيست قرآن كريم، اسالم، واژه هاي كليدي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ramazan.aghili@gmail.com mail:-E ،09133801772تلفن:  -واحد بهداشت محيط -شبكه بهداشت و درمان فارسان -:  فارساننويسنده مسئول* 

mailto:ramazan.aghili@gmail.com
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۳٦ 
 

 پوستر

 رنو سوره اول آيات در مؤمنين براي قرآن بخش سالمت دستورات بررسي
 

 *1، معصومه عليدوستي3، مرضيه رئيسي2، تيمور ملكپور1سيده فاطمه رفيعي
دانشگاه  -ماييگروه ما3 ايران؛ شهركرد، شهرستان شهركرد، -2اداره آموزش و پروش ناحيه2 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران؛1

 ايران. تهران، علوم پزشكي تهران،
 

 چكيده:
 شده اسـت. حضـرت   توجه انسان حياتي تمام مسائل به آن در مي باشد و اسالمي متون ترين كممح از قرآن زمينه و هدف:

 بـر  تكيـه  با كه داند مي النفس سليم و سالم را فردي قرآنرا سبب هدايت و نجات انسان مي داند.  قرآن با همنشيني) ع( علي
 و بيرونـي  تقـابالت  نيز و دروني متضاد قواي ميان عادلت ايجاد با رفتار در و بوده برخوردار قلب در ايمان از توحيدي فطرت
 و خـدا  يـاد  از اعـراض . برگزينـد  اهللا الي قرب و خوشبختي به دستيابي در را شيوه بهترين محيط، و غرايز از برخاسته دروني

 در. دهد قرار خطر رضمع در را آنها سالمت و نمايد بيماري دچار را جامعه افراد تواند مي خدا به ايمان عدم يا او دستورهاي
 .كنيم مي اشاره مؤمنين سالمت براي قرآن بخش سالمت يكي از دستورات به نور سوره اول آيات به اشاره با مطالعه اين

 و كتب در شده منتشر مطالب آيات قرآن كريم، از استفاده مي باشد كه با سيستماتيك بررسي يك مطالعه اين روش بررسي:
 تهيه شد. ياينترنت معتبر هاي سايت
 را آن بـه  عمـل  و فرسـتاديم  فـرو  را آن كـه  است اي سوره اين بيان شده است:»  نور«  در آيه اول سورة مباركه ي :ها يافته

شويد. آيه دوم به صراحت رأفـت و تـرحم در مجـازات     متذكر شما شايد كرديم، نازل روشني آيات آن در و فرموديم واجب
دارد و اجراي مجازات را در حضور جمعي از مومنان مطرح مي كند تا از آن عمـل، بيـزار و   زنان و مردان زناكار را روا نمي 

متنفر شوند و به دليل مصلحت انسان ها و امنيت و سالمت اجتماعي، انجام چنين مجازاتي الزم و بدون چشـم پوشـي مطـرح    
 از ايـن آيـات  . است  شده اعالم حرام زناكاران و مؤمنان باشد، بين مي حالل خود خودي به كه ازدواج 3 ي آيه شده است. در

 اخيـر  سال 100 طي كه هايي پيشرفت به توجه با امروزه زيرا. پيشگيري مي كند مؤمنين اجتماع در خطرناك هاي بيماري ايجاد
 اك،سـوز  يـا  گنـوره  تناسلي، هرپس سيفيليس، ها، هپاتيت ايدز، همچون هاي بيماري گسترش عامل مهمترين است، شده انجام
 . باشد مي نامشروع و بار و بند بي روابط خصوص به و جنسي روابط طريق از انتقال
 قبـل  متعـال  خداوند كه چرا است؛ بزرگ اعجازي خود مذكور، حكم صدور با رابطه در متعال خداوند حكمت :گيري نتيجه

 در. است نموده بيان حكم قالب در را نآ و كرده عنوان را اجتماع جسمي سالمت در دخيل مهم مسائل دانشمندان، كشفيات از
 تحـدي  مشـركين  و كفـار  مقابـل  در آن كمـك  به توان مي كه است اسنادي بهترين از يكي» نور«  ي سوره 4 تا 1 آيات واقع

 جاهـل  و نـادان  بشـر  قبيل، اين از علمي كشفيات كه است اميد. نمود ثابت جهانيان به را اسالم حقانيت و كرد) طلبي مبارزه(
 .دهد سوق الهي هاي ارزش سوي به را آخرالزمان عصر

 

 قرآن، سوره نور، سالمت. واژه هاي كليدي:
 

 

 

 

 
                   E-mail: m_alidosti@hlth.mui.ac.ir   ،09132808260 تلفن:  -معاونت تحقيقات و فناوري -دانشگاه علوم پزشكي -بلوار كاشاني -شهركرد نويسنده مسئول:* 



 1391ن و سالمت/ اسفند آقراستاني ويژه نامه سومين همايش 
 

۳۷ 
 

 پوستر

 شناسى مثبت گرا ز چشم انداز قرآن و روانقدرداني ا
 

 دكتر منيژه كاوه
 ، شهركرد، ايران.دانشگاه شهركرد -گروه مشاوره و راهنمايي

 چكيده:
با وجود اينكه قدرداني سال هاي متعددي در حوزه هايي مانند فلسفه، علم اخالق و الهيات مطـرح شـده،    زمينه و هدف:

ناسان و صاحب نظران علوم رفتاري قرار گرفته است. قدرداني هيجاني است كه بيشتر اخيرا مورد توجه بيشماري از روان ش

در  قـدرداني پژوهش حاضر بررسـي مفهـوم    هدفافراد آن را غالبا و به شدت تجربه مي كنند و يك تجربه جهاني است. 

 روان شناسي و همچنين بررسي اين مفهوم از چشم انداز قرآن كريم است.

بر اساس بررسي مروري قرآن، متون اسالمي و مقاالت علمي و با روش كتابخانه اي انجام  پژوهش :بررسي روش

 .پذيرفت

شناسى مثبت گرا و نظريات مربوط به قدرداني بيان گرديد.  رواندر اين پژوهش مفهوم قدرداني يا قدرشناسي در  يافته ها:

همچنـين   رفتار اجتماعي مثبتي دريافت كـرده ايـم.  قدرشناسي وقتي حاصل مي شود كه ما تصديق مي كنيم در يك رابطه 

  تأثير و پيامدهاي قدرداني بر سالمت جسماني و روان شناختي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. قدرداني در قرآن و 

. پژوهش هـا  افراد داراي ويژگي يا هيجان مثبت قدرداني سالمت جسماني و رواني و سازگاري بهتري دارند نتيجه گيري:

در قرآن آموزه هاي  جسمي و رواني افراد است. سالمتگر اين موضوع هستند كه عمل بر اساس دستورات الهي مبناي نشان

 وجود دارند كه با يافته هاي علمي جديد در زمينه سالمت رواني در يك راستا و گاه جلوتر از اين يافته ها هستند.

 

 .ي، قدرشناسي، شكرقرآن، روان شناسي مثبت گرا، قدردان واژه هاي كليدي:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  E-mail:mgkaveh@yahoo.com،09131837252تلفن:  –گروه مشاوره و راهنمايي -شهركرددانشگاه  -شهركرد نويسنده مسئول:* 
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 پوستر

بررسي تاثير خواندن آيه الكرسي بر كاهش اضطراب دانش آموزان 

 91مقطع راهنمايي در سال 
 

 ئيان، مينا شيرواني مريم ميرزا ،*ميرزائيان راضيه
 .دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران -بيمارستان ولي عصر(عج)بروجن

 

 چكيده:
شـود.  است كه در اثر وجود احساس تهديد يا خطر در افراد ايجاد مي نگرانياضطراب، نوعي تشويش و  زمينه و هدف:

هاي دينـي اسـالم، ارتبـاط معنـوي بـا      . طبق آموزهتواند سبب كاهش عملكرد مطلوب شودميدانش آموزان اضطراب در 

بر  خواندن آيه الكرسيكند. هدف اين مطالعه، بررسي تاثير شود و از اضطراب جلوگيري ميها ميخداوند باعث آرامش دل

 بود. دانش آموزان مقطع راهنمايياضطراب 

نفر از دانش آموزان مقطع سوم راهنمايي  45مطالعه  مورداست. نمونه  مقطعي-توصيفياين پژوهش از نوع  :بررسي روش

 دانش آموزاناضطراب ميزان بود. ابتدا كتل اضطراب آزمون نامه ها پرسشند. ابزار گردآوري دادهبود نمونه شهرستان بروجن

روز متوالي قبل از شروع كالس آيه الكرسي را تـالوت   15سنجيده شد وخواسته شد دانش آموزان در مدت مورد پژوهش 

 .اضطراب كتل از گروه گرفته شد آزمون مجدداًروز 15بعد از سپس  و كنند

خواندن  و بود 25/23±75/0و پس از اجراي مداخله   26±5/0قبل از اجراي مداخله گروه ميانگين نمره اضطراب  :ها يافته

 ).=004/0P( باعث كاهش معني دار اضطراب دانش آموزان شده استآيه الكرسي 

دارويـي بـراي كـاهش     تـر، غيـر  ارزان، در دسترس و از همه مهم، روشي ساده، موثر، آيه الكرسيخواندن  :گيري نتيجه

 است.مطالعه و يا آموختن قبل از  دانش آموزاناضطراب 

 

  .، دانش آموزانآيه الكرسي ،اضطراب واژه هاي كليدي:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 E-mail: shirvani@skums.ac.ir، 03824226630تلفن: –بيمارستان ولي عصر(عج)بروجن -شهركرد  نويسنده مسئول:* 



 1391ن و سالمت/ اسفند آقراستاني ويژه نامه سومين همايش 
 

۳۹ 
 

 پوستر

 سالم تغذيه به دعوت و  قرآن
 

 *2معزي دكتر معصومه  ،1پيروي درالنجف
، شهركرد پزشكي علوم دانشگاه -اجتماعي پزشكي گروه2 ، مشهد، ايران؛مشهد فردوسي  دانشگاه -حديث و قرآن دكتري علوم دانشجوي1

 شهركرد، ايران.
 

 چكيده:
 و سـالمت  حفـظ  بهداشت، طب، مقوله 3 در كه است قرآني طب قرآن در موجود اساسي مفاهيم جمله از ف:زمينه و هد

 بيماريهاي بويژه و بيماريها از پيشگيري در سالم تغذيه تاثير به توجه با .سازد مي مشخص را انسان سالمت مسير تندرستي

  .انجام شده است سالم تغذيه به عوتد مفهوم با قرآني آيات بررسي با هدف واگير، اين مطالعه غير

اين مقاله براساس مطالعه مروري، با استفاده از منابع اسالمي چون قرآن كريم و تفاسير اسالمي، احاديـث   :سيرروش بر

 است. شدهو مقاالت انتشار يافته و جستجوي پيشرفته اينترنتي انجام  پزشكي، كتب طب سنتي و طب جديد

 آن به ما آسماني كتاب در كرات به كه است مواردي از سالم تغذيه به دعوت شانگر اين است كهنحاضر مطالعه  يافته ها:

 بـدن  نيـاز  مـورد  غـذاهاي  معرفي پاكيزه، هاي خوراكي تناول استفاده، مورد طعام در نگريستن و دقت است و شده اشاره

 رازهاي سالمت پـذيرش دعـوت قـرآن بـه    و يكي از  باشد مي دعوت اين مصاديق از مضر و حرام غذاهاي معرفي انسان،

 .است تندرستي و سالمت وحفظ سالم تغذيه

 تغذيه ارتباط به توجه با. است تاثيرگذار بيماريها از پيشگيري و زندگي سبك اصالح در الهي آيات به توجه نتيجه گيري:

 ديابت عروقي، قلبي بيماريهاي يزاييبيمار در روزانه خوراكي عوامل نقش و  مزمن و عفوني بيماريهاي از پيشگيري با سالم

در اين زمينه مفيد فايده بوده و يكي از رازهاي سـالمت،   الهي رهنمودهاي رسد استفاده از كالم وحي و بنظر مي سرطان و

 .است تندرستي و سالمت حفظ و سالم تغذيه پذيرش دعوت قرآن به

 
 .تغذيه سالمت، قرآن، واژه هاي كليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  E-mail: lmoezzi@yahoo.com،  0381-3336729 تلفن: -مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي  -دانشگاه علوم پزشكي  -شهركرد :مسئولنويسنده * 



 1391ن و سالمت/ اسفند آقراستاني ويژه نامه سومين همايش 
 

٤۰ 
 

 پوستر

 ازدواج خويشاوندي از منظر اسالم و علم ژنتيك و پيامدهاي آن
 

 *2دكتر محمدرضا نورمحمديوالمسلمين ، حجه االسالم 1دكتر حسين تيموري

دانشگاه علوم پزشكي  -كميته تحقيقات طب اسالمي2، شهركرد، ايران؛ دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -مولكولي وت سلولي مركز تحقيقا 1
 ، شهركرد، ايران.شهركرد

 

 چكيده:
بقا و نسل بشر مي باشد. با كاهش مرگ و مير ناشي از بيماريهـاي عفـوني    امتدادازدواج سنتي الهي براي  زمينه و هدف:

ي ژنتيكي و ارثي اهميت ويژه اي پيدا نموده اسـت. ازدواج خويشـاوندي يكـي از عوامـل مـوثر در ايجـاد       نقش بيماريها

بيماريهاي ژنتيكي شناخته شده است. در اين تحقيق ازدواج خويشاوندي و تبعات آن از منظر متون اسالمي و دانش ژنتيك 

 مورد بررسي قرار گرفته است.

توصيفي و بنيادي مي باشد كه بر اساس مراجعه به آيات قران و مطالعه روايات در اين تحقيق يك مطالعه  روش بررسي: 

 شد.موضوع نكاح و مقدمات آن و مراجعه به يافته هاي دانش آموختگان علم ژنتيك با مراجعه به سايتهاي مربوطه بررسي 

البيت عليهم السالم و نظـر مفسـرين و فقهـا    سوره نساء و روايات پيامبر و اهل  23بنابر آنچه از مفاد آيه مباركه  يافته ها:

يات و روايات به ازدواج خويشـاوندي  آر و د استفاده مي شود ازدواج خويشاوندي در برخي درجات حرام و ممنوع است

 ر برخي روايات حتي در مورد درجات دور خويشاوندي هم ازدواج امري ناپسند شناخته شده اسـت. د تشويق نشده است.

بـر اسـاس يافتـه هـاي دانـش ژنتيـك،        تبعات و علل ممنوعيت ازدواج خويشاوندي ذكر گرديده است. در برخي روايات

 دارد. ازدواجهاي خويشاوندي رابطه معني داري بر افزايش و بروز بيماريهاي اتوزومي مغلوب و چند عاملي وجود 

زدواج و از طرفي وجود تبعـات در ازدواج  با توجه به ترغيب و تاكيد آيات قران و روايات بر اهميت امر انتيجه گيري:  

خويشاوندي، براي رفع اين معضل الزم است با توجه به نهي محـرم از مراتـب درجـه اول و دوم ازدواج خويشـاوندي و     

ناپسند شمردن حتي درجات دورتر و ذكر برخي از تبعات اين نوع ازدواج در متون اسالمي و دانش علم ژنتيك جمعيـت،  

طرف شدن اين معضل در حد ميسور از ازدواج خويشاوندي پرهيز گردد و يا قبل از انجام آن مشـاوره  الزم است جهت بر

 ژنتيك صورت پذيرد.
 

   .، ژنتيكازدواج خويشاوندي، متون اسالمي واژه هاي كليدي:

 

 

 

 

 

 
 
 E-mail :normohammadi@yahoo.com، 09132858340تلفن:  -گروه معارف -دانشكده پزشكي–رحمتيه -شهركرد:  نويسنده مسئول* 



 1391ن و سالمت/ اسفند آقراستاني ويژه نامه سومين همايش 
 

٤۱ 
 

 پوستر

 بررسي خواص درماني و تاثير ميوه هاي قرآني در ارتقاء سالمتي 
 

     2، اعظم علي اكبريان*1جواد نيك معين                              
 ،گاه علوم پزشكي شهركرددانش ،دانشجوي پزشكي2 ، ايران؛شهركرد ،گروه معارف اسالمي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1                   

 ، ايران. شهركرد

                               چكيده:

سالمتي  ، تاثير بسزايي دربا توجه به اينكه ميوه ها غالبا سرشار از ويتامين ها و مواد معدني و امالح هستند :زمينه و هدف

ها، پروتئين ها، ويتامين ها و  در پيشگيري و درمان  ها دارند، لذا مصرف مداوم آنها به دليل داشتن آب، قندها، چربي انسان

در اين ميان حضرت حق در قرآن اين كتاب شفاء و رحمت، انسان را به ميوه هاي خاصي  بسياري از بيماريها موثر است.

وحـاني  خرما و انجير) توجه داده است. قطعا در اين تذكر خداوند حكيم، آثار و فوايد جسـمي و ر  -انار -زيتون -(انگور

براي انسان وجود دارد. پرسش اصلي اين مقاله آن است كه: خواص درماني ميوه هاي قرآني و تاثير آنها بر ارتقاء سالمتي 

           چيست؟ 
اين مقاله براساس مطالعه مروري، با استفاده از منابع اسالمي چون قرآن كريم و تفاسير اسالمي، احاديـث   روش بررسي:

 است.   شدهتي و طب جديد، و مقاالت انتشار يافته و جستجوي پيشرفته اينترنتي انجام پزشكي، كتب طب سن

مرتبه، از خرما يك مرتبه و (البتـه از درخـت   3مرتبه، از انار  6مرتبه، از زيتون11خداوند در قرآن كريم از انگور يافته ها:

يز بطور غير مستقيم از زيتون در سوره مومنون ياد شـده  مرتبه) و از انجير يك مرتبه ياد كرده است. البته يك بار ن 20خرما 

از طرف ديگر مطالعه كتب طب سنتي و نيز ها در كنار يكديگر ياد شده است، است. نكته آنكه در برخي آيات از اين ميوه 

متي و نيـز  تحقيقات باليني طب جديد كه بشر به آن دست يافته، نشان مي دهد ميوه هاي فوق تاثير بسزايي در ارتقاء سـال 

نقش قابل توجهي در درمان بسياري از بيماري ها دارند. اين ميوه ها در درمان و پيشگيري از ابتالء به انـواع سـرطان هـا،    

 كاهش فشارخون، كاهش كلسترول بد، كاهش  التهاب ها، كمك به سالمتي اعضاء مختلف بدن موثرند.         

ست يافته هاي طب جديد درباره خواص ميوه هاي قرآني و تاثيرات آنها پس از بررسي كتب طب سنتي و د نتيجه گيري:

خرما و انجير) و گنجاندن آنها در رژيم غذايي، نقش مهم و موثري  -انار -زيتون -مشخص شد، مصرف اين ميوه ها (انگور

 در ارتقاء سالمتي انسان دارد.                                                       

            

  سالمتي، خواص درماني، ميوه هاي قرآني :ي كليديواژها
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