
 

 
 

 Orginal Article                                                نشريه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

 88-82صفحه: ، 59بهار ، اول، شماره سومدوره 

 

 
 مروری بر مطالعات :هاتاثیر قرآن در درمان بیماری
 
 

   97/98/57مقاله: پذيرش                                 95/7/59دريافت مقاله: 

 
 چکیده

 ی قرآن درمانی به زمان نزول وحی کرده است. سابقه معرفی درمان و شفا عنوان به را قرآن مختلف، آيات خداوند در سابقه و هدف:

 اطالقی اعتبار به بلکه ،بخشدمی رهايی بیماردلی از و شودمی موجب را هادل و هاجان شفای تنها قرآن که نیست معنا بدان اين گردد.بر می

 گونه همان .کرد توان درمانمی را بدنی و جسمی قرآن دردهای باو است  آدمی جان و جسم شفای قرآن گفت که توانمی است، آيه در که

 لعاتمطا اخیر هایدهه در بخشید، سالمت و عافیت ،بیماری از و کرد درمانتوان می را فکری و روانی و روحی قرآن، دردهای با که

حاضر  یمطالعه است. شده انجام انسان جسمی و روانی روحی، مختلف ابعاد بر تاثیر درمان قرآن یزمینه در مختلف هایحوزه در متعددی

 باشد.می هاآن نتايج بندیجمع و هابیماری انواع درمان در قرآن تاثیر شده پیرامون انجام تحقیقات بر مروری

 حیات منبع به مراجعه که با باشدها در ايران میتاثیر قرآن در درمان بیماری مورد در مروری مطالعه يک رحاض مطالعه :هامواد و روش

 Magiran،(جهاد دانشگاهی پايگاه) SID اطالعاتی هایبانک در جستجو و علمی معتبر مقاالت از استفاده با نیز و "قرآن" بشری بخش

،Irandoc ، Google، و Google scholar است. شده انجام ایکتابخانه مطالعات یزن و 

پرخاشگری،  کاهش روانی، و روحی سالمت افزايش حافظه، تقويت بر قرآن تاثیر یدهنده نشان مطالعات، از حاصل نتايج :هايافته

 به ندگی، کمکز به امید و بینیخوش درد، افزايش حیاتی، کاهش عالئم خواب، بهبود و روانی اختالالت درمان افسردگی، اضطراب و

 .است مختلف درمانی تاثیرات و مغزی امواج الگوی تغییر طريق از پايدار و بیشتر ايجاد آرامش مشکالت، با مواجهه در بیماران

 و مدرمان با قرآن مسلّ عملى، تجربه نیز فراوان و روايات دلیل وجود دارد. به قرآن با هابیمارى درمان درباره شمارىپر روايات :گیرینتیجه

  است. محرز

 بیماریتاثیر، قرآن، درمان،  ی:کلیدگان واژه

 

 مقدمه

 آشنا آن با و بوده عجین انسان با بشر خلقت بدو از سالمت و بیماری

 تالش دارو به يافتن دست و درمان برای همواره انسان سبب همین به باشد،می

 رسیدن برای یسايبان پی در بشر آفرينش، و همچنین از ابتدای .است کردهمی

 از باشد يافته سیطره آرامش آن در که کنجی آدمی، برای. گرددمی آرامش به

 و دردها شفای برای دارويی به همواره او. است خوشايندتر ناآرام عالم بر سیطره

 اقیانوسی آن حقیقت که است اینسخه قرآن، .است محتاج خويش روحی آالم

 میسر( ع) هدی ائمه و علم در راسخون برای جز آن اعماق به رسیدن و بیکران

 از برخی که است جايی تا دردها درمان در الهی نعمت اين شگرف تاثیر. نیست

 درمانی قرآن .اندآورده روی آن به روانی هایبیماری درمان برای کشورها

 در روانی؛ و جسمانی سالمت بهبود و حفظ تامین، در قرآن کاربرد از عبارتست

 «درمانگر قرآن» که طوری به است قرآن منظم کاربرد یدرمان قرآن واقع

 آن ،...و مفاهیم صوت، -قرآن از استفاده با درمانی محیط يک در مستقیما

 .کندمی ايجاد «درمانجو... » و رفتار و عواطف در را مدنظر تغییرات،

 

 مشکالت دارای که افرادی به قرآن از استفاده با درمانی قرآن در خالصه بطور

شود. می کمک جسمی، و روانی بهداشت به دستیابی منظور به هستند اگونگون

  جمله از مختلفی هایناتوانی که افرادی درمان در درمانی قرآن

 روانی، بیماری جسمی، معلولیت رشدی، يافتگیتاخیر ذهنی، ماندگیعقب

 ،«گردرمان قرآن» .است موثر آسايی معجزه طور به دارند...  و روحی هایناآرامی

 هایشیوه. کندمی دنبال «درمانجو» خاص نیازهای اساس بر را مقاصد و اهداف

 شیوه با قرآن خواندن مثال، برای. دارد وجود اهداف اين پیشبرد برای مختلفی

 حافظه تا کند کمک آلزايمر بیماری مبتال به افراد به تواندمی مجلسی قرائت

 درمانگر با همساالن با قرآن خوانیهم همچنین اندازند؛ کار به را درازمدتشان

 بهبود را اجتماعی کارکردهای و دهد افزايش را فردی میان هایمهارت تواندمی

  و مطمئن روشی در را احساساتشان افراد اين که ترمهم همه از. بخشد

 و کندمی بیان قرآن...  و مفاهیم درك کردن، گوش قرائت، بوسیله بخشآرامش

 خدمت در فقط درمانی قرآن البته شوند.می مندبهره نآ شگرف تاثیرات از
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Effect of Quran on the treatment of diseases / Mohsenzadeh Ledari F, Hoseini Tabaghdehi M 
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 بلکه شود،نمی برده کار به هستند هاناتوانی مختلف انواع دارای که افرادی

 درد، يا روانی فشار کاهش جمله از است؛ سودمند نیز پزشکی مختلف درشرايط

 هايییبیمار) پايانه بیماری به مبتاليان و ایسکته بیماران توانبخشی زايمان،

 در که ایعمده مسئله البته...(  و ايدز مانند هستند مرگبار و ناپذيرند عالج که

 يا و درمان شیوه در آن تحمل و درد کاهش است مطرح درمانگر برای اينجا

 از متعدد آيات در قرآن .است بهینه کارکردهای به دستیابی برای بیمار به کمک

 قَد   النَّاسُ أَيُّهَا يَا يونس سوره 75 آيه .است خوانده شفا را آيات زير خود جمله

 اى لِّل مُؤ مِِنینَ وَرَح مَة  وَهُدًى الصُّدُورِ فِی لِّمَا وَشِفَاء رَّبِّکُم  مِّن مَّو عِظَة   جَاءت کُم

 در آنچه براى درمانى و اندرزى پروردگارتان جانب از شما براى يقین به مردم

 .(1) است آمده[ خدا به] گروندگان براى رحمتى و رهنمود و هاستسینه

 عَلَی هِم  وَيَنصُر کُم  وَيُخ زِهِم  بِأَي دِيکُم  اللّهُ يُعَذِّب هُمُ توبه قَاتِلُوهُم  سوره 11 آيه

 و عذاب شما دست به را آنان خدا بجنگید آنان با مُّؤ مِنِینَ قَو مٍ صُدُورَ وَيَش فِ

 مؤمنان گروه هاىدل و بخشدمى پیروزى ايشان بر را شما و کندمى رسوايشان

  .(2) گرداندمى خنک را

 يَخ رُجُ  ذُلُلًا رَبِّکِ سُبُلَ فَاس لُکِی الثَّمَرَاتِ کُلِّ مِن کُلِی ثُمَّ نحل سوره 96 آيه

يَتَفَکَّرُونَ  لِّقَو مٍ آليَةً ذَِلکَ فِی إِنَّ لِلنَّاسِ شِفَاء ِفیهِ أَل َوانُهُ مُّخ تَِلف  شَرَاب  بُطُونِهَا مِن

 از[ آنگاه] بپوى فرمانبردارانه را پروردگارت هاىراه و بخور هامیوه همه از سپس

 آن در آيدمى بیرون است گوناگون هاىرنگ به که شهدى آن[ شکم] درون

 تفکر که مردمى براى[ زنبوران زندگى] اين در راستى است درمانى مردم براى

 (. 2) است[ الهى قدرت] نشانه کنندمى

 درمان مرا او شوم بیمار نچو و يَش فِینِ  فَهُوَ مَرِض تُ وَإِذَا شعرا سوره 08 آيه

  .(1) بخشدمى

 َأأَع جَِمی   آيَاتُهُ فُصِّلَت  لَو لَا لَّقَالُوا أَع جَِمیًّا قُر آنًا جَعَل نَاهُ فصلت وَلَو  سوره 11 آيه

 وَهُوَ  وَق ر  آذَانِهِم  فِی يُؤ مِنُونَ لَا وَالَّذِينَ وَشِفَاء هُدًى آمَنُوا لِلَّذِينَ هُوَ  قُل  وَعَرَبِی 

 عربى غیر قرآنى[ را کتاب اين] اگر بَعِیدٍ و مَّکَانٍ مِن دَو نَيُنَا أُو لَئِکَ عَمًى عَلَی هِم 

 عربى غیر کتابى نشده بیان روشن آن هاىآيه چرا گفتندمى قطعا بوديم گردانیده

 اندآورده ايمان که کسانى براى[ کتاب] اين بگو زبان عرب[ آن مخاطب] و

 سنگینى شانهایشگو در آورندنمى ايمان که کسانى و است درمانى و رهنمود

 ندا دور جايى از را آنان[ گويى] و است نامفهوم برايشان قرآن و است

 .(7)دهندمى

 يَزِيدُ  واَلَ لِّل مُؤ مِنِینَ  وَرَح مَة   شِفَاء هُوَ مَا ال قُر آنِ  مِنَ وَنُنَزِّلُ اسراء  سوره 02 آيه

 از است رحمت و درمان مايه مؤمنان براى را آنچه ما و خَسَاًرا  َإالَّ الظَّالِمِینَ

 .(9) افزايدنمى زيان جز را ستمگران[ لى]و کنیممى نازل قرآن

. باشد جسمی و روانی اخالقی، روحی، ابعاد دارای تواندمی قرآن بودن شفا

 بر عالوه اسالم، پیامبر. گرددبرمی وحی نزول عصر به درمانی قرآن یپیشینه

 .کردمی درمان قرآن با نیز را جسمی هایبیماری برخی روانی، و روحی درمان

 کريم قرآن آوای یبخش شفا سطح و نحوه درخصوص نظرهايی اختالف چند هر

 یآيه در رحیم و رحمان خداوند یفرموده به بنا است مسلم آنچه دارد، وجود

 گوش (ُتر حَمُونَ لَعَلَّکُم  وَأَنِصتُوا   لَهُ فَاس تَمُِعوا  ال قُر آنُ قُرِئَ وَِإذَا) اعراف یسوره 281

 رحمت اين مسلماَ و شودمی شنونده به خداوند رحمت موجب قرآن به فرادادن

 .(5) باشد نیز شفا و درونی آرامش قسم از تواندمی

 در مختلفی تجربی تحقیقات اخیر هایسال ويژههب و اخیر هایدهه در

 و سالمت مختلف هایجنبه بر قرآن آوای به دادن گوش و قرائت اثرات یزمینه

 تحقیقات انجام بر حاضر مروری یمطالعه. است گرفته انجام درمان بیماری

هاست. آن نتايج دیبنجمع و هابیماری انواع درمان در قرآن تاثیر شده پیرامون

 روش اين بودن صرفه به و مقرون بیماران غالب اسالمی فرهنگ به توجه با لذا

درمانی  مراکز در روش اين از توانیم آن تايید اثرگذاری صورت در درمانی،

 .برد بهره اسالمی کشورهای

 

 هامواد و روش

 قرآنتاثیر  یزمینه موجود در مقاالت مروری بررسی به حاضر یمطالعه

 در جو و جست از پس. باشدو جسمانی می روانی هایدرمان بیماری بر کريم

 ,SID, Iran Medex, Noormags ,بیل ق از در دسترس یداده هایپايگاه

Magiran قرآن، تاثیر، درمان، بیماری  فارسی، هایکلیدواژه از استفاده با 

پس از  .شد آورید جمعبو فارسی زبان به که مقاله 06 تعداد منابع، آوریجمع

 به و مطالعه بودند موضوع مستقیم ارتباط در که مقاله 22 تعداد بررسی مقاالت،

 به الزم. گرفت قرار بررسی و مورد بود انتخاب ترنزديک حاضر پژوهش اهداف

از  داشته و همپوشانی يکديگر با که مطالعاتی نظر نويسندگان با که است ذکر

 اين از بعضی به اينکه توجه با. گرديد ادغام بود بهمشا يکديگر با محتوا نظر

 آن کامل متن به دسترسی امکان بود و سمینارها هاکنفرانس به مربوط مطالعات

 .گرديد استفاده هاآن چکیده از و وجود نداشت

 

 هايافته

 گذشته از و روانی جسمانی سالمت بر آن تأثیر مورد قرآن و در مطالعه

 قرار استفاده مورد مختلف بیماران همواره برای و است هبود افراد توجه مورد

 يکديگر با و مرگ بیماری به پاسخ در است مدتها پزشکی و مذهب .است گرفته

 ایهشخصیت مدرن، پیش جوامع شفادهندگان اغلب در .است شده آمیخته

و  جسمی هایبیماری از بسیاری درمان برای زيارات و از دعا و بودند مذهبی

 قديمی هایی فرهنگهمه در مشترك یعقیده يک. کردندمی ستفادها روحی

 است مذهبی و اخالقی معیارهای پا گذاشتن زير یبیماری نتیجه که بود اين

 دادن گوش مثبت تاثیر یدهنده نشان ده،ش انجام مطالعات از حاصل نتايج .(0)

 و پرخاشگری کاهش روانی، و روحی سالمت افزايش حافظه، تقويت بر قرآن به

 عالئم بهبود و اضطراب کاهش خواب، و روانی اختالالت درمان افسردگی،

 بیماران،افزايش در درد کاهش بیماران، و ورزشکاران طبیعی، افراد در حیاتی

 ايجاد مشکالت، با مواجهه در بیماران به کمک و زندگی به امید و بینیخوش

 و مغزی امواج الگوی تغییر طريق از پايدار و بیشتر آرامش و ريلکس حالت

ها استکه در جدول شماره در زير به آن مختلف موارد برخی در درمانی تاثیرات

 .اشاره شده است
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 88-82، صفحه: 59، بهار اول، شماره سومنشريه اسالم و سالمت، دوره 

 فريده محسن زاده لداری و منیرالسادات حسینی طبقدهی ها/تاثیر قرآن در درمان بیماری

21 

 

 هارآن بر درمان بیماریمشخصات مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر ق: 9جدول 

 جامعه پژوهش نوع مطالعه سال نويسنده
متغیر مورد  حجم پژوهش

 مطالعه
 يافته ها ابزار

 گروه مداخله گروه کنترل

سید علی 
 (6) مجیدی

1202 
کار آزمايی 

 بالینی
ژيو گرافی بیماران تحت آن

 عروق کرونر
71 71 

اضطراب و 
 عاليم حیاتی

پرسشنامه اضطراب موقیعتی و شخصیتی 
 و چک لیست ثبت عاليم حیاتی اشپیل برگر

کاهش اضطراب و تعديل 
 عاليم حیاتی

 علی انصاری
(18) 

 مطالعه تجربی 1201
 بیماران بستری در بخش

 روان و اعصاب
 کاهش افسردگی بک پرسشنامه تست افسردگی افسردگی 28 28

 1205 (11) نیره خادم
 ازمايی کار

 بالینی
 118 112 زوج نابارور

پاسخ به روش 
 درمان آی يو

 آی
 معاينه، مشاهد و آزمايش

پاسخ مثبت به نتیجه 
 درمان ناباروری

 1200 (12) تقی لو
 آزمايی کار

 بالینی
 کننده دانش آموزان شرکت

 های بسیج ر کالسد
 استرس نشانگان سنجش مقیاس استرس 188 188

کاهش  باعث قرآن
 .گرديد استرس

 محسن حجت
(12) 

1206 
کار ازمايی 
 بالینی

 کفايت ديالیز 21 21 بیماران ديالیزی
پرسشنامه سنجش دينداری گالك و 

 استارك
بهبود کیفیت ديالیز در 
 شرايط صوت قرآن

 محسن شمسی
(11) 

1268 
کار آزمايی 
 آموزشی

 کاهش استرس درك شده پرسشنامه استاندراد استرس استرس 18 18 کارکنان دانشگاه

مصطفی اکبری 
(17) 

 اضطراب کاهش اضطراب بک یپرسشنامه اضطراب 17 17 زندانیان تجربی نیمه 1268

 آجرپز میرباقر ندا
(19) 

1268 
 ازمايی کار

 بالینی
 اعمال از بیماران قبل
 شکم جراحی

28 28 
میزان 
 و اضطراب

 حیاتی عالئم

 مقیاس اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه
 برگر لیاشپ نهان و آشکار اضطراب

اضطراب و بهبود  کاهش
 عاليم حیاتی

 فروهری صديقه
(15) 

1268 
 کارآزمايی
 بالینی

 درد زيمان 28 28 باردار زن
 ملزاك و گیل مک درد مقیاس از استفاده

 مشاهدات برگه
 ت دردکاهش شد

 متقی محمودرضا
(10) 

1268 
نیمه  نوع

 تجربی
 18 18 ورزشکاران

 میزان
 اضطراب

 اضطراب و فردی اطالعات پرسشنامه های
 مارتنز رقابتی

کاهش میانگین نمره 
 مداخله از اضطراب بعد

 فاطمه قربانی
(16) 

1268 
شیوه ی 
 تجربی

 21 21 دانش آموزان
 میزان
 اضطراب

اضطراب  و فردی اطالعات های پرسشنامه
 امتحان ساراسون

میانگین نمره اضطراب  
بعد از مداخله کاهش 

 يافت
 احدی حسن
(28) 

1268 
 کارآزمايی
 بالینی

 روان سالمت 28 28 افسرده و بزنان مضطر
 بک افسردگی عمومی سالمت پرسشنامة

 بک اضطراب
 سالمت ارتقای سطح
 روان

 شفیعی... ا نعمت
(21) 

 تجربی مطالعه 1268
 القای از قبل بیماران

 بیهوشی
98 98 

 و اضطراب
 حیاتی عاليم

 لیست چک فردی اطالعات های پرسشنامه
 حیاتی عاليم ثبت

 اضطراب و و کاهش
 حیاتی عاليم تثبیت

 شیروانی مینا
(22) 

1261 
 و تجربی شبه
-آزمون پیش
 مونآز پس

بستری در  بیهوش بیمار
 يو سی بخش آی

18 18 
عاليم حیاتی 
و فشار 
 اکسیزن

 چک لیست ثبت عاليم حیاتی پرسشنامه
 اسپیلبرگر

 حیاتی عاليم تثبیت

 محمد آقاجانی
(22) 

1261 
 از تجربی نیمه
 کارآزمايی نوع

 بالینی

 اعمال از قبل بیماران
 شکم جراحی

28 28 
 و اضطراب

 عالئم حیاتی
 پرسشنامه حیاتی عاليم ثبت لیست چک

 اسپیلبرگر
حیاتی  عاليم تثبیت

 اضطراب کاهش

معصومه 
 (21) معصومی

1262 
نیمه تجربی 
پیش و پس 

 آزمون
 کاهش اضطراب امتحان برگر پرسشنامه حالت اشپیل اضطراب 28 28 دانشجويان پیراپزشکی

 شهبازی سارا
(27) 

1262 
 کارآزمايی
 بالینی

 اضطراب 28 28 آندوسکوپی کانديد بیماران
 و دموگرافیک اطالعات پرسشنامه
 برگر، اسپیل استاندارد پرسشنامه

 اضطراب اهش سطحک

 سعید محمد
 (29) سبهانی

 تجربی نیمه 1262
 نوجوانان و کودکان مادران

 زبان لکنت به مبتال
17 17 

 میزان کاهش
 اضطراب
و  اجتماعی
 افسردگی

براهنی، و  مذهبی نگرش های نامه پرسش
 اضطراب ، ساعتچی خشم کنترل مهارت

 بک افسردگی و FNE-SAD اجتماعی

 در توجه قابل کاهش
اجتماعی  اضطراب میزان
 میزان افسردگی و

 علی دکترمحمد
 (25) الدينی سهم

1262 
 کارآزمايی
 بالینی

 28 28 زا نخست زنان

 میزان
 اضطراب و

 سرمی سطح
 کورتیزول

 برگر اشپیل پرسشنامه
 اضطراب و سطح کاهش
 کورتیزول میسر

 1262 (20) نجفی زهرا
 کارآزمايی
 بالینی

 سکتة به مبتال بیماران
 قلبی

 اضطراب کاهش اسپیلبرگر آشکار اضطراب پرسشنامة اضطراب 27 27

 حیدری محمد
(26) 

1261 
 نیمه مطالعه

 تجربی
 و پرستاری نشجوياندا

 پزشکی های فوريت
 Spiel Berger اضطراب پرسشنامه  12 12

اضطراب  کاهش سطح
 پنهان و آشکار

 عاطفه حجتی
(28) 

 19 19 کودکان تجربی مطالعه 1261
 عملکرد بهبود

 حافظه
 ی حافظه بهبود قدرت وکسلر هوش مقیاس
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 گیرینتیجه بحث و
 موسیقی از و استفاده موسیقی درمانی به توجه که دهدمی نشان مطالعات

 در فمختل جوامع در به روز روز کريم آوای قرآن از استفاده همچنین و معنوی

 و آسان بودن به توجه با درمانی یشیوه اين از استفاده. باشدگسترش می حال

 پژوهشگران اغلب توجه اين میان در. دارد ایپیشرونده سیر آن بودن کم هزينه

 های جسمانیجنبه و است گرديده معطوف روانی موسیقی درمانی هایجنبه به

 بودن متأثر امر اين داليل زيکی ا. است گرفته قرار توجه مورد کمتر سالمت

 باشد.می سالمت روان از جسمانی سالمت

قرآن با مرور کلی مطالعات مختلف انجام شده در جهان در ارتبـاط بـا 

رسد در طول زمان درمانگران از اين مداخله اثر يا اثراتی نظر می ، بهدرمانی

 اند. شده مشاهده کرده باشند که به دنبال آن مطالعـاتی طراحـی و اجـرا

ی حاضر نشان داده است که در بیشتر مطالعـات و در مورد اغلب مطالعه

اند که ی موثر ارزيابی کردهعنوان يک مداخله را بهقرآن ها، پژوهشگران بیماری

ی مهـم اعتبـار اند. نکتـهها از نظر آماری معنادار نیز بودهدر اغلـب موارد تفاوت

مورد  11مطالعـه  22تدولوژيک بوده که از بـین مطالعات گزارش شده از نظر م

از مطالعـات( بـوده و سـاير مـوارد  %78کارآزمايی بـالینی با تخصیص تصادفی )

انـد. لکـن از ای بدون تخصیص تصادفی و نیمـه تجربـی بودهمطالعات مداخله

 مـوارد نتیجـههمه بـین مطالعـات کارآزمـايی بـالینی بـا تخصـیص تصـادفی 

 اند.قرآن درمانی داشتهگیری بـه نفـع 

قرآن درمانی  های مورد بررسی، ضرورت ارزيـابی اثـرتوجه به تنوع بیماری

شـود کـه در اين مطالعه های مختلف مطرح میطور اختصاصی بر بیماری به

 ويژه  بهروحی و روانی هـای اين مسئله مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. بیماری

 

تثبیت عاليم و همچنـین ساير دردهـا و  کلیویهـای بیماریرس است، اضطراب

هـای مـورد ارزيابی در مطالعات در مورد تعیین اثر ترين بیماریاز شـايعحیاتی 

ها در مورد آنها نیز بیش از ديگر بیمارین قرآبوده که نتايج به نفـع قران 

 رشد و سیر گرفتهبا توجه به اعتبار و نوع مطالعات انجام  .گزارش شده است

در درمان بیماری و سالمت جسمی و روانی  کريم قرآن تاثیر به مربوط مطالعات

 بین در موضوع اين به توجه اخیر هایسال در که است آن از حاکی ايران در

 خارجی و داخلی درمقاالت تدريج به و يافته گسترش پیش از بیش محققان

 بهقرآن که در مطالعات مختلف  گیری کرد توان نتیجهمیو  است شده منتشر

 بـهروحی و روانی های هايی مانند بیماریعنوان يک روش درمانی برای بیماری

 و توجه که اين رسدنظر می به .عنوان يک مداخله با تأثیر گزارش شده است

 همخوانی مکمل طب خصوص به علمی جديد مبانی با پژوهشگران، اقبال

 درمان بهداشت، وزارت تا است مناسبی فرصت و رددا قرار راستا اين در و داشته

 عملیاتی و قرآنی هایآموزه به مراقبتی هایسیاست در اتخاذ پزشکی آموزش و

 خدمات دهندگان ارايه نمايد توجه هاگیریتصمیم در هاپژوهش نتايج کردن

 کارگیری به ارتقای بر جامعه، و بیمارستانی هایمحیط در تواندمی نیز سالمت

 ابعاد بررسی که شودمی پیشنهاد هچنین. گمارند همت قرآنی ادبیات و ارفمع

 آموزشی، مختلف هایحیطه در کريم قرآن آوای تاثیر نحوه جزئیات و گوناگونی

 .گیرد قرار بعدی مطالعات کار دستور در درمانی و مراقبتی

د که گیری کرتوان نتیجهبا توجه به اعتبار و نوع مطالعات انجام گرفته می

هايی مانند عنوان يک روش درمانی برای بیماری بهقرآن در مطالعات مختلف 

 .عنوان يک مداخله با تأثیر گزارش شده است بـه روحی و روانیهای بیماری
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Abstract 

Introduction: God has introduced Quran as spiritual healing in different verses. The 

history of Quran therapy dates back to the time of revelation. This does not mean 

that the Quran only serves the healing of the souls and hearts, and frees the disease, 

but according to the validity of the verse, it can be said that the Quran is the healing 

of the body and human's soul and treats the physical pains. As with the Quran, the 

psychological, spiritual and intellectual pains and illness can be cured, in recent 

decades, several studies have been carried out on various aspects of the effect of 

Quran therapy on various mental, psychological and physical aspects of mankind. 

The aim of this study was to review the studies regarding the effect of Quran on the 

treatment of various diseases and sum up their results. 

Methods: This study which reviewed the effect of Quran on the treatment of 

diseases in Iran was carried out referring to the source of human life, using 

authoritative scientific articles and searching in library studies and data banks 

including Google, Google scholar, Irandoc, Magiran and SID. 

Findings: The results of the studies show the effect of Quran on memory 

enhancement, increase of mental health, decrease of aggression, anxiety and 

depression, treatment of mental and sleep disorders, improving the vital signs, 

reducing the pain, increasing the optimism and life expectancy, helping the patients 

to be more and more relaxed in dealing with problems by changing the pattern of 

brain waves and various therapeutic effects. 

Conclusion: There are plenty of narratives regarding the treatment of diseases with 

the Quran. Due to many traditions and practical experiences, treatment with the 

Quran is definite and conclusive. 

Keywords: Effect, Quran, Treatment, Diseases 
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