
 

 

 Review Article                                                  دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشريه اسالم و سالمت

 78-99، صفحه: 99 ستانزمو  پايیز، دوم، شماره پنجمدوره 

 

 

 

 ن بر بهبود وضعیت سالمتی مادر و نوزادآتاثیر تالوت قر
 
 

  11/11/99مقاله:  پذيرش          62/1/99دريافت مقاله: 

 چکیده
 و شودیم نیوالد عملکرد در اختالل باعث ی،عاطف سخت بحران کی و زااسترس دادیرو کی عنوانبه ،تولد نوزاد نارس سابقه و هدف:

ذا این مطالعه به ل .کنند تالوت را میکر قرآن یطیشرا نیچن در دارند لیتما مسلمان مادران .اندازدیم خطر به را مادران یروح و یجسم سالمت

 پردازد.ن بر بهبود وضعیت سالمتی مادر و نوزاد میتاثیر تالوت قرآ یبررس

و   SID ،Magiran ،Google Scholar،PubMedطالعاتی های ااز پایگاهبا استفاده  ،مروری یمطالعه در این :هامواد و روش

Science Direct 0202تا  0202های مطالعاتی که بین سالی به فارسی و انگلیسی در مادر، نوزاد، تالوت قرآن و سالمتهای کلیدواژه 

عنوان به دست آمده طی دو مرحله بازبینی بر اساس معیارهای ورود و خروج که در مرحله اول  042از مورد جستجو قرار گرفت.  ،اندانتشار یافته

 ه وارد مطالعه شد.مقال 01نهایتا  ،عنوان و چکیده و در مرحله دوم کل مقاله بررسی گردید

. بودند( مقاله 2) یفیک ،(مقاله 0) یمرور ،(مقاله 00) ینیبال ییکارآزمامقاالت مورد استفاده در این مطالعه از نظر نوع مطالعات به روش : هايافته

در  نآقر ت بررسی شده تالوتبر اساس مطالعا. بود نارس نوزاد و مادر یسالمت مختلف یهاجنبه بر نآقر تالوت ریتاث یرو بر مطالعات تمرکز

 کاهش همچنین در مادر منجر به .گرددمی نوزاد رشد و یراحت سطح لیتسه و درد سطح کاهش و یکیولوژیزیف یپارامترها تیتثبنوزاد باعث 

  بر لکنتر و یمادر نقش یفایا در مادر شدن توانمند و یروان -یروح ،یجسم یهاشاخص بهبود و درد و یافسردگ ،اضطراب استرس،

 شود.می یزندگ یزااسترس یهاتیموقع

 شنهادیپ نوزادانو  مادرانسالمتی و تسریع بهبودی  یازهاین نیتام در قدرتمندی راهکارها از یکی عنوانبه میکر نآقر تالوت :گیرینتیجه

 .گرددیم

 سالمتی، نوزاد، مادر، تالوت قرآن ی:کلیدگان واژ

 
 مقدمه

تکامل نوزاد تاثیر گذاشته و ممکن است خطرات تولد نوزاد نارس بر روی 

(. به دنبال 0و  0) بهداشت روانی برای مادر و ارتباط مادر و نوزاد داشته باشد

بستری شدن نوزاد نارس بالفاصله بعد از تولد، مادران سطح باالیی از اضطراب را 

با تاثیر (. این امر منجر به کاهش تولید شیر مادر شده و متعاق2) کنندتجربه می

نشان داد که مادران  و همکاران Gray(. مطالعه 4) نامطلوب بر سالمت نوزاد دارد

دارای نوزاد نارس، سطح استرس و تنش بیشتری را نسبت به مادران دارای نوزاد 

 شتریب نیوالد در اضطراب زانیم شودیم باعث نوزاد شدن یبستر(. 1ترم دارند )

 شده لیتبد یسردرگم و ینگران أس،ی به خانواده یدشا و دیام ها،برنامه تمام شود،

 یروان و یجسم راتیتاث بر عالوه اضطراب (.6) شوندیم یروان فشار دچار نیوالد و

 امر در مادر موثرریغ مشارکت نوزاد، و مادر نیب مناسب ارتباط جادیا مانع مادر، بر

 لبستگید دمع و یـهنذ لـتکام اهشـک ،یردهیش مدت کاهش نوزاد، از مراقبت

 یتکامل امدیپ باعث مادر اضطرابهمچنین  (.8و  7) شودیم نوزاد و مادر نیب

 تکامل و فیزیولوژیک عملکرد بر مناسب تحریکات فقدان. گرددیم نوزاد در یمنف

  افتادگیعقب جسمی، آسیب خطر داشته، منفی تاثیر نارس نوزاد رفتاری عصبی

 

(. یکی از راهکارهایی که سالمت 9) دهدمی افزایش را طبیعیغیر تکامل و ذهنی

جسمی و روانی مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان را بر 

عنوان یک مکانیسم دفاعی این مراقبت به کند، مراقبت معنوی است.آورده می

 مراقبت(. 02) بخشدگیر، تسلط بر تنیدگی را ارتقاء میموثر و یک سپر ضربه

 نیایش، و ذکر بخشش، و یدوست نوع انفاق، صبر، توسل، توکل،: املش معنوی

شنیدن موسیقی معنوی بخصوص (. 00) باشدیم میکر نآقر به سپردن گوش

شنیدن آوای ملکوتی قرآن کریم، برای سالمتی بسیار سودمند بوده و باعث تن 

که (. تالوت آیات قرآن کریم با نظم مخصوص به خود است 00) گرددآرامی می

 کاربرد(. 02) باشدترین ابعاد اعجاز قرآن کریم مطرح میعنوان یکی از با شکوهبه

. دارد یطوالن یاخچهیتار یمذهب باورهای تیتقو در یعرفان یقیموس قـدرت

 صـدای خـوش آوای و یقیموسـ از مـردم نیتسک برای( ع) داوود حضرت

 شفابخشی درباره 76 هخطب در( ع) علی حضرت(. 04) است بردهیم بهره شیخـو

 یاری قرآن از هاسختی در و بخواهید قرآن از را خود درمان: فرمایدمی قرآن

 (. 01) اسـت هابیماری بـزرگتـرین درمـان قـرآن، کـه بطلبید

 1(PhD) پروين عزيزنژاد روشن

 *6(BSc) فاطمه شاکر زواردهی

های غیرواگیر کودکان، مرکز تحقیقات بیماری. 0

ی بابل، بابل، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشک

 .ایران

 .رانیا بابل، ،آزاد اسالمی دانشگاهواحد بابل، . 0

 
 فاطمه شاکر زواردهی :نويسنده مسئول*

 .رانیا بابل، ،آزاد اسالمی دانشگاهواحد بابل، 

 

  311 06193998تلفن:   

  311 06636922 فاکس:

Email:  

Shakerhanie07@gmail.com 
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 دادن گوش که دهدیم نشان( 0206) همکاران و عباس احمد مطالعه جهینت

 و است موثر نیسزار مانیزا از پس اضطراب و درد زانیم کاهش در قرآن به

  از یمهم موضوع تواندیم نیا و دهدیم شیافزا را مادر تیرضا نیهمچن

 باشد نیسزار با درمان تحت مسلمان زنان یبرا نیگزیجا و مکمل یهادرمان

 آنرـق ئتاقر شد انجام همکاران و ثناگو اکرم توسط که گرید یامطالعه در(. 06)

 اـب ریگازسا زاد،نو دیبهبو در ریعـتس ،ایتـضر ساـحسا موجب زادوـن الینـب در

 نیهمچن(. 01) ندانستهدا موثر را نداوخد هـب یکینزد رداری،اـب ساـحس یطارـش

Krause و Hayward در یمذهب یقیموس که نددیرس جهینت نیا به فرانسه در 

 و نوزاد یبرا شدن یبستر قطعا (.07) است موثر اریبس روزمره یزندگ و سالمت

 منتقل نوزادشان به هاآن اضطراب ن،یوالد تالش رغمیعل و است زاتنش نیالدو

 ارائه و یبررس لذا کند،یم افتیدر نیوالد از را اضطراب ینحو به نوزاد و شودیم

 نیترمهم نیوالد رایز ؛دارد یادیز تیاهم نیوالد اضطراب کاهش در راهکار

دهد که مادران حققان نشان میتجربه م(. 08) باشندیم نوزاد یتیحما ستمیس

ر بخش به صورت خودآگاه یا حتی ناخودآگاه بر بالین نوزاد ددارای نوزاد بستری 

خود به دعا خواندن و تالوت آیات قرآن کریم پرداخته و حتی این کتاب مقدس را 

ن بر آتاثیر تالوت قر یبررسبه  تا میشد نآ بر لذادهند. می بر بالین نوزاد خود قرار

 .ود وضعیت سالمتی مادر و نوزاد بپردازیمبهب

 
 هامواد و روش

 Dataی بر اساس روش بروم در طی سه مرحله،مرور مطالعه نیا

Evaluation، Data Analysis و Literature Search  انجام شد 

 و نآقر تالوت نوزاد، ،مادر: یهاواژه دیکل از استفاده با مطالعات یبررس(. 02و  09)

 در جستجو با( Healthو  Mothr ،Infant ،Quran incitation)سالمتی 

و   SID ،Magiran ،Google Scholar،PubMedهای اطالعاتی پایگاه

Science Direct مقاله  01ی شدند و بررس 0202 تا 0202 سال از و انتخاب

مرتبط با توجه به هدف مطالعه مورد جستجو قرار گرفت. معیارهای ورود به 

االت مرتبط با تالوت قرآن کریم در مادر و نوزاد نارس، در مطالعه شامل مق

بود. موارد گزارش کوتاه،  0202تا  0202دسترس بودن متن کامل مقاالت و سال 

گفتار کتب و مجالت و گزارش خالصه کتاب، گزارش به سردبیر، مقدمه و پیش

اجالس به علت عدم قابلیت در پاسخگویی به سوال پژوهش از مطالعه حذف 

شدند. جستجو به صورت فردی توسط نویسنده اول انجام شد. سپس توسط 

 نویسنده دوم بررسی و مورد تایید قرار گرفت. 

مرتبط مقاالت در دو مرحله انتخاب شدند. در مرحله اول با حذف مقاالت غیر

و در مرحله دوم با  نارس نوزاد و مادر یسالمت تیوضع بهبود و نآقر تالوتبا 

 یسالمت تیوضع بهبود و نآقر تالوتاله از میان مقاالت مرتبط با مطالعه کل مق

، انتخاب شدند. مطالعاتی که بیشترین ارتباط را با هدف و سوال نارس نوزاد و مادر

متن  01نهایتا تعداد  وقرار گرفت ها مورد بررسی پژوهش داشتند، متن کامل آن

 تالوتکه ابعاد مطالعه شدند  واردکامل مقاله چاپ شده در ایران و خارج از ایران 

  .مورد بررسی قرار دادندرا  نارس نوزاد و مادر یسالمت تیوضع بهبود و نآقر

عنوان انتخاب شد. در این مرحله عنوان و در صورت لزوم  042در مرحله اول 

مقاله انتخاب شد. در مرحله دوم متن  42چکیده مقاالت را بررسی و در نهایت 

مقاله به دلیل این که بر مفاهیم  08و  العه قرار گرفتکامل مقاالت مورد مط

متمرکز نبودند، از مرور خارج  نوزاد و مادر یسالمت تیوضع بهبود بر نآقر تالوت

مقاله )هشت مقاله مرتبط با نوزاد و هفت 01گشته و نهایتا این مطالعه بر روی 

 مقاله مرتبط با مادر( چاپ شده متمرکز گردید. 

آوری شده از مطالعات، شامل نویسنده اطالعات جمع در مرحله تحلیل،

)نویسندگان(، سال، هدف از مطالعه، مفاهیم اصلی مورد مطالعه، متدولوژی 

ها و روش تحقیق(، محیط پژوهش، آوری دادهمطالعات )طرح مطالعه، روش جمع

 ها گیری مطالعه بود. این اطالعات به طور منظم در داخل فایلروش نمونه

عنوان اطالعات خام این مطالعه مروری مورد استفاده قرار گرفت. ری و بهآوجمع

ها، از هیچ تفسیری استفاده نشد و از عبارات اصلی مقاالت آوری دادهدر طی جمع

ها از دو طریق که توسط نویسنده به کار رفته بوده، استفاده گردید. روایی و تحلیل

طور مستقل از هم اده از دو محقق که بهبه وسیله استف -0مورد تایید قرار گرفت: 

دو محقق نتایج به دست آمده از تحلیل را  -0کردند. در طی فرآیند تحلیل کار می

رساندند و در صورت اختالف نظر بین دو مرورگر، نتایج توسط به تایید هم می

 گرفت.مرورگر سوم که آشنا به موضوع و هدف مطالعه بود، مورد داوری قرار می

 
 هاتهياف

 ینیبال ییکارآزماکلی مقاالت مورد استفاده در این مطالعه به روش  طورهب

مقاله( بودند. تمرکز مطالعات بر روی تاثیر  2) مقاله(، کیفی 0) مقاله(، مروری 00)

طوری که بود. به نارسهای مختلف سالمتی مادر و نوزاد جنبه بر نآقر تالوت

د تاثیر تالوت قرآن بر تثبیت پارامترهای مقاالت مرتبط با نوزاد نارس در مور

 مقاله، تسهیل سطح راحتی و رشد نوزاد 7 نوزاد درد سطح کاهش فیزیولوژیکی و

های مختلف سالمتی جنبه مقاله بود. مقاالت مرتبط با تاثیر تالوت قرآن بر 0

مقاله، بهبود  4مادر: کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و میزان درد مادر 

و  یمادر نقش یفایا در مادر شدن توانمندروانی و  -سمی، روحیهای جشاخص

مقاله، بر اساس هدف مطالعه بررسی  2 زای زندگیهای استرستیموقعبر  کنترل

ها، غالبا پرسشنامه و مصاحبه بود. در آوری دادهجمعدر این بررسی ابزار  شدند.

صد، میانگین و )فراوانی و در های آماری توصیفیمطالعات مرور شده از روش

)آنالیز رگرسیون لجستیک، کای اسکوئر، تی تست،  انحراف معیار( و آمار تحلیلی

پیرسون( استفاده شد. همچنین  آنووا، کولموگروف اسمیرنف و ضریب همبستگی

گیری غالبا های نمونهدر مطالعات کیفی از روش آنالیز محتوا استفاه گردید. روش

ست. در این مطالعه، مضامین مختلفی از تاثیر به صورت آسان و هدفمند بوده ا

های مختلف سالمتی مادر و نوزاد به شرح ذیل استخراج جنبه بر نآقر تالوت

 گردید.

 کریم قرآن آوای: نوزاد درد سطح کاهشی وکیولوژیزیف یپارامترها تیتثب -

 نوزادان در قلب ضربان و تنفس تعداد کاهش و اکسیژن اشباع درصد افزایش بر

 عنوانبه عرفانی، آوای این از توانمی است، داشته پایدار و دارمعنی تاثیر س،نار

 نارس، نوزادان فیزیولوژیک وضعیت بهبود به کمک جهت در یتی،احم مراقبت یک

 دست نوزاد، وزن و ینیجن سن جمله از یعوامل گرفتن نظر در با. نمود استفاده

 است ریپذامکان یعرفان یآوا نیا با مداخله از حاصل ریتاث نیشتریب به افتنی

(07-00).  

 یراحت سطح بهبود به قرآن تالوت تسهیل سطح راحتی و رشد نوزاد: -

 درمان کی عنوانبه تواندیم نیبنابرا. کندیم کمک تولد هنگام کم وزن با نوزادان

 .(08) شود استفاده نارس و وزن کم نوزاد رشد لیتسه یبرا یتیحما

  :مادر یسالمت مختلف یهاجنبه بر قرآن تالوت ریتاث با طمرتب مقاالتنتایج 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               2 / 9

http://iahj.ir/article-1-212-en.html


Islam and Health Journal. 2020; 5(2): 87-95 

Effect of reciting Qur’an on improving the health of mother and infant/ Aziznejadroshan P, Shaker Zavardehi F 

89 

 به دادن گوش مادر: درد زانیم و یافسردگ و اضطراب استرس، کاهش-

 کاهش را نیسزار از پس مادران یافسردگ و اضطراب استرس، و درد زانیم قرآن،

 از یمهم مسئله به تواندیم نیا. دهدیم شیافزا را مادر تیرضا نیهمچن داده

 شود لیتبد نیسزار تحت مسلمان زنان یبرا نیگزیجا و مکمل درد ضد رماند

(06 ،20-09). 

 یفایا در مادر شدن توانمندهای جسمی، روحی و روانی و بهبود شاخص -

 زای زندگی: های استرستیموقعبر  کنترلو  یمادر نقش

 هشت و یاصل گروه سه( 0209) ثابت سروستانی مطالعه یهاداده لیتحل از

اولین گروه حاصل از این مطالعه،  :از بودند عبارت که شد استخراج گروهریز

روانی های روحی و شاخص"های بهبود گروهکه از زیر "اعجاز درمانگری قرآن"

بود. در گروه دوم  "های جسمی مادر و کودکبهبود شاخص"، "مادر و کودک

 یبازگشت" ،"یاله تیمش میتسل و رشیپذ" یهارگروهیز از "یمعنو رشد"

یعنی مادران در مواجهه با بیماری فرزندان خود ناامیدی مقطعی و حتی  "قهرمانانه

دهند از اعمال اما به سرعت تغییر رویه می ؛کننددور شدن از خداوند را تجربه می

 و نمایندتر میشوند و ارتباط خود با خدا را مستحکممی گذشته خود پشیمان

  از "جامع تیریمد" سوم گروه و "یمعنو یحام وجود به داشتن نانیاطم"

یعنی تالوت  "تیموقع تیریمد" ،"فهیوظ انجام و یتیریخودمد" یهاگروهریز

کند تا بتوانند شرایط سخت را بهتر مدیریت نمایند قرآن کریم به مادران کمک می

 رسان خودیعنی مادران نه تنها تالوت قرآن کریم را یاری "جلو به رو ینگاه" و

ها دانستند بلکه باور داشتند که قرآن ضمانتی برای آینده آندر وضعیت موجود می

 در فراوان مشکالت سخت طیشرا به توجه با مادران شان است.و اعضای خانواده

 انتخاب را میکر قرآن تالوت راهبرد ،یمغز فلج به مبتال فرزندان از مراقبت

 یفایا در هاآن توانمندشدن به منجر میکر قرآن تالوت که داشتند باور و نمودند

 از یکی عنوان به میکر قرآن تالوت. است شده تیموقع نمودن کنترل و نقش

 (.20) دیگرد فراهم گروه نیا یبرا مادران یازهاین نیتأم قدرتمندی راهکارها

  8 و یاصل طبقه 2 (0201) ی مطالعه هادیان شیرازیهاداده لیتحلاز 

 به یقلب باور) شامل بود جامع یبانیپشت طبقه نیاول که شد استخراج طبقهریز

 یمعنو دوم طبقه( نوزاد و مادر جسم درمان ن،آقر یدرمانگر روان ،یحام داشتن

 یبازگشت و یاله تیمش میتسل اس،یق رقابلیغ نیدلنش تجربه) شامل شدن

 و یابیخود) شامل یزندگ تیریمد در یتوانمند سوم طبقه( گذشته از ترمحکم

 طیشرا با مقابله یبرا مادران .است بوده( تیموقع بر افتنی کنترل و فهیوظ انجام

  انتخاب را میکر قرآن تالوت راهبرد ژه،یو مراقبت بخش یزااسترس و دشوار

 داشتند باور مادران .ندینما رفع را نوزاد و خود یجسم و یروان یازهاین تا کنندیم

  قرار یاله زالیال منبع تیماح تحت را فرزندشان و خود میکر نآقر تالوت

 و شده تیموقع بر کنترل و نقش انجام در هانآ شدن توانمند به منجر و دهدیم

 یهاراه از یکی عنوانبه میکر نآقر تالوت لذا. است کرده یمعنو را هانآ یزندگ

 (. 22) گرددیم شنهادیپ مادران یازهاین نیتام در موثر اریبس

 داشـتن" از:( عبارتند 0200از مطالعه ثناگو ) دهشـ اسـتخراج اصلی مضامین

 کـه "آرامش آوردن دسـت بـه صـالح، و سـالم فرزنـد راحـت، و ایمـن زایمـان

قرائت قرآن، رد شدن از حلقه قرآن، آب  .است مادران سـالمتی نیازهـای مویـد

یاسین و سوره یوسف و اتصال آیه  کشیدن چهار گوش قرآن، خواندن سوره

ی به لباس نوزاد از رفتارهایی بوده است که مادران برای پیشگیری و یا الکرس

 در را نوزاد بالین در قرآن قرائت مادران .دادنددرمان تهدیدات سالمتی انجام می

 بارداری، حساس شرایط با سازگاری ایجاد نوزاد، بهبودی در تسریع راستای

مشخصات  0و  0 جدول (.01) انددانسته موثر خداوند، به تقرب رضایت، احساس

 دهد.ها را نشان میمقاالت بررسی شده و خالصه نتایج آن
 

 و خالصه نتايج آن نوزاد یسالمت تیوضع بهبودبر  نآقر تالوتمشخصات مقاالت مرور شده تاثیر  .1جدول 

 های اصلی پژوهشخالصه يافته نوع پژوهش نام مجله/ سال انتشار شماره مقاله

08 Jurnal Ners / 2019 کارآزمایی بالینی 
 عنوان به تواندیم نیبنابرا. کندمی کمک تولد هنگام کم وزن با نوزادان یراحت سطح بهبود به قرآن تالوت

 .شود استفاده نارس و وزنکم نوزاد رشد لیتسه یبرا یتیحما درمان کی

00 Int J Pediatr / 2020 مروری 
 زانیم شیافزا و تنفس زانیم و قلب کاهش) یکیولوژیزیف یهاپارامتر تواندیم قرآن تالوت به دادن گوش

 گردد. نارس نوزادان در( ژنیاکس اشباع

00 Int J Pediatr / 2018 کارآزمایی بالینی 
  تواندیم و کند کمک ی نوزادکیولوژیزیف یپارامترها بهبود به تواندیم قرآن تالوت که داد نشان هاافتهی

 .شود استفاده ه نوزادانژبخش مراقبت وی در معمول استاندارد روش کی عنوانبه

02 
Journal of Qom University 

of Medical Sciences /2012 
 کارآزمایی بالینی

نتایج حاصل بیانگر تاثیر مداوم و پایدار آوای قرآن کریم بر درصد اشباع اکسیژن، تعداد تنفس و ضربان قلب 

تن عواملی از جمله سن جنینی و وزن نوزاد، دست یافتن به بیشترین باشد که با در نظر گرفنوزادان نارس می

 پذیر است.تاثیر حاصل از مداخله با این آوای عرفانی امکان

04 Koomesh / 2010 کارآزمایی بالینی 

 تاثیر نارس، نوزادان در قلب ضربان و تنفس تعداد کاهش و اکسیژن اشباع درصد افزایش بر کریم قرآن آوای

 به کمک جهت در حمایتی، مراقبت یک عنوانبه عرفانی، آوای این از توانمی است، داشته پایدار و ردامعنی

 .نمود استفاده نارس، نوزادان فیزیولوژیک وضعیت بهبود

01 
Iranian Journal of 

Neonatology / 2018 
نیکارآزمایی بالی  

 در یکیولوژیزیف یهاپاسخ تیتثب بر بتمث تاثیر تواندیم دردناک مراحل یط در میکر قرآن یصدا پخش

 آن از یناش عوارض و ژنیاکس اشباعافت  خطر کاهش باعث هاآن گرفتن قرار جهینت در ،داشته یبستر نوزادان

 گردد.می

06 KnE Life Sciences /2019 کند.ک میتالوت قرآن کریم به کاهش سطح درد نوزادان در هنگام پروسیجرهای تهاجمی کم کارآزمایی بالینی 

07 CoMM /2014 کارآزمایی بالینی 
 موثر ژهیو یهامراقبت بخش در یبستر مارانیب در کیولوژیزیف استرس پاسخ بر قرآن مقدس یواآ دنیشن

 .است نبوده داریمعن یآمار اطالعات اساس بر تفاوت نیا اما است
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 78-99، صفحه: 99ستان زمو  پايیز، دوم، شماره پنجمنشريه اسالم و سالمت، دوره 

 فاطمه شاکر زواردهیو  پروين عزيزنژاد روشن/ تاثیر تالوت قرآن بر بهبود وضعیت سالمتی مادر و نوزاد

92 

 آن جينتا خالصه و مادر یسالمت تیوضع بهبود بر نآقر تالوت تاثیر شده مرور مقاالت مشخصات .6 جدول

 های اصلی پژوهشخالصه يافته نوع پژوهش نام مجله/ سال انتشار شماره مقاله

09 J Relig Health / 2017 کارآزمایی بالینی 
 ی موثرباردار دوران در یافسردگ و اضطراب استرس، کاهش یبرا دو هر ،ترجمه بدون یا و ترجمه با میکر قرآن

 .هستند

20 
Religion and Health / 

2019 
 کیفی

 اعجاز": از بودند عبارت که شد استخراج رگروهیز هشت و یاصل گروه سه حاضر مطالعه یهاداده لیتحل از

 یهارگروهیز از "یمعنو رشد" گروه ،"کودک و مادری روان -یجسم بهبود" یهارگروهیز از "قرآن یدرمانگر

 گروه و "یمعنو یحام وجود به داشتن نانیاطم" و "رمانانهقه یبازگشت" ،"یاله تیمش میتسل و رشیپذ"

 ."جلو به رو ینگاه" و "تیموقع تیریمد" ،"فهیوظ انجام و یتیریخودمد" یهارگروهیز از "جامع تیریمد"

 راهبرد آن، به مبتال فرزندان از مراقبت در فراوان مشکالت و یمغز فلج یماریب سخت طیشرا به توجه با مادران

 یفایا در هاآن توانمندشدن به منجر میکر قرآن تالوت که داشتند باور و نمودند انتخاب را میکر آنقر تالوت

 یکی عنوانبه میکر قرآن تالوت طیشرا شودیم شنهادیپ ارتباط، نیا در. است شده تیموقع نمودن کنترل و نقش

 .دگرد فراهم گروه نیا یبرا مادران یازهاین نیتأم قدرتمند یراهکارها از

22 
Health Spiritual Med 

Ethics / 2019 
 کارآزمایی بالینی

 )گروه تالوت قرآن( مداخله گروه در لتونیهم یبندرتبه اسیمق کل و اضطراب نمرات نیانگیم مداخله، از پس

 .بود کنترل گروه از کمتر یتوجه قابل طوربه

20 
Journal of Quranand 

Medicine /2019 
 .دهدیم کاهش را در اتاق لیبر باردار زنان اضطراب میکر قرآن وتتال کارآزمایی بالینی

06 

International Journal of 

Nursing, Midwife and 

Health Related Cases 

/2016 

 کارآزمایی بالینی

 شیافزا را مادر تیرضا نیهمچنداده  کاهش را سزارین از پس مادران اضطراب و درد زانیم قرآن، به دادن گوش

 ریسا بهبود نیهمچن و اضطراب و درد کنترل یبرا ییدارو ریغ روش کی عنوانبه را آن ما ن،یبنابرا. دهدیم

 و مکمل درد ضد درمان از یمهم مسئله به تواندیم نیا. میکنیم هیتوص ینوزاد پیامدهای جمله از پارامترها

 .شود لیتبدسزارین  تحت مسلمان زنان یبرا نیگزیجا

01 
Journal of Religion and 

Health /2012 
 کیفی

 آوردن دسـت بـه صـالح، و سـالم فرزنـد راحـت، و ایمـن زایمـان داشـتن" :شـده اسـتخراج اصلی مضامین

 راستای در را نوزاد بالین در قرآن قرائت مطالعه مورد مادران. است مادران سـالمتی نیازهـای مویـد کـه "آرامش

 موثر خداوند، به تقرب رضایت، احساس بارداری، حساس شرایط با سازگاری جادای نوزاد، بهبودی در تسریع

 .انددانسته

22 
Sadra Medical Sciences 

Journal /2015 
 کیفی

 به یقلب باور) شامل بود جامع یبانیپشت طبقه نیاول که شد استخراج رطبقهیز 8 و یاصل طبقه 2 هاداده لیتحل

 نیدلنش تجربه) شامل شدن یمعنو دوم طبقه( نوزاد و مادر جسم درمان ن،آقر یدرمانگر روان ،یحام داشتن

 شامل یزندگ تیریمد در یتوانمند سوم طبقه( گذشته از ترمحکم یبازگشت و یاله تیمش میتسل اس،یق رقابلیغ

زای مادران برای مقابله با شرایط دشوار و استرس .است بوده( تیموقع بر افتنی کنترل و فهیوظ انجام و یابیخود)

کنند تا نیازهای روانی و جسمی خود و نوزاد را رفع بخش مراقبت ویژه، راهبرد تالوت قرآن کریم را انتخاب می

 نمایند.
 

 گیرینتیجه بحث و
 و یکیولوژیزیف یپارامترها تیتثبدر نوزاد باعث  نآقر تالوت ریتاثترین مهم

گردد و همچنین در مادر می نوزاد رشد و یراحت سطح لیتسه و ردد سطح کاهش

 ،یجسم یهاشاخص بهبود و درد و یافسردگ ،اضطراب استرس، کاهش منجر به

 یهاتیموقع بر کنترل و یمادر نقش یفایا در مادر شدن توانمند و یروان و یروح

 اند.با استفاده از مرور منابع ذکر شده یزندگ یزااسترس

 نآقر یآوا که مداخله گروه نشان داد در( 0208) همکاران و مجیدپور مطالعه

 اتمام از بعد قهیدق ستیب تا یدیور یریگخون شروع از قبل قهیدق پنج از میکر

 در داریمعن یآمار تفاوت که داد نشان هاافتهی. شد پخش یدیور یریگخون

 .است شده دهید همداخل گروه نوزادان خون ژنیاکس اشباع ، تنفس وقلب ضربان

  تواندیم و کند کمک یکیولوژیزیف یپارامترها بهبود به تواندیم قرآن تالوت

 شود استفاده بخش مراقبت ویژه نوزادان در معمول استاندارد روش کی عنوانهب

 باشد.های این مطالعه همسو میبا یافته .(00)

 

 قرآن آوای کهداد  نشان( همچنین 0202) کشاورز و همکاران پژوهش هاییافته

 نارس نوزادان قلب ضربان و تنفس تعداد و خون اکسیژن اشباع سطح بر کریم

 بر منفی تاثیر از موردی هیچ که این به توجه با. دارد پایدار و دارمعنی تاثیر

 آوای از توانمی لذا نشد، مشاهده آزمون گروه در نوزادان فیزیولوژیک هایشاخص

 وضعیت بهبود و استرس کاهش جهت در عرفانی، وایآ یک عنوانبه کریم قرآن

های (. یافته04) نمود استفاده منزل یا بیمارستان در نارس نوزادان در فیزیولوژیک

 تواند قبل ازمی میکر قرآن یصدادیگر حاکی از آن هست که  مطالعه

 (. 06) بکاهد نوزادان درد شدت از یتهاجم پروسیجرهای

 یعصب ستمیس تیکاهش فعال باعث تواندیم آنقر یصداگوش دادن به 

 فعال، یعیطب نیاندورف استرس، یهاهورمون ، کاهشآرامش شیافزا و سمپاتیک

 زانیم ن،ییپا فشارخون) یکیولوژیزیفهای پاسخ بهبود و تنش از یپرتحواس

به وسیله  میکر قرآن تالوت یسازآرام اثر. (21و  24، 00) شود( نبض و تنفس
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 پروسیجرهای ناشی از حاد درد لیتعدفرآیند  مهار یشده برا دیولت فعال نیاندورف

 .(06) رودی به کار میتهاجم

 دادن گوش رایز دهد کاهش را استرس سطح تواندیم همچنین صدای قرآن

 یقیموس از شتریب نیا. دهدیم شیافزا را مغز یآلفا امواج قرآن خواندن و

 که داد نشان Devi (0209) طالعهم جینتا(. 26) دارد یبخشآرامش اثر کیکالس

 نیب یراحت در یمعنادار تفاوت ،قرآنبا صدای  ییشنوا کیتحر روز سه از بعد

 توسط شده انجام قیتحق با افتهی نیا. (08) شتدا وجود کنترل و مداخله گروه

Marofi تفاوت که خوانی داردهم و همچنین با مطالعه حاضر (0208) همکاران و 

 گروه نیب قرآن تالوت افتیدر از پس نوزادان در درد شدت نینگایم در یداریمعن

 .(01) داشت وجود ژهیو مراقبت بخش کی در کنترل و مداخله

 استرس، کاهشمنجر به  نآقر تالوتنتایج مطالعه حاضر نشان داد که 

گردد. نیلسون بیان می کند که می مادردر  درد زانیم و یافسردگ ،اضطراب

 به اضطراب و درد مانند ندیناخوشا کاتیتحر از یپرتحواس باعث یدرمان یقیموس

  .(27) گرددمی ندیخوشا افکار

 که داد نشانهمانند این مطالعه  (0202) و همکاران Jabbari مطالعه جینتا

 دوران در یافسردگ و اضطراب استرس، کاهش در ترجمه، بدون و با قرآن، یصدا

 در تواندیم نیا. است موثر جامعه تیثراک یمذهب اعتقادات به توجه با یباردار

 همکاران و نیش مطالعه ن،یا بر عالوه (.09) شود استفاده باردار زنان از مراقبت

 در اضطراب سطح کاهش به منجر یقیموس به دادن گوش که داد نشان( 0200)

 ات دیگرانمطالع یهاافتهی (.28) شودیم باردار زنان در واژن یسونوگراف یط

 یتوجه قابل طور بهرا  باردار زنان در اضطراب زانیم تواندیم قرآن که داد نشان

 (.20و  22) دهد کاهش

 از و استرس آستانه شیافزا قیطر از ندیخوشا یصوت یهامحرک از استفاده

 شیافزا و آرامش حالت جادیا ،یدرون یندهایفرآ میتنظ ،یمنف عواطف بردن نیب

 (.29) دشویم مارانیب ترشیب چه هر رفاه به منجری منیا قدرت

 بهبودمنجر به  نآقر تالوتهمچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 

 و یمادر نقش یفایا در مادر شدن توانمند و یروان و یروح ،یجسم یهاشاخص

 گردد.ی میزندگ یزااسترس یهاتیموقع بر کنترل

حتی نوزاد  دهنده آالم جسمی و روانی خود ومادران، تالوت قرآن را تسکین

و همسری و به کنترل  نای که مادران را برای ایفاء نقش والدیدانند به گونهمی

کند. درآوردن موقعیت مهیا ساخته و حتی در پذیرش هر گونه رویدادی کمک می

تواند سالمت مادران را که امروزه به عنوان مراقب تامین نیاز به حمایت معنوی می

(. تضمین کند تا هر چه 42) اندوزادان شناخته شدهمراقبت ویژه ن اولیه در بخش

 توانمندتر به انجام وظایف بپردازند.

 به ورود برای زاست،استرس خود که بارداری دوران در حاضر مطالعه مادران

 بهره قرآن از فشارها این با سازگاری برای و سالم نوزاد داشتن و زایمان مرحله

 شد داده نشان که دارد خوانیهم( 0200) نیثا نجفی مطالعه با که بودند گرفته

 جنین مادر سالمت بر بارداری دوران در مادران مذهبی هایفعالیت و قرآن با انس

توانند به (. لذا مدیران و مراقبین سالمتی می40) باشد تاثیرگذار تواندمی نوزاد و

ت کاهش شده با کمترین هزینه از مواهب کتاب آسمانی در جهریزیصورت برنامه

ها و نوزادان استرس، اضطراب و افسردگی مادران و ارتقاء توانمندی و سالمتی آن

 استفاده کرده و باعث تسریع بهبودی مادر و نوزاد گردند.

 مالحظات اخالقی

 صداقت و امانتداری در تحلیل و گزارش متون و استناددهی رعایت گردید.
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Abstract 

Introduction: The birth of a premature infant as a stressful event and severe 

emotional crisis disrupts the functioning of parents and endangers the physical and 

mental health of mothers. Muslim mothers tend to recite the Holy Qur’an in such 

circumstances. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of 

Qur’an recitation on improving the health status of mother and infant. 

Methods: In this review study, by using SID, Magiran, Google Scholar, PubMed 

and Science Direct databases, the keywords including mother, infant, Qur’an 

recitation and health in Persian and English were searched in studies published from 

2010 to 2020. Out of 243 titles obtained during two stages of review based on 

inclusion and exclusion criteria including reviewing a) the title and abstract and b) 

the whole article, 15 articles were finally selected for the current study. 

Findings: The articles used in the present study were categorized as clinical trial 

(11), review (1) and qualitative (3) articles. The focus of the studies was on the 

effect of reciting Qur'an on various aspects of maternal and preterm infant health. 

According to the studies, reciting Qur'an for infant stabilized physiological 

parameters, reduced pain level and facilitated comfort and growth levels of infant. 

For mother, it declined stress, anxiety, depression and pain, improved physical, 

mental and psychological characteristics as well as empowered mother to play her 

role and control stressful life situations. 

Conclusion: Recitation of the Holy Qur’an is suggested as one of the powerful 

strategies in meeting the health needs and accelerating the improvement of mothers 

and infants. 
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