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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: Ulwa al-Albab is said to the wise and prudent people 
whose characteristic is that they repel evil with goodness. Since the 

physical symbol of the intellect is the brain, and Ulwa al-Albab is 

the possessor of wisdom; so, people who, like Ulwa al-Albab, strive 
to do goodness and avoid evil, probably have better and healthier 

brains than other people in society. The purpose of this study is to 

investigate the evolution and healthy of the brains in virtuous people 
as well as diseases and defects in the criminals and evildoer’s people 

brain. This is going to do with the help of the concepts of the Holy 

Quran, the words of the Infallibles (AS) and scientifically proven 

evidence.  
Materials and Methods: This research was a descriptive-analytical 

study. The words "Ulwa al-Albab", "Hasane", "Saieh" and their 

derivatives were searched in the whole of the Quran verses and the 
words of the Infallibles (AS) in various sources. With using 

subjective search by search engines (Pabmed and Google Scholar), 

the scientific researches about the relationship between good and 

bad deeds with brain health and disease were found, categorized, 
summarized and concluded.  

Findings: People who have committed inappropriate and abnormal 

deeds have defects, unhealthy and undeveloped brain, and 
reciprocally, people who have done good deeds such as helping 

without return, sacrifice, self-devotion, charity, etc. have an evolved 

brain even healthier than ordinary people in society. 
Conclusion: Probably the virtuous people and those who turn away 

evils and sins then quickly compensates it (Ulwa al-Albab) have the 

healthiest and the most complete brains. 
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 21   مغز روانی و جسمانی سالمت برای قرآن از الگویی  

 1401 بهار، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 مغز روانی و جسمانی سالمت برای قرآن از الگویی

 1رسانه سمیرا

 راپزشکی،پی پزشکی،دانشکده فیزیک و پرتوشناسی گروه ،استادیار
 .ایران آباد، خرم لرستان، پزشکی علوم دانشگاه

 
 *2وند سپه اصغر

 زشکی،پ دانشکده پزشکی، شناسی قارچ و شناسی انگل گروه ،دانشیار
 (نویسنده مسئولایران ) آباد، خرم لرستان، پزشکی علوم دانشگاه

 
 چکیده

 شود می گفته عاقل و خرد صاحب انسانهای به اولوااللباب،:هدف
 می دفع خوبی با را  بدی که است این آنها بارز خصوصیات از که

 اولوااللباب، و است مغز عقل، جسمانی نماد که آنجا از. کنند
 انجام در اهتمام اولوااللباب همانند که افرادی احتماال. خرد صاحبان
 نسبت سالمی و کامل مغزهای دارای دارند، بدیها از پرهیز و خوبیها

 و تکامل بررسی پژوهش، این از هدف. هستند جامعه افراد سایر به
 در مغزی عیوب و بیماری نیز و نیکوکاران در مغزی سالمت

 و( ع)معصومین کالم قرآن، ازمفاهیم گرفتن کمک با بدکاران،
  .باشد می زمینه این در شده اثبات علمی شواهد
 انجام تحلیلی-توصیفی صورت به تحقیق این ا:ه روشو مواد 

 در آنها مشتقات و «سیئه» ،«حسنه» ،«اولوااللباب» کلمات. پذیرفت
 با. شد جستجو مختلف منابع در( ع)معصومین کالم و قرآن آیات

 لگوگ و پابمد)جستجو موتورهای در موضوعی جستجوی از استفاده
 با بد و نیک اعمال انجام ارتباط زمینه در علمی تحقیقات( اسکوالر
 جمع واکاویها حاصل نهایت در و بندی دسته مغز بیماری و سالمت

  .گرفت انجام گیری نتیجه و بندی
 اند شده نابهنجار و ناشایست اعمال مرتکب که افرادی: ها یافته
 هک افرادی متقابال و هستند مغز تکامل عدم و بیماری نقص، دارای

 گذشت، ایثار، داشت، چشم بدون کردن کمک مانند نیک کارهای
 سبتن حتی سالمتر و یافته تکامل مغزی دارای اند داده انجام... و انفاق

 .هستند جامعه عادی افراد به
 و دیهاب از را خود که کسانی و نیکوکار افراد احتماال :گیری نتیجه

 (اولوااللباب)آیند می بر جبران مقام در سریعا و کرده دور گناهان
 .هستند مغزها کاملترین و سالمترین دارای

 
 خوبی بدی، مغز، سالمت عقل، اولوااللباب، قرآن،:  کلیدی واژگان

 
 21/12/1399تاریخ دریافت: 
 25/02/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولfungimed44@yahoo.com    
 

 مقدمه
فطرت آدمی بنا نهاده شده است و لذا  اسالم کاملترین دینها و بر پایه

برای همه ابعاد شخصی و اجتماعی زندگی انسانها دستورات جامع و 
 تاس موضوعاتی اسالمی از زندگی سبک کاملی بیان داشته است.

 ضرورت بر و مطرح را آن اخیر سالیان طی رهبری معظم مقام که
 در اسالمی، زندگی الگوهای از یکی .اند نموده تاکید آن به توجه
 .شود می معرفی اولوااللباب نام کریم به قرآن

لب همان مغز و ژرفای یک چیز است و صاحب جمع  اولوااللباب
لب، صاحب بصیرتی است که به عمق امور نفوذ میکند. آنها انسانهای 

 و زندگی راه و گیرند بکار را خود عقل که صاحب خرد هستند
 (.1) میابند را خود واقعی سعادت

و ( 2)سخن به میان آمده اولوااللباباز  قرآن سوره های مختلف در
 :شده است آنان بیان شناخت برای  متمایزی و صفات ویژگی ها

 یوفا م  (انشیاز عص یاز او و دور یفرمانبر یعن)ییاله مانیبه پ _1
   (20)رعد /کنند

خدا به )وندندیپ یآن فرمان داده م وستنیبه آنچه خداوند به پ _2 
د/ )رع (.السالم و صله رحم امر فرموده است همیعل تیبا ا هل ب وندیپ

21) 
 (21)رعد/  .ترسند یاز پروردگارشان م _3
 (21)رعد/  .دارند می( بامتیحساب )روز ق یاز بد -4
 (22)رعد/  .کنند یم یپروردگارشان صبور یطلب رضا یبرا _5

 (22)رعد/  .دارند یم ینماز را برپا _6

) رعد/  «هیوانفقوا مما رزقناهم سرا و عالن ».پنهان و آشکارانفاق  _7
22) 
) «ئهیبالحسنه الس درؤنیو  ».سازند یبرطرف م یکیرا با ن یبد _8

  .(22رعد/ 
به رحمت پروردگار  دواریاهل نماز شب ،ترسان از آخرت و ام -9

  .( 9) زمر/ .اند
  .(18زمر/  .کنند یم یرویسخنان پ نیکوتریاز ن -10

 یزندگ یداریبه ناپا ،یو صنع اله اتیح یبا تفکر در چرخه ها -11
  .(21)زمر/  دآگاهن یویدن

 .(269)بقره /  رندیگ یبهره م شانیاز عقل ها -12
 یدرؤن» آیه مفهوم مورد در الوااللباب بارز مشخصات از یکی

 یم نیکی با را بدی پاسخ» که است نهفته( 22/رعد) «السیئه بالحسنه
 :میشود برداشت هدف دو مضمون این از. «دهند

 فعد است نیکی که بهتر ای شیوه با را دیگران بدی الوااللباب،-1
 دوستی برقراری و عداوتها و ها دشمنی رفع باعث این که میکنند
 . میشود

 مقام در بالفاصله میدهند انجام که «سیئه»بد کارهای مقابل در -2
 جایگزین «حسنه»نیک کار یک انجام با آنرا و آید می بر جبران
 . امیدوارند حق رحمت و گیبخشند به و میکنند

 باهر کدام از آیات قرآن دارای معنای ظاهری و باطنی هستند که 
 به توان می آن، بطن به ورود بدون ،آنها ظاهری معنای به توجه
 عمق با آیات ظاهر درباره اینکه شرط به رسید، متعددی حقایق

  (3.)کرد تامل بیشتری
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  و همکاران                 رسانه سمیرا  22
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 یویژگ و( عقل صاحبان) اولوااللبابظاهری  معنی به توجه با اکنون
 از آنجاییکه از نیز و قرآن متعدد آیات در آنها ی شده بیان های

 اوست، «عقل امن خانه» و تفکر محل انسان مغز پزشکی دیدگاه
 لکام مغزهای دارای ها،انسان این که کرد گیری نتیجه بتوان شاید

 .هستند افراد سایر به نسبت سالمی و
 با مغز سالمت های ویژگی مطالعه و بررسی پژوهش، این از هدف
 های پژوهش نیز و( ع)معصومین کالم و قرآن آیات از الهام

 ویالگ ارائه برای جدید، و ای رشته میان رویکردی با( علمی)تجربی
 .است نیکوکار انسانهای در مغز سالمت

 ساختار مغز:
 نسبتانسان در  که است بدن یهابخش نیتردهیچیاز پ یکیمغز 

بافت مغز بیشتر  .است جانداران بیشتربدن از همه  آن به کلاندازه 
 یعقبو یانیم ،ییمغز جلو یهاقسمتو به  است چربی از جنس

از  یانیمغز م،  سربروم ای مخ از ییجلومغز  تقسیم بندی شده است.
ه شد لیاز ساقه مغز را تشک یمخچه و بخش ی ازساقه مغز و مغز عقب

 یغشاآن  هیال نیتریخارجو  قسمت مغز نیمخ بزرگتر .(4)اند
. رنگ است یخاکسترو مخ ترین قشر  یکه سطح نام دارد یمغز

 یاجبودن و  تردهیچیپ ،ادیدر انسان به علت وسعت ز غشای مغزی
از چهار  این قسمت خورده دارد نیمحدود حالت چ یگرفتن در فضا

 لیکتش یپس سر ای تالیپیتمپورال و اکس انه،یآه ،یلوب شامل قدام
سطح باال از  یمغز در عملکردها (ییجلوقدامی)لوب  ..شده است

نقش دارد  یو انتزاع یو تفکرات منطق یزیربرنامه ،یخود کنترل لیقب
انسان  انهستند که اساساً ما را به عنو یدر واقع همان صفات نهایو ا

 .(4)کنندیم زیمتما واناتیاز ح
عقب جمجمه  یکیدر نزد تالیپیدر لوب اکس یبصر یهاپردازش
پردازش صدا و زبان را بر عهده  فهی. لوب تمپورال وظشودیانجام م

در  بیاست که به ترت شده لیتشک گدالیو آم پوکامپیدارد و از ه
از  یاطالعات ورود انهیحافظه و عواطف نقش دارند. لوب آه

 یابیدر جهت یمهم اریو نقش بس کندیم قیمختلف را تلف یهاحس
  .دارد یابیریو مس ییفضا

ت که اس مغز در( لیمبیک سیستم) لوب تمپورال از قسمتی آمیگدال 
 قشن بر آمیگدال عالوه. کندمی ایفا حافظه و یادگیری در مهمی نقش
 تظاهرات مسئول آنها، به پاسخ ایجاد و احساسات درک در اصلی

 اکتساب در مهمی نقش و است ترس و خوشحالی مانند چهره هیجانی
 گیری تصمیم و انگیزه ایجاد در به عالوه .دارد هیجانی هاییادگیری

 افرادی که دهد می نشان  تحقیقات .موثر دارد انسانی های واکنش و
 های امیگدال دارای شوند می مخدر مواد به معتاد آینده در که

 و اضطراب و هستند. افسردگی  نرمال  افراد به نسبت  کوچکتری
(. 5شوند) می انسان امیگدال روی بر منفی اثرات باعث استرس

 مردان از زودتر  دختران در زنانه های هورمون اثر تحت  امیگدال
 رت عاقل پسران از زودتر دختران و زنان علت این به یابد می تکامل

 . شوند می
در عملکرد مثبت ترشح میشوند که میزان آنها  در بدنهورمونهایی 

این هورمونها شامل دوپامین، سروتونین،  .موثر استمغز و یا منفی 
 اکسی توسین و کورتیزول است.

انگیزه ، تمایل و  شامل دوپامین در گروهی از فرآیندهای مغزی 
به ه دستیابی باحساس رضایت هنگامی  و پاداش فعالیت دارد. اشتیاق
سطوح باالتر دوپامین می تواند  .ناشی از همین هورمون استهدف 

منجر به احساس سرخوشی ، سعادت و افزایش انگیزه و تمرکز 
 . شود

مسئول انتقال پیام عصبی برای ، هورمون احساس خوب یاسروتونین 
نیز  یتأثیرات است که خواب و اشتها حاالت روحی، تنظیم

عنوان عملکرد به سروتونین مدوالسیون .دارد یادگیری و حافظه بر
شناخته  داروهای ضدافسردگی اصلی برای چندین کالس مختلف از

 .است شده
 با همدلی اعتماد، دهندهبه عنوان افزایش توسین اکسی هورمون
 استرس و اضطراب کاهنده و هورمون اجتماعی ارتباط دیگران،
همچنین این هورمون  .آورد می ارمغان به را .است شده شناخته

 تقسیم و اندیشی مثبت سالمتی، رضایت، خوشحالی، موجب شادی،
 .گردد می دیگران با رفاه و شادی

رشح تواکنش بدن به استرس،  به دنبالکورتیزول یا هورمون استرس 
ا در هها در باالترین و شبکورتیزول به طور طبیعی صبح .میشود
 افزایش کورتیزول در بدن، تأثیرات کمی. ترین سطح وجود داردپایین

 ،افزایش سریع انرژی به منظور مقابله بدن مانند: مثبتی به دنبال دارد
حس  ،باال رفتن ناگهانی توان دفاعی بدن ،های حافظهافزایش فعالیت

از آن  کمک به حفظ تعادل حیاتی در بدن و نسبت به دردکمتر 
سطح باال و طوالنی مدت کورتیزول در جریان  البته جمله است.

آید( دارای تأثیرات منفی خون )آنچنان که در استرس مزمن پیش می
 د،غده تیروئی اختالل در عملکرد ،اختالل در عملکرد شناختی مثل

کاهش بافت  ،تراکم استخوان کاهش،عدم تعادل میزان قند خون
های دفاعی و واکنش تضعیف سیستم ،افزایش فشار خون ،عضالت

حمالت قلبی، ایجاد سطح  ،های شکمیافزایش چربی ،تحریکی بدن
کلسترول  و سطح پایین (LDL) کلسترول بد باالی

 .انجامدکه خود به مشکالت سالمتی دیگری می (HDL) خوب
(4). 

عقل در تعامل و الزم و ملزوم یکدیگرند، و بدون وجود یکی مغز و 
 دیابمی تکامل که است زنده شعور یک دیگری کارایی ندارد. عقل

شیاری که شامل تفکر و وسازد تا به آگاهی و همیرا قادر انسان  و
بنابراین سالمت عقل در گرو سالمت مغز  برسد. شوداحساسات می

امل هایی ک عکس. با این اعتقاد که الوااللباب صاحبان عقلراست و ب
هستند، احتماال بتوان نتیجه گرفت که صاحبان مغزهایی کامل نیز 

 بررسی اینکه انسانهای نیکوکارپژوهش هدف از این  بنابراینهستند. 
دارای سالمت و تکامل مغز و انسانهای بدکار دارای بیماری و نقص 

این بررسی با استناد به آیات قرآن و کالم باشد.  هستند، می در مغز 
 .ه استو پژوهشهای علمی انجام شد و تحقیقات معصومین)ع(

 
 هاروش و مواد 

تحلیلی است که نتیجه گیری -این پژوهش، یک مطالعه توصیفی
بصورت کیفی و بر مبنای تحلیل محتوا انجام شده است. شیوه جمع 
آوری داده ها به روش کتابخانه ای بود . محتواها بر مبنای جستجو 

معصومین)ع( با تاکید بر سخنان حضرت در آیات قرآن، کالم 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://article.tebyan.net/248761/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://article.tebyan.net/115602/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://article.tebyan.net/40976/%DA%A9%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://article.tebyan.net/40976/%DA%A9%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
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 23   مغز روانی و جسمانی سالمت برای قرآن از الگویی  

 1401 بهار، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 و غررالحکمنهج البالغه، در کتابهای نهج الفصاحه، علی)ع( 
، صحیفه سجادیه،...، مقاالت و کتب علمی منتشر شده تهیه دررالکلم

انسانهای نیکوکار  آیا»شد. سوال اصلی مطالعه حاضر این بود که:  
دارای سالمت و تکامل مغز و انسانهای بدکار دارای بیماری و نقص 

 «در مغز  هستند؟
 هرسالمف المعجم کتاب در« لباباال یو اول اولوااللباب» کلمات ابتدا

 این یقرآن های ویژگی و نور قرائتی، بررسی تفسیر افزار نرم نیز و
 بندی طبقه و ، جستجو)ع( معصومین کالم و تفاسیر کمک با را افراد
 :دیگرد افتی کیبه تفک ریموارد ز شد.
 52/ می، ابراه 19،رعد/  7،آل عمران/  269بقره /  ):االلباباولو

، آل  197و  179بقره / ):االلباب یاول. (18و  9، زمر /  29،ص/ 
،غافر/  21،زمر / 43، ص /111/ وسفی، 100،مائده /  190عمران / 

، اشکال «سیئه»و « حسنه»،  «بر»( . سپس کلمات 10، طالق /  54
جمع و مشتقات آنها در قرآن جستجو و آیات مرتبط و معانی آن با 

شد. این رویکرد در مورد کتب نهج استفاده از تفاسیر استخراج 
دررالکلم و... تکرار و سخنان  و غررالحکمالفصاحه، نهج البالغه، 

در مورد ویژگیهای افراد خردمند در انجام کارهای خوب و بد جمع 
آوری شد. در مرحله بعد با استفاده از جستجوی موضوعی از سال 

در موتورهای جستجوی تخصصی پابمد و گوگل  2020تا  1990
اسکوالر، مطالعاتی درمورد خصوصیات مغزی انسانهایی که کارهای 

ار و نابهنجار انجام داده اند انتخاب و پس از بررسی، خالصه هنج
بندی شد. تجزیه و تحلیل اطالعات بر مبنای روش تحلیل روایت 
انجام و مفاهیم بدست آمده از محتواها بر اساس ارتباط با 

 موضوعات مشابه طبقه بندی گردید. 
 یاآ»در نهایت با توجه به اطالعات بدست آمده به سوال تحقیق که 

انسانهای نیکوکار دارای سالمت و تکامل مغز و انسانهای بدکار 
 پاسخ داده شد.« دارای بیماری و نقص در مغز  هستند؟

 و بحث: یافته ها
اللباب افرادی هستند که اتوضیح داده شد که الو مقدمهدرقسمت 

 خصوصیتیک ین به همفقط دهند و اگر  بدی را با خوبی پاسخ می
 . ازباالترین درجه سالمت عقل و فکر استآنها توجه شود نشان از 

 شود پس شاید بتوان که نمود جسمانی عقل به مغز تعبیر میآنجایی
ترین ترین و کامل اللباب انسانهایی صاحب سالمانتیجه گرفت که الو

یکی دیدگاه نبررسی به  با توجه به این رویکرد ابتدامغزها هستند. 
 ابعاد مختلف می پردازیم:و سالمت از 

 الف: نیکی در قرآن
با تاکید بر سخنان امام ب: نیکی و سالمت در کالم معصومین)ع( 

 علی)ع(
 ج: تکامل مغزی در انسانهای نیکوکار

  الف: نیکی در قرآن
البر  ارالبر،برا ، االبربر و مشتقات آن: » به اشکال مختلف یکین کلمه

 ،«بر» واژه .است در قرآن ذکر شده« حسنه و مشتقات آن»و  «و برره
ارزنده و اخالق حسنه و  یمعان»  ازاست که  یراتیخ یمجموعه 

بنده به  یکیو باعث نزد ردیگ ینشاءت م« اعمال صالحه 
 »مورد که است عملی آن معنای به «حسنه» .گردد یپروردگارش م

 «حسن»  کلمه. دهد ثواب آن به و باشد «سبحان خدای رضای

 آن با و آدمی سعادت با آن بودن سازگار معنای به عمل درمورد
 دادن انجام از است عبارت «احسان» دارد. نظر در او که است هدفی
 بتنیم باید نیک عمل انجام یعنی شایسته، و نیکو وجه بر نیک اعمال

 (6.) باشد بوده خدا به نسبت پایدار و ثابت عقیده بر
 :(2)در قرآنمرتبط با سالمت  های نیکوکارانشاخصه برخی از 

گذرند) آل  یخورند و از مردم در م یخشم خود را فرو م
مردم)  گریاز مکر د یو ناراحت یعدم دلتنگ .(134عمران/

عدم .(93) مائده / یکوکاریو ن ستهیشا یانجام کارها .(127نحل/
)  نیزم یمردم رو یجامعه  یفساد، مزاحمت و خسارت برا

،کسب حکمت و دانش است )  یکوکارین یایاز مزا .(56اعراف/
 کوکارانین یمجاهدت ها و تالش ها .(14و قصص/ 22/وسفی

صادق هستند ) .(69خدا ست) عنکبوت  یرضا ی،مخلصانه و برا
 .(34و 33زمر/

ر با تاکید بسالمت در کالم معصومین)ع( ارتباط آن با ب: نیکی و 
 سخنان حضرت علی)ع(

 دررالکلم و غررالحکماز کتاب 

 «عمرها» صدقه، وسیله به .کند می کم را «غصه» خوب، گمان-1
 را «عمرها»رحم، صله .است« بیماری» طمع، میوه .شود می زیاد
 ای داده انجام که خوبی کار خاطر به را خود «شادی» .کند می دراز
 سیک حکیم و فرزانه انسان. میکند زیاد را عمر، زیاد نیکی .کن زیاد
 آرامش »نیکوکاری هر دهد می پاداش «نیکی با را بدی »که است

 با« رفتاری خوش و نیکوکاری» به باد شما بر است «دهنده
 شهرها و طوالنی را « عمرها»، دو این که همسایگان و خویشاوندان

 »ناهیگ بی هر .است خوب عمل در «عمر برکت» .کند می آباد را
 .(7) است «تندرست

 کتاب نهج البالغه: از
 و نماز »با را بندگانش داوندخ . است «شفابخش دارویی صدقه»_1

 و اعضا» ،تا است کرده حفظ «داری روزه در تالش و زکات
 و «فروتن روانشان و جان» و خاشع دیدگانشان و«  آرام جوارحشان

 قرآن .بندد بر رخ آنان از «خودپسندی و کبر »باشد متواضع دلهایشان
 و طغیان نفاق، کفر،» ؛درد هاست درد ترینبزرگ «شفابخش»

 »هرگونه و است آدمی مرده روح حیات «حکمت ».«گمراهی
 .(8)است آن در «سالمتی

 ج: تکامل مغزی در انسانهای نیکوکار
 ی افرادتیشخص یهایژگیوبین  مطالعات مختلفی نشان داده اند که 

 اییغش یضخامت نواح مغز وفیزیولوژیکی و آناتومیکی با ساختار 
 (.9ارتباط وجود دارد )مغز 

مناسبترین روش بررسی مغز استفاده از روشهای تصویربرداری است. 
 تصویربرداری ام آر آی بر مبنای خاصیت تشدید مغناطیسی عمل می
کند و یکی از روشهای بی خطر و متداولی است که توانایی 

را دارد.  تصویربرداری آناتومیکی و فیزیولوژیکی از مغز
(Positron Emission Tomography  :)PET  روش

دیگری برای تصویربرداری فیزیولوژیکی و بیولوژیکی مغز است که 
 .می شودبا استفاده از داروهای رادیواکتیو این کار انجام 

انجام اقدامات مختلفی به دیگران  که بانفر  1150مغز در مطالعه ای 
با  بودمغز آنان فعال شده « مراکز مهربانی»و  محبت کرده
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را به دو دسته افراد  این ،. محققانبررسی شد  PETتصویربرداری
یز و آماقدامی محبت اگر بودند کهافرادی ، دسته اول :تقسیم کردند

دادند انتظار رفتار متقابل  در قبال دیگران انجام  ندگیبخش
دوستانه محبتی نوعافرادی که  ،دسته دوم .)محبت استراتژیک(داشتند

 و فقط به داده بودندهدیه بدون توقع به دیگران  ویا ایثارگرانه 
ایج نتبوجود می آید بسنده کرده بودند. احساس خوبی که بعد از آن 

مربوط به  هایی از مغز کهمحبت استراتژیک بخشنشان داد در 
 مغز منتظر دریافت پاداش است و شوندپاداش گرفتن هستند فعال می

آنها در واقع به این علت خوشحالند که کار مثبتی انجام دادند و  و
 ای عملمحبت ایثارگرانه مغز به گونه ولی در. دارندانتظار پاداش 

انجام دادن کارهای . است گرفتهرا کند که گویی پاداش می
ر دخوب بخش میزان سروتونین، ماده شیمیایی باالبرنده خلق لذت

 .(9)افزایدمغز، را می
با استفاده از را،  هیاهداکننده کل 19 یمغز تیفعال پژوهشگران

 یزمغ تیفعال یقرار داده و الگو یمورد بررس یآآرام برداریریتصو
 سهیعضو نداشتند، مقا یکه سابقه اهدا یداوطلب عاد 20آنها را با 

این اهدا کننده ها در مقابل اهدای کلیه چیزی دریافت نکرده کردند. 
نشان داد که  یاسکن مغز جینتا شناختند. و اهدا شدگان را نیز نمی

ین از داوطلب شتریباین افراد سمت راست  گدالیآمدر یمغز تیفعال
داوطلبان قادر به درک و  ریاز سا شیافراد ب نیا ، یعنیبودعادی 

در گروه مغزی  گدالیآماندازه بودند؛ عواطف و احساسات  صیتشخ
یم نیو بنابرا بود یبزرگتر از افراد عاد درصد8حدود دوست  نوع
 .(10ریشه در مغز دارد)اساس و  ،یدوستگفت که حس نوع توان

توضیح داده شد. قبال عملکرد مغز نقش آنها در  در مورد هورمونها و
 نیفعل و انفعاالت ناکارآمد بباالبودن هورمون کورتیزول و یا 

 یشانیپ شیدر قشر پ و اکسی توسین نیدوپام ،نیسروتون یها ستمیس
و اختالالت همراه  یتکانه ا یپرخاشگربرای  یمهم سمیمکانمغز، 

 کیممکن است  نیسروتون نیی. به طور خاص، عملکرد پااستآن 
.  (11)ندک یم یباشد که افراد را مستعد حمله عصب ییایمیوشیب یژگیو

 نتوسی اکسیبصورت مصنوعی  که پدرانیکه  محققان نشان دادند
 رفتارهای کمتر و کنند می بازی کودکانشان با بیشتر ،کنند دریافت

 زیادی مقدار که مادرانی همچنین .دارند آنها به نسبت انهخشمگین
 می صحبت نرمی به کودکانشان با دارند، بدنشان در توسین اکسی
 رایدا و کودکان عاشق زنند، می لبخند نوزادشان به بیشتر کنند،

 .(12باشند) می بشاش صورت
 موارد زیر« بدی و بیماری»دیدگاه  در قسمت دوم پژوهش، برای

 گرفت:قرار مورد بررسی 
 الف: بدی در قرآن

با تاکید بر کالم امام  )ع(ب: بدی و بیماری در کالم معصومین
 علی)ع(

 انهای بدکار و مجرمسج: نقص عملکرد و بیماری در مغز ان
 :«سیئه»معنی لغوی 

و هرچیزی که منتسب به آن  ناشایست کارهای بد و ،سیئات اعمال
 در که چه آن و دارد قرار( نیکویی) حسن مقابل در است می باشد.

 حکم یا موضوع یا عمل در چه است؛( ناپسند) مستحسن غیر ذاتش
 (13باشد.) آن غیر یا معنوی یا قلبی امر یا

  (:2) در قرآن « نهی از سیئه »سیئات و  از مصادیقی ذکرالف: 
 درست ترازوی با و «دهید تمام را پیمانه»، کنید پیمانه چون _1

 .(35/االسراء)کنید وزن
 .(37/االسراء) «مرو راه غرور» با زمین روی در_2
 دل در باطل گمان و دگمانی، ب(23/ فصلت)خدا به بدگمانی _3
 .(12/النور) مردم به بدگمانی، (12/ الفتح)ها
 قمار انجام و ، شرابخوک گوشت ،مردار،خون خوردن-4
 (.219/و البقره 3/ المائده و 173/بقره)
)  و(84/البقره) منازلشان از راندن بیرون و دیگران خون ریختن-5

 .(4/ القصص
 .(206/بقره) گناه انجام راستای در نادرست نخوت و تعصب -6
)  دیگران زندگی در تجسس و ،غیبت بد های گمان  -7

 .(12/الحجرات
 ،عدم پسندیده کارهای از ناپسند،جلوگیری کارهای به فرمان -8

 .(67/التوبه)خدا فراموشی و انفاق
 .(264/البقره) آزردن و منت با کردن انفاق-9

  .(2/ المائده) تجاوز و گناه انجام در همکاری-10
 و 32/االسراء و 68/الفرقان) زنا عمل انجام و دیگران کشتن_11
33). 
 و222/الشعراء)دروغگویی ،(276/البقره)خواری ربا _12

 دیگران به بهتان و (107/البقره)پیشگی خیانت ،(7/الجاثیه
  .(112/البقره)

  (.10)الملک/شایع است بکار نگرفتن عقل در اهل جهنم-13
ب: بدی و بیماری در کالم معصومین)ع( با تاکید بر سخنان حضرت 

 علی)ع(:
 (7)دررالکلم و از کتاب غررالحکم

 .است «اضطراب»، گمان بد  _1
 اش« بیماری» کند، نمی صبر داری خویشتن سختی بر که کسی _2

 گردد می طوالنی
 سرعت به «مرگش» کند رها را خود «خشم »افسار که کسی _3

 .آیدمی
 دید خواهیم «زشت شخصی» را ،او باشد انسان یک «بخل»اگر _4
. 

 (.8)نهج البالغهاز کتاب 
 ،درمان..... ،«قلبها »بیماری  دوای ،«خدا از ترس و تقوی» نا هما-1

 نگرانی و ها اضطراب» بخش ایمنی و «جسمانی» امراض
 شماست«های

 خوددور از  «یقین حسن و صبر »نیروی با را «اندوه و غم» موج _2
 کن

 ترک »و.....  و ها خون پاسداری برای را «قصاص» خدا-3
 ترک خداوند .کرد مقرر.....  «عقل سالمت »برای را «میگساری

 ایبر را«لواط»همجنسگرایی ترک ،و ها نسب سالمتی برای را«  زنا»
 نمعی راستی گرامیداشت برای را« دروغ»ترک و... و  ها نسل افزایش

 .کرد
 االحادیث جامع کتاب
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 25   مغز روانی و جسمانی سالمت برای قرآن از الگویی  

 1401 بهار، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 پیروی ؛ مانند انسانی جوامع بدکاران اخالقی رذالتهای»امام علی )ع(: 
 عوامل ،از کبر و  خواهی،خودپسندی افزون ، شهوت و هوس از

 .«اند عقل کننده ناتوان
 زیگرداند.و ن یم«عمر را کوتاه « »زنا » خدا )ص( فرمود: رسول

پرداخت نشود انواع  راتیو خ« صدقات» که یفرمود :هنگام
 (.13 ).ابدی شیافزا« ها یضیمر»

 در مغز انسانهای مجرم و بدکارو بیماری  نقص عملکرد ج: 
نتایج تحقیقات و پژوهشهای علمی درباره ساختار و این مرحله،  در

عملکرد آناتومیکی و فیزیولوژیکی مغز افرادی که اعمال نابهنجار 
مثل قتل، دزدی، اعمال منافی عفت،  بودنداجتماعی انجام داده 

 شد. بررسی و... خشونت
 کاهش یا آسیب بیان شد 2015در یک مطالعه مروری در سال 

 بطمرت پرخاشگری و خشونت با مغز پیشانی نواحی آناتومیکی در
مرد بالغ زندانی در  808از  ،کاملمطالعه یک در  .(15) .است

افراد گرفته شد.  MRIو  PETاسکن مغزی با سیستم آمریکا، 
، عمد محکوم به قتلفرد قاتل  203 :ندسه گروه قرار گرفتدر مجرم 

جز قتل )شامل بار به فرد مجرم دارای جرایم خشونت 475
های خانوادگی و دیگر موارد منجر به آسیب وجرح، خشونتضرب

فرد مرتکب خشونت کم )حمل مواد مخدر،  130بدنی شدید( و 
هایی دیگری که موجب آسیب بدنی جدی به دیگران فحشا و جرم

ر شریک بودن د و یشیمبتال به اختالل روان پر بیماران. نشده بود(
 .(10) ازین مطالعه حذف شده بودند.قتل و موارد مرگ اتفاقی 

ی مقدار ماده ،شده بودند عمد افرادی که مرتکب قتلگروه در 
در آن قسمت  یمغز و فعالیتخاکستری چندین منطقه از مغز 

 را در یصینقا و کاهش چشمگیری داشتدو گروه دیگربا  مقایسه
از قشر  ییبخشها . این نقاط شداز مناطق مغز مشاهده  یعیوس فیط
 و یرفتار اجتماع لیتعد یاست که برا یمنطقه ای)شانیپ شیپ

و در پردازش احساسات  یاتیح ینقش) اهگدالیو آماستراتژیک( 
شد. مقایسه آمیگدالهای افراد قاتل با افراد  ( را شامل میداردعواطف 

درصد  20تا 18خشونت کم نشان داد که اندازه آمیگدالهای آنها
مغز مجرمان خشن و  نیب یتفاوت قابل توجه چیهکوچکتر است. 
تصویر اسکن مغزی یک  .شتوجود ندابا یکدیگر بدون خشونت 

 نشان داده شده است.  1فرد قاتل در مقابل یک فرد سالم در شکل

 
در افراد سالم )سمت  PETاسکن مغزی تصویربرداری  :1شکل 

 نشان ازقرمز و زرد( گرم ) یرنگهاچپ(و قاتل)سمت راست(. 
یت عالفعدم و سبز( نشانگر  یآبسیاه، سرد ) یرنگ ها و ادیز تیفعال

 (15)است. مغز کم  و یا فعالیت

زندانی مجرم جنسی انجام شد، زندانیها بر  96بر روی  پژوهشیدر 
اساس جرمشان به دو گروه خشونت زیاد و خشونت کم تقسیم 

 لاختال عصبی، بیماریشدند. افرادی که دارای اختالالت روانی مثل  
 مطالعه از سال 60 سن باالی یا شدید روانی اختالل پریشی، روان
ان پزشک شدند و از بقیه اسکن ام آر آی گرفته شد. گذاشته کنار

متخصص بدون اطالع از جرم آنها اسکن ها را مشاهده و از نظر 
کردند.  کدگذاری و مغز، بررسی ناهنجاری در وجود عدم یا وجود

 دارایدرصد از زندانیها  22خشونت کم نتایج نشان داد که در گروه 
 خشونت در گروه و هستندمغز  ناهنجاری و یا اشکال در ساختار

 .(16)بوددرصد  60حدود  در ها بیشتر وناهنجاری زیاد،
 ستمیمنجر به کنترل کمتر بر سدر مغز  یکمبود نیچن

( ندک یمکنترل را  تیمانند خشم و عصبان هیاحساسات اول)کیمبیل
فرد را مستعد شده و در نتیجه حل مسئله  فیضع یمهارت ها و

ضریب هوشی  اثبات شده که به عالوه بروز خشونت خواهد کرد.
افراد قاتل در مقایسه با افراد با جرمهای کم خشونت و بدون 

 .(16) خشونت بسیار پایین تر بود.

ننده تایید کمشابه این تحقیق چندین مطالعه دیگر نیز انجام شده که 
 .(17)یافته ها بودنداین 

 که اکثر افرادی که مرتکب قتل عمد می نشان میدهندبررسی ها 
شوند سابقه فامیلی و یا خانوادگی قتل عمد را در نسلهای  گذشته 

(. 18است) یداشته اند که نشان از انتقال ژن معیوب به نسلهای بعد
افردی که ژن معیوب هنجارشکنی را همراه دارند اگر از  از طرفی

های شاد و همراه با آرامش زندگی کنند  دوران کودکی در محیط
 (. 19این ژن در آنها خاموش می شود و بروز نمی کند)

قبال اشاره شد که هورمون کورتیزول، سروتونین،اکسیتوسین و 
ون بودن سطح هورمدوپامین تاثیر مستقیم بر عملکرد مغز دارند. باال

سه هورمون دیگر منجر به هر کدام از پایین بودن یا کورتیزول و 
های فتاررو  تکانه ای بروز خشونتو ایجاد شرایط نامتعادلی در مغز 

 .(20)ناهنجار اجتماعی میشود
 آن اطارتب و پسران در سروتونین سطح میزان در مورد تحقیقی نتایج

 یا هعاطف بی که پسرانی داد نشان که شد انجام آنها بودن عاطفی با
 پسرانی از تر پایین بسیار بدنشان در سروتونین سطح اند عاطفه کم

 کسانی که بیان شدههمچنین  .(20هستند) احساسی و عاطفی که است
 شوند اجتماعی می و ضد هنجارشکن رفتارهای و جرم مرتکب که

 .(21)هستند  کورتیزول هورمون از باالیی پایه سطح دارای
 

 نتیجه گیری
نان صاحبان عقل و فکر سالم آ، اولوااللباببا توجه به معنی ظاهری 

، هدف این می باشدخوانده شدند و چون نمود جسمانی عقل، مغز 
کیه با تبود یافتن و معرفی الگویی از قرآن برای سالمت مغز مقاله، 

ترین مغزها  ترین و سالم احتماال الوااللباب دارای کامل ،بر اینکه
   می باشند.نسبت به سایر افراد 

ا نیکی بدیها را ب»یعنی ویژگی اولواالباب  یکی ازبرای یافتن پاسخ، 
زیرا این ویژگی برای  .گرفتمبنای مطالعه قرار « دهند پاسخ می

ق و دارای مصادی داردت درک و سنجش بیشتری یقابل ،مردم یتاکثر
و « ئهسی»بدیها به  فطری می باشد.زیاد و کاربرد عینی با درون مایه 
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و با این رویکرد، جستجو در مباحث  تعبیر« حسنه»نیکی ها به 
 یوابستگ انجام شد و حقایق مرتبط با  معصومین)ع(قرآنی و کالم 

. به عالوه در گردیدبا سالمت و بیماری جستجو « سیئه»و « حسنه»
بطه روند جستجو )را قات و مطالعات علمی روز دنیا اینتحقی

  پذیرفت. صورتمغز با انجام کارهای نیک و بد( و بیماری سالمت 
که مزین به صفات نهایی این مقاله نشان داد انسانهایی یافته های 

نیک و واالی اخالقی همچون، گذشت، ایثار، شهادت طلبی، 
فداکاری و.... هستند دارای مغزهای کامل و سالم حتی بهتر از 

قاتلین، جانیان، بزهکاران،  متقابالو  بودهانسانهای معمولی 
هنجارشکنان و.... دارای مغزهایی معیوب و بیمار نسبت به افراد 

 عادی هستند.
ص در مغز این افراد، ایبوجود آمدن تکامل و یا نق لدر بررسی عل

ژنهای سالم و یا  کدامیک از موارد، توان ادعا کرد که دقیقا نمی
معیوب اولیه در بدو تولد، رشد کامل یا ناقص مغز در طی سالیان 

ن روند در مغز موثر بوده عمر و یا هردو عامل در شکل گیری ای
امل که هر دو ع رندبر این نظریه توافق داپژوهشگران اکثریت است. 

 تواند تاثیرگذار باشد.  می
ه بتوجه بیشتری نسبت به قبل شاید  ،این پژوهش دقت در نتایجبا 

پرورش انسانها خصوص تعالیم و دستورات روح بخش اسالمی در 
و جامعه است،  افرادشود. دین اسالم که هدف آن سالمت و سعادت 

برنامه های اخالقی و عبادی فراوانی  تربیت صحیح انسانهادر زمینه 
وران ، دآداب بچه دار شدنانتخاب همسر مناسب،  :بدو تولد چون از

را بیان فرموده و..... تربیت کودک  و بارداری، شیردهی، پرورش
میتوان گفت  .اجرای آن را بر عهده والدین گذاشته است واست 

افرادی هستند که اجرای کامل این توصیه ها و برنامه  اولوااللباب
سالمت روح و ها را مبنای زندگی خود قرار داده و به این ترتیب 

  دنیا و آخرت خود را تضمین کرده اند.سعادت البته جسم و 
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