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 Purpose: The study of brain waves and the mechanisms that 

influence them is crucial because these waves have an effect 

on our cognitive behaviors and functions. Binaural beats are 

one of the causes that affect brain waves. The results of the 

binaural beats of the Holy Quran verse sounds have been 

extensively investigated. 

Materials and Methods: In the present study, the sound of the 

verses of the Holy Quran was converted into binaural beats 

and its effects were studied on 81 people. Brain waves were 

recorded by the EMPAC Emotive Electroencephalograph. 

Participants' psychological status was assessed using the 

DASS-21 questionnaire. 

Results: The data of DASS-21 questionnaire showed that 61% 

of the subjects had anxiety before the study. After listening to 

the binaural beats of the Qur'an, the delta and theta brain waves 

increased in 75% and 88% of the participants, respectively, 

and decreased in the rest. 

Conclusion: Listening to the binaural beats of the verses of 

the Holy Quran develops meditation-like manifestations in the 

delta waves of the human brain. Repeating the interventions 

revealed that, for therapeutic purposes and to have a stronger 

impact on the participants' health, they should listen to the 

Holy Quran's binaural beats multiple times. People's 

spirituality can be improved by listening to the Holy Quran's 

binaural beats. Other research should be conducted based on 

the findings of this study with the aim of further investigating 

the binaural beats of the Holy Quran and assessing their 

therapeutic functions. 
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پخش  یاز بسامد صدا ییدوتا یهاتیب ریتاث یبررس
امواج  راتییبر تغ میقرآن کر اتیتالوت آ یشده
بدست آمده از  یها افتهیدلتا و تتا بر اساس  یمغز

 نوار مغز
 ،1ینیباقر حس دیس

ه دانشگا ،یو علوم انسان ، دانشکده ادبیاتاتیادب، گروه اریاستاد
 ایران.زابل، زابل، 

 
 ،2یعقوبیمحمد 

 .رانیا راز،یمحقق حوزه علوم اعصاب، ش
 

 3یرضا دهقان
 ،بم، کرمان یدانشگاه علوم پزشکی، گروه فارماکولوژاستادیار، 

 .)نویسنده مسئول( ایران
 

 چکیده
نظر  نیبر آنها از ا رگذاریو عوامل تاث ی: مطالعه امواج مغزمقدمه

ما   یشناخت یامواج رفتارها و عملکردها نیاست که ا تیحائز اهم
 یهاتیب یبر امواج مغز رگذاریاز عوامل تاث یکی. دهندیم رییرا تغ
 یهاتیب یبه مطالعه اثرات احتمال یعیوس قاتیهستند. تحق ییدوتا
 .اندپرداخته میقرآن کر اتیآ یصدا ییدوتا

 تیبه ب میقرآن کر اتیآ ی: در مطالعه حاضر، صداها روشمواد و 
شد. امواج نفر مطالعه 81 یو اثرات آن بر رو لیتبد ییدوتا یها

ضبط  پاکیا ویاِموت یِدستگاه الکتروانسفالوگراف لهیافراد بوس یمغز
 یکنندگان با پرسشنامهشرکت یروانشناخت تیوضع یابیشد. ارز

DASS-21 گرفتصورت. 
 از ٪61 دهدیمنشان  DASS-21 پرسشنامه یهاداده ها: افتهی

سپردن به از مطالعه اضطراب داشتند. پس از گوش شپی افراد
و   %75در  بیدلتا و تتا به ترت یقرآن، امواج مغز ییدوتا یهاتیب

 .استافتهیکاهش هیو در بق شیکنندگان افزااز شرکت 88%
 میقرآن کر اتیصوت آ ییدوتا یهاتیدادن به بگوش : یریگجهینت

 هیشب یکه اثر شوندیمغز انسان م یدر امواج دلتا یاثرات جادیباعث ا
و  یاهداف درمان یداد برابه مراقبه دارد. تکرار مداخالت نشان

 نیچند ستیبایکنندگان مبر آرامش افراد، شرکت شتریب یاثرگذار
 .دهندگوش میقرآن کر وتص ییدوتا یها تیبار به ب

در بهبود آرامش  توانیم میقرآن کر ییدوتا یهاتیبا استفاده از ب
بدست  یهابا توجه به داده شودیم شنهادیگذاشت. پافراد اثر یروان

 تیب شتریب یبا هدف بررس یگریمطالعه، مطالعات د نیآمده از ا
ها آن یدرمان یهاکارکرد یابیو ارز میقرآن کر ییدوتا یها

 .ودشانجام
 

 یبردارنقشه ،ییدوتا یهاتیب ،یالکتروانسالوگراف :ه هاواژکلید
 .میامواج آلفا، امواج دلتا، امواج تتا، قرآن کر ،یمغز

 12/02/1400تاریخ دریافت: 
 28/07/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولdr.rezadehghani7@yahoo.com 

 مقدمه
 یو بازگردان یریاندازه گ یکردهایروزافزون رو یدگیچیپ لیبه دل

 یمیخودتنظ یندهایدار  بدست آمده از فرآ یمعن یداده ها
معه از جا یمورد توجه بخش گسترده ا ندهایفرآ نی، ا یکیولوژیزیف

ذار گ ریو عوامل تاث یقرار گرفته اند. مطالعه امواج مغز یعلوم رفتار
 یاست که  رفتارها و عملکردها تیاهم ائزنظر ح نیبر آنها از ا

د به خو یاشکال مختلف یمغزامواج  ریتاث ی جهیما  در نت یشناخت
 یوخود را بر ر یتمرکز اصل یعیوس قاتیتحق انیم نی. در ارندیگیم

پخش شده  یاز بسامد صدا یناش  ییدوتا یها تیب یاثرات احتمال
 یها ییبا توانا کهآلفا  یدر محدوده امواج مغز میقرآن کر اتیآ

 مرتبط هستند قرار داده اند. یشناخت

 کیهستند که در  ییهانیها، طن تیب نورالیبا ای ییدوتا یهاتیب
و  رسندیگوش ها به مغز م قیبا دو بسامد متفاوت از طر یلحظه ول

( بطور مثال 1شوند.) دهیمتفاوت شن یکه به صورت شودیسبب م نیا
هرتز باشد، در  ۲۰۰در گوش سمت راست  نیطن نیاگر بسامد ا

دو بسامد  نیهرتز است.  ا ۲1۰ ییادوت تیب کیطرف چپ بسامد 
 ریدر مس یتحتان کولوسیکول یبه طور جداگانه به سمت هسته ها

را جمع  ییشنوا یهسته ها در مغز ما ورود نیروند. ا یمغز م ییشنوا
 یآن را به سمت مراکز عصب هیکرده و پس از پردازش اول یآور

 یلو متفاوتبا بسامد  ییها نیطن دنیکنند. با رس یم تیباالتر هدا
 نیطن کیدو بسامد را به صورت  نیهسته ها، آنها ا نیهمزمان به ا

 نیفرستند. بسامد طن یبا بسامد واحد پردازش کرده و به قشر مخ م
.)در دیآیاز هر گوش به دست م دهیرس یاز اختالف بسامدها دیجد
 یعنی ۲1۰و  ۲۰۰برابر است با اختالف  ییبسامد نها میکه زد یمثال
 (۲()تزهر 1۰

 یابیره یبرا یرتهاجمیروش غ کی( EEG)  یتروانسفالوگرافالک
پوست  یشده بر رو هیتعب یحسگر ها یلهیبوس یامواج مغز تیفعال

بدست آمده از دستگاه  یها ی( استفاده از گراف3سر انسان است.)
 ییدوتا یها تیامواج حاصله از ب ریتاث یجهت بررس EEG یها

 (4مورد است.) نیدر ا جیرا یروش

 یِبسته به موج مغز ،یامواتج مغز یالکتروانسفالوگراف یبررس در
 اتیپخش شده آ یبسامد صدا م،یآن را دار یکه قصد بررس یمشخص

 (5گردد.) میتنظ ژهیمحدوده و کیدر  دیبا میقرآن کر

 

 و روش ها مواد

 میقرآن کر اتیآ یرا از صدا یمطالعه حاضر، ما بسامد مشخص در
 1۰۰ یرو آن بر شتریب یو به بررس میکرد لیتبد ییدوتا یها تیبه ب

کوتاه و پخش  یهازنش قی. تلفمیساله پرداخت 4۰تا  ۲6نفر از افراد 
از  یکیاستفاده از فقط  یبه جا ییدوتا یها تیمداوم از ب انیجر

 اتیآ یبسامد صوت ریارائه تاث یبرا یموثر اردو روش، راهک نیا
 تیروش قابل نی( ا6است.) ییدوتا یها تیبه صورت ب میقرآن کر

هد و د یها توسط شرکت کنندگان را کاهش م تیاثر ب ینیب شیپ
عادت کردن  یبعبارت ایشدن ) یعاد دهیباعث کاهش  پد جهیدر نت

مهم کمک  نیگردد. ا ی( مییدوتا یها تیب کیشنوندگان به تحر
ها دخل و  تیب یدر اثربخش  خودآگاهمهیافراد به طور ن کندیم

 نداشته باشند.  یتصرف
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  و همکاران                 ینیباقر حس دیس  82

 14۰۰ زمستان، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

از  یناش یاز جمله صدا یخارج یاز هرگونه صدا یریجلوگ یبرا
ها مخدوش کننده  یحذف کننده صدا یکار با لپ تاپ از هدفون ها

افراد مورد  یمطالعه امواج مغز نیاستفاده شده است. در ا یطیمح
ثبت   پاکیا ویاِموت  یِدستگاه الکتروانسفالوگراف لهیرا بوس شیآزما
الکترود است و به عنوان  14 یدارا لهیوس نی. امیکرد یساز رهیو ذخ

کند که قادر است با سرعت  یعمل م میس یب EEG ستمیس کی
(. نحوه به 1()شکل 7از امواج بپردازد) یهرتز به نمونه بردار 1۲8
در هنگام کاربرد آن جهت ضبط  پاکیا ویاِموت ستمیس یریکارگ

 (8نشان داده شده است.) 1در طرحواره  EEGامواج 

سالم  یشرکت کننده که همگ 1۰۰مطالعه در مجموع از  نیدر ا ما
 یمطالعات نیشرکت در چن یتجربه قبل ای یا نهیزم یماریو بدون ب

 یمامت کسان،ی یابی. جهت ارزمیبودند به عنوان داوطلب استفاده نمود

راست دست انتخاب شدند تا نحوه ارتباط  تِیجمع انیافراد از م نیا
 شانیمراکز مغز نیب یو ارتباطات نورون آنها یمغز یها مکرهین

 مشابه باشد. 

شد  هیها به شرکت کنندگان توص افتهیبودن  یاز واقع نانیاطم یبرا
و هرگونه دارو  اتیانواع دخان ن،یکافئ یحاو یدنینوع نوش چیاز ه

نامه  تیفرم رضا ینکنند. قبل از امضا استفاده ندیاز انجام فرآ شیپ
به  قیپروتکل تحق رامونیپ یو پر کردن پرسشنامه، اطالعات کل

 تیوضع یابیمطالعه ابزار ما جهت ارز نیدر ا نیمچنافراد داده شد. ه
 ،یافسردگ اسیمق  یکنندگان پرسشنامهشرکت یروانشناخت

 ( بوده است. DASS-21اضطراب و استرس  )

 

 
 EEGدر هنگام کاربرد آن جهت ضبط امواج  پاکیا ویاِموت ستمیس یری. نحوه بکارگ1طرحواره 

 

 هاداده  لیو تحل هیو تجز گنالیس پردازش

ممکن است  نیخام هستند و همچن EEG هیاول یها خروج داده
در وهله  نیدرستنما  در داده ها وجود داشته باشند. بنابرا یتعداد

مرحله پردازش و حذف درستنما قرار  کینخست داده ها تحت 
 EEG یداده ها نکهیاز ا نانیمرحله در اطم نی( ا9.)شوندیداده م

 یچشم، پاک ساز یحرکت یالگوها دساز مانن اخالل یاز درستنما ها
اگر پاک نشوند  ییدرسنماها نیکند. چن یم فایا یاساس یشده اند نقش

در  یشناخت ندیبدست آمده از فرآ یبه داده ها بیمنجر به آس
EEG  داده ها از نرم  یینها لیو تحل هیتجز ی( برا1۰شوند.) یم

شرکت  سیجموعه آفاز م ۲۰۲۰افزار صفحه گسترده اکسل 
 .میاستفاده کرد کروسافتیما

 

 ها افتهی

 از ٪61نشان داده شده است،  1که در جدول و نمودار  همانطور
، متوسط ف،یاز استرس خف یریمقاد یاز انجام مطالعه دارا شپی افراد

 بر اساس نمره کسب گرانیکه د یبودند؛  در حال دیشد یلیخ ای دیشد
استرس  طیدر شرا یاز نظر ذهن DASS-21شده از پرسشنامه 

 .بردندیبه سر م یعاد
 

مربوط به  DASS-21نایج بدست آمده از پرسشنامه : 1جدول 
 قبل از مداخله

 DASS-21گروه بندی از نظر اضطراب بر اساس 

  عادی خفیف متوسط شدید خیلی شدید

 تعداد 39 24 13 16 8

 درصد 39% 24% 13% 16% 8%

ر دقیقه دستگاه د5
حالت آماده باش 
همزمان با ثبت 

EEG

دقیقه فرصت 1۰
رسیدن به آرامش 

ذهنی

دقیقه گوش ۲۰
ی سپردن به بیت ها

دوتایی

دقیقه فرصت 5
رسیدن به آرامش 

ذهنی

EEGثبت نهایی 

دقیقه5برای 
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 DASS-21نتایج بدست آمده از پرسشنامه  مقایسه گروه بندی حاصل از :1 نمودار

 یدامنه امواج مغز انهیو م نیانگیم سهیمقا بیبه ترت 3و  ۲ نمودار
رآن ق اتیصوت آ ییدوتا یها تیدلتا   قبل و بعد از گوش دادن به ب

دهد. همانطور که نشان داده شده است در هر دو  یرا نشان م میکر
دلتا پس از گوش  یامواج مغز نیانگیو م انهیچپ و راست، م مکرهین

 زانیبه م میقرآن کر اتیصوت آ ییدوتا یها تیسپردن به ب
 .ابدی یم شیافزا یمشخص

که شرکت کنندگان  یدرحال میقرآن کر اتیگوش دادن به آ هنگام
دلتا ثبت شده  ینبودند، امواج مغز  یگریکار د چیما مشغول انجام ه

داد که آنها کامالً خواب آلود و آرام هستند. امواج  یآنان نشان م
 یرا ماثر  نیشتریشوند و ب یم دهید قیدر هنگام خواب عم شتریدلتا ب

حال در  نی( با ا11امواج ثبت کرد.) نیخواب از ا متوان در هنگا
 یمشخص شیبودند اما افزا داریمطالعه ما اگرچه داوطلبان کامال ب

 شده است.  دهیدر امواج دلتا د

 
 میقرآن کر اتیصوت آ ییدوتا یها تیدلتا  قبل و بعد از گوش دادن به ب یامواج مغز میانگین دامنه  ۲نمودار 

 
 میقرآن کر اتیصوت آ ییدوتا یها تیدلتا  قبل و بعد از گوش دادن به ب یامواج مغز میانه دامنه  3نمودار 
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دامنه امواج  انهیو م نیانگینشانگر م بیبه ترت زین 5و  4 نمودار
 اتیآ صوت ییدوتا یها تیتتا  قبل و بعد از گوش سپردن به ب یمغز

چپ و راست، پس از گوش  مکرهیهستند. در هر دو ن میقرآن کر
تتا  یامواج مغز م،یقرآن کر اتیصوت آ ییدوتا یها تیدادن به ب

 ندید ایو رو قیحافظه، آرامش عم ،یتئور راند. از نظ افتهی شیافزا
( به 1۲تتا با آنها ارتباط دارد.) یاست که موج مغز ییهااز مولفه 

وت ص ییدوتا یها تیکه افراد پس از گوش دادن به ب دیرس ینظر م

شان با بسامد  یهمزمان با همگام شدن امواج مغز میقرآن کر اتیآ
ند ک یم دیتول ییدوتا یها تیب یکه مغز از پردازش دوگانه   یسوم

 ادیتتا به احتمال ز ی. امواج مغزکنندیرا تجربه م یاحساس آرامش
 میقرآن کر اتیصوت آ ییدوتا یها تیپس از گوش دادن به ب

شرکت کنندگان به شدت آرام بودند و به  رای. زابدی یم شیافزا
 شدند.   ینیابیحالت رو کیسرعت وارد 

 

 
 میقرآن کر اتیصوت آ ییدوتا یها تیبه ب سپردنقبل و بعد از گوش  1مغزی تتا موجمیانگین دامنه  .4نمودار 

 

 
 میقرآن کر اتیصوت آ ییدوتا یها تیبه ب سپردنقبل و بعد از گوش  ۲مغزی تتا موجمیانه دامنه  .5نمودار 

امواج دلتا  ی(   براFFRبسامد به دنبال پاسخ) یبررس گرید یسو از
 شرکت از( ٪75نفر) 75در  شود،یمشاهده م 6چنانکه در نمودار 

 داده( ٪۲5افراد ) هیدر بق کهیاست، در حال افتهی شافزای کنندگان
 دهند. یرا نشان م یمطالعه روند کاهش های
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امواج مغزی دلتا پس از گوش  بسامد به دنبال پاسخ در.6نمودار 

 قرآن کریم بیت های دوتایی به  دادن

 

 

 88تتا در  ینشان داده شده است، امواج مغز 7در نمودار  نیهمچن

 مطالعه نینفر از شرکت کنندگان ا 1۲و در  افتهی شافزای( ٪88نفر )

سطح باالتر  زیمورد ن نیاست. احتماال در ا افتهی کاهش( 1۲٪)

 DASS-21بدست آمده از پرسشنامه  یاضطراب بنا بر داده ها

تتا باشد. یش امواج مغزیعامل مخدوش کننده در افزا

 
ه بیت های . توزیع امواج مغزی تتا پس از گوش دادن ب7نمودار 

 دوتایی صوت قرآن کریم

در معرض  گریچنانچه افرار بار د دهدینشان م شیآزما نیا تکرار
تعداد افراد در  رندیقرار گ میصوت قرآن کر ییدوتا یها تیب

قبل  از شیبود ب افتهی شیموج تتا درآنها افزا تیکه فعال یگروه
به  یاست که چنانچه در مطالعه ا نیا انگریمهم ب نیخواهد بود.  ا

آرامش  زانیامواج بر م نیا شتریب یثرگذارو ا یدنبال اهداف درمان
از اصوات قرآن  ییدوتا یها تینوع ب نیا یآثار درمان یافراد و حت

 یها تیبار به ب نیچند ستیبایشرکت کنندگان م م،یهست میکر
 گوش دهند. میصوت قرآن کر ییدوتا

نفر  43شرکت کننده حضور داشتند که   1۰۰مطالعه ما مجموعا  در
افراد  نی( ا3و  ۲زن بودند.)جدول   شانینفر از ا 57از آنها مرد و  

اضطراب و استرس توسط پرسشنامه  زانیم یابیپس از ارز
DASS-21  شرکت کردند.  یامواج مغز یمداخله بررس کیدر

 لیتشک یعصب یسلول ها اینورون ها  تینشان گر فعال یامواج مغز
رون  نو ونیلیم یکیالکتر تیدهنده مغز انسان هستند. چرا که فعال

 یهاگنالیس ای لیاختالف پتانس یها گنالیس دیمنجر به تول یمغز
همان امواج  قتیکه در حق شوندی( مEEG) یالکتروانسفالوگراف

 .اند ییهستند و به سهولت در سطح پوست سر قابل شناسا یغزم

 

 . توزیع جنسیت در افراد شرکت کننده ۲جدول 

 تعداد در نمونه

 کل 100

 مرد 43

 زن 57

 

. اطالعات دموگرافیک در جمعیت نمونه افراد مورد 3جدول 
 مطالعه

 سن افراد در نمونه 

 میاگین 33.21

 میانه 33

 انحراف معیار 4.71

در پردازش داده ها را بر عهده  یمغز انسان نقش اصل یها نورون
 یل هاسلو یدر غشا یکیالکتر انیجر رییتغ ی لهیمهم بوس نیدارند. ا

 رییتغ نگونهی( ا7.)ردیپذ یدر هنگام پردازش داده ها صورت م یعصب
و  یسیمغناط یدانهایم شیدایمنجر به پ یکیالکتر یها انیجر

که به  یکوچک ی. الکترودهاگرددیدر اطراف مغز م یکیالکتر
ت پوس یکنند بر رو یکننده امواج عمل م افتیدر یعنوان حسگر ها

 لیرا مشخص کنند. به دل یکیالکتر یتا گستره رندیگ یسر قرار م
 یسپس ط گنالیس نیالکترودها، ا نیکم در ب لیاختالف پتانس

( EEG) یو به صورت امواج الکتروانسفالوگراف تیتقو یندیفرآ
 (13شود.) یثبت م

 انطباق دهیاز پد ینوار مغز امواج ناش یبه بررس یاریبس مطالعات
خود  یآنها تمرکز اصل شتریپرداخته اند که ب  ییدوتا یها تیب یزمان

 یمطالعات نیچن یآلفا  قرار داده اند. از جمله یرا بر امواج مغز
 EEGثبت شده در  یرفتار نامتقارن امواج آلفا یبه واکاو توانیم

. اشاره کرد ییدوتا یها تیب یبسامد راتییو تغ رسبه دنبال است
ه بود یمغز یامواج تتا و دلتا یمقاله بر رو نیما در ا یتمرکز اصل

 است. 

 یصوت یبسامد ها ییدوتا یها تیافراد به ب یمداخله تمام نیا در
 ٪61  یبه عبارت اینفر  61گوش سپردند.  میمبارک قرآن کر اتیآ

از اضطراب رو به رو  یاز انجام مطالعه با سطح شیافراد پ نای از
 بودند.

و  %75دلتا در  یپژوهش نشان داده شده است که امواج مغز نیا در
 ییدوتا یها تیب دنیاز داوطلبان پس از شن %88تتا در  یامواج مغز
 در هنگام خواب شتریاست. امواج دلتا ب افتهی شیافزا میقرآن کر

توان در هنگام خواب از  یاثر را م نیشتریو ب شوندیم دهید قیعم
 یها تیمطالعه نشان داد که گوش دادن به ب نیامواج ثبت کرد. ا نیا

 یدر امواج دلتا یاثرات جادیباعث ا میقرآن کر اتیصوت آ ییدوتا
قبه  با مرا سهیقابل مقا یگذار ریتاث ثیشوند که از ح یمغز انسان م

 میرقرآن ک ییدوتا یها تیشوند تا شنوندگان ب یو سبب م باشندیم
 .ابندیبه آرامش دست 
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ها،  تیرغم گوش سپردن به ب یاز داوطلبان عل %۲5 گرید یسو از
فت توان گ یم حیدلتا نشان ندادند. در توض یرا در امواج مغز یشیافزا

 نیاست که ا افتهیکاهش  لیدل نیدلتا احتماالً به ا یکه امواج مغز
سطح باالتر اضطراب و استرس  لیافراد در هنگام انجام مطالعه به دل

شرکت کنندگان به حالت استراحت  گرید یقادر نبودند به اندازه 
مهم با اطالعات بدست آمده  نی. اابندیدست  یکامل و آرامش ذهن

که افراد به آن پاسخ  DASS-21 یروان شناخت یاز پرسشنامه ها
 EEGثبت اطالعات  ن،ی. عالوه بر اکندیمطابقت م زیداده اند ن

است که موج دلتا  ین درحالیا شودیانجام م یداریافراد در هنگام ب
 فعال است. قیغالباً در هنگام خواب عم

 زیتتا ن یاز شرکت کنندگان مشاهده شد که امواج مغز % 1۲ در
 ییادوت یها تیب دنیکنندگان به دنبال شنشرکت گریبرخالف د

سطح باالتر  زیمورد ن نی. احتماال در اابدی ینم شیافزا میقرآن کر
 DASS-21بدست آمده از پرسشنامه  یاضطراب بنا بر داده ها

 تتا باشد.  یمغز واجام شیعامل مخدوش کننده در افزا
 یریگ جهینت

در معرض  گریچنانچه افرار بار د دهدینشان م شیآزما نیا تکرار
تعداد افراد در  رندیقرار گ میصوت قرآن کر ییدوتا یها تیب

قبل  از شیبود ب افتهی شیموج تتا درآنها افزا تیکه فعال یگروه
به  یاست که چنانچه در مطالعه ا نیا انگریمهم ب نیخواهد بود.  ا

آرامش  زانیامواج بر م نیا شتریب یثرگذارو ا یدنبال اهداف درمان
از اصوات قرآن  ییدوتا یها تینوع ب نیا یآثار درمان یافراد و حت

 یها تیبار به ب نیچند ستیبا یشرکت کنندگان م م،یهست میکر
 گوش دهند. میصوت قرآن کر ییدوتا

افراد به هنگام  یامواج مغز تیمطالعه نوار مغز ثبت شده از فعال با
 میقرآن کر یصوت یاز بسامد ها ییدوتا یها تیگوش سپردن به ب

بدست آمده از  یبا توجه به داده ها ییها تیب نیتوان گفت چن یم
 گریموثرند. به عبارت د یامواج مغز تیفعال شیدر افزا یمطالعه فعل

ه از شرکت کنندگان مطالع یتعداد قابل توجه ستندها توان تیب نیا
شود با توجه به  یم شنهادیکنند. پ یاریبه آرامش  دنیما را در رس

 یبا هدف بررس یگریبدست آمده از مطالعه ما، مطالعات د یداده ها
 یبایارز نیو همچن میقرآن کر ییدوتا یها تیب یاثربخش شتریب

 ها انجام شود. تیب نیا یو روان پزشک یدرمان یکارکرد ها
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