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 According to the divine worldview, the effective factors in the set of world 

events are two categories: material (natural) and spiritual. For the prevention 

and treatment of diseases and the attainment of health, just as the use of 

physicians and medicines for the treatment of disease and the attainment of 

health is essential, it is also necessary to cling to the skirt of the creator of 

medicine and the creator of medicine in the light of remembrance and prayer. 

In many Islamic teachings (verses and hadiths) the effectiveness of prayer and 

remembrance has been mentioned, therefore, in this research, by searching in 

verses and hadiths, the role of prayer and remembrance on physical and mental 

health has been studied.  

The present research is done by descriptive-analytical method and by 

conceptual and documentary analysis, therefore, it has been collected, compiled 

and explained the verses and hadiths that refer to the role of prayer and 

remembrance on human health.  

Functions of remembrance of God (dhikr) in two parts: 1) The role of dhikr in 

mental health, 2) The role of dhikr in the treatment of diseases was obtained and the 

therapeutic role of dhikr was achieved in three areas: a) treatment of obsession, b) 

treatment of depression, c) treatment of hypocrisy. The functions of prayer were 

obtained in two parts: 1) the role of prayer in the prevention of diseases, 2) the role 

of prayer in the treatment of diseases. The therapeutic role of prayer was achieved 

in four areas: a) treatment of all diseases, b) treatment of physical diseases, c) 

mental illnesses, d) prayers of others in the treatment of diseases.  

The recommendations mentioned in the verses and hadiths often refer to mental 

health and treatment; because having a healthy mind leads to spiritual freshness and 

vitality and this vitality will help equip the physical forces and cure the physical 

disease. But the orders to pray according to verses and hadiths are for the 

prevention and treatment of physical and spiritual diseases. It seems that the 

difference between dhikr and prayer is that, the former was limited to mental health 

and the latter to physical and mental health. This is because that the human beings 

are more engaged in prayer than dhikr, and they constantly turn to God in problems 

and diseases, especially when they are disappointed with material causes, and recite 

Her/His wholeheartedly with their tongues and souls. 
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 8931 زمستان، 5، شماره 4دوره   پژوهشی قرآن و طب  -نامه علمیفصل

 نقش ذکر و دعا در سالمتی از منظر آیات و روایات
 

 زاده فردنیفاطمه حس
 رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا ث،یارشد علوم قرآن و حد یدانش آموخته کارشناس

 *یرسول محمدجعفر

 رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا ث،یعلوم قرآن و حد اریاستاد
 

 چکیده
 اتفاقات عالم دو دسته مادیمجموعه مؤثر در  بینی الهی، عواملبر اساس جهان

تیابی به ها و دسگیری و درمان بیماریهستند. برای پیشو معنوی  )طبیعی(
های اسالمی)آیات و روایات( از در آموزههای مادی، سالمتی، عالوه بر درمان

در این تحقیق با جستجو اثربخشی دعا و ذکر، به دفعات، سخن گفته شده است. 
در آیات و روایات به بررسی نقش دعا و ذکر بر سالمت جسم و روان پرداخته 

و با استفاده از تحلیل مفهومی و اَسنادی بوده تحلیلی -توصیفی پژوهش شده است.
 انسانسالمت نقش دعا و ذکر بر آیات و روایاتی که به  ذاصورت گرفته است، ل

های تحقیق،  بر اساس یافته است. شدهتدوین و تبیین  ،آوریند، جمعاهاشاره داشت
و « روح و روان ینقش ذکر در سالمت»یاد خدا )ذکر( در دو بخش: کارکردهای 

درمان »سه محور  در ،ذکر گریدرمان نقش؛ «هایمارینقش ذکر در درمان ب»
دعا در دو بخش کارکردهای ؛ «درمان نفاق»و « یدرمان افسردگ»، «وسواس

چهار  در دعا، گریدرمان نقش؛ و«هادرمان بیماری» و « هاگیری از بیماریپیش»
های درمان بیماری»، «های جسمیدرمان بیماری»، «هادرمان تمام بیماری»محور 
توان  بندی شد. بنابراین می صورت« ن بیماریدعای دیگران در درما»و « روحی
ها به ذکر در آیات و روایات غالباً ناظر بر سالمت و گیری کرد که توصیه نتیجه

درمان روان هستند؛ زیرا برخورداری از روان سالم به شادابی و نشاط روحی 
انجامد و این نشاط به تجهیز قوای جسمی و درمان بیماری جسمی کمک می

گیری و ها به دعا طبق آیات و روایات برای پیشخواهند کرد، اما سفارششایانی 
که -آید تفاوت ذکر با دعا های جسمانی و روانی است. به نظر میدرمان بیماری

به  -اولی منحصر در سالمت روان و دومی اعم از سالمت جسم و روان بود
و پیوسته در ها بیش از ذکر به دعا مشغول هستند سبب این است که انسان

ویژه به هنگام ناامیدی از علل مادی، رو به خداوند ها بهمشکالت و بیماری
 خوانند.آورده و با زبان و جان خود یکسر او را می

 ، ذکر، سالمت، درمان.دعاآیات، روایات،  کلید واژگان:
 5/8/8933تاریخ دریافت: 
 62/9/8933تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول: rasulmohamadjafari@yahoo.com 
 

 مقدمه
اتفاقات عالم دو مجموعه مؤثر در  بینی الهی، عواملبر اساس جهان

گونه که طبق هستند؛ برای مثال همانو معنوی  )طبیعی( دسته مادی
وَ »رویاند: باراند و زمین گیاه میعلل طبیعی، آسمان باران می

:  (86الطارق: )« ذاتِ الصَّدْعِ وَ الْأَرْضِ* السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ 
سوگند به زمین شکافدار ]آماده *  انگیز سوگند به آسمانِ بارش»

طور بر اساس علل معنوی، ایمان و تقوا برکات ، همین«[ کشت
آمَنُوا   وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى»گشایانند: آسمان و زمین برای مردمان می

 (:32األعراف : « )بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ
و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً »

گیری و برای پیش«.  گشودیم برکاتى از آسمان و زمین برایشان مى
-ها و دستیابی به سالمتی نیز وضع چنین است؛ هماندرمان بیماری
های پزشکی برای طبیبان، داروها و مراقبتگیری از طور که بهره

درمان بیماری و دستیابی به سالمتی ضروری است، همچنین چنگ 
های الهی در زدن به دامن خالق طبیب، آفریننده دارو و مراقبت

پرتو دعا و یاد خداوند و توسل به مقربان بارگاه ربوبی الزامی 
 است. 

پرهیز از حرام و دستورهای واجب و مستحب و در آیین اسالم، 
مکروه برای تلطیف روح و تعدیل بدن است نه برای تضعیف روح یا 
بدن. دستور آن است که کم بخورید و کم بخوابید تا بدن احساس 

ای که بدن از انجام دادن  سرکشی و شهوت نکند! نه به اندازه
های اخیر، مراکز در سال(. 8) های صحیح روح عاجز بماند خواسته

جهان تأسیس شدند که دستور کار آنها، بررسی  همی درتحقیقاتی م
 از جمله در دانشگاه های ییل ؛ارتباط دین و سالمت بوده است

(University Yale)، میشیگان (Michigan of University)، 
 (Duke University) و دوک (Rogers University) راجرز

صدها مطالعه در این زمینه انجام شده است و بر این امر تأکید 
که اصول مشترکی که در دستورات دینی ادیان عمده  اندداشته

 شاناز سالمتی پیروانکه  جهان، از جمله اسالم وجود دارد
 .(6) کنندمحافظت می

-ای بینکه نسخه-ها و دستورهای دینی و الهی از جمله توصیه
ذکر، دعا و نیایش هستند؛  -باشندالمللی میلکه بیناالدیانی و ب

آفرینی درباره نقشدانشمندان های فراوانی را ها و آزمایشپژوهش
 در تحقیقی که بر رویاند؛ ها انجام داده ها در درمان بیماریآن

های معنوی و مذهبی درمانبرای بررسی کنترل شده  نمونه 898
ها هایی که برای رشد آنگندم گردید کهانجام گرفت، مشخص 

رهایی که برای آنها دعا شده بود، مخمّ و دعا شده بود، بلندتر شدند
همچنین نشان داده  هاآزمایش .(9) ثیرات ناسالم مقابله کردندأبا ت

ها، است که دعا و نیایش بر فشارخون باال، زخم و جراحت
  (.4) حمالت قلبی، سردرد و اضطراب اثرگذار بوده است

های اسالمی )آیات و روایات( فراوان به اثربخشی دعا و آموزهدر 
ها و دستیابی به بهبودی ها و درمان آنگیری از بیماریذکر در پیش

هایی سخن گفته شده است، برخی نیز در این زمینه پژوهش
نقش دعا »( مقاله 8911و همکاران ) جهانگیراند، از جمله: نگاشته

جدید  ازی بر سیره نبوی و مستنداتانددر ارتقای سالمت: چشم
در سالمت و  یایشنقش ن»مقاله  (8912) ارهزوّ ینساجو « علمی

های ها غالباً بر یافتهاند. این پژوهشرا سامان داده« آرامش روان
پزشکی و درمانی تمرکز دارند و آیات و روایات معصومان )ع( در 

حداکثری بر  ها سهم اندکی دارند، اما پژوهش حاضر با تمرکزآن
برآمده  استخراج و تبیین آیات و روایاتیهای دینی در صدد آموزه
بر سالمت جسم و روان  ذکر و دعا نقشها از که در آن است

 این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است کهلذا  اند،سخن گفته
یات چگونه است؟ و روا یاتاز منظر آ یدر سالمت دعا و ذکرنقش 

ها از تأثیر آیات و روایاتی که در آن ل تحقیق،برای پاسخ به سؤا
اند؛ گردیدهاند، استخراج و تبیین بر سالمت سخن گفتهدعا و ذکر 

هایی چند، البته به سبب محدودیت حجم مقاله به ذکر نمونه
بررسی میدانی، تجربی و الزم به ذکر است  بسنده شده است.

های در این گزاره آزمایشگاهی این روایات برای ارزیابی آثاری که
که به صورت –، از عهده این پژوهش دینی بیان شده است، اوالً

ها پژوهش مستقل بین به ده خارج است و ثانیاً -کتابخانه ای است
-های طب مدرن، طب سنتی، روانای قرآن و حدیث با رشتهرشته

 نیازمند است.غیره  شناسی و
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 هایافته
 نقش ذکر در سالمتی

باید با حضور قلب صورت گیرد، ذکر یعنی یاد خدا و یاد خدا 
آید،  چون ذکر خدا تا ملکه نفسانی نشود آرامش صادق پدید نمی

زیرا بردن نام خدا بر لب همانند آبیاری شاخه درخت است که 
جز گردگیری اثر دیگری ندارد؛ ولی یاد خدا در دل همتای آبیاری 

بر (. 5) و ثمربخشی آن استریشه درخت است که مایه بالندگی 
ها ی بیماریمداوادر  بخشیجهنت یه آیات و روایات یاد خدا نقشیپا
 یافتن به سالمتی دارد.دست و 

 
 الف. نقش ذکر در سالمتی روح و روان

ترین علت سالمت روح ترین عامل آرامش روان و اساسیمحوری
تأکید ها، یاد خداوند بلندمرتبه است، قرآن بر این مهم انسان

الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ تَطْمَئن قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ »ورزیده است: 
اند و  همان کسانى که ایمان آورده(: »61رعد: ال) «تَطْمَئن الْقُلُوبُ

ها تنها به یاد  یابد؛ آگاه باشید که دل هایشان به یاد خدا آرام مى دل
ترین اضطراب و نگرانى یکى از بزرگ «.یابد خدا آرام مى

ها بوده و هست و عوارض ناشى از آن در های روانی انسان بیماری
 ، بادر مقابل ،محسوس است سالمت فردى و اجتماعى کامالً

های بسیاری از بیماری رتوان بمی روح و روان آرامشطمأنینه و 
بسیار . به طور کلى آرامش و دلهره، نقش غلبه کردجسمی و روانی 

مهمى در سالمت و بیمارى فرد و جامعه و سعادت و بدبختى 
ترین و  قرآن با یک جمله کوتاه و پر مغز، مطمئن ها دارد.انسان

 . «أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئن الْقُلُوبُ»کند: ترین راه را معرفی مینزدیک
کارهای درمان و راه اضطراب و نگرانىتفسیر نمونه، عوامل در 

که به اجمال  شده استشریفه بیان  یهآ گیری از اینبا بهرهها نآ
 اضطراب و نگرانى به خاطر آینده تاریک و مبهم -8 :آیدمی

ایمان به خداوند قادر متعال که همواره کفالت بندگان  است، اما
گاه  -6 ،تواند به انسان آرامش دهد خویش را بر عهده دارد مى

که انجام است گناهانى و  گذشته تاریک زندگى به سببنگرانی 
پذیر و رحیم و توجه به اینکه خداوند، غفار، توبهاما  ه است،داد

نگرانی از ضعف و گاهی  -9 ،دهد غفور است، به او آرامش مى
 ناتوانى انسان در برابر عوامل طبیعى و دشمنان داخلى و خارجى

تکى به قدرت او افتد و م اما هنگامى که به یاد خدا مى است،
هاست و هیچ چیز در برابر آن شود، قدرتى که برترین قدرت مى

هاى گاهى ریشه نگرانی -4، گیرد یاراى مقاومت ندارد، قلبش آرام مى
اما کسى که به خدا ایمان ، آزار دهنده، احساس پوچى در زندگى است

دارد و مسیر تکاملى زندگى را به عنوان یک هدف بزرگ پذیرفته 
هدف  کند و نه همچون افراد بى نه از زندگى احساس پوچى مى است،

ی هاها و توهم ظنسوءگاهی  -5، و مردد، سرگردان و مضطرب است
پایان او و  اما توجه به خدا و لطف بى عوامل اضطراب هستند، پوچ

دستور به حسن ظن که وظیفه هر فرد با ایمانى است آرامش و اطمینان 
  (.2) هددرا به انسان هدیه می

اضطراب، حیرت و  مایهدورى از یاد خدا سوره طه  864طبق آیه 
(، خداوند در آن 7) حسرت است، هر چند تمکّن مالى باال باشد

وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً »آیه فرموده است: 
براى او  و هر که از یاد من روى گرداند حتماً(: »864)طه:  «ضَنکاً

)معیشةً ضنکاً(  مراد از این زندگیِ تنگ، «زندگى تنگى خواهد بود
تنها فشار مالی نیست، بلکه کسی که از یاد حق اعراض کند در 

دار باشد، بلکه آن فشاری که  تنگناست؛ گرچه متمکّن و سرمایه

شود به مراتب بدتر از فشاری است که فقیر به  متمکّن، متحمل می
  ؛(1) ددگر آن مبتال می

کسى که خدا را فراموش کند و با او قطع رابطه نماید، دیگر 
ماند که وى به آن دل ببندد و آن را مطلوب  چیزى غیر دنیا نمى

هاى خود را منحصر یگانه خود قرار دهد، در نتیجه همه کوشش
در آن کند و فقط به اصالح زندگى دنیایش بپردازد و روز به روز 

، زندگیاده، به تمتع از آن سرگرم شود و این آن را توسعه بیشترى د
کم باشد و چه زیاد، براى اینکه هر چه از  کند، چه او را آرام نمى

شود و  آن به دست آورد به آن حد قانع نگشته و به آن راضى نمى
دوزد، بدون اینکه این حرص و  تر از آن مى چشم به اضافه دائماً

در فقر و  کسى دائماً اش به جایى منتهى شود، پس چنینتشنگی
مند به چیزى است که  برد و همیشه دلش عالقه تنگى به سر مى

ندارد، صرف نظر از غم و اندوه و اضطراب و ترسى که از نزول 
آفات و روى آوردن نامالیمات و فرا رسیدن مرگ و بیمارى دارد 
و صرف نظر از اضطرابى که از شر حسودان و کید دشمنان دارد، 

در میان آرزوهاى بر آورده نشده و ترس از فراق ه هموارپس او 
 .(3) برد آنچه بر آورده شده به سر مى

های مختلف ذکر و یاد خداوند بهترین داروی بیماریدر روایات 
  أَعْلَالِ دَوَاءُ  اللَّهِ ذِکْرُ»است:  انسان بیان شده است روانجان و 
انسان زمانی از  «.ذکر داروى دردهاى باطنى است» :(81) «النُّفُوس
آرام باشد: یابد که دلهای روان رهایی میها و ناراحتی بیماری

یاد خدا جالى » :(88) «ذِکْرُ اللَّهِ جَلَاءُ الصُّدُورِ وَ طُمَأْنِینَةُ الْقُلُوبِ»
حیات » :(86) «فِی الذِّکْرِ حَیَاةُ الْقُلُوبِ» ،«هاستها و آرام دل سینه

 «.ها در یاد خداستدل
 

 ها نقش ذکر در درمان بیماری ب.
ها، غیر از عوامل طبیعی و بیماری که گذشت در درمانچنان

مادی، علل معنوی نیز تأثیر غیر قابل انکاری دارند، یکی از این 
های کارآمد، جاری کردن ذکر خداوند بر زبان و جان است. علت

این  «قْمسُّ»و دفع « فقر»به یکی از یاران خود برای رفع )ص(  پیامبر
عَلَى الْحَیِّ   وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَوَکَّلْتُ  لَا حَوْلَ» ذکر را توصیه فرمودند:

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ   الَّذِی ال یَمُوتُ
منظور  .(89« )لِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبِیراًفِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّ

(. بنابراین ذکر 84های جسمی و روانی است )، بیماری«سُّقْم»از 
 های جسمانی و روحانی کارساز است.مذکور برای درمان بیماری

آید در برخی روایات به طور خاص به کارکرد ذکر که میچنان
  شاره شده است.ادرمان نفاق  ی ودرمان افسردگ ،درمان وسواسدر 
 

 نقش ذکر در درمان وسواس 
های های روحی، وسواس است؛ در کنار درمانبیمارییکی از 

های گردد و نیز درمانپزشکی تجویز میدارویی که در علم روان
پذیرد، ذکر و شناسی صورت میرفتاری و شناختی که در علم روان

روایات فراوانی های این اختالل است که در یاد خدا یکی از درمان
به آن اشاره شده است؛ از جمله در روایتی محمد بن حُمران به 

دارد که برای درمان وسوسه شدید چه امام صادق)ع( عرضه می
لَا إِلَهَ إِلَّا »فرماید: به هنگام وسوسه، ذکر باید کرد؟ حضرت می

. در روایتی دیگر، شخصی نزد پیامبر )ص( آمد (85گفته شود ) «اللَّهُ
فرمود: است، حضرت   در نماز گرفتار گشتهوسواس  بهگفت:  و

هرگاه خواستى نماز بخوانى، نخست انگشت سبابة دست راست 
بِسْمِ اللَّهِ وَ »ده و بگو: بخود را بر ران چپ خود بگذار و فشار 

، «طَانِ الرَّجِیمِبِاللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْ
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 زاده فرد و همکارفاطمه حسین  42

 

 8931 زمستان، 5، شماره 4دوره   پژوهشی قرآن و طب  -نامه علمیفصل

 .(82) «رانى مى از خود)چون این کلمات را بگویى( شیطان را 
همچنین در روایتی رسول خدا راه زدودن وسواس و اندوه را ذکر 

 .(87اند )بیان فرموده« لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»
 

 نقش ذکر در درمان افسردگی
صحنه جان آدمیان همواره در ای است که طبیعت دنیا به گونه

هایی به واسطه حوادث مختلف، چون: بیماری، معرض غم و اندوه
ها گاه چنان بر روح و روان ناداری و فقدان خویشان است؛ این غم

ها آورند که برخی را یارای مقاومت در برابر آنآدمی هجمه می
، های کارآمدانجامد، یکی از درمانشان مینیست و به افسردگی

برقراری ارتباط و پیوند با خداوند و جاری ساختن ذکر او بر جان 
اند که توصیه فرموده)ع(  صادقو زبان است، بدین سبب امام 

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ » ذکرهرگاه غم و اندوه پی در پی به سراغتان آمد، 
کسى که در روایت دیگری آمده است: . (81را بگویید )« إِلَّا بِاللَّه

بگوید، خداوند هفتاد « لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه» ر روز صد باره
 سازد که ناچیزترین آنها، غم و اندوه است نوع بال را از او دور مى

استغفار  اندوه و تنگی روزی ذکربرای رهایی از (، همچنین 83)
 (.61سفارش شده است )

 
 نقش ذکر در درمان نفاق

داند؛ ولی  های قلبی را بیماری نمی بسیاری از مرض ،بشر عادی
« فی قُلوبِهِم مَرَض»خواند:  ها را بیماری می قرآن کریم به اجمال آن

چون اگر بیماری را نشناساند، انسان به شکل صحیح  (865 :توبه)ال
رود و به همین سبب قرآن کریم در  به سراغ درمان آن نمی

ری قلبی و راه درمان را بیان هایی از بیما مواردی خاص، نمونه
کند، زیرا این کتاب آسمانی، شِفا و رحمت برای مؤمنان است:  می

؛ (16: سراءالا« )رَحمَةٌ لِلمُؤمِنین نُنَزِّلُ مِنَ القُرءانِ ما هُوَ شِفاءٌ و و»
مشکالت روحی، اخالقی،  (،57 :یونس« )شِفاءٌ لِما فِی الصُّدور و»

بخشد و در  را یقیناً شفا می غیره معرفتی، ضعف ایمان، نفاق و
 به این دلیلنفاق (. 68) صورت عمل به آن تخلفی در کار نیست

انسان سالم یک چهره بیشتر ندارد،  که یک نوع بیمارى است
هماهنگى کامل در میان روح و جسم او حکمفرماست، چرا که 
ظاهر و باطن و روح و جسم همه مکمل یکدیگرند اگر مؤمن 

کشد و اگر منحرف شود باز  جود او فریاد ایمان مىاست، تمام و
دهنده انحراف است، این دوگانگى جسم هم ظاهر و باطن او نشان

و روح درد تازه و بیمارى اضافى است، این یک نوع تضاد و 
ناهماهنگى و از هم گسستگى است که حاکم بر وجود انسان 

 ،خداوندذکر  کارکردهای درمانییکی طبق روایات . (66) شود مى
فرموده است: هر  )ص( رسول خدا ، لذانفاق است مداوای بیماری

 .(69یابد )، از نفاق رهایی میکند را یادکه فراوان خدا 
 

 نقش دعا در سالمتی
وَ إِذَا »: یکى از وسائل ارتباط بندگان با خدا دعا و نیایش است

الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ  فَإِنىّ  سَأَلَکَ عِبَادِى عَنىّ
و چون » (:812)بقره:  « فَلْیَسْتَجِیبُواْ لىِ وَ لْیُؤْمِنُواْ بىِ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُون

)به همه(  )بگو که( من حتماً بندگان من از تو درباره من بپرسند
کنم،  نزدیکم، دعاى دعاکننده را هنگامى که مرا بخواند اجابت مى

 «.ه من ایمان آورند، شاید که راه یابندپس دعوت مرا بپذیرند و ب
در این آیه کوتاه خداوند هفت مرتبه به ذات پاک خود اشاره 
کرده و هفت بار به بندگان! و از این راه نهایت پیوستگى و قرب و 

(، 64) استارتباط و محبت خود را نسبت به آنان مجسم ساخته 

ار دعا کننده دعا سالح پیامبران و مؤمنان است، امام علی)ع( بسی
 .(65( بوده است )رَجُلًا دَعَّاء)

های دینی، فراوان که در آموزه-یکی از کارکردهای مؤثر دعا 
گیری از آن برای رهایی از بیماری و بهره -توصیه شده است

که – صحیفه سجادیهدستیابی به سالمت جسم و روح است، 
معصومان ترین میراث دعایی به جای مانده از ترین و معروفاصیل

 :ها هست، برای نمونهو خواسته هانیایشگونه  )ع(، آکنده از این
 :(62) «.وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالصِّحَّةِ وَ الْأَمْنِ وَ السَّلَامَةِ فِی دِینِی وَ بَدَنِی.. ...»
بر من احسان نماى به اعطاى تندرستى و امنیت و  بار خدایا،... »

 .«سالمت در دین من و جسم من...
هاى در فعالیت نیایش عالوه بر ایجاد آرامش در انسان،دعا و  

مغزى انسان یک نوع شکفتگى و انبساط باطنى و گاهى روح 
کند، صفاى نگاه، متانت رفتار،  قهرمانى و دالورى را تحریک مى

انبساط و شادى درونى، چهره پر از یقین، استعداد هدایت و نیز 
از وجود یک گنجینه پنهان در استقبال از حوادث، اینهاست که 

کند و تحت این قدرت حتى مردم عقب  عمق روح ما حکایت مى
توانند نیروى عقلى و اخالقى خویش را  و کم استعداد نیز مى  مانده

های طبق آموزه .(67) بهتر به کار بندند و از آن بیشتر بهره گیرند
 -8 د:کر توان از دو منظر بحثمیرا  یدعا بر سالمت دینی، نقش

دعا در درمان  نقش -6، ها گیری از بیماریدعا در پیش نقش
 . ها بیماری

 
 هاگیری از بیمارینقش دعا در پیش

 -که بسیاری از آن غافل هستند-یکی از کارکردهای مهم دعاها 
؛ مانند واکسنی که انسان از ها در دفع بال و بیماری استنقش آن

گیری از دفع بال در واقع پیشکند تا بیمار نشود.  آن استفاده می
نزول بالست. رفع بال نیز زمانی است که بال نازل شده و باید آن را 

(. 61) برطرف کرد؛ مثل اینکه شخصی بیمار شده و باید درمان شود
؛ لذا در روایت آمده است: است کارآمدهر دو مورد  برای دعا

دعا، بالى فرود : »(63) «مْ یَنْزِلْالدُّعَاءُ یَدْفَعُ الْبَلَاءَ النَّازِلَ وَ مَا لَ»
در روایت دیگری آمده  «.کندرفع می نیامده رافرود آمده و بالى 

یَرُدُّ الْبَلَاءَ   تَعَالَى  اللَّهِ  إِلَى  الدُّعَاءَ وَ الطَّلَبَ  بِالدُّعَاءِ فَإِنَ  عَلَیْکُمْ»است: 
  صَرْفُهُ  وَ سُئِلَ  اللَّهُ  فَإِذَا دُعِیَ  مْضَاؤُهُإِلَّا إِ  یَبْقَ  فَلَمْ  وَ قَدْ قُدِّرَ وَ قُضِیَ

دعا کنید، چون دعا و طلب کردن از خداوند تعالى، : »(91) « صَرَفَهُ
کند حتّى اگر مقدّر شده و بدان حکم گردیده و بجز  بال را دفع مى

اجرایش چیزى نمانده باشد، در این صورت اگر از خدا بخواهید 
 «.گرداند ، برمىکه آن را برگرداند

 
 هادر درمان بیماریدعا نقش 

از امام کاظم )ع( نقل شده است که هرگاه بر قلب بیمار دعا 
ای بر این است که خداوند بیماری او را کردن الهام گردد، نشانه
(. یادآوری این نکته نیز خالی از لطافت 98بهبودی خواهد بخشید )

به هنگام دعا، به صورت اش دارد بندهنیست که خداوند دوست می
هایش را نام ببرد و از کلی دعا نکند بلکه یک به یک خواسته

ها (. روایات فراوانی وارد شده است که در آن96خداوند بخواهد )
-ها توصیه فرمودهمعصومان )ع( به خواندن دعا برای بهبود بیماری

طور  ( روایاتی که به8شوند: اند، این روایات به سه دسته تقسیم می
( 6اند، ها سخن گفتهکلی از نقش دعا در درمان تمام بیماری

جسمی سفارش  روایاتی که به خواندن دعاهایی برای درمان بیماری
 ( روایاتی که به خواندن دعاها برای درمان بیماری9اند، کرده

شود. گفتنی ها اشاره میاند. در ادامه به آنروحی توصیه نموده
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الت مؤثر است ولی در برخی روایات تصریح است دعا در همه حا
ها، دعا در حال سجده صورت شده است که برای درمان بیماری

    (.99پذیرد )
 

 هابرای درمان تمام بیماریدعا نقش 
عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ »شده است:  روایتاز ائمه)ع( 

 امام کاظم ،«ر دردی استدعا کنید، چراکه درمان ه: »(94) «دَاء
-نمایند و میدر بیانی زیبا دوای هر دردی را دعا معرفی می )ع(

دَاءٍ دُعَاءٌ فَإِذَا   لِکُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِکُلِ» فرمایند:
دوایى  هر دردى: »(95) « أُلْهِمَ الْمَرِیضُ الدُّعَاءَ فَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ فِی شِفَائِهِ

، ؟ فرمود: هر دردى دعایى دارد دارد. پرسیدند منظور شما چیست
 اذن شفاى او داده شده پس هرگاه به مریض الهام شد که دعا کند،

 .«است
 طبق این روایت دعا مختص سالمت جسم یا سالمت روان نیست

درباره تأثیر دعا در درمان شود. شامل هر نوع بیماری میو 
اند که تقریباً کارل نوشته است: بیمارانی بودهها، الکسیس بیماری

ایی چون خوره، سرطان و عفونت کلیه و هبه طور آنی از درد
اند. این شفا یافته های مزمن و سل ریوی و استخوانی پریتونئالزخم

دهد که هرگز معجزه با چنان سرعتی سالمت را به بیمار باز می
طول تجربیاتشان  ها درحتی امروز جراحان و فیزیولوژیست

 (.92) اندمشاهده نکرده
نظام هستی، نظام کوشش است و برای رسیدن به شایان ذکر است 

گرفت، پس دعای بدون تالش نافذ  کار مطلوب باید وسایلی را به
شود. از سوی دیگر تکیه بر کار  نیست و دعای بیکار مستجاب نمی

توحید در دعا خویش، با خلوص دعا و توحید در آن منافات دارد. 
یعنی انسان وسایل را به اذن خداوند به کار گیرد و از او هم 

( درون چاه، هم از ع) مطلوب را بخواهد، چنان که یوسف صدیق
خواست و هم طناب را گرفت و از چاه خارج شد و  خدا نجات

ریسمان نیز فقط در حدّ وسیله و آن هم به   همین تمسّک و گرفتن
نموداری از جمع بین دعا و انجام دادن کار مناسب دستور خدا بود. 

توان از این قصه  را می غیره از لحاظ بهداشت و درمان، اقتصاد و
( از شخصی اعرابی که شتر او ع) کوتاه استنباط کرد: امیر مؤمنان

کنم.  کنی؟ گفت: می جَرَب و گال گرفته بود پرسید: چرا مداوا نمی
( فرمود: با دعا مقداری قطران ع) امفرمود: با چه؟ گفت: با دعا. ام

 .(97) هم بگذار( گر شتران )روغن ویژه درمان
 

 های جسمیبرای درمان بیماریدعا نقش 
 یرهدرمان درد شکم، کمر، چشم، دندان و غ یبرا یات فراوانیروا

درمان در  یتالش برا یات،روا اینمراد از البته  وارد شده است،
 هایی از این روایات:(، نمونه91) پرتو توکل به خداوند است

 شت)ع( به کسى که در جایى از بدنش دردى دا صادق الف( امام
و سه بار بخواند:  نهددرد  موضعرا بر ش که دست فرمودندتوصیه 

اللَّهُ اللَّهُ رَبِّی حَقّاً لَا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً اللَّهُمَّ أَنْتَ لَهَا وَ لِکُلِّ عَظِیمَةٍ »
 .(93)«فَفَرِّجْهَا عَنِّی

درد چشم به یکی از  درمان)ع( برای  امام صادقدر روایتی ( ب
رب و مغ صبحبعد از نماز  این دعا را دهد کهیارانش آموزش می

صَلِّ عَلَى   اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْکَ» :بخواند
مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلِ النُّورَ فِی بَصَرِی وَ الْبَصِیرَةَ فِی دِینِی وَ 

وَ السَّعَةَ فِی   نَفْسِی  فِیالْیَقِینَ فِی قَلْبِی وَ الْإِخْلَاصَ فِی عَمَلِی وَ السَّلَامَةَ 
 (.41) «رِزْقِی وَ الشُّکْرَ لَکَ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی

 های روحیبرای درمان بیماریدعا نقش 
های بسیاری از دعاهای وارده از معصومان )ع( برای درمان بیماری

ترین ادعیه، دعای مکارم روحی و روانی است؛ یکی از برجسته
اد )ع( در صحیفه سجادیه )دعای بیستم( است االخالق امام سج

، کسب فضائل اخالقی که در این دعا ذکر شده است موجب  (48)
زدودن رذائل اخالقی خواهد گردید و روح و روانی سالم برای 

 انسان در پی خواهد داشت. 
ها، برخی ادعیه ها و اندوهحالیبرای درمان پریشان تادر روای

ها نقل شده است: اندوه)ع(  امام صادق جمله از ازتوصیه شده است؛ 
 هاجسم، بیماری بدنی امراض گونه کهها هستند؛ آنبیماری دل

: به حزن و اندوهی دچار شد، این دعا را بخواندهرکس  ؛هستند
حَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ یَا مُفَجِّرَ الْأَنْهَارِ]وَ[ مُطْعِمَ الثِّمَارِ وَ یَا مَنْ سَبَّ»

[ قَعْرِ الْبَحْرِ  ظُلْمَةُ اللَّیْلِ وَ ضَوْءُ النَّهَارِ وَ مَا عَلَى ]ظَهْرِ[ الْأَرْضِ وَ ]مَا فِی
[ وَ سَهِّلْ لَنَا صَالِحَ الْأَسْبَابِ وَ یَسِّرْ لَنَا  افْتَحْ لَنَا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ ]الْبَابَ

 .(46) « حَمَّدٍ وَ آلِهِ یَا سَمِیعُ یَا وَهَّابالتَّوْبَةَ یَا تَوَّابُ وَ صَلِّ عَلَى مُ
 

 نقش دعای دیگران در درمان بیماری
برترین دعا پس از درود بر پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(، دعای 

دعایی که به  (.49گاه دعا برای خود است )برای برادران دینی و آن
روایات . (44) تر استخاطر دیگری انجام شود، همواره اثربخش

)ع( نقل است که  از امام صادقاند، نیز بر این امر تأکید داشته
وَ یَدْفَعُ   دُعَاءُ الْمَرْءِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ یُدِرُّ الرِّزْقَ»فرمودند: 

اش( در غیاب او  )دینى دعاى انسان براى برادر: »(45) « الْمَکْرُوهَ
. یکی «کندجلوگیرى می روزى را فراوان کند و از ناخوشى و بدى

از کسانی که دعایش برای دیگران تأثیر فراوانی دارد، دعای فقیران 
برای درمان دعای مستمندان نقش ع( در مورد  ) امام صادقاست؛ از 

لَا تَسْتَخِفُّوا بِدُعَاءِ الْمَسَاکِینِ لِلْمَرْضَى مِنْکُمْ  : »بیماران نقل شده است
دعای : »(42) « مْ فِیکُمْ وَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْفَإِنَّهُ یُسْتَجَابُ لَهُ

 نزیرا دعای آنا کوچک نپندارید؛مستمندان برای بیمارانتان را 
خودشان   ه دربار)ممکن است( شود ولی  شما مستجاب می  درباره

  «.گرددمستجاب ن
 

 بحث
تمام تفکر و تعمق در عالم هستی گویای این حقیقت است که در 

های مادی، عوامل معنوی نیز مؤثر هستند، حوادث دنیا غیر از علت
گیری از پزشکان و داروها برای نظر به این گزاره، در کنار بهره

ها و کسب سالمتی نباید از ذکر خداوند و دعا و درمان بیماری
نیایش غفلت ورزید و ضروری است در استفاده از این علل معنوی 

های دینی به خواندن خداوند دین جهت در آموزهبه تکاپو افتاد، ب
متعال )ذکر( و خواستن از او )دعا( برای درمان و سالمت جسم و 

ها با تحقیقات روان فراوان توصیه شده است و اثرگذاری آن
تجربی و آزمایشگاهی بر بیماران مختلف به اثبات رسیده است. 

رتقای روحی و دعا و ذکر نه تنها جنبه درمانی دارند بلکه به ا
کند حتی اگر بهبودی کامل شخصیتی فرد بیمار کمک شایانی می

 برای بیمار حاصل نگردد. 
 گیرینتیجه

بود،  یاتو روا یاتآ برآمده از پژوهش که هاییافتهبر اساس 
-درمان بیماری نقش و  گیری از بیماریپیشسالمت، در دعا  ذکر و

نقش ( 8آفرین هستند. کارکردهای یاد خدا )ذکر( در دو بخش: 
ها به یمارینقش ذکر در درمان ب( 6روح و روان،  یذکر در سالمت
درمان الف(  سه محور: در ،ذکر گریدرمان نقش دست آمد و
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-حاصل شد. این یافته درمان نفاقج(  ی،درمان افسردگب( وسواس، 
کر در آیات و روایات غالباً ها به ذدهند که توصیهها نشان می

ناظر بر سالمت و درمان روان هستند؛ زیرا برخورداری از روان 
سالم به شادابی و نشاط روحی و این نشاط به تجهیز قوای جسمی 
و درمان بیماری جسمی کمک شایانی خواهند کرد. همچنین 

-گیری از بیماری( نقش دعا در پیش8کارکردهای دعا در دو بخش 
 گریدرمان نقشها به دست آمد. در درمان بیماریدعا قش ( ن6ها، 
ها، ب( درمان الف( درمان تمام بیماری چهار محور: در دعا،

های روحی، د( دعای دیگران در های جسمی، ج( بیماریبیماری
-ها در کارکردهای دعا نشان میحاصل گردید. یافته درمان بیماری

گیری و ت و روایات برای پیشها به دعا طبق آیادهند که سفارش
آید تفاوت های جسمانی و روحانی است؛ به نظر میدرمان بیماری
که اولی منحصر در سالمت روان و دومی اعم از -ذکر با دعا 

ها بیش از ، به سبب این است که انسان-سالمت جسم و روان بود
های ذکر به دعا مشغول هستند و پیوسته در مشکالت و بیماری

ژه به هنگام ناامیدی از علل مادی، رو به خداوند آورده و با ویبه
 خوانند.زبان و جان خود یکسر او را می

 
References 
1. Javadi Amoli, A. The Conduct of Prophet 

(P.b.u.h) in Quran, The Subject Commentary 

on the Holy Quran, Qom. Esra. 2006. (8). 

P.264. (in Persian) 

  2. Kahfi, SR. The Influence of Namaaz on the 

Health of Body and Spirit in the Perspective of 

Quran and Sunnah from the viewpoint of 

Medical Sciences (Master's Thesis). South 

Tehran Center University; 2013. P.2. (in 

Persian) 

 3. Rahmani, F. The Role and Effect of Prayer 

on Spiritual and Physical Health of Humans in 

Islam and Christianity (Master's Thesis). 

Islamic Azad University Tehran Central 

Branch; 2014. P90. (Full Text in Persian) 

4. Javadi-Amoli, A. Tasnim, Qom:Esra; 2010. 

V,10. P,166. (in Persian) 

6. Makarem Shirazi, N. Tafsir Nemooneh. 1th 

Edition, Tehran: Dare Elektb Al-Islamiyya 

Publication; 1995. V.10. P. 210-216. (in 

Persian) 
7. Qara'ati, M. Tafsir Noor. 11th Edition, 

Tehran: Cultural Institute Publications Lessons 

from the Quran; 2004.V.5. P.405. (in Persian) 
8. Javadi-Amoli, A. Tasnim. Qom: Esra; 2010. 

V.3. P.500. (in Persian) 

9. Tabatabaee, MH. The Balance in 

interpretation of Quran (Tafsir Al-Mizan). 5th 

Edition, Qom: Qom scientific board of 

educators in social Islamic publication office; 

1995.V.4. P.315. (in Arabic) 

10. Tamimi Al-Amudi, AW.  Ghurar Al-

Hikam wa Durar Al-Kalim. 2th Edition, Qom: 

Dar Al-Kutb Al-Islamiyah; 1989. P.369. (in 

Arabic) 
11. Tamimi Al-Amudi, AW.  Ghurar Al-

Hikam wa Durar Al-Kalim. 2th Edition, Qom: 

Dar Al-Kutb Al-Islamiyah; 1989. P.369. (in 

Arabic) 
12. Tamimi Al-Amudi, AW. Tasnif  Ghurar 

Al-Hikam wa Durar Al-Kalim. 1th Edition, 

Qom: Islamic Advertising Office ; 1987. 

P.189. (in Arabic) 
13. Barghi, A. Al Mahasen. 2th Edition, Qom: 

Al-Islam Atheist; 1992. V.1. P.43. (in Arabic) 

14. Raghib Isfahani, H. Al-Mufradat fi Gharib 

Al-Quran. 1th Edition, Beirut: Dar Al-Qalam; 

1991. P.415. (in Arabic) 

15. Kulayni, M. Al-Kafi. Research by: Ali 

Akbar Ghaffari, Muhammad Akhundi, 4th 

Edition, Tehran: Dar Al-Kotob Al-Eslamiyyah; 

1986.V.2. P.424. (in Arabic) 
16. Kulayni, M. Al-Kafi. Research by: Ali 

Akbar Ghaffari, Muhammad Akhundi, 4th 

Edition, Tehran: Dar Al-Kotob Al-Eslamiyyah; 

1986.V.3. P.358. (in Arabic)  
17. Saduq, Ibn Babawayh. Al Amali. 6th 

Edition, Tehran: Ketabchi; 1997. P.543. (in 

Arabic) 
18. Ravandi, Q. Invitations (Al-Daawat). 1th 

Edition, Qom: Imam Mahdi School; 1986. 

P.83. (in Arabic) 
19. Saduq, Ibn Babawayh. Thawāb Al-aʿmāl 

wa ʿiqāb Al-aʿmāl. 2th Edition, Qom: Dar Al-

Sharif Al-Razi Lennashr; 1985. P.162. (in 

Arabic) 
20. Ravandi, Q. Invitations (Al-Daawat). 1th 

Edition, Qom: Imam Mahdi School; 1986. 

P.86. (in Arabic) 
21. Javadi-Amoli, A. Tasnim. Qom:Esra; 2010. 

V23. P58. (in Persian) 

22. Makarem Shirazi, N. Tafsir Nemooneh. 1th 

Edition, Tehran: Dare Elektb Al-Islamiyya 

Publication; 1995. V.1. P.94. (in Persian) 
23. Kulayni, M. Al-Kafi. Research by: Ali 

Akbar Ghaffari, Muhammad Akhundi, 4th 

Edition, Tehran: Dar Al-Kotob Al-Eslamiyyah; 

1986.V.2. P.500. (in Arabic) 
24. Makarem Shirazi, N. Tafsir Nemooneh. 1th 

Edition, Tehran: Dare Elektb Al-Islamiyya 

Publication; 1995. V.1. P.638. (in Persian) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 7

https://quranmed.com/article-1-315-fa.html


 43    نقش ذکر و دعا در سالمتی از منظر آیات و روایات 

Journal of Quran and Medicine  Volume 4, Issue 5, Winter 2020  

25. Kulayni, M. Al-Kafi. Research by: Ali 

Akbar Ghaffari, Muhammad Akhundi, 4th 

Edition, Tehran: Dar Al-Kotob Al-Eslamiyyah; 

1986.V.2. P.468. (in Arabic) 
 26. Imam Zeinol Abedin (P.B.U.H). Sahifeh 

Sajjadieh. Translated by: Mohammad Mahdi 

Rezayi, 1th Edition, Tehran: Osveh; 2004. 

P.129. (Arabic-Persian) 

27. Carrel, A. Man of the Unknown. Translated 

by: Shakiba Pur, 2th Edition, Tehran: Shahriar; 

2005. P.94. (in Persian) 
28. Javadi-Amoli, A. Breeze of Thought 

(Nasim Andishe). Qom:Esra; 2010. V.2. P.26. 

(in Persian) 
29. Kulayni, M. Al-Kafi. Research by: Ali 

Akbar Ghaffari, Muhammad Akhundi, 4th 

Edition, Tehran: Dar Al-Kotob Al-Eslamiyyah; 

1986.V.2. P.469. (in Arabic) 

30. Ibn Fahd Hali, A M. Ada Al-Dai'i and 

Najah Al-Sa'I. Tehran: Dar Al-Kotob Al-

Eslamiyyah; 1986. P.17. (in Arabic) 
31. Tabresi, H. Makarem Al-Akhlaq. 4 th 

Edition, Qom: Al-Sharif Al-Razi; 1991.P.389. 

(in Arabic) 

32. Kulayni, M. Al-Kafi. Research by: Ali 

Akbar Ghaffari, Muhammad Akhundi, 4th 

Edition, Tehran: Dar Al-Kotob Al-Eslamiyyah; 

1986.V.2. P.476. (in Arabic) 

33. Majlesi, MB. Bihar Al-Anwar. 2 th Edition, 

Beirut: Dar Al-Ehya Al-torath Al-Arabi; 1982. 

V.59. P.287. (in Arabic) 

34. Kulayni, M. Al-Kafi. Research by: Ali 

Akbar Ghaffari, Muhammad Akhundi, 4th 

Edition, Tehran: Dar Al-Kotob Al-Eslamiyyah; 

1986.V.2. P.470. (in Arabic) 

35. Majlesi, MB. Bihar Al-Anwar. 2th Edition, 

Beirut: Dar Al-Ehya Al-torath Al-Arabi; 1983. 

V.78. P.212. (in Arabic) 

36. Shariati, A. Prayer. Tehran:Elham; 2005. 

P.49. (in Persian) 
37. Javadi-Amoli, A. Tasnim. Qom:Esra; 2010. 

V.9. P.422-423. (in Persian) 

38. Mughniyya, MJ. Tafsir-Al-Kashif. 1th 

Edition, Tehran: Dar Al-Kotob Al-Eslamiyyah; 

2003. V.1. P.287-288. (in Arabic) 
39. Kulayni, M. Al-Kafi. Research by: Ali 

Akbar Ghaffari, Muhammad Akhundi, 4th 

Edition, Tehran: Dar Al-Kotob Al-Eslamiyyah; 

1986.V.2. P.565. (in Arabic) 

40. Kulayni, M. Al-Kafi. Research by: Ali 

Akbar Ghaffari, Muhammad Akhundi, 4th 

Edition, Tehran: Dar Al-Kotob Al-Eslamiyyah; 

1986.V.2. P.549-550. (in Arabic) 
41. Imam Zeinol Abedin (P.B.U.H). Sahifeh 

Sajjadieh. Translated by: Mohammad Mahdi 

Rezayi, 1th Edition, Tehran: Osveh; 2004. 

P.92-102. (Arabic-Persian) 
42. Ravandi, Q. Invitations (Al-Daawat). 1th 

Edition, Qom: Imam Mahdi School; 1986. 

P.118-119. (in Arabic) 

43. Tabresi, H. Makarem Al-Akhlaq. 4th 

Edition, Qom: Al-Sharif Al-Razi; 1991.P.389. 

(in Arabic) 

44. Carrel, A. Man of the Unknown. Translated 

by: Shakiba Pur. 2th Edition, Tehran: Shahriar; 

2005. P.49. (in Persian) 
45. Kulayni, M. Al-Kafi. Research by: Ali 

Akbar Ghaffari, Muhammad Akhundi, 4th 

Edition, Tehran: Dar Al-Kotob Al-Eslamiyyah; 

1986.V.2. P.507. (in Arabic) 

46. Majlesi, MB. Bihar Al-Anwar. 2th Edition, 

Beirut: Dar Al-Ehya Al-torath Al-Arabi; 1982. 

V.59. P.276. (in Arabic) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad-Baqer_Majlesi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad-Baqer_Majlesi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad-Baqer_Majlesi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad-Baqer_Majlesi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad-Baqer_Majlesi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad-Baqer_Majlesi
https://quranmed.com/article-1-315-fa.html
http://www.tcpdf.org

