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ABSTRACT

Article Type
Research Article

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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مواد و روش ها
در مطالعه حاضر ،ما بسامد مشخصی را از صدای آیات قرآن کریم
به بیت های دوتایی تبدیل کردیم و به بررسی بیشتر آن بر روی 1۰۰
نفر از افراد  ۲6تا  4۰ساله پرداختیم .تلفیق زنشهای کوتاه و پخش
جریان مداوم از بیت های دوتایی به جای استفاده از فقط یکی از
این دو روش ،راهکار موثری برای ارائه تاثیر بسامد صوتی آیات
قرآن کریم به صورت بیت های دوتایی است )6(.این روش قابلیت
پیش بینی اثر بیت ها توسط شرکت کنندگان را کاهش می دهد و
در نتیجه باعث کاهش پدیده عادی شدن (یا بعبارتی عادت کردن
شنوندگان به تحریک بیت های دوتایی) می گردد .این مهم کمک
میکند افراد به طور نیمهخودآگاه در اثربخشی بیت ها دخل و
تصرفی نداشته باشند.
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چکیده
مقدمه :مطالعه امواج مغزی و عوامل تاثیرگذار بر آنها از این نظر
حائز اهمیت است که این امواج رفتارها و عملکردهای شناختی ما
را تغییر میدهند .یکی از عوامل تاثیرگذار بر امواج مغزی بیتهای
دوتایی هستند .تحقیقات وسیعی به مطالعه اثرات احتمالی بیتهای
دوتایی صدای آیات قرآن کریم پرداختهاند.
مواد و روش ها :در مطالعه حاضر ،صدای آیات قرآن کریم به بیت
های دوتایی تبدیل و اثرات آن بر روی  81نفر مطالعهشد .امواج
مغزی افراد بوسیله دستگاه الکتروانسفالوگرافیِ اِموتیو ایپاک ضبط
شد .ارزیابی وضعیت روانشناختی شرکتکنندگان با پرسشنامهی
DASS-21صورتگرفت.
یافته ها :دادههای پرسشنامه  DASS-21نشان میدهد  ٪61از
افراد پیش از مطالعه اضطراب داشتند .پس از گوشسپردن به
بیتهای دوتایی قرآن ،امواج مغزی دلتا و تتا به ترتیب در  %75و
 %88از شرکتکنندگان افزایش و در بقیه کاهشیافتهاست.
نتیجهگیری :گوشدادن به بیتهای دوتایی صوت آیات قرآن کریم
باعث ایجاد اثراتی در امواج دلتای مغز انسان میشوند که اثری شبیه
به مراقبه دارد .تکرار مداخالت نشانداد برای اهداف درمانی و
اثرگذاری بیشتر بر آرامش افراد ،شرکتکنندگان میبایست چندین
بار به بیت های دوتایی صوت قرآن کریم گوشدهند.
با استفاده از بیتهای دوتایی قرآن کریم میتوان در بهبود آرامش
روانی افراد اثرگذاشت .پیشنهاد میشود با توجه به دادههای بدست
آمده از این مطالعه ،مطالعات دیگری با هدف بررسی بیشتر بیت
های دوتایی قرآن کریم و ارزیابی کارکردهای درمانی آنها
انجامشود.

مقدمه
به دلیل پیچیدگی روزافزون رویکردهای اندازه گیری و بازگردانی
داده های معنی دار بدست آمده از فرآیندهای خودتنظیمی
فیزیولوژیکی  ،این فرآیندها مورد توجه بخش گسترده ای از جامعه
علوم رفتاری قرار گرفته اند .مطالعه امواج مغزی و عوامل تاثیر گذار
بر آنها از این نظر حائز اهمیت است که رفتارها و عملکردهای
شناختی ما در نتیجه ی تاثیر امواج مغزی اشکال مختلفی به خود
میگیرند .در این میان تحقیقات وسیعی تمرکز اصلی خود را بر روی
اثرات احتمالی بیت های دوتایی ناشی از بسامد صدای پخش شده
آیات قرآن کریم در محدوده امواج مغزی آلفا که با توانایی های
شناختی مرتبط هستند قرار داده اند.
بیتهای دوتایی یا باینورال بیت ها ،طنینهایی هستند که در یک
لحظه ولی با دو بسامد متفاوت از طریق گوش ها به مغز میرسند و
این سبب میشود که به صورتی متفاوت شنیده شوند )1(.بطور مثال
اگر بسامد این طنین در گوش سمت راست  ۲۰۰هرتز باشد ،در
طرف چپ بسامد یک بیت دوتایی  ۲1۰هرتز است .این دو بسامد
به طور جداگانه به سمت هسته های کولیکولوس تحتانی در مسیر
شنوایی مغز می روند .این هسته ها در مغز ما ورودی شنوایی را جمع
آوری کرده و پس از پردازش اولیه آن را به سمت مراکز عصبی
باالتر هدایت می کنند .با رسیدن طنین هایی با بسامد متفاوت ولی
همزمان به این هسته ها ،آنها این دو بسامد را به صورت یک طنین
با بسامد واحد پردازش کرده و به قشر مخ می فرستند .بسامد طنین
جدید از اختالف بسامدهای رسیده از هر گوش به دست میآید(.در
مثالی که زدیم بسامد نهایی برابر است با اختالف  ۲۰۰و  ۲1۰یعنی
 1۰هرتز)()۲
الکتروانسفالوگرافی ( )EEGیک روش غیرتهاجمی برای رهیابی
فعالیت امواج مغزی بوسیلهی حسگر های تعبیه شده بر روی پوست
سر انسان است )3(.استفاده از گرافی های بدست آمده از دستگاه
های  EEGجهت بررسی تاثیر امواج حاصله از بیت های دوتایی
روشی رایج در این مورد است)4(.
در بررسی الکتروانسفالوگرافی امواتج مغزی ،بسته به موج مغزیِ
مشخصی که قصد بررسی آن را داریم ،بسامد صدای پخش شده آیات
قرآن کریم باید در یک محدوده ویژه تنظیم گردد)5(.
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برای جلوگیری از هرگونه صدای خارجی از جمله صدای ناشی از
کار با لپ تاپ از هدفون های حذف کننده صدای ها مخدوش کننده
محیطی استفاده شده است .در این مطالعه امواج مغزی افراد مورد
آزمایش را بوسیله دستگاه الکتروانسفالوگرافیِ اِموتیو ایپاک ثبت
و ذخیره سازی کردیم .این وسیله دارای  14الکترود است و به عنوان
یک سیستم  EEGبی سیم عمل می کند که قادر است با سرعت
 1۲8هرتز به نمونه برداری از امواج بپردازد(()7شکل  .)1نحوه به
کارگیری سیستم اِموتیو ایپاک در هنگام کاربرد آن جهت ضبط
امواج  EEGدر طرحواره  1نشان داده شده است)8(.
ما در این مطالعه در مجموع از  1۰۰شرکت کننده که همگی سالم
و بدون بیماری زمینه ای یا تجربه قبلی شرکت در چنین مطالعاتی
بودند به عنوان داوطلب استفاده نمودیم .جهت ارزیابی یکسان ،تمامی

ثبت نهایی EEG
برای  5دقیقه

 5دقیقه فرصت
رسیدن به آرامش
ذهنی

این افراد از میان جمعیتِ راست دست انتخاب شدند تا نحوه ارتباط
نیمکره های مغزی آنها و ارتباطات نورونی بین مراکز مغزیشان
مشابه باشد.
برای اطمینان از واقعی بودن یافته ها به شرکت کنندگان توصیه شد
از هیچ نوع نوشیدنی حاوی کافئین ،انواع دخانیات و هرگونه دارو
پیش از انجام فرآیند استفاده نکنند .قبل از امضای فرم رضایت نامه
و پر کردن پرسشنامه ،اطالعات کلی پیرامون پروتکل تحقیق به
افراد داده شد .همچنین در این مطالعه ابزار ما جهت ارزیابی وضعیت
روانشناختی شرکتکنندگان پرسشنامهی مقیاس افسردگی،
اضطراب و استرس ( ) DASS-21بوده است.

 ۲۰دقیقه گوش
سپردن به بیتهای
دوتایی

 1۰دقیقه فرصت
رسیدن به آرامش
ذهنی

 5دقیقه دستگاه در
حالت آماده باش
همزمان با ثبت
EEG

طرحواره  .1نحوه بکارگیری سیستم اِموتیو ایپاک در هنگام کاربرد آن جهت ضبط امواج EEG

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

جدول  :1نایج بدست آمده از پرسشنامه  DASS-21مربوط به
قبل از مداخله
گروه بندی از نظر اضطراب بر اساس DASS-21
عادی خفیف متوسط شدید خیلی شدید
8
16
13
24
تعداد 39
8%
16%
13%
درصد 24% 39%

دوره  ،6شماره  ،4زمستان 14۰۰

] [ Downloaded from quranmed.com on 2023-01-09

پردازش سیگنال و تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها خروجی اولیه  EEGخام هستند و همچنین ممکن است
تعدادی درستنما در داده ها وجود داشته باشند .بنابراین در وهله
نخست داده ها تحت یک مرحله پردازش و حذف درستنما قرار
داده میشوند )9(.این مرحله در اطمینان از اینکه داده های EEG
از درستنما های اخالل ساز مانند الگوهای حرکتی چشم ،پاک سازی
شده اند نقشی اساسی ایفا می کند .چنین درسنماهایی اگر پاک نشوند
منجر به آسیب به داده های بدست آمده از فرآیند شناختی در
 EEGمی شوند )1۰(.برای تجزیه و تحلیل نهایی داده ها از نرم
افزار صفحه گسترده اکسل  ۲۰۲۰از مجموعه آفیس شرکت
مایکروسافت استفاده کردیم.

یافته ها
همانطور که در جدول و نمودار  1نشان داده شده است ٪61 ،از
افراد پیش از انجام مطالعه دارای مقادیری از استرس خفیف ،متوسط،
شدید یا خیلی شدید بودند؛ در حالی که دیگران بر اساس نمره کسب
شده از پرسشنامه  DASS-21از نظر ذهنی در شرایط استرس
عادی به سر میبردند.
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39

24
13

16
8

عادی

متوسط

خفیف

خیلی شدید

شدید

نمودار :1مقایسه گروه بندی حاصل از نتایج بدست آمده از پرسشنامه DASS-21
هنگام گوش دادن به آیات قرآن کریم درحالی که شرکت کنندگان
ما مشغول انجام هیچ کار دیگری نبودند ،امواج مغزی دلتا ثبت شده
آنان نشان می داد که آنها کامالً خواب آلود و آرام هستند .امواج
دلتا بیشتر در هنگام خواب عمیق دیده می شوند و بیشترین اثر را می
توان در هنگام خواب از این امواج ثبت کرد )11(.با این حال در
مطالعه ما اگرچه داوطلبان کامال بیدار بودند اما افزایش مشخصی
در امواج دلتا دیده شده است.

نمودار  ۲و  3به ترتیب مقایسه میانگین و میانه دامنه امواج مغزی
دلتا قبل و بعد از گوش دادن به بیت های دوتایی صوت آیات قرآن
کریم را نشان می دهد .همانطور که نشان داده شده است در هر دو
نیمکره چپ و راست ،میانه و میانگین امواج مغزی دلتا پس از گوش
سپردن به بیت های دوتایی صوت آیات قرآن کریم به میزان
مشخصی افزایش می یابد.

مقا ی سه م یا نگ ی ن د ام نه امو اج دل تا

0.170

0.269

بعد

) (ΜV/HZدامنه

0.350

0.413

چپ

راست

قبل

نمودار  ۲میانگین دامنه امواج مغزی دلتا قبل و بعد از گوش دادن به بیت های دوتایی صوت آیات قرآن کریم
مقا ی سه م یا نه د ام نه امو اج دل تا
0.352

0.414

0.170

0.270

) (ΜV/HZدامنه

بعد

قبل

نمودار  3میانه دامنه امواج مغزی دلتا قبل و بعد از گوش دادن به بیت های دوتایی صوت آیات قرآن کریم
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چپ

راست
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آیات قرآن کریم همزمان با همگام شدن امواج مغزی شان با بسامد
سومی که مغز از پردازش دوگانه ی بیت های دوتایی تولید می کند
احساس آرامشی را تجربه میکنند .امواج مغزی تتا به احتمال زیاد
پس از گوش دادن به بیت های دوتایی صوت آیات قرآن کریم
افزایش می یابد .زیرا شرکت کنندگان به شدت آرام بودند و به
سرعت وارد یک حالت رویابینی شدند.

نمودار  4و  5نیز به ترتیب نشانگر میانگین و میانه دامنه امواج
مغزی تتا قبل و بعد از گوش سپردن به بیت های دوتایی صوت آیات
قرآن کریم هستند .در هر دو نیمکره چپ و راست ،پس از گوش
دادن به بیت های دوتایی صوت آیات قرآن کریم ،امواج مغزی تتا
افزایش یافته اند .از نظر تئوری ،حافظه ،آرامش عمیق و رویا دیدن
از مولفه هایی است که موج مغزی تتا با آنها ارتباط دارد )1۲(.به
نظر می رسید که افراد پس از گوش دادن به بیت های دوتایی صوت

مقا ی سه م یا نگ ی ن د ام نه امو اج ت تا
0.346
0.226

بعد

) (ΜV/HZدامنه

0.242

0.329

چپ

راست

قبل

نمودار  .4میانگین دامنه موج مغزی تتا 1قبل و بعد از گوش سپردن به بیت های دوتایی صوت آیات قرآن کریم

مقا ی سه م یا نه د ام نه امو ا ج ت تا

0.226

بعد

دامنه ()ΜV/HZ

0.242

0.326

0.346

چپ

راست

قبل
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از سوی دیگر بررسی بسامد به دنبال پاسخ( )FFRبرای امواج دلتا
چنانکه در نمودار  6مشاهده میشود ،در  75نفر( )٪75از شرکت
کنندگان افزایش یافته است ،در حالیکه در بقیه افراد ( )٪۲5داده
های مطالعه روند کاهشی را نشان می دهند.

بررسی تاثیر بیتهای دوتایی از بسامد صدای پخش85 ...
ندارد
% 25

دارد
% 75

نمودار .6بسامد به دنبال پاسخ در امواج مغزی دلتا پس از گوش
دادن به بیت های دوتایی قرآن کریم

همچنین در نمودار  7نشان داده شده است ،امواج مغزی تتا در 88
نفر ( )٪88افزایش یافته و در  1۲نفر از شرکت کنندگان این مطالعه
( )٪1۲کاهش یافته است .احتماال در این مورد نیز سطح باالتر
اضطراب بنا بر داده های بدست آمده از پرسشنامه DASS-21
عامل مخدوش کننده در افزایش امواج مغزی تتا باشد.
ندارد

% 12

دارد
% 88

نمودار  .7توزیع امواج مغزی تتا پس از گوش دادن به بیت های
دوتایی صوت قرآن کریم
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جدول  . ۲توزیع جنسیت در افراد شرکت کننده
تعداد در نمونه
100
کل
43
مرد
57
زن
جدول  .3اطالعات دموگرافیک در جمعیت نمونه افراد مورد
مطالعه
سن افراد در نمونه
33.21
میاگین
33
میانه
4.71
انحراف معیار
نورون های مغز انسان نقش اصلی در پردازش داده ها را بر عهده
دارند .این مهم بوسیله ی تغییر جریان الکتریکی در غشای سلول های
عصبی در هنگام پردازش داده ها صورت می پذیرد )7(.اینگونه تغییر
جریان های الکتریکی منجر به پیدایش میدانهای مغناطیسی و
الکتریکی در اطراف مغز میگردد .الکترودهای کوچکی که به
عنوان حسگر های دریافت کننده امواج عمل می کنند بر روی پوست
سر قرار می گیرند تا گسترهی الکتریکی را مشخص کنند .به دلیل
اختالف پتانسیل کم در بین الکترودها ،این سیگنال سپس طی
فرآیندی تقویت و به صورت امواج الکتروانسفالوگرافی ()EEG
ثبت می شود)13(.
مطالعات بسیاری به بررسی نوار مغز امواج ناشی از پدیده انطباق
زمانی بیت های دوتایی پرداخته اند که بیشتر آنها تمرکز اصلی خود
را بر امواج مغزی آلفا قرار داده اند .از جملهی چنین مطالعاتی
میتوان به واکاوی رفتار نامتقارن امواج آلفای ثبت شده در EEG
به دنبال استرس و تغییرات بسامدی بیت های دوتایی اشاره کرد.
تمرکز اصلی ما در این مقاله بر روی امواج تتا و دلتای مغزی بوده
است.
در این مداخله تمامی افراد به بیت های دوتایی بسامد های صوتی
آیات مبارک قرآن کریم گوش سپردند 61 .نفر یا به عبارتی ٪61
از این افراد پیش از انجام مطالعه با سطحی از اضطراب رو به رو
بودند.
در این پژوهش نشان داده شده است که امواج مغزی دلتا در  %75و
امواج مغزی تتا در  %88از داوطلبان پس از شنیدن بیت های دوتایی
قرآن کریم افزایش یافته است .امواج دلتا بیشتر در هنگام خواب
عمیق دیده میشوند و بیشترین اثر را می توان در هنگام خواب از
این امواج ثبت کرد .این مطالعه نشان داد که گوش دادن به بیت های
دوتایی صوت آیات قرآن کریم باعث ایجاد اثراتی در امواج دلتای
مغز انسان می شوند که از حیث تاثیر گذاری قابل مقایسه با مراقبه
میباشند و سبب می شوند تا شنوندگان بیت های دوتایی قرآن کریم
به آرامش دست یابند.
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تکرار این آزمایش نشان میدهد چنانچه افرار بار دیگر در معرض
بیت های دوتایی صوت قرآن کریم قرار گیرند تعداد افراد در
گروهی که فعالیت موج تتا درآنها افزایش یافته بود بیش از قبل
خواهد بود .این مهم بیانگر این است که چنانچه در مطالعه ای به
دنبال اهداف درمانی و اثرگذاری بیشتر این امواج بر میزان آرامش
افراد و حتی آثار درمانی این نوع بیت های دوتایی از اصوات قرآن
کریم هستیم ،شرکت کنندگان میبایست چندین بار به بیت های
دوتایی صوت قرآن کریم گوش دهند.
در مطالعه ما مجموعا  1۰۰شرکت کننده حضور داشتند که  43نفر
از آنها مرد و  57نفر از ایشان زن بودند(.جدول  ۲و  )3این افراد
پس از ارزیابی میزان اضطراب و استرس توسط پرسشنامه
 DASS-21در یک مداخله بررسی امواج مغزی شرکت کردند.
امواج مغزی نشان گر فعالیت نورون ها یا سلول های عصبی تشکیل
دهنده مغز انسان هستند .چرا که فعالیت الکتریکی میلیون نورون

مغزی منجر به تولید سیگنال های اختالف پتانسیل یا سیگنالهای
الکتروانسفالوگرافی ( )EEGمیشوند که در حقیقت همان امواج
مغزی هستند و به سهولت در سطح پوست سر قابل شناسایی اند.
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، از داوطلبان علی رغم گوش سپردن به بیت ها%۲5 از سوی دیگر
 در توضیح می توان گفت.افزایشی را در امواج مغزی دلتا نشان ندادند
که امواج مغزی دلتا احتماالً به این دلیل کاهش یافته است که این
افراد در هنگام انجام مطالعه به دلیل سطح باالتر اضطراب و استرس
قادر نبودند به اندازه ی دیگر شرکت کنندگان به حالت استراحت
 این مهم با اطالعات بدست آمده.کامل و آرامش ذهنی دست یابند
 که افراد به آن پاسخDASS-21 از پرسشنامه های روان شناختی
EEG  ثبت اطالعات، عالوه بر این.داده اند نیز مطابقت میکند
افراد در هنگام بیداری انجام میشود این درحالی است که موج دلتا
.غالباً در هنگام خواب عمیق فعال است
 از شرکت کنندگان مشاهده شد که امواج مغزی تتا نیز% 1۲ در
برخالف دیگر شرکتکنندگان به دنبال شنیدن بیت های دوتایی
 احتماال در این مورد نیز سطح باالتر.قرآن کریم افزایش نمی یابد
DASS-21 اضطراب بنا بر داده های بدست آمده از پرسشنامه
.عامل مخدوش کننده در افزایش امواج مغزی تتا باشد
نتیجه گیری
تکرار این آزمایش نشان میدهد چنانچه افرار بار دیگر در معرض
بیت های دوتایی صوت قرآن کریم قرار گیرند تعداد افراد در
گروهی که فعالیت موج تتا درآنها افزایش یافته بود بیش از قبل
 این مهم بیانگر این است که چنانچه در مطالعه ای به.خواهد بود
دنبال اهداف درمانی و اثرگذاری بیشتر این امواج بر میزان آرامش
افراد و حتی آثار درمانی این نوع بیت های دوتایی از اصوات قرآن
 شرکت کنندگان می بایست چندین بار به بیت های،کریم هستیم
.دوتایی صوت قرآن کریم گوش دهند
با مطالعه نوار مغز ثبت شده از فعالیت امواج مغزی افراد به هنگام
گوش سپردن به بیت های دوتایی از بسامد های صوتی قرآن کریم
می توان گفت چنین بیت هایی با توجه به داده های بدست آمده از
 به عبارت دیگر.مطالعه فعلی در افزایش فعالیت امواج مغزی موثرند
این بیت ها توانستند تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان مطالعه
 پیشنهاد می شود با توجه به.ما را در رسیدن به آرامش یاری کنند
 مطالعات دیگری با هدف بررسی،داده های بدست آمده از مطالعه ما
بیشتر اثربخشی بیت های دوتایی قرآن کریم و همچنین ارزیابی
.کارکرد های درمانی و روان پزشکی این بیت ها انجام شود
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