
ISSN: 2251-6166: Journal of Quran and Medicine, 2022:6(4): 48-61 

Melodic Effects of Quranic Words on Spiritual Status and 

Medical-Biological Subjects 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: Melodic effects of Quranic words on spiritual status 

and medical-biological subjects. In the backgrounds, the 

rhythmic musical miracle of the text of the Qur'an and its 

biological effects have not been mentioned, only semantic and 

phonetic miracles have been explored.  

Methods and Materials: Library studies in examining the 

rhythm of words and the style and attributes of the letters of 

the alphabet indicate the melody of the verses of the Qur'an. 

The purpose is to prove the verbal miracle in the occurrence 

of biological effects such as contraction and expansion, fear or 

verse of verses. Because vibrations are effective in changing 

blood biochemistry, behavior and mental and spiritual states 

and cause calmness or anxiety; Elimination of some physical 

and mental illnesses; Feeling ashamed; Server; The listeners 

cry and benefit from the healing of the Qur'an. These effects 

are manifested in blood pressure, complexion, and heart rate. 

Findings : The effect of reciting or playing the sound of the 

Qur'an on the growth of plants or the treatment or reduction of 

the progression of some diseases and physical and mental 

disorders and even mood and spiritual changes are examined 

to examine and prove the miraculous effects of Qur'anic words 

and logical results. It can be explained with statistics. 

According to the results of the field research on the 

distribution of the questionnaire, the answer to the main 

question is also proved. Suggestion: In order to strengthen 

self-control in the sense of piety, the culture of correct use of 

technical music knowledge should be explained to the people 

and they should be helped to recognize the richness of 

reproach with the rules of the heavenly symphony to benefit 

from the religious music of Quranic melodies.  

Conclusion :Meetings with the presence of music professors 

and Quranic reciters are necessary to explain the 

commonalities in order to warn people against vulgar or 

dubious jurisprudential music. 
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 و همکاران   حکیمان بهمن  49

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

 و معنوی دروضعیت قرآنی کلمات ملودیایی اثرات
 زیستی - پزشکی  های سوژه

 
  1 حکیمان بهمن

 قم، قم، مذاهب و ادیان دانشگاه عرفان، گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران

 
 *2آراسته جوان امیر

 ایران قم، قم، مذاهب و ادیان دانشگاه عرفان، گروه استادیار،
 .)نویسنده مسئول(

 
 3نوروزی اصغر

 .ایران قم، قم، مذاهب و ادیان دانشگاه عرفان، گروه استادیار،
 

 4فرهت شاهین
 .ایران تهران، تهران، دانشگاه هنر، گروه تمام، استاد

 
 .چکیده
  های سوژه و معنوی دروضعیت قرآنی کلمات ملودیایی اثرات هدف:

 و قرآن متن موزون اعجازموسیقی ها،پیشینه در .زیستی – پزشکی
 وردم آوایی و معنایی اعجاز فقط نشده بیان مطلبی آن زیستی اثرات

 . است قرارگرفته کنکاش
 آهنگضرب بررسی در ایکتابخانه مطالعات مواد و روش ها:

 ملودیایی بیانگر تهجی حروف صفات و چینش اسلوب و کلمات
 زیستی آثار بروز در لفظی اعجاز اثبات هدف،. است قرآن آیات
 ارتعاشات چون. است آیات آهنگ ورجا خوف بسط، و قبض مانند

 ودهب موثر معنوی و روانی حاالت و رفتار خون، بیوشیمی تغییر در
 جسمی هایبیماری برخی رفع اضطراب؛ یا آرامش ایجاد موجب و
 شفای از شنوندگان مندیبهره و گریه سرور؛ شرم؛ احساس روانی؛ و

 قلب تپش و چهره رنگ و فشارخون در  اثرات این. شوند می قرآن
 .شود می نمایان

 انگیاه رشد روی بر قرآن صوت پخش یا و تالوت تآثیر  یافته ها:
 میجس اختالالت و ها بیماری از بعضی پیشرفت کاهش یا درمان یا و
 ارقر بررسی مورد نیز معنوی و خُلقی حاالت تعییرات حتی روانی و

 و دهش اثبات و بررسی قرآنی الفاظ اعجازموسیقی آثار تا گیرد می
 پژوهش نتایج به توجه با. شوند تبیین ارقام و آمار با آن منطقی نتایج

. شود می اثبات نیز اصلی پرسش به پاسخ پرسشنامه، توزیع میدانی
 استفاده فرهنگ باید تقوا مفهوم به خودکنترلی تقویت برای: پیشنهاد
 درتشخیص را وآنان تبیین مردم برای فنی موسیقی دانش از صحیح

 منافع از تا نمود مساعدت ملکوتی سمفونی قواعد با مذموم غنای
 . شوند مندبهره قرآنی ملودیایی مذهبی موسیقی

 انقاری و موسیقی اساتید حضور با جلسات تشکیل نتیجه گیری:
 ایهموسیقی از را مردم تا است ضروری اشتراکات تبیین در قرآنی
 .داشت برحذر فقهی مشکوک یا و مبتذل

 

 .معنوی زیستی، پزشکی، قرآن، ملودی، اعجاز،: ه هاواژ کلید
 

 27/09/1400تاریخ دریافت: 
 25/12/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولamjavan@gmail.com 

 مقدمه

 ریخود، تحت تأث یو معنو یماد یکه انسان در زندگ یآنجائ از
 جادیموجب ا یکالم ،ینور ،یامواج صوت نیامواج قرار گرفته و ا

 لیتحل نیقوان یلذا بر مبنا شوندیم یفرکانس شده و حامل انرژ
خون،  یمیو الکتروش یمیوشیب رییرفتارها پس از تغ یروانشناخت
 .گرددیدر حال و فعل و انفعال انسان م یراتییتغ ایو  جادیموجب ا

 قابل توجه است: یقرآن یگر تیدو روش هدا یکل بطور
: )سباء رًایوَنَذِ رًایو بشارت. وَمَا أَرْسَلْنَاک إِلَّا کافَّةً لِلنَّاسِ بَشِ انذار

28) 
 ینید میو آخرت، تعال ایانسان در دن یسلوک ریقواعد و مس لیتکم در

و  کنندهنییعنوان تببه م؛یقرآن کر ژهیوبه یکتاب آسمان اتیو محتو
صواب  ریکه او را به مس باشدیمسلمان م کیروشنگر  یراهگشا

 .سازدیو ثواب، رهنمون م
 نیاَقوَم، انتخاب قرآن به عنوان بهتر یه یلِلّت یهدیَهذا القران  اِنَّ
 باشدیم یلقاء اهلل و احسن اعمال در امر وصول به حق تعال لهیوس

 (.85)قصص: 
به کماالت الزمه در ابعاد  یقرآن و قرائتش، سبب وصول قار تالوت

او در  یقالب برزخ یریپس از شکل گ نیو همچن گرددیم شیوجو
مقامات و درجات او شده و بنا به  نییعالم پس از مرگ سبب تع

إقرا و ارقأ،  ندیگویبه انسان م امتیدر ق "اکرم )ص(:  ینب شیفرما
 (. 1. )"بخوان و باال برو

( با موضوع یفن یقیرابطه صوت، امواج، الحان، )در مفهوم موس نقش
قبض و بسط با  یهادر جلوه یسلوک معنو یتحقق اهداف آرمان

و  یاز آثار ذات یمندخوف و رجا قابل مالحظه است. بهره کردیرو
االت ح رییو اثرات آن در تغ یلیاز جنبه الفاظ تنز ینظم آهنگ قرآن

پژوهش است که  نیا یاز هدف اصل یستیو ز یکیزیف یو رفتارها
بودن  یقرآن، در مرحله اول اعجاز آهنگ یو معمول یقرائت عاد

اعجاز در مراحل سلوک  نیا یهاقرآن را ظاهر نموده نشانه یلفظ
 ادراک است.قابل یمعنو

آن  یو باطن یظاهر یهاجنبه دیقرآن با یاثبات اعجاز لفظ یبرا 
مات و کل یستیو اثرات ز ینیتکو یو بررس ردیمورد پژوهش قرار گ
برخوردار است. چون ساختار کلمات  ژهیو تیواژگان قرآن از اولو

 ییو هجا یاز نظر ذات زیو حروف ن ردیگیبواسطه حروف شکل م
خود را دارند؛  ژهیو ارتعاشات و نسفرکا یهر کدام دارا ییو آوا

آثار  رایز میشویوارد م یقیفن موس یالجرم به مباحث علم
 در انسان دارد و یو نفسان ینیحروف قرآت اثرات تکو یکیسمفون

خون و حاالت  ییایمیوشیب راتییآن در تغ یو روان یستیاثرات ز
 .کندیم دایقبض و بسط و خوف و رجا نمود پ

قطب  دیدر قرآن، س یهنر شیمانند: نما ییتوجه به منابع در کتابها با
 نیمنازل السائر -یحمود مصرم یقرآن و نسل امروز، دکتر مصطف -
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 50  ...و معنوی دروضعیت قرآنی کلمات ملودیایی اثرات  

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 - یمحمود کاشان نیعزالد ه،یمصباح الهدا - یخواجه عبداهلل انصار
 ( یکالنتر نیکالم قرآن، محمد حس یفرکانس فیط یبررس

قرآن، استاد  ییقایو مقاالت )مانند: آموزش مقامات موس هانهیشیو پ 
 م،یو نظم آهنگ الفاظ قرآن کر یقیموس یواکاو - یاصفهان وهیشاه م

قرائت قرآن  یمفهوم شناس - یگیو نرگس شکرب یسهراب مروت
 ،یقرآن یهایتک نگار -یهمراه با حزن، محمد رضا محمود میکر

 ،یسلطان ینظم آهنگ قرآن، مهد یباشناختیبر اعجاز و ز یدرآمد
 (یقرآن یمجله پژوهشها

 یدر کاهش دردها یقیقرآن و موس یرآوایها )مانند: تأثنامه انیپا و
 ریتأث یبررس - ییو ماما یدانشکده پرستار ،یانعام موسو مان،یزا

ر د یقبل از عمل سنگ شکن مارانیبر اضطراب ب میقرآن کر یآوا
 یبهشت دیهش یدانشگاه علوم پزشک ،یشرف میاهلل، ابراه هیبق مارستانیب

 ارانمیاضطراب ب زانیبر م میقرآن کر یآوا ریتأث یبررس -تهران 
دانشکده  یخاتون رضایعل ،یقلب ژهیو یشده در مراقبتها یبستر

 تهران( به نگارش در آمده است. یو مامائ یپرستار
 یهنر یفن ریتصو شیقطب درکتاب نما دیراستا فقط مرحوم س نیدرا
داشته  انیرا ب یبودن قرآن مطالب نیو آهنگ هالیتمث دگاهیاز د یقرآن

 است.
 
 مسأله انیب
هِ بِعِبَادَةِ رَبِّ شْرِکیعَمَلًا صَالِحًا وَلَا  عْمَلْیلِقَاءَ رَبِّهِ فَلْ رْجُویفَمَنْ کانَ  

 (110أَحَدًا. )کهف: 
و  لهیلقاءاهلل، وس یعنی هیال یو منته یوصول به مقصد اسن یبرا ناًیقی 

 الزم است. یراهکار و ابزار
 یبر مبنا ژهیو ستمیس کی یدارا یحروف در شاکله قرآن نشیچ 

خود، محفوظ  یکه صفت اعجاز را برا باشدیحکمت و قدرت م
فرکانس و موج  یاز حروف هجا، ذاتاً دارا یداشته است. هر حرف

ا خواص را دارند. ام نیا یعیطور طببه زین یاست. کلمات قرآن یصوت
 کرد که جادیرا ا یگرید انسموج و فرک کینوع انتخاب کلمات، 

تمام توانمندان انس و  ،یها، اعجاز را تا حدّ تحدّآن نشیهمراه با چ
که اقدام  یکسانمبارزه آورده است و تاکنون همه دانیجنّ را به م

کست ش اورند،یرا ب اتیاز آ یانمونه ایداشته و  گرید یقرآن لیبه تنز
 اند.خورده

 
 یاصل اهداف

ع و نو یکلمات و نظم دستور نشیچ یاثرات چگونگ نیی( تباول
 نییکلمات و تب یذات یواژگان بکار برده قرآن، نظم آهنگ و آوائ

خاص از نظر فرود و اوج امواج  یو تنوع آواها کیتماتیر راتیتأث
 توجه یعنیاطالق شده  ؤثریامر به سحر  نیا کهینحوبه اتیآ یکالم

در  هیکلمات و حروف به مفهوم قاف ییایقیو موس اتیآ سمیبه مغناط
 .یقرآن ژهیو یسمفون کیخلق 
 فتایدر حاالت نفوس شنوندگان با در یدگرگون جادیا ی( بررسدوم

خوف و دهشت،  جادیبودن قرآن با ا نیقانونمند آهنگ یامواج صوت
قبض و بسط، سرور و بهجت، وصل و  م،یهراس و وحشت، رجا و ب

قلق و اضطراب، رکود و  نه،یانقطاع، حال و احوال، سکون و سک

بقا  فنا و م،یتوکل، رضا و تسل تیقوت ه،یّب، وقار و طمانانجذاب قلو
 .ی. به طور اجمالالیتبت هیبه مفهوم انقطاع و تبتل ال

 اهانیتالوت قرآن بر گ یو پزشک یستیو ز ینیآثار تکو ی( بررسسوم
 باشد یو انسان م

 
 ی.پرسش اصل

 ریأثت یقبض و بسط معنو جادیدر ا یقرآن اتیبودن آ نیآهنگ چگونه
 دارند؟ ینیتکو

 
 .)سه پرسش( یفرع یهاپرسش

 یبا صفات ذات یعنوان اعجاز؛ چه ارتباطبودن قرآن به نیالف( آهنگ 
 کلمات و جمالت آن دارد؟ نشیدر چ ژهیحروف و اسلوب و

خوف  جادیحاالت در ا رییکلمات قرآن در تغ یصفات ذات نیپ( ا 
 دارد؟ یو رجا، قبض و بسط در خواننده و شنونده چه اثر

 یکلمات قرآن یبودن ذات نیآهنگ ریعدم تأث ایو  راتیت( تأث 
در خواننده قرآن و  یستیو ز ینیتکو ،یکیزیف یچگونه در نمودها

 ادراک و احساس است؟شنونده آن، قابل ای
 
 هافرضشیپ
فرکانس و آهنگ هستند. در  یتمام حروف و کلمات، ذاتاً دارا -1

ها در شش یو هماهنگ یبا همکار ،یتلفظ حروف، طبق قواعد هجائ
به آن، مخارج حروف در اثر دَمش، زَنش،  یارسال هوا و فشارده

. صوت شودیم جادیها و آوا، ظاهر و اانسداد، واکه ر،یلرزه و تکر
 ستمیس یهااز محرک یکیعنوان فرکانس است و به یدارا زین

س فرکان جادی. تلفظ لغات موجب اشودیمحسوب م یرفتار -یعصب
. گرددیفعل و حال و انفعال م رییمؤثر در تغ یانرژ یشده و دارا

ات حروف و کلم بیبه شکل و ترک یو تنوع آن بستگ یچگونگ
 دارد.

 بیو ترک یکلمات و کاربرد نوع حروف و نظم کالم نشیچ -2
که از  گرددیم ژهیاسلوب و کی جادیموجب ا اتیجمالت درآ

اگر  کهینحوبودن آن است به یانیقرآن و نشانه وح ازاتیامت
 نیا یختگیرهمجابجا شود موجب به ایحذف  ،یکلمات ایحروف 

 شودیدر آن، احساس م فیو تحر یشده و آشفتگ بیاسلوب و ترک
محل استقرار کلمه موجب ابطال  رییتغ ایو  شیوبو در صورت کم

 .گرددیاعجاز و آغاز افساد م
 تیخاص یحق تلفظ حروف بر مبنا یاثرات، ادا نیشرط تحقق ا -3

شده است اگر مخارج  نییتب ،یهاست که در علم آواشناسآن یذات
اثر از  نیحق آن، ادا نشود ا اینشود و  تیآداب آن رعا ایحروف و 

صفات حروف و کلمات با  ی. آثار ذاتگرددیرفته و مخدوش م نیب
 دارد. را ینیآثار تکو نیهم زیقرآن ن اتیآ ،یکیزیف ،یستیعالئم ز

 چیکه ه یکسان یبرا ینظم آهنگ قرآن سمیکشش و مغناط -4
ندارند موجب اعجاب شده است. چون صوت  یبا زبان عرب ییآشنا

در جسم  ینیاثرات تکو یدارا زیو نغمات ن اتیحروف، کلمات و آ
 وانفعال شوندگان است.و روح و روان، حال و فعل

 هیسما و صفات جاللقبض و بسط تحت ا یدر مباحث عرفان نظر -5
 قتیحق زین یو سلوک معنو یدر عرفان عمل نیو همچن هیو جمال
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 و همکاران   حکیمان بهمن  51
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 دیخوف و رجا و آثار آن. از مظاهر قبض و بسط مورد تأک
 قرارگرفته است.
 مواد و روش ها

 و یو تئور یموضوع از جنبه نظر ی. بررسی: کاربردقینوع تحق 
 افراد. یشخص اتیاز تجرب یمندبهره

ها: هداد ی. ابزار گردآوریلیتحل -یفیتوص یبیروش پژوهش: ترک 
 ،یچاپ کتاب نترنت،یپرسشنامه بسته و باز، ا ،یدانیم ،یاکتابخانه

 و آثار ترجمه. یمقاله، منابع فارس
 

 اطالعات یمراحل گردآور
 حاالت یبندطبقه قیها از طرآن رمجموعهیو لغات ز یسلوک واژگان

شرح منازل  ژهیوو مراجعه به کتب مربوطه به یو باطن یمعنو
 هیو مفتاح الکفا هیو مصباح الهدا یخواجه عبداهلل انصار نیالسائر
( هی)رحمة اهلل عل ینیامام خم ثیو چهل حد یمحمود کاشان نیعزالد

 .گرددیم نییتب
حروف و کلمات قرآن فقط  یفیط زیو آنال یآواشناس یمبان قیتطب 

 یها. بدون لحاظ جنبهمیخشن و تفخ ن،یاز نظر خواص نرم و ل
کشش مدّ  زانیوقف و وصل، ادغام و اخفا و م راتیو تأث یدیتجو

 .شودیم یبررس
 ،یاز نظر اصول علم یقیو قواعد علم موس یبا مبان هاافتهیها و داده 

حروف و کلمات  نشیبا قواعد اسلوب و چ یملود ،ییایقیموس ،یفن
نظم آهنگ  نیو انتخاب لغت اعجاز گونه با واژگان مترادف و همچن

 واقع خواهد شد. قیو تطب یقرآن موردبررس
 ژهیو یارهایکه مطابق با مع شیگروه آزما یپرسشنامه: برا عیتوز 

. )در گستره یتئور جینوع پژوهش جهت اکتساب نتا نیموضوع ا
پژوهش  نیمرحله ا نیآخر( یدسترسمحدود قابل یجامعه آمار

 است.
 
 عموضو ضاحیا

 هاآن ینیصوت، موج، ارتعاشات و آثار تکو جادیا ندیفرا
از مغز به سراسر بدن  یعصب یهادر طول رشته ینورون یهافرستنده"

 از دهیچیپ ییهارهیها به شکل زنج. فرستندهندیآیبه حرکت در م
ه ب یدرد، عواطف همه بستگ ،یداریهستند. خواب، ب نهیآم یدهایاس
 دیتول نی. اندروفکندیم دیدارد که مغز تول ییایمیش های¬رسان امیپ

دافع دردِ بدن انسان هستند. در مواقع خاص،  یشده درون مغز
 "(.2بر درد غلبه کنند ) توانندیترس م د،یعواطف، احساسات شد

 ،ییصورت باد، جابجابه یعیواسطه عوامل طببه یحرکات هوا گاه 
ود را خ ینیباد، توفان، گردباد ظاهرشده و آثار تکو م،یدر حالت نس

درآمدن درختان،  شهیها، از ردر شکسته شدن شاخه یگاه
در اثر  یسونام جادیا ها،یها، غرق شدن کشتساختمان ختنیفرور

 هانیو باال بردن ماش ییو جابجا نازلکَنده شدن سقف م ایتندباد و 
 تیریمد ی. فنّاورشودیبزرگ توسط گردباد نشان داده م یایو اش

از ب ایبسته و  ،یکیدرولیه لیکمپرسورها، وسا ،یباد در جاروبرق
 خصوصکنترل از راه دور و به یکیزیامواج ف لهیوسنمودن درها به

را  تیو آپد نلودو دا یونیزیرنگ، کانال تلو ر،یصدا، تصو رییتغ
 .کندیاثبات م

 یفنّاور و نیبدون سرنش یهانهیکنترل سف ،یتحوالت صنعت نیتریقو 
 امواج است. لهیهارپ به وس

ها نوع محرک رییکه تغ شودیم انیاعصاب ب یولوژیزیعلم ف در
حاالت و  یموجب دگرگون تاًیخون و نها یمیوشیب رییموجب تغ
و  یموج یکیزیمربوط به ف قاتی. در تحقگرددیم یرفتار انسان

بقاء و دوام، حرکت و تکامل  جاد،یاثبات شده است که ا ز،ین یاذره
 یعنیو فرکانسها بوده است.  امواجبر اساس قواعد  یموجودات، همگ

 امواج و اصوات و انوار. ینیاثبات اثرات تکو
حتقان ا ،یعصب یمانند تشنج، تب، نارحت یبهائیو آس هایماریدرمان ب"

 سم،ی، روماتصرع، خواب آشفته، درد اعصاب جه،یسرگ ،یمغز
 یناتوان س،یوار س،یسرطان، آپاند ،یو تنفس یو کبد یامراض قلب

 و سمیالکترومغناط یپالسها قیاز طر یکروبیم یهایماریب ،یجنس
 "(.3ر است )یامکان پذ یکیالکتر یشوکها

ود که بوج یو منظم نیبخاطر ارتعاشات آهنگ اءیشکل اش نییتع"
فرکانس  کنندیذرات کوچک ماده را دورهم جمع م آورند،یم

. چون صوت همانطور که گذاردیصدا برشکل ها اثر م یانرژ
 تواندیکردن، م رانیو یبجا یهست. حت زیاست، سازنده ن رانگریو

 "(.4را بسازد ) یزیارتعاشات، چ قیاز طر
 ی.حاالت معنو جادیدر ا یقیموس اثرات

ر ب ،یقیموس یهااز نت یادعا دارند که برخ یقیفن موس متخصصان
 دارد. ریتأث یحاالت انسان

امر به خاطر  نینفس دارد و ا بیو تهذ هیدر تزک یاثر ،یقیموس"
 (.5) "روح است یبر رو فیظر یفعل و انفعال

پروا  یکه گاه ب کندیاحساس م یدر ارتباط با معبود خود، حالت روح
 ایاست و گاه خوف زده. گاه در حالت خضوع است و گاه محزون. 

ه ب لیم ایاز فراق اوست.  یقرار یاز ب یکه ناش انیعص ینوع یحت
 (.5نشان دهد. )دو تواندیم یقیمراحل را موس نیمعشوق. تمام ا دنید

 
ها و اثرات صفات حروف و ارتعاشات صادره از تلفظ آن نیتب

 امواج حروف ینیتکو
ها، خاص در آن یارتعاشات حروف از نظر صفات و مخارج و صدا 

یجمالت م یدر ادا یو ملود ییایقیشدن جنبه موسموجب ساخته
موردمطالعه  هاشیها و لهجه و گوموضوع در همه زبان نیو ا شود
ز ا زین یو عرب یفارس یشده است. حروف هجا یلیشناسان تحلزبان

ه موردتوج یاله ینیقواعد تکو نیا تهوسیامر جدا نشده است و پ نیا
موضوع در قواعد تالوت  نیبوده است. ا دانانیقیسخنوران و موس

 .کندیصدق م زین یقران اتیآ یدیتجو
کار رفته است، به خاطر صفت به «نیش»ها حرف که در آن یکلمات 

و انتشار داللت دارند، مانند حشر، نشر، شر و  یبر پراکندگ ،یتفشّ
 مانند آن.

ر د یبه کار رفته، بر حالت نفسان« ح»ها حرف که در آن یکلمات 
در  می. مانند )رحمن و رحکنندیداللت م قیو آرامش عم یراحت
یو عطوفت و آرامش را القا م ی(. که مهربانمیاهلل الرحمن الرحبسم
 .کند

 مانند حسرت، حسد، حزن. رودیدر غم و اندوه بکار م ای 
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 52  ...و معنوی دروضعیت قرآنی کلمات ملودیایی اثرات  

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 نییبامعنا و تب میضمن ارتباط مستق یمتن گفتار کی یهالذا واژه 
 ییایقیموس یدارند، بلکه به خاطر وزن و آهنگ و ملود یمفهوم

تناسب حال قبض و بسط و مطالباتشان ها مورداستفاده افراد بهآن
 .رندیگیقرار م

 
 در جالل و جمال، قبض و بسط؛ خوف و رجا ینکات

قبض و بسط  تر،قیرت دقمرتبط با جمال و جالل و به عبا واژگان
 عبارتند از:

در جلوه قبض و مشخصاً خوف:  هیحاالت و صفات جالل -الف 
 حزن، سُکر، خشوع، رهبت، فراق، قلق، دهشت، هجران، افناء

در جلوه بسط و مشخصاً رجاء: ابتهاج،  هیحاالت و صفات جمال -ب
و صفا،  ایسرور، ذوق، وجد، وصل، سماع، اخبات، رغبت، انس، ح

 ..ثقه، ابقاء. اق،یاشت مان،یه نه،یسک م،یتواضع و خضوع، ادب، تسل
و  لیترت ،یدیقرائت تجو قیمگر از طر ابندییمقامات تحقق نم نیا

 استماع آن همراه با نغمات ممدوحه. ایتالوت و 
(؛ 3و  1. )مدثر: باشدیانذار م یبر مبنا یقرآن یکلّ یریجهت گ لذا

(؛ 16تا  12)مدثر:  طلبدیرا م فیانذار و تخو ت،یضرورت هدا
(؛ شدت 27و معارج:  57خوف در جلوه جمال و جالل )مؤمنون: 

به زانو نشستگان و انتظار تحقق غلبه  هیرجاء و خوف در اهل جاث
(. دورشدن از نظر 28: هی. )جاثابنقمت و عذ ایرحمت و نجات 

خداوند  دیشد ی(؛ انذار از گوشمال108)مؤمنون:  یلطف خداوند
 نیرسول اهلل از مهجور تی(؛ شکا16و دخان:  36)قمر:  یبطشه الکبر

 یدر راستا میاست که قرآن کر ی( از موضوعات30قرآن )فرقان: 
 نینقبض و بسط و خوف ورجا در مؤم جادیو ا یجالل و جمال اله

 داشته است. یاشارات
 

 یافته ها
 .در موضوع خوف و رجا

 هِمْیعَلَ تْیإِذَا ذُکرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِ نَیإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِ 
 .مَانًایزَادَتْهُمْ إِ اتُهُیآ
از قبض و بسط موجب حرکت  یوجود دوحالت خوف و رجا ناش 

 انیجر ستمیدو قطب متضاد در س ری. مانند نقش و تأثشودیسالک م
 تهیسیفاز و نول در الکتر ایاست  یباطر یمثبت و منفقطب  یعنیبرق 

 متناوب.
 ی. وَأَنَّ عَذَابِمُیأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِ یأَنِّ ینَبِّئْ عِبَادِ هیآ دنیبا قرائت و شن 

 (50و  49. )حجر: مُیهُوَ الْعَذَابُ الْأَلِ
 یتنم یدر محتوا ایآن نهفته است  دنیدر شن ایقبض و بسط،  اثرات

 بودن. نیدر آهنگ ایآن و  میمفاه امیو پ
بها و عظمت، قهر و  یسوها بهمتوجه شدن قلب: »ندیفرا نیا جهینت

 (. 6) «شودیاست و موجب اشراق انوار بر قلوب م یاله ایکبر
 یجُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَ نُیرَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِ خْشَوْنَی نَیمِنْهُ جُلُودُ الَّذِ تَقْشَعِرُّ

 (23ذِکرِ اللَّهِ. )زمر:
پوست  گرددیسپس نرم م افتدیقرآن، لرزه بر پوستشان م دنیاز شن» 

که  گذاردیقدر اثر مها، آنخدا در پوست ادی یسوبه شانیهاو دل
 (7. )«افتندیو به سجده م سازدیها را با خود همراه مدل

 لوب شده کهاز واردات بر ق هیاله بتیقرآن در ه دنیاز شن یانفعال» 
 هنیو سک ادیبدن به حالت انق یو اعضا شودیاثر آن بر ابدان، ظاهر م

 (6. )«رندیگیقرار م هیاله
مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا  ضُیتَفِ نَهُمْیأَعْ یالرَّسُولِ تَرَ یوَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَ 

 .نَیرَبَّنَا آمَنَّا فَاکتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِ قُولُونَیعَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ 
اشک از حاالت غلبه جالل و خوف و قبض بوده که مقدمه  زشیر 

ها و اشک و زدوده شدن حجاب زشیبسط در سالک است. با ر
. رجا در او شودیم لیها و موانع، قرب حاصل شده و خوف، زاپرده

از شدت بسط  شیها. قبض، موجب اشک شده و اشکشودیظاهر م
 شود.یم دهیها، فروچکو عشق و جمال از گونه

به خاطر آنچه از  یقرآن، چشمانشان از شوق اله اتیآ دنیبا شن» 
یاند، پُر از اشک مادراک نموده یتعالحق یو معنائ یکالم اتیتجل

اند. را در کالمش، شهود نموده اتشیو تجل دیاز توح یا. جلوهگردد
در نفس و روحشان به خاطر استماع  ،یکالم خداوند یبا ادراک تجل

 (.6) «دیآیبه وجود م یاز وحدت تامه، ابتهاج یرذک دنیو شن یوح
 نیموضوع ا اتیو ادب میبار است که مفاه نیاول یمقاله، برا نیا در

ه است قرارگرفت یو پژوهش یفیتوص ،یعلم ،یفن یموردبررس قیتحق
 . از جمله:باشدیارائه مقابل دیجد یهاافتهیو  یو نوآور
 دگاهیاز د یقرآن یهنر یفن ریتصو شیقطب در کتاب نما دیس مرحوم

 داشته است. انیرا ب یبودن قرآن مطالب نیو آهنگ هالیتمث
 ها،نامهانیها، پاشده در )کتابانجام قاتیذکر است در تحققابل 

رابطه با عرفان، قرآن، فقه و  ،یقیموس راتیمقاالت( به موضوع تأث
 ینیتکو ریبه طور مشخص )تأث یشده است ول یااشاره ،یروانشناس

 یصفات ذات تیقرآن در قبض و بسط بر محور اتیبودن آ نیآهنگ
 نشده است. انجام یکلمات و حروف( کار

 
 یاستماع قرآن سمیدر موضوع مغناط

از نوع  یتحدّ ایکه آ باشدیمطرح م یبر تحد یدر قرآن مبن یاتیآ
 از آوردن است؟. یتعالصرفه و ممانعت حق

. لَعَلَّکمْ تَغْلِبُونَ هِیکفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِ نَیالَّذِ وَقَالَ
 (26)فصلت: 

 کشش یقرآن که دارا اتیاز نفوذ آ نیواهمه و ترس کفار و مشرک 
ت که بر اسلوب انتخاب متن آن اس یذات سمیو انجذاب و مغناط

 ها بنا شده است.آن نشیو چ یسازحروف و کلمات و جمله
 (204وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ. )اعراف:  
رحمت، شوق،  یایورود به در یاز مجراها یکی یاستماع قرآن 

رجا و وصول به مقام  است و بروز حاالت یبهجت و جمال اله
 داًیشد یمقامات معنو یط یکه سالک برا باشدیانبساط و ابتهاج م

 دارد.. ازمندیبه آن ن
 فناء و بقاء، اوج قبض و بسط ندیاستماع قرآن در فرا نقش
 رسیم یهرکس یبرا یاز اعجاز لفظ یذکر است که بهره مند قابل

گوش  یلیو بنا به دال خوانندیرا م اتیافراد آ ی. چون برخستین
 .شوندیمحروم م یسمفون نیاند ازالتذاذ اقلبشان را باز ننموده

 ی. فستمعوا الشودیم یافعال دیفنا در توح ،یقیدر استماع حق انسان
وش و با گ دیخارج شو یاز صفات بشر یعنیاهلل و التستمعوا االّ منه. 

النفس فان المتکلم به، هو  ثیعن حد دیو ساکت باش دیبشنو یاله
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 و همکاران   حکیمان بهمن  53

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

با شما  یمحمد یوجود چهیاهلل. چون خود خداوند است که از در
وصول به مقام ادراک  یبرا یمورد رحمت اله دی. شادیگویسخن م

 اتی. بسازد. قرائت آدینائل شو زین یخداوند یو افعال یصفات یتجل
را  یقرآن اتیبودن آ نیحروف، آهنگ یدیحق تجو تیشرط رعابه

 .دینمایآشکارتر م
چند حالت از حاالت ممکنه ظهور و  ای یکیقرآن،  اتیبا استماع آ 

 قرآن امکان دارد. یقار ایبروز در شنونده و 
از حاالت توبه، محاسبه، انابة  یکیممکن است در قالب  قبض

حزن، خوف، اشفاق، خشوع، اخبات، زهد،  اضة،یاعتصام، فرار ر
تواضع، ادب، ذکر، فقر،  اء،یقامة، صبر، حمراقبة، است ة،یورع، رعا

غربت، صحو،  مان،یقلق )اضطراب(، دهشت، ه رت،یغ م،یتعظ
مؤاخذة،  ،اجیابتهال، احتراق، احت ،ابتالء د،یتفر د،یانفصال، فناء، تجر

از خلق، افتقار، اقشعرار، امتحان، انقطاع، انفصال،  حایاستهالک، است
 خلوت، عزلت، وحشت، ت،یشکا ن،یتذلل، تلو ر،یبکاء، تبتّل، تح

 وحدت، ادبار باشد.
سماع، رجاء، رغبه، توکّل،  قظه،یازحاالت  یکیبسط به صورت  

، فراسة، إحسان ،یأنس، غن ن،یقیفتوّة،  ثار،یثقه، رضا، شکر، إ ض،یتفو
محبة، شوق، عطش، وجد، برق، ذوق، وقت،  نة،یطمأن نة،یإلهام، سک

، سکر، اتّصال اة،یح نة،یدة، معامکاشفة، مشاه ن،یصفاء، سرور، تمک
إلهام،  ة،یأدب، إدالل، اصطفائ ة،یاتحاد، اجتبائ د،یحبقاء، جمع، تو

 .شودیامن، عشق، اقبال ظاهر م
 

 از خوف هیگر
 بکونیلألذقان  خرونی: و دیفرمایدر سوره مبارکه اسراء خداوند م 

 خشوعاً. دهمیزیو 
 بر وستهینهاده و پ تیهمه سر به خاک عبود انیبا چشم گر هاآن

نشانه  تواندیم ستنی. در واقع گردیافزایخوف و ترسشان از خدا م
 نیکه بفهمد با ا شودیم جادیا یدر کس یقیخشوع باشد، خشوع حق

 قیحقا نیکه خوار و کوچک است، لطف پروردگار او را به باالتر
از عواطف و احساسات، با  زیلبر خص،وقت ش نی. در ارساندیم

از خشوع  ییها. در عصر حاضر نمونهشودیها رها ماز آن ستنیگر
 نمود. انیب توانیدر تالوت را م

 
 ها و نظم آهنگ آن کیتماتینقش ضرب آهنگ کلمات ر

ع؛ نرم؛ کُند منقط تمیقرآن ر یآوائ ستمیکاررفته در سبه یهاتمیر
 کوبنده. ع؛یسر

دام، هرک یبه وجود آمده چهار نوع است که برا یهاتمیر " 
 وجود دارد: یقرآن اتیاز آ ییهانمونه
 ابراز محبت ایبا خالق،  ازیدر دعا و راز و ن تمیر نینرم. ا تمی( رالف

 .شودیو به هنگام پند و اندرز استفاده م
آهسته و منقطع داشته و حامل طعنه و  یکُند و منقطع. لحن تمی( رب
موضوع است و موجب صالبت در سخن  تیدهنده اهمو نشان هیکنا

 .شودیم
 ایحوادث قبل از آن است  ایو  امتیکه به ق یاتی. آعیسر تمی( رپ

 جانیه انیب ایو  ریتحق ایو  یفور یدستور ایبه دنبال سرعت در امر 
 کاربرد دارد.

و  خ،یتوب د،ینشان دادن تهد یبرا تمیر نیکوبنده. عموماً از ا تمی( رت
 ."شودیشدت در عمل استفاده م ای
هر  قرآن را یبایز یو نوا یبهشت یقیو موس یملکوت ینوع ملود نیا 

و شکوهمند  بایچنان زآن رای. زدیعرب هم، ادراک نما ریشنونده غ
در حالت چاپ  یبودن قرآن حت یناچار اقرار به آسماناست که به

 تواندیبشر خارج و تنها م ییمتن مکتوب و ظاهر نموده که از توانا
 سخن خدا باشد.

 
 اتیحروف و کلمات و آ نشیدر چ کیتماتیاز اعجاز ر یشواهد

مهم است و در گزاردن نماز و قرائت  اریحروف بس انیحق ب یادا 
مخارج  یکلمات بر مبنا یدرست ادا نکردن برخ زین میقرآن کر

باشد موجب بطالن نماز  یها اگر عمدآن یدیحروف و حق تجو
 یاگر معان یخود ادا نشود؛ حت یدیاست. اگر واژگان به درست تجو

 .شوندیم ندهباشد، آزارده یو راق یعال زیآن ن
 حروف زیدر قرآن قابل وجود دارد که اگر آنال یاریو سور بس اتیآ 

ات و اثب یبه صورت تجرب هیو کلمات و فواصل بامالحظه سجع قاف
تنها در بُعد ها را نهآن ینیآثار تکو توانیم یستزی – یکیزیبا ابزار ف

واژگان مربوط به سلوک  هیخوف و رجا؛ بسط و قبض بلکه بق
اعالم  نیبه مسلم یاستخراج و جهت کاربرد یو عرفان نظر یمعنو

 ریغ یگونه قرآن را برا یملود یو سمفون ییاعجاز آوا نییو جهت تب
 داده است. شینما یلیتنز یعنوان اعجاز متن لفظمسلمانان به

 جادیبا ا ،یخوانو روان یاگر قرائت قرآن در صورت صحت روخوان 
مثبت  یهایحامل انرژ تیو درنها یها و ارتعاشات صوتفرکانس

درک و کسب و انتقال رحمت آور و ابتهاج و سُرُور آور، و قابل
بلند در قرائت  یواجب بودن صدا دیافراد عَرضه نمود. شا ریسا یبرا

نشان از  ان،یآقا یو مغرب و عشا برا حصب یحمد و سوره نمازها
خاص در آن لحظات و اوقات  یهایاز انرژ یمندبهره یآنان برا ازین

 باشد.
 
 و نوع یاز نظر ذات یکلمات قرآن یهاارتعاشات و فرکانس نیتب
 هاآن نشیچ
قرآن بر اساس  اتیآ یفرکانس یو بررس یشناس فیت طمطالعا در

فکر و  ندیدر فرا یهر موج حامل انرژ ،یسمیقواعد الکترومغناط
ترشح  اًتیو نها یعصب ستمیاستماع اصوات، و انتقال آن در س ای شه،یاند

 .یمیو الکتروش یمیش ویب رییهورومون ها و تغ
د. دار یادیز ینیو تکو یکیزیذکر است که امواج، اثرات ف انیشا
 .گرددیم زین اءیاش یمنجر به جابه جائ یحت
است.  یفرکانس و موج صوت یاز حروف هجاء، ذاتاً دارا یحرف هر

خواص را دارند. اما نوع انتخاب  نیا یعیبطور طب زین یکلمات قرآن
کرد که همراه با  جادیرا ا یگریموج و فرکانس د کیکلمات، 

تمام توانمندان انس و جنّ را به  ،یآنها، اعجاز را تا حدّ تحدّ نشیچ
 ینقرآ لیکه اقدام به تنز یتا کنون همه کسان ومبارزه آورده  دانیم
 ،یائیقیاند. شاکله موسامر شکست خورده نیاند در اداشته گرید
و  میعظ سمینظم آهنگ بودن، شدت جذبه و مغناط ک،یتماتیر

. بنامند ؤثریآنرا سحرٌ  ،یجاهل نیموجب شده که معاند یقرآن بیعج
 (.24)مدثر: 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 14

https://quranmed.com/article-1-606-fa.html


 54  ...و معنوی دروضعیت قرآنی کلمات ملودیایی اثرات  

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 
 از آثار حروف ییهانمونه

 امتداد و کثرت جادیا انگریب یتکرار صوت الف در کلمات قرآن -
 است. یالطاف اله

 یصفت همس و رخوت در صوت حرف ثا، داللت آن بر معنا 
 است. یلطافت و گرم

 یاز فضا یآرامش ناش رگریت و تصوو رقّ یتا، داللت بر نرم صوت
 است. یها و دلگرمدل تیتقو
حبس هوا در خارج  جهیدال، ضاد، کاف، قاف، و همزه که در نت طا،
 یو القاکننده معنا شوندیادا م یهنگام تلفظ به صورت دفع ها،هیاز ر

 ندبر گوش شنونده دار دیشد یریبوده و تأث ینیقوت، خشونت، سنگ
 هیشدت است. در آ یژگیو یو دارا یخا ازحرف حلق حرف

که در اثر فشردن  میو صوتم یانفجار یأَثْخَنتُمُوهُمْ در واژه حرف تا
القاگر  شودیم دیها تولو سپس باز کردن آن همیها روکامل لب

 حروف، نیبرآمده از ا یو قدرت است، آوا یاستحکام، فشردگ ینوع
 .دهدیبا اهل کفر را م برددرن یو سرسخت تیمفهوم قاطع

ا ب اتیآ نیو ضرباهنگ ا تمیر»أحبَطَ « در  یخشونت و گرفتگ"
حا به همراه  یحرف حلق یها شده است. در واژه اداآن یمعنا و فضا

همزه و با، همسو با  یآوا ینیعالوه سنگدر طا، به میاستعال و تفخ
 یزیستاطلو با سنت ب دیافزایلحن م یبر کوبندگ اتیآ نیا دیشد تمیر

 "شودیهماهنگ م دیو مضمون تهد اتیآ نیخداوند در ا
 
 قرآن اتیخاص صفات حروف در آ ییایقیاز موس یواهدش
 ینینشأَقْدَامَکُمْ. هم ثَبِّتْیُوَ نصُرْکُمْیَآمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ  نَیالَّذِ هَایُّأَ ایَ

صوت نون، با  ،ییقایموس ریسه حرف صاد، را، و نون عالوه بر تأث
که از تلفظ  یاست که سکون و آرامش یطور هیآ یمضمون هماهنگ

به  ینصرت اله عدهو کنندهیکه تداع شودینون به مخاطب القا م
صاد به خاطر  یریصوت صف زیمؤمنان و مجاهدان حق است ون

توجه با تکرار خود باعث جلب یداریقوت و وضوح شن تیخاص
 .شودیم هیآ یمعنا شتریب تیو تقو دیخواننده و تأک

 وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ. یاهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدً نَیوَالَّذِ
صفت همس، رخوت، انفتاح، و استفال است و  ی)ها( دارا حرف

ا ب هیحرف در آ نیداشته و تکرار ا یانعطاف و نرم یداللت بر معنا
 خداوند نسبت به مؤمنان متیو مال یبر لحن کالم، القاگر نرم ریتأث

 ،یاله تیحق هدا ریاست که اگر مؤمنان درصورت گام نهادن در مس
 یو استوار قیتوف یهانهیآنان نموده و زم للطف خود را شام زیخدا ن

بهتر  دنی. صوت مدّ الف موقع شندینمایراه را فراهم م نیها در اآن
 .اردگذیبر روان مخاطب م یشتریب ریو تأث رسدیبه گوش م

 مْتِرَکُیَالسَّلْمِ وَأَنْتُمُ األعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ وَلَنْ  یتَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَ فاَل
 أَعْمَالَکُمْ

اطاعت از  تیحتم انگریب م،یحاصل از تکرار صوتم یقیموس"
جنگ با کافران است،  دانیها خداوند و حضور مقتدرانه در مفرمان
خاص خدا با مؤمنان. کاربرد مکرر حروف مجهوره  تیّمع نیهمچن

و نظم  تمیر کیهمزه، و تا مهموسة که آن هم  ن،ینون، الم، ع م،یم
ه ب یشعر عیآثار در تقط نیا یکه چگونگ بخشدیم یآهنگ خاص

 . "شودیم انیبن احمد نما لیروش خل

که  ییماهایس انیهم هست م فیلط قیدق یهاتقابل نیا نجایدر ا» 
 یهااست از روش یروش کی. زنندیرا نقش م بایز راتیتعب نیا

 هاقرآن، فراوان آن ریساختن نوا و آهنگ صحنه را نشان دادن و تعب
یکه با الفاظ م ییماهایس میو تنظ یدر هماهنگ ردیگیرا به کار م

 (7. )نگارد
و  نینو یا. بلکه ساختهستیکلمات مسجّع ن اینثر  ایقرآن، شعر  

است.  یباطن یقیموس انگریکه پشت سر هم آمده ب یدارد. الفاظ عیبد
 یقیدارد. موس یادیتفاوت ز یظاهر یقیبا موس یباطن یقیموس

 یهاتوسط شاعر و از راه دو قسم کردن کالم به قسمت ،یظاهر
 یباطن یقی. اما در موسدیآیم جودبه و ه،یقاف یو دارا یمتساو
 .ستیگونه ن نی( قرآن، ای)داخل

 اتیصفات و خصوص یدارا زیکاررفته در قرآن نبه یهجا حروف
 کامل تیو با رعا رهستند،یمانند شدّة، رخوة، قلقلة و تکر یاژهیو
یرا به وجود م دیاهلل مجبودن کالم نیو آهنگ یقیصفات، موس نیا

اعجاز فصاحت و بالغت و اثربخش بودن  یهابامالحظه جنبه آورند
قرار داده و کلمات  ریرا تحت تأث یاز تحدّ انمعاندان ناتو یها حتآن

قَالَ . فَانددهینام زین ؤثریها سحرُ آن زیگونه بودن قرآن را ن سیمغناط
 (.24)مدثر:  ؤْثَرُیإِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ 

 
 یینظم آوا
کلمه و خروج حروف از مخارج خود با فشار هوا و  یاصل ساختار

 ندیو فرا شدهلیها تشکو لب ینیزبان، دهان، ب ،یها، نابه کمک شش
 شدهدهیشن کیتماتینفس انسان از اصوات منظم ر ریتفس زین دنیشن
ه و ذهن و حافظ یگوش، صماخ و پرده گوش و ابزار استخوان لهیوسبه

 و مغز است.
 یها، نظم منطقحروف، واژه یریکارگهماهنگ بودن از نظر به 

در مورد  اتیآخر آ یهاهیو سوره توجه به قاف اتیحاکم بر آ
قرآن با حروف و آهنگ  یهااز سوره یحروف، برخ یریکارگبه

 اتیآ انیمانند پا شود،یهـ، ر، د، س ختم م ،یچون الف،  یواحد
 ا،یرض ا،یول ا،یشق ا،یخف ا،یزکر شودیکه با الف تمام م میسوره مر

 .ایسم
از  یچنانکه قسمت ن،یون،  سه حرف مانند ایبا دو حرف  یبرخ 

 ن،یحافظ ن،یوارث ن،یگونه ختم شده است، مؤمن نیبد ایسوره انب
 نیصابر ن،یعابد ن،یظالم ن،یصالح ن،یراحم

 یهااز همه ن در انت شیتر که البته بمتنوع یبا حروف و آهنگ یبرخ 
داده و  نینشآهنگ مخصوص و دل ات،یبه آ میقرآن کر اتیآ

 و جاذبه آن شده است. یخوانموجب خوش
 
 ییآوا یوجه به تلفظ حرف )ن( در همگونت

 أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ مَانِیلِلْإِ ینَادِیُ ایًإِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِ رَبَّنَا
 (193عمران: وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَار. )آل ئَاتِنَایِّلَنَا ذُنُوبَنَا وَکَفِّرْ عَنَّا سَ

در تلفظ  یمورد است ول 16از نظر کتابت  هیتعداد حرف )ن( در آ 
 یغُنه ا تیّخاص ژهیبه و گرددیبار تکرار م 19آن  یو صوت آور

 .شودیبار حرف )ن( م 19بودن آن موجب ظهور 
 توجه به تکرار حرف )ل(: 
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 و همکاران   حکیمان بهمن  55

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

 تٍیْأَهْلِ بَ یمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَالْ هِیْوَحَرَّمْنَا عَلَ 
 (12لَکُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. )قصص:  کْفُلُونَهُیَ
بار  کیصدا و  یبار حرف )ل( به عنوان واج ب 10 یدر متن نگارش 

وجود دارد که با توجه به  یبه عنوان الم متصل به حروف قمر
 کی جادیالم در تلفظ آن موجب ا یو لرزه از صفات اصل ریتکر
 .گرددیم ژهیو یملود

 
 ها به عنوانآن ییایقیو حالت موس اتیاثبات نظم آهنگ کلمات و آ

 یاعجاز لفظ
 یقرآن اتیآ یآوائ تمیبودن و ر نیاز آهنگ مندی¬بهره

 یصوت کیتماتیو ر ینوع آهنگ، سمفون کیاحساس  شنونده
انواع الحان  رونینموده که به اگر از ب ندیمطبوع، مرغوب و خوش آ

ه س ات،یو نغمات متنوع مانند رست، ب یائیقیو پرده و مقامات موس
 ه،یساختار حروف، کلمات، آ نیو .... را به ا یگاه، ماهور، نهاوند

ظاهر  ،یگرید ینیآثار باشکوه تکو مینمائو بر آنها اجرا  میحمل کن
 قرآن وجود ندارد. یدر رو خوانکه  شودیم

سوره  45 هیبرگرفته از آ ریبه سه متن ز ینگاه مین کیبا  -الف
 یفرکانس زیبراساس روش آنال یزخرف، اعجاز قرآن اثبات شده و حت

کلمات و نظم  نشیدر چ ی. چه تفاوتشودیقرآن م اتیآ فیعدم تحر
 بوجود آمده دارند؟ یو انرژ نیطن ،یآهنگ، ترنم و آوائ

 ت.اس یکیآندو در شنونده  یبا توجه به ظاهرلفظ، معن کهیدر حال 
 عْبَدُونَیمِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً  أَجَعَلْنَا
 مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ عْبَدُونَیآلِهَةً  أَجَعَلْنَا
 عْبَدُونَیآلِهَةً مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ  أَجَعَلْنَا

نوع امواج ظاهر شده و فرکانس در کلمات و  صیتشخ یبرا -ب
تفاوت مشهود خواهد  نیتلفظ شوند، ا ر،یقران، اگر دو ذکر ز اتیآ

 و طپش قلب در گفتن: یضربان و فرکان سهیشد. مقا
 ال اله االّ اهلل -
 ال هُوَ االّ هُــو -
با استغفراهلل، )وقف و سکون( وَ  هیاستغفر اهللَ وَ اتوبُ ال -

 هیاَتوب ال
( با داشتن دو ضمّه 13)قلم:  مٍیعُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِک زَنِ هیعتل در آ واژه
 یکه آهنگ سازدیواژه سخت و خشن را م کیالم  دیو تشد یمتوال

و پرخور  زیمرد خشن و مردم ست یواژه فقط برا نیخشمناک دارد. ا
بر اساس بسامد،  ایپاک دل.  میبه کاررفته است نه افراد مال

د مانن یجدّ ی. قرآن از موضوعیقیموس یو نتها رتعاشاتها، افرکانس
ا تند و محکم ر اریضرب آهنگ واژگان بس دیاگرسخن بگو امتیق

 (1مانند اقتربت الساعه و انشق القمر. )قمر:  برد،یبه کار م
 یالماءُ و قُض ضیو غ یسماءُ اقلِع ایماءکِ و  یارضُ ابلَع ای لیق و

کوهها و فرود آمدن  ینیسنگ یادر هر واژه ی(. گوئ33االمرُ )هود: 
بناگاه سکوت و  ی. ولمیکنیآذرخش نهفته و ما آنرا احساس م

و ماجرا  ستدیایاز خشم باز م عتیو طب شودیآرامش حکمفرما م
 یاهآن از دل صخره یهاواژه یکه گوئ انیب وهیش نیو ا ابدییم انیپا

د، کار گذاشته شده خو نیمع یو در جا دهیسر سخت، کنده و تراش
لمه و ک میرا بردار یاکلمه میما بتوان ستیسراپا اعجاز است. ممکن ن

آن فخامت و شکوه و داللت و آهنگ  رایز میآن بگذار یجا یگرید
 (.8.. )رودیم انیخوش از م

گذاشته بود، همان  قیدر من اثر عم یاذا سج لیو الل یوالضح دنیشن 
گام  ای فیرد ریو آهنگ خوش آنها بود. نظ یمقاطع حروف و توال

ها را داشته باشم. در آن نت یآنکه انتظار فهم محتوا ی. بیقیموس
ها جان مرا مسخر خود کرده آن نیبود، وزن دلنش یروح من، غوغائ

 (.9بود. )
 

 حروف و اِعراب یبایز بیترک
در کنار  یاگونهحروف و اِعراب هر واژه به یگاه م،یقرآن کر در

 جادیا ینینشدل نیکه طن اندافتهی شیآرا ییبایهم قرارگرفته و به ز
عذاب قوم ثمود که هم  یژگیکه از و ی. اگر قرآن زمانکنندیم

رَّ  هِمْیبا فَّدَّمْدَّمَّ عَّلَّ د،یگویکننده بود سخن م کنشهیمستمر و هم ر
 .کندیم ادیبِذَّنْبِهِمْ فَّسَّواها از آن  بهُمْ

دو حرف با اِعراب  نیو تکرار ا «میم»با « دال»شدن حرف  فیدر 
 ینزول عذاب مستمر اله یدر القا یفتحه، صحنه جالب هنر یمتوال
 .گذاردیم شیکردن قوم حضرت صالح را به نما کنشهیو ر

 .ةٍیصرصرعاتِ حٍیأَّمَّا عادٌ فَّأُهْلِکوا بِر 
 میکلمات و حروف، ترس یکه خداوند در قرآن با مهندس یزمان 

مستمر چند  یطوفان تندباد پرسروصدا دنیوز یهاکننده صحنه
عذاب  نیکه ا دیگویروز در مورد قوم عاد سخن مشبانه
. قرآن است ییایو ملود یکیاعجاز سمفون انگریب شدهرشانیگدامن

 و« صر»عبارت  راردر کنار تک ریانتخاب حرف صاد از حروف صف
را شکل داده که هم استمرار، هم پرصدا  بایز ینیاعراب فتحه، طن
نظم آهنگ  نی. ادینمایخوفناک طوفان را القا م یبودن وهم صدا
که  ییساخت. نوا داریپد ریپذدل ییدلکش و نوا یاواژگان، نغمه
 ی. نواکندیخود م فتهیها را شو دل ختهیرا برانگ یاحساسات آدم

 نیهم محسوس است، نخستعرب  ریغ یاهر شنونده یقرآن برا یبایز
 .آن است یصوت ییوایو ش عینظم بد کند،یها را جذب مکه دل یحالت

( دوحرف راء با صفت با انفتاح و 4إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا. )واقعه:  
شدت و رخوت و تکرار و لرزه  نیو استفال وصفت جهر ب ریتکر

هر ج یبا صفات ذات میو حرف ج یسرِزبان یصوت یدر ارتعاش تارها
هوا و ارتعاش با اطراف دهان  شیبودن آن، موجب سا یو انفجار

که وقف و حرکت )ج(، باعث  دیّ تشد-شده و حامل صفت 
است و رُجّت  میعظ یهاو زلزله امتیوقوع هنگامه ق یرسازیتصو

 نیزلزله و لرزش زم نیعظمت ا دیجد شیخود، نما یآوا لهیوسبه
 .دهدیرا با الفاظ نشان م

در  یزیالعاده و اعجاز آمخارق یقیبا موس میقرآن کر اتیآ 
 آسا و استآن، معجزه یقیموس یرگذاریشده است که تأث ختهیآمهم

 .افتندیجز سحر بر آن ن یاتهام ن،یکه مخالف
که مورد  یجز سحر ستیقرآن ن نی. اؤْثَرُیفَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ  

 .شودیواقع م تیتبع
ند در گرفت میچنان کفار را به وحشت انداخته که تصمآن ریتأث نیا

 هیعل اهللیبر مردم توسط رسول خدا ـ صل میهنگام تالوت قرآن کر
 دیبه راه انداخته و سر و صدا به پا کنند تا از نفوذ شد اهویو آله، ه

 کنند. یریدر فکر و روح مردم جلوگ میقرآن کر یو اثر بخش
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 56  ...و معنوی دروضعیت قرآنی کلمات ملودیایی اثرات  

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ن. لَعَلَّکمْ تَغْلِبُو هِیکفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِ نَیوَقَالَ الَّذِ 
 (26)فصلت: 

ن و به هنگام تالوت آ د؛یقرآن فرا نده نیکافران گفتند: گوش به ا 
 .دیشو روزیپ دیشا د،یجنجال کن

 یامواج صوت دنیبه خاطر رس اهویه جادیو ا ییهرزه درآ نیا 
 است. اتیآ ییاثربخش و نظم آهنگ و اعجاز محتوا

 الْأَمْرُ یالْمَاءُ وَقُضِ ضَیوَغِ یسَمَاءُ أَقْلِعِ ایمَاءَک وَ  یأَرْضُ ابْلَعِ ای لَیوَقِ
 (44. )هود: نیبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِ لَیو َقِ یالْجُودِ یوَاسْتَوَتْ عَلَ

فاعل  یانتخاب فعل برا است که به یکاف ،یاثبات اعجاز نحو یبرا 
شده انتخاب یو خاص بیارض و سما و کلمات غر یمؤنث مجاز

 یذات یسمفون کیاستوت.  ،یقض ض،یغ ،یاقلع ،یاست مانند ابلع
 هیآ نیبودن ا نیآهنگ یاعجاز یهااست. جنبه یشده افاظ قرآنخلق

 شده است. انیالقران ب عیدر کتاب بد
 

 یدیتجو ییبدون لحاظ خواص آوا اتیآ ینیتکو راتیازتأث یشواهد
 (ریو تقر لی)ترت یو تالوت صوت

 یانواع امواج حسّ ینیتکو راتیقرآن در تأث اتیاز آ یشواهد
 نایناب ریفق دنید 
 (2و  1. )عبس: یأَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَ یعَبَسَ وَتَوَلَّ 
 دیافکند. بعد چهره درهم کش یثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ. سپس نگاه 

 (22و  21کار شد. )مدّثر: بهو عجوالنه دست
 یو قلب یذکر لسان در

 هِمْیعَلَ تْیإِذَا ذُکرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِ نَیإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِ 
 (2)انفال: . تَوَکلُونَیرَبِّهِمْ  یوَعَلَ مَانًایزَادَتْهُمْ إِ اتُهُیآ

 یقرآن اتیآ دنیبدن و نرم شدن پوست در شن لرزش
 نَیتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِ یکتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِ ثِیاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِ 
 ذِکرِ اللَّهِ. یجُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَ نُیرَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِ خْشَوْنَی
 )در لطف و اتشیکه آ یخن را نازل کرده، کتابس نیخداوند بهتر 
 مکرّر دارد )با یاتیاست؛ آ گریکدیو عمق و محتوا( همانند  ییبایز

که از  یلرزه بر اندام کسان اتشیآ دنی( که از شنزیانگشوق یتکرار
سپس برون و درونشان نرم و متوجّه  افتد؛یم ترسندیپروردگارشان م

 ...شودیذکر خدا م
 مورچه یامواج صوت افتیبا در ینب مانیو خنده سل تبسم

 (19فَتَبَسَّمَ ضَاحِکا مِنْ قَوْلِهَا. )نمل:  
 و خبر امیپ کی دنیرنگ صورت در شن رییتغ
 (58. )نحل: مٌیظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کظِ یوَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَ 
تو  بیبشارت دهند دختر نصها از آن یکیهرگاه به  کهیدرحال 

 نیو به شدّت خشمگ شود؛یم اهی( سیشده، صورتش )از فرط ناراحت
 ..گردد؛یم

 دنیچشمان در اثر ترس حرکتیشدن ب گشاده
 یغْشَی یکالَّذِ نُهُمْیتَدُورُ أَعْ کیإِلَ نْظُرُونَی تَهُمْیفَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَ 

 (19مِنَ الْمَوْتِ. )احزاب:  هِیعَلَ
 آور یحسّ یمدهوش کننده و ب ییبایبه ز نگاه

رْنَهُ أَکبَ نَهُیفَلَمَّا رَأَ هِنَّیوَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَ نًایوَآتَتْ کلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِک 
 (31: وسفی. )هُنَّیدِیوَقَطَّعْنَ أَ

موقع  نیو در ا( داد؛ وهیم دنیبر ی)برا ییو به دست هرکدام، چاقو 
چشمشان به  کهیهنگام« وارد مجلس آنان شو!»( گفت: وسفی)به 

 یها( دستتوجهی( شمردند؛ و )ببایبزرگ )و ز اریاو افتاد، او را بس
 .دندیخود را بر
 یعذاب اله یآسمان حهیامواج ص کنندهرانیو ارتعاشات

 .نَیبِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِ حَةُیفَأَخَذَتْهُمُ الصَّ 
 (41)مؤمنون: 

ها را حق فروگرفت؛ و ما آنها را بهآن یآسمان حهیسرانجام ص 
 .میشده قراردادخشک یهاهمچون تن

 
 یقرآن کیفونو سمانت

 به واسطه تواندیآشنا نباشد م زین یاگر با زبان عرب یحت یهرشخص
ود. آن بهره مند ش میاز مفاه میمستق ریقرآن به طور غ یباطن یقیموس

. وجود دینمایقرآن را اثبات م یبایاعجاز ز نیفرکانس ا لیدانش تحل
 ،ییناو مع کیسمانت یرهایبا متغ ییو آوا ییهجا ک،یفونت یرهایمتغ

. از آنجا که ابندییم یآورده که معنا در آن تجل دیرا پد ییهانهییآ
 یتمام م،یروبرو هست یو نه ظاهر یباطن یقیبا موس میقرآن کردر 

 یو نواها اتیخاص آ کیها، هارمونتقارن د،یامور مربوط به تجو
یکالم خداوند ظاهر م اتیو مقتض نیو مضام یمعن اقیمتناسب با س

 .شوند
 

 یقیحق یقیبودن قرآن، خبردهنده از وجود موس نیآهنگ
 ناًیقی. ردیممنوعه قرار گ یقیموس نیگزیجا دیبا یقینوع موس نیا 

فقط در محدوده آهنگ بلبل و  یقیاکتفا کردن به مباح بودن موس
 یهنر یفطر یازهایکننده عطش ن رابیس تواندیو آبشار نم یقنار

و  یقائیجوانان باشد. اگر امر ذوب شدن در موس یقیموس طهیدر ح
شود؛ آنگاه  نهیات قرآن در نفس آنها، نهادیبودن آ نیو آهنگ یآوائ

 التیزدودن تخ یدر نمازها برا تواندیم زیاستعداد و مهارت ن نیا
 نیو در قنوتها، مناجات و ابتهال، امدادگر سالک یهجوم آور ذهن

با  تواندیم بهیط رشدهی. همچون نفس وارسته تطهردیگیقرار م
و نظم آهنگ آن، با  یائیقیاز جنبه موس یریرجوع قرآن و بهره گ

 صیداده و خودش، مصدر تشخ قیخود، تطب یافتهایرحاالت و د
 اشد.ب زین یبیتخر ینفسان یقیموس ایو  یملکوت و آسمان یقیموس
(؛ لرزه بر اندام و نرم شدن پوست بدن 2)انفال:  مانیا شیافزا

(؛ قرار گرفتن در حوزه 83(؛ اشکبار شدن چشمان )مائده: 23)زمر:
تالوت کننده  انی(. قار204رحمت در اثر استماع قرآن )اعراف: 

 یو بسور ،یبنا به دستورات نبو ازشان،یو ذوق و ن فهیبنا به وظ یقرآن
معنا  نی. به اروندیم یو الحان عربو نغمات  هااجرا و اظهار پرده

که قبض و بسط؛ به وجود آمده در خودشان را در امواج خوف و 
 یکنند. آنگاه از بهجت روح، شور و التهاب جادیرجاء در شنوندگان ا

و  عتیکه پس از ورود به نشئات ملکوت و طب شودیظاهر م
نفس مطمئنه خبر از شوق و صل و درد فراق  چهیظهورات آن از در

ابتهال  ایندبه و  ه،یآن در جلوه اشک، گر افتنی. با شدت دهدیم
 و یموجب صحنه آرائ یبودن قرآن نی. استفاده از آهنگشودیظاهر م

 یباطن ی. گوشهاشودیقلب شنونده م ال،یدر قوه فکر، خ یرسازیتصو
 یرهای. همراه بودن متغهمندفیم دار،یب یو دلها شنوندیشنوا م زین

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 14

https://quranmed.com/article-1-606-fa.html


 و همکاران   حکیمان بهمن  57

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

را  یدلهائ ،ییو معنا کیسمانت یرهایبا متغ ییو آوا ییهجا ک،یفونت
به مفهوم  یو شُنود اله ابدییم یکه معنا در آن تجل آوردیم دیپد

 (.37. )ق: ابدییعلمناه من لدنا علماً تحقق م
 

و  ینیو اثرات تکو یقرآن درمان یهاشیها و آزماذکر نمونه تست
 .یپزشک
قرآن  یهاگنالیحاصل از س یهابر اساس فرکانس ازین یدرمان قرآن
تر از بخشآرام ،یعیو طب یوجود ساختار و نظم درون لیبه دل

 یهااست که با دستگاه یمعمول یهاحاصل از آهنگ یهافرکانس
آرامش دادن به  یبرا هادانیقی. امروزه موسشوندیساخته م یمصنوع

 یذهن یبخش آلفاتا بتوانند امواج آرام هستندصداها  نیا دیدنبال تول
 اریقرآن در اخت گانیو را یعیطب یصداکی یکنند. اما وقت دیرا تول

 .گرددیم دیتول یذهن یما هست که با خواندن آن، امواج آلفا
 جاًی: غم و غصه مانع جذب غذا شده و تدردیگویم یدانش پزشک"   
ازهفتاد درصد بدن ما از  شیسرطان بشود. ب جادیموجب ا تواندیم

 یمتال با آن حجم باال یهو یقیموس یاست. وقت شدهلیآب تشک
بلور آب را زشت و  ،یرمذهبیغ یو ارتعاشات و محتوا یفرکانس
بدن انسان و اعمال و رفتار  یرو تواندیچگونه نم کندیم بیبدترک
دکتر  یهاشیناخودآگاهش مؤثر باشد؟} بر اساس آزما ریو ضم

 (10آب{. ) یهابلوره یبر رو یژاپن موتویا
 یهاتک تک سلول یبر رو یزیانگشگفت راتیصوت قرآن تأث   

فرکانس و طول موج مشخص است،  یکه دارا یبدن دارد. امواج صوت
 یمغز یهاکه بر سلول کنندیم دیتول ینوسان یهاامواج رشته نیا

 شودیها مآن یو باعث برگرداندن توازن و هماهنگ گذاردیم ریتأث
یماریآن در مقابل ب یدفاع یروین ریگمچش شیسبب افزا زین نیکه ا

 یزیسرطان چ یماریکه ب میدانیم  گردد،یهم چون سرطان م ییها
یقرآن باعث م دنیها، پس شنجز اختالل در عملکرد سلولبه ستین

 .(11) ها دوباره بازگرددبرنامه و نظم سلول شود
در وجود افراد  یبه هم خوردن و اغتشاش هارمون جهینت امراض،

 یهارمون جادیبا ا تواندیخود م یآسااست و قرآن باقدرت معجزه
د فر یرا برا یدر بدن و روح شنوندگان، سالمت نیبا نظم نو دیجد

 موردنظر به ارمغان آورد
عنوان که غده تاالموس به دهدیشده نشان مانجام یهاپژوهش

 لهیوسرا به یصوت یهاغده در مغز انسان، محرک نیترمهم
ها به آن لینموده و در کنار حافظه و تخ افتیدر یعصب یهاستمیس

کرده  افتیاز غده تاالموس فرمان در زین زیپوفی. غده هدهدیپاسخ م
و موجب بروز  دهدیرا م و مناسب زمپاسخ ال یصوت یهابه محرک

به نام  یماده آرام بخش یآن آزادساز جهیکه نت شودیم یترشحات
 است. نیآندروف

دارد. از قرآن  یاثر خاص زین یارتوپد یهاتیدر درمان معلول قرآن
. استفاده کرد یارتوپد نیمعلول یبرا یدر چند منظور درمان توانیم

القرآن ما هو شفاء و رحمة : و ننزل من دیفرمایصراحت مخداوند به
یمؤمنان نازل م یو از قرآن آنچه شفا و رحمت است برا ن؛یللمؤمن

 (82 هیآ ء،. )اسرامیکن
آن  انیاز مجرد و ماده است و م یبیترک ینفس انسان کهییازآنجا 

 دارد.  ریتأث یگریدر د کیاست، هر  یدو ارتباط تنگاتنگ

 اتیبودن آ نیآهنگ ینیتکو ریدر اثبات تأث هاشیانجام آزما«. ر  »
 .یاهیگ ستیقرآن در امور ز

 و مستند بر یعلم یقیتحق یط یاهیآموز ترکدانش چ،یلفاطمه آق 
صحه گذاشت. پخش تالوت قرآن  اهیبر رشد گ یوح اتیآ ریتأث
 هیترک «تیحر»روزنامه  کندیم عیرشد آنان را تسر اهانیگ یبرا

، چند روز یط اهانیگ یکیدر نزد میقرآن کر اتیاعالم کرد: پخش آ
یسرعت م یامالحظهقابل صورتهسرعت رشد آنان را ب نیانگیم

 شوند،یمند مکه از صوت قرآن بهره یاهانیگ عی. آثار رشد سربخشد
 و ییآب و هوا طیو شرا طیکه در مح یاهانیگ گریبا د سهیدر مقا

در  چیلکامالً آشکار است. فاطمه آق کنند،یمشابه رشد م یاهیتغذ
رت صوقرآن به اتیکشف کرده است که پخش قرائت آ قیتحق نیا

منجر به  اهانیگ یبرا یروز متوال 20ساعت در روز و به مدت  5
که از پخش  شودیم یاهانیآنان نسبت به گ یدو برابر باًیرشد تقر
 اتیر آنان آکه در کنا یاهانی. گستندیمند نقرآن بهره اتیتالوت آ

 هیبق کهیاند، درحالرشد کرده متریسانت 20قرآن پخش شده است، 
 اند.رشد نکرده متریسانت 13ش از یب اهانیگ

 زن و مرد بر رشد. ی( با صدایالکرستیقرآن )آ اتیآ ریتأث یبررس
دهنده از خاک. ارائه ایلوب اهیگ یزنو سرعت جوانه یماندگار 

اندازه سرگروه. دانش آموزان در سه ظرف هم ان،ینابقیسپهر، س
تبلت پخش شد. دانش آموزان در هر ظرف  لهیوسبه یالکرستیآ

و مرتباً  ساندندیرا به مدت دو روز در آب خ یتیاچیهفت دانه لوب
را به مدت هفت روز در  اهایلوب ازآنها را عوض کردند. پسآب آن

 و جوانه زدند آنگاه شهیر یمقدار کهنیدستمال مرطوب گذاشتند تا ا
 یمتریاندازه و در عمق حدوداً سه سانتهم یهاها را در گلدانآن

در  ساندندیرا در آب خ ایلوب یهاکاشتند از همان روز اول که دانه
ش پخ شانیبرا یالکرستیمقابل پنجره پرنور گذاشتد و هرروز آ

و  دهادایها عکس گرفتند همه رواز آن نیکردند و مرتباً با دورب
رار را سه بار تک شیکردند، آزما ادداشتیرا در دفتر کارنما  راتییتغ

 یها را با متر فلزدو بار طول ساقه شیکردند در هر بار آزما
 ههم یاتاق برا یدما کهنینکته مهم ا کیکردند،  یریگاندازه
ز ا یبعض یپنجره بودند ول کینبود همه پشت  کسانیها گلدان
از آن دور بودند که چون بدنه  یخاموش و برخ فن کیها نزدگلدان

نقاط مختلف پشت  یدما یبر رو جهیفن خاموش گرم بود درنت
مرحله سوم  شیآزما یکه برا ینوع خاک گذاشتیم ریپنجره تأث

 گریقبل متفاوت بود نکته د حلهبا دو مر یطور اتفاقاستفاده شد به
همه  یدر هر سه مرحله و برا یاریآب آب یو دما زانیم کهنیا

شب  ایازلحاظ صبح، ظهر  یاریزمان آب یبود ول کسانیگلدان ها 
 شانیزن برا یکه با صدا یهاآن ینبود. ماندگار کسانیبودن 
 یهانایتر از همه در گکم یماندگار تیو درنها شتریشده بود بپخش

پخش نشده بود. ازنظر طول ساقه  شانیقرآن برا اتیبود که اصالً آ
اول و سوم طول  شیطول ساقه در آزما یریگدر هر دو بار اندازه

پخش شد، از  شانیمرد برا یقرآن با صدا اتیکه آ یاهانیساقه گ
 شانیزن برا یقرآن با صدا اتیکه آ یاهانیسپس گ شتر،یهمه ب
اند، بوده بهرهیکه از صوت قرآن ب ییایلوب اهانیشده بود و گپخش

 طول ساقه را داشتند. نیترکم
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 58  ...و معنوی دروضعیت قرآنی کلمات ملودیایی اثرات  

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ر د اهانیبر سرعت رشد گ میتالوت قرآن کر ریتأث شیآزما«. ژ  »
 نور مرکز محالت. امیپ

ته برجس ینور محالت و قار امیکارمند دانشگاه پ انیضیف محمدرضا
 یرا ط اهانیرشد گ عیبر تسر میتالوت قرآن کر ریتأث یکشور

تعداد  یحاو ییهایگفت: پتر انیضیاثبات کرده است. ف یقیتحق
 ماریبا ت یپتر 5که  کسان،ی یطیمح طیجو و شرا یهادانه یمساو

بدون تالوت قرآن  گرید یپتر 5روزانه دو ساعت تالوت قرآن و 
یروز سوم مشاهده شد که پتر یآماده شد. در ابتدا شیجهت آزما

 اریبس یزنجوانه زانیشده بود مها قرآن پخشآن یکه برا ییها
ها آن یقرآن برا یداشتند که اصالً صدا ییهاینسبت به پتر یادیز

 مندرهکه از صوت قرآن به یاهانیگ عیبخش نشده بود. آثار رشد سر
 آب و طیو شرا طیکه در مح یاهانیگ گریبا د سهیدر مقا شوند،یم

کامالً آشکار است. محمدرضا  کنند،یمشابه رشد م یاهیو تغذ ییهوا
 یبرجسته کشور ینور محالت و قار امیکارمند دانشگاه پ انیضیف

اثبات  یقیتحق یرا ط اهانیرشد گ عیبر تسر میتالوت قرآن کر ریتأث
جو و  یهادانه یتعداد مساو یحاو ییهای: پترگفتکرده است. 

روزانه دو ساعت تالوت  ماریبا ت یپتر 5که  کسان،ی یطیمح طیشرا
آماده شد.  شیبدون تالوت قرآن جهت آزما گرید یپتر 5قرآن و 
ها قرآن آن یکه برا ییهایروز سوم مشاهده شد که پتر یدر ابتدا

 ییهاینسبت به پتر یادیز اریبس یزنجوانه زانیشده بود مپخش
 عیها بخش نشده بود. آثار رشد سرآن یداشتند که اصالً قرآن برا

 گریبا د سهیدر مقا شوند،یمند مکه از صوت قرآن بهره یاهانیگ
مشابه کامالً  یاهیو تغذ ییآب و هوا طیو شرا طیکه در مح یاهانیگ

 آشکار است.
 
همدان  یگندم در دانشگاه بوعل اهیصوت قرآن بر رشد گ ریتأث
 شد. یابیارز

 نیدر ا یاهیگ یشناسستیرشته ز یکارشناس یدانشجو ،یفیشر میمر 
صوت  ریتأث سهیمقا شیآزما نیخصوص اظهار کرد: هدف از انجام ا

 گندم اهیگ یزنبر روند رشد و جوانه یقینوع سبک موس 6قرآن و 
دوماهه  یاست که در بازه زمان شیشامل شش آزما یبررس نیاست. ا

ده روز  شیهر آزما یشده براو زمان در نظر گرفته دهیبه انجام رس
 عنوانها بهاز گروه یکیشامل سه گروه است که  شیاست و هر آزما

صوت قرآن بوده  ریگروه تحت تأث کی شودیشاهد در نظر گرفته م
 ک،یکالس یهایقیاز انواع موس یکیو گروه سوم هم در معرض 

ه شدگردان قرار دادهرپ و روان ،یرانیپاپ ا ،یعیطب ،یرانیا ،یسنت
و  ردیگیصوت خاص قرار م کی ریاست. هر گروه فقط تحت تأث

. هر گروه کندینسبت به صدا رشد م قیعا طیهد هم در شرانمونه شا
شده گندم است که در طول روز سه بار و هر  لیاستر یشامل بذرها

. رندیگیموردنظر قرار م یهادر معرض صوت قهیبار به مدت نود دق
 نیشتریب یصوت قرآن قرار داشتند دارا ریکه تحت تأث ییبذرها

یقیموس زین یقیشش گروه موس نیاند و در ببوده یرشد طول زانیم
 یقیاثر مثبت و موس نیشتریب یدارا کیو کالس کالمیب ،یسنت یها

و رشد  یزناثر مخرب بر جوانه نیشتریب یگردان و رپ داراروان
 اند. گندم بوده یبذرها

ق، حجرات، انشراح، اخالص، با تالوت  یهاقرآن و سوره صوت
و  یقیپخش شد. موس اهانیگ یبرا لیاسماع یاستاد مصطف یمجلس

 گریمانند موجودات زنده د اهانیارتعاشات حاصل از آن بر گ
 یزنبر روند جوانه تواندیم یقیبوده و برحسب نوع موس رگذاریتأث

ج مو کیاست. چون صوت از  هداشت یمنف ایو رشد آن اثرات مثبت 
یمنتشر م یماد یهاطیمح گریکه در هوا، آب و د یطول یکیمکان
 یماد طیمح کیدر  یامواج تراکم ،یو درواقع امواج صوت شود

 یزننهجوا زانیمثبت بر م ریتأث نیشتریب یهستند. صوت قرآن دارا
 بوده است. یرشد طول نیشتریب نیو همچن

 
 .مارانیدر کاهش استرس و اضطراب ب میقرآن کر یآوا ریتأث«. ز  »
ر کاهش سطح اضطراب قبل و  میقرآن کر یآوا ریتأث زانیم یبررس 

 .یو درمان یصیبعد از انجام اقدامات تشخ
 مهیمطالعه ن کی 1376اصفهان، سال  یدر دانشگاه علوم پزشک 

 مارانیب هیآن را، کل یکه جامعه آمار رودیبه شمار م یتجرب
( و السالمهی)عل نیامام حس مارستانیب یو جراح یداخل یهابخش

 نیبود. حجم نمونه در ا لی( اصفهان تشکهی)رحمة اهلل عل ینیامام خم
در دو گروه آزمون و شاهد قرار  یتصادفطور نفر که به 80مطالعه 

 داده شدند.
 یدر بخش جراح مارانیبر اضطراب ب میقرآن کر یآوا ریتأث زانیم 

. افتی( تهران انجام هی)رحمة اهلل عل ینیامام خم مارستانیقلب ب
اب بر اضطر میقرآن کر یآوا ریتأث زانیم نییپژوهش، تع یهدف کل

بود. ابزارمورداستفاده در پژوهش،  یقبل از عمل جراح مارانیب
 ،ینامه اطالعات فردبرگر، پرسش لیاسپحالت فرم اضطراب  اههیس

زمان برگه ثبت تعداد دفعات و مدت ،یاتیثبت عالئم ح ستیلچک
با  مارانینفر از ب 80. تعداد دادیم لیقرآن تشک یگوش کردن به آوا

نفر در  50تعداد،  نیتوجه به مشخصات نمونه انتخاب شدند. از ا
به  قهیدق 15بار  هرگروه آزمون، از بعدازظهر روز قبل، دو بار و 

نفر در گروه شاهد قرار گرفتند،  30گوش کردند،  میقرآن کر یآوا
دخالت و مداخله پژوهشگر قرار نداشتند تنها از  ریکه تحت تأث

. اضطراب کردندیاستفاده م یمعمول بخش جراح یهامراقبت
در دو گروه با بعد از هرروز قبل از عمل و صبح عمل با  مارانیب

 یاتیثبت عالئم ح ستیلبرگر و چک لیاسپ اضطرابنامه پرسش
کاهش اضطراب گروه  زانیم ،یریگنمونه انیشد، در پا دهیسنج

 نشان یآمار یهاافتهی لیوتحلهی. تجزدیگرد سهیآزمون و شاهد مقا
 یاز آوا ریبه تأث ،یقبل از عمل جراح مارانیاضطراب ب زانیداد که م

 .است افتهیقرآن، کاهش
قرآن باعث  یو همکاران نشان داد که آوا یآباد لدریمطالعه ا 

لب ق یقبل از جراح مارانیفشارخون و تعداد نبض ب نیانگیکاهش م
نشان داد که دعا باعث  یگریمطالعه د جهینت نی. همچندیبازگرد

ل مبتال به سندروم تونل کارپا مارانیب ینیعالئم بال ریکاهش چشمگ
 سیاگنوزید الکترو یهاافتهیمعکوس و  النتست فالن، تست ف لیازقب

. گرددیمدرن م یو حرکت یعصب حس ییانتها ریتأخ راتییمانند تغ
هش کا نیباعث کاهش استرس و همچن تواندیم نیهمچن یدعا درمان

 یقیدر آلمان نشان داد که موس یاگردد. مطالعه میفشارخون مال
 کاهش نیچنباعث کاهش ضربان قلب افراد مبتال به سرطان و هم
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 نیا جی. با توجه به نتادیافراد گرد نیزمان به خواب رفتن امدت
 تواندیم یقیقرآن و موس یگرفت که آوا جهینت توانیمطالعات م

 یادر افراد استفاده گردد. در مطالعه یمناسب یعنوان درمان کمکبه
 یقیموس ریتأث یانجام شد به بررس 2003در سال  لندیکه در کشور تا

 زیمطالعه ن نیزنان نخست زا پرداخته شد که در ا مانیزا ردبر د
باعث کاهش  تواندیم زیبدون کالم ن یقیکه موس دیمشخص گرد

 گردد. مانیدر زا لیتسه نیو همچن مانیدرد زا
 

 نتیجه گیری
 همراه بود قیکه با مشکالت تطب یاجهینت
به  یبودن قرآن را درک کرده بودند ول نیها آهنگاز آن یبرخ 

 قادر به گزارش ادراک یو بضاعت فن انیب تیفیدر ک یجهت ناتوان
 بودن را نداشتند. نیآهنگ

 یهاها و پردهمقامات، نغمه نیب یامکان تفاوت گذار یبرخ 
 اند.نداشته یقرآن به لحاظ ضعف اطالعات فن ییایقیموس

به  یاند ولاند و احساس نمودهداشته یاز افراد حاالت معنو یبرخ 
قادر به  ،یو سلوک عمل یاز عرفان نظر یجهت عدم اطالعات علم

اند و مفهوم مقامات سلوک نبوده شانیهاحاالت و تفاوت نیا نییتب
 اند.را درک نکرده یمعنو

نوع حاالت براساس مقامات و مراتب  زیها از آنالآن تیاکثر 
 اند.ناتوان بوده یسلوک

 
پرسشنامه و انجام مرحله آخر، نسبت به محدود  عیمرحله توز در

 میو گستره پژوهش فقط از مقوله قبض و بسط به مفاه فینمودن ط
نفر  100پرسشنامه به  عیخوف و رجا، اکتفا شد و اقدام الزم در توز

 لیشرکت کننده نسبت به استخراج آمار و تحل یهااسخو اخذ پ
 اقدام شود. ج؛ینتا

 نفر 42نفر زن=  58نفر. مرد =  100=  ی( جامعه آمارالف
 به سؤاالت پرسشنامه: ییگو( درصد پاسخب

 سؤاالت: متن
 د؟یبه اعجاز و معجزه بودن قرآن اعتقاددار ایآ

 %75 یآر -الف
 %5 ریخ -ب 
 %15 ندیگویم طورنیا -پ 
 %5کنم  قیتحق دیبا -ت 
 د؟یاادراک و احساس نموده ،یقیاعجاز قرآن را از چه طر ـ

 %32ترجمه آن  -الف
 %7آن  یعرب یروخوان -ب

 %25خواندن خود  دیبا تجو -پ 
 %15 گرانیخواندن د لیبا ترت -ت

 %18 گرانید ایبا تالوت خواندن خود  -ث 
 %3پاسخ  بدون

 
 ییایقیو موس یو ملود کیتماتیبودن قرآن و داشتن ر نیآهنگ ایآ ـ

 د؟یاقرآن را درک و احساس نموده
 %35 یآر -الف

 %11 ریخ -ب
 %25اوقات  یگاه -پ
 %8موقع خواندن خودم  شهیهم -ت
 %16 گرانیموقع خواندن د شهیهم -ث

 %5پاسخ  بدون
بودن آن را به چه حالت  نیقرآن، آهنگ دنیشن ایموقع خواندن و  ـ

 د؟یااحساس و ادراک نموده
 %12حال  جادیبدون حسّ و ا -الف
 %35و ادامه آن  اقیحال اشت ،یطورکلبه -ب

 %19حال شور و لذت  ،یطورکلبه -پ 
 %17)بسط(  یموجب لذت و خوش ات،یآ یبرخ -ت
 %14)قبض(  یتنگموجب غم و دل ات،یاز آ یبرخ -ث

 %3پاسخ  بدون
 یتنگغم و دل ای)بسط( و  یود آمدن حاالت لذت و خوشبه وج -

 ادراک و احساس است؟قابل شتری)قبض( درکدام بخش قرآن ب
 ب% 12 کندینم یفرق -الف
 %10آن  نشیخواص حروف و نوع چ -ب

 %17آن  نشیخواص کلمات و نوع چ -پ 
 %21آن  نشی( و نوع چاتیخواص جمالت )آ -ت
 %36آن  یو وزن و آهنگ ذات اتیآخر آ هیقاف -ث

 درصد 4پاسخ  بدون
و  دیحالت خوف و ترس از خدا؛ ام شیکدام روش موجب افزا -

 شود؟یحاالت شما م رییتغ ،یقبض و بسط باطن ،یرحمت اله
 %30قرآن  یترجمه ظاهر -الف

 %25از قرآن  یمعرفت ریتفس -ب 
 %10کلمات  یابیشهیو ر یلغت پژوه -پ 

 %19 یتوجه به معنقرائت بدون  -ت
 %7 اتیآ ریو تفس یقرائت با توجه به معنا -ث 

ل اصو تیقرائت با رعا یخوانروان حیقواعد صح تیقرائت با رعا -ح
 %6 یدیتجو

 %3پاسخ  بدون
دن بو نیبه نظر شما، قرار گرفتن عالمت حروف در کلمات؛ آهنگ ـ
 کند؟یظاهر م شتریقرآن را کدام مورد، ب اتیآ

 %40ُ  ِ-َ--فتحه؛ کسره ضمّهعالمت  -الف
 %58اُو....  یکشش و مَدّ حروف آ..... اِ -ب 
از حروف هجا )الفبا( ازنظر تلفظ  یکه برخ دیااحساس نموده ایآ ـ

 :باشندیم ریز تیخاص یدار هاهیو خروج هوا از ر
از حروف  یاستفال( و برخ - نیو آرامش )ل یفیو لط یمانند نرم 

 و استعال( میت و اضطراب )تفخخشن و درش تیخاص یدارا
 %11ام خواص نشده نیمتوجه ا -الف

 %28موقع خواندن خودم متوجه شدم  -ب 
 %58ام آن متوجه شده دنیو شن گرانیموقع خواندن د -پ 

 %3پاسخ  بدون
)درشت و خشن(  ای( نیاحساس حاالت )نرم و ل نیبه نظر شما ا ـ
 ادراک است؟در کدام بخش قرآن قابل شتریب

 %17ذات کلمات  -الف
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 %20ذات جمالت  -ب
 %25بودن  یدیتجو -پ
 %36خواندن(  یتالوت )صوت -ت

 %2پاسخ  بدون
قرآن در شما حالت ترس و خوف  اتیآ دنیشن ایبا خواندن و  ایآ ـ
 و رجا به وجود آمده است؟ دیام ای

 %30 یآر -الف
 %7 ریخ - ب
 %24اوقات  یگاه -پ
 %10موقع خواندن خودم  شهیهم -ت

 %25 گرانیموقع خواندن د شهیهم -ث 
 %4پاسخ  بدون

و رجا  دیام ای( یعالمت به وجود آمدن ترس و خوف )قبض معنو ـ
 د؟یاحساس نمود یقی( در خودتان از چه طری)بسط معنو

 %11شدت تپش قلب  ایدر کاهش  -الف
 %8شدت ضربان نبض  ایدر کاهش  -ب
 %1فشارخون  شیافزا ایدر کاهش  -پ
 %25 اقیاشت ایو  یدر حالت اضطراب قلب -ت
 %2رنگ پوست بدن  رییبا تغ -ث
 %4لحن صدا و کالم  رییتغ - ح
 یاحساس خُنک ایحرارت بدن در موقع قبض و  شیدر حالت افزا -خ

 %24و لرزش در بدن  یسرد یو نوع
شوق و رحمت  هیگر ای یندامت و ترس از عذاب خداوند هیگر -ج 

 %8 یخداوند
 %4از ترس مرگ و جهنم  هیگر -چ
 %9از شوق رحمت و بهشت  هیگر -د

 %4پاسخ  بدون
 

 جینتا یآمار لیتحل
قرائت قرآن توسط  قیدهندگان از طرـ پنجاه وپنج درصد پاسخ 1

یبا قرآن اُنس دارند. ف میخودشان و استماع قرآن در مجالس ترح
 دنینش قیاز طر شتریاز قرآن ندارند و ب یتوجه فردادراک قابل نفسه

توجه م انیتوسط قار یمجلس یریو تحر یدیو تجو یلیترت یهاقرائت
 .انددهقرآن ش یاعجاز کالم

قرآن را  ییدرصد اعجاز معنا ودویـ در قرائت توسط خود فرد، س 2
ود خ یدیقرائت تجو قیدرصد از طر وپنجستیاند و بداده صیتشخ

هم تالوت  قیدرصد از طر جدهیخود، ه یخوان لیو پانزده درصد ترت
 اند.شده یمتوجه اعجاز لفظ زیتوسط خود فرد. ن

 قیدرصد از طر 8فقط  ان،یقار گریاستماع قرائت د قیـ ازطر 3
 صیتشخ نیشتریاند. بمتوجه اعجاز شده یقرائت روخوان

 ایو  یمجلس یریتالوت تحر دنیشن قیهفتادوهشت درصد از طر
 ها بوده است.آن یلیترت
 یاند ولفقط هشتاد و نه درصد افراد، اعجاز قران را درک کردهـ  4

اعجاز از لفظ و کلمات آن است بلکه استنباط  نیاند انداده صیتشخ
درصد  کیاست. در هفتادو یقرآن یو تالوت مجلس لیها از ترتآن

به عدم اتمام قرائت  ازیو شور و لذت و ن اقیو اشت یآنان حالت خوش
 ده است.آم دو تالوت به وجو

وپنج ورجا؛ شصتبه وجود آمدن قبض و بسط و خوف یـ برا 5
 وپنجستیاند. بداده صیتشخ ریدرصد از جنبه لغات و ترجمه و تفس

 بوده است. ریدر قرائت بدون توجه به معنا و تفس زیدرصد ن
 یبر رو یصرف یگذارو عالمت ینحو یگذارـ از جنبه اعراب 6

اند و بودن متوجه شده نیکلمات، چهل درصد به اعجاز آهنگ
 .ییحروف آ، اُو، ا ییوهشت درصد به کشش آواپنجاه

را فقط هفده درصد متوجه  یکلمات قرآن یـ از اعجاز صفات ذات 7
 نیدرصد ا کیو. شصتاتیدرصد در صفات آ ستیاند و بشده

درک  یلسو تالوت مج یدیرا در قرائت تجو یذات یاعجاز صفات
اند. درجنبه بسط. فقط چهارده درصد آنان جنبه قبض و غم و نموده

 بوده است. یتنگدل
ورجا در شصت و چهاردر صد توسط خود ـ بروز صفات خوف 8

اند. ورجا ننمودهفرد بوده است و هفت درصد احساس خوف
ورجا در آنان به خوف گرانیدر صد هم از تالوت د وپنجستیب

 وجود آمده است.
درصد  کیو ستیملموس خوف ورجا، ب یهاـ از عالمت 9
از شوق و ترس و نوزده درصد تپش و ضربان قلب  هیصورت گربه

رنگ پوست و لرزش کالم و لحن صدا  رییو نبض و شش درصد تغ
در قلب و لرزش بدن و  اقیونه درصد حالت اضطراب و اشتو چهل

 آن بوده است. یعار پوست و خُنکاحساس اقش
از عوامل مهم عدم توجه شنوندگان  یکیـ به نظر نگارنده؛  10

قرآن، ارتباط آن با  اتیبودن آ نیقرآن به جنبه آهنگ انیوقار
واژه خوف داشته و  نیاز ا یلیبنا به دال یبوده و افراد مذهب یقیموس

ثبات اعجاز بکنند چون درا دایمسئله، ورود پ نیاند به انخواسته
شده نانجام یریچشم گ یکار میکر صحفم یلیمکتوب تنز یلفظ

 ندارند. یاطالع تیاست و اکثر
مندان قرآن القاء شده است که هرکس به به عالقه گونهنیـ ا 11
ست ا نیگناه و هالکت است و جالب ا ریدر مس فتدیب یقیموس یواد

ارتباط با  نیقرآن به ا یو تالوت مجلس یلیترت انیکه تمام قار
 یهانغمات و مقامات و پرده یو اجرا یریادگیو ضرورت  یقیموس
 اما شنوندگان ددارندیاذعان و تأک الوتت یساز یو ملود ییایقیموس

 اند.موارد توجه نکرده نیهرگز به ا
 
 یکاربرد یشنهادهایپ
هوم به مف یخودکنترل تیو تقو هاشهیدادن اند یرشد و تعال یـ برا 1

انش از د حیاست که فرهنگ استفاده صح یالزم و ضرور اریتقوا بس
و آنان  نمود لیو تحل نییجوانان، تب ژهیومردم به یرا برا یفن یقیموس

مساعدت  یعالم هست یمذموم را با قواعد سمفون یغنا صیرا در تشخ
ها آثار آن یو صنعت ینمود. الزم است مانند استفاده از محصوالت فن

 ژهیوبه ملکوتی – یمذهب یقیاز منافع سازنده و شفابخش موس
 مند شد.بهره یقرآن ییایملود

 دیاُنس و اُلفت با اسات جادیا یبرا زگردیو م ناریها و سمـ نشست 2
 انیو اجراکنندگان معروف و مشهور با قار سانیو نت نو یقیموس

 شود. لیاشتراکات هم تشک نییو تب حیدر تشر یقرآن یالمللنیممتاز ب
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بودن قران و  نیآهنگ دیها و منابر اگر ضرورت و فواـ در رسانه 3
قرآن و محصوالت  ییایملود یاز آوا بهیحظ دل و روح و نفس ط

 توانیابتهال م ژهیوقرآن به یو جمع خوان حیو تواش یو قوال یعرفان
 ایو مبتذل  یهایقیاز استقبال و استفاده جماعت مردم از موس

 .شتبرحذر دا یمشکوک فقه
نمودن صوت خود در  نیو آهنگ هایسمفون یـ آموزش و اجرا 4

 در یمهم اریو قرائت قرآن نقش بس یخوان هیرابطه با مناجات و ادع
 تایمطهر معتو یفضا یسوو خود به گرانید تینفس و هدا بیتهذ
 خواهد داشت. تیو عشق به وال یدیتوح
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