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  دهيچک
 و ي قرآن پژوهيا ان رشتهي از مباحث مياري بسياد کرد و مستند اصلي شفا ي هي به آتوان ي اسراء که از آن مي  سوره مبارکه۸۲ ي هي آ:نه و هدفيزم

گر، مـورد  يکـد يوند مفردات آن بـا  يافته است و پيان ما، بازني خود را در مي هستي که دارد ـ معنا و مفهوم با يد ـ به رغم شهرتيآ يطب به حساب م
ه و ارتباط مفـردات آن بـا   ين آي ايق اجزاي معنا و مفهوم دقيق بازکاوي که از طربود آن ير پن نوشتار د  يا. اند  قرار نگرفته  يق و پژوهش جد   يتحق

  . ارجاع و استناد به آن را متحول سازدي ان آن، و نحوهيمه و بي کري هين آيف نگاه به ايگر، کم و کيکدي
و تدبر » مقابله «ي هني از قريريگ  و با بهرهي لغوي شهي اساس رها، بر  آنيب مفهوميه و ترکي مفردات آيي معناي هيق با تجزين تحقي ا :يروش بررس 

ـ  از باين رهگذر، به برخيل قرار داده و از ايف و تحلي شفا را از نو مورد توص      ي  هيف آ يف و لطا  يه، ظرا ياق آ يدر س  هـا در رابطـه بـا مباحـث      ستهي
  .  ابدي ي و طب دست ميپژوه  قرآنيا رشته انيم
ت از ي و امنيمنين، ايش، تسکيباشد و آرامش، گشا ي غنا، سود و رشد ميان و خسران است و به معنا      يشفا در برابر ز    ي  ه کلم ه،ين آ ي در ا  :ها افتهي

 را که يماريد و هر گونه درد و بيآ يمنان به بارش درمو مي ن تشنهيمان، از آسمان قرآن بر زميرود و تنها به سبب ا ي آن به شمار ميامدهايآثار و پ  
مان به قرآن در برابر ظلم به آن اسـت کـه بـر    يز، اين. بخشد ين مي باشد، درمان کرده و تسک  ي و ناآرام  ي، فشار، ناامن  يان، خسارت، تنگ  يزاز جنس   

باشـد و ظلـم بـه     ي قرآن مي از شفايمند  تنها شرط بهره، در حضور قرآن بودهي و دردمند ييجو ، پناه ي طلب يمني ا ي آن، به معنا   يشه لغو ي ر ي  هيپا
ان و ي جز زيرون از آن، که حاصلير آن و طلب شفا و درمان در بي به غي به قرآن و روآوريتوجه ي، اعراض و ب يآن عبارت است از استغناورز    قر

  .خسران به دنبال ندارد
ـ  » ظلـم « از يو دور» مان به قـرآن يا «ي هت مقوليگاه و اهميق، نقش و جاي تحق يها افتهيبر اساس   : يريگ جهينت ـ يدر حـق آن، ب ش آشـکار  يش از پ
رونـد   ي از شفا و درمان قـرآن بـه شـمار مـ    يمند ن دو مقوله که تنها شرط بهرهيت و ابعاد مختلف اي در ماهير جددبمل و ت  اشود و ضرورت ت    يم

  .گردد يروشن م
  مان، شفا، ظلم و خسرانيقرآن، ا: گان كليديواژ

  
  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرجفرهنگي مطالعات و انساني علوم ژوهشگاهپ ،قرآني مطالعات گروه ،حديث و قرآن علوم تخصصي  دکتراي-۱

 زنجان واحد اسالمي آزاد دانشگاه ،حديث و قرآن علوم گروه ،حديث و قرآن علوم تخصصي دکتراي -۲

  تهرانشاهد دانشگاه سنتيطب  تحقيقات مرکز ،اسالمي معارف ارشد  کارشناس-۳
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  ظ

  مقدمه
و نُنَزِّلُ ِمن الْقُرآِن مـا هـو ِشـفاٌء و رحمـةٌ          «وِف   معر ي  هيآ     

ن يکه در ا ) ۸۲/اسراء (»ِللْمؤِمنين و ال يزيد الظَّاِلمين ِإالَّ خَساراً      
 از يکـ ياد شده است، يز، ين» ه شفا يآ«مقاله از آن تحت عنوان      

 و طـب،    ي قرآن پژوهـ   يا رشته اني است که در مباحث م     ياتيآ
 از يرد و در برخـ يـ گ يرد استناد و استـشهاد قـرار مـ        ار مو يبس

ل مباحث  ين قب ي در پرداختن به ا    يزه اصل يموارد، محرک و انگ   
 است معنا و مفهـوم  ين لحاظ، ضروريبا ا. ديآ يز به شمار م  ين

مـورد  » شـفا «ژه کلمـه  يـ ک واژگان آن، به ويکايه و  يح آ يصح
کام هـر    اسـتح  ي باشد برا  يرد تا گام  ي قرار گ  يق و بررس  يتحق

 کـه   يا رشته انين دسته از مباحث م    يشتر ساختار ا  يچه بهتر و ب   
ـ  .شـوند  يفه استوار شده و م    يه شر ين آ يه ا يبر پا   اسـت   يگفتن
ه در قالـب    ين آ يم بلند ا  ي و مفاه  يق و گسترده معان   ي دق يبررس

طلبد؛ چراکه  ي ميگرينه و فرصت ديگنجد و زم يک مقاله نم  ي
ه از جمله شفا، ظلم، خسران ي آ از مفرداتين راستا، برخيدر ا
 به قرآن ـ که مراحـل   يق موضوعيکرد تحقيد با رويمان بايو ا

رنـد و  ي قرار گي دارد ـ مورد بحث و بررس ي خاصّيها وهيو ش
رامـون آن  يات پيفه در رابطه با آيه شريگاه آيگر جاي دياز سو 

 که در آن قرار گرفتـه اسـت،   يت به کلّ سوره ايو بلکه با عنا   
ـ  قرار گ  يتأمل و تدبر جد   مورد   ـ از ا . ردي ن نوشـتار،   يـ ن رو ا  ي

م يق و پژوهش گـسترده تقـد      ين تحق ي کوتاه بر ا   يبسان درآمد 
 است کوتاه بر    يمقاله حاضر مرور  . شود ي م يخوانندگان گرام 
رامـون آن و  ياق و پيات س يه شفا، با توجه به آ     يمعنا و مفهوم آ   

ان آنها در ي که ميياه »مقابله« واژگان و يشه لغويت به ريبا عنا
  .فه صورت گرفته استيه شريآ
  

  يروش بررس
 يشـناخت  سـوره  ريتفس روش از يتاحدود ق،يتحق نيا در     
 اتيآ يشناخت سوره ريتفس است؛ شده يرويپ ميکر قرآن اتيآ

 تدبر و قيتحق مطالعه، يها نهيزم و ها روش از يکي ميکر قرآن
 پرتو در را ميکر قرآن از يا هيآ آن، در که است ميکر قرآن در

ـ تحق مـورد  است، برگرفته در را هيآ آن که يا سوره  تـدبر  و قي
 روشـن  آن فيلطـا  و اشـارات  و مفهوم و معنا و رديگ يم قرار

 صـورت  بـه  نه را هيآ محقّق شخص کرد،يرو نيا در. شود يم
ـ  عنـوان  به را آن بلکه سوره، و اقيس از منسلخ ـ  از يجزئ  کي
 مـورد  سـوره  همـان  يمجـرا  از را آن و آورد يم نظر در سوره

 محـور  و مقاصد و اهداف و دهد يم قرار يبازشناس و يابيباز
ـ آ بهتـر  شـناخت  در را سـوره  آن يموضوع  بـه  نظـر  مـورد ه  ي
ـ ا در. رديگ يم خدمت ـ  کـه  - راهبـرد  ني  و يانيـ وح بـر  يمبتن

 يشناس سوره -است سوره کي در اتيآ بيترت بودن يآسمان
ـ آ مفـردات  از يبرخـ  در يموضـوع  قيتحق زين و  و مقدمـه  ه،ي

 آن، بدون و گردد يم يتلقّ هيآ يمحتوا و معنا بهتر درکه   الزم
 نـاممکن  سته،يـ شاه   گون به ات،يآ فيظرا و ميمفاه به دنيرس

 کـه  قرآن، در قيتحق و مطالعه از حوزه نيا .شود يم محسوب
 هنيشيپ است،» هيآ کي ميمفاه در قيتحق روش «همان واقع در
ه پرونـد  در را يتـوجه  قابـل  قـات يتحق و آثـار  و ردندا ياديز

 ريتفـس  آغاز در مفسران، از يبرخ البته. است نکرده ثبت خود،
 ريتفـس  در و انـد  داده ارائـه  هـا  آن از يکلّ يشما کي ها سوره

 عمالً اما آورند، نظر در زين را ها آن اقيس که اند دهيکوش ات،يآ
ـ آ بـه  يناختشـ  سـوره  کرديرو است، شده ارائه آنچه در  ات،ي
 و اهـداف  از نظـر  صـرف  غالبـاً  ات،يآ و است کمرنگ اريبس

 ريتفـس  و توجـه  مـورد  هـا  سـوره  يموضـوع  محور و مقاصد
  .اند بوده

  
  ها افتهي

 واژگـان   ي در مفهوم شناس   ينيق ابعاد نو  ين تحق ي در پرتو ا      
ـ تواند به عنوان    ي شفا رخ نمود که هر کدام از آنها م         ي هيآ ک ي

شفا نه در برابـر   ه، کلمةين آيدر ا. نظر گرفته شودسرفصل در 
 يان و خسران است و به معنـا يمرض و درد، بلکه در مقابل ز    

 و يمنين، ايش، تسکيباشد و آرامش، گشا يغنا، سود و رشد م   
رود و تنها بـه سـبب    ي آن به شمار م   يامدهايت از آثار و پ    يامن

د يآ يبارش درم ن تشنه مؤمنان به     يمان، از آسمان قرآن بر زم     يا
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ـ  را کـه از جـنس ز  يمـار يو هر گونـه درد و ب   ان، خـسارت،  ي
ن ي باشـد، درمـان کـرده و تـسک         ي و ناآرام  ي، فشار، ناامن  يتنگ

مان به قرآن در برابر ظلم به آن است کـه بـر            يز، ا ين. بخشد يم
ـ ي اي آن، بـه معنـا  يشه لغـو يه ر يپا  و ييجـو  ، پنـاه ي طلبـ يمن

 از يمنـد  هـا شـرط بهـره    در حضور قـرآن بـوده و تن   يدردمند
ــه قــرآن عبــارت اســت از   ي قــرآن مــيشــفا باشــد و ظلــم ب

ـ  بـه غ ي به قرآن و روآور   يتوجه ي، اعراض و ب   ياستغناورز ر ي
ان ي جز زيرون از آن، که حاصل    يآن و طلب شفا و درمان در ب       

  .و خسران به دنبال ندارد
 نامـه  نيـي آ ياقتضا به که ـ يمقدمات مباحث نيا از پس: بحث

 يپزشـک  علـوم  يهـا  دانشگاه يپژوهش يعلم مقاالت نگارش
ـ آ کلمـات  و مفـردات  کيکاي ـ شد مطرح  نظـر  در شـفا  ي هي
 پرداختـه  آنهـا  ظرائـف  و نکـات  از يبرخـ  بـه  و شـده   گرفته

 :شود يم

مه به ية کرين آيدر ا» نزل«شه  ير :نزول قرآن و نزول از قرآن     
ن، ن کاربرد در سراسـر قـرآ      يآمده است و ا   » ِمن«همراه حرف   

 که در آنها، مـسألة نـزول        ياتيچ مورد از آ   ي ندارد؛ در ه   يرينظ
ـ  ن ين حرف خبـر   يقرآن مطرح شده است، از ا      ست بـه جـز     ي

ـ ي» و ننزّل من القـرآن «. ة مورد بحثين آ يهم  مـا از قـرآن   يعن
شود،  يهمچنان که مالحظه م! ميآور يم؛ از قرآن فرو م  يباران يم

ـ    يآه، نه نازل شـونده و فرو ين آ يقرآن در ا   ه نـده، بلکـه خـود ب
ـ در آ .  نزول و بارش مطرح شده است      اعنوان منش  گـر،  يات د ي

ه، يـ ن آيـ شود، امـا در ا  يم باال نازل م  لن قرآن است که از عا     يا
گـر از  ي ديزهايار بلند و باال که چي است بسيقرآن، خود عالم 

ت، فرو  يگر، قرآن از آسمان هدا    يات د يدر آ . شوند يآن نازل م  
ان قـرار  يني گشته و در دسترس زم  ينيمده و زم  ن آ ييده و پا  يبار

 و  ي است ابـر   يه، قرآن خود، آسمان   ين آ يگرفته است، اما در ا    
 و ي که از آسمان وحيگر، قرآن يبه عبارت د  .  و باران زا   يبهار
ن، ين زمـ ين شده است، در همين آمده و ساکن زم   ييت، پا يهدا

ول و  و منشا نزاکران درآمده و مبد    ي ب يخود به صورت آسمان   
  !»و ننزّل من القرآن«: بارش گشته است

 در قالب فعـل مـضارع در       يک سو يه، از   ين آ يشه نزل در ا   ير
رفته است و ) ليتنز(ل يگر به باب تفعي ديآمده است و از سو

 نزول شفا و    ي و استمرار  يجيت تدر ي از ماه  ين هر دو حاک   يا
امبر اکرم  يبر قلب مطهر پ   » نزول قرآن « اگر يعنيرحمت است؛   

همچنـان ادامـه داشـته و    » نزول از قـرآن  «رفته است،   يان پذ ياپ
  . خواهد داشت

کند،  ياد م ي) ننزّل(غه جمع   ينکه خداوند از کار خود، با ص      يو ا 
نـد نـزول شـفا و    ي اسـت کـه در فرا  ينشانگر عظمت و فخامت 

چه، خداوند در قرآن، هـر گـاه از   . رحمت از قرآن وجود دارد 
 يد، اغلـب از کارهـا     يـ گو يموضع قدرت و عظمت سخن مـ      

ـ ر. کنـد  ياد م يغة جمع   يش، با ص  يخو ـ ن) نـزل (شة کلمـه    ي ز، ي
  . داشتن شفا و درمان استيت بارشيانگر ماهيب

 حروف يک کلمات و حتيکا ي:ه شفايدر آ» قرآن«گاه واژه يجا
نش آنهـا  يـ نش و چ ي دارند و گز   يگاه آسمان يگاه و پا  يقرآن جا 

 ي و کتاب رحمان و حساب  ي حکمت و علم اله    يقطعاً بر مبنا  
ـ در ا » قرآن«ن اساس، کلمة    يبر ا . بوده است  ه، حـساب   يـ ن آ ي

ر اسـماء و    يو سـا  » کتـاب  «ي دارد و انتخاب آن به جا      يخاص
ـ قرآن از ر.  درنگ و تأمل استي بس ياوصاف قرآن جا    ي هشي

ـ  قرآنيعني، )۱(  استي خواندن و خواندن  يو به معنا  » قرأ« ت ي
 شود و حروف و کلمـات       ابد که قرائت  ي ي تحقّق م  يقرآن وقت 

ن صورت است يآن به تلفّظ در آمده و استماع شوند؛ تنها در ا       
که فروبارنده شفا و رحمت خواهد بـود و الّـا اگـر صـرفاً در                

 بمانـد و مـورد قرائـت و         يو مـصحف بـاق    » کتاب «ي  همرحل
بـه عبـارت    .  نخواهـد داشـت    ين اثـر  يرد، چن يتالوت قرار نگ  

 قرائـت و اسـتماع شـود و     قرآن اسـت کـه     يگر، قرآن، وقت  يد
ل باشـد والّـا اگـر صـرفا بـه           يـ ن روند، دخ  يعنصر گوش در ا   

، طبـق آداب  يقرآن بسنده شود و الفاظ و کلمات اله     ي    همطالع
ثبت و  ) ع(ن  يامبر اکرم و ائمة معصوم    يرة پ ي که در س   يو اصول 

ت قرآن يضبط شده است، قرائت نشود و به استماع نرسد، قرآن
 کـه  ي بـه گونـه ا  -شفا و رحمـت آن      افت و   يتحقق نخواهد   

  .دي  فرو نخواهد بار-سته استيشا
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ـ اق آ ين سوره که س   ي هم ۷۸ة  يجالب است که در آ      مـورد   ي  هي
ن معنـا بـه   ي به همـ اقي قرآن دقي هشود، کلم يبحث محسوب م  

.  قرائت به هنگام فجريعني؛ )۲(»و قرآن الفجر«: کار رفته است 
 اضافه شود، معنا و     يگريد ي  هاصوالً واژة قرآن هر گاه به کلم      

امـت  ي قي هباشد؛ چنانچـه در سـور   يظر م ن آن مديمفهوم لغو 
 »فاذا قرأناه فاتّبع قرآنـه  «:ن مفهوم به کار رفته است    يز، به هم  ين
ز قرائـت آن را   يـ م، تو ن  يخوان ينکه ما قرآن را م    ي پس از ا   يعني
 يهـا   که قرآن را همچون کتـاب      يارند کسان يبس). ۳( ري بگ يپ
 آنکـه حـروف و      يدهند و ب   يمورد مطالعه قرار م   ا   صرف گر،يد

 قرائت آنها را به گوش خود     يکلمات آن را تلفظ کنند و صدا      
ف بهـره منـد     يبرسانند، تنها چشمان خود را از مـصحف شـر         

 ي به رغم آثـار و برکـات  - تعامل با قرآن  ي  هوين ش يا. سازند يم
ات يو آ ابد  يت قرآن تحقق ن   يشود که قرآن   ي موجب م  -که دارد 

کـه   چنان.  بماندي مصحف و کتابت باقي ه در همان مرحل  ياله
: يعني؛ »سمع نفسهيما قَرأ من ال«: ف آمده استيث شريدر حد

 خود را به گوش خود نرساند، در واقع قرائت          يهر کس صدا  
 خود را   يت اصل يشود، ماه  ي قرائت م  يقرآن وقت . نکرده است 

شـود و تکلّـم    ين واقع مـ  قرآيقت کالم اللّهيابد و حق ي يباز م 
ـ   . رديپذ يخداوند با انسان تحقق م      کتابـت و  ي هقرآن در مرحل

ست و بـه  يـ قت زنده و فعال برخـوردار ن يک حقيمصحف، از  
کنـد و بـا    ي که دارد، به قلب انسان نفـوذ نمـ        يتيرغم آثار هدا  

ـ آم يگوشت و خون انسان درهم نم      ـ  از پ  يثيدر حـد  . زدي امبر ي
  :له هشدار داده شده استامسن ينسبت به ا) ص(اکرم 

 يعـذّب قلبـاً وعـ     يالتغرنّکم هذه المصاحف المعلّقة، ان اهللا ال      
ـ هـا شـما را فر    هـا و مـصحف     ن کتاب ي ا يعن ي ).۴( القرآن  بي

 را که ظرف قرآن هستند، عذاب    ييها ندهند؛ خداوند تنها قلب   
ن مـصاحف و    ي اگر همت خـود را در همـ        يعني. نخواهد کرد 

ستة قرآن يسته و بايد، از آثار و برکات شا  يکنها مصروف    کتاب
مهم آن است که قلب انسان ظرف قـرآن         . د شد يمحروم خواه 

نکـه بـا قـرآن،      يست مگـر ا   ي ن ي شدن - البته   -ن کار   يباشد و ا  
ـ       ـ يم؛ يمتناسب با اسم آن برخورد کن ـ  از طريعن ق خوانـدن و  ي

ـ قرائت قرآن که مالزم با اسـتماع آن اسـت، آ            را از   يات الهـ  ي
 دل به شـمار   ي  هدرواز ي اسالم يها  که در آموزه   -ق گوش   يطر

ن صورت است   يقرآن تنها در ا   . مي وارد قلب خود کن    -د  يآ يم
ت و يافته و شروع به فعالي خود را باز يقي و حقيکه منزل اصل

 يثي حـد يهـا  ن روست که در آموزهياز هم. بارش خواهد کرد 
رده شمرده و د شده است که قرآن را به صورت شميفراوان تاک

 را يات الهيم؛ آ ي خود را بشنو   يم؛ صدا يحرف به حرف بخوان   
ـ  بپرهيم؛ از عجله و تنـدخوان يبارها و بارها تکرار کن  م؛ بـه  يزي

 خـدا را از حلقـوم خـود       يم کـه انگـار صـدا      ي بخوان يگونه ا 
 يرينـد؛ از بـه کـارگ      يآ يات بر ما فرو مـ     ي آ ييم و گو  يشنو يم

 سـخن  ي ه که لحظ-ت قرآن  گوناگون در روند قرائ  يها آهنگ
  ).۵...(م ويزي بپره-ش استي خوي هگفتن خداوند با بند

در رابطه با جايگاه گوش و سمع و اسـتماع در امـر قرائـت و     
تعليم قرآن و پيوند آن با مساله قلب كه جايگاه حقيقـي قـرآن    

هاي اسالمي، تحقيقات قابـل      شود، برمبناي آموزه   محسوب مي 
هـا از حوصـله      كه پرداختن به آن   توجهي صورت گرفته است     

 بـر ايـن نكتـه تاكيـد        در اينجـا صـرفا    . ين بحث بيرون است   ا
و بـارش شـفا و رحمـت از      » تنزيل از قرآن  «شود كه روند     مي

آيات الهي، وقتي آغاز مي شود، كه قرآنيت قرآن تحقق پـذيرد   
و قرآن، قرآن نمي شود مگر در صـورتي كـه قرائـت شـود و               

  .دمورد استماع قرار گير
در ايـن بحـث لزومـا    » قرائـت «بايد توجه داشت كـه مـراد از    

قرائت مصطلح و متـداول در ميـان قاريـان و حافظـان قـرآن               
نيست، بلكه مراد هرگونه قرائتـي اسـت كـه آداب و ضـوابط               

پر واضح است . را دارا باشد) ع(مورد تاكيد در بيان معصومين   
ـ            ه و بـه دور از  كه اين قرائت مي تواند كامالً ساده و بـي پيراي

هرگونه آواز و تغنّـي و هنرنمـايي و بـدون رعايـت قواعـد و           
كه امروزه سخت روي آن پاي فشرده مي    -محسنات تجويدي   

  . باشد-شود
در آيـه   » مـاهو «دقت در جايگاه     :در آيه شفا  » ما هو «جايگاه  

شفا ما را به اين نكته ظريف مي رساند كه آنچه از قرآن نـازل      
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؛ ايـن   )مـاهو (اي دارد    اص و ويـژه    خـ  الشود، ماهيت كـام    مي
هاي قرآني از يك ماهيت دو سويه و دو لبـه برخـوردار              بارش

منـان و از    واست؛ از يك سوي، شفا و رحمت اسـت بـراي م           
در واقع مفهوم . افزايد سوي ديگر بر زيان و خسران ظالمان مي

آوريم كه بسيار جاي  ما از قرآن چيزي فرو مي: آيه چنين است
؛ چيزي كه از آسمان قرآن مي بارد، )ماهو(أمل است درنگ و ت

هويت خاص و عجيبي دارد؛ نسبت به نوع برخوردي كه با آن    
منانـه؛  وها در برابر برخورد م شود، حساس است؛ اين بارش  مي

خاصيت درماني دارند و در قبال رويكرد ظالمانه زيـان بـار و             
  . ننديآفر  خسران

شفا در اصل به  :ه شفايدر آ» خسار«و » شفا«جايگاه کلمات 
 يمعناي آرامـي و آرامـش و تـشفّي يـافتن اسـت و بـه معنـا              

  و فشار خالص شدن هم آمده است       يافتن و از تنگ   يش  يگشا
آمـده اسـت و از   » خَـسار «در اين آيه، کلمه شفا در برابر    ). ۳(

گـي از    آنجا كه خسار به معناي زيـان و حـسرت و بـي بهـره              
عت است؛ بنابراين، شفا به معنـاي  ه و سود و رشد و منف  يسرما

باشد و اگر اين كلمه بـه درمـان          ز مي يسود و رشد و منفعت ن     
شود، از اين روست كه شخص مـريض آنگـاه كـه             ترجمه مي 
يابـد، در خـود رشـد و منفعـت وصـف ناپـذيري               درمان مـي  

كند و آنگاه كـه بيمـار اسـت، حالـت حـسرت و             احساس مي 
  .شود خسارت شديدي بر او چيره مي

 لغوي شفا نيز سازگار است، چرا كه آرامش ي اين معنا با ريشه
ش و تشفّي بزرگترين سود و منفعتي است كـه انـسان            يو گشا 

 و يتواند در اين دنياي ناآرام داشته باشد و نـاآرامي و تنگـ        مي
 به رغم همـه     -تشتّت نيز، بزرگترين خسارتي است كه انسان        

توانـد بـدان      مـي  -امكانات رفاهي كه ممكن اسـت دارا باشـد        
 مورد بحـث روي ايـن اصـل         ي  بر اين اساس، آيه   . گرفتار آيد 

منان، سود و منفعت    وهاي قرآن براي م    فشارد كه بارش   پاي مي 
بسيار به ارمغان خواهد آورد و آنان را به رشد و كمال خواهد             
رساند و هر گونه ناآرامي و نـاامني را از وجـود آنـان خواهـد        

نان را كه رفتـاري ظالمانـه در قبـال    موزدود و به عكس، غير م   

قرآن و تنزيالت آن دارند، در حـسرت و نـدامت و خـسارت            
شديد فرو خواهد برد و آرامش و احساس رشد و منفعـت را             

  . از آنان دريغ خواهد كرد
در اينكه شفاي قرآن، چه ابعـادي از زنـدگي انـسان را تحـت           

د، از گيـر  هايي را در بـر مـي       پوشش قرار مي دهد و چه حوزه      
هايي   بيماريي  گوناگوني ابراز شده است و گستره  يديرباز آرا 

ها را شفا دهد، همواره مورد مناقشه بـوده          تواند آن  كه قرآن مي  
است؛ برخي تاكيد داشته اند كه اين شفا و درمان صرفاً مربوط  

شود و قرآن انسان را از بيماري گمراهي و  به حوزه هدايت مي 
 فكر و روان آدمي ي خي ديگر حوزهدهد؛ بر ضاللت نجات مي 
هـاي ذهنـي و روانـي را هـم      اند و بيمـاري   را نيز به آن افزوده    

 نيز، شـفاي قـرآن را     مشمول شفاي قرآن دانسته اند و عده اي       
هاي جـسماني را     و حصر تلقي كرده و بيماري      حد مطلق و بي  

اين نوشتار در پي آن نيست      ).۶( اند نيز تحت شمول آن آورده    
 بپردازد و برخي را تخطئه كند و     يقد و بررسي اين آرا    كه به ن  

 اين نگاشـته    ي  ييد نمايد و اصوال از حوصله     ااي ديگر را ت    عده
آنچه در اينجـا قابـل      . بحث برآيد بيرون است كه از عهده اين       

 - برمبنـاي مطـالبي كـه ذكـر شـد       -د است، اين است كه      يکات
رامي و  شفاي قرآن هرگونه حسرت و خسارت و ناامني و نـاآ          

زدايـد و آنـان را در آرامـش و          منين مـي  و را از وجود مـ     يتنگ
سان كه شـخص     آن. دهد ش و سالمتي كامل سكونت مي     يگشا

 به رغم درد و مرضـي هـم كـه ممكـن اسـت داشـته           -من  وم
كند؛ چيزي كه بـسياري      ش مي ي احساس آرامش و گشا    -باشد

اند  مها با وجود سالمتي ظاهري كه دارند، از آن محرو         از انسان 
برنـد و بابـت ايـن     و همواره در حسرت نيل به آن به سر مـي         

 بـه   يخسارت سنگين، دائم در حالت بيماري و ناامني و تنگـ          
سر مي برند و به رغم سودهاي كثير و منافع بسياري كه كسب 

كنند، هميشه، سنگيني زيـان و خـسارت كمرشـان را خـم              مي
  :ه استاين معنا در احاديث متعددي بيان شد. كرده است

امبر اکرم فرموده است که اگر كسي قسمتي از ياز جمله اينكه پ
اي از  قرآن را بخواند و فراگيرد و احساس كنـد كـه در گوشـه    
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جهان كسي هست كه غنا و دارايي اش از او بيشتر است، قدر            
قرآن را ندانسته است و چيزي را كـه خداونـد تـا حـد اعـال                  

تحقير كـرده و كوچـك   تجليل و تعظيم كرده است، وي آن را  
بر اساس اين حديث و احاديث بسيار ديگـر     ). ۷( نموده است 

تـرين و   م، خـود را غنـي     يانسان مي تواند در پرتـو قـرآن کـر         
و از اين رو، هيچ گونه      ) ۶( ثروتمندترين فرد روي زمين بداند    

 و فشار در زندگي احساس نكند و خود         يزيان و كمبود وتنگ   
ــاگون و ســود ــد و را از نعمــات گون  و منفعــت، سرشــار ببين

سان در يك حالت آرامش و امنيت و سالمتي مطلـق بـه              بدين
در پرتو اين شـفا و تـشفّي و آرامـي و ايمنـي كـه از          . سر برد 

آسمان قـرآن بـه بـارش در مـي آيـد، بـسياري از امـراض و                  
ها خود به خود از وجود انسان رخت بر مـي بندنـد و               بيماري

اي در نـاامني و تـشتّت خـاطر و      ماننـد، ذره   آنها كه بـاقي مـي     
امروزه ترديدي نيـست كـه       .گذارند سالمتي نفس او تأثير نمي    

مهم ترين عامل در فرايند شفا و درمان در رابطـه بـا امـراض                
گوناگون جسمي، روحي و رواني، اطمينان خـاطر، آرامـش و           

 درمـاني  يهـا   از عمليـات يارياميدواري است كه بدون آن بس   
 شفا دقيقا در مقام بيان همين اصل اساسـي          آيه. عقيم مي ماند  

است؛ به عبارت ديگر، آيه شفا از يـك سـوي، بـه سرمنـشاء                
هـا اشـاره دارد كـه همـان احـساس            اصلي امراض و بيمـاري    

، ناآرامي و ناامني اسـت  يحسرت، خسران، كمبود، نقص، تنگ    
منانه با قرآن است و از سوي ديگـر    وكه حاصل برخورد غير م    

هـا رهنمـون اسـت كـه همـان           هـا و درمـان    به سرچشمه دارو  
ش ياحساس رشد و سود و منفعت و آرامـي و ايمنـي و گـشا      

ـ منانه بـه قـرآن بـه جوشـش و جر          واست كه با رويكرد م     ان ي
با اين بيان روشن شد كه آيه شـفا بـيش و پـيش از             . ديآ يدرم

هـا   اينكه بخواهد قرآن را مايه شفا و درمـان دردهـا و مـرض              
كيد بر اين حقيقـت اسـت كـه قـرآن بـا         معرفي كند، در پي تأ    

ها در وجود  كند كه زمينه بروز دردها و مرض   مؤمنان كاري مي  
توانـد   رود و هيچ بيماري و درد و مرضي نمـي  آنان از ميان مي   

ايمني و آرامش و سالمت او را تحت الشعاع قرار دهـد و بـه               

كنـد كـه آنـان بـه رغـم همـه        ز كاري مـي   يعكس، با ظالمان ن   
هـا كـه در ظـاهر        ها و سالمتي   ها و ايمني   شيو گشا ها   آسايش

دارنـد، همـواره احــساس درد و بيمـاري و نـاآرامي و نــاامني     
  . كنند مي
 شفا را بـه گونـه       ي   نهم و دهم از سوره اسراء مفهوم آيه        ي  آيه

  :كند ديگري بيان مي
ـ            ـشِّر الْمبي و مأَقْو ِدى ِللَّتِى ِهىْيه َءانذَا الْقُره ِإن  الَّـِذين ِمِنينؤ

و أَن الَّـِذين لَـايؤِمنُون   . يعملُون الصَّاِلحاِت أَن لهُم أَجـرا كَِبيـرا     
  ).۱۰و۹/اسراء(ِباالَِْخرِة أَعتَدنَا لهُم عذَابا أَِليما 

منان با پي گيـري آن،      ويعني قرآن راهي را نشان مي دهد كه م        
ندگي دست مي يابند؛ قوامي كه در      به بهترين ساختار و قوام ز     

پرتو آن همواره شاد و خوشحال اند، آن سـان كـه هـر لحظـه      
هاي بسيار بـزرگ در چهـره    مژده دريافت مي كنند و آثار مژده  

پر واضح است كسي كه هر لحظـه  ). ويبشّر(آنان نمودار است  
هاي بزرگ دريافت مي كند، همواره سرزنده     از زبان قرآن مژده   

ت و امراض گوناگون يـا بـه وجـود او راه نمـي             و شاداب اس  
يابند و يا اگر راه يابند، او را به صـورت موجـودي غمنـاك و     

  .آورند يحسرت زده و زيان خورده درنم
همچنان كه مالحظه مي  :در آيه شفا» ظلم«و » ايمان«جايگاه 

شود، ايمان در آيه مورد بحـث در برابـر ظلـم، و مـؤمنين در                
بنابراين ظلم يعني ايمان نداشتن     . گرفته اند مقابل ظالمين قرار    

ايمـان از جهـات مختلـف    . منانه به خـود نگـرفتن  وو حالت م 
 ريشه اين كلمـه     يتواند داشته باشد؛ بر مبنا     ي م يمعاني متعدد 

 بـه دنبـال ايمنـي بـودن؛ در پـي امنيـت و               يعنيمان  ي، ا )أمن(
آسايش و آرامي و ايمني بـودن و مـؤمن كـسي اسـت كـه از                

هـا و   يهـا و تنگـ   ها، بيمـاري  ها، مرض ها، ناآرامي امنيدست نا 
ش و در يك كلمه شـفا  يفشارها در پي ايمني و آرامش و گشا    

مؤمن به قرآن كسي است كه تسكين و ايمني و آرامـي             .است
جويـد و   هاي شفا بخش آن مـي  خود را در پرتو قرآن و بارش     

ـ          بيرون از آن در پي     رآن، شفا و درمان نيست و ظلم نسبت به ق
ــي ــي ب ــرون از آن    يعن ــه آن و بي ــتن ب ــال نداش ــوجهي و اقب   ت



  فشارکي و همكاران  لساني محمدعلي دکتر
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  :در سـوره کهـف مـي خـوانيم        . به دنبال شفا و آرامش گشتن     
 ما قَدمتْ   و من أَظْلَم ِممن ذُكِّر بَِاياِت ربِه فَأَعرضَ عنهَا و نَسىِ     

لىلْنَا ععِإنَّا ج  اهدأَِكنَّةً أَ ي قُلُوِبِهم  ا وقْرو فِى َءاذَانهِِم و وهفْقَهن ي
  )۵۷/کهف( فَلَن يهْتَدواْ ِإذًا أَبدا  ِإن تَدعهم ِإلى الْهدى

کيست ظالم تر از كسي كه نسبت به آيات پروردگار خود بـي         
توجه و رويگردان باشد و ارج و قدر آنها را نداند و نشناسد و   

ـ » اظلـم «کلمه  از  ! گر باشد؟ ي د يزهاي چ يدر پ  افـت  ين در يچن
 ي حد و حسابيات پروردگار، ارزش و عظمت بيشود که آ  يم

هـا برتـر و     که ظلم در حق آنها از همه ظلـم        يا دارند؛ به گونه  
 ظلـم و ظـالم متناسـب بـا ارزش و     يباالتر است؛ چـه، برتـر    

 مظلوم است؛ هر چه مظلوم بزرگتر و ارزشمندتر باشد،          يبرتر
تـر اسـت و اگـر       ميرگتر و شدت ظلم عظ    همان اندازه ظالم بز   

ز همچون قرآن باشد، ظلم در حق آن، ين چيمظلوم ارزشمندتر 
 بـاالتر از  ين ظلم خواهد بود و ظلمـ   يتر ن و گسترده  يتر بزرگ

 يان و خسارتيب، زين ترتيآن قابل تصور نخواهد بود و به هم  
ن و يتـر  ن رهگذر متوجـه ظـالم خواهـد شـد، بـزرگ       يکه از ا  

و ال يزيد الظَّاِلمين ِإالَّ     (ن خسران خواهد بود     ير تر يجبران ناپذ 
  ).خَسارا

ـ  شفا از اي هي پس از آ ي  هيدر آ  ـ ي ، تحـت عنـوان   يتـوجه  ين ب
هـا   اد شده است که اکثر انسان     ي يدر برابر نعمت اله   » ِاعراض«

ِه  و و ِإذَا أَنْعمنَا على الْانساِن أَعرضَ و نََا بجَِاِنبِ      :  بدان گرفتارند 
  )۸۳/اسراء(. ِإذَا مسه الشَّر كاَن يُوسا

ه شفا به   ياق آ ي س يکه به نوع  - سوره اسراء    ۹۴ تا   ۸۸ات  يدر آ 
م شده است   ي ظالمان ترس  يماي از س  يا  گوشه -نديآ يحساب م 

ـ منـان ن  و از اوصـاف م    يا که با تأمل در آنها به پـاره        ز دسـت   ي
  :ميابي يم

انس و الِْجن على أَن يأْتُواْ ِبِمثِْل هذَا الْقُرَءاِن         اجتَمعِت الْ    قُل لَّئنِ 
و لَقَـد صَـرفْنَا   . لَا يأْتُون ِبِمثِْلِه و لَو كاَن بعضُهم ِلـبعٍض ظَِهيـرا        

و .  مثٍَل فَأَبى أَكْثرُ النَّاِس ِإلَّا كُفُورا   ِللنَّاِس فِى هذَا الْقُرَءاِن ِمن كلُ
أَو تَكُـون  .  تَفْجر لَنَا ِمن الْأَرِض ينبوعـا  واْ لَن نُّؤِمن لَك حتى   قَالُ

أَو . لَك جنَّةٌ من نخَِّيٍل و ِعنَـٍب فَتُفَجـر الْـأَنْهر ِخلَالَهـا تَفِْجيـرا             

ملَائكَـِة   ِباللَّـِه و الْ   تُسِقطَ السماَء كَما زَعمتَ علَينَا ِكسفًا أَو تَأْتىِ 
 فِى السماِء و لَـن       أَو يكُون لَك بيتٌ من زُخْرٍف أَو تَرقى       . قَِبيالً

  تىح كِقيِلر ِمننُّؤ         بىر انحبقُلْ س  هؤا نَّقْرنَا ِكتَابلَيـلْ     تُنزَِّلَ عه 
ؤِمنُـواْ ِإذْ جـاَءهم     و مـا منَـع النَّـاس أَن ي        . كُنتُ ِإلَّا بشَرا رسولًا   

  )۹۴-۸۸/اسراء(الْهدى ِإلَّا أَن قَالُواْ أَ بعثَ اللَّه بشَرا رسولًا 
 يات الهـ ي که در قبال آ    ي توجه يعراض و ب  ي ا     آنان به واسطه  

ـ نکه خداونـد در قـرآن از چ       يدارند، و به رغم ا      فروگـذار   يزي
کران  ي ذخائر بينکه در درون قرآن در پي اينبوده است، به جا  

ات و معجـزات  يـ رون از آن به دنبـال آ يآن باشند، همواره در ب  
آنـان از   . ب انـد  يـ ب و قر  ي عج يدادهايها و رو   گر و صحنه  يد

ـ   ي قرآن پيآنجا که به عظمت و قدر و غنا       ي نبـرده انـد، در پ
ـ افتد و   ي آنان ب  يش پا ي از آسمان پ   ي قطعه ا  - مثال -آنند که    ا ي

ور، ناگه، در برابر    ي از زر و ز    يا ا خانه ي از خرما و انگور،      يباغ
ـ دار گردد و از ا    يچشمان آنان پد   ل امـور کـه در برابـر       يـ ن قب ي

  .زنديعظمت و اعجاز قرآن، ناچ
 کـه بـه آن دارنـد، از    يمانيمنان به قرآن در پرتو اوبه عکس، م 

ات و  يازند؛ آنان به برکت آ    ين يآنند، ب  يآنچه ظالمان در پ    يتمام
ها  ها و ثروت يي داراي از قرآن که در دل دارند، تمامييها سوره

 يـي ن احساس غنـا و دارا ينند و ا يب يار خود م  يکجا در اخت  يرا  
 ي و شـفا يک آرامـش و سـالمت  يـ شود که آنان در    يموجب م 

  .مطلق به سربرند
 کـه   يار مهم و اساس   ي است بس  يمان به قرآن مقوله ا    يت ا يماه
ـ در اهم. ازمند استين   جداگانهيها ق آن به پژوهش يتحق ت و ي
م کـه قـرآن در مواضـع    ي اسـت بـدان   ين بحث، کـاف   يگاه ا يجا

فـشارد و بـر همگـان اعـالم          ي مـ  ين مطلب پا  يگوناگون، بر ا  
مـان مترتـب    يسته قرآن، تنها بر ا    يدارد که آثار و برکات شا      يم

  : به بارش در نخواهد آمدياست و بدون آن شفا و رحمت اله
   قُر لْناهعج لَو و   و ِمـيجَء أَع ال فُصِّلَتْ آياتُه ا لَقالُوا لَوِميجآناً أَع

  عرِبي قُلْ هو ِللَّذين آمنُوا هدى و ِشفاٌء و الَّذين اليؤِمنُـون فـي       
 آذاِنِهم وقْر و هو علَيِهم عمى أُولِئك ينـادون ِمـن مكـاٍن بعيـدٍ           

  )۴۴/فصلت(



 ي مفاهيم ظلم با ايمان  تأملي در مقابله
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دهد  يدارباش م يان ب ي خداوند به همه جهان     مهي کر ي  هين آ يدر ا 
که همگان ) قل هو(کند  ي ميامبر اکرم اعالم عموميو از زبان پ  

ـ  ا يت و شفا  ي از هدا  يمند نه بهره يبدانند و باور کنند که زم      ن ي
 يا ندانستن و اموري دانستن يا عجم بودن و عرب  يقرآن، عرب   

 استفاده از يازهايش نيکه ممکن است به عنوان پ-ل  ين قب ياز ا 
ست، بلکه آنچـه آسـمان قـرآن را بـه     ي ن-قرآن برشمرده شوند 

مان است و بدون آن شفا و رحمـت و  يبارش خواهد خواند، ا 
مـان در  يدن نخواهد گرفت و انـسان بـدون ا       ي بار يت اله يهدا

 يي کر و کور است که از دور صرفاً صـدا يبرابر قرآن، موجود 
  )!ن ِمن مكاٍن بعيٍدأُولِئك ينادو(شنود  يم

گر، کامال روشن است که مـسأله  يار ديات بسيات و آ ين آ ياز ا 
 و  يمان به قرآن و رابطه آن با مسأله شفا، تا چه اندازه اساس            يا

ـ نجا بـر پا يآنچه در ا  .  است ياتيح ـ  ري هي مـان  ي اي لغـو ي شهي
ن جهان پردرد و رنج،     ين است که انسان در ا     يتوان گفت، ا   يم

گـاه در    چي هـ  يعنيرد؛  ي به خود گ   ييجو د حالت پناه  ياهمواره ب 
شه ي نکند و هميمني احساس ايبرابر مصائب و مشکالت هست

 را  يز و هرکـس   ي مأمن باشد و نه فقط قرآن، بلکه هر چ         يدر پ 
ـ ا شا يند که آ  يد تا بب  يازمايتواند ب  يکه م   مـأمن بـودن را      يستگي
را ... زب ون، گروه، حيا نه؛ هر کتاب، مکتب، مذهب، د     يدارد  

 دارد، مـورد دقـت و آزمـون قـرار دهـد و      يکه به آن دسترسـ  
ک پناهگـاه خـوب و محکـم را در    يسته يسته و باياوصاف شا 

ـ   ند کـه کـدام    يد و بب  يها بجو   آن ي  همه مـان  ي ا يستگيـ ک شا ي
   فَـأَى الْفَـِريقَين   : را دارنـد  ) پناه بردن و مأمن گـرفتن     (دن  يورز

کنـد و   ي مـ ييراي پـذ يک از او بـه خـوب  يکـدام ! ؟ أَحق ِبالْـأَمن  
م يگونـه کـه ابـراه      همـان . از بـه مـأمن دارد     يـ ک خود، ن  ي کدام

ر خداسـت  يـ د و هر آنچه غيماه و ستاره و خورش   ) ع(اهللا ليخل
ـ  چيرا آزمود و ه    افـت و از  يمـان ن ي و ا  يآور يق رو يـ ک را ال  ي

 خـود دسـت   يکتـا يسته و  يـ ن آزمون به پناهگاه شا    يرهگذر ا 
  ).۸۱-۷۶/انعام( افتي

 بـه  يعنيمان است، ين حالت ا  يخواهد، هم  يآنچه قرآن از ما م    
هـا و    ف پناهگاه يکه دست کم، در رد    –ک مأمن   يد  يقرآن به د  

م و دردها و بالها     ي بنگر -گر قابل آزمون است   ي د يها درمانگاه
هـا را طلـب    م و درمـان آن   يو مصائب خود را به آن عرضه کن       

ـ     قـرآن را   ييراي پـذ  يم و چگونگ  يينما ـ احاد .مي تجربـه کن ث ي
ـ انـد کـه با     د نموده ين معنا تأک  ي بر ا  ياريبس د در برابـر قـرآن      ي

، )طلب نطـق و سـخن     (، استنطاق   )طلب شفا (حالت استشفاء   
طلـب رشـد و     (، استرشـاد    )حتيطلب پنـد و نـص     (استنصاح  

ک کـالم   يدر   و) يريت و دستگ  يطلب کفا (، استکفاء   )تيهدا
ـ   يدر قبال قرآن حالت راز و ن       م وگرنـه   يب داشـته باشـ    از و طل

نجا از باب نمونـه  يدر ا). ۶( م بوديمند نخواه چندان از آن بهره  
  :ميده ي از نهج البالغه را مورد دقت قرار ميثيحد

ن فترة من الرسل و طول هجعـه مـن االمـم و            ي ح يارسله عل «
ه و النـور    يـ دين  ي ب يق الذ يانتقاض من المبرم، فجاء هم بتصد     

نطق، و لکن اخبرکم يفاستنطقوه، ولن    به، ذلک القرآن     يالمقتد
ـ ه علم ما    يعنه، اال ان ف     و دواء يث عـن الماضـ    ي و الحـد   يأتي

  ).۱۵۸نهج البالغه، خ ( »نکميدائکم و نظم ما ب
ـ  فرستاد کـه پ يرا هنگام ) ص(امبر  يخداوند پ « امبران حـضور  ي

ق يحقا(نداشتند و امت ها در خواب غفلت بودند و تار و پود         
از جانب خـدا    ) ص(امبر  يپس پ . گسسته بود از هم   ) ليو فضا 

ـ  پيق کننده کتاب هـا يآورد که تصد  ) يقتيحق( ـ امبران پي ن يشي
آن نور همان قرآن . د به آن اقتدا کردي است که باياست و نور

د، يـ د و آن هرگز سخن نگو     يپس آن را به سخن درآور     . است
ـ بدان: کـنم  ياما من شما را از آن آگاه م        نـده رخ   يد آنچـه در آ    ي

د يگو يقرآن از گذشته سخن م. دهد، علم آن در قرآن است      يم
  .» درد شما و سامان امور شما همه در قرآن استيو دوا

 ي، به روشـن   )ديپس آن را به سخن وادار     (» فاستنطقوه«عبارت  
لـن  «عبـارت   .  اسـت کـه قـرآن دارد       ي خاص يژگي از و  يحاک

 که بالفاصله پس از آن آمده     ) ديگو يو هرگز سخن نم   (» نطقي
ز، به  ين) هرگز(» لن«حرف  . کند يد م ي تاک يژگين و ياست، بر ا  

 دارد کـه  يان مـ ي بيفشارد و به روشن ي مي خود بر آن پا  يجا
د، هرگـز سـخن نخواهـد    يم که قرآن سخن گو ياگر منتظر شو  

م، يم و به گفتگـو فـرا نخـوان        يگفت و تا آن را به سخن نکشان       
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 از يبرخـ  .ديم شـن ي از آن نخـواه يزيـ ساکت خواهد بود و چ    
 يگرين جمله را به گونه د    يمترجمان و شارحان نهج البالغه، ا     

ان داشته يب) ولکن اخبرکم عنه(ل آن يه بر ذيافته اند و با تکيدر
د سـخنان قـرآن را از      يد و با  ي گو ياند که قرآن خود سخن نم     

طلـب کـرد و    ) ع(ر امامان معصوم    ين و سا  يرالمؤمنيشخص ام 
از . نـد ي بـه قـرآن مراجعـه نما       ماًيمردم حق ندارند خود مـستق     

در واقع، نـاظر بـر اسـتنطاق        » فاستنطقوه«دگاه آنان، عبارت    يد
ات محکم و متشابه، يرا قرآن مشتمل بر آيامام است نه قرآن؛ ز 

ماً يد مستقيتوانند و نبا ياست و همگان نم... ناسخ و منسوخ و 
  ).۸و ۹و ۱۰( رند و سخن بشنوندياز قرآن نکته بگ

را به » فاستنطقوه«گر از دانشمندان، خطاب     ي د يخدر مقابل، بر  
 ي هـا  يازمنـد ي از قرآن و طلب ن     يريگ  لزوم تدبر و بهره    يمعن

ن است يو البته حق هم، هم) ۱۱( اند  کردهيگوناگون از آن تلق  
ز، نه تنهـا بـا مـسأله تـدبر و         ين» ...ولکن اخبرکم عنه  «و جمله   

 باشـد؛ آن    ي مـ  زيد آن ن  ياستنطاق قرآن منافات ندارد، بلکه مؤ     
 و ي معـان  يايـ ن استنطاق بود کـه بـه در       يحضرت در پرتو هم   

د، درمـان   ي فرما ي که خود م   يريافت و به تعب   ياسرار قرآن راه    
 و علـم بـه   ي و اجتمـاع يدردها و سر و سامان مشکالت فرد      

  .ار گرفتيرا در اخت... نده و گذشته و يآ
 دارد؛ به حاصل اسـتنطاق اشـاره  ...) و لکن اخبرکم عنه (جمله  

  م کـه  ي مـردم مـن اجمـاال و سربـسته بـه شـما بگـو             ي ا يعني
ن ين و آخر  يد، به علوم اول   ياگر قرآن را به سخن و نطق درآور       

ــدگ  ــامان زن ــر و س ــا و س ــان درده ــت خواهيو درم ــ دس   دي
ـ اال ان ف  «در آغاز جمله    » اال«حرف   .افتي ـ ه علـم مـا     ي  و يأتي

ـ ، ب »...يث عن الماضـ   يالحد   ن يمـ  اسـت کـه بـر ه       يدار باشـ  ي
 يا وهيد که اگر شي آگاه باش يعنيفشارد؛   ي م يمسأله استنطاق پا  

ـ     ـ د، بـه چ يـ ريش گيجز استنطاق در قبـال قـرآن پ  دسـت  يزي
  د و نـه از گذشـته،      ي شـو  ينـده خبـردار مـ     يد؛ نـه از آ    يابي ينم

ـ  خود دست و پنجـه نـرم خواه        يبلکه با دردها   د کـرد و در     ي
ــ ــ يب ــينظم ــامان ي و ب ــر و س ــر خواه ي س ــه س ــ ب ــردي   .د ب
د؛ انتظـار شـما از قـرآن،    يد بدانيد و باي داني شما نم يعني» اال«

 يزيد و از آن چ    يشمار يز م يار کم است؛ شما قرآن را ناچ      يبس
 يد؛ سر و سامان زندگ    ي طلب ي دردها را نم   يد؛ شفا ي خواه ينم

  .دييجو يرا نم
ــاء«حــرف  ــتنطقوه«در » ف ــسفه ي از جاي، حــاک»فاس گــاه و فل

ـ     استنطاق قرآن است و ذهن       ش از خـود بـاز      يرا به عبـارات پ
 و ي راهبـر يد تا از بي قرآن را به سخن درآور   يعنيگرداند؛   يم
دار يب) هجعه(د و از خواب غفلت   يابينجات  ) فترة (يامبريپ يب

 ييرهـا ) انتقـاض  (ي گري و الابالي سر و سامان يد و از ب   يشو
د و ين است که اگر قرآن را داشته باشـ      ي سخن ا  يآن رو  .ديابي

 در يتيد و هرگونه فعـال ي حفظ کن يد و حت  ي آن را بخوان   شهيهم
د و از دهـان     يد، اما آن را به سخن وا ندار       يمورد آن اعمال دار   

منانـــه و ور ميــ  غيد و خالصــه رفتــار  يــ ريآن نکتــه برنگ 
ت بـه سـر   يد، همچنان در جاهليانه با آن داشته باش   يجو رپناهيغ

ـ دار نخواه يـ ق غفلـت ب   يـ د برد و از خواب عم     يخواه شـد؛  د  ي
ـ      يامبري پ ييسان که گو   آن  نـازل نـشده     ي ظهور نکـرده و قرآن

  !است
امبر خـود   ين راستاست که خداوند در سوره عبس به پ        يدر هم 

 باشـد کـه دوان      ي و متکفل کسان   يآموزد که همواره متصد    يم
 يهـا  يمـار ي ب يشتابند و دوا   ي او م  ياز به سو  يدوان در حال ن   

ـ داند که حالت ن برگري رو يند و از کسان   يجو يخود را م   از و ي
  :ورزند ي و استغناء ميازي نيحاجت ندارند و ب

تَغْنىِن اسا مى.  أَمتَصَد فَأَنتَ لَه  .زَّكىأَلَّا ي كلَيا عم ن .  وا مأَم و
. كالََّ ِإنهَـا تَـذِْكرةٌ  .  فَأَنتَ عنْه تَلَهى  .  و هو يخَْشى  .  جاَءك يسعى 

ِبأَيـِدى  . مرفُوعـٍة مطَهـرةِ   . فِى صحٍُف مكَرمـةٍ   . شَاَء ذَكَره فَمن  
  ).۱۷-۵/عبس(قُِتلَ الْانسان ما أَكْفَره . ِكراِم  بررٍة. سفَرٍة
ـ کند کـه ماه  يد مين معنا، تأک  ي بر هم  ۱۱ه  يدر آ » کلّا«کلمه   ت ي

کند  ي م ييرايذازمندان پ ي است که تنها از ن     يا ن قرآن به گونه   يا
ان و خسران يجز ز) يمن استغن(ورزند   يو بر آنان که استغنا م     

ار سخت و کوبنـده، انـسان   يک جمله بسيآنگاه در   . ديافزا ينم
ن همه ضـعف  يدهد که چرا به رغم ا يرا مورد نکوهش قرار م    

نـده خـود دارد، در   ينش و گذشـته و آ ياز که در اصل آفـر    يو ن 
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ع و مطهـر  يم و رفيار کريزلت آن بس که مقام و من    -برابر قرآن   
قتـل االنـسان مـا      (ش گرفته است    يق کفر و ظلم پ    ي طر -است
  )! اکفره

ر در عالم است يله فراگاک مسيقت ين حقيپر واضح است که ا
بان تنهـا بـه   يگونه که طب ق فراوان دارد؛ همانيو مظاهر و مصاد  

ه شوند ک  ي م ي شفا و درمان افراد    يپردازند و متصد   ي م يکسان
نـد و آنـان   ي آورند و اظهار درد و مرض نماي آنان رو يبه سو 

ـ    بـه درمـان و شـفا بـروز     يازيـ ستند و از خـود ن  يـ ن ن يکه چن
 يهيننـد، بـد   يب ي در خـود نمـ     يدهند و اصوال درد و مرض      ينم

 عـالج درد و     ي سراغ آنان نرود و متـصد      يبيچ طب ياست که ه  
  .درمان آنان نشود

ـ اق آيرامون و س ي به پ  هوجبا ت  : به قرآن  يمان ورز يمانع ا   ي هي
 که موجب ين عامليتر د که مهميتوان رس يجه مين نتيشفا، به ا

مان به قـرآن بازماننـد و لـذا از شـفا و       يشود اکثر مردم از ا     يم
ــدا ــيت و ســايرحمــت و ه ــد، ير اوصــاف آن ب ــره گردن  به

. ک کتاب اسـت   يگرفتن قرآن و خالصه کردن آن در         کم دست
نگرند کـه بـر      يک کتاب م  يقرآن به چشم    مردم از آنجا که به      

ــشر ــده اســت  يب ــاه - همچــون خودشــان فروآم ــ خودآگ ا ي
 کـه  يگري ديزهايرند و به چيگ يکم م  آن را دست   -ناخودآگاه

  :شندياند ي نشدند، مين قرآن باشند وليگزيتوانستند جا يم
أَن قَـالُواْ أَ بعـثَ   و ما منَع النَّاس أَن يؤِمنُواْ ِإذْ جاَءهم الْهدى ِإلَّا   

  ).۹۴/اسراء(اللَّه بشَرا رسولًا 
ن قـرآن بـه   يل اي که در تنزي الهيروينکه قدرت و نيغافل از ا  

هـا و    همـه انـسان  يروهـا يکار رفته است، از مجموع توان و ن      
 يروهـا ي و اصـوال همـه ن      يخ بـشر  ين در همه اعصار تار    ياجن

  :شتر استيت، ب اسر که در جهان قابل تصويرحسي و غيحس
 اجتَمعِت الْانس و الِْجن على أَن يأْتُواْ ِبِمثِْل هذَا الْقُرَءاِن            قُل لَّئنِ 

  .)۸۸/اسراء(لَا يأْتُون ِبِمثِْلِه و لَو كاَن بعضُهم ِلبعٍض ظَِهيرا 
من در برابر قـرآن  ون است که اگر شخص م ي سخن، ا  يآن رو 

ـ رو التمـاس نما  يو از آن توان و ن     از و ضعف کند     يعرض ن  د، ي
 او را   يهـا  ازهـا و ضـعف    ي خـود، ن   يهـا  قرآن در پرتو بـارش    

ـ    يکران يرو و توان ب   يکند و ن   يبرطرف م   .دارد ي مـ  ي به او ارزان
 مـا  ي که قبال ذکر شد، مشکل اصل ۹۴ ي  هيبر اساس مضمون آ   
گونـه کـه هـست و     ن است که به قـرآن آن  يدر رابطه با قرآن ا    

ت خـود آن را فـروآورده    ي خدا بنابر حکمت و مـش      طور که  آن
 ييهـا  هـا و صـورت      گونه يم، بلکه دائم در پ    ي نگر ياست، نم 

 يعنـ يست؛ يتوانست آن گونه باشد و اآلن ن يم که قرآن م   يهست
ـ  قـرآن اند   يهـا  نيگزيهمواره بـه جـا     ـ ا دهيشي ! م تـا خـود آن  ي

 يعنين منوال بوده اند؛     يز اغلب بر هم   ي ما ن  يري تفس يها روش
  !ر قرآن بوده اندي غيدر قرآن نه به دنبال خود قرآن، بلکه در پ

 يم؛ بنا بود قرآن شـفا   يما در رابطه با قرآن عکس عمل کرده ا        
ار قـرآن   يـ ض ناتوان در اخت   ي ما باشد و ما همچون مر      يدردها

ن رابطه در اغلب ير قرآن گواه است که ا    يخ تفس يم، اما تار  يباش
ـ  ما به قرآن نه بـه عنـوان    يعنيموارد، واژگون بوده است؛      ک ي

مـار در حـال احتـضار    يض و ب  يک مـر  يب، که به صورت     يطب
مـشکالت آن و    و حـل يحـ ان رو، بـه جر يم و از ا  يا ستهينگر

ار ي بس يدهايدها و نبا  يم و با  يا  آن همت گماشته   يعالج دردها 
هـا و    نکـه بـه داشـته     ي ا يم و بـه جـا     يـ م کرده ا  ي آن ترس  يبرا

هـا   ها و ناگفته    نداشته يم، همواره در پ   يپرداخت ي آن م  يها گفته
ر نزد مکاتب ين مسيم و در اي آن بوده ايها و کمبودها  و نقص 

ـ ا. ميها نموده ا م و التماسيها کرده ا  وزهيمختلف در  ن همـان  ي
و لَـا  : (کند ير مي است که قرآن از آن گاه به ظلم تعب       يبرخورد

و لَقَد صَرفْنَا ِللنَّاِس فِى (ه کفر و گاه ب) يِزيد الظَّاِلِمين ِإلَّا خَسارا
  . مثٍَل فَأَبى أَكْثرُ النَّاِس ِإلَّا كُفُورا   هذَا الْقُرَءاِن ِمن كلُ

م، همچون يمار، از قرآن شفا بطلبينکه در کسوت بي ايما به جا
 يم؛ بـه جـا  ي نداشته آن پـرداخت يب، خود به درمان دردها   يطب

مـان را   م، تمـام همـت  ي انـدوز يا ره آن بهـ يهـا  نکه از داشته  يا
نکـه در درون آن  ي ايم؛ بـه جـا  ي آن کـرد يها مصروف نداشته 

ن يـ رون از آن، بـه ا  يم، به نام آن در ب     يراب گرد يم و س  ير کن يس
ـ مـان را نـزد ا   يم و تـشنگ ي درآمـد ي و آن سـو    يسو ن و آن ي
ده ي غنا بخشينکه خداوند به قرآن، به اندازه ايغافل از ا. ميبرد

ـ  گفـتن  ي بـرا يي، جـا  )ع( ر امـام صـادق    يبه تعب است که    ک ي
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ـ مان به يا ).۱۲(  نمانده است يباق» اگر«و  » کاش« ب، يـ ک طبي
 خود نـزد او  يم و دردهايب به او بنگريک طب ي به عنوان    يعني

ب، کـه  يـ ک طبي او را نه به سان يعنيم، و ظلم در حق او،   يبر
م و لذا در صـدد درمـان دردهـا و           ينيض بب يک مر يبه صورت   

  .ميي نداشته و نبوده او برآيها مرض
 و ير علميکرد مؤمنانه به قرآن در تفاسيت رويضرورت تقو

 يان رشته ا  يدر مباحث م  :  قرآن و طب   يرشته ا  انيمباحث م 
هـا    در قرآن، دقتي همه مباحث علم- اصوال-قرآن و طب و  

ـ ار قابـل توجـه و شـگفت انگ        ي بـس  يها و تأمل   در قـرآن    يزي
ار ي اسـتنادات بـس  - الحق و االنـصاف – صورت گرفته است و  

ـ  به قرآن داده شده است، اما اگر بر پا      ينير و تحس  يقابل تقد  ه ي
ن مباحث ي اي بر دستاوردهايگر مروري که گذشت، بار ديانيب

ـ مـان در ا يد کـه عنـصر ا  يم ديم، خواهيداشته باش  کـرد  ين روي
ار کمرنگ است ي بس-کردهاير روي همچون سا- به قرآن يعلم

 به قرآن، نه اسـتناد، بلکـه        يل استنادات علم  ين قب يواقع ا و در   
    از مـوارد،  ياريک استشهاد است و قرآن در بس  ياغلب در حد 

ک مرجـع و منبـع   يکند تا  ي ميد را بازيوک شاهد و م   ينقش  
 به رغم محاسـن و  –ن مباحث  ي از ا  ياريبس. اضيجوشان و ف  

ن يي تب يتانکه در راس  يش از ا  يش و پ  ي ب - که دارند  ييها يشگفت
ق اثبات اعجاز بشر يوجوه اعجاز و عظمت قرآن باشند، در طر  

ار الزم و ي خـود بـس  ي هستند کـه البتـه، بـه جـا        يو علم بشر  
  . استيضرور

ده يار گفتـه و شـن    ين مضمون بس  يل مباحث، مشابه ا   ين قب يدر ا 
ش، فـالن مـسأله را   يقرآن هزار و چهارصد سال پ   «شود که    يم

. »افتـه اسـت  ي تازه به آن دست     يطرح کرده است و علم بشر     
ن منطق هر چند، به ظاهر در خدمت قرآن است، اما در واقع   يا

در .  اسـت ي قرآن به علوم بشريازمندي فقر و ني از نوع يحاک
 ين منطق قرآن منتظر است که در عالم علـم و عقـل، کـشف            يا

هـا و    ييگو شيگر از پ  ي د يا  نقطه يرد تا پرده از رو    يصورت گ 
ـ  سخن، ايآن رو.  برداشته شود وجوه اعجاز آن   ن اسـت کـه   ي

رند، عظمت و اعجاز قرآن ي صورت نپذيات علمين کشفياگر ا

ن برخـورد،   يگر در ا  يبه عبارت د  . ماند ي م يهم پشت پرده باق   
راه علم است؛ نه فعال      به قرآن وامدار علم است؛ منتظر و چشم      

شتاز که منفعل و  راکد و عقب مانـده          ياض و پ  يو جوشان و ف   
ـ  ا ر و حـرف  ينکـه فرمانـده باشـد، فرمـان پـذ        يش از ا  يست؛ ب

ـ  يخالصه سخن ا  . کن است  گوش  بـه  – يکـرد ين روينکـه چن
د و  ي نبا يچ رو ي که دارد و به ه     يرغم محاسن و برکات فراوان    

کرد کامال  يک رو ي -توان در مقام انکار و تخطئه آن برآمد        ينم
ـ انه و دردمندانه به قـرآن ن      يجو مؤمنانه و پناه   ـ  است؛ از ي ن رو، ي

 به بارش   -سان که در شأن آن است      کران قرآن را آن    يآسمان ب 
  .کند يک نميتحر
 قرآن و يرشته ا انيقات مين اساس، الزم است که در تحق   يبر ا 
 در قـرآن و بلکـه در هـر          ي همه مباحث علم   -اصوال - و طب

 اتخـاذ شـود کـه در آن شـاهِد     يکردي، رويريگونه بحث تفس 
کـرد، قـرآن، اوال     ين رو يدر ا . ميباشک قرآن فعال و جوشان      ي

اي را كه حق مطلـب در ارتبـاط بـا        اطالعات بايسته و شايسته   
موضوع مورد نظرمان است، در اختيار ما مي گذارد؛ اطالعاتي          

تواند در اختيار مـا قـرار    كه غير از قرآن هيچ منبع ديگري نمي    
كنــد و ثالثــا  دهـد، ثانيــاً اطالعــات نـاقص مــا را تكميــل مـي   

شناسـاند؛   هاي درست و نادرسـتمان را بـه مـا بـاز مـي              تهدانس
كنـد و   كيد و تقويـت مـي    ااطالعات صحيحمان را تصديق و ت     

 مطالعـه و    يهـا  همچنـين راه  . ها را تصحيح مي نمايد     نادرست
  ... .راهكارهاي صحيح پژوهش را به ما باز مي شناساند و

. كند پرتو مي افكند و روشن مي قرآن كريم، تبيان و نور است؛   
ها را  تبيان يعني بيانگري و روشن گري؛ قرآن تمامي تاريكخانه

 ي هشـود؛ همـ   روشن مي كند؛ در پرتو قرآن همه چيز ديده مي   
رود؛  ها از ميان مـي     ها و ترديدها رفع مي گردد؛ اختالف       اشتباه

هـاي علـوم     شـوند؛ نـور قـرآن، تاريكخانـه        حقايق روشن مـي   
دهد كه كدام يك     ان مي كند و نش   گوناگون بشري را روشن مي    

هاي علوم، حق و كدام ناحق بوده است؛ كـدام يـك از     از يافته 
علوم در مسير صحيح و بايستة خود پيش رفته و كدام يك راه     

هـاي   را گم كرده و يا در راه گم گـشته اسـت؛ جهـت گيـري              
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تواند باشد؛ چه علوم جديدي      ها چه مي    آن ي  هبايسته و شايست  
علومي را بايد تعطيل و متوقف كـرد؛        سيس نمود و چه     ابايد ت 

 كه انسان يك عمر بر اساس آنها به تحقيق و  ياصول و قواعد  
محاسبه پرداخته اسـت، آيـا در حقيقـت امـر نيـز، همانگونـه               

  اند يا نه؟ بوده
بـودن قـرآن ايمـان      » تبيانـاً لكـلّ شـيء     «اغلب كساني كه بـه      

نظـر آنـان،    دارند؛ از   » تبيان«اند، تصور نادرستي از کلمه       آورده
توان از دل قرآن     ل و مباحث علوم گوناگون را مي      ي مسا ي  ههم

ـ در ا . بيرون كشيد و همه چيز در قرآن موجود است         ن بـاره،   ي
ل و مباحـث علـوم      يبايد گفت كه چه نيازي هست كه ما مسا        

مختلف را از قرآن بيرون بكشيم؛ وقتي انسان بدون توسل بـه            
سيس كند و آنهـا را  اا تقرآن موفق شده است، اين همه علوم ر  

تا اين حد بالنده سازد، چه ضـرورتي دارد كـه از نـو يكايـك          
  ! ها را عينا از دل قرآن بيرون بكشد؟ ل آنيمباحث و مسا

سفانه برخي از مفسران و دانشمندان اسالمي به همين تصور امت
نادرست دچار شده و براي اثبات عظمت و اعجـاز قـرآن بـه              

اند كه مباحث علمي را از آيات قـرآن         جهانيان، درصدد برآمده  
آنكه به درست يا نادرست بودن آنها توجـه          استخراج كنند، بي  

كامل نمايند و احتمال تغيير و تحول همين مباحـث علمـي را       
  .در نظر آورند

در اين تصور، اگر قرآن با نظريات علمي سازگار باشد، جذاب 
تي و باعظمت و معجزه آساسـت، در غيـر اينـصورت، جـذابي            

از ايـن رو  . ندارد و اعجاز آن براي جهانيان قابل اثبات نيـست   
ل و مباحث مختلـف     يبايد كوشيد تا هر چه ممكن است، مسا       

، از دل قرآن بيرون كشيده شود تا بر همگان ثابت گردد            يعلم
  . كه اين قرآن معجزه است و همه چيز در آن بيان شده است

هـاي علمـي     يافتهب، اين علم و   يپر واضح است كه با اين ترت      
گيرد نه قرآن،  است كه معيار و محور عظمت و اعجاز قرار مي        

و قرآن كريم در چشم جهانيان، نه عظيم و معجزه كه حقيـر و    
عاجز مي نمايد؛ زيرا براي اثبات بزرگي و اعجاز خود، نظرات 

اي را  توانـد نظريـه   يکنـد و نمـ     د مي يياين و آن را بازگو  و تأ       

ر غير اين صورت، به عنوان مخالف عقل و تخطئه نمايد؛ چه د
  .علم قلمداد مي شود

در رابطـه بـا علـوم       » تبيان«بايد توجه داشت كه معنا و مفهوم        
هـاي   ييد يافته امختلف، بسيار فراتر از اين است و تصديق و ت         

ـ     اعلوم، تنها يكي از جوانـب مـس         ي هله اسـت؛ و نقـد و تخطئ
يـت و تــصحيح  هـاي علمـي و تكميـل، تقو    بـسياري از يافتـه  

هـا و ترديـدها،      بسياري ديگر، رفع اختالفات، اشتباهات، شك     
جهت دهي صحيح علـوم، توليـد و تأسـيس علـوم جديـد و                

، از جوانب ديگر تبيان و نور بـودن         ...تعطيل علوم غير مفيد و    
باشـد، ماننـد يـك نابينـاي         قرآن نسبت به علوم مختلـف مـي       

گـردد، برخـي از      ها سال زنـدگي، بينـا مـي        مادرزاد، پس از ده   
تصورات خود را مطابق و بسياري ديگـر را مخـالف بـا واقـع      

هـا،   بيند؛ حدس يابد و مواردي را نيز، نزديك به واقعيت مي  مي
شـود؛ بـا موجـودات       يل م ها و ترديدهاي او به يقين مبد       شك

گـردد؛ بـه    ها غافل بوده، آشنا مـي   از وجود آنجديدي كه قبال 
خالصه در پرتو آن نورچشمي كـه        .برد اشتباهات خود پي مي   

روشـنگري قـرآن   . شـود  مي يابد، همه چيز براي او روشن مي    
 تغييرات و تحـوالتي كـه پـس از    ي  هگونه است؛ هم   نيز، همين 

خانـه رخ مـي دهـد، در يـك      روشن شدن چراغ يـك تاريـك   
  . ز، قابل مشاهده و مالحظه استيمنانه در قرآن نوتحقيق م

  
  گيري جهينت

مان يت مقوله ا  يگاه و اهم  ي که گذشت، نقش و جا     يانيبا ب      
ـ   اش آشـکار شـد و ضـرورت ت        يش از پ  يبه قرآن ب   ر دبمـل و ت

 يمند ن مقوله که شرط بهرهيت و ابعاد مختلف ا    ي در ماه  يجد
ـ ر اوصاف قرآن است، روشـن گرد ياز شفا و سا  ـ . دي ن، يهمچن
 ظلم در حق قرآن، معلوم شد که ظالمان تنها          ي  لهاراجع به مس  

 از مسلمانان اهل قرآن     ياريستند، بلکه بس  ين و مشرکان ن   کافرا
سته بـه قـرآن و      يـ سته و با  ي شا ييجو  عدم پناه  ي  ز، به واسطه  ين

  .رنديتوانند مصداق آن قرار گ ين و آن، ميک به اتمس
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Background and Objective: The verse of "shifaa" (and We send down, of the Quran, that which is a healing and a 

mercy to the believers; and the unbelievers it increases not, except in loss Al- Israa:82) is the leading document for 

Quranic  and medical interdisciplinary researches. Despite its popularity, it has not found its particular grounding 

amongst us. This research was an endeavor to enlighten the ways in order to improve the quantity and quality of 

medical references to this verse, to put forward the lexical relationship concerning the elements of the verse, and to 

bring about a novel  method of  documentation and referencing  as pertinent to this verse.  

Materials and Methods: This research yielding   a conceptual analysis of the words in Shifaa verse and their coherence 

and connection based on the morphology of words and implementation of contrastive analysis takes into account the 

register of the verse and reconsiders its very delicate and subtle aspects. Thereby, this research puts forward some of the 

infrastructure in the interdisciplinary approach to research in medicine and Quran. 

Results: In the verse of "Shifaa", the term “healing” is the opposite for the word loss and signifies richness, profit, and 

growth which eventually brings about calmness, evolvement, relief and safety. The foregoing results are achieved only 

by means of adherence to Quran and faithfulness which alternatively remedies all kind of diseases including loss, 

constraints, pressure, insecurity, restlessness and the like. Faith is the opposite of oppression and based on its lexical 

root means seeking refuge and safety under the shadow of Quran, and it is the only prerequisite for the Quranic therapy 

or healing. Oppression in Quranic concepts implies self-sufficiency and suffering, inattention to Quran, seeking help 

and security from else which consecutively is a path toward loss and damage. 

Conclusion: Reports of the research in Quran point out to the role and importance of the concept of faith in the Holy 

Quran and these reports provide reminders about the outcome of inattentiveness to the commands of the Holy Quran. 

To benefit from the Quranic therapy and Shiffa as mentioned in the Holy Quran, calls upon speculation and deep 

apprehension of the essence of the Quran along with its distinctive aspects.  
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