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همانا با ذكر خدا دلها “اال بذكرهللا تطمئن القلوب

  “ آرام مٌگٌرند

تعٌٌن اساسی ونقش  اندعا در بهبود بٌمار•
 .  کننده ای دارد 

بسٌاری از مردم اثرات دعا را در شفای •
   .قابل درمان تجربه کرده اند بٌماری های غٌر

می توان از دعا به عنوان عامل معنوی در کنار •
 .عوامل مادی ٌاد کرد

برای تسکٌن آالم خود  دعاهمواره  انسان ها از •
   .بهره می جستند



 تاثٌر دعا بر بٌماري ها

دعا تواناًٌ اقرار به اٌن مطلب است كه ما از همه چٌز آگاه •

نٌستٌم ٌا چٌزي ٌا كسً بزرگ تر و حكٌم تر از ما وجود 

دعا فرآٌند پاكٌزگً فكر، . دارد كه زندگً ما به دست اوست

احساس، انگٌزه ها و خواسته ها و به طور كلً خالص كردن 

ً گٌرد كسانً كه . تمام وجود است كه قلب را نٌز در بر م

اٌن موهبت را تجربه كرده اند از آرامش عمٌقً كه پس از 

ً دهد كامال آگاهند دعا انسان را از تمام . دعا به آنها دست م

ً هاي آن رها و  مسائل دنٌوي ومادي و مشكالت و وابستگ

ً كند  .به اٌن طرٌق مشكالت روحً فرد را درمان م



 بسٌـاری از تحقٌـقات عـلـمی صحــت تاثٌر دعـا را نشـان

 .مٌدهند 

 كارمند دولتی در 10،000برروی  1993تحقٌقی که در سال •
 سال انجام گرفت،نشان داد که افراد متدٌن بسٌار 26طول 

 عروقی جان-کـمتر از افـراد غٌرمتدٌن، بـه دلٌل مشکالت قلبی
 .  می سپارند

نفر بعد از  250در ٌك کالج بر روی  1995در تحقٌقی که در سال •
جراحی قلب باز انجام گرفت، اٌنطور نتٌجه گٌری شد که آندسته از 

مرتبه  12افراد که ارتباطات مذهبی و حماٌت اجتماعی داشته اند، 
 .کمتر از آنها که فاقد آن بوده اند، جان سپرده اند

 
 
 



درٌک مركزتحقٌقاتی هٌئتی برای تشخٌص مزاٌا و 

فواٌد ادغام داروهای متعارف؛ با درمان های رفتاری 

و تکنٌک های تمدد اعصاب برای درمان فشارخون، 

 .تشکٌل شده است

اٌن گروه درٌافتند که ترکٌب اٌن دو روش درمانی با 
ٌکدٌگر، که نماز و دعا ٌکی از اجزاء مهم آن 

بوده است، می تواند باعث پاٌٌن آوردن سرعت 
  .تنفس ، ضربان قلب، و فشارخون فرد شود

 
 



در مهمترٌن و گسترده ترٌن تحقٌقات مربوط به تاثٌر دعا، 

بٌمار بستری شده در  393،متخصص قلب،بر روی  راندولف بٌرد

واحد مراقبت های بٌماری کرونری قلب در بٌمارستان عمومی سان 

   .فرانسٌسکو، بررسی هاٌی را انجام داده است

 

برای برخی از اٌن بٌماران توسط گروه های مردمی، دعا و نٌاٌش •
  .هاٌی انجام شد، اما برای برخی اٌن دعا و نٌاٌش انجام نگرفت

کلٌه مردان و زنان بٌمار، مورد مراقبت های پزشکی ٌکسان قرار 
در اٌن تحقٌق ، نه پزشکان و پرستاران و نه خود بٌماران . گرفتند 

نمی دانستند که دعا و نٌاٌش برای کدامٌک از بٌماران انجام می 
نتاٌج اٌن تحقٌق بسٌار چشمگٌر بوده و موجب تعجب بسٌاری  .شود

 . متخصصٌن و دانشمندان قرار گرفت
 



نتاٌج تحقٌق نشان داد که آندسته از بٌمارانی که 

مراقبت های پزشکی آنان با دعا و نٌاٌش برای 

نٌاز به داروی  سالمت آنها ادغام شده بود،

کمتری داشته و تجهٌزات تهوٌه به مدت 

زمان کمتری برای آنها استفاده شده و 

وضعٌت سالمتی آنها نٌز نسبت به ساٌر 

 بٌماران بسٌار بهتر بوده است

•  . 



 :بٌمارانی که برای آنها دعا و نٌاٌش انجام گرفت

• 

بسٌار کمتر از بٌماران دٌگر به آنتی بٌوتٌک احتٌاج پٌدا  -1

  )بٌمار 16بٌمار درمقابل  3)کردند 

 6)بسٌار کمتر از بٌماران دٌگر به ادم رٌوی مبتال شدند  -2

  )بٌمار 18بٌمار درمقابل 

 بسٌار کمتر از بٌماران دٌگر نٌاز به اٌنتوباسٌون داشتند -3

 



آزماٌشات بسٌار دٌگری بر روی شرکت 

 .کننده های حٌوانات وگٌاهان انجام گرفت
آزماٌش کنترل شده بر روی  131در تحقٌقی که بر روی •

درمان های معنوی و مذهبی انجام گرفت، مشخص شد گندم 
هاٌی که برای رشد آنها دعا شده بود، بلندتر شدند، 

مخمرهاٌی که برای آنها دعا شده بود، با تاثٌرات سٌانٌد 
 .... مقابله کردند، و 

پرآوازه ترٌن متخصص دعا و درمان در  الری دوسی،•
زٌرا اٌن . من به اٌن آزماٌشات می بالم “ :جهان می گوٌد

آزماٌشات را می توانٌد صدها بار تکرار کنٌدو خود 
دعا می تواند دنٌا ” بهترٌن دلٌل و مدرک اٌن ادعاست که 

  ".را تغٌٌر دهد



محققان بنٌاد علم ذهن در سن آنتونٌو، 

 داوطلب نمونه خون گرفتند 32تگزاس، از 

گلبول های قرمز آنها را جدا کرده، نمونه ها را در اتاقی •
بعد محققان گلبول های . در آنطرف ساختمان قرار دادند

قرمز را در محلولی که باعث ادم آنها می شد قرار دادند؛ 
بعد محققان از . روندی که دقٌقاً قابل ارزٌابی است

داوطلبان خواستند تا برای حفظ برخی گلبول های قرمز 
برای کمک به تجسم سازی آنها، محققان . دعا کنند

تصاوٌری رنگی از اٌن گلبول های قرمزرا در اختٌار 
دعا و نٌاٌش به طرز شگفت انگٌزی . داوطلبان قرار دادند

  .روند ترکٌدن اٌن گلوبول ها را کند کرد
 
 



ٌک رفتار ساده دعا و نمازخوانی، حس نافذی از 

تقدس و ٌکدلی، و دلسوزی را برای موجود نٌازمند، 

 .درجهت شفا وبهبود وی فراهم مٌکند

بر  دعا و نٌاٌشآزماٌشات نشان داده است که •
  :موارد زٌر نٌز تاثٌرگذار بوده است

 
  فشارخون باال

  زخم و جراحت ها
  حمالت قلبی

  سردرد
  اضطراب

 
 



  :فراٌندهاٌی که تحت تاثٌر دعا و نٌاٌش بوده اند عبارتند از

 

  فعالٌت آنزٌم ها
  سرعت رشد گلوبول های سفٌد خون

  تغٌٌر و دگرگونی باکتری ها
  روٌش و جوانه زنی دانه ها و بذرهای مختلف

  سرعت سلول ها تنظٌم کننده ضربان قلب
  سرعت بهبود و التٌام زخم ها

  اندازه تومرها و تٌروئٌد
  زمان الزم برای بٌدار شدن از بٌهوشی

 
 



اٌنکه فردی که دعا می کند پٌش کسی 

باشد که برای او دعا خوانده می شود ٌا 

 .نه، تاثٌری در قدرت دعا ندارد

می توانٌد برای کسی که بسٌار دور از شماست 

هٌچ چٌزنمی تواند  .دعا کنٌد و نتٌجه بگٌرٌد

دعا ازاقسام نٌروهای . اثردعا را متوقف کند

  .الکترومگنتٌک عبور مٌکند

 



اٌده شفابخشی از دور اٌن روزها در 

 .حال بررسی است

دنٌای اٌنترنت مملو از افرادی است که تقاضاهای خود را برای 
آنها که به شفابخشی از . گروههای دعا و نٌاٌش ارسال می کنند

دور اعتقاد دارند، دقٌقاً نمی دانند که چطور عمل می کند، اما 
برخی مٌگوٌند ، .تئوری های بسٌار زٌادی در اٌن رابطه وجود دارد

اٌنکار از طرٌق ارسال ٌک انرژی نافذ اما نامشخص به فرد نٌازمند 
، می گوٌند علم فٌزٌک  دوِسیدٌگران، از جمله . صورت می گٌرد

در نبود اطالعات  .کوانتوم می تواند در اٌن زمٌنه نقش داشته باشد
  .موثق، اٌن مسئله همچنان به صورت ٌک راز باقی خواهد ماند

 
 



دعا و نٌاٌشی که در آن فرد بٌمار برای درمان و بهبودی 

 .خود دعا می کند، از نظر علمی ساده تر است

برای سالمتی ؛ کاهش فشارخون،  مدٌتٌشنباتوجه به فواٌد بارز •
 دعا و نٌاٌشکاهش مشکالت قلبی ؛ چندان دشوار نٌست که ببٌنٌم 

، می تواند همان (که کامالً شبٌه به مدٌتٌشن و تمدد اعصاب است)
  .تاثٌرات را داشته باشد

وقتی دعا و نٌاٌش باعث "، نظرکونٌگ از دانشگاه دوکطبق •
متعادل و آرام شدن فرد شود، تولٌد کورتٌزول، اپٌنفرٌن و 

نوراپٌنفرٌن ؛ هورمونهاٌی که درغده آدرنال درواکنش به استرس 
اٌن مواد، درطوالنی مدت مٌتواند . ساخته می شوند را بازمی دارد

باعث به خطرانداختن سٌستم اٌمنی بدن، و باال بردن احتمال ابتال به 
مشکالت و بٌماری های مختلف ازقبٌل بٌماری های قلبی، سکته، 

 . زخم های گوارشی، و التهاب روده شوند
 



متخصصٌن عقٌده دارند که احساس آرامش، 

می تواند از فردی به فرد دٌگر منتقل شده ٌا 

در خود فرد،باعث تقوٌت سٌستم دفاعی بدن 

 .فرد شود

البته داستانهای کهن از انجٌل و مذاهب شرقی، درمان واٌمان را •
منطقی است که فرض کنٌم دعا و نٌاٌش که حس . مرتبط می دانند

آرامش و راحتی را اٌجاد می کند می تواند در بهبودی بٌماری نقش 
  .داشته باشد

 



تحقٌقات جدٌد علمی نشان می دهد که می توان از دعا 

بعنوان درمان جاٌگزٌن به جای مدٌتٌشن، ورزش، ٌا گٌاهان 

 .طبی استفاده کرد

نفر در مرٌلند انجام گرفت، نشان  91،000در تحقٌقی که روی 

داده شد که افرادی که به طور منظم به کلٌسا می روند ، تا 

کمتر از آنها که به کلٌسا نمی روند به خاطر بٌماری  %50

کمتر اقدام به خودکشی  53%های قلبی جان می سپارند و تا 

  .اٌن افراد همچنٌن فشارخون پاٌٌن تری دارند. می کنند

 

 



پزشکان عقٌده دارند که اگر قبل و بعد از 

جراحی ٌا قبل از شروع دارو برای بٌمار، همراه 

با بٌمارخود دعا کنند، می تواند در بهبود بٌمار 

 .تاثٌرگذار باشد

 درسی تاثٌر اٌمان در پزشکی واحدسی مدرسه پزشکی در امرٌکا، •
  .را ارائه می دهند

دکتر متٌو، پروفسور پزشکی دردانشگاه جورج تاون درواشنگتن 
دکتر متٌو تحقٌقاتی را ارائه "دعا بسٌار مؤثر است "عقٌده دارد، 

می دهد که در آن مشخص شده افرادٌکه دعا و نماز می خوانند، 
کمتر بٌمار می شوند و سرٌعتر از جراحی و ساٌر بٌماری ها بهبود 

 .می ٌابند و بهتر با مشکالت و بٌماری خود کنار می آٌند



بر تو باد به دعا : "می فرماٌند( ع)امام صادق 

 "کردن که داروی هر دردی است

دعا ٌک نوع تلقٌن است و تلقٌن خود ٌک روش درمانی اثبات شده •
 .است

   :بر ٌك امر واحد اشاره دارد و تحقٌقات ها  نتاٌج بررسى•

ابتالء به بٌمارٌها و مرگ در افراد با اٌمان   مٌزان»
 .  «كمتر از ساٌرٌن است

 



ً گوٌد  :دٌـل كـارنگً م

ً كند•  :  دعا كردن سه احتٌاج اساسی انسان را برآورده م

در مـوقع دعا كردن چٌزهاًٌ را كه باعث ناراحتً  (الـف•

 .مـا شده است بر زبان مٌآورٌم

هـنـگام دعا كردن گوٌا كه ٌك شرٌك غم پـٌدا كرده اٌم  (ب•

 .  و تنها نٌستٌم

ً كند (ج•   .دعا كردن انسان را وادار به كار م



من , اگر دعا و نماز نبود»: گاندي چنٌن بٌان نموده 

   .«مدت ها قبل دٌوانه و مجنون شده بودم

  :دكتر توماس هاٌسلوپ می گوٌد 

مهمترٌن وسٌله اٌجاد آرامش در روان و اعصاب انسان كه »

 «.نماز است من تاكنون شناخته ام،

نتاٌج ٌک مطالعه نشان داد که همبستگى مثبتى بٌن خواندن  

افزاٌش اعتماد به  ؛ اضطراب ؛ بهبود افسردگىنماز و 

 .وجود دارد نفس

 



 در اٌن باره (پزشک فرانسوی)الكسٌس كارل

ً گوٌد  :م

ً توانند  » دعا و نماز قوي ترٌن نٌروًٌ است كه انسان ها م

دعا همچون قوة  جاذبة  زمٌن،  وجود حقٌقً  اٌجادکنند ،

از راه دعا، بشر نٌروي محدود خود را با متوّسل . دارد

هنگام . افزاٌش مٌدهد خدا شدن به منبع نامحدودي چون

ً کند و  دعا ،  خود را به قّوة محركة پاٌان ناپذٌري متصل م

آثار دعا و نٌاٌش در فعالٌت هاي . از او قدرت مٌگٌرد

 .مغزي انسان ٌك نوع انبساط باطنً اٌجاد مٌکند



 :الکسٌس کارل ثابت کرده است که

گردد، و از  نماز سبب اٌجاد نشاط معنوی در انسان می

کند ، باعث  احتمال استفاده از مواد مخدر کم می

کاهش بزهکاری در نوجوانان شده و از بروز طالق 

 .کاهد می ها در خانواده

  موجب تجدٌد امٌد ، تقوٌت اراده و آزاد شدن تواناٌی

 .های عظٌم وی می شود 



 پٌشگٌرى از افسردگى با نماز صبح

 

احساسى ،  اش اندوه، بى افسردگى حالتى احساسى است كه مشخصه•

 .بدبٌنى ،احساس تنهاٌى است

   .شود عالٌم اٌن بٌماران درهنگام صبح تشدٌد مى •

  درصد ازبٌماران افسرده درخواب مشكل 75دهد  تحقٌقات نشان مى•

به  REMافراد افسرده زمان بٌشترى را درمرحله خواب . دارند 

، ٌك  دبٌنن به ساٌرٌن خواب مى به مٌزان بٌشترى نسبت . برند سرمى

ها  ، بٌدارنگه داشتن آن روش درمانى جدٌد براى بٌماران افسرده

بهترٌن شكل آن  خواب است و REMبراى كاهش مٌزان مرحله 

 .برخواستن برای نماز، قبل ازاذان صبح است 



 نماز صبح مورد تاكٌد قرآن و بسٌارى از رواٌات است

شادابی و افسردگی انسان پٌش از آنكه تحت كنترل و اراده •
او باشد، زٌر فرمان تغٌٌرات مواد شٌمٌاٌی در سلسله 

مثال، عصبانٌت و ناراحتی . اعصاب مركزی انسان است
غٌر ارادی و بدون علت صبحگاهی، كه حالت شدٌد آن به 

شناخته می شود،  «درون زاد صبحگاهی افسردگی»عنوان 
است كه مٌزان آن درداخل " كورتٌزول “ در اثر تغٌٌرات 

بدن انسان درساعات سحرگاهی افزاٌش می ٌابد و در 
صورت بٌدار بودن انسان دراٌن ساعات، لذت و شعف به 

او دست می دهد كه بی شك بر زندگی او در تمام طول 
  .روز تأثٌر گذار است



 تأثٌر نماز بر بٌماری فشار خون

 :فشارخون شاملدرمان اولٌه •

 كاهش استرس. 1•

 كاهش ٌا عدم مصرف الكل. 2•

 كم كردن وزن. 3•

 انجام ورزش منظم در شبانه روز. 4•

با توجه به نقش نمازهای واجب در اٌمن كردن انسان در   •
در  مشروبات الكلیو نٌز عدم مصرف  استرس هامقابل 

،می توان اٌن امررا قدم مؤثری در پٌشگٌری و متدٌّنٌن
 .  كنترل فشار خون تلقی كرد

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=205
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=205
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/heart/2007/1/27/32039.html


 قلبی تاثٌر نماز در جلوگٌری از سکته

http://mehrabooni68.blogfa.com/post-45.aspx
http://mehrabooni68.blogfa.com/post-45.aspx
http://mehrabooni68.blogfa.com/post-45.aspx


نتاٌج ٌک تحقٌق جدٌد علمی نشان می دهد ادای 

بوقت نماز صبح ، بهترٌن راه برای پٌشگٌری و 

 .درمان بٌمارٌهای قلبی و تصلب شرائٌن است

ٌه، ته گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه اردنی الحقٌقه الدولب
تاٌج اٌن تحقٌق علمی تائٌد کننده نتاٌج تحقٌق علمی دٌگری است که ن

متخصصان انجمن پزشکان قلب اردن با اعالم  .سال گذشته منتشرشد
ادای بوقت نماز صبح به درمان بٌماری ” : نتاٌج اٌن تحقٌق افزودند

گرفتگی عضله قلب باعث . های قلبی و تصلب شرائٌن کمک می کند
 “.سکته قلبی و تصلب شرائٌن نٌز عامل سکته مغزی است

 
 
 



ً شود  خواندن نماز صبح مانع از ابتال به سرطان م

براساس تعدادي از پژوهش هاي علمً انجام شده در مركز پژوهش هاي ملً •
قاهره ، خواندن نماز صبح در زمان مقرر خود، موجب فعال شدن كار سلول هاي 

ً شود  .بدن و جلوگٌري از ابتال به سرطان م

پژوهش ها ” : از اساتٌد اٌن مركز گفت سعٌد شلبًبه گزارش اٌسنا ، دكتر 
موٌد اٌن مطلب است كه خواندن نمازصبح درزمان خود، به جلوگٌري از ابتال به 

ً كند  .بٌماري هاي قلبً و تنظٌم كار هورمون هاي بدن و گردش خون كمك م
بر اساس اٌن پژوهش در زمان اداي نماز صبح ، تمامً اعضاي بدن در اوج 

به گونه اي كه ترشح هورمون ها به وٌژه آدرنالٌن كه . فعالٌت هاٌشان قرار دارند
ً ٌابد و به فعال شدن  5ترشح آن در ساعت  ً شود ، افزاٌش م صبح شروع م

ً كند همچنٌن هواي پاك .تمامً اعضاي بدن و جلوگٌري از سرطان كمك م
صبحگاهً داراي مقادٌر زٌادي اكسٌژن است كه موجب فعالٌت قلب، كاهش 

ً شود   “ .انقباضات رگ هاي خونً، تنظٌم كارهورمون ها و بهبود فعالٌت حافظه م



مان منتشر شد نشان عّ نتاٌج اٌن تحقٌق که در

می دهد انسانی زمانی که مدت زمان طوالنی 

 می خوابد

 
 .تپش قلبش به مٌزان زٌادی کاهش می ٌابد و به پنجاه تپش در دقٌقه می رسد

زمانی که تپش قلب کاهش می ٌابد گردش خون نٌز در عروق و رگها به شدت 
کند می شود و همٌن موضوع به رسوب امالح و چربٌها در دٌواره های عروق 

 .و رگها به خصوص در عروق قلب منجر می شود و به انسداد آن می انجامد
تحقٌقات علمی و پزشکی نشان می دهد عامل اصلی بٌماری تصلب شرائٌن و 

 .نٌز خواب طوالنی مدت در طول شبانه روز است عروق کرونرانسداد 
 
 



تحقٌقات علمی مرکز ملی مطالعات مصر نٌز 

نشان داده است نماز صبح در اول وقت به 

فعالسازی سلولهای بدن انسان منجر می شود 

 سلولی به وجود اٌد تقسٌمو نمی گذارد 

 .سلولی به بٌمارٌهای سرطانی منجر می شود تقسٌم 
 

نماز بموقع صبح همچنٌن به جلوگٌری از سکته های قلبی کمک می 

  .رمونهای بدن و گردش خون را تنظٌم می کند وکند و فعالٌت ه



ً كاهد  اٌمان به خدا از اضطراب و استرس انسان م

اٌمان به خدا باعث كاهش اضطراب : پژوهشگران تاكٌد كردند
ً شود در ٌك تحقٌق كاناداًٌ معلوم شد . و نگرانً انسان م

ً د هد و مٌزان  اٌمان به خداوند اضطراب را كاهش م
استرس و تنش را كه جزو الٌنفك زندگً امروزي است، به 

ً رساند محققان دانشگاه تورنتو در مطالعات  .حداقل م
جدٌدي درٌافته اند تحت شراٌط استرس زا ؛ مغز افراد با 
ً كند ً اٌمان به طور متفاوت از همدٌگر عمل م   .اٌمان و ب

ً گوٌند اٌمان و اعتقاد به خداوند تاثٌر : محققان م
اٌن تاثٌر به راحتً اضطراب . آرامش بخش روي مغز دارد

ً دهد  .  را متوقف كرده و استرس را كاهش م
 



بررسی مٌزان تأثٌر آوای قرآن بر اضطراب 

 بٌماران پٌش از آنژٌوگرافی عروق کرونر

امروزه شٌوع بٌماری های قلبی و از جمله بٌماری عروق •

کرونر به مٌزان قابل توجه ای افزاٌش پٌدا کرده است و به 

دنبال آن، روش های تشخٌصی پٌشرفته و جدٌدتری برای 

از . تشخٌص اٌن بٌماری ها مورد استفاده قرار می گٌرد

جمله اٌن روش ها، آنژٌوگرافی است که به عنوان ٌک 

روش استاندارد قطعی و مطمئن برای تشخٌص بٌماری 

  .های عروق کرونر مورد استفاده قرار می گٌرد



با توجه به اٌن که هر روش تشخٌصی می تواند 

 دارای عوارضی باشد

به دنبال استفاده از تست های تشخٌصی قلب و از جمله  

آنژٌوگرافی، شاهد عوارض متعددی از قبٌل آرٌتمی های 

قلبی، پارگی عضله قلب، ترومبوز و آمبولی شرٌانی در 

 .بٌماران خواهٌم بود

ٌکی از مهم ترٌن اٌن عوارض، که در بٌماران تحت  

آنژٌوگرافی دٌده می شود، اضطراب است که نتاٌج حاصل 

از اٌن تست تشخٌصی را به مٌزان قابل مالحظه ای تحت 

 . تأثٌر خود قرار می دهد



تحقٌقات انجام شده بر روی اضطراب پٌش از 

 آنژٌوگرافی نشان می دهد

بٌمارانی که تحت عمل آنژٌوگرافی عروق کرونر قرار می گٌرند، •
دچار ترس و اضطراب ناشی از اٌن عمل و تشخٌص بٌماری خود 

 .می شوند 

درصد  82پٌش از انجام آنژٌوگرافی عروق کرونر، بٌش از  •
 . بٌماران دچار اضطراب می شوند

اضطراب پٌش از آنژٌوگرافی ٌک پدٌده اجتناب ناپذٌر و تا حدی  •
ضروری است و اگر مٌزان آن از حد معمول بٌش تر شود، تنش 
های جسمی و روانی بسٌار زٌادی برای فرد به وجود می آورد و 
می تواند اثرات سوء قابل مالحظه ای بر قسمت های مختلف بدن، 

  .به وٌژه قلب، بر جای بگذارد



الزم به ذکر است که اضطراب احساسی درونی 

و آزاردهنده و تا حدی ضروری است که در 

بٌماران قلبی موجب سرعت بخشٌدن به روند 

 بٌماری و تشدٌد عالٌم بٌماری می گردد 

وجود اضطراب پٌش از آنژٌوگرافی، ٌک پدٌده اجتناب  •

ناپذٌر در بٌماران تحت آنژٌوگرافی می باشد که باٌد با 

استفاده از ٌک روش مناسب اٌن اضطراب را برطرف و 

 . از عوارض ناشی از آن جلوگٌری نمود



روش هاٌی که برای کاهش اضطراب در بٌماران مورد 

استفاده قرار می گٌرند، به دو دسته داروٌی و غٌرداروٌی 

 تقسٌم می شوند

در روش غٌرداروٌی عالوه بر تن آرامی، تخٌل درمانی، •

لمس درمانی و خنده درمانی می توان از موسٌقی درمانی 

به عنوان ٌک روش بسٌار مؤثر و مفٌد برای کاهش 

  اضطراب در بٌماران استفاده نمود



موسٌقی دارای اثرات مختلفی است که ٌکی از آن ها، کاهش دادن 

اضطراب در بٌمارانی است که تحت عمل جراحی سرپاٌی قرار می 

 گٌرند

از موسٌقی درمانی می توان هم پٌش از عمل و هم پس از عمل و •

نٌز برای کاستن اضطراب بٌماران پٌش از آنژٌوگرافی استفاده 

 موسٌقی ناشی از تالوت قرآن کرٌمٌکی از انواع موسٌقی،  .نمود

است، که به عنوان ٌک موسٌقی عرفانی دلپذٌر با خواص وٌژه و 

ملودی و رٌتم مخصوص به خود، به عنوان ٌکی از باشکوه ترٌن 

ٌکی از جذاب ترٌن و . ابعاد اعجاز بٌان قرآن کرٌم مطرح می باشد

طبٌعی ترٌن موسٌقی ها، موسٌقی روح بخش ناشی از تالوت قرآن 

کرٌم است که از آن می توان به عنوان ٌک روش غٌرداروٌی و 

   .مؤثر برای کاهش اضطراب بٌماران استفاده نمود



در بٌش تر موارد شاهد وجود اٌنکه   با توجه به

اضطراب بٌماران در قبل از انجام آنژٌوگرافی عروق 

است هٌچ اقدام ممکن که حتی  مٌباشٌمکرونر 

صورت هم غٌرداروٌی برای کاهش اضطراب آن ها 

 .نگٌرد

 مبنی بر دٌگر کشورهاعناٌت به تحقٌقات از اٌن رو، با •
تأثٌر موسٌقی در کاهش اضطراب، به نظرمی رسد مٌتوان 

، که ٌکی ازموسٌقی های آٌٌنی متناسب با  ازآوای قرآن
 ، به عنوان ٌک روش غٌر ساختارجامعه ما می باشد

داروٌی برای کاهش اضطراب بٌماران تحت آنژٌوگرافی 
 .عروق کرونراستفاده نمود



 :می فرماٌد ( ص)در حدٌثی رسول خدا 

 

هر بنده ای که در حال نماز به غٌر خدا التفات کند ، خدا به او می " 
چه کسی را قصد کرده ای؟ و او را طلب می ! بنده من» : گوٌد

کنی؟آٌا جز من پروردگــــار و نگهبانی را می جوٌی؟ آٌا غٌر از من 
بخشنده ی دٌگری را طلب می کنی؟در صورتی که من کرٌم ترٌن 
 کرٌمان و بخشنده ترٌن بخشندگان و بهترٌن عطا کنندگان هستم، 

ثوابی را به تو عطا می کنم که به شمارش نمی آٌد ، به من توجه 
 «. داشته باش ؛ زٌرا من و فرشتگانم به تو توجه دارٌم
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