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چکیده

احادیث بیشماری در جوامع روایی و تفسیری وجود دارد که با صـراح ،،سسـ ه درمـان بریـی یـا
تمام بیماریها را قرائ ،سوره یا آیه قرآن میداسند .مسلماسان از دیرباز با توجه بـه اتتاادشـان بـه قـرآن ،بـه
قرائ ،بریی سورهها و آیات برای درمان بیماریها مبادرت میکردسد .شکی سیس ،که قرآن معجزه ابـدی
و شفاب ش بیماریهای روحی و رواسی و جهل و ساداسی اس،؛ اما آیا با تـووت سـورههـای آن مـیتـوان
امراض جسمی را درمان کرد؟ ازاینرو ،ماالـه یـیش رو در یـی بررسـی احادیـث تـُویر سـور در درمـان
بیماریهای جسمی اس .،یژوهش حاضر ،با روش تحلیلی -توصیفی و بـا بررسـی سـندی و دیلتـی و
همچنین با استفاده از فاهالحدیث و تلم رجال و ساد آنها سامان یافته و گردآوری مطالـ از رریـن سـرم
افزارها و روش کتاب اسهای اس .،با بررسی احادیث یواص سور در درمان بیماریها کـه دامنـه آنهـا در
منابع شیعی و سنی اس ،،روشن شد که این احادیث در بریی موارد از سـند متانـی بریـوردار سبودسـد و
راویان آنها مورد رعن اصحاب رجال قرار گرفتهاسد؛ بریی از آنها که غالبا اهل تسـنن هسـتند ،اتتـرا
به جعل حدیث بهیارر ترغی مردم به قرائ ،قرآن سمودسد .از مجموع این یافتهها میتوان ستیجـه گرفـ،
که با توجه به احادیث دیگر و ادله قرآسی ،یواسدن سورههای قرآن همراه با ایـوص و ایمـان مـیتواسـد در
درمان بیماریها ،مؤور باشد .تلوم تجربی سیز تُویر قرائ ،قرآن را در درمان بریی از بیماریها مییـییرد.
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تووه بر آن ،یداوسد امور یود را بر اساس اسباب وضـع کـرده اسـ،؛ امـا ایـن مطلـ از بـاب وجـود
ماتضی و زمینه اس ،،سه تل ،تامه؛ تُویر آنها مشروط به ماتضیاتی ماسند تمل بر ربن محتوای سورههـا
و اتتااد ش ص به تُویرگیاری و ...بوده ،همچنان که مستلزم تدم مواسعی از جمله :تدم اتتاـاد بیمـار بـه
تُویر و کفر و ...اس.،
واژگان کلیدی :قرآن ،حدیث ،قرآن درماسی ،احادیث یواص سور ،درمان ،ساد حدیث.
پژوهشنامهعلومحدیثتطبیقی» ،سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 9911ش

«

مقدمه

حدیث در اسوم از جایگاه یاصی بریوردار اس ،و یداوسد حکیمّ ،
حجی ،و اتتبـار آن را در
ن
ن
تلبّی للناس ما ننزل ایلهم( سحل)44 :؛ و ذکر (قرآن)
تفسیر امضاء کرده اس ،و أنزنلا إیلک اذلکر
را بر تو فرو فرستادیم تا برای مردم ،آسچه را که به سویشان فرود آمده اس ،،تبیین کنـی .یداوسـد بـه
مسلماسان امر سموده اس ،که تابع کوم رسول یدا باشند و ما آتاکم الرسول فخذوه و ماا نهااکم
ّ
عنه فانتهوا( حشر .)7 :برای حجی ،س نان اهلبی ،در تفسیر قرآن ،میتوان از جمله بـه آیـه
تطهیر (احـزاب )99 :و آیـات اطیعاوا اهلل و اطیعاوا الرساول و اویل األمار مان م( سسـاء)91 :؛
فاسئلوا أهل اذلکر إن کنتم ال تعلمون( سحل49 :؛ اسبیاء )7 :و همچنین به حدیث متواتر والین و
احادیث قطعی دیگر اشاره کرد .باید اذتان داش ،که این احادیث از گزسد جاتوسی کـه بـا یوشـش
میه سنی و شیعه ظاهر شدسد ،در امان سماسده و احادیث جعلی را در یبـوی احادیـث صـحی
درج سمودسد تا حن از بارل شنایته سشود .در این میان ،احادیثی اشاره بـه یـواص سـور در درمـان
بیماریها وجود دارد که بریی از آنها در جوامع روایی شیعه و اهل ّ
سن ،بدون سند ،یا مرسل و یـا
مرفوع سال شده و بریی دیگر سیز با یبر واحد و با قرائنی ماسند شهرت تملی و بریـی سیـز بـا سـند
مطرح شده اس .،ازاینرو در این سوشتار ،ضرورت دارد به واکاوی ایـن احادیـث از حیـث بررسـی
تلل صدور آنها ،راویان آنها و توجیهات وارده ،یردایته شود تا قداس ،و منزل ،قرآن و احادیـث
صحی حفظ شود.
ییشینۀ تُویر قرائ ،و تووت قرآن در درمان بیماریها را میتوان به تصر سزول وحی ییوسد زد .از
اسباب و شُن سزول و روایات ،میتوان استفاده کرد که درمان با قرآن جایگاه ویژهای در تصر رسول
 071الله داشته اس .،ییامبر اسوم تووه بر درمان روحی و رواسی ،امراض جسمی را سیز با قـرآن
مداوا میکردسد .تُویر بریی آیات و سورهها در منابع حدیثی ماسند :بحـارایسوار ،جلـد 12؛ اصـول
کافی ،جلد 2؛ من ی یحضر الفایه ،جلد 1؛ معـاسی اییبـار؛ تهـیی األحکـام ،جلـد 2؛ مکـارم
اییوق ،جلد 2؛ جامع اییبار و وواب ایتمال (در این کتاب بیش از  122حـدیث دربـارۀ تـُویر

الف) مفهومشناسی

برای فهم بهتر موضوع سیازمند به بررسی لغوی و اصـطوحی واهههـایی ماسنـد :قرائـ ،،سـوره،
درمان ،شفاء ،بیماری و سایم هستیم.
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سوره ها آمده اس )،و ...و همچنین در تفاسیری ماسند :البرهان ،مجمع البیـان ،سـور الثالـین ،الـدر
المنثور ،تفسیر قمی ،کنز الدقائن و ...مطرح شده اس .،کتابهای زیادی دربـارۀ تـُویر سـور قـرآن
(سیوری ،ایتاان ،198/4 :1969 ،باب  )79و همچنین فضائل سـور (زرکشـی ،البرهـان:1412 ،
 92/1بــاب  26و  )27سوشــته شــده اســ .،اش اصــی همچــون ،کعـ اسصــاری (92ق) ،یالــد
برقی(274ق) ،محمد بن یسار (968ق) و محمدتلی حزین (1181ق) دربارۀ فضـایل قـرآن قلـم
زدهاســد و بریــی دیگــر ماسنــد بیرجنــدی (126ق) ،بهــاء الــدین (162ق) ،محمــدباقر مجلســی
(1111ق) ،احمد تمیمی(972ق) و ابنسعیم (1199ق) مکتوباتی بـا سـام «منـافع الاـرآن» تـدوین
سمودســـد و شوشـــتری (1221ق) ،محمـــد شـــفیع (1222ق) ،آقـــاسجفی اصـــفهاسی ( )1292و
محمدحسن ازغندی کتابهایی با سام یواص الارآن دارسد که در آنها هم اشاره به فضـایل و وـواب
قرائ ،قرآن و هم اشاره به یواصدرماسی آن شده اس .،سویسندگان معاصر ،به ماولۀ قـرآندرمـاسی
روحی و جسمی اهتمام داشتهاسد و مهمترین آنها «قـرآندرمـاسی» اوـر تبدالحسـین« ،ایستشـفاء
بالارآن» اور حسینی و اتلمی« ،شفا و درمان در قرآن» اوـر میراشـرفی« ،اسـرار التـداوی و العـوج
بالارآن» اور باقر الموسوی« ،سورهدرماسی» اور درجزی« ،یواص سـورههای قـرآن» اوـر حکیمـی،
«قرآندرماسی» اور تبدالحسین صالحی« ،شفاء و درمان در قرآن» اور مجتبی رضایی و ...میباشد.
آسچه این سوشتار را با مطال دیگران متمایز میکند ،بررسی سندی و دیلتی و تحلیل احادیث تُویر
سور در بیماری اس.،

 .1شفاء

لغ،شناسان برای لفظ «شفاء» از ریشه «شفی» ،معاسی سزدیک بههم را ذکر سمـودهاسـد .بریـی
واهه «شفاء» بکسر (ش) را بهمعنی ّ
صـح ،و سـوم ،معنـا سمودسـد (ابنمنظـور ،لسـان العـرب،
 .)496/14 :1112در مفردات سیز «الشفاء من المرض» آمده اس( ،راغـ اصـفهاسی ،مفـردات،
 .)491 :1962قرشی« ،شفاء» را رسیدن به کنار سومتی میداسد (قرشـی ،قـاموس قـرآن:1979 ،
 .)98/4ما حصل دیدگاۀ لغ،شناسان را میتوان در سه سکته بیان کرد:
 .1مشر شدن بر چیزی (مثل غلبه و احاره بر مریضـی) (ابـنفـارس ،معجـم ماـایا اللغـه،
 :1424ذیل واهه شفی).
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 .2آیرین ساطه مشر بر چیزی (مثل آیرین ساطه مشر بر چاه قبل از ساوط ،مـابین سـاوط
و افتادن در چاه و سیفتادن اما رو به افتادن) (مصطفوی ،التحاین.)12/6 :1971 ،
 .9اولین ساطه یوصشدن از چیزی (مثل اولین ساطه یوصشدن از مریضی ،مابین مریضـی
و سوم،؛ اما رو به سوم( )،ابنمنظور ،لسان العرب.)47/12 :1112،
هر چند راغ اصفهاسی (راغ اصفهاسی ،مفردات« )491 :1962 ،شفا» بـدون همـزه و فـت
(ش) را اشاره به کنار چاه و با همزه و کسر (ش) را اشاره به سومتی معنا کرده اس،؛ اما باید گفـ،
دیدگاۀ صاح التحاین (مصطفوی ،التحاین )12/6 :1971 ،به مطلوب سزدیکتر اس .،بنـابراین،
«شفا» به معنی چیزی اس ،که مشر به سجات ماسند سومتی و سابودی ماسند ل یرتگاه میباشـد.
«شفا» بهمعنی ساطه آیر چیزی اس.،
در اصطوح ،حصول سومتی یا از بیماری را میتـوان «شـفا» سامیـد (ده ـدا ،لغـ ،سامـه،
 :1977ذیل واهه «شفا»).
 .2بیماری(داء)

واهه «بیماری» به معنای یراکندگی مزاج بعد از صح ،و درسـتی اسـ( ،ده ـدا ،لغـ ،سامـه،
 :1977ذیل واهه مرض) .بهتبارت دیگر ،آسچه بر بدن تارض میگردد و آن را از اتتدال یاص یود
یــارج میســازد «بیمــاری» میگوینــد (صــفییوری شــیرازی/1 :1988 ،ذیــل واهه «بیمــاری»).
«بیماری» ایتصاص به بدن سدارد؛ بلکه به قل و دل و در مـورد شـک ،سفـاق ،سسـتی ،ظلمـ ،و
ساصان بهکار می رود .و اصطوحاتی ماسند :داء ،درد ،سایوشی ،سایسی ،ساچاقی ،ساتندرسـتی ،تغییـر
صح ،،اضطراب مزاج ،ساسازی ،سام ،یستگی ،سام ،آزار ،رسجـوری ،رسـ  ،ماابـل صـح ،و...
بهکار رفته اس .،استعمال دیگر این کلمه در بیماریهایی ماسند :رذیل ،و هرزگـی ،سـاداسی ،تـرس،
ُُ
ب ل و حسد ،سفاق و دورویی و ...بوده که از صفات ایوقـی مـیموم هسـتند؛ ماسنـد  :یِف قلاوِ ی یهم
َ
َ ُُ
ََ ٌ َ َ
زاد ُه ُم ُ
اهلل َم َرضا( باره)12 :؛ أ یِف قلوِ ی یهم َم َر ٌض أ یم ارتابُوا( سور 92:و توبه.)129 :
مرض ف
ُ
َ َ
ََ َ
ض»  ۱۱بار و بـا واهۀ «سقَی » دو بـار و تبـارت «اولقَِ
مفهوم «بیماری» در قرآن ،از ریشۀ «مر َ
َّ
َالض َرر» یک بار آمده اس.،
 .3سقیم

راغ در مفردات« ،سایم» را بیماری بدن و سفا معنا سموده اس( ،راغـ  ،مفـردات:1962 ،
071
 )419و التحاین ،بیماری که در بدن مستار شـده باشـد و اسـتعمال آن را در بیماریهـای ظـاهری
برشمرده اس( ،مصطفوی ،التحاین .)9:194 :1971 ،اکثر اهل لغ« ،،سایم» را دربـارۀ بیمـاری
َ َ ی َ ٌ
جسمی و حاد بهکـار میبرسـد .ایـن واهه در قـرآن ،دو مرتبـه ذکـر شـده اسـ :،فقاال إیِّن ساقیم
(صافات)81 :؛ َ ف َن َبذناهُ بال َعراءی َو ُه َو َس ٌ
قیم( صافات.)149 :
ی

 .4درمان

اهل لغ« ،درمان» را بهمعنای توج و دارو معنی سمودسد و برای بررر شدن حالـ ،بیمـاری
روحی و جسمی بهکار گرفته میشود (ده دا ،لغ ،سامه :1971،ذیل واهه «درمان»)« .درمـان» بـه
دو دسته قابل تاسیم اس :،یکی درمان امراض و بیماری و دیگری درمان ییشگیراسه که در اصطوح
یزشکی ،بهداش )hygiene( ،سامیده میشود (صاسعی ،یاکیزگی و بهداش ،در اسوم.)1 :1989 ،
ب) تأثیر سورهها در درمان بیماریهای روحی و روانی
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از احادیث و دیدگاۀ داسشمندان استفاده میشود که قرائ ،سورهها و تمل به محتوای آنها تـُویر
شگرفی در درمان بیماریهای رواسی و روحی دارد؛ زیرا مشکل بزرگ اسسانها در دو بعـد حکمـ،
تملی (ایوق ،احکام و )...و حکم ،سظری (اتتاادی ،فکری و )..اس( ،بیضاوی ،اسـوار التنزیـل
و اسرار التاویل .) 296/2 :1418 ،استاد جوادی آملی معتاد اسـ ،کـه قـرآن ،بیمـاری مربـوط بـه
حکم ،سظری را با برهان تالی؛ و امراض مربوط به حکم ،تملی را با تهیی و تصفیه دل بهبـود
میب شد .جهل را با تلم ،شک را با یاین ،غم واسدوه را با آرامش ،ترس را با امید ،سگراسی از آینده را
با تزم و وبات بر رر میسازد( .جـوادی آملـی ،تفسـیر موضـوتی قـرآن کـریم296/1 :1978 ،؛
ابنکثیر دمشای ،تفسیر ابنکثیر .)496/2 :1411 ،ازاینرو در قرآن واهه «شفاء» برای قـرآن بـهکـار
رفته اس ،سه دارو( .همان.)294/1 :
مفسران در ذیل آیات «شفاء» مطرح سمودسد که «شفاء» و «درمان» با قـرآن ،مربـوط بـه روح و
روان اسسان اس( ،روسی ،التبیان ،بیتا .)189/9 :بعووه ،با ادلـه سالـی و تالـی اوبـات شـده کـه
بیماریهای شك و جهل و سفاق (قرربی ،الجامع لوحکام الاران )487/4 :1417 ،و ...مضـرتر از
امراض جسم اس.،
َْ َ َ َ ُ َْ ْ
ََ
َوَأش ُّدَم ْن ََم َرضَالبدنَمرضَالَلبَ؛ و س ،تر از بیماری تن ،بیمـاری قلـ اسـ( ،حکمـ:،
.)988
حضرت تلی بیماران فکری و تملی را به قرآن ارجاع میدهد:

ََ َْ
ْ ُْ
قن ََأ ْب َبقر َّ
وهَم ْن ََأ ْد َوائ ُك ْ ََو ْ
ََِل َوائ ُك ْ ََفإ َّنَفیهَش َقفاًَم ْ
َف ْاس َت ْش ُف ُ
َالقداً ََوَ ُ ق َوَالكف ُقر ََوَ
َاس َتع ُینواَبهَعل
َ ُ َ ْ َ َ َّ َ
النَفاقَوَالغَِوَالضَلل؛ یا درمان یود را از قرآن ب واهید ،و در س تیها از قرآن یـاری بطلبیـد071 ،

که در قرآن درمان بزرگترین بیماریها یعنی کفر و سفاق و سرکشی و گمراهی اس( ،یطبه.)176 :
َاس َت ْش ُفواَب ُنوره ََفإ َّن ُهَش َف ُاً ُّ
َو ْ
َالص ُدور؛ از سور (قرآن) شفاء و بهبودی یواهید که شـفای سـینههای
بیمار اس( ،یطبههای.)179 ،181 ،179 ،121 ،112 :

پژوهشنامهعلومحدیثتطبیقی» ،سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 9911ش

«

سویسنده تفسیر المیزان از صفات (موتظه ،شفاء ،هدای ،،رحم )،استفاده میکند کـه آیـۀ 97
سورۀ یوسا اشاره به شفا و درمان دروسی و روحی دارد (رباربایی ،تفسیر المیـزان118/12 :196 ،؛
929/19؛ مکارم شیرازی ،تفسیر سموسه .)918/8 :1968 ،در قرآن بریـی از بیمـاریهـا ،بـه قلـ
سسب ،داده شده اسِ :،ف قلوِهم مرض( باره)12 :؛ منظور قرآن از اشـاره بـه قلـ  ،روح و روان
اسسان اس،؛ سه قل صنوبری یزشکی (ابنمنظور ،لسان العرب :1112 ،ذیل واهه قلـ ؛ مطهـری،
اسسان کامل .)121 :1972 ،بهترین دلیل برای شنای ،درمان بیماریهای ایوقی با قرآن ،ماایسـه
ترب قبل از اسوم و یرورش یافتگان بعد از اسوم اس .،ترب جاهلی با اسواع بیماریهای ایوقی
و اجتماتی و یاسوادگی ،با استفاده از سس ه شفاب شی قرآن درمان یافتند و چنان به قدرت معنـوی
و مادی رسیدسد که هیچ قدرتی قادر به ایستادگی در برابر آنهـا سبـود (رباربـایی ،المیـزان:1966 ،
 .)926/19در ستیجه ،هد اصلی سزول قرآن ،برای درمان بیماریهای روحی و رواسی و اتتاادی و
فکری بشر بود تا آنها را از دسیای کفر و شرك و ظلمـ ،بـه یدایرسـتی و اسـوم سـوق دهـد .ایـن
اهدا در آیات متعددی معرفی شده اس( ،ابراهیم1 :و9؛ مائده14 :و.)19
اییرا بریی از رواسشناسان با تحایاات میداسی به این ستیجه رسیدهاسد که قرآن تُویر فراواسـی بـر
روح و روان و جسم اسسان میگیارد و ستای تحایاات یود را منتشر سمودهاسـد (مجموتـه ماـایت
اسوم و بهداش ،روان ،دفتر سشر معار  .)1982 ،در اینجا به بریی از اورات آیات الهـی از سگـاه
رواسشناسان اشاره میشود.
 . 1قرائ ،مستمر قرآن ،تُویر بسزائی در رویارویی با اضطراب دارد .فهم و تدبر در قـرآن سیـز در
رویارویی با اضطراب مؤور اس( ،به ماایت همایش ساش دین در بهداشـ ،روان ،داسشـگاه تلـوم
یزشکی تهران ،آذر .)88 :1976
 .2کساسی که روزاسه سیم سات ،در مـدت شـشمـاه تـووت قـرآن داشـته باشـند؛ افسـردگی و
اضطراب کمتری از دیگران دارسد .این ستیجـۀ تحایاـی بـود کـه از  62دیتـر بهدسـ ،آمـده اسـ،
(همان.)71 :
 .9امید به آینده و داشتن روح امید ،و دوری از ساامیدی و یُس و تُویر آن در کاهش اضـطراب و
افسردگی (یوسف.)87:
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 .4اهتمام به صبر در تمامیمراحل دشوار زسدگی و تُویر آن در کاهش فشارهای روحی و رواسـی
(باره 199 :و  199و آلتمران.)222 :
 .9داشتن توکل در تمامیکارها به یـدا (احـزاب 9 :و آلتمـران )191 :و تـُویر آن در آرامـش
اسسان.

 .6آرامش قل با یاد یدا (اسراء 24 :و باره.)89 :
 .7ممنوع و میمومبودن یودکشی در قرآن (سور 91 :و احزاب.)91 :
 .8تکریم و احترام به والدین (ره )14 :و ساش آن در سوم ،یاسواده.
 .1یوشش برای زسان و سومتی روحی و رواسی (سور 91 :و احزاب.)91 :
 .12سیایش و سماز و آرامش روحی و رواسی (ره.)14 :
 .11زسدگی مشترک و تشکیل یاسواده و تُویر آن در آرامش فردی و سوم ،اجتماع (روم.)21 :
 . 12دوری از سوء ظن ،غیب ،و تجسا و تُویر آن بر ش صی ،افراد و سوم ،جامعه
(حجرات12:ـ.)11
(به یوصه ماایت همایش ساش دین در بهداش ،روان ،داسشگاه یزشکی تهران.)1976 ،
ج) احادیث تأثیر ُسور در درمان بیماریهای جسمی

تُویر سوره ها در درمان روحی و رواسی بر کسـی یوشـیده سیسـ .،ایـتو سظرهـا در موضـوع
درمان بریی از بیماریهای جسمیاس ،که یاستگاه آنها ،وجود احادیث فراوان و تُیید بریـی از
تلما و درج در کتابهای تفسیری و روایی معتبر میباشد.
اقسام احادیث تأثیر سورهها

احادیثی که اشاره به یواص و منافع سور و آیات در بعد درمان جسمی دارد را میتوان بـه چنـد
قسم تاسیم کرد که شرح ذیل ارائه میگردد:

بررسی احادیث تأثیر سورهها در درمان بیماریهای جسمی

کوتاه س ن اینکه ،تمامیقواسین و مارارات الهی در راستای آرامش فردی و اجتماتی میباشـند

یک .شفا بهصورت مطلق

از بریی از احادیث یواص سـور اسـتفاده مـیشـود کـه قـرآن را بهصـورت مطلـن شـفاب ش

میداسند؛ ماسند« :الَرآنَ وَالدواً» (مجلسی ،بحارایسوار)176/12 :1424 ،؛ «قرآن دارو و درمان

اس »،و «خیرَالدواًَالَرآن» (المتای الهنـدی ،کنـز العمـال)8/12 :1421 ،؛ «بهتـرین دارو قـرآن
اس »،و همچنین «وَدواًَدائك » (یطبـه)198 :؛ حضـرت تلـی میفرماینـد« :قـرآن درمـان
بیماریهای شماس( »،مجلسی ،بحارایسوار.)222/12 :1424 ،
از احادیث فوق استفاده میشود که اوی ،تمل به محتوای قرآن در درمان روح و جسم تُویرگیار
اس ،و برای دوری از بیماریهای فکری و روحی و جسمیمیتواسیم به قرآن مراجعه سماییم؛ واسیـا،
قرائ ،قرآن سیز تُویر در درمان بیماریهای روحی و جسمیدارد.
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دو .شفای دردهای جسمانی
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بریی دیگر از احادیث ،قرائ ،قرآن را برای درمان دردهای جسماسی میداسد ،ماسند« :مـردی از
درد گلو به ییامبر یناه برد ،ییـامبر فرمودسـد« :علیق َبَرائقةَالَقرآن» (المتاـی الهنـدی ،کنـز
العمال)941/1 :1421 ،؛ «قرآن را قرائ ،سما» .ییـامبر اسـومفرمودسـد« :ققراًةَالَقرآنَمَععقهَ
البلغ » (مجلسی ،بحارایسوار)222/12 :1424 ،؛ «قرائ ،قرآن بیماری بلغم را زایل میکنـد» .در
ادامه بحث به احادیث بیشتری اشاره یواهد شـد و تحایـن حاضـر سیـز بـه ایـن قسـم از احادیـث
مییردازد .ازاینرو ،ظاهر این سوع احادیث اشاره به درمان جسم فیزیکی دارد ،به این معنا با قرائـ،
سورهای از قرآن بیماری فون بهبود مییابد.
سه .شفای بیماری خاص

بریی دیگر از احادیث ،به درمان امراض یاص یردایته اس ،و در بریی از تفاسـیر بـا تنـوان
یواص سوره مطرح شده اس .،برای سموسه ،دربارۀ سوره حمد آمده اس« :،فاتحة الکتاب شفاء من
ّ
کل داء» (ربرسی ،مجمع البیان)87/1 :1919 ،؛ «سـوره حمـد شـفای تمـام بیماریهاسـ .»،در
جای دیگر ،درمان سم (المتاـی الهنـدی ،کنـز العمـال )997/1 :1421 ،و صـرع (سـیوری ،الـدر
المنثور )19/1 :1414 ،و همه بیماریها به جز مـرگ (مجلسـی ،بحـار ایسـوار)297/12 :1424 ،
معرفی شده اس .،از حضرت صادق روای ،شده اس ،که:
کسی را که مرضی تارض شد ،سوره حمد را در گریبان یود هف ،مرتبه ب واسد؛ یا اگر تل،
مرتفع شد و اگر بهبودی سیاف ،هفتاد مرتبه ب واسد و من ضامن شفای او هستم (لئالی اییبار :باب
هفتم. )991/
هر چند واهه «داء» در لغ ،به بیماری و درد جامع (ظاهر و بارن) معنا شده «اس َجقام َلكق َ
َ
َ
ضَوَعیبَفَِالرجالَظقا رَأوَبقا ن» (ابنمنظـور ،لسـان العـرب)71/1 :1112،؛ امـا ارـوق
َمر
حدیث فوق شامل بیماریهای روحی و جسمی میشود .با توجه به اینکه احادیث دیگری در رابطه
با تُویر درماسی سورۀ حمد بر بیماریهای یاص وجود دارد و به تبارت دیگر ،اکثر مفسران به تـُویر
آن اذتان دارسد و سوتی شهرت یافته اس ،،سمیتوان تُویر آن را سادیده گرف.،
چهار .شفا ،مشروط به استفاده از دارو
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بریی احادیث دیگر ،ترکیبی از قرائ ،قرآن و دارو اس .،برای سموسه:
روزی جمعی اصحاب سشسته بودسد ،حضرت ییغمبر وارد و سوم فرمود؛ جـواب دادسـد؛ ایشـان
فرمود :مییواهید تعلیم سمایم شما را دوائی که جبرئیل مرا تعلیم سموده کـه محتـاج بـه دوای اربـا سبـوده
باشید؟ یا حضرت امیرالمؤمنین و سلمان و دیگـران سـؤال سمودسـد کـه آن دوا چیسـ،؟ حضـرت

شخصیتشناسی راویان خواص سور

بریی از راویان ،بیشترین حدیث را در حوزه یواص آیات و سور در جسـم را ساـل سمـودهاسـد.
برای آشنایی با آنها ضرورت دارد به ش صی،شناسی آنها از سگاه تلماء رجال بپردازیم.
 .1ابوعصمة نوح بن ابیمر یم مروزی

یکی از راویاسی که احادیث فراواسی در رابطه با یواص سـور ساـل سمـوده «ابوتصـمة سـوح بـن
ابیمریم مروزی» اس .،در کافی ،تهیی و وسائل الشیعه از «ابیتصمه قاضی مرو» روایاتی ساـل
شده اس .،در کت رجالی هم سام «ابیتصمه قاضی مـرو» آمـده اسـ ،و در کتـاب ساـد الرجـال
(تفرشی )119/9 :1977 ،در ذیل «ابیتصمه» میسویسد :سام وی سوح بن ابیمریم بود؛ اما در متن
آمده که مثو فوسی از ابیتصمه قاضی مرو حدیث سال کرده اس ،و س نی بر مدح یا ذم او سیس،
(سمازی ،مستدرکات تلم رجال الحدیث92/2 :1414 ،؛ یوئی ،معجـم رجـال الحـدیث:1429 ،
 229/9و  296/4و .)261/22
در درایه النور و سرم افزار رجال شیعه« ،فرج بن ابیمریم» ییدا سشد؛ اما «سوح بن ابیمـریم» بـا
کنیه «ابیتصمه مروی» وجود دارد .در رجال الطوسی ( )914 :1979فاط آمده اس ،که یراساسی
بود .در کتاب ساد الرجال تفرشی ( ،)11/9 :1977در جامع الـرواه اردبیلـی ( ،)216/2 :1429در
منتهی الماال فی احوال الرجال مازسدراسی ( )987/1 :1416آمده اس :،از ظاهر کوم شـهید وـاسی
ّ
استفاده میشود که سوح بن ابیمـریم از وضـاتین بـود .مجمـع الرجـال قهپـایی ()189/6 :1964
میگوید :ابیتصمه سوح بن ابیمریم یراساسی اسـ ،و اشـارهای بـه مـدح یـا ذم او سشـده اسـ.،
ّ
مامااسی در تنای الماال فی تلم الرجال ( )922/29 :1491میسویسد :آنکـه بـه کـیاب معـرو
بود ،أبوتصمة سوح بن أبیمریم المروزی اس.،

بررسی احادیث تأثیر سورهها در درمان بیماریهای جسمی

یطاب به امیرالمؤمنین فرمودسد :در مـاه سیسـان رومـی ،آب بـاران را مـیگیـری و سـورۀ حمـد ،آیـة
ُ
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ون هر یك را هفتاد مرتبه مییواسی و هفتاد مرتبه الله اکبر ،هفتـاد مرتبـه ی الـه ای اللـه ،و هفتـاد
الاكف یار
مرتبه صلوات میفرستی و هف ،روز صب و تصر میآشامی .قسم به یدائی که مـرا بـهراسـتی بـه یلـن
مبعوث فرموده ،جبرئیل گف :،حنتعالی از کسی که این آب را بیاشامد ،هر دردی را که در بـدسش باشـد،
بردارد و تاقب ،او را شفا ب شد » (مجلسی ،بحار ایسوار.)477/66 :1424 ،
در این حدیث چند سکته قابل تُمل اس .،اول آسکه آیا تـُویر درمـان در قرائـ ،سـور اسـ ،یـا در آب
سیسان؟ و اصل درمان بر کدام یک از آنهاس،؟ دوم اینکه آیا هر کدام بهتنهـایی تـُویرمیگیارسـد یـا بایـد
تلفیای باشد؟ و سکته سوم آسکه در حدیث اشاره به درمان کل بیماریها شده که قابل تُمل و دق ،اس.،
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محمدحسن مظفر در ( )122/4 :1426کتاب «اإلفصاح تن أحوال رواة الصحاح» میسویسد:
ّ
سوح بن أبیمریم ،أبوتصمة المروزی ،تالم ،قاضی مرو و از اهلسن ،بـود و حـاکم گفتـه :حـدیث
فضائل الارآن را وضع کرده اس ،و مسلم دار قطنی و ابیحاتم گفتهاسد :متروک اس ،و سسـائی او را
واه سمیداسد و میگوید :حدیث او سوشته سمیشود.
در ستیجه اسمی بهسام «فرج بن ابیمریم» در کت رجـالی یافـ ،سمـیشـود ،امـا «ابـیتصـمه
مروزی» ذکر شده و همۀ رجالیان او را همان سوح بن ابیمریم داسستهاسد که سـنیمیه و از سـوی
منصور دواسیای قاضی مرو بوده اس،؛ در منابع شیعی ماسند الکافی ،دو حـدیث از «ابوتصـمه» آن
هم در غیر از فضائل قرآن سال کرده اس ،و جال اینکه در باب فضل الارآن ،دهها حدیث فضـایل
سال شده ،اما سامی از ابوتصمه در سند احادیث برده سشده اس،؛ همچنین در کتـابهـای تهـیی
ایحکام و وسائل الشیعه از او یادی سمیشود .آی،الله معرف ،در التفسیر األوری الجـامع ()192/1
و تفسیر و مفسران ( )42/2و سیز شارح درایة الحدیث شـهید وـاسی ( )71 -79 :1921و آیـ،اللـه
یوئی او را ضعیف و مردود میشمارسد( .البیان فی تفسیر الارآن .)28 ،از رر دیگر ،تلماء سنی
ّ
اتترا بـه جاتـل و کـیاببـودن او دارسـد و تصـری کـردهاسـد کـه وی فضـایل قرائـ ،و حـدیث
یواصدرماسی سور را جعل سموده اس( ،شهید وـاسی ،الرتایـه196 ،؛ ابـناویـر ،جـامع ایصـول،
76/1؛ ذهبی ،میزان ایتتدال271/4 ،؛ مازسدراسی ،منتهی الماال987/6 ،؛ ابوحاتم بسـتی ،کتـاب
المجروحین48/2 ،؛ ذهبی ،المغنی فی الضعفاء467/2 ،؛ هندی ،تیکرة الموضوتات.)82 ،
 .2محمد بن عکاشه

یکی دیگر از راویان فضایل سور «محمدَبنَعكاشه» شافعی اسـ ،کـه در بریـی از اسـناد ،بـا
یسوسد «برمانِ» یا «الغنوی» ویا «بوفِ» آمده اسـ .،بزرگـان اهـل تسـنن او را مـتهم بـه کـیب
(ذهبی ،تنای التحاین فی احادیـث التعلیـن197/1 :1421 ،؛ ابـنحجـر ،لسـان المیـزان:1912 ،
286/9؛ ابنجوزی ،الموضوتات )94/9 :1986 ،و جعلکننده حدیث میداسنـد (زیلعـی ،سصـ
الرایة .)992/1 :1419 ،در مادمه وسائل الشیعه با سال از سهل بن سری آمده اس ،که محمـد بـن
تکاشه کرماسی و جویباری و الفارابی بیش از ده هزار حدیث جعل کردهاسـد (حـر تـاملی ،وسـائل
الشیعه :1421 ،مادمه.)49/
در ستیجه ،اگر چه در مادمه وسائل اشاره به دهها هزار حـدیث وضـع از کرمـاسی شـده؛ امـا در
 071منابع شیعی ،از حدیث وی به شمارش اسگشتان بیشتر استفاده سنمودسد .در تین حال ،اهل ّ
سـن ،از
وی روای ،بسیاری سال سمودهاسد .همچنین تکاشـه مجهـول شـمرده شـده و جـزء جعـلکننـدگان
حدیث اس ،و سمیتوان به احادیث وی اتتماد و بدانها استناد کرد (قطنی ،الضعفاء و المتروکـون،
279؛ الیهبی ،دیوان اسماء الصعفاء.)969 ،

 .3احمد بن عبدالله جویباری

ّ
وی که یکی از روات اهلسن ،اس ،،مورد رعن تلماء رجـال آنهـا قـرار گرفتـه اسـ .،وی را
کیاب (قاری ،األسرار المرفوتة فی األیبـار الموضـوتة (الموضـوتات الکبـری)،)422 :1426 ،
واضع هزاران حدیث و گمراهکننده مردم از راه یدا (ابنجوزی ،الموضوتات )1/1 :1986 ،و دجال
مطرح سمودهاسد و آوردهاسد « :أحمد بن تبد الله الجویباری و یاال الجوبـاری دجـال وضـع حـدیثا
کثیرا» (کناسی ،تنزیه الشریعة المرفوتة تن األیبار الشنیعة الموضوتة ،بیتا .)28/1 :در ستیجه ربن
سظر تلماء رجال اهل ّ
سن ،،او واه سیس ،و سمیتوان به احادیث وی اتتماد کرد.
 .4حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی

رجالی شیعه کیاب و ملعون و مورد سـرزسش واقـع شـده (کشـی ،رجـال کشـی827/2 :1424 ،؛
ایــنداود ،الرج ـال ابــنداود )442 :1942 ،و از بزرگــان واقفیــه بــوده و روایــات او متــروک اســ،
(سجاشی ،رجال النجاشی .)216 :1969 ،تومه حلی میگوید :حسـن بـن تلـی بـن أبـی حمـزة
بطائنی کیاب و ملعون اس ،و روایات زیادی دارد؛ اما من سال یک حدیث از او را حول سمیداسـم
(حلی ،یوصة ایقوال .)212 :1411 ،اکثر روایات یواص سـور در کتـاب وـواب ایتمـال شـی
صدوق از ررین بطائنی سال شده اس .،وی که به یاری یدرش از بنیاسگیاران مـیه واقفـی بـود،
کتابی به سام «فضائل قرآن» دارد که صـدها حـدیث دربـارۀ یـواص درمـاسی سـور دارد (روسـی،
فهرس .)91 :1422 ،،در ستیجه اسحرا ابنابیحمـزه بطـائنی ،بـهسـب امامـ ،بـوده و ملعـون و
کیاببودن او سیز مربوط به همین ماوله اس .،شی صدوق ،فضائل سور و ماسند آن را که مربوط به

بررسی احادیث تأثیر سورهها در درمان بیماریهای جسمی

ابن ابیحمزه بطائنی یکی از راوایان در حـوزه یـواص سـور در بـدن اسـ .،او در کتـابهـای

اسحرا او سمیشود ،سال کرده یا قبل از اسحرافش بوده اس.،
 .5ابی بن کعب انصاری

ب شی از روایات یواص و فضائل قرآن از ابی بن کع اسصـاری ساـل شـده اسـ .،در منـابع
شیعی روایات محدودی از او وجود دارد ،و بزرگان تلم رجال ،وی را از اصـحاب رسـول یـدا و از
کاتبان وحی داسستهاسد (حلی ،یوصة ایقوال.)22/1 :1411 ،
در تین حال ،شوکاسی میگوید:

هیچ ایتوفی بین حفاظ سیس ،که احادیث یواص سور جعلی اس ،و بریی از مفسران چـون
وعلبی و واحدی و زم شری فری آن را یورده و سال کردهاسد ،به جه ،آسکـه آسـان حـدیثشـناس
سبودهاسد (شوکاسی ،الفوائد المجموتة فی ایحادیث الموضوتة ،ص .(216
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از وعلبی و واحدی ـ چون حدیث شناس سبودهاسد ـ تعجبی سیس،؛ بلکه شگفتی از ابـوبکر بـن
ابیداود اس،؛ با آسکه میداسسته احادیث فضائل و یواص سور مجعول اس ،،آن را در کتاب یـود
در فضائل قرآن سال کرده اس( ،ابنجوزی ،الموضوتات.(242/1 :1986 ،
شبیه این کوم را محمد راهر هندی سیـز دارد ( الهنـدی الفتنـی ،تـیکرة الموضـوتات،
.)82 :1949
آسچه مطرح شد افرادی بودسد که بیشترین احادیث را در رابطه با تُویر سورههـا و آیـات در بـدن،
سال کردهاسد که از منظر رجالی قابل اتتماد و واه سبودسد.
د) تحلیل و بررسی سند داللت احادیث

احادیث تُویر سور بر جسم در منابع روایی و تفسیری وجود دارد و بریی از تلما سند و دیل،
یارهای از آنها را یییرفتند و بعض دیگر را رد سمودهاسد .در ادامه به تحلیل همۀ جواس یواص قرآن
یردایته و دیل ،و سند روایات بررسی میشود.
 .1تردید علما

اکثر تلما و داسشمندان با سگاه تردید به این احادیث سگریستهاسد و سند اکثر آنها را قابل یدشـه
میداسند .تومه مجلسی معتاد اس ،اشاره به یواص سور و آیات بـهتلـ ،تمـام سبـودن سـند،
لطمه به شُن و جایگاه قرآن میزسد (مجلسی .)424/14 ،تومه یویی معتاد اس« :،بریی از این
احادیث دسیسه راویان کیاب اس( »،یویی .)28 :1421 ،از رر دیگر ،یزم اس ،بین تووت و
یاداش و آوار ،از سظر تالی رابطه منطای وجود داشته باشد .اینکه در روای ،آمده «کسی سوره یا
را ب واسد تمام بیماریهای او درمان میشود» (مجلسی ،بحار ایسوار )242/81 :1424 ،چه رابطه
معاولی برای آن قابل بیان اسـ،؟ بریـی داسشـمندان اهـل تسـنن ماسنـد :ابنجـوزی (ابنجـوزی،
الموضوتات ،)242/1 :1986 ،قرربی (قرربی ،الجامع یحکام الاـرآن ،)78/1 :1418 ،سـیوری
(سیوری ،ایتاان فی تلوم الارآن )227/1 :1417 ،و ...سسب ،به آنها تردید کردسد .بعووه ،کساسی
که به جعل حدیث یواص دس ،زدسد ماسند :ابوتصم ،فرج بن ابیمریم مروزی (ب اری:1421 ،
 ،)78/1 011تلی بن ابیحمزه بطائنی (روسی )91 :1417 ،و احمـد بـن تبداللـه جویبـاری (یـویی،
 )28 :1421به تحریف و جعلیب ودن آن اقرار کردسد .درس ،اسـ ،بریـی از احادیـث در معـرض
جعل جاتون قرار گرفته اس ،و راویان کیاب آن را سال سمودهاسد؛ اما باید به احادیث صـحی هـم
توجه شود که تلما به آنها تمل سمودسد و دارای شهرت روایی هستند.

 .2پذیرش برخی علما

بررسی احادیث تأثیر سورهها در درمان بیماریهای جسمی

بریی از تلما با توجه به حدیث «من بلغ» (مجلسی ،بحار ایسـوار )269/22 :1424 ،و ادلـه
تسام (یویی ،مصباح ایصول )918/2 :1412 ،احادیث یواص سور را یییرفتهاسد .برای سموسـه،
امام صادق فرمودسد« :هر کا ووابی را برای اسجامدادن تملی بشنود و آن تمـل را اسجـام دهـد،
وواب از آن او یواهد بود ،هر چند شنیده او مطابن با واقع سباشد» (کلینی ،الکافی .)192/2 ،آنهـا
معتادسد یداوسد در مستحبات از باب تفضل ،این ووابهـا را تاـدیم مـیکنـد (جـواهری:1989 ،
 .)21مرحــوم کلینــی ،ســید مرتضی،شــی صــدوق و شــی روســی احادیــث فضــائل و درمــان را
یییرفتهاسد و با وجود این ،ادتای تمامبودن سند همۀ احادیث را سکردهاسد (بسـتاسی ،اتتبـار سـنجی
روایات فضائل11-18 ،به سال از مهیب الدین بصری .)6-9 :1422،ربرسی بریی از احادیـث را
مسند میداسد (ربرسی ،مجمع البیان )991/6 :1919 ،و محمدتای مجلسـی احادیـث یـواص را
مییییرد و هماسند «إن ضربه تلی أفضل من تبادة الثالین إلی یوم الایامة» میداسـد (مجلسـی،
روضة المتاین .)424/14 ،بریی از مفسران با توجه به احادیث یواص سور ،قرائ ،و تبرك و حتی
همراهداشتن آن را مایۀ شفا و درمان جسـم میداسنـد (روسـی ،التبیـان ،بیتـا919/6 :؛ رباربـایی،
المیزان .)299/19 :1966 ،جوادی آملی شفای جسمیاز قرآن و سـورۀ حمـد را مجـرب و قطعـی
گرفته اس( ،جوادی آملی ،تفسسیر تسنیم269/1 :1981 ،؛ ریـ  ،تفسـیر اریـ البیـان:1978 ،
 .)98/1رازی سیز سورۀ حمد را سوره شفا میداسد و معتاد اس« ،که با آن میتوان بیماریهای سم و
صرع را درمان کرد» (ابوالفتوح رازی ،روض الجنان وروح الجنان .)99/1 :1971 ،با وجود ضـعف
سندی و تردید بریی از اسدیشمندان ،التزام و یییرش بریی دیگر از حدیث شناسـان و مفسـران بـه
اینگوسه روایات را سمیتوان سادیده گرف. ،
 .3اعتراف جاعالن حدیث

در رابطه با احادیث تُویر سور ،اتترا جاتون به جعل حدیث قابـل توجـه اسـ ،و بریـی از
آسان ،جعل یود را در راستای هدای ،مردم بهسوی قرآن توجیه کـردهاسـد .بـرای سموسـه ،ابنجـوزی
میسویسد:
از مؤمل بن اسماتیل روای ،شده اس ،که گف :،شی ی مرا روای ،کرد بـه فضـایل سـورههای
قرآن که از ابی بن کع رسیده .گفتم :چه کسی تو را حدیث سمود؟ یاس داد :مردی در مـدائن کـه
در قید حیات اس .،آسجا رفتم و یرسیدم :چه کسی تو را حدیث سمود؟ گف :،شی ی در واسـط کـه
زسده اس .،به واسط رفتم .گ ف :،شی ی در بصره .به بصره سزد او رفتم ،گفـ :،شـی ی در تبـادان.
سزد او رفتم .او دس ،مرا گرف ،و وارد منزلی کرد که در آسجا گروهی از صـوفیان بـه همـراه شـی ی
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بودسد؛ گف :،این شی مرا حدیث سموده اس .،به آن شی گفتم :چـه کسـی تـو را حـدیث سمـود؟
گف :،هیچ کا ،ما دیدیم مردم از قرآن روی گرداسند ،اینها را وضع سمودیم تا قل هایشان جـیب
قرآن شود» (ابنجوزی ،الموضوتات.)241/1 :1989 ،
در سال دیگری آمده که به میسرة بن تبد ربه گفتنـد :ایـن احادیـث را از کجـا آوردهای؟ گفـ:،
ُ ّ
«وضعتهَارغبَالناسَفیه»؛ آنها را برای تشوین مردم به قرآن درس ،کردم (امینی ،الغدیر:1987 ،
.)268/۵
ّ
امینی میسویسد :ابوتصمه (م )۱۷۱کـه وی را کـیاب معرفـی کردسـد و در فضـایل قـرآن ۱۴۱
حدیث جعل کرده اس( ،همان )261 ،چنین میگوید:
من دیدم مردم از قرآن اتراض کرده و سـرگرم بـه فاـه ابوحنیفـه و مغـازی محمـد بـن اسـحاق
شدهاسد ،ازاینرو این روایات را بهتنوان تمل یدایسنداسه سایتهام! (همان.)279 ،
قرربی (محمد بن احمد اسصاری قرربـی ،الجـامع یحکـام الاـرآن (78/1 :1417 ،اشـاره بـه
اتترا آنها در جعل حدیث دارد و میگوید :هرچند قصد آنها از جعل حدیث ،یوب بـوده ،امـا
تمل آنها کیب و افترا بر ییامبر اس.،
 .4رابطه قرائت سوره و شفاء دردها

برییها برای رد احادیث یواص سور به تدم رابطه بین قرائ ،قـرآن و شـفا درد مـییردازسـد و
معتادسد احادیث یواص سور از محتوای غیر معاول و غیر منطای بریوردار اس ،و سمیتوان بـین
قرائ ،،وواب ،آوار و درمان ،رابطه معاولی ترسیم کرد .برای سموسه ،سال شده« :کسـی سـورۀ یـا را
ب واسد تمام بیماریهای او درمان میشود» (مجلسی ،بحار ایسـوار )242/81 :1424 ،یـا «کسـی
سورۀ حمد را ب واسد تمامی بیماریهایش درمان میشود» یا آسکه هیچ مریضی سیس ،که سورۀ یا
را ب واسد ،مگر آسکه یوب شود (ابنبابویه ،وواب العمال)921 ،؛ چه رابطهای بـین قرائـ ،سـوره و
درمان کل بیماریها وجود دارد؟ محمد تای مجلسی از استاد یود شی بهایی سال میکند:
ما یاین داریم که امثال این روای ،دروغ میباشند؛ زیرا وقتی یک حدیث میگوید وواب ارعـام
یک مؤمن ،وواب هزار هزار ح اس ،،دیگر ارزشی برای ح بـاقی سمـیماسـد (مجلسـی ،روضـة
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المتاین)424/14 ،؛
اما یود محمدتای مجلسی به احادیث فضـایل و یـواص اتتاـاد دارد و یاسـ اسـتاد یـود را
میدهد (همان).
برای بررسی بیشتر چند حدیث سال و ساد میشود:

حدیث (:)1
ّ
عنَاسماعی َبنَأبانَیرفعهَالَِالنبَِقالَ:قالَرسولَاللهَلجابرَبنَعبداللهَ:یاَجقابر َأ َأعلمق َ
ّ
أفض َسورهَأنزلهاَاللهَفَِبتابه؟َقالَ:فَالَجابرَ:بلَِبأبَِأنتَوَامَِیاَرسقولَاللقهَعلمینهقا؛َققالَ:
َّ
ّ
مهَالحمداللقهَاَّالكتقا ؛َققالَ:قق َققالَلقهَ:یقاَجقابرَأ َأخبقراَعنهقا؟َققالَ:بلقَِبقأبَِأنقتَوَ
فعل
أمِفاخبرنَِ،قالَِ َ:شفاًَمنَب ّ َداًَا ّ ّ
َالساَّیعنَِالموت؛ رسول اکرم به جابر فرمود :آیا بهترین
َ
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سوره ای را که یدا در کتابش فرستاده به تو بیاموزم؟ جابر گف :،بلی! یدر و مادرم فدای تـو بـاد! یـا
رسول الله! به من بیاموز! .یا رسول اکرم سورۀ حمد را که ام الکتاب اس ،به او آموی .،سپا
فرمود :ای جابر! دوس ،داری از ویژگی آن برای تو بگویم؟ گف :،بلی! یدر و مادرم فـدای تـو بـاد.
حضرت فرمود :این سوره شفای هر درد و بیماری اس ،جز مرگ»( .تیاشی ،تفسیر تیاشی:1411 ،
۰۱/۱؛ البرهان.)18/1 :۱۴۱۱ ،
در سند حدیث فوق اسماتیل بن ابان در منابع رجالی مجهول و ضعیف اس( ،مامااسی ،تنای
الماال فی تلم الرجال .)۱۴۰۴/۹ :1491 ،در رجال الطوسی (روسی ،)167 :1979 ،رجال برقـی
(برقی )28 :1971 ،و معالم العلماء (ابـنشهرآشـوب :1999 ،ص )1سـام وی را بـدون مـدح و ذم
آوردهاسد و بریی سیز وی را متروک و متهم به وضع حدیث یاد کردهاسد(استرآبادی ،منه الماال فـی
تحاین احوال الرجال .)922/2 :1422 ،صاح تنای الماال فی تلم الرجـال (ماماـاسی:1491 ،
 )991/1میگوید :ابنحجر از تلمای اهل ّ
سن ،،در ضمن یادآوری متروک و متهمبـودن بـه کـیب
اسماتیل بن ابان ،او را واه داسسته اس،؛ صاح تنای الماال ستیجه میگیرد که بهسظر میرسد وی
از اهل ّ
سن ،و فاسد العایده بوده باشد .همچنین ،تووه بر یبـر واحـد ،سلسـله سـند آن مشـ ص
سیس ،و حدیث مرفوع اس.،
اما  ،این حدیث از رریای دیگر غیر از روش تصحی سندی ،همچون تعاضد با سـایر روایـات
مشابه و شهرت تملی در رابطه با استشفاء به سورۀ حمد میتوان تاوی ،سمود و به آن ملتزم بود.
حدیث (:)2

عنَعمروَبنَجمی َرفعهَإلَِعلَِقالَ:قالَرسولَاللهَ:منَقرأَاربعینَآیاتَمقنَاولَالبَقرهَوَآیقةَ

الكرسَِوَآیتینَبعد اَ،وَقَلثَآیاتَمنَآخر اَل َیرَفَِنفسهَوَأ لهَوَمالقهَشقی اَیكر قهَ،وَ َیَربقهَ
ّ
الشیعانَوَل َینسَالَرآن؛ از ییامبر یدا روای ،شده که فرمود :هر کا چهـل آیـه از اول سـورۀ 011

باره ،آیة الکرسی ،دو آیه بعد از آن و سه آیه از آیر آن سوره را ب واسد ،هرگز در یود و یاسواده و مال
یود بدی و ساراحتی سبیند و شیطان به او سزدیک سمیشود و هرگز قرآن را فراموش سمیکند (تیاشـی،
تفسیر تیاشی.)۰۵/۱ :1411 ،
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یکی از راویان حدیث مزبور «تمرو بن جمیـع» اسـ ،و اهـل حـدیث او را در ردیـف راویـان
مجهول و روای ،او را ضعیف داسسته و بتریمیه معرفـیکـردهاسـد (سجاشـی ،رجـال النجاشـی،
288 :1969؛ روســی ،رجــال الطوســی142 :1979 ،؛ حلــی ،یوصــة ایقــوال،241 :1411 ،
ابنداود ،رجـال ابـنداود488 :1942 ،؛ ساـد الرجـال928/9 ،؛ اردبیلـی ،جـامع الـرواة:1429 ،
 .)618/1این روای ،بهصورت مرفوع سال شده و سلسله سند مش صی سدارد .هرچند شی صـدوق
این روای ،را سیز سال کرده (شی صدوق ،وواب ایتمال و تاـاب ایتمـال ،)۱۱۴/۱ :1969 ،امـا،
سام «تلی» در متن حدیث ،مجهول اسـ،؛ گفتنـیاسـ :،بـا وجـود ضـعف سـند ،روایـ ،مزبـور
بهصورت متفرق در ابتدا و استهای تفسیر سورههای قرآن در کتابهای کشا  ،اسوار التنزیل ،مجمع
البیان ،جوامع الجامع ،الدر المنثور ،سور الثالین ،روض الجنـان ،کنـز الـدقائن ،مصـباح کفعمـی،
مستدرک الوسائل و ...سال شده و این موج شهرت روایی شده اس.،
در احادیث دیگر سیز در سند آنها با «روی تن النبـی( »...بحراسـی ،البرهـان۰۶۹/۱ :1412 ،؛
حر تاملی ،وسائل الشیعه )۴۷۴/۴ :1421 ،و بهصورت مرسل مطرح شده که سمـیتـوان بـه آنهـا
ارمینان کرد .قرربی (الجامع یحکام الارآن ،)71/1 :1417 ،شهید واسی (شهید واسی ،الرتایـة فـی
تلم الدرایة ،).197 :1428 ،سیوری (سیوری ،اللئالی المصـنوتة )227/1 :1417 ،و ابـنصـوح
ً
(ابنصوح ،مادمه ).91 :1416 ،هر کدام به مجعولبودن آن تصری سمودهاسد .مثو بریـی از ایـن
روایات در کتاب وواب ایتمال با تنوان «تن رجل» مـیباشـد (شـی صـدوق ،وـواب ایتمـال و
تااب ایتمال ) 124 :1969 ،و سیز کتاب یواص الارآن سیز که بحراسی در البرهان فراوان از آن سال
میکند ،اصل و مؤلف آن معلوم سیس .،مرحوم تومه تهراسـی چنـد کتـاب بـه ایـن سـام ساـل کـرده
(الیریعة )279/7 :1492،اس ،که مش ص سیس ،منظور بحراسی ،کدام یک از آنها بوده اسـ،؟
آسچه یزم اس ،به آن توجه شود ،تفکیک امور معنوی با مادی اس .،اگر در مسایل مادی بین تل،
و معلول رابطه معاولی وجود داشته باشد؛ اما سمی توان آن را به امـور معنـوی سـرای ،داد .در امـور
معنوی ماسند دتا و تُویر آن در درمان بیماریهای یتوج و یا قرائ ،سوره حمد و تُویر آن در درمان
بیماریها قابل ماایسه با امور مادی سیس .،صاح روضه المتاین در رد کسـاسی کـه ادتـای تـدم
وجود ارتباط بین وواب و تمل دارسد به حدیث «انَضربهَعلَِافض َمنَعبادهَالثَلینَالقَِیقوَّ
 011الَیامه» استناد میکند و میسویسد :در حدیث یک ضرب ،امام تلی را بایتر از تبـادت جـن و
اسا تا روز قیام ،میداسد ،آیا می توان از منظر تال رابطه منطای بین آن دو ترسیم کرد؟ (مجلسی،
روضة المتاین ،بیتا .)424/14 :در ستیجه برداش ،برییها به تدم رابطه منطای در یواص سـور،
صحی سیس.،
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از مطال برییها استفاده میشود که این احادیث از بـاب اقتضـاء اسـ ،سـه از بـاب تلیـ.،
کساسی که به قرائ ،سورهها اقدام سمایند تا بر بیماریها شفا یابند ،بایـد بـه ایـن سکتـه توجـه داشـته
باشند که تووت قرآن برای درک و فهمیدن؛ فهمیدن برای تفکر و اسدیشیدن؛ اسدیشیدن بـرای تمـل
اس( ،مکارم شیرازی ،تفسیر سموسه .)61/1 :1968 ،راغ اصفهاسی میگویـد :تـووت ،مفهـومی
بایتر از مفهوم قرائ ،دارد و با یك سوع تدبر و تفکر و تمل همراه اس( ،راغ اصفهاسی ،مفـردات،
 :1962ذیل واهه تووت) و از ررفی ،شرط استفاده از شفای قرآسی ،ایوص و تسلیم در برابر قـرآن
میباشد .کارل یوسك رواسکاو میگوید« :کساسی که فاقد ایمان و دین هستند؛ قرباسی بیماری رواسـی
میشوسد» (سجاتی ،قرآن و روان شناسی .)969 :1967 ،بنابراین ،این احادیث بهشرط ایمان ،دارای
آوار اس .،ابنقیم در کتاب یود ،زاد المعاد میگوید:
این قرآن شفای کاملی برای همه دردهای روحی ،جسمی و جمیع بیماریهای دسیوی و ایروی
اس ،؛ ولی هر کسی شایسته این کار سیس ،و همه از مداوای با قرآن شفا سمییابنـد؛ چناسچـه یـک
بیمار به درستی از شفای قرآن استفاده کند و قرآن را با صداق ،و ایمان بپـییرد و در حـالی کـه آن را
به صورت مطلن قبول داشته و به آن اتتاـاد جـازم دارد ،جمیـع شـروط مـداوا را سیـز رتایـ ،کنـد،
بیماریاش به هیچوجه سمیتواسد در برابـر قـرآن مااومـ ،کنـد .چگوسـه بیماریهـا در برابـر کـوم
یروردگار آسمانها و زمین مااوم ،میکنند؟ کومیکه اگر بر کوه سازل میشد ،آن را از جا میکنـد
و یا اگر بر زمین سازل میشد ،آن را قطعه قطعه میکرد .یا هیچ بیماری ،چه جسمی و چه روحی،
وجود سدارد مگر اینکه قرآن آن را مداوا میکند و شفا میب شد .کسی که قرآن او را شفا سدهد ،یدا
سیز او را شفا سمیدهد و کسی که قـرآن بـرای او کفایـ ،سکنـد ،یـدا سیـز بـرایش کفایـ ،سمیکنـد
(مجلسی ،زاد المعاد.)۱۵۰/۴ :1429 ،
حدیثی از امام تلی سال شده که ایشان صر قرائ ،بدون اتتااد و ایمان را رد میکند و میفرماید:

فمنَقرا اَمعتَداَلموا ةَمحمدَوَالهَالعیبینَ.منَاداَ مر اَمومناَبظا ر اَوَبا نهاَ.اععقاهَاللقهَ
بك َحرفَمنهاَافض َمنَالدنیاَوَماَفیهاَوَمقنَانقنافَاموالهقاَوَخیرا هقا؛ و بـه محمـد و دوسـتی

اهل بی ،او اتتااد داشته باشد و ایمان قلبی و ظاهری به ایشان داشـته باشـد ،یداوسـد بـه ازای هـر
حرفی از آن سوره ،یاداش و ووابی بهتر از دسیا و آسچه از مالها و یوبیها در آن اس ،به او میدهـد
(بحراسی ،تفسیر البرهان.)124/1 :1994 ،
بنابراین ،تُویر سور در بریی درمان بیماریها ،مشروط به ایمان و ایوص از باب اقتضاء بـوده
و بیاتتاادی ،کفر و سفاق ،ماسع بزرگی در بهرهگیری از یواص سور اسـ،؛ امـا بریـی از تـُویرات
قرائ ،قرآن ،تمومی و سیازی به اتتااد سیس ،و تُویر وضعی دارد و دامنه آن محدود اس.،
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از بریی تحایاات داسشمندان و داسشجویان استفاده میشود که قرائ ،و تووت سور بر جسم و
روح تُویر دارد و قرائ ،سـور را هماسنـد دارو بـرای بیمـار مـیداسنـد (اردبیلـی و همکـاران ،مجلـه
یژوهشی شفای یاتم :1917 ،ش2؛ جعفری و همکاران ،مجلـه یژوهشـی تعـالی بـالینی:1919 ،
ش .)2داسشمند سوری با سام «تبدالـدائم الکحیـل» تحایاـاتی در راسـتای تـُویر صـوت قـرآن بـر
اتصاب و بدن دارد ( .)www.kaheel7.com/faبرییها با تحاین میداسی به این ستیجـه رسـیدهاسـد
که شنیدن قرائ ،قرآن بعد از تمل جراحی بر کـاهش دردهـای جسـمیمؤور اسـ( ،سصـر آبـادی،
استعاس ،از قرآن کریم در شفای جسماسی .)1978 ،داسشمندان معتادسـد« :صـوت قـرآن تغییراتـی
فیزویولوهیکی در سیستم تصبی اسسان ایجاد میکند و سب آزادسازی آسدروفین در بدن میشـود»
( یایگاه میدل ای ،آن یین) .در سای ،ابنا آمده اسـ« :،داسشـمندان آمریکـا بـا اتصـال تجهیـزات
یزشکی بر روی جمجمه تعدادی غیر مسـلمان کـه بریـی از آنهـا از بیماریهـای رواسـی در رسـ
بودسد ،یا از گیش ،مدتی از تووت قرآن ،دستگاههای روانسنجی که به مغز آنهـا متصـل بـود،
سشان از کاهش فشارهای رواسی بر روی این افراد و اور شگر بر حال ،مزاجی ،کـاهش اسـترس و
اضطراب آنها داش .،ضمن اینکه هیچ کدام از آنها مسلمان سبودسد» (سـای ،ابنـا) یروفسـور وان
درهوون هلندی ،مت صص روانشناسی در تحایاات سه ساله یود میسویسـد« :ذکـر سـام جولـه
یداوسد و قرائ ،قرآن کریم در سومتی اسسان تُویر مثب ،دارد» (سشـریه یبـر رسـاسی ایبـار ملـل،
شماره  .)89 :17در تحایااتی که در داسشگاه مشهد روی چنـد زن بـاردار صـورت گرفتـه ،بـه ایـن
ستیجه رسیدهاسد که «آوای قرآن سب کاهش درد زایمان و کوتاهی مدت زایمان ،کـاهش اضـطراب
قبل از زایمان و تحریك ت مگیاری در زسان سابارور و ...میشود» (تُویر آوای قـرآن ،مجلـه اصـول
بهداش ،روان ،ش  .)198 ،9بنابراین ،محااان تُویر قرائ ،و آوای قرآن را بر بریی از بیماریها بـه
اوبات رساسدسد و به داشتن ایمان و اتتااد و مسلمانبودن مشروط سشده اسـ .،از ستـای تحایاـات
آنها استفاده میشود که تُویر قرائ ،در بریی از بیماریهای بدن از یک بعد ،جنبه تمـومی دارد و
تُویر در بدن تمام افراد (مسلمان و غیر مسلمان) میگیارد.
 .7قرائت سوره همراه با طبیب و دارو
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از تاری و احادیث استفاده میشود که ییامبران در مواجهه با بیماران ،بهجای تعلیم قرائ ،سور،
آنها را به یزشک معرفی میکردسد ( ایشار ،مدی ایحتجاج بایحادیث النبویه ،فی الشئون الطبیـه
و العوجیه92 :1119 ،ـ .)96برای سموسه ،سعد بن ابیوقاص میگوید :وقتی بیمار شدم ،ییامبر
به تی ادت من آمدسد و توصیه سمودسد که سزد یزشک حاذق با سام حارت بن کلده وافی مراجعه سمایم

نتیجه

 .1احادیث یواص سور در درمان بیماریها در مجامع روایـی و تفسـیری وجـود دارسـد .اکثـر
راوایان آنها مورد اتتماد تلماء رجال قرار سگرفتهاسد؛ حتی بریی از آنها اتترا به جعل احادیـث
به یارر ترغی مردم به قرائ ،قرآن و قرب الی الله سمودسد؛ اما در ماابل ،بریی از احادیث صحی
و مورد اتتماد تلما و دارای شهرت روایی میباشند .و سمیتوان بهصـورت موجبـه کلیـه آنهـا را رد
سمود .بهصورت موجبه جزئیه بریی از آنها صحی میباشند؛ هـر چنـد یبـر واحـد محفـو بـا
قرائن ،قابل قبول اس.،
 .2قرائ ،سور در درمان بریی از بیماریها ،مشروط به ایمان و یلـوص اسـ .،بـیاتتاـادی،
کفر و سفاق ،ماسع بزرگی در بهرهگیری از یواص سـور مـیباشـد .در ماابـل ،بریـی از داسشـمندان
اتترا به تُویر قرائ ،قرآن در بدن ،بدون داشـتن ایمـان ،دارسـد .ایـن تـُویر در محـدوده بریـی از
بیماریها و تُویرات وضعی میباشد؛ اما سمیتوان آن را تعمیم داد.

بررسی احادیث تأثیر سورهها در درمان بیماریهای جسمی

(سلیمان ،سنن ابیداود .)229/2 :1421 ،در حدیث دیگری که برای تیادت بیماری رفته بودسد ،به
صراح ،آمده «أ یسدتوک ربیبا» ؛ آیا ربیبی را دتـوت کـنم (ال طیـ البغـدادی ،تـاری بغـداد،
 .)926/6 :1417در مواقعی ،اصحاب سسب ،به دتوت ربی اتتراض داشتند؛ اما ییامبر اصرار
بر آمدن ربی داشتند ،و فرمودسد :یدا هیچ مرضی را سازل سکرد ،مگر آسکه داروی آن را سازل کـرده
اس« .،ما اسزل الله من داء ای اسزل له شفاء» (مجلسی ،بحار ایسوار .)72/91 :1424 ،در حـدیثی
سال شده که « یکی از ییامبران برای بیماری یود از ربی و دارو استفاده سکرد و معتاد بود که یـدا
شفاء میدهد؛ اما یداوسد وحی کرد ،شفای ،سمیدهم مگر آسکـه یـود را بـا دارو درمـان سمـایی»
(مجلسی ،بحارایسوار .)211/81 :1424 ،از تاری سیز استفاده میشـود کـه امـام تلـی بعـد از
ضرب ،یوردن در ش قدر از ربی یهـودی (سـپهر ،ساسـ التـواری  ).286/4 :1982،اسـتفاده
کردسد .بریی از احادیث بهصراح ،اشاره به ترکی قرائ ،و دارو دارد و ییامبر داروی آب سیسان
با قرائ ،سورۀ حمد و ...را برای درمان بیماری تجویز سموده اس( ،مجلسـی ،بحـارایسوار:1424 ،
 .)477/،66تووه بر آن ،اسوم به داسش ر و فراگیری آن اهمی ،داده (مجلسـی ،بحـار ایسـوار،
 )222/1 :1424و امامان معصوم :در درمان بریی بیماران ،به داروهای ربیعـی ارجـاع مـیدادسـد
(ر الصادق؛ ر الرضا؛ ر النبوی ،ذهبیه) .بر این اساس ،از بریی احادیث استفاده میشـود
که تُویر سور بر بیماریها همراه با اسـتفاده از اسـبابی ماسنـد دارو محاـن مـیشـود و ایـن مطلـ
سفیکنندۀ دتا درماسی و یواص سور سیس .،ازاینرو ،یکی از راههای درمان (سه تمام راهها) استفاده
از دارو در کنار قرائ ،قرآن اس.،
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 .9در یاس کساسی که ادتای تدم رابطه منطای بین قرائ ،و درمان و وواب در احادیـث دارسـد
ّ
باید گف :،بسیاری از یدیدههای تکوین با یکدیگر داد و ستد و تُویر و تُور دارسد و سمـیتـوان امـور
معنوی را به دور از امور مادی لحاظ کرد و هیچ آزمایشگاهی سیز تُویرات امـور معنـوی را رد سکـرده
اس .،با این وجود ،سباید رابطه سب و مسب در امور معنوی را با امور مادی ماایسه کرد .در امـور
معنوی ماسند دتا و تُویر آن در درمان بیماریهای یتوج و یا قرائ ،سورۀ حمد و تُویر آن در درمان
بیماریها قابل ماایسه با امور مادی سیس .،در بریی از موارد با تووت بسم الله ،بیمـاران یتـوج
درمان میشوسد و تاول بشری از درک آن تاجز اس .،همچنین در مورد قرائـ ،سـور در کنـار دارو
باید گف :،استفاده از دارو بهتنوان اسباب همراه بـا دتـا و سـور ،یکـی از راههـای درمـان اسـ ،و
سفیکنندۀ یواص سور بهتنهایی سیس.،

منابع

بررسی احادیث تأثیر سورهها در درمان بیماریهای جسمی

 .1قرآن کریم.
 .2ابنجوزی ،تبدالرحمن ،الموضوتات ،مدینه :صاح المکتبه السلفیه بالمدینه1986 ،ق.
 .9ابنحجــر ،احمــد ،لســان المی ـزان ،بیــروت :مؤسســة األتلمیللمطبوتــات ،چــال اول،
1912ق.
 .4ابنشهرآشوب ،محمد بن تلی ،معالم العلماء ،تهران :اقبال1999 ،ق.
 .9ابنصوح ،تثمان بن تبدالرحمن ،بیروت :دارالکت العلمیة1417 ،ق.
 .6ابنفارس ،أحمد بن فارس ،معجم مااییا اللغة ،قم :مکت ایتوم ایسومی1424 ،ق.
 .7ابنکثیر ،اسماتیل بن تمر ،تفسیر الارآن العظیم (ابن کثیر) ،بیـروت :دارالکتـ العلمیـة،
منشورات محمد تلی بیضون1411 ،ق.
 .8ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیـروت :دارالفکـر للطباتـة و النشـر و التوزیـع،
1414ق.
 .1ابوالفتوح رازی ،روض الجنـان و روح الجنـان ،مشـهد :بنیـاد یژوهشهـای آسـتان قـدس
رضوی1971 ،ش.
 .12ابوداود ،سلیمان اشعث ،سنن أبی داود ،قاهره :جمعیه المکنز ایسومی1421 ،ق.
 .11اردبیلی ،رستمی ،کاظمی« ،همبستههای الکتروفیزیولوهیک شنیدن تووت قـرآن کـریم»،
مجله یژوهشی شفای یاتم ،شماره دوم1917 ،ش.
 .12اردبیلی ،محمد بن تلی ،جامع الرواة و ازاحة ایشتباهات تن الطـرق و األسـناد ،بیـروت:
داراألضواء ،چال اول1429 ،م.
 .19استرآبادی ،محمد بن تلی ،منه الماال فی تحاین احوال الرجال ،قم :مؤسسة آل البیـ:،
إلحیاء التراث1422 ،ق.
 .14ایشــار ،مــدی ایحتجــاج بایحادیــث النبویــه ،فــی الشــئون الطبیــه و العوجیــه ،تمــان:
دارالنفائا1119 ،م.
 .19امینی ،تبدالحسین ،الغدیر ،بیروت :دارالکت العربی1987 ،ق.
 .16آقا بزرگ رهراسی ،الیریعة إلی تصـاسیف الشـیعة ،تصـحی  :العـاملی ،بیـروت :دار احیـاء
التراث العربی ،چال اول1492 ،ق2221/م.
 .17بحراسی ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر الارآن ،بیروت :دارالهادیة1412 ،ق.
 .18ب اری ،محمد بن اسماتیل ،بیروت :دارالفکر1421 ،ق.
 .11برقی ،احمد بن محمد بن یالد ،المحاسن ،قم :دارالکت اإلسومیة ،چال دوم1971 ،ق.
 .22بیضاوی ،تبدالله بن تمر ،أسوار التنزیل و أسرار التُویل ،بیروت :دار احیاء التراث العربـی،
1418ق.

011

پژوهشنامهعلومحدیثتطبیقی» ،سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 9911ش

«

011

 .21تبریزی ،جواد ،الموسوتة الرجالیة ،قم :دارالصدیاة الشهیدة1421 ،ق.
 .22تفرشی ،مصطفی بن حسین ،ساد الرجال ،قم :موسسة آل البی :،إلحیاء التراث1977 ،م.
 .29جعفری ،تبدلیسژاد ،سسامی« ،تـُویر آوای قـرآن و موسـیای مـیهبی بـر سـوم ،جسـم و
روان» ،مجله یژوهشی تعالی بالینی ،شماره1919 ،2ش.
 .24جوادی آملی ،تبدالله ،تفسیر تسنیم ،قم :سشر اسراء ،چال سوم1981 ،ش.
 .29جوادی آملی ،تبدالله ،تفسیر موضوتی قـرآن کـریم .فطـرت در قـرآن ،تنظـیم و ویـرایش:
مصطفییور .قم :مرکز سشر اسراء1978 ،ش.
 .26حر تاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،قم :مؤسسة آل البی1421 ،،ق.
 .27حلی ،حسن بن یوسف ،یوصة ایقوال ،قم :دارالییائر1411 ،ق.
 .28ال طی البغدادی ،تاری بغداد أو مدینة السوم ،بیروت :دار الکت العلمیة ،چال اول1417 ،ق.
 .21یویی ،سید ابوالااسم ،مصباح ایصول ،قم :مکتبه الداوری1412 ،ق.
 .92یویی ،سید ابوالااسم ،معجم الرجال الحدیث ،بیروت :بیسا1429 ،ق.
 .91ده دا ،تلیاکبر ،لغ،سامه ده دا ،تهران :داسشگاه تهران ،چال دوم1977 ،ش.
 .92ذهبی ،تنای التحاین فی أحادیث التعلین ،الریاض :دارالورن1421 ،ق.
 .99راغ اصفهاسی ،حسین بن محمد ،مفردات الفـاظ الاـرآن .تهـران :المکتبـة المرتضـویه،
چال دوم1962 ،ش.
 .94رفیعی محمدی ،ساصر ،درسسامه وضع حدیث ،قم :مرکز جهاسی تلوم اسومی1984 ،ش.
 .99زرکشی ،محمد بن بهادر ،بالبرهان ،بیروت :دارالمعرفة ،چال اول1412 ،ق.
 .96زیلعی ،جمالالدین ،سص الرایة ،الااهرة :دار الحدیث ،چال اول1419 ،ق.
 .97سپهر ،محمدتای بن محمدتلی ،ساس التواری  ،تهران :اساریر1982 ،ق.
 .98سیوری جولالدین ،اللئـالی المصـنوتة فـی األحادیـث الموضـوتة ،بیـروت :دارالکتـ
العلمیة1417 ،ق.
 .91سیوری ،جولالدین ،ایتاان فی تلوم الارآن ،قم :منشورات رضی1969 ،ش.
 .42سیوری ،جولالدین ،درالمنثور فی تفسیر المُوور ،بیروت :دارالفکر1414 ،ق.
 .41شهید واسی ،زین الدین بن سورالـدین تلـی ،الرتایـة فـی تلـم الدرایـة ،قـم :مکتبـة آیةاللـه
المرتشی1428 ،ق.
 .42صاسعی ،مهدی ،یاکیزگی و بهداش ،در اسوم ،قم :بوستان کتاب ،چال اول1989 ،ش.
 .49صدوق ،محمد بن تلی ،وواب ایتمـال و تاـاب ایتمـال ،ترجمـه :تلـی اکبـر غفـاری،
کتاب اسه صدوق1969 ،ق.
 .44رباربایی ،سید محمدحسین ،تفسیر المیزان ،ترجمـه :موسـوی همـداسی ،قـم :استشـارات
جامعه مدرسین ،چال سوم1966 ،ش.

بررسی احادیث تأثیر سورهها در درمان بیماریهای جسمی

 .49ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،تهران :مکتبة ایسومیه ،چال ینجم1919 :ق.
 .46روسی ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر الاـرآن ،بیـروت :دار ایحیـاء التـراث العربـی،
بیتا.
 .47روسی ،رجال الطوسی ،جماتة المدرسین فی الحـوزة العلمیـة باـم ،قـم :مؤسسـة النشـر
اإلسومی1979 ،ق.
 .48روسی ،محمد بن حسن ،فهرس ،کت الشیعة و أصولهم و أسـماء المصـنفین و أصـحاب
األصول ،قم :مکتبة المحان الطباربائی1422 ،ق.
 .41ری  ،سید تبدالحسین ،اری البیان فی تفسیر الاـرآن ،تهـران :استشـارات اسـوم ،چـال
دوم1978 ،ش.
 .92تیاشی ،محمـد بـن مسـعود ،تفسـیر العیاشـی ،بیـروت :مؤسسـة ایتلمـی للمطبوتـات،
1411ق.
 .91ف ر رازی ،محمد بن تمر ،مفاتی الغیـ (التفسـیر الکبیـر) ،بیـروت :دار احیـاء التـراث
العربی ،چال دوم1417 ،ق.
 .92قاری ،تلی ،األسرار المرفوتة فـی األیبـار الموضـوتة (الموضـوتات الکبـری) ،بیـروت:
المکت ایسومی ،چال دوم1426 ،ق.
 .99قرشی ،تلیاکبر ،قاموس قرآن ،تهران :دارالکت اسومیه ،چال هفتم1979 ،ش.
 .94قرربی ،تبدالله محمد بن احمد ،الجـامع یحکـام الاـرآن ،بیـروت :دارالکتـ العلمیـه،
1417ق.
 .99قهپایی ،تنایةالله ،مجمع الرجال ،قم :اسماتیلیان ،چال دوم1964 ،ش.
 .96کناسی ،تلی ،تنزیه الشریعة المرفوتة تن األیبار الشنیعة الموضوتة ،مصر :مکتبة الاـاهرة،
چال اول ،بیتا.
 .97کشی ،محمد بن تمر ،ایتیار معرفة الرجال ،قم :موسسة آل البی ،إلحیاء التراث ،چال
اول1424 ،ق.
 .98کلینی ،محمد بن یعاوب بن اسحاق ،الکافي ،تهران :دارالکت اإلسومیة ،چـال چهـارم،
1427ق.
 .91مازسدراسی حائری ،محمد بن اسماتیل ،منتهی الماال فی أحوال الرجـال ،قـم :موسسـة آل
البی :،إلحیاء التراث1416 ،ق.
 .62مامااسی ،محیالدین ،تنای الماال فی تلم الرجال ،قم :مؤسسة آل البی :،إلحیاء التراث،
1491ق.
 .61المتای الهندی ،توءالدین تلی بن حسامالدین ،کنز العمال ،تحاین :حیاسی ،صفوة الساا،
بیجا :مؤسسة الرسالة ،چال ینجم1421 ،ق.
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 .62مجلسی ،محمدباقر ،زاد المعاد ،تهران :جلوه کمال ،بیروت :موسسة األتلمي للمطبوتات،
1429ق.
 .69مجلسی ،محمدتای ،روضة المتاین ،مؤسسه فرهنگی اسومی کوشانیور ،بیتا.
 .64مجلسی ،محمدباقر بن محمدتای ،بحـار األسـوار الجامعـة لـدرر أیبـار األئمـة األرهـار،
بیروت :دار إحیاء التراث العربي ،چال دوم1429 ،ق.
 .69مجموته چکیده  42س نراسی ،همایش ساش دین در بهداش ،روان ،مشهد :آسـتان قـدس
رضوی ،داسشگاه تلوم یزشکی و یدمات بهداشتی درماسی ایران ،ش 1911 ،91ش.
 .66مجموته ماایت اسوم و بهداش ،روان ،دفتر سشر معار  ،چال اول1982 ،ش.
 .67مرتضی ،سید بسام ،زبدة الماال من معجم الرجال ،بیـروت :دارالمحجـة البیضـاء ،چـال
اول1426 ،ق.
 .68مصطفوی ،شی حسن ،التحاین فی کلمات الارآن کریم ،تهران :وزارت ارشاد ،چال اول،
1971ش.
 .61مطهری ،مرتضی ،اسسان کامل ،قم :استشارات صدرا ،چال هفتم1972 ،ش.
 .72مظفر ،محمدحسن ،اإلفصاح تن أحوال رواة الصحاح4 ،جلـد ،قـم :موسسـة آل البیـ: ،
إلحیاء التراث ،چال اول1426 ،ق.
 .71مکارم شیرازی ،ساصر ،تفسیر سموسه ،قم :دارالکت  ،چال ینجم1968 ،ش.
 .72سجاتی ،محمدتثمان ،قرآن و روانشناسی ،ترجمه :تباس ترب ،مشهد :بنیاد یژوهشهـای
اسومیآستان قدس رضوی1967 ،ش.
 .79سجاشی ،احمد بن تلی ،رجال النجاشی ،قم :جماتة المدرسین فی الحوزة العلمیة مؤسسة
النشر اإلسومی ،چال ششم1969 ،ش.
 .74سمازی شاهرودی ،تلی ،مستدرکات تلم رجال الحدیث ،تهران :چال اول1414 ،ق.
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