
  
  
  

  قرآن درمانی در بوته نقد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   حسن رهبري
 کارشناس ارشد مدیریت

  
  
  

  اشاره
ـ        در بعضی از کتب روایی و تفـسیري، بـراي سـوره            ات قرآنـی،  هـا و برخـی آی

ار دیگـري   شـم ي و بـراي اند؛ براي شماري از آنها خاصیت اخرو  خواصی را آورده  
  .اند ت اخروي و دنیوي را توأمان نوشتهخاصیت دنیوي و گاه خاصی

 نسخه هدایتی است از جانب ست که قرآن کتاب دنیا و آخرت است؛   تردیدي نی 
نمایاند و در آخرت،  پروردگار عالم که راه رستگاري و سعات دنیوي را به انسان می

هـایی چنـدین برابـر نویـد       ات و پـاداش   بندگان صالح و رهروان خالص را به درج       
 پس 1.نماید اند تهدید می دهد و کافران و گنهکاران را متناسب با اعمالی که کرده     می

 و بـدیهی اسـت ایـن دو       وصیت اصلی قرآن اسـت    بشارت و نذارت، هدف و خص     
 خواص دیگري را در فکر، اخالق، رفتار و کردار انسانی ایجاد کرده و او را  ویژگی،
تدبر خوانده شـود، بـه      هر چه اُنس انسان با قرآن بیشتر شود و با           . نماید   می متحول

هـاي روحـی برتـري نائـل       نفوس رحمانی در او اثر کرده و به ویژگـی  همان اندازه 
  .خواهد شد
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  رابطۀ روح و جسم
 قالب تـن را  ،روح انسانی با پیوند به مبدأ خویش که همان نفخۀ رحمانی است           

 روح. راند کـه رضـایت دوسـت در اوسـت      و بدان سوي می   در سیطرة خود گرفته   
 در بـدن  ، روح سـالم  به عبارتی دیگـر   . کند  سالم همواره بدن سالمی را همراهی می      

شناسی بر این باورند کـه بیـشتر         امروز دانشمندان علوم پزشکی و روان     . سالم است 
غی، اخـتالالت عروقـی و دمـا   شـماري از   .هاي جسمانی علل روانی دارنـد      بیماري

هاي قلبی، دستگاه گوارشی، ریوي، پوستی،        بیماريسردردهاي کششی، زخم معده،     
. باشـد  هاي مداوم روحی می   و نگرانی  ها  نتیجه هیجانات، اضطراب  ...  و   غدد داخلی 

  )40-100/صانعی،(
  :نویسد می» کارل«دکتر 

  تأثیر مستقیم دارد؛ مثالً بهعل و انفعاالت روحی در اعضاي بدنهر یک از ف«
 زیاد، تغییرات بزرگی در   در نتیجه اضطراب و نگرانی،دانیم طوري که همه می

 حالی زیاد، پوست صورت را سرخ و خشم وشود؛ خوش گردش خون ایجاد می
ت خون و مزاج تواند طبیع فکر زیاد می...  کند غضب و ترس آن را سفید می

نداشتن خیال پی و  در   ناراحتی زندگی، تحریکات پیصاحب آن را عوض کند؛
ها و گردش  آورد که تعادل معده و روده راحت، حاالتی در روح انسان پدید می

هاي طوالنی و  ه غصهبعضی از پزشکان عقیده دارند ک ... زند خون را به هم می
  )92/الکسیس کارل،(»  ....شود  سرطان می هاي مداوم، باعث بیماري نگرانی

و میکروبـی و جراحـات وارده از        هـاي عفـونی       امروز دانش پزشـکی، بیمـاري     
هاي جسمانی که  تواند درمان نماید، ولی در معالجۀ بیماري      صدمات را به خوبی می    

زیرا در . دهد علل روانی دارند، مدت درمان را بسیار طوالنی و گاه ناموفق نشان می         
ها، علت بیماري مربوط به روابط ناسالم مادي بدن با دنیاي خـارج        این نوع بیماري  

به .  بلکه در روابط ناسالم اخالقی و معنوي خارجی با بدن انسان است، آن نیستاز
 غذاي فاسد و مضرّ یـا پرخـوري و امثـال آن             ، استفاده از  بیانی دیگر، علت بیماري   

ئی است که سلسله اعصاب بدن نیست، بلکه ناشی از عوامل غیر مادي یا امواج نامر
هـاي   باشد؛ هماننـد تـرس از آزمـون    تأثّر می در ارتباط با دنیاي خارج از آن م      انسان
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 و یک ماه بـه زمـان آن مهلـت بـاقی اسـت       که هنوز      در حالی  ،کالسی و دانشگاهی  
نگرانی و اضطرابِ مادر به دلیـل تـأخیر فرزنـدش در رسـیدن از مدرسـه و دیگـر                 

 خـارجی بـه    ن بـا محـیط  هایی که از آمیزش تخیالت ذهنی و احتمالی انـسا        نگرانی
 در حالی که هنوز چیزي واقع نـشده اسـت؛ و تأثیرپـذیري انـسان از     د،آی وجود می 

  . افتد  اتفاق میهایی که در محیط بیرونی او قعهوا
گرید و گـاه بـا دیـدن     اي یا شنیدن خبري به شدت می انسان گاه با دیدن صحنه  

بـار در  ها و اخ  در حالی که این صحنهخندد، اي و شنیدن خبري به شدت می        صحنه
هـا در افـراد دیگـر، درسـت            چه بسا تأثیر همان صحنه     أثیر یکسانی ندارد،  همگان ت 

اش را بـه   خبر مرگ پادشاه ستمگري که اطرافیـان و دار و دسـته      . برعکس آن باشد  
پس نوع ارتباطـات  . دارد اي را به شادمانی و پایکوبی وا می گریاند، جامعه شدت می 

شود و یـا از   هن انسان فرستاده میدنیاي خارج و نوع امواجی که از ذ        بدن انسان با  
کـه گـاه    نمایـد؛ چنـان    مادي انـسان را تنظـیم مـی    گیرد، چگونگی واکنش  محیط می 

خندانـد؛ یـا بـسا خوشـحالی کـه انـسان را        گریاند و گاه می    عصبانیتی، انسان را می   
  .گریاند خنداند و گاه می می

 چگـونگی   ،دل و دماغ، با توجه به تعامالت روحی انـسان بـا محـیط خـارجی               
  .کند هاي جسمانی را در وجود انسان تنظیم می واکنش
  

  نقش ارتباطات معنوي در انسان
تواند داشته باشد،     یکی از مؤثرترین روابطی که انسان با محیط خارجی خود می          

چنین ارتباطی، در تنظـیم  . ارتباط انسان با ماوراي هستی و پروردگار جهانیان است        
هـا بـه    رد با عوامل بیرونی و انواع هیجانات و نگرانیحاالت روحی انسان در برخو  

 یـا روان  هاي روانی    عوامل پیشگیري بیماري   نماید که یکی از     قدري عمیق عمل می   
  .رود درمانی به شمار می

گیـرد،   گاه که آگاهانه و با حضور قلـب انجـام مـی    خواندن قرآن، نماز و دعا آن    
 و آرامـشی را  زنـد  ق هستی پیونـد مـی  نهایت خال بی نیرو و قدرت هقلب انسان را ب  
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ها و نامالیمات روحـی انـسانی    نماید که بهبود دهندة بسیاري از نابسامانی       ایجاد می 
  .است

  :گوید  در این باره میالکسیس کارل
یرویی ن... توانند ایجاد کنند  ها می ترین نیرویی است که انسان دعا و نماز، قوي«

دعا و نماز چون رادیوم، منبع ... قیقی دارد  وجود ح زمین است که همانند جاذبه
  .شود مشعشعی است که خود به خود تولید می

 نیروي محدود خود را با متوسل شدن به منبع کوشد از راه دعا بشر می
 خوانیم، خود را به قوه  ما دعا میوقتی که. نامحدودي چون خدا افزایش دهد

 پیوسته است، متصل و مربوط ناپذیر که تمام کائنات را به هم پایان محرکه 
.  ما اختصاص داده شود کنیم که قسمتی از آن نیرو به حوائج ما دعا می. کنیم می

شود و با قدرتی بیشتر و حالتی بهتر  به صِرف همین استدعا، نواقص ما تکمیل می
  .خیزیم از جاي بر می

 روح و همسازیم،  هر وقت با شور و حرارت، خود را در دعا و نماز مخاطب می
دعا کردن همچون دم زدن و  ...دهیم  حسن تغییر میهم جسم خود را به وجهی ا

اجتماعاتی که احتیاج به نیاش و دعا را در خود . آور نیست گاه شرم آشامیدن هیچ
آثار دعا و نیایش واهی و خیالی . اند، از فساد و زوال مصون نخواهند بود کشته
 نتایج .متفاوت است، اما با آن متباین نیستي علم از دنیاي نیایش دنیا.. .نیست

توان از روي علم دریافت، زیرا نیایش نه تنها بر روي حاالت  دعا و نیایش را می
کند و گاهی براي مدتی، بیماري  عاطفی، بلکه بر روي کیفیات بدنی نیز اثر می

یت این کیفیات هر چه قدر غیرقابل درك باشد، باید به واقع. بخشد را بهبودي می
بخشد و  ها و مصائب را می نیایش به آدمی نیروي تحمل غم. آن معترف بود

  )215-216/صانعی،(» .نماید انسان را امیدوار می
  

  قرآن و آرامش روحی
ـ      ترین و دقیق    در میان ادیان الهی، اسالم، بهترین، محکم       ا تـرین وسـیله ارتبـاط ب

در ادیان دیگـر اگـر      . است که همانا قرآن کریم      ماوراي طبیعت را در دسترس دارد     
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 سـاخته و پرداختـه   مفهوم ارتباطات معنوي و نوع اذکار و اوراد و مناسک مـذهبی،   
   در اسـالم، حقیقـت  ، ــ  داردکـه دشـواري ارتبـاط را بـه دنبـال       ذهن بشري است ـ 

هاي وحیانی در اختیار مسلمانان قرار داده و سهولت و    انکارناپذیري است که آموزه   
، الفـاظ و   در ارتباط با خـداي جهانیـان      . نوي را فراهم نموده است    آسانی ارتباط مع  

 از تأثیرگذاري بیشتري نـسبت بـه دیگـر الفـاظ و       ، که کالم الهی است    معانی قرآنی 
  .باشد معانی بشري برخوردار می

 دوست دارد، تنها با خواندن قرآن میسر        اوسخن گفتن با دوست با سخنانی که        
  .ف را به ساحتش رخنه و راهی نبوده استاست که سخن اوست و دست تحری

چنـان   آن   ، که پناهگاه محکم و قلعه متبـرّك الهـی اسـت           ورود به ساحت قرآن   
 را درديکند که دیگر هیچ رنـج و   فضاي امید، اعتماد و اطمینان را در دل ایجاد می    

  باشد؛ ي مقابله و دوام با آن نمیاریا
)ئنُّ القُلوب28 /رعد ()اَال بِذِکرِ اهللاِ تَطم(  

  ».یابد ها با ذکر و یاد خداوند آرامش می آگاه باشید که دل«
  :بدیهی است که بهترین ذکرها همانا قرآن است

) أنزَلناه باركهذا ذِکرٌ م 50/انبیاء( )...و(  
  ».ذکر مبارکی است که نازل کردیم] قرآن[این «
  )9/حجر( )اِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِکرَ و اِنّا لَه لَحافِظُونَ(

  ».ما قرآن را فرو فرستادیم و قطعاً نگهدار آنیم«
ترین ابـزاري اسـت کـه از      و امید به آینده بهتر، یکی از مهم     امید به زندگی بهتر   

به ویـژه   . دارد   و طراوت روحی را در انسان زنده نگه می          ها کاسته و شادابی     نگرانی
 نوید داده شود و بـا بنـدة خـود     خداي قادر و توانا و مهربان آنجا که امید از جانب   

  :چنین نجوا نماید
  )53/زمر( )ال تَقنَطوا مِنَ رحمهِ اهللاِ اِنَّ اهللاَ یغفِرُ الذُّنوب جمیعاً(

  ».آمرزد از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می«
  :فرماید و از زبان حضرت یعقوب چنین می

  )87/یوسف( )ه ال یایئَس مِن روحِ اهللاِ اِالّ القَوم الکافِرونَال تَایئَسوا مِن روحِ اهللاِ انَّ(
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 که تنها گروه کـافران از رحمـت خـدا    از رحمت خدا مأیوس نشوید ) ن یوسف در پیدا کرد  («
  ».شوند مأیوس می

اي با این صراحت و عطوفت از سـوي خداونـدي    بدیهی است صدور بیمه نامه 
 ،نماید هاي روحی را درمان می  باشد، نه تنها بیماري     یکه به هر چیزي قادر و توانا م       

  .کند بلکه از پدید آمدن آن هم جلوگیري می
  

  قرآن درمانی در قرآن
 تـسلی خـاطر و امیـدواري معرفـی          ، آرامـش  رآن، عالوه بر اینکه خود را مایۀ      ق
 ییافزا بیمارينماید، در آیاتی هم به شِفا بودن خود تصریح دارد؛ چنان که گاه به  می

  .کند خود نیز اشاره می
 این است که قرآن کدام دردها را درمـان          ،آنچه در این جستار مورد توجه است      

  بخشد؟ ها را شدت می کند و کدام بیماري می
  
   شفا بخشی قرآن.1

کنـد، آن هـم نـه     قرآن، شفابخشیِ خود را تنها در بخش امراض قلبی اعالم مـی     
نماید، بلکه بـه   در بدن عمل می» نه خونتلمبه خا«قلب صنوبري شکل که به عنوان   

دلیـل  . »هاي غیر حسی و غیر عقلـی       مرکز شناخت «و  » مرکز تفکر و اندیشه   «معناي  
  :بر این معنا، آیات زیادي است که در قرآن آمده است

)قَلب ن کانَ لَهلَذِکري لِم 37/ق ()اِنَّ فی ذلِک(  
  ». آن کس که عقل داردتذکّري است براي) سرگذشت اقوام گذشته(در این «

 اصالً حیات ،باشند و کسی که قلب ندارد بدیهی است که همگان داراي قلب می
پس کامالً آشکار است کـه منظـور خداونـد متعـال از       . ندارد تا چیزي را درك کند     

  .هاي عقلی است قلب، شناخت
)هقَلب آثٍم کتُمها فَاِنَّهن یم 283/بقره ()و(  

  ».کار است کتمان کند، قلب او گناه) شهادت را(کسی که «
  )179/اعراف( )...لَهم قُلوب ال یفقَهون بِها (

  ».فهمند هایی دارند که با آن نمی آنان قلب«
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  )14/حجرات ()و لَما یدخُلِ االیمانُ فی قُلوبکُم(
گوییـد اسـالم   ایـد، ولـی ب   شما ایمـان نیـاورده    : ایم، بگو   ایمان آورده : نشین گفتند   هاي بادیه   عرب(«

  ».در حالی که هنوز ایمان، وارد قلب شما نشده است) ایم آورده
 در قرآن به معناي مرکز پمپاژ خون      دیگر که حاکی از این است که قلب        ها آیۀ   و ده 

 و از قلب بـا واژه       کز درك و احساس غیرمادي آمده است      نیامده، بلکه به معناي مر    
  .یاد نموده است» فؤاد«

 در آیـات زیـر   »شـفاء «توان فهمید کـه منظـور از    از قلب، می  پس با این معناي     
  :چیست

  )57/یونس ()قد جاءتکُم موعِظَه مِن ربِّکُم و شِفاء لِما فی الصدورِ(
انــدرزي از ســوي پروردگارتــان بــراي شــما آمــده اســت، و درمــانی بــراي آنچــه در ! اي مـردم «

  ».هاست سینه
)ؤمِنینَو نُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هللم هحمو ر شِفاء 82/ءإسرا ()و(  
  ».کنیم  و رحمت است براي مؤمنان نازل می از قرآن آنچه شفاو«
 )قاتلوهم یعذِبهم اهللاُ بِاَیدیکُم و یخزِهِم و ینصرکُم علَـیهِم و یـشفِ صـدور قـومٍ مـؤمنین         (
  )14/توبه(
کند و خوارشان سازد و شما را بر آنان نصرت دهد با آنان بجنگید تا خدا به دست شما عذابشان «

  ».هاي مؤمنان را درمان نماید و دل
)شِفاء و دينوا هللَّذینَ آم و44/فصلت ()قُل ه(  

  ».اند هدایت و درمان است براي کسانی که ایمان آورده) قرآن(این : بگو«
اي آرامش ها به معن  شفاي دل   نیز :روایات رسیده از معصومان   در احادیث و    

 .در گرویدگان به دین خـدا آمـده اسـت         روحی، تقویت اخالقی و افزایش معرفت       
  :البالغه چنین است در نهج7علیحضرت عباراتی از 

  )110 خطبه،البالغه نهج (»و استَشفُوا بِنُورِهِ فَانَّه شِفاء الصدور«
  ».هاي بیمار است از نور قرآن شفا بجویید که درمان دل«
 همـان، خطبـه  ( » الکُفرُ و النّفاقُ، و الغَی و الضّاللُاء و هو شِفاء مِن اَکبرِ الد فَاِنّ فیهِ «
176(  
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 کفـر و نفـاق و گمراهـی و    ، یعنـی هـا  ترین بیماري   همانا در قرآن شفاي بزرگ    «
  ».ضاللت است

اي ه هاي مؤمن، زدودن نابسامانی  قرآن براي معالجه و درمانِ نفسِ انسانبنابراین
هاي ایمانی در قلب، داروي   و تأمین و تثبیت مایه  هاي درونی    هنجار  ویتروحی، تق 

  . شده استتجویزشفابخشی است که از سوي خداوند عالمیان 
هاي جسمانی هم که در اثر نامالیمات روحـی پدیـد آمـده            بدیهی است بیماري  

  . به موازات درمان روحی، شفا یافته و از میان خواهد رفت،باشد
  

   قرآنفزاییا بیماري. 2
هاي روحی و روانـی مؤمنـان را درمـان      قرآن مجید به همان مقداري که بیماري      

. افزاید  هاي روحی و روانی کافران و انکارکنندگان آیات الهی می           کند، بر بیماري    می
  :آیات زیر دلیل بر این مدعاست

  )44/صلتف ()قرٌ و هو علَیهِم عمینَ ال یؤمِنُونَ فی آذانِهِم وو الّذی(
 آنان مایۀ کوري ايآنان سنگینی است و قرآن بر) دل(هاي  آورند، در گوش و کسانی که ایمان نمی«

  ».است
  )125/توبه ()و اَما الَّذینَ فی قُلُوبِهِم مرَض فَزادتْهم رِجساً إلی رِجسِهِم(

  ».دي افزودبر پلیدیشان، پلی) قرآن(است، ) نفاق(هایشان بیماري  ولی کسانی که در دل«
  )41/ءإسرا( )و لَقَد صرَّفنا فی هذَا القُرآنِ لِیذَّکَّرُوا و ما یزیدهم اِلّا نُفُوراً(

گوناگون بیان کردیم تا پند گیرنـد، ولـی جـز بـر نفرتـشان      ) حقایق را(به تحقیق ما در این قرآن    «
  ».افزاید نمی
ـ             ( حمر و شِـفآء ـونُنَزِّلُ مِنَ القُـرآنِ مـا ه الظـالمینَ اِالّ خَـساراً          و زیـدـؤمِنین و ال یلِلم ه( 
  )82/ءإسرا(
 ولـی سـتمگران را جـز زیـان         ،کنـیم  ي مؤمنان شفا و رحمـت اسـت نـازل مـی           از قرآن آنچه برا   «

  ».افزاید نمی
 روحـی پدیـد      و هاي جسمانی نیز که بـه دنبـال بیمـاري قلبـی              بیماري بنابراین

  .گیرد آید، آنان را فرا می می
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  درمانی در روایاتقرآن 
هـا،   گفتیم که قـرآن خـوانی واقعـی و یـاد خـدا، در اثـر زدودن انـواع نگرانـی                

هاي ناشـی   ها از قلب و روان انسان، بیماري ها و اندوه ي ها، ناامید ها، ترس   اضطراب
 و دهـد  ان را به آرامش روانی سوق می     درمان نموده و انس    از آن را در روح و روان      

  . سازد  برطرف میي جسمانی را که منشأ روانی دارندها  بیماري،به دنبال آن
ها، آیات و  توان یافت که سوره   هاي روایی و تفسیري، موارد زیادي می        در کتاب 

 روانی و جسمانی اختصاص    هاي  دعاهاي بسیاري را براي درمان شماري از بیماري       
انـد کـه    کشیده به تصویر اي  در حد یک مغازه عطاري و داروخانه    را  قرآن اند و   داده

  .جاي تأمل بسیار دارد
نمـاییم، امـا    ما در این مقال، بررسی دعاهاي وارده را به مجالی دیگر موکول می        

باشیم که امیـد اسـت        ها و آیات قرآنی، ناگزیر از بیان مواردي می          در رابطۀ با سوره   
  .روشنگري اهل قرآن را به دنبال داشته باشد

ر آیینۀ روایات بازتاب یافته است، عـالوه  هاي قرآنی که د     خواص آیات و سوره   
 .بیـان کـرده اسـت     نیـز   را  هـا   خواص مادي و طبی آن    بر خواص اخروي و معنوي،      

تـوان از   که در پیش گفتیم، منکر خواص آیات قرآنی نیستیم و تا حدي که می              چنان
ـ   ،پذیریم  تردید می    تأیید گرفت، بی   قرآن اما استفاده از قرآن به عنوان شربت م ن، کّس

 ضد درد و تب و حساسیت، رفع     بیوتیک، داروي   وردگی، کپسول آنتی  قرص سرماخ 
خوابی، بند آمدن خون دماغ، نفوذ در دربار پادشاهان، فروش کاالهاي پـسمانده،           بی

از تمـام   شوهر دادن دختران، جلوگیري از ورود حشرات به انبـار غلـه، مـصونیت               
ده است، تأمل برانگیز دانـسته و در     که در روایات آم   را   دردها، شناخت دزد و غیره    

  .دهیم ا مورد بحث و بررسی قرار میگنجایش این جستار، برخی ر
  
  ! حمد، داروي تمام دردها به جز مرگ سوره
: لجابر بن عبداهللا  9قال رسول اهللا  : قال9عن اسماعیل بن أبان یرفعه الی النبی      «

بلی بأبی أنـت و     : فقال جابر : ال أنزلها اهللا فی کتابه؟ ق     ةأال أعلّمک أفضل سور   ! یا جابر 
یـا جـابر أال     : ثم قال له  : فعلَّمه الحمداهللا ام الکتاب؛ قال    : امی یا رسول اهللا علّمینها، قال     
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هی شفاء من کـلّ داء االّ الـسام   :  أنت و أمی فاخبرنی، قال   بلی بأبی :  عنها؟ قال  أخبرك
  )1/34عیاشی،(» .یعنی الموت

ـ : به جابر فرمـود   9رسول اکرم « اي را کـه خـدا در کتـابش      ا بهتـرین سـوره    آی
ـ : فرستاده به تو بیاموزم؟ جابر گفت ـ بـه    مادرم فداي تو باد یا رسول اهللاپدر و بلی 

سـپس  . پس رسول اکرم سوره حمد را که ام الکتاب است به او آموخت. من بیاموز 
مادرم بلی پدر و : فت آن براي تو بگویم؟ گ دوست داري از ویژگی! اي جابر: فرمود

  ».این سوره شفاي هر درد و بیماري است جز مرگ:  حضرت فرمود.فداي تو باد
  

  بررسی روایت
  :این روایت از چند لحاظ مورد اشکال است

ــی    . 1 ــعیف م ــول و ض ــصی مجه ــان، شخ ــن اب ــماعیل ب ــد راوي آن اس . باش
  )9/350ی،مامقان(

  .روایت مرفوع است که سلسله اسناد آن مشخص نیست. 2
  .استخبر واحد . 3
هاي قرآن  رسد، زیرا سورة حمد از نخستین سوره متن آن مخدوش به نظر می  . 4

است که در مکه نازل شـده و مـسلمانان در نمازهـاي روزانـه خـود آن را قرائـت                 
به مدینه از کودکـان انـصار       9یاد دادن آن به جابر که در هجرت پیامبر        . کردند  می
  !تواند داشته باشد؟ ، چه مفهومی میبود

وجه به موارد یاد شده، روایت مذکور از نظر اهل حـدیث روایـت ضـعیفی                با ت 
  .باشد بوده و قابل اعتنا و استناد نمی

  
  !ها و شیطان آیاتی از سوره بقره، براي بیمه شدن در برابر بدي

 اربعین آیـات  من قرأ: 9قال رسول اهللا:  قال 2عن عمرو بن جمیع رفعه إلی علی      «
 و آیتین بعدها، و ثالث آیات من آخرها لم یر فی نفـسه و       الکرسی من اول البقره و آیۀ    

  )1/43عیاشی،(» .أهله و ماله شیئا یکرهه، و ال یقربه الشّیطان و لم ینس القرآن
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کس چهل آیه از اول سـوره بقـره،   هر  : روایت شده که فرمود   9از پیامبر خدا  «
ـ                ۀیآ  هرگـز در  ،د الکرسی، دو آیه بعد از آن و سـه آیـه از آخـر آن سـوره را بخوان

شود   و شیطان به او نزدیک نمیاش و مالش بدي و ناراحتی نبیند   هخودش و خانواد  
  ».کند و هرگز قرآن را فراموش نمی

  
  بررسی روایت

بن جمیع است که اهل حـدیث او را در ردیـف راویـان     راوي حدیث عمرو . 1
  )81 – 13/83خویی، . (دنشناس مجهول و روایت او را ضعیف می

  .د آن مشخص نیستسلسله سنبه صورت مرفوع نقل شده و روایت . 2
  .خبر واحد است. 3
سـاختگی بـودن آن را بـرمال          تر اسـت،      متن روایت که به سخن رماالن شبیه      . 4

  .نماید می
ه بقره چنین چیـزي  با متن قرآن سازگاري نداشته و قرآن خود در همین سور   . 5

  :فرماید  میآنجا که نماید، را رد می
) و لَنبوعِ و نَقصٍ م      نَّکم بِشَیءٍ مِ  لوشِّرِ نَ االَموالِ و األنفُسِ و ا  نَ الخَوفِ و الجب لثَّمراتِ و

  )100/بقره ()الصابرین
هـا آزمـایش    ها و میوه ها و جان قطعاً همۀ شما را با چیزي از ترس، گرسنگی، کاهش در مال     «

  ».کنندگان کنیم؛ و بشارت ده به استقامت می
 حالی که تنها یکی از موارد باال براي ضعیف و غیرقابل اعتنا بودن از این رو، در

نماینـد،    کند، دیگر موارد یاد شده هم هنگامی که او را کمک مـی              روایت کفایت می  
  .کند  میرا بیشتر نمایانساختگی بودن آن 

  
  !هاي درخت سوره آل عمران، داروي ضد سقط جنین و ضد ریزش میوه

 هذه السوره اعطاه اهللا بکلّ حرف اماناً من حـرّ        من قَرَأ : انّه قال 9روي عن النبی  «
 لم تحمل، حملـت بـإذن اهللا تعـالی، و ان    ةجهنّم، و إن کتبت بزعفران و علّقت علی امرأ  

  )1/269بحرانی، (». أمسک اهللا تعالیۀ او ورقة یرمی ثمرةعلّقت علی نخل او شجر
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 خداوند د، را تالوت کناز پیامبر روایت شده است که هر کس سوره آل عمران   «
 و اگر به زعفران نوشـته  ؛نماید اي از آن، امانی از آتش جهنم به او عطا می  به هر آیه  

دارد آویزان نمایند، حملـش را بـه اذن خداونـد     و به زنی که حمل خود را نگه نمی  
دارد آویزان کنند، بـه   دارد؛ و اگر به درختی که میوه یا برگ خود را نگه نمی   نگه می 

  ».دارد ن خداوند نگه میاذ
  

  بررسی روایت
این حدیث به صورت مرسل وارد شده و هیچ یـک از راویـان آن مـشخص               . 1
  .باشند نمی

  .خبر واحد است. 2
االي نایابی است که دسترسـی بـه        ک9زعفران در عربستان زمان پیامبر خدا     . 3

  .شته شود تا چه رسد به اینکه سوره آل عمران بدان نو، بسیار مشکل بوده استآن
طلبیـد، و   نوشتن آن در اوراق عصر رسالت که حجم زیاد و سـنگینی را مـی           . 4

شک عربستان، چگونه ممکـن بـوده       آویختن آن از زن حامل در آن هواي گرم و خ          
شد تا  بایست آویخته می  و چند روز و چند ماه می    چه موقع ها از   است؟ عالوه بر آن   

  !؟همان طور براي درخت. گردید مؤثر واقع می
ف بودن و حال بر فرض وارد نبودن دالیل اخیر، تنها دلیل اول و دوم براي ضعی

  .نماید  بسنده میقابل اعتنا نبودن روایت
  

  !ها سوره حمد و اخالص، داروي تمام بیماري
 بن سـنان عـن   ی عن محمد بن یحیی االرمن عن محمد بن جعفر النرسیعن محمد «
 الحمد و قل هـو اهللا أحـد لـم           لم تُبرئْْه سورة   کلُّ من : قال7 بن محرز عن الباقر    سلمۀ

  )4/874حر عاملی،(» .بهاتین السورتین  تبرأکلّ علّۀیبرئه شیء و 
 هر کسی را که سوره حمد و سوره اخالص شفا   :فرمودند7حضرت امام باقر  «

ندهد، چیز دیگري او را شفا نخواهـد داد؛ و هـر دردي بـا ایـن دو سـوره درمـان                      
  ».یابد می
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  سی روایتبرر

این روایت هم همانند روایت قبلی به دلیلِ داشتن راویـان مجهـول در سلـسله                
  .باشد گویندگان آن و به دلیل خبر واحد، ضعیف بوده و قابل اعتنا نمی

  
  !ها عالج همه دردها و بیماري» یس«سوره 
 من کتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواءٍ و ألـف : ... انّه قال 9ابوبکر عن النبی  «

طبرسی، مجمع  (».ۀ و نزعت عنه کل داء و علّ  ۀ و ألف رحم   ۀنور و ألف یقین و ألف برک      
  )8/646-7 البیان،
هر کس سوره یاسین را بنویـسید و        : رویات شده که فرمودند   9از پیامبر خدا  «

سپس آن را بخورد، هزار دارو، هزار نور، هزار یقین، هزار برکت و هزار رحمت به            
  ».شود ها و دردها از او کنده می  و همۀ بیماريهبدن او وارد شد

  بررسی روایت
 مرسل بودن، مـشخص نبـودن سلـسله راویـان آن، خبـر         این روایت با توجه به    

شمار رفته و قابل اعتنا     ه  واحد بودن و تعارض با نصوص قرآنی، از اخبار ضعیف ب          
  .باشد نمی

  
  !هاي قلبی سوره سجده، داروي بیماري

و من کتبها فی اناء و غسله و عجن بـه  : ... 9روي عن النبیمن خواص القرآن،   «
 ». کـل مـن بـه وجـع الفـؤاد زال عنـه و بـرء بـإذن اهللا تعـالی         ۀعجیناً ثم سحقه واسـف   

  )2/105بحرانی،(
را  هر کس سـورة سـجده را در ظرفـی بنویـسد و آن     : فرمودند9پیامبر اکرم «

 بیمـاري قلبـی دارد    و به روي پوست کسی کـه شسته و با آبش خمیر درست بکند  
  ».شود بکشند، بیماري او به اذن خداوند برطرف می
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  بررسی روایت
کتـاب  . این روایت را تفسیر البرهان از کتاب خواص القرآن نقل کرده اسـت            . 1

بـه نظـر   . هایی است که در قـرن دهـم نوشـته شـده اسـت      خواص القرآن، از کتاب  
هاي پیـشین،   ه باشد، زیرا در کتابرسد که این روایت از تولیدات همان قرن بود   می

  . شود اي از آن دیده نمی سابقه
 به حدود قرن نهم و دهـم هجـري    روایات و بیشتر روایات مشابه آن      سابقه این 

و ] صوفیان[هایی، آنها را از اهل ذکر و عرفان  گردد که نویسندگان چنین کتاب      برمی
  ).273و7/270ریعه، آقا بزرگ تهرانی، الذ: نک. (اند حکماي هند اخذ کرده

از سلسله راویان حدیث هیچ کدام مشخص نبوده و روایت به صورت مرسل . 2
  .ضبط شده است

  .خبر واحد است. 3
  .باشد متن آن از لحاظ عقلی مورد پذیرش نمی. 4

باشد، بلکه در ساختگی بودن آن هـم   از این رو نه تنها روایت بسیار ضعیفی می       
  .تواند کرد چندان تردیدي نمی

  
  سوره نصر؛ وسیله پیروزي بر دشمنان

 ».اهللا علـی جمیـع اعدائـه     نـصره  فـی نافلـۀ او فریـضۀ   » اذا جاء نصراهللا«ن قرأ   م«
  )2/217االخالق،  مکارم طبرسی،(

 خداونـد او را بـر   ،هر کس سورة نصر را در نماز واجـب و مـستحب بخوانـد     «
  ».کند دشمنانش پیروز می

  
  بررسی روایت

  .کر نام از امام معصوم و بدون سند وارد شده استاین روایت بدون ذ. 1
 بـدون  ،اسـت 7 هم که منتسب به امام رضا»الرضا فقه« این روایت در کتاب  .2

هـول الحـال دانـسته و    الرضـا را کتـابی مج   اهل حدیث، کتاب فقـه  . سند آمده است  
  )166/جوادي آملی،. (دانند مردود می را7به امام رضاانتساب آن 
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 قـرآن بـراي پیـروزي بـر     ا زیـر  تعارض با آیات قرآنی اسـت؛  این روایت در  .3
و مجهـز شـدن بـه سـالح و      4، مقاومـت 3 جهاد با جان و مال در راه خـدا      دشمنان،
  ! را الزم دانسته است، نه ذکر و اوراد را به تنهایی5مهمات

انـد و در    چرا خود عمل نکرده، گویندة آن هستند :یا امامان 9 اگر پیامبر  .4
به ... ، کربال و    )با معاویه 7جبهه جنگ امام حسن   ( صفین، مسکِن    هاي احد،   جنگ

عبـاس    امیـه و بنـی      پیروزي ظاهري نرسیدند؛ و امامان دیگر که همگی مقهـور بنـی           
 شـربت  وزي نیافتند و به دست دشمنان خـود  پیرسوره چرا با خواندن این      ،اند  بوده

  !؟شهادت نوشیدند
  

   و مشابه آنهادالیل ضعف و ساختگی بودن روایات مذکور
دهـد کـه در    آورده شد، نشان می  » مشت نمونه خروار  «این روایات که به عنوان      

جسمانی قرآن بـا روایـات معتبـري مواجـه         ـ  میان روایات مربوط به خواص درمانی     
هـاي قرآنـی هـم     آمیز معنوي سـوره  حتی در فضیلت و خواص بسیار مبالغه   . نیستیم

 هر چند روایات صحیح و معقولی در بـین  ،نیمک از آن را مشاهده نمی    وضعیتی بهتر   
  .شود آنها یافت می

نـسبت  » ابـی بـن کعـب     «هاي قرآن را غالبـاً بـه          روایات در باب فضیلت سوره    
  .این روایات به دالیل زیر ضعیف و مجعولند. اند داده

و از کاتبـان وحـی اسـت، ولـی     9 ابی بن کعب هر چند از اصحاب پیـامبر  .1
  .رد نشده استتصریحی در توثیق او وا

  .اند  وارد شده7 و موقوف6 غالباً به صورت مرسل غریب المتن این روایات.2
  .باشند  مضمون آنها غالباً با قرآن و عقل در تعارض می.3
  .  خبر واحد هستند.4
  . در تاریخ به ساختگی بودن آنها اعتراف شده است.5
  :کند  چنین گزارش مین جوزياب

 القرآن الذي یروي عن ل حدثنی شیخ بفضائل سورةروي عن المؤمل بن اسماعی«
حدثنی رجل بالمدائن و هو حی، : من حدثک؟ فقال: ابی بن کعب فقلت للشیخ
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فقال حدثنی شیخ . فصرت الیه. فقال حدثنی شیخ بالواسط و هو حی. فصرت الیه
 فأخذ بیدي فأدخلنی. فقال حدثنی شیخ بعبادان فصرت الیه. بالبصره، فصرت الیه

یا : هذا الشیخ حدثنی، فقلت:  و معهم شیخ فقالبیتاً فإذا فیه قوم من المتصوفۀ
لکنّا رأینا الناس قد رغبوا عن القرآن و... لم یحدثنی احد : ثک؟ فقالمن حد! شیخ

  )153/رفیعی،( »...!!!فوضعنا لهم هذا الحدیث لیصرفوا قلوبهم الی القرآن 
شیخی مرا روایت کرد به : ت که گفتاز مؤمل بن اسماعیل روایت شده اس«

چه کسی تو را حدیث : گفتم. هاي قرآن که از ابی بن کعب رسیده فضایل سوره
: آنجا رفتم و پرسیدم. مردي در مدائن که در قید حیات است: نمود؟ پاسخ داد

به واسط . شیخی در واسط که زنده است: چه کسی تو را حدیث نمود؟ گفت
نزد . شیخی در عبادان: به بصره نزد او رفتم، گفت. شیخی در بصره:  گفترفتم،

او رفتم، دست مرا گرفت و وارد منزلی کرد که در آنجا گروهی از صوفیان به 
چه : به آن شیخ گفتم. این شیخ مرا حدیث نموده است: گفت. همراه شیخی بودند

گردانند،  ن رويهیچ کس، ما دیدیم مردم از قرآ: کسی تو را حدیث نمود؟ گفت
  » .جذب قرآن شودهایشان  ها را وضع نمودیم تا قلباین

اي؟  حادیـث را از کجـا آورده  ایـن ا : بن عبد ربه گفتند     ةدر نقل دیگري به میسر    
 آنها را براي تشویق مردم به       ؛)5/268عالمه امینی، ( »وضعته اُرغّب الناس فیه   «: گفت

   ».ام قرآن ساخته
که شیخ کـذّابی بـوده و     )  هجري 173متوفاي  (ابی مریم یزید ابوعصمه     بن     نوح

 حدیث وضـع کـرده اسـت،        140هاي قرآن     ل سوره همانند معلی بن هالل در فضای     
  :گوید چنین می) 269/همان،(

ان رأیت الناس قد اعرضوا عن القرآن و اشتغلوا بفقه ابی حنیفه و مغازي محمد بن      «
  )275/همان،(» .اسحاق فوضعت هذا الحدیث حسبه

 فه و مغازي محمد   حنین اعراض کرده و سرگرم به فقه ابو        قرآ من دیدم مردم از   «
  »!ام  از این رو این روایات را به عنوان عمل خداپسندانه ساختهاند، بن اسحاق شده

 ایـن گونـه بیـان    ،»کنـد   وسیله را توجیه نمیهدف«شهید مطهري در باب اینکه      
  :کند می
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توان  دس و پلید میمقف مقدس از هر وسیله ولو وسایل ناآیا براي هد... «
ه از  ن، براي هدف مقدس از وسیله مقدس باید استفاده کرد؟ یا نهاستفاده کرد

آید  براي اینکه مردم را هدایت و راهنمایی کند، میمثالً .  نامقدس و پلیدهوسیل
ندارد، بلکه کند، در حالی که غرض شخصی  حدیثی از پیغمبر یا امام جعل می

کند که اگر چنین حدیثی را از پیغمبر یا   فکر می ولی،غرضش هدایت مردم است
مردمی که ] گوید با خود می[مثالً . پذیرند امام براي مردم نقل کند، مردم بهتر می

زنند، خوب است براي اینکه غیبت نکنند  کنند و حرف لغو می این قدر غیبت می
مردم این  من بیایم حدیثی جعل کنم در فضیلت فالن دعا، که ،و حرف لغو نگویند

حدیث را بخوانند و به جاي حرف لغو و بیهوده، بروند دعا بخوانند، یا در ثواب 
قرآن بگویم اگر فالن سوره قرآن را چهل بار پشت سر یکدیگر بخوانید فالن اثر 

  ...را دارد 
ها  و من مکرر در کتاب... اند اند که چنین کاري کرده  بودهها در تاریخ خیلی

فضایل مخصوص قرائت کنند در   نقل می8ث را از اُبی بن کعباین حدی. ام خوانده
 خاصی ذکر  فضیلت» سبح اسم«  براي خواندن سوره مثالً.هاي قرآن سوره

لم «  گري؛ سورهفضیلت و ثواب دی» هل اتیک حدیث الغاشیه«کنند؛ سوره  می
» آل عمران« ثواب دیگري، سوره» بقره« سورهثواب دیگري؛ » یکن الذین کفروا

.  همه هم از پیغمبر روایت شده،اند واب دیگري؛ براي هر کدام یک چیزي گفتهث
آخر چطور : کرد پرسید شخصی رفت از آن کسی که این حدیث را روایت می

کنی و یک نفر دیگر غیر از تو روایت  است که فقط تو این حدیث را روایت می
خدا جعل کردم؛ راستش را بخواهید من این حدیث را براي رضاي : نکرده؟ گفت

ها و تاریخ جاهلیت  کنند به افسانه  شروع می،نشینند دیدم مردم در مجالس که می
دیدم وقت مردم دارد بیهوده تلف . را نقل کردن و اشعار جاهلیت را خواندن

براي اینکه به جاي این کار بیهوده، مردم را وادار به تالوت قرآن کنم، . شود می
 -108/ مطهري،(» ! اینکه عیبی نداردپیغمبر گفتم،این حدیث را از زبان آمدم 
106(  
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سازي، هم از سوي  حدیث، دوران درازي را سپري کرده که در آن، حدیث! آري
کـه هـزاران هـزار      چنـان سوي دوستان ناآگاه شدت گرفته اسـت،     دشمنان و هم از     

 -5/293عالمـۀ امینـی،  . (انـد  هاي حدیثی وارد کـرده  حدیث جعل نموده و در کتاب    
288(  

جتهـدان عابـد، زاهـدان شـب      حدیث، دورانی را سپري کرده که در آن، م        ! آري
سازي  گوترین افراد در حدیث    کنندگان در هنگام تالوت قرآن، دروغ        و گریه  دار  زنده

یث جعل کردند؛ و چه بـسا کـه   حد:از زبان پیامبر و ائمه»  الی اهللاۀبقر« و   شدند
  )275 -277/همان،. (از راویان منتسب کردندها سند ساختند و آنها را به ثقات بر آن

: گویـد  د قطّان مـی   حدیث دورانی را سپري کرده که در آن، یحیی بن سعی          ! آري
 صـالحان را در  ؛)275/همـان،  (»ین فی شیء اکذب منهم فی الحدیثما رأیت الصالح «

  .ندیدم گویی چیزي دروغگوتر از حدیث
 ی که حدیث سـازان در فـضیلت   نادرستبه احادیث و اخبار «: گوید  و قرطبی می  

  )همان (»!اند، نباید التفات کرد هاي قرآن و اعمال دیگر ساخته سوره
  

  سازي در قرآن درمانی حدیث
سـازي در فـضایل    درمانی، وضـعیتی اسـفبارتر از حـدیث      سازي در قرآن    حدیث

 احادیث معتبري که با قرآن    هاي قرآنی،   ، زیرا در فضایل سوره    هاي قرآنی دارد    سوره
درمـانی، نـه     یافت، در حالی که در روایات قـرآن توان  عقل در تعارض نیستند می     و

توان رسـید، بلکـه     ي که موافق قرآن و عقل باشد نمیتنها به روایت صحیح و معتبر  
  !برانگیز است زمان و محل پیدایش این احادیث هم بسیار تأمل

ـ   از هشت قـرن   اي بیش ـ سابقه به جز بسیار اندکی از آنها احادیث قرآن درمانی 
هـاي    که غالبـاً در حلقـه  اند بعضی از تولیدات قرن هشتم هجري    . دهند  را نشان نمی  

-768(عبـداهللا یـافعی     بوا. انـد   حکیمانۀ شبه جزیره هندوستان تولیـد شـده       ـ  صوفیانه
 خـود   9»القـرآن   خـواص «آنها را از حکماي هندي اخذ نمـوده و در کتـاب             ) ق668
 دیگـران، بیـشتر از آن کتـاب و    )7/273قا بـزرگ تهرانـی،  آ. (آوري کرده است    جمع
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ترجمه آن استفاده نموده، سپس سخنان و تجربیات برخی از عالمان و عارفان را هم 
  !گویند نویسند و حدیث می که گویی حدیث می  چنان،اند  افزودهبر آن

 شـیخ حـرّ عـاملی    ،)ق1090م( فـیض کاشـانی   بزرگان اهـل حـدیث، همچـون    
هاي روایـی خـود        آن روایات را در کتاب     )ق1111.م(المۀ مجلسی    ع و) ق1104م(

  : کار شاید به دالیل زیر بوده استاین. اند وارد نکرده
  .اند دسترسی نداشته» القرآن خواص« دانشمندان یاد شده به کتاب .1
  .اند  به دلیل مستند نبودن آن، اعتمادي بر آن نکرده.2
  .اند  به ساختگی بودن آن اطمینان یافته.3
 منابع روایی آنان کتب شیعی بوده، در حالی کـه ایـن کتـاب نوشـتۀ تمیمـی                   .4

  .باشد شافعی می
» لمـستدرك الوسـائ  « در محدث نوري و  » البرهان« در   بحرانیاما در قرون بعد،     

 و در اند  روایات آن کتاب را نقل کردهبدون توجه به وضعیت حدیثی آنها، برخی از
هـا    هـایی در پیـشخوان کتابفروشـی        تـاب ا افزایش چنین ک   دو دهه اخیر نیز شدیداً ب     

ــاب  هــستیممواجــه ــه از همــان کت ــرآن خــواص« ک ــا » الق ــ«ی ــب  ۀتحف  و 10»الغرائ
دي کـه جنبـۀ حـدیثی هـم          و چه بسا مطالب زیا     اند   اقتباس کرده  11»اآلیات خواص«

  :به دو نمونه در زیر توجه فرمایید. اند ها افزودهندارد بر آن
  :ردن چیز دزدیده شدهبراي پیدا ک .1

 بعد شروع کنـد     ، رو به قبله فاتحه خوانده شود      آنشب جمعه یا جمعه یا روز       «
ن فاصله برخیزد دو رکعت نمـاز     و بدو » مثل ما اوتی رسل اهللا    «به سورة انعام تا آیه      

 و بخوانـد » انـا اعطینـاك  «کرسی و هفت ال  ۀی در هر رکعت هفتاد حمد، هفت آ       .کند
، تـا آخـر سـوره   » ...اهللا اعلـم حیـث   « نحو رو به قبله بخوانـد   بعد از فراغ به همان    

  )117/روستا، (».بخواهد دزد برده را بیاورند
  جهت رفع حالت تهوع .2

 این ،تهوع داشته و بسیار قی نماید اگر کسی حالت« :االدعیه آورده صاحب جامع
من نُعمره نُنکسه و «: آیه شریفه را بنویسد و بشوید و به او دهد که بخورد، شفا یابد            

  )121/حسینی غیاثی،. (»خلق أفال تعقلونفی ال
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ها خواص ساختگی دیگر که انسان از ساحت قرآن کریم بر بیان آنها شـرم          و ده 
  .نماید می

  
  نتیجه

هاي الهـی و معنـوي    هاي ایمانی را با جاذبه بخشی است که دل قرآن نسخۀ شفا 
 در در قـاموس قـرآن، سـالمت انـسانی    . دهد به زندگی نیکو و حیات طیبه نوید می    

 به عوامل طبیعی و مـادي       بیماري تن . نوي او خالصه شده است    معـ  سالمت روحی 
گیرد و چـه بـسا کـه          و گریبان هر کسی را می      دارد که گریزي از آن نیست     بستگی  

  .باشد یۀ آزمایش و امتحان الهی میما
هـاي جـسمانی؛ و ایـن     هـاي روانـی و بیمـاري    بیمـاري : انـد   ها دو گونه    بیماري

هایی که علل روانـی دارنـد و بـا      و چه بسا بیماريها گاه متأثر از یکدیگرند   بیماري
  .یابد درمان آن بیماري روانی، بیماري جسمانی پدید آمده از آن هم بهبود می

که با خوانـدن  هایی  بدیهی است دل. هاست قرآن به فرمودة خود، شفا دهندة دل     
 هـاي روحـی زیـادي در    رسند، از بیماري به تزریق ایمانی می   و عمل کردن به قرآن    

هـاي روانـی و    ز بیمـاري رسند که بازدارنده بسیاري ا     مانند و به آرامشی می      امان می 
 اما این گونه هـم نیـست کـه افـراد مـؤمن از امـراض طبیعـی و از           .جسمانی است 

ونی بیمـار   ي پراکنده در محیط در امـان باشـند، بلکـه بـه دالیـل گونـاگ                ها  ویروس
  .گردند  و نیازمند طبیب و دارو میشوند می

خداوند متعال براي هر چیزي سببی آفریده و اقتضاي مشیتش بر آن اسـت کـه                
دري بـا کلیـد      و هـر     مان اسباب تعیین شـده انجـام پـذیرد        جریان امور از طریق ه    

 مگر اینکه اعجازي در کار بوده باشـد کـه مراحـل و              مخصوص خود گشوده شود،   
  . طلبد هاي خاص خود را می یتموقع

ل أبی اهللا أن یجري االشیاء اال باالسباب فجع       « :فرماید  می 7حضرت امام صادق  
بـن   محمـد (» ... سبباً و جعل لکلّ سبب شرحاً و جعل لکلّ شرح مفتاحـاً و         ءٍلکلّ شی 

  )6/حسن صفار،
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از این . ایدخداوند پرهیز دارد از اینکه کارها را از مجراي غیر طبیعی خود اجرا نم           «
 و براي هر گشایـشی کلیـدي   ، گشایشی، و براي هر سببی  رو براي هر چیزي سببی    

  ».قرار داده است
ــد درمــان  کلیــد پیــشگیري از بیمــاري، رعایــت برنامــه  هــاي بهداشــتی، و کلی

هاست، هر چند کـه نقـش دعـا و    انی، استفاده از داروهاي ویژه آن هاي جسم   بیماري
  .باشد ارناپذیر میذکر به همراه مصرف دارو انک

  صـرفاً بـه جـاي عمـل جراحـی و داروي            ها و آیات قرآنی     اما استفاده از سوره   
جـز بـه وهـن    ... آور، رفع دیابت و  بر، رفع سردرد، مسهل، دفع یبوست، خواب   تب

  .اسالم نخواهد انجامید
درمـانی وارد نمـوده و بـدان اسـتناد      ها در باب قـرآن  روایاتی که برخی از کتاب  

 فاقد اعتبار و اعتنا بوده و وضعیت روایی آنهـا  شناسی  از لحاظ علم حدیث،دان  کرده
  .گردد نماید که جز ساختگی بودن آنها حاصل نمی به قدري مخدوش می

  
  

 :ها پی نوشت
1 .)ؤْمِنِینهۀٌ لِلْممحرى و(؛)57/یونس()دسِنِینَهحۀً لِلْممحرى وى (؛ )3/لقمان()ددهو

حرۀً وملِمِینَ وسشْرَى لِلْمقَ(؛)89/نحل()ب زِيجونَلِیکْسِبا کَانُوا یا بِمم؛)14/جاثیه()و 
 )1/فرقان()تَبارك الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ علَى عبدِهِ لِیکُونَ لِلْعالَمِینَ نَذِیرًا(
عمال، ثواب اال. (کند نقل می7ن روایت را از علی بن الحسینشیخ صدوق ای. 2
/234( 
  )41/توبه()وجاهِدوا بِأَموالِکُم وأَنْفُسِکُم فِی سبِیلِ اللَّهِ(.3
  )110/نحل()ثُم جاهدوا وصبرُوا(؛)45/انفال()ایا أَیها الَّذِینَ آمنُوا إِذَا لَقِیتُم فِئَۀً فَاثْبتُو(.4
5.)مِنْ قُو تُمتَطَعا اسم موا لَهأَعِدلِواطِ الْخَیمِنْ رِب60/انفال()ةٍ و( 
حدیث غریب المتن، حدیثی است که از طبقه نخستین فقط یک تن آن را نقل . 6

 .کرده است
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حدیثی که به صحابه برسد، خواه سلسله سند آن متصل باشد یا در بین : موقوف. 7
  .قطع شده باشد

در قرائت هر یک از  حدیث ابی بن کعب  گروهی گویند:گوید عالمۀ شعرانی می. 8
کنند که چرا بزرگان مفسرین،  سور قرآن، ضعیف و مجعول است و جمعی ایراد می

 9اما ایراد، صحیح نیست، چون پیغمبر. اند این حدیث فضایل را در تفاسیر آورده

 هر چند ،رسد هر کس چیزي از ثواب شنید و بدان عمل کرد، بدان ثواب می: فرمود
چنان نیست که یقین به دروغ بودن » ابی«است و حدیث چنان نباشد که او شنیده 

  ) 56پاورقی صفحه/ 1 شعرانی، منهج الصادقین،. (آن داشته باشیم
 یک جالب است که مرحوم شعرانی در کتاب دیگرش بر این باور است که

لمدخل الی عذاب شعرانی، ا. ( احادیث کتب شیعه، جعلی و وضعی استپنجم
  )44و27/المنهل، 
شناسی و ظواهر آیات مجعول  ال هنگامی که روایتی از لحاظ علم حدیثبا این ح
  باشد؟ دهد، چه امید ثوابی بر آن مترتب می نشان می

 خواص القرآن الدرالنظیم فی«با نام » شیخ احمد سکاکی طبسی«این کتاب را . 9
بنا به نوشته ). 8/83الذریعه، (ق به فارسی ترجمه کرده است 926در سال » العظیم

ق به همان نام توسط 990رانی کتاب دیگري نیز در حدود یخ آقا بزرگ تهش
نویسنده ناشناسی به زبان فارسی نوشته شده و در مقدمه، آن را به یافعی تمیمی 

شود که انتساب آن به  نسبت داده است که در تطبیق آن با متن عربی، معلوم می
 حجاز و و تمام عمر خود را درزیرا یافعی از مردم یمن بوده . یافعی واقعیت ندارد

ضمناً .  و آشنایی او با زبان فارسی بسیار بعید استشام و قاهره گذرانده است
باشد و با سبک قرن  تر می سبک نگارش آن از لحاظ ادبی به سبک صفوي نزدیک

 )83-8/85الذریعه، : نک. (نداردهشتم همخوانی 
است که ) ق1200م(عید هروي ته محمد بن ابی سنوش» الغرائب  ۀتحف«تفسیر . 10

اي از تفسیر  این تفسیر گزیده. در یک جلد به زبان فارسی نوشته شده است
 باب تدوین 12هایی در  احمد بن محمد تمیمی است که با افزوده» جواهرالقرآن«

  :گانه آن چنین است عناوین ابواب دوازده. یافته است
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  .باطنهایی در کشف قلوب و صفاي  آیات و خواص سوره. 1
  .هایی در طلب جاه و منصب عالی آیات و خواص سوره. 2
  .هایی در گشایش کارها و فتح رزق و فتوحات آیات و خواص سوره. 3
  .ها هایی در دفع امراض و بیماري آیات و خواص سوره. 4
  .هایی در دفع سحر و جن و مانند اینها آیات و خواص سوره. 5
  .منان و حسودانهایی در دفع دش آیات و خواص سوره. 6
  .هایی در اداي قرض و حفظ بدن آیات و خواص سوره. 7
  .هایی در دفع حرام خوردن و ناسزا گفتن آیات و خواص سوره. 8
  .هایی در اظهار دفاین و معادن آیات و خواص سوره. 9

  .هایی در تسخیر ارواح و جن آیات و خواص سوره. 10
  . میان طالب و مطلوبهایی در محبت و الفت آیات و خواص سوره. 11
ایت اندیشه قم س: نک! (هایی در اوراد متفرقه به هر نیت آیات و خواص سوره. 12

  )3/456و الذریعه، 
است ) ق1333یا1331م( باقر اصفهانی بن محمدتقی  این کتاب، نوشته محمد. 11

 2گونه سندي، نوشته شده و در صفحه ق، بدون آوردن هیچ1299که در سال 
  .ده است که این کتاب مطابق اهل ذکر و عرفان نقل شده استیادآوري نمو
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