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Abstract 

 

Childbirth is recognized as one of the most important events in a 

woman's life. In some Islamic sources, there are different instructions to 

reduce labor pains, one of which is reciting the Quran. Due to the impact of 

religious values on various aspects of human life, the present study aimed 

to review the articles related to the influence of the Qur'an on the maternal 

and fetal outcomes and based on studies conducted in Iran and the world 

and based on articles published in Scopus, Magiran, SID, Pubmed 

databases, as well as Google Scholar search engine. After completing the 

search and evaluation of articles, 12 articles which were conducted in the 

years 2010-2021 were included in the study. The results of the study 

pointed out that listening to the Quran is significantly associated with a 

reduction in pain intensity, length of labor, anxiety, stable blood pressure 

and maternal heart rate during labor, as well as an improvement in the 

neonatal health assessment score (Apkar). Considering the effect of the 

Quran on relieving labor pains and improving maternal psychological 

conditions during labor, it can be used as one of the effective measures in 

the promotion of childbirth health. 
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 آن بر پیامدهای مادری و جنینی: گزارش کوتاهمروری بر مقاالت مرتبط با تأثیر قر
 

 

 3نیا، فاطمه سادات نایبی*2نیا، انورسادات نایبی1نژاد کاظمیآزیتا فتح

  

 
 

 

 

 چكیده

 برای زنان است. در برخی منابع اسالمیبسيار مهم در زندگی  زایمان یکی از اتفاقات

برخی قرائت ها وجود دارد كه یکی از آن های متفاوتیدستورالعمل كاهش دردهای زایمانی

اری قرآن بر ابعاد های دینی و نيز اثرگذهای قرآن است. با توجه به تأثير ارزشاز سوره

مختلفی از زندگی بشر، مطالعه حاضر با هدف مروری بر مقاالت مرتبط با تأثير قرآن بر 

مقاالت چاپو  جهان و ایرانشده در بر اساس مطالعات انجامپيامدهای مادری و جنينی و 

 وجویو موتور جست scopus، magiran ،SID ،pubmed یاطالعات یهایگاهاشده در پ

Google Scholar  .در بازه مقاله  12 ،مقاالت یابیجو و ارزوجست ليپس از تکمانجام شد

نتایج بررسی مطالعات نشان داد گوش سپردن به آوای  .شدوارد مطالعه  2021تا  2010 زمانی

داری با كاهش شدت درد، طول زایمان و اضطراب، باال نرفتن فشارخون و طور معنیقرآن به

ول زایمان و بهبود نمره ارزیابی سالمت نوزاد ارتباط دارد. با توجه به ضربان قلب مادر در ط

بخش قرآن بر تسکين دردهای زایمانی و بهبود شرایط روحی و روانی مادر تأثير آوای جان

عنوان یکی از اقدامات مؤثر در ارتقای سالمت زایمان و ترویج توان از آن بهحين زایمان، می

 زایمان طبيعی بهره برد.

 

 اضطراب، درد، زایمان، سالمت، قرآن های کلیدی:واژه

 

 

 

 

دانشکده  ،ییگروه ماما ار،یاستاد -1

 یعلوم پزشک ،ییماما یپرستار
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 1400آذر  24 اصالحات:
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 گزارش کوتاه
 .81-88صفحه:  1400، سال 2، شماره 9دوره 

 

 دين و سالمت 

 فتح نژاد کاظمی، آزیتا؛ نایبی نیا، انور سادات؛ نایبی نیا، فاطمه سادات. مروری بر مقاالت مرتبط با تأثیر قرآن بر پیامدهای مادری و :استناد ◄

(.فارسی) 81-88(: 2)9؛1400دین و سالمت، پاییز و زمستان  جنینی: گزارش کوتاه.
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 مقدمه

ترین اتفاقات زندگی زنان است زایمان یکی از مهم

شناختی و جسمی به همراه ها اثرات روانکه برای آن

. درد زایمان در عین حال که طبیعی است، (1)دارد 

 در این دردتحمل .  (2)شود موجب رنجش زنان می

مادر و نوزاد  نیببستگی و دل یارتباط عاطف رییگشکل

 بهاست که  شدید قدری به مانیدرد زا .(3) است مؤثر

 شرایط مختلفبر شود و منجر می مادر در یبروز آشفتگ

گی ، اضطراب ، ترس و مانند خستروحی و جسمی مادر 

درد زایمـان  نیبراعالوه(. 2،4،5)گذارد میاسترس تأثیر 

نیز همراه  عوارض ناخواسته در جنـینممکن است با 

 .(4)باشد 

بر درک فرهنگی  و اجتماعی ،بیولوژیکی عوامل روانی،

یکی از مذهب . (6)زایمان مؤثر است  شدت درد زن از

این اساس یکی از  . بر(7)این عوامل تأثیرگذار است 

های مدیریت درد و استرس، استفاده از راهکارهایی روش

مذهبی طراحی -شناختیاست که بر پایه مداخالت روان

 کاهش دردهای زایمانی برایدین اسالم . در (8)شوند می

ها وجود دارد که یکی از آن های متفاوتیدستورالعمل

مطالعه  . نتایج(6)های قرآن است برخی از سورهقرائت 

( در اردن نشان داد یکی از 2007لبنا و همکاران )

هایی که زنان برای سازگاری با درد زایمان چارچوب

کنند، معنویت، اطمینان به خدا و تکرار آیات انتخاب می

 عنوان یکی ازدرمانی به. از طرفی، موسیقی(9)قرآن است 

 شناخته شده است های غیردارویی کاهش درد روش

 ازی ناش یقیموس ،یقیاز انواع موس یک. ی(12-10)

ابعاد اعجاز قرآن  نیترتالوت قرآن است که از باشکوه

. در مطالعه فراتحلیل عبدالرزاق و همکاران (13) است

( نتایج نشان داد گوش دادن به قرآن بر کاهش 2020)

سطح اضطراب، استرس، افسردگی و بهبود سالمت روان 

ه مروری خوشالی و . نتایج مطالع(14)مؤثر است 

تأثیر قرآن بر سالمت ( نیز نشان دهنده 2019همکاران )

 . (15)بود روح و روان 

های با توجه به تأثیر اعجازآمیز آوای قرآن بر جنبه

مختلف سالمت و ازآنجاکه سالمت زایمان یکی از ابعاد 

مهم در نظام بهداشتی است، مطالعه حاضر با بررسی 

سالمت زایمان و با  تری از پیامدهای مرتبط باطیف وسیع

هدف مروری بر مقاالت مرتبط با تأثیر قرآن بر پیامدهای 

 مادری و جنینی انجام شد.

 

 ها مواد و روش

مطالعه حاضر مروری بر مقاالتی است که به تأثیر قرآن 

اند. در این مطالعه بر پیامدهای مادری و جنینی پرداخته

، MEDLINE ،Scopus ،SID ،Pubmed های اطالعاتیبانک

Magiran  وجویجستو موتورGoogle Scholar  در بازه

بر اساس عنوان، چکیده و کلیدواژه و  2021تا  2010زمانی 

وجوی پیشرفته، عملگرها و با استفاده از استراتژی جست

وجوی برای جست .وجو شدندهای متناسب جستتگ

، Quran ،labor ،delivery healthمقاالت از کلمات کلیدی 

pain مقاله  467ها استفاده شد. درنهایت و معادل فارسی آن

 های اطالعاتی استخرج شد.از بانک

مطالعات به صورت مستقل توسـط دو محقق و در 

شدند. در مرحله اول با خواندن  یدو مرحله غربالگر

مقاالت منطبق بر ، نیخالصه مقـاالت و عنـاو

 ر مرحلـهانتخاب شدند. د ورود و خروج ارهـاییمع

شد و  یدقت بررسبه ماندهیدوم، متن کامل مقاالت باق

ورود و خـروج مطابقـت  ارهـاییکه با مع یمقاالت

بیانگر مراحل  1شکل کامـل داشتند، وارد مرور شدند. 

 مختلف انجام مطالعه است.

مطالعاتی  -1معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از: 

 -2باشند؛  که پیامدهای مربوط به زایمان را سنجیده

مطالعات در بازه زمانی  -3ای باشند؛ مطالعات مداخله

 بدون محدودیت زبانی باشند.  2020تا  2010

 با که مقاالتی -1خروج عبارت بود از:  معیارهای

 مقاالت هایداده -2 نداشتند؛ ارتباطی بررسی موضوع

مقاالتی که متن  -3 مقاالت باشند؛ مروری و خالصه

 نبود.  ها موجودکامل آن
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                          :
Pubmed  SID  Scopus  Magiran   Google Scholar :     (467      )

              254                .

               :213

                              53 
               .

                 :201

         44                .

         9                     .

12                                  
            .

                              
     :32

 

 مقاالت انتخاب و وجوشدهمطالعات جست بر : مروری1شکل 

 

 و بحث  هایافته

مقاله که در راستای اهداف  12شده از بین مقاالت یافت

شده در پژوهش بودند، وارد مطالعه شدند. ابعاد بررسی

مطالعات شامل شدت درد، پیامدهای مادری و پیامدهای 

 شود.ها گزارش میجنینی بود که به ترتیب نتایج آن

مطالعه که به تأثیر قرآن بر درد  6شدت درد: از 

مطالعه تالوت یا شنیدن  5زایمان پرداخته بودند، در 

داری به کاهش درد مرحله اول زایمان طور معنیقرآن به

 (.1) جدول  (1،6، 16-18)منجر شده بود 

ای که تأثیر قرآن بر همطالع 8پیامدهای مادری: در 

اضطراب مادر بررسی شده بود، تأثیر قرآن بر کاهش 

. (18-25)دار بود اضطراب حین زایمان و سزارین معنی

 4مطالعه بررسی شده بود که در  6فشار خون مادر در 

مطالعه، گوش سپردن به قرآن حین زایمان یا سزارین 

ت داری بر کنترل افزایش فشار خون داشتأثیر معنی

ای که تأثیر قرآن را بر ضربان مطالعه 4. از (1،18،23،24)

دار مطالعه معنی 2قلب مادر بررسی کرده بودند، نتایج 

مطالعه نشان داد قرآن در کاهش  3. نتایج (18،23)بود 

 (1. )جدول (1،16،21)طول مدت زایمان مؤثر است 

مطالعه که به نمره ارزیابی  3پیامدهای جنینی: از 

مطالعه قرآن  2وزاد را بررسی کرده بودند، در سالمت ن

داری بر بهبود نمره ارزیابی سالمت نوزاد تأثیر معنی

. در زمینه ضربان قلب جنین نتایج (1،18)داشت 

 (.1)جدول  (16،17)داری پیدا نشد معنی

هدف از مطالعه حاضر مروری بر مقاالت مرتبط با 

شان داد تالوت تأثیر قرآن بر سالمت زایمان است. نتایج ن

نشین قرآن تأثیر مثبتی بر کاهش درد و شنیدن آوای دل

و اضطراب زمان زایمان، عالئم حیاتی مادر و وضعیت 

نوزاد دارد. تأثیر قرآن بر میزان اضطراب مادر در تمام 

دار بود. در مطالعه نیازآذری و همکاران مطالعات معنی

 یداریمعن طوربه یدرمانتیمعنو( نتایج نشان داد 2017)

مبتال  نزنا یزندگ تیفیک شیباعث کاهش اضطراب و افزا

(. نتایج مطالعه فراتحلیل 26شود )به دیابت بارداری می

 آوای قرآن( نشان دهنده تأثیر 2020ایرانی و همکاران )

. در (27)زایمان بود  حیناضطراب  زانیم کاهش بر

 ( نیز گزارش 2019مطالعه مروری خوشالی و همکاران )
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 ینیجن-یمادر یامدهایو پ مانيشدت درد زا ن برآجوشده در خصوص تأثیر قرو: مشخصات مقاالت جست1جدول 

 رديف
نويسنده 

 )سال(
 حجم نمونه

زمان انجام 

 مداخله
 نوع مداخله

 (P) شدهمتغیرهای آزمون

 پیامدهای جنینی پیامدهای مادری شدت درد

مرحله 

اول 

 زايمان

مرحله 

دوم 

 انزايم

 اضطراب
سطح 

 کورتیزول

فشارخ

 ون

ضربان 

قلب 

 مادر

طول 

مدت 

 زايمان

نمره 

ارزيابی 

سالمت 

 نوزاد

ضربان 

قلب 

 جنین

1 
محمدی تبار 

(6) (2012) 

گروه مورد  2)نفر 87

 و شاهد(

سه ماهه آخر 

 بارداری

 قرآنتالوت 

 بار یک روزی
*001/0˂ 36/0        

2 
 (16)فروهری 

(2011) 

گروه  3نفر ) 90

یل، تواشیح و ترت

 شاهد(

فاز فعال 

 زایمان

 قرآنپخش 

 دقیقه 20
*001/0˂    15/0    6/0 

3 
ر نادریان 

(19) (2019) 

گروه  2نفر ) 60

 مورد و شاهد(

فاز فعال 

 زایمان

 قرآن پخش

 یک ساعت
  *001/0˂       

4 
الدینی سهم

(18) (2014) 

گروه  2)نفر  60

 مورد و شاهد(

فاز فعال 

 زایمان

 نقرآ پخش

 دقیقه 45
  *001/0˂ *001/0˂      

5 
 (1)بایرامی 

(2014) 

گروه  2)نفر  60

 مورد و شاهد(

مرحله اول 

 زایمان

 قرآنپخش 

 دقیقه 30
*001/0˂    *001/0

˂ 
 *001/0˂ *001/0˂  

6 
 میرباقرآجرپز

(21) (2010) 

گروه  2)نفر  80

 مورد و شاهد(

قبل از 

 سزارین

 قرآنپخش 

 دقیقه 20
  *002/0       

7 
 (23)رفعتی 

(2016) 

گروه  2نفر ) 60

 مورد و شاهد(

قبل از 

 سزارین

 قرآنپخش 

 دقیقه 20
  *035/0  *043/0 41/0    

8 
 (22)عالمه 

(2013) 

گروه  2)نفر  98

 مورد و شاهد(

قبل از 

 سزارین

 قرآنپخش 

 دقیقه 10
  *005/0  *005/0 *005/0    

9 
 (24)شریفی 

(2012) 

گروه  3نفر ) 45

ن، موسیقی و قرآ

 شاهد(

قبل از 

 سزارین

 پخش قرآن

 دقیقه 20
  *001/0˂       

10 
اسماعیلی 

(15) (2019) 

گروه  2)نفر  102

 مورد و شاهد(

فاز فعال 

 زایمان

پخش قرآن 

 دقیقه 20
*05/0˂    39/0 61/0 *05/0˂  10/0 

11 
 (17)الساید 

(2020) 

گروه  2)نفر  128

 مورد و شاهد(

فاز فعال 

 زایمان

 خش قرآنپ

 دقیقه 30
*001/0  *001/0  *001/0 *001/0  *05/0˂  

12 
 (20)گودانصر 

(2021) 

گروه  2)نفر  100

 مورد و شاهد(

مرحله اول 

 زایمان

 قرآنپخش 

 دقیقه 30
13/0  *004/0    *019/0 27/0  

 

گرایی، اضطراب، ترس قرآن بر کاهش ناامیدی، پوچشد 

طالعات . نتایج م(15)مؤثر است و افسردگی 

شده و مطالعه حاضر، تأثیر مثبت قرآن را بر گزارش

 کنند.سالمت روان تأیید می

در بیشتر مطالعاتی که تأثیر قرآن را بر درد زایمان 

داری بر درد داشت. بررسی کرده بودند، مداخله اثر معنی

( در نتایج مطالعه خود گزارش 2019)و همکاران  یخان

کاهش اضطراب مادران  برن آوای قرآکردند گوش سپردن به 

(. 28است ) مؤثر مانیکاهش احساس درد زا جهیو درنت

( نیز نشان 2020نتایج مطالعه فراتحلیل ایرانی و همکاران )

داری بر طور معنیداد پخش آوای قرآن در طول زایمان به

 .(27)گذارد تأثیر می مانیشدت درد زا کاهش

پیامدهای  در مطالعه حاضر عالوه بر درد و اضطراب،

جنینی و مادری ازجمله فشار خون و ضربان قلب مادر نیز 

ای که به بررسی مطالعه 6مطالعه از  4بررسی شد. در 

دار دهنده تأثیر معنیفشارخون پرداخته بودند، نتایج نشان

مطالعه تأثیر  3قرآن بر کنترل افزایش فشارخون بود. در 

دار بود. یقرآن بر کنترل افزایش ضربان قلب مادر معن

نشان داد بعد  (2017شیروانی و همکاران ) تایج مطالعهن

و  بستری، میانگین فشارخون انبیمارپخش قرآن برای از 

. (13)شود داری کمتر میطور معنیبه ضربان قلبتعداد 

( در مطالعه خود گزارش 2011میرباقرآجر و همکاران )
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ش بر کاه جراحی عملقبل از کردند شنیدن آوای قرآن 

داری دارد، اضطراب، ضربان قلب و فشارخون تأثیر معنی

. پیامدهای (29)دار نبود اما در مورد تنفس نتایج معنی

شده در مطالعه حاضر مربوط به ضربان جنینی بررسی

قلب جنین و نمره ارزیابی سالمت نوزاد است. گرچه نتایج 

دار نبود، تأثیر قرآن بر نمره در مورد ضربان قلب معنی

 دار بود. مطالعه معنی 2زیابی سالمت نوزاد در ار

شده در های استخراجمایهمایه از دروندو درون

( عبارت بودند از: 2015مطالعه کیفی ثناگو و همکاران )

 حین سالمت مادر و نوزاد درهای قرآنی نقش آموزه -1

که این  (30) رساندن برکات قرآن به جنین -2؛ زایمان

تأثیر مثبت قرآن بر پیامدهای جنینی دهنده نتایج نشان

بود. اگرچه مطالعات بیشتری برای بررسی تأثیر آوای 

قرآن بر پیامدهای جنینی و مادری نیاز است، با توجه به 

شده، شنیدن آوای قرآن عالوه بر نتایج مطالعات بررسی

کاهش درد و اضطراب زمان زایمان، بر عالئم حیاتی مادر 

 ت دارد. و نوزاد نیز تأثیر مثب

 

 گیرینتیجه

نتایج مطالعه مروری حاضر نشان داد قرائت قرآن و 

نشین آن بر کاهش شدت درد زایمان و شنیدن آوای دل

ارتقای سالمت جسمی و روانی زن در طول زایمان تأثیر 

دارد و بر پیامدهای نوزادی نیز اثرگذار است. ازآنجاکه در 

توان است، می های فرهنگی و مذهبی فراهمکشور ما زمینه

بخش قرآن برای ارتقای بهداشت و سالمت از آوای جان

تنش، زایمان بهره برد و با فراهم کردن زایمانی آرام و کم

ای خوشایند از زایمان برای زنان ایجاد کرد و بدین خاطره

 ترتیب قدمی مؤثر در ترویج زایمان طبیعی برداشت.

 

 پیشنهادات

تری برای ردههای گستپیشنهاد می شود پژوهش

بررسی تأثیر قرآن بر پیامدهای جنینی و نوزادی و ابعاد 

بستگی شده از پیامدهای مادری مانند دلکمتر بررسی

 مادر و نوزاد و موفقیت در شیردهی طراحی شود.

 

 هامحدودیت

و سامانه ثبت بررسی نکردن منابع خاکستری 

 های پژوهش حاضر است.ازجمله محدودیتها زماییآکار

 

 حمایت مالی

 انجام شده است. یمال تیپژوهش بدون حما

 

 مالحظات اخالقی

 یپژوهش تمام نیدر ا دارندیم مالاع سندگانیون

ازجمله رعایت حقوق نویسندگان مرتبط  القیاخ اصول

 رعایت شده است.

 

  تعارض منافع

تضاد منافعی در این کنند نویسندگان اعالم می

 .تحقیق وجود ندارد

 

 انیتشکر و قدرد

خاطر االسالم مهدی بهادری بهاز حجت لهیوسینبد

 شود.راهنمایی در دسترسی به آیات و روایات قدرانی می
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