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Abstract
Auriculotherapy (also auricular therapy, ear acupuncture, and auriculoacupuncture) is a health care
procedure based on the idea that auricle is a microsystem reflecting the entire body. In this
microsystem, a point is considered for each part of the body in the auricle. By manipulating any
specific point in the auricle, the corresponding part of the body is stimulated. The physical, mental,
or emotional health of individuals is affected by exclusive stimulation of the given points. This
therapeutic approach can contribute to the treatment of various diseases. The Holy Quran is a
comprehensive source of various sciences, where a great deal of knowledge can be obtained by
contemplating its holy verses. The authors of this study put forward the view that this therapeutic
approach is initially introduced in chapter 18 of the Holy Quran (verses 10-11 and 18), called “alKahf” or “The Cave”. In these verses, it read; “when the youths sought refuge in the cave,
they said: 'Lord give us from your mercy and furnish us with rectitude in our affair” (10) “for
many years we sealed up their hearing in the cave” (11) and “You might have thought them awake,
though they were sleeping” (18). The phrase “sealed up their hearing” has been translated “we
stamped their ears and they became anesthetized”. Accordingly, the authors of this study believe
that the phrase “sealed up their hearing" in the second verse denotes what is now considered as the
basis of the auricular therapy. Also, auriculotherapy can be regarded as one of the interpretations
of these verses.
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خديجه کربالئی

1دکتر ی ژنتیک مولکولی ،دپارتمان سلول های بنیادی ،پژوهشکده زيست فناوری رويان ،اصفهان ،ايران

چکیده
طب سوزنی گوش يک روش درمانی است که اساس آن تصور يک میکروسیستم بر روی قسمت خارجی گوش است .در اين
میکروسیستم که نمايان گر کل بدن است برای هر قسمت از بدن ،يک نقطه بر رو ی گوش خارجی در نظر گرفته شده است .با اين
تصور ،در تحريک هر نقطه از گوش خارجی ،عضو مشخصی از بدن تحت تاثیر قرار می گیرد .نهايتا اين تحريک و پاسخ بدن به آن
باعث تغییر شرايط جسمی ،روحی و روانی افراد میشود  .از اين طب برای کمک به درمان و تسکین درد در بیماریهای مختلف
استفاده شده است .قرآن کريم کتابی جامع و کامل است و با تدبر در آن بسیاری از علوم آشکار میشود .در آيه  11-10و  18سوره
ن
ف ِسنِی َ
ن أَمْرِنَا َرشَدًا ( )10فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِی ا ْلکَهْ ِ
کهف " إِ ْذ أَوَى الْ ِفتْیَةُ إِلَى الْ َکهْفِ فَقَالُوا رَ َّبنَا آتِنَا مِن لَّدُنکَ َرحْمَةً وَهَ ِّیئْ لَنَا مِ ْ
عَدَدًا ( ..... )11وَتَحْسَبُ ُهمْ أَيقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ( )18عبارت "ضربنا علی آذانهم" چنین ترجمه شده که "بر گوش آنها مهر زديم و آنها
بیهوش شدند" .با توجه به آنچه اطباء اساس طب سوزنی گوش تعريف می کنند در اين مقاله نويسنده ،بر اين باور است که قرآن
کريم در اين آيه طب سوزنی گوش را معرفی کرده و به عبارتی ديگر يکی از تفاسیر اين آيه را معرفی علم طب سوزنی گوش دانسته
است.
کلمات کلیدی :طب سوزنی گوش ،بیهوشی ،قرآن مقدس
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مقدمه و روش های مرور

گوش خارجی ،افزايش میيابد .در بعضی موارد حتی رنگ

إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلَى ا ْلکَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنکَ رَ ْحمَ ًة

و مورفولوژی ناحیه مربوطه نیز تغییر میکند .و به اين

وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ( )10فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِی

ترتیب با تحريک هر نقطه از گوش خارجی اندامی که

ن عَدَدًا ( ..... )11وَتَحْسَ ُبهُ ْم أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُو ٌد
الْکَ ْهفِ سِنِی َ

موقعیت آن بر روی آن ناحیه تحريکشده در نظر گرفته

( .)18سوره کهف آيات  11 -10و .18

شده است تحت تاثیر قرار میگیرد [ . ]3اين روش درمانی

آنگاه که آن جوانمردان (از بیم دشمن) در غار کوه پنهان

در آلمان و فرانسه رواج يافته است اما شواهدی وجود دارد

شدند و از درگاه خدا مسئلت کردند بار الها ،تو در حق ما

که قبل از ترسیم اين نقشه بر روی گوش 2000 ،سال

به لطف خاص خود رحمتی عطا فرما و بر ما وسیله رشد و

پیش چینی ها پیشکسوتان استفاده از اين روش درمانی

هدايتی کامل مهیا ساز ( .)10پس ما ( در آن غار از خواب

بودند و آنچه امروزه به عنوان طب سوزنی گوش مطرح

) بر گوش و هوش آنها تا چند سالی پرده بیهوشی

است تلفیقی از تالشهای اطباء چین ،فرانسه و آلمان است.

زديم ( ..... .)11و آنها را بیدار پنداری و حال آنکه در

از آنجا که به کمک اين طب دردهای مختلف و به

خوابند (( .)18ترجه استاد الهی قمشهای)

خصوص درد عصب سیاتیک درمان میشد به تدريج اين

مترجمان و مفسران عبارت "ضربنا علی آذانهم" را با

علم جای خود را در پزشکی مدرن باز کرد و در حال حاضر

طرق مختلف ترجمه و تفسیر کردهاند اما آنچه که به طور
مشترک در همه آنها ديده میشود آن است که از طريق
گوش بیهوشی يا خواب بر آن افراد چیره شده است.
طب سوزنی گوش يا اريکولوتراپی ( Auricular
acupuncture
or
) Auriculoacupuncture

در مرکز پزشکی دکتر  Terry Olesonدر آمريکا ،عالوه
بر آموزش طب سوزنی گوش به پزشکان ،از اين طب برای
درمان بیماریهای مختلف استفاده میشود .و به اين
ترتیب با اين تفکر که هر ناحیه با يکی از اعضاء بدن
ارتباط دارد درمان بیش از  250بیماری با دردهای مزمن

therapy, Ear
اولین بار توسط

در اين مرکز انجام میشود .درمان بیماریهای عصبی

نورولوژيست فرانسوی به نام  Paul M.F. Nogierدر

همراه با درد نظیر میگرن [ ،]4درمان صرع ،آتروفی چشم

سال  1957با تعريف يک میکروسیستم برای گوش مطرح

[ ، ]5کمهوشی در افراد مسن [ ]6و بیخوابی مزمن نیز با

شد.

اين طب گزارش شده است [. ]7

در اين میکر وسیستم قسمت خارجی گوش انسان به شکل

از طرف ديگر دريافت و انتقال سريع و آنی صوت به مغز

جنینی در نظر گرفته شده که برعکس قرار گرفته است .در

جهت پردازش و پاسخ ،به کمک ساختار پیچیده گوش

اين تصور سر جنین بر روی الله گوش ،دستها و پاهای

انجام میشود .در اين ساختار انتهای هزاران رگ خونی و

جنین به سمت باال و بقیه اعضاء جنین در بین اين دو

پايانه عصبی وجود دارد .جريان خون ثابت در اين رگها

ناحیه بر روی نقاط مختلف گوش خارجی جايگاه مشخصی

الزمه عملکرد صحیح گوش است و هر نوع آسیب به اين

دارند [ .]1به اين ترتیب سیستم نامگذاری استانداردی

اعصاب و رگها باعث آسیب سیستم شنوايی میشود .به

برای گوش خارجی در نظر گرفته شده است .در اين

عبارت ديگر گوش داخلی نیز نقش مهمی در هوشیاری و

سیستم نام گذاری ،چهل و دو نقطه يا ناحیه با ذکر عدد و

سالمت افراد دارد .چنانکه بیخوابی يا اختالل در خواب با

نام موقعیت اختصاصی آن ناحیه بر روی مناطق مختلف

تغییر فشار خون و نهايتا تاثیر بر روی اعصاب و رگهای

آناتومی گوش خارجی راست و چپ تعريف شده است [.]2

اين ناحیه اثرات نامطلوبی بر روی سیستم شنوايی و کاهش

در صورتی که در هر ناحیه از بدن دردی احساس شود

قدرت شنیداری افراد داشته است [.]9 ,8

حساسیت و هدايت الکتريکی ناحیه مربوط به آن بر روی
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