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ــی-  ــه علم ــن، ماهنام ــامت و دی ــش س ــریه دان نش
ــث  ــترش مباح ــدف گس ــا ه ــه ب ــت ک ــانی اس اطاع رس
مشــترک حــوزه ســامت و دیــن، به صــورت الکترونیکــی 
منتشــر می شــود. جامعــه هــدف ایــن نشــریه را اعضــای 
ــد.  ــکیل می دهن ــور تش ــکی کش ــوم پزش ــه عل جامع
ایــن نشــریه آمادگــی دارد مطالــب ارســالی اندیشــمندان، 
ــی و در  ــرم را بررس ــران محت ــگران و صاحب نظ پژوهش
صــورت انطبــاق بــا معیارهــای موردنظــر، اعــم از معیارهای 
ــریه  ــوای نش ــد. محت ــر نمای ــی، منتش ــکلی و محتوای ش
مبتنــی بــر موضوعــات مشــترک حــوزه ســامت و دیــن، 
ــه  ــث، فق ــامت در احادی ــرآن، س ــامت در ق ــد س همانن
ســامت، اخاق ســامت و فلســفه ســامت اســت. افزون 
بــر ایــن، مقــاالت مرتبــط با عنــوان نشــریه کــه خــارج از 
موضوعــات اشــاره  شــده باشــند؛ هماننــد ســبک زندگــی 
ســالم و تمــدن نویــن اســامی نیــز، مــورد بررســی قــرار 
خواهنــد گرفــت. الزم اســت مقــاالت شــامل مــوارد زیــر 

: شند با

- عنــوان، نــام و نــام خانوادگــی، مرتبه علمی و وابســتگی 
ســازمانی نویســنده/ نویســندگان، شــماره تماس و رایانامه 
نویســنده مســئول، متــن مقالــه، منابــع و چنــد جملــه 

مهــم برگزیــده از متــن.

ــه، مشــخص  ــگام ارســال مقال ــه می شــود در هن - توصی
شــود مربــوط بــه کدام یــک از موضوعــات نشــریه اســت. 
ــد.  ــده باش ــه تنظیم ش ــه صفح ــر در س ــاالت حداکث مق
مقــاالت طوالنی تــر نیــز، چنانچــه قابلیــت انتشــار در دو 
یــا چنــد شــماره پیاپــی را داشــته باشــند، مــورد بررســی 

قــرار خواهنــد گرفــت.. 

ــده  ــر عه ــریه ب ــب نش ــوای مطال ــئولیت محت - مس
نویســندگان بــوده و پاســخگویی بــه نویســندگان همکار 

ــت. ــئول اس ــنده مس ــا نویس ب

ــد  ــت قواع ــا رعای ــل Word و ب ــب فای ــاالت در قال - مق
ــوند.  ــال ش ــه و ارس ــی تهی ــگارش علم ن

منابــع مورد اســتفاده با نوشــتن نــام خانوادگی نویســنده/ 
نویســندگان و ســال انتشــار در داخــل کمــان به صــورت 
درون متنــی آورده شــود و فهرســت منابــع در پایــان مقاله 
به صــورت الفبایــی و بــه ترتیــب منابــع فارســی و منابــع 
ــزو  ــم ج ــرآن کری ــه ق ــود و چنان چ ــر ش ــی ذک انگلیس
منابــع مقالــه بــود، به عنــوان نخســتین منبــع در بخــش 
ــک  ــرای ی ــی ب ــاع درون متن ــود. ارج ــته ش ــع نوش مناب
نویســنده )ســهرابی، 1395(،  بــرای دو نویســنده )امیــری 
ــنده)میرزایی و  ــش از دو نویس ــرای بی ــی، 1389(، ب و کاتب
همــکاران، 1392(، و در مــواردی کــه بــه یــک ســازمان بــه 
ــز  ــود، )مرک ــاع داده می ش ــند، ارج ــنده س ــوان نویس عن
آمــار ایــران، 1394( نوشــته شــود. در انتهــای مقالــه نیــز 

منابــع در قالــب زیــر آورده شــوند:

- )کتــاب، مقالــه، پایان نامــه(: نــام خانوادگــی نــام )همــه 
نویســندگان(. عنــوان مقالــه/ کتــاب/ پایان نامــه، عنــوان 

مجلــه، ســال انتشــار، شــماره و دوره، شــماره صفحــات. 

- )صفحــات وب(: نــام خانوادگــی نــام )همه نویســندگان(، 
عنــوان متــن، نشــانی صفحــه )URL(، تاریخ دسترســی.

- مقــاالت دریافتــی توســط ســردبیر و هیــأت تحریریــه 
نشــریه 

ــؤول  ــنده مس ــه نویس ــی ب ــه بررس ــده و نتیج بررسی ش
اعــام خواهــد شــد.

- انتشــار تمــام یــا بخشــی از مقــاالت مرتبط کــه در دیگر 
مجــات داخلــی یــا خارجــی  به چــاپ  رســیده  باشــد، با 

رعایــت شــرایط اخاقی و حقوقــی، بامانع اســت. 

- نشریه در پذیرش و ویرایش مطالب، آزاد است.

 hrj@muq.ac.ir رایانامه

راهنمای نویسندگان
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سخن آغازین

ســپاس خدایــی  را کــه آثــار ســلطنت و بزرگــی  
ــا  ــه دیده ه ــرد ک ــکار ک ــدان آش ــی اش را چن کبریای
را از عجایــب قدرتــش متحیّــر کــرد و مانــع از 
شــناخت  از  انســان ها  دورپــرواز  اندیشــه های  

ــد. ــش ش ــت صفات حقیق

ــاد  ــاص و اعتق ــن و اخ ــان و یقی ــاس ایم ــر اس ب
ــت و  ــز اهلل نیس ــودی  ج ــه معب ــم ک ــهادت می ده ش
گواهــی  می دهــم کــه محمــد بنــده و فرســتاده 
نشــانه های   درحالی کــه  فرســتاد،  را  او  اوســت. 
هدایــت کهنــه شــده و راه روشــن دیــن بــه نابــودی  
را  خلــق  کــرد،  آشــکار  را  حــق  بــود.  رســیده 
خیرخواهــی  کــرد، بــه طریــق صــواب رهنمــون شــد 
و بــه میانــه روی  فرمــان داد. درود و ســام خــدا بــر 

او و آل او بــاد.

بنــدگان خــدا! بدانیــد خداونــد شــما را بیهــوده 
و باطــل نیافریــد و ســرخود و آزاد رهــا نکــرد. 
ــانش  ــد و احس ــما می دان ــر ش ــش را ب ــدازه نعمت ان
ــروزی  ــه شــماره آورده اســت. از او پی ــه شــما ب را ب
و رســتگاری  و روا شــدن حاجــت بخواهیــد و عطــا 
ــما و او  ــن ش ــه بی ــد ک ــت کنی ــش درخواس و بخش
ــدار او دری   ــما از دی ــه روی  ش ــت و ب ــی  نیس حجاب
بســته نشــده اســت. او در هــر مکانــی  حاضــر و در 
هــر وقــت و زمانــی  موجــود و بــا هــر انــس و جنـّـی  
همــراه اســت. عطایــش بــر او رخنــه وارد نمــی آورد 
ــش  ــدا نعمت ــی  گ ــد. گدای ــودش از او نمی کاه و ج
را پایــان نمی دهــد و بــذل و بخشــش، خزائنــش 
را بــه آخــر نمی رســاند و کســی  او را از توجــه 
ــی  او را از صــدای   ــه دیگــری  بازنمــی دارد و صدای ب
ــع  ــی  مان ــه کس ــش ب ــد و عطای ــل نمی کن ــر غاف دیگ
ســلب عطــا از دیگــری  نمی گــردد و غضبــش او را از 
رحمتــش بازنمــی دارد و رحمتــش بــر کســی  او را از 

ــان بودنــش او را  ــد. نه ــل نمی کن ــر دیگــری  غاف کیف
ــش وی   ــکار بودن ــاند و آش ــکاری اش نمی پوش از آش
را از پنهانــی اش قطــع نمی نمایــد. در عیــن نزدیکــی  
ــن  ــک و در عی ــدی  نزدی ــن بلن ــت و در عی دور اس
آشــکار بــودن نهــان و در عیــن نهــان بــودن آشــکار. 
ــه و  ــود. از روی  اندیش ــزا داده نش ــد و ج ــزا ده ج
فکــر کــردن موجــودات را نیافریــد و بــه خاطــر رنــج 

ــاری  نجســت. ــان ی و خســتگی  از آن

ای  بنــدگان خــدا! شــما را بــه تقــوای  الهــی  ســفارش 
می کنــم؛ زیــرا تقــوا زمــام و قــوام حیــات اســت. بــه 
ریشــه های  محکــم آن تمســک جوییــد و بــه حقایــق 
آن چنــگ زنیــد تــا شــما را بــه مکان هــای راحــت و 
ــازل  ــوظ و من ــای  محف ــیع و حصاره ــای  وس محل ه
ــم ها در  ــه چش ــم در روزی  ک ــاند؛ آن ه ــزت برس ع
بــه  برابــرش  در  همه جــا  و  می شــود  خیــره  آن 
ــرو مــی رود و گله هــای  شــترهای  آبســتن  تاریکــی  ف
)کــه امــوال پربهاینــد( بی صاحــب می مانــد و در 
صــور دمیــده می شــود. آن وقــت هــر روحــی  از 
ــای   ــود و کوه ه ــی  الل ش ــر زبان ــد و ه ــدن درآی ب
ــای   ــد و ج ــم ریزن ــا دره ــای  پابرج ــد و صخره ه بلن
ــار و  ــرد و آث ــّواج و درخشــان گی آن هــا را ســراب م
بناهــا چــون زمینــی  نــرم و همــوار شــود. آن روز نــه 
ــه خویشــی   ــد و ن ــه شــفاعت نمای شــفیعی  اســت ک
کــه دفــع رنــج کنــد و نــه عــذر و بهانــه ای  کــه ســود 

بخشــد.
منبع: 

https://،انصاریــان حســین  ترجمــه   ،186 خطبــه  نهج الباغــه. 
تاریــخ  در  دسترســی   www.erfan.ir/farsi/nahj1-186
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نی
سا
عر
طال

-ا
می

عل
مه
هنا

ما
37

ره
شما

م،
هار

چ
ال
س

4



از راهکارهــای ارتقــای ســامت معنــوی، خشــیت در 
ــرس  ــی ت ــه معن ــد اســت. »خشــیت« ب ــر خداون براب
ــت  ــی و عظم ــه بزرگ ــت ب ــم و معرف ــی از عل ناش
ــب  ــود )راغ ــیده می ش ــه از او ترس ــت ک ــزی اس چی
ــی. 1424 ق: 332/1؛  ــی. 1412 ق: 283؛ میان اصفهان
بــا  شــدن  مواجــه   .)13  :1392 طیــب حســینی. 
ــای  ــی و ویژگی ه ــدای متعال ــت خ ــدرت و عظم ق
ــی از  ــن آگاه ــدرت و همچنی ــن ق ــرد ای منحصربه ف
اینکــه صاحــب چنیــن قدرتــی ناظر بــر اعمال اســت، 
ــده از  ــای وضع ش ــت و هنجاره ــا خواس ــت ب مخالف
ــوح و  ــه مرج ــه گزین ــرد، ب ــگاه ف ــوی او را در ن س
اجابــت ایــن خواســت و همنوایــی بــا ایــن هنجارهــا 
ــی  ــات مختلف ــد. آی ــدل می کن ــه راجــح ب ــه گزین را ب
بــه کاربــرد ایــن راهــکار در تنظیــم ارزش هــا، باورهــا 

ــای انســان توجــه داده اســت.  و رفتاره

برخــی آیــات خشــیت را راه رســیدن بــه مقــام رضای 
ــه  ــوره بین ــته اند. در س ــدن دانس ــتی ش ــی و بهش اله
ــْدٍن  ــاُت َع ــْم َجنَّ ــَد َربِّهِ ــْم ِعنْ ــم: »َجزاُؤُه می خوانی
ــداً  َ ــا أَب ــَن فِیه ــاُر خالِِدی ــا اْلَنْه ــْن تَْحتَِه ــِري مِ تَْج
ــَي  ــْن َخِش ـِـَک لَِم ــُه ذل ــوا َعنْ ــْم َو َرُض ُ َعنُْه ــَي اهللَّ َرِض
ــان  ــزد پروردگارش ــا ن ــاداش آن ه ــه: 8(؛ پ ــُه )بین َربَّ
باغ هــای بهشــت جاویــدان اســت کــه نهرهــا از زیــر 
ــد!  ــه در آن می مانن ــت؛ همیش ــاری اس ــش ج درختان
)هــم( خــدا از آن هــا خشــنود اســت و )هــم( آن هــا 
از خــدا خشــنودند؛ و ایــن )مقــام واال( بــرای کســی 
ــته باشــد!«  ــروردگارش خشــیت داش ــه از پ اســت ک
ــد:  ــه می فرمای ــن آی ــح ای ــی در توضی ــه طباطبای عام
ایــن جملــه، عامــت بهشــتیان و آنــان که به ســعادت 
ــر  ــت »خی ــد. عام ــان می کن ــند را بی ــرت می رس آخ
ــند  ــدن می رس ــات ع ــه جن ــه ب ــی ک ــه« و آن های البری
ــد  ــروردگار خــود خشــیت دارن ــه از پ ــن اســت ک ای

)طباطبایــی. 1417 ق: 340/20(. 

ــا ایجــاد خشــیت، انســان را از  ــز ب ــات نی برخــی آی
کفــر بازمی دارنــد. در ســوره مبارکــه نــوح، حضــرت 
ــا  ــد: »مَّ ــود می فرمای ــوم خ ــه ق ــاب ب ــوح× خط ن
ــما  ــرا ش ــوح: 13(؛ چ ــاًرا )ن ِ َوَق ــوَن هلِلَّ ــمُ  اَل تَْرُج لَک
ــی در  ــتید؟!«. طبرس ــل نیس ــت قائ ــدا عظم ــرای خ ب
تفســیر ایــن آیــه می نویســد: منظــور از نداشــتن 
ــن دو  ــن ای ــون بی ــت؛ چ ــوف اس ــتن خ ــاء، داش رج
ــه  ــه چ ــن اســت ک ــه ای ــای آی ــه اســت و معن مازم
ــه  ــه ب ــده ک ــل ش ــما حاص ــرای ش ــی ب ــبب و علت س
ــت  ــا از عظم ــوید و ی ــد نمی ش ــدا معتق ــت خ عظم
خــدا نمی ترســید و ایــن نترســیدن باعــث شــده 
ــی. 1372:  ــد؟ )طبرس ــادت نکنی ــه او را عب ــت ک اس
یــادآوری  ضمــن  آیــات  ادامــه،  در  و   )543/10
ــت  ــت خلق ــان و کیفی ــه انس ــت مرحله به مرحل خلق
آســمان ها و زمیــن و گیاهــان و مــرگ و نشــور 
ــد: »َو  ــادآوری کرده ان ــد را ی ــت خداون ــان، عظم انس
 ُ ــَق اهللَّ ــَف َخَل ــَرْوا َکیْ ــْم تَ َ ــواراً * أَ ل ــْم أَْط ــْد َخَلَقُک َق
َســبَْع َســماواٍت ِطباقــًا * َو َجَعــَل الَْقَمــَر فِیهِــنَّ نـُـوراً 
ُ أَنْبَتَُکــْم مـِـَن اْلَْرِض  ــْمَس ِســراجًا * َو اهللَّ َو َجَعــَل الشَّ
ــًا *  ــْم إِْخراج ــا َو یُْخِرُجُک ــْم فِیه ــمَّ یُعِیُدُک ــًا * ثُ نَبات
ــا  ــُلُکوا مِنْه ــاطًا * لِتَْس ــُم اْلَْرَض بِس ــلَ لَُک ُ َجَع َو اهللَّ
ــما را  ــه ش ــوح: 14-20(؛ درحالی ک ــًا )ن ــبًُا فِجاج ُس
ــه انســان  ــا از نطفــه ب در مراحــل مختلــف آفریــد )ت
ــد  ــه خداون ــد چگون ــا نمی دانی ــیدید(! آی ــل رس کام
هفت آســمان را یکــی بــاالی دیگــری آفریده اســت، و 
مــاه را در میــان آســمان ها مایــه روشــنایی و خورشــید 
را چــراغ فروزانــی قــرار داده اســت؟! و خداوند شــما 
را همچــون گیاهــی از زمیــن رویانیــد، ســپس شــما را 
بــه همــان زمیــن بازمی گردانــد و بــار دیگــر شــما را 
ــما  ــرای ش ــن را ب ــد زمی ــازد! و خداون ــارج می س خ

ند و ا خد ز  ا خشــیت  ندنقــش  و ا خد ز  ا خشــیت  نقــش 
معنوی ســامت  ی  تقــا ر ا ر  معنوید ســامت  ی  تقــا ر ا ر  د
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ــا از راه هــای وســیع و  فــرش گســترده ای قــرار داد ت
ــد،  ــا می خواهی ــر ج ــه ه ــد )و ب ــای آن بگذری دره ه

ــد(!  بروی

بــر اســاس آیــات قــرآن، مؤمنــان ســزاوارند کــه تنهــا 
ــْونَُهْم  ــد: »... أَ تَْخَش ــه کنن ــیت پیش ــد خش از خداون
ــه:  ــَن )توب ــْم ُمْؤمِنِی ــْوُه إِْن ُکنْتُ ــقُّ أَْن تَْخَش ُ أََح ــاهللَّ َف
ــد  ــه خداون ــا اینک ــید؟! ب ــا می ترس ــا از آن ه 13(؛ آی
ســزاوارتر اســت کــه از او بترســید، اگــر مؤمــن 
ــد  ــان نبای ــد کــه مؤمن ــه می کن ــرآن توصی هســتید!«. ق
از کفــار خشــیت داشــته باشــند: »...َفــَا تخَشــْوُهْم َو 

ــره: 150(.  ــْونی...« )بق اْخَش

طبــق آیــات قــرآن، اهــل خشــیت در زمــره کســانی اند 
کــه امیــد هدایــت شدنشــان وجــود دارد: »إِنَّمــا یَْعُمــُر 
ــاَم  ــِر َو أَق ــْومِ اْلِخ ِ َو الْیَ ِــاهللَّ ــَن ب ــْن آَم ِ َم َمســاِجَد اهللَّ
ــی   َ َفَعس ــَش إاِلَّ اهللَّ ــْم یَْخ َ کاَة َو ل ــزَّ ــی ال ــاَة َو آتَ الصَّ
أُولئِــَک أَْن یَُکونُــوا مِــَن الُْمْهتَِدیــَن )توبــه: 18(؛ 
مســاجد خــدا را تنهــا کســی آبــاد می کنــد کــه ایمــان 
بــه خــدا و روز قیامــت آورده و نمــاز را برپــا دارد و 
زکات را بپــردازد و جــز از خــدا نترســد؛ امیــد اســت 

ــند«. ــگان باش ــی از هدایت یافت ــن گروه چنی

قــرآن، ذکــر و یادکــردی بــرای اهــل خشــیت اســت: 
ــن  ــَرًة لَِّم ــَقی إاِلَّ تَْذکِ ــْرَءاَن لِتَْش ــَک الُْق ــا َعَلیْ ــا أَنَزلْنَ »َم
ــازل  ــو ن ــر ت ــرآن را ب ــا ق ــه: 2-3(؛ م ــَی )ط یخش
نکردیــم کــه خــود را بــه زحمــت بیفکنــی! آن را تنهــا 
ــند  ــدا( می ترس ــه )از خ ــانی ک ــادآوری کس ــرای ی ب

ــازل ســاختیم«.  ن

طبــق آیــه 23 ســوره زمر کســانی که از پروردگارشــان 
خشــیت دارنــد، در اوج آمادگــی بــرای اثرپذیــری از 
ــابًِها  ــا مُّتََش ً ــِث کِتَاب ــَن الحِدی َل أَْحَس ــزَّ ُ نَ ــد: »اهللَّ قرآن ان
ثَانــَی تَْقَشــعِرُّ مِنـْـُه ُجُلــوُد الَِّذیــَن یخَشــْوَن َربهــْم ثـُـم  مَّ
ِ...؛ خداونــد  ــِر اهللَّ ــیَ  ذِْک ــْم إِل ــْم َو ُقُلوبُُه ــُن ُجُلوُدُه تَلِی
بهتریــن ســخن را نــازل کــرده، کتابــی که آیاتــش )در 
لطــف و زیبایــی و عمــق و محتــوا( هماننــد یکدیگــر 
ــا تکــراری شــوق انگیز(  اســت؛ آیاتــی مکــّرر دارد )ب
کــه از شــنیدن آیاتــش لــرزه بــر انــدام کســانی کــه از 
ــرون و  ــپس ب ــد. س ــند، می افت ــان می ترس پروردگارش

درونشــان نــرم و متوّجــه ذکــر خــدا می شــود«.

ــه  ــن اهــل خشــیت اند ک ــد: ای ــم می فرمای ــرآن کری ق
ــن  ُر َم کَّ ــیَذَّ ــد: »َس ــدا را می پذیرن ــول خ ــذکار رس ت
ــدا  ــه از خ ــی ک ــه زودی کس ــیَ )اعلی: 10(؛ و ب یخش

ــود«.  ــر می ش ــیت دارد، متذّک خش

آیــات وحــی تذکــر می دهنــد کــه آمــرزش و پاداشــی 

بــزرگ نصیــب اهــل خشــیت خواهــد شــد: »إِنَّ الَِّذیَن 
ــر  ــٌر َکبِی ــَرٌة َو أَْج ــْم َمْغفِ ــِب لَُه ــْم بِالَْغیْ ــْوَن َربَُّه یَْخَش
)ملــک: 12(؛ کســانی کــه از پروردگارشــان در نهــان 
بزرگــی  پــاداش  و  آمــرزش  مســلمًا  می ترســند، 

ــد!«.  دارن

قــرآن یــادآور می شــود کــه خشــیت کنندگان رســتگار 
َ َو  َ َو َرُســولَُه َو یَْخــَش اهللَّ می شــوند: »َو َمــْن یُِطــِع اهللَّ
ــور: 52(؛ و هرکــس  ـِـُزون )ن ــُم الْفائ ِــَک ُه ــِه َفُأولئ یَتَّْق
خــدا و پیامبــرش را اطاعــت کنــد و از خــدا بترســد و 
از مخالفــت فرمانــش بپرهیــزد، چنیــن کســانی همــان 

پیروزمنــدان واقعــی هســتند!«.

ــده  ــد نجات دهن ــیت از خداون ــز خش ــات نی در روای
ــه آن  ــده و ب ــی ش ــت معرف ــیله رحم ــش و وس از آت
ــاب  ــدوق& در کت ــیخ ص ــت. ش ــده اس ــوت ش دع
ــا  ــُه َم مــن الیحضــره الفقیــه آورده اســت: »َو ُرِوَي أَنَّ
ــْن  ــَکاَء مِ ــٌل أَْو َوْزٌن إاِلَّ الْبُ ــُه َکیْ َ ــيْ ءٍ إاِلَّ َو ل ــْن َش مِ
ِ َعــزَّ َو َجــلَّ َفــإِنَّ الَْقْطــَرَة مِنـْـُه تُْطفـِـُئ بَِحــاراً  َخْشــیَِة اهللَّ
ــٍة لَُرِحُمــوا  ِــي أُمَّ ــًا بََکــی ف َــْو أَنَّ بَاکِی ــَراِن َو ل مِــَن النِّی
)صــدوق. 1413 ق: 317/1(؛ و روایــت کرده انــد کــه 
ــری  ــرای اندازه گی ــه ب ــر اینک ــت، مگ ــز نیس هیچ چی
و ارزشــیابی آن پیمانــه یــا میزانــی وجــود دارد، جــز 
گریســتن از تــرس خداونــد عّزوجــلّ  کــه هــر قطــره 
ــر در  ــاند و اگ ــش را فرومی نش ــی از آت از آن دریاهای
میــان اّمتــی تنهــا یــک نفــر بگریــد، خداونــد متعــال 
ــرار  ــایش ق ــت و بخش ــورد رحم ــان را م ــة ایش هم

مي دهــد«.

منابع:

− قرآن کریم.	

− راغــب اصفهانــی، حســین بن محمــد )1412 ق(. مفــردات ألفــاظ القرآن . 	
بیــروت: دار القلم. 

− ــره 	 ــن ال یحض ــی  )1413 ق(. م ــن عل ــد ب ــه(، محم ــدوق )ابن بابوی ص
الفقیــه . محقــق: غفــاری، علی اکبــر. چــاپ دوم . قــم: دفتر انتشــارات 

اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم .

− طباطبایــی، سیدمحمدحســین )1417 ق(. المیــزان فــی تفســیر القــرآن  . 	
چــاپ پنجــم. قــم: دفتــر انتشــارات اســامی جامعه مدرســین حوزه 

ــه قم . علمی

− طبرســی، فضــل بــن حســن  )1372(. مجمع البیــان فــی تفســیر القــرآن. 	
ــرو. تهران: ناصرخس

− طیــب حســینی، ســیدمحمود )1392(. »پژوهشــی در معنــای واژه قرآنــی 	
"خشــیت" و تفــاوت آن بــا "خــوف"«. دو فصلنامــه کتــاب قیــم. 

.26-7

− میانــی، ســیدمرتضی )1424 ق(. محاضــرات فــی المعــارف االســامیه، 	
قــم: داراالســوه لطباعــه و النشــر.
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یات وا ر ــنجی  عتبارس یاتا ا و ر ــنجی  عتبارس ا
زدن مسواک  وسیله  زدن  مسواک  وسیله   

سالمت در احادیثسالمت در احادیث

محمودشکوهیتبارمحمودشکوهیتبار
دانشکدهسالمتودین،دانشگاهعلومپزشکیقمدانشکدهسالمتودین،دانشگاهعلومپزشکیقم

shokouhi@muq.ac.irshokouhi@muq.ac.ir

ــان  ــا بهداشــت ده ــط ب ــات مرتب ــی روای در بررس
ــیله  ــه از وس ــم ک ــی برمی خوری ــه روایات ــدان ب و دن
ــورت  ــی به ص ــد. برخ ــخن گفته ان ــواک زدن س مس
ــاره  ــان اش ــاخه درخت ــا ش ــواک زدن ب ــه مس ــام ب ع
دارنــد و برخــی چــوب  تــر و چــوب نــرم را مناســب 
مســواک دانســته اند. در روایاتــی دیگــر، بــه مســواک 
زدن بــا انگشــت در شــرایط اضطــراری توصیــه شــده 
ــواک  ــوب مس ــس چ ــر، جن ــی دیگ ــت. در بعض اس
بیــان شــده اســت. روشــن اســت کــه اســتفاده بهتــر 
ــت.  ــنجی آن هاس ــرو اعتبارس ــا در گ ــن آموزه ه از ای

ــل  ــات در ذی ــق، ضمــن طــرح روای ــن تحقی در ای
عناویــن فــوق، بــه اعتبارســنجی آن هــا پرداختــه 
اعتبارســنجی  ضمــن  راســتا،  ایــن  در  می شــود. 
ســندی آن هــا، تــاش شــده اســت گامــی در دیگــر 
ابعــاد اعتبارســنجی نیــز برداشــته شــود کــه بــه ایــن 
ــات بررســی شــده  ــار منبعــی ایــن روای منظــور، اعتب
ــکیل  ــا تش ــت ب ــده اس ــاش ش ــن، ت ــت. همچنی اس
ــر  ــه درک بهت ــوع ب ــن موض ــی در ای ــواده حدیث خان
روایــات کمــک و اعتبــار داللــی آن هــا بررســی شــود. 
قرائــن پیرامونــی، ازجملــه موارد مــورد توجــه در این 
ــه اســت. در ایــن نوشــتار، بــه روایت هایــی کــه  مقال
بــا چنــد ســند ذکــر شــده اســت و در چنــد منبــع نقل 
شــده توجــه داده شــده اســت و نیــز بــه مــواردی کــه 
ــات  ــار روای ــه اعتب ــی می توانســت ب ــای تجرب یافته ه

ــد، اشــاره شــده اســت. کمــک کن

مسواک با چوب

ــاِس  ــِن الَْعبَّ ْ ــورِ ب ــْن َمنُْص ــْهٌل َع َس
ــْن  ــِرهِ َع ــَراَن أَْو َغیْ ِــي نَْج ــِن أَب ْ ــِن اِب َع
ــٍر×  ـِـي َجْعَف ــْن أَب ــِه َع ــْن أَبِی ــاٍن َع َحنَ
ِ َعــزَّ  َقــاَل: َشــَکِت اَلَْکْعبَــُة إِلَــی اهللَّ
ــَن  ــاٍس مِ ــْن أَنَْف ــی مِ ــا تَْلَق ــلَّ َم َو َج
ي  ُ إِلَیَْهــا قِــرِّ اَلُْمْشــِرکِیَن َفَأْوَحــی اهللَّ
َقْومــًا  بِهِــْم  ُمبِْدلُــِک  ـي  َفإِنِـّ َکْعبَــُة 
ــَث  ــا بََع ــَجِر َفَلمَّ ــاِن الشَّ ــوَن بُِقْضبَ ُف یَتَنَظَّ
آلِــهِ  َو  َعَلیْــهِ   ُ َصلَّــی اهللَّ ــداً  ُمَحمَّ  ُ اهللَّ
ــَل علیه الســام  ــَع َجبَْرئِی ــِه َم ــی إِلَیْ أَْوَح
ــَواِک َو الِْخــَاِل )کلینــی. 1407 ق:  بِالسِّ
ــد:  ــر× فرمودن ــام باق 546/4، 32(؛ ام
ــد( نفس هــای  ــوی ب ــه در مــورد )ب کعب
ــکوه  ــال ش ــد متع ــه خداون ــرکین ب مش
ــتاد:  ــی فرس ــه او وح ــد ب ــرد. خداون ک
ای کعبــه! آرام بــاش، مــن عــوض آن ها 
جمعــی را بــه نــزد تــو خواهــم فرســتاد 
ــا شــاخه های  کــه دهان هــای خــود را ب
درختــان پاکیــزه می کننــد. هنگامــی 
ــی  ــد صّل ــرت محم ــد حض ــه خداون ک
ــا  ــود ب ــوث فرم ــه را مبع ــه و ال اهلّل علی
جبرئیــل بــه او وحــی کــرد که مســواک 

ــد. ــال کنن و خ

ایــن روایــت بــه دلیــل وجــود منصــور بــن 
العبــاس در سلســله ســند کــه بــه ضعــف او تصریــح 
نجاشــی.  259؛  ق:   1402 )حلــی.  اســت  شــده 
ــند  ــره« در س ــه »غی ــود کلم ــز وج 1365: 413( و نی
ــت،  ــت اس ــند روای ــودن س ــل نب ــانه متص ــه نش ک
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ــن  ــف برشــمرده می شــود. شــیخ صــدوق در م ضعی
ــوق  ــت ف ــاوت روای ــی تف ــا اندک ــه ب الیحضــره الفقی
ــدوق.  ــت )ص ــرده اس ــر ک ــل ذک ــورت مرس را به ص
1413 ق: 55/1، 125( کــه ایــن روایــت نیــز بــه دلیــل 
ــی در  ــاب برق ــت. جن ــف اس ــند ضعی ــال در س ارس
محاســن هــم روایــت یادشــده را نقــل کــرده اســت 
کــه ایــن روایــت هــم بــه دلیــل وجــود »منصــور بــن 
العبــاس« کــه تضعیــف شــده و نیــز »عبدالوهــاب بــن 
الصبــاح« کــه اطاعاتــی از او در کتــب رجالــی نیامــده 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــف ب ــت، ضعی اس

مسواک با چوب تر و نرم

ــت  ــر اس ــه بهت ــت دارد ک ــات دالل ــی روای برخ
بــرای مســواک زدن از چــوب نــرم و مایــم اســتفاده 
ــادُِق× َقــاَل َرُســوُل اهللَّ ... َفــإَِذا  کــرد: »َقــاَل الصَّ
ــاِت اللَِّطیــِف َو َمَســَحَها  اْســتَاَک الُْمْؤمِــُن الَْفِطــُن بِالنَّبَ
ــر  ــاُد َو التََّغیُّ ــا الَْفَس ــِة َزاَل َعنَْه افِیَ ــَرةِ الصَّ ــی الَْجْوَه َعَل
ــه امــام صــادق. 1400 ق: 124(؛ از امــام  )منســوب ب
صــادق× روایــت شــده اســت کــه پیامبــر| 
فرمودنــد: هنگامــی کــه مؤمــن زیــرک بــا چــوب نــرم 
ــاک  ــر آن گوهــر پ ــد و آن را ب و مایــم مســواک بزن
بمالــد، تغییــر و آلودگــی را از دندان هــا برطــرف 
ــن  ــردد(«. ای ــابق بازمی گ ــت س ــه حال ــد )و ب می کن
روایــت در کتــاب مصبــاح الشــریعه نقــل شــده اســت 
ــت  ــز صح ــاب و نی ــن کت ــنده ای ــاره نویس ــه درب ک
انتســاب آن بــه امــام صــادق× اختافــات فراوانــی 
ــی. 1403  ــی )مجلس ــر مجلس ــود دارد. محمدباق وج
ــی. 1416  ــی )حــر عامل ق: 32/1( و شــیخ حــر عامل
ــاب  ــه انتس ــتند ک ــرادی هس ــه اف ق: 550/8( ازجمل
ایــن کتــاب را بــه امــام صــادق× نمی پذیرنــد. امــام 
خمینــی رحمــت  اهلل علیــه هــم بــا اینکــه از روایــات 
ــت،  ــرده اس ــتفاده ک ــود اس ــب خ ــاب در کت ــن کت ای
امــا انتســاب آن را بــه امــام قابــل اطمینــان نمی دانــد 
)خمینــی، 1415 ق: 481/1(. پاکتچــی نیــز ضمــن 
بحــث مفصلــی در بازشناســی صاحــب ایــن کتــاب، 
آن را منتســب بــه یکــی از صوفیــان خراســان، مربــوط 
بــه قــرن هفتم دانســته اســت )پاکتچــی، 1388: 123(. 
ســیدکاظم طباطبایــی ایــن کتــاب را بــه دلیــل مشــتمل 
بــودن آن بــه متــون شــاذ، معتبــر ندانســته اســت. در 
ایــن کتــاب اصطاحــات صوفیــه بیــان شــده اســت و 
از ســران آنــان ماننــد ربیــع بــن خثیــم تمجیــد شــده 

ــه  ــت ک ــده اس ــتناد ش ــان اس ــول آن ــل و ق ــه فع و ب
این گونــه ســخن گفتــن و اســتنادهای این چنینــی 
بی ســابقه  مشــهور  و  معتبــر  حدیثــی  کتــب  در 
اســت )طباطبایــی. 1390: 270(. عامــه مجلســی نیــز 
ازاین جهــت بــه کتــاب یادشــده اشــکال کــرده اســت 
)مجلســی. 1403 ق: 32/1(. بیشــتر روایــات ایــن 
کتــاب یــا در منابــع دیگــر نیســت و یــا در صــورت 
وجــود در انتســاب آن اختــاف زیــادی میــان کتــاب 
ــد  ــود؛ هرچن ــاهده می ش ــر مش ــب دیگ ــور و کت مذک
ــانی و  ــض کاش ــی، فی ــهید ثان ــون ش ــی همچ برخ
میــرزا حســین نــوری انتســاب روایــات ایــن کتــاب 
را بــه امــام پذیرفته انــد )بــرای اطاعــات بیشــتر 
ر.ک: رســتگار جــزی و همــکاران. 1399: 139(. 
ــه شــواهد فــوق، ایــن کتــاب  ــا توجــه ب به هرحــال ب
ــار کــم تلقــی  ــا اعتب ــب ب ــه کت ازنظــر منبعــی ازجمل

شــده اســت.

مسواک با چوب اراک

در کتــاب مــکارم االخــاق می خوانیــم: »َو َکاَن 
ــِه  ــَل نَْومِ ًة َقبْ ــرَّ اٍت َم ــرَّ ــَاَث َم ــٍة ثَ ــتَاُک ُکلَّ لَیَْل یَْس
ــَل  ًة َقبْ ــرَّ ــی ِوْردِهِ َو َم َ ــِه إِل ــْن نَْومِ ــاَم مِ ًة إَِذا َق ــرَّ َو َم
بْــِح َو َکاَن یَْســتَاُک بـِـاْلََراِک  ُخُروِجــِه إِلـَـی َصــَاةِ الصُّ
َجبَْرئِیــُل )طبرســی. 1412 ق: 39(؛  بَِذلِــَک  أََمــَرُه 
ــرد؛  ــواک مي ک ــار مس ــه ب ــب س ــر ش ــر| ه پیامب
از  از خوابیــدن و یک بــار چــون  پیــش  یک بــار 
ــم  ــار ه ــرای ِوردش و یک ب ــت ب ــواب برمي خاس خ
ــا  ــرای نمــاز صبــح بیــرون رود، و ب پیــش از آنکــه ب
ــان  ــل ایش ــه جبرئی ــرد ک چــوب اراک مســواک مي ک

ــود«. ــته ب ــدان واداش را ب

محققــان کتــاب مــکارم االخــاق را ازنظــر اعتبــار 
ازجملــه کتاب هــای درجــه دوم شــیعه و تقریبــًا 
ــد  ــی کرده ان ــی ارزیاب ــاب محاســن برق ــف کت هم ردی
ــده  ــاب یادش ــن، کت ــی. 1390: 280(. بنابرای )طباطبای
ــت،  ــوردار اس ــبی برخ ــار نس ــی از اعتب ــر منبع ازنظ
ولــی ازنظــر ســند، روایــات ایــن کتــاب بــدون 
ســند ذکــر شــده و مرســل هســتند؛ بنابرایــن روایــت 

ــت. ــف اس ــندی ضعی ــر س ــه ازنظ پیش گفت

در طــب االمــام الرضــا× آمده اســت: »... َو اْعَلْم یَا 
أَمِیــَر الُْمْؤمِنِیــَن أَنَّ أَْجــَوَد َمــا اْســتَْکَت بِِه لِیــُف اْلََراِک 
َفإِنَّــُه یَْجُلــو اْلَْســنَاَن َو یَُطیِّــُب النَّْکَهــَة... )منســوب بــه 
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علــی بــن موســی الرضا×. 1402 ق: 50(؛ بــدان کــه 
بهتریــن وســیله ای کــه بــرای مســواک دنــدان بــه کار 
ــا را جــا  ــي رود چــوب اراک اســت؛ چــه دندان ه م
ــاره  ــازد...«. درب ــبو مي س ــان را خوش ــد و ده مي ده
انتســاب ایــن کتــاب بــه امــام رضــا× و نیــز دربــاره 
محمدبن جمهــور یکــی از راویــان ایــن روایــت 
اختاف نظــر وجــود دارد. برخــی آن را معتبــر دانســته  
و برخــی در اعتبــارش خدشــه وارد کرده انــد. ضمــن 
ــف االراک،  ــای لی ــه ج ــخه ها ب ــی نس ــه در برخ اینک
ــر« آمــده  »المقبضــة التــی یکــون لهــا مــاء؛ چــوب تَ
ــار  ــدازه ای از اعتب ــا ان ــن مســئله هــم ت ــه ای اســت ک

ــد. ــی آن می کاه دالل

مسواک با چوب زیتون

یْتـُـوُن مـِـْن َشــَجَرةٍ ُمبَاَرَکــٍة  ــَواُک الزَّ »َو َقــاَل نِْعــَم السِّ
ــاءِ  ــَواُک اْلَنْبِیَ ــَواکِي َو ِس ــَو ِس ــِر َو ُه ــُب بِالَْحْف َو یَْذَه
َقبْلِــي... )طبرســی. 1412 ق: 49(؛ و فرمودنــد|: 
چــه خــوب اســت مســواک از چــوب زیتــون، 
ــرد  ــه را می ب ــرک لث ــت و چ ــت اس ــی بابرک درخت
ــوده  ــن ب ــش از م ــران پی ــن و پیامب ــواک م و آن مس
ــکارم االخــاق نقــل  ــز از م ــت نی ــن روای اســت«. ای

ــت. ــل اس ــند مرس ــر س ــده و ازنظ ش

در برخــی روایــات هــم آمــده اســت کــه امــام از 
ــوع  ــه ن ــی ب ــد، ول ــتفاده می کردن ــواک اس ــد مس چن

ــت. ــده اس ــاره  نش ــواک ها اش مس

مسواک زدن با انگشت

در روایــات، انگشــت به عنــوان جایگزیــن مســواک 
و کمتریــن حــد از مســواک مطرح شــده اســت.

ــَن  ــی بْ ــاُه ُموَس ــٍر أََخ ــُن َجْعَف ــيُّ بْ ِ ــَأَل َعل »َو َس
ــاَم  ــِدهِ إَِذا َق ًة بِیَ ُجــِل یَْســتَاُک َمــرَّ َجْعَفــٍر÷: َعــِن الرَّ
ــَواِک َفَقــاَل  إِلـَـی َصــَاةِ اللَّیْــِل َو ُهــَو یَْقــِدُر َعَلــی السِّ
ـِـِه« )صــدوق. 1413:  ــْأَس ب ــَا بَ ــَح َف بْ ــاَف الصُّ »إَِذا َخ
ــن  ــی ب ــرادرش موس ــر از ب ــن جعف ــی ب 55/1(؛ عل

جعفــر علیهمــا الّســام ســؤال کــرد: دربــارة شــخصی 
ــار  ــک ب ــزد ی ــرای نمــاز شــب برمي خی ــی ب ــه وقت ک
ــه  ــد، در حالی ک ــا انگشــت دســتش مســواک مي کن ب
ــه اســت ؟  ــادر اســت. چگون ــز ق ــر مســواک زدن نی ب
ــه  ــن دارد ک ــرس از ای ــر ت ــود: اگ ــرت فرم آن حض
صبــح شــود )و وقــت نمــاز شــب بگــذرد( اشــکالی 

ــدارد. ن

ــا  ــت را ب ــن روای ــند ای ــور س ــه الن ــزار درای نرم اف
ــن بازســازی  ــه مشــیخه شــیخ صــدوق چنی توجــه ب

کــرده اســت:

ــن أحمــد  ــن الحســن ب  ســند اول: عــن محمــد ب
بــن الولیــد عــن محمــد بــن الحســن الصفــار و ســعد 
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــًا ع ــداهلل جمیع ــن عب ب
عیســی و الفضــل بــن عامــر عــن موســی بــن القاســم 
البجلــي و ســأل علــي بــن جعفــر أخــاه موســی بــن 

ــال... . ــر × ...فق جعف

ــد  ــن محم ــه ع ــي رضی اهلل عن ــن أب ــند دوم: ع س
بــن یحیــی العطــار عــن العمرکــي بــن علــي البوفکــي 
ــر  ــن جعف ــر أخــاه موســی ب ــن جعف ــي ب و ســأل عل

ــال... . × ... فق

راویــان هــر دو ســند امامــی و ثقــه هســتند. 
بنابرایــن، هــر دو ســند ایــن روایــت صحیــح اســت.

بــه لحــاظ داللــی، هرچنــد از شــرطی کــه در 
ــد  ــت می آی ــه دس ــت ب ــده اس ــته ش ــت گذاش روای
ــان  ــوص زم ــت، مخص ــا انگش ــواک زدن ب ــه مس ک
ضــرورت اســت و در غیــر ضــرورت، مســواک زدن 
ــه  ــا توج ــی ب ــود، ول ــل نمی ش ــتان حاص ــا انگش ب
ــود،  ــرح می ش ــه مط ــه در ادام ــر ک ــات دیگ ــه روای ب
ــی  ــرط، نف ــن ش ــراد از ای ــه م ــد ک ــوان فهمی می ت
کمــال اســت؛ یعنــی مســواک کامــل کــه ثــواب کامــل 
ــه  ــا انگشــت ب ــر ضــرورت ب را داشــته باشــد، در غی
ــات  ــن روای ــه در ای ــل اینک ــه دلی ــد؛ ب دســت نمی آی
ــت  ــا انگش ــواک ب ــواک، مس ــطح مس ــن س پایین تری

نی
سا
عر
طال

-ا
می

عل
مه
هنا

ما
37

ره
شما

م،
هار

چ
ال
س

9



ــی شــده اســت )مجلســی. 1406 ق: 177/1(. معرف

ــُن  ــد بْ ــت: »محم ــده اس ــر آم ــی دیگ در روایت
ــارِ  فَّ الَْحَســِن بِإِْســنَادِهِ َعــْن محمــد بـْـِن الَْحَســِن الصَّ
َعــْن إِبَْراِهیــَم بْــِن َهاِشــٍم َعــِن اَلنَّْوَفلِــيِّ َعــِن 
ــُکونِيِّ َعــْن َجْعَفــٍر َعــْن أَبِیــِه َعــْن آبَائـِـِه َعَلیْهِــُم  اَلسَّ
ــامِ  ُک بِاْلِبَْه ــوُّ ــاَل: التََّس ِ| َق ــوَل اهللَّ ــَاُم أَنَّ َرُس السَّ
َو الُْمَســبَِّحِة ِعنْــَد الُْوُضــوءِ ِســَواٌک )طوســی. 1365: 
و  شــصت  انگشــت  بــا  زدن  مســواک  357/1(؛ 
اشــاره هنــگام وضــو مســواک اســت«. ایــن روایــت 
ــی  ــی، ول ــر امام ــه غی ــل وجــود ســکونی ک ــه دلی ب
ثقــه و مــورد اعتمــاد علمــای رجــال اســت، موثــق 

برشــمرده می شــود.

ــيٍّ  ِ ــْن َعل ــت: »َو َع ــده اس ــی آم ــاب کاف در کت
ــَک  ــُه بِإِْصبَعِ ــَواِک أَْن تَْدلَُک ــاَل: أَْدنَــی السِّ ــنَادِهِ َق بِإِْس
)کلینــی. 1407 ق: 23/3(؛ کمتریــن میــزان مســواک 
کــردن ایــن اســت کــه انگشــت خــود را بــر 
ــند  ــه س ــاره ب ــناده« اش ــابی«. »باس ــت بس دندان های
ابــی  از قــال،  براین اســاس، مــراد  قبــل دارد و 
جعفــر× )امــام محمدباقــر×( خواهــد بــود؛ 
ــي  ــود: »عل ــن می ش ــت چنی ــند روای ــن س بنابرای
بــن إبراهیــم عــن أبیــه عــن ابــن أبــي عمیــر عــن 
ابــن بکیــر عــن مــن ذکــره عــن أبــي جعفــر×:...«. 
ــند  ــه س ــد ک ــان می ده ــره« نش ــن ذک ــارت »م عب
ــاظ  ــه لح ــت ب ــت و ازاین جه ــل نیس ــت متص روای

ــت. ــف اس ــندی ضعی س

از مجمــوع روایــات بــه دســت می آیــد کــه مــراد 
ــا چــوب  ــات از مســواک زدن، مســواک زدن ب روای
به صــورت ویــژه  آن،  انــواع  میــان  از  اســت و 
ــوب  ــل، چ ــت مرس ــک روای ــوب اراک و در ی چ
زیتــون مطــرح شــده اســت. در ایــن موضــوع 
ــا  ــه آی ــم اینک ــود. یک ــرح ش ــد مط ــث بای دو بح
ــرای مســواک، مخصــوص  اســتحباب مطرح شــده ب
مســواک ســنتی )مســواک چوبــی کــه نوعــًا از 
ــا به طــور  درخــت اراک درســت می شــود( اســت ی

مطلــق شــامل هــر نــوع مســواکی می شــود؟ مجمــوع 
ــر مــورد بررســی  روایاتــی کــه در چنــد شــماره اخی
ــواک زدن  ــه مس ــق ب ــورت مطل ــت، به ص ــرار گرف ق
ــه مســواک  ــد ب ــًا مقی ــد و نوع ــد دارن ــه و تأکی توصی
مشــخصی نکرده انــد. از ایــن نکتــه اســتفاده می شــود 
ــواک  ــه مس ــر ب ــواک زدن منحص ــتحباب مس ــه اس ک
چوبــی نیســت و شــامل همــه انــواع مســواک اســت؛ 
ــی اراک  ــواک های چوب ــت مس ــن اس ــد ممک هرچن
ــند  ــته باش ــم داش ــی ه ــای خاص ــون ویژگی ه و زیت
ــی  ــه برخ ــه ب ــًا مراجع ــه اتفاق ــی( ک ــل لنکران )فاض
ــد؛  ــد می کن ــئله را تأیی ــن مس ــی، ای ــات علم تحقیق
ــادی و  ــه  علیرضــا قن ــه مقال ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ب
ــواک  ــت مس ــوان »درخ ــا عن ــادات داوودی ب نعیمه س
در آموزه هــای طــب اســامی، طــب ســنتی و دانــش 
نویــن بشــری« اشــاره کــرد. در بخــش نخســت ایــن 
مقالــه بــه برخــی از تفاســیر قــرآن و روایــات دربــاره 
ــش  ــت. در بخ ــده اس ــاره ش ــواک اش ــت مس درخ
ــع  ــر مناب ــت از منظ ــن درخ ــوب ای ــت چ دوم، اهمی
ــمندان  ــارب دانش ــنتی و تج ــازی س ــب و داروس ط
ــز  ــر نی ــش آخ ــت. بخ ــده اس ــی ش ــته بررس گذش
ــارة  ــمندان درب ــد دانش ــای جدی ــی یافته ه ــه برخ ب
خــواص دارویــی گیــاه مســواک و مــواد مؤثــر 
اصلــی آن پرداختــه اســت کــه در جلوگیــری از 
ــن  ــای ای ــق یافته ه ــد. طب ــا مؤثرن ــیدگی دندان ه پوس
مقالــه بــا توجــه بــه آنالیزهــای فیتوشــیمیایی کــه بــر 
ــواد  ــه اســت، برخــی م ــاه انجــام گرفت ــن گی روی ای
طبیعــی موجــود در ایــن گیــاه، شــامل کلــرور ســدیم، 
ترکیبــات  فلورایــد،  ســیلیکا،  کلســیم،  اگــزاالت 
ســولفاته، ویتامیــن c واســیدتانیک تشــخیص داده 
ــاه دارای  ــة گی ــا، ریش ــر آن ه ــزون ب ــت. اف ــده اس ش
دی هیدروایزوکوماریــن  کربوهیدراتــه،  ترکیبــات 
دیمرهــا نظیــر ســالوادورین، تعــدادی از گلیکوزیدهــا 
و فاونوئیدهــا، ســاپوتین ها، آلکالوئیــد تری متیــل 
ــترول  ــر بتاسیتوس ــی نظی ــتروئیدهای گیاه ــن، اس آمی
ــدام  ــه هرک ــت ک ــیانات اس ــل ایزوتیوس ــز بنزی و نی
ــیدگی  ــری از پوس ــژه در جلوگی ــی وی ــا نقش از آن ه
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و   c ویتامیــن  به عنوان مثــال  دارنــد؛  دندان هــا 
سیســترول نقشــی مهــم در تقویــت خون رســانی 
ــا  ــه ایف ــاب لث ــگیری از الته ــه و پیش ــای لث مویرگ ه
می کننــد. همچنیــن ترکیبــات ســولفاته، اســید تانیــک 
آنتی باکتریــال  اثــرات  دارای  ایزوتیوســیانات ها  و 
هســتند و نمک هــای کلســیم می تواننــد به عنــوان 
ــادی و داودی.  ــد )قن ــل کنن ــت عم ــاینده و دترجن س

.)123-119  :1390

منابع:

ــن . 	  ــد )1371 ق( . المحاس ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــی، احم برق
محقــق: محــدث، جال الدیــن. چــاپ دوم.  قــم: دار الکتــب 

الســامیة.

ــه 	  ــث ب ــل الحدی ــی در عل ــد )1388 ش(. مباحث ــی، احم پاکتچ
ضمیمــه بازشناســی متــن مصبــاح الشــریعه. تهــران: دانشــگاه امــام 

صــادق×.

ــائل 	  ــل وس ــن )1416 ق(. تفصی ــن حس ــد ب ــی، محم ــر عامل ح
الشــیعه الــی تحصیــل مســائل. قــم: موسســه آل البیــت÷ 

ــراث. ــاء الت الحی

ــي. 	  ــة الحل ــن یوســف )1402 ق(. رجــال العام ــی، حســن ب حل
ــم: الشــریف الرضــی. ــوم، محمدصــادق. ق مصحــح: بحــر العل

خمینــی، روح اهلل الموســوی )1415 ق(. المکاســب المحرمــه. قــم: 	 
مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی&.

قاســم پور، 	  پرویــز؛ محمــدی، علی اصغــر؛  رســتگار جــزی، 
محســن؛ روحــی، برنــدق کاوس )1399(. »اعتبارســنجی اصالــت 
انتســاب در محتــوای کتــاب مصبــاح الشــریعه و تأملــی در مســئله 
تدلیــس و جعــل در آن«. تحقیقــات علــوم قــرآن و حدیــث 

دانشــگاه الزهــرا. ش 2. ص 166-137.

صــدوق )ابن بابویــه(، محمــد بــن علــی  )1413 ق( . مــن ال 	 

ــم:  ــاپ دوم. ق ــر. چ ــاری، علی اکب ــق: غف ــه. محق ــره الفقی یحض
ــوزه  ــین ح ــه مدرس ــه جامع ــته ب ــامی وابس ــارات اس ــر انتش دفت

ــم . ــه ق علمی

ــم: 	  ــث. ق ــم حدی ــی، ســیدمحمدکاظم )1390(. منطــق فه طباطبای
ــی. ــام خمین انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی ام

ــم: 	  ــکارم الخــاق. ق ــن فضــل )1412 ق(. م طبرســی، حســن ب
الشــریف الرضــی .

طوســی، محمــد بــن حســن )1365(. تهذیــب االحــکام. تهــران: 	 
دار الکتــب االســامیه.

 	http://fazellankarani. محمدجــواد،  لنکرانــی،  فاضــل 
/23420/com/persian/faq

قنــادی، علیرضــا و نعیمــه ســادات داودی. »درخــت مســواک در 	 
آموزه هــای طــب اســامی، طــب ســنتی و دانــش نویــن بشــری«. 

مجلــه تاریــخ پزشــکی. ش 9. ص 132-119.

ــي 	  ــحاق )1407 ق(. الکاف ــن اس ــوب ب ــن یعق ــد ب ــی، محم کلین
ــامیة. ــب الس ــران: دار الکت ــارم. ته ــاپ چه ــامیة(. چ )ط –الس

مجلســی، محمدباقــر )1403 ق(. بحاراالنــوار الجامعــه لــدرر 	 
ــی. ــراث العرب ــاء الت ــروت: دار احی ــار÷. بی ــه االطه ــار االئم اخب

مجلســی، محمدتقــی  )1406 ق (. روضــة المتقیــن فــي شــرح مــن 	 
ال یحضــره الفقیــه )ط- القدیمــة(. قــم: مؤسســه فرهنگــی اســامی 

کوشانبور.

 	 .)1399( برنــدق  روحــی  کاوس  و  علی اصغــر  محمــدی، 
»اعتبارســنجی اصالــت انتســاب در محتــوای کتــاب مصبــاح 
الشــریعه و تأملــی در مســئله تدلیــس و جعــل در آن«. تحقیقــات 

علــوم قــرآن و حدیــث. ش 2: ص 166-137.

ــادق×( )1400 ق( . 	  ــام ص ــد )ام ــن محم ــر ب ــه جعف منســوب ب
ــی . ــروت: اعلم ــریعه. بی ــاح الش مصب

منســوب بــه علــی بــن موســی الرضا )امــام رضــا×( )1402 ق( . 	 
 طــّب المــام الرضــا× )الرســالة الذهبیــة(. قــم: دار الخیــام .

ــق: 	  ــي. تحقی ــال النجاش ــی )1365(. رج ــن عل ــد ب ــی، احم نجاش
ــة النشــر الســامي. ــم: مؤسس ــی. ق ــی، موس ــبیری زنجان ش
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2  » ر ا ضطر ا « ه  ــد ع قا

فقه سالمت

ــل  ــه دلی ــر ب ــت و اگ ــادق اس ــا ص ــی فقه ــر برخ نظ
ــی.  ــام خمین ــه تشــریح جســد )ام ــار ب ــرار ناچ اضط
ــا(  ــتانی. بی  ت ــت اهلل سیس ــقط جنین )آی ــا س 1372( ی
ــان پابرجاســت. ــه همچن شــدیم، حکــم وضعــی دی

نکتــه دیگــر اینکــه، قاعــده اضطــرار تنهــا تــا حــد 
رفــع شــرایط اضطــرار می توانــد حکــم اولــی را تغییر 
دهــد و در صــورت رفــع شــرایط اضطــراری، حکــم 
ــکوری.  ــد )مش ــدا  می کن ــان پی ــدداً جری ــه مج اولی

.)1400

امــا خــود وضعیــت اضطــراری هــم شــرایطی دارد؛ 
: زجمله ا

خطــر بایــد جــدی و آســیب احتمالــی . 1
شــدید باشــد؛ یعنــی واقعــًا فــرد احســاس کنــد 
ــد،  ــدام نکن ــود اق ــات خ ــرای نج ــر ب ــه اگ ک
ــد شــد.  ــیبی جــدی و شــدید خواه دچــار آس
ــمول  ــادی مش ــرات ع ــیب ها و خط ــس آس پ

ایــن قاعــده نمی شــوند.

ــی . 2 ــد؛ یعن ــاال باش ــر ب ــوع خط ــال وق احتم
فــرد قطعــًا بدانــد یــا احتمــال زیــادی دهــد کــه 
ــل شــرایط، دچــار آســیب خواهــد شــد. ــه دلی ب

ــع . 3 ــا راه دف ــد تنه ــرام بای ــل ح ــکاب فع ارت
ــد. ــس باش ــات نف ــرورت و نج ض

فــرد بــا ســوء اختیــار، خــود را دچــار . 4
ــا  ــر کســی ب ــی اگ اضطــرار نکــرده باشــد؛ یعن
ــه اضطــرار و شــرایط  ــار خــود را ب ســوء اختی
ــی  ــر برخ ــه نظ ــا ب ــد، بن ــار کن ــراری دچ اضط

احمدمشکوری
ــن، گــروهفلســفهواخــالقســالمت،دانشــکدهســالمتودی

دانشــگاهعلــومپزشــکیقــم
a.mashkoori@gmail.com

در شــماره قبــل، کلیــات قاعــده اضطــرار و دالیــل 
فقهــی اثبــات آن به صــورت مختصــر تقدیــم و گفتــه 
ــی را  ــد حکــم اول ــرار می توان ــده اضط ــه قاع شــد ک
تغییــر دهــد و محدودیت هــا را از پیــش روی مکلــف 
بــردارد. همچنیــن، گفتــه شــد کــه ایــن قاعــده 
ــی  ــرایط و محدودیت های ــد ش ــر قواع ــون دیگ همچ

ــم. ــا می پردازی ــماره بدان ه ــن ش ــه در ای دارد ک

ــته  ــه دو دس ــکام ب ــه اح ــم ک ــد بدانی ــت بای نخس
احــکام تکلیفــی )حال و حــرام و ...( و احکام وضعی 
)دیــه، کفــاره و...( تقســیم می شــوند و قاعــده اضطرار 
ــا  ــد، ام ــر ده ــی را تغیی ــم تکلیف ــد حک ــا می توان تنه
ــه دیگــران  ــوط ب ــوق مرب ــی حق ــی، یعن حکــم وضع
ــه  ــده ب ــان واردش ــرر و زی ــارت و ض ــران خس و جب
دیگــران پابرجــا و محفــوظ اســت؛ یعنــی اگــر فــردی 
ــا جــان  ــظ ســامت ی ــرای حف ــل اضطــرار ب ــه دلی ب
خــود ناچــار شــد بــدون اذن و اجــازه دیگــری داروی 
ــن  ــان یافت ــا جری ــر ب ــی اگ ــد، حت ــرف کن او را مص
قاعــده اضطــرار حکــم تکلیفــی حرمــت تصــرف در 
ــی  ــم وضع ــود، حک ــته ش ــران از او برداش ــال دیگ م
ــان  ــری، همچن ــه دیگ ــده ب ــارت واردش ــران خس جب
پابرجاســت و وظیفــه جبــران خســارت ســاقط 
ــه  ــن نکت ــاد. 1406 ق(. همی ــق دام ــود )محق نمی ش
در مــورد تشــریح جســد یــا ســقط جنین نیــز بنــا بــه 

حکــم میتوانــد تنهــا اضطــرار قاعــده
ــردهــدامــاحکــموضعــی، تکلیفــیراتغیی
یعنــیحقــوقمربــوطبــهدیگــرانوجبــران
خســارتوضــرروزیــانواردشــدهبــه
ــت. ــوظاس ــاومحف ــران،پابرج دیگ
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ــم  ــع حک ــده و رف ــن قاع ــمول ای ــا مش فقه
ــه  ــد؛ البت ــد ش ــیله آن نخواه ــی به وس تکلیف
ــد  ــن عقیده ان ــر ای ــا ب ــر از فقه ــی دیگ برخ
ــرار  ــده اضط ــز قاع ــرایط نی ــن ش ــه در ای ک

ــت. ــاری اس ج

5. ضــرورت و اضطــرار متوجــه خــود شــخص 
ــیب  ــرض آس ــود را در مع ــرد خ ــی ف ــد؛ یعن باش
ــر متوجــه  ــا خط ــیب ی ــر آس ــد و اگ ــر ببین و خط
تعــداد زیــادی از افــراد شــود، ولــی متوجــه ایــن 
ــده  ــد از قاع ــد او نمی توان ــاص نباش ــخص خ ش
ــده  ــر، قاع ــد. به عبارت دیگ ــتفاده کن ــرار اس اضط
ــه در  ــی؛ چراک ــه نوع ــرار شــخصی اســت ن اضط
ــد  ــر نباش ــه مضط ــخصی ک ــی، ش ــرورت نوع ض
ــکارم  ــت )م ــِه« نیس ــرَّ إِلَیْ ــِن اْضُط ــداق »لَِم مص

ــیرازی. 1390(. ش

منابع:

محقــق دامــاد، ســید مصطفــی )1406 ق (. قواعــد فقــه. تهــران: 	 
مرکــز نشــر علــوم اســامی. ج 4. ص 138.

علمــی 	  ماهنامــه   .)1400 )خــرداد  احمــد  مشــکوری، 
ــماره  ــوم ش ــال س ــن. س ــامت و دی ــش س ــانی دان اطاع رس
https://hr.muq. 33. ص 11. قابل دســتیابی در تارنمــای

ac.ir/uploads/174/2021/Jun/26/n.33.pdf

فقــه 	  خــارج  درس  جلســات  ناصــر.  شــیرازی،  مــکارم   
آیــت اهلل مــکارم شــیرازی از تاریــخ 21/09/1390 لغایــت 
http:// تارنمــای  در  قابل دســتیابی   04/10/1390
www.eshia.ir/Feqh/Archive/makarem/feqh/90

ــائل. 	  ــح المس ــیدروح اهلل )1372(. توضی ــی، س ــوی خمین موس
تهــران : ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ و 

ارشــاد اســامی. ص 414.

سیســتانی، ســیدعلی. رســاله توضیــح المســائل. ص 476. 	 
https://www.sistani.org/ــای ــی در تارنم ــل دسترس قاب

/persian/book/50

قاعده »اضطرار« نیز همچون دیگر قواعد 

و قوانین، مرزها و محدودیت هایی دارد.
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طل با

اخالق سالمت

یانی1 محسن رضایی آدر
دکترمهرزادکیانی2

دکترمحسنجوادی3
دکترسعیدنظریتوکلی4
دکترمحمودعباسی5

ــوم »بی  نتیجــه  ــاره مفه ــش، درب در ســه شــماره پی
ــاری  ــه ی ــد ب ــرار ش ــت و ق ــان« صحب ــودن درم ب
خداونــد متعــال، به صــورت خاصــه نتایــج بررســی 
ــن  ــا ای ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــای قرآن واژه  ه

ــود. ــم ش ــد، تقدی ــی دارن ــوع قرابت موض

ــا  ــد ب ــر می  رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــومین واژه قرآن س
موضــوع درمــاِن بی  نتیجــه قرابــت دارد، واژه »باطــل« 
اســت. مــاده »بطــل« و مشــتقات آن، 36 بــار در 34 آیه 
کریمــه قــرآن کریــم آمــده اســت. از میــان ایــن آیــات 
کریمــه، آیــه کریمــه 139 ســوره مبارکــه اعــراف »إِنَّ 
َهــُؤاَلءِ ُمتَبَّــٌر َمــا ُهــْم فِیــِه َو بَاِطــٌل َمــا َکانـُـوا یَْعَمُلوَن«، 
و  بی نتیجه گــی  موضــوع  بــا  بیشــتری  نزدیکــی 

مفهــوم مــورد بحــث دارد.

واژه باطــل از ســه حــرف اصلــی »ب ط ل« اســت. 
ــق  ــوی. 1368(، ناح ــّق )المصطف ــل ح ــل را مقاب باط
)افــرام البســتانی )مهیــار(. 1370( و نیــز نقیــض حــّق 
ــدی  ــور 1414 ق؛ فراهی ــن منظ ــی 1392؛ اب )اصفهان
ســوره   42 کریمــه  آیــه  بــه  گفته انــد.  1410ق( 
ــادل  ــل مع ــده و باط ــهاد ش ــت استش ــه فصل مبارک
چیــزی دانســته شــده اســت کــه خــاف حــّق باشــد 

)طریحــی. 1367(.

ــی  ــای قرآن ــای واژه نامه ه ــدی دیدگاه ه در جمع بن
ــزی  ــل چی ــت باط ــوان گف ــن واژه، می ت ــاره ای درب

اســت کــه:

	.نقیض حّق و خاف حّق باشد
	.با حّق و حقیقت هماهنگ نباشد
	.بهره ای از حق و حقیقت نداشته باشد
	.پایدار نباشد و دوام نداشته باشد
	.به سعادت دائمی و خیر همیشگی رهنمون نشود

	.به خیر نرسد
	.نفع دنیایی یا آخرتی نداشته باشد
	.نفعی را جلب نکند
	.بهره ای نداشته باشد
	.ضرری را دفع نکند
	.ملغی شده باشد
	.فاسد شده باشد
	.واقعیت ندارد
	.بی محل است
	.غیر مشروع است
	.منهدم و ویران گردد
	.هاک کننده باشد
	.پوچ، بیهوده و بی نتیجه باشد
	.با هدف، هماهنگ نیست
	.فاسد و بی اثر باشد
	.نادرست و ناصحیح باشد

ــتی-  ــات بهداش ــه خدم ــز ارائ ــن رو، در مراک ازای
درمانــی نیــز هــر کاری کــه به گونــه ای بــا ایــن 
شــاخصه ها تطبیــق نمایــد، مصداقــی از باطــل اســت 

ــًا: ــرد؛ مث ــاب ک ــد از آن اجتن و بای

تجویــز بیــش از مقــدار توصیه شــده داروی مخــّدر، 
بــه تضعیــف مرکــز فرماندهــی عملیــات تنفــس 
ــن  ــس ای ــت، پ ــده« اس ــود و »هاک کنن ــر می ش منج
ــوارض  ــا ع ــی ب ــدازه داروی ــز بیش ازان ــدام )تجوی اق
خطرنــاک( در مراکــز خدمــات ســامت »باطــل« 

ــود. ــد ب خواه

ــدارد و  ــاز ن ــی نی ــه جراح ــار ب ــان بیم ــی درم وقت

--------------------
ــرگــروهفلســفهواخــالقســالمت، 1-متخصــصاخــالقپزشــکی،اســتادیار،مدی

ــومپزشــکیقــم ــن،دانشــگاهعل دانشــکدهســالمتودی
mrezaie@muq.ac.ir

2-گروهاخالقپزشکی،دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی،تهران،ایران.
3-گروهفلسفه،دانشگاهقم،قم،ایران.

4-گروهفقهومبانیحقوقاسالمی،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
5-گروهاخالقپزشکی،دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی،تهران،ایران.
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ــار  ــب بیم ــد، فری ــود می  یاب ــرپایی بهب ــان س ــا درم ب
ــی  ــه جراحــی، مصداق ــردن او ب ــد ک ــور متقاع به منظ
از پیشــنهادی باطــل اســت کــه بــا »حــق و حقیقــت« 

ــگ نیســت. هماهن

ــدی و  ــاره توانمن ــواده او درب ــا خان ــار ی ــر بیم اگ
مهــارت خودمــان یــا یــک فــرد یــا یــک مؤسســه از 
مراکــز خدمــات ســامت از مــا بپرســد و توانمنــدی 
بیــش ازآنچــه هســت بــرای او بیــان شــود، ایــن کار 
مصــداق عمــل باطــل اســت؛ زیــرا »واقعیــت نــدارد«.

ــی )heart failure( در  ــایی قلب ــی نارس ــا وقت ی
ــن،  ــای مزم ــه بیماری ه ــا ب ــن مبت ــرد مس ــک ف ی
ــی  ــاال، چرب ــد خــون ب ــاال، قن همچــون فشــارخون ب
خــون بــاال و ... بــه انــدازه ای پیشــرفت می کنــد 
ــب  ــی قل ــًا جراح ــی )مث ــدام جراح ــکان اق ــه ام ک
بــاز یــا ترمیــم عروقــی( نیســت و درمان هــای 
طبــی به عمل آمــده، تغییــری در ســیر پیش رونــده 
بیمــاری نداشــته اســت، امــا بیمــار در وضعیت نســبتًا 
پایــداری قــرار دارد، از بســتری شــدن در بیمارســتان 
ــت  ــی، مراقب ــن بیماران ــرای چنی ــرد. ب ــودی نمی ب س
 )CCU- Coronary Care Unit( ویــژه قلبــی
ــری  ــراوان و به کارگی ــه ف ــه آن مســتلزم هزین ــه ارائ ک
نیــروی انســانی متخصــص اســت، این بســتری شــدن 
ــه او »نفعــی نمی رســاند«  در بخــش مراقبــت قلبــی ب
و از او »ضــرری دفــع نمی کنــد«. درنتیجــه، ایــن 
بســتری کــردن مصداقــی از عمــل باطــل و نادرســت 
ــه  ــداوم در این گون ــود. شــایان ذکر اســت ت خواهــد ب
ــا لحــاظ ادامــه مراقبت هــا تحــت هدایــت  بیمــاران ب
ــده در خــارج از بیمارســتان  ــم پزشــکی آموزش دی تی
ــورد را برطــرف  ــن م ــای ای ــار(، چالش ه ــزل بیم )من

خواهــد کــرد.

ــی  ــه آموزش ــزاری جلس ــرای برگ ــزی ب برنامه  ری
ایمنــی کار در هنــگام کار بــا ادوات کشــاورزی، 
ویــژه مــردان کشــاورز روســتا در ســاعت ده صبــح، 

ــدف«  ــا ه ــودن ب ــگ نب ــداق »هماهن ــد مص می  توان
باشــد. هــدف از این جلســه، آمــوزش مردان کشــاورز 
ــان در  ــن ســاعت از روز، بیشــتر آن ــا در ای اســت، ام
محــل کار کشــاورزی هســتند و ایــن جلســه یــا بــی 
ــرکت کننده  ــه ش ــا اینک ــود ی ــد ب ــرکت کننده خواه ش

ــد داشــت. ــی نخواه چندان

تحویــل داروی تاریخ گذشــته بــه مراجعه کننــده 
داروخانــه، مصداقــی از کار »فاســد و بی  اثــر« اســت. 
ــیب  ــار آس ــه بیم ــد ب ــا فاس ــته ی داروی تاریخ گذش
جســمی می زنــد یــا دســت  کم بی  اثــر اســت و 

ــه هــدر مــی رود. ــول ب پ

ــی  ــده گرام ــه خوانن ــتر را ب ــای بیش ــور مثال  ه تص
می  ســپاریم.

منابع:

قرآن کریم.	 

ــرآن. 	  ــاظ الق ــردات الف ــم المف ــب )1392(. معج ــی، راغ اصفهان
ــی. ــب العرب دارالکات

المصطفــوی، حســن )1368(. التحقیــق فــی کلمــات القــرآن 	 
الکریــم: وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.

ــگ 	  ــار( )1370(. فرهن ــؤاد )ترجمــه رضــا مهی ــرام البســتانی، ف اف
ابجــدی الفبائــی عربــی - فارســی: ترجمــه کامــل المنجداالبجدی. 

تهــران: اســامی.

ابــن منظــور، محمــد بــن مکــرم )1414 ق(. لســان العــرب. 	 
بیــروت: دار صــادر.

فراهیدی، خلیل ابن احمد )1410 ق(. العین. قم: هجرت.	 

طریحــی، فخرالدیــن ابــن محمــد )1367(. مجمــع البحریــن. قــم: 	 
دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی.

ــزبیــشازمقــدارتوصیهشــدهدارویمخــّدر، تجوی
و مهــارت بیــان در مبالغــه بیمــورد، جراحــی
کــردن بســتری ســازمانی، و فــردی توانمنــدی
غیرضــروری،برگــزاریکالسآمــوزشســالمتدر
ــلدارویتاریخگذشــته ســاعتنامناســب،وتحوی
ــالمت ــامس ــلدرنظ ــیازباط ــارمصادیق ــهبیم ب

ــتند. هس
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محسنرضاییآدریانیمحسنرضاییآدریانی
گــروهفلســفهواخــالقســالمت،دانشــکدهســالمتودیــن،گــروهفلســفهواخــالقســالمت،دانشــکدهســالمتودیــن،

دانشــگاهعلــومپزشــکیقمدانشــگاهعلــومپزشــکیقم
mrezaie@muq.ac.irmrezaie@muq.ac.ir

معرفی مورد
مردادمــاه ســال 1367 در یکــی از شــهرهای شــمالی 
ــت  ــر داربس ــگام کار ب ــی هن ــادل جوان ــور، تع کش
چوبــی بــه هــم می  خــورد و می  افتــد. هنــگام ســقوط 
ــی از  ــه چوب ــن، تک ــمت زمی ــه س ــه راه ب و در میان
داربســت بــه قــدام گــردن وی فــرو مــی  رود و آویزان 
آن تّکــه چــوب می  شــود. بــا کمــک همکارانــش بــه 
ــل  ــهر منتق ــان ش ــتان هم ــه بیمارس ــن آورده و ب پایی
می شــود. بیــن دو جــراح بیمارســتان بــر ســر اینکــه 
کدامیــن پزشــک معالــج و جــراح او باشــد اختــاف 
ــر دو  ــرد ه ــاال می  گی ــه ب ــاف ک ــد. اخت ــد می  آی پدی
ــواده  ــد. خان ــی می  کنن ــانه خال ــار ش ــی بیم از جراح
ــامان را  ــت نابس ــن وضعی ــه ای ــار ک ــان بیم و اطرافی
می بیننــد بــا رضایــت شــخصی وی را مرخــص 
ــود  ــن خ ــکان استیش ــودروی پی ــه خ ــه ب و بافاصل
ــدان  ــا حــال عمومــی نه چن ــد. بیمــار ب منتقــل می کنن
مســاعد و بــا همــان خــودروی شــخصی و در 
کوتاه  تریــن زمــان ممکــن، بــا طــی مســافت بیــش از 
شــش صد کیلومتــر بــه مشــهد مقــدس و بیمارســتان 
قائــم منتقــل و در آن بیمارســتان جراحــی می  شــود و 
پــس از مدتــی بهبــود می  یابــد، امــا تأخیــر در درمــان، 

ــذارد. ــای می  گ ــر ج ــرای وی ب ــیب  هایی ب آس

 تحلیل  مورد

	 نظــام کارکنــان  بیــن  کشــمکش  و  اختــاف 
ســامت، یــک حاشــیه بــه شــمار می  آیــد. دوری 

از حواشــی و پرداختــن بــه متــن، یــک ضــرورت 
ــی اســت. عقان

	 در نظــام ســامت و مراکــز درمانــی، پدیــد آمــدن
ــن رو،  ــد. ازای ــیب می زن ــار آس ــه بیم ــیه ب حاش
توجــه یــا پرداختــن بــه حاشــیه  ها، کارکنــان 
نظــام ســامت را از مأموریــت و رســالت اصلــی 

ــی دارد. ــان بازم خودش

	 بدتــر از بــه حاشــیه پرداختــن، حاشیه  ســازی
ــه  ای آســیب  ــر جامع ــه ه اســت. حاشیه  ســازی ب
می رســاند و در مراکــز ســامت، ناروایــی آن 
ــات  ــه خدم ــار ب ــی بیم ــود. وقت ــف می  ش مضاع
ــار  ــد کن ــاز دارد، همــه حواشــی بای و مراقبــت نی

رود.

	 ــک ــن دو پزش ــک از ای ــر ی ــی ه ــف اخاق تکلی
ایــن بــود کــه وقتــی همــکار او از درمــان بیمــار 
خــودداری کــرد، خــود پیش  قــدم شــود و درمــان 

بیمــار را بــر عهــده گیــرد.

	 در چنیــن مــواردی، هــر مســلمانی بایــد بــه
ــه  ــد ک ــل کن ــم عم ــرآن کری ــه ق ــه کریم ــن آی ای
ــاِس َو  ــَن َعــِن النَّ ــَظ َو الَْعافِی »... َو الَْکاِظِمیــَن الَْغیْ
ــی و خشــم  یَن«. مهــار ناراحت ــنِ ــبُّ الُْمْحِس ُ یُِح اهللَّ
ــب  ــاف، موج ــن اخت ــل ای ــه دلی ــده ب پدیدآم
ــت کم  ــا دس ــراح ی ــکار ج ــر دو هم ــد ه می  ش
ــده  ــر عه ــار را ب ــئولیت بیم ــا، مس ــی از آن ه یک

ــرد. بگی

	 همچنیــن، عمــل بــه عبــارت انتهایــی آیــه کریمــه
ــوا  ــَن آَمنُ ــا الَِّذی ــا أَیَُّه 77 ســوره مبارکــه حــج: »یَ
اْرَکُعــوا َواْســُجُدوا َواْعبـُـُدوا َربَُّکــْم َوافَْعُلــوا الَْخیـْـَر 
ــر  ــد ه ــد ش ــب خواه ــوَن«، موج ــْم تُْفلُِح لََعلَُّک
ــن  ــردن ای ــا ک ــا ره ــراح ب ــکاران ج ــک از هم ی
ــن  ــه ای ــار ک ــان بیم ــرای نجــات ج ــیه ها، ب حاش
نجــات دادن مصداقــی از خیــر اســت، بی  درنــگ 

اقــدام کنــد.
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	 ــار ــدن بیم ــا نش ــی ره ــرورت اخاق ــزوم و ض ل
ــده  ــم دی ــان ه ــور عزیزم ــی کش ــات غن در ادبی
ــه    ــزل 1041 گفت ــوی در غ ــًا مول ــود؛ مث می  ش

ــت: اس
طبیبی بلک تو عیسای وقتی   
مرو ما را چنین بیمار مگذار  

	 در فقــه تشــیع، فعــل یــا تــرک فعلــی کــه موجــب
ــاز  ــود، مج ــرگ او ش ــا م ــار ی ــه بیم ــیب ب آس

ــری. 1384(. ــت )پورجواه نیس

	 کشــور و  کشــورها  موضوعــه  قوانیــن  در 
عزیزمــان هــم تــرک فعلــی کــه بــه بیمــار آســیب 
برســاند یــا بــرای وی خطــر جانــی ایجــاد 
کنــد، جرم  انــگاری شــده اســت )بیگی  هربــاغ 
مصادیــق  از  یکــی  کــه   )1398 کانتــری.  و 
ــه  ــک ب ــودداري از کم ــازات خ ــون مج آن »قان
ــع مخاطــرات جانــي« اســت  مصدومیــن و رف
کــه ســال 1354 و پیــش از پیــروزی شــکوهمند 
انقــاب اســامی مصــّوب شــد و پــس از انقــاب 
ــی  ــون اساس ــان قان ــرم نگهب ــورای محت ــم ش ه
بــر اجــرای آن صحــه گذاشــت. روشــن  ترین 
مصــداق آن، مــاده 295 قانــون مجــازات اســامی 
مصــّوب 1392 مجلــس شــورای اســامی اســت 
ــه انجــام  ــي ک ــد: »هــرگاه کســي فعل کــه می  گوی
آن را بــر عهــده گرفتــه یــا وظیفــه خاصــي را کــه 
ــر عهــده او گذاشــته اســت، تــرک کنــد  قانــون ب
ــه  ــود، چنانچ ــع ش ــي واق ــبب آن، جنایت ــه س و ب
توانایــي انجــام آن فعــل را داشــته باشــد جنایــت 
ــه او مســتند مي  شــود و حســب مــورد  حاصــل ب
عمــدي، شــبه  عمدي، یــا خطــاي محــض اســت؛ 
ماننــد اینکــه مــادر یــا دایــه ای کــه شــیر دادن را 
بــر عهــده گرفتــه اســت، کــودک را شــیر ندهــد 
ــي خــود را  ــا پرســتار وظیفــه قانون ــا پزشــک ی ی

ــد«. ــرک کن ت

	 اگــر اصــل عدالــت )از اصــول چهارگانــه اخــاق
ــن  ــان، امیرالمؤمنی ــر بی ــان امی ــکی( را در بی پزش
علــی× ببینیــم کــه »الَْعــْدُل یََضــُع اْلُُمــوَر 
َمَواِضَعَهــا« )نهج  الباغــه. خطبــه 437(، بالیــن 
ــا  بیمــار هرگــز جــای تسویه حســاب شــخصی ب
ــر کســی  ــی اگ ــران نیســت، حت ــا دیگ ــکار ی هم
اســتدالل کنــد کــه ایــن اختــاف، تسویه حســاب 
شــخصی نیســت و بلکــه تمرکــز ایــن اختــاف، 
درمــان بیمــار اســت بازهــم پاســخ می  دهیــم کــه 
اولویــت، بــه تأخیــر نیفتــادن درمــان بیمــار اســت 
تعییــن  و  پدیدآمــده  اختــاف  جمع  بنــدی  و 

ــول شــود. ــی دیگــر موک ــه زمان ــد ب ــر بای مقّص

)به ویــژه  پزشــکی  اخــاق  اصــول  دیگــر 
)به ویــژه  حرفــه  ای  اخــاق  و  سودرســانی( 
ــاری  ــال بیم ــی ح ــد وقت ــم می کن ــتی( حک نوع  دوس
نظــام  نامســاعد اســت، تمرکــز همــه کارکنــان 
ــود وی  ــر درمــان و بهب ــژه پزشــکان ب ســامت، به وی
ــد  ــال، بای ــن ح ــد. در ای ــه کنن ــه او توج ــد و ب باش
همــه حواشــی کنــار رود و تمرکــز فکــری و عملــی 
همــکاران بــر درمــان به موقــع و کامــل بیمــار باشــد.

منابع:

قرآن کریم.	 

نهج  الباغه. خطبه 437.	 

موالنا )بلخی، جال الدین محمد(. بی  تا. دیوان شمس. 	 
https://ganjoor. غزلیات، غزل 1041 قابل دستیابی در

net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1041

بیگی هرباغ، حمزه و کانتری، کیومرث )1398(. »مبانی 	 
فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با 
نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن ال«. مجله پژوهش  های فقه 

و حقوق اسامی. 16 )58(: 57-51.

پورجواهری، علی )1384(. »آتانازی یا مرگ از روی 	 
ترحم از منظر دینی«. پژوهش  های فقه و حقوق اسامی. 

.118-109 :)3(1

ــری  ــک دیگ ــه پزش ــار ب ــه بیم ــی ک در موقعیت
بیمــار  درمــان  بــه  نپرداختــن  نــدارد،  دسترســی 
نادرســت و  از منظــر اخالقــی، فقهــی و حقوقــی 

نارواســت.
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بیماری و  بیماریسامت  و  سامت 

فلسفه سالمت

صادقیوسقیصادقیوسقی
مرکزتحقیقاتسالمتمعنوی،مرکزتحقیقاتسالمتمعنوی،

دانشگاهعلومپزشکیقمدانشگاهعلومپزشکیقم
syoosefee@muq.ac.irsyoosefee@muq.ac.ir
yoosefee@gmail.comyoosefee@gmail.com

در ایــن شــماره بــه تأمــات فلســفي پیرامــون 
ــود. در  ــه مي ش ــاري پرداخت ــامت و بیم ــم س مفاهی
ــد گفــت کــه اگرچــه فلســفه  ــه اهمیــت آن بای توجی
ــال  ــردازد، بااین ح ــاري بپ ــان بیم ــه درم ــد ب نمي  توان
چنیــن تأماتــي دســت کم مي  توانــد از انتســاب 
ــد. دو  ــري کن ــار جلوگی ــه بیم ــاري ب ــب بیم نامناس
رویکــرد طبیعت گرایانــه و هنجارگرایانــه درزمینــه 

ــود دارد.  ــاري وج ــامت و بیم ــوم س مفه

و    )Disease( بیمــاري  طبیعت گرایــان،  ازنظــر 
ســامت)Health(  مفاهیمــي توصیفــي هســتند کــه 
ــي  ــي و واقع ــت عین ــف وضعی ــراي تعری ــوان ب مي  ت
یــا حالــت یــک شــخص بــه کار بــرد. ایــن مفاهیــم 
ــا اجتماعــي فــرد  ــه ارزش  هــاي شــخصي ی نســبت ب
ــان،  ــر هنجارگرای ــا ازنظ ــتند، ام ــي هس ــًا خنث کام
ــي  ــردي و اجتماع ــاي ف ــه ارزش  ه ــم ب ــن مفاهی ای
بســتگي دارد. ازایــن رو، هنجارگرایــان بــراي تعریــف 
ــک  ــاختاري ی ــا س ــي ی ــت ذهن ــا وضعی ــت ی حال
شــخص، اغلــب از اصطاحاتــي ماننــد بیمــاري 
مي  کننــد.  اســتفاده   )Wellbeing(بهزیســتي و 
ــکي  ــرد زیست  پزش ــا رویک ــکاِن ب ــي، پزش به طورکل
و  بیمــاري  دربــاره  طبیعت  گرایانــه  مفاهیــم  از 
ــا  ــکاِن ب ــه پزش ــد، درحالي ک ــاع مي  کنن ــامت دف س
ــاره  رویکــرد انســان  گرایانه از مفاهیــم هنجارگــرا درب

بیمــاري و بهزیســتي حمایــت مي کننــد.

در کشــورهاي صنعتــي غــرب، مــدل زیست  پزشــکي 
مســئول مفاهیــم غالــب بیمــاري و ســامت در عمــل 
ــا  ــردي ی ــوان بدکارک ــاري به عن ــت. بیم ــت اس طباب
ــود؛  ــناخته مي ش ــدن ش ــي از ب ــت دادن بخش از دس
ــاري  ــت بیم ــود وضعی ــا نب ــامت ب ــه س درحالي ک
ــود  ــکار وج ــارِي آش ــر بیم ــود و اگ ــف مي ش تعری
نداشــته باشــد یــا نیــازي به درمــان نباشــد، فرد ســالم 

ــرض  ــت پیش ف ــک حال ــن، ســامت ی اســت. بنابرای
ــکي  ــات پزش ــرد از خدم ــت ف ــن حال اســت و در ای
اســتفاده نمي  کنــد. ایــن تصــورات از بیمــاري و 
ســامت بي گمــان در بحــران کیفیــت مراقبــت نقــش 
داشــته اســت. بــا فــرو کاهیــدن بیمــار بــه بخشــي از 
ــار  ــودي بیم ــاي وج ــج و نگراني  ه ــب رن ــدن، اغل ب
نادیــده گرفتــه مي  شــود و پزشــک بــا رویکــرد 

زیست  پزشــکي بــه آن توجهــي نمي  کنــد.

در رویکــرد انســان  گرایانه تــاش مي  شــود بــه رنــج 
ــي  ــوان بخش ــار، به عن ــودي بیم ــاي وج و نگراني  ه
از تجربــه بیمــاري، در رونــد درمــان پرداختــه شــود. 
ــرض  ــت پیش ف ــک حال ــامت ی ــدل، س ــن م در ای
ــرد  ــه بهزیســتي ف ــا توجــه ب ــب ب نیســت، بلکــه اغل
یــا Sickness بــا واژه  هــاي بــا بــار مثبــت تعریــف 
مي  شــود. دغدغــه ایــن پزشــکان تنهــا نبــود بیمــاري 
ــت  ــي اس ــیوه  اي از زندگ ــاذ ش ــه اتخ ــت، بلک نیس
ــر  ــز ازنظ ــي و نی ــم ذهن ــمي و ه ــر جس ــه ازنظ ک
ــزون  ــرد شــود. اف ــاء ســامت ف روحــي باعــث ارتق
ــکي و  ــاي زیست  پزش ــن مدل  ه ــز بی ــن، تمای ــر ای ب
ــز در  ــن نی ــاري ذه ــامت و بیم ــان  گرایانه در س انس

ــرد. ــرار مي  گی ــي ق ــورد بررس ــزوم، م ــورت ل ص

طبــق مــدل زیست  پزشــکي، ماهیــت بیمــاري و 
ازنظــر مــادي و  همچنیــن ســامت را مي تــوان 
فیزیکــي تعریــف کــرد. بــه گفتــه مارشــال مارینکــر1 
»در مــورد بیمــاري، عینیتــي وجــود دارد« که پزشــکان 
ــد، بســنجند و  ــد، لمــس کنن ــد آن را ببینن ــد بتوانن بای
ــوان  ــت آن را مي  ت ــه عل ــاري، ک ــد. بیم ــي ببوین حت
ــي مشــخص  ــي و تشــخیص بالین ــات علم ــا تحقیق ب
ــک  ــه ی ــه ب ــي اســت ک ــي و واقع ــي عین ــرد، حالت ک
موجودیــت یــا حالــت مــادي یــا فیزیکــي فروکاهــش 

1  Marshall Marinker
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مي  یابد.

در  بیمــاري  از  فروکاهنــده  تصــور  ایــن 
ــود؛  ــده مي  ش ــز دی ــکي نی ــات پزش ــگ لغ فرهن
ــش  ــمین ویرای ــت و شش ــال در بیس به عنوان مث
تعریــف  اولیــن  اســتدمن2،  لغــت  فرهنــگ 
بیمــاري چنیــن اســت: »وقفــه، توقــف یــا 
اختــال در کارکردهــا، سیســتم  ها یــا اندام  هــاي 
ــاري  ــا رفت ــي ی ــاي ذهن ــي بیماري  ه ــدن«. حت ب
ــک  ــیمیایي و فیزیولوژی ــاي بیوش ــه واکنش  ه ب
مغــز تقلیــل مي  یابــد. بــه گفتــه انــگل3، »جــزم 
زیست  پزشــکي«، مســتلزم ایــن اســت کــه 
بیماري  هــاي  ازجملــه  بیماري  هــا،  همــه  در 
ــي  ــم هاي فیزیک ــال در مکانیس ــي«، اخت »ذهن
ــوم  ــن مفه ــود. ای ــور ش ــي تص ــوري زیربنای ام
غالــب  زیست  پزشــکي  مــدل  در  بیمــاري 
ــذارد.  ــر مي گ ــامت اث ــوم س ــر مفه ــت و ب اس
ــامت،  ــد، س ــر ش ــر ذک ــه پیش ت ــور ک همان ط
حتــي ســامت ذهنــي، تنهــا یــک حالــت 
ــاري اســت. ــود بیم ــرِض نشــان  دهنده نب پیش  ف

رویکــرد  بــا  پزشــِک  درحالي کــه 
زیست  پزشــکي بــه حالــت بیمــاري بیمــار 
توجــه دارد، پزشــِک بــا رویکــرد انســان  گرایانه 
بــا بیمــاري بیمــار و رنج  هــاي ناشــي از آن 
ــاس  ــل براین اس ــد. کاس ــدردي مي کن ــراز هم اب
بیــن بیمــاري و ناخوشــي)Illness(  تمایــز 
ــاي  ــا ... موجودیت  ه ــود: »بیماري  ه ــل مي ش قائ
خاصــي هســتند کــه بــا اختــال در ســاختار یــا 

2  Stedman’s Medical Dictionary

3  Engel

ــدن  ــا سیســتم ب ــدام ی کارکــرد هــر قســمت، ان
مشــخص مي شــوند. ناخوشــي ها... شــخص 
ــد  ــر مي  کنن ــل درگی ــخص کام ــوان ش را به عن
و مجموعــه  اي از اختــال کارکردها، احساســات 
بدنــي و محسوســات بیمــار هســتند که به وســیله 
ــد«.  ــوش مي پندارن ــود را ناخ ــراد خ ــا اف آن ه
ــد منحصــراً  ــا بیمــاري نبای ــه پزشــکان ب مواجه
به عنــوان یــک موجودیــت عینــي بلکــه بــا 
شــخص بیمــار باشــد: »آنچــه پزشــک بــه 
دنبــال آن اســت؛ یعنــي موجودیــت بیمــاري، در 
ــًا  ــدارد؛ بلکــه صرف واقعیــت ملمــوس وجــود ن
یــک انتــزاع بــدون وجــود مســتقل اســت. تنهــا 
چیــزي کــه پزشــک مي  توانــد روي آن کار کنــد 
)پارادوکســي بــراي علــم پزشــکي(، فــرد بیمــار 
ــن  ــه ای ــتر ب ــي، بیش ــماره  هاي آت ــت«. در ش اس

ــود. ــه مي ش ــث پرداخت مباح

منبع:
-Marcum ,J .A .)2008( .Humanizing modern 

medicine :an introductory philosophy of medi-
cine( Vol .)99 .Netherlands :Springer.

ــج  ــه رن ــود ب ــالش می  ش ــان  گرایانه ت ــرد انس در رویک
و نگرانی  هــای وجــودی بیمــار، به عنــوان بخشــی از 

ــود. ــه ش ــان پرداخت ــد درم ــاری، در رون ــه بیم تجرب
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کتــاب »فقــه درمــان« اثــر آقــای محمدعلــی 
قاســمی، در ســال 1395 از ســوی مرکــز فقهــی ائمــه 
اطهــار÷ در 440 صفحــه بــه چــاپ رســیده اســت.

ــمگیر  ــرفت های چش ــا و پیش ــویی، تحول ه از س
ــد  ــب پدی ــی موج ــر کنون ــاوری در عص ــوم و فن عل
ــت  ــده اس ــی ش ــدد و نوین ــتره های متع ــدن گس آم
ــه  ــق در فق ــاد عمی ــد اجته ــش نیازمن ــه بیش ازپی ک
ــا اســتقرار نظــام مقــدس  هســتند. از ســوی دیگــر، ب
ــا  ــتر و ب ــور بیش ــائل به ط ــامی، مس ــوری اس جمه
اهمیــت دوچنــدان، پیــِش روی فقــه و نظــام حکومت 
اســامی مطــرح شــده اند کــه اقتضــا دارد مباحــث و 
احــکام مربــوط بــه آن هــا در چهارچوبــی منســجم و 

ــوند. ــه ش ــن و عرض ــد تبیی نظام من

از گســتره های پــر ابتــا و بااهمیــت، حــوزه 
پزشــکی بــا قلمــرو گســترده آن اســت. »فقــه درمــان«، 
ــده  ــه نگارن ــت ک ــی اس ــمند و علم ــتاری ارزش نوش
ارجمنــد بــا دقتــی ســتودنی، مباحــث مطــرح در فقــه 
ــت  ــم آورده اس ــادی فراه ــا روش اجته ــان را ب درم
کــه بی گمــان گامــی مهــم در ارتقــای مباحــث 
ــرای دانشــوران و  ــد ب فقــه پزشــکی و نوشــتاری مفی

ــد. ــمار می آی ــه ش ــوزه ب ــن ح ــگران ای پژوهش

ــات  ــاب، موضوع ــن کت ــی ای ــای گفتن از ویژگی ه
اهمیــت،  دارای  کــه  اســت  آن  در  بررسی شــده 
تازگــي و کاربــردي فــراوان اســت؛ مباحثــی همچــون 

حکــم فقهــی معاینــه، نــگاه بــه بــدن بیمــار و لمــس 
ــگاه  ــان، جای ــه و درم ــار در معاین ــش اذن بیم آن، نق
ــان،  ــی درم ــم فقه ــرم، حک ــات ج ــات در اثب معاین
درمــان بــا محّرمــات، انرژی درمانــی، اســتفاده از 
داورهــای زیان بــار، و احــکام اجــرت پزشــک و 

ــی. کادر درمان

در واقــع، ایــن پژوهــش تنهــا از منظــر فقهــي بــه 
ــت؛  ــه اس ــا آن پرداخت ــط ب ــائل مرتب ــوع و مس موض
زیــرا تعییــن تکلیــف پزشــکان و بیمــاران و همراهــان 
بــراي  ازآن جهــت  رو،  پیــش  مســائل  در  آنــان 
ــان ســعادت  مســلمانان اهمیــت بیشــتري دارد کــه آن
خویــش را در یافتــن وظیفــه شــرعي و عمــل بــه آن 

مي داننــد.

زهرا عایی طباطبایی
دانشکده سامت و دین

درمان فقه 

معرفی کتاب
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زالل سالمتزالل سالمت

امشـب  دلـدارم  بـا  کـه  بحمـداهلل 

جانـان  کـوی  از  آمـده  تحفـه  بـه 

عشـق کعبـه  آسـتان  در  بـود 

بینـم و  یـار  حضـور  در  نشـینم 

گویـم و  یـار  حضـور  در  نشـینم 

را دخـان  و  قـدر  سـوره  بخوانـم 

شـب جمعه اسـت و ده جمعـی نگارا

چهل بگذشـت و یکسـالم فزون است

شـگفتم انـدر  خویشـتن  حـال  ز 

سـحرگه ایـن  در  خـود  بی تابـی  ز 

تـو خـود آگاهـی ای دانـای احـوال

گهـی خامـوش و گاهـی در خروشـم

نـور آیـت  به حـق  خداونـدا 

جمالـت مسـتان  بـه  خداونـدا 

خداونـدا بـه حـق هشـت و چـارت

شب حال است و نی جای مقال است

چونـی کـه  پرسـی  آملـی  از  اگـر 

مشــبــــ مشــبــــا ا

ز بخـت خویـش برخـوردارم امشـب

امشـب دیـدارم  وعـده  بـرات 

امشـب بیـدارم  مـن  و  بیـدار  همـه 

امشـب انـوارم  مطلـع  فـروغ 

هـر آن حرفـی که در دل دارم امشـب

امشـب اسـتغفارم  و  ذکـر  بگویـم 

امشـب پنـدارم  کثـرت  و  فـرق  ز 

ز دیده اشـک و حسـرت بارم امشـب

امشـب دل افـگارم  و  دل شـاد  چـرا 

چـه گویـم در چـه کار و بارم امشـب

کـه مـن انـدر چـه گیـرودارم امشـب

گهـی مسـت و گهی هشـیارم امشـب

امشـب تـارم  جـان  بـه  ده  جایـی 

نمـا در عشـق خـود سـتوارم امشـب

بحـل فرمـا به هشـت و چارم امشـب

امشـب اشـعارم  دفتـر  ببنـدم 

امشـب گلـزارم  در  زار  هـزار 

v عالمهحسنزادهآملی
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