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سخن آغازین

خدا ــقان  عاش وصف  در  آن حضرت  دعاهای  ز  ا

خدایــا تــو بــا دوســتانت از همــه انــس گیرنده تــری و 
برطرف کننــدۀ نیازهــای تــوّکل کنندگانــی، بــر اســرار 
گاه و بــه آنچــه در دل دارنــد آشــنایی و از  پنهانشــان آ
ــکار و  ــو آش ــزد ت ــان ن ــر و رازش ــان باخب ــای آن دیدگاه ه
ــر  ــت. اگ ــدار اس ــو داغ ــدار ت ــرت دی ــان در حس دل هایش
تنهایــی و غربــت بــه وحشتشــان انــدازد یــاد تــو آرامشــان 
ــو  ــه ت ــد ب ــرود آی ــان ف ــر آن ــا ب ــر مصیبت ه ــد، اگ می کن
ــد  ــرا می دانن ی ــد؛ ز ــو دارن ــه درگاه ت ــد و روی ب ــاه می برن پن
ــه دســت توســت و همــه کارهــا از  کــه سررشــتۀ کارهــا ب

ــرد. ــئت می گی ــو نش ــت ت خواس

خدایــا اگــر بــرای خواســتن درمانــده شــوم یــا راه پرســیدن 
را ندانــم، تــو مــرا بــه اصــاح کارم راهنمایــی فرمــا و 
ــت  ــت هدای ــن اس ــتگاری م ــه رس ــه مای ــه آنچ ــم را ب جان
کــن کــه چنیــن کاری از راهنمایی هــای تــو بــه دور و 
ــا  ــرا ب ــا، م ــت. خدای ــناخته نیس ــو ناش ــای ت از کفایت ه
ــار  ــا مــن رفت ــا عــدل خویــش ب ــر و ب بخشــش خــود بپذی

ــن. مک

منبع:
دشتی، محمد )1379(، نهجالبالغه، ترجمه خطبه 227، 

اصفهان: فرهنگ و مردم، ص 465.
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؛  یــم کر ن  آ قــر منظــر  ز  ا ی  ر ا یشــتن د خو ی  ها ر کا و ز ســا
)1 ( ی  ر ا یشــتن د خو ر  د هــی  گا آ د خو نقــش 
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سالمت در قرآن

خویشــتن داری نقــش مهمــی در ســامت اجتماعی و ســامت 
ــه خویشــتن داری در  ــک ب ــد. مفهــوم نزدی ــا می کن ــوی ایف معن
ــاص  ــی خ ــوان نوع ــوا را می ت ــت. تق ــوا« اس ــم »تق ــرآن کری ق
از خویشــتن داری دانســت کــه طــی آن انســاِن مؤمــن بــا 
ــداف  ــی، از اه ــداف متعال ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــی، ب ــی اله نیت
کوتاه مــدِت نفســانی چشــم می پوشــد. ایــن پژوهــش بــه 
دنبــال معرفــی ســازوکارهای ارتقــای خویشــتن داری از منظــر 
ــوان  گاهــی را به عن ــن راســتا، خودآ ــم اســت و در ای ــرآن کری ق
نخســتین ســازوکار قرآنــی خویشــتن داری مــورد بررســی قــرار 

ــت. داده اس
گاهی خودآ

گاهــی یــا خودشناســی، کلیــد اساســی بســیاری از  خودآ
مؤلفه هــای  از  یکــی  و   )131 )فرهنگــی، 1384:  کنش  هــا 
مهــم خویشــتن داری اســت )رســتمی و همــکاران، 1394: 
ــم  ــتن داری را فراه ــت خویش ــه تقوی ــت آن، زمین 33( و تقوی
ــتن داری  ــد خویش ــه در فراین ــی ک ــتین مفهوم ــی آورد. نخس م
ــی  ــه معن ــود ب ــناخت خ ــرد، ش ــرار گی ــناخت ق ــورد ش ــد م بای
شــناخت اســتعدادها و نیروهایــی اســت کــه در مســیر نیــل بــه 
کمــال حقیقــی بــه کار مــی رود )مصبــاح یــزدی، 1387: 21(. 
گاهــی یکــی از منابــع مهــم بــرای  بــه گواهــی محققــان، خودآ
خویشــتن داری مؤثــر بــه شــمار می آیــد )رفیعــی هنــر، 1395: 
86(. افــراد بــرای خویشــتن داری مناســب بایــد نقــاط قــوت 
و ضعــف خــود را بداننــد و از ویژگی هــای قابــل تغییــر و غیــر 
گاه باشــند. قــرآن بــرای یــاری انســان در  قابــل تغییــر خــود، آ
مســیر خویشــتن داری، نقــاط قــوت و ضعــف انســان را بــه او 
یــادآوری می کنــد. افــزون بــر ایــن، کمــک می کنــد تــا انســان 
نظــارت دقیق تــری بــر باورهــا، ارزش هــا و اعمــال خــود 
گاهــی،  ــش خودآ ــا افزای ــز ب ــن مســئله نی ــه ای داشــته باشــد ک

ــد. ــا می بخش ــراد را ارتق ــتن داری اف خویش
گاهی به نقاط قوت خود آ

خداونــد در قــرآن صفــات مثبتــی را بــرای انســان برشــمرده تــا 
گاهــی دادن بــه نقــاط قوتــش او را در مســیر کمــال کمــک  بــا آ
یابــی انســان از خــود می توانــد در عملکــرد او اثرگــذار  کنــد. ارز
باشــد. ایــن مســئله در نظریــات جرم شناســی نیــز مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت و نظریــات برچســب زنی اشــاره بــه همیــن 
ــاره  ــا اش ــن ویژگی ه ــی از ای ــه برخ ــه ب ــد. در ادام ــه دارن نکت

می شــود:
ــت: ﴿ ــده اس ــوام آفری ــن ق ــان را در نیکوتری ــد انس - خداون

یــم﴾ )تیــن، 4( عامــه  ْحَســِن َتْقِو
َ
ْنســاَن ِفــي أ ــا اْلِ َلَقــْد َخَلْقَن

طباطبایــی در توضیــح »تقویــم« می نویســد: تقویــم یعنــی 
انســان دارای »قــوام« باشــد و مــراد از قــوام، همــه چیزهایــی 
اســت کــه ثبــات انســان و بقایــش بــدان نیازمنــد اســت. مــراد 
از »االنســان« جنــس انســان اســت؛ بنابرایــن جنــس انســان 
ازنظــر خلقتــش نه تنهــا دارای قــوام اســت، بلکــه بهتریــن قــوام 
را داراســت. توجــه بــه ایــن آیــه و آیــه بعــد کــه می فرمایــد: ﴿
ــه  ــَن ...﴾؛ ســپس او را ب ِذی ــَفَل ســاِفِلیَن ِإالَّ الَّ ْس

َ
ــاُه أ ــمَّ َرَدْدن ُث

ــا  ــن معن ــم )تیــن،5(.  ای ــران بازگرداندی ــه فروت ــن مرتب پایین تری
را بــه ذهــن متبــادر می ســازد کــه انســان طــوری آفریــده شــده 
اســت کــه قابلیــت دارد بــه درجــات عالــی عــروج کنــد و بــه 
ــرا در  ی ــود؛ ز ــل ش ــروردگارش نائ ــوار پ ــاودان در ج ــی ج زندگ
ــزار و وســایل انجــام عمــل  ــع و اب ــم ناف ــی کســب عل او توانای
صالــح بــه ودیعــه گذاشــته شــده اســت )طباطبایــی، 1417 ق: 

.)319/20
ــان  ــه چن ــن نکت ــی اســت و همی - انســان دارای روحــی خدای
ــده  ــک ش ــجود مائ ــه مس ــیده ک ــه او بخش ــی ب ــدر و منزلت ق
ــُه  ــوا َل ــي َفَقُع ــْن ُروِح ــِه ِم ــُت ِفی ْیُتُه َو َنَفْخ ــوَّ ــِإذا َس اســت: ﴿َف
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ــاندم و در او  ــان رس ــه پای ــه کار آن را ب ــاِجِدین ﴾؛ هنگامی ک س
ــی  ــدم، همگ ــزرگ( دمی ــته و ب ــك روح شایس ــود )ی از روح خ
بــرای او ســجده کنیــد! )حجــر، 29؛ ص، 72( خداونــد انســان 
ْحَســَن 

َ
َرُکــْم َفأ یبایــی تصویرگــری کــرده اســت؛ ﴿َو َصوَّ را بــه ز

ــه  ــن آی ــح ای ــه در توضی ــیر نمون ــن، 3(. تفس ــْم﴾ )تغاب ُصَوَرُک
ــه انســان، ظاهــری آراســته و باطنــی پیراســته،  می نویســد: »ب
عقلــی فــروزان و خــردی نیرومنــد داد و ازآنچــه در کل جهــان 
ــه  ــد، آن چنان ک ــود او آفری ــی در وج ــت، نمونه های ــتی اس هس
عالــم کبیــر در ایــن جــرم صغیــر خاصــه شــده اســت« 
)مــکارم شــیرازی و همــکاران، 1374: 186/24(. انســان 
ــه ای  ــت؛ به گون ــات داراس ــان مخلوق ــت را در می ــن خلق بهتری
ــا  ــمَّ َخَلْقَن ــد پــس از خلقــت او خــود را ســتود: ﴿ُث کــه خداون
ْطَفــَة َعَلَقــًة َفَخَلْقَنــا اْلَعَلَقــَة ُمْضَغــًة َفَخَلْقَنــا اْلُمْضَغــَة ِعظامــًا  النُّ
ــُه  ــاَرَك اللَّ ــَر َفَتب ــًا آَخ ناُه َخْلق

ْ
ــأ ْنَش

َ
ــمَّ أ ــًا ُث ــْوَنا اْلِعظــاَم َلْحم َفَکَس

علقــه  به صــورت  را  نطفــه  ســپس  اْلخاِلِقیــَن﴾؛  ْحَســُن 
َ
أ

ــبیه  ــزی ش ــه ]چی ــورت مضغ ــه را به ص ــته [ و علق ــون بس ]خ
ــده شــده [ و مضغــه را به صــورت اســتخوان هایی  گوشــت جوی
درآوردیــم و بــر اســتخوان ها گوشــت پوشــاندیم ســپس آن 
ــه  ــی ک ــت خدای ــزرگ اس ــس ب ــم؛ پ ــازه ای دادی ــش ت را آفرین

ــون، 14(. ــت! )مؤمن ــدگان اس ــن آفرینن بهتری
- از ویژگی هــای دیگــر انســان کــه در قــرآن بیــان شــده اســت، 
اها  ــوَّ ــا َس ــٍس َو م ــت: ﴿َو َنْف ــوزون اوس ــدل و م ــس معت نف
ْلَهَمهــا ُفُجوَرهــا َو َتْقواهــا﴾؛ قســم بــه جــان آدمــی و آن کــس 

َ
َفأ

ــوا  ــور و تق ــپس فج ــاخته، س ــم س ــده و( منّظ ــه آن را )آفری ک
)شــر و خیــرش( را بــه او الهــام کــرده اســت )شــمس، 7-8؛ 
آیــات مشــابه: انفطــار، 7؛ حجــر، 29؛ ص، 72؛ قیامــت، 
38؛ اعلــی، 2(. ایــن آیــات اشــاره دارنــد کــه قــوای روحــی و 
جســمی انســان متناســب و مــوزون آفریــده شــده اســت. ایــن 
تناســب در مــورد قــوای روحــی می توانــد از حــواس ظاهــری 
ــق، اراده و  ــکار، عش ــل، ابت ــه، تخی ــروی ادراک، حافظ ــا نی ت
تصمیــم و... را کــه در علم النفــس مطــرح شــده، شــامل شــود 

ــکاران، 1374: 44/27(. ــیرازی و هم ــکارم ش )م
ــر آن تأکیــد  ــم ب - ازجملــه ویژگی هــای انســان کــه قــرآن کری
کــرده، اختیــار انســان در انتخــاب مســیر اســت. چه بســا 
ــرایط  ــن در ش ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــه ب ــد ک ــور کنن ــرادی تص اف
ــط  ــیر غل ــی مس ــه ط ــار ب ــاص ناچ ــی خ ــا اجتماع ــردی ی ف
هســتند و امــکان انتخــاب درســت برایشــان نیســت. خداونــد 
ــِه  ْمشــاٍج َنْبَتِلی

َ
ــٍة أ ــْن ُنْطَف ْنســاَن ِم ــا اْلِ ــا َخَلْقَن ــد: ﴿ِإنَّ می فرمای

ــا  ــا شــاِکرًا َو ِإمَّ ــِبیَل ِإمَّ ــا َهَدْینــاُه السَّ َفَجَعْلنــاُه َســِمیعًا َبِصیــرًا ِإنَّ
ــم و او را  ــی آفریدی ــه مختلط ــان را از نطف ــا انس ــورًا﴾؛ م َکُف
ــا  ــم! م ــرار دادی ــا ق ــنوا و بین ــت( او را ش ــم )بدین جه می آزمایی
راه را بــه او نشــان دادیــم، خــواه شــاکر باشــد )و پذیــرا گــردد( 
ــه  ــد ک ــه می ده ــه توج ــن آی ــان، 2-3(. ای ــپاس! )انس ــا ناس ی
ــت  ــرده و راه درس ــز ک ــزار درک مجه ــه اب ــان را ب ــد انس خداون
ــیر  ــاب مس ــا انتخ ــد ب ــت و او می توان ــان داده اس ــه او نش را ب
ــاب  ــا انتخ ــا ب ــا آورد و ی ــت را به ج ــن نعم ــکر ای ــح ش صحی

ــد. مســیر غلــط کفــران نعمــت کن

ــوده و  ــا فرم ــوزی عط ــدرت علم آم ــان ق ــه انس ــد ب - خداون
ْنســاَن  ــَم اْلِ ــم داده اســت: ﴿َعلَّ ــه نمی دانســت تعلی آنچــه را ک

ــق، 5(. ــْم﴾ )عل ــْم َیْعَل ــا َل م
- انســان از قــدرت تعقــل و اندیشــه ورزی برخــوردار اســت: ﴿
ُکــْم َتْعِقُلــوَن﴾؛ مــا آیــات )خــود( را  ــا َلُکــُم الْیــاِت َلَعلَّ نَّ َقــْد َبیَّ

بــرای شــما بیــان کردیــم، شــاید اندیشــه کنیــد )حدیــد، 17(.
- قــرآن انســان را دارای وجــدان اخاقــی می دانــد و بــه 
ــة﴾  اَم وَّ ــِس اللَّ ْف ــُم ِبالنَّ ْقِس

ُ
ــت: ﴿َو ال أ ــرده اس ــم یادک آن قس

ــه  ــی ک ــدان اخاق ــن وج ــتفاده از ای ــه و اس ــت، 2( توج )قیام
آدمــی را در کارهــای زشــت توبیــخ و ســرزنش می کنــد، 
ــد. ــک کن ــان کم ــه انس ــتن داری ب ــیر خویش ــد در مس می توان

گاهی به نقاط ضعف خود آ
ــه برخــی نقــاط ضعــف انســان توجــه  ــی ب ــم در آیات قــرآن کری
داده اســت کــه می توانــد در مســیر خویشــتن داری نقــش منفــی 
ــان  ــود انس ــث می ش ــا باع ــن ویژگی ه ــناخت ای ــد. ش ــا کن ایف
ــرای  ــن ویژگی هــا ب ــن ای ــه و در نظــر گرفت ــدی واقع بینان ــا دی ب

ــد. ــزی کن ــتن داری برنامه ری خویش
- قــرآن بــا بیانــی کلــی انســان را موجــودی ضعیــف بــا 
ْنســاُن  ــَق اْلِ توانایی هایــی محــدود معرفــی کــرده اســت: ﴿ُخِل

ــاء، 28(. ــًا﴾ )نس َضِعیف
- انســان فقیــر اســت و خداونــد منشــأ بــرآورده شــدن 
ــا تکیــه و تــوکل  ــر ایــن اســاس انســان ب نیازهایــش اســت و ب
بــر او می توانــد امــور خــود را پیــش ببــرد. خــدای متعالــی در 
ْنُتــُم اْلُفَقــراُء ِإَلــی 

َ
ــاُس أ َهــا النَّ یُّ

َ
ســوره فاطــر می فرمایــد: ﴿یــا أ

ــُه ُهــَو اْلَغِنــيُّ اْلَحِمیــد﴾ )فاطــر، 15(.1 انســان حتــی  ــِه َو اللَّ اللَّ
بــرای نجــات از نفــس امــاره خویشــتن نیــز بایــد بــه خداونــد 
پناهنــده شــود و اگــر لطــف و عنایــت او نباشــد، حتــی حریــف 

 1. جملــه »انتــم الفقــرا« مفیــد معنــای حصــر اســت؛ زیــرا 
اصــل در خبــر، نکــره بــودن اســت و وقتــی معرفــه باشــد، حــاوی 
نکتــه باغــی اســت کــه برحســب کاربــرد، نکتــه باغــی آن معلــوم 
ق:   1417 )طباطبایــی،  می رســاند  را  حصــر  اینجــا  و  می شــود 
ــی، 1365:  ــا: 141/22؛ صادقــی تهران ــن عاشــور، بی ت 33/17؛ اب
93/2( و معنــی چنیــن می شــود کــه بــه دلیــل شــدت فقــری 
ــی، 1417  ــت )طباطبای ــر اس ــط او فقی ــا فق ــان دارد، گوی ــه انس ک
ق: 33/17؛ آلوســی، 1415 ق: 356/11؛ ابــن عاشــور، بی تــا: 
356/11؛ بیضــاوی، 1418 ق: 256/4(. در جملــه »اللــه هــو 
ــی،  ــی رود )صاف ــمار م ــه ش ــل ب ــر فص ــو« ضمی ــز، »ه ــی« نی الغن
ــت  ــر اس ــای حص ــد معن ــل مفی ــر فص 1418 ق: 263/22( و ضمی
)حســن، بی تــا: 220/1(؛ یعنــی فقــط او غنــی اســت. الزمــه 
ــر  ــط فق ــان فق ــه انس ــت و آن اینک ــری اس ــر دیگ ــر، حص ــن حص ای
ــی اســت و  ــد فقــط غن ــر نیســت و خداون ــزی جــز فق اســت و چی
چیــزی جــز غنــا نیســت )طباطبایــی، 1417 ق: 33/17( »ال« در 
»الفقــراء« و »الغنــی«، جنــس یــا اســتغراق اســت و مبالغــه در فقــر 
ــور،  ــن عاش ــی، 1415 ق: 356/11؛ اب ــاند )آلوس ــا را می رس و غن
ــن اســاس،  ــر ای ــا: 356/11؛ بیضــاوی، 1418 ق: 256/4(. ب بی ت
ــد  ــض و خداون ــر مح ــان ها فق ــه انس ــت دارد ک ــور دالل ــه مذک آی

ــکارم، 1374: 220/18(. ــت )م ــض اس ــی مح غن
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ــرآن  ــه ق ــور ک ــود؛ همان ط ــد ب ــز نخواه ــتن نی ــس خویش نف
ُئ  َبــرِّ

ُ
کریــم از زبــان حضــرت یوســف× می فرمایــد: ﴿َو مــا أ

ــوِء ِإالَّ مــا َرِحــم﴾ ؛ و مــن نفــس  ــاَرٌة ِبالسُّ مَّ
َ
ْفــَس َل َنْفِســي ِإنَّ النَّ

ــته  ــانی( پیوس ــس )انس ــه نف ــرا ک ی ــم، ز ــه نمی کن ــود را تبرئ خ
ــروردگارم رحــم  ــه زشــتی اســت، مگــر آنکــه پ ــده ب فرمان دهن
ــرمملسو هيلع هللا ىلص  ــر اک ــز پیامب ــاس نی ــوره ن ــف، 53(. در س ــد )یوس کن
اعــام می کنــد کــه از شــر وسوســه انــس و جــن بــه خداونــد 
ــیب پذیری  ــف و آس ــای ضع ــان گوی ــن بی ــوم. ای ــده می ش پناهن
انســان در مقابــل وسوسه هاســت و نشــانگر ایــن نکتــه اســت 
ــد انســان را از شــر آن حفــظ کنــد؛  ــد می توان کــه تنهــا خداون
زیــرا اگــر قــرار بــود کســی بــدون محافظــت خداونــد از 
ــرف  ــه اش ــود ک ــداملسو هيلع هللا ىلص ب ــر خ ــد، پیامب ــان باش ــر در ام ــن ش ای
ــن  ــل ای ــرت در مقاب ــه آن حض ــی ک ــت و زمان ــات اس مخلوق
ــان های  ــف انس ــود، تکلی ــده می ش ــد پناهن ــه خداون ــه ب وسوس
دیگــر روشــن اســت؛ همان طــور کــه در اشــعار فارســی آمــده 

اســت:
جایی که عقاب پر بریزد              از پشه الغری چه خیزد

ــه آن اشــاره  ــم ب - از دیگــر ویژگی هــای انســان کــه قــرآن کری
فرمــوده، وجــود نفــس امــاره در اوســت. نیرویــی درونــی کــه 
ُئ َنْفِســي  َبــرِّ

ُ
انســان را بــه بدی هــا فرامی خوانــد: ﴿َو مــا أ

ــوِء﴾؛ مــن هرگــز خــودم را تبرئــه  ــاَرٌة ِبالسُّ مَّ
َ
ْفــَس َل ِإّنَ النَّ

نمی کنــم، کــه نفــس )ســرکش( بســیار بــه بدی هــا امــر 
می کنــد )یوســف، 53؛ آیــه مشــابه: ق، 16(. توجــه بــه وجــود 
چنیــن نیرویــی در انســان، بــه او ایــن هشــیاری را می دهــد کــه 
در برابــر دعوت هــای نفســانی دقــت بیشــتری داشــته باشــد تــا 

ــد. ــروی نکن ــای آن پی ــاره و خواهش ه ــس ام از نف
ْنســاُن َعُجــواًل﴾  - انســان کم صبــر و عجــول اســت: ﴿کاَن اْلِ
﴿ُخِلــَق  می فرمایــد:  مشــابه  تعبیــری  در  و   )11 )اســراء، 
ــی  ــا نوع ــه ب ــری ک ــا، 37(. تعبی ــٍل﴾ )انبی ــْن َعَج ــاُن ِم ْنس اْلِ
مبالغــه همــراه اســت؛ یعنــی انســان چنــان عجــول اســت کــه 
ــودش از آن  ــود وج ــده و تاروپ ــده ش ــه« آفری ــی از »عجل گوی
ــیرازی، 1374: 407/13(. ــکارم ش ــت )م ــده اس ــکیل ش تش
- در ســوره معــارج یکــی از ایــن ویژگی هــا بیــان شــده اســت: 
ــرُّ َجُزوعــًا َو ِإذا  ــُه الشَّ ْنســاَن ُخِلــَق َهُلوعــًا ِإذا َمسَّ ﴿ِإنَّ اْلِ
یــَن﴾؛ به یقیــن انســان حریــص  ــُر َمُنوعــًا ِإاّل اْلُمَصلِّ ــُه اْلَخْی َمسَّ
و کم طاقــت آفریــده شــده اســت. هنگامی کــه بــدی بــه 
ــد  ــه او رس ــی ب ــه خوب ــد و هنگامی ک ــی می کن ــد بیتاب او رس
مانــع دیگــران می شــود )و بخــل مــی ورزد(، مگــر نمازگــزاران 
)معــارج، 19-22(. مفســران و ُلَغویــون معانــی متفاوتــی بــرای 
»َهلــوع« ذکــر کرده انــد. برخــی ایــن واژه را بــه معنــی حــرص 
ــد:  ــاره می نویس ــی دراین ب ــه طباطبای ــد. عام ــدید گرفته ان ش
»َهلــوع« صفتــی اســت کــه از »َهَلــع« مشــتق شــده و بــه معنی 
شــدت حــرص اســت. برخــی دو آیــه بعــد را تفســیری بــر ایــن 
واژه دانســته اند؛ یعنــی هلــوع کســی اســت کــه در هنــگام شــر 
ــل  ــر بخ ــت خی ــگام دریاف ــد و در هن ــزع می کن ــی و ج بی تاب
مــی ورزد و از دیگــران منــع می کنــد؛ و ایــن تفســیری درســت 
ــه  ــزی ک ــه چی ــا ســیاق اســت. انســان نســبت ب و متناســب ب

بــرای خــودش خیــر و منفعــت تصــور می کنــد، حریــص 
اســت و الزمــه ایــن صفــت، ایــن اســت کــه هنگامی کــه 
ــود و در  ــزل ش ــراب و تزل ــار اضط ــد، دچ ــه او می رس ــری ب ش
ــد و  ــت دادن آن نباش ــه از دس ــر ب ــر حاض ــت خی ــان اصاب زم
خــودش را بــر دیگــران ترجیــح دهــد؛ مگــر اینکــه تــرک ایــن 
خیــر را ســودمندتر بیابــد. بــر ایــن اســاس جــزع و بی تابــی در 
ــت  ــگام دریاف ــران در هن ــع دیگ ــل و من ــز بخ ــر و نی ــگام ش هن
ــه شــمار می آیــد. ایــن  خیــر از لــوازم هلــع و شــدت حــرص ب
ــت؛  ــوم نیس ــات مذم ــل و صف ــود از رذای ــت به خودی خ صف
چراکــه ایــن وصــف وســیله ای اســت کــه انســان را بــه ســمت 
ــاند و  ــود می کش ــودی خ ــال وج ــعادت و کم ــه س ــیدن ب رس
ــرش  ــان در تدبی ــه انس ــی رود ک ــمار م ــه ش ــه ب ــی رذیل هنگام
دچــار خطــا شــود و آن را در امــور شایســته و ناشایســت و حــق 
و باطــل بــه کار بگیــرد؛ ماننــد دیگــر صفــات نفســانی کــه تــا 
زمانــی کــه حــد اعتــدال رعایــت شــود، ممــدوح و زمانــی کــه 
ــی،  ــوم اســت )طباطبای ــط کشــیده شــود، مذم ــه افراط وتفری ب
1417: 13/20-14(. ایــن ویژگــی از یک ســو می توانــد انســان 
ــان  ــه انس ــرا درصورتی ک ی ــد؛ ز ــر کن ــعادت نزدیک ت ــه س را ب
ــیر  ــی را در مس ــن ویژگ ــد و ای ــخیص ده ــی را تش ــر واقع خی
ــد  ــال خواه ــرات و کم ــه خی ــد، او را ب ــت کن ــت مدیری درس
رســاند و از ســوی دیگــر، درصورتی کــه مصــداق خیــر درســت 
ــردی و  ــر ف ــرف و ازنظ ــان را منح ــود، انس ــخیص داده نش تش
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــرد. البت ــد ک ــیب خواه ــار آس ــی دچ اجتماع
ــی  ــی را در مســیر دنیاگرای ــن ویژگ اینکــه معمــواًل انســان ها ای
ــه  ــل ب ــئله تبدی ــن مس ــراد ای ــتر اف ــد، در بیش ــه کار می گیرن ب
ــات  یــک نقطه ضعــف جــدی شــده اســت و ازاین جهــت در آی
ــده  ــاد ش ــان از آن ی ــی انس ــای منف ــرۀ ویژگی ه ــرآن، در زم ق
ــن مطلــب  ــه همی ــز اشــاره ب ــه 49 ســوره فصلــت نی اســت. آی
ــِر﴾؛ هرگــز انســان  ْنســاُن ِمــْن ُدعــاِء اْلَخْی ُم اْلِ

َ
دارد: ﴿ال َیْســأ

از طلــب خیــر )امــوال و رفــاه دنیــا( خســته و ســیر نمی شــود. 
ــازل  ــرکان ن ــاره مش ــه درب ــن آی ــات، ای ــیاق آی ــه س ــه ب ــا توج ب
ــی )ر.ک.  ــی منف ــک ویژگ ــی، ی ــن ویژگ ــراد از ای ــده و م ش
مــکارم شــیرازی، 1374:  طباطبایــی، 1417 ق: 402/17؛ 
319/20؛ طبرســی، 1372: 28/9؛ ســید بــن قطــب، 1412 ق: 
3129/5( و بیان گــر حــرص پایان ناپذیــر انســان اســت. او 
ــاز بیشــتر می خواهــد و هرچــه  هرچــه بیشــتر پیــدا می کنــد، ب
بــه او بدهنــد بــاز ســیر نمی شــود. آیــه شــانزدهم ســوره تغابــن 
ــتند  ــی هس ــر آیات ــۀ دیگ ــز ازجمل ــر نی ــوره حش ــم س ــه نه و آی
ــْن  ــد: ﴿َم ــاره کرده ان ــوق اش ــی ف ــه ویژگ ــوی ب ــه نح ــه ب ک
ــه  ــانی ک ــوَن﴾؛ و کس ــُم اْلُمْفِلُح ــَك ُه ولِئ

ُ
ــِه َفأ ــحَّ َنْفِس ــوَق ُش ُی

ــتگاران اند.  ــد رس ــون بمانن ــتن مص ــرص خویش ــل و ح از بخ
ــرص  ــا ح ــوأم ب ــل ت ــی بخ ــه معن ــس« را ب ــح نف ــران »ش مفس
دانســته اند )مــکارم شــیرازی، 1374: 210/24؛ فضل اللــه، 
1419 ق: 273/22(. ایــن آیــات حکایــت دارد کــه شــح نفــس 
در انســان به صــورت غریــزی وجــود دارد و کســانی بــه فــاح 
ــس را  ــل نف ــرص و بخ ــه ح ــوند ک ــل می ش ــتگاری نائ و رس
ــودن  ــه ویژگــی بخیــل ب کنتــرل کننــد. در ســوره اســراء هــم ب
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ْنســاُن َقُتــورًا﴾ )اســراء،  انســان توجــه شــده اســت: ﴿کاَن اْلِ
ــه  ــه از دو جهــت شــناخت انســان را نســبت ب ــن نکت 100(. ای
ــف  ــن وص ــان چنی ــه، انس ــم اینک ــد: یک ــا می ده ــود ارتق خ
طبیعــی ای دارد و دوم اینکــه، می توانــد آن را کنتــرل و مدیریــت 

کنــد.
ــرُّ  ــُه الشَّ ــت: ﴿َو ِإْن َمسَّ ــونده اس ــد ش ــیار ناامی ــان بس - انس
ــیار  ــد، بس ــه او رس ــدی ب ــر و ب ــرگاه ش ــوٌط﴾؛ و ه ــُؤٌس َقُن َفَی
ــه،  ــن آی ــق ای ــت، 49(. طب ــردد! )فصل ــد می گ ــوس و نومی مأی
ــان را  ــن انس ــر دام ــتی و فق ــدی و تنگدس ــر و ب ــه ش ــی ک زمان
بگیــرد، به کلــی مأیــوس و نومیــد می شــود )ر.ک: مــکارم 
شــیرازی، 1374: 319/20(. در ســوره هــود نیــز ایــن ویژگــی 
ــُه َلَیــُؤٌس َکُفــوٌر﴾؛  انســان مــورد توجــه قــرار گرفته اســت: ﴿ِإنَّ
ــود، 9(. ــت  )ه ــده اس ــیار کفران کنن ــونده و بس ــیار نومید ش بس

ــًا  ــُه کاَن َظُلوم ــت: ﴿ِإنَّ ــادان اس ــتمگر و ن ــیار س ــان بس - انس
َجُهــواًل﴾ )االحــزاب، 72( و در آیــه دیگــر می فرمایــد: ﴿

انســان بســیار ستم پیشــه و  ــار﴾؛  َکفَّ َلَظُلــوٌم  ْنســاَن  اْلِ ِإنَّ 
کفران کننــده نعمــت اســت )ابراهیــم، 34(.

- برخــی انســان ها دارای آرزوهــای طوالنــی هســتند و همیــن 
ــْوَم َیُقــوُل اْلُمناِفُقــوَن َو  امــر باعــث ســقوط آنــان می شــود: ﴿َی
 َلــْم َنُکــْن َمَعُکــْم قاُلــوا 

َ
ِذیــَن آَمُنــوا... ُیناُدوَنُهــْم أ اْلُمناِفقــاُت ِللَّ

ــِه َو  ــُر اللَّ ْم
َ
ــاَء أ ــی ج ــيُّ َحتَّ ماِن

َ
ــُم اْل ْتُک ــْم... َغرَّ ُک ــی  َو لِکنَّ َبل

ــه  ــق ب ــان مناف ــردان و زن ــه م ــُروُر﴾؛ روزی ک ــِه اْلَغ ــْم ِباللَّ ُک َغرَّ
ــدا  ــان را ن ــد:... مؤمن ــد، می گوین ــان آورده ان ــه ایم ــانی ک کس
ــد:  ــم؟ می گوین ــما نبودی ــا ش ــا[ ب ــا ]در دنی ــا م ــد: آی می دهن
ــه  ــد و ب ــت افکندی ــا و هاک ــود را در ب ــما خ ــی ش ــرا، ول چ
انتظــار نشســتید و در تردیــد بودیــد و آرزوهــا ]ی دور و دراز و 
بی پایــه[ شــما را فریفــت تــا فرمــان خــدا فــرا رســید و دنیــای 
فریبــکار شــما را در برابــر )فرمــان( خداونــد فریــب داد! 

ــد، 14-13(. )حدی
- انســان کم ظرفیــت اســت و در زمــان نعمــت احســاس 
﴿َکاَّ  می کنــد:  طغیــان  درنتیجــه  و  از خداونــد  بی نیــازی 
ــه  ــت )ک ــن نیس ــَتْغنی﴾؛ چنی ْن َرآُه اْس

َ
ــی  أ ــاَن َلَیْطغ ْنس ِإنَّ اْلِ

ــان  ــن انس ــه( به یقی ــد بلک ــکر کنن ــا را ش ــن نعمت ه ــا ای آن ه
طغیــان می کنــد بــرای اینکــه خــود را بی نیــاز می پنــدارد 
)علــق، 6-7(. شــبیه ایــن مضمــون در آیــه 51 ســوره فصلــت 
ْعــَرَض 

َ
ْنســاِن أ ْنَعْمنــا َعَلــی اْلِ

َ
نیــز بیــان شــده اســت: ﴿َو ِإذا أ

َو َنــأی  ِبجاِنِبــه ﴾؛ و هنگامی کــه بــه انســان نعمــت عطــا 
می کنیــم ]از طاعــت و عبــادت [ روی برمی گردانــد و ]بــا 

کبــر و نخــوت [ از مــا دور می شــود.
ْکَثــَر 

َ
ْنســاُن أ - انســان بســیار مجادله گــر اســت: ﴿کاَن اْلِ

َشــيْ ٍء َجــَداًل﴾ )کهــف، 54(.

انســان بــا داشــتن بــرآورد درســت از خــود و ویژگی هــای 
گاهانــه  مثبــت و منفــی اش، می توانــد در تنظیــم و مهــار آ
ــری  ــرد بهت ــش عملک ــکار و هیجانات ــا، اف ــات، کنش ه تمای
ــاط  ــر نق ــا تذک ــتا ب ــن راس ــم در ای ــرآن کری ــد. ق ــته باش داش
ــود را  ــان خ ــتن داری مخاطب ــان، خویش ــف انس ــوت و ضع ق

می کنــد. تقویــت 
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مصبــاح یزدی، محمدتقــی )1387(، خودشناســی بــرای خودســازی. تدویــن و نگارش: 

کریــم ســبحانی. قم: موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینی&.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران )1374(، تفسیر نمونه ، تهران: دار الکتب السامیة.
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یات؛ ا و ر ــنجی  عتبارس ا
)1 آب) نوشیدن  داب  آ  

سالمت در احادیث

محمود شکوهی تبار
دانشکده سامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم

mahmood0110@gmail.com

ــمی،  ــامت جس ــوزه س ــی در ح ــده از روایات کن ــی آ ــع دین مناب
شــامل آداب خــوردن و آشــامیدن، بهداشــت، ســبک زندگــی، 
پیشــگیری، درمــان و... اســت؛ ازجملــه مســائلی کــه در 
روایــات مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه، آداب آشــامیدن آب اســت. 
ــر از  ــتر و بهت ــدی بیش ــرای بهره من ــات الزم ب ــی از اقدام یک
ایــن روایــات، اعتبــار ســنجی آن هــا، اعــم از ســندی، داللــی، 
یابــی منبع و بررســی قرائــن پیرامونی اســت. در این پژوهش  ارز
ــب اربعــه  ــات کــه در کت ــن روای ــه اعتبارســنجی برخــی از ای ب
ــب االحــکام و  ــه، تهذی ــی، مــن الیحضــره الفقی شــیعه )الکاف
االســتبصار(، وسائل الشــیعه و معانی االخبــار آمــده اســت، 
ذیــل ســه عنــوان فضیلــت آب، نهــی از نوشــیدن از لبه شکســته 
یــم.  ــه نوشــیدن آب در چنــد نفــس می پرداز ظــرف و توصیــه ب
ازایــن رو، در مرحلــه نخســت از میــان روایــات بســیاری کــه در 
ایــن زمینــه وجــود دارد، احادیثــی کــه ازنظــر ســندی معتبرنــد، 
انتخــاب شــده و روایــات ضعیــف کنــار گذاشــته شــده اســت. 
ایــن روایــات از منابــع معتبــر و دســت اول شــیعه انتخــاب شــده 
اســت کــه ازاین جهــت نیــز از اعتبــار الزم برخوردارنــد. قرائــن 
ــنجی  ــه در اعتبارس ــت ک ــواردی اس ــه م ــز ازجمل ــی نی پیرامون
روایــات مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ بــرای نمونــه برخــی 
ــیار  ــی بس ــا مضمون ــش ب ــن پژوه ــده در ای ــات مطرح ش روای
ــه  ــده اند ک ــر ش ــق ذک ــا موث ــح ی ــدِد صحی ــناد متع ــبیه و اس ش
ایــن تکــرار و فراوانــی نقل هــا بــا اســناد متفــاوت، اعتمــاد مــا 
ــر  ــت اگ ــده اس ــاش ش ــد. ت ــدان می کن ــات دوچن ــه روای را ب
ازنظــر داللــی نکتــه ای در روایــات وجــود داشــته باشــد، طــرح 
و بررســی گــردد تــا در مجمــوع روایاتــی کــه در ایــن پژوهــش 
ــه می گــردد، اطمینــان نســبی ازنظــر صــدوری و داللــی را  ارائ

در مخاطــب ایجــاد کنــد.

فضیلت آب

اِس  ــُد ْبــُن َیْحَیی َعــْن َغْیِر َواِحــٍد َعــِن اْلَعبَّ  روایــت یکــم: »ُمَحمَّ
ْحَمــِن ْبــِن  ْبــِن َمْعــُروٍف َعــْن َســْعَداَن ْبــِن ُمْســِلٍم َعــْن َعْبــِد الرَّ
ــُه َجلَّ  ُل اللَّ

َ
ُل َمــا َیْســأ وَّ

َ
ــِه× َقــاَل أ ِبــي َعْبــِد اللَّ

َ
ــاِج َعــْن أ اْلَحجَّ

ــَراِت«؛  ــْذِب اْلُف ــْن َع ْرِوَك ِم
ُ
ــْم أ  َو َل

َ
ــُه أ ــوَل َل ْن َیُق

َ
ــَد أ ــُرُه اْلَعْب ِذْک

عبدالرحمــان بــن حّجــاج گویــد: امــام صــادق× فرمودنــد: 
نخســتین پرسشــی کــه خداونــد از بنــده می پرســد ایــن اســت 
کــه بــه او می گویــد: آیــا تــو را بــا آب گــوارا و پاکیــزه ســیراب 

ننمــودم ؟! )کلینــی، 1407 ق: 380/6(.

ــت؛  ــده اس ــناخته ش ــر ش ــندی معتب ــر س ــت ازنظ ــن روای ای
ــل  ــه آن عم ــًا ب ــته و اصطاح ــت داش ــه آن عنای ــا ب ــی علم یعن

کرده انــد.

ِبــي َطاِلــٍب 
َ
ْســَناِد َقــاَل َقــاَل َعِلــيُّ ْبــُن أ روایــت دوم: »َو ِبَهــَذا اْلِ

ــِم  ِعی ــِن النَّ ــٍذ َع ــَئُلنَّ َیْوَمِئ ــمَّ َلُتْس ــلَّ ُث ــزَّ َو َج ــِه َع ــْوِل اللَّ ــي َق ِف
ــاره  ــی× درب ــرت عل ــاِرُد«؛ حض ــاُء اْلَب ــُب َو اْلَم َط ــاَل الرُّ َق
ِعیــِم﴾  ســخن خداونــد عزوجــلَّ ﴿ُثــمَّ َلُتْســَئُلنَّ َیْوَمِئــٍذ َعــِن النَّ
ــا و آب خنــک  ــت( خرم ــراد از نعم ــد: )م ــر، 8( فرمودن )تکاث
اســت )ابن بابویــه، 1378: 38/2؛ حــر عاملــی، 1416 ق: 
ــت آب  ــت و فضیل ــای اهمی ــق گوی ــن تطبی 24/25 ح 31(. ای

اســت.

نرم افــزار درایة النــور ضمــن بازســازی ســند ایــن روایــت، 
ــور  ــا ابومنص ــت: »حدثن ــزارش داده اس ــن گ ــارۀ آن چنی درب
احمــد بــن ابراهیــم بــن بکــر الخــوری بنیســابور قــال حدثنــا 
ــال  ــن محمــد الخــوری ق ــن هــارون ب ــم ب ــو اســحاق ابراهی اب
یــاد الفقیــه الخــوری بنیســابور  حدثنــا جعفــر بــن محمــد بــن ز
ــن  ــیبانی ع ــروی الش ــه اله ــن عبدالل ــد ب ــا احم ــال حدثن ق
ــن  ــی ب ــی موس ــی اب ــال حدثن ــی× ق ــن موس ــی ب ــا عل الرض
ــال  ــد× ق ــن محم ــر ب ــی جعف ــی اب ــال حدثن ــر× ق جعف
ــی  ــی عل ــی اب ــال حدثن ــی× ق ــن عل ــد ب ــی محم ــی اب حدثن
بــن الحســین× قــال حدثنــی ابــی الحســین بــن علــی قــال 
قــال علــی بــن ابــی طالــب× ...« همــه راویــان ایــن روایــت 
غیــر امامــی، ولــی ثقــه و مــورد اعتمــاد هســتند؛ بنابرایــن ایــن 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــق ب ــت موث روای

نهی از نوشیدن از لبه شكسته ظرف

ــِن اْلُحَســْیِن  ــِد ْب ــُن َیْحَیــی َعــْن ُمَحمَّ ــُد ْب روایــت یکــم: »ُمَحمَّ
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ِبــي َهاِشــٍم َعــْن َســاِلِم ْبــِن ُمْکــَرٍم َعــْن 
َ
ْحَمــِن ْبــِن أ َعــْن َعْبــِد الرَّ

ــیٍر  ــٍد َو َبِش ــِن ُعَبْی ــِرو ْب ــي ِلَعْم ِب
َ
ــاَل أ ــاَل َق ــِه ع َق ــِد اللَّ ــي َعْب ِب

َ
أ

ــوِز  ُذِن اْلُک
ُ
ــْن أ ــَرُب ِم ــٍث َو اَل ُیْش ــي َحِدی ــٍل ِف ــاِل َو َواِص حَّ الرَّ

ــَیاِطیِن«؛ امــام  ــَرُب الشَّ ــُه َمْش ــِه َفِإنَّ ــِرِه ِإْن َکاَن ِفی ــْن َکْس َو اَل ِم
ــد: از دســتگیره و قســمت شکســته کــوزه  صــادق× فرمودن
آب مخوریــد کــه جایــگاه آشــامیدن شــیاطین اســت )کلینــی، 

1407 ق: 385/6؛ حــر عاملــی، 1416 ق: 256/25(.

همــه راویــان ایــن روایــت امامــی و ثقه  انــد، البتــه دربــاره ســالم 
ــق و  ــی او را توثی ــود دارد. نجاش ــر وج ــرم اختاف نظ ــن مک ب
شــیخ طوســی تضعیــف کــرده اســت. دراین بــاره برخــی 
محققــان تضعیــف شــیخ را برآمــده از یکــی دانســتن ســالم بــن 
مکــرم و ســالم بــن ابــی ســلمه – کــه در کتــب رجــال تضعیــف 
ــاره  ــی درب ــیخ طوس ــف ش ــه تضعی ــته اند. درنتیج ــده- دانس ش
ــود و توثیــق نجاشــی  ــل اخــذ نخواهــد ب ــن مکــرم قاب ســالم ب
بــدون معــارض باقــی می مانــد )شاه پســند، 1395: 179(. 
برخــی نیــز بــه اســتناد اینکــه مرحــوم شــیخ طوســی در جــای 
دیگــر همــان راوی را توثیــق کــرده اســت، بــه دلیــل اظهارنظــر 
متناقــض دربــاره یــک راوی، توثیــق و تضعیــف ایشــان را 
ــا  ــن تنه ــی، 1402 ق: 227(؛ بنابرای ــته اند )حل ــار دانس بی اعتب
ــر داده، او را  ــب اث ــن راوی ترتی ــاره ای ــی درب ــق نجاش ــه توثی ب

ثقــه دانســته اند.

آمــده  وسائل الشــیعه  در  مشــابه  روایتــی  در  دوم:  روایــت 
اســت: »احمــد بــن ابــی عبداللــه البرقــی فــی المحاســن عــن 
یعقــوب بــن یزیــد عــن ابــن ابــی عمیــر عــن ابــی ســلمه عــن 
ــال: ... َو  ــه ق ــث ان ــی حدی ــه× ف ــه× عــن ابی ــی عبدلل اب
ــْیَطاِن ...«؛ از  ــَرُب الشَّ ــُه َمْش ــوِز َفِإنَّ ُذِن اْلُک

ُ
ــْن أ ــَرَب ِم اَل ُیْش

ــیدن  ــگاه نوش ــه جای ــید ک ــرف( آب ننوش ــوزه )ظ ــتگیره ک دس
شــیطان اســت )حــر عاملــی، 1416 ق: 257/25(. همــه 
راویــان ایــن روایــت امامــی و ثقه انــد؛ بنابرایــن از لحــاظ 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــح ب ــندی صحی س

ــٍد  ــِن ُمَحمَّ ــَد ْب ْحَم
َ
ــْن أ ــی َع ــُن َیْحَی ــُد ْب ــوم: »ُمَحمَّ ــت س روای

ــي  ِب
َ
ــْن أ ــَم َع ــِن ِإْبَراِهی ــاِث ْب ــْن ِغَی ــی َع ــِن َیْحَی ــِد ْب ــْن ُمَحمَّ َع

ــاَء  ــَرُبوا اْلَم ــَن× اَل َتْش ــُر اْلُمْؤِمِنی ِمی
َ
ــاَل أ ــاَل َق ــِه ع َق ــِد اللَّ َعْب

ــْیَطاَن َیْقُعــُد َعَلــی  ــِإنَّ الشَّ ــِه َف ــاِء َو اَل ِمــْن ُعْرَوِت َن ِمــْن ُثْلَمــِة اْلِ
ْلَمــِة« )کلینــی، 1407ق: 385/6(؛ امــام علی×  اْلُعــْرَوِة َو الثُّ
فرمودنــد: »از قســمت شکســته یــا دســته ظــرف آب ننوشــید؛ 
زیــرا شــیطان همیشــه در ایــن دو محــل جــا دارد«. ایــن 
روایــت نیــز بــا توجــه بــه اینکــه همــه راویــان در همــه طبقــات 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــح ب ــتند، صحی ــه هس ــب و ثق امامی مذه

ــه مــکارم شــیرازی  ــت، آیت الل ــن روای ــای ای در خصــوص معن
شــیطان را بــه میکــروب معنــا کــرده اســت )مــکارم شــیرازی و 
ــر بهداشــتی  ــه غی ــد ب ــه می توان همــکاران، 1374: 193/1( ک

بــودن آن مواضــع اشــاره داشــته باشــد.

نوشیدن آب در چند نفس

ــی  ــریف کاف ــاب ش ــح در کت ــی صحی ــم: در روایت ــت یک روای
ــِد  ــِن َعْب ــِد ْب ــْن ُمَحمَّ ــَعِريُّ َع ْش

َ
ــيٍّ اْل ــو َعِل ُب

َ
ــت: »أ ــده اس آم

ِبــي ُعْثَمــاَن َعــْن 
َ
ــی أ ــاِر َعــْن َصْفــَواَن ْبــِن َیْحَیــی َعــْن ُمَعلًّ اْلَجبَّ

ْنَفاٍس 
َ
ــِه× َقــاَل: َثَاَثــُة أ ِبــي َعْبــِد اللَّ

َ
ــی ْبــِن ُخَنْیــٍس َعــْن أ ُمَعلَّ

ْفَضــُل ِمــْن َنَفــٍس َواِحــٍد« )کلینــی، 1407ق: 383/6(. همــه 
َ
أ

ــی  ــاره معلَّ ــه درب ــد؛ البت ــی و ثقه ان ــت امام ــن روای ــان ای راوی
بــن ُخَنیــس اختاف نظرهایــی در میــان علمــای رجــال وجــود 
دارد. برخــی او را مــدح و برخــی ذم کرده انــد. ولــی توجــه بــه 
ــه  ــد ک ــان می ده ــده، نش ــان وارد ش ــاره ایش ــه درب ــی ک روایات
ــح و  ــندی صحی ــر س ــان ازنظ ــدح ایش ــاِت م ــیاری از روای بس
ــن  ــت. اب ــف و نارساس ــم، ضعی ــان ک ــر ذم ایش ــات دال ب روای
غضائــری و بــه تبــع او نجاشــی او را تضعیــف کرده انــد. نکتــه 
نیــاز بــه یــادآوری در ایــن زمینــه، ایــن اســت کــه تضعیــف وی 
ــه  ــت؛ بلک ــات نیس ــر روای ــی ب ــری مبتن ــن غضائ ــوی اب از س
ــی،  ــای تاریخ ــف، داده ه ــن تضعی ــای ای ــد مبن ــر می رس ــه نظ ب
روایــات انتســابی از ســوی غالیــان و درنهایــت، اجتهــاد 
ــن  ــان در ای ــتدالل های ایش ــی اس ــت؛ ول ــری اس ــن غضائ اب
ــه اســت و  اجتهــاد، از طــرف محققــان مــورد نقــد قــرار گرفت
ــرای اطاعــات بیشــتر ر.ک: شمشــیری و  ــه نیســت )ب پذیرفت

همــکاران، 1395: 92(.

ــده  ــل ش ــح نق ــند صحی ــا س ــابه ب ــی مش ــت دوم: در روایت روای
ِبــي ُعَمْیــٍر َعــْن 

َ
ِبیــِه َعــِن اْبــِن أ

َ
اســت: »َعِلــيُّ ْبــُن ِإْبَراِهیــَم َعــْن أ

ْنَفاٍس 
َ
ــِه× َقــاَل َثَاَثــُة أ ِبــي َعْبــِد اللَّ

َ
ــاٍد َعــِن اْلَحَلِبــيِّ َعــْن أ َحمَّ

ــادق×  ــام ص ــٍد«؛ ام ــٍس َواِح ــْن َنَف ــُل ِم ْفَض
َ
ــْرِب أ ــي الشُّ ِف

ــر از نوشــیدن آن در  ــد: نوشــیدن آب در ســه نفــس بهت فرمودن
یــک نفــس اســت )کلینــی، 1407 ق: 383/6(.

ــي  ــت: »َو ِف ــده اس ــل ش ــر نق ــی دیگ ــوم: در روایت ــت س روای
ــاَل  ــِه×  َق ــِد اللَّ ــي َعْب ِب

َ
ــْن أ ــيِّ َع ــِن اْلَحَلِب ــاٍد َع ــِة َحمَّ ِرَواَی

ــٍد  ــٍس َواِح ــْرٍب ِبَنَف ــْن ُش ْفَضــُل ِم
َ
ــْرِب أ ــي الشُّ ــاٍس ِف ْنَف

َ
ــُة أ َثَاَث

ْمــُل«؛  َه ِباْلِهیــِم ُقْلــُت َو َمــا اْلِهیــُم َقــاَل الزِّ ْن ُیَشــبَّ
َ
َو َکاَن َیْکــَرُه أ

نفــس  ســه  در  آب  نوشــیدن  فرمودنــد:  امــام صــادق× 
ــت  ــان دوس ــت و ایش ــس اس ــک نف ــیدن آن در ی ــر از نوش بهت
ــد.  ــم« باش ــبیه »الهی ــوردن( ش ــرد )در آب خ ــتند، ف نمی داش
پرســیدم مــراد از »الهیــم« چیســت؟ فرمــود: چهارپــا کــه بــار 
ــان  ــی، 1416 ق: 246/25(. راوی ــر عامل ــت دارد )ح ــر پش ب
ایــن روایــت نیــز همــه امامــی و ثقه انــد و روایــت صحیــح بــه 
ــل  ــل، الرف م ــای الزِّ ــر به ج ــخه ای دیگ ــد. در نس ــمار می آی ش

ــی، 1416 ق: 246/25(. ــر عامل ــت )ح ــده اس آم

ــد  ــت: )احم ــده اس ــح آم ــی صحی ــارم: در روایت ــت چه روای
بــن محمــد البرقــی فــی المحاســن( »َعــِن اْبــِن َمْحُبــوٍب َعــْن 
ْلُتُه َعــِن 

َ
ــِه× َقــاَل: َســأ ِبــي َعْبــِد اللَّ

َ
ُمَعاِوَیــَة ْبــِن َوْهــٍب َعــْن أ

ــْرِب ِبَنَفــٍس َواِحــٍد َفَکِرَهــُه َو َقــاَل َذِلــَك ُشــْرُب اْلِهیــِم ُقْلــُت  الشُّ
ــه مشــاهده می شــود  ــُل«. همان طــور ک ِب ــاَل اْلِ ــُم َق ــا اْلِهی َو َم
ِبــُل« یعنــی شــتر معنــا شــده  در ایــن روایــت »الهیــم« بــه »اْلِ

ــی، 1416 ق: 248/25(. ــر عامل ــت )ح اس
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روایــت پنجــم: در روایتــی چنیــن نقــل شــده اســت: )احمــد بن 
ــاٍل َعــْن َغاِلــِب ْبــِن ِعیَســی  محمــد البرقــی( »َو َعــِن اْبــِن َفضَّ
ــِه×  ــِد اللَّ ــو َعْب ُب

َ
ــاَل: َکاَن أ ــِم َق ِحی ــِد الرَّ ــِن َعْب ــْن َرْوِح ْب َع

یــُب« )حــر  َه ِباْلِهیــِم ُقْلــُت َو َمــا اْلِهیــُم َقــاَل النِّ ْن ُیَتَشــبَّ
َ
َیْکــَرُه أ

ــی مشــابه  ــن روایــت مضمون عاملــی، 1416 ق: 248/25(. ای
ــراد از  ــت م ــن روای ــات پیشــین دارد، جــز اینکــه در ای ــا روای ب
»الهیــم«، »النیــب« بــه معنــای شــتر ســالخورده دانســته شــده 
ــد،  ــان امامــی و ثقه ان ــت همــه راوی ــن روای اســت. در ســند ای
غیــر از ابــن فضــال کــه غیــر امامــی اســت، ولــی ثقــه و مــورد 
اعتمــاد علمــای رجــال اســت )طوســی، 1373: 354؛ حلــی، 
ــان  ــی ایش ــی برخ ــی، 1365: 34(؛ حت 1402 ق: 37؛ نجاش
ــی، 1404 ق: 831(.  ــته اند )کش ــاع دانس ــاب اجم را از اصح
دربــاره غالــب بــن عیســی نیــز تصحیــف رخ داده اســت. 
ــردی  ــه ف ــت ک ــری اس ــان المنق ــن عثم ــب ب ــان غال ــم ایش اس
امامــی و ثقــه اســت )نجاشــی، 1365: 305؛ حلــی، 1402 ق: 
ــی  ــن عیس ــب ب ــت غال ــن روای ــند ای ــتباه در س 246( و به اش
ــت. دو  ــق اس ــت موث ــن روای ــن ای ــت؛ بنابرای ــده اس ــته ش نوش
ــود دارد  ــون وج ــن مضم ــا ای ــر ب ــند دیگ ــت صحیح الس روای
ــرای مطالعــه بیشــتر:  کــه »الهیــم« را »النیــب« دانســته اند )ب
ق:   1416 عاملــی،  حــر  94؛   /9  :1365 طوســی،  ر.ک: 

.)245/25

روایــت ششــم: در روایــت صحیــح دیگــری آمــده اســت: 
»حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن احمــد بــن الولیــد قــال حدثنا 
محمــد بــن الحســن الصفــار عــن احمــد بــن محمد بن عیســی 
و عبداللــه بــن محمــد بــن عیســی و عبداللــه بــن محمــد بــن 
ــن عثمــان  ــر عــن حمــاد ب ــی عمی ــن اب عیســی عــن محمــد ب
النــاب عــن عبیداللــه بــن علــی الحلبــی عــن ابی عبداللــه× 
ْفَضــُل ِمــْن ُشــْرٍب ِمــن َنَفــٍس 

َ
ــْرِب أ ْنَفــاٍس ِفــي الشُّ

َ
قــال: َثَاَثــُة أ

َه ِباْلِهیــِم ُقْلــُت َو  ْن ُیَشــبَّ
َ
َواِحــٍد ِفــی الُشــرب و َقــاَل َکاَن َیْکــَرُه أ

ــن  ــه، 1361: 146/1(. ای ــُل« )ابن بابوی ــاَل الرْم ــُم َق ــا اْلِهی َم
روایــت نیــز محتوایــی شــبیه روایــات قبــل دارد بــا ایــن تفــاوت 
ــای  ــه معن ــم«، »الرمــل« ب ــراد از »الهی ــت م ــن روای ــه در ای ک

ریــگ بیــان شــده اســت.

روایــت هفتــم: در روایــت صحیــح دیگــری نقــل شــده اســت: 
ــْن  ــاِلٍم َع ــِن َس ــاِم ْب ــْن ِهَش ْیٍد َع ــَو ــِن ُس ــِر ْب ْض ــِن النَّ ــُه َع »َعْن
ُجــِل  ــِه× َعــِن الرَّ َبــا َعْبِداللَّ

َ
ْلُت أ

َ
ُســَلْیَماَن ْبــِن َخاِلــٍد َقــاَل: َســأ

َفــِس اْلَواِحــِد َقــاَل ُیْکــَرُه َذِلــَك َو َذاَك ُشــْرَب اْلِهیــِم  َیْشــَرُب ِبالنَّ
ــی، 1365: 94/9(.  ــُل« )طوس ِب ــاَل اْلِ ــُم َق ــا اْلِهی ــاَل َو َم َق
محتــوای ایــن روایــت نیــز تکــرار معنــای روایــات قبــل اســت؛ 
غیرازاینکــه در ایــن روایــت، امــام صــادق× مــراد از »الهیــم« 

ــد. ــی فرموده ان ــتر معرف را ش

وجــود دســت کم ُنــه روایــت بــا مضمونــی تقریبــًا یکســان کــه 

ــند  ــح الس ــر صحی ــت دیگ ــت روای ــق و هش ــت موث ــک روای ی
اســت، اطمینــان نســبی بــه صــدور ایــن روایــات ایجــاد 
ــی ذکــر آن  ــه ای کــه ازلحــاظ اعتبارســنجی دالل می کنــد. نکت
ــم«  ــه »شــرب الهی ــی اســت ک ــی از وجــه نیســت، روایات خال
ــرای  ــته اند؛ ب ــد دانس ــم خداون ــر اس ــدون ذک ــوردن آب ب را خ
ــُه  ــُه اللَّ ــي َرِحَم ِب

َ
ــه در معانی االخبــار وارد شــده اســت: »أ نمون

ــيٍّ  ــِن َعِل ــِد ْب ــْن ُمَحمَّ ــِم َع ــي اْلَقاِس ِب
َ
ــُن أ ــُد ْب ــا ُمَحمَّ َثَن ــاَل َحدَّ َق

ــُه  ــُه ِقیــَل َل نَّ
َ
ــِه× أ ــِد اللَّ ــي َعْب ِب

َ
ــی أ ــُه ِإَل ــيِّ ِبِإْســَناِدِه َرَفَع اْلُکوِف

ــْن  ــِإنَّ َم ــُت َف َس ُقْل
ْ
ــأ ــاَل اَل َب ــٍد َق ــٍس َواِح ــَرُب ِبَنَف ــُل َیْش ُج الرَّ

ــِم  ــْرُب اْلِهی ــا ُش َم ــاَل ِإنَّ ــِم َفَق ــْرُب اْلِهی ــَك ُش ــوُل َذِل ــا َیُق ِقَبَلَن
ــّی  ــّی کوف ــن عل ــد ب ــِه«؛ محّم ــِه َعَلْی ــُم اللَّ ــِر اْس ــْم ُیْذَک ــا َل َم
ــت  ــوده اس ــت نم ــادق× روای ــام ص ــوع از ام ــند مرف ــه س ب
ــک نفــس آب  ــا ی ــه شــد: شــخصی ب ــه آن حضــرت گفت کــه ب
را می آشــامد، چگونــه اســت؟ فرمودنــد: اشــکالی نــدارد. 
ــد:  ــه می گوی ــت ک ــا هس ــزد م ــی ن ــه کس ــردم: البت ــرض ک ع
ایــن طــرز، آشــامیدن شــتر بســیار تشــنه اســت. فرمودنــد: جــز 
ایــن نیســت که آشــامیدن شــتر بســیار تشــنه، آشــامیدنی اســت 
ــه، 1361:  ــن بابوی ــرده نشــده اســت )اب ــر آن ب ــام خــدا ب کــه ن
149/1(. طبــق ایــن روایــت، خــوردن آب در یــک نفــس 
ــدون  ــه نهــی شــده آب نوشــیدن ب ــزی ک ــع اســت و چی بامان
ــات پیشــین در  ــا روای ــد اســت کــه به نوعــی ب ــام خداون ذکــر ن
ــن  ــت ای ــد گف ــده بای ــارض یادش ــل تع ــت. در ح ــارض اس تع
ــات  ــا روای ــه ب ــوان معارض ــندی ت ــف س ــل ضع ــه دلی ــت ب روای
یــرا افــزون بــر مرفــوع بــودن  صحیــح در ایــن بــاب را نــدارد؛ ز
ســند آن، یکــی از راویــان در سلســله ســند ایــن روایــت محمــد 
ــی او  ــی و نجاش ــه حل ــت ک ــمینه( اس ــی )ابوس ــی کوف ــن عل ب
نجاشــی،  253؛  ق:   1402 )حلــی،  شــمرده اند  ضعیــف  را 
1365: 332( و ابــن غضائــری او را کــذاب دانســته اســت 
)ابــن غضائــری، 1380: 94(. روایــات دیگــری نیــز شــبیه ایــن 
مضمــون وجــود دارد )ر.ک: حــر عاملــی، 1416 ق: 247/25 
و 249( کــه همگــی ازنظــر ســندی بــا ضعــف مواجــه هســتند.

ــا  ْصَحاِبَن
َ
ــْن أ ٍة ِم ــدَّ ــْن ِع ــوَب َع ــُن َیْعُق ــُد ْب روایــت نهــم: »ُمَحمَّ

ــَعِريِّ  ْش
َ
ــٍد اْل ــِن ُمَحمَّ ــِر ْب ــْن َجْعَف ــاٍد َع َی ــِن ِز ــْهِل ْب ــْن َس َع

ــوُل  ــاَل َرُس ــاَل َق ــِه× َق ــِد اللَّ ــي َعْب ِب
َ
ــْن أ اِح َع ــدَّ ــِن اْلَق ــِن اْب َع

ــُه ُیوَجــُد ِمْنــُه  ــوُه َعّبــًا َفِإنَّ ــوا اْلَمــاَء َمّصــًا َو اَل َتُعبُّ ــِهملسو هيلع هللا ىلص: َمصُّ اللَّ
اْلُکَبــاُد«؛ از امــام صــادق× نقــل اســت کــه رســول اکــرمملسو هيلع هللا ىلص 
فرمودنــد: »آب را بمکیــد و یک دفعــه ننوشــید چــون ســر 
ــی، 1407  ــد« )کلین ــاد می کن ــد ایج ــاری کب ــیدن آب بیم کش
ــان ایــن  ق: 381/6؛ حــر عاملــی، 1416 ق: 236/25(. راوی

ــت. ــح اس ــت صحی ــد و روای ــی و ثقه ان ــه امام ــت هم روای

ــٍد َعــِن  ْحَمــَد ْبــِن ُمَحمَّ
َ
ــُد ْبــُن َیْحَیــی َعــْن أ روایــت دهــم: »ُمَحمَّ

َبــا َعْبــِد 
َ
ــِه ْبــِن ِســَناٍن َقــاَل َســِمْعُت أ ِاْبــِن َمْحُبــوٍب َعــْن َعْبــِد اللَّ

ــْرَبَة ِمــَن اْلَماِء  ُجــَل َیْشــَرُب الشَّ ــَاُم َیُقــوُل: ِإنَّ الرَّ ــِه َعَلْیــِه السَّ اللَّ
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ــا  ــَف َذاَك َی ــُت َو َکْی ــَة ُقْل ــا َاْلَجنَّ ــزَّ َو َجــلَّ ِبَه ــُه َع ــُه اللَّ َفُیْدِخُل
ُجــَل َیْشــَرُب اْلَمــاَء َفَیْقَطُعــُه ُثــمَّ  ــِه َقــاَل ِإنَّ الرَّ ِاْبــَن َرُســوِل اللَّ
ــمَّ  ــلَّ ُث ــزَّ َو َج ــَه َع ــُد اللَّ ــَتِهیِه َفَیْحَم ــَو َیْش ــاَء َو ُه َن ــي اْلِ ُیَنحِّ
ــَه  ــُد اللَّ ــَو َیْشــَتِهیِه َفَیْحَم ــِه َو ُه ی ــمَّ ُیَنحِّ ــِه َو َیْشــَرُب ُث ــوُد ِفی َیُع
ــُه  ــُه َعــزَّ َو َجــلَّ َل ــمَّ َیُعــوُد َفَیْشــَرُب َفُیوِجــُب اللَّ َعــزَّ َو َجــلَّ ُث
ــَة« عبدالّلــه بــن ســنان گویــد: از امــام صــادق×  ِبَذِلــَك َاْلَجنَّ
ــن  ــد و بدی ــی می نوش ــان آب ــد: انس ــه می فرمودن ــنیدم ک ش
ســبب خداونــد متعــال او را بــه بهشــت وارد می کنــد. گفتــم: 
ــه چنیــن چیــزی امــکان دارد؟  ای پســر رســول خــدا! چگون
فرمودنــد: بــه ایــن صــورت کــه انســان آب می آشــامد و هنــوز 
ــدا را  ــد و خ ــا دور می کن ــرف را از لب ه ــده، ظ ــیراب نش س
ــد و  ــك می کن ــب نزدی ــه ل ــرف را ب ــاز ظ ــد. ب ــتایش می کن س
ــا دور  ــرف را از لب ه ــده، ظ ــیراب نش ــوز س ــد و هن می نوش
می کنــد و بــه ســتایش حــق زبــان می گشــاید. ســپس ظــرف 
را بــه لــب نزدیــک می کنــد و می نوشــد. خداونــد متعــال بــه 
ــی،  ــد )کلین ــب می کن ــر او واج ــت را ب ــن کار بهش ــبب ای س
ــل اینکــه همــه  ــه دلی ــز ب ــت نی ــن روای 1407ق: 384/6(. ای

ــد. ــمار می آی ــه ش ــح ب ــد، صحی ــی و ثقه ان ــان آن امام راوی

روایــت یازدهــم: در روایتــی بــا مضمــون مشــابه آمــده اســت: 
ــْن  ــٍر َع ــي ُعَمْی ِب

َ
ــِن أ ــِن اْب ــِه َع ِبی

َ
ــْن أ ــَم َع ــُن ِإْبَراِهی ــيُّ ْب »َعِل

ــِد  ــو َعْب ُب
َ
ــاَل أ ــاَل َق ــٍر َق ــي َبِصی ِب

َ
ــْن أ ــَس َع ــِن ُیوُن ــوِر ْب َمْنُص

ــاِء  ــَن اْلَم ــْرَبَة ِم ــَرُب الشَّ ــْم َلَیْش ــَل ِمْنُک ُج ــِه×: ِإنَّ الرَّ اللَّ
ــاَء  َن ــُذ اْلِ ُخ

ْ
ــُه َلَیأ ــاَل ِإنَّ ــمَّ َق ــَة ُث ــا اْلَجنَّ ــُه ِبَه ــُه َل ــُب اللَّ َفُیوِج

یــِه َو ُهــَو َیْشــَتِهیِه  ي ُثــمَّ َیْشــَرُب َفُیَنحِّ َفَیَضُعــُه َعَلــی ِفیــِه َفُیَســمِّ
ــمَّ  ــَه ُث یــِه َفَیْحَمــُد اللَّ ــمَّ ُیَنحِّ ــمَّ َیُعــوُد َفَیْشــَرُب ُث ــَه ُث َفَیْحَمــُد اللَّ
ــزَّ َو  ــُه َع ــَه َفُیوِجــُب اللَّ ــُد اللَّ ــِه َفَیْحَم ی ــمَّ ُیَنحِّ ــوُد َفَیْشــَرُب ُث َیُع
ــردی  ــد: م ــادق× فرمودن ــام ص ــَة«؛ ام ــُه اْلَجنَّ ــا َل ــلَّ ِبَه َج
ــر  ــت ب ــن کار بهش ــا ای ــورد و ب ــی بخ ــه آب ــد ک ــما باش از ش
ــر  ــردارد و ب ــرف را ب ــد: ظ ــپس فرمودن ــود. س ــب ش او واج
ــس از آن،  ــورد. پ ــد و بخ ه« بگوی ــم اللَّ ــذارد و »بس ــان گ ده
از دهــن جــدا کنــد باآنکــه میــل داشــته باشــد و حمــد به جــا 
ــد و  ــد کن ــازد و حم ــدا س ــب  ج ــامد و از ل ــاز بیاش آورد و ب
ــدای  ــس خ ــد. پ ــد کن ــازد و حم ــدا س ــامد و ج ــاز بیاش ب
تعالــی، ازاین جهــت، بهشــت را بــر او واجــب می ســازد 
)ابن بابویــه، 1361: 385/1(. همــه راویــان ایــن روایــت 
امامــی و ثقه انــد، غیــر از منصــور بــن یونــس بــزرج کــه غیــر 
امامــی اســت، ولــی نجاشــی او را تعدیــل کــرده و ثقــه دانســته 
ــور  ــت مذک ــن روای ــی، 1365: 412(؛ بنابرای ــت. )نجاش اس

ــد. ــمار می آی ــه ش ــق ب موث

در مجمــوع، یــازده روایــت صحیــح و موثــق در منابــع روایــی 
ــن  ــر ای ــا عبــارات مختلــف ب ــن پژوهــش، ب مــورد بررســی ای
مســئله تأکیــد می کننــد کــه نبایــد آب را یک دفعــه و در 
ــی  ــا تأن ــه و ب ــد جرعه جرع ــه بای ــید؛ بلک ــس نوش ــک نف ی

ــل کــرد. می
در این پژوهش تاش شد برخی از روایات مرتبط با آداب 

نوشیدن آب ارائه و اعتبار سنجی گردد. رکن یکم اعتبار 
سنجی، اعتبار سنجی سندی است که در این زمینه از میان 

انبوه روایات که در این موضوع وجود داشت، روایات صحیح 
و موثق انتخاب و روایات ضعیف کنار گذاشته شد. در مواردی 

که میان راویان اختاف نظری وجود داشت، تاش شد علت 
ضعف یا قوت راوی تحلیل گردد. رکن دوم اعتبارسنجی، 
بحث منبع و مصدر بود که از این نظر هم روایات از منابع 

معتبر شیعه که در آغاز مقاله بیان شد، آمده تا از این جنبه نیز 
از اعتبار الزم برخوردار باشد. رکن سوم، اعتبار سنجی داللی 

است که دراین باره هم اگر نکته قابل بحث داللی در روایات 
وجود داشت، مطرح و بررسی شد. مواردی همانند نبود آیات 
و روایات معتبر در مقابل این روایات که توان معارضه با آنان 

را داشته باشند، همچنین طرح و بررسی روایات متعارضی 
که درصدد بیان معنای عبارت »شرب الهیم« بودند؛ ازجمله 

اعتبارسنجی های داللی به شمار می آیند. قرائن پیرامونی 
نیز ازجمله محورهای دیگر اعتبارسنجی بود که مورد توجه 

این تحقیق قرار گرفت و طرح گردید. عمل مشهور به برخی 
روایات، همچنین تکرار روایات هم مضمون یا با مضمونی 

شبیه، به همراه فراوانی و تعدد اسناد ازجمله قرائن پیرامونی 
بود که به آن اشاره شد.
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ــه قم. علمی
ابن بابویــه، محمــد بــن علــی )1378( ، عیــون أخبــار الرضــا×، محقــق / مصحــح: 

مهــدی الجــوردی، تهــران: جهــان .
ابــن غضائــری، احمــد بــن حســین )1380(، الرجــال، قم: موسســه علمی فرهنگــی دار 

الحدیث.
حــر عاملــی، محمد بــن حســن )1416(، تفصیل وســائل الشــیعه الی تحصیل مســائل، 

قم: موسســه آل البیــت÷ الحیــاء التراث.
حلی، حسن بن یوسف )1402(، رجال العامه حلی، قم: الشریف الرضی.

شاه پســند، الهــه )1395(، »نقــش اســماء متشــابه در تعــارض دیــدگاه نجاشــی و شــیخ 
طوســی پیرامــون ســالم بــن مکــرم«، فصلنامه علمی-پژوهشــی تحقیقــات علوم قــرآن و 

حدیــث دانشــگاه الزهــرا )س(، صــص 182-161.
شمشــیری، رحیمــه؛ جالی، مهــدی؛ رحمان ســتایش، محمدکاظــم )1395(، »تحلیل 
گزارش هــای متعــارض مــدح و ذم معلــی بــن خنیــس و ارزیابــی علــل تضعیــف او«، 

مجلــه علمی-پژوهشــی علــوم حدیــث؛ ص 96-71.
طوسی، محمد بن حسن )1365(، تهذیب االحکام، تهران: دار الکتب االسامیه.

طوســی، محمــد بن حســن )1373(، رجال الطوســي، تحقیــق: جواد قیومــی اصفهانی، 
قم: مؤسســة النشــر السامي.

عامــه حلی، حســن بــن یوســف )1411(، رجــال العامة الحلي، مصحــح: محمدصادق 
بحرالعلوم.

کشــی، محمــد بــن عمــر )1404(، اختیــار معرفــه الرجــال، قــم: موسســه آل البیت÷ 
ــاء الترث. لحی

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

ــب  ــران: دار الکت ــه، ته ــیر نمون ــکاران )1374(، تفس ــر و هم ــیرازی، ناص ــکارم ش م
االســامیه.

نجاشی، احمد بن علی )1365(، رجال النجاشي، تحقیق: موسی شبیری 
زنجانی، قم: مؤسسة النشر السامي.
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)3 ( ر  حتضــا ا ب  ا د آ

فقه سالمت

احمد مشکوری
ــن،  گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دی

دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم
a.mashkoori@gmail.com

واپســین لحظــات زندگــی، زمــان هجــوم شــیطان 
ــرای  ــت. ب ــر اس ــردن محتض ــراه ک ــد گم به قص
ــن مکــرر  ــه تلقی ــد، ب ــن فرجــام ب پیشــگیری از ای
اذکار  و  عدیلــه  دعــای  خوانــدن  و  شــهادتین 
فــرج و ســوره های یــس و صافــات و احــزاب 
ــه  ــر توصی ــن محتض ــر بالی ــی و ... ب و آیه الکرس

ــت. ــده اس ش

در دو شــمارۀ پیشــین گفتــه شــد کــه محتضــر در شــرایط 
بســیار ســختی بــه ســر می بــرد؛ چراکــه در حــال جــدا شــدن 
از دنیــا، دوســتان و امــوال خــود اســت و می دانــد کــه امــکان 
عمــل از او گرفتــه شــده و به ســوی حسابرســی و دیــدن نتیجــه 
ــه شــد  اعمــال خــود در حــال حرکــت اســت. همچنیــن، گفت
ــر  ــا محتض ــًا ب ــی، کام ــان درمان ــت کارکن ــته اس ــه شایس ک
مهربــان باشــند و بــا او مــدارا کننــد و برخــی مســائل را رعایــت 
ــه  ــه  قبل ــه اینکــه واجــب اســت محتضــر را رو ب کننــد؛ ازجمل
ــد موجــب روی آوردن  ــن حالــت می توان بخواباننــد؛ چراکــه ای
فرشــتگان رحمــت بــه محتضــر و کمــک بــه آرامــش و آســایش 
او  شــود. همچنیــن لــزوم دور بــودن فــرد جنــب یــا حائــض از 
ــادآوری شــد و پیشــنهاد شــد کــه در صــورت  ــرد محتضــر ی ف
بــروز چنیــن حالتــی از همــکار دیگــری درخواســت شــود کــه 

ــد. ــه کن ــر انجام وظیف ــار محتض ــن بیم ــر بالی ب

ــرد  ــن ف ــر بالی ــا ب ــت آن ه ــه رعای ــری ک ــوارد دیگ ــه م ازجمل
محتضــر ضــروری اســت تنهــا نگذاشــتن اوســت؛ یعنــی 
همیشــه بایــد فــردی بــر بالیــن محتضــر حضــور داشــته باشــد. 
افــزون بــر لــزوم تنهــا نبــودن محتضــر، خطــر بزرگــی محتضر را 
تهدیــد می کنــد کــه اطرافیــان معمــواًل متوجــه آن نیســتند و آن 
القــای انــواع وسوســه ها بــر محتضــر توســط شــیطان اســت. 
ــان و  ــا ایم ــدد ت ــه کار می بن ــود را ب ــاش خ ــت ت ــیطان نهای ش
ــض  ــه و بغ ــا کین ــر ب ــرد و محتض ــر را از او بگی ــد محتض عقای
نســبت بــه خــدا و حتــی در حالــت کفــر از دنیــا بــرود. بــرای 
پیشــگیری از ایــن امــر بســیار خطیــر توصیــه شــده اســت کــه 
ــد و نبــوت( و  ــه توحی ــا زمــان مــرگ، شــهادتین )شــهادت ب ت
ــه محتضــر  ــام÷ مکــررًا ب ــرملسو هيلع هللا ىلص و دوازده ام ــه پیامب ــرار ب اق
ــا را  ــه آن ه ــود ک ــته ش ــود و از او خواس ــن ش ــادآوری و تلقی ی

ــا را  ــت آن ه ــم نیس ــه تکل ــادر ب ــر ق ــر محتض ــد و اگ ــرار کن تک
ــر آن،  ــزون ب ــا(. اف ــی، بی ت ــد )حــر عامل ــش تکــرار کن در قلب
دســتور داده شــده اســت کــه اذکار فــرج کــه معمــواًل در قنــوت 
ــم...(  ــم الکری ــه الحلی ــه اال الل ــود )ال ال ــده می ش ــاز خوان نم
و نیــز دعــای عدیلــه )موجــود در کتــاب مفاتیح الجنــان( 
ــده  ــه ش ــن، توصی ــود. همچنی ــت ش ــر قرائ ــن محتض ــر بالی ب
ــژه  ــرآن به وی ــن وی ق ــر بالی ــر، ب ــش محتض ــرای آرام ــت ب اس
ــی،  ــن آیة الکرس ــزاب همچنی ــات، اح ــس، صاف ــوره  های یـ س
ــاوت  ــره ت ــوره بق ــر س ــه آخ ــه آی ــراف و س ــوره اع ــه 54 س آی

ــا(. ــی، بی ت ــام خمین ــود )ام ش

ــی  ــا کار و مشــغله فراوان ــی ب بدیهــی اســت کــه پرســنل درمان
ــن  ــه ای ــد ب ــود نمی توانن ــد خ ــی دارن ــای بالین ــه در بخش  ه ک
ــرای  ــا ب ــن توصیه ه ــاع از ای ــی اط ــد، ول ــل کنن ــا عم توصیه ه
اطاع رســانی و آمــوزش همــراه بیمــار ضــروری بــه نظــر 

می رســد.

منابع:

ــة  ــم: مؤسس ــد 2 ق ــیعة، جل ــا(، وسائل الش ــر )بی ت ــیخ ابوجعف ــی، الش ــر العامل الح
ــراث، ص 666-663. ــاء الت ــت لحی آل البی

ــه  ــم: مؤسس ــائل، ق ــح المس ــاله توضی ــا(، رس ــیدروح الله )بی ت ــی، س ــام خمین ام
ــی&، ص 110. ــام خمین ــار ام ــر آث ــم و نش تنظی
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 ، س ــا لن حق ا
! ا خد حق  ــت  ی عا ر ــه  م مقد

اخالق سالمت

محسن رضایی آدریانی
 گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دیــن،

ــم ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل دانش
mrezaie@muq.ac.ir

 ــُه قــال امیرالمؤمنیــن علــی ابــن أبــی طالــب: »َجَعــَل اللَّ
ــوِق  ــاَم ِبُحُق ــْن َق ــِه َفَم ــًة ِلُحُقوِق َم ــاِدِه ُمَقدِّ ــوَق ِعَب ــْبَحاَنُه ُحُق ُس
ــِه«؛  یــًا ِإَلــی اْلِقَیــاِم ِبُحُقــوِق اللَّ ــِه َکاَن َذِلــَك ُمَؤدِّ ِعَبــاِد اللَّ
ــه  ــیدن ب ــه رس ــش را مقدم ــوق بندگان ــبحان حق ــد س خداون

ــم(. ــم و دررالکل ــت )غررالحک ــرار داده اس ــود ق ــوق خ حق
ــی اخــاق پزشــکی،  ــج کنون ــون رای یکــی از مباحــث مهــم مت
ــد  ــه ح ــیدن ب ــای رس ــه راه  ه ــار و ازجمل ــوق بیم ــت حق رعای
ــوق  ــور حق ــه »منش ــوق، ارائ ــن حق ــات ای ــول مراع ــل قب قاب
ــور  ــود منش ــرای خ ــف، ب ــورهای مختل ــت. کش ــار« اس بیم
ــورها،  ــن منش ــد ای ــده تأکی ــته  اند. عم ــود را نوش ــاص خ خ
حقــوق بیمــار اســت. در کشــور مــا هــم در ســال 1381 
منشــور حقــوق بیمــار بــه مراکــز خدمــات ســامت ارائــه شــد 
)پارســاپور و همــکاران، 1388(. ایــن منشــور در ســال 1388 

ــکاران 1388(. ــاپور و هم ــت )پارس ــده اس ــی ش بازبین
ضــرورت دارد کــه در منشــور حقــوق بیمــار بــه حقــوق متقابــل 
ــه  ــژه توج ــور وی ــامت، به ط ــت س ــده خدم ــده و ارائه کنن گیرن
ــت:  ــده اس ــورمان آم ــور کش ــت منش ــخه نخس ــود. در نس ش
ــرای درك  ــادی ب ــد نه ــامت، بای ــات س ــه خدم ــز ارائ »مراک
ــان و  ــواده  آن ــت، خان ــده خدم ــئولیت های گیرن ــوق و مس حق
ــن  ــد«. ای ــدگان باش ــر مراقبت کنن ــکان و دیگ ــه پزش ــرام ب احت
ــه  ــت ک ــور اس ــت منش ــخه نخس ــوت نس ــۀ ق ــارت، نقط عب
متأســفانه در بازبینــی انجام شــده، مغفــول واقــع شــده اســت.

بســیار گفتــه شــده اســت کــه مبانــی و مــواد اخــاق اســامی 
بــا اخــاق غربــی متفــاوت اســت. در اخــاق غربــی بــر حــق 
تأکیــد می  شــود، امــا اخــاق اســامی، تــازم حــق و تکلیــف 
را بیــان می  نمایــد )موســی  زاده، 1390؛صابرکیــوج، 1390(. 
ــن  ــت. ای ــر اس ــردن یکدیگ ــر گ ــان ب ــف، دستش ــق و تکلی ح
مــورد، ویژگــی خــاص و منحصربه فــرد منشــور حقــوق مبتنــی 

ــت. ــامی اس ــای اس ــر آموزه  ه ب
ــنی  ــار، به روش ــوق بیم ــی حق ــور قبل ــه از منش ــن جمل در همی
مشــخص اســت کــه گیرنــده خدمــت ســامت، افــزون 
دارد.  هــم  تکلیــف  منشــور،  در  تصریح شــده  حقــوق  بــر 
در نقطــه مقابــل، ارائه کننــده خدمــت ســامت تکلیــف و 

وظیفــه اخاقــی دارد کــه حقــوق بیمــار را پــاس بــدارد، ولــی 
هم زمــان، حــق و حقوقــی نیــز دارد کــه گیرنــده خدمــت بایــد 

ــد. ــات نمای ــا را مراع آن ه
ــد  ــر می  رس ــه نظ ــه، ب ــکوالر و ماده  گرایان ــری س ــتر فک در بس
ــن  ــت. در ای ــودگرایی اس ــی، س ــب اخاق ــن مکت منطقی  تری
ــن  ــی دارد و آن تأمی ــه اخاق ــک وظیف ــا ی ــان تنه ــگاه، انس ن
ــورکی، 1390(.  ــت )س ــاه اس ــترین رف ــّذت و بیش ــن ل باالتری
تفــاوت دیگــر آموزه  هــای اســام بــا منطقی  تریــن دیــدگاه 
ــرد آزاد  ــدگاه، ف ــن دی ــه در ای ــت ک ــکوالر همین جاس ــر س تفک
ــزی  ــق میلــش هــر کاری انجــام دهــد. هیچ چی اســت کــه طب
نبایــد مانــع او در بــرآورده نمــودن خواســته  هایش شــود. تنهــا 
چیــزی کــه آزادی فــرد را محــدود می  کنــد، خــود آزادی اســت. 
ــت؛  ــت، آزاد اس ــده اس ــری وارد نش ــم دیگ ــه حری ــی ب ــا وقت ت
حتــی اگــر ایــن آزادی بــه خودکشــی فــرد هــم بینجامــد، موّجــه 
و اخاقــی اســت. به عبارتی دیگــر تــا هنگامی کــه کســی 
بــه حقــوق دیگــری تجــاوز نکــرده کار نادرســتی انجــام نــداده 

اســت.
امــا در آموزه  هــای اســام افــزون بــر رعایــت حقــوق دیگــران، 
فــرد بایــد حــق خــود و حــق خــدای خــود را نیــز ادا کنــد. یــک 
ــاس«  ــس« و »حق الن ــه«، »حق النف ــد »حق  الل ــلمان بای مس
ــکاران،  ــق و هم ــی مطل ــد )قل ــت نمای ــدارد و رعای ــاس ب را پ
ــگاه  ــه در ن ــا وجــودی ک ــه بســیار مهــم اینکــه، ب 1392(. نکت
اول بــه نظــر می  رســد از دیــدگاه یــک مکتــب دینــی، حق  اللــه 
ــا  ــد، ام ــب باش ــن مکت ــت ای ــت نخس ــم و در اولوی ــیار مه بس
ــی  ــب اخاق ــر مکت ــه از منظ ــت ک ــب اس ــا و جال یب ــیار ز بس

ــت دارد. ــاس اولوی ــام، حق الن اس
در ترجمــه بیان شــده بــرای ایــن حدیــث، رعایــت حقــوق 
ــاس«  ــا »حق الن ــگ م ــه در فرهن ــال )ک ــد متع ــدگان خداون بن
ــد  ــق خداون ــات ح ــه مراع ــوان مقدم ــود( به عن ــده می  ش نامی
ــد و  ــاده، پیش  درآم ــارت س ــه عب ــت. ب ــده اس ــان ش ــال بی متع
دروازه ورود بــه مقــام مراعــات حق  اللــه، پــاس داشــتن حقــوق 
ــت  ــرای اهمی ــه ب ــن نکت ــوان آخری ــت. به عن ــدگان اوس آفری
ــد بدانیــم کــه نخســتین قطــره خــون  موضــوع حق النــاس، بای



15

ــاره  ــردم« کف ــه م ــکاری ب ــز بده ــدا، »به ج ــهید در راه خ ش
ــاَرٌة  ــهیِد کّف ــَن الشَّ ــرٍة ِم ُل قط ــت! »اوَّ ــان اوس ــی گناه مابق

ــیعه(. ــه َقضاُءه«)وسائل الش ــِانَّ کّفاَرَت ــن َف ی ــِه ِااّل الدَّ ِلُذنوِب
یــک مصــداق روشــن حق النــاس در حــوزه ســامت، حقــوق 
بیمــار اســت. هنگامی کــه گیرنــده خدمــت ســامت بــه یکــی 
از مــا کارکنــان نظــام ســامت مراجعــه می  کنــد، حــق اوســت 
ــه  ــد. هنگامی ک ــت کن ــوب دریاف ــامت مطل ــات س ــه خدم ک
اطاعــات کافــی دربــاره ســامت بیمــار بــه شــیوه مطلــوب در 
اختیــارش قــرار گیــرد، می  توانیــم ادعــا کنیــم کــه حــق بیمــار 
رعایــت می  شــود. بایــد حــق تصمیم  گیــری بیمــار دربــاره 
ســامت خــودش مراعــات گــردد. عــاوه برایــن، بایــد اســرار 
بیمــار حفــظ شــود و حریــم خصوصــی او هــم رعایــت گــردد. 
ــع شــده اســت، مســیر  ــد حقــی از او ضای اگــر هــم تصــور کن
ــا  ــود. این ه ــاده ش ــار او نه ــکایت در اختی ــرای ش ــخصی ب مش
همــان پنــج محــور منشــور حقــوق بیمــار و حداقل  هــای 
ــان  ــانی از کارکن ــال کس ــه ح ــا ب ــت. خوش ــار اس ــوق بیم حق
نظــام ســامت کــه در حفــظ، تأمیــن و ارتقــای ســامت بندگان 
ــدگان او می کوشــند. حقیقــت امــر  ــت حقــوق بن خــدا و رعای
ــامت،  ــام س ــار در نظ ــوق بیم ــت حق ــه رعای ــت ک ــن اس ای
ــه مقــام  پاسداشــت حقــوق عباداللــه اســت کــه دروازه ورود ب

ــود. ــد ب ــه خواه ــات حق  الل مراع
ســاده  ترین برداشــت از ظاهــر حدیــث آغــاز متــن، ایــن اســت 
ــات  ــال را مراع ــد متع ــدگان خداون ــوق بن ــی حق ــر کس ــه اگ ک
نکنــد، راهــی بــه حقیقــت رعایــت حق اللــه نخواهــد نداشــت. 
تــا زمانــی کــه فــرد نتوانــد رعایــت حقــوق مردمــان و بنــدگان 
ــی  ــد مدع ــد، نمی  توان ــوار کن ــود هم ــر خ ــال را ب ــد متع خداون
باشــد کــه حقــوق خداونــد متعــال را مراعــات نمــوده اســت.

نمونــه آشــکار ایــن ادعــا، اقامــه نمــاز در محیــط اداری اســت. 
یکــی از ایرادهایــی کــه گهــگاه بــه گــوش می  رســد ایــن اســت 
ــا  ــه در اداره  ه ــت ک ــی اس ــن داری و ایمان ــه دی ــن چگون ــه ای ک
بــه  ارباب رجــوع،  کار  انجــام  به جــای  بیمارســتان  ها  و 
ــرط  ــه به ش ــت ک ــن اس ــخ ای ــد؟! پاس ــت می  رون ــاز اول وق نم
ــاران و  ــه بیم ــامت ب ــات س ــه خدم ــد ارائ ــدن رون ــل نش مخت
خالــی نبــودن ارائــه خدمــات فوریتــی در هیچ یــک از لحظــات 
ــاز اول  ــه نم ــت اقام ــد از فضیل ــان می  توانن ــبانه  روز، کارکن ش
ــن  ــن رک ــوان »اصلی  تری ــاز به عن ــد نم ــد. بای ــره ببرن ــت به وق
ــن  ــود و »اصلی  تری ــه ش ــه  ای، 1370( اقام ــام خامن دین«)ام
ــات  ــه خدم ــز ارائ ــی در مراک ــردم« حت ــی م ــگاه در زندگ جای
ــه ذکــر  ــه الزم اســت ب ــد. البت ــه آن اختصــاص یاب ســامت، ب
اســت کــه زمــان اختصــاص یافتــه بــه اقامــه نمــاز بایــد کوتــاه 

باشــد و همــکاران بــدون فــوت وقــت و بافاصلــه بــه کار خــود 
ــد. ــال بازگردن ــد متع ــدگان خداون ــه بن ــه خدمــت ب و ارائ

ــت  ــزه رعای ــا انگی ــم ت ــه کنی ــد توج ــا بای ــه م ــود، هم بااین وج
حقــوق ارباب رجــوع در مــن قــوام نگرفتــه باشــد، نبایــد فکــر 
ــود.  ــد ب ــاز خواه ــم کارس ــت برای ــور در جماع ــه حض ــم ک کن
جالــب آن اســت کــه شــرط مقدمــه نمــاز، حق النــاس اســت. 
ــزار، ...  ــتادن نمازگ ــکان ایس ــزار، م ــاس نمازگ ــو، لب آب وض
یبــا،  اگــر غصبــی باشــد؛ نمــاز باطــل اســت! بــه یــک تعبیــر ز
ــد  ــت، می  توان ــاس اس ــات حق الن ــب مراع ــی مراق ــی کس وقت

ــد! ــوه باش مقیم  الصل
از ســویی هــم اقامــه نمــاز و نمازگــزار حقیقــی بــودن موجــب 
دوری از منکــرات می  گــردد و ازجملــه منکــرات واضــح، 
از  یــک  هــر  به بیان دیگــر،  اســت.  حق النــاس  تضییــع 
کارکنــان نظــام ســامت کــه موفــق بــه اقامــه نمــاز شــود، بــه 
ــکاران  ــش از هم ــاران را بی ــوق بیم ــه حق ــد ک ــی می  رس مقام
خــود رعایــت خواهــد نمــود. ازایــن رو، بــرای »ارائــه خدمــات 
بایــد  ایــن نظــام  مطلــوب« در نظــام ســامت، متولیــان 
ــام  ــان، اهتم ــان کارکن ــاق در می ــت و اخ ــد معنوی ــرای رش ب

ــند. ــته باش ــی داش روزافزون

منابع:
قرآن کریم

امام علی، غررالحکم و دررالکلم.

ــد  ــریعه، جل ــل مسائل الش ــی تحصی ــیعه إل ــل وسائل الش ــر، تفصی ــام باق ام
ــث 23775. 18، ص 326، حدی
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ــی )مطالعــه مــوردی، فــروش  یاب طراحــی الگــوی عملــی اخــاق در نظــام بازار
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اســام )رابطــه حــق و تکلیــف در اندیشــه حقوقــی اســام(، فصلنامــه حکومــت 
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نمودن فضا باز 
بیمار! پرسش  های  برای    

تحلیل اخالقی – حقوقی موارد

محسن رضایی آدریانی
 گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دیــن،

دانشــگاه علــوم پزشــکی قم
mrezaie@muq.ac.ir

معرفی مورد
ــرای  ــودم. ب ــرده ب ــه ک ــکی مراجع ــه پزش ــی ب ــر دلیل ــا ب بن
زخمــی کــه در انگشــتان پــای خــود داشــتم مجبــور بــودم 
کــه از او بپرســم آیــا آب وضــو بــرای زخــم مشــکل ایجــاد 
ــوان ســجده  ــن زخــم، می ت ــا وجــود ای ــا ب ــا آی ــد و ی می کن

ــا خیــر. انجــام داد ی
از عملکــرد عمومــی آن پزشــک، حــدس زدم کــه او 
ــودم  ــور ب ــا مجب ــدارد، ام ــی ن ــائل دین ــه مس ــادی ب اعتق
بدانــم کــه بایــد چــه کنــم. می  خواســتم پرسشــم را بپرســم، 
ــا  ولــی حقیقتــًا کمــی می ترســیدم کــه مســخره  ام کنــد و ی
ــود  ــدی از خ ــش تن ــا واکن ــد ی ــم نده ــه پرسش ــی ب اهمیت
ــان  ــرد ایش ــه از عملک ــاس آنچ ــر اس ــرا ب ی ــد؛ ز ــان ده نش
می  دیــدم، حــدس مــی زدم کــه بــه مســائل دینــی اعتقــادی 

ــدارد. ن
ــود  ــا ب یب ــدر ز ــیدم. چق ــا زدم و پرس ی ــه در ــره دل ب باالخ
بــا  و  محترمانــه  مــن،  تصــور  برخــاف  هنگامی کــه 

صبــوری پاســخم را داد.
ــوز  ــا هن ــذرد، ام ــع می گ ــادی از آن موق ی ــان ز ــه زم بااینک

طــرز برخــورد ایشــان را فرامــوش نکــرده ام ... .

تحلیل  مورد
ــا  ــگ م ــد در فرهن ــه بای ــوی -ک ــامت معن ــروزه، س ام
ســامت روح نامیــده شــود- به عنــوان یکــی از ابعــاد مهــم 
 Puchalski et( ســامت انســان در نظــر گرفتــه می  شــود
ــون  ــت و اکن ــترش اس ــه گس ــاز رو ب ــن نی al. 2014(. ای
هنــگام آن اســت کــه در نــگاه کارکنــان نظــام ســامت، از 
حالــت یــک گزینــه محتمــل و انتخابــِی پیــش رو خــارج و 
ــر در مراقبــت از بیمــاران  ــه یــک ضــرورت اجتناب  ناپذی ب

.)Ripamonti et al. 2018(ــود ــل ش تبدی
اگــر هرکجــای دنیــا بــه نگرانی  هــای مذهبــی بیمــار 
واکنــش مثبــت نشــان می  دهنــد، در مراکــز خدمــات 
ــام  ــتی نظ ــناد باالدس ــه اس ــر پای ــا و ب ــور م ــامت کش س
ســامت، به ویــژه میثــاق ملــی همــه مــا ایرانیــان )قانــون 
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــد نس ــت بای ــش مثب ــن واکن ــی(، ای اساس

ــد. ــدان باش ــورها صدچن کش
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پرســش  های  بــه  پاســخ  بیمــاران،  نیازهــای  از  یکــی 
ــت.  ــامت آن هاس ــه س ــوط ب ــب مرب ــاره جوان ــان درب آن
ــان  ــا کارکن ــه م ــت ک ــاز، آن اس ــن نی ــع ای ــۀ رف پیش زمین
مراکــز ســامت، جــّو عمومــی محــل ارائــه خدمــت 
ســامت را به گونــه ای نمایــان کنیــم کــه بیمــار بــرای 
ــش  ــد و چال ــران نباش ــود، نگ ــش های خ ــیدن پرس پرس
پیــدا نکنــد. بیمــار بایــد از دو جهــت بــرای پرســش 
ــد  ــًا پرســش نبای خــود راحــت باشــد؛ یکــم اینکــه، اصالت
ــوای  ــه، محت ــد. دوم اینک ــاد کن ــکل ایج ــرای وی مش ب
پرســش بیمــار هــم نبایــد بــرای او دردســر ایجــاد نمایــد. 
به عبارت دیگــر، در مراکــز خدمــات ســامت، فضــای 
پرسشــگری ســامت بایــد به گونــه ای بــاز باشــد کــه 
ــد.  ــرح کن ــود را ط ــش خ ــد پرس ــادگی بتوان ــار به س بیم
همچنیــن، بیمــار نبایــد نگــران واکنــش مــا دربــاره 
ــش منفــی  ــن واکن ــوای پرســش خــود باشــد. کمتری محت
)کــه بایــد گفــت بســیار ناپســند اســت(، مســخره کــردن 
کســی بــه دلیــل پرســش اوســت. ایــن عمــل، یــک رفتــار 
ــخره کننده  ــردی مس ــی و بی  خ ــان گر نادان ــه و نش جاهان

ــره، 67(. ــت )بق اس
نظــام  کارکنــان  مــا  پســندیده  و  یبــا  ز کنش  هــای 
ســامت، واکنش  هــای جذابــی در بیمــار پدیــد مــی  آورد. 
ــته  ــار داش ــا بیم ــبی ب ــوب و مناس ــورد خ ــه برخ هنگامی ک

باشــیم، لــّذت ایــن عملکــرد خــوب مــا و خاطــره خــوش 
آن، بــرای بیمــار مانــدگار اســت. همــه مــا و شــما، 
خاطــرات شــیرین برخــورد خــوب و جــّذاب دیگــران 
در  برخــورد  ایــن  هنگامی کــه  داریــم.  خاطــر  بــه  را 
ــیرینی آن  ــی و ش ــد، خوش ــامت باش ــات س ــز خدم مراک

می  شــود. صدچنــدان 
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

 مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
بیایید به یادماندنی باشیم.

منابع:

قرآن کریم

Puchalski CM, Vitillio R, Hull SK, Reller N. )2014(, Improv-
ing the spiritual dimension of whole person care: reaching na-
tional and international consensus. J Palliat Med. 17)6(:642-
656

Ripamonti, C. I., F. Giuntoli, S. Gonella, and G. Miccinesi. 
)2018(, "Spiritual care in cancer patients: A need or an option?" 
Current Opinion in Oncology no. 30 )4(:212-218.
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برهــان  بــا  علمــی  رئالیســم  طرفــداران  ســنتی،  به طــور 

می کننــد. دفــاع  خــود  رویکــرد  از  نبــودن«  »معجــزه 

همان طــور کــه در شــمارۀ  پیشــین اشــاره شــد، رئالیســِم 
ــود  ــه وج ــد ب ــه آن، بای ــر پای ــه ب ــت ک ــی اس ــی دیدگاه علم
ــی  ــای علم ــن نظریه ه ــه بهتری ــری ک ــاهده ناپذی ــیاء مش اش
ــاور داشــت. به طــور ســنتی،  ــد، ب آن هــا را مفــروض می پندارن
ــودن« از  ــزه نب ــان »معج ــا بره ــی ب ــم علم ــداران رئالیس طرف
ــک  ــر ی ــاس، اگ ــن اس ــر ای ــد. ب ــاع می کنن ــود دف ــرد خ رویک
ــد،  ــت می  کن ــا صحب ــا و اتم  ه ــاره الکترون  ه ــه درب ــه ک نظری
ــه  ــاهده ارائ ــل مش ــان قاب ــاره جه ــی درب ــای دقیق پیش بینی ه
ــر  ــت، مگ ــزه اس ــاده و معج ــاق خارق الع ــک اتف ــد، ی می کن
ــند؛  ــته باش ــود داش ــع وج ــا در واق ــا و اتم  ه ــه الکترون  ه اینک
ــد  ــا می  کنن ــی ادع ــم علم ــداران رئالیس ــر، طرف به عبارت دیگ
ــتره  ــم در گس ــت عل ــرای موفقی ــد ب ــت  ها بای ــی رئالیس ــه آنت ک

ــد. ــاری بجوین ــزه ی ــاوری از معج ــز فّن ــری و نی نظ

ــودن« را  ــزه نب ــان »معج ــت ها بره ــد رئالیس ــود، ض بااین وج
پشــتیبانی  کننده از موضــع خــود نیــز می داننــد. آنــان اســتدالل 
می کننــد کــه یــک تفســیر بــا همــان درجــه از اعتبــار و شــاید 
کمــی هوشــمندانه تر از موفقیــت علــم در مقایســه بــا حقیقــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــاده همی ــان س ــه زب ــا، ب ــا و ماهیت ه نظریه ه

علــم در مســیر صحیــح موفقیــت تجربــی اســت.

افــزون بــر اعتــراض بــه برهــان »معجــزه نبــودن«، ضــد 
ــر  ــه دیگ ــی از دو جنب ــم علم ــرد رئالیس ــه رویک ــت ها ب رئالیس

ــد: ــراض دارن اعت

ایــراد نخســت ایــن اســت کــه بســیاری از تئوری  هــای علمــی 
گذشــته و ماهیــت آن هــا امــروزه مــورد پذیــرش جامعــه علمــی 
نیســتند. ایــن ایــراد کــه »اســتقرای بدبینانــه« نامیــده می  شــود 

ــی  ــده مطالعــات فراوان ــوده و دربرگیرن دارای ســابقه تاریخــی ب
ــت  ــی و ماهی ــای علم ــت نظریه  ه ــانگر شکس ــه نش ــت ک اس
ــت ها  ــه رئالیس ــت. درحالی ک ــری اس ــودات نظ ــی موج تخیل
از  بســیاری  تاریخــی،  ســوابق  پایــه  بــر  کــه  می  پذیرنــد 
درمی آینــد،  آب  از  اشــتباه  ســرانجام  علمــی  تئوری  هــای 
امــا ادعــا می کننــد کــه جهت  گیــری تئوری  هــای علمــی 
ــت  ــه واقعی ــتر ب ــی بیش ــت، نزدیک ــوارد نادرس جایگزیــن م

ــت. اس

ایــراد دیگــری کــه ضــد رئالیســت ها در برابــر رئالیســم علمــی 
ــه  ــر پای ــه ب ــت ک ــری اس ــن ناپذی ــه تعّی ــد، نظری ــرح می کنن مط
ــل  ــه در مقاب ــک نظری ــه ی ــه توجی ــادر ب ــی ق آن، شــواهد تجرب
ــر  ــه اگ ــد ک ــا می کنن ــان ادع ــتند. آن ــب نیس ــای رقی نظریه  ه
شــواهد نمی  تواننــد هیــچ نظریــه  ای را توجیــه کننــد، پــس ایــن 
ــد وجــود موجــودات  ــا فــرد می توان پرســش وجــود دارد کــه آی
ــول  ــی را قب ــای علم ــت تئوری ه ــا حقیق ــرد؟ ی ــری را بپذی نظ
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــود را ب ــت خ ــت  ها مخالف ــد؟ رئالیس کن
ــز  ــل مشــاهده نی ــرای موجــودات قاب ــری ب ــن ناپذی ــه تعّی نظری
ــد.  ــا را وارد نمی دانن ــد آن ه ــوده، نق ــراز نم ــد، اب ــدق می کن ص

ــود. ــری می ش ــز پیگی ــی نی ــماره آت ــتار در ش ــن نوش ای

منبع:
Marcum, J. A. )2008(. Humanizing modern
 medicine:anintroductoryphilosophyofmedicine
.)Vol. 99(. Netherlands: Springer
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ــت  ــن محیط زیس ــری تأمی ــه بش ــای جامع ــی از دغدغه ه یک
مناســب بــرای زندگــی ســالم اســت تــا از رفــاه مــادی و آرامــش 
روحــی بهره منــد گــردد. قــرآن کریــم رخدادهــای جهــان را بــا 
ــرآن،  ــای ق ــر آموزه ه ــا ب ــد. بن ــط می دان ــان مرتب ــال انس اعم
ــد درهــای رحمــت و  ــت کن انســان اگــر تقــوای الهــی را رعای
برکــت بــر او گشــوده می شــود و از زندگــی مناســبی برخــوردار 
ــه را  ــی، جامع ــراف از راه بندگ ــورت انح ــد و در ص ــد ش خواه
ــوق  ــی س ــگ و ناامن ــه جن ــا را ب ــیده، ملت ه ــاد کش ــه فس ب
ــه،  ــیل، زلزل ــی، س ــد قحط ــی مانن ــا و مصائب ــد و باه می ده

... دامن گیــر آنــان می شــود.
و  ســخنرانی ها  نوشــته ها،  از  مجموعــه ای  کتــاب  ایــن 
پیام هــای حضــرت آیت اللــه جــوادی آملــی می باشــد کــه 
ــس  ــر نفی ــن اث ــت. ای ــده اس ــه ش ــت ارائ ــٔه محیط زیس درزمین
بــا نگرشــی الهــی بــه محیط زیســت، افــزون بــر بیــان وظیفــه 
ــن و  انســان در حفــظ محیط زیســت، راه زندگــی ســالم را تبیی

ــد. ــان می کن ــت را بی ــوار طبیع ــوادث ناگ ــّر ح س
ــت.  ــل اس ــج فص ــه و پن ــک مقدم ــدۀ ی ــاب دربردارن ــن کت ای
ــده  ــه ش ــخن گفت ــی س یبایی شناس ــی و ز یبای ــه، از ز در مقدم
ــال و  ــب ج ــد صاح ــر خداون ــا، مظه یب ــت ز ــان و خلق و جه
ــر اســت: ی ــه شــرح ز جمــال معرفــی شــده و پنــج فصــل  آن ب
ــه  ــط خلیف ــه توس ــه فاضل ــیس مدین ــن و تأس ــی زمی 1. آبادان

ــی؛ اله
2. صبغه علوم انسانی و دینی محیط زیست؛

3. رابطه اعمال نیک و بد با حوادث طبیعی؛
4. تاش در طبیعت و تأثیر آن در سامت محیط زیست؛

5. تأثیر حسن معاشرت در سامت محیط زیست.
در بخشــی از فصــل یکــم بــا عنــوان »توجــه بــه محیط زیســت 

در شــرایع الهــی« می خوانیــم:
ــا و  ــه منهج ه ــخ ب ــول تاری ــه در ط ــی ک ــف اله ــن حنی در دی
شــریعت های متنــوع بــرای انبیــا الهــی تجلــی می یافــت، 
شــناخت اصــول زیســت محیطی و تحصیــل آن و پرهیــز از 
تخریــب آن و ســعی بــرای سالم ســازی آن از بارزتریــن حقــوق 

انســانی و نیــز از روشــن ترین تکالیــف بشــری بــه شــمار 
می آیــد؛ تــا نشــاط جامعــه همــراه بــا ســامت آن خرمــی افراد، 
همــراه بــا صحــت آنــان تضمیــن شــود. بــه همیــن منظــور هــم 
از آلــوده نمــودن هــوا، کــوی و بــرزن و اماکــن عمومــی تحذیــر 
و نهــی شــده و اگــر چنیــن رخــداد تلخــی مشــاهده شــد، بــرای 

برطــرف کــردن آن ترغیــب و امــر شــده اســت.
ــت،  ــام و محیط زیس ــاب اس ــون کت ــب گوناگ ــر مطال از دیگ
ــن  ــردن و ناام ــوده ک ــتعمارگران در آل ــش اس ــه نق ــوان ب می ت
کــردن محیط زیســت، شــبهه عــدم هماهنگــی میــان قداســت 
دینــی بــا علــوم و امــور مــادی، تأثیــر وحــی در شــکوفایی علــوم 
انســانی، آیــات ناظــر بــه رابطــه میــان اعمــال شــر و حــوادث 
ناگــوار و همچنیــن اعمــال نیــک و حــوادث گــوارا و تأثیــر آییــن 
سیاســی اســام در صلــح و امنیــت محیط زیســت اشــاره کــرد.

ــکاری در  ــوان »درخت ــا عن ــارم ب ــل چه ــده ای از فص در گزی
ردیــف مقدس تریــن اعمــال« آمــده اســت:

ــاخه  ــا ش ــه ی ــژه خوش ــبز، به وی ــای س ــه فض ــام ب ــام اس اهتم
مثمــر، کامــًا از مطــاوی رهنمودهــای رهبــران الهــی در متــون 
دینــی مشــهود اســت؛ به طوری کــه گاهــی کاشــتن درخــت، در 
ردیــف بهتریــن و مقدس تریــن کارهــای خیــر قــرار می گیــرد؛ 
ــار  ــکاری در کن ــرمملسو هيلع هللا ىلص درخت ــر اک ــی از پیامب چنانکــه در حدیث
ــاب  ــا کت ــرآن ی ــث ق ــجد، توری ــاختن مس ــش، س ــم دان تعلی
علمــی ســودمند دیگــر واقــع شــده کــه ایــن مقارنــه، کاشــف از 

درجــه بــاالی اهتمــام اســام بــه درختــکاری اســت.
ــه، اســام و محیط زیســت، انتشــارات  جــوادی آملــی، عبدالل

اســراء.
معظمه گروهی چمن
دانشکده سامت و دین

محیط زیست و  ــام  اس کتاب 

معرفی کتاب



20

زالل سالمت

اســت مــن  عرفــان  حاصــل  شــده ام  بریــان   دِل 

اســت مــن  جانــان  جانــب  از  کــه  اســت   ارمغانــی 

آمــده ام فغــان  بــه  عشــقش  کــورۀ  در  کــه   بــس 

ــت ــن اس ــندان م ــش و س ــن چک ــینۀ م ــن س ــت م  مش

فــر و  کــّر  بــا  پادشــه  ایــا  گیــر  خــود   ســر 

اســت مــن  نگهبــان  و  نگهــدار  خداونــد   کــه 

مــرگ ز  دل مــرده  واعــظ  ای  دهــی  وعیــدم   چــه 

اســت مــن  زنــدان  یکســره  ســپری  ســرای   کایــن 

غیــب عالــم  از  می رســد  دل  بــه  کــه   وارداتــی 

اســت مــن  رضــوان  روضــۀ  و  مــن  ریحــان  و   َروح 

الــه لطــف  از  گفتــه ام  بگــو  گفــت  دل   آنچــه 

اســت مــن  فرقــان  مصحــف  مــن  صــادق   شــاهد 

نیســت تاریکــی  و  تنهایــی  وحشــت   دگــرم 

اســت مــن  دل وجــان  بــه  محّمــد  قــرآن   نــور 

حســنم دهــان  نغــز  ســخن  گفتــا   یــار 

اســت مــن  نیســتان  کلــک  شــکر  و  اســت   شــکر 

عّامه حسن زاده آملی

کــورۀ عشــق
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