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نشــریه دانــش ســامت و دیــن، ماهنامه علمی- اطاع رســانی اســت 
کــه بــا هــدف گســترش مباحــث مشــترک حــوزه ســامت و دیــن، 
به صــورت الکترونیکــی منتشــر می شــود. جامعــه هــدف این نشــریه 
را اعضــای جامعــه علــوم پزشــکی کشــور تشــکیل می دهنــد. ایــن 
نشــریه آمادگــی دارد مطالــب ارســالی اندیشــمندان، پژوهشــگران و 
صاحب نظــران محتــرم را بررســی و در صــورت انطبــاق بــا معیارهای 
موردنظــر، اعــم از معیارهــای شــکلی و محتوایــی، منتشــر نمایــد. 
محتــوای نشــریه مبتنــی بــر موضوعــات مشــترک حــوزه ســامت 
ــه  ــث، فق ــامت در احادی ــرآن، س ــامت در ق ــد س ــن، همانن و دی
ســامت، اخــاق ســامت و فلســفه ســامت اســت. افــزون بــر این، 
مقــاالت مرتبــط بــا عنــوان نشــریه کــه خــارج از موضوعــات اشــاره 
 شــده باشــند؛ هماننــد ســبک زندگی ســالم و تمــدن نوین اســامی 
نیــز، مــورد بررســی قــرار خواهند گرفــت. الزم اســت مقاالت شــامل 

مــوارد زیــر باشــند:

- عنــوان، نــام و نــام خانوادگــی، مرتبــه علمی و وابســتگی ســازمانی 
نویســنده/ نویســندگان، شــماره تماس و رایانامه نویســنده مســئول، 

متــن مقالــه، منابــع و چنــد جملــه مهــم برگزیــده از متن.

- توصیــه می شــود در هنــگام ارســال مقالــه، مشــخص شــود مربوط 
بــه کدام یــک از موضوعــات نشــریه اســت. مقــاالت حداکثــر در ســه 
ــه  ــز، چنانچ ــر نی ــاالت طوالنی ت ــد. مق ــده باش ــه تنظیم ش صفح
قابلیــت انتشــار در دو یــا چنــد شــماره پیاپی را داشــته باشــند، مورد 

بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.. 

- مســئولیت محتــوای مطالــب نشــریه بــر عهــده نویســندگان بوده 
و پاســخگویی بــه نویســندگان همــکار با نویســنده مســئول اســت.

- مقــاالت در قالــب فایــل Word و بــا رعایــت قواعــد نــگارش علمی 
تهیه و ارســال شــوند. 

راهنمای نویسندگان

ــنده/  ــی نویس ــام خانوادگ ــتن ن ــا نوش ــتفاده ب ــورد اس ــع م مناب
نویســندگان و ســال انتشــار در داخــل کمــان به صــورت درون متنی 
آورده شــود و فهرســت منابــع در پایــان مقالــه به صــورت الفبایــی و 
بــه ترتیــب منابــع فارســی و منابع انگلیســی ذکــر شــود و چنان چه 
قــرآن کریــم جــزو منابــع مقالــه بــود، به عنــوان نخســتین منبــع 
ــک  ــرای ی ــی ب ــع نوشــته شــود. ارجــاع درون متن در بخــش مناب
نویســنده )ســهرابی، 1395(،  بــرای دو نویســنده )امیــری و کاتبــی، 
1389(، بــرای بیــش از دو نویســنده)میرزایی و همــکاران، 1392(، و 
در مــواردی کــه بــه یــک ســازمان به عنــوان نویســنده ســند، ارجاع 
داده می شــود، )مرکــز آمــار ایــران، 1394( نوشــته شــود. در انتهــای 

مقالــه نیــز منابــع در قالــب زیــر آورده شــوند:

- )کتــاب، مقالــه، پایان نامــه(: نــام خانوادگی نام )همه نویســندگان(. 
عنــوان مقالــه/ کتــاب/ پایان نامه، عنوان مجله، ســال انتشــار، شــماره 

و دوره، شــماره صفحات. 

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

- مقاالت دریافتی توسط سردبیر و هیأت تحریریه نشریه 

بررسی شــده و نتیجــه بررســی بــه نویســنده مســؤول اعــام خواهد 
. شد

- انتشــار تمــام یــا بخشــی از مقــاالت مرتبط کــه در دیگــر مجات 
داخلــی یــا خارجــی  بــه چــاپ  رســیده  باشــد، بــا رعایــت شــرایط 

اخاقــی و حقوقــی، بامانع اســت. 

- نشریه در پذیرش و ویرایش مطالب، آزاد است.

 hrj@muq.ac.ir رایانامه
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سخن آغازین

ن آ بر  شــکر  و   فیت  عا ی  ا بــر عــا  د

ــت را  ــت و عافیت ــش درود فرس ــد و آل ــر محم ــا! ب خدای
ــه  ــه عافیتــت بپوشــان و ب ــم را ب ــا پای ــر مــن بپوشــان و ســر ت ب
ــزم دار  ــمند و عزی ــت ارزش ــه عافیت ــم دار و ب ــت محفوظ عافیت
ــن  ــر م ــت ب ــه عافیت ــن و ب ــان ک ــت احس ــه عافیت ــن ب ــر م و ب
صدقــه ده و عافیتــت را بــه مــن ببخــش و عافیتــت را بــر مــن 
ــا و  ــردان و در دنی ــته گ ــم شایس ــت را برای ــتران و عافیت بگس

ــداز. ــی مین ــت جدای ــن و عافیت ــن م ــرت بی آخ

ــت  ــرا عافی ــت و م ــش درود فرس ــد و آل ــر محم ــا! ب خدای
افــزون  برتــر،  شــفابخش،  کننــده،  بی نیــاز  عافیتــی  ده؛ 
ــت  ــد، عافی ــد کن ــت تولی ــم عافی ــه در بدن ــی ک ــونده؛ عافیت ش
دنیــا و آخــرت. بــر مــن مّنــت گــذار، بــه تندرســتی و امنیــت و 
ســامت در دیــن و بدنــم و بینایــی در دلــم و قاطعیــت در امــورم 
و هــراس برایــت و بیــم از حضرتــت و تــوان و نیــرو بــر آنچــه از 
ــی ات از هــر  ــه مــن فرمــان دادی و دوری از نافرمان طاعتــت ب

ــر حــذر داشــتی. آنچــه مــرا از آن ب

ــارت  ی ــه حــّج و عمــره و ز ــت گــذار ب ــر مــن مّن ــا! ب خدای
ــر آل  ــر او و ب قبــر پیامبــرت -کــه درود و رحمــت و برکاتــت ب
یــارت قبــور اهل بیــت رســولت÷، همیشــه  او بــاد- و بــر ز
ــال  ــه س ــالم و هم ــداری، در امس ــده ب ــرا زن ــه م ــی ک ــا وقت ت
ــر  ــور نظ ــی و منظ ــته قدردان ــه و شایس ــارت را پذیرفت ی و آن ز
ــم  ــرار ده، و زبان ــزد خــود ق ــم ن ــه ای برای پیشــگاهت و اندوخت
را بــه ســپاس و شــکر و ذکــر و ســتایش نیــک حضرتــت گویــا 
ــا،  ــت گشــاده فرم ــرای راه هــای مســتقیم دین ــم را ب کــن، و دل
ــّر  ــده و از ش ــیطان رانده ش ــاه ده از ش ــم را پن ــرا و فرزندان و م
ــداران و  ــر جان ــر و دیگ ــات بی زه ــردار و حیوان ــوران زه جان

مــردم چشم شــور و از شــّر هــر شــیطان ســرکش و از شــّر هــر 
پادشــاه ســتمگر و از شــّر هــر خوش گــذران نازپــرورده و از شــّر 
هــر ناتــوان و قــوی و از شــّر هــر عالی مقــام و فرومایــه و از شــّر 
هــر کوچــک و بــزرگ و از شــّر هــر دور و نزدیــک و از شــّر هــر 
ــی را  ــش جنگ ــرت و اهل بیت ــر پیامب ــه در براب ــس ک ــن و ان ج
برپــا کــرد، و از شــّر هــر جنبنــده ای کــه تــو زمــام اختیــارش را 

ــا تــو بــر راه راســتی. بــه دســت داری؛ همان

خدایــا! بــر محمــد و آلــش درود فرســت و هــر کــه دربــاره 
ــش را از  ــازدار و نیرنگ ــن ب ــد او را از م ــدی کن ــگ ب ــن آهن م
ــرش را  ــن و مک ــرف ک ــن برط ــّرش را از م ــاز و ش ــن دور س م
ــا  ــرار ده ت ــش ق ــش روی ــی پی ــردان، و مانع ــش برگ ــه گلوگاه ب
چشــمش را از دیــدن مــن کــور و گوشــش را از شــنیدن گفتــار 
ــی و زبانــش  ــاد مــن قفــل کن ــش را از ی مــن کــر ســازی و دل
ــی و  ــرش را بکوب ــی و س ــن الل گردان ــاره م ــو درب را از گفتگ
عزتــش را خــوار کنــی و بزرگــی اش را بشــکنی و بــر گردنــش، 
ــی و  ــم بپاش ــی اش را از ه ــدازی و کبریای ــواری ان ــد خ گردنبن
ــی،  ــت و عیب جوی ــه و غیب ــّر و طعن ــان و ش ی ــه ز ــرا از هم م
ــن  ــواره اش ایم ــاده و س ــا، پی ــا، دام ه ــمنی، بنده ــد، دش حس

ــی. ــت ناپذیر توانای ــو شکس ــا ت داری؛ همان

منبع:

https:// صحیفــه ســجادیه. دعــای بیســت و ســوم. ترجمــه حســین انصاریــان
www.erfan.ir/farsi/sahifeh23، دسترســی در تاریــخ 1401/5/25
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اساس سعادت فردی و اجتماعی است.خدا گرایی و آخرت گرایی

فــرد و جامعــه بــه ارمغـــان می  آورنــد. ایــن دو اصــل، آرامــش و التــزام بــه اخــاق را بــرای 

 پیام سالمت و دین )13(
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ــات(  لبنی ( ــیر  ش ــی  ی غذا ــروه  گ ــی  رزش شناس ــات( ا لبنی ( ــیر  ش ــی  ی غذا ــروه  گ ــی  رزش شناس ا
ــات ی ا و ر و  ن  ــرآ ق ه  ــدگا دی ز  ــاتا ی ا و ر و  ن  ــرآ ق ه  ــدگا دی ز  ا

سالمت در قرآنسالمت در قرآن

علی اکبر حق ویسیعلی اکبر حق ویسی
ابوالفضل محمدکریمیابوالفضل محمدکریمی

ــران. ــم، ای ــتان، ق ــت اس ــز بهداش ــه مرک ــه جامع ــود تغدی ــروه بهب ــران.گ ــم، ای ــتان، ق ــت اس ــز بهداش ــه مرک ــه جامع ــود تغدی ــروه بهب گ
abolfazl.mkarimi@gmail.com

ــت بشــریت اســت  ــاز و هدای ــاب انسان س ــم، کت ــرآن کری ق
و ابعــاد مختلــف آدمــی را مدنظــر قــرار داده اســت. ایــن کتــاب، 
هرچنــد کتــاب پزشــکی یــا تغذیــه نیســت، اما بــه مناســبت هایی 
ــوارد،  ــن م ــی از ای ــت. یک ــه اس ــز پرداخت ــان نی ــذای انس ــه غ ب
بیــان ارزشــمندی شــیر اســت کــه در ایــن مقالــه بــه آن پرداختــه 

می شــود.
شــیر و دیگــر محصــوالت لبنــی، رایج تریــن و اصلی تریــن 
منبــع دریافــت کلســیم هســتند. کلســیم از عناصــر مــورد نیــاز 
ــت.  ــد اس ــال رش ــتخوان  در ح ــظ اس ــدن و حف ــی ش در معدن
 ،B2 ــن ــن، ویتامی ــوب پروتئی ــع خ ــات از مناب ــن، لبنی همچنی
ــزان  ــت )1(. می ــیم اس ــفر و پتاس ــک(، فس B12، روی )زین
گروه هــای  بــرای  لبنیــات  روزانــه  توصیه شــده ی مصــرف 
ــر  ــه بهت ــت ک ــل اس ــرح ذی ــه ش ــالم ب ــنی/فیزیولوژیک س س
ــا کمتــر( اســتفاده  ــی )2/5 درصــد ی اســت به صــورت کم چرب

ــود )2 و 3(: ش

شیر در آیات قرآن
ــاء  ــه 2(، نس ــج )آی ــارک ح ــوره های مب ــیر در س ــام ش ن
)آیــه 23(، قصــص )آیــات 7 و 12(، لقمــان )آیــه 14(، طــاق 
ــه  ــه 15(، محمــد )آی ــه 233(، احقــاف )آی ــره )آی ــه 6(، بق )آی
ــده اســت )4(.  ــه 66( آم ــه 21( و نحــل )آی ــون )آی 15(، مؤمن
قــرآن کریــم در ســوره های مبــارک نحــل و مؤمنــون بــه 
ــات و  ــب، در روای ــن ترتی ــه همی ــه و ب ــد آن پرداخت شــیر و فوای
احادیــث متعــدد دیگــری نیــز بــه مصــرف شــیر، به ویــژه شــیر 
گاو و مشــتقات آن اشــاره شــده اســت. البتــه نکتــه قابــل توجــه 
ــق  ــد گفته شــده، امــروزه از طری ــن اســت کــه برخــی از فوای ای
ــات رســیده اســت؛  ــه اثب پژوهش هــا و آزمایش هــای علمــی ب
ــه محصــوالت لبنــی پروبیوتیــک در  ــوط ب ماننــد خــواص مرب
پیشــگیری و کنتــرل برخــی از بیماری هــای گوارشــی )5(. 
ْنعــاِم 

َ
خداونــد در ســوره نحــل می فرمایــد: »َو ِإنَّ َلُکــْم ِفــي اْل

ــًا  ــْرٍث َو َدٍم َلَبن ــِن َف ــْن َبْی ــِه ِم ــي  ُبُطوِن ــا ف ــقیُکْم ِممَّ ــَرًة ُنْس َلِعْب

هر واحد لبنیات برابر است باتعداد واحدگروه های سنی/فیزیولوژیک سالم
یك لیوان شیر یا ماست کم چرب

یا
60-45 گرم پنیر معمولی )معادل 1/5 قوطی کبریت(

یا
یک چهارم لیوان کشك

یا
2 لیوان دوغ

3-2نوجوانان 11-6 سال
3نوجوانان 18-12 سال

3-2بزرگ ساالن

4-3خانم های باردار و شیرده

ــاِربیَن)نحل: 66(: و بی تردیــد بــرای شــما  خاِلصــًا ســاِئغًا ِللشَّ
در دام هــا عبرتــی اســت، ]عبــرت در اینکــه[ از درون شــکم آنان 
ــص و  ــیری خال ــون، ش ــده و خ ــای هضم ش ــان علف ه از می
گــوارا بــه شــما می نوشــانیم کــه بــرای نوشــندگان گواراســت«. 
ــاِم  ْنَع

َ
ــي اْل ــْم ِف ِإنَّ َلُک ــز آمــده اســت: »َو ــون نی در ســوره مؤمن

ــَرٌة  ــُع َکِثی ــا َمَناِف ــْم ِفیَه ــا َوَلُک ــي ُبُطوِنَه ــا ِف ــِقیُکْم ِممَّ ــَرًة ُنْس َلِعْب
ُکُلــوَن )مؤمنــون: 21(: و به یقیــن بــرای شــما در دام هــا 

ْ
َوِمْنَهــا َتأ

ــما  ــه ش ــت ب ــکم آن هاس ــه در ش ــیری ک ــت، از ش ــی اس عبرت
ــی اســت  ــرای شــما ســودهای فراوان می نوشــانیم و در آن هــا ب
و از ]گوشــت[ آن هــا [نیــز] می خوریــد«. در تفســیر ایــن آیــه، 
در تفســیر المیــزان آمــده اســت: معنــای آیــه ایــن اســت کــه مــا 

شــما را ازآنچــه در بطــون انعــام اســت، شــیری از میــان ســرگین 
ــه  ــه ب ــه شــما نوشــاندیم ک ــرون کشــیدیم و ب و خــون آن هــا بی
ــک از آن  ــوی هیچ ی ــم و ب ــود و طع ــوده نب ــک از آن دو آل هیچ ی
ــا خــود نیــاورد؛ شــیری گــوارا بــرای نوشــندگان و ایــن  دو را ب
ــرای راه  ــیله ای ب ــدگان و وس ــرای عبرت گیرن ــی ب ــود عبرت خ
بــردن بــه کمــال قــدرت و نفــوذ اراده خداســت )4(. همچنیــن، 
ــریفه  ــه ش ــه آی ــم ب ــرآن می توانی ــیر در ق ــگاه ش ــث جای در بح
15 از ســوره مبارکــه محمــد اشــاره نماییــم کــه در آن توصیــف 
بهشــتی اســت کــه خداونــد بــه پرهیــزگاران وعــده داده اســت: 
ــی از  ــُه...« و نهرهای ــْر َطْعُم ــْم َیَتَغیَّ ــٍن َل ــْن َلَب ــاٌر ِم ْنَه

َ
»... َوأ

ــد«. ــر نمی کن ــز تغیی ــش هرگ ــه طعم ــیر ک ش
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جایگاه شیر و لبنیات در احادیث و روایات
ــاره  ــات اش ــرف لبنی ــت مص ــه اهمی ــف ب ــات مختل در روای
شــده اســت کــه بــرای نمونــه، می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره 

کــرد.
ــن آب  ــم جایگزی ــه ه ــت ک ــل اس ــذای کام ــك غ ــیر، ی ش
ــن  ــدن را تأمی ــای ب ــه نیازه ــت و هم ــن غذاس ــم جایگزی و ه
فرمودنــد:  اکــرم|  پیامبــر  رابطــه،  همیــن  در  می کنــد. 
ــاد خــوردن شــیر  ــر شــما ب »خــوردن شــیر از  ایمــان اســت. ب
ــه  ــد؛ همان گون ــرف می کن ــب برط ــرارت را از قل ــیر ح ــه ش ک
ــوردن  ــز خ ــد و نی ــانی دور می کن ــرق را از پیش ــت ع ــه انگش ک
ــن  ــد و ذه ــل می  افزای ــر عق ــد و ب ــم می  کن ــت را محک آن پش
ــن  ــی را از بی ــد و فراموش ــا می  بخش ــم را ج را ذکاوت و چش
ــامیدن را  ــوردن و آش ــای خ ــیر، ج ــز ش ــز ج ــرد. هیچ چی می  ب
ــر  ــی دیگ ــان در احادیث ــن، ایش ــرد« )6 و 7(. همچنی نمی  گی
ــرو  ــچ دردی ف ــد هی ــد: »خداون ــیر می فرماین ــوص ش در خص
نفرســتاده، مگــر  اینکــه بــرای آن درمانــی هــم فرســتاده اســت؛ 
ــیر  ــاد ش ــما ب ــر ش ــت«. »ب ــر درد اس ــان ه ــیر گاو درم در ش
ــی  ــی می خــورد و شــیر آن درمان گاو، چراکــه گاو از هــر درخت
ــش  ــه را افزای ــّوه حافظ ــز ق ــه چی ــت«. »س ــر درد اس ــرای ه ب
ــت  ــواک و قرائ ــیر، مس ــرد: ش ــن می ب ــاری را از بی داده، بیم
قــرآن« )4(. همچنیــن، در بحــث شــیر و لبنیــات در احادیــث 
ــه آن  ــد ک ــیر بدهی ــود را ش ــه خ ــای حامل ــت: »زن ه ــده اس آم
ــد:  ــاد می کنــد« )6(. امــام علــی× فرمودن ی عقــل بچــه را ز
ــی  ــام موس ــر، ام ــی دیگ ــت« )8(. در حدیث ــیِر گاو داروس »ش
ــاه و ضعــف  ــد: »شــیر و عســل قــوه ب ــن جعفــر× فرمودن ب
ــن  ــردن )گرفت ــی ک ــرای دباغ ــد و ب ــت می نمای ــی را تقوی جنس
رطوبــت اضافــی و تقویــت عملکــرد( معــده ســودمند اســت« 
ــام  ــات از ام ــوص لبنی ــه در خص ــی ک ــن، احادیث )6(. همچنی
ــاُم  ــُن َطَع َب ــل اســت: »َاللَّ ــه شــرح ذی صــادق× نقــل شــده ب
َاْلُمْرَســِلیَن )الکافــی. 336/1(؛ شــیر طعــام رســوالن اســت«. 
ــَم )همــان.  ــُدّ اْلَعْظ ــَم َو َیُش ْح ــُت الَلّ ــُه ُیْنِب ــِن، َفِإَنّ َب ــَك ِبالَلّ »َعَلْی
یــرا گوشــت را می رویانــد  6/ 336(؛ از شــیر اســتفاده کــن؛ ز

و اســتخوان را تقویــت می کنــد« )9(.
سخن پایانی

ــه  ــم ک ــد بگویی ــث بای ــن احادی ــت ای ــل دالل ــاره تحلی درب
ــی  ــه غذای ــرارزش اســت و ازآن رو ک شــیر یکــی از غذاهــای پ
نســبتًا کامــل و خــوش طبعــی اســت، در هــر عصــر و زمانــی 
مــورد توجــه بشــر بــوده اســت. شــیر بــه عوامــل بیماری هــای 
خطرنــاک و عفونــی، اجــازه نشــو، نمــو و فعالیــت نمی دهــد. 
ــی و  یبای ــل ز ــه و عام ــده حافظ ــاب، تقویت کنن ــکن اعص مس
ســامت انســان اســت )6(. شــیر و لبنیــات ترکیبــات متعــددی 
دارنــد کــه بــرای ســامت ضــروری هســتند. بــا وجــود 
ــن  ــار از پروتئی ــع سرش ــک منب ــوان ی ــات، به عن ــای لبنی مزای

و ریزمغذی هــا، میــزان مصــرف آن هنــوز کمتــر از مقادیــر 
ــا افزایــش  توصیه شــده اســت. بررســی ها نشــان داده انــد کــه ب
صرفه جویــی  ســامتی  هزینه هــای  در  لبنیــات،  مصــرف 
ــتئوپروز،  ــر اس ــش خط ــبب کاه ــات س ــیر و لبنی ــود. ش می ش
ــش  ــم پی ــروز عائ ــش ب ــرطان ها، کاه ــی س ــگیری از برخ پیش
ــل  ــه دالی ــود. ازجمل ــای ادراری می ش ــی و عفونت ه از قاعدگ
ــی  ــاد برخ ــه ایج ــوان ب ــات می ت ــیر و لبنی ــرف ش ــش مص کاه
ــودن  ــوب نب ــا، مطل ــرف آن ه ــد از مص ــی بع ــکات گوارش مش
بــو و طعــم، وضعیــت اقتصــادی افــراد، نگرانــی دربــارە چربــی 
گاهی  آن هــا و... اشــاره کــرد کــه البتــه بــا آمــوزش و افزایــش آ
ــه  ــوان ب ــرب، می ت ــی کم چ ــوالت لبن ــرف محص ــد مص از فوای

ــید )10(. ــرف رس ــر از مص ــدی باالت درص
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از قــرآن. چــاپ یازدهــم.

ــد 2. ص  ــکی، جل ــث پزش ــنامه احادی ــد. دانش ــهری، محم ــدی ری ش 8- محم
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 .)1399( یوســف  فاطمی نیــا،  و  حســن  روشــن،  کامبیــز؛  روشــنایی،   -9
ــی  ــه علم ــات«. دو فصلنام ــرآن و روای ــی در ق ــای غذای ــی گروه ه »ارزش شناس

قــرآن و علــم. 14 )27(: ص 231-250.

ــیخانی،  ــری؛ ش ــجاعی، کب ــوی ش ــرف؛ خاج ــته، اش ــد؛ پیراس ــدی، ناهی 10- خل
اکبــر؛ زایــری، فریــد و مســکین، المیــرا )1397(. »ارزیابــی موانــع و فوایــد 
درک شــده ی مصــرف لبنیــات در زنــان ســاکن شــهر تهــران«. آمــوزش بهداشــت و 

ارتقــای ســامت. 6 )1(: ص 38-29.

ــت؛ از  ــی اس ــا عبرت ــما در دام ه ــرای ش ــن ب »و به یقی
شــیری کــه در شــکم آن هاســت بــه شــما می نوشــانیم 

و در آن هــا بــرای شــما ســودهای فراوانــی اســت«.

شــیر، یــك غــذای کامــل اســت کــه هــم جایگزیــن 
ــن غذاســت. ــم جایگزی آب و ه

نی
سا

عر
طال

-ا
می

عل
مه
هنا

ما
50

ره
شما

م،
نج

لپ
سا

7



موضوعــات  از  ســالم،  انســان  و  ســامت  مســئله 
ــد  ــته ای دارد و می توان ــی میان رش ــه ماهیت ــت ک ــی اس بااهمیت
دین شناســی،  پزشــکی،  ماننــد  مختلــف  دانش هــای  در 
روان شناســی، جامعه شناســی، اخــاق، فلســفه و عرفــان 
مــورد بحــث قــرار گیــرد. البتــه روشــن اســت کــه در بیــن علوم 
یادشــده، علــوم پزشــکی بیــش از همــه علــوم بــا ایــن موضــوع 
ــز از منظــری دیگــر موضــوع ســامت  ــن نی مرتبــط اســت. دی
ــامت از  ــن و س ــاط دی ــت. ارتب ــرار داده اس ــه ق ــورد توج را م
مباحثــی مهــم اســت کــه در چنــد دهــه اخیــر بیــش از گذشــته 
مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتــه اســت. دیــن مبیــن اســام 
ــه ای  بــرای ایــن مســئله اهمیــت بســیاری قائــل اســت؛ به گون
ــرار داده  ــان ق ــم ادی ــدل عل ــم ســامت را هم طــراز و ِع ــه عل ک
ْدَیــاِن 

َ
اســت؛ پیامبــر اکــرم| فرمــود: »الِعْلــُم ِعْلَمــاِن ِعْلــُم اْل

ْبــَداِن؛ علــم بــر دو گونــه اســت، علــم ادیــان و علــم 
َ
َو ِعْلــُم اْل

ــی  ــات اله ــات و محرم ــیاری از واجب ــه بس ــل ب ــا«. عم بدن ه
ــی و  ــمی و روح ــراض جس ــه ام ــای ب ــگیری از ابت ــز پیش نی

ــی دارد. ــامت را در پ ــن س تأمی

ــت  ــوان نعم ــامتی، به عن ــت س ــرم| از نعم ــر اک پیامب
ــِه|:  پنهــان و ناشــناخته یــاد کــرده اســت: »َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ــی× در  ــام عل ــُة«.  ام ــُن َو اْلَعاِفَی ْم

َ
ــاِن اْل ــاِن َمْجُهوَلَت ِنْعَمَت

ــا«  ــوان »ب ــی به عن ــمی و روح ــاری جس ــه، از بیم نهج الباغ
ــَة َو  ــَاِء اْلَفاَق ــَن اْلَب اَل َو ِإنَّ ِم

َ
ــاَل× أ ــت: »َو َق ــرده اس ــاد ک ی

ــَدِن  ــَرِض اْلَب ــْن َم ــدُّ ِم َش
َ
ــَدِن َو أ ــَرُض اْلَب ــِة َم ــَن اْلَفاَق ــدُّ ِم َش

َ
أ

ــاری  ــر، بیم ــخت تر از فق ــت و س ــر باس ــب؛ فق ــَرُض اْلَقْل َم
جســمی اســت و ســخت تر از بیمــاری جســمی، بیمــاری 
ــاره ســامتی فرمــود:  ــز درب ــام رضــا× نی ــی اســت«.  ام قلب

ــت«. ــی اس ــی مخف ــامتی دارای ــي؛ س ــٌك َخِف ــُة ُمْل »اْلَعاِفَی

ــای  ــز گوی ــامت نی ــوزه س ــراوان در ح ــات ف ــود روای وج
ــگاه اســام اســت. دانشــمندان در  ــن موضــوع در ن ــت ای اهمی
ــی از ســامتی  ــخ برداشــت ها و تعریف هــای مختلف طــول تاری
ــش  ــی در پی ــای متفاوت ــاس آن رویکرده ــر اس ــته اند و ب داش

ــه  ــن زمین ــده در ای ــرد عم ــه رویک ــه س ــه، ب ــد. در ادام گرفته ان
ــه آموزه هــای مطرح شــده  ــن می شــود ک اشــاره می شــود و تبیی
در متــون دینــی اســامی بــه کــدام رویکــرد نزدیک تــر اســت.

رویکرد فراطبیعی
در  اســت.  فراطبیعــی  رویکــرد  رویکــرد،  نخســتین 
تمدن هــا و فرهنگ هــای نخســتین، عمدتــًا بــه تبییــن بیمــاری 
بــر اســاس عوامــل فراطبیعــی می پرداختنــد و بــر آن بودنــد کــه 
ــد؛  ــراد بکاهن ــل، از درد و آالم اف ــن عوام ــع ای ــف و رف ــا کش ب
ــه  ــرد ک ــام ب ــا ن ــا و رومی ه ــوان از یونانی ه ــه می ت ــرای نمون ب
علــل و عوامــل فراطبیعــی را باعــث بیمــاری می دانســتند و بــه 
راه هایــی مثــل جن گیــری، دعــا، موعظــه و روش هــای مشــابه 

ــدند. ــل می ش ــامتی متوس ــه س ــتیابی ب ــرای دس آن ب

یستی-پزشکی رویکرد ز
ــن رویکــرد، اصــول فیزیولوژیکــی، تنهــا توجیهــات  در ای
پذیرفتنــی در ســامت و بیمــاری اســت. همــه اختاالت ناشــی 
از عوامــل جســمی شــناخته شــده یــا قابــل شــناخت اســت و 
بیمــاری عمدتــًا از میکروب هــا، ژن هــا و مــواد شــیمیایی 
ــر  ــال ها ب ــرد، س ــن رویک ــود. ای ــی می ش ــا ناش ــد آن ه و مانن
مجامــع علمــی حاکــم بــود و در قــرن بیســتم رویکــرد غالــب 
بــه شــمار می رفــت و مدت هــا طــول کشــید تــا تعدیــل 
ــز  ــامت نی ــی در س ــر فیزیولوژیک ــل غی ــش عوام ــود و نق ش
مــورد توجــه قــرار گیــرد. برخــی، کلــود برنــارد را از نخســتین 
ــل روان شــناختی در  ــه ســهم عوام ــه ب پزشــکانی دانســته اند ک

ــرد. ــاره ک ــمانی اش ــاری جس بیم

ــه  ــی ب ــی مکانیک ــده، نگاه ــرد یادش ــان در رویک متخصص
جســم انســان داشــتند و آن را به شــکل یک ماشــین، و بیماری 
را اختــال در کار ماشــین تصــور می کردنــد کــه پزشــک 
ــد. فیلســوفان  ــر کن ــم و تعمی ــن ماشــین را ترمی وظیفــه دارد ای

سالمت در احادیثسالمت در احادیث

محمود شکوهی تبارمحمود شکوهی تبار
ــن،  ــث در ســامت ، دانشــکده ســامت و دی ــن، گــروه مطالعــات قــرآن و حدی ــث در ســامت ، دانشــکده ســامت و دی گــروه مطالعــات قــرآن و حدی
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biolog- ــی زیست شــناختی«  ــن رویکــرد را »تحویل گرای )ای
ــان  ــه انس ــل اینک ــه دلی ــد؛ ب ical reductionism ( نامیده ان
ــی  ــه زیست شناس ــکی را ب ــک و پزش ــم بیولوژی ــه ارگانیس را ب
تقلیــل داده اســت. دیویــد مکِلَلنــد، از محققــان روان شناســی 
مکانیک گرایانــه  رویکــردی  را  رویکــرد  ایــن  ســامت، 
ــدن،  ــا ب ــد: »ب ــاره می نویس ــت و دراین ب ــرده اس ــف ک توصی
ــن  ــا جایگزی ــذف ی ــا ح ــه ب ــود ک ــار می ش ــینی رفت ــد ماش مانن
ســاختن بخــش بیمــار یــا از بیــن بــردن جســم خارجــی ای کــه 

ــود«. ــر می ش ــت، تعمی ــکل اس ــل مش دلی

رویکرد کل گرایانه
ــامت،  ــتی س ــل زیس ــر عوام ــزون ب ــرد، اف ــن رویک در ای
بــه عوامــل روانــی، اجتماعــی و معنــوی نیــز توجــه می شــود. 
ایــن رویکــرد مبتنــی بــر سیســتم های کلــی و بــر آن اســت کــه 
ــه  ــان را ب ــدارد و محقق ــود ن ــزا وج ــور مج ــزی به ط ــچ چی هی
داشــتن دیدگاهــی فراگیــر دربــاره حرفــه خــود دعــوت می کنــد 
ــط  ــه فق ــنجند، ن ــار بس ــر »کل« بیم ــان را ب ــار درمانش ــا آث ت
بخشــی کــه می خواهنــد »تعمیــر کننــد« و ایــن نقطــه مقابــل 
رویکــرد زیســت- پزشــکی اســت کــه کل را نادیــده می انــگارد 
ــوان  ــار را به عن ــه دارد و بیم ــتی توج ــل زیس ــه عوام ــا ب و تنه
ــه  ــرد کل گرایان ــه رویک ــد. البت ــوش می کن ــخص فرام ــک ش ی
ــورج  ــه ج ــور ک ــرد. همان ط ــده نمی گی ــتی را نادی ــل زیس عوام
انــگل در رســاله ای در ســال 1977 در دعــوت بــه بســط الگوی 
زیست-پزشــکی نوشــت: »مــا اکنــون بــا ایــن ضــرورت و کار 
خطیــر مواجهیــم کــه رهیافــت بــه بیمــاری را بســط دهیــم تــا 
ــای  ــه مزای ــود، بی آنک ــم بش ــی ه ــور روانی-اجتماع ــامل ام ش

ــوند«. ــدا ش ــکی ف ــت- پزش ــت زیس ــمار رهیاف بی ش

کــه  می دهــد  نشــان  اســامی  آموزه هــای  بــه  توجــه 
نــگاه اســام بســیار نزدیــک بــه نــگاه کل گرایانــه اســت. امــام 
ــامت  ــوا و س ــاط تق ــاره ارتب ــه، درب ــی× در نهج الباغ عل
ــِه... ِشــَفاُء َمــَرِض  جســمی می فرمایــد: »َفــِإنَّ َتْقــَوی اللَّ
ــم  ــاری جس ــفای بیم ــی... ش ــوای اله ــا تق ــاِدُکْم؛ همان ْجَس

َ
أ

ــان  ــته اند: انس ــراز نوش ــن ف ــیر ای ــا در تفس ــت«. علم شماس
ــع و ...  ــل، طم ــه، بخ ــد، کین ــه از حس ــل اینک ــه دلی ــوا ب باتق

کــه آثــار زیان بــاری بــر ســامتی افــراد دارد، از بســیاری 
بیماری هــای جســمی مصــون اســت.

ــه  ــرآن ک ــات ق ــراوان و آی ــای ف ــود دعاه ــن، وج همچنی
خوانــدن آن بــرای بیمــاران توصیــه شــده اســت و نیــز روایــات 
ــه خــود بیمــار، همراهــان و پرســتاران  ــی کــه خطــاب ب فراوان
ــای  ــه چالش ه ــخگویی ب ــتای پاس ــده اند و در راس ــادر ش ص
معنــوی بیماران انــد، همگــی بیانگــر نــگاه کل گرایانــه بــه 

ــت. ــان اس انس

ــگاه  ــر ن ــز ب ــامی نی ــنتی اس ــب س ــمندان ط ــگاه دانش ن
ــینا  ــن س ــه اب ــرای نمون ــت؛ ب ــق اس ــل تطبی ــه قاب کل گرایان
ــت،  ــامتی و صح ــد: »س ــن می نویس ــامتی چنی ــاره س درب
ــتن  ــگاه داش ــت و ن ــتی اندام هاس ــزاج و درس ــدال م ــع اعت تاب
مــزاج و انــدام میســر نیســت، ااّل بــه رعایــت اعتــدال چیــزی 
چنــد کــه بــی آن نتــوان بــود و آن را ضروریــات خواننــد؛ مثــل 
ــادی  ــکون و ش ــت و س ــراب و حرک ــذا و ش ــوا و غ ــت ه رعای
ــتگی  ــادگی و بس ــداری و گش ــب و خواب وبی ــدوه و غض و ان
کــه بــی این هــا زندگانــی میســر نیســت«. همچنیــن در جــای 
دیگــر می نویســد: »و النفــوس الســلیمه التــی هــی علــی 
ــیه؛  ــه الجاس ــور االرضی ــره االم ــا مباش ــم تفَظظه ــره و ل الفط
ــر فطــرت اصلــی خــود  نفــوس ســلیمه نفوســی هســتند کــه ب
باقــی هســتند و از برخــورد بــا امــور زمینــی، غلیــظ و خشــن 

ــد«. ــده باش ــارج نش ــت خ ــده و از لطاف نش

محمدبن زکریای رازی نیز بیماری های روحی و روانی را 
با بیماری های جسمی مرتبط می دانست و به همین دلیل کتاب 

»الطب الروحانی« را به منظور درمان بیماری های اخاقی و 
روانی که تباهی جسم و جان را به همراه دارد و مانع تندرستی 

کامل- که مقصود پزشک- است، تألیف کرد.

منابع:

- عباسی، ولی الله )1397(. »قرآن کریم و رویکرد کل گرایانه به سامت«. مقاله اولین 
همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی.
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)2 ( اوتانازی  احکام 
اوتانازی فعال اقسام  بررســی فقهی 

فقه سالمت

ــت،  ــید اس ــار رش ــه بیم ــت ک ــن اس ــئله ای ــرض مس ــود و ف ــام می ش انج
ــت  ــا رضای ــه آی ــود ک ــش ب ــن پرس ــخ ای ــتجوی پاس ــوان در جس ــس می ت پ
ــم  ــع حک ــد راف ــش می توان ــان حیات ــرای پای ــار ب ــود بیم ــت خ و درخواس

ــد؟ ــس باش ــل نف ــه قت ــوط ب ــی مرب ــا وضع ــی ی تکلیف
حکم فقهی قتل بنا به درخواست مقتول

اگــر کســی از دیگــری بخواهــد کــه او را بــه قتــل برســاند و آن دیگــری 
درخواســت قتــل را اجابــت کــرد،  آیــا قاتــل را می تــوان قصــاص کــرد یــا 
درخواســت مقتــول می توانــد رافــع حکــم قصــاص باشــد؟ جنــاب کاشــف 
الغطــاء در تحریــر المجلــه، ذیــل شــرح مــاده 52 إذا بطــل الشــی ء بطــل ما 
فــی ضمنــه )کاشــف الغطــاء. 1422 ق( پــس از بحثــی مفصــل، رافــع بــودن 
اذن در قتــل نفــس را رد می کننــد.  همچنیــن، آیــت اللــه خوئــی نیــز اذن در 
ــازی  قتــل را رافــع قصــاص نمی داننــد )خوئــی. 1430 ق(.  بنابرایــن، اوتان

فعــال داوطلبانــه نیــز ماننــد دو قســم قبلــی نمی توانــد مجــاز باشــد.
تــا اینجــا احــکام اقســام اوتانــازی فعــال را بررســی کردیــم و دیدیــم 
ــه شــمار  ــازی فعــال، مجــاز ب کــه ازنظــر فقهــی هیچ یــک از اقســام اوتان
ــال را  ــازی غیرفع ــام اوتان ــده، اقس ــماره آین ــاءالله در ش ــد. ان ش نمی رون

ازنظــر فقهــی بررســی خواهیــم کــرد.

منابع:
- کاشــف الغطــاء، محمدحســین )1422ق(. تحریــر المجلــه. قــم: مؤسســه 

االمــام الصــادق×. جلــد 1. ص 165. 
ــح  ــی )التنقی ــام الخوئ ــوعه االم ــم )1430ق(. موس ــی، سیدابوالقاس - خوئ
ــی اإلســامیه.  جلــد 42. ص  فــي شــرح العــروة الوثقــی(. قــم: مؤسســه الخوئ

.18

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

دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم، قــم، ایــران.
a.mashkoori@gmail.com

در شــماره پیشــین، اقســام اوتانــازی را برحســب نــوع فعــل و 
ــه بحــث فقهــی  ــن شــماره، ب ــم. در ای خواســت بیمــار تقســیم بندی کردی

ــم. ــاره می کنی ــام اش ــن اقس ــی از ای برخ
بحث فقهی اوتانازی فعال اجباری

ــی  ــازی، یعن ــوع اوتان ــن ن ــد، ای ــه ش ــر ارائ ــه پیش ت ــی ک ــق تعریف طب
ــت  ــه دارای صاحی ــویم ک ــاری ش ــرگ بیم ــث م ــام کاری، باع ــا انج ب
بــه  پایــان دادن  بــرای  تصمیم گیــری اســت و هیچ گونــه درخواســتی 
ــمار  ــه ش ــد ب ــل عم ــازی قت ــم اوتان ــن قس ــن، ای ــدارد. بنابرای ــش ن حیات
ــم  ــه  حک ــی به اضاف ــت تکلیف ــی حرم ــد، یعن ــل عم ــکام قت ــد و اح می آی
وضعــی قصــاص یــا در صــورت موافقــت اولیــای دم، دیــه بــر آن جــاری 

می شــود.
بحث فقهی اوتانازی فعال غیر داوطلبانه

طبــق تعریفــی کــه پیش تــر ارائــه شــد، ایــن نــوع اوتانــازی، یعنــی بــا 
انجــام کاری، باعــث مــرگ بیمــاری شــویم کــه صاحیــت تصمیم گیــری 
ــه  ــادر ب ــی ق ــاظ روان ــدارد و ازلح ــی( را ن ــت قانون ــا صاحی ــت ی )اهلی
درخواســت صریــح بــرای اوتانــازی نیســت؛ مثــًا بیمــار در حالــت 
اغمــا یــا مــرگ مغــزی و زندگــی نباتــی اســت. پــس ایــن قســم اوتانــازی 
ــاری  ــر آن ج ــد ب ــل عم ــکام قت ــد و اح ــمار می آی ــه ش ــد ب ــل عم ــم قت ه

می شــود.
بحث فقهی اوتانازی فعال داوطلبانه

ــد،  ــه ش ــن گفت ــازی پیش ازای ــوع اوتان ــن ن ــف ای ــه در تعری ــق آنچ طب
ــًا  ــت کام ــا رضای ــار و ب ــح بیم ــای صری ــاس تقاض ــر اس ــل ب ــن عم ای
ــود  ــم خ ــی دارد: 1. تصمی ــرط اساس ــود و دو ش ــام می ش ــه او انج گاهان آ
ــودی.  ــه بهب ــد ب ــود امی ــل و نب ــل تحم ــر قاب ــج غی ــار؛ 2. درد و رن بیم
ــا   ــازی، از اینج ــوع اوتان ــن ن ــی ای ــم فقه ــدی در حک ــم و کلی ــش مه پرس
ــار  ــود بیم ــت خ ــت و رضای ــا درخواس ــل ب ــن فع ــه ای ــرد ک ــأت می گی نش

ــازی  ازنظــر فقهــی، هیچ یــك از اقســام اوتان
ــد. ــه شــمار نمی رون فعــال، مجــاز ب
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تصمیم گیری اســاس  ر  بیما تصمیم گیریآگاهی  اســاس  ر  بیما آگاهی 
درمانی مشارکت  و  درمانی  مشارکت  و   

–– حقوقی موارد حقوقی موارد تحلیل اخالقی تحلیل اخالقی 

حمید آسایشحمید آسایش
ــامت و  ــکده س ــامت، دانش ــاق س ــفه و اخ ــروه فلس ــامت و گ ــکده س ــامت، دانش ــاق س ــفه و اخ ــروه فلس گ

ــران. ــم، ای ــم، ق ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل ــن، دانش ــران.دی ــم، ای ــم، ق ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل ــن، دانش دی
hasayesh@gmail.comhasayesh@gmail.com

احمد مشکوریاحمد مشکوری
ــامت و  ــکده س ــامت، دانش ــاق س ــفه و اخ ــروه فلس ــامت و گ ــکده س ــامت، دانش ــاق س ــفه و اخ ــروه فلس گ

ــران. ــم، ای ــم، ق ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل ــن، دانش ــران.دی ــم، ای ــم، ق ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل ــن، دانش دی

بررسي مورد

مــردی 61 ســاله، از حــدود یــك هفتــه 
فوقانــی  انــدام  در  بی حســی  پیــش، دچــار 
ــل  ــه دلی ــروز ب ــده و از دی ــت ش ــمت راس س
ــوان از  ــار لی ــد ب ــی، چن ــدرت عضالن کاهــش ق
ــل،  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده اس ــا ش ــتش ره دس
ــد و  ــه می کن ــتان مراجع ــه بیمارس ــی ب ــا نگران ب
ــا  ــکن، ب ــات و سی تی اس ــام معاین ــس از انج پ
تشــخیص اولیــه تــوده مغــزی بســتری می شــود 
و دســتور انجــام MRI، بــدون تزریــق توســط 
داده  اعصــاب  و  مغــز  جراحــی  متخصــص 
ــك  ــانگر ی ــی، نش ــای بررس ــود و یافته ه می ش
ــوده  ــا ادم وســیع در اطــراف ت ــر ب ــوده فضاگی ت
اســت. همچنیــن، احتمــال بدخیمــی نیــز مطــرح 
اســت. بیمــار تحصیــالت ابتدایــی دارد و دربــاره 
ایــن اتفــاق خیلــی صحبــت نمی کنــد. خانــواده 
ــاری  ــات بیم ــه اطالع ــد ک ــرار دارن ــار اص بیم
به طــور کامــل بــه بیمــار ارائــه نشــود و همیــن 
کــه بدانــد یــك تــوده در مغــزش اســت و نیــاز 

ــت.. ــی اس ــی دارد کاف ــه جراح ب

تحلیل مورد
بــر اســاس اصــل اتونومــی، الزم اســت کــه بیمــارِ 
ــود  ــی خ ــری درمان ــت، در تصمیم گی دارای صالحی
ــم،  ــر مه ــن ام ــه ای ــد و الزم ــته باش ــارکت داش مش
آگاهــی از ماهیــت، هــدف و الزامــات بیمــاری و 
ــی. 2005(. ــاپور و الریجان ــت )پارس ــان آن اس درم
حقیقت گویــی و صداقــت، پایــه و اســاس اخــالق 
ــفاف،  ــرد ش ــرش و عملک ــع، نگ ــکی و در واق پزش
دیگــر  و  بیمــاران  بــا  راســت گویی  و  صریــح 
ــی و  ــت )الریجان ــالمت اس ــات س ــدگان خدم گیرن

آرامــش. 1389(.
ــك و  ــه پزش ــر در رابط ــن عنص ــاد، مهم تری اعتم
ــر  ــن موضــوع، ب ــت ای ــان اهمی بیمــار اســت و در بی
ــر صــادق×،  ــام جعف ــی از حضــرت ام اســاس حدیث
ــك  ــف ی ــاد در ردی ــورد اعتم ــاذق و م ــك ح پزش
فقیــه عــادل ذکــر شــده و همچنیــن، در بیشــتر 
ســوگندنامه  های پزشــکی نیــز بــه ایــن موضــوع 
ابوالحســنی  و  )شــجاعی  اســت  شــده  پرداختــه 

.)1391 نیارکــی. 
بــر اســاس یافته هــای مطالعــات مختلــف مشــخص 
شــده اســت کــه بیشــتر بیمــاران تمایــل دارنــد حقایق 
ــن  ــی ممک ــود؛ ول ــه ش ــا گفت ــه آن ه ــان ب بیماری ش
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ــدف  ــت، ه ــی از ماهي ــار، آگاه ــی بيم ــارکت درمان ــه مش الزم
ــان آن اســت. ــاری و درم ــات بيم و الزام

ــا در  ــع و ب ــا و جوام ــی از فرهنگ ه ــت در برخ اس
نظــر گرفتــن شــرایط روحــی و روانــی بیمــاران، ایــن 
امــر مشــکل و پیچیــده بــه نظــر برســد )الریجانــی و 

آرامــش. 1389(.
ارائــه  و  اســت  تصمیم گیــری  اســاس  بیمــار، 
اطالعــات قابــل اعتمــاد بــرای تصمیم گیــری آگاهانــه 

ــش. 1389(. ــی و آرام ــت )الریجان ــروری اس ض
ــار  ــای بیم ــه ج ــد ب ــراد نبای ــر اف ــواده و دیگ خان
ــار به صراحــت از  ــه بیم ــر اینک ــد، مگ ــم بگیرن تصمی
ــورد  ــن م ــد و ای ــی نمای ــود چشم پوش ــق خ ــن ح ای
ــاپور و  ــد )پارس ــذار کن ــواده واگ ــه اعضــای خان را ب

الریجانــی. 2005(.
ــص، در  ــورت ناق ــاری به ص ــات بیم ــه اطالع ارائ
ضمــن مخــدوش کــردن رضایــت آگاهانــه، می توانــد 
اعتمــاد بیمــار بــه پزشــك را ســلب کنــد و در طوالنی 
ــال داشــته  ــه دنب مــدت، عــدم تبعیــت از درمــان را ب

ــی. 2005(. باشــد )پارســاپور و الریجان
نگرانــی از آشــفتگی بیمــار در اثــر اطــالع از یــك 
خبــر ناگــوار دربــاره ســالمتی، ســبب می شــود 
ــان کاری  ــی پنه ــواده به نوع ــای خان ــك و اعض پزش

حمایت گرانــه ســوق پیــدا کننــد کــه در بیشــتر مــوارد 
ــه  ــوار به درســتی ب ــر ناگ ــه خب ــای ارائ ــر تکنیك ه اگ
کار گرفتــه شــود و پــس از آگاهــی از خبــر، بیمــار از 
ســوی پزشــك و خانــواده حمایــت شــود، از شــدت 
ــی و  ــود )الریجان ــته می ش ــی کاس ــفتگی های روان آش

ــش. 1389(. آرام

منابع:

- پارســاپور، علیرضــا و الریجانــی، باقــر )2005(. »رضایــت 
آگاهانــه«. مجلــه دیابــت و متابولیســم ایــران. 5: 14-1.

و  پزشــك   .)1398( کیــارش  آرامــش،  و  باقــر  الریجانــی،   -
مالحظــات اخالقــی. انتشــارات بــرای فــردا. جلــد 1. ص 288-279.

ــته )1391(.  ــی، فرش ــنی نیارک ــد و  ابوالحس ــجاعی، امیراحم - ش
ــه  ــار«. مجل ــك و بیم ــه پزش ــاد در رابط ــای اعتم ــش و پیامده »نق

ــکی. )5(4: 32-25.  ــخ پزش ــالق و تاری ــی اخ ایران

بيمار، اســاس تصميم گيری های درمانی اســت.
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دانــش  آغازیــِن  دوران  مســیح،  میــاد  اول  هــزاره  
داروشناســی در شــرق اســت کــه بیشــتر بــه جنبه هــای 
کاربــردی در درمــان و تهیــه داروهــای گیاهــی و مــواد پزشــکی 
معمــول توجــه داشــته اســت؛ ولــی متأســفانه دالیلــی همچــون 
مکتــوب  نکــردن و کتاب ســوزی در جنگ هــا و ... ســبب 
شــدند کــه ســوابق و مــدارک گیاه شناســی و شــناخت گیاهــان 
دارویــی و خــواص آن هــا، در شــرق کهــن از بیــن برونــد 

)قهرمــان و اخــوت. 1383: 3-1(.

از بزرگ تریــن افتخــارات مصــر قدیــم، پزشــکی بــود. 
ــا چهــار و  ــن اســمیت« )Edwin Smith( ب پاپیــروس »ادوی
ــا قدمــت بیــش از ســه هــزار ســال پیــش از  نیــم متــر طــول ب
میــاد، و پاپیــروس »ابــرس« )Ebers( متعلــق بــه هــزاره دوم 
پیــش از میــاد بــا بیــش از هفت صــد دارو، بــرای درمــان انــواع 
ــود در  ــای موج ــن قرابادین ه ــع از قدیمی تری ــراض، در واق ام
دنیــا هســتند. همچنیــن، در گــور یکــی از ملکه هــای سلســله  
یازدهــم، صندوقــی از دارو بــه دســت آمــده کــه در آن ظرف هــا 
و قاشــق ها و علف هــا و ریشــه های دارویــی خشک شــده 
وجــود داشــته اســت )دورانــت. 1376: 218( کــه بیانگــر 
قدمــت و اهمیــت اســتفاده از گیاهــان دارویــی در ایــن تمــدن 

کهــن اســت.

ــه  ــده ک ــف ش ــکی کش ــه پزش ــت صد لوح ــل، هش در باب
ــت  ــه اس ــا پرداخت ــان بیماری ه ــازی و درم ــش داروس ــه دان ب
)همــان: 219(. در هنــد دو هــزار ســال پیــش از میــاد، کتــاب 
»سوشــروتا ســامهیتا« )Sushruta Samhita( 600 گیــاه 
Carak - Sam- ــامهیتا«  ــه – س ــاب »چرک ــی، و کت )داروی

hita( 582 گیــاه دارویــی را معرفــی کرده  انــد و در چیــن، 
ــان  ــت هان ــگاه در ایال ــک آرام ــم در ی ــر ابریش ــته هایی ب نوش
ــف  ــاد کش ــش از می ــرن پی ــه ق ــه س ــوط ب )Henan(، مرب
شــده کــه بــه درمــان بــا گیاهــان دارویــی اشــاره کــرده اســت. 
ــرای  ــخی ب ــام »نس ــه ن ــه ب ــن، نوشــته  هایی ک ــن در چی همچنی
پنجــاه ودو بیمــاری« معــروف اســت، کشــف شــده کــه در آن از 
250 مفــرده گیاهــی و حیوانــی نــام بــرده شــده اســت )ضیایــی. 

.)52-41  :1381

ــداد،  ــم وندی ــاب شش ــتا در ب ــاب اوس ــز در کت ــران نی در ای
ــان  ــی، درم ــان در دوران هخامنش ــل درم ــش اص ــی از ش یک
بــا گیاهــان اســت و بــه دلیــل اهمیــت همیــن موضــوع، 
در بخش هــای مختلــف کتــاب اوســتا، ماننــد بندهــش و 
ــه خــواص مختلــف  همچنیــن کتــاب وزیدگی هــای زادســپرم ب
ــران. 1398: 79- ــت )زرگ ــده اس ــاره ش ــی اش ــان داروی گیاه

.)101

جندی شــاپور در دوران ساســانیان بنیــان نهــاده شــد و بــه 
یکــی از مراکــز مهــم پزشــکی آن زمــان تبدیــل شــد. بــه گفتــه 
قفطــی )متوفــی 646ق(، در دوران انوشــیروان گردهمایی هــای 
تخصصــی بزرگــی در زمینــه پزشــکی و داروســازی بــا حضــور 
پزشــکان مختلــف بــا ملیت هــای متفــاوت در ایــن شــهر برپــا 
می شــد کــه تــا زمــان نزدیــک بــه دوران ایــن مــورخ نیــز ادامــه 

داشــته اســت )قفطــی. 1903 :133/1(.

نخســتین کتابــی کــه در غــرب، دربــاره  شــناخت گیاهــان 
نگاشــته شــده و تــا امــروز بــه جــای مانــده مربــوط بــه 
ــطو،  ــس از ارس ــت. پ ــطو )Aristotle( )330 ق.م( اس ارس
شــاگردش تئوفراســت )Theophraste( کــه بــه او لقــب 
Hippo- بقــراط  ســپس،  و  داده انــد  گیاه شناســی  )پــدر 

دارای  باســتان،  جهــان  پزشــک  بزرگ تریــن   ،)crates
و  مهم تریــن  ولــی  بوده انــد؛  زمینــه  ایــن  در  کتاب هایــی 
ــان  ــناخت گیاه ــتان در ش ــی دوران باس ــر غرب ــهور ترین اث مش
ــت  ــقوریدوس )Dioscorides( اس ــه دیس ــق ب ــی متعل داروی
ــه  ــود ب ــاب خ ــی را در کت ــاه داروی ــش صد گی ــواص ش ــه خ ک
نــام »الحشــایش« )De Materia Medica( آورده اســت 
)قهرمــان. 1383: 6؛ دمیرچــی. 1389: 133-135 و 234(.

بر ی  ــه ا م مقد
ی ز ســا و ر ا د یخ  ر تا  

تاریخ علوم پزشکی

مریم محسنی سیف آبادی
گــروه تاریــخ علــوم پزشــکی، دانشــکده ســامت و دیــن، دانشــگاه 

علــوم پزشــکی قــم، قــم، ایــران.
mamohseni@muq.ac.ir

ــه می شــد  ــا گفت ــت ســاده و طبیعــی آن ه ــا در حال ــه داروه ــردات ب مف
ــب  ــه ترتی ــی ب ــی و معدن ــی، حیوان ــای نبات ــا داروه ــن کتاب ه و در ای

ــدند. ــی می ش ــد بررس ــا ابج ــا ی ــروف الفب ح
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ــر دوران  ــه در اواخ ــامی ک ــه در دوران اس ــت ترجم نهض
امویــان آغــاز شــده بــود بــا روی کار آمــدن عباســیان و 
ــت و در دوران  ــدان گرف ــتابی دوچن ــان ش ــری ایرانی قدرت گی
ــکندریه  ــید. اس ــود رس ــه اوج خ ــق ب ــم و واث ــون، معتص مأم
ــن  ــاز ای ــم آغ ــز مه ــران از مراک ــاپور در ای ــر و جندی ش در مص
ــی،  ــای فراوان ــی آن کتاب ه ــه ط ــی ک ــد. نهضت ــت بودن نهض
و   )Galen( جالینــوس  بقــراط،  کتاب هــای  ازجملــه 
ــه  ــی ترجم ــه عرب ــازی ب ــکی و داروس ــقوریدوس در پزش دیس
شــدند )ابــن ندیــم. 1416: 273- 274، 339 و 373- 374؛ 
یاقــوت حمــوی. )بی تــا(: 226/1؛ ابــن ابــی اصیبعــه. 1299: 
501/1(. از مهم تریــن کتاب هایــی کــه در زمینــه شــناخت 
مفــردات دارویــی بــه زبــان عربــی ترجمــه شــد، کتــاب 
»الحشــایش« دیســقوریدوس بــود کــه مبنــا و الگــوی نــگارش 

این گونــه کتاب هــا در جهــان اســام شــد.

به طورکلــی، کتاب هــای داروشناســی و داروســازی در 
تمــدن اســامی بــه دو دســته مهــم مفــردات و قرابادیــن تقســیم 

می شــوند.

ــه  ــة المفــردة(: مفــردات ب دســته  یکــم: مفــردات )الدوی
ــد و در  ــه می ش ــا گفت ــی آن ه ــاده و طبیع ــت س ــا در حال داروه
ایــن کتاب هــا داروهــای نباتــی، حیوانــی و معدنــی بــه ترتیــب 
حــروف الفبــا یــا ابجــد بررســی می شــدند. مســلمانان در ایــن 
ــد. نخســتین  ــاب دیســقوریدوس بودن ــرو کت ــه، بیشــتر پی زمین
کتــاب عربــی در گســتره مفــردات، کتــاب »العقاقیــر و منافعها 
ــر ماســرجیس اســت کــه در قــرن دوم هجــری  و مضاّرهــا« اث

قمــری تألیــف شــد )ابــن ابــی اصیبعــه. 1299: 1/ 175(.

قرابادین هــا،  )االقراباذیــن(:  قرابادیــن  دوم:  دســته  
اصــواًل مجموعــه ای از دســتورات عملـــی بودنــد کــه در 
ــردات،  ــب مف ــوص ترکی ــادی در خصـ یـ ــات ز ــا معلومـ آن ه
طــرز ســاخت و چگونگــی اســتعمال داروهــای مرکــب بــرای 
ــا  ــن داروه ــر، ای ــد. به بیان دیگ ــه می ش ــا ارائ ــان بیماری ه درم
حاصــل ترکیــب ادویــه   دســته یکــم هســتند )ابن ســینا. 1426: 
21/1-22 و 223/4-224(. نخســتین قرابادیــن در جهــان 
اســام را شــاپور بــن ســهل و الکنــدی فیلســوف، در قــرن ســوم 

ــتند. ــری نگاش هج

ــتقل  ــور مس ــادی به ط ی ــای ز ــامی، کتاب ه ــدن اس در تم
و یــا زیرمجموعــه کتاب هــای جامــع پزشــکی در زمینــه 
ــد کــه ســرآغاز  ــر درآمدن ــه رشــته تحری ــن ب مفــردات و قرابادی

امــا  شــدند،  زمینــه  ایــن  در  چشــمگیری  پیشــرفت های 
متأســفانه تعــداد قابــل توجهــی از ایــن کتاب هــا کــه بخشــی از 
میــراث و هویــت علمــی مســلمانان هســتند، هنــوز به صــورت 
ناشــناخته  جهــان  کتابخانه هــای  در  خطــی  کتاب هــای 
ــن زمــان کــه تاشــی جــدی  ــد اســت کــه در ای ــد. امی مانده ان
در راســتای احیــای طــب ســنتی، به عنــوان طــب مکمــل، در 
سرتاســر دنیــا صــورت گرفتــه اســت، پژوهشــگران و محققــان 
بــا اســتفاده از ایــن فرصــت، گام هایــی مهــم در راســتای احیای 
ایــن بخــش از میــراث علمــی جهــان اســام و ایــران بردارنــد.

منابع:
- ابــن ابــی اصیبعــه )1299 ق(. عیــون االنبــاء فــی طبقــات االطبــاء. مکــه: 

ــه الوهبیه. مطبع
- ابن ســینا، حســین )1426 ق(. القانــون فــی الطــب. بیــروت: دار التــراث 

بی. لعر ا
- ابــن ندیــم، اســحاق بــن محمــد )1416 ق(. الفهرســت. شــرح و تعلیــق 

یوســف علــی طویــل. بیــروت: دار الکتــاب  العلمیــه.
ــخ فرهنــگ و تمــدن اســام  ــن )1389 ش( . تاری - دمیرچــی، شــهاب الدی
ــگاه ها،  ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــکی(. نه ــوم پزش ــژه عل )وی

دفتــر: نشــر معــارف.
- زرگــران، آرمــان )1398 ش(. مقدمــه ای بــر پزشــکی در دوران ساســانیان. 

ــوگان. تهران: چ
ــش  ــه کوش ــاء. ب ــخ الحکم ــف )1903 م(. تاری ــن یوس ــی ب ــی، عل - قفط

ــگ. ــرت. الیپزی ــوس لیپ یولی
ــای  ــق نام ه ــا )1383 ش(. تطبی ــوت، احمدرض ــد و اخ ــان، احم - قهرم

ــران. ــگاه ته ــران: دانش ــی. ته ــای علم ــا نام ه ــی ب ــان داروی ــن گیاه که
- یاقــوت حمــوی، شــهاب الدیــن )بی تــا(. معجــم االدبــاء. قاهــره: 

دارالمامــون.

ــی  ــتورات عملـ ــه ای از دس ــواًل مجموع ــا، اص قرابادین ه
ــوص  ــادی در خصـ یـ ــات ز ــا معلومـ ــه در آن ه ــد ک بودن
ــردات، طــرز ســاخت و چگونگــی اســتعمال  ــب مف ترکی
ارائــه  بیماری هــا  درمــان  بــرای  مرکــب  داروهــای 
ــب  ــن داروهــا حاصــل ترکی ــان دیگــر، ای ــه بی می شــد. ب

ــتند. ــم هس ــته  یک ــه   دس ادوی
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علــی  حجت االســام  اثــر  پزشــکی«،  »فقــه  کتــاب 
انتشــارات  مؤسســه  ســوی  از   1400 ســال  در  ظهیــری، 
حوزه  هــای علمیــه، در 446 صفحــه بــه چــاپ رســیده اســت.
ــکافانه و  ــول موش ــا اص ــر، ب ــرون اخی ــه در ق ــه امامی  فق
ــری  ــارف نظ ــد از مع ــی جدی ــت افق  های ــود، توانس ــی خ علم
ــان حــوزوی و دانشــگاهی  ــزد فضــا و محقق ــی را در ن و عمل
ــر و دارای  ــای بش ــورد ابت ــم م ــای مه ــاید. از عرصه ه بگش
ــت  ــان« اس ــکی و درم ــوع، »پزش ــده و متن ــات پیچی موضوع
ــش های  ــأ پرس ــواره منش ــات آن، هم ــائل و موضوع ــه مس ک
ــر فقــه معاصــر  ــر همیــن اســاس، دفت فقهــی بســیار اســت. ب
ــه  ــدر، آیت الل ــتاد گران ق ــکاری اس ــا هم ــه ب ــای علمی حوزه  ه
محمــد قائنــی-دام عــّزه- از ســال 1398، جلســات درس 
خارجــی بــا عنــوان فقــه پزشــکی را برقــرار کــرد کــه به صــورت 
تخصصــی، برخــی مســائل مــورد ابتــای جامعــه پزشــکی، از 
ــش های  ــاس، پرس ــن اس ــر همی ــود. ب ــی ش ــی بررس ــد فقه ُبع
ــا  ــی از آن  ه ــه برخ ــت ک ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــی م متنوع

از: عبارت انــد 
- حکــم اقــدام بــه معالجــه بــرای بیمــار یــا پزشــک 
چیســت؟ و در چــه مــواردی بــه حــّد وجــوب می  رســد؟

- دریافــت حق الزحمــه در مقابــل خدمــات درمانــی و 
معالجــه چــه حکمــی دارد؟ و آیــا بیــن انــواع معالجــه در ایــن 

ــر؟ ــا خی ــود دارد ی ــی وج ــتا تفاوت راس
ــت و  ــی چیس ــات نبات ــخص دارای حی ــه ش ــه ب ــگاه فق - ن

ــد؟ ــب می  دان ــر او مترّت ــی را ب ــه احکام چ
- آیــا پزشــک و بیمــار مســتثنای از مــوارد حرمــت لمــس و 

نظــر نامحــرم هســتند؟
بیماری  هــای مســری  آیــا در منظــر فقــه اســامی،   -

همچــون کرونــا )کــه در زمــان مــا شــایع شــده اســت( احــکام 
ــد؟ ــا دارن ــر بیماری ه ــا دیگ ــه ب ــی در مقایس متفاوت

پــس از طــرح ایــن مباحــث در طــول 49 جلســه درس 
ــر و  ــه معاص ــر فق ــیله دفت ــات به وس ــن جلس ــن ای ــارج، مت خ
ــد  ــی ش ــری، ترانویس ــی ظهی ــام عل ــکاری حجت االس ــا هم ب
و اکنــون، جلــد یکــم آن آمــاده ارائــه بــه جامعــه علمــی کشــور 

اســت.
ایــن کتــاب پنــج فصــل دارد کــه عبارت انــد از: حکــم 
ــات  ــکی، حی ــر در پزش ــس و نظ ــم لم ــه، حک ــل معالج اص
ــا( و احــکام آن،  نباتــی و احــکام آن، بیمــاری واگیــردار )کرون

ــت. ــر طباب ــرت ب ــم اج حک
ــّزه- در دو  ــی-دام ع ــتاد قائن ــه اس ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
جلــد کتــاب »المبســوط فــی فقــه المســائل المعاصــره« خــود 
ــه در  ــد ک ــرح کرده ان ــکی را ط ــه پزش ــث فق ــی مباح ــز برخ نی
تدویــن کتــاب پیــش رو، مباحــث مشــترک آن کتــاب بــا ایــن 

ــه اســت. ــرار گرفت ــرات مــورد بررســی ق تقری

زهرا عایی طباطبایی
دانشکده سامت و دین

پزشکی فقه 

معرفی کتاب
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زالل سالمت

جانــا جامــی  دو  بــه  محبــت  بــزم  ســاقی 
مــن ماتــم زده در کنــج غــم و محنــت و درد
مــا تفتیــده  دل  کایــن  روا  نیســت  ســاقیا 
نیســت مقصــود به جــز دیــدن رخســارۀ یــار
شــید ره  از  برهــان  فروغــی  بــه  را  صائبیــن 
ــه دل ــر عشــق چــه طیریســت کــه جــز حّب طائ
ــی ــم دوران ــو زدن ــو ک ــه ک ــت ب ــه بگذش چون ک
متحّیــر شــده اســت شــش کــه نجم اســت ششــم

محبت م  ــز محبتب م  ــز ب

هجرانــا الــم  از  کــرم  ز  وارهانــم 
درمانــا شــوم  کــه  وز  طلبــم  دارو  کــه  از 
حرمانــا بــا  همــدم  بــود  عمــر  همــه  در 
ای خــوش آن کــس کــه شــود در قدمــش قربانــا
تابانــا شــده  کــه  از  شــید  کــه  بداننــد  تــا 
حیرانــا بــود  عقــل  او  چینــه  نبــود 
دورانــا زدنــم  هــو  هــو  بــه  نیــز  بگــذرد 
میزانــا بــود  بــرج  و  ســنبله  صورتــش 

v عامه حسن زاده آملی
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بــر  مشــتمل  الگــوواره،  یــا  هویــت پارادایــم  کــه  اســت  بخشــی بــه یک حـــوزه از علــم را در پــی دارد.پیش فرض  هایــی 

ــم، فعالیت  هــای علمــی دانشــمندان را،  ــد. چــه در ســاحت انـــدیشه و چــه در حــوزه رفـــتار، پارادای ــرار می  ده ــر ق ــت تأثی تح

 پیام سالمت و دین )14(

 )Biomedical( ــر درحالــی کــه پارادایــم زیســت پزشــکی ــم ب ــوی حاک ــت، الگ ــه اس ــت تجرب ــر اصال ــی ب مــی  باشــد که تمرکــز آن بــر بیمار اســت و نــه بیماری.  پارادایــم پســت مــدرن، Bio-psycho-socio-spiritual مبتن
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