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دنیــا خانــه ای اســت پیچیــده بــه بــا و شناخته شــده 
ــش  ــد و مردم ــدار نمی مان ــش پای ــت. احوال ــه خیان ب
ــون  ــت گوناگ ــی اس ــد. حاالت ــه درنبرن ــالم ب ــان س ج
ــند  ــی در آن ناپس ــر. زندگ ــت متغّی ــی اس و نوبت های
ــر  ــاج تی ــش آم ــاب. مردم ــی در آن نای ــت و ایمن اس
ــان نشــانه مــی رود  باینــد کــه تیرهایــش به ســوی آن
و بــا مــرگ نابودشــان می کنــد. بنــدگان خــدا، بدانیــد 
شــما و آنچــه در آن هســتید از ایــن دنیــا، در راه 
آنانــی هســتید کــه پیــش از شــما از جهــان گذشــتند. 
عمرشــان از شــما بلندتــر، دیارشــان آبادتــر و آثارشــان 
از شــما بهتــر و ماهرانه تــر بــود؛ ولــی صدایشــان فــرو 
ــید،  ــان پوس ــت، تن هایش ــان نشس ــاد غرورش ــرد، ب م
ــت.  ــود گش ــان ناب ــد و نشانه هایش ــی ش ــان تُه شهرش
بنیــاد و فرش هــا و بســترهای  کاخ هــای ســخت 
و  به هم پیوســته  ســنگ های  بــه  آن هــا  گســترده 
گورهــای زیرزمیــن و لحــد چیــده شــده تبدیــل شــد، 
ــا  ــده و ب ــا ش ــی بن ــای ویران ــه در ج ــی ک آن گورهای
خــاک زمیــن آن را اســتوار کرده انــد. آن گورهــا 
ــی  ــی ســاکنانش در تنهای ــه هــم نزدیــک اســت؛ ول ب
ــه  ــد ک ــه ای مقیم ان ــل محلّ ــان اه ــد! در می و غربت ان
ــر  ــه به ظاه ــی ک ــان قوم ــند و می ــت و ترس در وحش
مشــغله ای  دچــار  باطــل  در  ولــی  فارغ البــال، 

ــد و همچــون  ــس نمی گیرن ــه وطن هــا ان ــد، ب فراوان ان
ــد. بااینکــه  ــم نمی پیوندن ــه ه پیوســتن همســایگان ب
ــک  ــم نزدی ــه ه ــان ب ــایه اند و خانه هایش ــم همس باه
اســت، چگونــه دیدوبازدیــد کننــد درصورتی کــه، 
ــا،  ــر آن ه ــود ب ــنگینی خ ــن س ــا انداخت ــیدگی ب پوس
آنــان را از هــم پاشــیده اســت و ســنگ و خــاک 
ــون جــای  ــد شــما اکن اندامشــان را خــورده؟! بپنداری
آن هــا هســتید و گورهــا شــما را بــه گــروگان گرفتــه 
ــه  و در آغــوش آن نهــاده شــده اید. حــاِل شــما چگون
ــد و  ــان برس ــه پای ــا ب ــه برنامه ه ــود آنگاه ک ــد ب خواه

ــد؟ ــا درآورن ــا را از گوره مرده ه
ــْوالُهُ  ــلََفْت َو ُردُّوا ِاَل الّلِ َم ــا َاْس ــس م ــوا ُكُّ نَْف ــاِلَ تَْبلُ »ُهن

وَن« ــَرُ ُــوا يَْف ــْم مــا اكن ــّقِ َو َضــلَّ َعْنُ الَْح
آن هنــگام هرکســی ازآنچــه پیــش فرســتاده آگاه 
می شــود و به ســوی خداونــد کــه سرپرســت بــر 
حــّق آنــان اســت بازگردانــده می شــوند و آنچــه افتــرا 

ــد. ــان نیای ــه کارش ــتند ب می بس

منبع:
نهج الباغــه، خطبــه 217، ترجمــه حســین انصاریــان، 
دسترســی   ،http://www.erfan.ir/farsi/nahj

ــخ 99/2/8. در تاری

ز دنیــا ا گـــــریز 
سخن آغازین
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آثار مصرف الکل بر حافظه 
ــی ــی الکل ــای فراموش ــت: دوره ه ــار نخس  گفت

(Blackouts)

سالمت در قرآن

ََّمــا الَْخْمــُر َو الَْمْيِســُر َو الْنْصــاُب  َِّذيــَن آَمنـُـوا إِن يــا أَيَُّهــا ال
ــْم  ــوُه لََعلَُّك ــْيطاِن فَاْجتَنِبُ ــِل الشَّ ــْن َعَم ــسٌ ِم َو الْْزالُم ِرْج
ــْيطاُن أَْن يُوقـِـَع بَْينَُكــُم الَْعــداَوَة َو  َّمــا يُِريــُد الشَّ تُْفلُِحــوَن  إِن
ِ َو  ــِر اللَّ ــْن ِذْك ــْم َع ُك ــِر َو يَُصدَّ ــِر َو الَْمْيِس ــي الَْخْم الْبَْغضــاَء فِ

ــْم ُمْنتَُهــوَن ــاِة فََهــْل أَنْتُ َعــِن الصَّ

ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، جــز ایــن نیســت کــه شــراب 
ــب  ــی نص ــرای قربان ــه ب ــنگ هایی ک ــا س ــا ی ــار و بت ه و قم
ــات شــیطان اســت.  ــد و از عملی ــه، پلی ــای قرع شــده و چوبه ه
پــس دوری کنیــد از آن هــا، شــاید کــه رســتگار شــوید * و جــز 
ایــن نیســت کــه شــیطان مي خواهــد به وســیله شــراب و قمــار 
ــدا  ــر خ ــدازد و شــما را از ذک ــداوت و خشــم بین ــن شــما ع بی
ــردار از آن هــا هســتید؟!  ــا دســت ب ــازدارد، پــس آی و از نمــاز ب

ــده، 91-90( )1( )مائ

ــه تعبیــر برخــی پژوهشــگران، مــا انســان ها همیشــه در  ب
ــری،  ــتیم و یادگی ــری هس ــال یادگی ــی در ح ــول زندگ ط
ــواع حافظــه ارتبــاط بســیار  ــه حافظــه اســت. ان وابســته ب
پیچیــده و تنگاتنگــی بــا بعضــی نواحــی مغــزی دارد 
مغــزی  نواحــی  ایــن  اگــر  به طوری کــه  1(؛  )شــکل 
به وســیله الــکل یــا هــر مــاده یــا بیمــارِی دیگــری دچــار 
آســیب شــود، در حافظــه اختــال ایجــاد می شــود. گاهــی 
ایــن اختــاِل حافظــه خفیــف، تدریجــی و پنهــان اســت؛ 
ــکان نیــز متوجــه  ازایــن رو نه تنهــا خــود فــرد، بلکــه نزدی
آن نمی شــوند و گاهــی اختــال در حافظــه، شــدید 
ــر  ــکل ب ــرف ال ــای مص ــی از اثره ــت. یک ــی اس ــا ناگهان ی
ــروز دوره هــای فراموشــی الکلــی اســت کــه در  حافظــه، ب

ــم. ــح آن می پردازی ــه توضی ــتار ب ــن نوش ای

دو زوج در اواخــر دهــه ســوم زندگــي خــود، ضمــن بــازي 
ــه  ــان جرعه جرع ــد. زن ــکل بودن ــج در حــال مصــرف ال بری
ــکي  شــراب مي نوشــیدند؛ ولــی شــوهران آن قــدر ویس
ــت داده  ــج را از دس ــازي بری ــه ب ــش ب ــه گرای ــد ک خوردن
و شــروع بــه تعریــف لطیفــه کردنــد. شــوهر »الــف« چنــد 
لطیفــه تعریــف کــرد و همــه خندیدنــد. شــوهر »ب« 
ــس  ــد. پ ــه خندیدن ــاز هم ــرد و ب ــف ک ــه اي را تعری لطیف
ــین  ــه پیش ــان لطیف ــف« هم ــوهر »ال ــه، ش ــد دقیق از چن
ــی دو  ــد؛ ول ــوهر »ب« خندی ــرد. ش ــف ک ــاره تعری را دوب
ــوهر  ــد ش ــد. بع ــگاه کردن ــر ن ــه همدیگ ــب ب ــا تعج زن ب
»ب« همــان لطیفــه پیشــین خــود را دوبــاره تکــرار کــرد 
ــه  ــد ک ــاس کردن ــا احس ــد. زن ه ــف« خندی ــوهر »ال و ش
ــد  ــده اســت. روز بع ــاد ش ــي ایج ــًا مضحک ــت کام موقعی
ــه  ــردن لطیف ــف ک ــراي تعری ــوهران، ماج ــدام از ش هیچ ک

ــاد نداشــتند. ــه ی را ب

تجزيه وتحلیل اين پیشامد
ــد.   هــر دو مــرد دچــار دوره فراموشــي الکلــي شــده بودن
ــد  ــکل مي توان ــه ال ــه چگون ــد ک ــورد نشــان مي ده ــن م ای
بــدون آســیب بــه دیگــر قــواي هوشــي، حافظــه کوتاه مدت 
ــد لطیفه هایــي را  ــادر بودن را مختــل کنــد. هــر دو مــرد ق
ــا را  ــد و آن ه ــاد آورن ــه ی ــد ب ــه بودن ــر آموخت ــه پیش ت ک
به خوبــی بازگــو کننــد؛ ولــي کمــي پــس از تعریــف کــردن 
فرامــوش مي کردنــد کــه ایــن لطیفــه بازگــو شــده اســت. 
همچنیــن، هیچ کــدام از مردهــا الکلــي نبودنــد و هیچ یــک 
ــن  ــد. ای ــراط نمي کردن ــکل اف به طورمعمــول در مصــرف ال
ــي  ــه فراموشــي هاي الکل ــه نشــان مي دهــد کــه چگون نکت
ممکــن اســت در مشــروب خوارهاي بــا ظاهــر طبیعــي کــه 

علی اصغر اکبری
روانپزشک

akbari1246@gmail.com
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یادشــده دریافتیــد کــه شــوهرها بــه یــاد نمی آوردنــد کــه 
ایــن جــوک را چنــد دقیقــه قبــل شــنیده اند؛ ازایــن رو بــا 
ــث  ــن باع ــد و ای ــر دو می خندیدن ــاره آن ه ــی دوب بازگوی
ــود؛ زیــرا خانم هــا کم تــر  تعجــب همســران آن هــا شــده ب
ــن  ــه ای ــل ب ــن دلی ــه همی ــد و ب ــرف می کردن ــکل مص ال
ــن  ــوای هوشــی ای ــد. دیگــر ق بیمــاری دچــار نشــده بودن
ــف  ــد تکالی ــوند و می توانن ــظ می ش ــی حف ــراد به خوب اف
ــی،  ــرای ناظــر معمول پیچیــده را انجــام دهنــد؛ ازایــن  رو ب

ــند )2(. ــر می رس ــه نظ ــی ب طبیع

منابع:

ــد  6، ص:  ــزان، جل ــه المی ــیر، ترجم ــع التفاس 1.  جام
.1 7 3

 Sadock B, Sadock V, Ruiz P(2015). Kaplan and
 Sadock’s synopsis of psychiatry: Behavioral

.sciences/clinical psychiatry. 11th ed

هرازگاهــی در مصــرف الــکل افــراط مي کننــد، بــه وجــود 
آیــد.

الــکل در ایــن افــراد، مانــع تحکیــم و ثبــات خاطــرات نــو 
ــن  ــود. ای ــی می ش ــرات قدیم ــه خاط ــدن ب ــل ش و تبدی
ــه  فراینــدی اســت کــه تصــور می شــود موجــب آســیب ب
ناحیــه هیپوکامــپ و ســاختمان های وابســته در لــوب 

گیجگاهــی می شــود )2()شــکل 1(.

شرح بیش تر اين اختالل
فراموشــی  دوره هــای  الکلــی،  فراموشــی  دوره هــای 
و  آموختــن  در  )ناتوانــی  پیش گســتر2  و  یکپارچــه1 
همــراه  کــه  هســتند  جدیــد(  اطاعــات  یادگرفتــن 
مســمومیت الکلــی )مســتی( رخ می دهنــد. دوره هــای 
ــند؛  ــده باش ــیار ناراحت کنن ــت بس ــن اس ــی ممک فراموش
ــادا ندانســته  ــرا ممکــن اســت شــخص بترســد کــه مب زی
ــا در حــال مســتی، رفتارهــای  ــد ی ــه کســی آســیب بزن ب
غیــر عاقانــه نشــان بدهــد. در دوره هــای فراموشــی الکلی، 
ــه  ــی این گون ــد؛ ول ــالم می مان ــش س ــه دور کم وبی حافظ
ــدت  ــه کوتاه م ــژه در حافظ ــای وی ــار نقص ه ــاران دچ بیم
می شــوند و شــخص نمی توانــد مطالــب پنــج تــا ده 
ــتان  ــه در داس ــر آورد، چنان ک ــه خاط ــل را ب ــه قب دقیق

1  .Transient global amnesia.

.Anterograde .           2
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اعتبارسنجی احادیث مرتبط با سرمه اثمد
سالمت در احادیث

حجت االسام رضا بیرانوند
و  حدیــث  و  قــرآن  پژوهشــگاه  پژوهشــگر 

aالمصطفــی جامعــة  مــدرس 
Biranvand.re@gmail.com
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ــه  ــت ک ــیاه اس ــنگ س ــی س ــُد« نوع »اإلثِْم
بــرای ســرمه کشــیدن بــه کار مــی رود 
ــماره،  ــن ش ــری، 1376:  2/ 451(. در ای (جوه
ــرمه  ــاره س ــود درب ــث موج ــه احادی مجموع
ــع روایــی شــیعه ذکــر شــده و  اثمــد در مناب
اعتبــار آن هــا مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
بدیهــی اســت نیــاز بــه پژوهش هــای بیشــتر 
ــد  ــود خواه ــان وج ــه همچن ــن زمین در ای

ــت. داش

احادیث مرتبط با موضوع
بــا جســتجو در منابــع حدیثــی شــیعه، شــش حدیــث مرتبط 
بــا ســرمه اثمــد شناســایی شــد کــه نخســت متــن و ترجمــه 
ــنجی  ــا اعتبارس ــط ب ــات مرتب ــه، توضیح ــث و در ادام احادی
هریــک از احادیــث ذکــر می شــود و درنهایــت، بــه جمع بنــدِی 

ــم. ــن احادیــث می پردازی اعتبارســنجی ای

ــْن  ــی َع ــُن یَْحَی ــُد بْ ــِه َو ُمَحمَّ ــْن أَبِی ــَم َع ــُن إِبَْراِهی ْ ــيُّ ب 1. َعلِ
ــْن  ــٍر َع ِــي ُعَمْی ــِن أَب ْ ــِن اب ــِد بْــِن ِعیَســی َع ــَد بْــِن ُمَحمَّ أَْحَم
ــاَل: َکاَن  ِ َق ــِد اللَّ ِــي َعْب ــْن أَب ــٍل َع ــْن َرُج ــرَّاءِ َع ــلَْیٍم الَْف ُس
aِ یَْکَتِحــلُ  بِاإْلِثِْمــِد إَِذا أََوی إِلـَـی فَِراِشــِه َوتـْـراً َوتـْـراً  َرُســوُل اللَّ

)کلینــی، 1407 ق:  6/ 493، ح 1(؛

امــام صــادق فرمودنــد: پیامبــر خــداa بــه هنــگام خواب 
ــرمه  ــای س ــمار مرتبه ه ــید و در ش ــرمه می کش ــد س ــا اثم ب

ــد. ــرد را برمی گزی کشــیدن، شــماره ف

ــِل  ــِن الَْفْض ْ ِ ب ــِد اللَّ ــْن َعْب ــِه َع ــْن أَبِی ــمَ  َع ــُن إِبَْراِهی ْ ــيُّ ب 2. َعلِ
ــِه َقاال َقــاَل أَبـُـو َجْعَفــٍر: ااِلْکِتَحاُل  الَْهاِشــِميِّ َعــْن أَبِیــِه َو َعمِّ
بِاإْلِثِْمــِد یَُطیِّــُب النَّْکَهــَة َو یَُشــدُّ أَْشــَفاَر الَْعْیــِن )کلینــی، 1407 ق: 

 6/ 494، ح 4(؛

ــا اثمــد دهــان را  ــد: ســرمه کشــیدن ب ــر فرمودن امــام باق
ــد. ــوی می کن ــم و ق ــا را محک ــبو و مژه ه خوش

ــِد بِْن ِعیَســی َعِن  ــُد بـْـُن یَْحَیــی َعــْن أَْحَمــَد بـْـِن ُمَحمَّ 3. ُمَحمَّ

ــاٍل َعــْن َعلـِـيِّ بـْـِن ُعْقَبــَة َعــْن َرُجــلٍ  َعــْن أَبـِـي َعْبــِد  ابـْـِن َفضَّ
ــْعَر َو یَْذَهــُب  ِ  َقــاَل: اإْلِثِْمــدُ یَْجُلــو الَْبَصــَر َو یُْنِبــُت الشَّ اللَّ

ْمَعــِة )کلینــی، 1407 ق:  6/ 494، ح 7(؛ بِالدَّ

ــبب  ــد س ــا اثم ــردن ب ــرمه ک ــد: س ــادق فرمودن ــام ص ام
جــای چشــم، باعــث قطــع آب ریــزش چشــم و رویــش مــو 

مي شــود..

ــُد بـْـُن َعلِــيِّ بـْـِن الُْحَســْیِن فِــي ثَــَواِب اْلَْعَمــاِل َعــْن  4. ُمَحمَّ
أَبِیــِه َعــْن َســْعٍد َعــْن یَْعُقــوَب بـْـِن یَِزیــَد َعِن الَْحَســِن بـْـِن َعلِيِّ 
ــاٍل َعــْن َعلـِـيِّ بـْـن  ُعْقَبــَة َعــْن یُونـُـَس بـْـِن یَْعُقــوَب َعْن  بـْـِن َفضَّ
ــو  ــُد یَْجُل ــاَل: اإْلِثِْم ِ َق ــِد اللَّ ِــي َعْب ــْن أَب ــا َع ــِض أَْصَحابَِن بَْع

ــْعَر؛ )ثــواب االعمــال، 40-1( ْمَعــَة َو یُْنِبــُت الشَّ الَْبَصــَر َو یَْقَطــُع الدَّ

ــد و  ــا می ده ــم را ج ــد چش ــد: اثم ــادق فرمودن ــام ص ام
ــود.. ــو مي ش ــش م ــم و روی ــزش چش ــع آب ری ــث قط باع

ــْن  ِ َع ــِد اللَّ ِــي َعْب ــِن أَب ْ ــَد ب ــْن أَْحَم ــا َع ــْن أَْصَحابَِن ٌة ِم ــدَّ 5. ِع
ــِد بـْـِن أَبـِـي نَْصــٍر َعــْن أَْحَمــَد بـْـِن الُْمَبــاَرِک  أَْحَمــَد بـْـِن ُمَحمَّ
َعــِن الُْحَســْیِن بـْـِن الَْحَســِن بـْـِن َعاِصــٍم َعــْن أَبِیــِه َعــْن أَبـِـي 
ــکٍ  أَِمــَن  ِ َقــاَل: َمــْن نـَـاَم َعلَــی إِثِْمــٍد َغْیــِر ُمَمسَّ َعْبــِد اللَّ
ِمــَن الَْمــاءِ اْلَْســَوِد أَبـَـداً َمــا َداَم یََنــاُم َعلَْیــِه )کلینــی، 1407 ق:  6/ 

494، ح 9(؛

امــام صــادق فرمودنــد: کســی کــه پیــش از خــواب، ســرمه 
اثمــد کــه بــا بــوی خــوش مخلــوط نشــده را اســتفاده کنــد تــا 
ــن کار مداومــت دارد، از آب ســیاه در امــان  ــر ای ــی کــه ب زمان

خواهــد بــود.

ــاَل:   ــِر َق ــِن الَْباقِ ــُرُه الَْفِقیــهُ  َع ــْن اَل یَْحُض ــاِب َم ــْن ِکَت 6. ِم
ااِلْکِتَحــاُل بِاإْلِثِْمــِد یُْنِبــُت اْلَْشــَفاَر َو یُِحــدُّ الَْبَصــَر َو یُِعیــُن َعلَی 

ــَهر (طبرســی، 1370: 45(؛ ُطــوِل السَّ

امــام باقــر فرمودنــد: ســرمه کشــیدن بــا اثمــد باعث رشــد 
ــک  ــدن کم ــدار مان ــه بی ــده و ب ــی ش ــت بینای ــا و تقوی مژه ه

می کنــد.

حديث اول

حدیث اول از دو طریق به دست ما رسیده است:
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1. علــي بن إبراهیــم )إمامي، ثقة جلیل ()نجاشــی، 1365:  260؛ 
عامــه حلــی، 1411 ق:  100( عــن أبیــه )إبراهیــم بن هاشــم 
القمــي: إمامــي، ثقــة جلیل علــی  التحقیــق ( )نجاشــی، 1365: 
 16؛ طوســي ، 1420 ق: 12( عــن ابــن أبي عمیــر )إمامــي، 
ثقــة جلیــل، مــن  أصحــاب  اإلجمــاع، الیــروي  و ال یرســل  إال 
عــن  ثقــة( )طوســی، 1373:  365؛ کشــی، 1409 ق:  556؛ 
ــن  ــي، 1420 ق:  405( ع ــی، 1365:  327 و 590؛ طوس نجاش
ســلیم الفــراء )توصیفــی وارد نشــده( عــن رجل )مجهــول( عن 

. ... أبي عبــدالل

2. محمــد بــن یحیــی )إمامــي، ثقــة جلیــل ( عــن أحمــد بــن 
محمــد بــن عیســی )إمامــي، ثقــة جلیــل ( عــن ابن أبــي عمیر 

. ... عــن ســلیم الفــراء عــن رجــل عــن أبي عبــدالل

از دو طریــق می تــوان بــه مرویــات ســلیم الفــراء اعتمــاد کــرد: 
ــر  ــن أبی عمی ــه اب ــند اســت ک ــن س ــق همی نخســت از طری
از ایشــان نقــل روایــت کــرده و ایشــان فقــط از شــخص ثقــه 
ــی، 1409 ق:  556(؛ دوم از  ــت )کش ــرده اس ــت ک ــل روای نق
طریــق شــاگردان ســلیم الفــراء کــه عبــارت بودنــد از: احمدبــن 
ــی  ــن عیس ــن محمدب ــی، أحمدب ــر البزنط ــن أبی نص محمدب
الشــعری، صفوان بــن یحیــی البجلــی و برخــی دیگــر از 
راویــان حدیــث. نکتــة شــایان توجــه در شناســایی شــاگردان 
ســلیم الفــراء ایــن اســت کــه همــه ایشــان از بــزرگان شــیعه 
ــن  ــون أحمدب ــخصی همچ ــژه ش ــد، به وی ــمار می آین ــه ش ب
محمدبــن عیســی الشــعری کــه افــزون بر فقیــه بودن، بســیار 
ــان  ــراء بی گم ــلیم الف ــس س ــوده اســت. پ ــم ب ســخت گیر ه
شــخص مــورد اعتمــادی بــوده اســت کــه هماننــد این بــزرگان 

ــد. ــت کرده ان ــل روای ــان نق از ایش

ولــی در مــورد راوی آخــر کــه »عــن رجــل« اســت، خللــی در 
اعتبــار ایــن حدیــث ایجــاد نمی کنــد؛ زیــرا در سلســله ســند 
ایــن روایــت، یــک نفــر از اصحــاب اجمــاع وجــود دارد، بنابراین 
ــاع،  ــاب اجم ــود. اصح ــه می ش ــث پذیرفت ــن حدی ــار ای اعتب
ــان  ــر عالم ــه از نظ ــود ک ــامل مي ش ــان را ش ــی از راوی گروه
رجالــی در مرتبــه باالیــی از وثاقــت قــرار دارنــد و تمــام عالمان، 
ایــن افــراد را موثــق می داننــد و بــرای آنــان درجه بســیار باالیی 
از اعتبــار قائل انــد. طبــق نظــر مشــهور، ایــن افراد هجــده نفرند 
کــه در شــمار اصحــاب امــام باقــر تــا امام رضا هســتند، 
امــا در برخــي منابــع، تعــداد آنهــا تــا 23 نفــر ذکر شــده اســت. 

)کشــی، 1409 ق:  556(.

حديث دوم

این حدیث نیز از دو طریق نقل شده است:

1. علي بــن إبراهیــم )إمامــي، ثقــة جلیــل ( عــن أبیــه )إبراهیــم 
ــق (  ــی  التحقی ــل  عل ــة جلی ــي، ثق ــي: إمام ــم القم ــن هاش ب
ــن  ــن الفضل ب ــمي )عبدالل ب ــل الهاش ــن الفض ــن عبدالل ب ع
عیســی بن عبدالل بــن عبــد الل بــن الحــارث النوفلــي: إمامــي، 
ــی، 1411 ق: 111(  ــه حل ــی، 1365: 223؛ عام ــة( )نجاش ثق
ــال  ــال، ق ــدارد( ق ــی ن ــی توصیف ــب رجال ــه )در کت ــن أبی ع

. ... ــر أبوجعف

2. علي بــن إبراهیــم )إمامــي، ثقــة جلیــل ( عــن أبیــه 
)إبراهیم بــن هاشــم القمــي: إمامــي، ثقــة جلیل  علــی  التحقیق ( 
عــن عبدالل بــن الفضــل الهاشــمي عــن عمــه )توصیفی نــدارد( 

. ... قــال، قــال أبوجعفــر

همــه راویــان ایــن حدیــث مــورد اعتمــاد هســتند، جــز راوی 
متصــل بــه معصــوم کــه دربــاره ایشــان اطاعاتــی نداریــم؛ 
ازایــن روی بــرای پذیــرش ایــن روایــت نیازمنــد اعتبارســنجی 

ــتیم. محتوایی هس

حديث سوم

ــة  ــي، ثق ــار: إمام ــی العط ــن یحی ــی )محمدب ــن یحی محمدب
جلیــل ( )نجاشــی، 1365: 353؛ عامــه حلــی، 1411 ق: 157( 
عــن أحمدبــن محمدبــن عیســی )أحمدبــن محمدبن عیســی 
ــل ( (نجاشــی، 1365: 59 و  83؛  ــة جلی ــي، ثق ــعري: إمام الش
طوســي، 1420 ق : 351 و 61؛ کشــی، 1409 ق: 596؛ عامــه 
ــن  ــن فضــال )الحســن بن علي ب ــن اب ــی، 1411 ق: 14( ع حل
فضــال التیمــي : فطحــي  رجــع  عنهــا عنــد موتــه، ثقــة جلیــل، 
ــول ( )طوســی، 1373: 354؛  ــی  ق ــاع  عل ــن  أصحــاب  اإلجم م
نجاشــی، 1365: 120؛ کشــی، 1409 ق: 345 و 565( عــن 
علي بــن عقبــة )علي بــن عقبة بــن خالــد: إمامــي، ثقةجلیــل ( 
ــن  ــی، 1411 ق: 102( ع ــه حل ــی، 1365: 271؛ عام )نجاش

رجــل عــن أبي عبــدالل قــال ... .

حديث چهارم

)محمدبــن علي بــن الحســین بن بابویــه: إمامــي، ثقــة جلیــل ( 
ــة  ــي، ثق ــه: إمام ــین بن بابوی ــن الحس ــه الل )علي ب ــي رحم أب
ــال  ــی، 1373:  432( ق ــی، 1365:  262؛ طوس ــل ( (نجاش جلی
حدثنــي ســعدبن عبــد الل )ســعدبن عبــدالل القمــي / إمامــي، 
ــی، 1373:  427؛  ــی، 1365:  178؛ طوس ــل ( (نجاش ــة جلی ثق
ــن  ــی، 1411 ق:  79( ع ــه حل ــی، 1420 ق:  216؛ عام طوس
أبي یوســف )یعقوب بــن یزیــد النبــاري : إمامــي، ثقــة جلیــل ( 
)نجاشــی، 1365:  450؛ طوســی، 1420 ق:  508؛ طوســی، 
ــن بن  ــن الحس ــی 1411 ق: 186( ع ــه حل 1373:  393؛ عام
علي بــن فضــال )الحســن بن علي بــن فضــال التیمــي : فطحــي 
رجــع عنهــا عنــد موتــه، ثقــة جلیــل، مــن أصحــاب اإلجمــاع 
ــد:  ــن خال ــن عقبة ب ــة )علي ب ــن عقب ــن علي ب ــول ( ع ــی ق عل
ــن  ــوب )یونس ب ــن یعق ــن یونس ب ــل ( ع ــة جلی ــي، ثق إمام
یعقــوب البجلــي : إمامــي ثقــة جلیل و قــال بالفطحیــة و رجع و 
لــم یــک واقفیــا قــط( )کشــی، 1409 ق: 385 و  388؛ طوســی، 
1373:  345 و 368؛ تقی الدیــن حلــی، 1342:  382( عــن 

ــال ... .8 ــدالل ق ــن أبي عب ــا ع ــض أصحابن بع

روایــت ســوم و چهــارم، صرف نظــر از کســانی کــه آن را نقــل 
کرده انــد، بــه خاطــر »عــن رجــل« و »عــن بعــض أصحابنــا« 
ضعیــف هســتند؛ ولــی بــا وجــود ابن فضــال که بنــا بر نقلــی از 
اصحــاب اجمــاع اســت و أحمدبــن محمدبن عیســی الشــعري 
)روایــت ســوم( کــه در نقــل روایــت بســیار ســخت گیر بــوده 
اســت، تقویــت می شــوند؛ بنابرایــن، مضمــون روایــت پذیرفتــه 
شــده اســت و البتــه بــه اعتبارســنجی محتوایی هــم نیــاز دارد.
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حديث پنجم

ــن  ــدالل )أحمدب ــن أبي عب ــن أحمدب ــا ع ــن أصحابن ــدة م ع
محمدبــن خالــد البرقــي : إمامــي، ثقــة جلیــل ( عــن أحمدبــن 
ــن أبي نصــر البزنطــي :  ــن محمدب ــن أبي نصــر )أحمدب محمدب
ــروي  و ال  ــاع، ال ی ــاب  اإلجم ــن  أصح ــل، م ــة جلی ــي، ثق إمام
ــن  ــارک )أحمدب ــن المب ــن أحمدب ــة( ع ــن  ثق ــل  إال ع یرس
المبــارک الدینــوري : إمامــي  ثقــة علــی  التحقیــق ( عــن 
الحســین بن الحســن بن عاصــم )إمامــي، ثقــة علــی التحقیــق ( 
عــن أبیــه )توصیفــی نــدارد( عــن أبــي عبــد الل قــال ... .

 ،bایــن روایــت بــه خاطــر دو راوی آخــر متصــل بــه معصــوم
ضعیــف اســت؛ ولــی بــا وجــود أحمدبــن محمدبــن أبي نصــر 
ــون  ــوان مضم ــت، می ت ــاع اس ــاب اجم ــه از اصح ــي ک البزنط

روایــت را معتبــر دانســت.

حديث ششم

ایــن روایــت از کتــاب مــن ال یحضــره الفقیــه نقل شــده اســت؛ 
ــت  ــن روای ــا اســت، ای ــی در نســخه ای کــه در دســترس م ول
یافــت نشــد تــا بتــوان ســند آن را بازســازی کــرد. ازایــن روی 
این گونــه  از روایت هــا از راه ســندی قابــل اعتبارســنجی نبــوده 
و نیــاز بــه اعتبارســنجی محتوایــی دارد (ری شــهری، 1385:  1 

.)300 /

نتیجه گیری
ــرار  ــنجی ق ــی و اعتبارس ــورد بررس ــه م ــی ک ــوع روایت های از مجم
گرفــت، می تــوان دریافــت کــه روایت هــای »اثمــد« معتبــر 
ــی  ــنجی محتوای ــه اعتبارس ــوارد آن، ب ــی از م ــد برخ ــت؛ هرچن اس
نیــاز دارد. مــراد از اعتبارســنجی محتوایــی ایــن اســت کــه مضمــون 
روایت هــا، بــه روش علمــی و بــا گذرانــدن مراحــل مختلــف، ازجملــه 
پژوهش هــای تجربــی، مــورد بررســی دقیــق علمــی قــرار گیــرد تــا 
ــه  ــندی، زمین ــی س ــتاوردهای بررس ــراه دس ــه هم ــای آن ب یافته ه
ــی  ــتی و درمان ــای بهداش ــاده را در فراینده ــن م ــری از ای بهره گی

فراهــم ســازد.
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ــامیة. ــب اإلس ــران: دار الکت ــارم، ته ــاپ: چه ــد 6، چ ــامیة(، جل اإلس

6. ابن بابویــه، محمــد بــن علــی )بی تــا(، ثــواب العمــال و عقــاب العمــال، 
)خرســان، محمدمهــدی(، الشــریف الرضي.

ــکی،  ــث پزش ــنامه احادی ــد )1385(، دانش ــهری، محم ــدی ری ش 7. محم
چــاپ: 6، جلــد 1، قــم: موسســه علمــی فرهنگــی دار الحدیــث، ســازمان 

چــاپ و نشــر.

8. طوســی، محمــد بــن حســن )1373(، رجــال الطوســي، )قیومــی 
ــامي. ــر اإلس ــة النش ــم: مؤسس ــواد(، ق ــی، ج اصفهان

9. عامــه حلــی، حســن بــن یوســف )1411 ق(، رجــال العامــة الحلــي، 
)مصحــح: بحــر العلــوم، محمــد صــادق(، الشــریف الرضــي.

10. نجاشــی، احمــد بــن علــی )1365(، رجال النجاشــي، )شــبیری زنجانی، 
موســی(، قم: مؤسســة النشــر اإلسامي.

ــن حســن )1420 ق(، فهرســت کتــب الشــیعة و  11. طوســی، محمــد ب
ــق  ــه المحق ــول، )مکتب ــاب الص ــن و أصح ــماء المصنفی ــم و أس أصوله

ــي. ــق الطباطبائ ــة المحق ــی(، مکتب طباطبای
ــاق،  ــکارم الخ ــل )1412 ق / 1370(، م ــن فض ــن ب ــی، حس 12. طبرس

ــم: شــریف رضــی. چــاپ چهــارم، ق

اعتبارســنجی ســندی روایت هــای مرتبــط بــا ســرمه 
ــع روایــی شــیعی، بیان گــر آن اســت کــه  »اثمــد« در مناب
بیشــتر احادیــث ایــن مجموعــه حدیثــی، ازنظــر ســند مورد 

ــر آن هــا وارد نیســت. ــی ب ــوده و خدشــه چندان تأییــد ب
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ــب  ــرای تهذی ــی ارزشــمند ب ــارک رمضــان، فرصت ــاه مب م
و پاالیــش روح و روان انســان اســت. مــاه ســلوک و 
زدودن زنگارهــای شــیطانی از آیینــه دل و برافروختــن 
ــر  ــاوت و تدب چــراغ معرفــت در شبســتان وجــود و گاه ت
ــدن و تحــّول اســت. عاشــقان کــوی  و هنگامــه دعــا خوان
ــد و  ــب می زنن ــر ل ــام ب ــر صی ــاه، مه ــن م ــت در ای دوس
ــر  ــادن ب ــا گام نه ــد و ب ــب می افروزن ــت در قل ــش محب آت
نردبــان کمــال و فضیلــت، پلّــه پلّــه بــه معبــود و معشــوق 
خویــش نزدیک تــر می شــوند. انســان روزه دار در ایــن 
مــاه، مهمــان حضــرت دوســت اســت و ســفره ای از رحمــت 
ــت. در  ــده اس ــوده ش ــش روی وی گش ــرت در پی و مغف
ــی  ــض اله ــفره پرفی ــاق از س ــان، عّش ــارک رمض ــاه مب م
ــادت و  ــا عطــر عب ــد می شــوند و مشــام جــان را ب بهره من
معنویــت می نوازنــد. از ســویی در اســام، حفــظ صحــت و 
ســامت واجــب شــمرده شــده اســت؛ حتــی اگــر عباداتــی، 
ــرای انســان ضــرر آور باشــد، نه تنهــا  ــد روزه واجــب ب مانن
تــرک آن جایــز اســت، بلکــه واجــب اســت کــه تــرک شــود 
ــدل  ــرام مب ــه کار ح ــب ب ــواردی، کار واج ــن م و در چنی
می گــردد. همچنیــن در اســام هــر چیــز ضــرر آوری کــه 
بــه جســم انســان لطمــه بزنــد، تحریــم شــده و ایــن یــک 
ــزی کــه  قاعــده فقهــی اســت: »کّل مضّرحــرام«؛ هــر چی
ــر تشــخیص داده  ــرام اســت. در اســام، اگ ضــرر دارد، ح
ــاً بــرای بــدن  شــود، یــک امــر واجــب )ماننــد روزه( احیان
مضــر اســت، تکلیــف آن را ســاقط و چنیــن روزه ای را حرام 
می دانــد )1(. ازایــن رو، بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا 
در اغلــب کشــورهای جهــان، فتــاوای برخــی از مراجــع در 

ــردد. ــان می گ ــا بی ــاری کرون ــوص بیم خص
حضرت آیت الل العظمی خامنه ای

ــت  ــت نعم ــی، در حقیق ــف اله ــک تکلی ــوان ی  روزه به عن
خــاص خداونــد بــر بنــدگان اســت و از پایه هــای تکامــل و 
ــر امت هــای  اعتــاء روحــی انســان بــه شــمار مــی رود و ب
پیشــین نیــز واجــب بــوده اســت. از آثــار روزه، پدیــد آمدن 
حالــت معنــوی و صفــای باطــن، تقــوای فــردی و اجتماعی، 
تقویــت اراده و روحیــه مقاومــت در برابــر سختی هاســت و 
نقــش آن در ســامت جســم انســان نیــز روشــن اســت و 
ــرار داده اســت.  ــرای روزه داران ق ــد اجــر عظیمــی ب خداون
روزه از واجبــات دیــن و پایه هــای شــریعت اســام اســت و 
تــرک روزه مــاه مبــارک رمضــان جایــز نیســت، مگــر آنکــه 
فــرد، گمــان عقایــی پیــدا کنــد کــه روزه گرفتــن موجــب 
ــش دوره آن و  ــا افزای ــاری و ی ــدید بیم ــا تش ــاری و ی بیم
تأخیــر در ســامتی می شــود. در ایــن مــوارد روزه ســاقط، 

ولــی قضــای آن نیــاز اســت. آشــکار اســت، درصورتی کــه 
ایــن اطمینــان از گفتــه پزشــک متخصــص و متدیــن نیــز 
ــردی  ــر ف ــن اگ ــد؛ بنابرای ــت می کن ــد، کفای ــه دســت آی ب
نســبت بــه امــور یادشــده، تــرس و نگرانــی داشــته و ایــن 
ــی  ــاقط، ول ــد، روزه س ــته باش ــی داش ــأ عقای ــرس منش ت

قضــای آن نیــاز اســت )2(.
حضرت آیت الل العظمی مکارم شیرازی

اگــر به راســتی در روزه گرفتــن، بیــم ضــرر باشــد )آن هــم 
بــه گواهــی پزشــکان زبردســت و دیــن دار(، در ایــن 
ــخاص  ــادا اش ــه مب ــت؛ البت ــوان روزه نگرف ــورت می ت ص
ایــن موضــوع را دســتاویزی بــرای روزه خــواری قــرار دهنــد 

.)3(
حضرت آیت الل العظمی سیستانی

ــردی  ــک تکلیــف ف ــارک رمضــان ی ــاه مب  وجــوب روزه م
ــد،  ــوب روزه را دارا باش ــرایط وج ــس ش ــر ک ــت و ه اس
ــران،  ــر دیگ ــوب آن ب ــدم وج ــا ع ــوب ی ــر از وج صرف نظ
ــلمانی در  ــر مس ــن اگ ــرد؛ بنابرای ــت، روزه بگی ــف اس موظ
مــاه رمضــان، می ترســد کــه در صــورت روزه گرفتــن 
ــا مبتــا شــود؛ هرچنــد تمــام کارهــای  ــه بیمــاری کرون ب
پیشــگیرانه و احتیاطــی را مراعــات کنــد، نســبت بــه هــر 
روز کــه چنیــن ترســی وجــود داشــته باشــد، وجــوب روزه 
از او ســاقط می گــردد و در زمانــی دیگــر، بایــد قضــا کنــد. 
اگــر شــخص بتوانــد بــا اقدامــات پیشــگیرانه احتمــال ابتــا 
بــه بیمــاری را کاهــش دهــد؛ به طوری کــه در خانــه بمانــد 
و از ارتبــاط بــا دیگــران در مســافت نزدیــک پرهیــز کــرده 
ــد و دســت هایش را  و از ماســک و دســتکش اســتفاده کن
ــا او را در  ــن کاره ــام ای ــد و انج ــی کن ــی ضدعفون پی درپ
ســختی شــدید قــرار ندهــد و از دیــد عقــا دیگــر احتمــال 
ابتــا بــه بیمــاری وجــود نداشــته باشــد، در ایــن صــورت 
ــده،  ــه ش ــه گفت ــود. اینک ــاقط نمی ش ــوب روزه از او س وج
برخــی از پزشــکان جهــت جلوگیــری از کاهــش آب بــدن 
ــه  ــا ب ــورد احتمــال ابت ــن دو م و خشــکی گلو-چراکــه ای
ــی  ــد- نوشــیدن پی درپ ــش می ده ــا را افزای ــروس کرون وی
آب در بــازه زمانــی نزدیــک بــه هــم را توصیــه می کننــد، 
ــوب روزه  ــع از وج ــت ـ مان ــرض صح ــر ف ــار ـ ب ــن گفت ای
ــن  ــرای کســی کــه پــس از شــنیدن ای نمی شــود؛ مگــر ب
ــاری  ــن بیم ــه ای ــرد ب ــر روزه بگی ــه اگ ــد ک ــار، بترس گفت
مبتــا خواهــد شــد و راهــی بــرای کاهــش احتمــال ابتــا 
ــرس از  ــوان[ ت ــه ]عن ــد، به طوری ک ــته باش ــود نداش وج
بیمــاری بــر او صــدق نکنــد ـ هرچنــد بــا مانــدن در خانــه 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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ــی  ــرِی دیگــر کارهــای احتیاطــی یادشــده ـ ول و به کارگی
ــت  ــن اس ــا ممک ــد و چه بس ــد روزه بگیرن ــر بای ــراد دیگ اف
ــبزی ها  ــرف س ــا مص ــحر ب ــش از س ــخص روزه دار پی ش
ــه ـ  ــار و هندوان ــد خی ــار از آب ـ مانن ــای سرش و میوه ه
ــد؛  ــران کن ــده از روزه داری را جب ــدِن برآم ــش آب ب کاه
همچنــان کــه می توانــد بــا جویــدن آدامــِس بــدون شــکر 
ــه به شــرط  ــد ـ البت ــری کن ــو جلوگی از خشــک شــدن گل
اینکــه ذرات آدامــس پــس از جــدا شــدن وارد حلــق نشــود 
ــزاق  ــش ترشــح ب ــث افزای ــس باع ــدن آدام ــه جوی ـ چراک
ــال روزه  ــان در ح ــزاق ده ــدن ب ــود و بلعی ــان می ش ده

بامانــع اســت.
 بنابرایــن افــرادی کــه می تواننــد کار خــود را در مــاه 
ــروس  ــه وی ــا ب ــد و از ابت ــه بمانن ــا و در خان ــان ره رمض
ــان ســاقط نمی شــود؛  ــان باشــند، وجــوب روزه از آن در ام
ولــی کســانی کــه ـ بــه هــر دلیلــی ـ نمی تواننــد کار خــود 
ــای  ــوردن آب در بازه ه ــطه نخ ــر به واس ــد، اگ ــا کنن را ره
ــا داشــته  ــه کرون ــا ب ــرس از ابت ــک در روز، ت ــی نزدی زمان
ــودن از آن نداشــته  ــرای در پنــاه ب باشــند و راه دیگــری ب
ــی بااین وجــود،  ــان واجــب نیســت؛ ول ــر آن باشــند، روزه ب
مجــاز بــه روزه خــواری در مألعــام هــم نیســتند. بی گمــان 
روزه مــاه رمضــان یکــی از مهم تریــن فریضه هــای شــرعی 
اســت و رهــا کــردن آن بــدون داشــتن عــذر واقعــی، جایــز 
نیســت و هــر کــس بســته بــه وضعیــت خــود آگاه تر اســت 

کــه آیــا عــذر واقعــی بــرای تــرک روزه  دارد یــا خیــر؟
ســخن کوتــاه اینکــه، وجــوب روزه در مــاه رمضــان از 
کســی ســاقط می شــود کــه عــذر شــرعی داشــته باشــد، 
ــرای  ــد پزشــک ـ ب ــه از روی پن ــار و کســی ک ــد بیم مانن
نمونــه ـ بــر خــود بترســد کــه روزه گرفتــن موجــب 
ابتایــش بــه بیمــاری شــود و کارهــای پیشــگیرانه و 
ــازند،  ــن س ــاری ایم ــه بیم ــا ب ــه او را از ابت ــی ک احتیاط
ــن  ــد ای ــن صــورت، بای ــر ای برایــش فراهــم نباشــد. در غی
کارهــا را انجــام دهــد و مجــاز بــه تــرک روزه نیســت )4(.

حضرت آیت الل العظمی شبیری زنجانی
ــن  ــص، روزه گرفت ــکان متخص ــخن پزش ــة س ــر پای ــر ب اگ
بــرای فــردی احتمــال ابتــای او بــه ایــن بیمــاری و 

ــرد  ــد روزه بگی ــد، نبای ــش ده ــدن وی را افزای ــیب دی آس
و ایــن مســئله در رســاله عملیــه هــم آمــده اســت. البتــه 
ــاه  ــه م ــرده، ب ــواری ک ــه روزه خ ــود ب ــد وانم ــخص نبای ش
مبــارک بی احترامــی کنــد. همچنیــن اگــر بــا تغییــر 
ــه، جنب وجــوش  ــدن در خان ــا مان ــه ب ــرای نمون شــرایط، ب
ــا و  ــرف غذاه ــتی و مص ــای بهداش ــت نکته ه ــر، رعای کمت
ــرر  ــارف ض ــال متع ــد احتم ــی، بتوان ــیدنی های تقویت نوش
ــختی  ــب س ــرایطی موج ــن ش ــاد چنی ــد و ایج را دور کن

ــرد )5(. ــد و روزه بگی ــن کن ــد چنی ــود، بای ــدید نش ش
حضرت آیت الل العظمی وحید خراسانی

کســی کــه می دانــد روزه بــرای او ضــرر نــدارد، اگــر 
ــرد؛ و  ــد روزه بگی ــرر دارد، باي ــد ض ــم بگوی ــک ه پزش
ــا  ــا ی ــورد اعتن ــرر م ــه ض ــان ب ــا گم ــن ی ــه یقی کســی ک
ــی[ داشــته  ــت بجای ــی ]عل ــه منشــأ عقای ــرس آن را ک ت
ــد  ــدارد، نبای ــد ضــرر ن باشــد، دارد؛ اگرچــه پزشــک بگوی
روزه بگیــرد و اگــر هــم روزه بگیــرد صحیــح نیســت، مگــر 
ــت کــرده  ــرای او ضــرر نداشــته و قصــد قرب اینکــه روزه ب
ــر  ــح اســت. اگ ــن صــورت روزه اش صحی ــه در ای باشــد ک
انســان احتمــال بدهــد کــه روزه برایــش ضــرر قابــل  اعتنــا 
دارد و از آن احتمــال بترســد، چنانچــه احتمــال او عقایــی 
باشــد ]احتمــال بجــا[ نبایــد روزه بگیــرد و اگــر روزه 
بگیــرد باطــل اســت؛ مگــر درصورتی کــه ضــرر نداشــته و 

ــت کــرده باشــد. قصــد قرب
 البتــه وجــود ایــن بیمــاری نبایــد بهانــه ای بــرای روزه 
ــان  ــکان انس ــه پزش ــه گفت ــر ب ــی اگ ــد؛ ول ــن، باش نگرفت
ــی[  ــل اعتنای ــرر ]قاب ــرای او ض ــه روزه ب ــد ک ــان کن گم
ــود  ــر می ش ــا طوالنی ت ــدیدتر ی ــاری او ش ــا بیم دارد و ی
یــا اینکــه از گفتــه آن هــا بترســد کــه روزه گرفتــن بــه او 
ــر  ــرد؛ و اگ ــد روزه بگی ــد، نبای ــی[ بزن ــل اعتنای ــرر ]قاب ض
ــه روزه  ــد ک ــی بگوی ــورد اطمینان ــت و م ــک زبردس پزش
ــاری  ــا بیم ــی[ دارد و ی ــل اعتنای ــرر ]قاب ــان ض ــرای انس ب
ــرد  ــد روزه بگی ــود، نبای ــر می ش ــا طوالنی ت ــدیدتر ی او ش
]حتــی اگــر از گفتــه او گمــان یــا تــرس از ضــرر هــم بــرای 
انســان حاصــل نشــود[. بلــی، اگــر انســان مطمئــن باشــد 
ــه آن پزشــک زبردســت اشــتباه تشــخیص داده اســت،  ک
می بایســت روزه بگیــرد. پــس اگــر از گفتــه پزشــکان 

 ــری ــم رهب ــام معظ ــوای مق ــه فت ــر پای ب
تــرک روزه مــاه مبــارک رمضــان جایــز نیســت؛ 
ــد  ــدا کن ــی پی ــرد، گمــان عقای مگــر آنکــه ف
کــه روزه گرفتــن موجــب بیمــاری و یا تشــدید 
بیمــاری و یــا افزایــش دوره بیمــاری و تأخیــر 

ــود. ــامتی می ش در س
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ــا  ــد و ی ــرای انســان پیــش نیای ــرس از ضــرر ب گمــان و ت
ــد روزه  ــا ثقــه نباشــد، انســان بای آن پزشــک، زبردســت ی
بگیــرد. اگــر پزشــک بگویــد کــه روزه گرفتــن ضــرر ]قابــل 
ــه  ــه ب ــد ک ــف می ترس ــود مکل ــی خ ــدارد؛ ول ــی[ ن اعتنای
خاطــر روزه گرفتــن بــه او ضــرر برســد، نبایــد روزه بگیــرد 

ــاء(. ــل اعتن ــرر قاب ــا از ض ــرس به ج ــه ت )البت
حضرت آیت الل العظمی صافی گلپایگانی

ــارک  ــاه مب ــلمانی در م ــر مس ــرای ه ــی، روزه ب  به طورکل
رمضــان واجــب اســت و افطــار بــدون عــذر شــرعی  افــزون 
ــوف  ــی خ ــر کس ــی اگ ــد دارد؛ ول ــاره عم ــا، کّف ــر قض ب
ــته  ــدید آن داش ــا تش ــاری ی ــه بیم ــرر ابتا ب ــی ض عقائ

ــد و قضــای آن را بجــا آورد.)7(  باشــد، افطــار نمای
حضرت آیت الل العظمی علوی گرگانی

روزه از تکالیــف واجــب الهــی اســت کــه به راحتــی از 
ــرف  ــوان به ص ــن روی نمی ت ــود؛ ازای ــاقط نمی ش ــف س مکل
احتمــال ضــرر آن را ســاقط دانســت؛ ولــی اگــر فــردی بــا 
ــه  ــد ک ــی می ده ــان عقای نظــر پزشــکان متخصــص، گم
ــه ایــن  ــا مبتــا شــدن ب روزه باعــث تشــدید بیمــاری و ی
ــر  ــی دیگ ــرد و زمان ــد روزه نگی ــود، می توان ــاری می ش بیم
ــد  بایــد قضــای آن را به جــا آورد و نیــز ایــن موضــوع نبای

ــز از روزه گرفتــن باشــد )8(. ــرای گری دســتاویزی ب
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خبر ناگوار؛ صداقت، راه نجات!
اخالق سالمت

محسن رضایی آدریانی
ــن، ــامت و دی ــکده س ــامت، دانش ــاق س ــفه و اخ ــروه فلس  گ

ــم ــوم پزشــکی ق دانشــگاه عل
mrezaie@muq.ac.ir

ــَك َو  ــدُق يُنِجي ــد: »الصِّ ــی می فرماين ــرت عل حض
إن ِخفَتــُه، الِكــذُب يُرِديــَك َو إن أِمنَتــُه«؛ راســت گویی تــو 
را نجــات می  دهــد؛ هرچنــد از آن بیمنــاک باشــی و دروغ 
ــود  ــرای خ ــه از آن خطــری ب ــد؛ گرچ ــود می  کن ــو را ناب ت

حــس نکنــی )غررالحکــم، 1118 ـ 1119(.

همان گونــه کــه مطلــع هســتید، قــرار بــر ایــن بــود 
ــا  ــد ی ــرآن مجی ــه از ق ــه ای کریم ــه، آی ــر جلس ــه در ه ک
یــک حدیــث شــریف بیــان شــود و ایــن آیــات و روایــات 
ــاق  ــکی و اخ ــاق پزش ــث کاس اخ ــوع و مبح ــا موض ب
حرفــه  ای دانشــجویان رشــته های علــوم پزشــکی )اخــاق 
ســامت(، مرتبــط باشــد. از ســه شــماره پیشــین، بــا آغــاز 
مبحــث »صداقــت« یــا بــه تعبیــر دیگــر، »حقیقت  گویــی« 
و بــا تمســک بــه آیــه  ای کریمــه از قــرآن کریــم و 
ــن  ــه ای ــام ب ــی اس ــر گرام ــریف از پیامب ــی ش احادیث
موضــوع پرداختــه شــد. در ایــن شــماره و در ادامــه همــان 
ــدس و  ــود مق ــر از وج ــریف دیگ ــث ش ــک حدی ــث، ی بح
ــن  ــرت علی  اب ــام، حض ــر اس ــین پیامب ــی جانش نوران

بررســی می  کنیــم. را   ابی  طالــب  

ــوه  ــامت، »نح ــت س ــی مراقب ــای اخاق ــی از چالش  ه یک
ــار  ــه بیم ــوار«)how to tell bad news( ب ــر ناگ ــه خب ارائ
اســت. بنــا بــر ترجمــه لفظی، ایــن عبــارت در برخــی منابع 
فارســی، بــا عنــوان »نحــوه ارائــه خبــر بــد« برگردان شــده 
 )bad news( اســت. بــه نظــر می  رســد آن نام گــذاری
ــت و در  ــی اس ــه زندگ ــه ب ــدگاه مادی  گرایان ــده از دی برآم
ــه ایــن نکتــه دقــت کافــی  ــه فارســی هــم ب ترجمــه آن ب
ــی )end of life( و  ــان زندگ ــرگ پای ــر م نشــده اســت. اگ
هــدف از زندگــی، لــذت و رفــاه بیشــتر باشــد )همان طــور 
کــه نحلــه لذت گرایــی از مکتــب نتیجه  گرایــی غربــی 
ــد(، »هــر خبــر ناگــوار و ناراحت  کننــده  اي  چنیــن می گوی
کــه دیــدگاه بیمــار را نســبت بــه آینــده  اش تغییــر 
مي  دهــد« )مهــام و همــکاران، 1389( »خبــر بــد« خواهــد 
بــود. ابتــا بــه ســرطان، بیمــاری پیش رونــده بــا احتمــال 
ــزوم  ــم، ل ــل رح ــن داخ ــرگ جنی ــوع، م ــرگ قریب  الوق م
ــد آمــدن خطــای پزشــکی؛ مصادیقــی  ــدام و پدی قطــع ان
ــد اســت. در ایــن بســتر فکــری، گفتــن چنیــن  از خبــر ب
 Buckman, ( ــت ــی اس ــیار بزرگ ــش بس ــدی، چال ــر ب خب

ــکاران، 1398(. ــی و هم 1984 ؛ زمان

ــه  ــوط ب ــق مرب ــار از حقای ــد بیم ــه می  گوین ــانی ک کس
ــم  ــته باشــد، اســتدالل  هایی ه ــر نداش ــاری خــود خب بیم

ــه: ــد؛ ازجمل ــه نموده ان ــود ارائ ــدگاه خ ــاع از دی در دف

ــود را از  ــد خ ــود امی ــب می  ش ــار موج ــی بیم ــف. آگاه ال
دســت بدهــد. در بســیاری از بیماری  هــا به ویــژه ســرطان، 
دســتگاه دفاعــی بــدن نقــش مهمــی دارد و ناامیــد شــدن 
ــش  ــدن او را کاه ــی ب ــدرت دفاع ــت ق ــن اس ــار، ممک بیم

دهــد؛

ب. ممکــن اســت بیمــار، مضطــرب و یــا افســرده شــود و 
حتــی تــا مــرز خودکشــی پیــش رود؛

ــاری،  ــق بیم ــتن حقای ــا ندانس ــتن ی ــه دانس ج. هنگامی ک
ــط  ــتن فق ــدارد؛ دانس ــاری ن ــی بیم ــری در پیش  آگه تأثی
ــخ  ــه کام بیمــار تل ــده زندگــی ب موجــب می  شــود باقی مان

شــود؛

د. در مــوارد بســیاری، خانــواده بیمــار بــه دلیــل آشــنایی 
بیشــتر بــا روحیــه بیمــار، مخالــف آگاه شــدن او هســتند؛

ه. فــرد بیمــار، در ایــن وضعیــت و اکنــون آمادگــی روانــی 
پذیــرش خبــر بــد را نــدارد و آگاه شــدن، بی گمــان بــه او 

ــاند. ــیب می رس آس

و...

ــرای  ــامت، ب ــاق س ــوزه اخ ــرو در ح ــورهای پیش در کش
ــی  ــیوه نامه ای طراح ــش، ش ــن چال ــر ای ــدن ب ــروز ش پی
شــده اســت کــه انصافــاً در بســیاری از مــوارد، مشــکل را 
 Buckman,( ــد ــرف می  کن ــش را برط ــوده و چال ــل نم ح
2005(. در همــان کشــورها حتــی بــا وجــود به کارگیــری 
ــل  ــن معض ــم ای ــاز ه ــوارد ب ــی م ــیوه  ها، در برخ ــن ش ای
همچنــان پابرجاســت. یکــی از راه  هــای »مدیریــت دقیــق 
ــه مــوارد، »آشــکار کــردن  اطاعــات ســامت« در این گون
ــه گام،  ــرای بیمــار[، آشکارســازی گام ب ــق ب محــدود ]حقای
ــه بیمــار  آشــکار نکــردن، فریــب و حتــی دروغ گفتــن« ب
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.)Beauchamp and Childress 2013( اســت

ــورمان، در  ــامت در کش ــاق س ــوزه اخ ــون در ح ــا اکن م
وضعیــت گــذار هســتیم. بنــا بــه دالیــل فرهنگی-اجتماعی 
فــراوان، ازجملــه: رســوبات برجای مانــده از   دوران طوالنــی 
ــار  ــه بیم ــق ب ــن حقای ــاهی، گفت ــای ستم ش خودکامگی  ه
ــر،  ــوار اســت. از ســوی دیگ ــان ســامت دش ــرای کارکن ب
ــه  ــی، آلودگــی ب ــه ســبک غرب ــوارض توســعه ب ــر ع ــا ب بن
ــرق  ــه زرق وب ــتن ب ــی و دل بس ــداری و تجمل  خواه دنیام
ــدن  ــی دل کن ــا پخــش شــده و آمادگ ــه م ــا در جامع دنی
ــم  ــا ک ــه م ــی از جامع ــل توجه ــش قاب ــا را در بخ از دنی
ــا در گفتــن حقیقــت و  ــن رو، مشــکل م کــرده اســت. ازای
ارائــه »خبــر ناگــوار« بــه بیمــار، دوچنــدان اســت. چنیــن 
ــه  ــود ب ــات خ ــه از تعلّق ــان  هایی ک ــرای انس ــاری ب اخب
ــایند«  ــوار« و »ناخوش ــا نشــده  اند، »ناگ ــادی ره ــای م دنی
اســت. دســت  کم بــرای پیشــگیری از تشــدید ایــن فرآینــد 
معیــوب، پیشــنهاد ایــن اســت کــه بــرای نامیــدن چنیــن 
رخدادهایــی، بــه جــای تعبیــر »خبــر بــد«، تعبیــر »خبــر 

ــه کار رود. ــوار« ب ناگ

بســیاری از مــا، نــه آمــوزش شــیوه »گفتــن خبــر ناگــوار« 
را دیده  ایــم و نــه حاضریــم وقــت کافــی )بــرای نمونــه بــر 
پایــه شــیوه نامه باکمــن( بــرای ایــن کار اختصــاص دهیــم. 
دقیقه  هــای همــکاران متخصــص مــا ارزشــمند و همچــون 
ــه  ــه بیمــار )ب طاســت! در ایــن فضــا، نگفتــن حقیقــت ب
ــان  تر  ــیار آس ــئله( بس ــردن صورت مس ــاک ک ــری، پ تعبی
ــن  ــت از گفت ــن اس ــن روی ممک ــت؛ ازای ــن آن اس از گفت
ــم دروغ گفتــن  ــا بپنداری ــق بیــم داشــته باشــیم و ی حقای
بــه بیمــار، خیــال مــا را آســوده و چالــش را حــل می  کنــد. 
در اینجاســت کــه بایســتی بــه یــاد ایــن فرمایــش گوهربــار 
مــوالی متقیــان بیفتیــم کــه راســت  گویی موجــب نجــات 
ــت.  ــب اس ــدان مناس ــت نه چن ــن وضعی ــا از ای ــه م جامع
بایــد بدانیــم کــه به رغــم نگرانــی مــا، راســت گویی و 
گفتــن حقایــق بــه بیمــار؛ راه نجــات مــا از ایــن وضعیــت 
ــاع از  ــکی، در دف ــاق پزش ــود اخ ــع موج ــت. در مناب اس
ــه  ــل بســیاری گفت ــار، دالی ــه بیم ــق ب ــن حقای ــزوم گفت ل

شــده اســت؛ ازجملــه:

الــف. بیمــار اختیــار دارد و ممکــن اســت بخواهــد، بدانــد. 
ایــن حــق اوســت کــه ازآنچــه بــه او و زندگــی  اش مربــوط 

ــد؛ ــود، آگاه باش می  ش

ب. هنگامی کــه بیمــار از وضعیــت ســامت خــود آگاه 
باشــد؛ بهتــر و جد ی تــر در پــی تأمیــن، حفــظ و ارتقــای 

ــود؛ ســامت خــود خواهــد ب

ج. آگاه شــدن بیمــار توســط یــک متخصــص ســامت، او را 
از باتکلیفــی نجــات می  دهــد؛

د. ممکــن اســت بیمــار، کار ناتمــام یــا زمین  مانــده داشــته 
ــی  ــرای او باق ــادی ب ــان زی ــد زم ــه بدان باشــد و هنگامی ک
ــد و  ــدی کن ــود را اولویت  بن ــای خ ــد کاره ــده، بتوان نمان
برخــی چالش  هــای زندگــی خصوصــی  اش را بــه ســرانجام 

برســاند؛

ــه درگاه  ــه ب ــته و توب ــای گذش ــران خطاه ــکان جب ه. ام
خداونــد متعــال، فراهــم می  شــود؛

ــوان پذیــرش وضعیــت  ــه بیمــاران، ت و. گفتــن حقیقــت ب
ــد؛ ــش می  ده ــان افزای ــی را برایش بالین

ز. آگاهی بیمار، شکایت  های بعد را کم می  کند؛

ح. آگاهی بیمار، عوارض درمان را کاهش می  دهد؛

ط. آگاهی بیمار، نتایج درمان را بهبود می  بخشد.

ی. ...

ــن  ــه دروغ   گفت ــم ک ــه کنی ــد توج ــر، بای ــوی دیگ از س
ــه  ــیب  هایی ب ــن آن، آس ــر ایم ــود ظاه ــا وج ــار، ب ــه بیم ب

ــه: ــراه دارد؛ ازجمل هم

ــدن از  ــار و آگاه ش ــده بیم ــت نش ــه مدیری ــف. مواجه ال
ــن اســت  ــک، ممک ــدون حضــور پزش ــر ب ــای( دیگ راه )ه
ــود؛ ــه وی ش ــتر ب ــیب بیش ــار و آس ــان بیم ــب هیج موج

ب. آگاهــی بیمــار از اینکــه بــه او دروغ گفتــه شــده، 

اگــر بدانیــم کــه دروغ گفتــن بــه بیمــار، بــا وجــود ظاهــر ایمــن 
آن، می توانــد اعتمــاد بیمــار و جامعــه را نابــود کنــد؛ می کوشــیم 
ــق  ــاره حقای ــه درب ــم ک ــر دهی ــه ای تغیی ــرایط را به گون ــا ش ت

مربــوط بــه بیمــار، بــه او دروغ نگوییــم.
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می  توانــد موجــب برآشــفتگی و خشــم او شــود؛

ج. هنگامی کــه بیمــار از دیگــر راه  هــا، بــه حقایــق بیمــاری 
ــده و  ــر ش ــان  کاری درمانگ ــه پنه ــرد، متوج ــی بب ــود پ خ
ــه کارکنــان ســامت از بیــن  اعتمــاد بیمــاران و جامعــه ب

خواهــد رفــت؛

د. ممکــن اســت آگاه شــدن بیمــار، بــه صــورت ناگهانــی، 
مدیریــت نشــده و حســاب نشــده باشــد. ایــن امــر 

ــد؛ ــاد کن ــدی ایج ــیب ج ــار، آس ــرای بیم ــد ب می  توان

ه. ممکــن اســت موجــب سرســری گرفتــن و ســاده  انگاری 
ــرای  ــود را ب ــی خ ــبک زندگ ــار س ــود و بیم ــاری ش بیم

ــر ندهــد. ــود بیمــاری، تغیی ــه بهب کمــک ب

ح. ...

بایــد همــه بکوشــیم تــا شــرایط را به گونــه ای تغییــر 
دهیــم کــه دربــاره حقایــق مربــوط بــه بیمــار، بــه او دروغ 

ــم. نگویی

نکتــه تکمیلــی بحــث ایــن اســت کــه اگــر نــگاه بــه زندگی 
بــر پایــه آموزه  هــای وحیانــی باشــد و بدانیــم هــر آنچــه از 
ــه انســان می  رســد، نیکوســت و  ــال ب ــد متع ســوی خداون
آنچــه ناگــواری بــر مــا وارد می  شــود، از خــود مــا و کــردار 
ــی،  ــات زندگ ــا نامایم ــی ب ــاء، 79(، رویاروی ــت )نس ماس
ــود؛  ــد ب ــوار نخواه ــا ناگ ــدی، نه تنه ــاری ج ــون بیم همچ
ــی،  ــه در زندگ ــت. هرچ ــل« اس ــَن الَعَس ــی ِم ــه »أَحلَ بلک
ــا  ــد ب ــان می  توان ــد، انس ــترش یاب ــتر گس ــت بیش معنوی
قــدرت بیشــتری بــا مشــکات روبــرو شــود. نمونــه حاضــر 

آن، تصویــر لحظــه اســارت شــهید عزیزمــان، شــهید 
محســن حججــی اســت.

روح او و روح ســردار او، ســردار دل هــا، شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی و همــه شــهیدان راه حــق و حقیقــت، بــا انبیــاء 

و معصومیــنb محشــور بــاد!

منابع:

http://www.had�( :ــل از ــه نق 1118 ـ 1119( ب ــم،  )1. غررالحک
)ithlib.com/hadithtxts/view/1203466

ــور  ــری، علیرضــا. پ ــی، فیــض الل. باق ــری حقیق ــام، ســعید. اکب 2. مه
رضــا، ابوالقاســم. شمشــیری، احمدرضــا. 1389. »بررســی نحــوه 
ــه ســرطان در بیمارســتان  ــه بیمــاران مبتــا ب انتقــال خبــر ناگــوار ب
مفیــد و انســتیتو کانســر در ســال 1389«، فصلنامــه اخــاق پزشــکی، 

شــماره 4 )13(: 125-143.

3. Buckman, R. 1984. »Breaking bad news: Why is 
it still so difficult?«, British Medical Journal no. 288 
(6430):1597�1599.

4. زمانــی، احمدرضــا. معتمــدی، نرگــس. فرهــادی، امیرحســین، 
1398. »بررســی میــزان اســترس پزشــکان عضــو هیئت علمــی و 
ــال  ــا انتق ــه ب ــان در رابط ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــتیاران دانش دس
ــه بیمــاران«، مجلــه دانشــکده پزشــکی اصفهــان، شــماره  ــد ب خبــر ب

.446-637  :)530(  37

5. Buckman, R .A. 2005. »Breaking bad news: The 
S-P-I-K-E-S strategy,«Community Oncology no. 2 
(2):138�142. doi: 10.1016/S1548�5315(11).170867� 

6.Beauchamp, Tom L. and James F. Childress. 2013. 
Principles of biomedical ethics. 7th ed. New York: 
Oxford University Press.



16

 اصول اخالق حرفه ای پزشکی
 و روزه داری بیماران

تحلیل اخالقی – حقوقی موارد

احمد مشکوری
 گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و

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

معرفی مورد
بیمــار آقــای 43 ســاله ای اســت کــه از پنــج روز پیــش دچــار 
درِد  ســرِ  دل شــده اســت. بیمــار بــا مراجعــه بــه پزشــک 
خانــواده خــود بــا توضیــح علــت مراجعــه، از پزشــک معالجــش 

می پرســد: آیــا می توانــم روزه بگیــرم؟

تحلیل مورد:

ــان  ــاه رمض ــای م ــه در روزه ــت ک ــی اس ــن پرسش     ای
مکــرراً از پزشــکان پرســیده می شــود. ایــن پرســش 
ــش  ــار چال ــکان را دچ ــوارد پزش ــیاری م ــد در بس می توان
ــار را از روزه داری  ــک بیم ــه پزش ــون درصورتی ک ــد؛ چ کن
ــده  ــر عه ــار را ب ــن بیم ــئولیت روزه نگرفت ــازدارد، مس ب
ــامی،  ــای اس ــه آموزه ه ــر پای ــن ب ــت. همچنی ــه اس گرفت
روزه داری می توانــد منافــع معنــوی و حتــی جســمانی 
ــاد  ــا ایج ــد ب ــک نبای ــد و پزش ــته باش ــراد داش ــرای اف ب
ــع  ــن مناف ــار را از ای ــا بیم ــت نابج ــت و ممنوعی محدودی
محــروم کنــد )اصــل سودرســانی(1. از ســوی دیگــر، 
پزشــک نبایــد بــه بیمارانــی کــه روزه داری برایشــان مضــر 
اســت، اجــازه روزه داری بدهــد؛ چراکــه باعــث آســیب بــه 
بیمــار می شــود )اصــل آســیب نرســاندن(2. عــدم قطعیــت 
ــه روز نبــودن دانــش پزشــک  یافته هــای علمــی و شــاید ب
ــازد. ــوارتر س ــری را دش ــرایط تصمیم گی ــد ش ــز می توان نی

ــا  ــد ب ــک بای ــورد، پزش ــن م ــد در ای ــر می رس ــه نظ    ب
ازجملــه  پزشــکی،  اخــاق حرفــه ای  اصــول  رعایــت 
سودرســانی و آســیب نرســاندن و رضایــت آگاهانــه3 اقــدام 
ــا بررســی کامــل وضعیــت بیمــار  کنــد؛ بدین ســان کــه ب
ــرای  ــرط الزم ب ــه ش ــی ک ــت علم ــاس صاحی ــر اس و ب
ــل  ــات کام ــت، اطاع ــی اس ــر تخصص ــه اظهارنظ هرگون
دربــاره تشــخیص بیمــاری، گزینه  هــای تشــخیصی - 
درمانــی،   نــوع، شــدت و میــزان احتمــال بــروز آســیب در 
ــرار دهــد. بیمــار  ــار بیمــار ق صــورت روزه داری را در اختی
ــا انتخــاب  ــد ب ــه اصــل خــود آیینــی4 می توان ــر پای هــم ب
گزینــه تشــخیصی یــا درمانــی مناســب، حکــم روزه داری را 

ــود. ــا ش ــی جوی ــاح دین ــع ذی ص از مراج
---------------

1. Beneficence
2. Non- maleficence
3. Informed consent
4. Autonomy 
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فلسفه سالمت

واقع گرایی و ضدواقع گرایی 2

صادق یوسفی
معنــوی، ســامت  تحقیقــات   مرکــز 

قــم پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
syoosefee@muq.ac.ir;
 yoosefee@gmail.com

»واقع گرایــی«  پیرامــون  بحــث  پیشــین،  شــماره   در 
ــاره  ــی از آن اش ــه کلیات ــاز و ب ــی« آغ ــد واقع گرای و »ض
ــن  ــه ای ــده ب ــمارة آین ــد ش ــماره و چن ــن ش ــد. در ای ش
ــده،  ــور گزی ــود. به ط ــه می ش ــتر پرداخت ــوم بیش دو مفه
واقع گرایــی هــم یــک مفهــوم متافیزیکــی )وجــود جهــان 
ــناختی  ــوم معرفت ش ــک مفه ــم ی ــن( و ه ــتقل از ذه مس
ــودن دانــش مســتقل از ذهــن( اســت.  ــل دســتیابی ب )قاب
واقع گرایــی گونه هایــی دارد کــه بــه برخــی از آن هــا، 
ازجملــه: واقع گرایــی مســتقیم، واقع گرایــی تصویــری 
ــی  ــادی و واقع گرای ــی انتق ــی(، واقع گرای ــی گرای )بازنمای
علمــی در ادامــه ایــن سلســله گفتــار، اشــاره خواهــد شــد.

ــه  ــه ب ــه ای اســت ک ــی مســتقیم، نخســتین گون واقع گرای
ــده  ــتقیم را برآم ــی مس ــود. واقع گرای ــه می ش آن پرداخت
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــری می دانن ــارف بش ــم متع از فه
بیشــتر اوقــات، درک یــک شــیء در یــک مــکان مشــخص، 
نیــازی بــه توجیــه نــدارد. پیــروان ایــن دیــدگاه باورمندنــد، 
ادعاهــای درســت یــا اشــتباه مــا دربــاره جهــان، مســتقل 
ــا  ــواس م ــر، ح ــت. به عبارت دیگ ــا از آن اس ــناخت م از ش
ــان را  ــا جه ــگ ب ــا تمــاس بی درن دسترســی مســتقیم و ی
ــت،  ــه دریاف ــن این گون ــد؛ بنابرای ــم می کنن ــا فراه ــرای م ب
بــدون هیــچ تغییــر و تحولــی صــورت می گیــرد و تصویــری 
کــه از جهــان خــارج بــر ذهــن مــا نقــش می بنــدد، ازنظــِر 
ــت  ــت. جذابی ــان اس ــی یکس ــود خارج ــا وج ــت ب ماهی
ــه  ــه هرگون ــت ک ــن اس ــی ای ــه واقع گرای ــی این گون اصل
ــی  ــات ذهن ــان تجربی ــت می ــاره رقاب ــد شــکاکانه درب تردی
ــن  ــد. بااین حــال، ای ــکار می کن ــی را ان ــت عین ــا و واقعی م

ــدون مشــکل نیســت. ــا ب ــًا تضمین شــده ی ــرد کام رویک

ــارف  ــم متع ــک فه ــه ی ــتقیم ب ــی مس ــه واقعگرای اگرچ
از  نظــر مصــون  بــه  بشــری متوســل می شــود کــه 
ــاد  ــر نق ــی فهــم متعــارف بشــری غی شــکاکیت اســت؛ ول
ــن  ــه ای ــورد؛ به عنوان نمون ــب میخ ــتر فری ــام بیش ــا خ ی
فهــم، قرن هــا زمیــن را مســطح می دانســت، ادعایــی 
ــت،  ــد گف ــن بای ــت؛ بنابرای ــی نیس ــون پذیرفتن ــه اکن ک
ــا  ــات درســتی آن ه ــی هســتند و اثب ــا ذهن ــای م ادراک ه
ــت،  ــه درنهای ــتگی دارد. ازآنجاک ــری بس ــواهد دیگ ــه ش ب
ــن  ــت و ای ــدنی نیس ــیاء ش ــه اش ــگ ب ــی بی درن دسترس
دسترســی به وســیله حــواس، ازنظــر زمانــی و مکانــی 
ــا  ــتقیم ب ــی مس ــود، واقع گرای ــن می ش ــا تعیی ــاطت ی وس
ــار  ــن گفت ــده ای ــرو می شــود. در شــماره آین شکســت روب

می شــود. پیگیــری 
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بــه  مســتقیم  واقع گرایــی  اگرچــه 
ــارف بشــری متوســل  ــک فهــم متع ی
می شــود کــه بــه نظــر مصــون از 
شــکاکیت اســت؛ ولــی فهــم متعــارف 
ــتر  ــام بیش ــا خ ــاد ی ــر نق ــری غی بش

فریــب می خــورد.
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معرفی کتاب

دانش و روش بندگی

کتــاب دانــش و روش بندگــی در 736 برگــه، توســط 
مرکــز نشــر اســرا در ســال 1394 بــه چــاپ رســیده اســت. 
ــوادی  ــت الل ج ــرت آی ــار حض ــه از آث ــاب برگرفت ــن کت ای
آملــی اســت کــه در بیســت فصــل دســته بندی شــده 
ــه شــرح عبودیــت و مراحــل کمــال  ــن کتــاب ب اســت. ای
انســان بــه ترتیــب از آغــاز تــا پایــان  پرداختــه و فصل هــا 
ــه  ــداری، تخلی ــده اســت: یقظــه و بی ــن صــورت آم ــه ای ب
و طهــارت و پاک ســازی و آراســتن، ریاضــت، علــم و 
معرفــت، یقیــن، محبــت، اســتقامت، صبــر، شــکر، تــوکل، 
ــاز، عمــل، صــدق، اخــاص، رضــا،  ــر و نی زهــد، ذکــر، فق

ــا. ــد، فن ــض، توحی ــم و تفوی تصمی

انســان بــرای کمــال آفریــده شــده اســت و باالتریــن کمال 
بــرای وی رســیدن بــه مقــام قــرب الهــی اســت؛ بــه ایــن 
معنــا کــه انســان آن چنــان پیشــرفت کنــد کــه بــه حضــور 
خــدا برســد، نــه اینکــه تنهــا بدانــد خدایــی او را آفریــده 
ــیدگی  ــال او رس ــه اعم ــای او آگاه و ب ــه کاره ــت و ب اس
می کنــد؛ بلکــه همــواره خــود را در پیشــگاه خــدای عظیــم 
و او را در همــه شــئون زندگــی خــود حاضــر و ناظــر بدانــد. 
ــود را  ــای خ ــت، کاره ــام راه یاف ــن مق ــه ای ــان ب ــر انس اگ
خالصانــه لوجــه الل و هماهنــگ بــا اراده او انجــام می دهــد؛ 
بــه دیگــر ســخن، انســانی کــه بــه مقــام عنداللهــی و قــرب 
ــچ  ــش هی ــان او و خدای ــه می ــد ک ــید، درمی یاب ــدا رس خ

ــان  ــه می ــه ک ــدارد، همان گون ــود ن ــی وج ــاب و مانع حج
خداونــد و انســان هیــچ حجــاب و مانعــی وجــود نــدارد و 

کمــال واقعــی انســان جــز ایــن نیســت.

خــدای ســبحان آدمــی را بــرای ســیر و حرکــت به ســوی 
کمــال مطلــق آفریــده اســت و اگــر انســان بخواهــد 
ــه و  ــه آن یقظ ــتین مرحل ــردارد، نخس ــن راه گام ب در ای
بیــداری اســت. آدمــی پــس از یقظــه و بیــداری و آگاهــی 
اســتعدادهای  و  و ظرفیت هــا  نارســایی ها  و  از کمبــود 
ــرده  ــاک ک ــایی پ ــود را از نارس ــا خ ــد ت ــود، می کوش خ
ــس از  ــد. ســالک پ ــه وجــود خــود برگردان ــارت را ب و طه
ــر خــود و  ــرای تطهی ــم و اراده ب ــه و تصمی ــتغفار و توب اس
ــه تمریــن و ریاضــت دارد. ســالک پــس  ادامــه آن، نیــاز ب
ــش  ــرای پاک ســازی و آراســتن خوی ــدام ب ــداری و اق از بی
ــن و ریاضــت و آراســتن  ــزوم تمری ــا و درک ل ــه  خوبی ه ب
بــه ارزش هــا، نیازمنــد اندوختــن علــم و معرفــت اســت تــا 
ــا ســرمنزل مقصــود  ــیر را ت ــن س ــه ای ــو آن آگاهان در پرت

ــد و... . ــه ده ادام

معظمه گروهی چمن
دانشکده سامت و دین
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زالل سالمت

خبــری نــدارم  کــه  خدایــا  خبرهاســت  چــه 

ــم ــت دل ــم از دس ــا می کش ــه ه ــه چ ــم ک ــه گوی ــا ک ب

اســت بیــرون  عــدد  و  احصــا  ز  کــه  اعظــم  اســم 

روز و  شــب  گفت وشــنود  از  آن همــه  حاصــل 

بگشــادن دهــن  نیســت  روا  ذره  از  دگــر 

نظــرش نباشــد  تــو  روی  بــه  کــه  آن  دیــدة  

ُرَخــت دیــدار  بــه  بیــدار  بنــده  آن  خــوش  ای 

دوام بــه  و ذکــر  و خلــوت  و ســهر  و جــوع  صمــت 

ــام ــت نظ ــت اس ــت بهش ــام اس ــن س ــود عی ــه خ چون ک

چنــد نشناســی  سالوســی  و  دغل بــازی  از 

شــد جــاری  َحَســنت  کــز  بصــر  اشــک  آن همــه 

ســفری نمایــم  کــه  تــا  رهــی  خضــر  مــرا   کــو 

باخبــری دلــم  احــوال  ز  کــه  گویــم  تــو  بــا 

دگــری اســم  کــه  نــه  نصیبــم  اســت  آه  اســم 

به جــز از حیــرت و دهشــت چــه مــرا شــد ثمــری

قمــری و  شــمس  فهمیــدن  چــو  اســت  ذره  فهــم 

صاحب نظــری تــو  کــه  را  او  مــر  گفــت  نتــوان 

ســهری ســحرها،  بــه  وصالــت  عشــق  از  دارد 

پخته تــری شــود  پختــه  کنــد  پختــه  را  خــام 

نگــری آنچــه  هــر  اســت  ســام  اســم  مظهــر 

ــان اســت و چــه خــوف و خطــری ــن حــق را چــه زی دی

بصــری و  اشــک  چــه  داراســت  تــو  لطــف  از  بــاز 

ر بیــدا ــده  بنـ

 عامه حسن حسن زاده آملی
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