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سخن آغازین

ه ندو ا دودن ز  ر د  دعا

اى زداینــده انــدوه و برطرف کننــده غــم، اى رحمــان دنیــا 
و آخــرت و رحمــت آورنــده در دو دنیــا، بــر محمــد و 
آلــش درود فرســت و انــدوه مــرا برطــرف ســاز و غــم دلــم 
را بــزداى، اى یگانــه، اى یکتــا، اى بی نیــاز، اى کســی کــه 
نــزاده اى و زائیــده نشــده اى و کســی همتــاى حضــرت تــو 
نیســت، مــرا حفظ کن و بــه پاکــی آر و گرفتاریــم را برطرف 
و  فلــق  )ســوره هاى  معّوذتیــن  و  آیت الکرســی  کــن.– 
نــاس( و قــل هواللــه را بخــوان و بگــو: - خداونــدا، از تــو 
می خواهــم همچــون خواهــش کســی کــه نیــازش ســخت 
ــه،  ــش یافت ــش افزای ــت و گناهان ــت اس ــش سس و نیروی
همچــون خواهــش کســی کــه بــراى نیــاز خــود فریادرســی 
و بــراى ضعفــش نیــرو دهنــده اى و بــراى معصیتــش 
آمرزنــده اى جــز تــو نمی یابــد، اى صاحــب جــال و اکرام، 
از تــو درخواســت عملــی دارم کــه هرکــه آن را بجــاى آورد 
دوســتش دارى و یقینــی کــه هــر کــس در مســیر قضــاى 
تــو بــه آن آراســته بــه حــّق یقیــن گــردد، او را بدیــن خاطــر 
ــر محمــد و آلــش درود فرســت  ــدا ب نفــع رســانی. خداون
ــازم را  ــر و نی ــات و اســتوارى بگی و جــان مــرا در حــال ثب
ــا  ــز ت ــت برانگی ــه رحمت ــم را ب ــن و رغبت ــع ک ــا قط از دنی
شــوق لقایــت در ســر داشــته باشــم و مــرا صــدق تــوّکل بــر 
خــودت مرحمــت فرمــا. از تــو بهتریــن سرنوشــت گذشــته 
را مســئلت دارم و از بدتریــن سرنوشــت گذشــته بــه تــو پناه 
می بــرم، پــروردگارا، تــرس بنــدگان و عبــادت خاشــعان و 
یقیــن توکل کننــدگان و تــوکل مؤمنــان را از تــو درخواســت 

ــد  ــی ام مانن ــرا در گدائ ــوق م ــت و ش ــدا، رغب دارم. خداون
رغبــت عاشــقانت در گدائی شــان و ترســم را ماننــد تــرس 
اولیائــت قــرار ده و مــرا در رضــاى خــود چنــان بــه کار دار 
کــه باوجــودآن، چیــزى از دیــن تــو را بــه خاطــر وحشــت 
از آفریــده اى تــرک نکنــم. خداونــدا، ایــن نیــاز مــن اســت 
پــس رغبتــم را در آن عظیــم کــن و عــذرم را در آن آشــکار 
فرمــا و حجتــم را در آن بــر زبانــم گــذار و جســمم را در آن 
ســامت بخــش. خداونــدا، هرکــس روز کنــد درحالی کــه 
بــه غیــر تــو اعتمــاد و امیــدى داشــته باشــد پــس مــن روز 
کــردم درحالی کــه در همــه کارهــا اعتمــاد و امیــدم تویــی 
ــه  ــان آن از هم ــه پای ــا ک ــّدر فرم ــه اى مق ــم برنام ــس برای پ
فرخنده تــر باشــد و از فتنه هــاى گمراه کننــده رهایــی ام 
ــان. ــن مهربان ــی ات اى مهربان تری ــق مهربان ــش، به ح بخ

و درود و بــرکات خداونــد بــر ســرور مــا محمــدملسو هيلع هللا ىلص 
ــاد. ــش ب ــدان پاک ــر خان ــق و ب ــده ح ــتاده و برگزی فرس

منبع:

ــان،  صحیفــه ســجادیه، دعــاى پنجــاه و چهــارم، ترجمــه حســین انصاری
ــخ  ــی در تاری https://www.erfan.ir/farsi/sahifeh54، دسترس
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ــوى  ــامت معن ــث س ــرح بح ــه از ط ــد ده ــه چن باوجوداینک
ــوم  ــن مفه ــاره ای ــی درب ــورد اتفاق ــف م ــوز تعری ــذرد، هن می گ
وجــود نــدارد )عباســی و دیگــران، 1391: 19؛ امیــدوارى، 
1387: 7(. بــر اســاس مطالعــات، دو رویکــرد در تعریــف ایــن 
ــاى  ــا معیاره ــتر ب ــه بیش ــردى ک ــت؛ رویک ــرح اس ــوم مط مفه
ــف  ــه تعری ــی ب ــن جهان ــی و ای ــور تجرب ــا در حــد ام ــی ی تجرب
آن می پــردازد و رویکــردى کــه در پــی تعریــف معنویــت و 
ســامت معنــوى از درون یــک ســنت اعتقــادى خــاص اســت 

ــوى، 1395: 130(. ــد و زک )مرزبن

در رویکــرد نخســت، ســامت معنــوى عبــارت اســت از: 
ــود  ــد ارزش خ ــم و تأیی ــود، فه ــی خ ــی زندگ ــرد از معن ــم ف فه
ــران  ــا دیگ ــازگار ب ــاط س ــی ارتب ــط، توانای ــران و محی و دیگ
ــا  ــاق ب ــی انطب ــی و توانای ــع درون ــر مناب ــلط ب ــط، تس و محی
ــامت داراى  ــد از س ــن ُبع ــگران، ای ــر پژوهش ــختی ها. ازنظ س
ــران،  ــود، دیگ ــا خ ــخص ب ــاط ش ــت: ارتب ــه اس ــش جنب ش
ــی  ــختی ها و معن ــر س ــه ب ــی غلب ــش، توانای ــط، باورهای محی
رویکــرد  در  ولــی  )Hu, Jiao and Li, 2019(؛  زندگــی 
ــی  ــش و توانای ــش، گرای ــوى، بین ــامت معن ــور از س دوم منظ
ــت؛  ــد( اس ــه خداون ــرب ب ــان ق ــی روح )هم ــراى تعال الزم ب
به طورى کــه تمــام امکانــات درونــی به گونــه اى هماهنــگ 
و متعــادل در ایــن مســیر بــه کار گرفتــه شــود )مصبــاح، 
1392: 86( کــه دســتاورد آن نیــل بــه حیــات برتــر و ملکوتــی 
ــود را  ــی خ ــی زندگ ــردى معن ــن ف ــود. چنی ــد ب ــانی خواه انس
ــر  ــده، ب گاه ش ــط آ ــه ارزش خــود، دیگــران و محی ــته و ب دانس
ــاق  ــی انطب ــد و توانای ــد ش ــلط خواه ــود مس ــی خ ــع درون مناب
بــا ســختی ها را خواهــد داشــت؛ بنابرایــن ســامت معنــوى از 
منظــر دیــن، مؤلفه هــاى بیان شــده در رویکــرد نخســت را نیــز 

ــت. ــد گرف ــر خواه درب

ــد کــه  ــه دســت می آی ــز ب ــی نی ــار عامــه طباطبای از بررســی آث
ــی  ــوردارى از نوع ــی برخ ــه معن ــوى را ب ــامت معن ــان س ایش
ــه در آن،  ــه( ک ــات طیب ــانی )حی ــی انس ــر و ملکوت ــات برت حی
همــه ابعــاد زندگــی جهت گیــرى الهــی دارد، دانســته اند و 
ــق  ــح محق ــل صال ــان و عم ــه ایم ــزام ب ــو الت ــم در پرت ــن مه ای

می شــود )مرزبنــد و زکــوى، 1395: 138(.

از ابعــاد مهــم ســامت معنــوى، ارتبــاط شــخص بــا خــود و از 
مســائل مهــم در ایــن بعــد، تســلط بــر خــود و خویشــتن دارى 
اســت کــه عزت نفــس بیشــتر، رضایــت بیشــتر از خــود، تعالــی 
ــی دارد.  ــی را در پ ــداف متعال ــه اه ــتیابی ب ــکان دس ــود و ام خ
ــوان یکــی  ــی را به عن ــع درون ــر مناب ــی تســلط ب ــو و ل هــو، جی
 Hu, Jiao( از مؤلفه هــاى ســامت معنــوى ذکــر کرده انــد
and Li, 2019(. بنزلــی نیــز یکــی از ابعــاد ســامت معنــوى 
ــرل و  ــی کنت ــروى اله ــا نی ــدرت ی ــک ق ــود ی ــه وج ــاور ب را ب
نظــارت برتــر دانســته اســت )عباســی و دیگــران، 1391: 20(، 

ــد. ــراد کمــک می کن ــه خویشــتن دارى اف ــه ب ــه اى ک نکت

بنیــادى  عناصــر  از  خویشــتن دارى  نیــز،  دینــی  نــگاه  در 
دیــن دارى و درنتیجــه از مؤلفه هــاى ســامت معنــوى اســامی 
بــه شــمار می آیــد. یکــی از اهــداف مهــم قرآنــی، ایجــاد تقــوا 
ــداف  ــس و اه ــواى نف ــیله از ه ــا بدین وس ــت ت ــان اس در انس
کوتاه مــدت چشم پوشــی کنــد و بــه اهــداف و آرمان هــاى 
واالى الهــی بیندیشــد و ایــن مهــم جــز بــا تســلط بــر نیروهــاى 
ــده  ــدر هف ــورت مص ــوا به ص ــت. تق ــر نیس ــی امکان پذی درون
ــه  ــه کار رفت ــم ب ــرآن کری ــار در ق ــتقات آن 258 ب ــار و مش ب
اســت )شــیرافکن و قائمــی نیــا، 1394: 9(. قــرآن کریــم هــم 
ــا  َه یُّ

َ
ــا أ ــت: ﴿ی ــرده اس ــوت ک ــوا دع ــه تق ــی ب ــورت کل به ص

ــْم  ْنُت
َ
ــنَّ ِإالَّ َو أ ــِه َو ال َتُموُت ــقَّ ُتقاِت ــَه َح ــوا اللَّ ُق ــوا اتَّ ــَن آَمُن ِذی الَّ
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ِقیــن ﴾ )مائــده، 27( و تنهــا متقیــن مشــمول هدایــت  ِمــَن اْلُمتَّ
قــرآن هســتند و هــم آنــان رســتگاران اند: ﴿ذِلــَك اْلِکتــاُب ... 
ــره، 2-5(؛  ــوَن﴾ )بق ــُم اْلُمْفِلُح ــَك ُه ولِئ

ُ
ــَن... أ ِقی ــدًى ِلْلُمتَّ ُه

ــی ترین  ــی از اساس ــوا یک ــم، تق ــرآن کری ــگاه ق ــن از ن بنابرای
ــد. ــمار می آی ــه ش ــوى ب ــامت معن ــاد س ابع

منابع:

و چالش هــا«،  مفاهیــم  معنــوى،  )1387(، »ســامت  ســپیده  امیــدوارى، 
.18-5 ص  میان رشــته اى،  پژوهش هــاى 

»تحلیــل   ،)1394( علی رضــا  قائمی نیــا،  محمدحســین؛  شــیرافکن، 
ــوف« در  ــر« و »خ ــینی »ذک ــوزه هم نش ــر ح ــد ب ــا تأکی ــوا« ب ــناختی »تق معناش

دســتگاه معنایــی قــرآن«، مجلــه ذهــن، ص 26-5.
عباســی، محمــود؛ عزیــزى، فریــدون؛ شمســی گوشــکی، احســان؛ ناصــرى راد، 
ــی ســازى  ــف مفهومــی و عملیات ــم )1391(، »تعری محســن؛ اکبــرى الکــه، مری
ســامت معنــوى: یــک مطالعــه روش شــناختی«، فصلنامــه اخــاق پزشــکی، ص 

.44-11
و  مبانــی  »بررســی   ،)1396( علی اصغــر  زکــوى،  رحمت اللــه؛  مرزبنــد، 
مؤلفه هــاى ســامت معنــوى بــا تأکیــد بــر دیــدگاه عامــه طباطبایــی« فصلنامــه 

آییــن حکمــت، ص 154-129.
ــام،  ــدگاه اس ــوى از دی ــامت معن ــکاران )1392(، س ــی و هم ــاح، مجتب مصب

ــی. ــارات حقوق ــران: انتش ته
Yanli Hu, Miaorui Jiao and Fan Li )2019(, Effectiveness of 
spiritual care training to enhance spiritual health and spiritual 
care competency among oncology nurses, Hu et al. BMC 
Palliative Care.

ُمْســِلُموَن﴾ )آل عمــران، 102( )آیات مشــابه: آل عمــران، 123؛ 
نســاء، 1 و 131؛ مائــده، 11، 35 و 100؛ انعــام، 72؛ توبــه، 119 

ــد: ــاص مانن ــق خ ــوب مصادی ــم در چهارچ و...( و ه

ــُت  ْنَزْل
َ
ــوا ِبمــا أ ــکار نکــردن آن: ﴿َو آِمُن ــرآن و ان ــه ق -ایمــان ب

ــَتُروا  ــِه َو ال َتْش ــٍر ِب َل کاِف وَّ
َ
ــوا أ ــْم َو ال َتُکوُن ــا َمَعُک ــًا ِلم ق ُمَصدِّ

ــره، 41(؛ ــوِن﴾ )بق ُق ــاَي َفاتَّ ــًا َو ِإیَّ ــًا َقِلی ــي َثَمن ِبآیاِت

-اجتنــاب از برقــرارى رابطــه والیــت بــا اهــل کتــاب و کفــار: 
َخــُذوا ِدیَنُکــْم ُهــُزوًا  ِذیــَن اتَّ ِخــُذوا الَّ ِذیــَن آَمُنــوا ال َتتَّ َهــا الَّ یُّ

َ
﴿یــا أ

ْوِلیــاَء 
َ
ــاَر أ وُتــوا اْلِکتــاَب ِمــْن َقْبِلُکــْم َو اْلُکفَّ

ُ
ِذیــَن أ َو َلِعبــًا ِمــَن الَّ

ــَه ِإْن ُکْنُتــْم ُمْؤِمِنیــَن﴾ )مائــده، 57(؛ ُقــوا اللَّ َو اتَّ

ــَن  ِذی ــا الَّ َه یُّ
َ
ــا أ ــت: ﴿ی ــد و غیب ــان ب ــس، گم ــز از تجس -پرهی

ــٌم َو ال  ــنِّ ِإْث ــَض الظَّ ــنِّ ِإنَّ َبْع ــَن الظَّ ــرًا ِم ــوا َکِثی ــوا اْجَتِنُب آَمُن
ْن 

َ
َحُدُکــْم أ

َ
 ُیِحــبُّ أ

َ
ُســوا َو ال َیْغَتــْب َبْعُضُکــْم َبْعضــًا أ َتَجسَّ

اٌب  ــَه َتــوَّ ــَه ِإنَّ اللَّ ُقــوا اللَّ ِخیــِه َمْیتــًا َفَکِرْهُتُمــوُه َو اتَّ
َ
ُکَل َلْحــَم أ

ْ
َیــأ

َرِحیــٌم﴾ )حجــرات، 12( و...
ــم  ــرآن کری ــر ق ــوا از منظ ــت تق ــان دهنده اهمی ــات نش ــن آی ای
اســت. از منظــر آیــات الهــی ایــن مفهــوم به قــدرى بــا 
اهمیــت اســت کــه حتــی معیــار ارزش گــذارى انســان، دانســته 
ــن  ــم ﴾ و همچنی ْتقاُک

َ
ــِه أ ــَد اللَّ ــْم ِعْن ْکَرَمُک

َ
ــت: ﴿ِإنَّ أ ــده اس ش

ــُه  ــُل اللَّ ــا َیَتَقبَّ م ــده: ﴿ِإنَّ ــی ش ــال، معرف ــرش اعم ــاس پذی اس

یــادى را بــه خــود  یکــی از اهــداف قــرآن کریــم کــه آیــات ز

اختصــاص داده، دســتیابی مخاطبــان بــه تقــوا و تســلط بــر 

خــود اســت.



7

احادیث        ــنجی عتبارس ا
غذا یان پا  و  ز ــا غ آ  ر د نمک مصرف 

سالمت در احادیث

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

mahmood0110@gmail.com

یــادى از احادیث طبــی روبه رو  در منابــع روایــی بــا شــمار ز
ــان و  ــت و درم ــت بهداش ــان دهندۀ اهمی ــه نش ــتیم ک هس
عنایــت رســول مکــرم اســامملسو هيلع هللا ىلص و ائمــه اطهــار÷ بــه 
ایــن مســئله اســت. وجــود ایــن تعــداد از روایــات نشــان 
می دهــد کــه مــردم افــزون بــر فراگیــرى باورهــا و احــکام 
از معصومــان÷، درزمینــٔه ســامت جســمی نیــز از 
ــز در  ــه÷ نی ــد. ائم ــره می بردن ــان به ــاى آن رهنموده
ســفارش هاى خــود بــه اهمیــت دانــش پزشــکی و حفــظ 

ــد. ــد می کردن ــژه تأکی ــورت وی ــامتی به ص س

یکــی از مســائلی کــه در روایــات مــورد توجــه و تأکیــد قرار 
گرفتــه، اســتفاده از نمــک در شــروع و پایان غذا اســت. در 
ایــن پژوهــش تــاش شــده گامــی در مســیر اعتبارســنجی 
ــن  ــات برداشــته شــود؛ از ای ــن روای ــی ای ســندى و محتوای
روى همــه روایــات کتــب اربعــه )الکافــی، مــن الیحضــره 
الفقیــه، التهذیــب و االســتبصار( و وسائل الشــیعه در ایــن 
زمینــه مطالعــه شــده و بــا اعتبارســنجی ســندى، آن دســته 
از روایاتــی کــه ازلحــاظ ســندى صحیــح یــا موثــق بودنــد، 
ــی  ــنجی محتوای ــپس اعتبارس ــته بندى و س ــاب، دس انتخ
ــن  ــن در ای ــی آغازی ــش گام ــن پژوه ــه ای ــوند. البت می ش
مســیر اســت و راه را بــراى پژوهش هــاى بیشــتر بــاز و الزم 
ــن  ــه ای ــوط ب ــت مرب ــب یادشــده، 41 روای ــد. در کت می بین
موضــوع مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه 26 روایــت ازنظــر 
ســندى ضعیــف و 15 روایــت داراى ســند معتبــر )اعــم از 
صحیــح یــا موثــق( بــود. وجــود ایــن تعــداد روایــت معتبــر 
ــن  ــه ای ــاد ب ــت و اعتم ــه اس ــل توج ــوع قاب ــک موض در ی

ــد. ــدان می کن ــات را دوچن روای

ــه ســه دســته  ــد ب ــر بودن ــی کــه ازنظــر ســندى معتب روایات
تقســیم می شــوند؛ دســته اى از روایــات بــه شــروع و 

اتمــام غــذا بــا نمــک ســفارش کرده انــد، دســته اى دیگــر 
ــی  ــد و برخ ــاره دارن ــک اش ــودن نم ــد ب ــق مفی ــه مطل ب

ــته اند. ــفا دانس ــک را ش ــات نم روای

شروع و اتمام غذا با نمک
جنــاب کلینــی در الکافــی در روایتــی صحیح الســند از 
امــام صــادق× نقــل کــرده اســت کــه امیرالمؤمنیــن× 
َفَلــْو  َطَعاِمُکــْم  ِل  وَّ

َ
أ ِفــي  ِباْلِمْلــِح  »اْبــَدُءوا  فرمودنــد: 

ــاِق  َی ْر ــی الدِّ ــاُروُه َعَل ــِح اَلْخَت ــي اْلِمْل ــا ِف ــاُس َم ــُم النَّ َیْعَل
ِب«؛ اول غذایتــان را بــا نمــک شــروع کنیــد.  اْلُمَجــرَّ
اگــر مــردم می دانســتند در نمــک چیســت، آن را بــر 
ــی، 1407 ق:  ــد )کلین ــح می دادن ــده ترجی داروى تجربه ش
326/6؛ حــر عاملــی، 1409 ق: 404/24(. ایــن روایــت 
را شــیخ صــدوق نیــز به صــورت مرســل نقــل کــرده اســت 

ــان(. )هم

ــادق×  ــام ص ــح از ام ــند صحی ــه س ــیعه ب در وسائل الش
نقــل شــده اســت کــه رســول خــداملسو هيلع هللا ىلص بــه امــام علــی × 
ــِه َفــِإنَّ َمــِن  فرمودنــد: »اْفَتِتــْح َطَعاَمــَك ِباْلِمْلــِح َو اْخِتــْم ِب
ــِن َو  ــِن اْثَنْی ــيَ ِم ــِه ُعوِف ــَم ِب ــِح َو َخَت ــُه ِباْلِمْل ــَح َطَعاَم اْفَتَت
ْنــَواِع اْلَبــَاِء ِمْنــُه اْلُجُنــوُن َو اْلُجــَذاُم َو 

َ
َســْبِعیَن َنْوعــًا ِمــْن أ

اْلَبــَرُص«؛ غذایــت را بــا نمــک شــروع کــن و بــا نمــک بــه 
ــا نمــک آغــاز  ــان برســان، هــر کــس کــه غذایــش را ب پای
کنــد و بــا نمــک ختــم کنــد، از هفتــاد و دو نــوع از انــواع 
ــه  ــرص ازجمل ــذام و ب ــون، ج ــه جن ــد ک ــت یاب ــا عافی ب

ــی، 1409 ق: 403/24(. ــر عامل ــت )ح آن هاس

ــرده  ــل ک ــادق× نق ــام ص ــق، زراره از ام ــی موث در روایت
اســت کــه پیامبــرملسو هيلع هللا ىلص بــه امیرالمؤمنیــن× فرمودنــد: »َیــا 
ــِإنَّ َمــِن  ــِح َف ــِح َو اْخِتْمــُه ِباْلِمْل ــْح َطَعاَمــَك ِباْلِمْل َعِلــيُّ اْفَتِت
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اْفَتَتــَح َطَعاَمــُه ِباْلِمْلــِح َو َخَتَمــُه ِباْلِمْلــِح ُدِفــَع َعْنــُه َســْبُعوَن 
ْیَســُرَها اْلُجــَذاُم«؛ اى علــی×، 

َ
ْنــَواِع اْلَبــَاِء أ

َ
َنْوعــًا ِمــْن أ

ــان  ــه پای ــک ب ــا نم ــن و ب ــروع ک ــک ش ــا نم ــت را ب غذای
ــا  ــا نمــک آغــاز کنــد و ب برســان. هــر کــس غذایــش را ب
ــا از او دور  ــواع باه ــوع از ان ــاد ن ــد، هفت ــم کن ــک خت نم
ــی،  ــر عامل ــت )ح ــذام اس ــان ترین آن ج ــه آس ــود ک می ش

1409 ق: 403/24(.

در روایتــی صحیــح در وسائل الشــیعه از امــام صــادق× 
ــُه  ــَح َطَعاَم ــِن اْفَتَت ــد: »َم ــه فرمودن ــت ک ــده اس ــل ش نق
ِباْلِمْلــِح َذَهــَب َعْنــُه َســْبُعوَن َداًء )َو َمــا( اَل َیْعَلُمــُه ِإالَّ 
ــد از  ــروع کن ــک ش ــا نم ــش را ب ــس غذای ــر ک ــُه«؛ ه اللَّ
ــدا  ــز خ ــه ج ــزى ک ــود و چی ــارى دور می ش ــاد بیم او هفت
 .)405/24 ق:   1409 عاملــی،  )حــر  نمی دانــد  را  آن 
ــه  ــن زمین ــر در ای ــق دیگ ــا موث ــح ی ــت صحی ــت روای هف
ــا مضمــون مشــابه در کتــب یادشــده، ذکــر شــده اســت  ب
)بــراى مطالعــه روایــات بیشــتر ر.ک: حــر عاملــی، 1409 
کلینــی، 1407 ق: 326-325/6(. ق: 405/24-406؛ 

مطلق توصیه به مصرف نمک
ــک  ــودن نم ــد ب ــق از مفی ــورت مطل ــات به ص ــی روای برخ
بــراى بــدن و لــزوم بــودن آن در ســفره صحبــت کرده اند. در 
وسائل الشــیعه روایتــی صحیــح از امــام موســی کاظــم× 
ــَواٌن اَل  ــْم َیْخِصــْب ِخ ــد: »َل نقــل شــده اســت کــه فرمودن
َعاِم«؛ در  ِل الطَّ وَّ

َ
 ِبــِه ِفــي أ

َ
ْن ُیْبَدأ

َ
َصــحُّ ِلْلَبــَدِن أ

َ
ِمْلــَح َعَلْیــِه َو أ

ســفره اى کــه در آن نمــک نباشــد، برکتــی نیســت و بــراى 
صحــت بیشــتر بــدن الزم اســت غــذا را بــا نمــک شــروع 
کــرد )حــر عاملــی، 1409 ق: 404/24(. در کتاب شــریف 
کافــی بــا ســندى صحیــح آمــده اســت کــه امــام رضــا× 
ْحــُم َو َقــاَل  ْحــَرى َفَقــاَل َبْعُضَنــا اللَّ

َ
َداِم أ يُّ اْلِ

َ
پرســیدند: »أ

َبــُن َفَقــاَل ُهــَو× اَل َبــِل  ْیــُت َو َقــاَل َبْعُضَنــا اللَّ َبْعُضَنــا الزَّ
اْلِمْلــُح«؛ چــه خورشــتی شایســته تر اســت؟ بعضــی از مــا 
یتــون و بعضــی  گفتنــد گوشــت و برخــی گفتنــد روغــن ز
گفتنــد شــیر. امــام فرمودنــد نــه، بلکــه نمــک شایســته تر 

اســت )کلینــی، 1407 ق: 326/6(.

شفا دانستن نمک
برخــی روایــات نمــک را شــفا معرفــی کرده انــد. در روایتی 
بــا ســند صحیــح از امــام محمدباقــر× آمــده اســت: »ِإنَّ 
ــْن  ــْبِعیَن َنْوعــًا ِم ْو َس

َ
ــْبِعیَن َداًء أ ــْن َس ــَفاًء ِم ــِح ِش ــي اْلِمْل ِف

ــاُس َمــا ِفــي اْلِمْلــِح  ْوَجــاِع ُثــمَّ َقــاَل َلــْو َیْعَلــُم النَّ
َ
ْنــَواِع اْل

َ
أ

ــا  ــارى ی ــاد بیم ــان هفت ــک درم ــِه«؛ نم ــَداَوْوا ِإالَّ ِب ــا َت َم
درمــان هفتــاد نــوع از انــواع دردهاســت. ســپس فرمودنــد 
ــا آن  ــز ب ــت، ج ــک چیس ــتند در نم ــردم می دانس ــر م اگ

مــداوا نمی کردنــد )حــر عاملــی، 1409 ق: 82/25(؛ 
ــده  ــل ش ــح نق ــی صحی ــیعه روایت ــن در وسائل الش همچنی
اســت کــه در بخشــی از روایــت امــام علــی× فرمودنــد: 
َیاِق  ْر ــاُس َمــا ِفــي اْلِمْلــِح اَلْخَتــاُروُه َعَلــی التِّ »َفَلــْو َیْعَلــُم النَّ
ِب...«؛ اگــر مــردم می دانســتند کــه در نمــک  اْلُمَجــرَّ
چیســت، آن را بــر داروى ُمجــّرب ترجیــح می دادنــد )حــر 

ــی، 1409 ق: 31/25(. عامل

ــث،  ــن احادی ــداد ای ــرت تع ــن کث ــندى وهمچنی ــار س اعتب
موجــب اطمینــان و وثــوق بــه صــدور ایــن روایــات 
می شــود. افــزون بــر آن، روایــات ذکــر شــده ازنظــر 
ــانه  ــتند. نش ــوردار هس ــار الزم برخ ــم از اعتب ــی ه محتوای
ایــن اعتبــار، عــدم وجــود روایــت معــارض و نیــز فتــواى 
فقهــا بــر اســاس ایــن روایــات اســت کــه بیانگــر اعتمــاد 
آن هاســت )ر.ک: شــهید اول: 30/3؛ بروجــردى، 1364: 

.)605/2  :1378 خمینــی،  252/15؛ 

ــارض  ــود، تع ــاره ش ــه آن اش ــت ب ــه الزم اس ــه اى ک نکت
پژوهش هــاى  بــا  مؤکــد  توصیه هــاى  ایــن  ظاهــرى 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــا نش ــت. پژوهش ه ــن اس ــکی نوی پزش
هرچنــد مصــرف انــدک نمــک بــراى بــدن ضرورى اســت، 
ــتمرار  ــا اس ــدن ی ــد آم ــبب پدی ــاد آن س ی ــرف ز ــی مص ول
ــی،  ــکته قلب ــارخون، س ــون فش ــا همچ ــی بیمارى ه برخ
ــن  پوکــی اســتخوان، بیمارى هــاى کلیــوى و... اســت. ای
مســئله تردیــد و ســرگردانی برخــی مؤمنــان را در عمــل بــه 
ایــن روایــات بــه همــراه داشــته اســت. پژوهشــگران چنــد 
راه حــل بــراى رفــع ایــن تعــارض مطــرح کرده انــد کــه در 

ــود: ــاره می ش ــا اش ــی از آن ه ــه برخ ــه ب ادام

- برخــی بیــن نمــک طبیعــی کامــل و نمــک تصفیه شــده 
تفــاوت قائــل شــده اند و اعتقــاد دارنــد کــه نمــک طبیعــی 
یــا یــا نمــک معدنــی داراى مــواد معدنــی  ماننــد نمــک در
ــع از  ــه مان ــت ک ــیم اس ــم و پتاس ــون منیزی ــرى همچ دیگ
رســوب نمــک در داخــل بــدن می شــود، درحالی کــه 
ــدیم و  ــر س ــدۀ دو عنص ــا دربردارن ــده تنه ــک تصفیه ش نم
کلــر )NaCl( و فاقــد مــواد معدنــی دیگــر اســت؛ ازاین رو 
ــات، نمــک طبیعــی  ــراد از نمــِک سفارش شــده در روای م
تصفیه نشــده و نمکــی کــه پزشــکان بــر پایــه پژوهش هــاى 
ــت.  ــده اس ــک تصفیه ش ــد، نم ــع می کنن ــن از آن من نوی
البتــه بــراى اثبــات ایــن ادعــا بــه پژوهــش بیشــتر پزشــکی 

در ایــن بــاره نیــاز اســت.

ــرح  ــگران مط ــی از پژوهش ــه برخ ــرى ک ــال دیگ - احتم
کرده انــد، ایــن اســت کــه توصیــه بــه خــوردن نمــک، ناظــر 
ــط  ــی محی ــات، یعن ــدور روای ــی ص ــط جغرافیای ــه محی ب
ــا  ــا ب ــن محیط ه ــت. در ای ــوده اس ــراق ب ــاز و ع ــرم حج گ
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ــاد  ی ــدن بســیار ز ــع آب از ب ــق و دف ــه اینکــه تعری توجــه ب
یــادى از بــدن دفــع می شــود،  اســت و همــراه آب، نمــک ز
بــدن بــا کمبــود نمــک روبــه رو می شــود؛ بــه همیــن دلیــل 
ــک  ــرف نم ــراى مص ــترى ب ــاز بیش ــا نی ــن محیط ه در ای
احســاس می شــود. بــر ایــن اســاس، پزشــکان بــه حجــاج 
ــز  ــا مســافرانی کــه عــازم مناطــق گرمســیرى هســتند نی ی
ــرف  ــک مص ــخصی نم ــزان مش ــه می ــد ب ــه می کنن توصی
ــواردى از  ــی در م ــی و حت ــف و بی هوش ــا از ضع ــد ت کنن
ــگران  ــی پژوهش ــد. برخ ــان بمانن ــا در ام ــه اغم ــن ب رفت
ــام  ــده از ام ــل ش ــت نق ــا روای ــه را ب ــن وج ــیده اند ای کوش
ــده  ــت آم ــد. در روای ــد کنن ــه تأیی ــن زمین ــا× در ای رض
اســت مــردى در خراســان در محضــر امــام رضــا× 
بــود. در ایــن هنــگام، نــزد امــام ســفره اى بــاز کردنــد کــه 
ــرکه  ــا س ــذا را ب ــام× غ ــود. ام ــک ب ــرکه و نم در آن س
آغــاز کردنــد. آن مــرد عــرض کــرد: فدایــت شــوم! بــه مــا 
ــد:  ــام فرمودن ــم! ام ــروع کنی ــک ش ــا نم ــه ب ــوده اى ک فرم
ایــن )ســرکه( هماننــد آن )نمــک( اســت. ســرکه ذهــن را 
ــی،  ــد )برق ــاد می کن ی ــل را ز ــد و عق ــتحکام می بخش اس
ــی،  ــر عامل ــی، 1407: 329/2؛ ح 1371: 487/2؛ کلین
ــک  ــا تمس ــده ب ــگران یادش 1409 ق: 428/24(. پژوهش
بــه ایــن روایــت، چنیــن توجیــه کرده انــد کــه دیگــر 
ــراق  ــاز و ع ــیرى حج ــق گرمس ــون در مناط ــه÷ چ ائم
زندگــی می کردنــد، بــه خــوردن نمــک ســفارش کرده انــد؛ 
ــه اى  ــا× در منطق ــام رض ــه ام ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ول
معتــدل و غیــر گرمســیرى بودنــد و نیــاز طبیعــی بــدن بــه 
نمــک در آن مناطــق کــم بــود، بــا وجــود نمــک در ســفره، 
ــر ایــن اســاس  ــد. ب آن حضــرت از ســرکه اســتفاده کرده ان
ــوده  ــی نب ــی فرامکان ــه کل ــک توصی ــک ی ــه نم ــه ب توصی
اســت )طباطبایــی، 1394(. البتــه ایــن اســتناد هــم ازنظــر 
رجــال و هــم ازنظــر داللــت بــا اشــکاالتی مواجــه اســت. 
روایــت مــورد اســتناد از طریــق همدانــی نقــل شــده اســت 
ــد االعتقاد و  ــه فاس ــف و ب ــال او را تضعی ــاى رج ــه علم ک
غیــر قابــل اعتمــاد بــودن و شــهرت در دروغ گویــی و نقــل 
از افــراد ضعیــف توصیــف کرده انــد )نجاشــی، 1365: 
332؛ کشــی، 1409 ق: 545، 546؛ ابــن داود، 1342: 
ــف  ــت ضعی ــن روای ــا ای ــی، 1411 ق: 253(. ب 507؛ حل
ــر  ــد زد. ازنظ ــق را تقیی ــح و موث ــات صحی ــوان روای نمی ت
ــگر  ــود پژوهش ــات مقص ــراى اثب ــوان ب ــم نمی ت ــت ه دالل
یــرا امــام× نفرموده انــد  بــه ایــن روایــت اســتناد کــرد؛ ز
به جــاى نمــک از ســرکه اســتفاده کنیــد؛ بلکــه فرموده انــد 
ســرکه مثــل نمــک اســت و از ایــن نمی تــوان نتیجــه 
گرفــت کــه نمــک در مناطــق معتــدل نهــی شــده و مفیــد 

ــده  ــه ش ــرکه اضاف ــودن س ــد ب ــط مفی ــه فق ــت، بلک نیس
اســت؛ بنابرایــن اســتناد بــه ایــن روایــت و روایــات مشــابه 
کــه نوعــًا ضعــف ســند هــم دارنــد )ر.ک: برقــی، 1371: 
485/2؛ کلینــی،: 329/6؛ حــر عاملــی،: 407/24(، 
ــه  ــت؛ اگرچ ــح نیس ــده صحی ــال یادش ــات احتم ــراى اثب ب
ــورت  ــوان به ص ــات، می ت ــن روای ــه ای ــتناد ب ــارغ از اس ف
کلــی ایــن احتمــال را به عنــوان یــک احتمــال عقلــی 
پذیرفــت کــه در ایــن صــورت، پذیــرش آن منــوط بــه 

ــود. ــد ب ــی خواه ــاى تجرب پژوهش ه
- برخــی نیــز یافته هــاى پزشــکی و توصیه هــاى اکیــد 
روایــات را چنیــن جمــع کرده انــد کــه بــا دقــت در روایــات 
درمی یابیــم، مجموعــه روایــات بــه شــورخوارى توصیــه و 
ــدا و اتمــام  ــه ابت ــد؛ بلکــه بیشــتر ناظــر ب دعــوت نمی کنن
ــط  ــردن محی ــور ک ــث ش ــه باع ــتند ک ــک هس ــا نم ــذا ب غ
دهــان پیــش و پــس از خــوردن غــذا شــده و محیــط دهــان 
را ضدعفونــی می کنــد. بــر ایــن اســاس می تــوان بــا 
ــا حــذف  کاســتن از مصــرف نمــک در طــول روز، مثــًا ب
ــده،  ــاى فرآورى ش ــرف غذاه ــاندن مص ــل رس ــه حداق و ب
فســت فودهــا و انــواع خوراکی هایــی کــه به صــورت 
ــوردن  ــز از خ ــد، پرهی ــتفاده می کنن ــک اس ــه  از نم بی روی
غذاهــاى پرنمــک و... از نمــک مصرفــی کاســت و 
ــن آن  ــدا و انتهــاى غــذا را جایگزی چشــیدن نمــک در ابت

کــرد.
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خمینــی، روح اللــه )1378(، توضیح المســائل، تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام 

خمینی&.
شــهید اول، محّمدبــن مکــی عاملــی )بیتــا(، الــدروس الشــرعیه، قــم: مؤسســه النشــر 

ــامی. االس
شــیخ حــر عاملــی، محمــد بــن حســن  )1409(؛ وسائل الشــیعة، مصحــح: مؤسســة آل 

البیــت÷  ، قــم: مؤسســه آل البیــت÷.
طباطبایی، سیدکاظم )1391(، »فضاى صدور«، علوم حدیث، ص 17-3.

ــت  ــاس روای ــر اس ــک ب ــوردن نم ــات خ ــم روای ــیدکاظم )1394(، »فه ــی، س طباطبای
رضــوى«، مجموعــه مقــاالت همایش مّلــی »حدیــث رضوى«، مشــهد: انتشــارات بنیاد 

بین المللــی فرهنگــی هنــرى امــام رضــا×.
عامــه حلــی، حســن بــن یوســف )1411(، رجــال العالمة الحلــي، مصحح: بحــر العلوم، 

محمدصادق.
کشــی، محمــد بــن عمــر )1409(، اختیــار معرفــة الرجــال، تحقیــق: مصطفوى، حســن، 

مشــهد: دانشــگاه مشــهد مرکز تحقیقــات و مطالعات.
کلینــی، محمد بن یعقــوب بــن اســحاق )1407(، الكافي )ط –الســامیة( چــاپ چهارم، 

ــامیة. تهران: دار الکتب الس
نجاشــی، احمــد بــن علــی )1365(، رجــال النجاشــي، تحقیــق: شــبیرى 

زنجانــی، موســی، قــم: مؤسســة النشــر الســامي.
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)2 (  ر حتضــا ا ب ا د آ

فقه سالمت

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

دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم
a.mashkoori@gmail.com

ــر  ــض ب ــا حائ ــب ی ــرد جن ــور ف حض
باعــث دور شــدن  بالیــن محتضــر، 
فرشــتگان رحمــت از محتضــر و آزار او 

می شــود.

ــرایط  ــر در ش ــه محتض ــد ک ــه ش ــین گفت ــماره پیش در ش
ــدا  ــال ج ــه در ح ــرد؛ چراک ــر می ب ــه س ــختی ب ــیار س بس
شــدن از دنیــا، دوســتان و دارایی هــاى خــود اســت و 
ــوى  ــده و به س ــه ش ــل از او گرفت ــکان عم ــه ام ــد ک می دان
حسابرســی و دیــدن نتیجــه اعمــال خــود در حــال حرکــت 
اســت. همچنیــن گفتــه شــد کــه شایســته اســت کارکنــان 
درمانــی، کامــًا بــا محتضــر مهربــان باشــند و بــا او مــدارا 
ــه اینکــه  ــد و برخــی مســائل را رعایــت کننــد؛ ازجمل کنن
ــت  ــن حال ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــه بخوابانن ــر را روبه قبل محتض
موجــب روى آوردن فرشــتگان رحمــت بــه محتضــر و 

ــود. ــایش او می ش ــش و آس ــه آرام ــک ب کم

ولــی از مــوارد مهمــی کــه شــاید کمتــر بــدان توجــه 
می شــود، لــزوم دور بــودن فــرد جنــب یــا حائــض از 
فــرد محتضــر اســت؛ بدیــن شــرح کــه کارکنــان درمانــی 
ــا حیــض  ــت ی ــد دیگــر انســان ها دچــار حالــت جناب مانن
می شــوند، ولــی بــا توجــه بــه تقســیم وظایــف و شــیفت ها 
ــا بخشــها  و ... هــر فــردى مســئول بخشــی از بیمــاران ی
ــد. در  ــه امــور آن قســمت رســیدگی کن ــد ب ــه بای اســت ک
ایــن میــان اگــر بیمــارى در حالــت احتضــار قــرار گرفــت، 
به طــور طبیعــی کارکنــان همــان بخــش بــر بالیــن او 
حضــور می یابنــد و بــه احیــاى او می پردازنــد؛ ولــی نکتــه 
ایــن اســت کــه حضــور فــرد جنــب یــا حائــض بــر بالیــن 
محتضــر، باعــث دور شــدن فرشــتگان رحمــت از محتضــر 
ابی الحســن×  امــام  حضــرت  از  می شــود.  او  آزار  و 
نقــل شــده اســت کــه در پاســخ پرســش از جــواز حضــور 

ــد:  ــه مــرگ فرمود ن زن حائــض در بســتر بیمــار مشــرف ب
اشــکالی نــدارد کــه از او پرســتارى کنــد، امــا اگــر مــرِگ 
بیمــار نزدیــک شــد بایــد از بیمــار فاصلــه بگیــرد و نزدیــک 
ــوند.  ــتگان از آن آزرده می ش ــه فرش ــد؛ چراک ــار نباش بیم
ــرد  ــز از ف ــدس نی ــرع مق ــکام ش ــل در اح ــن دلی ــه همی ب
ــا حائــض خواســته شــده اســت از فــرد محتضــر  جنــب ی
نکتــه  ایــن  بــه  توجــه  )نجفــی، 1983(.  باشــند  دور 
ــت  ــی اهمی ــز درمان ــاغل در مراک ــوان ش ــراى بان ــژه ب به وی
یــرا بــه دلیــل فیزیولــوژى خــاص خــود،  بیشــترى دارد؛ ز
ماهانــه چنــد روز متوالــی در حالــت حیــض هســتند ولــی 
ــد و  ــتغال دارن ــود اش ــی خ ــف درمان ــه وظای ــان ب همچن
امــکان حضــور آنــان بــر بالیــن فــرد محتضــر بســیار بیشــتر 

اســت.

ــروز چنیــن  شایســته اســت پرســنل درمانــی در صــورت ب
ــر  ــن محتض ــر بالی ــور ب ــکان از حض ــوردى، حتی االم م
خــوددارى نماینــد و از دیگــر همــکاران خــود بخواهنــد در 
ــد.  ــه نماین ــان انجام وظیف ــاى آن ــاص به ج ــورد خ ــن م ای
ــت  ــا در حال ــم، تنه ــن حک ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
احتضــار، یعنــی زمــان احیــاء قلبــی ریــوى جــارى اســت 
و پــس از فــوت محتضــر ایــن حکــم رفــع می شــود و 
پرســنل محتــرم می تواننــد طبــق روال معمــول بــه وظایــف 

ــان(. ــد )هم ــود بپردازن خ

منبع:

الحر العاملی الشیخ ابوجعفر )بی تا(، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت÷ 
لحیاء التراث، جلد 2، ص 467.

النجفي، محمدحسن )1983 م(، جواهرالكالم، بیروت: دار احیاء التراث العربي، 
جلد 4، ص 28-29.
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! ن پیمــا  بــه  ی یبنــد پا

اخالق سالمت

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

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

 َماَناِتِهْم َو َعْهِدِهْم َراُعوَن
َ
ذیَن ُهْم ِل  َو الَّ

»کســانی کــه بــه عهدشــان پایبندنــد و در امانــت خیانــت 
نمی کننــد« 

)قرآن کریم، مؤمنون، 8؛ قرآن کریم، معارج، 32(

ــت؛  ــه اس ــبیه جمجم ــه، ش ــن آی ــم در ای ــرآن کری ــان ق بی
ــور  ــب و منظ ــات، مطل ــتر اوق ــه در بیش ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــه  ــراى نمون ــت؛ ب ــوده اس ــان نم ــار بی ــش را به اختص خوی
ــه  ــش از هم ــی، بی ــران گرام ــان پیامب ــه در می باوجوداینک
ــت،  ــده اس ــم آم ــرآن کری ــی در ق ــرت موس ــام حض ن
ــوت  ــا ف ــرى ی ــان پیامب ــان در زم ــن ایش ــاره س ــی درب ول
ــود  ــم وج ــرآن کری ــی در ق ــان مطلب ــات ایش ــکان وف ــا م ی
ــه  ــز وجــود دارد ک ــدارد. نمونه هــاى بیشــمار دیگــرى نی ن
قــرآن کریــم بســیار کوتــاه دربــاره آن هــا ســخن گفتــه و یــا 
ــان  ــم بی ــرآن کری ــه ق ــت. آنچ ــرده اس ــان نک ــی را بی مطلب
ــت؛  ــوده اس ــی ب ــردى و اصل ــم و کارب ــکات مه ــوده، ن نم
)بــه تعبیــر ایــن حقیــر، قــرآن کریــم در ایــن وجــه، شــبیه 
جمجمــه اســت کــه در آن از حداکثــر فضــاى ممکــن براى 
جــادادن مغــز مــورد نیــاز، اســتفاده شــده اســت(. بنابرایــن 
ــد،  ــده باش ــرار ش ــی تک ــا آیات ــه ی ــم آی ــرآن کری ــر در ق اگ

ــت. ــت آن دانس ــر اهمی ــل ب ــرار را دلی ــن تک ــوان ای می  ت

ــتار،  ــن نوش ــداى ای ــده در ابت ــۀ مطرح ش ــه، آی ــراى نمون ب

ــه  ــدون هیچ گون ــم ب ــرآن کری ــر ق ــاى دیگ ــًا در دو ج عین
تغییــرى تکــرار شــده اســت. همانــا جالــب اســت بدانیــم 
ایــن آیــه و ســه آیــه پیــش از آن )مجموعــه ایــن چهــار آیــه 
کریمــه(، در هــر دو ســوره عینــًا بــا همــان الفــاظ و بــدون 

کم وکاســت تکــرار شــده اند:

ْزَواِجِهــْم 
َ
ِذیــَن ُهــْم ِلُفُروِجِهــْم َحاِفُظــوَن * ِإالَّ َعلــی  أ َو الَّ

ُهــْم َغْیــُر َمُلوِمیــَن * َفَمــِن اْبَتَغــی   ْیَماُنُهــْم َفِإنَّ
َ
ْو َمــا َمَلَکــْت أ

َ
أ

َماَناِتِهــْم 
َ
ِذیــَن ُهــْم ِل وَلِئــَك ُهــُم الَعــاُدوَن * َو الَّ

ُ
َوَراَء َذِلــَك َفأ

َو َعْهِدِهــْم َراُعــوَن  )قــرآن کریــم، مؤمنــون، 8-5؛ قــرآن 
کریــم، معــارج، 29-32(

بــه  پایبنــدى  و  امانــت دارى  اســامی،  آموزه  هــاى  در 
ــی  ــیار باالی ــت بس ــردن، اهمی ــد نک ــض عه ــد و نق تعّه
دارد. امانــت  دار بــودن و خیانــت نکــردن در امانــت، 
ــام،  ــتثناء آن در اس ــه اس ــت ک ــدى اس ــته قواع از آن دس
بســیار کــم و جزئــی اســت تــا جایــی کــه شــاید بــه چشــم 
نیایــد. ایــن بحــث کــه امانــت  دارى تقریبــا مطلــق اســت، 
ــماره  هاى  ــی از ش ــاء، در یک ــوره نس ــه 54 س ــل آی در ذی
ــت!«  ــت، آه امان ــوان »امان ــا عن ــریه ب ــن نش ــین همی پیش
ــه پیمــان و نقــض عهــد  ــدى ب ــده اســت. پایبن ــان گردی بی
ننمــودن و پیمان شــکن نبــودن نیــز همین گونــه اســت؛ 
بســیار  به طــور  اســام  آموزه  هــاى  در  به عبارت دیگــر 
جــدى و محکــم، بــر پایبنــدى بــه پیمــان  تأکیــد می شــود.

ــد:  ــه می فرمای ــوره  توب ــم س ــه دوازده ــه در آی ــراى نمون ب
ْیمــاَن َلُهــم ؛ »بــا ســران 

َ
ُهــْم ال أ ــَة اْلُکْفــِر ِإنَّ ِئمَّ

َ
َفقاِتُلــوا أ

کفــر بجنگیــد کــه آن هــا پایبنــد بــه تعّهــد خــود نیســتند«. 
آیــه نفرمــوده »ال إیمــان لهــم«، بلکــه فرمــوده اســت: ال 
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ْیمــاَن َلُهــم؛ َاْیمــان یعنــی اینکــه پایبنــد بــه تعّهــد خــود 
َ
أ

نیســتند. ایــن آیــه کریمــه در روزگار کنونــی مــا به روشــنی 
ــال  ــا در خ ــا و باره ــا باره ــه م ــت. هم ــده اس ــیر ش تفس
ــه  ــم ب ــم کــه مســتکبران عاَل ــر، دیده  ای ــن ســال هاى اخی ای

ــد. ــر دیگــر کشــورها عمــل نمی کنن تعّهدشــان در براب

ــزد  ــه ن ــا بیمــار ب ــم ی ــن بیمــار می    روی ــر بالی ــه ب هنگامی ک
مــا می  آیــد، رابطــه  اى میــان مــا و او ایجــاد می  شــود 
profes- حرفه  مند-بیمــار  »ارتبــاط  بــه  آن  از  )کــه 
برده  انــد.  نــام   »)sional-patient relationship
ــامت،  ــد س ــه حرفه  من ــت ک ــن اس ــاط ای ــرض ارتب پیش  ف
ــت  ــده خدم ــع گیرن ــح و مناف ــی مصال ــوان در پ ــام ت ــا تم ب
ســامت اســت. ایــن یــک تعّهــد نانوشــته حرفــه  اى اســت 
ــرد.  ــده می  گی ــامت از ارائه کنن ــت س ــده خدم ــه گیرن ک
ــه اى باشــد کــه  ــد به گون رفتــار مــا در گســتره ســامت بای

ــم. ی ــاس بدار ــته را پ ــا نانوش ــته ی ــد نوش تعّه

گفتــه  ســتون  همیــن  در  پیش ازایــن،  کــه  همان گونــه 
ــت  ــات زیس ــی اخاقی ــاب »مبان ــتم کت ــل هش ــد، فص ش
 »)principles of biomedical ethics( پزشــکی 
profes- ــار  ــد و بیم ــات حرفه  من ــوع »ارتباط ــه موض )ب
ــت.  ــه اس sional- patient relationships(« پرداخت
ــرى  ــک نتیجه  گی ــی و ی ــوان فرع ــش عن ــل، ش ــن فص ای
حقیقت  گویــی  یــا  صداقــت  از:  عبارت انــد  کــه  دارد 
)Privacy(،رازدارى  خصوصــی  حریــم   ،)Veracity(
)Confidentiality(، وفــادارى )Fidelity(، اخــاق 
 Clinical Ethics and Research( بالینــی و پژوهشــی
 The( نقش  هــاى دوگانــه بالینگــر و محقــق ،)Ethics
در   .)Dual Roles of Clinician an Investigator
ــار  ــد و بیم ــاط حرفه  من ــی ارتب ــن فرع ــاب، عناوی ــن کت ای
 Beauchamp & Childress,( می  دهــد  شــکل  را 

.)2013

رویکــرد حرفه  منــدى )professionalism(، رویکــردى 
دیگــرى در ادبیــات اخــاق ســامت اســت. در ایــن 
تعهــدات  بــه  متعّهــد  ســامت  حرفه  منــد  رویکــرد، 
حرفــه  اى خواهــد بــود. بیشــتر منابــع، شــش تعّهــد بــراى 

Altru- ــتی  ــمرده  اند: نوع دوس ــامت برش ــد س )حرفه  من
 Duty &( مســئولیت پذیرى  و  وظیفه شناســی   ،)ism
 Honor( درســتکارى  و  شــرافت   ،)Responsibility
 Respect for( ــران ــه دیگ ــرام ب and Integrity(، احت
Excel-( و تعالــی شــغلی )Justice( عدالــت ،)others
lence( کــه حرفه  منــد ســامت، متعّهــد بــه رعایــت ایــن 
شــش تعّهــد حرفــه  اى در برابــر گیرنــده خدمــات ســامت 
ــم ده  ــع ه ــی مناب ــه برخ ــی 1392(. البت ــت )الریجان اس

.)ABIM foundation( تعّهــد را بیــان نموده  انــد

اینکــه میــان گیرنــده  در هــر دو رویکــرد، به محــض 
ــرار  ــاط برق ــن ارتب ــده آن، ای ــامت و ارائه کنن ــت س خدم
شــد، حرفه  منــد ســامت بایــد ایــن دســته تعهــدات را بــر 
ــد  ــود پایبن ــدات خ ــه تعّه ــد ب ــد و بکوش ــود ببین ــده خ عه

ــد. ــض نکن ــا را نق ــد و آن ه باش

کســانی کــه بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان و بــاور دارنــد، 
ــم  ــر ه ــد. اگ ــل نکنن ــه عم ــه کریم ــن آی ــه ای ــد ب نمی  توانن
ــطرها،  ــن س ــنده ای ــون نویس ــرده، همچ ــی خداى ناک کس
بــه ایــن انــدازه از بلــوغ عقلــی نرســیده باشــد کــه خداونــد 
متعــال و روز بازپســین را از عمــق جــان بــاور نمــوده 
ــد.  ــود، آزاده« باش ــاى خ ــت  کم در دنی ــد »دس ــد، بای باش
ــد و  ــد باش ــود پایبن ــه  اى خ ــد حرف ــن تعّه ــه ای ــت  کم ب دس
همــه تــوان و تــاش خــود را بــراى تأمیــن ســامت گیرنــده 

ــه کار بنــدد. خدمــت، ب
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معرفی مورد
ــتان  ــه بیمارس ــی ب ــردرد و دوبین ــا س ــاله ب ــار دوازده س بیم
و  دوبینــی  به جــز  و  اســت  نمــوده  مراجعــه  کــودکان 

ســردرد، شــکایت دیگــرى نــدارد.
در معاینــه، دوبینــی و ادم پاپــی دارد و دیگــر معاینــات 

ــت. ــالم اس ــه  اى س ــاب جمجم ــی و اعص عصب
ــون در  ــد تاکن ــته و از تول ــی نداش ــارى خاص ــابقه بیم س

ــت. ــده اس ــترى نش ــتان بس بیمارس
پیــش از بســترى کنونــی و در مراجعــات ســرپایی بــه 
 CT پــس ازآن  و   MRV ســپس  و   MRI پزشــکان، 
ــه غیرطبیعــی، تنگــی  ــا یافت ــز شــده اســت. تنه scan مغ
ــان  ــدگاه متخصص ــۀ دی ــه دارد. بــر پای ــدى یک طرف وری
 )normal variation( پرتوشناســی، ایــن تفــاوت عــادى

ــت. ــی نیس ــداد عروق ــه و انس ــی از لخت ــت و ناش اس
ــه  ــارى، توصی ــت بیم ــق عل ــخیص دقی ــن تش ــراى تعیی ب
 cerebrospinal fluid( شــد کــه مایــع مغــزى نخاعــی
 lumbar( وى از طریــق تخلیــه از راه کمــر )or CSF

puncture or LP(، اســتخراج و آزمــوده شــود.
ــد.  ــت نمی  دهن ــام آن رضای ــه انج ــودک ب ــادر ک ــدر و م پ
ــه  ــت؛ چراک ــق نیس ــن کار مواف ــا ای ــم ب ــودک ه ــود ک خ
ــادا  ــه مب ــتند ک ــران هس ــد و نگ ــراس دارن ــن کار ه از ای

ــه پیــش  ــج شــود. در مراجع ــدام، کــودک فل ــن اق پس ازای
از بســترى بــه مطــب، آن پزشــک بــدون هرگونــه توضیحــی 
از بیمــار خواســته کــه پشــت بــه او بنشــیند و بــدون هیــچ 
ــت  ــا ممانع ــه ب ــرد ک ــار را بگی ــر« بیم ــی »آب کم توضیح

ــت. ــده اس ــرو ش ــواده  اش روب ــدى او و خان ج

تحلیل  مورد
پرسش ها و چالش  ها:

• چه باید کرد؟
ــه LP وجــود  ــان خانواده  هــا، یــک نگــرش منفــی ب در می
دارد. افــرادى هســتند کــه می ترســند مبــادا ایــن کار 
ــودک،  ــی ک ــت، عقب  افتادگ ــدن، معلولی ــج ش ــب فل موج
Al-Hajjiah, Al-(ــود ــار ش ــنوایی بیم ــی و ناش نابینای
ــد  ــر می  رس ــه نظ Shamsi, and Al-Shami 2018(. ب
 ،LP علــت ایــن نگــرش، مــواردى بــوده کــه پــس از
ــی و ســیر عــادى  ــا هم زمان بیمــار فلــج شــده اســت. گوی
بیمــارى ایجادکننــده ایــن عــوارض، موجــب شــده اســت 
کــه ایــن عــوارض بــه ایــن اقــدام )LP( نســبت داده شــود. 
برخــی بررســی  هاى انجام شــده، نشــان می  دهــد کــه 
 .Duits et al(ایــن اقــدام، عــوارض اندکــی داشــته اســت

.)2016
به هرحــال در مراکــز درمانــی تــا هنگامی کــه مجبــور 
نشــده  ایم، نبایــد اقدامــی انجــام دهیــم؛ هماننــد هــر 
اقــدام دیگــر و منطبــق بــا دو اصــل »ســود رســانی 
non-( نرســانی  »ضــرر  و   »)beneficence(
اقــدام  بایــد میــان ســود و ضــرر   ،»)maleficence
تشــخیصی-درمانی تعادلــی برقــرار شــود؛ بــه ایــن صورت 
کــه به طــور آشــکار، منفعــت آن اقــدام از ضــررش بیشــتر 
باشــد. در هــر حــال در مراکــز درمانــی، تــا وقتــی انجــام 
هــر اقــدام تشــخیصی یــا درمانــی، الزم و ضــرورى نشــده 
اســت، انجــام آن، بــه معنــی رعایــت نکــردن ایــن اصــول 
ــد.  ــح نمی  باش ــی صحی ــر اخاق ــدام، از نظ ــت و آن اق اس
ــل و  ــان کام ــم درم ــدام، می  توانی ــام آن اق ــدون انج ــر ب اگ
ــرر آن  ــش از ض ــت آن بی ــه منفع ــم ک ــام دهی ــب انج مناس

ــود. ــام ش ــدام انج ــد آن اق ــت، نبای اس
ــه تشــخیص قطعــی، انجــام آن  ــراى رســیدن ب ــا اگــر ب ام
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ــخیص  ــه تش ــیدن ب ــدون رس ــت و ب ــرورى اس ــدام ض اق
نمی  شــود  انجــام  مناســب  و  کامــل  درمــان  قطعــی، 
ــش  ــه )empiric( بی ــر تجرب ــی ب ــان مبتن ــرر درم ــا ض ی
ــا در  ــون و ب ــت، اکن ــام LP اس ــی از انج ــیب ناش از آس
ــرر  ــانی« و »ض ــل )»سودرس ــن دو اص ــن همی ــر گرفت نظ
 LP ــن نقطــه می    رســیم کــه الزم اســت ــه ای نرســانی«(، ب

ــود. ــام ش انج

 informed( گاهانــه • از چــه کســی بایــد رضایــت آ
بگیریــم؟  )consent

در ایــن مــورد اگــر کــودک اهلّیــت قانونــی )هم زمــان ســه 
شــرط بالــغ )جســمی یــا ســّنی(، عاقــل و رشــید بــودن( 
ــی خــودش  ــد درمان ــاره رون داشــته باشــد، حــق دارد درب
تصمیــم بگیــرد. در غیــر ایــن صــورت تصمیم گیرنــدۀ 
ــّد  ــدر و ج ــورد پ ــن م ــه در ای ــرى ک ــّی قه ــن )ول جایگزی

ــرد. ــم بگی ــاى او تصمی ــد به ج ــتند( بای ــدرى هس پ

• خــود وى در ایــن رضایــت، چــه انــدازه نقــش و جایــگاه 
دارد؟

ــن  ــخ ای ــه پاس ــد ک ــت ده ــد رضای ــود او می  توان ــر خ اگ
ــه  ــن س ــی از ای ــر یک ــا اگ ــت؛ ام ــخص اس ــش، مش پرس
ــّی او خواهــد داد،  ــی را ول ــدارد، رضایــت قانون شــرط را ن
ــن  ــق موازی ــر طب ــد؛ ب ــان نمی  رس ــه پای ــز ب ــی همه چی ول

ــن  ــده جایگزی ــم گیرن ــه از تصمی ــواردى ک ــی در م اخاق
ــّد  ــت در ح ــادر اس ــار ق ــود بیم ــم و خ ــت می  گیری رضای
ــر  ــد و نظ ــت کن ــرى دخال ــودش در تصمیم    گی ــدازه خ و ان
ــد  ــی، بای ــده از ول ــت گرفته ش ــر رضای ــاوه ب ــد؛ ع بده
ــی  ــود؛ یعن ــم ش ــود او ه ــکارى )assent( خ ــب هم جل
ــد  ــود، بای ــه می  ش ــّی گرفت ــت ول ــه رضای ــر اینک ــزون ب اف
کــودک هــم بــا آن اقــدام موافــق باشــد. مخالفــت کــودک 
ــا هــر بخــش از برنامــه درمانــی، اگــر جایگزینــی دیگــر  ب

ــود. ــات ش ــرد و مراع ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م دارد، بای

منابع:
Al-Hajjiah, N. N., M. M. Al-Shamsi, and M. M. Al-Shami. 
2018. "The rate of parental refusal lumbar puncture in the 
maternity and children teaching hospital in Diwaniyah, Iraq". 
Journal of Pharmaceutical Sciences and Research no. 10 
)10(:2680-2681.
Duits, F. H., P. et. al. 2016. “Performance and complications of 
lumbar puncture in memory clinics: Results of the multicenter 
lumbar puncture feasibility study". Alzheimer's and Dementia 
no. 12 )2(:154-163. doi: 10.1016/j.jalz.2015.08.003.
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در شــماره  پیشــین، به طــور کوتــاه بــه بحــث رئالیســم انتقــادى 
ــی  ــه بررس ــر، ب ــور مختص ــماره به ط ــن ش ــد. در ای ــاره ش اش

ــود. ــه می ش ــی پرداخت ــم علم رئالیس

رئالیســم علمــی، موضعــی اســت کــه بــر پایــٔه آن، علــم تصویــر 
ــد.  ــه می ده ــا ارائ ــه م ــتقل ب ــود مس ــت موج ــی از واقعی واقع
به عبارت دیگــر، رئالیســم علمــی دیدگاهــی اســت کــه بــر 
پایــۀ آن، بایــد بــه وجــود اشــیاء مشــاهده ناپذیــرى کــه بهتریــن 
بــاور  مفــروض می پندارنــد،  را  آن هــا  نظریه هــاى علمــی 
ــون  ــی همچ ــدگاه، هویت های ــن دی ــۀ ای ــر پای ــیم. ب ــته باش داش
اتــم، مولکــول، مــوج، الکتــرون و... ازلحــاظ هستی شــناختی 
ــیر  ــا از مس ــناخت آن ه ــتند و ش ــتقل هس ــودى مس داراى وج
ــان در نیمــه  ــن جری ــر اســت. ای دیدگاه هــاى علمــی امکان پذی
گاهــی و نــگاه بــه پیشــرفت هاى  دوم قــرن بیســتم میــادى بــا آ
علمــی و نیــز گســترش مباحــث فلســفه علــم، به عنــوان 
ــه  ــن نکت ــا ای ــت. همان ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــت م ــک رهیاف ی
ــن موضــوع  ــه ای ــه معنــاى توجــه نداشــتن فاســفه پیشــین ب ب
ــی در  ــم علم ــش رئالیس ــق بیش ازپی ــت رون ــه عل ــت؛ بلک نیس
ــاور کــه  ــن ب ــۀ ای ــر پای ــود. ب ــن دوره، امــور مشــاهده ناپذیر ب ای
ــتگی  ــی بس ــه تئورى های ــم ب ــزارى عل ــا اب ــاورى ی ــت فن موفقی
بــه ماهیــت واقعــی جهــان مربــوط  دارد کــه کم وبیــش 
می شــود، چهــار ویژگــی اصلــی بــراى رئالیســم علمــی مطــرح 

شــده اســت:

ــاهده  ــل مش ــر قاب ــا غی ــرى ی ــات نظ ــم: اصطاح ــی یک  ویژگ
یــک نظریــه علمــی نمایانگــر موجــودات واقعــی اســت؛ 

به صــورت  بایــد  اصطاحــات  ایــن  به عبارت دیگــر 
شــوند؛ تفســیر  واقع گرایانــه 

ویژگــی دوم: تئورى هــاى علمــی بــا روش هــاى تجربــی و 
ــه  ــوند؛ اگرچ ــد ش ــد، تأیی ــاهده می توانن ــاى مش ــر ابزاره دیگ
ــا محتمــل اســت؛ ــی ی ــی تقریب ــق نیســت، ول ــد مطل ــن تأیی ای

ویژگــی ســوم: تئورى هــا بــر پایــۀ پژوهش هــاى علمــی، 
قدم به قــدم بــه ســمت آشکارســازِى واقعیــت )نزدیــک و 
ــر  ــت(، ب ــع اس ــان واق ــه جه ــی ک ــه روش ــدن ب ــر ش نزدیک ت
ــخ  ــه از تاری ــور ک ــن رو همان ط ــوند؛ ازای ــا می ش ــر بن یکدیگ
ــدون  ــت ب ــن اس ــغ ممک ــم بال ــرفت عل ــد، پیش ــم برمی آی عل

ــد؛ ــانه باش نش

ــف  ــی توصی ــاى علم ــه تئورى ه ــی ک ــارم: واقعیت ــی چه ویژگ
می کننــد تــا حــد زیــادى مســتقل از افــکار یــا تعهــدات 

ــت. ــرى ماس نظ

ــم  ــث رئالیس ــی مبح ــماره آت ــاه، در ش ــتار کوت ــن نوش ــا ای  ب
می شــود. پی گیــرى  علمــی 

منبع:

Marcum, J. A. )2008(. Humanizing modern medicine: an in-
 troductory philosophy of medicine )Vol. 99(. Netherlands:
.Springer
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وجــود اشــیا مشــاهده ناپذیــرى کــه بهتریــن نظریه هــاى 

ــیم. ــته باش ــاور داش ــد، ب ــروض می پندارن ــا را مف ــی آن ه علم
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مهــدى  دکتــر  توســط  دندان پزشــکی،  در  اخــاق  کتــاب 
دندان پزشــکی  دانشــکده  هیئت علمــی  عضــو  تبریــزى زاده 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد گــردآورى شــده 
اســت. ایــن کتــاب در ســال 1388 در 222 برگــه، توســط 

ــت.  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــزد ب ــتر ی ــارات طب گس انتش

توجــه  برانگیختــن  و  گاهــی  آ هــدف  بــا  موجــود  کتــاب 
ــده  ــی دربرگیرن ــکان گرام ــکان و دندان پزش ــجویان، پزش دانش
ســه بخــش:  »آشــنایی بــا علــم اخــاق«، »اخــاق و قانــون« 
و »اخــاق در دندان پزشــکی« اســت. مقصــود اصلــی از 
آمــوزش اخــاق، پیوســتگی دوبــاره دانشــجویان و یــاران حرفه 
پزشــکی بــا دنیــاى غیــر پزشــکی و افزایــش انگیــزش آن هــا بــه 
ُپرســمان هاى اخاقــی به عنــوان نخســتین و مهم تریــن گام 
در رویارویــی بــا چالش هــاى اخاقــی اســت و گزینــه نهایــی 
در برخــورد بــا بیمــاران، برآینــد تاقــی علــم و اخــاق در پهنــه 
ــنایی  ــراى آش ــن، ب ــش آغازی ــود. در بخ ــد ب ــر خواه درمان گ
ــفه و  ــا فلس ــاط ب ــی در ارتب ــاق، مطالب ــم اخ ــا عل ــر ب ژرف ت
ــاق در  ــل اخ ــیوه تکام ــن ش ــی و همچنی ــاى اخاق تئورى ه

ــت.  ــده اس ــرح ش ــوزش آن مط ــاى آم ــان و روش ه انس

بخــش دوم کتــاب بیشــتر بــه مســائل قانونــی اختصــاص داده 
شــده اســت. باوجوداینکــه اخــاق و قانــون ارتبــاط نزدیکــی 
ــروز  ــرى از ب ــور جلوگی ــن به منظ ــی از قوانی گاه ــد آ ــم دارن باه
مشــکات قانونــی بــراى فــردى کــه می خواهــد اخاقــی 
باشــد، بایســته اســت. به ویــژه کــه امــروزه تغییــر در توقعــات 
و خواســته هاى بیمــاران از یــاران حرفــۀ پزشــکی، آن هــا را وادار 

می نمایــد تــا مراقبــت بیشــترى در ایــن زمینــه بــه عمــل آورنــد. 
ــر و  ــت خط ــاره مدیری ــده درب ــاد ش ــب ی ــاط، مطال دراین ارتب
چگونگــی برقــرارى ارتبــاط بــا بیمــاران می توانــد جالــب 

توجــه باشــد.

 در فصــل ســوم کتــاب مطالــب اختصاصی تــرى درزمینــٔه 
ــی  ــز اصل ــت. تمرک ــده اس ــان ش ــکی بی ــاق در دندان پزش اخ
ــوار،  ــی دش ــه اى- اخاق ــاى حرف ــر قضاوت ه ــش ب ــن بخ ای
ــی از  ــرى، برخ ــگام تصمیم گی ــه هن ــت ک ــواردى اس ــی م یعن
ــرار  ــر ق ــا یکدیگ ــاد ب ــی در تض ــاى اخاق ــول و ارزش ه اص
می گیرنــد. در ایــن بخــش، یــک الگــوى عملــی بــراى کمــک 
ــرى  ــر تصمیم گی ــل مشــکل و آســان کــردن ام ــه تجزیه وتحلی ب
از  واقعــی  نمونــه  چنــد  ادامــه،  در  و  اســت  شــده  ارائــه 
ــث و  ــا بح ــراه ب ــکی هم ــی در دندان پزش ــاى اخاق چالش ه
ارائــه راه حــل آمــده اســت کــه می توانــد بســیار آموزنــده باشــد. 
معظمه گروهی چمن
دانشکده سامت و دین

شــکی پز ن ا ند د  ر د  ق خــا ا  ب کتــا

معزفی کتاب
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زالل سالمت

مــا و قــرآن و تــو خــود هــر دفتــرى خواهــی گزیــن

کســی از  نشــانی  بــی  بــردم  یــار  کــوى  بــه  ره 

فــراق چــون  دردى  هیــچ  ندیــدم  دیــدم  دردهــا 

می یابــدش   را  آنچــه  دانــد  چــه  ظاهربیــن  وهــم 

ــن   ــم عی ــی عل ــدت ب ــودى بخش ــه س ــی چ ــث مفهوم بح

افــول از  و  بــزوغ  از  امــا  پیمــود  ره  عقــل 

مســتقیم  صــراط  در  دارى  دلــدار  و  یکــدل 

مهیــن مــاء  صنعــت  در  نگــر  را  صــورت  حســن 

جهــان   ایــن  در  آمــدى  و  جنیــن  بــودى  رحــم  در 

انفســی  نــدارى  ار  باشــد  چــه  آفاقــی  ســیر 

الحلــق  ذات  و  لبنــه  و  ربــع  و  اســطرالب  و  زیــج 

پــرى  رشــگ  آن  دامــان  و  مــن  دســت  بعدازایــن 

میگــو ســخن  عاشــقی  و  از درس عشــق  بــا حســن 

ــن   ــل و دی ــم عق ــت حک ــن اس ــی الدی ــراه ف ــه ال اک زان ک

ســر بــه دســت دوســت دادم در جهانــی پیــش ازیــن 

آتشــین  آه  و  اشــك  باشــد  درد  زیــن  مــرا  مــر 

رب العالمیــن  قــرب  مقــام  در  قدســی  روح 

حق الیقیــن  رتبــت  ندانــی  و  بینــی  ســایه 

االفلیــن  احــب  ال  برآمــد  فریــادش  عشــق 

کمیــن  انــدر  دیوهــا  و  اســت  دیگــر  راه هــاى 

آفریــن  به صــورت  هــم  و  آفریــن  صــورت  بــه  هــم 

ایــن جهــان بــا آن جهــان هــم در مثــل باشــد جنیــن 

جبیــن  تعفیــر  ز  می خواهــی  چــه  دل  بی حضــور 

بیــن  ذره  الکیانــی  ســمع  عرصــه  انــدر  یعنــی 

آن حســن آفرین  احســان  و  مــن  زیــن ســپس چشــم 

انگبیــن بجــاى  حنظــل  خــوردن  باشــد  حیــف 

عامه حسن زاده آملی

ن آ قـر  و  ــا مـ
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