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انتشار چهارمین شماره »عقیق« درواقع بازتاب فعالیتهاي علمي- پژوهشي 
کانونهاي تخصصي در پنج حوزه علوم انساني، علوم پایه،فني ومهندسي، 
علوم پزشکي و هنر بود، تابستري مناسب جهت حضور هرچه بیشتر 
دانشجویان و محققان عرصه هاي میان رشته اي  و  قرآن کریم را  فراهم آورد.

ایجاد بینش تخصصي نسبت به مفاهیم واالي قرآن کریم، پرورش توان 
علمي وگسترش پژوهشهاي میان رشته اي قرآني در دانشگاهها و بازتاب 
نتایج و اطالع رساني درسطح کشور از جمله اهداف کانونهاي تخصصي 
است  که به لطف پروردگار، امروز با انعکاس محتواي تولیدي کانونها 
در پایگاه اطالع رساني qclubs.ir و همچنین درقالب انتشاردو ماهنامه 

»عقیق« به بخشي از این مهم دست یافته ایم.
بدیهي است آرا و نظرات شما بزرگواران،  ما را درتحقق کلیه اهدافمان  

یاري خواهد نمود.

سخن نخست



به گمان تولستوي)متولد 1828م(، يكي از موجبات 
پريشاني و نيستي افراد بشر، زندگی شهري و تمدن 
کنوني است، چنانكه ژان ژاك  روسو، فيلسوف مشهور 
فرانسوي معاصر وي نيز زندگي بي آاليش روستايي 
را بر زندگي تشريفاتي و پر زحمت شهري،  ترجيح 
تمام  رفع  براي  را  زمين  و  طبيعت  دامان  و  مي داد 
نيازهاي زندگی انسان و کسب خوشبختي او کافي 
مي دانست.  هرچند تولسـتوي يك راسيوناليسم

زماني  اما در  به شمار مي رود،  افراطي(  )عقل گراي 
که رمان هاي بزرگش را مي نوشت، اين راسيوناليسم 
دوران کسوف را مي گذراند. نظريات او در کليت خود 
به لحاظ تاثيري که در آن از مسيحيت گرفته چندان 
بديع نيست؛ اما روح اخالقي ،  عرفاني و معنوي حاکم 

بر آن موضوع جالب توجهي است به ويژه آنكه در 
عصر وي، گرايش به ماديت و ماترياليسم روسي پيش 
از انقالب بيش تر بوده و تعاليم و عقايد وي که بعضًا 
با ديدگاه هاي راسيوناليستي او در ديگر آثارش نيز 
مشهـود بود، گامي به پيـش و راهي براي دست يابي 
به آرامش درون به شـمار مي رفت. نقد حاضر، تنها 
از اين بُعد، يعني ديدگاه معنوي اين نويسنده بزرگ 
قابل  اما  متوسط،  آثار  از  يكي  اجمالي  بررسي  به 
توجه وي مي پردازد. مطالعه و بررسي هريك از آثار 
فراوان لئو تولستوي، نشان مي دهد که اين نويسنده 
و  بلند  افكار  از چه  نابغه،  و  بزرگ  داستان نويس  و 
تصورات عميقي برخوردار بوده و با چه ديدگاه ژرف 

و معنوي به مسائل زندگي مي انديشيده است.

بررسی دیدگاه  معنوی گرای تولستوی در  داستان » رستاخیز « و نقد آن

Literature Club
کانون ادبیات
حوزه علوم انسانی

گردآوری : رسول شهبازی، کارشناس ادبیات نمایشی
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و  فلسفي  افکار  از  وسیعي  بخش   
اجتماعي و اخالقي تولستوي در کتاب 
دو جلدي »جنگ و صلح« بیان شده و 
دیدگاه ها و افکار فلسفي و تاریخي و 
درك وي از فلسفه تاریخ در این اثر به 

خوبي مشاهده مي شود. 

 او متفكري اخالق گرا و داراي ديدگاه عرفاني، شبيه به 
آنچه در مكاتب عرفاني و صوفيانه شرقي ديده مي شود، 
بوده است؛  اما بايد دانست كه تولستوي ديدگاه ژرف 
معنوي خود را با جان و دل و تجربه شخصي دريافته و 
عوامل خوشبختي، سعادت بشريت،  تباهي و  ويراني 
او را مشاهده نموده است و تالش نموده  تا در همه آثار 
خود با نشان دادن اين تجربيات شخصي راه رستگاري و 
رسيدن به سعادت را در جوامع انساني، همچون چراغي 
پيش روی  انسان ها قرار دهد. تولستوي حكيمي بزرگ 
نامش همچون ديگر شخصيت هاي بزرگ،  بود كه 
ماندگار و چهره هاي انديشمند و متفكر جهان، هميشه 
جاويدان خواهد ماند. گرچه ممكن است در عرصه 
نوين و  افكار و ديده هاي  پيشرفت بشريت، پي آمد 
افول دوران مدرنيته و رويكرد دوران پسامدرن، افكار 
و انديشه هاي اين فيلسوف و اديب از سوي روشنفكران 
اقبالي نداشته باشد و برخي بر ايده هاي اخالقي و نظرات 
اجتماعي وي خرده گيري كنند،  اما دو نكته در برخورد 

با آرا و آثار اين نويسنده بزرگ،  حائز اهميت است:
اول:    اين كه در عصر تولستوي، تنها راه نجات جامعه 
بشري برگشت به طبيعت ساده ،  انساني ، اخالقيات 
مرسوم ديني و عرفي و پرهيز از مفاسد اجتماعي 
بود كه با نوع دوستي و نوع پرستي تولستوي همخواني 
داشت؛ زيرا اين مرد بزرگ، خدمت در نظام و منصب 
لشگري را دقيقاً به خاطر همين ايده هاي بشر دوستانه 
ترك كرد و در آغوش طبيعت با زندگي روستايي و زراعت، 
به كار نويسندگي و تفكر معنوي روي آورد، تا جايي كه با 
آفرينش آثار ارزشمند و ماندگاري چون »جنگ و صلح«   
»آناكارنينا« ، »هنرچيست«، »رستاخيز« و دهها اثر 
ديگر جامعه بشري را از افكار بزرگ و انديشه هاي ژرف و 

سترگ خود بهره مند ساخت.
دوم:    اين كه هرچند ممكن است برخي آرا و نظريات 
تولستوي در جامعه امروز، كاربرد چنداني نداشته باشد؛ 
اما سبك نويسندگي و داستان نويسي وي از ديدگاه 
جامع االطراف  و  معنوي  فراگيري  محتوا،  تاريخي، 
بودن و فرم بديع آنها، همواره براي ساير نويسندگان 
مفيد و قابل استفاده خواهد بود و از طرفي به لحاظ 
محتوايي، هنوز هم افكار بلند و ايده هاي معنوي اين 
فيلسوف اخالقي كاربرد علمي دارد. با اين همه به 

هيچ وجه نبايد لئو تولستوي را هم رديف دانشمندان 
و نويسندگاني كه تنها به شرح و بسط ايده ها و افكار 
زمان خود پرداخته و فاقد نوآوري و ابتكار و خالقيت 
آثار وي مشحون  كه سراسر  دانست؛ چرا  بوده اند، 
از زيبائي هاي كالمي،  نوآوري ها، اقتراحات ادبي و 
فلسفي است و چنين امري تنها از قريحه لطيف، 
هوش و استعداد ذاتي و ژرف اين انديشمند نشأت 
مي گـيرد. چنانكـه كتاب تحقـيقي او تحـت عنــوان 
»هنر چيست« تا بدان حد مورد توجه رومن روالن 
قرار گرفـته كه درباره آن مي گـويد: »تولستوي در 
اين كتاب همه بساط وامانده دنياي كهن را به دور 

مي ريزد«.
 استفان تسوايك معتقد است تولستوي سي سال از 
بيست تا پنجاه سالگي را فارغ و وارسته با آفرينش آثار 
خويش زندگي مي كند، سي سـال را هـم از پنجاه 
سالگي تا هنگام مرگ، جز براي آن نزيسته كه معناي 
زندگي را دريابد و بشناسد. اين واقعيات زندگي يك 
متفكر و انديشمند بزرگ است كه پيوسته از طرف 
خود، مورد انكار واقع مي شود، زيرا مردان بزرگ به 

همان ميزان متواضع و فروتن هستند.
چنانكه تولستوي همواره درباره خود مي گفت: »من 
سخن  اين  داشتم.«  را  ساده  دهقان  يك  سيماي 
انديشمندي است كه مي توانست با چشماني غير از 
چشمان ظاهر به درون افكار و انديشه هاي مردم نفوذ 
كند و با درك وسيع و گسترده آنها به نقد، تحليل، 
ارزيابي و نتيجه گيري منطقي بپردازد. اين ويژگي، 
ماكسيم  وي،  معاصر  بزرگ  نويسنده  توجه  مورد 
گوركي قرار گرفته و مي گويد: »تولستوي در چشمان 

خود داراي صد چشم بود«.
جرج برناردشاو نيز به همين ويژگي در شخصيت 
سترگ تولستوي نظر دارد كه مي گويد: »تولستوي 
مانند شخصي كه به پشت پرده زندگی اجتماعي 
در  مي بيند؛  را  جهان  باشد،  يافته  راه  سياسي  و 
حالي كه تفكر اكثريت ما دستخوش تمام تخيالت 
تماشاگري است كه در سالن تئاتر نشسته باشد. 
تمام آنچه كه او درتقبيح جامعه كنوني ما مي گويد، 

بسيار منصفانه است«.

اگر پرده به کنار رود، بر یقین من افزوده نمی شود.
                                        رشیدالدین وطواط 
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» جنگ و صلح، کاتیا، در جستجوی 
خوشبختی و رستاخیز«  از جمله 
رمان های تولستوی هستند که 
حاوی اندیشه های ژرف اخالقی و 
دیدگاه عدالتخواهانه او می باشند.

 آراء اخالقی تولستوی : 

بخش وسيعي از افكار فلسفي، اجتماعي و اخالقي 
تولستوي در كتاب دو جلدي »جنگ و صلح« بيان 
شده و ديدگاه ها، افكار فلسفي، تاريخي و درك وي 
از فلسفه تاريخ در اين اثر به خوبي مشاهده مي شود.  
گاندي رهبر هند، بارها اعتراف نموده كه فلسفه خود  
»ساتياكارا« )مبارزه منفي( را  از كتاب »جنگ و صلح« 
تولستوي، فراگرفته است. از رمان هاي ديگرتولستوی 
كه حاوي انديشه هاي ژرف اخالقي، فلسفي و ديدگاه 
عدالت خواهـانه  هسـتند،  می تـوان به »كـاتيا«  يا 
خوشبختي در خانواده، »در جستجوي خوشبختي« 
و»رستاخيز« اشاره كرد كه رمان اخير،  محمل بررسي 

اجمالي ما در اين مقاله مي باشد. 
تولستوي در اين داستـان بلند، جنـبه ديگري از 
عدالت خواهي و عدالت طلبي را غير از ديدگاه هاي 
مرسوم، متداول و سنتي مورد بحث قرار داده است، 
هرچند  اين ديدگاه در متن انجيل و كتاب مقدس نيز به 
چشم مي خورد، اما تولستوي مي گويد هنگام فراگيري 
آن از اين كه قبالً به اين نتايج مهم دست نيافته، در 
شگفتي و حيرت مي شود و از اين كه چندين قرن 
اين مطالب سودمند، دركتاب آسماني مسيحيت توجه 
كسي را جلب نكرده است، اظهار شگفتي مي نمايد. 
او روح تعاليم انجيل را در اين چند جمله كوتاه بيان 
كرده و پيام آن را بسی سنگين و مسئوليـت زا مي داند. 
هـمان مسئـوليتي كه  از نـظر تولستوي يك كشف 
حقيقي است و به آن افتخار مي كند و مي گويد: »من 
حقيقت را دريافته ام.«  اين حقيقت چيست، كه كشف 
آن تولستوي  را اينقدر متعجب و حيران مي سازد؟ 
از زبان »نخلودف« شخصيت  در داستان رستاخيز 
اصلي رمان در قالب يك پرنس و شاهزاده مي خوانيم: 
...نخلودف باز انجيل را برداشت و شروع به خواندن كرد 
و در آن افكار و مضامين عالي يافت و مشاهده كرد 
كه مطالب آن ساده، روشن و به آساني عملي است. 

دستورات و مضامين مزبور، بدين قرار بود:
خود  همنوع  و  همـسايه  نبايد  شخـص  آنكـه   -
و  نمايد  ستيز  و  جنگ  او  با  يا  برساند  قتل  به  را 
هنگامي كه غضبناك شده بايد صلح و صفا پيش 

بطلبد. پوزش  او  از  و  كند  شكر  را  خدا  و   گيرد 
-  آنكه در هر موردي، مرد را منع مي كند كه قولي 
بدهد، اگرچه با سوگند باشد. )در قرآن كريم، خداوند 
انسان را از قول دادن منع نمي كند، اما تاكيد مي نمايد 
چنانكه  نمايد،  وفا  آن  به  داد  قول  اگر  حتماً  كه 
َِّذيَن آَمُنواْ أَْوُفواْ بِالُْعُقوِد... اي اهل  َُّها ال مي فرمايد:»يَا أَي
ايمان، حتماً به عهد و پيمان خود وفا كنيد.«1 بنابراين 
ترديدي نيست كه دستور الهي اسالم  از اين لحاظ 

جامع تر و كامل تر است. (
-  هميشه نيكوكار و خداشناس باشد.

-  آنكه بشر را از منفور شمردن ديگران منع مي نمايد 
و به او دستور مي دهد از جنگ و ستيز دوري كرده 
و همنوع خود را دوست داشته باشد و به او خوبي 
و محبت نمايد. اين مضامين في نفسه چيزي جز 
تعاليم محض ديني كه مورد وفاق عموم انسان ها از 
همه اديان، مكاتب و مذاهب است، نيست؛ اما نگرش 
تولستوي به اين احكام با ديدگاهي تحولي و كشفي 
همراه است به طوري كه روحش ناگهان اوج مي گيرد 
و از زبان شخصيت داستان فرياد مي زند: »همه چيز 
بايد دگرگون شود.« قطعاً  منظور وي از دگرگوني، 
تحول و انقالب بلشويكي نيست، اين يك دگرگوني 
در راستاي برابري و عدالت است؛ تا وقتي اين فرامين 
الهي در البالي متون و كتب ديني مانده و ارزش 
نيافته، نمي تواند مفيد و  اجرايي، عيني و مصداق 
راهبر باشد و تنها هنگامي حقيقت مكشوف و آشكار 

خواهد شد كه اين دستورات جنبه عملي  يابد. 
در داستان رستاخيز نخلودف با نجات ماسلوا از بند 
و زندان، قصد دارد جامعه اسير و سردرگم خود را 
نجات بخشد و ماسلوا كه اكنون در انواع اسارت ها، 
رنج ها، زندان ها و تبعيدها به سر مي برد؛ چيزي جز 
نماد جامعه معاصر وي نيست كه از همه اعتقادات 
رهايي بخش و اخالقيات اصيل مسيحي و انسان ساز 
به دور افتاده است. چنين جامعه اي دقيقاً منعطف 
به جامعه چندگونه عصر تولستوي از لحاظ فرهنگي 
و دوران قبل از انقالب بلشويكي و عصر ديكتاتوري 
تزار مي باشد كه فرسنگ ها از سعادت وخوشبختي 
دور مانده است. تولستوي وابستگي مذهبي را در برابر 
وابستگي اجتماعي و مثبت دولت امروزي، قرار داده 

اگر پرده به کنار رود، بر یقین من افزوده نمی شود.
امام علی )ع(
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و خواستار آن است كه مذهب زندگاني را برپا سازد. 
يك زندگی انساني تر و برادرانه تر، انجيلي كه هم كهن 

باشد و هم نو، انجيلي مسيحيايي و تولستوي مدار. 
رستاخيز به ظاهر داستاني كالسيك و عاشقانه است 
كه تولستوي به خوبي از آن براي پيشبرد و بازگويي 

نظريات اخالقي، ديني و انساني خود بهره مي جويد.

خالصه داستان : 

ماسلوا دختري است روستايي، كه پدري ولگرد و 
آواره داشته، اين دختر از كودكي نزد دو خانم بيوه به 
خدمتكاري در خانه آنها گماشته مي شود و آنها به او 
لقب دختر نجات يافته مي دهند. اين دختر جوان، در 
18 سالگي در خانه آن دو بيوه ثروتمند، با پرنسي به 

نام نخلودف آشنا و توسط او فريفته مي شود.
نخلودف ديدگاه اقتصادي خاصي دارد و بيشتر مايل 
به تقسيم اراضي و مالكيت اشتراكي است و از لحاظ 
عاطفي به عدالت و برابري، اعتقاد فراواني دارد. ماسلوا 
در خانه ارباب خود گرفتار توطئه اي مرگبار مي شود و 
اربابش با دسيسه اي از سوي افراد مرتبط با آن خانه، 
به قتل مي رسد. مأموران به ماسلوا ظنين شده و او 
را دستگير مي كنند. هنگامي كه نخلودف از جريان 
آگاه مي شود و ماسلوا را بازمي شناسد، به مالقات او 
مي آيد و شرمنده و خجالت زده از رفتار سابق خود، 
تصميم مي گيرد با قبول وكالت ماسلوا و سرپرستي 
ازدواج با وي، رنج هايش را كاهش دهد  و احتماالً 
و اسباب آزادي او را فراهم كند. خط سير داستان 
از اينجا روالي ساده مي يابد و ماسلوا با تخفيف در 
مجازات از سوي دادگاه به سيبري تبعيد مي گردد. 
نخلودف نيز همراه او به سيبري مي رود و در آنجا 
فردي به نام سيمونسون با ماسلوا ازدواج مي كند، زيرا 
نخلودف به اين نتيجه رسيده كه ازدواج با او برايش 
خوشبختي به ارمغان نخواهد آورد؛ لذا دست ماسلوا را 
باز مي گذارد تا خود همسرش را انتخاب كند، سپس 
او را ترك مي كند و همزمان با اين گذشت و فداكاري 
افكار جديدي نسبت به مسيحيت، مذهب، عدالت 
و برابري در ذهنش خلق مي شود. انديشه هايي كه 
تولستوي در فصل پاياني رستاخيز به آنها مي پردازد:

»مردم كه همگي در پيشگاه خداوند گناهكار هستند، 
حق ندارند همنوعان خود را مجازات كنند و تمام 
تصورات غلط آنها راجع به عدالت جز يك فايده عملي 
ندارد؛ اين كه عدالت را در ميان دست هاي اشخاص 
محتاج و طماع گذاشته كه براي زندگي خود ديگران 
را با آن اذيت و آزار كنند و براي از ميان بردن تمام اين 
مفاسد وسيله ای الزم است. چنان كه مسيح گفته: 
بايد هميشه نظر عفو و بخشش داشت، كساني حق 
مجازات دارند كه اعمالشان هرگز مالمت پذير و قابل 
با اين  سرزنش نباشد.«2داستان رستاخيز سرانجام 
روياي نخلودف پايان مي يابد كه در آن، رستاخيز را 
به وضوح مشاهده مي كند و بي حسي و مرگ شيرين، 
اعضايش را دربرمي گيرد. به نظرش مي رسد، پس از 
آن زندگی سراسر درد و رنج، ناگهان به آسايش و 
خوشي باشكوهي كه جستجو مي كرد، رسيده است.

نقد و نظر : 

آنچه در رمان رستاخيز به عنوان يك بحث معنوي، 
اخالقي و اعتقادي ديني با آن سروكار داريم به نتايج 

و سرانجام اعمال ما برمي گردد.
در اين داستان با جهان عيني پس از مرگ مواجه 
نيستيم و تولستوي چنين جهاني را نفي نمي كند 
اما معتقد است، نتيجه اعمال زشت و ناپسند انسان 
و گناهان وي، ايجاب می كند كه چيزي به عنوان 
رستاخيز وجود داشته باشد تا در آن عدالت، دادخواهي، 
احقاق حق و حقوق و پيامد ستمگري پاسخ داده شود و 
هركس به سزاي اعمال ننگين خود برسد. رستاخيز از 
نظر تولستوي تنها نتيجه ناگزير و دنيوي همان اعمال 
ناپسندي است كه انسان ها در نهايت خواهند ديد و 
اينكه اعمال هيچ فردی در جهان بي پاسخ نخواهد ماند. 

اين پيام اصلي داستان رستاخيز است.
---------------------------------

منابع :

1- سوره مائده، آیه 1
 2- رستاخیز، لئو تولستوي، ترجمه:  غالمعلي وحید مازندراني،

 تهران، 5131، کالله خاور

مر، مرا در یقـین نیفـزایـد  پرده را گر ز پیش بردارنـد  
آنچنان دیده ام که می باید  زانـکه امـروز کـار فـردا را  

محمدبن غازی ملطیوی

در اين داستان با جهان عيني 
نيستيم  مواجه  مرگ  از  پس 
را  تولستوي چنين جهاني  و 
نفي نمي کند؛ اما معتقد است، 
نتيجه اعمال زشت و ناپسند 
ايجاب  وي،  گناهان  و  انسان 
می کند که چيزي به عنوان 

رستاخيز وجود داشته باشد.

شماره چهارم  مرداد و شهریور 88 

7



نرگس روستایی،  کارشناس روانشناسی

Psychology Club
کانون  روانشناسی
حوزه علوم انسانی

عزت نفس يك شاخص بسيار مهم در شخصيت افراد است 
که به مقدار ارزشي که فرد به خود نسبت مي  دهد و فكر 
مي  کند، ديگران براي او قائل هستند گفته مي  شود . از نظر 
لغوی،  عزت ، حالتي است که مانع مغلوب شدن انسان مي 
شود )حالت شكست ناپذيري( و در اصل از عزاز 
)بر وزن اساس( 

به معني زمين محكم و نفوذ ناپذير گرفته شده است. عزت 
يعني ارزشمندي، شرافت و توانايي؛ که سرمنشأ واقعي آن 
خداوند متعال است چنانكه مي فرمايد: »أَيَْبَتُغوَن ِعنَدُهُم 
َة ِلِهّ َجِميًعا ؛ آيا نزد کافران عزت می طلبند؟  َة َفإِنَّ الِعزَّ الِْعزَّ

عزت همه نزد خداست.« )نساء 139(
مسأله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندي از اساسي ترين 

عوامل در رشد شخصيت مطلوب است.
از  ما  رضايت  که  بس  همين  نفس  عزت  اهميت  در 
زندگي شديداً به احساسات ما در مورد ميزان ارزش 
گاه  که  طوري  به  دارد  بستگي  خويشتن 
فرد احساس می کند عزت نفسش در 
معرض خطر قرار گرفته و سعي مي  کند 
تا با استفاده از انواع رفتارها و راهبردها 
حفظ  را  خويش  ارزشمندي  احساس 
کرده و از خود دفاع کند. روانشناسی 
به  نياز  که  است  معتقد  "بكر"  نام  به 
و  است  انسان  آن  از  فقط  نفس  عزت 
آن به اين دليل است که انسان داراي 

استعداد نمادسازي و تفكر است. 
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به عقيده وي اين نياز از ابتداي طفوليت تا هنگام 
مرگ وجود دارد و عمدتاً احساس ارزشمندي كودك 
از عشق و محبتي كه والدين به او ابراز مي  دارند ناشي 
مي  شود. برآورده شدن نياز عزت نفس به شخص 
قابليت، ارزشمندي و  تا نسبت به  اجازه مي  دهد 
كارآمدي خود، احساس اطمينان كند و در نتيجه 
چنين احساس هايی ممكن است فرد در تمام جنبه هاي 

زندگي خود كارآمدتر و مولدتر شود. 
به بيان دقيق تر، عزت نفس:

1-  اعتماد به توانايي خود در انديشيدن، اعتماد به 
توانايي خود در كنار آمدن با چالش هاي اوليه زندگي 

است.
احساس  شادي،  و  موفقيت  حق  به  اعتماد   -2
ابراز نيازها و خواسته ها،  ارزشمندي، داشتن حق 
ميل رسيدن به ارزش ها و برخوردار شدن از ثمرات 

تالش هاي خويشتن است.
از عوامل دروني و  به طور كلي، عزت نفس متأثر 
بيروني است. منظور از عوامل دروني، عواملي است 
آن  را  شخص  خود  و  گرفته  نشأت  درون  از  كه 
ايجاد مي كند، مانند نقطه نظرات، باورها، اعمال و 
رفتار. عوامل بيروني همان عوامل محيطي هستند، 
پيامهايي كه انتقال كالمي و غير كالمي پيدا مي كنند 
و تجربياتي كه باعث آن ها پدر و مادر، آموزگاران و 

اشخاص مهم زندگي فرد هستند. 
كوپر اسميت چهار عامل را در تحول عزت نفس 

كودك مهم مي  داند:
 الف( ارزشي كه كودك از سوي ديگران از طريق ابراز 

مهر، محبت، تحسين و توجه دريافت مي كند. 
 ب( تجربه همراه با موفقيت كودك، مقام يا موقعيتي 

كه فرد خودش را در ارتباط با محيط مي  بيند. 
ج( تعريف شخصي كودك از موفقيت يا شكست.

د( شيوه كودك در ارتباط با پسخوراند )بازخورد( 
منفي يا انتقاد.

والدين  نقش  كه  داشت  توجه  بايد  شك  بدون 
هم چنين  است.  بارز  فوق  عوامل  از  كدام  هر  در 
ميزان عزت نفس و شايستگي خود والدين، حائز 
نظاره گر چگونگي  است. چرا كه كودكان  اهميت 
درگيري والدين با مسائل زندگي و روشهاي آنان 
در رويارويي با دشواريها و ميزان شايستگي آن ها 
هستند.  هم چنين پژوهشها نشان داده اند، افرادي 
كه عزت نفس پائينی دارند، نسبت به آنان كه خود 
پنداره مثبتي دارند بيشتر تحت تأثير ارتباطات قانع 
كننده، همرنگي و همنوايي در موقعيت اجتماعي 
قرار مي  گيرند. در آموزه هاي ديني، انسان مؤمن 

جايگاهي واال و ارزشمند دارد. 
اسـالم بر عزيز بـودن انسان تأكيد مي كند و از 

همين رو به خصلت هايی نيكو كه عامل و اساس 
عزت نفس و بقای آن هستند سفارش می كند. 
انسان با انجام كارهايي همچون حفظ زبان، قناعت، 
صبر بر مصيبت، كظم غيظ )كنترل خشم(، نيكی 
و گذشت مي تواند به عزت و كرامت نفس دست 
يابد به عنوان نمونه در روايتي آمده است كه هر 
كس خشم خود را فرو برد، خداوند عزت او را در 

دنيا و آخرت زياد مي كند. 

عوامل تحقق عزت نفس :
 

1-اطاعت خداوند
 نخستين مانع عزت نفس تمرد و طغيان در برابر 
خدا است. كسي كه خوي سركش دارد، نمي تواند 
به عزت نفس برسد؛ از آن رو كه عزت، مخصوص 
خداست، پس هر كس خواهان عزت حقيقي است، 
بايد از راه اطاعت و بندگي خدا به آن برسد. اطاعت 
و بندگي، راهي است براي ارتباط با عزيز بي همتا، 
امام علي)ع( در اين باره فرموده اند: »هر كه اطاعت خدا 

كند، عزت يابد و قوي شود«. 
در  انسان  ذلت  موجب  خداوند،  نافرماني  دمقابل، 
دنيا و آخرت مي شود. قوم بني اسرائيل با وجود آن 
همه نعمت كه خداوند به آن ها ارزاني داشته بود، 
ناسپاسي كردند و گوساله پرست شدند، خداوند در 
برابر گناه بزرگ آن ها، عذاب سختي فرستاد تا غضب 
پروردگار را ببينند و طعم ذلت را در اين دنيا بچشند. 
خداوند در قرآن مي فرمايد: »خدا مهر ذلت و فقر را 

بر پيشاني آن ها  زد«. )بقره 61( 
 

2-تقواي الهي

تقوا، پوششی است كه انسان را از آلودگی حفظ می كند؛ 
زيرا تقوا به معنای حفظ و نگهداری از هرچيزی است كه 

به انسان ضرر و زيان برساند.
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آزمون ها، يكی ازابزارهای تشخيص درعلم روانشناسی 
و  روانشناسان  توسط  آزمونها،  باشند.اين  می 
پژوهشگران حوزه روانشناسی تدوين گشته واعتبار 

علمی آن تاييد می گردد. اما بايد توجه داشت كه 
آزمونهای روانی نيز تنها بخشی از اطالعات مورد نياز 
روانشناسان را فراهم می كنند و تنها به استناد يك 
آزمون نيز نمی توان ادعا كرد كه به شناختی كامل از 

تمام ابعاد وجود يك انسان دست يافته ايم.

با توجه به اهميتی كه مقوله عزت نفس در تمام مراحل 
زندگی انسان ها دارد، آزمون ذيل برای سنجش عزت 
نفس  شما مطرح شده است، با تفكر در سواالت مطرح 
شده و ارائه پاسخ صادقانه، عزت نفس خود را محك 
بزنيد. جمالت زير را با دقت بخوانيد ودر صورتی كه هر 
يك از آنها با وضعيت فعلی شما مطابقت دارد در ستون 
»بله« وچنانچه به هيچ شكلی با وضعيت شما مطابقت 

ندارد، ستون »خير« را عالمت بزنيد.

پيامبر اكرم )ص( فرموده: »هر كه می خواهد با عزت ترين 
مردم باشد، تقوای الهی پيشه كند«. تقوا و نگهداری 
نفس، سرافرازی می آورد، راه را به انسان نشان می دهد 
و نيز او را بزرگ و ارجمند و از اسارت آزاد می كند. 
اميرالمومنين ) ع( فرموده اند : » تقوا، عزت می بخشد و 

تبهكاری، ذليل می كند«.
 

3-گفتار نیك

مخصوص  را  عزت  كه  اين  ضمن  كريم  قرآن 
خداوندمتعال و رسول اكرم)ص( و مومنان مي داند، 
راه رسيدن به آن را چنين تشريح مي كند: »سخنان 
پاكيزه به سوي او صعود مي كند و عمل صالح آن را 

باال مي برد«. ) فاطر / 10(
و  است  آن  محتواي  پاكيزگي  به  سخن  پاكيزگي 
پاكيزگي محتواي آن به دليل مفاهيمي است كه بر 
واقعيت هاي عيني پاك و درخشان داللت مي كند و 
چه واقعيتي باالتر از ذات پاك خداوند و آئين حق و 
عدالت او و پاكاني كه در راه نشر آن گام بر مي دارند. 

4-گسستن از غیرخدا

به همان اندازه كه انسان به خدا تكيه مي كند و از 
غيرخدا دوري مي ورزد، عزت مي يابد؛ زيرا عزت، 

مخصوص خداست. 

قرآن كريم مي فرمايد: »همانان كه غير از مؤمنان 
كافران را دوستان )خود( می گيرند آيا سربلندی را 
نزد آنان می جويند )اين خيالی خام است( چرا كه 

عزت همه از آن خداست« )نساء 139(
 عزت، از علم و قدرت سرچشمه مي گيرد و كساني 
كه قدرت و علمشان ناچيز است، نمي توانند منشأ 
عزت باشند. لقمان حكيم براي تربيت فرزند خود، 
از دنيا و غيرخدا فرا مي خواند و  انقطاع  به  را  او 
چنين مي گويد: »پسرم... اگر خواهان آني كه همه 
عزت اين جهان را داشته باشي، از آنچه در دست 
مردم است، قطع طمع كن كه پيامبران فقط به 

سبب قطع طمعشان به آنچه مي بيني رسيدند.

منابع:

1-روانشناسی عزت نفس ، ناتانایل براندن 1382، نشر 
نخستین

2-راه های پرورش  عزت نفس در کودکان ونوجوانان 
بیابانگرد 1378، انتشارات اولیا ومربیان

3- نهج البالغه، حكمت 137
4-عزت نفس ایلین شیهان ، 1380، نشر ویرایش

5- سیري در تربیت اسالمي، مصطفی دلشاد تهرانی نشر 
ذکر

6- تفسیر نمونه، مكارم شیرازی و همكاران
7-بحاراالنوار، ج31، ص42

8-مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی

ميزان عزت نفس خود را بدانيد:
آزمون

مردم خفتگانند؛ چون بمیرند بیدار می شوند.
امام علی )ع(
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بلیخیر

بيشتر اوقات درخواب وخيال بسر می برم.1

خيلی از خود مطمئن هستم.2

اغلب آرزو می كنم ای كاش فرد ديگری بودم.3

من دوست داشتنی هستم.4

با والدينم اوقات خوشی را می گذرانم.5

هيچ وقت درباره چيزی نگران نمی شوم.6

صحبت كردن در مقابل كالس برايم سخت است.7

آرزو می كنم ای كاش جوانتر بودم.8

چيزهای زيادی در من وجود دارد كه اگر می توانستم، آنها را تغيير می دادم.9

به آسانی می توانم تصميم بگيرم.10

ديگران از بودن با من لذت می برند.11

در خانه زود عصبانی می شوم.12

هميشه كارها را درست انجام می دهم.13

به امور تحصيلی خود افتخار می كنم.14

هميشه كسی بايد به من بگويد كه چه كار كنم.15

انجام هركار جديدی وقت زيادی از من می گيرد.16

اغلب از آنچه انجام داده ام متاسفم.17

بين هم سن وساالن خود مشهور هستم.18

معموال والدينم به احساسات من توجه می كنند.19

هرگز ناخشنود نيستم.20

تاآنجا كه بتوانم كار رابه بهترين نحو انجام می دهم.21

من به راحتی تسليم می شوم.22

معموال می توانم از خود مواظبت كنم.23

من فردی نسبتا شادمان هستم.24

من ترجيح می دهم با افراد كوچكتر از خودم رابطه برقرار كنم.25

والدينم انتظارات بيش از حدی از من دارند.26

من تمام كسانی را كه می شناسم دوست دارم.27

دوست دارم برای پاسخ دادن درس داوطلب شوم.28

همه گویی به خفتگان مانند  مردمان غافلند از ُعقبی  
چون بمیرند،  آنگهی دانند  ضرر غفلتی که می ورزند  

رشیدالدین وطواط 
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بلیخیرمن خود را درك می كنم.29
مثل من بودن خیلی سخت است.30

همه چیز در زندگی من گره خورده  است.31

معموال دیگران از عقیده من پیروی می کنند.32

هیچکس در خانه به من توجه زیادی نمی کند.33

هرگز سرزنش نمی شوم.34

آنطور که دوست دارم از پس وظایفم برنمی آیم.35

می توانم تصمیمی بگیرم وبه آن پایبند بمانم.36

من از جنسیت خود راضی نیستم.37

من خود را دست کم می گیرم.38

دوست ندارم با دیگران باشم.39

خیلی وقت ها دوست دارم خانه را ترک کنم.40

من اصال کم رو نیستم.41

من اغلب اوقات در دانشگاه یا محل کار احساس دلخوری می کنم.42

من اغلب احساس می کنم از خود شرمنده ام.43

من به زیبایی دیگران نیستم.44

اگر چیزی برای گفتن داشته باشم معموال آن را می گویم.45

دیگران اغلب از من عیب جویی می کنند.46

پدر ومادرم مرا درک می کنند.  47

من همیشه راست می گویم.48

دیگران در من احساس بی کفایتی بوجود می آورند.49

برایم مهم نیست که بر من چه می گذرد.50

من فردی شکست خورده هستم.51

به هنگام سرزنش به آسانی ناراحت می شوم.52

فرزندان دیگر خانواده بیشتر از من مورد عالقه دیگران هستند.53

اغلب اوقات این احساس را دارم که والدینم مرا تحت فشار قرار می دهند.54

همیشه می دانم که به مردم چه بگویم.55

اغلب در محل تحصیل دلسرد می شوم.56

نمی توان به من اعتماد کرد.57

مردم به زمانه خویش شبیه ترند تا به پدران خویش.
امام علی )ع(
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شیوه نمره گذاری این آزمون به صورت جداول ارائه شده در ذیل می باشد.
حداقل نمره ای که یک فرد ممکن است بگیرد »0« صفر و حداکثر »50« پنجاه خواهد بود.

میانگین بدست آمده در این آزمون» 24/5 «بیست وچهارونیم است ، لذا افرادی که در این 
آزمون بیشتر از میانگین  نمره بگیرند دارای عزت نفس باال و افرادی که کمتر از آن نمره بگیرند 

دارای عزت نفس پایین خواهند بود. کلیه پاسخ های درست یک امتیاز دارند.

همه بر سیرت زمانه روند  خلق را نیست سیرت پدران  
دشمنند آن که را زمانه فکند  دوستند آن که را زمانه نواخت  

رشیدالدین وطواط

بلیخیر

1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*

10*
11*
12*
13*
14*
15*
16*
17*
18*
19*
20*
21*

22  *
23*
24 *
25*
26*
27*
28*

  29* 
30*
31*
32*
33 *
34*
35*
36*
37*
38*
39*
40*
41*
42*
43*
44*

45*
46*
47*
48*
49*
50*
51 *
52*
53*
54*
55*
56*
57  *
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Quranic science Club
کانون  علوم قرآنی
حوزه علوم انسانی

اين مقاله برآن است، تا به واکاوی  ريشه های  دروغگويی در افراد  بپردازد؛  چراکه بسياری از افراد ممكن است ،  برای پيشبرد اهداف خود  
از روی عادت و يا تعمد؛  به گفتن دروغ متوسل شوند.سپس با يادآوری برخی از پيامدهای دروغ گويی ،  راهكارهای ترك دروغ و تمرين 

حقيقت گويی  را بيان کند.

تصوركنيد بين دو نفر از افراد خانواده اعتماد متقابـل  وجود نداشته باشـد، روابـط و زندگی چـقدرسخت مي شود، ممكن است آنقدر شرايط سخت شود 
كه امكان ادامه وجود نداشته باشد. حاال اگر در جامعه و بين مردم،  اين قاعده شود؛  چه خطر بزرگی دوام و قوام جامعه را تـهديد مي كند. در آن جـامعه 
اخالق وجود ندارد،  فساد همه اركان اجتماعی و اقتصادی و سياسی را فرا مي گيرد،  ارزشهای دينی فقط لقلقه زبان مي شود وخالصه سنگ روي سنگ 
بند نمي شود . تا بحال  فكركرده ايد چرا با اين همه تاكيدي كه درآيات و روايات  و در فرهنگ ديني ما، برحرمت دروغ و دروغ گـويي شده است، ما به  

اين مصيبت گرفتاريم؟ اصال چرا دروغ می گوييم؟
 روانشناسان، بعضي از مهم ترين داليلی كه فرد را به دروغ گفتن وا می دارد ، فهرست كرده اند: 

 می خواهيم از درگيری پرهيز کنيم.
نمی خواهيم باعث خشم يا صدمة کسی شويم.

 نمی خواهيم احساسات کسی را جريحه دار کنيم.
می خواهيم کسی را تخريب يا روحيه اش را تضعيف کنيم.

می خواهيم احترام و تحسين ديگران را جلب کنيم.
دوست داريم به قدرت بيشتر و مقام وجايگاه باالتري برسيم.

نمی خواهيم با حقيقت تلخی دربارة خودمان مواجه شويم.
دوست نداريم به اشتباهاتمان اعتراف کنيم.

می خواهيم فعالً روی قضيه ای را بپوشانيم، به اين اميد که شايد بعداً اوضاع، بهترشود.
مي خواهيم به کسي ضربه بزنيم،  گاهي از روي دشمني ونفرت، گاهي از روي حسد و 

گاهي از روي خشم وعصبانيت.

راحله محمدی نسب،  کارشناس ارشد علوم قرآنی
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به جمالت قبلی دقت كنيد، در تمام اين جمالت يك 
وجه مشترك وجود دارد وآن مّنيت ماست . 

دروغ مي گوييم به خاطر چيزي كه آن را مي خواهيم 
يا نمي خواهيم ، آن را دوست داريم يا از آن خوشمان 
نمي آيد. ولي اگر در مورد دروغ ازما سوال كنند، 
بدون شك، همه ما دروغگويي را بد و عملي رذل 
نوع  )از  گرفتيم!  ياد  بچگي  از  كه  چرا  دانيم؛  مي 
يادگرفتن هاي بدون عمل( كه دروغ بد و دروغگو 
دشمن خداست. بچه كه بوديم بزرگترها مي گفتند: 
دروغگو دشمن خداست؛ ولي وقتي  تلفن خانه زنگ 
مي خورد، اشاره مي كردند:  بگو نيست! و در جواب 
نگاه متعجب ما می گفتند: » بچه جان اين يك دروغ 

مصلحتی است! «
مي دانيد اصطالح »دروغ مصلحت آميز«  از كجا به 

فرهنگ اخالقی و اجتماعی ما وارد شده است؟ 
سعدی  كه  دارد  داستانی  در  ريشه  اصطالح،  اين 

شيرازی در »گلستان« خود  نقل می كند.
 به گفته سعدی: » پادشاهی، فرمان كشتن اسيری 
را صادر كرد: بيچاره در حالت نوميدی به زبانی كه 
داشت، َملِك را دشنام دادن گرفت... َملِك پرسيد كه 

چه می گويد؟ يكی از وزيران نيك محضر گفت: 
الَْغْيَظ  اَلْكاِظِميَن  گويد:  »ای خداوند جهان! همی 
َوالْعافيَن َعِن الّناِس«. َملِك را رحمت در دل آمد و از 

سِر خون او درگذشت. 
وزير ديگر گفت: »ابنای جنس، ما را نشايد در حضرت 
پادشاهان، جز به راستی سخن گفتن. ايْن، َملِك را 
دشنام داد و َسَقط گفت«. ملك روی از اين سخن 
درهم كشيد و گفت: »مرا آن دروغ پسنديده تر آمد 
از اين راست كه تو گفتی كه روی آن در مصلحتی 

بود و بنای اين بر ُخبثی«.
 و خردمندان گفته اند: »دروغی مصلحت آميز، به از 
راستی فتنه انگيز«.)1(به نظرشما ُمراد سعدی از اين 
سخن چيست؟ می خواهد بيان كند دروغ مصلحت 
آميز خوب است، يا اينكه دروغ با همه رذالتش، از 

راستی كه به خونريزی منجرشود، بهتراست ؟)2( 
خب اين روزها تقريبا همه ما هم نوعی از دروغ را 
مجاز می شماريم كه به آن، عنوان »مصحلت آميز« 
می دهيم. اما اينكه مقصود از مصلحت چيست؟ چه 

واين  را تشخيص دهد؟  تواند مصلحت  كسی می 
مصلحت واقعاً مصلحت است يا منفعتی است كه اسم 

مصلحت به خودش گرفته مشخص نيست .
ميان دروغ  است  فرق   « به گفته شهيد مطهری: 
مصلحت آميز و دروغ منفعت خيز. خيلی افراد، دروغ 
منفعت خيز را با دروغ مصلحت آميز اشتباه می كنند 
يا می خواهند اشتباه بكنند. دروغ مصلحت آميز، 
يعنی دروغی كه فلسفه خودش را از دست داده و 
فلسفه راستی را پيدا كرده است؛ يعنی دروغی كه 
با آن، انسان، حقيقتی را نجات می دهد. ولی دروغ 
منفعت خيز، يعنی انسان دروغ می گويد كه خودش 
سودی برده باشد. مسئله مصلحت با مسئله منفعت 

نبايد اشتباه شود«.)3(

پیامدهاي دروغ:

عواقب  به  گوييم  مي  دروغ  وقتي  آدمها،  ما  قطعاً 
وپيامدهای آن فكر نمي كنيم. به گوشه اي از اين 

پيامدها دقت كنيد:
1 -  نابودی ايمان

دروغ باايمان ناسازگار است و ضعف و نابودی آن را 
در پی دارد. دروغ، بنياد دين را به هم می ريزد و 
اساس اخالق را درهم می كوبد. به فرموده امام باقر)ع(: 

»دروغ، خود، تباهی ايمان است«.)4(
2 -  محروميت از هدايت الهی 

دروغ ، انسان را از هدايت الهی محروم می سازد و اين 
مفهوم درآيات بسياري از قرآن  آمده: » همانا خداوند 

دروغگوی كافررا هدايت نمی كند«)5( 
»همانا خداوند كسی را كه اسراف كننده و دروغ گو است 

هدايت نمی كند« )6( 

3 -  سلب توفيق از رسيدن به برخی مقام ها و انجام 
برخی اعمال صالح

از امام صادق )ع( نيز روايت شده است: » همانا كسی 
كه دروغ می گويد؛ از نماز شب محروم می شود ؛ پس 
آنگاه كه از نماز شب محروم شد، از روزی )گسترده مادی 

ومعنوی كه اثر نماز شب است ( محروم خواهد شد.« )7(

وجه  يك  دروغها،  تمام  در 
مشترك وجود دارد وآن مّنيت 
ماست . دروغ مي گوييم به خاطر 
چيزي که آن را مي خواهيم يا 
نمي خواهيم،آن را دوست داريم 

يا از آن خوشمان نمي آيد.
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4 -  فراموشي

از آنجا كه خبرهای انسان دروغ گو با واقعّيت مخالف 
است و مخالفت با واقع حد و مرز و معيار واحدی 
ندارد چه بسا خبرهای او از يك واقعه با هم سازگار 

و يكسان نباشد.
5 -  کاهش ارزش اجتماعی

ارزش انسان در جامعه بشری به اطمينان و اعتماد 
مردم به اوست. آنگاه كه فرد وجهه و آبروی خاصی 
دارد ارزشمند است ، از بين رفتن اعتبار و آبرو ، نابود 
كننده ارزش اجتماعی اوست و دروغ گوئی رفتاري 

است كه اعتباروارزش انسان را از بين می برد. 
6 -  فقر و تنگدستی 

زمانی كه دروغ گفتن رفتاری ثابت و عادی شود، فقر و 
تنگدستی را به بار می آورد و بركت را از زندگی می برد.

7 -  سرزنش و پشيمانی

سرانجام دروغ گويان سرزنش شدن و پشيمانی از 
كرده خويش است، زيرا مـردم دير يا زود به رفتار 
ناشايست و گفتار خالف واقع دروغ گو پی برده، او را 

خواهند شناخت . از حضرت علی )ع( نقل شده :
»سر انجام دروغ سرزنش و پشيمانی است.« )8(

راهكارها:

1 - غفلت زدايي

 غفلت از پيامدهاي ناخوشايند رفتارهاي زشت، از 
مهم ترين عوامل گرفتاري انسان به آنها است كه با 
يادآوري و ذكر مي توان آن را برطرف كرد. خداوند 
درقرآن كريم مي فرمايد:  »و ذكر فان الذكري تنفع 
المؤمنين؛ وبه ياد )مومنان( آور پس همانا به يادآوردن 

براي مؤمنان سودمند است.«)9( 
 2 - تمرين حقيقت گويي

با فرض اين كه شخص دروغ گو از نظر روانی دچار 
مشكل حادی نيست، روان شناسان می گويند كه 
نوعی  به  دست  مهارت،  فقدان  خاطر  به  دروغگو 

انتخاب اشتباه می زند و از بين راست و دروغ، دروغ 
را انتخاب می كند تا به خيال خود، شرايط را به 

بهترين نحو مديريت كرده باشد. 
اما »آيا می توانيم با يادگيری و تمرين مهارت های 
ويژه ای، خودمان را مقيد كنيم كه هميشه و تحت 
گويی  دروغ  از  و  بگوييم  را  حقيقت  شرايطی،  هر 

خودداری كنيم؟«
پاسخ روانشناسان به اين سوال  مثبت است. به نظر 
آنها اين كار در بيشتر مواقع امكان پذير است ، اما به 
تمرين و ممارست نياز دارد. بايد ياد بگيريم الگوهای 
فرار از حقيقت را كه در ذهنمان شكل گرفته، كم كم 
از بين ببريم تا بتوانيم يك رابطة سالم و احترام آميز 

را با مخاطبانمان سر و شكل بدهيم.
 3 - تغييرذهنيت

دروغ گويی ها در بيشتر موارد، صرفا ريشه در يك 
تنبلی ذهنی دارند و به شكل يك عادت غلط در روح 
و روان شخص دروغ گو رسوخ می كنند. روانشناسان 
معتقدند برای شخصی كه به دروغ گويی عادت كرده، 
بهتر است كه اول از همه، ذهنيت خود را تغيير دهد 
تا بتواند راست گويی مهارتی را ياد گرفته و به كار 

ببندد.
4 -  تصميم عجوالنه ممنوع

چه چيزی باعث می شود ما به اين فكر بيفتيم كه 
موجود  وضعيت  در  حل  راه  بهترين  گفتن،  دروغ 
است؟ چه ترسی در پشت اين انتخاب اشتباه، پنهان 
شده  است؟ ترس از اين كه اشتباه كرده باشيم؟ 
ترس از اين كه ديگران از ما خوششان نيايد؟ چرا فكر 
می كنيم كه دروغ در شرايط خاصی می تواند نتيجة 

خوبی به همراه داشته باشد؟  
دروغ گويی درخيلی از موارد، نتيجة تصميم گيری های 
عجوالنه است. وقتی متوجه شديد كه در حال سر هم 
كردن دروغ هستيد، مكث كنيد و از مخاطبتان بخواهيد 
به شما اجازه دهد، تا يك بارديگر سؤال و شرايط و 
موضوع مورد بحث را بررسی كنيد. شايد زمان، اين اجازه 
را به شما بدهدكه به افكارتان سامان ببخشيد. ذهنتان 
را متوجه شخص يا جملة قصاری كنيد كه شما را به 

از امام صادق )ع( نيزروايت شده 
است: »همانا کـسی کـه دروغ 
می گويد از نماز شـب محـروم 
می شود؛ پس آن گاه که از نماز 
روزی  از  شد،  محـروم  شب 

محروم خواهد شد«.

آن که قدر و اندازه خویش بشناسد، هالك نمی شود.
امام علی )ع(
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راستگويی دعوت می كند وصادقانه ازخود بپرسيدكه در 
شرايط كامالً واقع بينانه، اگر راستش را بگويم، بدترين 

اتفاقی كه ممكن است بيفتد ، چيست؟

 نتيجه :
مي دانيد يكی از داليلی كه  دروغ را مادر همه گناهان 
می دانند چيست؟ چون اولين عصيان ونافرماني بشر 
درعالم ناشي از دروغي بود كه ابليس به آدم و حوا 
گفت و آنها را فريفت و به نافرمانی خدا تشويق كرد. 
بنابراين گناه از طريق دروغ به اين عالم راه پيداكرده  
پس براي زدودن گناهان بايد ريشه دروغ را خشكاند. 
ها در  فرمايد: »پليدی  امام حسن عسگری)ع( می 
خانه ای گذاشته شد و دروغ به عنوان كليد آن معّين 

گشت«.)10(
دروغ گويی به ديگران دردراز مدت، ديده بصيرت 
انسان را كور می كند؛ آيت الّل عبدالّل جوادی آملی 
در اين باره مي فرمايد: » سخن لطيفی از مرحوم 
بوعلی سينا رسيده است كه آن سخن را مرحوم 
خواجه نصير و بزرگان ديگر هم دارند. آن سخن، اين 

است كه: اگر كسی در گفتار و نوشتار و به طور كلی 
در همه بخش های سّنت و سيرتش راستگو باشد، 
خواب های راست می بيند. روح انساِن دروغگو مانند 

چشم »اَحَول« است و حقيقت را درست نمی بيند.
روح انسان صادق، هنگامی كه سخن می گويد، درست 
می گويد و اين نشانه اين است كه درست می بيند؛ 
بنا بر اين چنين كسی هم صدق خبری و هم صدق 
ُمخِبری دارد؛ يعنی هم درست می بيند و هم درست 

خبر می دهد«.)11(
سخن پايانی را روايتي از پيامبرخاتم )ص(  قرارمي دهم 

كه  ان شاء الل آن را آويزه گوش قرار دهيم.
ايشان فرمودند: » از دروغ بپرهيزيد، هرچند در آن، 
آن  در  در حقيقت  كه  ديديد؛ چرا  را  رهايی خود 

تباهی است«.)12(

منابع:

1.گلستان سعدي،باب اول، تصحیح: غالمحسین یوسفی، تهران: خوارزمی، 1372، ص58
2.درباره داستان سعدی و دالالت آن و تفسیرها و داوری های گوناگون در باره آن، ر. ک. به: »اخالق 

سعدیایی«، سید حسن اسالمی، ماه نامه راه سوم، شماره 13 )فروردین 1381(، ص29
3.فلسفه اخالق، مرتضی مطهری، تهران: صدرا، 1377، ص 84ـ  85

4.وسائل الشیعة، ج12، ص244
5.آیه 3 سوره مبارکه زمر

6.آیه  28 سوره مبارکه غافر
7. وسائل الشیعة، ج12، ص247
8. مستدرک الوسائل، ج9، ص87

9.آیه 55 سوره مبارکه ذاریات
10.مستدرک الوسائل، ج9، ص85

11.مراحل اخالق در قرآن، عبداللهّ جوادی آملی، قم: ِاسرا ، 1377، ص248
12.مستدرک الوسائل، ج9، ص88

نمی دانی بهای یک دم خویش  گرفتی از سر غفلت کم خویش  
پشیمانی ندارد سودت آنگاه  از این غفلت چو فردا گردی آگاه  

عطار نیشابوری
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Art Club
کانون هنر

حوزه هنر

معماری اسالمی برگرفته از زبان قرآن است و 
عمق و غنای تمدن اسالم را با بهره گيری از روح 

معنويت، نشان می دهد. 
اين امر به گونه ای است که اعتقاد به توحيد 
انديشه  عنوان  به  اسالم  تعاليم  به  ايمان  و 
زيبايی شناسی دين اسالم در معماری اسالمی 
تجلی می يابد.مؤلفه های به جا مانده از پيش از 
ظهور اسالم نشان می دهد، از زمانی که انسان 
هنر را شناخت، يعنی از هزاران سال پيش؛ به 
طراحی شكلی از حيواناتی که منقرض شدند به 

منظور نشان دادن واقعيت ها و مهارت های خود 
بر روی ديوارها پرداخت . در واقع هنر، پيش از 
زبان و ادبيات در زندگی انسان، وسيله ای برای 

برقراری ارتباط او به شمار می  رفت .
 هنگامی که تمدن پا به عرصه وجود گذاشت، 
موجود  های  مهارت  ارائه  در  جدی  خيزشی 
و  اسالمی  در کشورهای  اينك  که  ايجاد شد 
غيراسالمی به خوبی قابل رؤيت است و برخی 
از آنها به هزاره هفـتم قـبل از ميالد مسيح )ع(  

باز می گردد .

مینا محمدبیگی، کارشناس ارتباط تصویری
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اما آنچه كه بيشتر از ديگر هنرها توجه انسان را به خود 
معطوف داشـت،  معمـاری و هنرهای تجسمی بود. 
انسان بر روی اشياء يا ساختمان هايی كه می ساخت از 
هنر خود بهره مند می شد و آن را به نمايش می گذاشت. 
معماری هنری بود كه به غير از تنوعات رنگی، هويت و 
فرهنگ را نشان می داد؛ به گونه ای كه تجلی معماری 
در تصـاوير يا كنـده كـاری ها بخوبی نمايان است. 
قصرهای ساخته شده دوران امويان، كنده كاری های 
رنگی و غير رنگی با عكسهای قديمی بسياری داشت. 
دست نوشته ها، ظروف و يا اثاثيه هايی كه به علت 
تنوعات رنگی و نوع كار بر روی آنها از اهميت به سزايی 
برخوردارند، نشانگر ارتباط و عالقه انسان با هنر است. 
بنابراين بايد ميان معماری و هنر معماری تفاوت قائل 
شد كه دو مفهوم كامالً مجزا هستند. در معماری 
وظيفه  انجام  راستای  در  ساز  و  ساخت  منظور 
اجتماعی و خدمت رسانی است. مانند ساختن اماكن 
مسكونی  عبادتی و يا تحصيلی. اما در هنر معماری 
تأكيد بر استفاده از شاهكارهای هنری و دستاوردهای 
تزئينی بر روی ديوارها، سقف، ستون ها، پنجره ها و 
درهاست و حتی باغ ها و حوض ها نيز به گونه ای 
با هنر معماری تركيب می شوند تا تأثيرگذاری بنا 
بر بيننده بيشتر شود. هنرمعماری اسالمی،  به واسطه 
وجود معماران زبردست كه فعاليتهای ابداعی انجام 
می دادند؛ با رعايت يك سری اصول خاص، بسط و 
گسترش يافت و اين هنر بر درايت و نوع نگاه دينی 
شخص صحه می گذاشت؛ در واقع اين نوع معماری 

بر نظرات، تجارب و ابتكاراتی متّكی بود كه معمار 
از آن بهره  می گرفت.  اين مسئله منجر به تنوع در 
معماری اسالمی شد و با توجه به اينكه اين معماری 
از زبان قرآن نشأت می گرفت، عمق و غنای تمدن 
اسالم را با بهره گيری از روح معنويت نشان می داد. 
با وجود تفاوت ميان معماری و هنر معماری، معماری 
اسالمی دارای شاخصه های متفاوتی می شود كه آن 
را از سبك و سياقهای ديگر بناها جدا می سازد. اين 
مؤلفه ها شامل هندسه علمی و هنرهای ابداعی بر 
گرفته از انديشه های معنوی شخص می شود. ابداعی 
كه معمار از آن بهره مند می شد، شيوه ای است كه 
در هنر معماری پيش از اين سابقه نداشته است و اين 
به علت ويژگيهای دينی در انديشه زيبايی شناسی 
اسالم است كه در هنر معماری اسالمی متجلی شده 
است. ارتباط معماری با دين اسالم،  نشانه اعتقاد به 
توحيد، ايمان و عمل به آموزه ها و تعاليم دين اسالم 
به خدای  اعتقاد  بر  مبنی  توحيدی  انديشه  است. 
واحد، سبكی بود كه در اكثر هنرهای اسالمی به 

عنوان موضوعی بكربه كار می رفت. 
معماری اسالمی هنری بود كه نه تنها در اماكن دينی 
چون مساجد مورد استفاده قرار می گرفت، بلكه از آن 
در مدارس، ضريح ها و قصرها و حتی خانه ها و حمام 
ها نيز بهره گرفته می شد. مقياس های رياضيات و 
هندسه در معماری اسالمی بسيار مورد توجه بود. 
دورانی كه معماری اسالمی در اوج رشد و شكوفايی 
خود بود، ارتباط معنوی شايسته ای با نيازهای انسان، 

مسجد النبی 

با وجود تفاوت ميان معماری و هنر 
دارای  اسالمی  معماری  معماری، 
شاخصه های متفاوتی می شود که 
آن را  از سبك و سياقهای ديگر 

بناها  جدا  می سازد.
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شرايط زندگی واجتماعی زمان خود برقرار می كرد. 
بنابراين می توان گفت كه معماری اسالمی با روح 
تمدن اسالم تطبيق داشت.هويت معماری اسالمی 
در همه جهان با وجود تنوعات زبانی و تمدنی يكسان 
است و اين تنوعات از چين تا اقيانوس اطلس با وجود 
تعدد فرهنگ ها ديده می شود. اگر چه رومی ها 
و ديگر اقوام نيز دارای معماری بودند، اما معماری 
اسالمی ويژگی خاص خود را داشت. از ديگر ويژگی 
های هنر معماری اسالمی تزئينات است كه مسجد 
النبی به عنوان اولين بنای اسالمی دارای معماری 
اسالمی دارای اين ويژگی بوده است. اگر چه در زمان 
نبی اكرم )ص( سقف آن از شاخه های نخل بود و با 
اتكا به عناصر تزئينی ساخته نشد، اما در زمان وليد 
بن عبدالملك معماری اسالم با استفاده از موزائيك 
هايی با رنگهای بسيار زيبا و متنوع معنوی در آن به 
كار رفت. در هنر معماری اسالمی، بيشتر از آيات 
قرآن به عنوان برجسته ترين ابداعات هنر اسالمی 
مورد استفاده قرار می گرفت كه نوشته هايی از آيات 
قرآن بر روی سقف ها، ديوارها و يا ستون ها استفاده 
و به شكل خاص تزئين می شد.  از برجسته ترين 
و قديمی ترين خطوط زيبايی كه با هنر معماری 
كه  است  الصخره  قبه  داخل  شده  تزئين  اسالمی 
آيات قرآن با خط كوفی نوشته و با موزائيك تزئين 
شده است. اما نتيجه، نكته مهم و قابل توجهی كه 

می خواهم در اين يادداشت به آن اشاره كنم، اين 
است كه وحدت و تنوع در معماری اسالمی شايد 
از برجسته ترين ويژگی های آن باشد. اين وحدت 
عامل اساسی توسعه و تكوين هويت معماری اسالمی 
و تأسيسات دينی به شمار می رود. به طوری كه 
شيوه های معماری اسالمی در هر يك از كشورهای 
به  آنها  در  وحدت  اما  است  بوده  متفاوت  اسالمی 
خوبی مشاهده می شود. حتی در ساختمان های 
دينی كه در پاريس، لندن، مونيخ و ديگر شهرهای 
اروپايی به شيوه معماری اسالمی ساخته می شد، 
هويت اسالمی كامالً مشخص است و نشان می دهد 
كه اسالم در اروپا اشاعه يافته و مسلمانان به ويژه 
معماران اسالمی بيشترين نقش را در ارائه تمدن و 
هويت اسالمی داشته اند. نكته ی ديگر، اين كه ديگر 
تمدنها هنر و معماری اسالمی را به عاريت گرفته اند، 
اما اگر چه تالشهايی می كنند تا هنر معماری اسالمی 
را در نظام خود در آورند، اما هنرهای اسالمی اعم از 
معماری، خط و تزئينات اسالمی بر اقتدار و ابداع 
مسلمانان تكيه دارد كه ما نمونه ای از اين تزئينات و 
هنرهای معماری را در اصفهان، بغداد، دمشق، قاهره، 
قيروان می بينيم كه به 14 قرن پيش و زمان تاريخ 
تمدن اسالم باز می گردد و انتساب آن به هيچ حاكم 

و دولتی امكان پذير نيست.

 از ديگر ويژگيهای هنر معماری 
اسالمی تزئينات است که مسجد 
بنای  اولين  عنوان  به  النبی 
اسالمی  معماری  دارای  اسالمی 

دارای اين ويژگی بوده است. 

منابع
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در تفکر فلسفی شهید استاد مرتضی مطهری
تلخیص : ماندانا مانی، کارشناس نقاشی

سرچشمه های دين و هنر يكی است. در هر دوره ای 
از تاريخ انسان كه دين در اعماق جامعه حاكم بوده 
است، آثاری هنری به صورت دل انگيز و پا به پای 
رشد فرهنگ دينی تعالی يافته است. اين رابطه در 
گذشته ی تاريخی جهان اعم از شرق و غرب مشهود 
است. با اين حال نمی توان اين نكته را ناديده گرفت 
كه دين نظر جهت دار و هدف مندی به هنر دارد. 
به همين دليل، گاهی محدوديت هايی از سوی دين 
برای هنر فراهم آمده است. اما به تعبير پيشينيان 
»هنر خود هرگز پنهان نماند اگر چه نمايش زيادت 
نتوان  تأويل  هيچ  به  كه  نسيم مشك  نرود، چون 
پوشانيد و هر چند در مستور داشتن آن جد رود، 

آخر راه جويد و جهان معطر گرداند«. 
علی رغـم تالش های هـنری و زيـبايی شنـاسانه ی 
مسلمانان، به خصوص ايرانيان در سده های گذشته، 
كم تر به فلسفه ی هنر و زيبايی شناسی توجه شده 
است، و در سده ی حاضر، به ويژه در ميان فرهيختگان 
حوزه های علمی شيعه،   استاد  شهيد مرتضی مطهری 
از پيشتازان بحث های فلسفی مربوط به هـنر است.   

مـطهری  استـاد 
و  هنری  معرفت  كسب 

شناخت زيبايی را توصيه می نمايد و اهل انديشه را 
به مطالعه هنر و فهم ميراث های هنری فرا می خواند؛ 
ولی رابطه هنر و انسان را امری ناگسستنی می داند تا 
جائی كه می گويد: »انسان اگر بخواهد انسان باشد 
و به خصلت های انسانی برسد، بايد احساس زيبايی 
را در خود تقويت نمايد.« )1(  شهيد مطهری در جلد 
چهارم كتاب »مقدمه ای بر جهان بينی اسالمی« در 
بحث انسان در قرآن می گويد: يكی از ابعاد معنوی 
انسان را عالقه به جمال و زيبايی تشكيل می دهد. 
انسان جمال و زيبايی را در همـه شـئون زندگی 
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دخالت می دهد. جامه می پوشد برای سرما و گرما، 
به همان اندازه هم به زيبايی خانه توجه دارد. حتی 
سفره ای كه برای غذا خوردن پهن می كند و ظرفی 
كه در آن غذا می ريزد و حتی ترتيب چيدن غذا 
در ظرف ها و بر سر سفره، همه روی اصول زيبايی 
است. انسان دوست دارد قيافه اش زيبا باشد، جامه 
اش زيبا باشد، خيابانش و شهرش زيبا باشد، مناظر 
جلوی چشمش زيبا باشد و خالصه می خواهد هاله 

ای از زيبايی تمام زندگی اش را فرا گيرد. )2(
استاد مطهری در مجموعه آثار خود به طور كلی از 
منظر فلسفی به بحث های چيستی زيبايی، تّنوع 
زيبايی، نسّبيت زيبايی، رابطه ی زيبايی و اخالق و 
رابطه ی زيبايی و دانش پرداخته است. ايشان به هنر 
ايرانی و هنر اسالمی از بعد تاريخی و جايگاه آن ها و 
نيز تاراج ميراث های هنری ايران اهميت داده است. 
به منظور ارائه ی يك تعريف جامع از هنر، شهيد 
مطهری فهم و شناخت حقيقت »زيبايی« را به عنوان 

قدر جامع همه هنرها كه 
ذاتی آن ها نيز هست، 

الزم می داند. 
باب  در  مطهری  شهيد 
زيبايی  و  هنر  چيستی 
نوعی  هنر  گويد:  می 
از زيبايی )3( و گرايشی 

است در روح انسان)4( 
بر  ناظر  كه  تعريفی 
روح  گرايی  زيبايی 
انسان است و در رديف 
خالقيت، فنانيت، اعمال 
اخـالقی و تّعـشق قرار 
داد)5( و نوعی شرح االسم 
است، نه تعريف منطقی 
ايشان با اينكه در يكی از 

آثار خود، می نويسد:
»با اينكه جـمال هـای 
تناسب  از  ناشی  حسی 

است، يعنی تناسب يك عامل اساسی در پيدايش 

زيبايی حسی است، تناسب در امور معنوی و روحی 
هم عامل جمال روحی است.«)6( ولی اين تعريف را 

درست نمی پذيرد و می نويسد:
تناسب  خود  باشد،  تعريف صحيح  اين  فرض  »بر 
نسبتی خاص است كه نمی توان در زيبايی ها آن 

را بيان نمود« )7( 
افالطون به جز عنصر نسبيت، سودمندی را نيز در 
تعريف زيبايی لحاظ كرده است،  ولی شهيد مطهری 
به آن اشاره نمی كند. افالطون در كتاب جمهوری 
می نويسد: » زيبايی آن چيزی است كه مفيد باشد و 

هر چيزی كه زيان آور باشد، زشت است« )8(
سخنی كه با نگاه بسياری از فيلسوفان هنر در چالشی 
قرار گرفته است. از جمله، بند تو كروچه، خاصيت هنر 
را سودمندی آن نمی داند؛ چون از نظر ايشان نتيجه ای 
كه از يك چيز سودمند حاصل می شود جلب لذت و 
دور كردن رنج است، و حال آنكه هنر ذاتاً هيچ ارتباطی 
با مفيد بودن يا خوشی و رنج ندارد. صرف خوشی از 
هر قبيل كه باشد به خودی خود 
ولی  ندارد.)9(   هنری  خاصيت 
های  عالقه   « دهد:  می  ادامه 
عملی ما با خوشی ها و رنج هايی 
كه وابسته به آن است، گاه با عالقه 
ی هنری،  آميخته  و  مشتبه 
می شوند و آنرا تيره می كنند؛ 
اما هرگز  به طور كامل  با  آن يكی 

نمی شوند« )10( 
استاد مطهری در يكی از آثار 
ناپذيری  تعريف  دليل  خود 
زيبايی را  ذوقـی بودن آن می 
داند و می نويسد: » چون زيبايی 
قابل  را ذوق درك می كند«، 
تعريف دقيق نيست؛ مگر با توجه 
به »اصل غائيت«، يعنی هر قوه 
و استعدادی برای هدف و غايتی 
ساخته شده و مجموع آن قّوه ها 
نيز بر روی هم غايتی كلی دارند. 
استاد مطهری درباره تنوع و انواع زيبايی در عرصه پهناور 

هرکه خود را بشناسد، پروردگار خویش را خواهد شناخت.
امام علی )ع(

هست نفس تو حجتی قاطع  بر وجود خدای، عّز و جّل  
کوست مصنوع و ایزدش صانع  چون بدانی تو نفس را، دانی  

رشیدالدین وطواط

شهيد مطهری در باب چيستی 
هنر  گويد:  می  زيبايی  و  هنر 
نوعی از زيبايی و گرايشی است 

در روح انسان.
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هرکه خود را بشناسد، پروردگار خویش را خواهد شناخت.
امام علی )ع(

هست نفس تو حجتی قاطع  بر وجود خدای، عّز و جّل  
کوست مصنوع و ایزدش صانع  چون بدانی تو نفس را، دانی  

رشیدالدین وطواط

نـويسند:  می  حـيات 
را  زيبايی  كه  »كسی 
منحـصـراً  در شـهـوت 
جنسی درك   می كند، 
را  زيبايی  در حقيـقت 
درك نمـی كــنـد«)11( 
بلكه در طبيعت هزاران 
نوع زيبايی وجود دارد، 
جمادات،  طبيعت  در 
نباتات ،  حيوانات، انسان ها،  
آسمان ها، درياها و گلها 
)12( همـه زيـبا هستند.  

ايشان يادآور می شوند:  »بايد كاری كرد كه انسان ها 
زيبايی های مكارم اخالق را درك كنند و فكرشان را 
به زيبايی در امور جنسی محدود ننمايند. )13( گوته  نيز  

زيبايی را تجلی قانون های پوشيده طبيعت می داند. )14(
 در يك تقسيم بندی كلی،  شهيد مطهری زيبايی را به 

دو شاخه حسی و معنوی تقسيم می نمايد. )15(
 آواهای خوش، زيبايی گل ها، درختان، جنگل ها، 
كوه ها، آسمان، سپيده دم، طلوع آفتاب وشفق در 
شمار زيبايی های محسوس هستند و به سمعی و 
بصری تقسيم می شوند. زيبايی های معنوی مثل 
زيبايی هايی كه به قوه خيال انسان مربوط است و به 

صورت های  ذهنی در انسان می شود هستند. )16(
 فصاحت و بالغت و فن خطابه و سخن زيبا و فصيح 
از  يكی  باشد.  می  معنوی  های  زيبايی  شمار  در 
بزرگترين عوامل جهانی كردن قرآن عامل زيبايی، 

يعنی فصاحت و بالغت فوق العاده آن است.)17( 
به جهت معنوی  لفظی و هم  به جهت  قرآن هم 
معجزه است. اعجاز لفظی قرآن به لحاظ هنری و 
زيبايی آن است. )18( برای مثال ادبيات فارسی مانند 
كالم سعدی كه با آن كه چند قرن از زمان او سپری 
شده، نثرها و جمله های كوتاه و شعرهايش هنوز در 
زبان ها تكرار می شود و هنوز هم وقتی انسان آن ها را  

می شنود، به سـوی آن كشيده می شود . )19(
 قرآن با شگفتی عظيمی، حقيقت های معنوی را 

و  كـند  مـی  بـيان 
برخالف اشعار بسياری 
از شاعران، معنی را در 
لباس ماده و مثال های 
عوامل جاذبه جنسی 
تجسم نمی دهد و يا 
با زبان كنايه، آن معنا 

را بيان نمی كند. 
گونه ديگر زيبايی های 
استاد  نظر  از  معنوی 
مطهری، زيبايی هايی 
عقل  فقط  كه  است 
انسان، آنها را درك می كند و در اوجی برتر از حس 
و قوه خيال قرار دارد. اين زيبايی ها را در قبال زشتی ها 
و نازيبايی های عقلی، »زيبايی و حس عقلی« هم 
می نامند. تناسب در امور معنوی و روحی نيز حامل 
جمال و زيبايی روحی است و انسان بالفطره عاشق 
جمال و زيبايی است.)20( انسان در حوزه افعال نيز 
كه مجلی و مظهر انديشه ها و تفكرات اوست، دارای 
افعال زشت و زيبا است. ايثار و از خود گذشتگی 
از قسم افعال زيبا و پرجاذبه و كشش كه عشق و 
عالقه و حركت ايجاد می كند و ستايش آفرين است 

می باشد. 
در باب نسبيت زيبايی، ايشان در كتاب فلسفه اخالق 
اين مسئله را بررسی كرده و نتيجه می گيرد: قدر 
مسلم اين است كه در خارج، چيزی به نام زيبايی 
وجود دارد و بحث از نسبی بودن آن غير ضروری 
است و يادآور می شود ضرورت ندارد تحقيق كنيم 
آيا زيبايی يك حقيقت مطلق است يا نسبی. به نظر 
ايشان زيبايی قابل مشاهده است و زيبايی غير قابل 
از  نگردد.  احساس  كه  است  لذتی  مانند  مشاهده 
سخنان شهيد مطهری روشن می شود كه منظور 
ايشان از مطلق يا نسبی بودن زيبايی، عينی يا ذهنی 
بودن آن است. اگر نپذيريم كه زيبايی امری ذهنی 
است، هستی آن  بر حسب تفاوت ديدگاه، فرق خواهد 
كرد و به صورت رابطه ی مرموزی درخواهد آمد كه 

در باب زيبايی و دانش چيزی 
که مشخص است اين است که 
و  است  فن  به  مربوط  زيبايی 
علم مربوط به کشف. علم يعنی 
انسان  برای  را  حقيقتی  آنچه 

کشف می کند.
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ميان ادراك كننده و ادراك شونده وجود دارد. 
مثالً انسانی را می بينيم كه معشوق او در نظرش 
فوق العاده زيبا است، و حال آنكه انسان ديگری او 
را زيبا نمی بيند. داستان ليلی و مجنون نيز از اين 

مقوله است: 
          به مجنون گفت،  روزی عــيب جويــی 
          كـه  پيــدا كــن به از ليـلی نكـــويـی 
         كه ليلی گر چه در چشم تو حوری است 
          به هر عضوی ز اعضـايـش قصوری است 
          ز حــرف عيــب جو، مجنــون برآشفت
         در آن آشفتگی، خندان شـــد  و گفـت: 
         تو مـو می بيــنی و من،   پيــچش مــو 
         تو  ابرو،  مــن اشـــارت هـــا ی   ابــرو 
          اگــر بر ديـده ی مــجنـــون  نشينــی 
          بــه غيـــر از  خـــوبی لــيلی نبــينی 

شهيد مطهری در تأويل و تفسير شعر فوق می گويد: 
شعر نسبيت در زيبايی را بيان می كند. ايشان زيبايی 
را با سه مفهوم عشق، حركت و پرستش مرتبط می 
داند و می گويد: » زيبايی محصول عشق و حركت 
ناشی از جاذبه زيبايی است. زيبايی موجب حركت و 
جنبش است. ايشان حتی حركت جوهری را مولود 
زيبايی می داند«، )21( چنانكه ستايش و تقديس را 
ناشی از وجود زيبايی می داند. در مورد رابطه زيبايی 
و گوناگونی در ميان  و عقايد متعدد  آرا  و اخالق، 
فيلسوفان مختلف جهان وجود دارد. شهيد مطهری 
از اولين نظريه پردازان تعامل زيبايی و اخالق در ايران 
است. ايشان حسن و زيبايی را از اموری می داند كه 

در پرتو اعتقاد به خدا پرورش می يابد، )22(
 و از زيبايی شناسی در فلسفه اخالق بهره می گيرد. او 
در بيان تفاوت نظريه ای كه زيبايی را با توجه به اصل 
غايت ارزيابی می كند و نظريه ای كه زيبايی را صفت 
می داند و مدعی است انسان به اعتبار فعلش زيبا 
می شود، می گويد: چنين نيست، روح زيباست، از 

روح زيبا فعلی صادر می شود كه به ناچار زيباست، زيرا 
معلول آن علّت است و نتيجه می گيرد: پس بنا بر يك 
فرضيه، انسان از فعلش زيبايی كسب می كند  و بنا بر 

نظری ديگر، فعل از انسان زيبايی كسب می كند. )23(
 اما در عين حال در فلسفه هنر مطهری، به جنبه های 
ذوق و لذت بخش هنر نيز توجه شده است. از نظر 
ايشان، انسان از راه هنر است كه احساسات و عواطف و 
ادراكات و آرزوهای خود را به نمايش می گذارد. در باور 

مطهری، زيبايی برای انسان موضوعيت دارد.)24(
 لذت جويی از عوامل توجه انسان به زيبايی است. 
انسان زيبايی های طبيعت را دوست دارد و از ديدن 
عالی  منظره های خيلی  درباره  و زالل،  آب صاف 

طبيعی، آسمان، افق و كوه ها لذت می برد.)25(
اين لذت فراتر از لذت جسمانی است. لذت های روحی 
با فكر و تأمل توأم است و اختصاص به اشخاص تعليم 
يافته، متفكر و سعادتمند دارد. ولی يان گرايش به 
زيبايی و احساس لذت از آن را   فطری و ذاتی آدمی 
می داند. از نظر او، اين گرايش در هر دو بعد آن، يعنی 
زيبايی دوستی و زيبايی آفرينی، به معنای مطلق در 
انسان وجود دارد، و هيچ كس نيست كه از اين حس 

فارغ و تهی باشد. )26(
 وی مظاهر زيبايی آفرينی انسان را، چنان كه پيش 
از اين اشاره كرده ايم، گوناگون می داند و می نويسد: 
»انسان لباس هم كه می پوشد، كوشش می كند تا 
حدی كه برايش ممكن باشد، وضع زيباتری برای 

خودش به وجود بياورد.« )27(
 البته ايشان زيبايی شناسی را در همه انسان ها يكسان 
نمی داند. اين شناخت درشرايطی به روح به عنوان فاعل 
شناخت فراهم می شود كه همه قوه های انسان به كمال 
خود رسيده باشد و ذائقه و حس خود را در شناخت 

زيبايی ها  از زشتی ها تربيت نموده  باشد.)28(
وی فراغت و فرصت را از ضروری ترين عواملی می داند 
كه يك هنرمند برای آفرينش كارهای هنری خود به 
آن نيازمند است. ايشان در كتاب فلسفه تاريخ خود 

مرد در زیر زبانش پنهان است.
امام علی )ع(

مرد پنهان بود به زیر زبان          چون بگوید سخن بدانندش 
خوب گوید، لبیب گویندش         زشت گوید، سفیه خوانندش 

رشیدالدین وطواط

ديگر زيبايی های معنوی از نظر 
هايی  زيبايی  مطهری،  استاد 
است که فقط عقل انسان آنها را 
درك می کند و در يك اوجی 
قرار  قوه خيال  و  از حس  برتر 

دارد.
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می نويسد: »يك هنرمند بايد زندگی اش آسوده و 
مرّفه باشد تا بتواند فكرش متمركز در كار هنر باشد. 
اين است كه جامعه هايی كه مردمش دائماً درگير 
معيشت هستند، در ميان آنها هنر و علم رشد نمی 
كند چون فراغتی برای آن ها ندارند. )29( شهيد مطهری 
هنر را امری گذرا تلقی نمی كند كه تنها محيط 
به مقتضيات  را زينت می بخشد و  انسان  زندگی 
برونی زندگی خوشايندی می بخشد و اشياء را با 
تزئين چشمگير می سازد، چون در چنين حالتی 
هنر، نه مستقل است و نه آزاد، بلكه خدمتگزار است، 
هنری مورد توجه اوست كه در متعالی ترين شرايط و 
مناسب ترين اوقات و از روی تأمل و تعّشق ساخته 
و پرداخته می شود. در اين شرايط است كه می توان 
عنصر  كه  است  حالت  اين  در  خواند.  هنر  را  هنر 
خدايی هنر، يعنی ژرف ترين عاليق انسانی و جامع ترين 
حقيقت های روح بروز می يابد. اين هنر است كه 
كليد رمز، فهم، فرزانگی، فرهيختگی، دين و دين 
داری بسياری از جامعه ها است. بر اساس آنچه گفته 
شد به دست می آيد كه زيبايی شناسی و هنر در 
فلسفه مطهری جامع دو مكتب است كه در غرب 
رابطه ی هنر و اخالق را تبيين كرده اند، و دليل اين 
جامعيت را بايد در تفاوت مفهوم اخالق در اسالم و 
مسيحيت جست. در اسالم اخالقی بودن يك پديده 
با لذت بخش بودن آن می تواند منافات نداشته باشد. 
در باب زيبايی و دانش چيزی كه مشخص است اين 
است كه زيبايی مربوط به فن است و علم مربوط به 
كشف. علم يعنی آنچه حقيقتی را برای انسان كشف 
می كند؛ ولی زيبايی و جمال يعنی آن چيزی كه 
يك موضوع جميل و زيبايی را به وجود می آورد.)30(

به بيان ديگر علم،  ما را به روابط ثابت بين پديده ها آگاه 
می سازد و موضوع آن هميشه چيزهای محسوس 
است؛ ولی هنر هيچ گاه دارای قوانين به خصوص 
از قلمرو محسوسات فراتر  نيست؛ موضوعش هم 
می رود و همانند علم روشن نيست. آنچه آورديم 

مواردی است كه استاد مطهری در زمينه زيبايی مورد 
گفتگو قرار داده است و از اين راه ما می توانيم با 
ديدگاه های ايشان در فلسفه هنر آشنا شويم. اين در 
حالی است كه نه ايشان مجال آن را يافت كه به طور 
مستقل به فلسفه هنر بپردازد و فهم بلند خود را در 
فلسفه هنر به طور منظم در اختيار نسل های بعدی 
قرار دهد و نه بحث های نوينی كه در اين عرصه، 
بخصوص پس از انقالب اسالمی بر حسب شرايط 
جديد اجتماعی و جريان های مهم فكری و فلسفی در 
ايران رواج يافت، در زمان ايشان مطرح بود. حال جای 
آن است كه ديدگاه های ايشان نسبت به هنر ايرانی 
و هنر اسالمی معرفی شود. ايران از ديرباز تجلی گاه  

مبانی هنر قدسی بوده  است. 
از  اعم  اسالمی  دوره  در  ايرانيان  هنری  آثار  برترين 
معماری، نقاشی، خوشنويسی، تذهيب كاری، خاتم 
كاری، كاشی كاری و معرق سازی و غيره  بيشتر در 

زمينه های دينی و اسالمی بوده است. )31(  
گنجينه های قرآن كه در موزه های مختلف كشورهای 
اسالمی و احياناً غير اسالمی هست، ارزش هنر ايرانی 
را در زمينه های اسالمی و در حقيقت جوشش روح 

اسالمی را در ذوق ايرانی می رساند. )32(
 هنر ايرانی و نظام روحانی منبعث از دين، پيوندی 
رابطه  اين  اسالمی  دوره  در  و  اند  داشته  نزديك 

نزديك تر و عميق تر شد. 

هنر اسالمی

 اسالم بر حسب هدف هايی كه در تربيت معنوی 
به  و  برقرار  رابطه  هنرها  با  كند  می  دنبال  انسان 
پرورش آنها دست می يازد و آنها را كنار هم و توأم 
با هنرمندان به رشد می رساند. اسالم فرم خاصی از 
هنر را توصيه نمی كند بلكه تنها محدوده بيانی فرم 
ها را تعيين می نمايد برخی آنچه را كه در ذات هنر 
اسالمی نهفته است شهود عقلی ناميده اند و عقل را 

مرد پنهان بود به زیر زبان          چون بگوید سخن بدانندش 
خوب گوید، لبیب گویندش         زشت گوید، سفیه خوانندش 

رشیدالدین وطواط

اولين نظريه  از  شهيد مطهری 
پردازان تعامل زيبايی و اخالق 
در ايران است. ايشان حسن و 
زيبايی را از اموری می داند که 
در پرتو اعتقاد به خدا پرورش 

می يابد

شماره چهارم  مرداد و شهریور 88 

25



قوه ای دانسته اند كه از تعقل و استدالل بس فراگيرتر 
و متضمن شهود حقيقت های ازلی و جاودانه است.)33( 

تاراج میراث های هنری

 شهيد مطهری منشأ  بی اقبالی افراد جامعه نسبت به 
ارزش ميراث های هنری را در مقاطع تاريخی نداشتن 

درك و شناخت،  نتيجه گيری می نمايد.)34(
 به همين دليل، اگر رابطه ای هم با هنر و آثار هنری 
برقرار می شده است، ناشی از انديشه های بهره جويانه 
و تمليكی بوده است. آنها متوجه اين نكته نبوده اند 
كه ديد هـنری بايـد وارسته از ايـن گونه كشش ها و 

كشمكش ها باشد. ديد هنری از جنبه های حسی 
يك اثر هنری فراتر می رود و اين فراروی، با ميزان و 

چگونگی تكامل روحی انسان ها سنخيت دارد. 
در طول گذشته تاريخ، در واقع جهان اسالم با توجه 
به رو به ضعف نهادن تدريجی باورها، نه تنها بخشی از 
قدرت خالقيت های هنری خود را از دست داد، بلكه 
جايگاه هنر و ارزش ميراث های هنری را از ياد برد. 
چون وجود روح دينی است كه با زيبايی های خود 
بستر مناسبی را برای روش هنر و خالقيت های هنری 
فراهم می سازد و با تنزل سطح باورها و محدود شدن 
افق آرمان ها، هنر رخت بربسته و زيبايی شناسی جای 

خود را به پليدی و پلشتی می دهد. 

منابع : 

1 - گفتارهای معنوی)انتشارات صدرا، 1361(، ص 224
2 -  مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی، ج 4، صص 20-19

3 - مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 3، ص 497
4 - مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 3، ص 510
5 - مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 3، ص 510

6 - مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسالم)تهران: انتشارات 
الزهراء، ج 3: 1362(، ص 76
7 -  فلسفه ی اخالق، ص 55 

8 -  افالطون، جمهوری، ترجمه کاویانی – لطفی)تهران، 1353(، 
ص 145 

9 - بند تو کروچه، کلیات زیباشناسی، ص 57
10 -  بند تو کروچه، کلیات زیباشناسی، ص 58

11 -  فلسفه ی اخالق، ص 58
12 - فلسفه ی اخالق، ص 58

13 - فلسفه ی اخالق، ص 108
14 - مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 3، ص 510

15 - تعلیم و تربیت در اسالم، ص 116
16 - فلسفه اخالق، ص 58 

17 - مجموعه آثار، ج 3، ص 498

18 - آشنایی با قرآن، ص 239
19 -  فلسفه ی اخالق، ص 59 

20 - تعلیم و تربیت در اسالم، ص 116
21 - فلسفه ی اخالق، ص 100 

22 - تعلیم و تربیت در اسالم، ص 93
23 - تعلیم و تربیت در اسالم، ص 85

24 - مجموعه آثار، ج 3، ص 497
25 - مجموعه آثار، ج 3، ص 497

26 - مجموعه آثار، ج 3، ص 497-496
27 - مجموعه آثار، ج 3، ص 497-496

28 - فلسفه ی اخالق، ص 64
29 - مرتضی مطهری، فلسفه ی تاریخ)تهران: صدرا(، ج 1، ص 

116-115
30 -  آشنایی با قرآن. ص 239

31 - خدمات متقابل ایران و اسالم، ص 666
32 - خدمات متقابل ایران و اسالم، ص 667-666

33 - تیتوس بورکهارت، جاودانگی و هنر، ترجمه سید محمد 
های  »ارزش  مقاله   ،)1370 برگ،  انتشارات  )تهران:  آوین 

جاودان در هنر اسالمی« 
34 - مرتضی مطهری، امدادهای غیبی)قم: صدرا( ص 140

 شماره چهارم  مرداد و شهریور 88

26



Biology Club
کانون زیست شناسی

حوزه علوم پایه

مسألة محيط زيست از مسائل مهم عصر ماست 
به طوری که فعاليت های مرتبط با محيط زيست 
از فعاليتهای مهم سازمان ملل متحد، محسوب 
موضوعات  از  زيست  محيط  مسألة  می شود. 
نسبتاً جديد جامعة بشری است که به ويژه از 
دهة 1970 مورد توجه جامعة بين المللی قرار 
بررسی  واقعيت،  اين  به  باتوجه  است.  گرفته 
موضع دين مبين اسالم نسبت به محيط زيست 
مفيد به نظر می رسد به ويژه اينكه طبق اصل 72 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران: »مجلس 
شورای اسالمی نمی تواند قوانينی وضع کند که 
با اصول و احكام مذهب رسمی کشور يا قانون 

اساسی مغايرت داشته باشند...«.
در  بخواهيم  اگر  اصل حتی  اين  به  با عنايت   
محدودة حقوق داخلی و ملی در زمينه محيط 

زيست قواعد و قوانينی وضع کنيم، آنچه وضع 
می شود نبايد با احكام و اصول اسالمی مغاير 
به  مبتال  آيا می توان حكم مسائل  اما  باشد؛ 
عصر حاضر از قبيل آلودگی ها، بارانهای اسيدی، 
تخريب جنگلها و از بين رفتن الية ازن را در 
بودن  مثبت  يافت؟ در صورت  اسالمی  احكام 

پاسخ،  چگونه؟ 
باتوجه به جامعيت و خاتميت دين مبين اسالم و 
لنا  مفهوم آيه 89 سوره نحل که می فرمايد: »َونَزَّ
َعَلْيَك الِكتاَب تِْبياناً لُِكَلّ شیءٍ...«، »اين کتاب را 

که بر تو نازل کرديم بيانگر همه چيز است.«
پاسخ اين سؤال بايد مثبت باشد، به ويژه اينكه 
پيامبر اسالم)ص( در حجه الوداع فرمودند: »هرچه 
را مردم تا روز قيامت به آن احتياج دارند، بيان 

کردم و از چيزی فروگذار نكردم.«

حمیده عاملی ،  کارشناس علوم تربیتی
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هرکه زبان او خوش باشد، برادران او بسیار باشند.
امام علی )ع(

          گر زبانت خوش است،   جمله خلق    در مـوّدت،  بـرادران تــوانـد 
     ور زبـانـت ، بـد اسـت در خــانه                  خصـِم جـاِن تو،  چاکراِن تواند 

                رشیدالدین وطواط

باتوجه به آية مذكور و سخن پيامبر اكرم)ص( در قرآن 
و به طور كلی در دين مبين اسالم می توان احكامی 
را جستجو كرد كه به مسائل محيط زيست مربوط 

می شود.
قبل از مطالعة اين احكام بايد متذكر شويم كه براساس 
يك تقسيم بندی كلی در اسالم، احكام دو دسته اند: 
يك دسته احكام خاص و صريح و دستة ديگر احكام 
عام و كلی. دستة نخست شامل احكامی است كه يا 
به جنبه های ثابت و تغييرناپذير زندگی انسان در 
ارتباط با يكديگر مربوط است، مانند ازدواج يا تنظيم 
كننده رابطه انسان با خداوند است، مانند عبادات. اين 
دسته از احكام، قوانين روشن و واضحی دارند و حكم 
آنها در قرآن، سنت و احاديث كامالً بيان شده است. 
دومين گروه از احكام به اين علت وضع شده است 
كه نيازهای زندگی بشر در هر عصری متفاوت است 
و به اين دليل، وضع احكام ثابت و تغييرناپذير برای 
آنها حكيمانه نيست؛ در نتيجه بايد احكامی وضع 
شوند كه جنبه كلی داشته و در هر عصر، مطابق با 

نياز انسانهای آن عصر باشند. 
بايد گفت كه احكاِم مربوط به محيط زيست هم 
از گروه اول است و هم از گروه دوم؛ بدين معنی 
كه نسبت به برخی از مسائل زيست محيطی كه با 
زندگی و حيات بشر ارتباط مستقيم دارند، احكام 
اسالمِی صريح و ثابتی وجود دارد و درمورد برخی 
ديگر از مسائل زيست محيطی بايد با توسل به احكام 

كلی و عام، حكم موضوع و مسأله را يافت. 

الف( احكام خاص و صريح درباره محيط زيست

منظور آن دسته از احكام است كه به صراحت درباره 
طبيعت بيان شده اند. در اين باره آيات چندی در 

قرآن وجود دارد كه 
از  برخی  ذكر  به 

آنها می پردازيم: 
در  خداوند 
سورۀ   61 آيه 
فرمايد:  می  هود 
ِمَن  اَنْشأَُكْم  »ُهَو 
ااَلَاْْرِض َواَْسَتْعَمَرُكْم 
فيها...«، » او خدايی 

است كه شما را از زمين بيافريد و آبادانيش را به شما 
واگذاشت«. 

بنابراين، شايد بتوان گفت اهداف زيست محيطی 
با هدف اين آيه از قرآن مطابقت دارد. همچنين بر 
پاية مفهوم آيه، چون تخريب محيط زيست مخالف و 

منافی عمران و آبادانی است، بايد از آن پرهيز كرد.
نقل شده  اسالم)ص(  گرامی  پيامبر  از  باره  اين  در   
است كه: »اگر قيـامت برپا شود و در دست فردی 
نهالی باشد بايد آن را بكارد«. )1( در آيه 49 سورۀ 
قمر نيز آمده است: »اِنّا ُكلَّ َشْیءٍ َخلَْقناُه بَِقَدرٍ«، »ما 
هر چيزی را به اندازه خلق كرديم«. پس هر چيزی 
مقدار و حدودی دارد و بايد به طور صحيح و درست 
مورد بهره برداری قرار گيرد تا نابود نشود؛ زيرا مواهب 
به  بلكه  ندارد،  تعلق  نسل حاضر  به  فقط  طبيعی 
نسلهای بعد نيز متعلق است. خداوند در آية 8 سورۀ 
رعد می فرمايد: »َو ُكلُّ َشْیءٍ ِعْنَدُه بِِمْقدارٍ«، »همه 
چيز در نزد او )خداوند( به اندازه است«. همچنين در 
آية 19 سوره حجر آمده است: »َو اَنَْبْتنا فِيها ِمْن ُكَلّ 
َشْیءٍ َمْوُزوٍن«، »و از هر گياه مناسب در آن )زمين( 
رويانديم« . از اين آيه چنين برمی آيد كه خداوند 
روييدنی ها را متنوع و مناسب آفريده است. اين امر، 
به مصلحت انسان و دليل عظمت پروردگار است. در 

آية 53 سورۀ طه خداوند می فرمايد: 
َِّذی َجَعَل لَُكُم ااَلَاْْرَض َمْهداً َو َسلََك لَُكْم فِيها ُسُباًل  »آَل
مآءِ مآًء َفأَْخَرْجنا بِِه اَْزَواجاً ِمن نَّباٍت  َو اَنَْزَل ِمَن اَلسَّ
َشتَّی«، »آنكه زمين را برای شما گسترده گردانيد و 
برای شما در آن راههايی قرار دارد و از آسمان آبی 
فرستاد پس بدان جفتهايی از گياهان گوناگون برون 
آورديم«.  بنابراين، انسان جزئی از اين هستی است و 
البته، جزءِ ممتاز و برجسته آن كه ارتباطش با هستی 

بايد همان باشد كه قرآن بيان می كند. 
عناصر  برخی  مورد  در 
مّهم طبيعت مانند آب 
نيز در قرآن آياتی وجود 
دارد كه در ادامه به ذكر 
چند  نمونه می پردازيم: 
در آية 30 سورۀ انبياء 

خداوند می فرمايد: 
»َو َجَعلَْنا ِمَن اَلَْمآءِ ُكلَّ 
«،»و هر چيز  َشْیءٍ َحًیّ

از پيامبر گرامی اسالم)ص( نقل شده 
است كه : »اگر قيـامت برپا شود و 
در دست فردی نهالی باشد، بايد آن 

را بكارد«.
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          گر زبانت خوش است،   جمله خلق    در مـوّدت،  بـرادران تــوانـد 
     ور زبـانـت ، بـد اسـت در خــانه                  خصـِم جـاِن تو،  چاکراِن تواند 

                رشیدالدین وطواط

زنده ای را از آب پديد آورديم«. در آية 164 سورۀ بقره 
اءٍ َفأَْحَيا  ماءِ ِمن مَّ آمده است: »َو ما اَنَْزَل الَلُ ِمَن اَلسَّ
ٍَّة َو تَْصِريِف  بِِه ااَلَاْْرَض بَْعَد َمْوتَِها َو بَثَّ فِيَها ِمن ُكَلّ َدآب
َماءِ َو ااَلَاْْرِض اَليَاٍت  ِر بين اَلْسَّ َحاِب الُمَسخَّ يَاِح َو اَلسَّ اَلَرّ
لَِقوٍم يَْعِقُلوَن«، »و )در( آبی كه خداوند از آسمان فرو 
فرستد، تا بدان زمين را پس از مرگش زنده سازد و 
در آن از هر جنبنده ای بپراكند و در گردش بادها، 
ابری كه ميان آسمان و زمين مسخر است، همانا آيت 
هايی است برای قومی كه به خرد يابند«. هم چنين 
در آية 99 سورۀ مباركه انعام خداوند می فـرمايد:   
َمآءِ َمآًء َفأَْخَرْجَنا بِِه نَباَت ُكَلّ  َِّذی اَنَْزَل ِمَن اَلسَّ »َو ُهَو اَل
َشْیءٍ«، »و اوست آنكه از آسمان آبی فرستاد تا برون 
آورديم با آن هرگونه روييدنی را«.  بدين ترتيب آب 
به عنوان عنصری مهم از طبيعت مورد توجه اسالم 
قرار گرفته است؛ چرا كه در حقيقت حيات انسان و 
تمام موجودات به آن بستگی دارد و باعث سرسبزی 

و پديد آمدن مناظر زيبا و خرم است. 
دربارۀ منافع ديگرآب نيز در قرآن آيات چندی وجود 
دارد ؛ كه به اهميت اين مايع حياتی در زندگی بشر و 
ساير جانداران اشاره كرده است؛ از جملة آنها آيه 14 
سورۀ نحل است كه به طور كلی به اهميت دريا از 
نظر ارتباطی، تغذيه و حتی استخراج زيور اشاره دارد. 
همچنين در آيه 96 سورۀ مائده آمده است: »اُِحلَّ 
لَُكْم َصْيُد الَْبْحِر َو َطعاُمُه: برای شما حالل شد صيد از 

دريا و خوردن آن«.
از پيامبر اكرم)ص( نقل شده است كه: »مردم در سه 
چيز شريكند: آب، چراگاه و آتش«. )2( با توجه به اين 
حديث پيامبر)ص( آب متعلق به همه است و كسی 
نمی تواند آن را به طور كامل به مالكيت خود درآورد و 
از آن هرگونه كه خواست بهره برداری كند. همچنين 
باتوجه به اهميتی كه آب در زندگی موجودات دارد 
و چون اسـتفاده از آب از حقـوق عام است، كسـی 
نمی تواند و نبايد آن را آلوده كند؛ زيرا در اين صورت 

به حقوق ديگران تجاوز كرده است. 
عالوه بر آيات قرآنی كه به برخی از آنها اشاره شد، 
علـمای اسـالم نيز موضـوع طبيعت را مورد توجه 
قرار داده و در كتب خود از آن صحبت كرده اند؛ 
برای نمونه، محقق حلّی كه از فقهای بزرگ شيعه 
محسوب می شود در اين مورد می گويد: »يكره قطع 
االشجار و رمی النار و تسليط المياه االّمع الضروره«، 

»قطع كردن درخـتان، پرتاب آتش و باز كردن آب 
)بر روی دشمن درجنگ( مكروه است مگر در صورت 

ضرورت«. 
بنابراين، اگر در زمان جنگ، قطع كردن درختان و... 
مكروه دانسته شده است؛ حكم آن به طريق اولی در 
زمان صلح شديدتر است. همچنين در جواهر الكالم 
برای اثبات بيان محقق حلّی رواياتی آمده است كه 
از آن جمله اين روايت است: از امام صادق)ع( روايت 
شده است كه فرمودند: » رسول خدا )ص( هنگامی كه 
لشكری را برای جهاد می فرستاد، فرمانده لشكر را 
دعوت می كرد، او را در كنار خود می نشانيد و يارانش 
را در مقابل خود قرار می داد؛ سپس می فرمود: به نام 
خدا به يـاری او در راه خدا و بر ديـن رسول خدا)ص( 
به سوی جهاد حركت كنيد. پيمان شكنی نكنيد به 
زنجير نكشيد، ُمثله نكنيد و هيچ درختی را قطع 
نكنيد؛ مگر اينكه ناچار شويد و اشخاص پير و فرتوت 

و بچه ها و زنان را نكشيد«.
 در روايت ديگری نيز از امام صادق)ع( نقل شده است 
كه پيامبر اسالم)ص( هنگامی كه فرماندهی را برای 
جهاد اعزام می داشت، می فرمود: » ... درخت نخل 
را آتش نزنيد و آن را در آب غرق نكنيد، درخت 
باروری را قطع نكنيد و زراعتی را نسوزانيد؛ زيرا شما 
نمی دانيد، شـايد در آينـده بـدان مـحتاج شويد؛ 
و چهار پايان حالل گوشت را نكشيد مگر اينكه برای 

غذايتان ناچار شويد«.)3( 
باز در جای ديگری روايت شده است كه امام صادق)ع( 
فرمودند: »درختان را قطع نكنيد كه خداوند بر شما 

عذاب می فرستد«. )4(
البته اگر نسبت به قطع درختان در روايات چنين 
برخورد شـديدی به چـشم می خورد به اين علت 
اسـت كه اسـالم در سـرزمينی ظـهور كــرد كه از 
جنبة آب و هوايی، خشك و صحرايی است و در آن 
فضای سبز و آب شيرين به ندرت يافت می شود 
و روشن است كه در اين محيط از بين بردن يك 
درخت و يا يك قناِت آب برای ادامه حيات مردمی 
كه پيوسته در حال كوچ و در جستجوی آب و چراگاه 
برای خود، دامها و شترانشان بودند چه مشكالتی را 

به وجود می آورد.
درچنين محيطی اگر درختی از بين برود يا نهر و 
قنات آبی آلوده و يا خراب شود، بازسازی آنها در 

از پيامبر اکرم )ص( نقل شده است 
که:» مردم در سه چيز شريكند: 

آب، چراگاه و آتش«.
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كوتاه مدت امكان پذير نيست؛ اما در محيط هايی 
كه در آنها درختان فراوانی يافت می شود و امكان 
جايگزينی درختان و همچنين رشد سريع آنها وجود 
دارد، قطع كردن درختان برای اهداف اقتصادی از 
جمله ساختن كاغذ و يا اشياء چوبی مشكل چندانی 
ايجاد نخواهد كرد؛ چنان كه از امام صادق)ع( روايت 
شده است كه فرمودند: » قطع درخت سدر در بيابان 
مكروه است، زيرا اين درخت در بيابان كم يافت می شود؛ 
اما در اينجا )مدينه( اشكالی ندارد )زيرا در اينجا به 
فراوانی يافت می شود(«.)5(   در همين باره پيامبر اكرم)ص( 
به علی)ع( فرمودند: »يا علی بيرون برو و از قول خدا، نه 
رسول خدا، بگو كه: خداوند لعنت كرده است كسی را 

كه درخت سدر را قطع كند«.)6(
همان طور كه می دانيم؛ درختكاری از راه های احيای 
زمين های موات و يكی از اهداف مهم زيست محيطی 
است و امروز نيز جنبش های كويرزايی كه در اقصی 
نقاط دنيا و همچنين كشور ما به وجود آمده است؛ 
اين عمل را با كاشتن درختان به انجام می رساند و از 
بين نبردن درختان نيز كه در صـدر جنـبش زيست 
محيطی عالم قرار دارد، به همين هدف بوده و در 
اسالم نيز بر آن تأكيد فراوان شده است. يكی ديگر 
از روشهای احيای زمين، زراعت و كشاورزی است كه 
در مورد آن سفارش های فراوانی در اسالم آمده است 
و رواياتی نيز دربارۀ آن وجود دارد كه از آن جمله اين 

روايت امام صادق)ع( است كه فرموده اند: 
» از پيامبر اكرم)ص( سؤال شد كه چه مالی بهتر است؟ 
فرمودند: زراعتی كه كشـاورزی بـكارد و آن را اصالح 
بپردازد«.)7( را  آن  برداشت، حق  هنـگام  در  و  كند 

كه  دارد  وجود  امام صادق)ع(  از  نيز  ديگری  روايت 
»كشاورزان گنج های مخلوقاتند، چيزهای پاكيزه ای 
را كه خداوند آفريده است، می كارند و در روز قيامت 
جايگاهی نيكو در قرب الهی دارند و آنان را به نام 

اشخاص مبارك )پربركت( می خوانند« . )8(
در همين باره امام باقر)ع( از اميرالمؤمنين)ع( نقل كرده اند 
كه حضرت فرمودند: »كسی كه آب و خاكی بيابد و 
با وجود آن فقير باشد )زراعت نكند(، خداوند او را از 

رحمت خود دور گرداند«. )9( 
از پيامبر)ص(  نقل است كه فرمودند: »هر گياهی كه 

كاشته می شود، فرشته ای نگهبان آن می شود تا 
زمانی كه به ثمر برسد. پس هر كس آن را زير پا له 

كند، فرشتة نگهبان او را لعنت می كند«. )10(
بدين ترتيب درمی يابيم كه در اسالم دربارۀ محيط زيست   
از طبيعت، احكاِم تفصيلی وجود دارد.  و حفاظت 
ديديم كه در قرآن آياتی به چگونگی استفاده از آب 
اشاره داشـت و در روايات مـختلف درمـورد حفظ 
درختان و احيای زمين موات سفارشهايی شده بود؛ 
اما همچنان كه مالحظه شد؛ دربارۀ عناصر ديگر 
طبيعت، همچون خاك و هوا، نه آيه صريحی وجود 
دارد و نه رواياتی مانند آنچه درمورد گياه ديديم. اين 
وضعيت بدان معنی نيست كه نتوان احكام مربوط به 

اين موضوع ها را از منابع اسالمی به دست آورد. 
و  جامعيت  نيز  و  شمولی  جهان  دليل  به  اسالم 
خاتميتی كه دارد دارای قواعد و احكامی است كه در 
هر عصری پاسخگوی نيازهای متغير انسان است. اين 

احكام، احكام متغير و كلی ناميده می شوند.

ب( احكام کلی و عام درباره محيط زيست
هدف اصلی از حفاظت محيط زيست جلوگيری از 
صدمه و آسيب رسيدن به عناصر طبيعی )آب، خاك، 
هوا و موجودات زنده( است و هر عملی كه برخالف 
آن صورت گيرد؛ بايد مورد تعقيب و پيگرد قرار گيرد. 
در اسالم احكام كلی و عامی وجود دارد كه می توان 
با استناد به آنها به هدف مذكور رسيد؛ چرا كه اين 
احكام را بنا به مقتضيات زمان می توان با مسائل روز 
تطبيق داد و اصوالً علت وجودی آنها حل مشكالتی 
است كه با گذشت زمان به وجود می آيد و البته، 
وجود چنين احكامی برای هر سيستم حقوقی كه 
ادعای كامل بودن و قابل انطباق بودن با هر زمان 
و مكان و هر جامعه ای را دارد، الزم است. در ادامة 
مطالب به بررسی قاعده ای می پردازيم كه چنين 

خصيصه ای دارد. 

اصل الضرر:
قوانين  تمام  بر  اصل در حقيقت روح حاكم  اين   
اسالم،  در  اصل،  اين  موجب  به  است.)11(  اسالمی 
ضرر به هيچ وجه مشروعيت ندارد، چه در مرحلة 

با نیکی کردن آزاد، بنده می شود ]و راه خدمتکاری می پوید[.
امام علی )ع(

سروران جهان سرافکنده  گرت باید که پیش تو باشند  
مرد آزاد را کند بنده  مردمی کن که مردمی کردن  

رشیدالدین وطواط

دانيم  می  که  طور  همان 
احيای  راههای  از  درختكاری 
زمينهای موات و يكی از اهداف 

مهم زيست محيطی است.
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وضع قانون و چه در مرحله اجرای آن. بنابراين، اگر 
قانونی به تصويب برسد كه موجب ورود ضرر به فرد 
يا جامعه شود و يا در مرحلة اجرا موجب ايراد ضرر 

گردد، از نظر اسالم مشروعيت ندارد. 
حال ممكن است اين سؤال مطرح شود كه چگونه 
آن هر  مبنای  بر  )كه  تسليط  اصل  بين  توان  می 
فردی مختار است در اموال خود، هرگونه تصرفی كه 
می خواهد انجام دهد و از جمله در حوزۀ مالكيتش 
به قطع درختان و يا آلوده كردن آب جاری و يا هوا 
بپردازد( و اصل الضرر، جمع كرد؛ در حالی كه ممكن 
است اين دو اصل در مواردی با يكديگر در تعارض 
باشند. در پاسخ بايد گفت: استفاده از اصل تسليط كه 
در عبارت »الناس مسلطون علی اموالهم« گنجانده 
شده است تا زمانی امكان پذير است كه بين آن و 
اصل الضرر تعارضی به وجود نيايد در غير اين صورت، 
اصل الضرر مرجح است؛ زيرا حقوق جامعه و جمع بر 
حقوق فرد اولويت دارد و بنابراين اگر بين اين دو حق 
تعارض ايجاد شود، احكامی كه ناظر به حقوق جمع 

و جامعه هستند، اجرا می شوند.
اولويت حقوق جامعه بر حقوق فردی آنچنان اهميت 
دارد كه برای دفاع از حقوق جامعه می توان در ملك 
فرد نيز دخالت كرد و از وقوع يا استمرار عملی كه 
آلودگی محيط زيست می شود،  يا  باعث تخريب 
ممانعت به عمل آورد؛ كه اين عمل نه فقط منافع 
جامعه را تأمين می كند، بلكه در درازمدت منافعش 
نصيب مالك نيز خواهد شد. علت اين تقدم و ارجحيت 
آن است كه در حالت ورود ضرر و همچنين در حالت 
كسِب منفعت، يك ضرر و يك نفع از ضرر و نفع ديگر 
كم اهميت تر است؛ به عبارت ديگر اگر فرد از قطع 
نكردن درختان خود، متحمل ضرری شود و در مقابل 
از قطع و فروش آنها منفعتی كسب كند، اين ضرر و 
منفعت در برابر ضرر و منفعت جامعه بسيار كوچك 
است و به اين علت، اهم بر مهم ترجيح داده می شود؛ 
زيرا عقِل سليم نيز حكم می كند كه مصالح و منافِع 

جمع بر مصلحت و منفعت فرد مقدم باشد. 
نتيجة كالم آنكه، مجتهدين و علمای دينی می توانند 
و بايد باتوجه به اين اصول مسائل زيست محيطی را 
كه از پديده های جديد عصر ماست حل و فصل 

كرده، احكام راجع به آن را بيان كنند تا هر كس كه 
برخالف آنها رفتاری كند، كيفر ببيند. 

عالوه بر اصل الضرر، ابواب ديگری نيز وجود دارد 
كه با ارجاع و استناد به آنها می توان مانِع اجرای 
اعمالی شد كه باعث تخريب محيط زيست می شوند؛ 
اين ابواب عبارتند از: انفال، مشتركات عمومی، اصل 

دخالت دولت و مصلحت نظام. 

1. انفال:
 خداوند در آيه 1 سوره انفال می فرمايد: » يَْسَئُلونََك 
َعِن االَاْنْفاِل ُقِل االَاْنْفاُل لِلِهّ َو الرَُّسوِل«، »دربارۀ انفال از 
تو می پرسند، بگو انفال از آن خدا و پيامبر است«. 
فقها دربارۀ مصاديق انفال برداشت های گوناگونی 
دارند كه ناشی از مقتضيات هر زمان و مكان و نياز 

اجتماعی مردم در هر دوره ای بوده است.)12(
به طور كلی مراد از انفال، اموال عمومی است كه به 
فرد يا افراد مشخصی تعلق ندارد؛ مانند اراضی موات، 
سواحل درياها، كوه ها، بيابانها، معادن، جنگل ها، 
مراتع و بيشه ها، فضا، هوا و آب های زيرزمينی. اگر 
مسائل مربوط به برخی از اين مصاديق در روايات ائمه)ع( 
يا گفتار فقها نيامده، به دليل عدم ابتال به آنها در آن 
عصر بوده است و به اين معنا نيست كه نمی توان اين 

اموال عمومی را  از مصاديق ِ انفال  محسوب كرد. 
اموال عمومی  كلية  انفال،  از  درفقه شيعه مقصود 
است كه خداوند آنها را برای بندگان خلق كرده است؛ 
يعنی اموالی كه ساختة دست بشر نيست و به شخص 
خاصی نيز تعلق ندارد. اين اموال به امام و رهبر جامعة 
مسلمانان تعلق دارد. بدين معنا كه او می تواند برای 
حفظ نظم و عدالت و جلوگيری از هرج و مرج و 

تضييع حقوق از آنها استفاده كند. )13( 
از جمله مصاديق انفال، كالء يا مراتع طبيعی است. 
اين مراتع نه فقط از اموال عمومی )انفال(، بلكه از 
مشتركات نيز هست و كسی نمی تواند آنها را به 
خود اختصاص دهد... مگر به عنوان حكومتی و برای 
استفاده عموم.)14( با توجه به اينكه حقوق محيط زيست 
نيز مصاديق مذكور را مورد توجه قرار می دهد، می توان 
گفت كه موضوعات محيط زيست با مسائِل باب انفال 
كامالً مشابهت دارد و در اين چهارچوب، می تواند 

سروران جهان سرافکنده  گرت باید که پیش تو باشند  
مرد آزاد را کند بنده  مردمی کن که مردمی کردن  

رشیدالدین وطواط

به موجب اصل الضرر در اسالم، 
ضرر به هيچ وجه مشروعيت 
ندارد، چـه در مرحــلة وضع 
قانون و چه در مرحله اجرای 

آن.

شماره چهارم  مرداد و شهریور 88 

31



 منابع : 

1 -  نوری، میرزا حسن؛ مستدرک الوسائل؛ ج 13، ص 140
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مورد توجه  قانونگذار قرار گيرد.

2. مشترکات عمومی
همان اموال عمومی می باشد كه در استفاده از آنها 
همه مردم از حقوق مساوی برخوردارند. اين اموال 
انتقال پذير نيستند و همه مردم نسبت به آنها يا 
دارای حق انتفاع و يا حق ارتفاقند؛ مانند حقی كه 
مردم در استفاده از پاركها، خيابانها، مدارس، پلها، هوا، 
نور و خورشيد دارند و يا اينكه می توانند با شرايط 
خاصی از آنها بهره برداری كنند. برای اين امر فقها 
شرايطی را مقرر كرده اند، از جمله: عدم اضرار به غير، 
عدم مزاحمت برای ديگران و عدم استفاده بيش از 
نياز. دولت نيز كه حافظ منافع عمومی و جامعه است، 
مسئوليت نظارت بر اين امر و وضع مقررات  را دارد و 
چنان كه در كتاب آئين شهرداری آمده است: »و نيز 
بايد كه محتسب، بازاريان را به جارو كردن و تنظيف 
بازار از كثافِت انباشته كه مردم را زيانبخش است 
فرمان دهد...« )15( و » بايد كه محتسب، قصابان را 
نگذارد تا بر در دكان هايشان كشتار كنند؛ زيرا راه به 
خون و سرگين آلوده می شود كه ناشايست و ممنوع 
است و معبر عمومی تنگ و تراوش كثافت به جامة 
مردم، سبب اضرار می شود«)16( و »اگر كارهايی كه 
گفته شد مرتكب شود، محتسب، او را تعزير خواهد 

كرد«.)17( 

3. اصل دخالت دولت و مصلحت نظام
دولت از يك سو، مجری احكام ثابت است و از سوی 
ديگر، واضع مقرراتی است كه بنا به ضرورت اجتماعی 

و طبق شرايط روز بايد تدوين و اجرا شود. 
و  اصول  براساس  نتواند  اسالمی  اگر حاكِم جامعه 
موازين فقهی حكم موضوعی را تعيين كند به اصل 
شود.  می  متوسل  نظام  مصلحت  و  دولت  دخالت 
براساس اين اصل، هرگاه بين دو يا چند قاعده و 
و  قاعده  آن  آيد،  پيش  اختالفی  و  تعارض  قانون، 
قانونی بايد مورد استناد قرار گيرد كه منافع جامعه 
را بهتر و بيشتر حفظ می كند. مثالً اگر بين يكی 
از اصول و قوانين زيست محيطی و يكی از قوانين 
با توجه به اصل  جامعه تعارضی پيش آيد، حاكم 
منفعت عمومی، بايد ببيند كه كداميك بيشتر حافظ 
منافع همگانی است و چون قوانين زيست محيطی، 
منافع جامع را بيشتر از منافع خصوصی تأمين می كند، 

حاكم بايد به آنها استناد كند. 
اصل دخالت دولت و مصلحت نظام مورد تأكيد رهبر 
فقيد انقالب اسالمی نيز بوده است و ايشان در يكی 
از نامه هايشان به رئيس جمهور وقت، به آن اشاره 
دارند. در اين نامه آمده است: »حكومت می تواند 
قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در 
موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسالم 
باشد، يك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه 
عبادی و يا غير عبادی كه جريان آن مخالف مصالح 
اسالم است، از آن مادامی كه چنين است، جلوگيری 
كند. حكومت می تواند از حج كه از فرايض مهم الهی 
است در مواقعی كه مخالف صالح كشور اسالمی 

است، موقتاً جلوگيری كند«. )18(

دولت از يك سو مجری احكام 
ثابت است و از سوی ديگر واضع 
مقرراتی است که بنا به ضرورت 
روز  شرايط  طبق  و  اجتماعی 

بايد تدوين و اجرا شود. 

Medical Club
کانون پزشکی
حوزه علوم پزشکی
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انار

نام قرآنی: رمان 
نامهای متداول:  فارسی، اردو، هندی، پنجابی: انار؛ عربی: رمان؛ عبری: 
رمن؛ بنگالی: دالم؛ مراتی: دالمب؛ سانسكريت، گجراتی: دادم؛ بنگالی، 
تلگو: دارم؛ كشميری: دان؛ مليمالی: متلوم؛ تاميلی: مادوالی؛ انگليسی: 
Melograno؛  ايتاليايی:  granada؛  فرانسوی:  Pomegranate؛ 
آلمانی: Granatapfel؛ التينی: granatum؛ اسپانيايی: Granada؛ 

.Rodi :؛ يونانیGranat :روسی
)punicaceae از تيره انار( Punicagranatum :نام علمی

در سوره  است:  برده شده  نام  رمـان  از  جا  در سـه  مجـيد  قرآن  در 

احمد آقارفيعی ، متولد 1331 تهران
 دکترای طب اسالمی و نويسنده کتاب »طب اسالمی 
حوزه  علمی  هيأت  عضو  پزشكی«،  نوين  تحقيقات  و 

معصومه قم و دانشگاه تهران
مؤلف مقاالتی چون: گياهان دارويی در منابع فقهی، مبانی 

بهداشت در اسالم و ...
اين مقاله برگرفته از کتاب طب اسالمی و تحقيقات نوين 

پزشكی ايشان می باشد.

Medical Club
کانون پزشکی
حوزه علوم پزشکی

گردآوری: رقیه رودسرایی نویسنده: دکتر احمدعلی آقا رفیعی



اين درخت  توصيه مهمی  انعام/141 درباره ميوه 
شده است. در آن ذكر شده: »چون ثمر آورند از آنها 
بخوريد و روز درو حق آن را بپردازيد« ؛ معنی اين 
دستور آن است كه خداوند، انحصار يا مالكيت فردی 
محصوالت كشاورزی و نباتی را نمی پسندد. زادگاه 
باشد،  نام علمی آن »پونيكا گرانتوم« می  انار كه 
ايران است؛ انار ميوه ای بسيار لذيذ و آبدار است و از 
روزگاران بسيار قديم به عنوان ميوه ای خوراكی و هم 

برای مصارف پزشكی اهميت بسيار داشته است. 
ارزش انرژی زايی ميوه انار %65 است. آب انار به سادگی 
هضم می شود و شامل %15 مواد قندی است كه 
منبعی سرشار از سديم است و نيز شامل مقدار زيادی 
ريبوفالوين، تيامين، نياسين، ويتامين ث، كلسيم و 
فسفر می باشد. پروتئين و چربی آن بسيار اندك 
است. انار ماده غذايی مطبوع و دارای خواص طبی 
بسيار است. دارويی مقوی قلب است و برای التهاب 
انار  آب  است.  نافع  دل،  درد  از  و جلوگيری  معده 
شربتی مبرد و بسيار عالی است و به هنگام اسهال، 
تشنگی را برطرف می كند. در درمان اسهال ساده و 
اسهال خونی موثر است. آب انار برای انواع ناخوشی 
ها از قبيل التهاب قولون، كم خونی، يرقان، فشار 
خون، بواسير و درد مفاصل دارويی مفيد است. اگر با 
عسل خورده شود، صفرا را كم می كند. در بسياری از 
ناراحتی هايی كه با روش هومياپاتی معالجه می شوند 
ميوه انار تجويز می شود. جوشانده پوست ريشه انار 
كه شامل ماده قليايی پاالترين و جوهر مازو و دارويی 
بسيار موثر برای دفع كرمها از جمله كرم روده است. 
نقل شده كه اين جوشانده برای بيماری سل نيز 
مؤثر است. پوست ضخيم انار سبب می شود كه اين 
ميوه با كيفيت خوبی نگهداری شود. گل انار دارای 
خاصيت طبی بسيار زيادی است. در مورد سقط جنين 

غيرعمدی تجويز می شود. گلهای سرخ روشن انار 
شامل رنگ دانه هايی با كيفيت عالی است. 

انجير 

نام قرآنی: تين
پنجابی،  هندی  اردو،  فارسی،  متداول:  نامهای 
بنگالی، مراتی: انجير؛ عربی: تين: عبری: تينه؛ تلگو: 
انجورو؛ كشميری: انجور؛ تاميلی، مليالمی: سيمای آئی؛ 
بنگالی: دومور؛ سانسكريت: كاكودومبريكا؛ انگليسی: 
التين:  Feige؛  آلمانی:  Figue؛  فرانسوی:  Fig؛ 
يونانی:Sukio, Suko؛  Fico؛  ايتاليايی:  Ficus؛ 

. Higo :؛ اسپانيايیInzhir, Figa :روسی
 )Moraceae  از تيـره توت( Ficus Catica :نام علمی
در قرآن مجيد فقط يك مرتبه كلمه تين )انجير( 
آمده است. اما اين يگانه يادآوری اهميتی بسيار دارد. 
خداوند به تين و زيتون، طور سينا و بلد امين )مكه( 
سوگند ياد می كند و می فرمايد آدمی در اين دنيا به 

نيكوترين اعتدالی آفريده شده است. 
تين، چه اشاره به درخت باشد چه اشاره به مكانی كه 
اين درخت در آن می رويد در واقع به علت اهميتی 
است كه برای انسان دارند؛ اين نام در قرآن مجيد 
آمده است. طول متوسط اين درخت، حدود 10 متر 
است و سالی دوبار ميوه می دهد. اين درخت تنها با 
وجود حشره ای به نام »مگس انجير« ميوه می دهد؛ 
در صورت نبودن اين حشره، باروری غير ممكن است 
و ميوه ای به دست نمی آيد. الزم است اين حشره 
به مناظق جديدی كه كاشت درخت انجير در آن 
متداول می شود منتـقل گردد وگرنه درخت انجير 

ثمر نمی دهد. 
انجير، ميوه ای سرشار از مواد غذايی است و چون 
اليافی ندارد خوردن آن مخصوصاً پس از بهبودی از 

بيماری طوالنی تجويز می شود. 
انجير غذايی است كامل و به سادگی هضم می شود. 
از نظر طبی، ماده ای است كه سنگ كليه و صفرا را 
برطرف می كند و در رفع انسداد خفيف كبد و طحال 
موثر است. اين ميوه برای بهبود بواسير و نقرس، 
مدتی تجويز می شود و برای نارسايی كبد نيز مفيد 

انار ماده غذايی مطبوع و دارای 
است.  بسيار  طبی  خواص 
دارويی مقوی قلب است و برای 
التهاب معده و جلوگيری از درد 

دل نافع است.

ساالری و بزرگی با بی ادبی جمع نمی شود.
امام علی )ع(
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است. در حديثی حضرت محمد)ص( به بيماران مبتال 
به بواسير توصيه می كند كه مرتباً  انجير بخورند.

 پيامبر اسالم )ص( فرمود: 
» انجير ميوه بهشت است. آن را بخوريد كه بواسير را 
درمان می كند،  ورم مفاصل  را  نيز بهبود  می بخشد«.

انگور 

نامهای متداول: فارسی: انگور، فرشك؛ عربی: عنب؛ 
اردو، هند، پنجابی، بنگالی: انگور؛ تلگو، سانسكريت، 
مونتارنگا؛  مليمالمی:  دركش؛  گجراتی:  مراتی، 
فرانسوی:  Grape؛  انگليسی:  داچ؛  كشميری: 
Cultive – Vigne ؛ يونانی: Sysphilia؛ آلمانی: 
Weinbeere؛ اسپانيايی: Uva؛ التينی: Acinus؛ 

 .vinograd :؛ روسی Acino, uva :ايتاليايی
 )Vitaceae از تيره انگور( Vitis Vinifera :نام علمی
انگور، يكی از لذيذترين ميوه هايی است كه خداوند 
برای انسان آفريده است و از اين رو يازده مرتبه در 
مفرد  به صورت  بار  دو  ميوه  اين  نام  قرآن مجيد، 

)عنب(  و نُه بار جمع )اعناب(  آمده است.
چند نوع انگور خودرو )مو( در نقاط مختلف جهان 
ديده شده، بنابراين تعيين زادگاه اصلی مو مشكل 
است. نقل شده كه كاشت مو، قبل از زمان حضرت 
نوح)ع( متداول بوده است. از اين رو شايد بتوان گفت 
كه انگور، در بين ميوه ها قدمتی بيش از نخل دارد.

در  پرورشی  انگور  نوع  هزار  هشت  حدود  تاكنون 
سرتاسر جهان ديده شده است  و نوعی انگور بی 
دانه )به نام تامسون( در سطحی وسـيع در چـند 
كشور كاشته می شود. انگور يكی از بهترين منابع 
طبيعی گلوكز و فروكتوز است. اخيراً نوعی ويتامين 
از آن تهيه می شود كه  در جلوگيری از خونريزيهای 
ناشی از بيماری قند بسيار موثر است، تورم وريدی 
و تصلب شرائين بدن را به خوبی بهبود می بخشد. 
محرك،  خاصيتی  انگور  در  موجود  معدنی  مواد 
هاضم، آرام بخش، اشتها آور، مبرد و مدر دارد. خون 
را زياد و تصفيه می كند و ناتوانی عمومی را درمان 
می بخشد. آب غوره، قابض است و گلودرد را درمان 
می كند. شيره تاك برای بيماری پوستی و چشم درد 
مزمن،  برنشيت  برای  همچنين  انگور  است.  مفيد 
بيماريهای قلبی، التهاب كليه و نقرس مفيد است. 
برای جلوگيری از تشنج ناشی از يبوست، آب انگور به 

كودك می خورانند و برای تب و سرماخوردگی بسيار 
ثمر بخش است. برای مبتاليان به بيماری يرقان نيز، 
غذای مفيدی است. انگور در سرتاسر جهان مصرف 
خوراكی دارد. كشمش از نظر طبی مفيدتر از انگور 
نيز  يرقان  و  نزله  سرفه،  تب،  برای  است.كشمش 
غذای مفيدی است. انگور در سرتاسر جهان مصرف 

خوراكی دارد. 

درخت اراك )درخت مسواك( 

نام قرآنی: خمط ) آيه 16 سوره سبا (

نامهای متداول: فارسی:كافور؛ عربی: 
كافور؛ )حنا، حنان، يرنا(؛ عبری: كفر؛ 
اردو، هندی، گجراتی، بنگالی، مراتی: 

)مهندی( ؛ سانسكريت: كوراوا، رگربها؛ 
تاميلی، مليالمی: ماروتونزی، تلگو: گورانت؛ 

انگليسی:  Henne, Camphor؛   فـرانـسـوی:     
Kampfer, Henne؛آلمانی: Henna, Kampfer؛ 
روســــی: khan, Kamphora؛   يـونــانــی: 
khenna, Kamphora؛    اســـپانـــيــايــی: 
Alhena, Alcanfor؛ التينی: Cambphora؛ 

 .Henna, Camfora :ايتاليايی
 Cinnamomum camphora :نام علمی

                 ،)Lawsonia inermis از تــيــره بــرگ بــو(
 .)Luthraceaeاز تيره خون فاميان(

َكأٍْس  ِمن  يَْشَربُوَن  الَاْبَْراَر  »إِنَّ  انسان:  آيه 5 سوره 
َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا«، »به يقين ابرار و نيكان از جامی 
می نوشند كه با عطر خوشی آميخته است«. در آيه 
فوق از شرابی با طعم كافور برای نوشيدن اهل بهشت 
نام برده است. تقريباً در تمام تفسيرها و ترجمه های 
قرآن مجيد، كافور را گياهی از اصل كافور دانسته اند، 
مشخصات و صفات كافور را بيان كرده و گفته شده  است: 
كافور بهشت، اثرات نامطلوبی ندارد و با كافور زمين 
متفاوت است. كافور به مقدار كم در هر نوشابه ای 
مطلوب است و بنابراين شراب بهشتی، ممكن است 

آميخته به كافور باشد. 
در فرهنگ های عربی مانند الُمنجد و لسان العرب، 
عالوه بر كافور، چندين معنای ديگر برای اين كلمه 
آمده است؛ مانند پوسته خوشه انگور يا خرمای نارس 

بی ادب مرد کی شود مهتر                                      گرچه او را جاللت نسب است 
با ادب باش تا بزرگ شوی                                       که بزرگی نتیجه ادب است 

رشیدالدین وطواط
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بسیار غذا خوردن مانع تندرستی است.

و همچنين به معنای ماده معطری است كه از نوعی 
آهو گرفته می شود.احتماالً نخستين كسی كه از 
كافور در عربستان نام برد، اسحاق بن عمان، طبيب 
به  كافور  تاريخچه  باشد.  سوم  قرن  اواخر  مشهور 
روشنی حكايت از آن دارد كه به احتمال زياد؛ اعراب 
قبل از اسالم درباره كافور، چه از طريق تجارت با 
هند و يا از طريق داروهای يونانی، اطالعی نداشتند. 
كافور ماده ای جامد و سفيد رنگ، با طعم و بويی تند 
است و از ماده سفيد رنگی كه با ايجاد شكاف ازتنه 
و شاخه درخت تراوش می شود به دست می آيد.

اما كافور چينی از عصاره جوشانده چوب و پااليش 
اين عصاره از طريق تصعيد به دست می آيد. هر 
دو نوع كافور از نظر كار و خاصيت شبيه به هم اند. 
كافور چون طعم تند و نامطبوعی دارد و در تهيه غذا 
مصرف نمی شود. به عالوه اهميت دارويی آن چه 
برای مصرف خارجی و يا داخلی هميشه همراه با 
احتياط است. توصيه می شود كه داروهای محتوی 
كافور را به دور از دسترس اطفال نگه دارند، زيرا نه 
مصرف كه بوييدن آن نيز سبب سرگيجه، استفراغ، 
تهوغ، دل درد و در موارد شديد سبب بيماری فلج 
می شود. كافور يكی از تركيبات اصلی بسياری از 
پمادهايی است كه كاربرد خارجی دارند و برای 
تسكين درد و بهبود التهاب های عصبی به كار می 
رود. به عبارت ديگر می توان گفت كه كافور، دارويی 
بسيار سودمند در پزشكی، هم برای كاربرد خارجی 
و هم برای مصرف داخلی است.اما برای تهيه غذا و 
ماده ای افزودنی به شربتها مناسب نيست. در احاديث 
نبوی در چند مورد به كافور اشاره شده، در چندين 
حديث، پيامبر اكرم)ص( توصيه كرده اند كه بعد از 
غسل ميت جسد را با آب كافور غسل دهند. ام عطيه 
نقل كرده كه »يكی از دختران پيامبر )ص(ه درگذشت و 
ايشان بيرون آمدند و فرمودند او را سه يا پنج مرتبه و 
اگر فكر می كنيد الزم است پيش از آن با آب و سدر 

غسل دهيد و در آخر آب كافور بر او بپاشيد.« 

من 

نام قرآنی: من
نامهای متداول: فارسی: ترنجبين گزانگبين؛ اردو: 

ترنجبين، گزنجبين، مّن؛ عبری: مان؛ هندی: شيری؛ 
تاميلی، تلگو، مليالمی: مّنا؛ انگليسی، آلمانی، روسی، 
فرانسوی:  Manna؛  ايتاليايی:  يونانی،  التينی، 

.Mana :؛ اسپانيايیManne
 Alhagi Maurorum Medic :نامهای علمی
 Tamarix ؛)Leguminosae از تيره نيام داران (
Tamar Mannifera Ehrenb ) از تيره گز -

 )cacea

اشارات قرآنی
 

)بقره/57(
لَْوی  » َوَظلَّلَْنا َعلَْيُكُم الَْغَماَم َوأَنَزلَْنا َعلَْيُكُم الَْمنَّ َوالسَّ
ُكُلواْ ِمن َطيِهَّباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َظلَُمونَا َولَِكن َكانُواْ 

أَنُفَسُهْم يَْظلُِموَن« 
»و ابر را سايبانتان گردانيديم و برايتان من و سلوی 
فرستاديم. بخوريد از اين چيزهای پاكيزه كه شما را 
روزی داده ايم. و آنان بر ما ستم نكردند، بلكه بر خود 

ستم می كردند«. 

)اعراف/160(
ْعَناُهُم اثَْنَتْي َعْشَرَۀ أَْسَباًطا أَُمًما َوأَْوَحْيَنا إِلَی  » َوَقطَّ
ِهَّعَصاَك الَْحَجَر  ُموَسی إِِذ اْسَتْسَقاُه َقْوُمُه أَِن اْضِرب ب
اثَْنَتا َعْشَرَۀ َعْيًنا َقْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس  َفانَبَجَسْت ِمْنُه 
الَْمنَّ  َعلَْيِهُم  َوأَنَزلَْنا  الَْغَماَم  َعلَْيِهُم  َوَظلَّلَْنا  مَّْشَربَُهْم 
لَْوی ُكُلواْ ِمن َطيِهَّباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َظلَُمونَا َولَِكن  َوالسَّ

َكانُواْ أَنُفَسُهْم يَْظلُِموَن « 
بنی اسرائيل را به دوازده سبط تقسيم كرديم. و چون 
قوم موسی از او آب خواستند به او وحی كرديم كه 
عصايت را بر سنگ بزن. از آن سنگ دوازده چشمه 
روان شد و هر گروه آبشخور خويش را بشناخت. و 
ابر را سايبان ساختيم و برايشان من و سلوی نازل 
كرديم. بخوريد از اين چيزهای پاكيزه كه بر شما 
روزی داده ايم و آنـان به ما سـتم نـكردند بلــكه به 

خودشان ستم می كردند. 

 طه/ 80 – 81
»يَا بَِني إِْسَرائِيَل َقْد أَنَجْيَناُكم مِهّْن َعُدوِهُّكْم َوَواَعْدنَاُكْم 

نشـود جمع،  هیـچ مـردم را                               تندرسـتی و خـوردِن بـسیار 
       مذهب خویش ساز کم خوردن                   گْرت جان عزیز هست به کار 
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نشـود جمع،  هیـچ مـردم را                               تندرسـتی و خـوردِن بـسیار 
       مذهب خویش ساز کم خوردن                   گْرت جان عزیز هست به کار 

لَْوی « لَْنا َعلَْيُكُم الَْمنَّ َوالسَّ ورِ الَاْيَْمَن َونَزَّ َجانَِب الطُّ
»ُكُلوا ِمن َطيِهَّباِت َما َرَزْقَناُكْم َواَل تَْطَغْوا فِيِه َفَيِحلَّ 

َعلَْيُكْم َغَضِبي َوَمن يَْحلِْل َعلَْيِه َغَضِبي َفَقْد َهَوی« 
»ای بنی اسرائيل، شما را از دشمنان رهانيديم و با شما 
در جانب راست كوه طور وعده نهاديم و برايتان من و 
سلوی تازل كرديم. از چيزهای پاكيزه كه شما را روزی 
داده ايم بخوريد و از حد، مگذرانيدش تا مباد خشم من 
بر شما رسد، كه هر كس كه خشم من به او برسد در 
آتش افتد«. من در عربی اگر چه به معنای »احسان« 
و »بخشيدن« است، اما به طور كلی به معنای غذايی 
شيرين به كار رفته است كه پس از خروج بنی اسرائيل 
از مصرف و سرگردانی آنان در بيابان سينا، خداوند اين 
ماده غذايی را بر ايشان نازل كرد. عالمه يوسف علی بيان 
می كند كه »من« صمغی شيرين بود كه از درختان 
گز در صحرای سينا به دست می آمد. »من« ماده ای 
شبيه شهد گياهی توصيف شده است كه بر برگ بعضی 

درختان می نشيند و صبحدم جمع آوری می شود. 

چند حديث مهم درباره من

1 -  سعيد بن زيد )ره( روايت كرده كه رسول خدا )ص( 
فرمود: قارچ گياهی از من است و آب آن شفای چشم 
زبان  به   Manna انگليسی به  لغت  می باشد.اين 
هيرو، من )Man( و به عربی من )Mann( گفته 
می شود.  اين نام به طور كلی به مواد فرآورده های 
شيرينی گفته می شود كه از برگ و پوست و شاخه 
ها و حتی در برخی از موارد از خارهای تعدادی از 

گياهان در شرايط خاصی بيرون می آيد.
 استخراج اين مواد يا  از طريق نيش حشرات به قسمتهايی  
از گياه حاصل می شود نظير: گز علفی، گز خوانسار، 
گزا انگبين و مانند آنها و يا به طور طبيعی به صورت 
قطرات شبنم روی گياه جمع می شود، مانند: ترانجبين 
كه روی گياه خار شتر جمع می شود و يا از طريق 
وارد كردن شكافی در ساقه و تنه گياهان به دست 
می آيد. انواع معروف من ها دارای خواص داروئی 
هستند و در طب سنتی به كار گرفته می شوند؛ 
مانند: شكر تيغال، بيد خشت، ترنجبين، گزنگبين، 
گز خوانسار، شير خشت، گز علفی و ...   همچنين 

من هايی از برخی از گونه های زبان گنجشك مانند 
زبان گنجشك گل و از برخی درختان پسته و درختان 
گز گرفته می شود. ضمناً ترشحات صمغی و رزينی 
كه از درختان كاج، بلوط، بيد، اوكاليپتوس و ... گرفته 
می شود و معموال تحت عنوان “من” نيز رده بندی 

می شود.
معروف ترين گياهانی كه از آنها به طرق مختلف 

“من” گرفته می شود عبارتند از: 

گيـاه شـكر تيـغال: پيله حشره ای كه روی گياه 
Echinops candidus  يا E. persicus زندگی می كند. 

زيتون: ) Olea europaeaL( كه صمغ زيتون 
توليد می كند. 

درخـت عـشـر:   Apocynum Syriacum يا 
Calotropis procera كه از آن سكر العشر می گيرند 

كه سمی است. 
-E.dumosa A.Cunn., Eucalyptus C  اکاليپتوس:
maldulensis Dehn كه از آن صمغ كينو می گيرند. 

درخت بيدخشت:  Salix Fragillisi كه بيد خشت 
توليد می كند. 

 Cotoneaster Nummularia شيرخشت:  گياه 
F.M كه نوعی شيرخشت توليد می كند. 

 Astragalus adscendencs Boiss. Et :نوعی گون
Hamukn كه گز علفی توليد می كند. 

 Q. mannifera Lindlm, Quercus :درخت بلوط
Vallonea Kotschy كه گز علفی توليد می كند. 

درخت الريكس: Larix europaea Dc كه از آن 
تربانتين می گيرند. 

لبنان: Cedrus Libani Barrel كه  درخت سدر 
صمغ می دهد. 

)Fraxinus ornus( )l( :درخت زبان گنجشك گل
كه شير خشت مرغوب تجارتی سيسيل را می دهد. 
  Alhagi Maurorum Baker :خارشتر يا خاربزی
Alhagi Comelorum Fisch كه ترنجبين می دهد. 

به معنای  اگر چه  من در عربی 
است،  »بخشيدن«  و  »احسان« 
اما به طور کلی به معنای غذايی 
شيرين به کار رفته است، که پس 
از خروج بنی اسرائيل و سرگردانی 
آنان در بيابان سينا، خداوند آن را 

بر ايشان نازل کرد.
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بهداشت  وزير  مـشاور  تـغذيه،  متخصـص   
درمان و آموزش پزشكی در امور طب اسالمي، 
اسـتاد دانشكده طـب سنتي دانشگاه علوم 
پزشكي ايران، سرپرست مرکز تحقيقات علوم 

قرآن، حديث و طب 
نويسنده کتاب های بسيار  در زمينه علوم پزشكی 
از آن جمله می توان به »آئين تندرستی«،  که 

»بهداشت مدارس شبانه روزی«، »نظري به ويژگي 
و منزلت خدمات پرستاري در نظام انسان ساز 
اسالم«، » تغذيه کودکان با شير مادر«، » تغذيه 
رضاعي«   خويشاوندي  مساله  و  شيرمادر  با 
»بهــداشت تــغذيه در روزه  داری«، »اخالق 
حـرفــه اي درخدمات بـهداشتي و درماني«، 
»بهداشت و سرباز«، »بهداشت و فرماندهی« و 

»همدم بيمار« اشاره کرد.

مصاحبه با دکتر محمد مهدی اصفهانی

دکتر محمدمهدی اصفهانی:
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تعريف شما از طب اسالمی چيست؟

دانش پزشكی محصول هدايت وحی و انبياء الهی 
تجارب  محصول  و  پژوهشگر  هزاران  تالش  نيز  و 
انسانهای بی شمار در طول تاريخ حيات انسانهاست 
كه يكی از آنها ريشه در كتاب تشريع و ديگری ريشه 
در كتاب تكوين دارد و البته هم  تشريع و هم تكوين 
هر دو دست ساخته قدرت و حكمت خدا است؛ خواه 

انسانها اين را بدانند يا ندانند. 
با اين مقدمه خواستم اشاره كنم كه در هر صورت، 
حكمت  با  مرتبط  است  دانشی  پزشكی،  دانش 
پروردگار و اگر ما در تعريف طب اسالمی بر اين نكته 
اصرار می كنيم كه طب اسالمی، يك نظام آموزش، 
پژوهش و ارائه خدمات پزشكی است كه با استفاده 
از تمامی تجارب گذشته و علوم روز و آينده بشر، 
بهترين، كاملترين و مناسب ترين شيوه پزشكی را 
البته و صدالبته با رعايت امر و نهی الهی و بايدها و 
نبايدهای فقهی و اخالقی به مردم ارائه می كند و از 
هيچ يافته سودمندی به  صرف اينكه حديثی درباره 
اسـاس  بر  بلـكه  نمی كند؛   غفلت  نشده  ديده  آن 
توصيه های مؤكد اسالمی كه مسلمان را به فراگيری 
دانش از اقصی نقاط جهان و از همه، حتی اهل كفر و 

نفاق تشويق می كند.
چارچوب  مراعات  به  مكلف  را  او  حال  هر  در  اما   
انديشه اسالمی در رعايت اصول و مبانی و نيز فروغ 
می تواند  اسالمی  جامعه  می كند.  اخالقی  فقهی– 
و بايد در طب، پيشرو، آگاه و الگو باشد و همزمان 
رعايت موازين شرعی را هم در نظر داشته باشد. با 
چنين تعريفی طب اسالمی با ساختار انديشه اسالمی 

بهترين خدمت را به بشريت ارائه می كند. 
رهنمود  هزاران  كه  داشت  دور  نظر  از  نبايد  البته 
آن  از  استفاده  كه  دارد  وجود  پزشكی  در  اسالمی 
رهنمودها در ساختار طب اسالمی به غنا و پيشرفت 
دانش پزشكی كمك شايانی می كند. بسياری از اين 
رهنمودها كامالً بی سابقه، استنثنائی و نوآور است و 
می تواند منشأ كارهای بزرگی در علم پزشكی شود و 

تمام بشريت را  بهره مند سازد. 
فكر مي کنيد چه شاخـه اي از طـب اسـالمي زمينه 

مطالعه بيشتري دارد؟

می توانيم  ارائه شد،  اسالمي  از طب  كه  تعريفي  با 
روايی،  و  قرآنی  رهنمودهای  به  مجدد  نگاهی  با 
دستاوردهای تازه ای را در عرصه علم پزشكي عرضه 
كنيم. به همين لحاظ، الزم است كارهای فراوانی در 
زمينه رهنمودهای اسالمی انجام دهيم و همزمان، 
در هر لحظه و هر گام، توانايي پاسخ به تمام نيازهای 
فوری يا مستمر مردم در خدمات پزشكی را هم داشته 
باشيم. اطمينان می دهم كه با چنين نگاهی كه به دور 
از افراط و تفريط است درهای جديدی به روی ما 
گشوده می شود و دنيا از بركات رهنمودهای اسالمی 

منتفع می گردد. 

آيا با طب اسالمی می توان بيماری های صعب العالج 
را هم  درمان کرد؟

همانگونه كه اشاره شد، در رهنمودهای پزشكی اسالم 
به عنوان بخشی از طب اسالمی، نكته های ناشناخته 
و نوآور بسياری داريم كه جای كار و تحقيق بسيار 
دارد؛ برای مثال بر اساس آيات سوره مباركه كهف، با 
كاري كه به ياري پروردگار در سال 1371 در كنگره 
بين المللي تاريخ پزشكي، ارائه نمودم؛ مي توان دستگاه 
كنترل  غيرقابل  دردهاي  كردن  آرام  براي  خاصي 
طراحي و به كارگرفت. همچنين در برخي روايات، 
رهنمودهايي وجود دارد كه نشان مي دهد مي توان با 
اصالح مشكالت گوارشي، مشكالت شنوايي افراد را تا 
حدودي كاهش داد. يكبار ديگر الزم مي دانم تأكيد 
كنم كه رسالت قرآن كريم و حوزه هاي ديني، هدايت 
انسان و تأمين سعادت دنيا و آخرت مردم است و 
البته در حاشيه اين هدف، فرصت هاي فراواني براي 
تحقيقات علمي و پزشكي فراهم است و قطعاً، اين 
به معناي ادعاي اسالم براي تدوين تجارب و منابع 

پزشكي  نيست.
فرق طب سنتی با طب اسالمی چيست؟

تكامل طب سنتي ما، در دوره تمدن اسالمي صورت 
گرفته و گنجينه عظيمي از علم و تجربه و ميراث 
بسيار پرارزشي است كه در زمان حاضر مي تواند منشأ 
خدمات بزرگي به بشريت باشد؛ اما طب سنتي عالوه 
بر تأثير پذيري از آموزه هاي اسالمي، ريشه در طب 
يوناني، سرياني، ايراني قديم و مكتب پزشكي جندي 

جامعه اسالمی می تواند و بايد در 
طب، پيشرو، آگاه و الگو باشد و 
همزمان رعايت موازين شرعی 

را هم در نظر داشته باشد.
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شاپور، همچنين تا حدودي طب هندي، طب عربي 
و طب اقوام و ملل ديگر دارد؛ لذا با تعريفي كه از 
ارائه كرديم متفاوت است. آن مقدار  طب اسالمي 
از طب سنتي كه بتواند با ساختار انديشه اسالمي 
هماهنگ شود، به طورمثال،  مواد حرام از داروهاي 
آن حذف شود و امر و نهي الهي در رفتار و عملكرد 
آن ملحوظ شود، مي تواند به عنوان بخشي از طب 

اسالمي پذيرفته شود.
بدنيست اشاره كنم كه كتبي كه تحت عنوان طب 
يا Islamic Medicine در غرب و حتي در  اسالمي 
تمدن  دوران  طب  غالباً  است،  شده  منتشر  شرق 
اسالمي است كه ما آن را تحت عنوان طب سنتي 
ديده ايم. اما كتبي مثل طب النبي)ص( و طب االئمه )ع( 
كه در حقيقت، دربردارنده بخش هايي از رهنمودهاي 
پزشكي اسالم است و ما اين رهنمودها را به عنوان 
بخش مهمي از طب اسالمي  بيان كرديم، با طب 

سنتي متفاوتند.
آموزه هاي ديني و اعتقادات مذهبي چه تأثيري در 

روند بهبود بيماران دارند؟

عالوه بررهنمودهای اسالمی، اصل اعتقاد به خدا ،توسل 
و توكل به ذات پاك او و نيز استعانت از معصومين 
عليهم السالم و ادعيه مأثوره در شفای بيماران نقش 
مهمی دارد. يك جستجوی سريع در منابع الكترونيك، 
نشان می دهد كه هم اكنون چند صد مقاله علمی در 
كشورهای مختلف جهان قابل دستيابی است، در ايران 
نيز تعدادی پايان نامه كارشناسی ارشد و تخصصی 
پزشكی در اين خصوص نگارش يافته و دفاع شده است. 

پزشكان معتقد، چه تاثيري در روند بهبود بيماران 
دارند؟

اعتقاد پزشك به اينكه شفا به دست خداست و بيمار 
فرستاده اوست و دانش، تجربه و اقدامات پزشكی او 
می تواند به عنوان اجرای يك رسالت الهی و مقدمه الزم 
برای تحقق شفای بيمار باشد، تأثير شگرفی در موفقيت 

پزشك و جلب اعتماد بيمار و جلب عنايت پروردگار دارد. 

قرائت قرآن و برگزاري مراسم مذهبي در مراکز 
درماني چه تاثيري مي تواند داشته باشد؟

در مورد تأثير قرائت قرآن، چندين تحقيق در خارج 

و داخل كشور، صورت گرفته كه مؤيد اثر شفابخشی 
استماع الفاظ قرآنی يا تالوت آن می باشد. البته اين 
بخش بسيار كوچكی از منافع ارتباط با قرآن به عنوان 
كتاب هدايت و سعادت دنيا و آخرت و دستورالعمل 

زندگی است. 
ميزان توجه شوراي سياست گذاري سالمت به استفاده 

از نسخه هاي قرآني و ديني تا چه حدي است؟

شايد الزم باشد محققين ابتدا با كار علمی و تحقيقی، 
زمينه استفاده كاربردي نسخه های طبی و بهداشتی 
رهنمودهای اسالمی را فراهم كنند و البته در اين 
به  رسيدن  تا  اما  شده،  انجام  هم  كارهايی  مورد 
مطلوب و توجه ويژه شورای سياست گذاری سالمت 

فاصله زيادی داريم. 
توکل و ايمان به خدا تا چه حد مي تواند در مواجهه 

بيماران با مشكالت جسمي و رواني مفيد باشد؟
يك انسانی اهل توكل و ايمان به خداست و همين 
مسأله نقش بسيار مهمی در تقويت سيستم ايمنی 
و عملكرد او دارد، در مقايسه با انسانی كه فاقد اين 
امتياز است، بسيار سالمتر و تواناتر است. كارهای 
كوچك اما مهمی در اين مورد انجام شده كه مؤيد 
اثر ايمان بر عملكرد سيستم ايمنی و تقويت و ارتقاء 

سالمت انسان است.
چه صحبتی با دانشجويان رشته پزشكی داريد؟

امكان  با  حاضر  زمان  در  پزشكی  رشته  دانشجويان 
بهره گيری از پيشرفت های شگفت انگيز، دانش روز 
و آگاهی از نظام سراسر حكمت آفرينش، در برابر 
اسالمی  معارف  و گنجينه عظيم  پروردگار حكيم 
خاضع تر و خاشع تر از كسانی كه فاقد اين اطالعاتند 

خواهند بود.
توصيه بنده به اين عزيزان: تالش بيشتر در فراگيری 
دانش به عنوان وظيفه ای كه اسالم از آنها می خواهد، 
وجودی  ارزش  دانستن  نفس،  تهذيب  در  كوشش 
از  پيروی  با  و  بيهوده  را  ارزش  اين  و  خودشان 
خواسته های نفسانی و حقير ضايع نكردن است و 
خود را برای خدمت به مردم يعنی ولی نعمت های 

ما آماده كردن و فرصت ها را از دست ندادن است.
از همه انتظار خوب بودن وجود دارد، اما از كسانی كه 
دانش و كارشان مايه اميد مردم و مظهر ظهور عنايات 

خدا است خوب بودن، بيشتر مورد انتظار است. 

کتبي که تحت عنوان طب اسالمي 
و  غرب  در   Islamic Medicine يا 
حتي در شرق منتشر شده است، 
غالباً طب دوران تمدن اسالمي 
عنوان  را تحت  آن  ما  که  است 

طب سنتي ديده ايم.
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در کنار بسياری از دستورات دين اسالم مسئله 
و  قمری خاص  روزهای  است.  زمان مطرح شده 
فصلهای به خصوص اعمال ويژه ای را به همراه 
های  زمينه  در  )ع(  معصومين  روايات  در  دارند. 
مختلف از جمله مسائل بهداشتی و درمانی، زمان 
نيز مطرح شده است. در ابتدای اين کار تحقيقاتی 
به نظر می رسيد به هيچ طريقی نمی توان اين 
ولی  نمود.  اثبات  و  بحث  علمی  نظر  از  را  مورد 
پس از مطالعات و بررسی های گوناگون مشخص 
شد که علی رغم تأکيد اسالم بر اختالف روزهای 

ماه، دانشمندان غير مسلمان بيشتر از مسلمانان 
اند. در طی مدت زمان  به اين موضوع پرداخته 
در  علمی  مقاله   500 از  بيش  حدود  در  کوتاهی 
مورد اثرات روزهای مختلف ماه بر انسان به دست 
آمد. همانطور که الزمه يك مقاله علمی استفاده از 
منابع مختلف معتبر می باشد در اين نوشته خيلی 
از مقاالت و منابع بصورت دست نخورده ارائه شده 
است. ابتدا کمی درباره صور ماه بحث شده است و 
سپس اثرات مختلف ماه بر زمين و زمينيان مورد 

بررسی قرار گرفته است .

»کل یوم هو فی شان« هر روز دارای موقعیتی است 
 قرآن مجید – الرحمن 29

نویسنده: دکتر آقا رفیعی
گرداوری : زهرا نقی زاده



از منابع عنوان  از مطالبی كه در بعضی   بسياری 
شده و در اين مقاله نيزنوشته شده است لزوماً مورد 
تأييد نيست؛ ولی به علت امانتداری، مطلب به طور 
 Watson كامل آورده شده است. مثالً در جائی كه
 Supernature نويسنده كتاب معتبر فوق طبيعت
از قبيل Nature و  دارای 347 مرجع معتبر  كه 
Science در انتهای كتاب می باشد، بحث حجامت را 
عنوان كرده است. نظر وی، دقت زمان انجام حجامت 
بوده و مطمئناً او صالحيت ابراز نظر در مورد درست 
يا خرافه بودن حجامت را ندارد ولی می بينيم كه 
زمان حجامت را با مستندات علمی، خيلی دقيق ذكر 

می نمايد. 
اينجانب دراين تأليف نمی خواستم تأييدی از ديدگاه 
ديگران برای روايات و احاديث ذكر شده بيابم؛ بلكه 
ادعای من اين است كه با توجه به اين مقاالت علمی 
می توان ثابت كرد كه روزهای ماه قمری از جهت 
تأثير بر بدن انسان با يكديگر تفاوت دارند و اگر نقل از 
ائمه معصومين)ع( شده ، مثالً در روز خاصی حجامت 
انجام شود حتماً دليلی وجود داشته است. قسمتی 
از مقاالت علمی در مورد اثرات شب چهاردهم ماه 
Full moon بر قسمتهای مختلف بدن انسان در 
آخر اين مقاله بصورت عنوان و يا خالصه مقاله عيناً 
ذكر شده است. هر كدام از اين مقاالت خود دارای 
توضيح مفصلی می باشد كه در اين مقوله نمی گنجد. 
بعضی از مقاالت منكر اثر ماه در مورد به خصوصی 
مثالً در مورد تعداد زايمانها شده اند )عليرغم اينكه 
در همين مورد خاص هم مقاالت تأييدی زياد موجود 
می باشد( اين مقاالت نمی توانند باعث انكار اثر ماه بر 
بدن انسان شوند؛ بلكه در آن مورد خاص امكان دارد 
ماه اثر نداشته باشد؛ ولی همين كه اين مسئله آنقدر 
مورد توجه بوده است كه اين اندازه تحقيق در مورد 

آن انجام شود، نشان دهنده اهميت موضوع است. 
الزم به يادآوری است كه ماه می تواند از جنبه های 
اثرات  اثر بگذارد كه شامل  انسان  بر بدن  مختلف 
جاذبه ای ماه )اثر آب اقيانوسها بر هوای اطراف زمين 
و بر قسمت خشك صخره های زمين( و اثرات نور 
ماه و اثـرات ماه بر امواج الكترومغناطيسی زمين 
می باشد هر كدام از اين موارد بحث های بسياری را 

به خود اختصاص می دهد كه انشاء ا... مباحث بطور 
كامل در كتاب عنوان می شود و در می يابيم كه تا 
چه اندازه شرع مقدس اسالم، عالوه بر معانی بلند 
عرفانی به امور جسمانی و بهداشت فردی نيز توجه 
با فرامين مشخص خويش در هر وقتی،  داشته و 

سعی در حصول سالمتی معنوی افراد داشته است.

صور ماه: 

ماه كره ای سرد و تاريك است، از خود نوری ندارد و 
پديده ای كه از آن به نام مهتاب ياد می شود بازتابی 
از نور خورشيد است. موقعيت های ماه روی مدار 
خويش، بخشهای گوناگون نيم كره های تاريك و 
روشن ماه را تحت عنوان پديده ای به نام صور ماه در 

چشم زمينيان جلوه گر می سازد. 
هنگامی كه ماه،  دقيقاً ميان زمين و خورشيد قرار 
می گيرد و آن نيمكره از ماه كه بوه سيله خورشيد 
روشن شده پشت به زمين قرار می گيرد و نيمكره 
تاريك آن رو به زمين واقع می شود؛ چنين حائلی را 
ماه نو )New Moon( می گويند. كوتاه زمانی پس 
از ماه نو، بخش كوچكی از نيمكره روشن ماه كه به 
كمان باريكی شباهت دارد رو به زمين می كند كه به 

آن هالل )Crescent( می گويند. 
هماهنگ با پيشروی ماه روی مدار خويش بر ميزان 
روشنائی نيمكره رو به زمين آن افزوده می گردد و 
شكل هاللی آن به تدريج رو به فزونی می نهد تا 
جائی كه نيمی از نيمكره روشن ماه رو به زمين قرار 
می گيرد. به اين مرحله چارك )چهار يك( اول يا 
تربيع يكم )First quarter( می گويند. مفهوم اين 
مرحله اين است كه ماه تا اين زمان 1/4 مدار خويش 

به دورزمين را پيموده است. 
پس از مرحله چارك اول به مرور به پهنه روشن 
ماه افزوده می گردد، تا جائی كه خورشيد و زمين 
و ماه در يك خط قرار می گيرند )زمين بين ماه و 
خورشيد واقع می شود( و نيمكره روشن آن به زمين 
رو می نمايد. اين موقعيت را بدر يا ماه شب چهارده 
)Full Moon( می گويند. چهره روشن ماه پس 
از بدر به تدريج رو به زوال می گذارد تا جائی كه به 

با وجود ستم، هیچ پیروزی ای وجود ندارد.
امام علی )ع(

هرکه از راه بَْغی چیزی ُجست               ظفر  از  راه او ،   عنــان  برتافـت 
ور ظفر یافت منفعـت نگرفت              پس چنان است آن ظفر که نیافت 

رشیدالدین وطواط

ماه می تواند از جنبه های مختلف 
بر بدن انسان اثر بگذارد که شامل 
اثرات جـاذبـه ای مـاه )اثر آب 
اطراف زمين  بر هوای  اقيانوسها 
و بر قسمت خشك صخره های 

زمين( است.
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هرکه از راه بَْغی چیزی ُجست               ظفر  از  راه او ،   عنــان  برتافـت 
ور ظفر یافت منفعـت نگرفت              پس چنان است آن ظفر که نیافت 

رشیدالدین وطواط

 )2nd quarter( مرحله چارك دوم يا تربيع دوم
كه سوای موقعيت مداری همانندی فراوانی با چارك 

يكم دارد وارد می گردد. 
سرانجام پس از مرحله چارك دوم ماه رو به هالل 
پايان می نهد و در آخرين روزهای ماه قمری به يك 
كمان باريك تبديل می شود و پس از آنكه نيمكره 
روشن آن كامالً پشت به زمين واقع گرديد به مرحله 
ماه نو ديگری گام می نهد و دور بعدی گردش خود 
را به دور زمين آغاز می كند. در مراحل هالل اول و 
پايانی معموالً نيم كره تاريك ماه را نور ضعيفی كه در 

واقع بازتاب نور زمين است روشن می سازد. )1( 

)Lunart tide(جذر و مد قمری

نيروی  با  زند  را دور می  ماه مدارش  همانطور كه 
گرانش خود، كششی بر روی تمام قسمت های زمين 
خواهد داشت و نواحی زمين كشش گرانشی قمری را 
به اندازه كمی احساس می كنند، زيرا آنها در فواصل 
اندك و مختلفی از ماه قرار دارند. مثالً طرفی از زمين 
كه در مقابل ماه قرار دارد، 12800 كيلومتر نزديكتر 

از طرف مقابل به ماه می باشد. 
چون نيروی گرانشی با افزايش فاصله كاهش می يابد 
از  بيشتر  زمين  نزديك  طرف  روی  بر  ماه  كشش 
كشش آن بر روی قسمت های باقيمانده زمين است، 
نتيجه آن برآمده شدن طرفی از زمين است كه مقابل 
ماه قرار دارد.  برآمدگی به سمت ماه جذر و مد قمری 

ناميده می شود. 
ارتفاع جذر و مد قمری هنگامی بيشترين مقدار را 
دارد كه مقدار زيادی آب مثل يك اقيانوس بزرگ 
در مقابل ماه قرار می گيرد. زيرا آب در مقابل نيروی 
اضافی به طور آزادنه جريان پيدا كند. ارتفاع جذر و 
مدها در اقيانوس باز يا دريا تقريباً 6/0 متر می باشد. 
مثالً اگر مد اقيانوس يا دريا به صورت باز و باريكی 
كانال بندی شود دماغه رودخانه می تواند مدی بسيار 

بلندتر از 6/0 متر داشته باشد.
گاهی اوقات در خليج فاندی )Fundy( در مرز كانادا 
ارتفاع جذر و مد به 15 متر می رسد، هنگامی كه 
قاره ای در جلو ماه قرار می گيرد؛ صخره جامد آن  

در مقابل گرانش ماه مقاومت می كند. مع ذالك جذر 
و مد صفر نيست، زيرا نيروئی كه بر صخره های جامد 
درون زمين وارد می شود جذر و مد اندكی را سبب 
می گردد. تأثير كشش ماه بر روی قاره ها كه جذر و 
مد خشكی )Land tide( ناميده می شود معموالً 
بيشتر از 9 اينچ ارتفاع ندارد. با وجود اين با وسايل 
جديد، اين جذر و مد به سادگی قابل اندازه گيری 
است.  اين وسايل قادرند تغييرات نيروی گرانش را به 

كوچكی يك قسمت در يك بيليون آشكار سازند. 
همچنين برآمدگی مدی در طرف مقابل زمين كه دور 
از ماه است، برابر با ارتفاع مد در طرف ديگر زمين 
می باشد. در ابتدا اين حقيقت گيج كننده به نظر 
می رسيد؛ اما توضيح ساده ای دارد. همچنانكه در باال 
اشاره شد ماه قوياً طرفی از زمين را كه در مقابل آن 
قرار دارد می كشد، اما درون زمين را با قدرت كمتری 
می كشد و كمترين كشش مربوط به قسمت دور از 

ماه می باشد. )2(

تأثير ماه بر موجودات زنده )3( 

ماه، آنقدر بزرگ و نزديك به زمين است كه دائماً پوسته 
زمين را به طرف خود می كشد. آبی كه بر سطح زمين 
است شبيه لباس گشادی است كه در حال حركت 
زمين از بدنش كشيده می شود ماه در هر 3/27 روز 
يكبار به دور زمين می چرخد و در تمام مدت هم فقط 
يك طرف خود را رو به ما نگاه می دارد. اما زمين در 
هر 8/24 ساعت يكبار تمام سطح خود را به ماه نشان 
می دهد. اين بدان معنی است كه آبهای سطح زمين 
به طرف ماه كشيده و جابجا می شوند و مد بلند آب 
در طول سواحلی كه در مسير كشش ماه قرار دارند 
هر روز 48 دقيقه ديرتر از روز پيش اتفاق می افتد. 
قطره قطره آب اقيانوس تحت تأثير اين نيرو قرار دارد 
و هر جانور و گياه زنده دريائی نيز از اين ريتم آگاه 
است. چيزی كه ما از خاطر می بريم اين است كه 
همان نيروی جاذبه ماه كه روی آب اقيانوس عمل 
می كند می تواند روی حجمهای كوچكتر )آب( هم 
 )Hughes( عمل نمايد.آزمايشگاه هواپيمائی هيوز
در ايالت كاليفرنيای آمريكا، ميل سنج بسيار حساسی 

تأثير کشش ماه بر روی قاره ها 
 )Land tide( که جذر و مد خشكی
ناميده می شود معموالً بيشتر از 

9 اينچ ارتفاع ندارد. 
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ماه کره ای سرد و تاريك است و 
از خود نوری ندارد و پديده ای که 
از آن به نام مهتاب ياد می شود 

بازتابی از نور خورشيد است.

ساخته كه قادر است مد ناشی از جاذبه ماه را در يك 
فنجان چای اندازه بگيرد . ماه پوشش هوای اطراف 
كره زمين را هم به طرف خود می كشد و مدهای 

جوی منظم روزانه بوجود می آورد. 
شكلهای متغير ماه )آهله قمری( دوره تناوبی را طی 
می كنند كه كمی طوالنی تر از مدت زمان چرخش ماه 
به دور زمين است يعنی از يك بدر تا بدر ديگر 5/29 روز 
طول می كشد. در طی اين دوره تناوب دوبار خورشيد 
و ماه با زمين روی يك خط مستقيم قرار می گيرند و 
كشش جاذبه آنها با يكديگر جمع می شود و مد هايی 
بزرگتر از روزهای ديگر به وجود می آيد. اين دو زمان 
يكی وقتی است كه ماه كامل است و بار ديگر زمانی است 
كه هالل اول ماه را می بينيم و دوباره هم در طول هر 
ماه يعنی زمانی كه ماه در تربيع اول )روز 7( و تربيع ثانی 
)روز 21( است جاذبه اين دو جرم آسمانی بر روی آبها تا 
اندازه ای يكديگر را خنثی می كند و مدها بسيار ماليم 

می شوند. 

تأثير نور ماه)3( 

مداركی در دست است كه نشان می دهد آنقدر كه 
خود نور ماه به صورت يك عالمت عمل می كند مد 
آب اثر ندارد روشنائی نور ماه سيصد هزار برابر كمتر از 
نور خورشيد است و با وجود اين حيات قادر است حتی 
در چندين متر عمق آب دريا به اين عالمت كيهانی 
مشغول  فرايبورگ  دانشگاه  در  بدهد.  پاسخ  ظريف 
-Playt )تحقيق روی كرمهای پالتينريس دو مريلی 

nereis dumerilii( هستند كه حدود تربيع دوم 
ماه به سطح آب هجوم می آورند. اگر اين كرمها در 
آزمايشگاه، تحت تابش نور ثابت قرار داده شوند ريتم 
خود را از دست می دهند و در تمام حاالت ماه 

به حركت دسته جمعی خود می پردازند؛  اما اگر 
فقط دو شب در طول ماه نور ديگری را كه از نور ماه 
درخشان تر باشد ولی هنوز 6 هزار مرتبه كمتر از نور 
خورشيد درخشش داشته باشد به اين نور ثابت اضافه 
كنيم، كرمها از اين افزايش آگاه می شوند و آن را به 
عنوان بدر كامل تعبير نموده، درست يك هفته بعد 

حركت جمعی خود را آغاز می كنند. 
آمادگی  ريزی  تخم  برای  زمان  اين  در  كرمها  اگر 
فيزيولوژيك پيدا نكرده باشند 35 روز صبر می كنند تا 
موعد تربيع دوم ماه بعد فرا برسد، اين بدان معنی است 
كه اگر در حالت طبيعی تمام شبها به استثنای دو شب 
جلو ماه به وسيله ابر پوشيده شود باز كرمها می توانند 
ساعتهای خود را با آن ميزان كنند و حتی اگر در تمام 
شبهای ماهی كه كرمها حركت گروهی خود را انجام 
می دهند ماه كامالً زير ابر بماند آنها می توانند آنچه را 
كه در ماه گذشته روی داده است در خاطر نگاه دارند و 
از آن به عنوان عالمتی جهت تعيين موعد قرار مالقات 

تناسلی خود در سطح آب استفاده نمايند. 

تأثير ماه بر هوای اطراف زمين)3(

ماه هنگام عبور جو زمين را به طرف خود می كشاند 
و اين باعث حركتی شبيه جذر و مد درياها می شود 
البته عمل بازگشت اين جريان هوا به آن شكل كه 
جذر آب به رها كردن ساحل و فرو رفتن و عقب نشستن 
می انجامد، صورت نمی گيرد؛ بلكه در واقع ضخامت 
هوايی كه باالی سرماست به تدريج تغيير می كند 
و در نتيجه آن فشار بارومتريك متناوباً افزايش و 
كاهش می يابد. همان گونه كه جذر و مد آب دريا در 
تمام سواحل به يك اندازه نيست تمام قسمتهای اين 
سياره نيز به يك اندازه تحت تأثير قرار نمی گيرند. 

منابع :

1 -  قرآن مجید
2 -  بحاراالنوار

3 - قانون بوعلی
4 -  قانونچه

5 -  تسهیل المنافع
6 - اطلس منظومه خورشیدی)گری هاستت(

7 - مبانی و مرزهای ستاره شناسی
8 - فوق طبیعت )Supernature( نوشته Lyall Watson ترجمه شهریار بحرانی و احمد اژمند

9 - حدود 500 مقاله علمی درباره اثر ماه کامل بر انسان که قسمتی از آن در متن آورده شده است.
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توصيه های قرآنی كه پس از تطبيق با علوم پزشكی 
و بهداشتی به نظر می آيد كه دارای راهكارهای 
كه  راهكارهايی  شامل  هستند  كاراتر  و  تر  موفق 
برای تضمين تداوم شيردهی در آيات بيان شده 

است. 

تضمین تداوم شیردهی: 

از جمله اقدامات جهت ايجاد انگيزه برای امر شيردهی 
مادر، تضمين تأمين مخارج مادر و كودك می باشد. 
بر پدر كودك الزم كرده كه در ايام شير دادن، مسئوليت 
تهيه رزق و لباس مادر را به عهده داشته باشد.» َو 
َعلَی الَْمْولُوِد لَُه رِْزُقُهنَّ َو ِكْسَوتُُهنَّ بِالَْمْعُروِف«  )بقره 

در ادامه مطلب آيات شيردهی ، به توصيه های قرآنی در اين زمينه می پردازيم.

ی(
قرآن

ه های 
: توصي

دوم
ش 

)بخ

فرزانه محمدزاده، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

شماره چهارم  مرداد و شهریور 88 

45



233( پدر فرزند شيرخوار مسئول تأمين مادر می 
باشد. در صورتی كه زن شيرده مطلقه باشد، با در 
نظر گرفتن اينكه پدر نيز متضرر نشود، تأمين مادر 
بر عهده پدر فرزند است. زن شيردهی كه همسرش 
فوت نموده است، بايستی توسط وارث تامين شود.» 
كه  رفاهی  امكانات  از  ذلَِك«.  ِمْثُل  الْوارِِث  َعلَی  َو 
زن شيرده بايستی برخوردار باشد، مسكن مناسب 
است و با توجه به سياق آيه برمی آيد كه زن مطلقه 
شيرده  بايستی در مسكن مناسب اسكان داده شود.» 
أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم « )طالق 6( 
. بايستی از تحت فشار قرار دادن زنان مطلقه و به 
خصوص شيرده اجتناب شود. َو ال تُضآرُّوُهنَّ لُِتَضيُقوا 
َعلَيِهنَّ )طالق 6(. مادر شيرده بايستی امنيت خاطر 
از لحاظ اقتصادی و امور مالی داشته باشدتا بتواند 
تمام وقت خود را به امر تربيت و رسيدگی به طفل 
 » اختصاص دهد.» َفإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم َفآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ
)طالق 6 ( در اين حالت است كه تداوم شيردهی تضمين 
ومادری  پدر  كه  هنگامی  قرآن،  ديد  از  می شود. 
تصميم گرفتند كه شيرخوار را از شير بگيرند، انجام 
مشورت مهم و ضروری است. »َفإِْن أَرادا فِصاالً َعْن 
تَراٍض ِمْنُهما َو تَشاُورٍ َفال ُجناَح َعلَيِهما« )بقره 233( و 
بدون مشورت و رضايت هر دو نمی توان كودك را از 

شير گرفت و يا به كسی ديگر سپرد. 
عليرغم تمام مزايايی كه علوم تجربی برای شيرمادر 
قائل است، در ايجاد انگيزه برای آن به طور كامل 
موفق نبوده است. در بين سال های 1930 و اواخر 
دهه 1960، تعداد مادران آمريكايی كه از پستان خود 
به نوزادانشان شير می دادند، به طور چشمگيری 
كاهش پيدا كرد. به طوری كه آمار تغذيه با شيرمادر، 
در سال 1930 كه 80 درصد بود، در سال 1972 
به 20 درصد  كاهش يافت. از آن به بعد، اقداماتی 
جهت بهبود اين وضعيت انجام شد. در سال 1997، 
آكادمی متخصصان كودكان آمريكا بيانيه ای رسمی 
را در مورد مزايای تغذيه نوزادان با شير مادر منتشر 
كرد كه در آن منافع شيردهی برای مادر و نوزاد بيان 

شده بود. درحال حاضر در اياالت متحده، بيش از 60 
درصد نوزادان با شير مادر تغذيه می شوند. سرويس 
)Healthy People بهداشت همگانی اياالت متحده

به منظور افزايش سالمت مادران و   )HP 2010(
كودكان 8 هدف را تا سال 2010 بيان نمود كه يكی 
از اين اهداف، افزايش نسبت مادران شيرده به 75 
درصد است. مطالعات نشان داده است كه ترويج و 
تشويق برنامه دار شيردهی با پستان، سبب افزايش 
 Cunningham( شيوع و مدت شيردهی می شود
11-3(. سازمان بهداشت جهانی WHO  در سال 
2007 روزهای 1-7 اگوست سال 2007 را به عنوان 
هفته شيرمادر نام گذاری كرد و شعار او اين بود كه 
شروع تغذيه با شيرمادر در ساعت اول پس از زايمان 

جان ده ميليون كودك را از مرگ نجات می دهد. 
 ) WHO Global Strategy on infant and 
Young Child Feeding ; Katherine, 1-11(

بخش سوم- مدت زمان شیردهی

درباره مدت زمان شيردهی به نظر می رسد كه ميان 
يافته های   قرآنی و علوم تجربی مغايرت وجود 
دارد.با توجه به ديدگاه قرآن و روايات حداقل مدت 
شيردهی كه سبب زيان و آسيب به كودك شيرخوار 
نمی شود 21 ماه است و دوره كامل شيردهی 24 ماه 
تمام است  و نيز بيان شده است كه اين دوره زمانی 
با سن بارداری متفاوت است. يعنی دو سال برای 
فرزندانی كه 6 ماهه متولد شده اند، اگر 7 ماهه متولد 
شدند 23 ماه شير نياز دارند و اگر 9ماهه بدنيا آمدند 
21 ماه شير می خواهند. منظور اين است كه مجموع 
دوران بارداری و شير دادن 30 ماه گردد.» َو َحْمُلُه َو 

فِصالُُه ثاَلثُوَن َشْهراً « )احقاف 15(
و از شير گرفتن شيرخوار بايستی در آخر سال دوم 
باشد. » َو فَِصالُُه فی َعاَمينْ ِ« )لقمان 14(، زيرا شيرخوار 
بايد دو سال از شير مادر بهره مند شود. چنان كه 
در آيه شريفه می فرمايد: » يْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْولَيِن 

با بودن خودخواهی، ستایشی هم نیست.               
امام علی )ع(

تمام مزايايی که علوم  عليرغم 
تجربی برای شيرمادر قائل است؛ 
در ايجاد انگيزه برای آن به طور 

کامل موفق نبوده است.
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با بودن خودخواهی، ستایشی هم نیست.               
امام علی )ع(

كاِملَيِن لَِمْن أَراَد أَْن يِتمَّ الرَّضاَعَة « )بقره 233(
با توجه به اينكه از اهداف سازمان های بهداشتی 
تداوم شيردهی تا 6 ماهگی است و اعتقاد به اينكه 
پس از اين زمان شير مادر به تنهايی برای رشد كودك 
شيرخوار  كافی نيست  و نياز به شروع غذای كمكی 
وجود دارد، اين سؤال پيش می آيد كه مدت زمانی 
شيردهی و زمان مناسب برای قطع آن كه سبب 
آسيب نديدن كودك شيرخوار می شود با ديدگاه 

قرآن متفاوت است. 
از نظر ديدگاه علوم تجربی، شيرمادر به تنهايی تا 6 
ماهگی برای شيرخوار كافی است. از اين سن به بعد و با 
وجود اينكه مقدار ترشح شيرمادر كم نمی شود، اما برای 
تأمين رشد شيرخوار كافی نيست و او احتياج به غذاهای 
ديگر دارد. اما با اين حال، با وجود غذای كمكی شيرمادر 
تا 2 سالگی و يا حتی بيشتر از آن مفيد و با ارزش است. 
اما با اين حال تعداد بسيار كمی از شير خواران پس از 6 
ماهگی فقط با شير مادر تغذيه می شوند )ساويج كينگ 
157؛ Kliegman 131-136(. ممكن است كه  با قطع 
شيردهی و استفاده از غذاهای كمكی و شير های مكمل 
نياز جسمانی كودك برای رشد و افزايش وزن برطرف 
شود، اما برای رشد و تكامل روانی خود نياز به توجه مادر 
دارد. تغذيه پستانی باعث ايجاد ارتباط روانی عميق و 
محكم بين شيرخوار و مادر می گردد. اين عمل موجب 
ايجاد ارتباط عاطفی عاشقانه بين ايشان می شود و 
وابستگی آن ها را به هم زياد می كند. نزديكی جسمی و 
روانی شيرخوار با مادرش در ساعات و روزهای اول زندگی 
باعث دست يافتن بهتر او به تعليم و تربيت و موفقيت 
های بيشتر در آينده می گردد. پس از بررسی در می 
يابيم كه ديدگاه قرآن و حديث در مورد مدت شيردهی 
و بهترين زمان برای از شيرگرفتن كودك شيرخوار اين 
است كه شيردهی بايستی قبل از 21 ماهگی قطع نشود؛ 
زيرا سبب آسيب به شيرخوار می شود. در ديد سطحی 
از علوم تجربی به نظر می رسد كه قطع شيردهی پس 
از 6 ماهگی از نظر تغذيه مشكلی برای رشد و تكامل 

جسمانی كودك ايجاد نمی كند، اما با دقت بيشتر 
دريافت می شود كه رشد روحی، اجتماعی كودك با 
ميزان دلبستگی و ارتباط تنگاتنگ با مادر امكان پذير 
است و نياز های كودك تا 24 ماه اول زندگی فراتر از 
نيازهای تغذيه ای اوست و پس از اين زمان است كه از 
نظر روانشناسی جديد، كودك وارد مرحله جدايی 

شده و می توان او را از شير جدا نمود.

نتيجه گيری:

با بررسی آيات شيردهی در می يابيم كه توصيه های 
مهمی قابل استخراج است.اين آيات را می توان در 

سه بخش مورد مطالعه قرار داد.
 بخش نخست، توصيه هايی است كه با علوم تجربی 
به  توصيه  توان  می  گروه  اين  از  است.  مشترك 
شيردهی و اهميت آن و فوايد موجود در آن را بيان 

نمود.
 بخش دوم راهكارهايی است كه قرآن برای شروع و 
تداوم شيردهی بيان نموده است كه در صورت قابل 
عمل بودن و قانون مند نمودن آن، می تواند نقاط 

ضعف علوم تجربی را برطرف كند. 
زمان  بهترين  و  شيردهی  زمان  مدت  بخش سوم 
از شير گرفتن كودك شيرخوار است كه در ظاهر 
با علوم تجربی مغايرت دارد. اما با بررسی بيشتر 
در می يابيم كه كودك شيرخوار برای رشد روانی، 
و  ارتباط  به  نياز  كامل  سال  دو  تا  خود  اجتماعی 
مراقبت نزديك مادر دارد كه بهترين اين ارتباطات 
و مراقبت ها با شير خوارگی نوزاد و مراقبت مادر 

خويش انجام پذير است. 

در محافل جفای او گویند  هرکه را کبر پیشه شد، همه خلق  
همه عالم ثنای او گویند  و ان که بر َمنْهج تواضــع رفـت  

رشیدالدین وطواط

بهترين زمان برای از شيرگرفتن 
که  است  اين  شيرخوار  کودك 
 21 از  قبل  بايستی  شيردهی 
سبب  زيرا  نشود؛  قطع  ماهگی 

آسيب به شيرخوار می شود.
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شنيده ام و می دانم که هنوز برای خيلی هايمان 
»کانون طب و دين« يا »دوره ی مقدماتی پژوهش 
آموزی طب و دين« )يا هر عنوان ديگری( جا نيفتاده 
گسترش  در  تالش  به  باتوجه  حال  هر  در  است. 
آگاهی ها اين اميد وجود دارد که از طريق مطالب 
چاپ شده و گفتمان آزادی که قبالً به آن دعوت 
شده ايد و برای هميشه برقرار خواهد بود، بتوانيم 
به همه ی سؤاالتمان پاسخ دهيم. اگر بپذيريم که 
و  علم  ی  حيطه  در  کانون  های  فعاليت  هميشه 
پژوهش است و علم نيز هدفی جز توليد اطالعات 
و رفع شبهات ندارد.در پاسخ به سؤال طرح شده 
در اين باب که در اصل چه ضرورتی برای ايجاد 

چنين کانونی وجود دارد؟! به عنوان يك دانشجوی 
کشور  در  امروزه  که  بدانيم  است  پزشكی خوب 
ما سه گونه »طب« مطرح می شود:  طب جديد،  
طب سنتی،  طب اسالمی.خيلی سخت است اگر 
نپذيريم که نگرش اعتقادی يك پزشك در شيوه 
درمان و به عبارتی بهتر شيوه پزشك بودن او تأثير 
دارد. درواقع اين نگرش از آنجا که نوع نگاه وی را به 
انسان تعيين می کند اهميت دارد.همه ی بحث بر سر 
همين »انسان« است؛ همه ی دغدغه ها اين است که 
انسان کيست؟چيست؟ چگونه است؟ چگونه بايد 
باشد؟ چرا آن طور نيست و راه حل ما چيست ، برای 

اين گونه  برداشتن؟! 

نوید ابوالفتح زاده، دانشجوی پزشكی
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با بودن بخل، هیچ نیکویی نیست.
امام علی )ع(

بنابراين پذيرفتن يك مكتب اعتقادی از سوی پزشك 
خيلی مهم است.تفاوت ميان دو چيز را نبايد بی اهميت 

شمرد: » مكتب طبی« و » متد طبی«.
بيان يكايك ويژگی های متفاوت اين دو، در اين مطلب 
كوتاه نمی گنجد، اما در محدوده ی 3 نوع »طب« 
فوق الذكر، اين طور می توان گفت كه يك »مكتب 
طبی«، بسيار گسترده تر از يك » متد طبی« است، 
زيرا دعوی پاسخگويی به همه ی مسائل و مشكالت 

پزشكی بشر را دارد. 
اگرچه ممكن است همه جنبه های آن از اين جهت كه 
علم و فهم انسان محدود به زمان، مكان و عقل است، 
قابل دريافت نباشد؛  اما »متد« در واقع يك شيوه است 
كه بيماری، سالمتی و تقابل اين دو را درحيطه علم 
بشری و برای نوع انسان توجيه می كند. پس ناتوان 

است از پاسخگويی به همه ی سؤاالت و مشكالت. 
حتی برای ما دانشجويان پزشكی،  درك اين مطلب كه 
آنچه امروزه به عنوان طب يا پزشكی تدريس می شود 
و ما طالبان اين علم هستيم، يك » متد« يا » روش « 

است، خيلی سخت نيست. 
يك » مكتب طبی « هميشه 4 اصل را زير بنای خود 

می شمارد:  هدف،  منابع،  مبانی، متد
همان اصولی كه با كمی كنكاش ) ازنوع بی طرفانه( 
می توان آنها را در »طب اسالمی« يافت. بنابراين ما 
»طب اسالمی« را نمی پذيريم، چون فقط مسلمان 
هستيم ! و از ديگر سو نمی توانيم ديدگاه های شخصی 
و ساليق فردی خود را به آن تحميل كنيم؛ باز هم 

چون مسلمان هستيم !
حال سؤال بعدی اين است كه»طب اسالمی« ، چگونه 
4 اصل خود را تبيين می كند؟ ! در اين برگ فقط 
به هدف اشاره و 3 اصل بعدی به شماره های بعدی 

نشريه موكول می شود.
هدف چيست؟ چه می خواهيد بكنيد؟

سؤالی كه خيلی ها در گفتمان آزادمان می پرسند. 
جواب اين است: ف ارائه »يك برنامه ی جامع برای 

زندگی سالم«. 

اين برنامه ی جامع بنا نيست كه توسط »كانون طب و 
دين« تهيه و تدوين شود، بلكه بررسی و استفاده از آن 
كه توسط طب اسالمی و آموزه هايش ارائه می شود 
وظيفه ی دوره ی پژوهشی طب و دين است. به نظر 
می رسد » زندگی سالم« افق طاليی اين هدف باشد. 
»زندگی سالم« همان چيزی است كه توجه پزشكی 
 life style امروز به آن معطوف است. سبك زندگی يا
همان علتی است كه در چند سال اخير، حالل خيلی از 
سواالت و شبهات بوده است. تعبير زيبای اين »سبك 
زندگی سالم« را می توان در قرآن كريم يافت: »حيات 

طيبه« يا »يك زندگی خوش و گوارا«!
پزشكی امروز )طب جديد( با سؤاالت زيادی روبرو 
است. چه، از آن باب كه وظيفه ی خود را حل مشكالت 
روحی و روانی و جسمی انسان می داند و افق طاليی 
موفقيت را در سالمتی كامل نوع بشر تعريف كرده 
است. بسياری از كشفيات، نوآوری ها و موفقيت های 
علمی - پزشكی در دوره های نزديكی متكی بر عقل 
و هوش انسانی كه به نحوی متعالی به كار گرفته شده 

است می باشد.
اما به نظر می رسد مسير حركت متعالی پزشكی اكنون 
كه ما از دانشجويان عرصه های علمی آن هستيم تغيير 
قابل مالحظه ای يافته است. اخيراً  اولين نكته ای 
كه به عنوان پاسخ، به هنگام ناتوانی در حل بسياری 
مشكالت جديد طبی ،مطرح می شود ؛ سبك زندگی 
يا life style است. نكته ی ظريفی كه اگر زودتر از 
اين ها به آن توجه می شد، شايد پزشكی امروز در 
جايگاه ديگری بود. اينجا همان گره كور و نقطه تالفی 
انديشه های پزشكان است: سبك زندگی چيست؟ 
زندگی مادی؟ معنوی؟ گذر از اين نقطه تاكنون ممكن 
نبوده است و يك علت بزرگ نبود يك منبع واحد برای 
توسل انديشه ها به آن است: به عبارت ديگر تفاوت در 
نگرش های اعتقادی پزشكان كه به عنوان بعدی از 

روند درمان محسوب می شود.
بسياری از شما دوستان كه اين مطلب را می خوانيد 
و امروز در يك مجموعه و يا هدفی معين به تحصيل 

نیست ممکن که طاعتش دارند  هرکه را بخل پیشه شد، دگران  
نبَُود حـــق، چـگونه بـگزارند  حق گزاری است طاعت و او را  

رشیدالدین وطواط

يك »مكتب طبی«، بسيارگسترده تر از 
يك » متد طبی« است، زيرا دعوی 
و  مسائل  ی  همه  به  پاسخگويی 

مشكالت پزشكی بشر را دارد.
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مشغوليد مسلمان هستيد بدين معنی كه دين اسالم 
نگرش ايدئولوژيك شما را در زندگی كار و روابط 
اجتماعی تعيين می كند. بنابراين »طب و دين« به 
تعبير آكادميك يك نگاه بين رشته ای است كه به 
پزشك كمك می كند تا در هر جايی كه نياز است،  
)و نه در مسائلی كه بشر بايد گره بگشايد( بتواند از 
بنيان های انديشه ای ماورای بشری اش به نحوی 
مطلوب در تكميل كردن سالمتی و درمان بهره ببرد.

همان طوری كه در برگ دوم مطلب در شماره قبلی 
نشريه اشاره شد، نخستين نكته مثبتی كه توجه ها را 
به سوی اين نگاه در طب و دين بر می انگيزد؛ تعريف 
زيبايی است كه از سبك زندگی در قرآن كريم بيان 

شده است. »حيات طيبه يا زندگی خوش گوارا«.
نقطه تالقی دوم كه يك مكتب طبی بايد پاسخگوی آن 
باشد از باب )منابع( است، اين كه چه منبعی مناسب 
است و البته معتبر! كه بتواند در برابر پيچيدگی های 
علمی سؤاالت امروز پزشكی پاسخ صحيحی را ارائه 
دهد. منابع در انديشه های اسالمی در 3 سطح طبقه 

بندی می شوند:
 سطح اول قرآن كريم است. قرآن از آن باب كه هم 
بنيان های انديشه ای اسالم را مطرح می كند و هم از 
لحاظ اعتبار در  درجه نخست است اهميت فوق العاده 

ای دارد و قابل اعتماد است. 
سطح دوم منابع و روايات است كه مسلمانان از اين لحاظ 
كتب و منابع ذی قيمتی را در اختيار دارند كه اعتبار 
سنجی های آنها  از لحاظ علمی قابل  اتكاء می باشد و 
می توان از باب محتوا به آن تكيه كرد. قرآن و روايات به 

عنوان اصلی مطرح می شوند؛ اما بديهی است كه انسان 
از اين منابع با عقل خود )دانش پزشكی( سود می برد  و 

با اين ديدگاه كه در آنها به جستجو می پردازد.
توجه كنيم كه عقل به عنوان يكی از منابع مهم ، از 2 

جهت مورد بحث است:
آن  دانش  كه  است  پزشكی  علوم  همان  اول  مورد 
در اختيار بشر است. ديگری اين كه مراد از عقل در 
منابع طب اسالمی عقل كلی است نه جزئی )ساليق 

شخصی – ديدگاه شخصی(.
در واقع عقل و خرد اجتماعی يا كلی، خوب و بد را 
تمييز می دهد و در 2 مسير جداگانه قرار می دهد و 
سپس دانش پزشكی به دنبال دليل »علت يا حكمت« 

و توجيه علمی می گردد.
هـيچ گـاه گفـته نشده است كه همه اطالعات ارائه 
شده درست است. همه منابعی را كه در اختيار داريم 
بايستی در »صورت لزوم« نقد شوند، بنابراين بايد به 
منبع چهارم نيز اشاره نمود كه در باب علم لغت )مبانی 
و ريشه كلمات( مطرح می شود؛ چرا كه مرحله نخست 

ورود به نقد منابع است.
نقطه تالقی سوم: چگونه می توان از اين منابع استفاده 
كرد؟مكتب طب اسالمی در اينجا به تعيين مبانی و 
متد بهره برداری از منابع می پردازد كه در آينده اين 

موضوع مورد بحث خواهد بود. ان شاء ا...

منتظر نظرات و نقدهای دوستانمان هستيم.

نیست ممکن که طاعتش دارند  هرکه را بخل پیشه شد، دگران  
نبَُود حـــق، چـگونه بـگزارند  حق گزاری است طاعت و او را  

رشیدالدین وطواط

يا  درواقع عقل و خرد اجتماعی 
کلی، خوب و بد را تمييز می دهد 
و در 2 مسير جداگانه قرار می دهد 
و سپس دانش پزشكی به دنبال 
دليل »علت يا حكمت« و توجيه 

علمی می گردد.
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شهر  در  گذشته  سال  هلند،  قرآن  المعارف  دائره 
»ليدن« منتشر شد و به خاطر نويسندگان مشهوری 
كه با آن همكاری كرده بودند، به سرعت در محافل 

علمی قرآن شهرت و اعتبار يافت. 
المعارف،  دائره  اين  توجه  جالب  مقاالت  از  يكی 
است   )ComPuter and the Quran( مقاله 
كه به بررسی تأثير نسخه های الكترونيكی قرآن بر 
چگونگی استفاده و فهم اين كتاب آسمانی پرداخته 
است. نويسنده پس ازمعرفی اجمالی اطالعات عرضه 
شده بر روی لوحهای فشرده و سايتهای اينترنتی، به 
بررسی فوايد وكاركردهای آنها می پردازد.خالصه اين 

مقاله تقديم می شود.
لوح های فشرده، آموزش مفاهيم قرآن و تلفظ آن را 
آسان  تر كرده است و امكان جستجوی لفظی در قرآن 
را فراهم آورده است و كتب مرجعی را كه مورد نياز 
سخنرانان و خطب است، به راحتی در اختيار آنان قرار 
می دهد. پايگاههای اينترنتی رايجترين ترجمه های 
قرآن را در دسترس عالقه مندان قرار می دهند و 
انبوهی از مقاالت و كتب قرآنی را در اختيار كاربران 
می گذارند. اما آنچه از اهميت بيشتری برخوردار است، 
تأثيری است كه اين رسانه در چگونگی استفاده و فهم 

قرآن می تواند داشته باشد.

Computer Club
کانون رایانه

حوزه فنی و مهندسی

گردآوری : امیرشهبازی
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 اين تأثير از سه جهت قابل بررسی است:

1. ارائه تفسیرهای نوین قرآن

تفسير قرآن، يكی از علومی است كه به خاطر اهميت 
ويژه آن هميشه توسط تعداد خاصی از دانشمندان 
برجسته مسلمان صورت می گرفته است، در حالی كه 
با گسترش دامنه استفاده از اينترنت و سهولت ارائه 
اطالعات در آن، زمينه انتشار ديدگاه های تفسيری 
در حال  آيد.  فراهم می  انحرافی  احياناً  و  متفاوت 
حاضر، يك جستجوی اينترنتی در زمينه موضوعات 
قرآنی، قريب 10/000 مورد به دست می دهد كه 
ساده ترين مطالب همچون » روش اسالم آوردن« 
قرآن«  تناقضات   « مانند  مباحث  كفرآميزترين  تا 
و  تفاسير  اينترنتی،  پايگاههای  را شامل می شود. 
برداشتهای قرآنی را نه تنها از ديدگاه دانشمندان معتبر 
و مذاهب شناخته شده و اسالمی منتشر می كنند، 
بلكه به همان اندازه، نظرات گروهها و افراد منحرف و 
فرقه های باطل همچون »احمديه« و »بهائيه« را نيز 

ترويج می دهند.
در اينترنت، دانشمندان يا مسئوالنی وجود ندارند 
كه بر پايگاهها نظارت نموده، آنها را سانسور و يا 
جلوی انتشار آنها را بگيرند، در حالی كه اگر نويسنده 
منحرف درصدد چاپ اين مطالب باشند، با دهها مانع 
قانونی و مخالفت عمومی مواجه می شوند. بنابراين، 
با كمك اينترنت و فرا رسانه گرچه امكان ارائه مفاهيم 
قرآنی در سطحی گسترده تر فراهم آمده است، اما به 

همان ميزان نيز زمينه انحراف به وجود می آيد.

2. حفاظت از نسخه های خطی قدیمی

نسخه های خطی قديمی منحصر به فرد زيادی از 
قرآن در موزه ها و كتابخانه های دينی وجود دارد 
كه يا از دسترس پژوهشگران دور مانده و يا به خاطر 
با  اما  زياد، در معرض فرسودگی هستند.  استفاده 
پيشرفتهای جديد به راحتی می توان اين نسخه های 
ارزشمند را به صورت الكترونيكی نگهداری كرد و 
ضمن محافظت از حقوق انحصاری يا حق مالكيت 
معنوی اين آثار، آنها را از باليای طبيعی و فرسودگی 

نجات داد و به راحتی در اختيار عالقه مندان قرار داد. 
عالوه بر اين، نگهداری و توزيع نسخه های ديجيتالی 
اين امكان را به هركس می دهد كه به نسخه اصلی 
دسترسی پيدا كرده، روی آن مطالعه كند و به جای 
اعتماد كردن به گزارش يك محقق در بررسی اصالت 

اثر، بر تجربه های شخصی خود تكيه كند.

3. ساماندهی تحقیقات جدید قرآنی

العاده  ابزارهای فوق  اند كه  كامپيوترها نشان داده 
مفيد و پيشرفته ای برای تجديد و تركيب متون و 
ارائه پژوهشهای نوين هستند. با استفاده از كامپيوتر 
می توان ويژگی های سبك شناسی، دستور زبانی و 
واژگانی را كشف و با هم مقايسه كرد. افراد زيادی 
سعی كرده اند تا تجزيه و تركيب متن قرآن را با 
كمك كامپيوتر انجام دهند. در چنين پژوهشهايی 
عالوه بر متن قرآن، به فهرست كاملی از مشتقات 
كلمات و ريشه آنها نياز است و اين همان چيزی 
است كه بسياری از نرم افزارهای قرآنی به راحتی در 
اختيار كاربران قرار می دهند. اين برنامه ها، عباراتی 
را كه مشتمل بر واژه های مورد نظر باشند، به سرعت 
جستجو كرده و ارائه می دهند. با استفاده از نمودار 
ميزان  و  واژه  يك  تكرار  فراوانی  توان  می  توزيعی 
هماهنگی و ارتباط كلمات را با يكديگر كشف كرد 
و بدين سان بسياری از حوزه های پژوهش نشده را 

مورد كاوش قرار داد.
خدمات  از  اندكی  بخش  فقط  شد  گفته  آنچه 
كامپيوتری است كه می تواند به پژوهشهای قرآنی 
ارائه دهد، اما با وجود سرعت نوآوری های فنی، 
خواننده بايد به خاطر داشته باشد كه اين مقاله 
تنها می تواند پيشرفتهايی را مورد توجه قرار دهد 

كه در زمان تأليف آن در دسترس بوده است.

کامپيوتر  از  استفاده  با 
سبك  ويژگيهای  توان  می 
و  زبانی  دستور  شناسی، 
هم  با  و  کشف  را  واژگانی 

مقايسه کرد
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با بودن حسد، هیچ آسایش وجود نخواهد داشت.
امام علی )ع(

کريم  قرآن  و  پزشكی  تخصصی  کانون 
در  ايران  پزشكی  علوم  واحد  جهاد دانشگاهی 
با هجدهم  ماه مبارك رمضان، مصادف  نوزدهم 
شهريورماه 88، با همكاری اداره پژوهش سازمان 
فعاليت های قرآنی دانشجويان کشور، در غرفه 
کانون های تخصصی بخش دانشگاهی هفدهمين 
نمايشگاه بين الملـلي قــرآن کريم نشست 
»حجامت در قرآن«  را برگزار کرد.

اين  برگزاری  از  هدف 
نشست 

سالمتی  در  حجامت  درمانی  خواص  بررسي 
از  علم  اين  جايگاه  با  آشنايی  و  روان  و  جسم 
ديدگاه قرآن و سنت بيان شده است. در ابتداي 
اين نشست دکتر »ليال معين« محقق، پژوهشگر و 
نخبه ملی، به بيان تاريخچه  حجامت پرداخت و گفت: 
تاريخچه حجامت به سه هزار و سيصد سال قبل از 
ميالد مسيح در مقدونيه می رسد و اطالعات بدست 
آمده از اوراق پاپيروس نشان می دهد که در سال 
2200 قبل از ميالد حجامت يك روش درمانی رايج 

در جهان بوده است.

 بررسی حجامت در قرآن، دکتر لیال معین، پژوهشگر طب اسالمی 

تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است  خوردن برای زیستن و ذکر کردن است  
سعدی
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در ادامه وي به بيان اين نكته پرداخت كه بر اساس 
تحقيقات انجام شده در مركز تحقيقات حجامت ايران 
بر روی تركيب شيميايی خون وريدی و خونی كه از 
حجامت بدست آمده مشخص شده كه تركيب موادی 
كه افزايش آنها در خون عامل خطر و بروز بسياری از 
بيـماری ها اســت،  نظـيركلـسترول،  اسـيد اوريـك  
تري گليسريد، قند و... در خون به دست آمده از حجامت 

درصد بيشتري را اشغال می كند.
در ادامه اين نشست فوايدي از حجامت به اين ترتيب 

بيان شد كه:
1- ضعف ايجاد نمی كند، چون خون حجامت از 

رگهای كوچك خارج می شود.
2- خلط خون )دم( را از سطح بدن خارج می كند و از 

ورود اخالط كثيف به داخل بدن جلوگيری می كند.
3- هر قسمت از بدن كه حجامت می شود پاكيزه 

می گردد.
4- ايجادتعادل در قلب، كبد و مغز 

5- خون به دست آمده از حجامت بسيار كمتر از 
خونی است كه از فصد يا خون وريدی بدست می آيد.

 سپس فوايد حجامت براي كودكان بيان شد وگفته 
شد، بيشترين و مؤثرترين فوايد حجامت، اختصاص 
به اطفال دارد . و طبق تحقيقات بر روي سه هزار 

كودك حجامت شده ثابت شده است.
 1- اطفال پس ازحجامت كمتر دچار بيماري هاي 
عفوني و سرما خوردگي مي شوند و مقاومت بدن آنها 

افزايش مي يابد.
2-  اختالالت رفتاري و عصبيت و پرخاشگري و 

رفتارهاي ناهنجار آنان به حداقل مي رسد.  
افزايش قد و وزن و جثه در  3- جهش رشدي و 

كودك مشاهده مي شود. 
4- اشتهاي آنان به غذا بيشتر مي شود. 

5-  هوش، حافظه ،  قدرت ياد گيري و تمركز ذهني 
كودك و نوجوان افزايش مي يابد.

6-  نوجوان بحران بلوغ جنسي را متعادل تر و آرام تر 
سپري مي كند. 

7- پوست و مو چهره شاداب تر و زيباتري پيدا 
مي كنند.

در ادامه اين نشست چگونگي اثر بخشي حجامت 
در بدن بررسي و بيان شد. حجامت با ايجاد يك 
التهاب موضعي باعث تحريك سيستم ايمني وتكثير 
سلولهاي دفاعي در بدن مي شود  سيستم انعقادي 
وضد انعقادي بدن را تنظيم مي كند، برتيموس كه از 
مهمترين مراكز آموزشي سلولهاي دفاعي است، تأثير 
مستقيم دارد، ترافيك لنفاوي را با ايجاد فشار منفي، 
كنترل نموده و باعث افزايش حركت لنف در اين 
سيستم مي شود. با تصفيه خون،  مواد زائد ، مضّر 

وسموم را از خون خارج مي كند.
با كاهش غلظت خون، تراكم سلولي را در مويرگها 
كاهش داده، اكسيژن رساني را بهبود بخشيده وبار 

قلب و ريه را تعديل مي كند. 
غدد غير فعال و يا كند بدن را فعال و از طرف ديگر 
فعاليت غدد پُركار بدن را كاهش مي دهد و باعث 
تعديل فعاليت غدد داخلي بدن مي شود. با تحريك 
ترشح  باعث  مويرگ ها،  درجدار  موجود  سلولهاي 
فاكتورهاي دفاعي بدن از اين سلولها مي شود، اين 

حجامت ضعف ايجاد نمی کند 
چون خون حجامت از رگهای 
کوچك خارج می شود،خلط 
بدن  سطح  از  را  )دم(  خون 

خارج می کند.

تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است  خوردن برای زیستن و ذکر کردن است  
سعدی
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موضوع در بزرگترين مراكز علمي- تحقيقاتي دنيا 
در حال بررسي است واحتمال مي رود مهمترين 

مكانيسم شناخته شده تأثير حجامت در بدن باشد.
حجامت با كاهش فاكتورهاي مؤثر در سكته هاي 
قلبي ومغزي، نقش پيشگيري از اين بيماري ها را 
با كاهش آهن اضافی خون كه از جمله فاكتورهای 
دارد.حجامت،  است  و مغزی  قلبی  مؤثر در سكته 
با اثر گذاري بر روي عوامل ايجاد حساسيت، نظير 
هيستامين؛ باعث رفع ويا بهبودي نسبي آلرژي مي شود.
با ايجاد التهاب واحتقان موضعي، سيستم هاي درونِي 
پاكسازي خون را كه براي جذب خون و رفع التهاب 
در پوست موجود مي باشند به فعاليت واداشته و 

موجب رفع انسدادهاي مكانيكي عروق مي شود. 
باعث افزايش ترشح سروتونين مغز مي شود، كاهش 
سروتونين دربروز افسردگي،اختالالت عصبي ورفتاري 

نقش ِمحوري دارد. 
در بازسازي استيل كولين )ميانجي اصلي سيستم 

ارتباطي مغز واعصاب( نقش پايه اي دارد.
و طبق تأكيد صريح روايات، حجامت واسطه القاي 
شفاي الهي به بيمار است و اين علت مافوق تمامي 
مكانيسم هاي ذكر شده مي باشد. در ادامه به بيان 
درمان  قابل  حجامت  طريق  از  كه  بيماري هايي 
مي باشند پرداخته شد كه از آن جمله مي توان به 
ميگرن، نقص دستگاه ايمنی، فتوفوبی، كلسترول باال، 
خارش و راش، سينوزيت، آسم، درد مفاصل، سرفه، 
سردرد  آهن،  فقر  آنمی  مكرر،  سرماخوردگی های 

و  آكنه  اندام ها،  مزمن  و  كهنه  دردهای  ميگرنی، 
بثورات پوستی، كهير، اگزما، درماتيت تماسی، خارش 
پوستی، آفت دهان، تعريق فراوان بدن، گر گرفتگی 

بدن و پوليپ بينی اشاره كرد.
در پايان اين نشست به ذكر احاديثي از پيامبر اكرم 
)ص( و امام صادق )ع( و امام باقر )ع( در رابطه با موضوع 

حجامت اشاره شد: پيامبر اكرم )ص(: اگر در مداومت 
بر چيزي خيري باشد پس آن مداومت درحجامت 

است .)مسند احمدبن حنبل ج2 ص243(
در حديث ديگری پيامبر اكرم )ص( فرموده است:

كسي كه روز سه شنبه هفدهم ماه حجامت كند 
خداوند درد )بيماري( يكسال را از او خارج خواهد 

كرد. )كنز االعمال المهندي ج 2 ص71(
امام صادق )ع(:آية الكرسي بخوان و هر روز كه خواستي 

حجامت كن و صدقه بده. )بحاراالنوار ج26ص711(
امام باقر )ع(:رسول خدا )ص( از هيچ دردي شكايت 

نكردند، مگرآنكه از آن درد به حجامت پناه بردند.
)بحاراالنوار، ج26، ص911(

امام صادق )ع(: دارو )درمان( چهار نوع است : حجامت ، 
قي )استفراغ(، تنقيه و روغن مالي.    )بحاراالنوارج26ص811(

امام صادق)ع( فرمودند: » پيامبر اكرم)ص(در سه نقطه 
بدن حجامت مي كردند: سر، كه آن را شفا بخش

 مي ناميدند ، بين دو كتف، كه آن را نافع مي ناميدند و 
كمر كه آن را  رها كننده مي ناميدند. ) بحاراالنوار- ج26- ص021(

اين نشست لوح  پايان به شركت كنندگان در  در 
فشرده پاورپوينت »حجامت در قرآن« اهدا شد.

)ص(  اكرم  پيامبر  ديگری  در حديث 
فرموده است:كسي كه روز سه شنبه 
هفدهم ماه حجامت كند خداوند درد 
)بيماري( يكسال را ازو خارج خواهد 

كرد. )كنز االعمال المهندي ج 2 ص71(

ساالری و بزرگی با بی ادبی جمع نمی شود.
امام علی )ع(
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كانون  تخصصی پزشكی و قرآن كريم جهاد  دانشگاهی 
واحد علوم پزشكی ايران با همكاری اداره پژوهش 
در  كشور،  دانشجويان  قرآنی  فعاليت های  سازمان 
نوزدهمين روز شهريور ماه 88، مصادف با بيستم 
كانون های تخصصی  غرفه  در  رمضان،  مبارك  ماه 
در  قرآن  علمي  »اعجاز  نشست  دانشگاهی  بخش 
علوم پزشكي« را در هفدهمين نمايشگاه بين المللي 
قرآن كريم برگزار كرد. هدف از برگزاری اين نشست 
آشنايی عموم مردم با اعجاز علوم 
پزشكی در قرآن 

بيان شده است.در ابتداي اين نشست دكتر »ليال 
معين« محقق و پژوهشگر طب اسالمي به بررسي 
جنبه های مختلف اعجاز پزشكی در قرآن به ذكر 
آياتي از قرآن كريم در ارتباط با بهداشت مواد غذايي 

خوراكي هاي حالل پرداخت.
 آيه 173 سوره بقره :

َم َولَْحَم الِْخنِزيِر َوَما أُِهلَّ  َم َعلَْيُكُم الَْمْيَتَة َوالدَّ ََّما َحرَّ »إِن
بِِه لَِغْيِر اللِهّ َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر بَاٍغ َوالَ َعاٍد َفال إِثَْم َعلَْيِه 
إِنَّ اللَّ َغُفوٌر رَِّحيٌم«،]خداوند[ تنها مردار و خون و 
گوشت خوك و آنچه را كه ]هنگام سر بريدن[ نام 
غير خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانيده است 

اعجاز علمی قرآن در علوم پزشکی، دکتر لیال معین، پژوهشگر طب اسالمی 
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]ولی[ كسی كه ]برای حفظ جان خود به خوردن 
آنها[ ناچار شود، در صورتی كه ستمگر و متجاوز 
نباشد؛ بر او گناهی نيست. زيرا خدا آمرزنده و مهربان 

است.

آيات 68 و 69 سوره نحل:
َُّك إِلَی النَّْحِل أَِن اتَِّخِذي ِمَن الِْجَباِل بُُيوتًا  »َوأَْوَحی َرب

ا يَْعِرُشوَن«  َجِر َوِممَّ َوِمَن الشَّ
ِهِّك ُذلاًُل  »ثُمَّ ُكلِي ِمن ُكلِهّ الثََّمَراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َرب
ِشَفاء  فِيِه  أَلَْوانُُه  مُّْخَتلٌِف  َشَراٌب  بُُطونَِها  ِمن  يَْخُرُج 

ُروَن«  ِهَّقْوٍم يََتَفكَّ لِلنَّاِس إِنَّ فِي َذلَِك آليًَة ل
»و پروردگار تو به زنبور عسل وحی )=الهام غريزی(

كرد كه از پاره ای كوهها و از برخی درختان و از آنچه 
برای  خانه هايی  می كنند  )و چفته سازی(  داربست 

خود درست كن« 
»سپس از همه ميوه ها بخور و راههای پروردگارت را 
فرمانبردارانه بپوی )آنگاه( از درون )شكم( آن شهدی كه 
به رنگهای گوناگون است بيرون می آيد در آن برای مردم 
درمانی است راستی در اين )زندگی زنبوران( برای مردمی 

كه تفكر می كنند،  نشانه )قدرت الهی( است« 
وي با اشاره به آيات 8 سوره سجده، 6 سوره زمر و45 
و 46  سوره نجم كه آياتي در ارتباط با اسرار خلقت 
انسان هستند،به بيان اعجاز علمي قرآن در جنين 
شناسي انسان اشاره كرد و گفت: قرآن به نخستين 
كتابي معروف است كه صدها سال پيش از كشف 
شناسي  جنين  ميكروسكوپي  جزئيات  ميكروب، 
انسان را بيان كرده است. قرآن حاوي اطالعاتي درباره 
جنين شناسي است كه تا سي سال قبل كشف نشده 

بود و پاره اي از جزئيات آن حتي براي دانشمندان 
جديد نيز تازگي داشت و به زودي، صحت آنها به 

اثبات رسيد.
قرآن مي گويد كه درمرحله خاصي از رشد، جنين 
انسان چيزي مانند »علقه« يعني لخته خوني زالو 
مانند است. اگر از روزهاي 7 تا 12 جنين انسان، 
تصوير ميكروسكوپي بگيريم و آن را دركنار تصويري 
و  آيند  مي  نظر  به  هردويكسان  قراردهيم،  زالو  از 
نه تنها به لحاظ شكل وقيافه يكسان هستند بلكه 
عملكردهاي آن ها نيز يكسان است. درست همانطور 
كه زالو از خون ميزبان خود تغذيه مي كند، جنين نيز 
از غشاي ناپايای  مخاط رحم زن آبستن تغذيه مي كند. 
كيث ال.مور در كتاب معروف خود در باب جنين 
شناسي كه در مؤسسات مشهوري چون »مدرسه 
پزشكي ييل« مورد استفاده مي گيرند، اين حقايق 

مربوط به قرآن را مستنداً ذكر كرده است. 
در ادامه به ذكر خواص خوراكي هايي كه در قرآن به 
آن ها اشاره شده است، پرداخته شد كه مي توان به 

انجير، انار، زيتون، سير، كدو و زنجبيل اشاره كرد.
يُْتوِن  َوالزَّ َوالتِهّيِن  اول سوره »تين«  آيه  با ذكر  وي 

سوگند به انجير و زيتون ف
گفت:انجير منبع غنی فيبر غذايی و نيز منبع خوبی 
 C , B , از منيزيم ، كلسيم ، فسفر و ويتامين های

A است.
- انجير )تازه يا خشك( يبوست را برطرف می كند و 
يكی از بهترين ميوه ها برای تميز كردن روده بزرگ و 
رفع يبوست است. در قديم برای از بين بردن يبوست 

از شربت انجير استفاده می كردند .

 انجير به علت دارا بودن دانه های 
ريز، باعث تقويت معده و روده 
می شـود، ولـی برای کبـدهای 

ضعيف زيان آور است.

پرهیزگاری )و دوری از حرام( با حرص و آز جمع نمی شود.
امام علی )ع(

خنک آن را که حرص را بگذاشت  حرص سوی محرمات کشد  
دست از حرص می بباید داشت  گر نخواهی که در حرام افتی  

رشیدالدین وطواط
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- برای درمان ناراحتـی های سينه حدود 20 گرم از 
خرما،  عناب ، انجير خشك و مويز را با هم مخلوط 
كرده و آسياب می كنند.  سپس اين پودر را با يك 
ليتر آب می جوشانند تا حجم آن به نصف برسد . از 
اين جوشانده می توان به مقدار سه فنجان در روز 

مصرف نمود .
- جوشانده انجير خشك درمان كننده التهاب مجاری 
دستگاه تنفسی، كليه، ذات الريه، ذات الجنب ، سرخك، 

مخملك و آبله می باشد .
- جوشانده غليظ انجير خشك برای رفع سرماخوردگی 
بسيار مفيد است و غرغره كردن آن گلودرد را برطرف 

می كند.
باعث  ريز،  های  دانه  بودن  دارا  علت  به  انجير   -
تقويت معده و روده می شود، ولی برای كبدهای 

ضعيف زيان آور است.
- سرشار بودن انجير از پتاسيم، تامين كننده سالمتی 

كودكان ضعيف و كم خون  و بی اشتها ست.
- اگر انجير و عسل را به طور مساوی با هم مخلوط 
نماييد و بخوريد، جهت زخم معده  بسيار مفيد است.

- انجير به علت داشتن پتاسيم، درجه قليائيت بدن را 
باال برده و در دفع اوره و چربی خون بسيار موثر است.
- شربت انجير، تسكين دهنده دردهای گلو و سرفه  است.

انار با نام عربی رمان در آيه 68 سوره رحمن آمده 
است: فِيِهَما َفاِكَهٌة َونَْخٌل َوُرمَّاٌن 

در آن دو ميوه و خرما و انار است 
از  ذكر شد:انار سرشار  ترتيب  اين  به  انار  و خواص 
ويتامين های A،B،C،E  و قند تانن و يك ماده مفيد 

ديگر به نام »كره ماناتين« است.

انار دارای آهن و ويتامين های الزم خون سازی است. 
انار خواص درمانی خاصی دارد. اين ميوه در صورتی 
كه شيرين باشد برای سينه و ريه بسيار مفيد است. 
آب انار سنگين تر از خوردن دانه های انار است،  مغز 
و دانه های انار ملين هستند و گوشت های فيبری 

درون انار روده ها را تميز می كند. 
انار با داشتن ويتامين B سبب تقويت اعصاب می شود 
و به علت داشتن ويتامين B6 ضد استفراغ بوده و 

درمان كننده ويار زنان باردار است.
هم چنين انار به علت داشتن آهن و ويتامين های 
موجود در آن برای خون سازی بدن مفيد است و 

بهترين موقع خوردن آن صبح ناشتا است. 
در رابطه با زيتون در آيه 20 سوره مؤمنون خداوند 
كريم می فرمايد: » َوَشَجَرًۀ تَْخُرُج ِمن ُطورِ َسْيَناء 

ِهّْلِكلِيَن«  ْهِن َوِصْبٍغ ل تَنُبُت بِالدُّ
نان  از طور سينا درختی برمی آيد كه روغن و  »و 

خورشی برای خورندگان است« 
سير در سوره بقره آيه 61 آمده است:

َّْصِبَر َعلََی َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع  »َوإِْذ ُقلُْتْم يَا ُموَسی لَن ن
ا تُنِبُت الَْرُض ِمن بَْقلَِها َوقِثَّآئَِها  لََنا َربََّك يُْخِرْج لََنا ِممَّ
ُهَو  الَِّذي  أَتَْسَتْبِدلُوَن  َقاَل  َوبََصلَِها  َوَعَدِسَها  َوُفوِمَها 
ا َسأَلُْتْم  أَْدنَی بِالَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهِبُطواْ ِمْصًرا َفإِنَّ لَُكم مَّ
 ِ َُّة َوالَْمْسَكَنُة َوبَآُؤْواْ بَِغَضٍب مِهَّن اللَّ ل َوُضِربَْت َعلَْيِهُم الذِهّ
ِ َويَْقُتُلوَن النَِّبيِهّيَن  َُّهْم َكانُواْ يَْكُفُروَن بِآيَاِت اللَّ َذلَِك بِأَن

بَِغْيِر الَْحقِهّ َذلَِك بَِما َعَصواْ وََّكانُواْ يَْعَتُدوَن«  
»و چون گفتيد ای موسی هرگز بر يك ]نوع[ خوراك 
تاب نياوريم از خدای خود برای ما بخواه تا از آنچه 
زمين می روياند از )قبيل( سبزی و خيار و سير و 

سبب   B ويتامين  داشتن  با  نار 
به علت  تقويت اعصاب می شود و 
استفراغ  ويتامين B6 ضد  داشتن 
بوده و درمان كننده ويار زنان باردار 

است.

خنک آن را که حرص را بگذاشت  حرص سوی محرمات کشد  
دست از حرص می بباید داشت  گر نخواهی که در حرام افتی  

رشیدالدین وطواط
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عدس و پياز برای ما بروياند )موسی( گفت آيا به 
جای چيز بهتر، خواهان چيز پست تريد؟ پس به شهر 
فرود آييد كه آنچه را خواسته ايد برای شما ]در آنجا 
مهيا[ست و ]داغ[ خواری و ناداری بر ]پيشانی[ آنان 
زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند؛ چرا كه آنان 
به نشانه های خدا كفر ورزيده بودند و پيامبران را به 
ناحق می كشتند اين از آن روی بود كه سركشی 

نموده و از حد درگذرانيده بودند«                          
 

نام كدو اشاره  آيات 145 و 146 سوره صافات به 
كرده است،

»َفَنَبْذنَاُه بِالَْعَراء َوُهَو َسِقيٌم« 
»َوأَنَبْتَنا َعلَْيِه َشَجَرًۀ مِهّن يَْقِطيٍن« 

»پس او را در حالی كه ناخوش بود به زمين خشكی 
افكنديم« 

»و بـر بـاالی ]سـر[ او درخـتی از ]نوع[ كـدو بن 
رويانيديم« 

ـ بر اساس نتايج پژوهشي جديد، كدو حلوايي عالوه 
بر خواص متعدد از پيري پوست جلوگيري مي كند. 

كدو حلوايي سرشار از آنتي اكسيدان است.
خوردن 150 گرم از آن در روز نياز بدن به الياف را 
تأمين مي كند. كدو حلوايي به سبب داشتن كلسيم، 

فسفر، منيزيم و آهن بسيار مغذي است. 
خوردن روغن كدو براي معالجه افسردگي، غم و غصه، 
خمودگي اعصاب، ماليخوليا و تشنج بسيارمفيد است.
خوردن مغز خام تخم كدو به مقدار 35 گرم در روز 
براي درمان سوزش ادرار، زخم معده، خش خش 
سينه، اخالط خوني، خونريزي ريه و تسكين صرفه 

مفيد است.
روغن تخم كدو براي بي خوابي بسيار مفيد است 
و مقدار استعمال اين روغن در هر مرتبه حداكثر 
35 گرم است.از تخم كدو در درمان بيماري بزرگ 

شدگي خوش خيم پروستات استفاده مي شود.
ودر سوره انسان ايه 17 به زنجبيل اشاره شده است:

»َويُْسَقْوَن فِيَها َكأًْسا َكاَن ِمَزاُجَها َزنَجِبياًل 
و در آنجا از جامی كه آميزه زنجبيل دارد به آنان 

می نوشانند« 

براي درمان، تهوع، گاز معده يا سوء هاضمه روزانه 
2 تا 4 گرم ريشه تازه )معادل 0/25 تا 1 گرم پودر 
ريشه( يا 1/5 تا 3 ميلي ليتر تنتور آن را مصرف 
كنيد.براي پيشگيري از استفراغ، هر 4 ساعت يك 
گرم پودر زنجبيل )نصف قاشق چايخوري( يا معادل 
بار دو عدد كپسول زنجبيل)يك  آن يا روزانه سه 
گرم( مصرف كنيد. البته مي توانيد يك تكه 8 گرمي 

زنجبيل تازه را نيز بجويد.
براي بيماريهاي ناشي از سرماخوردگي، تب ناشي 
از آنفلونزا، گلودرد، گرفتگيهاي ناشي از قاعدگي يا 
سردرد، دو قاشق غذاخوري از دم كرده زنجبيل يا 
چندين ورق از ساقه ريشه دار تازه آنرا بخور دهيد. 
براي درمان درد ورم مفاصل از آب، عصاره يا چاي 
زنجبيل تازه به ميزان روزانه 4 گرم مصرف كنيد يا 
روغن آنرا روي مفصل دردناك بماليد يا ريشه تازه 
آنرا در ضماد داغ يا گازهاي ضمادي قرار دهيد و روي 

نقاط داراي درد بگذاريد.
در پايان اين نشست عنوان شد كه بر خالف آنچه كه 
تصور مي شود وجود حقايق علمي در قرآن كامال با 

علوم زيستي انطباق دارد و قرآن از طريق اين آيه :
اللَّْيِل  َواْخِتالَِف  َوالَْرِض  َماَواِت  السَّ َخلِْق  فِي  »إِنَّ 

ُْولِي اللَْباِب «)190/ ال عمران( َوالنََّهارِ آليَاٍت لِهّ
»مسلماً در آفرينش آسمانها و زمين و در پی يكديگر 
آمدن شب و روز برای خردمندان نشانه هايی ]قانع 

كننده[ است«. 
همه بشريت را به تفكر در پديده هاي جهان دعوت 
اثبات مي  به وضوح  مي كند. شواهد علمي قرآن 
از جانب خداوند است. هيچ بشري  كند كه قرآن 
قادر نبوده در 14 قرن قبل، كتابي را بوجود آورد كه 
حاوي آنچنان حقايق علمي عميقي باشد كه قرنها 

بعد توسط بشر كشف شود. 
قرآن يك كتاب علمي نيست بلكه كتاب نشانه ها و 
آيات است، اين نشانه ها آدمي را برآن مي دارد  تا 
هدف از خلقت خويش  و هماهنگ زيستن  با طبيعت 
را در يابد. به راستي قرآن پيام الهي، خالق و نگهدارنده 
جهان است و اين پيام توحيد، همان رسالت پيامبران  

از آدم، موسي، عيسي تا محمد )ص( مي باشد. 

با بودن حسد، هیچ آسایش وجود نخواهد داشت.
امام علی )ع(

با حسد هیچ کس نباشد شاد  از حسد دور باش و شاد بزی  
مر حسد را طالق باید داد  گر طرب را نکاح خواهی کرد  

رشیدالدین وطواط

قرآن يك كتاب علمي نيست بلكه 
اين  است،  آيات  و  ها  نشانه  كتاب 
نشانه ها آدمي را برآن مي دارد  تا 
هدف از خلقت خويش  و هماهنگ 

زيستن  با طبيعت را دريابد. 
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سوره  مديريتی  محورهای  »بررسی  نشست 
تخصصی  کانون  همت  به  کهف«  مبارکه 
مديريت و قرآن کريم با همكاری اداره پژوهش 
سازمان فعاليت های قرآنی دانشجويان کشور، 
مصادف   ،1388 شهريورماه  هجدهم  در 
در  رمضان،  مبارك  ماه  روز  نوزدهمين  با 
کانون های تخصصی بخش دانشگاهی  غرفه 
قرآن  بين المللی  نمايشگاه  دوره  هفدمين 

کريم برگزار شد.

کانون تخصصی مديريت و قرآن کريم با اعالم 
برگزاری دومين فراخوان ديدگاه های مديريتی 
سوره های قرآن کريم، اين نشست را با هدف 
آشناسازی عموم مردم با ترجمه سوره مبارکه 
قرآنی  محورهای  کلی  تنظيم  و  تهيه  کهف، 
دومين فراخوان »ديدگاههای مديريتی سوره 
مبارکه کهف« و اشاعه و ترويج فرهنگ تدبر 
قرآن  تخصصی  کانونهای  غرفه  در  آيات  در 

کريم برگزار کرد.

با حسد هیچ کس نباشد شاد  از حسد دور باش و شاد بزی  
مر حسد را طالق باید داد  گر طرب را نکاح خواهی کرد  

رشیدالدین وطواط

بررسی محورهای مديريتی سوره مبارکه کهف، دکتر حبیب اهلل عزیزی 
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كارشناس  عزيزی«  الل  »حبيب  نشست  اين  در 
مديريت و معارف اسالمی و كارشناس ارشد عرفان 
اسالمی به ذكر محورهای مديريتی سوره كهف و 
جايگاه مديريت سه رهبر الهی نام برده شده در اين 
سوره پرداخت.وی در بيان معنی و مفهوم مديريت 
بيشترين حجم  كريم  قرآن  گفت:  كريم  قرآن  در 
اصالح  در  انبياء  قالب قصص  در  را  مديريت  آيات 
كنار  در  بحران  مديريت  و  اجتماعی  سامانه های 
توصيه ها و آموزه های قرآنی دارا است و مهمترين 
قرآن  در  انبياء  مناجات  مديريتی،  پيام های  بخش 

است. مناجات انبياء، مهمترين راهكارهای مديريتی 
را با ايمان و عمل صالح در پياده سازی مديريت در 

بهبود زندگی فردی و اجتماعی ارائه می دهد.
در ادامه اين نشست »حبيب الل عزيزی« به جايگاه و 
حضور مديراسالمی در تكامل كاركنان و بهبود روند 
سازمانی و زندگی فردی و اجتماعی پرداخت و گفت: 
بسيار  اسالمی  مدير  راه كارهای  به  در سوره كهف 

سفارش شده است. 
در پايان اين نشست به بهترين محور مديريتی تعيين 

شده به قيد قرعه قرآن نفيس اهدا شد.

دوستی با لجاجت جمع نمی شود.
امام علی )ع(

ود ؟ ـُ ابلهـی را کـجا عالج ب ابله است آن که فعل اوست لجاج  
کـافِت دوسـتی لـجاج بود   تا تــوانی لجـاج ، پیـشه مـگیر  

رشیدالدین وطواط
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ود ؟ ـُ ابلهـی را کـجا عالج ب ابله است آن که فعل اوست لجاج  
کـافِت دوسـتی لـجاج بود   تا تــوانی لجـاج ، پیـشه مـگیر  

رشیدالدین وطواط
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