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د در صد« رفاه»جاد یعت و ایتصرف در طب یهماره برا« جو چاره»ن موجود یانسان ا

 ه در سالمنامد. رفا یم« ار و دانشک»وشش خود را کن یها است. و ا هها و ره چار شناخت چاره

 «.شیآسا» یعنی« یمن بودن در زندگیا» یعنی، ین معنیتر ن مفهوم و معتدلیتر

رض ش را در معیش خویش، آساین آسایفراهم آوردن ا یه براکن است یل بشر اکمشامّا 

 ست.ین« معشوق یبرامعشوق  یفدا»ن یاز ا یریا گزیدهد و گو یخطر قرار م

انش د»ه کالزم است  یا یگر ز چارهین یگر ن چارهیا یم خرد براکگر به حیاز جانب د

 شود. یده مینام« یمنیا

م کن حیا این است: آیهست ا« بشر یخیست تاریز» سر یه بر باالک یبزرگ سؤال کنیا

 یمنیا یه براک ییاپوهاکدر ت یمنیرده است؟ تا اکافت یدر ین پاسخ عملکخرد در حداقل مم

 ، نابود نشود؟یدر به دست آوردن آسودگ یگردد و آسودگ تأمینابد ی یانجام م

 یفدا یها، آسودگ ر بخشیش از سایان آنان بیه در مکاز جامعه  یان بخشین میدر ا

نه یرهزپچه  ین هستیدر ا یراسته هستند. ب« ارگرانک»گردد  یم یمنیا یفدا یمنیو ا یآسودگ

 را!؟« شیآسا»دهند  یم

ارگران حادثه کدردآلود  یها خالق( و ناله یرویانهدام ن یعنی) یانسان یرویانهدام هموارة ن

ار کاز  یناش یها یماریه بر اثر حوادث و بکمار، معلول و ناتوان، یثرت افراد مصدوم، بکده و ید

در  ریت از قصور و تقصیاکاند نه فقط ح سالمت و سعادت خود و خانواده را از دست داده

 ییها ت انسانیو مظلوم یاد و امداد خواهیفر یان رسایه بکدارد بل یر انسانیخط مسئولیت

ن هماره بر لبة پرتگاه آن قرار یکاند ل ها نشده ین گونه گرفتاریه هر چند هنوز دچار اکاست 

 دارند.
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و  ندبل یه تقاضاکت است بلیبر وجدان بشر یبیده نه تنها نهیب دین همه انسان آسیوجود ا

ن یه هر لحظه در معرض سقوط در اکاست  یاز التماس و درخواست مظلومانه افراد ییرسا

 اند. حوادث

ذاشت و ( را واگکیره خاکتا سر  ها انسان )در سر ونیلیاد مجسم مین فریشود ا ینم یآر

محترم  ون یریش یست او هم چون ما و شما جان دارد و جانش بسیرا او ابزار نید. زیاز آن واره

 است.

م یابی یمدر  یم به روشنینک ینار هم بررسکار را در کاز  یناش یها یماریاگر حوادث و ب

 ت:الزم را به آن نداده اس یته بهاکدر برخورد با گروه دوم در دو ن یه جامعه بشرک

ن با همزما یتلقّ یکار در کاز  یناش یها یماری: اگر حوادث و بیتوجه یغفلت و ب -1

« ارک»به  یه آدمک یاز روزگاران یعنیش یها و هزاران سال پ م از سدهکدست ش بشر نبودهیدایپ

واخر در ان یدر ا« یمنیدانش ا» به عنوان یمنیا یها هیتوصامّا ده، وجود داشته است، یآغاز

 ابد.ی یجهان سازمان م یز علمکمرا

 یبفت و گبس ش ین مورد غفلتیخ و سراسر جهان در ایعلما و دانشمندان در طول تار

 اند. خود نشان داده ر ازیناپذ هیتوج یتوجه

 با شوند: یم به رو ار روکاز  یناش یها یماریه با حوادث و بک یم بها دادن به افرادک -2

ه و ود آمدن مورد به وجیعلوم در ا یخیر تاریدر س ییها یرخ داده و چاشن ییها عهیه طلکنیا

شده  وت مانده و از تداوم محرومکمس متأسفانهارساز باشد کخوب و  یتوانسته راهگشا یم

 است.

به  هکاش ارگران نقکن یدر ب یقولنج مانند یمکش ینا از دردهایس ین ابوعلیبقراط و همچن

از ی ه انشان یاحتمال قوه ه بکاند  ان آوردهیپرداختند سخن به م یعمارات م یزیآم رنگ

آن  از ی. ولاستبوده  یشنقا یها موجود در رنگ یببات سرکیارگران با ترکن یت ایموممس

وضوع به مه ای اشارات قابل مالحظ یو علم یتب طبکدر  یالدیروزگاران تا قرن شانزدهم م

 یصلفاناً یرا و اح ییار جاکاز  یه امراض و حوادث ناشکخ به بعد است ین تاریاست. از ا نشده

ای  هبخش عمد« یمنیدانش ا»تحت عنوان  کنیرا در متون مربوطه به خود اختصاص داده و ا

 رد.یگ یر چتر خود میز به زیها را ن یماریر حوادث و بیاز سا

م به مثابة کدست یانسان یرویز انهدام نینش نین بیزتریض آمین و تبعیتر نانهیامروز در بدب

 ه جامعه شناخته یاز سرما یشود و به منزله از دست رفتن بخش یم یها تلقّ انهدام تخصص
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 آنهاست. یگوهر محور یرامت انسانکه کواال  یها نشیشود، تا چه رسد به ب یم

و  یمنیا ه:کم یشده باش یکشه و باور نزدین اندیبه ا ید تا حدودیه گذشت شاک آن چهبا 

ر فرهنگ است نه فقط مقررات، حفاظت د یک یمنیشعور است نه شعار، ا یک ،ارکبهداشت 

د تا ز دارایر نکتف ت ویبه درا ینمیاست نه دستور، ا یرکت فیو مقبول کادرا یکبرابر حوادث 

 خواهد. یحفاظت در برابر حوادث شناخت و باور م دستور و قانون.

 یذهن تباطازمند ارین یو خدمات یدیتول یو مسائل واحدها یانسان یرویان نیجاد رابطه میا

ن یات و ؤانسن مین تفاهم، این رابطه، ایارگاه است، اکن انسان و یو تفاهم متقابل ب یو رفتار

تر مک یفتاده و رخ نداده است. فرهنگ صنعتین یرش، هنوز به صورت مطلوب جایقبول و پذ

 ال آن بهنتقاآموزش و  یافته است و برایز سازمان نین یمنیجا افتاده و طبعاً و تبعاً فرهنگ ا

 متر صورت گرفته است.که ای شاغل در صنعت، اقدام همه جانب یانسان یروین

دآگاه د عرصه ناخویآگاه باه عالوه بر عرصه خودکوجدان است  ر وفرهنگ، شعو یک یمنیا

ده شت فرد آغاز یه از ذهنکشود  یرتر میفراگ یفرهنگ وقت یکت یند، امنکر یز تسخیرا ن

 یم یرّ ه از فرد به جمع تسکاست  یمفهوم جمع یک یمنیز پوشش دهد. ایگفتار و رفتار را ن

 دد.گر یمجدداً به خود فرد باز پس م ابد وی

د. گرد یم یرامون شخص متجلیردار و پکه در گفتار، کاست  یمقوله اعتقاد یکت یامن

ت، یمناظت، ( با مفهوم حفایکیزیو ف ی، لفظیال روانکو مزاحمت )در اش یذاء، بدخواهیآزار، ا

 رت دارد.یمان، مغایو ا یمنیا

ت نه مشهود اسط یعت و وجود، در سالمت انسان و محیطب ییبایوجود، و ز ییبایعت زیطب

 ها. ب آنیع و تخرییدر تض

ت یعاهر جامعه بر محور فرهنگ استوار است همانگونه هم ر یه ساختار اساسک همانطور

هر  د. لذاار دارکو بهداشت  یمنیفرهنگ ا یم با ارتقاینسبت مستق ،ارکبهداشت  و یمنیاصول ا

الح، را در جهت اص یصلا یریگ گردد هدف یدار میه در جهان پدکه ای تگر سازندیدست هدا

 ه وجودب یاستثمارگر رد. و هر دست استعمارگر ویگ یار مکفرهنگ جامعه به  یبهبود و ارتقا

 رود. ین خود را ابتدا به قلب فرهنگ نشانه میر زهرآگید تیآ یم
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ز اتأثر من جامعه یا یفرهنگ یاست طبعاً مبان یجامعه اسالم یکران یه جامعه اکاز آنجا 

 یذهبجامعه م یکگر: در یعبارت ده و ب -است یبر اصول و اعتقادات اسالم یاسالم و مبتن

ن ید کیعنوان ه و اسالم ب -ردیگ یه مید و مایرو یم یاز اعتقادات مذهب یفرهنگ یها شهیر

ر دارد و ننده دکن ییار مردم نقش تعکآش ارکامل و همه جانبه، در اعتقادات نهان و روابط ک

و  یلقعنوان فرهنگ مردم و جامعه ته ه بکگرداند  یم مکرا حا ینه اصول و روابطین زمیا

 شود. یشناخته م

 د؟یرس« ارکدر  یمنیا»ن فرهنگ، به یشود از ا یا میآ

 نش، توجه و اهتمام، در فرهنگ اسالم وجود دارد؟ین بیا چنیآ

ن، هر زما ق و همه جانبه دارد، در هریو عم یبس غن یه اسالم فرهنگکن است ینظر ما ا

وشن ر یایاز زواه ای ت دست دهد گوشیه موقعک یست انسانیط زیاز شرا یتیان و هر وضعکم

رهنگ ف یین است شناخت و شناسایاز مسلمیه امروز مورد نک آن چهدهد. و  یخود را بروز م

ا از تاست « یار صنعتکط یدر مح یمنیا»اسالم نسبت به صنعت در ابعاد مختلف آن از جمله 

 ابند.یت یشمار آن مصون یب یار و خطرهاکاز  یناش یها یارمیگزند حوادث و ب

ه کن اسالم آن است یمن( باشند و بهتریتو در امان )ا ه مردم ازکمان آن است ین ایبهتر

 1.مردم از دست و زبان تو به سالمت مانند

خود  یه براکم یمردم آن بخواه یه: براکن است یمان ایو مفهوم ا یاز معن یبخش اساساً

 2م.یدان یجسم و جان خود بد م یه براکم ینکرا دفع و طرد  یزیم و از مردم چیلبط یم

هت ج در یارکشور و چه دوران کقات در داخل و خارج یچه دوران تحق یمتماد یها سال

ست بوده ا من یها یمشغول از دل یکی« دگاه اسالمیاز د یمنیا»، یمنیفرهنگ ا یت و ارتقایتقو

 ردم.کن یرا تدو« ارکو بهداشت  یمنیفرهنگ ا یارتقا یچگونگ»تاب که کنیتا ا

تاب کن یجامعه، توسط ا یازهاینه من در ارتباط با نیرید یهاوزاز آر یکین زمان یدر ا یول

 یر اسالم شناس جناب آقاکد، برادر دانشمند، متفیگرد ید عملیش رو داریدر پ کنیه اک

ردند. ان شاء اهلل اجر کن ضرورت اقدام یاجهان، به  د دریشور و شاک ن بار دریاول یبرا یرضو

                                                 
 .307نهج الفصاحه، حديث . 1
 .392 همان، حديث. 2
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 افت دارند.ین زحمات را از خداوند منان دریا یمعنو

م یرم تنظمعاون محت و یامور اجتماع ار وکر محترم یشائبه وز یب یها تیدر خاتمه از حما

 شود. یم یر و قدردانکتش یو مال یار و معاون محترم ادارکروابط 

 یمهندس صالح قاسم

 ارکمات حفاظت و بهداشت یقات و تعلیحقز تکس مرییر

12/2/1379 
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 هم سخت و دشوار، هم سهل و آسان «یمنیا» ۀمقول

 ختشه و شنایرا فلسفه، و اند« مطلق وجود» به محور یدر هست یئجو شه و شناختیاند

د: ان ردهکم یا به دو قسمت تقساند و علوم ر دهیرا علم نام یاز جهان هست یدر هر بخش یئجو

 .یو علوم انسان یعلوم تجرب

ا ی است؟ یعلوم تجرب از یدام مربوط است؟ علمکن به ین بیدر ا« یشناس یمنیا»دانش 

 ؟یعلوم انسان از یعلم

متر، کتباط را خیتباط تنگاتنگ و برار خیبا هم دارند بر یها از هر دو نوع، ارتباطات دانش

هم  یشناس یمنید گفت: علم ایه باکوند دارد یدر با همه علوم رابطه و پق آن یمنیدانش اامّا 

 .یعلم انسان یکاست و هم  یعلم تجرب یک

در جهت شناخت اصول و  یاز عناصر مشخص همه علوم، همسو یکستماتیمجموعه س یک

 شود. یده مینام یمنیند، دانش اکن یه حفاظت و بهداشت انسان را تأمک یفروع

ان و تو امکشناخت استح) یشناس اژی، آلی، درمانی، بهداشتیاضی، ریکیزیف ،یعیطب یعناصر

، یاخته شن، جامعی، روان شناختیانسان شناخت ین آالت(، و عناصریاربرد مواد، ابزار، ماشکو 

 در یندامر اهم شوند و یه تنظرد انداموای، علم اخالق و اقتصاد، بای، رفتار شناختیروان درمان

« یمنیعلم ا»بنام  یزیرد تا چیبگ یخود جا ینه و ضروریگاه بهیدر جا یئخود و هر جز یجا

 ابد.یسامان 

 یه علمک ندکعا اد یها راه فاصله هست تا جامعه بشر ن علم هنوز فرسنگیا ینظر به نوباوگ

 یزیچ ن علم است،ین و دشوارتریتر سخت یمنین جهت دانش ایدارد. از ا« یمنیدانش ا»به نام 

 رد.یگ یخواهد و همه آنها را در بر م یش میبه خدمت خو الزاماًم را ه همه علوکاست 

ند کجمع ه اش شیمة اندیه اگر محقق بتواند همه علوم را در خکست ین ین بدان معنیا و

از علوم  یه با انباشتکست ین یت علمیمکل فقط کرا مشیز شود. یم« یمنیا دانشمند»لزوماً 

ن یسازمان دادن به ا یدور از دسترس است چگونگ ه حل آن نسبتاًک یلکحل شود، بل مش
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 یکه بتواند همه آنها را در کآنهاست  یکستماتیردن سکن یو عج موردنظرعلوم در جهت 

 بگذارد. یمنیت اندامواره درآورد و نامش را علم ایماه

ارات کرا ابتیها. ز پس از گذشت قرن یل را خواهد داشت حتکن مشیشه ایهم یمنیدانش ا

 یمنیر علم ایکدر پ یگاهیمحض ورود به عرصه دانش، جاه ر علوم بید در سایجد یاه شفکو 

 یاصر واز عن یها عنصر از دانش هرکدامه ک) یمنید دانش ایشه بایخواهد و هم یخود م یبرا

 ش بدهد.یدر اندام خو یگاه مناسبید جاین عنصر جدیدهند( به ا یل مکیرا تش

ن تنها یدارد و ار یتأثگر یعلوم د علم در یکحوزه  د دریشف جدکار و کدرست است هر ابت

جزء »ه مصداق کست بلینر یتأثتنها « یمنیا»در مورد  مسئلهن یکست لیمربوط ن یمنیبه ا

با »را  یمنیت علم ایر محسوس ماهیا غیه بنحو محسوس ک« ب مجددکیتر»و « یریپذ

 باشد. یدهد، م یر مییتغ« یدرصد

 ندوختهاها و  افتهیه کم یهنوز در آغاز راه هست یمنیش انسبت به دان یط امروزیدر شرا

ه کد ل حفاظت، داریاز وسا یفیو رد یرفتار شناس یو تا حدود یجنبه آمار بیشترمان یها

وان تحق عنخواهد توانست مس یمنیرد. با گذشت زمان ایگ یگر وام میعلوم د ز ازیرا ن یاتیلک

 شه خواهد بود.ین علم همیژه ایو یسختو  ین دشواریکباشد. ل« خاص» یبه معن« علم»

رومند یاربرد نک یدارا را سه اصل مهم ویآسان و سهل است ز یعلم یمنیگر ایاز جانب د

 ن دانش است:یار ایدر اخت

 است. یمنیزه حفظ جان در خدمت ایغر -1

 رتر است.یزه آموزش پذیانسان در امور همسو و همجهت با غر -2

 ست.ان علوم ایه مک یستدش از تعامل و داد و یب -است یمنیخدمت ا گر دریعلوم د -3

م، ر علویام: در عرصة سیل بزرگ روبه رو هستکمش یکز با ین جا نین همه در همیبا اامّا 

 نسانان یهم یمنین در عرصه علم ایکن موجود است لیقابل اعتمادتر انسان اشرف مخلوقات و

 ت.ن موجود اسیقابل اعتمادتر رین و غیتر نا مطمئن

 یب کجراح، پزش کابد محاسبات پزشی یانسان انجام م یک یه روک یعمل جراح یک

ام ارش با اندکسرو کرا پزشید مگر موارد نادر زیآ یم آب در ، و... همه درست ازیهوش

ن یمتر از طب است و همچنکتخلّف محاسبات  یانسان است. در مهندس یها و سلول یجسم

 رسد. یباً به صفر میعام تقر یبه معن اتیاضیعام و ر یبه معن یکزیدر ف

هر مثلث «: ر هستندیتخلف ناپذ یاضیقواعد ر»ن است یا یاضیر قاعدة القواعده ک یدر حال
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صد و یره سیه و چهار ضلع، هر دایچهار زاو یه و سه ضلع است، هر مربع دارایسه زاو یدارا

عبارت  قاعدة القواعد یانچهار تا. در علوم انس یشصت درجه است و باالخره دو دو تا مساو

ن یهم خود هم قاعده آن یکبه جز  «.ر هستندیاستثناپذ یهمه قواعد علوم انسان»است از 

 قاعده است.

ن یمهم یرس یم« نیعالم ع»به « عالم ذهن»از  ه از مرحله نظر به مرحله عمل وک یوقت

 یفتارهارم از اع -انسان شوند. رفتار یقابل اعتمادتر م ریرتر و غیر، استثناپذیقواعد استثناپذ

ه م و همشود و اگر همه علو یم ینیش بیقابل پ ریغ -ناخودآگاه یو رفتارها یآگاهانة اراد

ز کارگر در فالن مرک یکن است کمم زاستخدام شوند با یمنیر در خدمت اانات بشکام

 ه.گارفتار ناخودآ یکطور با  نیرد، و همیرا بگ یادیجان عده ز یت عمدکحر یکحساس با 

بل با  ار نداردکوا سلول و گلبول سریا درخت و یون ا بتیصخره سنگ  یکبا  یمنیدانش ا

 یاه زهیانگ یل تعمّد، غفلت، خطا، لغزش و... و دارایخصا یدارا کال، متحریس یموجود

 فته و درنام گر« شناختهموجود نا»ه خودش کناشناخته است  ده ویچین حال پیع گوناگون و در

 ز است.ید شناختن همه چصد ن حال دریع

انسان » -دگاهین دیاز ا -یمنیموضوع علم اامّا است. « انسان» یموضوع علم انسان شناس

 است.« موجود ناشناخته

ت اس یاز مسائل جامعه شناس یکیگر یو در سطح د یاز مسائل روان شناس یکی یشکخود

 یمنید ارح است. دانشمنز مطین« یشکگران یعنوان ده ب یشکخود» یمنیعلم ا در یشکخودامّا 

ن تنها جا هک یشکبا خود یارکخواهند زنده و سالم بمانند و او  یه مکمخاطبه دارد  یسانکبا 

و  ها ده او جان یبرد، ندارد. برا ین میخواهد زنده و سالم بماند را از ب یه نمک یفرد یک

 .رندیبم هندخوا یه نمکند ریم یفرد م یک یانفجار یشکه با خودکصدها فرد مطرح است 

ه کروت شد تا آن باکب یرا به تباه یتواند جهان یانگشت م یکت که با حرک یآن بمب اتم

 درو وشگاه و آن خویه در آزماک یدیاست، آن اجاق گاز آشپزخانه، آن اس یارچکدر خانه ش

عه است و هر چه توس یمنیگرند( موضوع علم ایآورد علوم د ره یه همگکو... ) یچیآن ق

 شود. یم بیشتر یمنیت دانش ایقدر مسئول همان بیشتر یاجتماعو  یصنعت

 کییشود  یمعلم بالغ شناخته ن یکعنوان ه عمل ب نوباوه است و هنوز در یمنیه گفتم اکنیا

ز ا یولتد یها سازمان یها و حت مردم، سازمان ییفاکاحساس خود» ن گفتاریاز ادلّه ملموس ا

 است.« یمنیز علوم اکمرا
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 نگرفته به خود یو تخصص یامل علمکت یل( صورت و ماهیطب )به هر دله ک یدر زمان

 یفتارن ریخ مردم با هر علم و دانش چنیب بود و در طول تاریز طبین یبود هر ننه خانم دهات

 اند و دارند. داشته

شورانه ر دانیغ« ییفاکاحساس خود» نیه اکستند یاصطالح جهان سوم نه ب یها تنها جامعه

ز با ین ییوپاها در جوامع ار ر علوم و تخصصیسه با سایدر مقا یمنیدارند، ا یمنیرا نسبت به ا

 روست. عامّه روبه یتوجه ین بیا

ر و به ه شده شهرها به همه جا یشکبتواند مانند آب لوله  یمنیا یز علمکه مراکآن روز 

 علم بالغ، شده است. یک یمنیتوان گفت: ا یس دهد آن وقت مینقطه از جامعه سرو

 یکا ی یارائه بخش یه ادعاکستم بلین یمنیتاب نه تنها در مقام ارائه علم اکن یمن در ا

ق و همه جانبه یتوجه عم»از  ییز ندارم تنها در صدد ارائه شمایآن را ن یها از اندام یاندام

ن است یم: ایه بتوانم بگوکبه صورت جامع االطراف  کامالًز نه یهستم آن ن« یمنیاسالم به ا

خواهد بود.  مسئلهن یار در اکن یتر ییجه ابتدایار و در نتکن یار من اولکرا یدر اسالم، ز یمنیا

ز دانش ا یگزارش»گذارم، آن را  ینم« در اسالم یمنیا»تاب را کن یل نام این دلیبه هم

 نامم. یم« در اسالم یمنیا

 تیاقعوق و یاه حقکدهم  یم یمنین دانش ایژه به متخصصیوه ن وعده را به همه بیاامّا 

ق مافو دقیقاًه کد یتاب خواهند دکن یدر ا یعلم یآسا ز و معجزهیانگ شگفت یعلم یها

 است. یو بزرگ دانشمندان و محققان علم یانسان معمول یها شهیاند

 حوادث ناگوارمنشأ 

ا یآ زشگاه حادثه هستند بحث شده است.یه عامل و خکموضوع  46تاب به محور کن یدر ا

سترده عتر و گیوس« انکام»ره ید دایترد یب شوند؟ یمورد منحصر م 46ن یبه اعوامل حادثه 

 یانسان م آن چهه کدگاه ین دیاز اامّا ؤال داد ن سیه بتوان پاسخ مثبت به اکتر از آن است 

ا بند ک نیرا تأمه ای قابل قبول و مطلوب خردمندان یمنی، ایساز و چاره یریشگیتواند با پ

 است. یمورد قابل دسترس 46 نیت ایو رعا یشناسائ

 وضوعن میث در ایه از همه سفارشات و ارشادات قرآن و احادکقت ین حقیبا اذعان به ا

 ده، نهانات من بوکه در توان من و امکشده  یآور جمع یز، آن مقداریگانه ن چهل و شش یها

 همه آنها.
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 زشگاه ها:یو خمنشأ 

 .یست عمومیط زیط الزم در محیت شرایعدم رعا -1

 ط شهر.یط الزم در محیت شرایعدم رعا -2

 در خانه و خانواده. یو حفاظت یط بهداشتیعدم شرا -3

 .یو رانندگ یت مقررات راهنمائیعدم رعا -4

 ژه(.یاز معابر )عنوان و یاستاندارد نبودن برخ -5

 ار.کط الزم در انتخاب محل یت شرایعدم رعا -6

 ار.کط یط خانه و محید در محکرا ید با هوایزا یوجود فضاها -7

 س.یا رئیارفرما ک یعدم بهداشت فرد -8

 ارمند.کا یارگر ک یعدم بهداشت فرد -9

 یبرخ توسط یجوّ نامناسب روان جادیا ای( ی)وجود اضطراب روان یعدم بهداشت روان -10

 اران.کاز هم

 ار.کط یژه محیعدم بهداشت و حفاظت و -11

 ط الزم.یمناسب با شرا یعدم هوا -12

 ار.کط یآب مح ط الزم دریعدم شرا -13

 ار.کط یط الزم در نور محیت شرایعدم رعا -14

 نان.کارکار، ابزار و لباس کط یط الزم در رنگ محیعدم شرا -15

 در نقشه ساختمان. یمنیط ایعدم شرا -16

 .ام ابزارکار، استحکط الزم در ابزار از نظر نوع، تناسب با مورد یعدم شرا -17

 ابزار. یژگیت ویت ابزار و اهمیار: عدم توجه به اهمکلف در کت -18

ات ز محاسبینار، و کار و مورد کان ابزار یو محاسبات الزم در م« ریتقاد»عدم توجه به  -19

 ار.کمورد  یاجزا یدر سازگار

 ار.کط یخت و پاش در محیر -20

 عدم پرسش و مشاوره در موارد الزم. -21
 «.ادگرفتنیاد دادن و ی»ژة یعنوان و -انارکتجارب هم عدم استفاده از -22
 در لباس. یمنیط ایعدم شرا -23
 اله.کفش و ک در یمنیط ایعدم شرا -24
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 ژه.یو یها ( در سطحکواریر )حفاظ: نرده، دیعدم تحج -25

 گر.ید یبه فضا ییعدم توجه به تفاوت فضاها هنگام ورود از فضا -26

 .یار گروهک در یعدم هماهنگ -27

 «.نسالن»تم و بدون یار بدون رک -ارک در« هنگآ»عدم  -28

 .ی، نه بهداشتیتینقص شخص -س(یا رئیارفرما کر )یمد یط روانیعدم مساعدت شرا -29

 .ی، نه بهداشتیتینقص شخص -ارمندکا یارگر ک یط روانیعدم مساعدت شرا -30

 تیه به فعلک یتیو نقص شخص یاعم از عدم بهداشت روان -حادثه ساز یها خصلت -31

 رخ داده است. موقتاًه ک یحالت مورد یکا یده و یرس یدائم

 عدم نشاط. -32

گر، ارکم برنامه خواب یا عدم تنظیم یاز سوء تنظ یژه( ناشیعدم نشاط )عنوان و -33

 ر.یا مدیارمند، ک

 ا شناخته.یناشناخته و  یار: گرسنگکن یدر ح یگرسنگ -34

 ار.کن یمدافعه ادرار و مدفوع در ح -35

 .یارکبزرگ  یها طیار در محکط یاز مح یافکعدم شناخت  -36

 .یگروه ارکدر « یبر حقوق فرد یتقدم حقوق گروه»عدم توجه به  -37

 ار.کن یدر ح یاپردازیرؤ -38

 .یکولوژیزیف یخستگ -39

 ار.کاز  یناش یخستگ -40

 دو شغله بودن. -41

 اط.یت اصول احتیعدم رعا -42

 ار در ارتفاع.کن و یار در زمکان یو عمل( مر ک)در طرز تف کیکعدم تف -43

 خود. یز در جایم هر چیعدم توجه به تنظ -44

  ار مربوطه.کعدم دانش و تخصص الزم نسبت به  -45

 محض. یاشتباه و خطا -46

فصل، و  یکاز  یبه عنوان بخش یو برخ« فصل»باال تحت عنوان  یها از موضوع یبرخ
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ارائه شده و  هرکدامث مربوط به یه و حدیاند. آ ز در ضمن مباحث، مطرح گشتهین یبرخ

ن است انسان با که ممک« اشتباه محض» یعنی مسئلهن یآخر ز آمده است. ویحات الزم نیتوض

 اساساً خطا گردد، منشأ باز دچار اشتباه شود و  یمنیفروع ا مراعات همه جانبه تمام اصول و

مربوط و از اصول آن « یانسان شناس» خارج و به دانش یمنیرا از موضوع ایبحث نشده است ز

 علم است.

ر دت دارد یدخالت و اهم یمنیه سخت در امر اکآن،  یت و چون و چرایرین مدیو همچن

 یها تابکتاب و کازمند یعلم گسترده و ن یکرا آن خود یتاب مطرح نگشته است زکن یا

 مستقل است.

واجه ل مکگر با مشیات از همدموضوع کیکدر شمارش باال تف دینک یمه مشاهده ک همانطور

چه هنگام مطالعه گر -ها هست ان موضوعیم کاشترا ه تداخل وکشود  یاست و احساس م

دم ع»تواند  یم« حادثه ساز یها خصلت» مثالً -روشن خواهد شد بیشترز آنها یتاب تماک

 کیرا در ضمن خود داشته باشد و مجموعاً تحت « یعدم مساعدت روان»و « یبهداشت روان

 و با عنوان مستقل. کبه صورت جدا و منف هرکدامعنوان بحث شوند نه 

ه کنیل ایه دلب -هم السالمیعل -تیه قرآن و اهل بکته مهم است کن نیاز ا یل ناشکن مشیا

ازمند یاصطالح نبه و « ر دانشیکپ یجراح»ازمند یهستند به اندازه ما ن« علم راسخون در»

 ستند.ین« سمیونالیوسکفون»

مان دانش را  ل ضعفیما به دل 1است« طیبس»ز واحد و یچ یکقت یانش در حقعلم و د

با همه  -هم السالمیعل -تیم و قرآن و اهل بیا ردهک، مسئله مسئلهرشته رشته و هر رشته را 

اند باز  نموده« لیتنز»الم را کاند و  داشته« قدر عقولهم یالناس عل لّمواک»ه به اصل ک یتوجه

و  یه جراحکام است یو انباشته از پ یشان بس غن المکاال و شمول ب یلیشان خ افق سخن

 ست.یشوند( ن یبه آن دچار م یمعمول یها ه انسانک یسم در سخن آنان )به حدیونالیوسکفون

 از ضعف من است. یل باال ناشکنم: مشکبه اصطالح بگذار راحتت 

 

                                                 
را در ايالن مسالاله  -عليهم السالم  -است كه نظر اهل بيت« جامعه شناسي شناخت»و اين مساله موضوع شناخت شناسي  .1

 توضيح داده ا .« جامعه شناسي شناخت»اساسي در كتاب 
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 شغل شرافتمندانه

هت د به جامعه، مشروع، در جی، مف«طلهع»است بدون  یشغل شرافتمندانه شغلف: یتعر

 و دفع ذلت. یشخص یازهاین نیتأم

 یزهااید به جامعه، مشروع، در جهت نیاست بدون عطله، مف یتر: شغل شغل شرافتمندانه

  گران.یت خود و دیثیگران )جامعه( و حفظ حیو د یشخص

 -دنشروع بود بودن به جامعه، میعدم عطله، مف -است و از سه عنصر یکیت هر دو یماه

از  هرکدامدر مورد  یحیتوض کنیاست. ا« جهت»شان در  انیابد. و فرق می یل مکیتش

 گانه: سه یعنصرها

بت اثر و ثمر مثمنشأ ه کد ینما« عاطل»انسان وجود خودش را  یعنیعطله عُطله:  -1

، یناسان شاست. در انس یاسالم یاز اصول فراز و شناخته شده در علوم انسان یکینباشد. عطله 

رد و دا ژهیگاه وی، علم اخالق و اقتصاد جای، جامعه شناسیعاجتما ی، روان شناسیروان شناس

ن و هر کن، عطله در مسیشتن، عطله در زمیمتعدد دارد: عطله در وجود خو یاربردهاک

ام حر ه اشه، عطله در علم. از نظر اسالم عطله در هر نوع و گونیساختمان، عطله در سرما

 است.

، داشته باشد یند و شغلکوجودش را عاطل ن یسکن است کممد بودن به جامعه: یمف -2

م دو قس ن نوع شغل بهیبه جامعه نرسد. ا یت او سودیاز شغل و فعالامّا وشا باشد کفعال و 

 است:

ت یهبانر»ز به جامعه ندارد مانند ین ین ضرریکست لید نیجامعه مف یه براک یالف( شغل

ان از نیمانند غارنشه ای لبک، ی، غاریا، دره یوهکرون برود در یاز جامعه ب یسک« مشتغل

ب را نتخان ایرد. ایه بگعاز جام یزیبه جامه بدهد و نه چ یزیند نه چکاستفاده  یعیط طبیمح

تعرّب »و هم تحت عنوان « تیرهبان»م نموده است هم تحت عنوان یرده و تحرکوم کاسالم مح

 ست.ده ایره نامیبکو گناه « بعد الهجره

رَهْبَانِیَّةٌ وَ لَا سِیَاحَةٌ وَ لَا زَمٌّ يَعِْنی  أُمَّتِی فِی لَیْسَ -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل



 17شغل شرافتمندانه  
 

 یولکست و نه یت نیفرمود: در اّمت من رهبان -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول خدا 1:سُكُوت

 وت.کو نه س یگر
ان یمه در ک همانطوروت کس یبرا ینیشنز چلّه یو ن یو خانه به دوش یگر یولکح: یتوض

 م شده است.یداً تحرکیان هست، در اسالم ایان و هندوئیبودائ

أَنَّ الْكَبَائِرَ  -علیه السالم -قَالَ وَجَدْنَا فِی كِتَابِ عَلِیٍّ -علیه السالم -عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

وَ  الزَّحْفِ  وَالِدَيْنِ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ خَمْسٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عُقُوقُ الْ

گناهان  -ه السالمیعل -یاز عل یتابکفرمود: در  -ه السالمیعل -امام صادق 2:بَعْدَ الْهِجْرَةِ التَّعَرُّبُ

ه شخص کاز آن پس ین رباخواریخدا، عقوق والد بر کم: شرینک یز مشاهده میره را پنج چیبک

 ردن از مقابل دشمن در جهاد و تعرّب بعد از هجرت.کبه حرام بودن آن آگاه باشد، فرار 

ن یا یلکاد است و قاعده یر زیباکر هستند و گرنه یباکبر کالبته پنج گناه فوق به اصطالح ا

 3ره است.یبکآن در متن قرآن وعده عذاب داده شده  یه براک یاست: هر گناه

 یزندگ تیدر جامعه و مدن یسکه کپس از آن یعنی، بعد از هجرت ینیه نشیباد یعنیتعرّب 

ه شده ریبکب گناه کند مرتیت را برگزیند و بدوکت را رها یمدن یفرد مدن یکند. اگر ک یم

 است.

ن و یثرشان چادرنشکه اکد گشته یپد یان مردمید: اسالم در میگو یم یسنده غربینو یک

 4ن است.ین آئیتر ین و شهریتر ین همه مدنیبودند با ا یبدو

 یرر مم به جامعه ضیر مستقیا غیم یطور مستقه ست بل بید به جامعه نیه مفک یب( شغل

فعال  یخوارفعال، ربا ییخورد، گدا یگران مید یایه از هداکر مشتغل یت غیرساند مانند: رهبان

دادن  رارقع، شغل یتوز د ویت، پرداختن به مواد مخدر اعم از تولیریو مد کدفتر و دست یدارا

 ده و...کس قماری، تأسیامور جنس

از آنها  یشود برخ یمختلف م یدر موارد یها گاه شهینظرها و اندمشروع بودن:  -3

                                                 
 .115، ص 67بحار، ج  .1
 .4 ، ص76بحار، ج  .2
 همان مرجع. .3
 ه دوپمن هول.به نقل ازگزاوي« هفت قرن فراز و نشيب تمدن اسم  در اسپانيا»ايگناسيو اوالگوئه  .4
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ها  هیتوان همه نظر ین نمیدانند بنابرا یرا مضر م یگر شغلید ید به جامعه و برخیرا مف یشغل

و نظر و  یان رأید ازآن میف گذاشت و بایلکتوان جامعه را بالت یت شناخت و نمیرا به رسم

نامند و عمل  ین میا تقنی یگذار ن را قانونیت گذاشت. ایرده و به رسمکنش یرا گز ینشیب

ن باشد یقانون خدا و دمنشأ اند خواه  دهیمطابق آن مشروع، و رفتار مخالف آن را نامشروع، نام

 پارلمان مشروع. یکو خواه 

ن فضل ابتغاء م»شرط گذاشته است  یکل شرافتمندانه تنها شغ یقرآن برا: یار قرآنیمع

 شود: یم« ش از فضل خدایجو»ه ترجمه آن ک «اهلل

 د.یبه دست آوردن از فضل خدا باش یدر پ 1:اللَّه فَضْلِ وَ ابْتَغُوا مِنْ

او را  ه خدا ویرا از ناح ید روزیو بجوئ 2:وَ اشْكُرُوا لَهُ وَ اعْبُدُوهُ  الرِّْزقَ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ

 د.یرگزار باشکد و شیبپرست

دارند و در صدد به  ین گام بر میدر زم 3:اللَّهِ فَضْلِ مِنْ  یَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِی یَضْرِبُونَ

 دست آوردن فضل خدا هستند.

 ر را دارد:یز یها یژگیش از فضل خدا لزوماً ویجو

 ست.یهمراه ن« تسیط زیتصرف نامعقول در مح»با  -1

 ند.ک یرا متوجه جامعه نم یضرر -2

 زند. یگر نمیا فرد دیبه حقوق افراد ه ای لطم -3

 عطله در آن راه ندارد. -4

 مشروع است. الزاماً لزوماً و -5

ده ین، سنجد بودن به جامعه، مشروع بودیعطله، مف عدم ارین سه معیشرافت شغل با هم

 از یرصددام شغل با دکند. کسه یبا هم مقا ها را ند شغلتوا یم یبا آسان یسکشود و هر  یم

 یسبتن گرچهیدام دکد نبودن را دارا است؟ و یاز مف یدام شغل درصدکعطله همراه است؟ و 

 ت را با خود دارد؟یاز مشروع

 مرحله دارد:چهار  ت در مشروع بودنینسب

  ینیواجب ع یهستند و گاه یفائکه واجب ک یهائانند شغل م -الف( اشتغال واجب

                                                 
 .10سوره جمعه / .1
 .17سورة عنكبوت/ .2
 .20سوره مزمل / .3
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 شوند. یم

، عام( ی)به معن ی، آموزگاری، صنعتگری، دامداریشاورزکمانند  -ب( اشتغال مستحب

 طبابت و...

 .یگر یمانند سلمان -ج( اشتغال مباح

 یرورر ضی)تجارت غ ی(، سوداگریا واسطه یها تک)و شر یمانند دالل -روهکد( اشتغال م

 ع(.یستم توزیدر س

ت شغل به جامعه اس یرسان و سود ینظر است ارزش اجتماعدر بحث فوق در مدّ آن چه

ن روه بودکگر در میاصطالح د یکضرورت دارد.  یتا چه حدّ « ت جامعهیشخص»ات یه در حک

 زیو ن یگر ین اصطالح سلمانیه به رابطه خود شخص با شغلش ناظر است در اکشغل هست 

 شود. یروه مکاست م یفائکه واجب ک یقصاب

ت جامعه است. و فقدان شرافت یشخص یبودن آن برا یاتیته به حپس شرافت شغل بس

 ز عبارت است از:یشغل ن

و  یاگرند. مثل سودک ینم یجامعه فرق ینبود آن برا بود و یعنیعدم سود به جامعه:  -1

 ین شغلیست، چنیش نیع برایستم توزیدر س یه ضرورتک یآن نوع از داد و ستدگر

 ست.یشرافتمندانه ن

 ه ضد شرافت است.کست بلیه نه تنها شرافتمندانه نکامعه: به ج مضر -2
 ه...کن، یمضرتر، و مضرتر -3

رسول  1:لِعِبَادِهِ أَنْفَعُهُمْ جَلَالُهُ جَلَ  اللَّهِ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ أَحَبُ -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

 یه براکاست  یسکخدا  ین خدا بران بندگایفرمود: محبوبتر -ه و آلهیاهلل عل یصل -خدا

 بندگان خدا سودمندتر باشد.
 ه مردم از او نفع ببرند.کاست  یسکن مردم یبهتر 2:النَّاس بِهِ انْتَفَعَ مَنِ خَیْرُ النَّاسِ

فَقَهُ ِفی َغیْرِ ُطوبَى لَِمنِ اكَْتسَبَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ مَالًا ِمنْ غَیِْر معصیته ]مَْعصِیَةٍ[ وَ أَنْ د:یفرما یباز م

الْخُیَلَاءِ وَ التَّفَاخُرِ وَ الرَّغْبَةِ فِی الدُّنْیَا الْمُبْتَدِعِینَ خِلَافَ  أَهْلَ  الْمَسْكَنَةِ وَ جَانَبَ أَهْلِ عَلَى مَعْصِیَةٍ وَ عَادَ بِهِ

را از راه مشروع به دست  یه مالکمؤمنان  ازمؤمنی  خوشا به حال 3:سُنَّتِی الْعَامِلِینَ بِغَیْرِ سِیرَِتی

                                                 
 .152، ص 74ج  بحار، .1
 .24 و 23 ، ص27 بحار، ج .2
 .125، ص 47 بحار، ج .3
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بر و تفاخر و از کد از اهل تیجو یند مستمندان را و دورکادت یله آن عیآورد و به وس

ر از یغ ینند به فرهنگک یه بدعت گذارانند بر خالف فرهنگ من و عمل مکاپرستان یدن

 فرهنگ من.
د ینکفرمود: و گوارا  -مه السالیعل -یعل 1:َو أَطِیبُوا الْمَكْسَب...  :-ه السالمیعل -یقال عل

 د.ینکشغل گوارا انتخاب  -درآمدتان را

 آور: شغل شرم

َأوْ صِنَاعَةٍ َلا  بَارِعٍ اهِرٍ أَوْ أَدَبٍى ثَلَاثٍ َمالٍ طَقِیلَ َو بِمَ الِافْتِخَارُ قَالَ بِإِحْدَ -ه السالمیعل -یعل

ا ی کز: ثروت پایاز سه چ یکیاست؟ گفت: به ز یدند: افتخار به چه چیپرس 2:ايَسْتَحْیِی الْمَرْءُ مِنْهَ

 ند.که مرد از پرداختن به آن احساس شرم نکه ای ا حرفیو یکن یختگیفره

 یالّلدسد به تا بر ...و یع مواد مخدر، رباخوارید و توزیلاست از تو یز نسبیآور ن شغل شرم

 ر الزم.یغ

 :یدی ارک

و يحلب الشاة و  البیت البعیر و يقمّ و يعقل ضحالنا يعلف: -ه و آلهیاهلل عل یصل -ان رسول اهللك

ء من السوق و ال يخصف النعل و يرقع الثوب و يأكل مع خادمه و يطحن عنه إذا أعیا و يشتري الشی

 3:يمنعه الحیاء أن يعلقه بیده أو يجعله فی طرف ثوبه فینقلب إلى أهله

بست،  یش شتر را میداد، به دست خو یرا علف م یشک امبر خدا شتر مخصوص آبیپ

س زد، لبا ینه میفش خودش را پکد، یدوش یم شیم ر از پستانیرد، شک یخانه را جارو م

 یاب دستیخورد، هر وقت خادم از چرخاندن آس یرد با خادمش غذا مک یخودش را وصله م

دامن  ا درید و آن را در دست یخر یز مید، از بازار چیچرخان یرا م شد خودش آن یخسته م

 ند.کار احساس شرم کن یه از اکنیآورد بدون ا یش به خانه ملباس

 نه تنها شغل شرم ی، باربریرفوگر ینه دوزیبودن، پ ی، سوپور شهردارین دامداریبنابرا

 یا سوداگر بیآنِ ثروتمند رباخوار  ز هستند. شرم ازین زیافتخارآمه حرفه کستند بلین یآور

                                                 
 .9، ص 57 بحار ج .1
 .32، ص 57 بحار، ج .2
 .208، ص 07 ج بحار، .3
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 ز به تن دارد.ین یمتیند گرچه لباس پر قک یت نمینامشروع را رعا ه مشروع وکاست  یمباالت

 1ند.ک ین را میلنگ زمکبا  -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایپ

 بافت. یم 2ریرد و حصک یسنگ حمل مه اش ر شانب یار بنّائک یحضرت داود برا

 -ه السالمیعل -یعل 3:يَدِه وَ كَدِّ مَالِهِ مِنْ مَمْلُوك   أَلْفَ أَعْتَقَ -ه السالمیعل -نیرالمؤمنیانّ ام

 رد.کهزار برده از مال و حاصل دسترنج خود آزاد  -ه از خالفت دور بودکآن مدت در 
 :فَقُلْتُ  ،الْعَرَقِ فِی قَدَمَاهُ قَدِ اْستَنْقَعَتْ لَهُ أَرْض  فِی يَعْمَلُ :-ه السالمیعل -رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ

يَا عَلِیُّ قَدْ عَمِلَ بِالْیَدِ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی وَ مِنْ أَبِی فِی أَرْضِهِ  :فَقَالَ ؟رِّجَالُجُعِلْتُ فِدَاكَ أَيْنَ ال

دم یرا د -ه السالمیعل -اظمکامام  4:-ه و آلهیاهلل عل یصل -رَسُولُ اللَّهِ :فَقَالَ ؟وَ مَنْ هُوَ :فَقُلْتُ

ار را کن یت شوم چرا ایت. گفتم: فداخیر یش میرد عرق از پاهاک یار مکن یبا دستش در زم

ه از من و پدرم کرد ک یار مکنش یزم یدر رو یسک؟ فرمود: ینک یگران واگذار نمیبه د

 خدا. غمبریست؟ گفت: پکیتر بود، گفتم: منظورتان  یگرام
 5رد.ک یار مکلنگ کبا  -ه السالمیعل -امام صادق

خواهم خدا بداند  ین میکنم لکن یدیار کتوانم  یفرمود: م یم -ه السالمیعل -امام صادق

 6حالل هستم. یه من در صدد روزک

مانند  شدک یمعائله خود زحمت  یه براک یسک 7:اللَّه سَبِیلِ كَالْمُجَاهِدِ فِی عِیَالِهِ الْكَادُّ عَلَى

 ند.ک یه در راه خدا جهاد مکاست  یسک
ار در کعبادت هفتاد جزء است افضلش  8:بُ الْحَلَالجُزْءً أَفْضَلُهَا جُزْءً طَلَ الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ

 حالل است. یجهت به دست آوردن روز
 -ه السالمیعل -یعل 9:الْأَمِین الْمُحْتَرِفَ يُحِبُ  اللَّهَ إِنَ  :-ه السالمیعل -الْمُؤْمِنِینَقَالَ أَمِیرُ

                                                 
 .219و  218، ص 20 ج بحار، .1
 .77، ص 14 بحار، ج .2
 .9ئل الشيعه: ابواب مقدمات التجاره، باب وسا .3
 همان مرجع. .4
 همان مرجع. .5
 همان مرجع. .6

 .20، باب التجارةمستدرك الوسائل، ابواب مقدمات  .7
 .4، باب التجارةوسائل الشيعه، ابواب مقدمات  .8

 همان مرجع. .9
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 ن باشد.یه امکفرمود: خداوند دوست دارد صاحب حرفه را 
  گر.ید ثیها حد و ده

 

 

 یارک یار و بک

 .یاست آسان یپس در سخت :فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراًقرآن: سوره انشراح: 

 ش.یاست آسا یواقعاً در سخت :إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

زحمت(  وشش )وکخودت را به  یردکپس هرگاه احساس فراغت  :فَانْصَب فَإِذا فَرَغْتَ 

 وادار.
و  یارک یآنگاه ب« شود یش از رنج متولد میآسا»ه کند ک یرار مکت ردو بان سوره یدر ا

 دهد. یز میداند و او را از فراغت پره یبنده نمیامبرش زیپ یراغت را براف

 یقربان ، نماز وتر،که بر امّت مستحب است مانند: مسواکامبر واجب است یبر پ یزهائیچ

 1.وَ الْوَتْرُ وَ الْأُضْحِیَّة یَّ وَ لَمْ يُكْتَبْ عَلَیْكُمْ السِّوَاكُ ثَلَاثٌ كُتِبَ عَلَد: یفرما ید قربان. میدر هر ع

اره گذاشتن اعمال کمه یات، صدقه، نکاز ز یشان حرام است: بهره مندیز بر این یائزهیچ

 یارک یه فراغت و بکح دارند یفوق تصر یهاه یروه هستند. آکه بر امت مکو...  2یمستحب

 .آن حضرت حرام است یبرا

حرام است  یقه باشد بر هر مسلمانیبه عنوان چند دق گرچهاتالف عمر  یو فراغت با معن

مَرَمَّة  لِمَعَاش  أَوْ  ثَلَاث   شَاخِصاً فِی يَكُونَ أَنْ بُدٌّ مِنْ  لِلْمُؤْمِنِ لَیْسَ  د:یفرما یم -ه السالمیعل -یعل

ز یاز سه چ یکیه به کنیست مگر این یریمؤمن را گز 3:م خُطْوَة  لِمَعَاد  أَوْ لَذَّة  فِی غَیْرِ مُحَرَّ

 ر حرام.یا لذت غیآخرت،  یارب یا عملی، یم امور اقتصادین و تنظیبپردازد: تأم

گان حرام بر هم« ارک یرویعطلة ن -عُطله بدن -عُطلة وجود»ه کح داده شد یز توضینشتر یپ

 است.

                                                 
 .382 ، ص16 ج بحار، .1
 .18ب ، باالتجارةمستدرك الوسائل، ابواب مقدمات  .2

 .88، ص 1 بحار، ج .3
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ذَا نَظَرَ إِلَى الرَّجُلِ فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ هَلْ لَهُ حِرْفَةٌ فَإِنْ إِ -ه و آلهیاهلل عل یصل -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

حِرْفَةٌ  لَهُ يَكُنْ إِذَا لَمْ  الْمُؤْمِنَ  قَالُوا لَا قَالَ سَقَطَ مِنْ عَیْنِی قِیلَ وَ كَیْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَ 

 یآمد م ید و از او خوشش مید یو میکن یرا با ظاهر یدا اگر شخصرسول خ 1:بِدِينِهِ يَعِیشُ

گفت: از چشمم افتاد. گفتند: چرا  یگفتند ندارد، م یدارد؟ اگر مه ای ن شخص حرفیا ایگفت: آ

 ند.ک ینش ارتزاق مینداشته باشد از ده ای رسول خدا؟ فرمود: اگر مؤمن حرف یا

 -ه السالمیعل -یامام حسن مجتب 2:مَّةَ لَهُلَا هِ لَا مُرُوَّةَ لِمَنْ: -ه السالمیعل -قال الحسن

 همّت مروت ندارد. یفرمود: آدم ب
 یارسفه معادل کمشتق شده « مرد» یبه معن« مرء». مروت از واژه یردجوانم یعنیمروّت 

ف، ع صفات شره جامکاست ه ای ژیهر دو زبان مراد از آن خصلت واست و در  یآن جوانمرد

صلت ن خید واجد ایز بایست زنان نیمختص مردان ن یجوانمرد باشد. یم یت و بزرگواریثیح

ت ن خصلت اسین خصلت است در مرد مروّت برتریه در زن عفت برترک همانطورن یکباشند ل

 د هر دو خصلت را داشته باشند.یدو با و هر

 ید متجلیباعمل چگونه  ن خصلت دریم، ایمروّت را دانست یگاه مروّت است و معنیهمّت پا

دو نوع  مروت در 3:الْمَرْءِ مَالَه وَ إِصْلَاحُ الْمُرُوَّةُ الْعَفَافُد: یفرما یخود آن حضرت م گردد؟

 .یم امور مالی، و تنظیو رفتار یشود: عفت در امور جنس یم یردار متجلّک
ه یعل -یعل 4:ةمَفْسَدَ الْفَرَاغِ مَجْهَدَةً فَاتِّصَالُ  الشُّغُلُ يَكُنِ إِنْ: -ه السالمیعل -نیرالمؤمنیقال ام

ن یآفر یز و تباهیانگ فساد یگرائ یارک یوشش زحمت است بکار و کمود: اگر فر -السالم

 است.

 یل پرورایخ یارک یپردازند. ب یم« الیخ»همت به  ینند، افراد بک یار مکافراد با همت 

 یدتصاع میمستق یو تعاط کیالکتید یکدهد.  یسوق م یارک یبه ب یل پرورایآورد و خ یم

 د.یر توجه فرمائین دو هست به مطالب زیان ایم

                                                 
 .9 ، ص010 . بحار، ج1
 .111، ص 57 بحار، ج .2
 .114، ص 75بحار، ج  .3
 .419، ص 47 بحار، ج .4
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 :یاپردازیو رؤ یارک یب

النَّوْكَى َو مَطْلٌ عَنِ الْآخِرَةِ وَ  فَإِنَّهَا بَضَائِعُ  الْمُنَى إِيَّاكَ وَ الِاتِّكَالَ عَلَى :-ه السالمیعل -یعل

 ا و آخرت است.یدن یان و واماندگاحمق یاالک یپرورایرؤ یبگرو یاپردازیمبادا به رؤ 1:االدُّنْیَ

انسان  پرواز یایشود رؤ یشف مکار و کابتمنشأ د است و یمفخوب و  یاپردازیاز رؤ ینوع

ه بست؟ یچ یمثبت و منف یایز رؤیمم ار ویما گشت. پس معیشف و ساختن هواپکمنجرّ به 

ن یفاقد اه ک یائیباشد مثبت است و رؤ« همّت»ه در خدمت ک یائید گفت رؤیمشخص با طور

 موسوم است. یپردازال یخ یماریبه ب یه در اصطالح روان شناسکاست  یباشد منفجهت 

ز ند. باک یت میار را تقوکز از یه گریروح یال پردازیآورد و خ یم یال پردازیخ یارک یب

 یها شاز بخ یدر برخ م. وینک ینجا مشاهده میرا در ا مضرو  یفمن کیالکتیدو  یتعاط یک

ت ن اسیرحادثه و خطرآف یهااز منشأ یکیزیار فکن یدر ح یردازال پیه خکد یم دینده خواهیآ

  یتماعزشگاه حوادث ناهنجار اجیوار و خوانه ید یاقدام هامنشأ ز ین یط اجتماعیدر مح و

 گردد. یم

 است. یپردازال یخ کن ثروت تریتر شرفبا 2:الْمُنَى تَرْكُ الْغَِنى أَشْرَفُ: -ه السالمیعل -یعل

وب که... و سرکرا  یند شخصکرحمت  یخدا 3:مُنَاهُ وَ كَذَّبَ... امْرَأ اللَّهُ رَحِمَ د: یفرما یباز م

 ش انجام ندهد(.یخو یال پردازیرا بر اساس خ یا: عملیش را )یخو یال پردازیند خک

نادانان  یهادل  4:هَنُهَا الْمُنَىوَ تَرْ تَسْتَفِزُّهَا الْأَطْمَاعُ  الْجُهَّالِ  قُلُوبَ إِنَّد: یفرما یز میو ن

 رد.یگ یقرار م یال پردازیشود و در گرو خ یهمت( م ی)ب کآز پوله حرص و یبوس

 یت آدمیه دل و شخصک یقتند وک یدا میفوق دو محور پ یمنف یکتکالیو د ینجا تعاطیدر ا

 وق س یزال پردایز او را به خین یارک ید، بیگرا یم یارک یشود به ب یهمت م یو ب کپو

 ید و بنک یت میرا تقو یگرائ یارک یه بیروحگردد  یبر م یال پردازیس: خکهد، و بالعد یم

 شود. یدرمان م یستد مصداق درد بن دادویجه ایترا و ن یهمت یب یگرائ یارک

                                                 
 .207ص  ،47 بحار، ج .1
 .286، ص 47 بحار، ج .2
 .337و  336، ص 47 بحار، ج .3
 .58 ، ص57 ج بحار، .4
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مَعِ إِيَّاكَ وَ الْأَمَانِیَّ وَ لَا أَفْسَدَ الرَّجُلَ مِثْلُ الطَّ الْبِدَعِ مِثْلُ الدِّينَ مَا هَدَمَ : -ه السالمیعل -یعل

چ یند، و هک یبدعت تباه م طور کهند آن ک ین را تباه نمیز دیچ چیه 1:فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوْكَى

ه یه آن دستماک یال پرداز باشیند، مبادا خک یه آز مکطور  ند آنک یز شخص را فاسد نمیچ

 احمقان است.
رت یبص یهااالت چشم یپرداختن به خ 2:الْبَصَائِرِ أَعْیُنَ عْمِیتُ الْأَمَانِیُ : -ه السالمیعل -یعل

 ند.ک یور مکرا 
 ار است.کفعال شدن و پرداختن به  کخطرنا یمارین بیدن از ایراه ره

ه یعل -امام صادق 3:لِأَوْقَاتِهِ فَهُوَ صَیْدُ الشَّیْطَانِ وَ أَمَّا الْمُهْمِلُ: -ه السالمیعل -قال الصادق

 .طان استیار شکبگذراند پس او ش یارک یه اوقاتش را با بک یسکامّا : و فرمود -السالم

 یمنیا
ار و کط یمح در یمنی، ایخانوادگ یمنی، ایفرد یمنیاست. ا یمنیخود بنفسه ا« ارک»ن یبنابرا

 هستند.« ارک»در جامعه، همه در مرحله اول بسته به  یمنیا

 یراک یند. بک ین مییآن جامعه تع« یارکفرهنگ »هر جامعه را « یمنیفرهنگ ا»اساس 

ست. اگر، یناگوار د یها، خشونت ها، حادثه ها یها، دزد یشکقتل ها، خودمنشأ ن یبزرگتر

ارزش  به نعمت باه ای لیچ وسیدچار باشند به ه« یزیارگرک»ه افرادش به خصلت که ای جامع

 یزگر رومابد ی ینگ تحقق نمن فرهیو ا یح کارگرائق رویج و تشویرسند مگر با ترو ینم یمنیا

 ل شود.یتبد« ردنکارکافتخار به »به « دنیافتخار به خوردن و خواب»ه ک
 

 یمنیضرورت ا

 قرآن:
است  یبهشت ی، زندگیزندگ نیتر ین و آرمانیاملترکو  نیباتریاست در نظر قرآن ز یهیبد

 آن است: یمنیمال بهشت، اکن یتر ین و اساسین تریریو ش

                                                 
 .92، ص 57 ج بحار، .1
 .267 فيض االسم ، قصارنهج البمغه، فيض االسم ،  .2

 البحار، ذيل وسوس. سفینة؛ 125، ص 69بحار، ج  .3
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 .یمنیو ا ید به بهشت با سالمتیداخل شو 1:آمِنِین الم ادْخُلُوها بِسَ 

من یه اک یرا در حاله ای ویخواهند در آن جا هر م یو م 2:فاكِهَة  آمِنِین يَدْعُونَ فِیها بِكُلِ 

 هستند.
 من، هستند.یونتگاه اکزگاران در سیپره 3:أَمِین مَقام  فِی الْمُتَّقِینَ إِنَ

 من هستند:یم و هراس ایب ب، آفت،یان از آسیبهشت

 شوند. ین میست و نه غمگیآنان ن یبرا یسهرا 4:ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُون

 ن یرسد و نه غمگ یب و آفت به آنان نمیچ آسیه 5:ال يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَ ال هُمْ يَحْزَنُون

 شوند. یم

شما  یبرا ید به بهشت نه هراسیداخل شو 6: أَنْتُمْ تَحْزَنُونادْخُلُوا الْجَنَّةَ ال خَوْفٌ عَلَیْكُمْ وَ ال

 د.یشو ین میهست و نه غمگ

پس از  -عهیو ش یاز نظر سن -اسالم یجامعه آرمان یژگین ویبزرگتر یویدن یو در زندگ

 و 7«: أَمْناًوَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ»ه:... کآن جامعه است  یمنی، ا-ه السالمیعل -یظهور مهد

 .یمنیاند به اه داشته ک یم و هراسیرا پس از ب شانجامعه  ندک یل میتبد

 ا ویدن یمنیا یعنیاسالم  اساساًد گفت یاد است و بایدر قرآن ز یمنیها به محور اه یآ

 آخرت.

 ث:یحد

 سه واژه توجه شود: یش به معنیشاپیبهتر است پ

 من بودن:یاَمان: ا -1

                                                 
 .46سوره حجر، آيه  .1
 .55آيه  سوره دخان، .2
 .51سوره دخان، آيه  .3
 و در چندين آيه ديگر. 277سوره بقره، آيه  .4
 .61سوره زمر، آيه  .5
 .49سوره اعراف، آيه  .6
 .55سوره نور، آيه  .7
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 یهادثه ا حای یمارینند اعم از بک ید میه صحت بدن را تهدک یحوادثاز من بودن یالف( ا

 .یکیزیف

 .یخانوادگ یها یمن بودن از ناگواریب( ا

 یتارگرف و یدر فرهنگ عموم یهائ یاعم از ناگوار یاجتماع یها یمن بودن از گرفتاریج( ا

 .یو اجتماع یت فرهنگی: امنیفرد یها

 را دارد.« امان» اربردکو  یت: درست همان معنیعاف -2

 دارد: دو کاربردن واژه یفراغ: ا -3

 .ش بحث شدیپ یهاه در برگ ک -یشغل یب -ت و بطالتاتالف وق -یارک یالف( فراغ: ب

 دنظرمورن بخش یاربرد در اکن یو هم« اَمان»لمه کاربرد کو  یب( فراغ: به همان معن

 است.

رض عن دو در یث ها ایدر حد یهز هست گایشامل صحت بدن ن« َامان»ه خود لفظ کنیبا ا

از  ترکنامار بودن دردیرا بیبدن است ز صحت بیشترت یل اهمین به دلیرند. و ایگ یهم قرار م

ز ا یدست با برخوردار یکتواند در صورت فقدان  یدست است. فرد م یک( نداشتن مثالً )

 باشد یمدائ یماریه دچار بک ین فردیکداشته باشد ل ینسبتاً خوب یزندگ یکصحت بدن 

 تر و دشوارتر است.ش تلخ یبرا یزندگ

ح یترج ت ویاولو« یحفاظت یمنیا»بر « یبهداشت یمنیا»توان گفت  یدگاه مین دیا از ایآ

 یمنیا ه سخن از ضرورتک یوقت ین در مقام رتبه عملیکد نتوان پاسخ قاطع داد لیدارد؟ شا

 چند در یمنیلفظ ات بدن با ف شدن صحیته را از ردکن نیمقدم است. ا یبهداشت یمنیاست ا

 م:ینک یث مشاهده میحد

و نعمت است فرمود: د -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول خدا 1:حّة واألمانالصّ مجهولتان نعمتان

 .یمنیشود: صحت بدن و ا یه قدرشان شناخته نمک
 هکنعمت است  فرمود: دو -ه السالمیعل -امام صادق 2:نعمتان مجهولتان الصّحة والفراغ

 .یمنیشود: صحت بدن و ا یدرشان شناخته نمق

                                                 
 آغازين گذشت.در برگ هاي  .1
 در برگ هاي آغازين گذشت. .2
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 -لهصلی اهلل علیه و آ -پیامبر :وَ الْفَرَاغُ  حَّةُالصِّ  فِیهِمَا كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ مَغْبُونٌ  ذَرٍّ نِعْمَتَانِيَا أَبَا

 یرا قدرشان را نمیشوند )ز یآن دو مغبون م ثر مردم درکه اکت فرمود: دو نعمت اس

 .یمنیا شناسند( صحت بدن و
و  یفرمود: برخوردار -لسالمه ایعل -امام صادق 1:وَ صِحَّةُ الْجِسْمِ  الدُّنْیَا الْأَمْنُ  فِی النَّعِیمُ

 و صحت بدن است. یمنیا ایدر دن یمندبهره 

 یصل -رمکامبرایپ 2:الدُّنْیَا الصِّحَّةُ وَ الْعَافِیَةُ الْحَسَنَةُ فِی :-ه و آلهیاهلل عل یصل -وَ قَالَ النَّبِیُّ

 است. یمنیا صحت بدن و ایدن یو گوارائ یبائیو ز ریفرمود: خ -ه و آلهیاهلل عل

« ةیعاف»، «اغفر»، «اَمان» یهاه خواهد آمد( اگر تنها لفظ کشان )ث و امثالیدن پنج حیدر ا

نها جهت آلفظ صحت با  یهمراهامّا م یدیفهم یز از آنها میبود و صحت بدن را ن یافکآمد  یم

 ت سالمت بدن است.یعالم اهما

 یمنیا ،یخانوادگ یمنیا یفرد یمنیمتعدد دارد: ا یهامصداق  یمنیگر: ایدگاه دیو از د

و  یشتهداب یمنیا یژگی. و نظر به ویحفاظت یمنیو ا یبهداشت یمنی، ایاجتماع یمنی، ایفرهنگ

 اند.نام برده « صحت بدن»را تحت عنوان آنها  یحفاظت

گر ید یهاث یرا از حد -یحفاظت یمنیو ا یشتبهدا یمنیا -یمنیانون ضرورت هر دو کا

 م:یبشنو

 مَكْفُورَتَانِ  نِعْمَتَانِ :-ه و آلهیاهلل عل یصل -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: -ه السالمیعل -قال الصادق

رشان به که شکاست  : دو نعمتفرمودد: رسول خدا یفرما یم صادقامام  3:ةوَ الْعَافِیَ الْأَمْنُ 

 ت.یو عاف یمنیشود: ا یآورده نم یجا

 صحت بدن آمده است. یتنها به معن« تیعاف»ث ین حدیدر ا

يَزَلْ نَاقِصَ  وَاحِدَةً لَمْ  فَقَدَ مِنْهُنَّ  مَنْ  صَال  خِ قَالَ: خَمْسُ  :-ه السالمیعل -عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ولَاهَا صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ الثَّانِیَةُ الْأَمْنُ وَ الثَّالِثَةُ السَّعَةُ فِی الرِّزْقِ وَ الْعَیْشِ زَائِلَ الْعَقْلِ مَشْغُولَ الْقَلْبِ فَأُ

                                                 
 .75، ص 74بحار، ج  .1
 .172، ص 78بحار، ج  .2
 .174، ص 78بحار، ج  .3
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لِحُ وَ الْخَلِیطُ الرَّابِعَةُ الْأَنِیسُ الْمُوَافِقُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنِیسُ الْمُوَافِقُ قَالَ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْوَلَدُ الصَّا

 1:ةخَامِسَةُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ الدَّعَالصَّالِحُ وَ الْ

د اشته باشرا ند از آنها یکیس کز است هر یه فرمود: پنج چک -ه السالمیعل -از امام صادق

 دلش مشغول ل )حواسش جمع نخواهد بود( ویناقص و عقلش زا یاز زندگه اش وسته بهریپ

 س موافق.ی، چهارم انیت روز، سوم وسعیمنیخواهد بود. اول صحت بدن، دوم ا

و  -ست؟ گفت: همسر صالح، فرزند صالح، دوست صالح. پنجمیس موافق چیگفتم: مراد از ان

 ر نشدن.یگران درگیبا د -2ز هستین شامل آن چهار تا نیا

 فُقِدَتْوَ إِذَا  نُسِیَتْ الْعَافِیَةُ نِعْمَةٌ خَفِیَّةٌ إِذَا وُجِدَتْ قول: ي -ه السالمیعل -سمعت الصّادق

هرگاه وجود ه است ینعمت خف یمنیفرمود: ا یم -ه السالمیعل -دم امام صادقیشن 3:ذُكِرَت

 د.یآ یاد مین برود به ی، و هرگاه از بشود یداشته باشد فراموش م

 -صادق دم امامیشن 4:االْعَافِیَةُ نِعْمَةٌ يَعْجِزُ الشُّكْرُ عَنْهَ يَقُولُ -ه السالمیعل -سَمِعْتُ الصَّادِقَ

 ر آن عاجز است.که انسان از شکاست  ینعمت یمنیفرمود: ا -ه السالمیعل
فرمود: صحت  -ه السالمیعل -یعل 5:ةالصِّحَّةُ بِضَاعَةٌ وَ التَّوَانِی إِضَاعَ -ه السالمیعل -یعل

 ردن آن است.کع یضا یه است و تنبلیبدن سرما
فرمود: صحت  -علیه السالم -یعل 6:سُقْمِك قَبْلَ صِحَّتَكَ اغْتَنِمْ...: -ه السالمیعل -یعل

 ه دچار شود.کمت دان قبل از آنیبدنت را غن
مَدُوا اللَّهَ عَلَى فَارْحَمُوا الْمُبْتَلَى وَ احْ وَ مُبْتَلًى مُعَافًى رَجُلَانِ  النَّاسُ  :-ه السالمیعل -عِیسَى

)خود و  یمنیا ید و براین دلسوز باشمن و گرفتار، برگرفتارایاند: امردم دو گروه  7:الْعَافِیَة

 د.ینکرا حمد  یگران( خداید

                                                 
 .19، ص 1 خصال، ج -171 ص ،78 بحار، ج .1
يعني اگر كسي چهار نعمت مذكور را داشته باشد لاليكن بالا ديگالران در منازعاله و درگيالري باشالد لالذت آن چهارتالا نيالز  .2

 شود.مخدوش مي 
 .172همان مرجع، ص  .3
 همان مرجع. .4
 .173همان مرجع، ص  .5
 همان. .6
 همان. .7
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 اعالم نشده است. ی، پادشاهیمنیا 1:خَفِیٌّ الْعَافِیَةُ مُلْكٌ  د:یگو یز میو ن

 گفت توان ینم -تیز بر اساس واقعیو ن -هاث ین حدیا براساس ای. آیمنیا یعنی یزندگ

-«یدگزن یمنها یاست با زندگ یمساو یمنیا یمنها یزندگ»و « یمنیاست با ا یمساو یزندگ»

 د:یفرما یگر میت دیدر روا -ه السالمیعل -؟ امام صادق

وَ الْقَنَاعَةُ وَ الْأَنِیسُ  خَمْسٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِیهِ لَمْ يَتَهَنَّ بِالْعَیْشِ الصِّحَّةُ وَ الْأَمْنُ وَ الْغِنَى

نخواهد داشت: صحت  یاز زندگ یمندان بهره اشد توز نداشته بیه پنج چک یسک 2:الْمُوَافِقُ

 س موافق.ی، قانع بودن، انیبدن، توان مال
 شد بهرهبا «روح قانع»ن فرد فاقد یبودن. اگر ثروتمندترص نیحر یعنیح: قانع بودن یتوض

 برد. ینم یالزم را از زندگ

آمده « هنّأتيلم » جمله« شود یرو مین ی: بتهنّيلم »جمله  یجا به« صدوق یامال»در عبارت 

 شود. یاو گوارا نم یبرا یز باشد زندگین پنج چیس فاقد اکهر  یعنی

 وَ لَا فِی الْحَیَاةِ إِلَّا مَعَ ... يَا عَلِیُّ لَا خَْیرَ فِیفرمود:  -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکرسول ا

 ست مگر با صحت بدن.ین یدر زندگ یریخ یعل یا 3:الصِّحَّة

                                                 
 .221 ، ص78بحار، ج  .1

 لدينها، مانند اين حديث. المرئةوسايل الشيعه، ج نكاح، باب تزويج  -175امالي صدوق، ص  -369، ص 66ج  بحار، .2

 مكرر. 58 ، ص47 بحار، ج .3



 

 

 

 

 

 د فرهنگ شودیبا یگرائ یمنیا

 و شناخت: یمنیا
عت ین طبیا انسان در ایست؟ آیعت، چیبا انسان و نسبت آن با جهان و طب یمنینسبت ا

ر هپاسخ  انسان وجود ندارد؟ یعت براین طبیدر ا یا یمنیچ ایا هیدارد؟  یمنیاست و ا منیا

وان ت یه ممن است و نین جهان ایان در اتوان گفت انس یست. نه میدو طرف سؤال، مطلق ن

 یمنیع افرواست اگر بشر اصول و « یاگر»به اصطالح  مسئلهوجود ندارد.  یمنیاو ا یگفت برا

 شود و گرنه، نه. یمن میند اکت یرا رعا

ردد گباز دچار حادثه  ینمیت اصول و فروع ایبا همه دقت و رعا یسکن است کالبته مم

 است. کاند اریست آمارها بسیم و در لک یلیگونه موارد خن ین ایکل

 م ازاع -یعیطب یت تنها در معرض آفات و خطرهایو قبل از مدن یعیطب یانسان در زندگ

 بود ن موجودیتر مقابله با آنها مسلح یروبه رو بود و برا -کحرتعت مین و طبکعت سایطب

ش یدایپگرفت. با  یه مجهز بود، و هم از خرد بهره مزیوانات به جهاز غریرا هم مانند حیز

ز یحادثه و خطر ن ی، عوامل و منشأهایو توسعه آن و ظهور انواع محصوالت صنعتت یمدن

 یطیمح ستیم زکدگاه دستیه از دکروسو  کمانند ژان ژا یافته بودند و هستند افرادیتوسعه 

ت و یفکیاز نظر  یتر از امروز بوده است و براستمن یه انسان در آن عصر اکه دارند دیعق

ت یمکت عمرها و یمکنظر ست گرچه از یقت نینان دور از حقیه ادیعق« شیآسا»دن مزه یچش

ا ورت و بصدر هر امّا باشد،  ین نمیشیپ یسه با دوران های، عصر حاضر قابل مقاها یبرخوردار

 .یمّکاست تا  یفکی بیشترمقوله  یک یمنیار و سنجش مقوله ایهر مع

داشت نسبت به « یزیرهخطر پ»در ه ک یزیت عالوه بر الهامات غریانسان قبل از مدن

نداشت  هاحادثه  یچون و چراها ق دریوزش و تحقبه آم یازیشناخت خطرها چندان ن

او  یرد حتک یل، آتش، و درندگان، تجاوز نمیس ردند از طوفان،ک ید میتهد ه او راک یخطرهائ
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د یار تهدبنام زلزله و آو یزیه چینان از ناحیه نشیز در امان بود هنوز هم بادیدر قبال زلزله ن

 شوند. ینم

ه اره خانویچهار د است تنها در خطر روبه رومنشأ صدها بل هزاران نوع  با یانسان امروز

 هروگاینحات، یتوسعه تسلن الجوامع، یط شهر، اجتماع، بیها عامل خطر وجود دارد، در محده 

 ...و یطیست محیط زی، و شرایصوت یه، آلودگیل نقلی، وسایر هسته ایو غه ای هست یها

 ینیدگزبل ینانه داشته باشد نه به دلیا بدبیو  یبعد کنگرش ت یمایفوق س یهااگر جمله 

 در جهت یانات رفاهکاست و همه ام یمنیا ت موضوع بحث است، بحث دریل ماهیبل به دل

ا داد ن آنهبود یو انسان یاتیح در ید و بل در مواقعیتوان در فوا یهستند گرچه م یمنیخالف ا

اب جیا ار مقدس شانکستند بل ین نید بدباست و امدادگران افرا یمنیا یژگین ویسخن داد. ا

 نند.کت کر خطر مرگ حریه با زنگ خطر آماده شوند و با آژکند ک یم

 ر شرط:ند به چهاکن یش را تأمیخو یمنیتواند ا ین بحبوحه خطرها میدر ا ین امروزانسا

ط شهر، شناخت ی، شناخت محیست عمومیط زیعت، شناخت محیشناخت: شناخت طب -1

 ار و شناخت خود.کط یط خانواده، شناخت محیمح

 .یمنیآموختن: آموختن اصول و فروع ا -2

 .یه فرهنگ عمومکها و شبان افتادن آموخته ها و آموزه ها در رگه یبه جر -3

 ها.ار بستن آموخته کبه  -4

ه به وجود کحال ن یع م درینک یم یآن زندگ یه ما در روکه ای رک عت:یشناخت طب

سقوط  ل، طوفان،یاست زلزله، س یمنیضد ا یهاست انباشته از خصلت آورنده و پرورنده ما ا

ده یمنا ییکزیو ف یعیحوادث طب هک، رعد، برق، ارتفاع، گودال و... گرما صخره و سنگ، سرما،

ده ن گزنا، خزندگیاهان سمّیگوناگون، درندگان، گ یها میکروبز یات نیپهنه ح شوند. و در یم

 نند.ک یم دیانسان را تهد یمنیا یو... همگ

 یمسان، ان یه اساس زندگیبل بر عل یمنیه ایز را بر علیه همه چکس ین رویبا نگاه به ا

د ده انشد یه توسط خود بشر ساخته و پدکگر را ید یاعمو اجت یصنعت یهاده یم و اگر پدینیب

داربست ها،  ،یصنعت ین آالت و دستگاه هایماشوارها، خودروها ی، گازها، دهال انواع سم یاز قب

 م.یرس یم کر وحشتنایتصو یکم به یفزائیبها و... را ق یابزارها، تصادفات، حر

ن موجودات مانند یزتریز جهان از ریم همه چینک یه مشاهده مکس یبه آن رو یا نگاهبامّا 

شان در خدمت بشر کهکن دستگاه خلقت مانند منظومه و یتر تا درشت اندام مولکولاتم و 
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آن  یهاده یعت و پدین طبیفتار انسان با امهم است نحوه برخورد و ر آن چههستند. پس 

شناخته شود تا هم از منافع جهان استفاده شود و هم  ن رفتار مشخص وید راه و روش ایاست با

ه و ده نشدیمورد آفر یجا و ب یعت بین طبیا در یزیچ چیصل شود. هحا یمنیآن ا یاز خطرها

 ست:یده نیفا یدام از آنها بکچ یه

را  آن چهشما  یار گماشته است براک به 1:الْأَرْضِ وَ ما فِی السَّماواتِ  ما فِی سَخَّرَ لَكُمْ و 

 ن است.یزم ها و آسمان ه درک

ن یدر زم هکرا  آن چهشما هر  یار گماشته است براکو به  2:الْأَرْض ما فِی سَخَّرَ لَكُمْو 

 ان را دارد:ین بیز همین یو مدن یصنعت یهاده یمورد پد رآن دراست. ق

را در  یشتک یریارگکان به کشما ام یو برا 3:وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِه

 ا داده است با امر خودش.یدر
 یا مشاهده نمیآ 4:لْكَ تَجْري فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُْم ما فِی الْأَرْضِ وَ الْفُ

 ار گماشته است.کشما به  یرا برا یشتکز ین است و نیزم ه درکرا  آن چهه خداوند هر ک ینک

 در یعیطب یهاده یز درست مانند پدین یو مدن یعتصن یهاده یه قرآن، پددگاین دیاز ا

ح را در قبال خودشان از بشر یصحروش و روال  یکجهت نفع انسان هستند و هر دو 

علم » ات آن رایت و جزئایلکروال و شناخت  ن روش ویخدمت بشر باشند. ا خواستارند تا در

 م.ینام یم« یمنیا

آن، موزون و هماهنگ است خواه در عرصه  یعت و اجزایطب ست:یط زیشناخت مح

 :یکزیف

 ه.به آن داد را (عتیطب ی)از اجزا هرکدامو خواص  یژگیو :غَرَّزَ غَرَائِزَهَا

 ده است.یرا بدان بخش هرکدامل کو ش: اوَ أَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَ

 را. آنها یها یناسازگار هماهنگ و سازگار نمود ناهنماهنگ ها و و 5:ن مختلفاتهایالئم ب و

                                                 
 .13سوره جاثيه، آيه و  -20سوره لقمان، آيه  .1
 .65سوره حج، آيه  .2
 .32سوره ابراهيم، آيه  .3
 .65آيه  سوره حج، .4
 نهج البمغه، فيض االسم ، خطبه اول. .5
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وانات یحتا درختان بزرگ و  میکروبننده از کات، همه موجودات نموّ یو خواه در عرصه ح

عت یبطدر  یمبودکچ نقص و یز هیر الزم و نیا غید یز زایچ چیهستند و ه بشر خدمت همه در

 ست وجود ندارد:یط زیو مح

 خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُت  فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى فی الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماوات  طِباقاً ما تَرى

دة یآفر در ینک ینطبق بر هم مشاهده نمفت آسمان مه دهیه آفرکاست  یاو خدائ 1:رمِنْ فُطُو

 یمطالعه و بررسنش، یدگانت را )در پهنه آفریپس بگردان د یا یادیو ز یاستکچ یرحمان ه

 ؟ینک یممشاهده  یا یچ سستیا هین( آک
رر کمآنگاه چشمت را  2:رٌثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ يَنْقَلِبْ إِلَیْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسی

ن( بر ک یسع یا ناهماهنگی یاستکافتن ی ین و براک یرر و مسلّح بررسکا با چشم میبچرخان )

 خودت بازمانده و وامانده. یگردد چشمت به سو یم
ز در یاست و همه چ یعت هستند وجود و حضورشان الزم و ضروریه در طبک یموجودات

ات هستند اگر آنها وجود یحنشأ مها اساس و ه ای اختی کو ت میکروبسود بشر، انواع جهت 

 -هم السالمیعل -تیانات اهل بیآمد. در ب یبه وجود نم یو موجود جاندار یاتینداشتند ح

در  3نده خواهد شدیا در آیموجودات زنده شده و  یه داراکه ای رکه: هر کح شده است یتصر

ق یرشان نه از طریثکه تکاست  5«دّبونی« »جنبندگان» 4زیات با موجودات ریشان آغاز حهمه 

م شده و یبه دو واحد تقسآنها  ه هر واحد ازکبل 6(غَیْرِ فُحُولَة  وَ لَا إِنَاث  مِنْر و مؤنث )کمذ

 ابند.ی یر میثکت

روس یو ،یترکا، بمیکروبع م. انواینام یم یترکگان فاقد نر و ماده را بان جنبندیامروز ما ا

د برخور ود نحوه رفتار یه باکن انسان است یگر و ایهستند مانند هر نعمت د یهائهمه نعمت 

 ند.ید برگزیرا با یه چه راهکد و بداند یم نمایخودش را با آنها تنظ

ند ک یق میما را تشو یهست یده هایت پدیست و اهمیط زیو شناخت محعت یشناخت طب

                                                 
 .3سوره ملک، آيه  1
 .4سوره ملک، آيه  .2
 .321ص  ،57ج  بحار، .3
 .322ص  ،54بحارج  .4
 .323 ، ص45 بحار ج .5
 .320بحار، همان جلد، ص  .6
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و  مینکز یعت پرهیطب یمخرب و برهم زننده هماهنگ یز رفتارهاینادرست و ن یه از رفتارهاک

ش یرا در پ یمنیم روش اینکجاد نیه خودمان ایب و آفت بر علیآسمنشأ با دست خودمان 

 م.ینک یخوددار یمنیم و از روش ضد ایریبگ

د یتول» ات هستند چرخهیحمنشأ ن یه اولکنیها عالوه بر ا یسلول کروب ها و انواع تیکم

 نداراناهان و جایگ یبرا یتواند غذائ ین بدون آنها نمیرة زمکه آنهاست ز به عهدین« غذا

ره کد باشن ها وجود نداشته یسلول کد غذا اگر تیاز چرخه تول ز با صرف نظریداشته باشد. و ن

ها ی اه اختی کروب و تیکگردد. م یدفن م ر زباله ها متعفن شده ویز یوتاهکن در مدت یزم

 .یعت هستند نه عامل آلودگیننده طبکزه کیدر اصل عامل پا

عت ندارد یدر طب یچ سودیه فالن موجود هکشوند  یمدع یسانک ین است روزکمم

متوجه شده  ینه چندان طوالن یمانن با گذشت زیکش آمده است لیپ یدر مواردشتر یپه کچنان

 1عت داشته است.یطب یدر هماهنگ یز نقش مهمیه همان موجود نکاند 

 امثال ا از زلزله وه بشر رکده یبه آن حد نرس یآورهنوز علم و فن  ط خانه:یشناخت مح

تند سینعت ننترل توسط دانش و صکقابل  یعیاز حوادث طب یبرخ اساساًد و یمن نمایا کامالًآن 

گ بزر یهاا سنگ ین و یره زمکمدار گسسته به ره ک یکا حمله یو « ین خوردگیچ»مانند 

ن، از آ یناش یهاب یو آفت ها و آس یعیخانه عالوه بر حوادث طبط یو...، مح یسرگردان فضائ

ه نام ب یزیز و درشت متوجه انسان است و چیه از جانب جانداران رک یداتیز عالوه بر تهدیو ن

 یعیطب یهماهنگ یعیر طبیده غیپد یکمن نگشته، خود خانه به عنوان یا کامالًخانه از آنها 

آن  عت دریطب یهااز چرخه  یلیه خکاست  یزیو خانه چد ینما یمختل م یط را به نسبتیمح

 یز جهتابه نام خانه ه ای دیل پدین دلیشوند. و به هم ی، و حذف، میدگرگونچار اختالل و د

 .یمنیاست بر ضد ا یجده ای لیخود وس یو از جهت یمنیر مهم اابزا یک

ا ت« ر راگیر دخوردن جاندار جاندا»ه ما را از چرخه کن جهت یاست از ا یمنیخانه عامل ا

 ز ازین ود وش یمن میاز خطر ببر و پلنگ و... اه خانه یدر ساند و انسان ک یرون میب یادیحد ز

 چرخه سرما و گرما.

 بیشترت آنها را یند و فعالک یز از چرخه الزم شان خارج میها را ن میکروبوجود خانه امّا 

ه خطر کرد کد تصور یدهد. هرگز نبا یقرار م مضرو  یر منفیو در مس یمنیدر جهت ضد ا

                                                 
 ر آينده بحث نسبتاً مشروحي در مورد ميكروب خواهد آمد.د .1
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همه امّا ست یرون آلوده نیب یز در فضایم است. همه چکدر خانه  ضرم میکروبدچار شدن به 

ن خانه. و اگر یتر ین و بهداشتیتر زیآلوده است آنهم در تم یو به نوع یز خانه، به نسبتیچ

م یون خواهیناسیسکازمند اقدامات وایم نینک یو وسواسانه ضد عفون کامالًاء خانه را یهمه اش

 جه مطلوب را بدهد.یز نتیمات نن اقدایست ایه معلوم نکگشت 

ط خانه و یانسان در مح یکند و ک یسال عمر م 300ط آزاد یپشت در مح کال یک

ه ضد لیوس یکاست هنگام زلزله به  یمنیله ایوس یکه خود کسال، خانه  120ثر کجامعه حدا

 زمل الیز ابزار و وسایشود. و ن یل میتبد -یفکیو  یمکاز نظر  کخطرنا -کبس خطرنا یمنیا

ط خانه یمح نیحادثه ساز هستند. بنابرا یپسول و لوله گاز همگکله تا ین وسیزتریدر خانه از ر

ه ک یازیش از نیاست. ب یمنیت اصول و فروع ایازمند رعایازمند شناخت و سخت نیسخت ن

 ازمند است.یعت آزاد به آن نیانسان در طب

ت اناکام ل ویه وساکجتماع هر جا عت و این طبید گفت: در ایبا یلکقاعده  یکو به عنوان 

با  دقت الزم است بل لزوم یمنیا یبرا یادیاد است به همان نسبت دقت و مراقبت زیز یرفاه

 .یاست نه با نسبت مساو یتصاعد هندس

 ن راام آکط خانه را شناخت، خود ساختمان و استحیانات محکل و امید ابزار و وسایبا

ه ب یافکآن اطالع  یت عارضیز از وضعیر ساختمان و نیزن یزم یعیت طبید از وضعیدانست، با

 ا...یو  یمیا قنات قدیدست آورد، وجود چاه 

زخانه، ط خانه را داشته باشد آشپیط محیتواند همه شرا یار مکط یمح ار:کط یشناخت مح

ن صورت یر ادسوله باشند  یکر یهمه در ز ارکار و محل کار، مواد ک اگر ابزار و... و یدستشوئ

ور ل حضیط خانه هستند( به دلیه در محک یهائب یهمه آفت ها و آسار )عالوه بر کط یحم

ل ین قبیاهنوز متأسفانه ه کشود  یم بیشترحوادث  یخطرها و منشأها یار داراکابزار و مواد 

 ها، وجود دارند.اره اد یاناً در مواردیل سازمان ها و احین قبیارگاه ها بل اک

مان و ار را، ساختکط یمحق یند شناخت دقک یجاب میژه خود ایو یبا خردورز یمنیاصول ا

ها  یشک انال ها، لولهکن است: یر زمیدر ز آن چهو  نیر زمیط زیآن را، شرا یهاهمه گوشه 

 .ار شدکتوان مشغول به  یها، و... را، و آنگاه در آن م یو...، پله ها، درب ها، اضطرار

و  یبهداشت یریذپب یر است آسیب پذیه چه قدرآسکشناخت انسان ) شناخت خود:

و « خودآگاهانه»ضرورت دارد. شناخت  یمنیا ی( برایو حفاظت یکیزیف یریپذب یآس

 .یو بدون حسابگر یزیو در حد غر« احساس ناخودآگاه»حدّ  حسابگرانه، نه در
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زة یغرامّا است  یاز مواهب اله یکیدر حد معتدل « ترس»است  یمنیزه در خدمت ایغر

 یافکن اگر یاربرد ندارد، و اکم ینک یوانات مشاهده میح در آن چهش از یب« یزیخطرگر»

از  . وینیا غارنشی یر مدنیبدون غ یزندگ یکدر  یوان سزاوار است نه انسان حتیح یباشد برا

ش از یپه را االغ زلزلزه دارد. سگ و یاز غر یمترکوان بهره یسه با حیگر انسان در مقایجانب د

 ند و انسان از آن عاجز است.نک یوقوع حس م

ن است کیمس 1:الشَّرْقَةُ تُؤْلِمُهُ الْبَقَّةُ وَ تَقْتُلُهُ مِسْكِینٌ ابْنُ آدَمَ...: -ه السالمیعل -یقال عل

 شد.ک یدمل( او را م ک)چره ای خوناب رساند و یب میاو را آسه ای انسان پش

دمل به  کیاند و خونابة ریم یم یند و گاهک یم یآبله روئ ا او را دچار تب ویرپشه ماال

 شد.ک یاو را م رده وکان خون نفوذ یجر

 م.ک یند او را عرقک ین میو گند 2:ةالْعَرْقَ وَ تُنْتِنُهُ

ل کند( یب ببیه آسک) کوچکرگ  یک: العِرقةن خوانده شود: تنتنه یسرة حرف عکو اگر با 

 ند.ک یوجود او را دچار عفونت م

ا هم بدوم و سوم  ین است معنکن باشد و ممیشة موئیز، ریة رشیر« عرقه»د مراد از یشا

 یرگ مه وجود او را دچار مک یرطانرگ سیمو یکشود،  یم« رگیمو» یه به معنکشوند  اراده

 ند...یب ببیه آسکرگ مغز یمو یکا یند. و ک

 نیاز ا دانند و مراد یل را همه میل مساین قبید: خوب اید بگوئیشا گرا: یمنیت ایشخص

 یاناست نه دانستن. در ث« شناخت» است موردنظر آن چهست؟ اوالً یچ ح واضحاتیه توضهم

انسان « تیجزء شخص»ه کاست  یالزم است شناخت آن چهست ین یافکز یشناخت محض ن

شأت ن یزیود جاندار از منبع غردر موج یزینه شود. خطرگریتش نهادیانون شخصک باشد و در

داً ه مجدحله دانش و علم برسد سپس به مرحله شناخت و آنگاد به مریابد و در انسان بای یم

 در جامعه پر یتین شخصیتش گردد، و چنیزه جزء شخصیده و مانند غریبه عمق وجودش رس

 د وریبه دست گ یگان جامعه رل رانندیه در مکن است نایقابل اطم یحادثه امروز خطر و پر

ور ام یدگیچیو دوران پ ی، عصر توسعه صنعترند. عصریشان بپذجمع  ارگران او را درکا گروه ی

 ن روزگار باشد.ید انسان اید بایز ین روزگار میدر اه ک یسکو عصر خطرهاست 

                                                 
 .411نهج البمغه، فيض االسم ، فيض االسم ، قصار،  .1
 همان. .2
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من بود یتوان ا ینمه اش از حادث 1«فَجْعَتُهَا لَا تُؤْمَنُ» یائیدن یه زندگکرفت ید پذیباالخره با

مغرور گشت.  -شیهابا همه ارزش  -یمنیانات اکد به امیاست نبا یشگینان همین عدم اطمیو ا

گرا الزم است و گرنه هر  یمنیت ایو شخص یمنیافرهنگ  یو اجتماع یفرد یمنین ایتأم یبرا

ز به همان ین یمنیافزونتر شود عدم ا یانات رفاهکابند و ابزار و امیتوسعه  بیشترچه علوم 

با  یزندگ یرهایخ 2«رَهَا بِشَرِّهَاَو خَیْ. ..» رایافت زیش خواهد یبرابر آن افزان یه چندکزان بلیم

تواند همگام با  یچ وقت نتوانسته و نمیه یمنیاانات کخته است و توسعه ابزار و امیش آمیشرها

 به طوره کهاست ر دانش یدنباله رو سا یمنیدانش ا یش برود. حتیپحادثه  یتوسعه منشأها

ن و یتر یه است. پس اساسیت قضعین طبیو ا شرو آنها.ینند نه پک یجاد میحادثه امنشأ مرتب 

 است. یمنیشدن ا یتیو شخص ی، فرهنگیمنین اصل در اصول ایتره ای یپا

 ینمین عامل ضد ایاول« ت هایمکعصر »ن عصر پرشتاب و یدر ا :یمنین عامل ضد ایاول

ست، یط زیات، صنعت، محیا از عدم شناخت جهان، حین احساس یاست و ا« یمنیاحساس ا»

 «.ندانستن قدر خود»ا از یشود  یم یار، انسان، ناشک طیخانه، مح طیمح

بحث  ن همهیامثبت و هدف است و  یدو نوع است مطابق واقع و موهوم، اول یمنیاحساس ا

 ز جهل وا یه ناشک یاحساس یعنیموهوم  یمنیاحساس اامّا ن آن است. یبه خاطر تأم یمنیاز ا

واج جامعه ر یک ن احساس دریو اگر ااست  یمنین این نوع مانع از تأمیاست ا یعدم آگاه

 شاند.ک یغرور تباهگر م کمردم را به مغا ابدی

ار که کاست  یسکمردم  نیخردمندتر 3:ءٌ آمِنٌمُسِی وَ أَجْهَلُهُمْ  خَائِفٌ  مُحْسِنٌ أَعْقَلُ النَّاسِ 

انجام ار بد که کاست  یسکن مردم یترند و نادان کن یمنیدهد و احساس ا با انجامیو و زیکن

 ند.ک یمنیدهد و احساس ا

به »از  یباشد و خواه ناش یودنکاز عدم شناخت و  یخواه ناش یمنین نوع احساس ایا

در هر  باشد« دن به خودبها و ارزش قائل نبو»از  یا ناشیباشد و « وستن شناختیت نپیشخص

ر جانب یث زیم و در حدیدیث باال دیه در حدک همانطورجهل است ه اش شیصورت ر

 م:ینیب یگرش را مید

                                                 
 .110. نهج البمغه، فيض االسم ، خطبه 1
 .112 نهج البمغه، فيض االسم ، خطبه. 2
 .165، ص 47 بحار، ج .3
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 ش را نشناسد.یخو ه قدرکن بس یشخص هم ینادان در 1:قَدْرَهُ  لَا يَعْرِفَ بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ كَفَى

ش یه قدر خوکاست  یسکدانا  2:بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهُ كَفَى وَ قَدْرَهُ  عَرَفَ مَنْ الْعَالِمُ

 ش را نشناسد.یه قدر خوکن بس یشخص هم یدانرا بداند و در نا

 ه قدر خود را نداند.ک یسکشود  ینابود م 3:عرف قدرهيامرءٌ لم  كهل

 ود.شرفته یپذ یار گروهک د دریست نبایش ارزش قائل نیخو یجان و سالمت یه براک یسک

نادان باشد نسبت ش یه بر قدر خوک یسک 4:أَجْهَل بِقَدْرِ غَیْرِهِ  يَكُونُ  بِقَدْرِ نَفْسِهِ الْجَاهِلَ  فَإِنَّ 

 تر خواهد بود.گران نادان یبه د
 ت. هراس یمنیمقدم بر ابزار ا یمنیه فرهنگ اکم یریگ یجه مین مقدمه طوالنی نتیاز ا

م هته باشد ه فرهنگ آن را داشکند ک یانات استفاده مکا امیابزار  یک از یوقت یجامعه و فرد

ان فقد له در صورتیسن ویدترین و مفیآن، بهتر یریارگکنگ به از به آن، و هم فرهیفرهنگ ن

 یافک یمنیبه اه ای شود. جامع یله مین وسیتر استفاده ین و بیفرهنگ مربوطه اش، عاطل تر

 اشد.برا داشته  یمنیابزار ا یریارگکو فرهنگ به  یمنیاز به ایه فرهنگ نکابد ی یدست م

                                                 
 .16نهج البمغه، فيض االسم ، خطبه  .1
 .102هج البمغه، فيض االسم ، خطبه ن .2
 .141نهج البمغه، فيض االسم ، حكم  .3
 .53نهج البمغه، فيض االسم ، كتاب  .4
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 در اسالم یمنیبرنامه ا
 وپسر  یک هک ی. هنگامشود یوّن انسان شروع مکن و تیوکغاز تآ از یمنیبرنامه ادر اسالم 

نامه تر برر چیآورند ز گر را به وجودید ینند و انسان هاکواهند با هم ازدواج خ یدختر م یک

ب ر انتخاد یعنیرند. یگ یقرار مه از آنها به وجود خواهد آمد( ک یانسان یبرا یمنی)ا یمنیا

ها،  یبائین نطفه سالم و حامل زیت تأممادر جه ه پدر وی، تغذیو عمل جنسهمسر، مقاربت 

 یمنیرخوار، اصول ایش کودکه یه مادر در جهت تغذین، تغذیه جنیه مادر در جهت تغذیتغذ

 یگ، چگونکودکمان، بهداشت یدر زا یمنیند، اکت ید رعاین بایجن یسالمت یه مادر براک

 و... یمنیجهت ا رد کودکت و آموزش ی، تربکودکه یتغذ

 یبائیزه نخواهم داد با همه موضوعات متعدد را ارائ ن همهیامربوط به  یهاث یهمه حد

ه کزم بپردا یمنیبه هسته ا بیشترصدد هستم  را دریشان. زشان و منافع مطالعه  یام هایپ

 ه بهکدهم  ین قول نمیکل« ارکط یار و محکر د یمنیا»به  یعنیاز است یامروز سخت مورد ن

 یور مکذممحدود بودن به هسته  یراچه افسار قلم را ب نم هرکبتوانم عمل  کامالًن وعده یا

 یث هایحد یبائین زیکابر اختصار است له فراتر از موضوع رفته است. بنکنم یب یشم باز مک

از  یخر برث آنهم فقط دیحد زد. تنها چندیآم یم یخواه یبائیز یزه هایر را با انگکتف یمنیا

 م آورد:یباال خواه یها موضوع

 د.ینکتان دقت یهاتخمه  یدر انتخاب )همسر( برا 1:اخْتَارُوا لِنُطَفِكُم

 د.ینکنش یتان گزیهاتخمه  یبرا 2:كتَخَیَّرُوا لِنُطَفِ

ت یثیح یعنی« رامت اصلک»د به ید: در انتخاب همسر بایگو یم« عیشرا»محقق در 

ون من كبان ال تد: یگو یدر شرح آن م« المکجواهر ال»احب طرف، دقت شود. و ص یخانوادگ

                                                 
 .236ص  ،100ج  بحار، -، ابواب مقدمات النكاح13وسائل الشيعه، باب  .1
 .44557، كنزالعمال 112، ص 1 الجامع الصغير، ج .2
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ن یرامت اصل اکمراد از  1:ة او ممّن تنال احداً من آبائها و امّهاتها االلسنض او شبهیزنا او ح

نباشد ه ای نباشد، و از خانواد کوکسب او مشن ایض نباشد یه فرزند زنا نباشد، ولد حکاست 

 در زبان مردم باشد. یفاز مادرانش حر یکیا یاز پدرانش  یکی ه پشت سرک

او  یهاسش از پر یبرخ یا آمده بود. برایکاز امر یمحقق در امور اجتماع کیم وندریخانم س

 قوقح ردم:کاز او  یز سؤالیدو ساعته من ن یگفتگو یکرده بودند در ضمن ک یمن را معرّف

 از ف شماید. گفتم: تعریح بدهیتوض یمکشود؟ گفت  یشروع م کیبشر از  یبشر شما برا

 ن تولد تا مرگ؟ از زمان انعقاد نطفه تا مرگ؟یست؟ از حیچ« بشر»

 ن انعقاد نطفه تا مرگ.یاز ح یگفت: بل

ق و حد چرا یدان ین را بشر میجن ست؟ اگریآن چ یزادن و آین همه سقط جنیگفتم: پس ا

 د ویرده اکرا آزاد  یسه شما هر نوع رابطه جنکنید؟ و مهمتر ایستیش قائل نیبرا یحقوق

ا یل کش را در ید روابط جنسینبا یحفظ آزاد یه انسان آزاد است و براکد ینک یاستدالل م

ساالنه  هکد یاگر خودتان رسماً آمار داده یانب درد. و از جکبه نام ازدواج محدود  ینیقالب مع

قوق حا در یآ. شود یل میشور شما تحوک ینا مشروع به پرورشگاه ها کودکهزار  250م کدست

ا به رنها یه اک یسکست؟ کیه بشر هستند حق ندارند بدانند پدرشان کان کودکن یا ابشر شم

 نان ندارد؟یدر مورد ا یتیچ مسئولیا انداخته هین دنیبه ا وجود آورده و

صل با ا راین حق هر بشر است زین و مهمتریتر ین حال اساسین حق و در عیتر ین ابتدائیا

 وجود او مربوط است.منشأ وجود او و 

ن یرت ید و اساسینک یلهوسانه نسل حاضر مابو یآزاد یدانده را فینسل آ یشما آزادگ

 د.ینک ینسل حاضر م یخودخواه یعد را فداحقوق نسل ب

ا ی ینامشروع هرگز بدون نقص جسم کودکه کرده است کگر: علم ثابت یاز جانب د

 ت خواهدیسرا کیژنت به طورها در نسل سوم ن نقص یاز هم ینخواهد بود و برخ یتیشخص

، ینامشروع جنس ن روابطیل همیه خود نسل دوم و سوم باز به دلکنیتر اکرد. و خطرناک

لو د جیوانت یم یدام برنامه عملک. پس شما با مادر نامشروع و شوند از پدر ینامشروع متولد م

 ؟دینکجاد یا یمنیتان اجامعه  ید و برایریخطر را بگمنشأ خطر و  ین گسترش تصاعدیا

ز بپرسد: چرا نسل ژرمن امرو یسکدم. اگریبشنوم و نشن کیاز خانم م ینداشتم جواب یقعتو

                                                 
 .37ص  ،29 ج جواهرالكم ، .1
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سون به کل و انگلوسادر شرف انقراض است؟ چرا گ یناویاندکرود؟ چرا نژاد اس ین میاز ب

خ. ین است خصلت تاریرد. و اکافت نخواهدیدر یگونه جواب علمچ یشود؟ ه یم یکآخر نزد

ژه در یان خروج از خانه وجود ندارد به وکا امیکمردم امر یبرادن شب یامروز با فرا رس

به  یشکریشتار و هفت تکشت و کان یندارد و جررا  یمنین ایچن یسکرا یبزرگ ز یشهرها

 د.یشنو یه هر روز اخبار آن را مکده است یدرس رس یهاالس کداخل 

 یک تحت گریرابطه د را مانند هر نوع یفرد و جامعه روابط جنس یمنین ایتأم یاسالم برا

 وربه طد تا فرزندان جامعه ینما یم مین تنظیمع یستم حقوقیاصول و برنامه مشخص با س

م المت جسجه از سیر نتو د« منشأ یمنیا»و « منشأ یسالمت»ا بگذارند و از یبه دن یمشروع پا

 مند شوند.و جان بهره 

از  تا دینکازدواج ن کوکد مشند با افراد نامشروع بل با افراک یه میگر توصیو از طرف د

 شود. یریها جلوگنقص  یکیت و تسلسل ژنتیسرا

ت: اگر ن اسیا ی، تلق«ینظام اجتماع»، و در نگاه اسالم به ینش اسالم در امور اجتماعیدر ب

ز ت ان بهتر اسیت باشند ایت و محرومید شوند بگذار در محدودیفرزند نامشروع پد یتعداد

 .شانندکب یو اجتماع یفرد یشان به اضطراب روانت دادن نواقص یرا با سراه ای امعه جکنیا

او  شود. یمردم هست، به ولد زنا اعطا نم همه یه براک یحقوق یدر اسالم در موارد متعدد

 یست نمت جامعه ایامن یآفت برامنشأ شود، امام جماعت باشد و... او خود  یتواند قاض ینم

 ند.کجاد یا یمنیند و اکن یتأمش یها یرا با داور ت جامعهیتواند امن

 و« توارث»نده سخت به اصل یآ یهانسل  یو اجتماع یجسم یمنین ایتأم یاسالم برا

 یتّا حاعض کت کافه، تیل، رنگ، قیکتوجه دارد در انتخاب همسر به قد، ه یکیانتقاالت ژنت

 ر سطحدها رده است. البته تنکن مورد یدر ا یاساس یهاه یتوجه دارد و توص یدستگاه تناسل

 یسینگلراسل ا یآقاشنهاد یز پیسم و نیسکشنهاد ماریه پک یاجبار یل اجرائکه نه به شیتوص

 یعدنسل ب یضر براع حقوق نسل حاییز تضیاصالح نژاد ن یشنهادهایگونه پن یرا ایاست. ز

 د.ننک یط ماز آن طرف سقو ین طرف و گاهیاز ا یمانند راسل گاه یهائ یاست. حقوق بشر

ش به یبه پرسش من نداشت و مطابق خصلت همگنان غرب یپاسخ یائیکقق امرخانم مح

 جواب پرسش نمود: یجا

ان یربال جا در قید؟ و آیبازدار ین روابط آزاد جنسیتان را از اد جامعه یم داریشما تصم

 د؟یاز آن را دار یرید قدرت جلوگینک یر مکد فیمایپ یده مین پدیه اک یجهان
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و شما  یاست نه عمل یه محور بحث نظرکد یردکودتان مشخص ه خآغاز جلس گفتم: در

انم ما د ینم من و را، یعدم توان عمل و ید نه توان عملیات اسالم را از من بشنوید نظریاآمده 

 ن است.یم بر ایتصم یا نه ولیم داشت ین توان را خواهیا

م ینکعمل  به آنها ه اگرکاد داده است یبه ما  یزهائی، اسالم چیدر بُعد و جهت نظرامّا 

رد را مه رابطه زن و کرده است که یم. از آن جمله اسالم توصیشو ینم یسم جنسیمونکدچار 

ر سر گ و پحادثه مهم و بزر یکد. ازدواج را ینکش پا افتاده و سهل الوصول نیآسان و پ یلیخ

ا هر ب ن و مردز یه رابطه جنسکد تا مشخص شود ینکد، مراسم آن را حفظ ینک یو صدا، تلق

 ند.ک یگر فرق میرابطه د

 ؟یهائه یچه توص مثالًگفت: 

توان  یباً میز و تقریگر را جاید یبرخ داند و یها را حرام م یقیاز موس یگفتم: اسالم برخ

، یرزم یقیشتر و اسب( و موس یبرا ی)آواز خوان یهد یقیر از موسیغ یا یقیچ موسیگفت به ه

 ضَرْبُ  وَ السِّفَاحِ  النِّكَاحِ بَیْنِ  فَرْقُ اسالم فرموده است: امبر ین همه پیرده است با اکق نیتشو

 ره زدن است.یسفاح دف و دا اح وکان نیفرق م 1:الدَّف

بِدَارِ عَلِیِّ بْنِ هَبَّار  فَسَمِعَ صَوْتَ دَفٍّ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا  -ه و آلهیاهلل عل یصل -اجْتَازَ النَّبِیُّ

 -حَسَنٌ هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ ثُمَّ قَالَ -ه و آلهیاهلل عل یصل -فَقَالَ بِأَهْلِهِ ار  أَعْرَسَ هَبَّ بْنُ  عَلِیُ

أَسْنِدُوا النِّكَاحَ وَ أَعْلِنُوهُ بَیْنَكُمْ وَ اضْرِبُوا عَلَیْهِ بِالدَّفِّ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی  -ه و آلهیاهلل عل یصل

 2:النِّكَاحِ بِذَلِكَ

                                                 
 .267، ص 100حار، ج ب .1
 .275همان مرجع، ص  .2

 ، آورده است:40 صفحه ،29 جلد« جواهرالكم »فقيه برجسته شيخ محمد حسن نجفي در كتاب برجسته 

: رسول اكر  ازدواج بي سر و صدا را دوست نداشت ان يكره نكاح السّرّ حتّی يضرب بالدّفك -لی اهلل علیه و آلهص -انّ النّبیّ

 و دايره زده شود.تا اينكه دفّ 

 با اين حديث استدالل كرده است.« مسالک»و مي گويد: شهيد ثاني در 

 :آورده است -لي اهلل عليه و آلهص -حديث هاي زير را از پيامبر اكر  52 -51، صفحه 41و نيز در جلد 

 ف بزنيد. بال يعني دد و برآن غر: ازدواج را بر مم و علني برگزار كنياعلنوا النكاح و اضربوا علیه بالغربال، يعنی الدّف

 .ح متمايز كن: بوسيله دف زدن حمل و حرا  را در مورد نكافصّل ما بین الحالل و الحرام بالضرب بالدفّ عند النكاح

 ليكن تذكر داده است كه ابن ادريس ترجيحاً به حرمت نظر دارد. 
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ن یا د، گفتیره شنیدف و دا یگذشت صدا یبن هبّار م ینار خانه علکم از امبر اسالیپ

. ستیناح است سفاح کن نیوست ایکدارد. فرمود: ن یبن هبّار مراسم عروس یست؟ گفتند علیچ

ان تان یر من را با اعالم و سر و صدا دد و آیریت بگیو با اهم یاح را اساسکآنگاه فرمود: ن

 گشت. ین منوال جاریاح بدکد. پس سنت در نیآن دف بزن یو برا دینکگزار بر

 چه؟ یعنیگفت: سفاح  یائیکخانم امر

ج یرا شما یایکه در اروپا و امرکمه مشروع یا نینا مشروع و  یگفتم: همان روابط جنس

 است.

 ن روابط اطالع داشت؟یامبر شما از ایگفت مگر پ

ن، یز همچنیامبر ما نیدانست پ یب میغ -ه السالمیعل -یسیه عکد یشما باور دارگفتم: اوالً 

ز داشت و قرآن یرواج ن هکغرب آشنا بود.  یامروز یسم جنسیمونک یبا نوع یاً عرب جاهلیثان

ز خواهد آمد و یه نیت ثانیه جاهلکن است ینامند و مفهوم آن ا یم« یت اولیجاهل»نام آن را 

ژه یمسلمانان به وده است قرآن خطاب به دا یامروز یسم جنسیمونکاز  ق خبرین طریقرآن بد

 1:وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولىد: یگو یزنان مسلمان م

 اّماشدم  یها سخت ناراحت م یعروس یصدا از سرو ینم زمانک یمن شخصاً اعتراف م

« یسسم جنیمونکازدواج و  یمعه شناسجا»صدد  س دریجامعه سوئد و انگل پس از مطالعه در

ا و و صدرس یه بکدم یجه رسین نتیردم به اکز مطالعه ین یبر آمدم و مجدداً در منابع اسالم

مه را ه یاهد و روابط جنسک یت ازدواج میج از اهمیها بتدر یردن عروسکخالصه برگزار 

 ان خانواده است.کار یجه آن سستیند و نتک یارزش م یش پا افتاده و بیو پ یجائ

 یمعمول صدا انجام دادن و حالت سرو یز سهل گرفتن و بیمن ن گفت: به نظرندور یخانم س

 است. یغرب یهاخانواده در جامعه  یاز عوامل سست یکیبه ازدواج دادن 

چ یو هاست  یو اجتماع یفرد یمنین عامل این و مهمتریتر یه اصلکنیخانواده عالوه بر ا

است.  یمنیگر ایاد دیعوامل زمنشأ شد. ن آن بایگزیتواند جا یه نمیعرصه فرض در یحت یزیچ

به عنوان  یمنیه دانش اکرا  یزیاست. بل هر چ یمنیعوامل ضد امنشأ ا ضعف آن یو فقدان 

                                                                                                                                
 ا ر روند كلي غنالداين حديث ها را با پيا  حديث هائي كه به كراهت فتوي داده است تا پيا  « شرايع االسم » محقّق در

كسي كاله ايالن  كرده است. امّا بديهي است براي« جمع بين االحاديث»را تحريم مي كنند در يک بستر جاري نمايد و باصطمح 

 بهتر از جمع است.« تخصيص»حديث را مي پذيرد 

 .33سوره احزاب، آيه  .1
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 ازمند خانواده است.ین یند به نوعک یمعرف یمنیعامل ا

 1م:ینکها توجه ث یم و به حدینکرا فراموش  کیم درونیبهتر است خانم س

صُحْبَتَهَا ضَیَاعٌ وَ وُلْدُهَا  الْحَْمقَاءِ فَإِنَّ تَزَوُّجَ وَ إِيَّاكُمْ: -ه و آلهیلاهلل ع یصل -اهلل قال رسول

 یرا همدمید زینکاج فرمود: مبادا با زن احمق ازدو -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایپ 2:ضِبَاع

 شود. یده( میفا یز تباه )بین)عمر( است و فرزندش ع ییبا او تض

با او بالء و  یدمرا همیز 3:ولدها ضیاع صحبتها بالء، و فإنّ عه: یالش و در نسخه وسائل

 شود. یفرزندش تباه م
وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ  زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ: -ه السالمیعل -ث شگفت از امام صادقیحد یک

با امّا  -دیبه مرد احمق زن بده -دینکزدواج با مرد احمق ا 4:الْأَحْمَقَ يَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَْنجُبُ

زن امّا ند کد یاحمق( تولر یتواند فرزند سالم )غ یم را مرد احمقید، زینکزن احمق ازدواج ن

 ند.کد یتواند فرزند سالم تول یاحمق نم

 ح:یتوض

 حمق بهه از پدر اکند چه بسا مردان سالم ک ید مییث را تأین حدیز مفاد ایه نتجرب -1

 ست.اارسا نرا مادرشان خردمند بوده است. ظاهراً ژن مرد در انتقال حماقت یاند زده موجود آ

ناء استث ییکزیو ف یاضیرد قواعد رفرق دا یاضیبا علوم ر یگفته شد: علوم انسانشتر یپ -2

ند یمافر یم زیث نیه و حدیه آکدارند  یهائشه استثنایهم یقواعد علوم انسانامّا ستند یر نیپذ

امل کاسد، آدم ا فیناقص و  آدم خداوند از« الْحَیِ  مِنَ الْمَیِّتَ  وَ يُخْرِجُ الْمَیِّتِ  مِنَ الْحَیَ يُخْرِجُ»

 س.کآورد و بالع یدر م

د ین است فرزند سالم تولکمرد احمق مم 5نجب:یقد «:... هیحضره الفقیمن ال »در نسخه  -3

 ند.ک

                                                 
 ورمحمد و همسرشان كه جلسه علمي فوق را بنحو احسن برگزار و اداره كردند.با تشكر از جناب آقاي دكتر ن .1
 .237، ص 100بحار، ج  .2
 تزويج الحمقاء. كراهةوسائل الشيعه، ابواب النكاح، باب  .3

 .13، ص 2 فروع كافي، ج -وسائل الشيعه، همان باب .4
 نقل از پي نويس همان باب. .5
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: -ه السالمیعل -از امام رضا 1:الْوَرَاءِ مِنَ السَّابِعَ  تَبْلُغُ وَ لَعْنَتِی:... -ه السالمیعل -عن الرضا

 ند.ک یت میت: لعنت من تا نسل هفتم سراخداوند فرموده اس
لعنت  فرزندِ فرزند، و مراد از یعنید: وراء یگو یث مین حدیل ایدر ذ یمجلس ح:یتوض

 ل امراض باشد.یاز قب یویتواند آثار دن یم

 2:دَسَّاس العِرْقَ ، فإِنَولَدَك َتضَعُ  نِصاب  أَيِ انظُر فی: -ه و آلهیاهلل عل یلص -اهلل قال رسول

 یط )رحم( قرار میدام شراکرا در  فرمود: بنگر فرزندت -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایپ

 گر است.سه یدس یرا رگة تباریز یده
ه ت دهندی: سرایپنهان به طورده ننکدسّاس: عمل  -ت پنهانیدا: فعالیت ناپیسه: فعالیدس

 دا.یناپ

وَ مَا  -قِیلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ إِيَّاكُمْ : -صلی اهلل علیه و آله -رَسُولِ اللَّهِ قَالَ

فرمود:  -آله ه ویاهلل عل یصل -رمکرسول ا 3:خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ

با در یست؟ فرمود: زن زیگاه چامبر خدا سبزه زباله یپ یگفتند: اگاه. د از سبزه زباله یزیبپره

 شگاه بد.یرو
مّا اشود  یمبا یز واه زباله گاه سبز با طراوت یگ -گاه متعّفن: زباله یالدِّمن: محل زباله: جا

ه دیوهکل نیه به خصاکاست  یبارمراد خانواده و ت -نندک یم یوانات از خوردن آن خودداریح

 دچار باشند.

از رسول  4:محضره حسن مولده من كرم أصله و طاب: -ه و آلهیاهلل عل یصل -یعن النب

زه باشد، کیالدش پایو م ینیه تبارش واالمنش و دوران جنک یسک: -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکا

 شود. یبا میمحضرش ز
باشد.  ید میند، دلچسب و قابل تمجیخوش آگران ید یت و منش او برایشخص یعنی

 ن را دارد:یمقابل ا یر معنایث زیحد

نامشروع فرزند  5:سُوءُ الْمَحْضَر ... ولِوَلَدِ الزِّنَا عَلَامَات  إِنَّ: -ه السالمیعل -قال الصّادق

                                                 
 .341 ، ص70بحار، ج  .1
 .43400، حديث 15عمال، ج كنز ال .2
 .7 وسائل الشيعه، ابواب مقدمات النكاح، باب .3
 .2904نهج الفصاحه، حديث  .4
 .356، ص 07 بحار، ج .5
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 از آنها سوء محضر است. یکیدارد... و  یهائنشانه 

سَِعدَ  َو السَّعِیدُ مَنْ أُمِّهِ بَطْنِ  ِفی شَقِیَ مَنْ الشَّقِیُ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ

سعادت  یم مادر بکسعادت در ش یفرمود: ب -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایپ 1:أُمِّه بَطْنِ  فِی

 شود. یسعادت م ام مادر بکشود و با سعادت در ش یم
ن یتان بهتر یتخمه ها یرسول خدا فرمود: برا 2:أَحَدُ الضَّجِیعَیْن الْخَالَ  فَإِنَ  اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ 

 شوند. یه میها شب یرا فرزندان به دائید زینکنتخاب ها را ارحم 

 ن:یو جن یمنیا

 -مه السالیعل -عَنْ آبَائِهِ -ه السالمیعل -الثَّالِثِحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْ

 الشَّهْرِ وَ فِی لَیْلَة  مِنَ أَوَّلِ فِی ُيجَامِعَ  أَنْ لِلرَّجُلِ قَالَ: يُكْرَهُ  -ه السالمیعل -عَنْ أَبِی جَعْفَر  الْبَاقِرِ

كْثَُر مَا ُيصْرَعُ وَ فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَْن فََعلَ ذَلِكَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُونًا َأ َلا تَرَى أَنَّ الْمَجْنُونَ أَ وَسَطِهِ

ه یعل -یاز امام هاد -ه السالمیعل -میحضرت عبدالعظ 3:فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ

روه است مجامعت در شب اول کند: مک ینقل م -ه السالمیعل -از پدرانش از امام باقر -السالم

دچار جنون شود،  کودکارد ان دکآن صورت ام را دریماه و شب وسط ماه و شب آخرش، ز

 شوند. یول، وسط و آخر ماه دچار بحران موانگان معموالً در ایه دک ینیب یمگر نم

 ح:یتوض

 است. یمراد از ماه، ماه قمر -1

م کر، مدّ، جذل یست از قبیار نکآن قابل ان ین و موجودات رویرة زمکرة ماه در کر یتأث -2

 ... .ط مختلف ماه ویها در شرااد شدن آب چشمه یو ز

ط ه روز اول و وسکست اوارد شده  -هم السالمیعل -تیه اهل بیاز ناح یادیسفارشات ز -3

 م ینظتانسان را  یو بحران جسم جاناتیه ید عالوه بر ثواب اخرویریو آخر ماه را روزه بگ

 ند.ک یم

                                                 
 .157، ص 5 بحار، ج .1
 .236، ص 010 ج ، بحار،13وسائل الشيعه، ابواب مقدمات النكاح، باب  .2
 .514علل الشرايع، ص  -274، ص 010 بحار، ج .3
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ز فرمود: اگر یو ن 1:قْطِ الْوَلَدِلِسِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ  مُحَاقِ  فِی تَزَوَّجَ مَنْ : -ه السالمیعل -و قال

 ش.کودکسقط  یند آماده باشد براکدر محاق ماه مقاربت  یسک
و  ند مانند: بدر، هالل،ک یدا میمتنوع پ یماه در ظاهر و چرخشش صورت ها ح:یتوض

 شود. یده نمیه دکند یگو یا سه شب آخر( ماه را میشب آخر )محاق. محاق 

 :یعمل جنس یان براكط زمان و میت شرایرعا
هش شه ناخودآگاهش بر خودآگایگذار است و همر، اثریپذر یتأثحساس،  یسان موجودان

 تن مقاربیح باشد( پدر و مادر در یجزئ یلیخ گرچه) یو جسم یط درونیغالب، است. شرا

تند ان دو عامل مهم و سخت مؤثر هسکط زمان و مین شرایگذارد و همچن یاثر م کودک یرو

 نند.ک ین مییشخص را تع یجسم و یط روانیه شراک

، یم، جسیروان یتورهاکرا فایان مناسب و نامناسب سخت دشوار است زکن زمان و مییتع

م و هنار کم شان در یا و تنظاد است و محاسبه آنهی، مختلف و زیانک، می، زمانیماریصحت و ب

بر  هکیبا ت هکوجود دارد  ین فرازهائیکن باشد لکر ممید محال و غیق شایدق یریگجه ینت

ا د. بیاما نامناسب نیرا مناسب و  یهائان کتوان وقت ها و م یم« معموالً»اصطالح و مفهوم 

 م:ینک یث را مشاهده میحد یکام یپ« والًمعم»مالحظه همان اصطالح 

 نامناسب: یهاها و وقت  زمان
 اول، وسط و آخر ماه. -1

 شدن فرزند استاحتمال احول )چپ چشم(  -بعد از ظهر و قبل از عصر -2

 یستمگران برا یا دوستداریو  یاحتمال ستمگرائ -یروزسفر سه شبانه  یپس از ط -3

 هست )مراد در خود سفر است نه پس از برگشتن از سفر(. کودک

 گردد. یاپرستیاحتمال دارد فرزند دچار خصلت دن -ن ساعت شبیاول -4

 هست. کودک یاحتمال ولخرج شدن برا -ه شخص عازم سفر استک یشب -5

ز رابطه یمادر و ن پدر و یو جسم یط روانیها با شران وقت یرابطه ا یان چگونگیشرح و ب

تاب است تنها کجلد  یکازمند یاز آنها آمده ن هرکدام یه براکمحتمل  یژگیط با وین شرایا

                                                 
 .274، ص 010 ج بحار، .1
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 دهم: یح میاز آنها را توض یکیدر مورد چند جمله 

ط یراه باشد، شکه ای لیرده است با هر وسکق یطر یرت طه سه شبانه روز در مسافک یسک

 ر را دارد:یز یو جسم یروان

 خسته است. -1

 است. یر عادیت غیبدن در وضع یهااندام  -2

 برد. یبه سر م یرعادیغ یعیط طبی و محدر جوّ -3

 حضور دارد. یرعادیغ یط اجتماعیدر جوّ و مح -4

 ت.ز( دچار احساس غربت اسیا خودآگاه نیناخودآگاه )و  -5

 برد. یبه سر م یاناتکت امیو در محدود ع به دوریانات وسکاز ام -6

 ست.اازمند پرسش یز نیز برخوردار باشد، در مورد همه چین رفاه نیاملترکاگر از  -7

 یزولر نیدر وجودش س یمنیزان احساس ایم یعنیشود.  یم بیشتردر او اط یحالت احت -8

 ند )ناخودآگاه(.ک یدا میپ

 ند )ناخودآگاه(.ک یت، میمتر احساس امنکگر ید یسبت به زمان هان الزاماً -9

 ا درهمت یسه قیمت ها، مقاینه ها، قی، هزیگر با محاسبات امور مالیش از اوقات دیب -10

 ند.ک یدا میر پاکمناطق مختلف، سرو

 انیدجوند و معموالً با سوک ین میو سنگ کن مناطق مختلف را سبمردما یو بد یکین -11

 ار دارد.کراه و جاده سرونار ک

ش حس یو افزا« یپائخود» نوع یکد آمدن یپد یط استثنائیشران همه یجه اینت -12

 ینیحس بدب یعنید، ینما یم یکرا تحر« تنازع بقاء»ه یروح هکگردد  یم یحفاظت جوئ

 ین شخصیط از چنین شرایاه در که ای ز و همه ابعاد، نطفیهمه چ در ینیشود، بدب یم یکتحر

 شود. یم یتاتوریکو د ی، دوستدار ستمگرگردد طرفدار تنازع بقاء ید مقمنع

ا یثبت م یهااحساس ر یتأثرا در ه ای و مثال زنده ای نمون« و خانواده یمنیا»در بخش 

 رد.کدین، مالحظه خواهیدر نطفه و جن یمنف

 )معموالً( مناسب: یهاان كزمان ها و م

 د.شو یدار قرآن و منزّه از حرص و آز مفشنبه شب(: مولود آن طریکشب دوشنبه ) -1

د و رسالت، دهانش خوشبو، قلبش با عاطفه، دستش با یشنبه: اهل توحل شب سه یاوا -2
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 شود. یران منزه مگیاز د یسخاوت، زبانش از بهتان و دروغ و بدگوئ

 گردد. ی، دانش دوست میاسیومت گرا و سکشب پنجشنبه: ح -3

و  ینیمور دشه سالم در ایاند یده، دارایر، فهمیسوسه ناپذروز پنجشنبه بعد از عصر: و -4

 .یویدن

د مان از افراین است از نظر اکشود و مم یجمعه: سخنور، حراف استداللگر م شب -5

 )ابدال( باشد. یاستثنائ

 معروف و مشهورگردد. یبعد از عصر: احتمال دارد آدم روز جمعه -6

 نیکد لیهبد ف قراریرد یکدر  یهند ینیبا فالبباال را  یهاد عبارت ید حق داشته باشیشا

علوم » یهاده کبه دانش ین برداشت لطفاً نگاهیا یز حق دارم از شما بخواهم به جایمن ن

ش یاند یسابق و ماد ید. در شورویئهست عطف توجه فرما یغرب یشورهاکه در ک« بهیغر

 نشمنددا دامک ود و هست.جفر فعال ب یبه حتیده علوم غرکو دانشکمس یعنین نقطه جهان یتر

 ند.ک ارکن موضوع انیان را در اکا میه زمان که تکتر یتأثه کمدار، است شه ین و اندیمت

 )معموالً( نامناسب: یهاان كاز م ینمونه هائ

ه یش به قتل، روحی، گرایگر یوه دار: احتمال قساوت قلب، جلّادیت مر درخیز -1

 ، هست.یریسختگ

 شود. یودن و عقب مانده مک یمور اقتصادلود در ادر محل تابش آفتاب: مو -2

ت ، بدعیظرو، اهل مجادله لف وار و سقف( احتماالً دویبدون د بهارخوابا یپشت بام ) -3

 گذار، شود.

سفر شده است؛ احتمال دارد دوستدار ستم و  یه سه شبانه روز طک یانکم محل و در -4

 1ستمگران باشد.

 :-ه و آلهیاهلل عل یصل -امبر اسالمیگر از پیث دیدر حد

 ، هست.کودک یورک: احتمال یردن به داخل دستگاه تناسلکنگاه  -1

 یالم جدّ که مراد پرداختن ب -، هستین مقاربت: احتمال گنگیح در به سخن پرداختن -2

 رد.یبگ یس عوضیتدر یرسکا ی یبون سخنرانیه شخص موضع را با ترکاست 

 هست. کودک یبرص برا ض: احتمال جذام،یحال ح مقاربت در -3

                                                 
 .282، ص 100بحار، ج  .1
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 1)جنون( محتمل است. یا روانی یمقاربت پس از احتالم قبل از غسل: اختالل مغز -4

ند مگر کسرزنش ن« منّ االّ نفسهلويفال »ند ک یانگار ن موارد سهلیدر ا یسکو اگر 

 2شتن را.یخو

فَلَا  الرَّجُلَ  حَبَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَصْفرمود:  -ه و آلهیاهلل عل یصل -ارسول خد

[ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى طَعَام  فَلَا يُجِیبَ أَوْ يُجِیبَ فَلَا يَأْكُلَ وَ مُوَاقَعَةُ يَسْأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ وَ كُنْیَتِهِ أَْو ]َأنْ

شود از نام  مصاحب یسکه با ک یسکست است: یسه رفتار ناشا 3:الرَّجُلِ أَهْلَهُ قَبْلَ الْمُلَاعَبَة

بدون مقدمه و  یسکرد و یدعوت شود و نپذ یه به غذائک یسکند، که او پرسش نینکو  کوچک

 ند.کاقدام  یبه عمل جنس یات عاطفکبدون تبادل الفاظ و حر
 كَانَ وَ إِنْ الْأَوْقَاتِ  مِنَ وَقْت   فِی الْجِمَاعُ  قُلْتُ لَهُ هَلْ يُكْرَهُ  قَالَ :-ه السالمیعل -جعفر یعن اب

وَ حَلَالًا قَالَ نَعَمْ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِیبِ الشَّفَقِ 

وَ اللَّیْلَةِ  فِی الْیَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ وَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی يَنْكَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ وَ فِی الْیَوْمِ

 الَّتِی تَكُونُ الَّتِی تَكُونُ فِیهَا الرِّيحُ السَّوْدَاءُ وَ الرِّيحُ الْحَمْرَاءُ وَ الرِّيحُ الصَّفْرَاءُ وَ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ

 4:حِبلَا يُجَامِعُ أَحَدٌ فَیُرْزَقَ وَلَداً فَیَرَى فِی وَلَدِهِ ذَلِكَ مَا يُ ...فِیهَا الزَّلْزَلَةُ

شود؟  یروه مکاز اوقات م یا مقاربت حالل، در وقتیدم: آیپرس -ه السالمیعل -از امام باقر

اف رطا خیزوال سر د ویخورشغروب ن ید، و مابین طلوع فجر و طلوع خورشیما ب یفرمود: بل

وز و رد، و در یش آیپ یه ماه گرفتگک یشب رخ دهد، و در یدگرفتگیه خورشک یافق و در روز

 یسکر ود... اگزلزله شه ک یا باد زرد بوزد، و در روز و شبیا باد سرخ یاه یه در آن باد سک یشب

ه کرا  یزید در آن فرزند چیند و صاحب فرزند شود خواهد دکها مجامعت ن وقت یدر ا

 دوست ندارد.

اگر زن حامله  5:رِيحاً وَ أَصْفَى لَوْناً  أَطْیَبَ الْوَلَدَ يَكُونُ  فَإِنَّ رْجَلَ السَّفَ تَأْكُلُ  الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ 

 شود. یختر خواه پسر( خوشبو و خوشرنگ مر فرزندش )خواه دیکبخورد پ« به»

                                                 
 .284، ص 010 بحار ج .1
 .287و نيز در حديث ديگر، همان جلد، ص  -همان مرجع .2
 .285بحار، همان جلد، ص  .3
 نيز آمده است. 291و با سند ديگر در صفحه  -289بحار، همان جلد،  .4
 .23وسائل الشيعه، كتاب النكاح، ابواب احكا  االوالد باب  .5
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 أَكَلَ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ يَكُونَ أَنْ يَنْبَغِی جَمِیل  غُلَام  وَ نَظَرَ إِلَى -ه السالمیعل -قال ابوعبداهلل

ه کداست یرد و فرمود: پکنگاه  یمائیبه جوان خوش س -ه السالمیعل -امام صادق 1:السَّفَرْجَلَ

 خورده است.« به»ن جوان یپدر ا
ل: مستحب است گوشت گوسفند بخورد تا فرزندش یاد است از قبین مقوالت زیسخن در ا

 ..شد و.دن بایشکروه است گوشت گاو بخورد و فرزندش اهل شاخ و شانه کن باشد و میموقّر و مت

ساس ا ند حرام است. و برک ید مین را تهدیجن یمنیه اک یارک خانم حامله به اشتغال

او  جهمتو ن،یه از عدم اشتغال زن به خاطر جنکرا  ید ضرریپدر فرزند با« قاعدة ال ضرر»

گر ومت است. اکم باشد جبران ضرر مادر به عهده حیتی کودکند. و اگر کشود، جبران  یم

 د.شو یت المال پرداخت مین صورت از بیر ایمان مال و در غاز پدر مانده باشد از ه یمال

 ن( ویه مطلوب جنیه مطلوب مادر جهت تغذی)تغذ نیه مطلوب جنین تغذیاز تأم یپدر اگر

ن یب تأموازها را در حد مطلین نیه اکومت است کن عاجز باشد بر حیجن یمنیاا از حفاظت و ی

ومت کحتوسط  یم اسالمکن حیر مسلمان ایغ یشورهاکاز  یه امروزه در برخک یبه طورد. ینما

 شود. یم یر مسلمان عملیغ

د برس ب به اویمن باشد و هر آسیب و آفت محفوظ و اید از هر آسیم مادر باکن در شیجن

ا یو  ا پدری، را مادیمسئول آن هستند  یت حقوقیشخص یکو  یقیت حقیدو شخص از یکی

ز ط آن است ایها و شرا آن بسته به گونهه مجازات کاست « ضمان»ومت، و مشمول اصل کح

 و... عمد، خطا شبه ل: عمد،یقب

نعقاد بل از او ق« انسانمنشأ »را از  یمنیئل مربوط به ااو مس یگفته شد اسالم امور اجتماع

 ن مرگش.رود تا زما یش میقدم به قدم با او پ ند وک یشروع م« ینیهمسرگز»ه و از آغاز نطف

ت حفاظ ل: بهداشت ویپردازد از قب یمربوط به مرگ او م یمنیا مسائل ز بهیپس از مرگ ن

 یاتررمق یتشود ح یم یه از بدن مرده ناشک یمنید ااز فرد، خانواده و جامعه در قبال عوامل ض

 یم یناش ه از مردگانک میکروبختلف ند تا جامعه از انواع مک ین مییگور و گورستان تع یبرا

 من باشد.یشود ا

                                                 
 همان. .1
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ز یو ن یکیو ژنت یدر قبال عوامل وراثت یمنیه در مورد اکمختصر  یلیخن بحث یپس از ا

ب یترتاز وقت تولد تا مرگ و پس از مرگ انسان، با  یمنین ارائه گشت، مسائل ایجن یمنیا

دهم و  یخاتمه م« یمنیا یمباحث مقدمات»نجا به یشود. و در ا یم یتاب بررسکگر در متن ید

 شوم. یوضوع وارد مم یان اصلینده به جرهمراه خوان



 

 

 

 

 

 فصل دوم

 

 

 

 یست عمومیط زیو مح یمنیا

 ستیط زیو مح یمنیا

 ط سبزیجاد و حفاظت محیا

 ستیط زیار و حفاظت ازمحکش

 و گورستان یمنیا
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 ستیط زیو مح یمنیا

 یست عمومیط زیحفاظت و بهداشت مح

ء  فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ جْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَیْوَ هُوَ الَّذي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَقرآن: 

مَّانَ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِباً وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِیَةٌ وَ جَنَّات  مِنْ أَعْناب  وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّ

 1:ذلِكُمْ لَآيات  لِقَوْم  يُؤْمِنُون هِ إِذا أَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ إِنَّ فیثَمَرِ مُشْتَبِهاً وَ غَیْرَ مُتَشابِه  انْظُرُوا إِلى

 دیپد اه را، پسیش هر گیم با آن روید آوردیاز آسمان، و پد یه فرو فرستاد آبکاوست 

ل ، و از نخرا سوار برهمآن دانه  م ازیآور یه در مکرا  یاه( سبزه و سبزگی)گم از آن یآورد

م( یردجود آوبهم، و )به و یک)پرو( نزد یبا دانه ها یخوشه هائه اش وفکاز شم( یآور ید می)پد

آنگاه  ه اشویمد بر ینکر همگون، تماشا یو غتون و انار همگون یانگور و ز یهااز گونه  یباغ هائ

 یردمم یهست برا یهائه یعت( شما آین )طبیدر ا ی، براستدن نو برشیه ثمر دهد و به رسک

 تند.مان هسیا یه در پک

تَجْري فِی الْبَحْرِ بِما  خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتی إِنَّ فی

لِّ دابَّة  كُيَنْفَعُ النَّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماء  فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فیها مِنْ 

 2:وَ تَصْريفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآيات  لِقَوْم  يَعْقِلُون

ا در جهت یه در درک یشتکروز، و آن  آمد شب و ن، و در رفت وینش آسمان و زمیدر آفر

ن را پس یرد به آن زمکده و زن یآب آسمان فرو فرستاد از آن چهمنافع مردم شناور است، و 

از جنبندگان را، و در ای  هرگونهرد در آن کن نبود، و پخش ات در آیاز ح یه اثرکآناز 

 یمردم یهست برا یهائه ین، آیان آسمان و زمیاشته شده مگم یدن بادها، و در ابرهایگردان

                                                 
 .99سوره انعا ، آيه  .1
 .164سوره بقره، آيه  .2
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 ورز باشند. شه و خردیه اهل اندک

جَنَّاتٌ مِنْ أَعْناب  َو زَرْعٌ وَ نَخیلٌ صِنْوانٌ وَ غَیْرُ صِنْوان   وَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ

 1:ذلِكَ لَآيات  لِقَوْم  يَعْقِلُون بَعْض  فِی الْأُكُلِ إِنَّ فی بِماء  واحِد  وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى يُسْقى

ر یو غ ونها همگشتزارها و نخلستان کهمجوار هست و باغ ها و  یه هاکن تیزم و در

م یداده ا یشوند، و برتر یآب مشروب م نوع یکشان( از  یهاه با همه تفاوت کهمگون )

ه ک یستیط زین )محیدر ا یوه و محصولش، براستیم یآنها را از جهت ارزش غذائ از یبرخ

 مردم خردگرا. یهست برا یهائه یم( آیرده اکشما فراهم  یبرا

فِی الْأَرْضِ رَواسِیَ أَنْ تَمیدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فیها مِنْ كُلِّ  وْنَها وَ أَلْقىخَلَقَ السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَد  تَرَ

 2:دابَّة  وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فیها مِنْ كُلِّ زَوْج  كَريم

ن یت بر زمد، و برانداخینکه ه شما آن )ستون( را مشاهدک یها را بدون ستوند آسمان یآفر

 وشما )سخت  ین( را تا روان و لرزان نشود برایزم یم و بلند )قشر سنگیضخ یهاه صخر

ن، )حشرات، خزندگاه ای ن از هر جنبندیزمدر رد کتان( و پخش  یر پایم باشد در زکمح

 بهره. و بایکنن از هر جفت یم در زمیاندیم از آسمان آب و رویردکنازل  ان و انسان(، ویچهارپا

لِیَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ ما  -جَنَّات  مِنْ نَخیل  وَ أَعْناب  وَ فَجَّرْنا فیها مِنَ الْعُیُونوَ جَعَلْنا فیها 

سُبْحانَ الَّذي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنُْفسِهِمْ  -عَمِلَتْهُ أَيْديهِمْ أَ فَال يَشْكُرُون

 3:وَ مِمَّا ال يَعْلَمُون

 ا، وستان هک( از نخلستان ها و تای)جنگل هائ یعیطب ین باغ هایم در زمیو قرار داد

دشان خو ه(ک یهائز باغ یآن و )ن یوه هایند از میه نمایتا تغذ -ها ران چشمه یم در زمیافتکش

 زه استو من کرد؟ پاکنخواهند  یا پس سپاسگزاریآورند، آ یبا دست خودشان به عمل م

 ن چهآها و از ز خود انسان ین و نیزم یها یدنید همه جفت ها را از روئیه آفرک یخداوند

 دانش آن را ندارند.

ن را یو زم 4:وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَیْنا فیها رَواسِیَ وَ أَنْبَتْنا فیها مِنْ كُلِّ زَوْج  بَهیج

                                                 
 .4سوره رعد، آيه  .1
 .10سوره لقمان، آيه  .2
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ن( و یزم یگم و بلند )قشر سنیضخ یهاآن صخره  یم بر رویم و برانداختیدیبرگستران

 ز.یآور و نشاط انگم در آن از هر جفت بهجت یدیانیرو
ونَ وَ هُوَ الَّذي أَنْشَأَ جَنَّات  مَعْرُوشات  وَ غَیْرَ مَعْرُوشات  وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُ

هِ إِذا أَثْمَرَ وَ آُتوا حَقَّهُ يَوَْم حَصادِهِ وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَیْرَ مُتَشابِه  كُلُوا مِنْ ثَمَرِ

 1:ال يُحِبُّ الْمُسْرِفین

 ی( دارگاهاشته شده به دست بشرکو  ی)اعم از باغ جنگلد آورد باغ ها یه پدکو اوست خدا 

واع ا، انرتون ی، و زیشتزار را با تفاوت طعم و تفاوت ارزش غذائک، و نخل و یر دارگاهیو غ

ر دآن را  یه ثمر دهد، و حقوق اجتماعکد از محصولش آنگاه یر همگون، بخوریهمگون و غ

 ارد.روان را دوست نداده یرا خداوند زید زینکو اسراف ند، یبپرداز یوقت محصول بردار

 باال: یهاه یاز آ یته هائكن

 ه به عنوان نمونه ارائه گشت.یفقط چند آ -1

ة وجود و یست، آیط زین است هم بنفسه و هم به عنوان محدر آ آن چهعت و یطب -2

 قدرت خداوند است.

ه یآ زیاش ن یزیو نشاط انگ« ج بودنیبَه»ه به ست با توجیط زیعت به عنوان محیطب -3

 وجود و قدرت خداوند است.

به  یگاه را در نظر دارند و یو جاندار یاهیات گیش حیدایاصل پ یها گاهه ین آیا -4

 نند.ک ین توجه میزم یدر رو یجار یوانیحو  ینبات اتیان حیجر

ل کو هم در ش یو جنگل یعیل طبکقرآن وجود هر بوته، درختچه و درخت را هم در ش -5

رد و گذا یداند و منت آنها را برگردن بشر م یشتزار، بدون استثنا نعمت مکن و باغ و بوستا

 یگزند یارب رگدن، همه راکتا  یترکاروس و بیل و از ویحشره تا ف ن هر نوع جنبنده ازیهمچن

 ند.ک یم یمعرف یالزم و ضرور

مهم  ین را به امور اساسگذرد ذه یننده قرآن مکلعه ها از نظر مطاه ین آیا یوقت -6

ها، شب و روز، شان کهک ن وهایکان یآن، جر یچگونگ ش جهان ویدایند: آغاز پک یمتوجه م

ن، یزم یش قشر سنگیدایپ ین، چگونگیره زمکش یدایخ پیجهان، تار ش ماده ویدایخ پیتار

ش یدایا ابتدا غذا پیاز همه آ ه، مهمتری، جنبندگان اولیوانیو ح یش نباتیدای، پکش خایدایپ

                                                 
 .141سوره انعا ، آيه  .1
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اه و یبدون حضور گ یرا وجود مواد غذائی؟ ز-س؟کا برعی یوانیو ح یجاندار نباتافته سپس ی

ز محال ین یبدون مواد غذائ یوانیح و یز وجود جاندار نباتیره محال است و نک یکوان در یح

ان کعمالً ام یعلم یاهن محال یا یات در ماده است ولیش حیدایهر دو پ است. و محالتر از

افته؟ مسأله یش یدایگر از آن جمله: انسان چگونه پیها پرسش دافته اند. و ده ی یفلسف

زبان، و ه ای شیر ثرتکا یش زبان، وحدت یدایپ مورد انسان، م درسیسم و ترانسفورمیسیکف

 جامعه و...منشأ اخالق، منشأ 

 ام.رده کبحث « ن جهان و انسانییتب»ب تاکرا در مسائل ن یا

 عت، ممنوع.یردن مواهب طبکو تباه  یرواده یز و اسراف -7

 ست را دوست ندارد.یط زیاران و تباهگران مواهب محکخداوند اسراف  -8

رد ز و هم مویهم جا یشاورزک یارکد باغمانن ییهاط یجاد محیعت و ایطب تصرف در -9

ت ه وجود و قدریز آین محصوالت نیو هم یبشر یهان توان یخود هم یق واقع شده حتیشوت

 شده است. یخدا معرف

اهان یا، و گهچنده یمو و انواع پ کلوفر، تای: نمانند« دار»ازمند به یاهان معروش، نیگ -10

ننده کن یمو تأ یبائیز یهاز به عنوان سمبل یا، نر درختان و بوته هیمانند چنار و ساستا یا

و  یدما یازهایها نه یدر آ ینعیاند. ر شده کروان و نشاط آور، ذ جان و یمنیسالمت و ا

 ارند.رار دقافق  یکنار هم در ک، در یباشناختیاز ز یاساس یبا عناصر یو روان یو روح یاقتصاد

ست یط زیو محسوس خداست. و محمشهود  یهاه ین و دفتر آیوکتاب تکعت، یطب -11

ه انسان هوارگبشر و مجموع انداموارة آن مادر مهربان بشر و  یازهاین نیموطن رفاه و منبع تأم

 است.

 ث:یحد

 1:فِیهَا نَدِم مَرِضَ  وَ مَنْ مَنْ صَحَّ فِیهَا أَمِنَ 

ض یآن مر س درکشود و هر  یمن میصحت بدن داشته باشد ا یائیست دنیس در زکهر

 د.شو یممان یرده( پشکز آنها استفاده نا این برده یرا از ب یه عوامل سالمتکنی)از ا شود

ب و آلوده یز است: تخریند دو چک یمب وارد یست آسیط زیبر نعمت بزرگ مح آن چه

 یکردن کند: خارج ک یبشر نامساعد م یست را برایط زیحم آن چهگر: یدگاه دیردن، و از دک

                                                 
 .37 ، ص57 بحار، ج -عليه السم  -از سخنان علي .1
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 وان است.یاه و حیات از گیخودش، و گرفتن ح یعیژه طبیز از چرخه ویچ

 اه:یآب و گ

ه یعل -مام صادقا :بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ بِهَا الْمُؤْمِنُ يَنَْتفِعُ خِصَال   سِتّ: -ه السالمیعل -قال الصادق

 برد: یز از آنها سود میبعد از وفاتش نه شخص کفرمود: شش خصلت است  -السالم
 .ندکآمرزش او دعا ه بر ک یفرزند صالح :تَغْفِرُ لَهيَسْ وَلَدٌ صَالِحٌ -1

ا ی یرخه بردامراد نس شود یاو مانده( خوانده م ه )ازک یا قرآنی :وَ مُصْحَفٌ يُقْرَأُ فِیهِ -2

 جلد قرآن است. یکدن یخر یچاپ قرآن و حت
 نده باشد.که او ک یو چاه آب :يَحْفِرُه وَ قَلِیبٌ  -3

 اشته باشد.که او ک یو نهال :وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ -4

 د.رده باشک یه او در جهت استفاده عموم جارک یو آب :وَ صَدَقَةُ مَاء  يُجْرِيهِ -5

ده یاصل پسند یک) سّنت حسنه یک یانگذاریا بنی 1:سَنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا بَعْدَهُوَ سُنٌَّة حَ -6

 نند.که پس از او مردم به آن عمل ک( یفرهنگ
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ؛ -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول اهلل قال :-ه السالمیعل -قال الصادق

اهلل  یصل -فرمود: رسول خدا -ه السالمیعل -امام صادق 2:شَطِّ َنهَر  جَار عَلَى وَ كَرِهَ الْبَوْلَ... كَرِهَ

 یهار آب ردن دکول رده است شما را از... و از بک یفرموده است: خداوند نه -ه و آلهیعل

 .یجار

الْمَاءِ  أَحَدٌ فِی يَبُولَ أَنْ  -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول اهلل ینه :-ه السالمیعل -عن الصادق

رده است از ک ینه -ه و آلهیاهلل عل یصل -امبر خدایفرمود: پ -ه السالمیعل -امام صادق 3:الرَّاكِدِ

 د.کادرار در آب را
 -ه السالمیعل -از امام صادق 4:ةالْمَاءِ قَالَ طَعْمُ الْحَیَا مَا طَعْمُ : -ه السالمیعل -ل للصادقیق

 ات است.یست؟ فرمود: طعم آب طعم حیدند: طعم آب چیپرس
                                                 

 .64، ص 100، و ج 293، ص 6 بحار، ج .1
 .338، ص 37 ار، جبح .2
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رده ک یز نهیو ن 1:مِنْهَا يُشْرَبُ الْبِئْرِ الَّتِی فِی الْبُزَاقِ  عَنِ  وَ نَهَى: -ه السالمیعل -عن الصادق

 نند.ک یآب آن استفاده م از یسانکه ک یهان به چاهاست از انداختن آب د
ه یعل -یعل 2:مِنْهَا يُشْرَبُ الْبِْئرِ الَّتِی فِی الْبُزَاقِ عَنِ وَ نَهَى: -ه السالمیعل -نیلمؤمنرایقال ام

 یسانکه ک یچاه رده است از انداختن آب دهان بهک یرم نهکامبر اید: پیفرما یز مین -السالم

 نند.ک یده ماز آن استفا
 نه از آب و چاه:یق آب به چاه جهت استفاده بهیها و تزرحفاظت از چاه 

ر دشان  یامبود آب چاه هک از -ه السالمیعل -از مردم شهر قم در حضور امام رضاعدّه ای 

ه بن را یزم یرو یو زمستان آب ها یود: در موسم بارندگردند. امام فرمکوه کها، شتابستان 

 اد و فراوان باشد.یها زتان در تابستان  ید تا آب چاه هاینکت یدرون چاه ها هدا

ب آدند یچ یوار میتا سر آن با سنگ و آجر د ها را از تهچاه  ه امامیمردم قم مطابق توص

 یممند  آن بهره یو در تابستان از فراوانرده کت یرا به داخل آنها هدا یموسم بارندگ یها

 اند.رده کوش نن برنامه را فرامیز هم اشدند. هنو

 ینیمزریز یهان رفتن آب یق موجب پائیعم یه چاه هاکشور کمناطق  از یراً در برخیاخ

 -المه السیعل -ه امام رضاین توصیر شدن قرار داده اند، همیوکه را در معرض اند و منطقشده 

 را داده است. یجه جداً مطلوبیبه اجرا گذاشته شده و نت

 ط سبز:یجاد و حفاظت محیا

 3:إمُؤْمِناً مِنْ ظَمَ طَلْحَةً أَوْ سِدْرَةً فَكَأَنَّمَا سَقَى سَقَى مَنْ قال:  -صلی اهلل علیه و آله -یلنّبعن ا

ا درخت یدرختچه خاردار(  ی)نوع یس طلحک فرمود: هر -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایپ

 رده است.کراب یرا سه ای ه مؤمن تشنکاست  یسکدهد مانند  را آب یسدر

إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً  -ه و آلهیاهلل عل یصل -ان رسول اهللك: قال -ه السالمیعل -عبداهلل یعن اب

 َو فِی وَ بِاللَّهِ اللَّهِ بَعَثَ أَمِیرَهَا فَأَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَ أَجْلَسَ أَصْحَابَهُ بَیْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ سِیرُوا بِسْمِ 

لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا  -ه و آلهیاهلل عل یصل -مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ سَبِیلِ 

                                                 
 .460، ص 36 بحار، ج .1
 .331، ص 37 بحار، ج .2
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 63ایمنی و محیط زیست 
 

 1:تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَیْهَا وَ لَا تَقْتُلُوا شَیْخاً فَانِیاً وَ لَا صَبِیّاً وَ لَا امْرَأَةً

را  یگروه -ه و آلهیاهلل عل یصل -ه رسول خداک ید: گاهیگو یم -سالمه الیعل -امام صادق

ان را ید و سپاهینشان ینار خودش مکخواند و در  یرد فرمانده شان را مک یجنگ اعزام م یبرا

ن رسول یخدا و مطابق د یگفت: با نام خدا در راه خدا و برا یداد سپس م یدر روبه رو قرار م

چ ید و هینکرا مثله ن یچ دشمنید، هیانت ننمائید، خینکن یامردد، با دشمن نینکت کخدا حر

 2د.یشکان و زنان را نکودکران و ی، پیناچار ید مگر از روینکرا قطع ن یدرخت

 یر نظامیغ یه درخت با انسان هاکت دارد یاهم آن قدرط سبز یمح اه ویحفاظت از گ

 شود. یف میهمرد

الْعُمُرِ تَرْكُ الْأَذَى وَ  وَ مِمَّا يَزِيدُ فِی الْكَلَامُ نَقَصَ عَقْلُالْ إِذَا تَمَ : -ه السالمیعل -یقال عل

 إِسْبَاغُ تَوْقِیرُ الشُّیُوخِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ أَنْ يُحْتَرََز عَنْ قَطْعِ الْأَشْجَارِ الرَّطْبَةِ إِلَّا عِنَْد الضَّرُورَةِ وَ

م حرف کامل شود ک یه عقل آدمک فرمود: آنگاه -ه السالمیعل -یعل 3:الْوُضُوءِ وَ حِفْظُ الصِّحَّةِ

، احترام به یز از مردم آزاریند: پرهک یاد میرا ز یه عمر آدمک یزهائیچ شود. و از یم

، یاند( مگر در ناچارده کیه نخشک یز از قطع درختان سبز )درختانیرحم، و پرهسالمندان، صله 

 بهداشت خود، است.دن در یوشکسته انجام دادن وضو، و یو شا

 عمر یوتاهکد و قطع درخت موجب نک یم یز از قطع درخت عمر را طوالنیپره ح:یتوض

اجزم آن ع کدر ه من ازکان قطع درخت و عمر بشر باشد یم یقید راز و رمز دقیشود. شا یم

 ریأثتامعه جعمر  بر ین بردن درختان بر عمر فرد و افراد و حتیه از بکنقدر مسلم است یاامّا 

زدن به عمر بشر و ب و لطمه یست درست آسیط زین به محب و لطمه زدیدارد آس

 گران.یننده درخت و دکست اعم از خود قطع بشرها

 یخورد باز بر -السالم مهیعل -تیاهل ب یهاه یانات و توصیدر ب م:ینكمال نیاه را پایگ

آنها  یتن روان و پا گذاشاهیردن گکمال  یشده است پا یاهان نهیاعتنا به گ یمباالت و رفتار ب

 وهش شده است.کن

                                                 
 .14وسائل الشيعه، ابواب جهاد، باب  -52 ، ص97 بحار، ج .1
ستم رفتار غربيان متمدن با زنان و دختران و كودكالان كالوزوو، تجاوزهالا و اين روزها كه به تدوين اين برگ ها مشغول ه .2

 مثله كردن ها و... هر روز در وسايل ارتباط جمعي جهان مطرح است.
 .319 ، ص37 بحار، ج .3
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 یل به حتكمو كحفّه ملينبت االّ و ي: ما من نبت -ه و آلهیاهلل عل یصل -اهللقال رسول 

 -صلی اهلل علیه و آله -رمکامبر ایپ 1:كالمل كلعنه ذليالنّبت  كء ذلیما امرء وطيحصده فاي

ل است تا آن را به ثمر کبدان مو ه اید مگر فرشتیرو ین نمیاز زم یاهیچ گیاست: هفرموده 

 رد.یگ ین آن فرشته قرار میند مورد نفرکمال یاه را پایه آن گک یسکمطلوب برساند 

 ردم.کمال نیرا پا یهرگز زراعت 2:طلِأَنِّی لَمْ أَطَأْ زَرْعاً قَ -ه السالمیعل -یعل

 الْمَالِ خَیْرٌ قَالَ أَيُّ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -: سئل رسول اهلل-ه السالمیعل -قال الصّادق

ن مال بهتر یدامکدند: یپرس -ه و آلهیاهلل عل یصل -از رسول خدا 3:وَ أَصْلَحَهُ صَاحِبُهُ زَرَعَهُ زَرْعٌ 

 ارد و به اصالح آن بپردازد.که صاحبش آن را بک یاست؟ فرمود: زراعت
مِنَ الْأَعْمَالِ الْحَرْثَ  لِأَنْبِیَائِهِ  أَحَبَ  جَلَ عَزَّ وَ اللَّهَ إِنَ  يَقُولُ: -ه السالمیعل -سمعت ابا عبداهلل

فرمود:  یدم میشن -ه السالمیعل -از امام صادق 4:وَ الرَّعْیَ لِئَلَّا يَكْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ

باران  یهاد تا آنان قطره یمبرانش برگزایپ یرا برا یو شبان یشاورزکها ان شغل یخداوند از م

 را ناخوش ندارند.

 ح:یتوض

د شده است. یتمج« اصالح با دست خود»و « اشتن بادست خودک»ث باالتر یدر حد -1

ستفاده ر از ایغاند و او اشته کگران یه دک یاهیرابطه با گ اهان دو نوع است:یرابطه انسان با گ

 واشته ک ن راه خود شخص آک یاهیبا گ ن ندارد. و رابطهبا آه ای رابطه ای ا منظری یاقتصاد

 ایه ای ش از لذت منظریدارد. ب یرخت لذتد یکدن یاشتن و پرورانکپرورش داده است. 

 آن. یاقتصاد

 .شده است یادآوریاه و باران یان انسان و گیت میمیصم یکث آخر ضرورت یدر حد -2

 بسنده شد. یهائاد است تنها به نمونه ین باب زیا ث دریحد -3

امام  5:لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ فَیَبْعَثَ اللَّهُ عَلَیْكُمُ الْعَذَابَ صَبّا: قال: -المه السیعل -عبداهلل یعن اب

                                                 
 .9122 كنزالعمال، .1
 .291 ، ص37 بحار، ج .2
 .64، ص 010 بحار، ج .3
 .65همان مرجع، ص  .4
 .264، ص 5 الكافي، ج .5
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زد بر یر ید خداوند فرو مینکد اگر قطع ینکوه را قطع نیفرمود: درختان م -ه السالمیعل -صادق

 شما عذاب را.

 اه:یوان و گیح یهاحفظ گونه 
د کیتأ بیشترمورد درخت سدر  ن دریکرد لک یم یر نوع درخت نهرم از قطع هکامبر ایپ

ه به درخت سدر به اصطالح کرده بودند ک یخوددار یده بود و مردم از قطع آن به حدرک

 -اظمکه امام کگرفت  یبه خود م« مقدس»ذشت زمان عنوان ل شده بود و با گیتبد« تابو» یک

 یپرست رختدادا به مرحله ه مبکند ک یممبارزه  یساز و توتم ین تابو بازیبا ا -ه السالمیعل

 د.رکم پرداخت و هم عمالً به قطع درخت سدر اقدا یغ شفاهین هدف هم به تبلیا یبرسد برا

 یم یوقت زین یان مردم سنیعیبر ش داشت عالوهر یتأثامامان بر همگان  یردارهاکاعمال و 

 دند.ستایا یدر قداست آن باز مده است از افراط یرا بر یاظم درخت سدرکه امام کدند ید

 أَصْحَابِكَ مِنْ  سَأَلَنِی رَجُلٌ  عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ فَقَالَ -ه السالمیعل -)الرضا( سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

دم از امام یپرس 1:سِدْراً وَ غَرَسَ مَكَانَهُ عِنَباً -ه السالمیعل -قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِ إِلَیْهِ فَكَتَبْتُ  عَنْهُ

ده یسن موضوع پریز از ایاز دوستان تو ن یکیاز قطع درخت سدر، فرمود:  -ه السالمیعل -رضا

 اشت.کمو  کآن تا یرد و به جاکرا قطع  یسدر -ه السالمیعل -اظمکش نوشتم: امام یبود برا
ه: خداوند کبر امیسخن خداست نه سخن پ 2:ةالسِّدْرَ قَاطِعَ  اللَّهُ لَعَنَ :رَسُولِهِ مِنَ اللَّهِ وَ لَا مِنْ 

 ند.که سدر را قطع کرا  یسکند کلعنت 

ردند ک یاز مردم باور نم یه هنوز برخکدهد  یان منش -ه السالمیعل -پرسش از امام رضا

ورت صبه  ین مبارزه با تابوسازیرده است. اکرا قطع  یسدر -ه السالمیعل -اظمکه امام ک

 دت باشبه  -ه السالمیعل -اظمکامام شروع شده و  -ه السالمیعل -ق در زمان امام صادقیرق

 افته است.یان یپا -مه السالیعل -ر شده و در عصر امام رضایآن درگ

أَنَّهُ قَالَ: مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ وَ سُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ قَالَ لَا  -علیه السالم -عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ لِأَنَّهُ بِهَا قَلِیلٌ فَأَمَّا هَاهُنَا فَلَا فَالسِّدْرُ  قُلْتُ بِهِ بَأْسَ 
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دند از قطع درخت، یروه است. پرسکدن نخل میفرمود: بر -ه السالمیعل -امام صادق 1:يُكْرَهُ

 یالکز است و اشیاست؟ فرمود جادن درخت سدر چطور یدم: بریندارد. من پرس یالکفرمود: اش

ر آنجاها ه سدر دکه است یاست آن در باد ید( مورد نهیاده یه شنکدن سدر )یبرندارد و 

 ندارد. یالکاش -شهر و حومه -نجایدر اامّا اب است یمک
ه ای خچیتار یکه کشده است  یناشه ها گون ظتوجه اسالم به حف از یخیتار ین ماجرایا

ه یعل -اتا عصر امام رض -آله وصلی اهلل علیه  -امبریر از عصر پسدرابطه انسان با  یبرا

 رسد به )تا چهاب شود یمک ییه در جاک یاهیونه گن هرگیآمده است. بنابرا به وجود -السالم

 شده است. یدن و قطع آن نهیانقراض آن( از بر

ت یحمامردم، است.  یرهبر یت امامت و دشواریمسئول ینیسدر نشان دهنده سنگ یماجرا

 لطمه ت از آنیشود و عدم حما یمنجر م یفراط مردم به درخت پرستاثر ا در یاهیاز گونه گ

ه سه ب یدگاه جامعه شناسیاز د یمکزند. اگر  یم یهست یبائیو ز یست و هماهنگیزط یبه مح

 د.ینک یمشاهده م یبائیامت، را بصورت ز تید ظرافت و هنر هداینکث باال نگاه یحد

 لِكَثْرَتِهَا وَ إِمْكَانِ أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَقَرَ وَ اْلغَنَمَ وَ الْإِبِلَ :-ه السالمیعل -عن الرضا

رده کتر را حالل فرمود: خداوند گوشت گاو، گوسفند و ش -ه السالمیعل -امام رضا 2...وُجُودِهَا

 وجودشان. یان بقاکها و امثرت آن کل یبه دل

انقراض  اب بودند و نسل شان در معرضیمکن گونه ها یه اگر اکست ن ایم االکن یمفهوم ا

 رد.ک یرفت خداوند گوشت آنها را حرام مگ یقرار م

، خوردند یرده و مکافتادند و آنها را ذبح ها بر به جان االغ ین اسالم در جنگ خایرکلش

رد کم یرتح اًموقتوان گوشت االغ را یحفظ نسل آن ح یبرا -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول خدا

 روه است.کز میه امروز نک

ن آن خورد خ ازیتار دانند و هر دو در طول یروه مکان میعیاالغ را حرام و ش ان گوشتیسنّ

ر د یماسال کاالغ در ممال یخ فراوانیاز تار یچ مقطعین همه در هیاند با ارده ک یخوددار

 از مردم باشد.یش از نیه بکنبوده  یحد

 یحفاظ برا ین نوعیو تأم یوانیح یهاناخت اسالم نسبت به گونه دقت و ش ن توجهیبا ا
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ازمند شناخت و علم یسخت ن یه قانونگذارکگردد  یشود و معلوم م یحفظ آنها، مشخص م

 متصل باشد. ید به علم الهیاست و با

 یو اجتماع یخواه در جهت امور اقتصاد -وانیح یکحفظ نسل  یتواند برا یومت مکح

ا یذبح  -مردم است یات زندگیمروزه از ضروره اکست یط زیجهت حفظ محمردم و خواه در 

 ند.کم یار آن را تحرکش

 :یفقه کوچکبحث  یک
غ به از گوشت اال یا نهیاز قطع درخت سدر  ینه مسئلهه کنند کگمان  ین است برخکمم

اه یا گیاب یمکاه ینوع گ باشد و شمول دادن آن به هر« واقعة یه فیقض»اصطالح مشمول 

ق یح نباشد و از مصادیا مشرف به انقراض، صحیاب یکموان یمشرف به انقراض، و به ح

 ه باطل است.کباشد « اسیق»

ص منصو» شد کنقل شد و به مفهوم آن تمس -ه السالمیعل -ه از امام رضاکث باال یحدامّا 

ز ین نوایح رداست. و در مو« ح المناطیتنق»ندارد و  یالکاس منصوص العله، اشیاست و ق« العلّه

 م:یر را داریث منصوص العله زیحد

خَیْبَرَ وَ إِنََّما  أَكْلِهَا يَوْمَ عَنْ -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول اهلل ینه -ه السالمیعل -قال الباقر

اهلل  یصل -فرمود: رسول خدا -ه السالمیعل -امام باقر 1:حَمُولَةً لِلنَّاس أَكْلِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ  عَنْ نَهَى

ه کنیا یرد مگر براکرا ن ین نهیا از خوردن گوشت االغ و بریرد در روز خک ینه -ه و آلهیعل

 امور حمل و نقل مردم ضرورت داشت. ینسل االغ برا

 در مراسم حجّ:
د یست را به شدت تهدیط زین، محیسرزم یکاعمال حج در  یحضور آن همه مردم برا

وامل از ع یکیها ه آنکنیبا ا« عت هستندیانگل طبچرندگان »اند را اگر گفته یند. زک یم

عت یباه هم انگل طدگین دیاز ا یعت هستند، پس انسان به راستیطب یهادر چرخه  یهماهنگ

ان ار انسکوشش و کو  یماند. سع یهم محدود نمه ای چ چرخیاست و هم مخرّب آن، و در ه

 عت است.یبرهم زدن چرخه طب
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رد اسالم ک یر نمست به ذهن بشر خطویط زیمح بنام حفاظت یزیه چک یدر روزگار

 یزیرست حرم را طرح یط زیه حفاظت از محامل و گستردکل وق و منظم و با شمیبرنامه دق

مه را هرخت اه از شاخه و بوته تا دیرده است هر نوع جاندار از حشرات تا آهوان و هر نوع گک

 د. وب برسانیدام از آنها آسکچ یحق ندارد به ه یش گرفته است. حاجیخو یتیر چتر حمایز

ط یمح بهه ای ز لطمیخطا و اشتباه ن به طورموفق شود  یه حاجکب و گوارا است یط یحج وقت

 ن موجود، معروف شدهیترمن یسمبل ا« بوترحرمک»من و یط ایحست نزند. حرم سمبل میز

مام ا تجهنده ب کک یکمجبور است تا با  یامو کد بن عبدالملیمانند ول یاست. امپراطور

ند و کا مشاهده دلخواهش ر یوهآ سید عبایالرشمانند هارون  یبرکو متد یتواضع رفتار نما

 د.یآلود بسنده نماتنها به نگاه هوس 

طراف االحرام، و اطراف مسجد بلد الحرام، و عبه مسجدکت الحرام است، اطراف یبعبه ک

ا ینند کن را بیاه آن سرزمین حق ندارند گیده شده و مسافریع، حرم نامین وسیسرزم یکه کم

 ت، سالم بماند.یهمه جم ب آنیست از صدمه و آسیط زینند تا محکمال  یپا

وَ لَا وَ أَنْتَ  حَرَامٌ  الصَّیْدِ وَ أَنْتَ شَیْئاً مِنَ  : لَا تَسْتَحِلَّنَقَالَ  -ه السالمیعل -عبداهلل یعن اب

هِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَیَصْطَادَهُ وَ لَا تُشِرْ إِلَیْهِ فَیَسْتَحِلَّ مِنْ أَجْلِكَ وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَیْ -حَلَالٌ فِی الْحَرَمِ

ار را در کاز ش یزیز نشمار چیفرمود: جا -ه السالمیعل -امام صادق 1:فَإِنَّ فِیهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ

)در هر دو  یستیباس احرام نن حرم در لیه در سرزمک یحال ز دری، و نیه در احرام هستک یحال

ه کآن،  ریو خواه غ ین خواه در احرام باشکوان داللت نیح یز به سویگران را نیصورت( و د

ار شود. کوان شیله اشاره تو آن حیآن تا به وس ین به سوکار شود، و اشاره نکگران شیتوسط د

 شود. یفّاره بر او واجب مکند کب عمداًارها را کن یس اکو هر 
وَ لَا  غَیْرُكَ  مِمَّا صَادَهُ وَ اجْتَنِبْ فِی إِحْرَامِكَ صَیْدَ الْبَرِّ كُلَّهُ وَ لَا تَأْكُلْ: -ه السالمیعل -و قال

از هر نوع  کیوانات خشیار حکز از شیو فرمود: در زمان احرام حج بپره 2:تُشِرْ إِلَیْهِ فَیَصِیدَه

ارش کش یگریآن تا د ین به سوکاشاره ن رده اند نخور، وکار کگران شید آن چه شان، و از

 ند.ک
بِصَیْدِهَا وَ لَمْ  يَعْلَمْ وَ لَمْ الرَّجُلِ عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَى إِلَى -ه السالمیعل -سئلت ابا عبداهلل
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 -دم از امام صادقیپرس 1:قَالَ لَا يَأْمُرْ بِهِ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يَأْكُلُ قَدِيدَ الْوَحْشِ مُحْرِمٌ

ار شدن کو او نه از ش یسک یشود برا یه میه هدکوحش  یوان هایاز گوشت ح -ه السالمیعل

ورد؟ تواند از گوشت آن )در احرام( بخ یا میار آن دستور داده است آکآن خبر دارد و نه به ش

 رام خورد؟ فرمود: نه.د وحش در حال احیتوان از گوشت قد یا میدم آیفرمود: نه. و پرس
خچال و سردخانه یل عدم یشده. در گذشته به دل کگوشت خش یعنید یقد ح:یتوض

ر یغ ه مردم در اوقاتکنیا یردند. براک یره مینده ذخیآ یدند و برایانکخش یرا مگوشت 

 شند؟،رده و در مراسم حج نفروکره ینند و گوشت آنها را ذخکار نکوانات را شیموسم حج ح

 م شده است.ید وحش تحریخوردن قد

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصْعِدَ بِصَیْدِ حَمَامِ : -ه السالمیعل -بن جعفر یعن موس

از  2:لَى حَال  قَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَ فَیَأْكُلَهُ  الْحَرَمِ فِی فَیُدْخِلَهُ فَیَذْبَحَهُ  فِی الْحِلِ  -الْحَرَمِ

بوتر حرم را کط حرم برود و یدر خارج از مح یسکدم؛ اگر یپرس -ه السالمیعل -اظمکامام 

ست یز نیز است؟ فرمود: جایا جایاورد در داخل منطقه حرم بخورد آیند سپس آن را بکار کش

 .یطیچ شرایبوتر حرم در هکخوردن 
فَیَدُوسُونَهُ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّد  لِقَتْلِهِ أَوْ يَمُرُّونَ بِهِ فِی الطَّرِيقِ  لْقَوْمِا مَتَاعَ  الْجَرَادِ يَدْخُلُ  سَأَلْتُهُ عَنِ 

ه یعل -دم از امامیپرس 3:فَیَطَئُونَهُ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ مَعْدِلًا فَاعْدِلْ عَنْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ غَیْرَ مُتَعَمِّد  فَلَا بَأْس

ه کنینند بدون اک یم یشود آن را متالش یاء مردم میاش اال وکه داخل کلخ از م -السالم

 یمال م یگذرند و آن را پا یا در سر راه بر آن میته باشند، شتن آن داشک یبرا یقصد

اگر  ، وینکن ید چنیبا ینار آن بگذرکو از  ینکج کراهت را  یتوان یند؟ فرمود: اگر مینما

 ست.یگناه ن یشکبدون عمد ملخ را ب
 النَّاسِ عَلَى فَهُوَ حَرَامٌ  -الْحَرَمِ فِی ء  يَنْبُتُشَیْ قَالَ: كُلُ : -ه السالمیعل -عبداهلل یعن اب

همه  ید، براین حرم برویمه در سرزک یاهیگ فرمود: هر -ه السالمیعل -امام صادق 4:أَجْمَعِین

 )تصرف در آن( حرام است.مردم 
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خَلَقَ السَّمَاوَاتِ َو  مَكَّةَ يَوْمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَأَلَا : -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

ُيخْتَلَى  الْأَرْضَ فَهِیَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَْومِ الْقِیَامَةِ لَا ُينَفَّرُ صَیُْدهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا َو لَا

ه کمن ید خداوند عزوجل سرزمید: آگاه باشفرمو -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایپ 1:...خَلَاهَا

امت، یروز ق د. و آن حرم است تاین را آفریآسمانها و زمه ک یرا حرم قرار داده است روز

 ا جمع یده یا برینده کاهش یگ شود، یده نمیشود، برگ درختش چ یحوش آن رمانده نمو

 شود. ینم
وَ فَرْعُهَا فِی الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ  -رَة  أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِعَنْ شَجَ -ه السالمیعل -سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

فَقَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ  -الْحَرَمِ وَ فَرْعَهَا فِی الْحِلِ  أَصْلَهَا فِی فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا قَالَ قُلْتُ: فَإِنَ 

ه شه آن در محدوده حرم و شاخیه رک یاز درخت -المه السیعل -دم از امام صادقیپرس 2:فَرْعِهَا

ض اش. گفتم: فرشه یز حرام است به خاطر ریخه آن ندر خارج از حرم باشد. فرمود: شااش 

ه اش شه و تنیدر حرم باشد. فرمود: ره اش در خارج از حرم و شاخه اش شه و تنیم رینک یم

 اش.ز حرام است به خاطر شاخه ین
در  چه در آن جا حرام باشد هرگر، و یمساجد د یلگو است براا الحرام سمبل و مسجد

 ه محلک ینیهر سرزم یز سمبل است براین حرم نیز حرام است. و سرزمیگر نید یهامسجد

ز ااظت ها حفن گونه محل ها و منطقه ید در ایع، باشد. و بامراسم مشرو یاجتماع مردم برا

 ت شود.ی، با دقت رعااهیوان و گیست و رفتار خردمندانه با حیط زیمح

هان ایو فرهنگ رابطه با جانداران و گ یریگست بحث در الگویر وجوب و حرمت، نسخن د

 ست.ه و روان جامعه محور سخن ایروح آموزش و پرورش و و یت اجتماعیم و تربیاست. تعل

ا ی ا نامشروع است وین، یسرزم یکط، یمح یکمحل،  یکآمدن مردم در اجتماع و گرد 

 د رابطه بایر صورت اول اساس اجتماع حرام و ممنوع است و در صورت دوم بامشروع. د

 ط اجتماع، قرار داد.یرابطه با آن مح یط حرم را سمبل و الگو برایمح

آن از  ن نوعییتع در یبحث« زده به دریس»من نسبت به اجتماعات اطراف شهرها به عنوان 

د یداره بنا کنون کم ایگو ی( ندارم. تنها مروه، حرامکاح، مام پنجگانه )واجب، مستحب، مبکاح

آن سنت بد و منفور  یحت یعنید ینکت یط را رعاید حقوق محیرو ید و میزده به در برویبه س
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چه و ملعبه حس یاه را بازید گینبا .دینک کشود، را تر یده مینام« اهیگره زدن گ»ه کعت، یطب

 م.یخودمان قرار ده یخرافات گرائ

 منطقه و وان کاه در هر محل و میمباالت با آب و گ یه رفتار بکم یدیدن مبحث یآغاز ادر 

هش وکعت در همه جا حرام است. نیز با طبیآمب یده است و رفتار تخریوهک، سخت ننیسرزم

ه ن مقولیست و همچنیط خاص نیان و شراکردار نابخردانه، منحصر به محل و مکاسراف و 

 م درن فصل، با فرهنگ اسالی. در ادامه مباحث اباشد ینم یاسراف منحصر به امور اقتصاد

 م شد.یآشنا خواه بیشترست یط زیحفاظت از مح

 ست و نظافت:یط زیمح
 یثیدن حیرد و همچنک یح میداختن آب دهان بر آب را تقبه انکم یدیرا د یثیحدشتر یپ

 کنیا وم. یدیرده است دکد، را ممنوع که ادرار بر آب راک یثی، و حدیه ادرار بر آب جارک

 گر:یچند نمونه د

 إِذَا -صلی اهلل علیه و آله -قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -السالم ماعلیه -أَبِیهِعَنِ الصَّادِقِ عَنْ 

از پدرش  -ه السالمیعل -از امام صادق 1:جُشَاءَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ لَا إِذَا بَزَقَ فَلَا يَرْفَعْ  تَجَشَّأَ أَحَدُكُمْ 

ا یند ک یاز شما آروغ م یکیه کست: آنگاه امبر خدا فرموده ایفرمود: پ -ه السالمیعل -امام باقر

 ند.کند آروغ و آب دهنش را در فضا رها نک یرون میآب دهن ب

: -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهللده است: یوهکردن در هر صورت نکالبته خود آروغ 

ند در کاد یه آروغ زک یسکان شما یدر م 2:الْقِیَامَةِ جُوعاً يَوْمَ  وَلُكُمْالدُّنْیَا أَطْ أَطْوَلُكُمْ جُشْئاً فِی

 رد.کرا تحمل خواهد  یبیشتر یامت گرسنگیروز ق
 یدچار آروغ م یماریفراد در اثر باز ا ین برخیکده است لیوهکن یآروغ در اثر پرخور

آروغ  3«فَلْیَحْمَدِ اللَّه وَ عَزَّ فَإِذَا تَجَشَّأَ أَحَدُكُمْ  جَلَ  اللَّهِ الْجُشَاءُ نِعْمَةٌ مِنَ »ن صورت یشوند در ا

 د.ینکرا حمد  ید خدایردکه خداوند عزوجل هر وقت آروغ یاست از ناح ینعمت
ن ببرد یرا از ب یماریاست تا عوارض آن ب یس العمل اندام گوارشکن صورت عیآروغ در ا
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ند. آروغ ک یمقابله م یماریبدن دارد و با ب هک یسالمت یاست از نوع یاهد و نشانکآن ب ا ازی

ه دستگاه گوارش از خود ک است یس العمل مثبتکا نوع مجاز آن هر دو عیده و یوهکخواه نوع ن

 دهد. یبروز م

للَّهَ وَ لَا فَلْیَحْمَدِ ا فَإِذَا تَجَشَّأَ أَحَدُكُمْ  اللَّهِ نِعَمِ الْجُشَاءُ نِعْمَةٌ مِنْ -ه السالمیعل -قال ابو عبداهلل

خداست هر وقت  یهااز نعمت  یفرمود: آروغ نعمت -ه السالمیعل -امام صادق 1:يَرْتَقِی جُشَاؤُهُ

 تان در فضا باال برود.د گاز آروغ ید و نگذارینکرا حمد  ید خدایردکآروغ 
ا از ترد کل نترکز بزاق دهن و آب دماغ را یم با دست گاز آروغ و نکا دستید با دستمال یبا

 شود. یریط جلوگیمح یگسترش آن در فضا

فَعَلَهُنَّ الْمُتَغَوِّطُ فِی ِظلِّ  مَنْ مَلْعُونٌ ثَلَاثَةٌ مَلْعُونٌ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

 -ه و آلهیعلاهلل  یصل -رمکامبر ایپ 2:النُّزَّالِ وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ وَ السَّادُّ الطَّرِيقَ الْمَسْلُوكَ

ه در محل ک یسکن شده اند: یز نفرینجام دهنده آنها نن شده است و ایردار نفرکفرمود: سه 

اده شده و بساط یآنها پ در ا استراحتیگردش  یبرا یسانکه که ای یسا یان هاکم -اطراق

ه راه عبور ک یسکگران را از آب چشمه مانع شود، و یه دک یسکند، و کتغوط  -نندک یپهن م

 د.یدم را مسدود نمامر
إِذَا أَخَذَ مِنْهَا وَ هِیَ سُنَّةٌ وَ فِی  وَ أَظَافِیرَهُ  شَعْرَهُ الرَّجُلُ  يَدْفِنُ: -ه السالمیعل -قال الصادق

ه یعل -ادقامام ص 3:أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ دَفْنَ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ -اسِنِ وَ هِیَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌكِتَابِ الْمَحَ

سنت  یکن یا ند وکرد، دفن یگ یه مکد مو و ناخن خودش را یخص بافرمود: ش -السالم

 ردن مو و ناخن و خون.کرا از سنت واجب است دفن یواجب است. ز
حَمَامَةً مِْن حَمَامِ  ذَبَحَ  رَجُل  فِی -علیه السالم -عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِدر مورد حرم:  یثیباز حد

تُ فَمَا قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَیَأْكُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْ  -مِالْحَرَ

 4:يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ

 رده استکبوتران حرم را ذبح کاز  یبوترکه ک یسکمورد  در -ه السالمیعل -از امام صادق
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تواند آن را بخورد؟ فرمود: نه.  یفاره مکبدهد. گفتم: پس از دادن فاره کد ی، فرمود: بادمپرسی

گر بدهد. گفتم: پس با یفارة دکد ین صورت بای؟ فرمود: در ادندازیب ینارکگفتم: پس آن را به 

 ند.کند؟ فرمود: آن را دفن کچه  آن

ن یک. لمه شودیاره دهد و جرفکد یند پس باک یط را آلوده میبوتر محکاختن جسد دور اند

 ردهکت یط را رعایو بهداشت مح یمنیل دهد ایتحو کند و به چرخه خاکاگر آن را دفن 

 است.

أَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونَ  الصَّیْدَ فَیَفْدِيهِ  قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يُصِیبُ گر: یث دیو در حد

ه یعل -ام صادقد: از امیگو یم یگریشخص د 1:تُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُعَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْ

ا یز داده است آیفاره آن را نکرده و کار کرا ش یوانیه محرم است حک یسکدم: یپرس -السالم

ندازد( یخواه بخورد و خواه دور ب یعنیندازد؟ فرمود: در آنصورت )یا دور بیآن را بخورد و 

 ند.کند؟ فرمود: آن را دفن کار ک آن چهشود. گفتم: پس با  یر بر او واجب مگیفارة دک
 م است،د حریران یه در آن مکه ای د و نه جادیحرم هستنه شما مُ گرچها راننده محترم:

اه و د روبآمد جس شیپه ای ن حادثید و اگر بر فرض چنیرینگ ریرا ز یه جاندارکد یاوالً بپائ

 یو برا ینردار انساک یکت ید لطفاً با نینکنار جاده رها نکا یوسط خرگوش و سگ و... را در 

 د.ینک، آن را دفن یمنین ایتأم یو برا یآلودگط از یحفاظت مح

 ید، سومنک یده میرده و آن را لهکآن عبور  یاز رو یشد، دومک یوان را میح یخودرو اول

 یو مر خودریه چرخ ها و زآن ب یاجزا ید و گاهینما یآن را پخش م یو... اجزا یچهارم و

نگ کیبه داخل پار یگاه یدهد. حت یا نفوذ مر یگر آلودگیتا به شهر د یچسبد و از شهر

 رسد. یز میار نکط یا محی یط خانوادگیحو م یشخص

 عت آزاد است:یط، به گردش رفتن در طبیبا شرط بهداشت و حفاظت مح

أَيُّ الْإِدَامِ أَجْزَأُ فَقَالَ بَعْضُنَا اللَّحْمُ وَ قَالَ بَعْضُنَا  :-ه السالمیعل -قَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا

 فَمَا وَ قَالَ بَعْضُنَا السَّمْنُ فَقَالَ لَا بَلِ الْمِلْحُ لَقَدْ خَرَجْنَا إِلَى نُزْهَة  لَنَا وَ نَسِیَ الْغِلْمَانُ الْمِلْحَ  الزَّيْتُ

دام خورشت کفرمود:  میبود -ه السالمیعل -در حضور امام رضا 2:فْنَاء  حَتَّى انْصَرَانْتَفَعْنَا بِشَیْ

تون( و ی)همانند ز یگر: روغن نباتید یم: گوشت. و برخیگفت از ما یتر است؟ برخننده کت یفاک
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م چون ینشاط به خارج از شهر رفت یاست، ما برا که نمکگر: روغن. فرمود: نه بل ید یبرخ

ه ک یم تا زمانینبرد یرده بودند سودکرا فراموش  کا( نمهجوانان )به اصطالح ما: بچه 

 م.یبرگشت
 رفته است. یعت میدر طب نشاط به گردش یز براین -ه السالمیعل -پس امام

الْخُضْرَةِ  نُشْرَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَى نُشْرَةٌ وَ الرُّكُوبُ نُشْرَةٌ وَ الْعَسَلُ  الطِّیبُ: -ه السالمیعل -یقال عل

آورد،  یآورد، خوردن عسل نشاط م یفرمود: عطر زدن نشاط م -ه السالمیعل -یعل 1:نُشْرَةٌ

 ند.یآفر یسبز نشاط م یستن به فضای، و نگرزدیانگ ینشاط م یسوار

 وانیست و حفاظت از حیط زیمح

الْبَهَائِمُ  ...أْكُلُ مِنْهُيَزْرَعُهُ فَیَ الْحَرْثُ خَیْرُ الْأَعْمَالِ  كَانَ أَبِی يَقُولُ : -ه السالمیعل -قال ابوجعفر

ه شخص کار است کن یگفت: زراعت بهتر یفرمود: پدرم م -ه السالمیعل -امام باقر 2:وَ الطَّیْرُ

 ان و پرندگان.یآن چارپا خورد از یارد و مکآن را ب

ز یل، ناز شغ« هاوان یح یبهره مند»شغل ها  یو ارزش گذار یسبرر ث درین حدیام ایدر پ

ا یا و هث شغل ین حدیچشم انداز ا توان از یننده آمده است و مکن ییتع یرهاوتکاز فا یکی

نها آ یستیزانات کد امید و تهدیا تحدین رفتن جانداران یموجب از ب هکرا  یردارهائکارها و ک

ن ییشتربه کمشروع( آن است  یان شغلهای)در م ن شغلین بدتریرد. بنابراک یابیشود، ارز یم

 زند. یست میط زیلطمه را به مح

 إِلَى الْقِیَامَةِ يَعِجُ عُصْفُوراً عَبَثاً جَاءَ يَْومَ قَتَلَ قَالَ: مَنْ أَنَّهُ :-صلی اهلل علیه و آله -عَنِ النَّبِیِّ

 3: حُشَارَةِ الْأَرْضِيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَتَلَنِی عَبَثاً لَمْ يَنْتَفِعْ بِی وَ لَمْ يَدَعْنِی فَآكُلَ مِنْ  تَعَالَى اللَّهِ

وان در روز یآن ح شدکهوده بیرا ب کیگنجش یسکفرمود:  -ه و آلهیاهلل عل یلص -رمکامبر ایپ

چ یه هک یشت در حالکهوده ین شخص من را بیا ایند به حضور خدا: خداک یت میاکامت شیق

 .نمکه ین تغذیها و حشرات زمزه یرد تا از رکم نین نداشت و رهاشتن مکاز  یسود
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رده کث آمده: خداوند لعنت یدر حد 1:غَرَضاً الرُّوحُ اتَّخَذَ شَیْئاً فِیهِ مَنِ اللَّهُ وَ فِی رِوَايَة  لَعَنَ

 ر قرار دهد.یرا هدف ت یه موجود جاندارکرا  یسکاست 
مُقْبِلَةً وَ مُدْبِرَةً  رَأَيْتُ فِی النَّارِ صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ تَنْهَشُهَا -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

أَيْتُ كَانَتْ أَوْثَقَتْهَا لَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَ لَمْ تُرْسِلْهَا تَأْكُلُ مِنْ حِشَاشِ الْأَرْضِ وَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَ 

 2:مِنَ الْمَاءِ صَاحِبَ الْكَلْبِ الَّذِي أَرْوَاهُ 

را  یم زندیردم... و دکه معراج مشاهد فرمود: در سفر -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکرسول ا

ه ز خردرده بود تا اکش یش داده بود و نه رهایرا حبس نموده نه آب و غذا براه ای ه گربک

م ت شدد بهشرده بود. و وارکش طعمه خود ین بخورد، آتش دوزخ او را از پس و پیزم یزهایر

 ردم.کرا آب داده بود مشاهده ه ای ه سگ تشنکآن مرد را 

الْبَهِیمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ  ثَلَاثَةٌ قَتْلُ  أَقْذَرُ الذُّنُوبِ : -ه السالمیعل -لصادققال ا

شتن جاندار، کز است: ین گناه سه چیترف یثکفرمود:  -ه السالمیعل -امام صادق 3:الْأَجِیرِ أَجْرَهُ

 ارگر.که زن، و نپرداختن مزد یاز پرداختن مهر یخوددار
وَ  إِخْصَاءَ الدَّوَابِ  كَرِهَ أَنَّهُ: -ه السالمیعل -هی: عن اب-ه السالمیعل -عبداهلل یعن اب

ان و از یردن چارپاکفرمود: پدرم متنّفر بود از اخته  -ه السالمیعل -امام صادق 4:بَیْنَهَا التَّحْرِيشَ

 ها.وان یبه جان هم انداختن ح
 يَرْمُونَهَا بِالنَّْبلِ  نَصَبُوا دَجَاجَةً حَیَّةً وَ هُمْ قَوْم  عَلَى -ه و آلهیعل اهلل یصل -اللَّهِ مَرَّ رَسُولُ

 ای هزند مرغ هک ردک گذر یگروهبر -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول خدا 5:اللَّهُ هَؤُلَاءِ لَعَنَهُمُ  مَنْ فَقَالَ 

 ند.ک شان لعنت خدا نانیا ستندکی :فرمود ندردک یم یراندازیت آن به و بودند داده قرار هدف را

بِالنَّارِ وَ نَهَى  الْحَیَوَانِ  ءٌ مِنَ شَیْ يُحْرَقَ  أَنْ نَهَى أَنَّهُ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -یالنّب یمناه یف

 یوانیاز سوزاندن ح ینه -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکرسول ا یها یاز جمله نه 6:عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ
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 رده است.ک یشتن زنبور عسل نهکژه از یبا آتش، است. و به طور و واناتیاز ح

 ط خانهیردن حشرات در محکنابود 

: أَوْ لَمْ تُؤْذِك آذَتْك نَ تُلْهُلَ اقْمَا تَقُولُ فِی قَتْلِ الذَّرِّ قَا: -ه السالمیعل -عبداهلل یقلت الب

و  ط خانهیحشرات )در مح شتنکست در یشما چ ی: را-ه السالمیعل -دم از امام صادقیپرس

 ند.کت نیا اذیند کت ین خواه تو را اذک: آنها را نابود فرمود(؟ یزندگ
 ح:یتوض

شتن کث شامل جواز ید حدیوجود ندارد پس با« اخانهیت یب»ث لفظ یدر متن حد -1

والً ا« اصول فقه»اران علم کن به اصطالح دست اندریکان باشد. لکحشرات در هر محل و م

ال در با از آنها را یهائه نمونه کگر ید یث هایاً حدیگر تخصصاً خارج است ثانید یهاان کم

« ذرّه»ظ رده اند ثالثاً لفکوهش کشتن جانداران را نکم با شمول و اطالق شان یردکمشاهده 

 شتن مورچه وارد شده است:کث خاص بر منع یه حدک یحال شود در یز میشامل مورچه ن

خَمْسَة  الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ الْهُدْهُدِ وَ  قَتْلِ  عَنْ نَهَى -ه و آلهیلاهلل ع یصل -انّ رسول اهلل

رده است از ک یژه نهیو به طور -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایپ 1: وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعالنَّحْلَةِ

 باغه.وان: بوم، و جغد و هدهد و زنبور عسل، و مورچه، و قوریردن پنج حکنابود 

ه محدود ث باالتر را به خانیه حدکند ک یجاب میا« ن االخباریجمع ب»اعدة ن، قیبنابرا

 زیان جاشردن کخواه نه، نابود  نان باشند وکط خانه خواه موجب آزار سایمح م. پس دریبدان

 است.

ته نه با رد البکرا نابود توان حشرات  یدر مزارع و باغ ها تنها در صورت ضرر مامّا و 

 زند. یعت را بر هم میطب یه در اثر افراط، چرخه هاک یامروز یاه یپاشسم

 تیعصر جاهل افسانه

ل جاندار بودن آن بل بر اساس دو ینه بدل 2ردک یم یشتن مار خوددارکاز  یرب جاهلع

 در مورد مار: یباور خراف
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 یدور انکم جفت او گرچه در محل وشد اوالً کمار را ب یسکتند اگر ده داشیآنان عق -1

 اً یانثو به سراغش خواهد آمد.  -ب داردیعلم غ ینوع یعنی -شناسد یباشد قاتل جفتش را م

نّ ج یک قتین است مار مقتول در حقکرساند ثالثاً مم یت میاذ ح مار مقتول او را آزار ورو

 آمده است. ه به صورت مار درکباشد 

است و  ال آورز وجودشان اقبین واز مارها نگهبان خانه و گلّه هستند  یباور داشتند نوع -2

 گذاشته بودند.« اریعمّار الدّ»آورد و نامش را  یم یخوش شانس

 ز با شرح و بسط بحث خواهد شد.یراجع به باور دوم بعداً ن

ات یالح كمن ترفرمود:  یرد و مک یمبارزه م یو خرافه ای ن باور افسانیامبر اسالم با ایپ

ما  آنها، از ییل ترس از انتقام جویمارها را وابگذارد بدلس کهر  1س منّا:یمخافة طلبهنّ فل

 ست.ین

شتن آنها که از آثار ک یسک د وکیمارها را بش 2:إِثَارَهُنَّ فَلَیْسَ مِنَّا خَافَ فَمَنْ اقْتُلُوا الْحَیَّاتِ 

 ست.یبترسد از ما ن

قول خود  بعد از یه در زمان هاک یرد به حدّک یمت موافسانه سخت مقا و یباور خرافامّا 

« اریلدّا ارعم» یمارها یبرا -ه السالمیعل -از امامان یو گاه -ه و آلهیاهلل عل یصل -امبریپ

 ث ساختند.یحد

ند و دانست یم ینوع مار را واجب شرع شتن هرکرده و کگر افراط یجانب د ز درین یبرخ

 .رفتند یش میو در تعارض و تصادم با هم پنار هم کدر  یدتیان عقیسه جر

 شد. ید مییز تأین یث ساختگیه با حدک یشتن مار بر اساس باور خرافکاز  یخوددار -1

 خطر. یا بیخطر  یهر نوع باشد دارا ، ازیواجب شرع یکشتن مار به عنوان ک -2

 آن. و عدم وجوب کشتن مار خطرناکجواز  -3

قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ  إِنَّهُ السَّائِلُ  لَهُ یَّةَ وَ قَالَالْحَ يَقْتُلُ رَجُل   عَنْ :-ه السالمیعل -سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ

قَالَ مَنْ تَرَكَهَا تَخَوُّفاً مِنْ تَبِعَتِهَا فَلَیْسَ مِنِّی قَالَ إِنَّ رَسُولَ  -ه و آلهیاهلل عل یصل -رَسُولَ اللَّهِ

بِعَتِهَا فَلَیْسَ مِنِّی فَإِنَّهَا حَیَّةٌ لَا تَطْلُبُكَ فَلَا قَالَ مَنْ تَرَكَهَا تَخَوُّفاً مِنْ تَ -ه و آلهیاهلل عل یصل -اللَّهِ
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 1:بَأْسَ بِتَرْكِهَا

ص دند. و شخیشت پرسک یه مارها را مک یدر مورد مرد -ه السالمیعل -اظمکاز امام 

ر ست: هافرموده  -ه و آلهیاهلل عل یصل -امبر خدایه پکده است یرس ننده گفت: به ماکسؤال 

هلل ا یلص -ست. امام فرمود: رسول خدایز من نند بخاطر ترس از عواقب آن، اکا را ره رس ماک

من  ند ازکشتن مار آن را رها کعواقب  ه بخاطر ترس ازک یسکفرموده است:  -ه و آلهیعل

 ندارد. یالکردنش اشکست رها یت تو نیبا تو ندارد و به دنبال اذ یارکه ک یمارامّا ست، ین

آن  را یشکمار موردنظرشود شخص  یم ممعلو« ةیقتل الحي» یاربا توجه به جمله استمر

 یمز یننده نکه بوده است. و پرسش آمد ش به صورت عادت دریه براکداده  یادامه م قدر

، یردار مستحب بل واجب شرعک یکامبر و یعمل مستند به دستور پ یکار او را کخواسته 

 ند.ک یمعرف

 ستیط زیحفاظت از مح ار وكش
 ز است:یاز دو شرط جا کییار با کش

 ار نداشته باشد.کر از شیغ یارگر شغل و محل درآمدکش -1

 ش، باشد.موردنظروان یار حکازمند شیجداً ن یارگر از نظر اقتصادکش -2

« یز جدّاین»در قالب  یزه اقتصادیه فقط با انگکحالل است  یوقت ارکگر، شیان دیب و در

 یاجماع یتوان فیاط و... ممنوع و گناه و حرام است و اح و نشیزه تفریار با انگکبوده باشد. ش

 فقها است.

سَأَلَهُ عَمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ قال:  -ه السالمیعل -جعفر یعن زرارة، عن اب

رُ مِنْ صَلَاتِهِ أَْم لَا يَقْصُرُ قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ ِفی لَهْو  وَ الثَّلَاثَةَ هَلْ يَقْصُ اللَّیْلَةَ َو اللَّیْلَتَیْنِ وَ الْكِلَابِ َيتَنَزَّهُ

 2:لَا يَقْصُرُ

 ماهیعل -از دانشمندان معروف آن وقت و از شاگردان امام باقر و امام صادق یکی -زراره

ش همراه سنقرها، یندگاز محل ز یدم: شخصیپرس -ه السالمیعل -از امام باقر د:یگو یم -السالم

سه شب،  شب، دو شب، یکح و نزهت. یتفر یشود برا یم خارج ،یارکش یهاو سگ  بازها،
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و له یا نه؟ فرمود: او براید نمازش را قصر بخواند یا بایبرد( آ ین مسافرت به سر می)در ا

 ند.کتواند نمازش را قصر  یهوده( خارج شده است نمی)عمل ب

ون ارد و چند یالکو نشاط اشنزهت  یه رفتن به گردش براکم یدین دیشیپ یهادر برگ 

م هد مستحب یداشته است پس شاه ای ن برنامیچن -ه السالمیعل -مانند امام رضا یتیشخص

 است« ارکم به شیتصم»وهش شده کث موجب نین حدیا در آن چهست. یباشد و مصداق لهو ن

 ند.ک یل میبه لهو تبد را یه سفر نزهتک

ار کشبه  موردنظرچون  تمام خوانده شود ود یشود و با یسته نمکنماز در سفر حرام، ش

پس  شود یح حرام است عملش مصداق لهو و حرام میزه تفریار با انگکرفته و ش یم یحیتفر

 د نماز را تمام بخواند.یبا

صُرُ أَوْ يَقْ أَوْ يَوْمَیْنِ  الصَّیْدِ مَسِیرَةَ يَوْم  إِلَى يَخْرُجُ  قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ : -ه السالمیعل -عن الصادق

وَ لَا يُتِمُّ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ َو قُوتِ عِیَالِهِ فَلْیُفْطِرْ وَ لْیَقْصُرْ وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلَا 

 یروزه، دو روزه، سه روزه را م یکر یمس یشخص -ه السالمیعل -دم از امام صادقیپرس 1:كَرَامَة

م خود و کردن شکر یس یا قصر؟ فرمود: اگر برایرا تمام بخواند  ا نمازشیار آکش ید برایمایپ

 یاگر برا د روزه را بخورد و نماز را قصر بخواند، ویاست( با ی)پس سفرش شرع الش رفتهیع

 ست.یار نکن یدر ا یرامتک رفته پس نه. و یخواهاده یز
ورد ان مویط حیاان و شرکدارد: از نظر زمان، م یطیز شرایز، نیت جایل و ماهکار در شکش

 است:ه ای دیوهکردار نکط یورت و در هر شراار در هر صکش اساساًار. کش

ه و یاهلل عل یصل -رسول خدا 2:الصَّیْدَ غَفَلَ اتَّبَعَ  مَنِ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

 شود. ی( غفلت میماریار باشد دچار )بکشه دنبال ک یسکفرمود:  -آله
 یصل -رمکامبرایپ 3:غِرَّة  عَلَى لَا تَتَّبِعُوا الصَّیْدَ فَإِنَّكُمْ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

د یشو یاراده م یرا شما )در آن وقت( غافل و بیز دیار نروکفرمود: دنبال ش -ه و آلهیاهلل عل

 شود. یارتان خارج میز از اختیخودتان ننترل ک

ب یوان را تعقیح یارچکدهد: ش یح میتوض« غرّة یانتم عل»د جمله در مور یمرحوم مجلس
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 یمین تصمیه قبالً چنک یارکند. ک یم یوان طیرا به دنبال ح یادیز یهامسافت  یند گاهک یم

 کدر معرض هال»ن جمله یا ا مراد ازیشود، و  یده میشکوان یقهرا به دنبال ح کنینداشته و ا

 است.« دیریگ یقرار م

 الْقَلْبَ  أَرْبَعٌ يُفْسِدْنَ : -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل -ه السالمیعل -الحسن یعن اب

فِی الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الشَّجَرَ اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْبَذَاءُ وَ إِتْیَانُ بَابِ السُّلْطَانِ وَ  النِّفَاقَ وَ يُنْبِتْنَ

موده است: فر -آلهه و یاهلل عل یصل -فرمود: رسول خدا -مه السالیعل -اظمکامام  1:طَلَبُ الصَّیْدِ

ه ک همانطور دهد ی( نفاق را نموّ میتیو شخص یروان یماریند و )بک یز قلب را فاسد میسه چ

فتن به درب خانه ور، کیکر یهادهد: گوش دادن به لهو و سخن  یآب درخت را نموّ م

 ار بودن.کپادشاهان، و به دنبال ش

ار در کش دارد. یطیشرا ان و زمان و...کز از نظر میز و مباح، نیار جاکشگفته شد  ان:كم

 ست.یز نیچ وجه جایها به هان کم یبرخ

 اللَّهِ بِأَمَانِ آمِنٌ وَكْرِهِ قَالَ: الطَّیْرُ فِی -ه السالمیعل -عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد  عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ

، فرمود: مرغ در پدرانشز از پدرش، ا -ه السالمیعل -امام صادق 2:شِئْتُمْ إِنْ  فَإِذَا طَارَ فَصِیدُوهُ 

آمد  ه به پرواز درک یهنگام -ردنش ممنوع استکار کش -ست به امان خدامن ایاه اش انیآش

 د.ید، اگر بخواهینکارش کد شیتوان یم

أَوْ بِئْر  أَوْ أَجَمَة  حَتَّى  جَبَل   أَوْكَارِهَا فِی نْمِ أَخْذُ الْفِرَاخِ وَ لَا يَصْلُحُ : -ه السالمیعل -فقه الرّضا

شان انه ین از آشمرغا یهاست گرفتن جوجه یز نیفرمود: جا -ه السالمیعل -امام رضا 3:يَنْهَضَ

ه از آنجا ک یزار، تا وقتیشه و نی( و خواه در بیبوتر چاهکوه باشد خواه درچاه )مانند کخواه در 

 4نند.کپرواز 

وَ هُوَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ  بِهِ  لَا بَأْسَ  خُرْءُ الْخُطَّافِ : -ه السالمیعل -لصادقعن ا
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: ه السالمیعل -از امام صادق 1:لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ وَ أَوَى فِی مَنْزِلِكَ كُلُّ طَیْر  يَسْتَجِیرُ بِكَ فَأَجِرْهُ

ن یکز است، ولی، و خود پرستو حالل گوشت است و خوردنش جاستیفضله پرستو نجس ن

ده است. هر یرا آن به تو پناه آورده و در خانه تو مأوا گزیروه است خوردن گوشت آن، زکم

 ه به تو پناه آورد پناه ده.ک یمرغ
ح یوضن تیاند اعت دور بوده یداشته و از طب یمطلق شهر یه زندگکعدّه ای  ید برایشا

ن یان چنا انسسازد و ب یمردم، اطاق ها، انبارها و... النه م یه پرستو در خانه هاکالزم باشد 

 ز دارد.یز و اعتمادآمیرابطه انس آم

 د:یگو یم یجانیشاعر آذربا

 یدام استونده اوخورد کل کل یحاج

 یخوردوا تویقرنقوش دا اوده 

 یچاتا سوخورد یقرق ینیزغرچ

 یگوزل قورقوساَللّهن نج اولدو 

 یچل اوردوسکدو صنعتن بج اول

 خواند. یدر پشت بام آواز م کل کل یحاج

 بافت. یرا مه اش النخانه پرستو در داخل 

به  چلچله راه اش با حمل یقرق -دیدو یوار میاف دکبه ش ینگام حمله قرقچلچله به ه

 رد.ک یوار وارد میاف دکش

 عت داده بود؟!یه خداوند به طبک یبائیچه شد آن نظام ز

 چل صنعت؟!ک یوع گشت اردوچه نامشر

نجات از  یبرا یبوترک یدانند. گاه یوان را بهتر میپناه آوردن ح یها معنا یارچکخود ش

ه هنگام حمله پلنگ و گرگ به ک یآورد. آهوئ یتفنگ به دست پناه م یارچکب به شحمله عقا

با امّا د شو یز قصد جان او را دارد پناهنده میه او نکارگر کرسد به انسان ش یبن بست م

به  یگرگ و نگاه به یو با سرعت نگاه یدرپ یلرزاند پ یرش را میکه اندام پک یدیشد یراننگ

 یه نمکدهد: او  یام را مین پیا یشود گوئ یگوش ها مرتب به جلو خم و باز م ک. نویارچکش

 یعیبط یه من غذاک یدان یز میو ن ید بفهمیبا یتو انسانامّا او هستم  یعیطب یفهمد و من غذا
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 .یش و ناب ندارین نکستم به دهان و دندانت نگاه یتو ن

ز ین بلوغ ان، به زمان پرواز و زمانکانه و میم آشیث باال عالوه بر حریدر دو حد زمان:

 توجه شده است.

قَالَ الطَّیْرُ  شَبَكَتِكَ فِی ء  أَكْثَُر مَا يَقَعُشَیْ بِصَیَّاد  فَقَالَ يَا صَیَّادُ أَيُ  -ه السالمیعل -مرّ جعفر

گذر  یا یارچکبر ش -ه السالمیعل -امام صادق 1:الزَّاقُّ قَالَ فَمَرَّ وَ هُوَ يَقُولُ هَلَكَ صَاحِبُ الْعِیَالِ

دار.  ند؟ گفت: مرغان جوجهک یر میدر دام تو گ بیشتروان یام حدک یارچکش ید: ایرد پرسک

ا نابود گشت ی -ال.یشود صاحب ع یمگفت: نابود  یه مک یبه راهش ادامه داد در حالامام 

 ال.یصاحب ع
دام  مرغان جوجه دار به بیشتراست. چرا « یناسشوان یح»در  یته مهمکث نین حدیدر ا

دهند.  یها از خود بروز مجوجه  ین غذایه در تأمک یارکو فداثار یا یافتند؟ برا یاد میص

له م و تفهم و شناخت دا زه ویمقدار از غر یکدار هر دو به جوجه و مرغ جوجه  یمرغ ب

 افتند. یبه دام م بیشترمتر و جوجه دارها کجوجه ها  یبامّا برخوردارند، 

حب ود صاش ید: نابود میگو یرود و م یته با حزن و اندوه راه مکن نیا امام با توجه به

 ال.یال، نابود گشت صاحب عیع

 گذاشت.ه اش : مرغ غذا را در دهان جوجر فراخهیزقّ الطلغت: 

 بیت أهل من إنّه»معروف است.  -ه السالمیعل -ه در مورد امام سجّادید بن معاویزیخن س

 اند. ختهیر گرینه همدیغان علم را به سه مانند مرکاست  یاو از خاندان«: زقّا زقّوا العلم

 طیمح یهانده یو دفن آال یمنیا
 ،یترکبنام با یابزارو با داشتن  کباد و باران و خا یارکعت با همیطب یعیسازمان طب

د و نک یه میده و تجزیئو مصنوعات، فرسا وانیاه، حیز را اعم از گی، همه چمیکروبروس و یو

 یم وابد یآزاد انجام  یند در فضاتوا یه میش و تجزید. عمل فرساینما یل میتبد کخابه 

 گردد. یمحدود عمل یتواند در فضا

ازمند یزان نیاصله دارد به همان مف یعیه از طبع طبک یزانیه به میء مورد تجزیش

ر یکفاصله دارد و پ کعت خایمرحله از طب یکاه تنها یه است. گیتجز یط برایت محیمحدود
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 یآزاد در عرصه جنگل و باغ و دشت خطر یاه در فضایش گیه و فرسایجانور دو مرحله، تجز

عاع ه شود به شیاز تجزط بیر جانور اگر در محیکن پیکند لک ید نمیانسان را تهد یمنیدارد و ان

امّا نباشد  مضراهان ید نسبت به گیه شاک یا یند. آلودگک یاطراف خود را آلوده م یادیز

آن  میکروبه دفن شود و از انتشار کاست. پس بهتر است  کر جانداران خطرنایسا یبرا

 شود. یریجلوگ

 ت، اگرعیه طبیقبال عمل تجز شان در یرپائیل مقاومت شان و دیز هستند به دلین یائیاش

د موا ینند مانند ناخن و مو. و در جهان امروزک یط را بد منظر و مشمئز میشوند محدفن ن

عت را به سخره یطب یهاست گشته و چرخه یط زیبزرگ مح یاز مزاحم ها یکی یکیپالست

ر دپخش شده  یکیپالسترده است مواد کژن را دچار اختالل یسکامنشأ گرفته است منبع و 

آب  یرا در رو یبزرگ یره هایجاها دور هم جمع شده جز یبرخ ه درکها وس انیسطح اق

ا به ن ریمزره ک ژنیسکد ایاز توله ای ه بخش عمدکت پالنگتون ها )یل داده اند مانع فعالکیتش

در  ه وردکع ه آنها را جمکنه چندان دور ناچار خواهد شد  یاند. بشر در زمانعهده دارند( شده 

 ند.کدفن  یط محدودیمح

ن د دفازمنینده شود نکو پرا عدر مراتع دف یعیاه خوار اگر به طور طبیوان گیمدفوع ح

ا ین جاندارا ریمدفوع ساامّا ز هست یاه نیه گیعت و تغذیه عامل سرعت چرخه طبکست بلین

 یاهیگ ریه از مواد غک یئا دامهایشود و  یه انباشته مکها  یاه خواران در دامداریمدفوع گ

 د.ه شونیزها تجن یله دستگاه ها و ماشیوتاه مدت بوسکا در یو  د دفن شودینند باک یه میتغذ

امام  1:سُنَّةٌ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا وَ هِیَ  وَ أَظَافِیرَهُ  شَعْرَهُ الرَّجُلُ  يَدْفِنُ: -ه السالمیعل -قال الصادق

د آنها را یرد بایگ یمسر و بدن خود را  یا مویناخن  هک یفرمود: شخص -ه السالمیعل -صادق

 ن از سنت است.یند و اکدفن 

م از عت، الزم است ناخن و مو دفن شوند تا مردیط طبیدر خانه، مسافرت، گردش در مح

 من باشند.یمزاحمت آنها ا

 -امام سجاد 2:شَعْرُهُ يُدْفَنَ َأمَرَ أَنْ بِمِنًى رَأْسَهُ إِذَا حَلَقَ  -ه السالمیعل -نیبن الحس یان علك

ش را یه موکداد  ید دستور میتراش ی)مراسم حج( سرش را م یه در منک یوقت -ه السالمیعل

                                                 
 .123 ، ص37 بحار، ج .1
 .124 همان مرجع، ص .2



 دانش ایمنی در اسالم 84
 

 نند.کدفن 
 ان دفن نشود چهش یتراشند موها یه در مراسم حج سرشان را مکمردم اگر آن همه 

حج  عام مراسم یبه معن یث باال لفظ منید؟ در حدیآ یبه وجود مه ای نندکط مشمئز یشرا

 رستاندر گومتأسفانه گر. ید یباشد و خواه عرفات و خواه جاها یمن یصحرا آمده است خواه

طور  اصول دفن آنشود و  یه جسد انسان در آن دفن مکل است ه صدها ساکنیل ایع به دلیبق

ست اان انس یع پر از مویبق کشود، خالل خا یعه ها مرسوم است مراعات نمیان شیه در مک

 .چسبد یان میفش حاجکه به پا و ک

 -قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ  -ه السالمیعل -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَيْد  عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ

نش از پدراد از ید شهیز 1:وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ  أَرْبَعَة  الشَّعْرِ وَ السِّنِ  بِدَفْنِ  -ه و آلهیاهلل عل یصل

به ما  -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایند: پک ینقل م -ه و آلهی علاهلل یصل -رمکرسول ا

 م: مو، دندان، ناخن و خون.ینکء را دفن یه چهار شکدستور داده است 

 ش.کناخطر یندگیل آالیشان و خون به دلو مقاومت  یرپائیل دیمو، ناخن و دندان به دل

الشَّعْرِ وَ الدَّمِ  الْإِنْسَانِ  سَبْعَةِ َأشْیَاءَ مِنَ رُ بِدَفْنِ يَأْمُ كَانَ -ه و آلهیاهلل عل یصل -انّ رسول اهلل

رد ک یامر م -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول خدا 2:وَ الظُّفُرِ وَ الْحَیْضِ وَ الْمَشِیمَةِ وَ السِّنِّ وَ الْعَلَقَةِ

ل ی)از قب آن ض و لوازمیخون ح خنشوند: مو، خون، نا یانسان جدا م ه ازکز یبه دفن هفت چ

 یمه )امروز اصطالحاً جفت بچه میشمصطلح در امروز(، م یپارچه، دستمال و نوار بهداشت

 قه.لَند(، دندان و عَیگو

 و گورستان: یمنیا

 در -رندهیر برگن را دیمزم ینداد ا قراریآ :اًأَحْیاءً وَ أَمْوات -أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً قرآن: 

 مردگان.رنده زندگان و یبرگ
شامل « ن مردگان رایدر برگرفتن زم»ه مراد از کآمده است  ثیه، حدین دو آیر ایدر تفس

 3ز هست.یدفن ناخن و مو ن
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ست و انده و چرخاننده ننده و گردانکآن، وارونه  یاصل یبل معن« فاتک»گر ید یو معن

 عت است:یطب یهامقصود چرخه 

ن دگرگو د: ظاهرش به باطنیه باطن چرخ: ظاهرش بءُ: تقلّب ظهراً لبطنیفت الشكلغت: 

 گشت.

 رد.کرد. وارونه که داشت دگرگون ک ی: آن را از صورتفته: صرفه عن وجههك

 رد.ک: آن را با سرعت پخش فته: صبّه بسرعةك

 .رانیر: او را بمین او را به خودت برگیزم ی: ایکفته الکند: ایگو ین میدر نفر

نوان ععت را به ین طبفات بودکعت را، یطب یندگیه خداوند چرخه فرساکن است یو جالب ا

 ند.ک یم یادآوریو منت آن را بر انسان رده ک یبزرگ معرف یهااز نعمت  یکی

 یهان یاشه دستگاه ها و مکود است کل زباله به یبدت ید امروزیبس مف یهاده یاز پد یکی

 سئلهمن یا را در یچ دردیه یکافت پالستین بازیکار اختراع شده است لکن یا یبرا یصنعت

 د.فن شود دیشود و باالخره با یل می به همنوع و همجنس خود تبدرا مجدداًیند زک یعالج نم

تند روند دو گروه هس یعت میاز طب یبهره مند یبرا یعیطب یه به تفرجگاه هاکآنان 

را  عتیبطط یحو... م یکیل پالستیختگان با ناخن، مو و وسایها فرهخته یخته ها و نافرهیفره

 نند.ک یدچار توقف چرخه نم

ه یصتو یگذشت و به رانندگان گرام یش راجع به دفن جسد جانداران بحثیپ یها در برگ

آن  نند وکم ن اقدار گرفتند حتماً به دفن آیها زرا در جاده  یوانیقاً و ندانسته حه اگر اتفاکشد 

 انسان: ریکث در مورد دفن پیچند حد کنیل دهند. و این تحویفات زمکرا به 

قِیلَ لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى فَسَادِ  الْمَیِّتِ  أُمِرُوا بِدَفْنِ  فَإِنْ قَالَ فَلِمَ : -ه السالمیعل -الرّضا

هِ مِنَ الْآفَةِ وَ یْجَسَدِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ وَ تَغْیِیرِ رِيحِهِ وَ لَا يَتَأَذَّى بِهِ الْأَحْیَاءُ وَ بِرِيحِهِ وَ رُبَّمَا يَدْخُلُ عَلَ

 یر بپرسند چرا مسلمانان مأمور شده اند مرده هافرمود: اگ -ه السالمیعل -امام رضا 1:الْفَسَادِ

 ه:کنیا یشود برا ینند؟ در پاسخ گفته مکان را دفن ش

 او نباشند. یر بوییگر فاسد شدن جسد و تغمردم نظاره  -1

 از آن جسد به زندگان نرسد. یآزار -2

                                                 
 .46، ص 79 بحار، ج .1
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 بد او به زندگان نرسد. یاز بو یآزار -3

 زندگان( باشد. ی)برا ین است در آن جسد آفت و عامل تباهکبسا مم -4

ل یبدد تیمف یها میکروبا آنها را به یبرد و  ین میرا از ب کخطرنا یها میکروب کخا

 ریصا، زع کنو یداند آلودگ ی، میدیندگان پلیاز مطهرات و زدا یکیرا  کد. اسالم خاینما یم

 اگر یتیم را هریرد زکد دفن یز بایر مرده انسان را نیکشود. پ یم کن پایله زمیبوس فشک

گر اشود و  یم کخطرنا یها میکروبانواع منشأ مردن  باشد پس ازنمرده  یروبیکله میبوس

 دهد. یش را از دست میخو یمنیا یت عمومسیط زیدفن نشود مح

ر توان بل د یه مکاست  یبه حد در نظر اسالم یعیطب کخا یندگیاربرد زداکارزش و 

اد دل یوحتد یبا یعیطب کر انسان را به خایکدهد پ یرد. و دستور مکمم ید با آن تیبا یموارد

 رد.ک یارکد گچ یو گور انسان را نبا

امبر یپ 1:الْقُبُورِ وَ هُوَ التَّجْصِیص تَقْصِیصِ  عَنْ نَهَى أَنَّهُ -ه و آلهیاهلل عل یصل -یعن النّب

 است. یارکآن گچ  رده است وک یص گورها نهیتقصاز  -ه و آلهیاهلل عل یصل -خدا

ه یتجز یها میکروبت یبرد و از فعال ین میآن را از ب یعیط طبیدرون قبر شرا یارکگچ 

داخل قبر و هم  یارکد: ظاهراً هم گچ یگو یم یشود. عالمه مجلس یننده مانع مک کننده و پاک

 2وه است.رکو م یرون آن هر دو منهیب

( ا سدرید یه درخت بکژه تیده از درخت به ویه چوب )چوب تازه برکمستحب است دو ت

 کاخر به ه جسد بپردازند و آن را زودتیگوناگون به تجز یها یترکدفن شود تا با تیم همراه

 ند.یل نمایتبد

ه درآورفه شده است و از دخالت یصتو یعین، مراعات جنبه طبیدر همة اصول و برنامه تدف

 است. شده یمنع و نه یمصنوع یها

آن  ا چهار انگشت باز، نباشد تا آفتاب بریوجب  یکش از یمستحب است ارتفاع قبر ب

 طرف ه قبرها ازکمشخص است  ینیه نباشد. در مشاهده عیاز قبر در سا یمسلط باشد و جانب

ن رویضر بم یها میکروبن صورت یشوند و در ا یست سوراخ میر نیه آفتابگک یطرف شمال،

 نند.ک ید میزندگان را تهد یمنیند و ایآ یم

                                                 
 .44 لدفن، باب، وسائل الشيعه، ابواب ا37 همان مرجع، ص .1
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قَبْر  أَوْ  عَلَى يُصَلَّى أَنْ -ه و آلهیاهلل عل یصل -هللا رسول یقال: نه -ه السالمیعل -الصادق

 -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکفرمود: رسول ا -ه السالمیعل -امام صادق 1:عَلَیْهِ أَوْ يُْبنَى يُقْعَدَ عَلَیْهِ

 قبر. یآن، و ساختن بنا برا یقبر، و نشستن در رو یرده است از نماز خواندن در روک یهن
ن یرخه زمچهنه شود و به کج یه تدرد بیروه است. گور و گورستان باکد قبر میر و تجدیتعم

ه کوشد ک یم آن قدردر حفظ آثار گور و گورستان  یعت ملحق گردد. فرهنگ امروزیطب یها

 یو اقتصاد یطیست محیجهان از دور و چرخه ز یهان یاز زم یعیسو س از چند دهه بخشپ

 خارج خواهد شد.

را  یس قبرکهر  2:الْإِسْلَامِ مِنَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مَنْ : -ه السالمیعل -یعل

 ج شده است.ق از اسالم خاریپس به تحق 3را بگذارد یا بدعتیند کر مجدد( ید )تعمیتجد
من یا یست از آلودگیط زیمح ینمندان( بسوزانند هوایاز آئ یرا )مانند برخ تیم اگر

 نخواهد بود.

ده شسپرده  یعیگوشت خواران واگذار شده و به چرخه طب ی)مردارها( برا واناتیجسد ح

مردم  از آن متوجه ید و ضرریه دست گوشت خواران به آن نخواهد رسکاگر معلوم شود امّا 

رار قومت کعهده ح ربند کبه دفن آن اقدام ن یسکز واجب است. و اگر یواهد شد دفن آن نخ

 د دولت به دفن آن بپردازد.یرد و بایگ یم

ه در کست ا یهید )بدیایرون نیآن ب یه بوکنند کن دفن یدر زم یرا طور تیم واجب است

گان ه درندکفن شود د ید(. و واجب است طوریایرون بیتواند ب یز نمین میکروبن صورت یا

 اورند.یرون بیهم نتوانند بدن را ب

ه هنک کامالًه قبر کگر ممنوع است مگر آنیدر قبر مردة د تیم ست، دفنیز نینبش قبر جا

 ن رفته باشد.یاز ب یاوّل تیم شده و

 نند.کمستحب است قبر را به اندازه قد انسان متوسط، گود 

را به لحدش ت یم هکاه آنگ 4:عُقَدَه فَحُلَ لَحْدِهِ فِی إِذَا وَضَعْتَهُ: -ه السالمیعل -الصادق

 ن.کفنش را باز ک یهاگره  یگذاشت
                                                 

 .44 وسائل الشيعه، ابواب الدّهن، باب .1
 .16 ، ص79 ج بحار، .2
 مجلسي اينچنين معني كرده است. .3
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يُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَاب  وَ يُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا يَسْتَلْقِیَ َو يُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ و قال: 

نند، و در پشتش کدرست  کاز خا یر سرش بالشتیو فرمود ز 1:وَجْهِهِ  عَنْ كُلُّهَا وَ يُكْشَفُ 

نند و صورت او را ک یفنش را باز مک یپشت بر نگردد، و گره هابه خشت خام بگذارند تا 

 ند.ینما یبرهنه م
گام بگذارند، هن ینارکن را بردارند و به یزم یرو کندن قبر خاکمستحب است هنگام 

بر ق یورر درآمده به یه از زکرا  کیزند و سپس خایبر بررا به داخل ق کدفن ابتدا همان خا

 زند.یبر

 رند درت دایفعال ن حضور ویزم یها فقط در قشر روئ یترکروب ها و بایکم یدر حالت عاد

 یهاث یدر اصطالح حد ین قشر روئیرند اوجود ندا یترکو با میکروبن انواع یعمق زم

 یترکو با میکروبه انواع کده شده ینام «نیبخش غذادار زم» یعنی« االرضم یاد» یاسالم

شان ت یعالهستند آنها با ف یعیاول طب دن آنها به حالتیز و برگردانیدن همه چیمأمور پوسان

 نند.ک ین میاهان تأمیگ یرا برا ید غذائموا یشین عمل فرسایله ایبوس

ده نار سازکآن به  یها میکروبشود  یخته مین به قبر ریزم یرو که ابتدا خاک یوقت

د به ش جسیخته شود فرسایر یترکو با میکروبفاقد خاک اگر ابتدا امّا پردازند  یش میخو

به  شود دایپ یماند و اگر منفذ یش مکخطرنا یروب هایکافتد بدن با همه آفات و م یر میتأخ

 نند.ک یط را با خطر مواجه میمح یمنیو ارون آمده یط بیمح

مه به ه مید ما هرگز نتوانیدارد و شا یمختلف یاهمت کالم در هر مورد علل و حام اسکاح

 میفهم یه مکرا  یزهائین چیکقرار است ل نیهماز ز یمورد بحث ما ن مسئلهم و یببر یآنها پ

 م.یح دهید توضیبا

جا ن یاسالم در مورد آن را در هم یه هایو توص« یست عمومیط زیو مح یمنیا» عموضو

ه ین توصیو اگر همه اصول و فروع انم ک یق بسنده ممختصر فو یلیبه بحث خ ان برده ویبه پا

 گردد. یامل مکمجلد  یکم یاوریاش، را ب یحات ضروریها همراه با توض

                                                 
 همان. .1



 

 

 

 

 

 فصل سوم

 

 

 

 ط شهریو مح یمنیا

 و معابر یمنیا

 طرفه یکمعابر 

 و بهداشت معابر یمنیا

 یو رانندگ یو راهنمائ یمنیا
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 ط شهریو مح یمنیا
ز کرامها، ن ارگاه ها، مغازه ها، بوستاکقال عبارت است از مجموعه خانه ها، ن میشهر در ا

نند ک یم یدگه مردم در آن زنکها، وچه کابان ها، ی. آموزشگاه ها، معابر، خیو درمان یبهداشت

 نند.ک یه استفاده میل نقلیتند و از وساآمد هست و رفت و یو در فعال

ث ش بحیپ یهاه راجع به آن در برگ کهستند « عتیسبز طب یضاف»از  یها بخشبوستان 

ر ارد در مویم داشت. و سایسخن خواه« ط خانهیو مح یمنیا»شد. و در مورد خانه تحت عنوان 

و  یمنیا»، «و نور یمنیا»، «و آب یمنیا»با موضوعات « ارکط یو مح یمنیا»ل عنوان یضمن و ذ

 و... خواهد آمد.« یصوت یو آلودگ یمنیا»، «رنگ

 .یانندگرو  یو راهنمائ یمنیو معابر، ا یمنیشود: ا یا تنها در دو موضوع بحث منجیر اد

 و معابر: یمنیا

 یگژیم ویدان یو مه شده است یبا مشخصات خود توص هرکدامدر اسالم سه نوع معبر و 

 معبر در اندازه عرض آن است. یمهم و اساس

 متر باشد. 5/3د یم باکوچه دستکعرض وچه: کالف( 

 الطَّرِيقُ يَتَشَاحُقال:...  -ه و آلهیاهلل عل یصل -: ان رسول اهلل-ه السالمیعل -بداهللع یعن اب

ه و یاهلل عل یصل -سول خدافرمود: ر -ه السالمیعل -امام صادق 1:سَبْعَةُ أَذْرُع  فَحَدُّهُ  أَهْلُهُ عَلَیْهِ 

نند پس عرض آن کف حقوق در آن، اختال یفرموده است:... اگر اهل معبر و افراد ذ -آله

 متر( است. 5/3هفت ذراع )
 ح:یتوض

م کتر و کوچک یچ معبریاسالم هدر  یعنیعرض معبر است. « حداقلّ »ن اندازه ییمراد تع -1

                                                 
 .11وسائل الشيعه، ابواب احياء الموات، باب  .1
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ابان، ینار خکرو اده ی، خواه پیوچه شهرکخواه  د وجود داشته باشدیمتر، نبا 5/3تر از عرض 

متر عرض  5/3 ازمتر که که ای وچکاند به تو یم یسکباغ و زراعت و... هر  یبراخواه معبر 

. دادگاه اسالم ندکش وادار کمل ینیهمجوار آن را به عقب نش کند و مالکداشته باشد اعتراض 

 ند.کرا صادر  ینینشم عقب کد حیها با «تشاح»ها و  یل دعوین قبیدر ا

عده ن آن متضرر نشوند و گرنه براساس قایه عابرکاست  یافک یمتر وقت 5/3 عرض -2

 ه رفع ضرر شود.کباشد  ید در حدیرو بااده یوچه و معبر و پکعرض  1«الضرر»

 یضرر اسالم ین دارایکش از آن لیا بیمتر  5/3 ازمتر ک -یمیتنگ قد یوچه هاک -3

 ج شده بودند.ی، رایاسیو س یاجتماع یمنینبوده و در اثر عدم ا

 کهرشو  یرا در شهرساز« ضررال»اربرد قاعده کز یور را و نکد حداقل مذیومت باکح -4

 د.یه، اجبار نماید و در صورت عدم عمل به توصیه نمایتوص یساز

 وو حفاظت  یرفاه عموم یبرا« الضرر»قاعده  یتواند فراتر از اقتضا یومت مکح -5

 ند البته در حد معقول.ک یز اجباریرا ن« جامعه یمنیا»بهداشت اجتماع 

شود  یممعبر حساب  یکابان بنفسه یار خنکرو اده یه پکد یم دیابان خواهیمبحث خدر  -6

 متر نباشد. 5/3متر از کد یپس با

 ابان:یب( جاده و خ
 نظرموردمعه شود و خارج شهر( در جا یده میابان نامیه خکز داخل شهر )اعم ااندازه جادّه 

به  بوطمر یهاث یحد اسالم در یجامعه آرمان یها یژگیمتر است. معموالً و 30حداقل اسالم 

ه ه آن حضرت خواهد ساخت، مطرح شدکه ای ( و جامعتعالى فرجه اللّه عجلامام زمان )

 است:

امام  2:ذِرَاعاً فَیَصِیرُ سِتِّینَ الْأَعْظَمَ  الطَّرِيقَ  وَ يُوَسِّعُ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ... : -ه السالمیعل -ابوجعفر

ابان( را یند راه بزرگ )جاده و خکام یق -السالم هیعل -ه قائمکفرمود: آنگاه  -ه السالمیعل -باقر

 دهد. یمتر، قرار م 30)حداقل(  یا پهناتوسعه داده و آن را ب
 ح:یتوض

ان حداقل است و اگر یز در مقام بیث نین حدیوچه گذشت، اکه در مورد ک همانطور -1

                                                 
 و بر آن حكومت دارد.« طنتسل»قيد است بر قاعده « الضرر»قاعده  .1
 ، با مختصر تفاوتي در لفظ.333، ص 25 بحار ج -20 وسائل الشيعه، ابواب احياء الموات، باب .2
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 ابد.یاز توسعه یزان نید به میند باکجاب یمتر را ا 30ش از یاز و ضرورت بین

ه زه انداال در اسالم واضح است: بن سؤید باشد؟ پاسخ ایقدر باثر عرض جاده چه کحدا -2

 وچه.کز ی، و نی، صنعتین طور است در مورد معابر زراعینباشد و هم« اسراف»ه کای 

 ت.ان گشیوچه بکه در مورد کز همان است ینجا نیاراتش در ایومت و اختکفه حیوظ -3

 طرفه:یكج( معابر 
 معابر از یند برخکاب جیه ضرورت اک ین وقتیکه و معبر، دو طرفه بودن است لاصل در را

 نیا ابوجود نداشته ه ای طرف یکراه  -السالم مهیعل -د در عصر ائمهیشود. شا یطرفه م یک

 ه شده است.یهمه طرح آن توص

إِلَى الطَّرِيقِ  وَ الطَّرِيقُ... -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول اهللقال: قال  -ه السالمیعل -اظمكال

ن دو یفرموده است: ما ب -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکا امبریپ 1:سَبْعَةُ أَْذرُع  أَهْلِهِ إِذَا تَضَايَقَ عَلَى

 متر( است. 5/3) ق و تنگنا، هفت ذراعیصورت تضا راه در

 ح:یتوض

 شدبا یافکنامرور دو طرفه تنگ و  عبور و یاز آنها برا هرکدامه کسخن از دو راه است  -1

 یصل -سول خدارشود و  یجاد میراه، راه دوم ا یکنار کر د الزاماًل ین دلیقا( و به همی)اذا تضا

 د.یمتر فاصله بگذار 5/3 ان آن دوید: میفرما یم -ه و آله و سلمیاهلل عل

، برگشت یبرا یگریرفت و د یبرا یکیاز دو جاده دو طرفه باشند و خواه  هرکدامخواه  -2

ازگشت ب یبرا یگریرفت و د یبرا یکیه کاست  یهیبدامّا ور الزم است، کبلوار( مذفاصله )

 است.

 ر داخلدراه زان عرض )به اصطالح( استاندارد بزرگ یث باال میبا توجه به حد راه:بزرگ 

تر و م 30از دو جانب بلوار بعرض  هرکدام یعنیشود  یمتر م 5/63حدود  ین شهریشهر و ب

 متر. 5/3بلوار وسط 

 یرفته مگاده رو( در نظر یادگان )پیپ یز براین یآن راهن یه در طرفکاست  یحال ن دریا

 د.یم دیخواه یبعد یهاثش را در برگ یه حدکشود 

ه به کند، درست است ک ین مییمتر تع 5/3وچه( را ک) معبره حداقل کث اول یحد :یمنیا
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ه کاست « نین استاندارد معییتع»و « جعل»ن رسماً در مقام یکز توجه دارد لین یحقوق مسئله

 توجه دارد. یمنیمحض، به اصول ا یامر حقوق یکش از یب

تعالى  اللّه عجل)ه امام زمان کنیندارد. و ا یحقوق یهابه اختالف  یچ ربطیث دوم هیحد

 یتینزه امیو با انگ یمنیا مسئله یکها و معبرها را توسعه خواهد داد فقط جاده  یپهنا فرجه(

 است.

دارد ستانان یین عالوه بر تعیکناظر است ل یمنیث اول به امور ایش از حدیز بیسوم ن ثیحد

 توجه دارد. یمنیبه اصل ا دقیقاً« قایاذا تضا»با عبارت 

 و بهداشت معابر: یمنیا

ها از اخالق و راه معبرها  یزگکیپا 1:وَ كَرَامَةٌ لِلْكَاتِبَیْنِ النَّبِیِّینَ أَخْلَاقِ الطِّیبُ فِی الشَّارِبِ مِنْ

 سند.ینو یه اعمال بشر را مک ین( فرشتگانیاتبکرام الک) یاست برا یرامتکاء و یانب

رده کنان یآن را بمنبع و سند امّا تابش نوشته است کث باال را در یحد یشخص بزرگوار

ل. یردن سبکخوشبو  یعنیباشد « ب الشارب...یط»ح آن یرسد صورت صح یاست. به نظر م

اشد و ه آن بزرگوار نوشته است معتقد بک یلکث به همان شین حدیام ایبه پ یسک ن اگریکل

ا در هنسان ه همراه اکن یاتبکرام الک یابر یاء و بزرگداشتیبرها را از اخالق انبعم یزگکیپا

فته نر یافمعتقد شده است و راه گز یاسالم کامالًاصل  یکز حضور دارند، بداند به یمعابر ن

 است.

 غَسْلِ إِلَى وَ احْتِیجَ نَجِسَ ثَلَاثَةَ أَيَّام  الطُّرُقَاتِ  مَاءُ الْمَطَرِ فِی إِذَا بَقِیَ: -ه السالمیعل -الرضا

: -ه السالمیعل -امام رضا 2:الشَّتْوِ طُولَ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ  الصَّحَارِي وَ مَاءُ الْمَطَرِ فِی مِنْهُ الثَّوْبِ

 یازمند شستن لباس )برایشود و ن یابان بماند نجس میوچه و خکز در رو ه سهکآب باران 

توان در طول زمستان با آن نماز  یاست و م کپاشود، و آب باران در دشت و صحرا  ینماز( م

 خواند.

ِإلَّا   أَيَّام فِی طِینِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِیبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ -ه السالمیعل -الحسن یعن اب

                                                 
 .510،ص 6الكافي، ج  1
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: اگر گِل باران تا سه روز -ه السالمیعل -اظمکاز امام  1:ٌء بَعْدَ الْمَطَرِأَنَُّه قَدْ نَجَّسَهُ شَیْ يُعْلَمَ أَنْ

 یزیه پس از بارش چکندارد مگر معلوم شود  یالکند اشکاصابت  یسکپس از بارش، به لباس 

 رده است.کآن را نجس 
 ح:یتوض

ز ااست و پس « رّک»ق یاز مصاد یکیدن یه هنگام بارکآب باران است  موضوع سخن -1

 رّکشوند و  یخته میابان ریوچه و خکه به ک یئهاف آب یلکشود. پس ت یسه روز نجس م

 عات روشن است.یر مایستند و ساین

ه به ن« ماندن سه روز»ل یبه دل صرفاًنند ک یم مکث به نجاست آن آب حین دو حدیا -2

 .ستیمن نیا یچ وقت از آلودگیط شهر هیرا محینجس. ز یزهایه مالقات آن با چل علم بیدل

ند. نباش د نجسیه باکف تن و لباس نمازگزار، هستند یلکن تییث در مقام تعین دو حدیا -3

 کند چرگر مانید یها یاز آلودگ یلیرا خیابان هستند زیوچه و خکت بهداشت یانگر اهمیپس ب

 ال ندارد.کاز خواندن با آنها اشه نمکو غبار و... هستند 

ر دندهد و آب سه روز مانده  یث فتوین دو حدیام ایه مطابق پیفق یکن است کمم -4

ه و شستن ردکمل راهت حکث را بر ین دو حدید ایترد یب یهین فقیچنامّا را، نجس نداند معبر 

ه به آلود باسبا ل داند و نماز خواندن ید مکیور را مستحب اکآب آلوده مذ لباس نمازگزار از

 داند. یروه مکآن آب را، م

 طَرِيقِ  عَلَى كَانَ شَوْك  مِنْ عَبْدٌ الْجَنَّةَ بُِغصْن   دَخَلَ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

به بهشت رفت به ه ای فرمود: بند -ه و آلهیعل اهلل یصل -رمکامبر ایپ 2:عَنْهُ فَأَمَاطَهُ  الْمُسْلِمِینَ

 رد.کآن راه دور از ه بر سر راه مسلمانان افتاده بود، او آن خار را ک یخاطر شاخه خار

مَنْ أَمَاطَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِینَ مَا يُؤْذِيهِمْ كَتَبَ اللَّهُ : -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

 -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکسول ار 3:بِعَشْرِ حَسَنَات مِنْهَا  لَهُ أَجْرَ قِرَاءَةِ أَرْبَعِمِائَةِ آيَة  كُلُّ حَرْف  

ند، خداوند اجر کت آنان است دور یه موجب اذکرا  یزیس از راه مردم چکفرمود: هر 

 سد.ینو یاو م یآن ها ده حسنه باشد، برا ه خواندن هر حرف ازکه یار صد آخواندن چه

                                                 
 همان مرجع. .1
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 دَابَّتِهِ  عَنْ  فَیَنْزِلُ  دَرَةِ فِی وَسَطِ الطَّرِيقِ يَمُرُّ عَلَى الْمَ -ه السالمیعل -نیبن الحس یان علك

 یه سنگکاگر ت یهنگام عبور از راه -ه السالمیعل -امام سجاد 1:يُنَحِّیَهَا بِیَدِهِ عَنِ الطَّرِيق حَتَّى

آن را با دست خود از راه  شد و یاده میبش پکرد از مرک یان راه مشاهده می( را در میلوخک)

 رد.ک یدور م

 صَدَقَةٌ وَ إِرْشَادُكَ  الطَّرِيقِ  عَنِ الْأَذَى إِمَاطَتُكَ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

صَدَقَةٌ وَ عِیَادَتُكَ الْمَرِيضَ صَدَقَةٌ وَ أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَ نَهْیُكَ عَنِ  الطَّرِيقِ  إِلَى الرَّجُلَ 

ردن کفرمود: برطرف  -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول خدا 2: رَدُّكَ السَّلَامَ صَدَقَةٌالْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَ

مردم به راهشان، صدقه است و  یدادن و راهنمائ یز مزاحم از راه مردم صدقه است و نشانیچ

ر صدقه است و جواب کاز من یض صدقه است و امر به معروف صدقه است و نهیادت مریع

 دادن سالم صدقه است.

 و سدّ معبر: یمنیا

امام  3:ضَامِنٌ فَهُوَ لَهُ  الْمُسْلِمِینَ طَرِيقِ ء  مِنْأَضَرَّ بِشَیْ  مَنْ كُلُ: -ه السالمیعل -ابوعبداهلل

ند( و علت کجاد یا ایدر راه مسلمانان بگذارد ) یزیچ یسکفرمود: هر  -ه السالمیعل -صادق

 ضرر مسلمانان شود، ضامن آن ضرر است.

 4:لِمَا يُصِیبُهُ ضَامِنٌ فَصَاحِبُهُ  الْمُسْلِمِینَ ء  يُضِرُّ بِطَرِيقِ شَیْ كُلُ: -ه السالمیعل -عبداهلل یبعن ا

ب شود صاحبش یه در راه مسلمانان موجب آسک یزیفرمود: هر چ -ه السالمیعل -امام صادق

 ب رساند.یه بدان آسک یزیهر چ ضامن است بر
فَمَرَّ عَلَیْهَا رَجُلٌ  غَیْرِ مِلْكِهِ  حَفَرَ بِئْراً فِی قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ  :قَالَ :-لسالمه ایعل -عبداهلل یعن اب

 -به امام صادق 5:فَوَقَعَ فِیهَا فَقَالَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِی غَیْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ

رده و در کآن گذر  بر ینده و شخصکش یخو کر ملیرا در غ یچاه یسکگفتم:  -ه السالمیعل

                                                 
 همان مرجع. .1
 همان مرجع. .2
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ند ضامن ک یارکنده کخودش  کر ملیس در غکرا هر یآن افتاده؟ فرمود: او ضامن است ز

 شود. یگران وارد میله آن بر دیه بوسک است یخسارات
ل ن استداله امام به آکه ای عدژه قایجواب امام به وامّا ست ندن چاه اکسؤال از  ح:یتوض

 است. یارکنده کند شامل هر نوع ک یم

لِمَا  فَهُوَ ضَامِنٌ  غَیْرِ مَا يَمْلِكُ أَوْ فِی الطَّرِيقِ  وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِی: -لسالمه ایعل -الصادق

ر یا در غینده شود که در راه ک آن چهامّا فرمود:... و  -ه السالمیعل -امام صادق 1:يَسْقُطُ فِیهِ 

 فتد.ین بآه در کننده آن ضامن است در قبال هر چه ک ، پسیخصوص کمل
مِیزَاباً أَوْ  أَخْرَجَ مَنْ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -اهلل قال: قال رسول -ه السالمیعل -الصادق

یْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ كَنِیفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ شَیْئاً فِی طَرِيقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَصَابَ شَ

فرموده است:  -ه و آلهیاهلل عل یصل -فرمود: رسول خدا -ه السالمیعل -امام صادق 2:ضَامِنٌ

آن ببندد،  را در یوانیا حیوبد، کرا به آن ب یخیا میند، کبه معبر خارج  یفینکا ی یس ناودانکهر

 آن شخص ضامن است. ب رسانند،یسآ یزیاء به چین اشینَد و اکرا در آن ب یزیا چی
 فاضالب. یمجرا -چاله فاضالب -ف: فاضالب، چاه فاضالبینکلغت: 

و  بدر یه در باالک یم عرضک یهاه بان یز اطراف درب و پنجره: ساینف: قرینکلغت: 

 شوند. یه میرشان تعبیا در زیپنجره 

وچه ک یه جلو درب ها در فضاکرا ه ای دوم پل یث اراده شده و معنیحد در یهر دو معن

 گردد. یز شامل میشود، ن یه میتعب

 فَعَلَهُنَ مَنْ مَلْعُونٌ  ثَلَاثَةٌ مَلْعُونٌ: -ه السالمیعل -قال: قال رسول اهلل -ه السالمیعل -الصادق

ه یعل -مام صادقا 3:الْمُتَغَوِّطُ فِی ظِلِّ النُّزَّالِ وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ َو السَّادُّ الطَّرِيقَ الْمَسْلُوكَ

ردار ملعون است و کفرموده است: سه  -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایفرمود: پ -السالم

ا گردشگران یه مسافران ک یهائه گای)جا ه در اطراق هاک یسکآنها ملعون است: انجام دهنده 

ب چشمه ه مردم را از آک یسکند، و کنند( تغوط ک یده و بساط شان را پهن ماده شیآنها پ در

 ند.که سدّ معبر ک یسکمانع شود، و 

                                                 
 همان مرجع، همان باب. .1
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الْفَنَاءَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ  تُعَجِّلُ الَّتِی وَ الذُّنُوبُقول:... ي -ه السالمیعل -نیبن الحس یسمعت عل

ه یعل -مام سجاددم ایشن 1:الْیَمِینُ الْفَاجِرَةُ وَ الْأَقْوَالُ الْكَاذِبَةُ وَ الزِّنَا وَ سَدُّ طَرِيقِ الْمُسْلِمِین

نند عبارتند از: قطع رحم، سوگند دروغ ک یوتاه مکه عمر را ک یو گناهان ...فرمود: یم -السالم

 گوناگون، و زنا، و سد معبر مسلمانان. یها، و پرداختن به دروغ یردن حقّکع یضا یبرا
فَقَالَ  ظَهْرِ الطَّرِيقِ  ىالصَّلَاةِ عَلَ سَأَلْتُهُ عَنِقال:  -السالم ماهیعل -امدهمحمد بن مسلم عن اح

 2:لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَادَّةِ وَ صَلِّ عَلَى جَانِبَیْهَا
 ز نمازا -السالم ماهیعل -ا امام صادقیدم از امام باقر یرسد: پیگو یمحمد بن مسلم م

 خواندن در جاده، فرمود: در جادّه نماز نخوان، در دو جانبش بخوان.
ا ا نمازش رن دارد تیقیند و یب یه شخص آن را خلوت مک است یج شهرمراد جاده خار

ا هد با بده ریقلله نیرا اگر احتمال عبور وسیرد، زکاز آن عبور نخواهد ه ای یله نقلیند وسکتمام 
 مد وآگر: سخن در یان دیست. و با بیبه پرسش ن یازیشود و ن ین احتمال نمازش باطل میهم

 ریب و غغص -گران بودنیبودن و مال د« مباح»م الکست بل یا سواران نیادگان یپ رفت
 است. -غصب

 داند و دو جانب آن را مباح. یم یان غصبکنماز م یجاده را برا امام
 ات:كن
ز ث این حدیو در ا« در عبادات موجب فساد است ینه»ند یگو یم یدر اصطالح فقه -1

 شده پس نماز باطل است. ینماز خواندن در راه نه
 روشن است. یف جاده درون شهریلکن باشد تیچن یخلوت برون شهر ه جادهک یوقت -2
واه گر تصرف در آن خید یهاز نباشد گونه ینماز جا یجاده برا ه تصرف درک یوقت -3

 باشد. یحرام و ممنوع م یق اولیاشد، بطرن باشد و خواه نبیعابر یمنیمخلّ ا
ام قال، حرو انت عبور و مرور و نقلر از یاز راه و جاده غ یو باالخره هر نوع استفاده شخص -4

 و ممنوع است.
 ن، جناح،کز راجع به ناودان، بالیم و نیابان داریوچه و خکراه،  یمنیدر ا یادیز یهاث یحد
 پسنده شد. ییهانه ون، فاضالب و... تنها به نمکبال گوشه

                                                 
 .375 ، ص07 بحار، ج .1
 .321 ، ص08 بحار، ج .2



 

 

 

 

 

 یو رانندگ یو راهنمائ یمنیا

 ب:کق به داشتن مریتشو

ثَلَاثَة   فِی الْعَیْشُ يَا عَلِیُ :-ه السالمیعل -عَلِیّاً -ه و آلهیاهلل عل یصل -النَّبِیُّفِیمَا أَوْصَى بِهِ 

بر  -ه و آلهیاهلل عل یصل -امبریپ یت هایاز جمله وص 1:دَار  قَوْرَاءَ وَ جَارِيَة  حَسْنَاءَ وَ فَرَس  قَبَّاءَ

 با، ویز یع، همسریوسه ای خانز است: یدر سه چ یزندگ یخوش یعل ی: ا-ه السالمیعل -یعل

 (.یمنکا تری ی)مانند اسب عرب یکمر بارکاندام و خوش  یاسب
 سَعَادَةِ الرَّجُلِ  مِنْ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال: قال رسول اهلل -ه السالمیعل -ابوعبداهلل

 -ه و آلهیاهلل عل یصل -مرکفرمود: رسول ا -ه السالمیعل -: امام صادق2ءُالْهَنِی الْمَرْكَبُ الْمُسْلِمِ 

 نرم و رهوار، است. یبکفرمود: از سعادت شخص مسلمان داشتن مر
امام  3:رِزْقُهَا اللَّهِ ظَهْرُهَا وَ عَلَى لَهُ  دَابَّةً كَانَ  اشْتَرَى مَنِ : -السالم هیعل -قال الصّادق

بر  اش( نهی)هز یاش با او و روز یبخرد سوار یبکس مرکفرمود: هر  -ه السالمیعل -صادق

 خداست.
 -ه السالمیعل -امام باقر 4:السَّوْءُ الْمَرْكَبُ شَقَاءِ الْعَیْشِ مِنْقال:  -ه السالمیعل -ابوجعفر

 ب بد است.کداشتن مر یزندگ یها یفرمود: از جمله تلخ

 :یب قبل از سوارکردن مرکو آماده  یمنیا

بَعِیر   إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِ : -ه و آلهیهلل علا یصل -قال: قال رسول اهلل -ه السالمیعل -الباقر
                                                 

 .814 ، ص37 ، بحار، ج62 ، ص1 خصال، ج .1
 .8 وسائل الشيعه ابواب احكا  الدّواب، باب -171، ص 61بحار، ج  .2
 .1 وسائل الشيعه، همان، باب -161، ص 61ج  بحار، .3
 .8 وسائل الشيعه، همان، باب .4
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 -ه و آلهیاهلل عل یصل -فرمود: رسول خدا -ه السالمیعل -امام باقر 1:وَ امْتَهِنْهُ شَیْطَاناً فَأَشْبِعْهُ

و  -به آب و علفش برس -نکر یب را سکهست، پس مر یطانیش یبکفرمود: بر پشت هر مر

 .نکنترل( کآن را رام )قابل 
 ح:یتوض

و  ها مهمث ین حدیدر ا آن چهه کدانند  یث آشنا هستند میه با فقه و حدک آنان -1

ع یمط ،یبائی، زیگر. رهوارید ما هر نایر یآنهاست نه خصوص فرس، بع« مناط»است  موردنظر

ب و دن به آینبودن آن، مراد است. و رس« بدقلق»ب و به اصطالح کنترل بودن مرکو قابل 

 ندارد. یب فرقکروغن مرا آب و یعلف 

 تند.ها هسث ین حدیشان، مورد خطاب ا یامروز یهاب کبا مر ین مردم امروزیبنابرا -2

 یوارسوب و کر اساساً یعنیاست.  یاستعار یمعن یکث، ین حدیدر ا« طانیش»مراد از  -3

 است. یمنیضد ا یعامل یدر معرض خطر قرار گرفتن است. سوار ینوع

ه عمل، ک یم شد. در مواردیآشنا خواه بیشتر« طان حادثهیش»طالح نده با اصیدر مباحث آ

 شده است. یادآوری« طان حادثهیش»خطر همراه است  یار، اقدام با نوعک

 است پس یمیقد یهاب کبرابر مر نیچند یامروز یخطر و حادثه در خودروها عنصر -4

ن یا ار دارد وکه سروطان حادثیه با شکقبل از سوار شدن توجه داشته باشد  یسک د هریبا

 است. یمنیاز عوامل مهم ا یکی« توجه»

 یه حالتبب و خودرو را کردن، و مرکنترل کردن، قابل کع یردن، مطکرام  یعنیامتهان  -5

، از ار شدنل از سون الزم است قبینترل سوار باشد. بنابراکار و یدر اخت کامالً ه کدر آوردن 

عبه ، جیکل ترمز، قوام و دوام الستیبود از قب نترل خودرو مطمئنک یهاستم یستم و سیس

 فرمان و... و...

 یانبه مع طان رایث( لفظ شیا حدیه در هر جا )از قرآن کست ین نیمنظور از بحث باال ا -6

 ار قرآن است.کآن، ان ارکدارد و ان یطان وجود واقعیم، شینکر یتعب یاستعار

 د:یاد و نام خدا سوار شویبا 

بَعِیر   ذِرْوَةِ كُلِ  عَلَى إِنَ : -ه و آلهیاهلل عل یصل -: قال رسول اهلل-السالم هیعل -قال الصادق

                                                 
 .26باب  همان مرجع، .1
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 -ه السالمیعل -امام صادق 1:كَمَا أَمََركُمُ اللَّهُ عَلَیْهَا اللَّهِ شَیْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْكُرُوا اسْمَ 

هست  یطانیش یبکفرموده است: بر پشت هر مر -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایفرمود: پ

نند و نام کن یه در برابر اراده شما خودسرکد ینک یارکد و ینکنترل کپس آنها را رام و قابل 

 رده است.که خدا امر ک همانطورد ینکاد یخدا را 
 یم هایمعبادت بزرگ است شخص را از تص یکه کنیعالوه بر ا« اهلل بسم»اد خدا و گفتن ی

 ار بد باکرد و دان یتناسب و سازگار« اهلل بسم»ده با یوهکار نکرا اقدام به یدارد. ز یز مبا یمنف

 شود. ینام خدا شروع نم

 یژگیوند و او را به ک یه حواس شخص را جمع مکهشدار است اد و نام خدا زنگ یز یو ن

 ند.ک یته در آن متوجه مار از جمله خطر نهفک یها

ه آن را ب ناخودآگاه به طوره شخص در هر اقدام کار کغاز هر آ اد و نام خدا دریعادت به 

م حادثه )بل هر اقدا یسوار یعنیا م مسئلهبه  آن چهن یکده است لیپسند یزبان آورد، عادت

اشد تا بخودآگاهانه  به طوراد خدا یر و که الزم است ذکن است یشود ا یگر( مربوط میساز د

هت زش در جیو انگ یشود. و گرنه آن جنبه حفاظتحاصل  یمنیمراعات اصول ا یزش برایانگ

 را نخواهد داشت. یمنیا

ه ک یطز هست نشایز نیفوق، نشاط انگ« توجه»آگاهانه عالوه بر  به طوراد و نام خدا ی

از  کیید نشاط یم دینده خواهیه در مباحث آک همانطورگر است. و یتر از هر نشاط د دلچسب

 است. یمنیو مهم ا یعوامل اساس

 رو:اده یره رو و پسوا

وََسطِ  سِیرُوا فِی إِذَا قَامَ قَائِمُنَا قَالَ يَا مَعْشَرَ الْفُرْسَانِ: -ه السالمیعل -یابوالحسن موس

 ابَ فَأَيُّمَا فَارِس  أَخَذَ عَلَى جَنْبَیِ الطَّرِيقِ فَأَصَ الطَّرِيقِ  جَنْبَیِ يَا مَعْشَرَ الرَّجَّالَةِ سِیرُوا عَلَى الطَّرِيقِ 

 2:رَجُلًا عَیْبٌ أَلْزَمْنَاهُ الدِّيَةَ وَ أَيُّمَا رَجُل  أَخَذَ فِی وَسَطِ الطَّرِيقِ فَأَصَابَهُ عَیْبٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ

ند اعالم کام یق تعالى فرجه( اللّه )عجل قائم ما هک یفرمود: زمان -ه السالمیعل -اظمکامام 

د، هر ینکت کادگان در دو جانب راه حریپ ید، و اینکت کسواران در وسط راه حر یند: اک یم

                                                 
 وسايل الشيعه، همان باب. .1
 .314 ، ص10 تهذيب، ج -9وسائل الشيعه، ابواب موجبات الضمان، باب  .2
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ند سوار را به یب ببید و او آسیبرخورد نماه ای ادیند و با پکت کدر جانب راه حره ک یسوار

بر او  یبیند و آسکت که در وسط راه حرکه ای ادیم، و هر پینک یاده ملزم میه پیپرداختن د

 ندارد.ه ای یوارد شود د

 ح:یتوض

 یها ثیدح)معمواًل(  آن را یها یژگیاسالم و و یشود: جامعه آرمان یم یورادآیاز نو  -1

 دهند. یح میتوض تعالى فرجه( اللّه )عجل مربوط به امام زمان

ن ین قوانیاق انداختن یبه تعو -میردکز مشاهده ینشتر یپه ک -ها ثین حدیام ایو پ یمعن -2

 وشش شود.کده شدن آنها ایان در پکد بقدر امیه باکست، بلیتا زمان ظهور ن

 ث چهار قانون آمده است:ین حدیدر ا -3

 ابان مختص به سوارگان است.یالف( وسط راه و خ

 اده رو است.یادگان و پیابان، مختص به پیخ ب( هر دو جانب هر راه و

ه یم به دب رساند راننده آن مجرم و ملزیآس یسکرو شود و به  ادهیج( اگر خودرو وارد پ

 است.

 ه.یر عمد است و در صورت عمد مجازاتش قصاص است نه دیم فوق در خطا و غکح تبصره:

 ندارد.ه ای یند، دیب ببیابان شود و آسیه وارد وسط راه و خکه ای ادید( هر پ

 ه آنها الزم است.یشود و د یوانگان نمیان و دکودکر شامل یم اخکح تبصره:

 ممنوع و توقف ممنوع: کدر محل پار

فِی غَیْرِ حَقِّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا  أَوْ سُوق  طَرِيق   دَابَّةً فِی أَوْقَفَ مَنْ : -المه السیعل -الصادق

ا ی یدر راه بش راکس مرکفرمود: هر  -المه السیعل -امام صادق 1:ء  أَصَابَتأَصَابَتْ بِأَيِّ شَیْ

ه ک یزیبا هر چند کقف ( متویر قانونی)محل غ ر حقشیهفته بازار( در محل غ ای) یبازار

ند، او ضامن است خواه یب ببیو آس -ندکه با آن برخورد ک یزیز هر چینو  -ندکبرخورد 

 گر.یز دیا هر چیطرف تصادف انسان باشد 
 باربند:

أَوِ انْكَسَرَ  إِنْسَاناً فَمَاتَ فَأَصَابَ  رَأْسِهِ مَتَاعاً عَلَى حَمَلَ رَجُل   فِی: -السالمه یعل -الصادق

                                                 
 .9 مستدرك الوسائل، ابواب موجبات الضمان، باب .1
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سرش  یرا بر رو یزیه چک یسکدر مورد  -ه السالمیعل -امام صادق 1:فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ هُمِنْ

شود، فرمود: آن شخص  یستگکش ا دچاریرد یند و او بمکبرخورد  یز با انسانیند آن چکحمل 

 ضامن است.
 ح:یتوض

ست. ا ها مرسوم جامعه یبرخ ه هنوز هم درک همانطورسر مجاز است  یحمل بار بر رو -1

حمل  اد داشته باشد مانندیا ابعاد زیه بُعد کاست  یزیث است حمل چیحد موردنظر آن چه

 ا بر باربند خودرو.یسر  یلوله آب بر رو

 سقف اء برین حمل اشیسر )به شرح باال( موجب ضمان است بنابرا یاء بر رویحمل اش -2

 موجب ضمان خواهد بود.« یق اولیبطر»خودرو )باربند( 

ه کشود  یضامن م یرده و گفته است: وقتکث تعجب ین حدیبزرگ از ا یاز فقها یکی -3

 شود. یمحض م یان نباشد خطایدر م یتعمد داشته باشد و اگر عمد

ال ه خودرو اشغک یش از فضائیب یه محموله ابعادکح است یصح ین بزرگوار وقتیسخن ا

 یشغال مه بدن شخص حامل اک یسر از فضائ یا ابعاد محموله بر رویند نداشته باشد. و ک یم

 د.یند، تجاوز ننماک

ه و کدرش ون، ارابه،یامک یم را دارد( تجاوز محموله از فضاکن حین طور است )و همیهم -4

 .یا از داخل خودرو سواری

 ردن:کسل كهل دادن و ب

را  یسک -المه السیعل -یعل: اكِبَوَ الرَّ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ  يُضَمِّنُ كَانَ  -مه السالیعل -اًیانّ عل

شده و  ه سوارکرا  یسکا هل دهد( و ی) ه از پشت به جلو براندکرا  یسکو شد که از جلو بک

 رد.ک یم مکشان ح دانست و به ضمانت یبراند هر سه را ضامن م
جْلِهَا وَ يُضَمِّنُ الْقَائِدَ أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاكِبَ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِیَدِهَا وَ رِ -ه السالمیعل -یعل

 آن چهرد به ضمانت سوار نسبت به ک یم مکح -ه السالمیعل -یعل 2:مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِیَدِهَا

شنده تنها نسبت به کرد به ضمانت از جلو ک یم مکرد، و حیر بگیش زیا با پایب با دست کمر

 رد.یر بگیبا دستش ز آن چه
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 ح:یتوض

 ست.یمربوط ن یعمد یرسان بیور به آسکمذ یها دام از ضمانکچ ین مبحث هیدر ا -1

خ جلو او نسبت به دو چر -پشت فرمان نباشد یسکو  -شدکه خودرو را از جلو بک یسک -2

لطد ه بغک یئیا شی یرا او در قبال شخصیست. زیضامن است و نسبت به دو چرخ عقب ضامن ن

 صطالحه حالت به اکشد کخودرو را ب یبنحوندارد، مگر  یتیفتد مسئولیر چرخ عقب بیو به ز

 رد.یر بگیرا ز یا شئیداشته باشد و چرخ عقب انسان  یراژیو

 یفرق گر،یب دکله خودرو و مریخواه بوس ا خودرو خواه با دست باشد ویب کدن مریشک -3

 ند.ک ینم

 در پشت فرمان: کودک

اسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَة  وَ  فَرَس  ماً يَتِیماً عَلَىغُلَا حَمَلَ رَجُل  عَنْ -ه السالمیعل -سئلت اباعبداهلل

رَجُلًا فَقَتَلَهُ عَلَى  ذَلِكَ مَعِیشَةُ ذَلِكَ الْغُلَامِ قَدْ يَعْرِفُ ذَلِكَ عَصَبَتُهُ فَأَجْرَاهُ فِی الْحَلْبَةِ فَنَطَحَ الْفَرَسُ 

ه پسر ک یسکاز  -ه السالمیعل -صادق دم از امامیپرس 1:مَنْ دِيَتُهُ قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْفَرَسِ

ن یز اینه اش ه خانوادکم است یتین شغل آن یو ا -ندک یسوار م یرده و بر اسبکر یرا اج یمیتی

ه یشد، دک یند و او را مک یبرخورد م یفرستند، اسب با مرد یاو را به مسابقه م -دانند یرا م

 ت.دام است؟ فرمود: بر عهده صاحب اسب اسکمقتول به عهده 
 ن بهیکل ار بودهکسوار یم نوجوانیتیفرق ندارد.  مسئلهن یم در ایتیر یم و غیتی ح:یتوض

ن ییتع او یز براین یار او قرار داده و دستمزدیده، و آن شخص اسب را در اختینرس یسن قانون

 رده و به مسابقه فرستاده است.ک

 یار مکن یاو را به ا م بودنشیتیگر در صورت ید یخواه ول خواه پدرش و کودک یاگر ول

ن یا فرستاد در یرد و آن شخص سوم او را به مسابقه مک یم یگریر دیا او را اجیفرستاد 

 یتیچ مسئولیا نوجوان هی کودکگشت. در هر دو صورت  یمسئول و ضامن م یصورت خود ول

 ندارد.

دهد رخ ه ای را بدون اذن سوار شود و حادث یگریخودرو شخص د یا نوجوانی کیودکاگر 

ه ک یه به خودرو وارد شود و هم در قبال ضررک یمسئول است هم در قبال ضرر کودک یول
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 گر وارد شود.یا اشخاص دیبه شخص 

 ه دادن:یك

فَخَرَّ  دَابَّتِهِ  عَنْ أَيُّمَا رَجُل  فَزَّعَ رَجُلًا عَنِ الْجِدَارِ أَوْ نَفَرَ بِهِ قال:  -ه السالمیعل -ابو عبداهلل

ت وار اسید یه بر روکرا  یسکس، کفرمود: هر  -ه السالمیعل -امام صادق 1:هُوَ ضَامِنٌ فَ فَمَاتَ

رد، ضامن یفتد و بمیب او را رم دهد و او بکا مریه دهد( یک -ندک یبترساند )دچار ترس ناگهان

 است.
 ح:یتوض

ث یدحهمان بخش اول امّا ندارد.  یرم دادن خودرو معن یامروز یدر مورد خودروها -1

ه اگر کنیداللت دارد بر ا« ه دهدیکوار است بترساند، ید یه بر روک را یسک»د یگو یه مک

ز دست ا ش رانترلکجه او یند و در نتکه خوردن بیکو  یرا دچار ترس ناگهانه ای رانند یسک

ه یکا رگر یراننده ده ای ن اگر رانندیرد، ضامن است. و همچنیدهد و خودرو چپه شود و بمب

 دهد.

ه قصاص کاست « قتل عمد»ه دادن بقصد مرگ او باشد مصداق یکترساندن و اگر  -2

 ه است.یدارد و اگر قصد مردن او را نداشته باشد مصداق قتل خطا و مالزم د

 یمه یک یزی، از هر چیو روان یژه روحیط ویا شرایل حالت خاص یاز افراد به دل یبرخ -3

صداق از او صادر شود و م یه عملکشود  یگر میضمان متوجه فرد د ین وقتیخورند. بنابرا

 ه دادنیکست، یار نیه خوردن معیکگر: یان دیست. و با بیباشد و گرنه، ضمان ن« ه دادنیک»

 ار است.یمع

 تصادف از جلو و عقب:

 شود: ین موضوع در سه مقوله بحث میدر ا

 اصابت: برخورد -1

 ر گرفتنیطاء: زیا -2

 پرتاب سنگ توسط چرخ. -3

شده ن کیکفت دقیقاًطاء یان دو مقوله اصابت و ایم یو رانندگ یراهنمائ یامروزن یدر قوان

 اند. نسق گرفته شده یکاست و هر دو به 
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است  نسق یکر گرفتن هر دو به یز نسبت به جلو، هم اصابت و هم زین اسالم نیدر قوان

 نند:ک ین نسبت به عقب با هم فرق میکل

 فَتُصِیبُ  الْمُسْلِمِینَ طُرُقِ  مِنْ طَرِيق   يَمُرُّ عَلَى الرَّجُلِ  عَنِ  لَسُئِ أَنَّهُ : -ه السالمیعل -الصادق

جْلَیْهَا إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا لِأَنَّ رِ دَابَّتُهُ 

مسلمانان  یها از راه یدر راه یدند: شخصیپرس -ه السالمیعل -از امام صادق 1:خَلْفَهُ إِنْ رَكِبَ

بر  یزیند؟ فرمود: نسبت به برخورد پا چک یاصابت م یبش به انسانکمر یند پاک یت مکحر

ب در کمر یرا پاهایدار است. ز ب، عهدهکن نسبت به برخورد دست مریکست، لیعهده او ن

 ب باشد.که شخص سوار مرکاست  ین در صورتیپشت سر سوار است، ا
و اگر آن شخص بر  2:فَإِنْ كَانَ قَادَ بِهَا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِإِذْنِ اللَّهِ يَدَهَا يَضَعُهَا حَیْثُ يَشَاءُ الْحَدِيثَ

ب را کمر یها ز او تنها دستین صورت نیشد در اک یست بل آن را از جلو میب سوار نکمر

 خواهد گذاشته  یه او مک یب به هر جائکمر یها و دست -با اذن خدا -ار داردیدر اخت

 شود. یم
 ح:یتوض

شت ندارد خواه در پ یتیچ مسئولیعقب ه ت به اصابت ازسبب نکن صاحب مریبنابرا -1

 شد.ک یب و خواه در پشت فرمان سوار باشد و خواه آن را از جلو مکمر

 یگریم دکر گرفتن حیو زم اصابت و برخورد است، کم تنها حکن حیه اکد یم دیخواه -2

 دارد.

 یادآوری« هللاباذن »ار دارد: مراد از یدر اخت -اهلل باذن -جلو و چرخ جلو را یب پاکرا -3

« یرَقدَ»به شتر یپخودش را فارغ و مستقل از خدا نداند.  یسکه کاست  یاصل اعتقاد یک

ه مد را بآ شیه و هر پدانست« یقضائ»ز را یهمه چ یشد. برخ اشاره ای «یشیقَدَر اند»بودن و 

ا ر« علولعلت و م»ان یدانسته و جر« یقَدَر»ز را یگر همه چید یگذارند. و برخ یحساب خدا م

دا رغ از خبه حساب علت و معلول فا صرفاًدانند و هر رخداد را  یاز خدا، م یمستغن مستقل و

 رند.یگ یده میگذارند و خداوند را ناد یم

 ند.ال دارکعه( اشیتب شکدگاه میاز نظراسالم )د ینین هر دو جهانبینش و ایهر دو ب
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ال یخ یکقط فرد و قانون علت و معلول را یگ یده میها را ناد ه اراده انسانک« یجبر قضائ»

برد ارک و داده را اسالم هم به اراده انسان ارزشیداند، نادرست است. ز یم یا بهانه ظاهری

 ماقتو ح یخرد یانون علت و معلول را با بده گرفتن قی، قائل است و هم نادیمؤثر بسیار

 داند. یم یمساو

 یچ امریه خدا در هک یبه طورمعلول،  و ، پرستش قانون علتیگر: قَدَر پرستیاز جانب د

 درستز نایرده باشد، نکان علت و معلولش به سر خود رها یل نباشد، و جهان را با جریدخ

 است.

ان علت و ین جریاامّا ند، ک یار مک درست است جهان بر اساس اصول علت و معلول

راده او  شرت قدرتض از خدا و با اذن خدا و تحت مبایه فضمعلول، هر آن و هر لحظه با استفا

 ند.ک یار مکخداوند، 

ث یحد ه درک «باذن اهلل»ح جمله یتوض یدار است تنها برا ن بحث بس گسترده و دامنهیا

 ن چند سطر ارائه گشت.یح نبود، ایوت گذاشتن آن صحکآمده بود و مس

 و شتر ام اسبکردن احک، و بار یعیب طبکام مرکاز اح -یخودرو مصنوعام کاستفاده اح -4

 کین سؤال در ذهن ین است اکح است؟ ممی، صحیلر و خودرو سواریون، تریامکو استر به 

 زیفرد آشنا با فقه ن یکن است به ذهن کد، و ممیش آیر متخصص در دانش فقه پیشخص غ

ر ر متخصص دیروشن شود ذهن افراد غ مسئله یت فقهیرسد اگر ماه یند. به نظر مکر خطو

 شود. یقانع م زیفقه ن

د نک یه صادر مک یمکح یاست و خود امام برا« منصوص العلّه»ث فوق به اصطالح یحد

ل و یه همان دلکم ینک یدهد و مشاهده م یح میم خودش را توضکآورد و علت ح یاستدالل م

 ست بهشراب حرام ا»د یز هست از باب مثال: اگر امام بفرماین یب مصنوعکدر مر همان علت

ام ند، حرکه مست ک یدنیه هر نوشکم یفهم یالم مکن یاز ا« ننده استکه مست کنیل ایدل

 است.

 موضوع بر موضوع یکم کل حیباطل راه دارد و نه تحم« اسیق»ن مبحث نه یپس در ا

خ ث همگون و هم سنین حدیبودن با ا« منصوص العله» ن باب دریث ایگر. و همه احادید

 هستند.

 گرفتن: ریب( ز

ت یا با قسمت جلو بدنة خودرو در هر صورت مسئولیجلو  یها ز با چرخیر گرفتن هر چیز



 دانش ایمنی در اسالم 108
 

بغلطد و  موردنظرز یا چیعقب دو صورت دارد: اگر شخص  یها ر گرفتن با چرخیزامّا دارد. 

ننده حالت کسل کا بیت راننده کست. و اگر نوع حرین یرد، ضمانیب قرار بگکر مریدر ز

 رد، ضامن است.یر بگیرا ز یزیا چیداشته باشد و شخص  یراژیو

 1:وَطِئَتْ بِیَدِهَا وَ رِْجلَِها مَا َيضْمَنُ فِی صَاحِبِ الدَّابَّةِ َأنَّهُ -ه السالمیعل -نیرالمؤمنیام یقض

ه ک یزیب نسبت به هر چکت صاحب مریمسئولرد به ک یم مکح -ه السالمیعل -نیرالمؤمنیام

 رد.یر بگیش زیها و پاها ب با دستکمر

ر یغ امالًکب کمر یاز پاها یه راننده را نسبت به حوادث ناشکث باال یث را با حدین حدیا

 یمث مشاهده ین دو حدیان ایم تعارض و تناقض یکد ابتدا ینکسه یدانست، مقا یمسئول م

ث یدحن یند و اک یبحث م« اصابت»ث باال در یه حدکشود  یشن متوجه رو یمکبا امّا شود. 

 «.رگرفتنیز»در 

 ج( پرتاب سنگ:

رفتن  از بدنه خودرو مانند در یزیا جدا شدن چی ر چرخ عقبیسنگ از ز رها شدن شن یا

مش ک، حگران باشدیسپر و... اگر موجب خسارت د مثالًر، جدا شدن و سقوط یچرخ، افتادن گلگ

 ست؟یچ

 :سه صورت دارد مسئلهب و خودرو در حادثه روشن شود و کد نقش صاحب مریباابتدا 

 صاحب خودرو مقصر است: -1

ن و داشته باشد تا از پرتاب ش« حفاظ یکالست»عقبش  یها د پشت چرخیه باک یونیامک

 ای یخارج شده و به شخص ر چرخیاز ز یل فقدان آن سنگیه دلب کنیند اک یریسنگ جلوگ

فاقد ه اش یله نقلیه وسکدانسته  یه زده است. چون صاحب خودرو مصدمگر یخودرو د

رو را خود هکنیل ایدانسته، به دل یرده، مسئول است. و اگر نمکن یور است و اقدامکمذ یکالست

 رده و به راه افتاده مسئول است.کن یبازرس

 است: صاحب خودرو قاصر -2

ده یم و استوار دکخود مح یا سرجار یکرده و الستک یت، آن را بازرسکراننده قبل از حر

 یدوام و دارا یبه بدنه در اصل ب یکننده الستکوصل  یها چین پیکرده است لکت کآنگاه حر

ت از ین صورت مسئولیافتاده است. در ا یکسته و الستکاژ نامناسب بوده و در وسط راه شیآل
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، فرو «در رفتن چرخ»ست ن طور ایشود. و هم یچ، میارخانه سازنده پکراننده رد شده و متوجه 

 از بدنه و امثال آن.ه ای کافتادن ت

ط یند همه شراک یت مکه در جلو حرک یین است خودروکمم یدر مواقع ت فاصله:یرعا

 یها هنارکه احتمال پرش سنگ از کاست  یط جاده طورین شرایکمقرر را داشته باشد ل یمنیا

د یبا گرید ین صورت راننده خودروهایچرخ، وجود دارد. در ا یا از پهلویحفاظ، و  یکالست

 ، و جلومتوجه راننده خودر یتینند و گرنه مسئولکور را مالحظه کفاصله الزم با خودرو مذ

 شود. ینم

ست مگر ه راننده خودرو جلو، مسئول اکن است یط، اصل ایبه هر صورت و در هر شراامّا 

 د.یث باال توجه فرمائیر او ثابت شود. به ادامه حدیعدم تقص

ورد م ب درکراحب مت صیرد به مسئولک یم مکح -ه السالمیعل -ی: علابِرِجْلِهَ تْ وَ مَا نَفَخَ

 ند.کا بپرایش بزند یه با پاهاک یزیهر چ
 ند.کرد، پراکپخش  نفخ:لغت: 

 انداخت. کلگد زد، جفت نفخ:

 ودث هر یاست و در حد« یو مورد یمصداق»دوم  یاست و معنا« اصل» یاول معنا یمعنا

 اند. اراده شده

 ندازد ویر چرخ آن بیرا به ز یزیچ یگریت باشد و شخص دکدر حال حر ییاگر خودرو

 ست.ید، راننده مسئول نروایبه بار ب راه ای ر چرخ پرت شود و حادثیز از زیآن چ

نگ ا سیند، ک( ترمز آن را رها ی)شخص اجنب یدر حال توقف باشد شخص ییو اگر خودرو

 ست.یرد، راننده مسئول نر چرخ آن را بردایز

ب ور برود و کبا مر یگری: مگر انسان ديَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ  إِلَّا أَنْ د:یفرما یث باال میادامه حد

 ند.کجاد یدر آن ا یزیچ
 هکعقب، پرش سنگ، سقوط ت یها ر گرفتن با بدنه و چرخیراننده نسبت به: ز ح:یتوض

ر ووان یا حیبا خودرو  یگریاست مگر شخص د، مسئول یانداز کبدنه، لگد زدن و جفت یها

 ب شود.کرا مرت یبرود و اضرار

 سقوط بار از خودرو:

ر یت دارد خواه با سایضمان و مسئول یاز خودرو سوار یونت و حتیامکون، یامکسقوط بار از 
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ه کد. یگر تصادم نماید یا اشخاصیاء ید و خواه با اشیجاد خسارت نمایند و اکخودروها برخورد 

 یقضاوت م« قصور»و « ریتقص»پشت چرخ عقب بر محور « حفاظ یکالست»ار یاساس و مع بر

 ه گذشت.ک یبا همان شرح دقیقاًشود. 

ا دو ا تنهآنه یل فقهیان گشت دلیه بکن یام و قوانکن همه احیته الزم است: اکن نیر اکتذ

« ابباطالقات  عمومات و» ست. به اصطالح همهیارائه گشت، ن ها ن برگیه در اک یثیسه حد

ر کذ هکث ین چند حدیشود و ا یم یه از آوردن همه آنها خوددارکها هستند  مکن حیل ایدل

ل قائ یو راهنمائ یه اسالم نسبت به امور رانندگکاست  یتینشان دادن دقت و اهم یشد برا

 .است شده

 يُضَمِّنُ  كَانَ -ه السالمیعل -أَنَّ عَلِیّاً: -ه السالمیعل -هیعن اب -ه السالمیعل -عن جعفر

الدَّابَّةُ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا إِلَّا أَنْ يَعْبَثَ بِهَا أَحَدٌ فَیَكُونَ الضَّمَانُ عَلَى الَّذِي عَبِثَ  مَا وَطِئَتِ  الرَّاكِبَ 

ه یعل -یه: علکند ک ینقل م -ه السالمیعل -از پدرش امام باقر -ه السالمیعل -امام صادق 1:بِهَا

رد. یر بگیا با دستش زیش یب با پاکمر آن چهرد نسبت به ک یم هم به ضمان سوارَکح -السالم

ب ور رفته، که با مرکب ور برود، پس همان شخص کبا مر یگریه شخص دک یمگر در مورد

 ضامن است.
 ا فرمان:یدن ترمز یبر

ه یعل -یعل 2:اهَا فَصَاحِبُهَبِحِمْلِ إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ وَ الدَّابَّةُ قال:  -ه السالمیعل -یعن عل

ا سر خود یند ک یآن است خودسر یبر رو یه بارکوان( یا هر حیفرمود: هر گاه شتر ) -السالم

 از آن ضامن است. یرها شود، صاحبش نسبت به حوادث ناش

 ح:یتوض

 وان دو نوع است:یخودسر و رها بودن ح -1

 ن و ازواین رها بودن از حقوق حی. ایخور هوا یحت دن ویچر یوان برایالف( رها بودن ح

 وانیاز حه ای ن صورت هر حادثیحقوق صاحب آن است )مگر در موارد و مواقع ممنوعه( در ا

نات وایب حید خودشان را از آسیه باکگران هستند ین دیست و ایشود صاحبش مسئول ن یناش

 نند.کحفظ 

                                                 
 ب.وسائل الشيعه، همان با -390، ص 101بحار، ج  .1
 همان مرجع. .2
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گر ت و ابودن ممنوع اس ن نوع رهایور: اکدن و حقوق مذیچر یوان نه برایب( رها بودن ح

 ند صاحبش مسئول است.کجاد یاه ای وان حادثیح

ال امث ون، بار یوان با لگام، زیست؟ اگر حیگر چیدو نوع فوق از همد یص برایار تشخیمع

وع ناشد، از و نبور همراه اکاء مذیدام از ابزار و اشکچ ینها رها باشد از نوع دوم است و اگر هیا

 اول است.

« حِمْلِهبِالْبَعِیرُ  إِذَا اسْتَقَلَ »د یفرما ید مینکث باال توجه یح به حدین توضیا پس از مالحظه

 ه بر او هست خودسر باشد.ک یوان با شیئیر حاگ
ه کست رده اکگمان  رده وکته مهم باال توجه نکث به نیاران حدکاندر از دست یسکا یگو

 ه بر پشت شترکاست  یاالئکضمانت صاحب شتر نسبت به  -ه السالمیعل -یموضوع سخن عل

 یماین تصور سیند، با اک یمردم را حمل م یاالهاکه کاست  یاست و صاحب شتر ساربان

 رده است.کث را عوض یحد

 یکاشتن ست، مراد دین یاالئکمحموله  یتنها بار به معن« با بارش -بحملها»مراد از  -2

 ده.دن رها نشیوان جهت چریه نشان دهد حکاست  ینشانه و عالمت

 دارد.امثال آن وجود ن یدن و حقوقیل چریاز قب یمسائل یامروز یدر مورد خودروها -3

ستند هنترل راننده کا تحت یشان فقط دو صورت دارند ت کدر حر یامروز ین خودروهاینابراب

 یئی، شیبار خواه یعنیاست « استقل بحملها»ت آنها بدون راننده مشمول کا خودسر، و هر حری

به  خواه نترل صاحبش خارج شودکار و یاز اخت یئد و خواه نباشد. هر وقت خودروبر آنها باش

ه عقب، ت بکو حر یدر سرباالئ یدر فرمان و خواه ناتوان یل نقصیدن ترمز و خواه بدلیل بریدل

ر عمد متوجه یر عمد مجازات غیغ صاحبش ضامن است. در صورت عمد مجازات عمد و در

 اوست.

ل هر نترل خارج گشت. شامکخودسر شد، از  یعنی. و در بحث ما مستقل شد« استقلّ » -4

 نترل را از دست صاحبش خارجکشده و « شکسر»ا یرده و ک یدو صورت: خواه خودش چموش

 رده باشد.کرده، و خواه صاحبش او را به سر خود رها ک

 روخود ب گذاشته و رفته سپسیسراش یدر جا مثالًو در مورد خودرو: خواه صاحبش آن را 

ش نترل صاحبکاز  یرده و به طور قهرکدا یا فرمان آن نقص پیرده و خواه ترمز کت کحر

 خارج شده باشد.
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 ت از سمت راستکحر

چپ  ه خودروها از سمتکدارد  یمرة آن، قانون مقرر معشور انگلستان و چند مستکدر 

 :ینعید ار دارز در سمت راست خودرو قرینند، فرمان و رل خودروها نکت کابان حریجادّه و خ

 شوند. یاز سمت راست خودرو وارد آن م -1

 شوند. یبا سمت چپ خودشان به داخل خودرو وارد م -2

 نند.ک یت مکابان حریاز سمت چپ جاده و خ -3

مت شوند و از س یشان به داخل خودرو وارد م ها با سمت راست بدن ر جامعهیو در سا

 نند.ک یت مکابان حریراست جاده و خ

را  شیخو یوه موافق است؟ قرآن جامعه و مردم آرمانین دو شیاز ا یکدام کا اسالم ب

 نامد: یم« نیمیاصحاب ال»

 1وَ أَصْحابُ الْیَمینِ ما أَصْحابُ الْیَمین

 2لِأَصْحابِ الْیَمین

 4.مٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْیَمینفَسَال -3نْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْیَمینوَ أَمَّا إ

 اران راکویکشان و نیاند یکند نک یم میها را به دو بخش تقس عه انسانسورة واق اساساً

 نیبحث ا نامد. و موضوع یم« اصحاب الشمال»رداران را کشان و بدیو بد اند« نیمیاصحاب ال»

 است. مسئلهن یسوره هم

 5.وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمال

ن را باط آخرت، خویت و شرایا و هم وضعیه هم در امور مربوط به دنکگر ید یها هیو آ

 ند.ک یم یمعرف« اهل سمت چپ» و بدان را« اهل سمت راست»

ت به آن یداده است بل در حدّ حساس یادیت زیاهم« چپ»و « راست»اسالم نسبت به 

 گرا است. ز راستید گفت اسالم در همه چیگر بایان دیرده است و در بکتوجه 

 یح اقتصاده اصطالکدهم  یح میر نشده فوراً توضیزمان، تا دط امروز ینظر به اوضاع و شرا

                                                 
 .27آيه  سوره واقعه، .1
 .38همان، آيه  .2
 .90همان، آيه  .3
 .91همان، آيه  .4
 .41 همان، آيه .5
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دارد و نه به  ینه به چپ و راست فرد ربط« یگرائ راست»و « یگرائچپ » یو اجتماع یاسیو س

ل کیانقالب فرانسه و تش یروزیعت. پس از پیچپ و راست جامعه و نه به چپ و راست طب

در سمت راست مجلس نشستند و طرفداران  داران هیان و سرماک، طرفداران مالّیمجلس مردم

گرا و  داران و ثروتمندان را راست هین در سمت چپ، از آن روز طرفدار سرمایمستضعف

 نامند. یگرا م طرفدار فقرا و مستمندان را چپ

گراست مگر در  ز راستید گفت اسالم در همه چین اصطالح سخن گفته شود بایاگر با ا

 یگرائ و نه چپ یتیام اسمدآ یگرائ ن موضوع نه راستیه در اکجامعه  ینظام اقتصاد

 هِیَ  الْوُسْطَى مَضَلَّةٌ وَ الطَّرِيقُ  وَ الشِّمَالُ الْیَمِینُ  :-ه السالمیعل -ی، بل بقول علیستیالیسوس

 است.« حیراه صح»انه جادّه یاست و راه م یدو گمراه و چپ هر راست 1:الْجَادَّةُ

 یم یبتنآن م بر ینساناصول علوم ا هک از اصول، یلیخ عه دریش یو اجتماع یفلسفه انسان

 :استوار است« نین االمریامر ب»ژه خودش بر یانه و با اصطالح ویشود، بر اساس خط م

 ن.ین االمریدام بل امربکچیض؟ هیا تفویجبر 

 ن.ین االمریدام بل امر بکچیا اصالت جامعه؟ هیاصالت فرد 

 مامت.تب بر محور اکن. مین االمریدام بل امربکچیق؟ همطل یراسکا دمیمطلق  استبداد

 ن.ین االمریدام بل امر بکچیا اصالت اخالق؟ هیاصالت اقتصاد 

 ن.ین االمریدام بل امربکچیا جامعه بسته؟ هیجامعه باز 

 ن.ین االمریدام بل امربکچیا اقتصاد بسته؟ هیاقتصاد آزاد 

ن و یان عیم یکتکالیو د ین: تعاطیاالمرن یدام بل امربکچیا اصالت ذهن؟ هین یاصالت ع

 و... 2ذهن.

ج تاب است و از موضوع بحث ما خارکجلد  یکازمند ین مسائل نیاز ا هرکدامح یتوض

 است.

 د باط، رفتار فریاست: رفتار فرد با مح یکیزیف ین بخش رفتارهایا موضوع بحث ما در

 گر، رفتار فرد با جامعه.یخودش، رفتار فرد با افراد د

د، هنگام ورود به خانه، مسجد، مدرسه و... یبخورراست ط: غذا را با دست یتار فرد با محرف

                                                 
 .16 نهج البمغه، فيض االسم ، خطبه .1
 بقلم نويسنده، انتشارات كيهان.« جامعه شناسي شناخت»رجوع كنيد  .2
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 د.یراست را بگذار یابتدا پا

ست دد، و در وضو استفاده از یتان را با دست راست بشوئ رفتار فرد با خودش: صورت

 راست واجب است.

ت ت راسرا با دس یئیش د، دادن و ستاندن هرینکگران: با دست راست مصافحه یرفتار با د

 د.یانجام ده

خواه  ود یاده باشید خواه پینکت کها حر سمت راست معبرها و جاده رفتار در جامعه: از

سمت  ه درکد و نسبت به آن یه در سمت چپ شماست حق تقدم دارک یسکسواره، نسبت به 

 راست شماست تأخر، و...

م داکچیو ه دیردکا شب( راه را گم یوز )ر یوهنوردکوهستان هنگام کا در ی، یابانیاگر در ب

د، دارنود را دوست کون و رکرا اسالم سید. زید وامانده نشویح ندادیاز چهار جانب را ترج

 د.ید و بروینکداند. سمت راست را انتخاب  یت را عامل سازنده مکحر

لَا  كَانَ وَ إِعْطَائِهِ وَ أَخْذِهِ وَ َشرَابِهِ  لِطَعَامِهِ يَمِینُهُ (-ه و آلهیاهلل عل یصل -ان )رسول اهللك

 1:يَأْخُذُهُ إِلَّا بِیَمِینِهِ وَ لَا يُعْطِی إِلَّا بِیَمِینِهِ

 ودن و گرفتن یغذا خوردن و نوش یبرا -ه و آلهیاهلل عل یصل -دست راست رسول خدا

 داد مگر با دست راست. یگرفت مگر با دست راست و نم یدادن، بود، نم

در  ییراگ شه راستیو هم 2:وَ تََرجُّلِهِ وَ تَنَعُّلِهِ لُبْسِهِ فِی ُأمُورِهِ  كُلِ فِی التَّیَمُّنَ بُيُحِ وَ كَانَ

 فش درآوردن.کدن، یفش پوشکدن، یرفتار را دوست داشت در لباس پوش

اهلل  یصل -دارسول خ 3:بِشِمَالِه الْإِنْسَانُ يَأْكُلَ أَنْ -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول اهلل ینه

 فرموده است. یاز غذا خوردن با دست چپ نه -ه و آلهیعل

ا تنها نجیرد در اکم ین مورد مشاهده خواهیرا در ا یادیز یها ثینده حدیآ یهادر فصل 

ا آن به اسالم کند کها روشن  هینار آک است تا در یفاکث به عنوان نمونه یارائه چند حد

شوند و از سمت راست جاده و  یت وارد خودرو مه با سمت راسکها موافق است  جامعه

 نند.ک یت مکابان حریخ

                                                 
 .237، ص 16 ج بحار، .1
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ن قدر آراست، سمت راست  یرجحان استفاده از دست راست، پا یمنیدگاه اید به گمانم از

 ست.یح نیبه استدالل و توض یازیچ نیه هکروشن و واضح است 

د، یب، سوار شوکد از سمت چپ مریگو یه مکاد دارم یرا به  یثیحد یدر محفوظات ذهن

ه و یآا امّم یگوتوانم راجع به آن سخن ب ین نمیافتن آن موفق نشدم. بنابرایچه گشتم به  هرامّا 

 هستند. یافکموردنظر مسئلهفوق در  یها ثیحد

 خروج از قطار

 د اصول شمارهیشوند با یه خودروها در پشت سر هم قطار مک یاروانک یها تکدر حر

ر هرا اگر یمشخص شود. ز دقیقاًاروان کر خودرو در سلسله گاه هیت شود و جایرعا یبند

ش ین پارواکنترل در کر قابل یاضطراب غ یکبا دلخواه خودش از قطار خارج شود ه ای رانند

 د.یآ یم

ر ند و دک یم یکار تحرکن یز به ایگران را نیزه سبقت، دیژه خروج از قطار با انگیبه و

طان یشه همه را در خطر کشود  یخردورزانه شروع م ریو غ یرقابت و مسابقه منف یکجه ینت

بتدا از اد از یا بایماند.  ینان نمیخودروها و سرنش یمنیبه ا ینانیچ اطمیدهد. ه یحادثه قرار م

ل گرنه اصو ست وین یبند از شماره یریا گزی و صرف نظر شود و یخوددار یاروانکت کحر

 ت نخواهد بود.یقابل رعا یمنیا

الْقِطَارُ قِیلَ يَا  يُتَخَطَّى أَنْ -صلی اهلل علیه و آله -رسول اهلل یقال: نه -لسالمه ایعل -الصادق

 -امام صادق 1:رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ قِطَار  إِلَّا وَ مَا بَیْنَ الْبَعِیرِ إِلَى الْبَعِیرِ شَیْطَانٌ

 یرد، گفتند اک ینه« خروج از قطار»از  -اهلل علیه و آلهصلی  -رمکامبر ایفرمود: پ -ه السالمیعل

 هست. یطانیگر شیب دکبا مر یبکن مریمگر در ب یست قطاریچه؟ فرمود: ن یامبر خدا برایپ
 ح:یتوض

ن گونه یاز گفته شد: یاست. و ن یر استعاریتعب یک« طانیش»ر با یه تعبکگذشت شتر یپ -1 

 یمعن یها استعار ثیطان را در حدید هر لفظ شینبان و محدود است. و یر در موارد معیتعب

 است. یار قرآن مساوکار آن با انکدارد و ان یطان وجود واقعیرد. شک

و توجه  ردندک یرا برداشت م یاستعار ین گونه موارد معنیز در ایصحابه و مردم ن -2

امبر یاست و پ« طان حادثهیش»ان ین بیدر ا -ه و آلهیاهلل عل یصل -ه مراد رسول خداکداشتند 
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 است. یمنیان اصول ایدر مقام ب

ا اگر ب ر خردورزانه، مخصوصاًیژه رقابت و مسابقه غینظم، به و یکشه برهم زدن یهم -3

 است. یطانیرفتار ش یکهمراه باشد، مصداق  یریگ هوس و وسوسه سبقت

ست یعمل مطلوب ن یک یاروانکت که اصل و اساس حرکد یآ یم ث بریمتن حد از -4

 یاناروکت کژه حریگر هست ویب دکب با مرکان هر مریه در مکنه خاص حادثه ین زمیرا ایز

 ند.ک یدا میضرورت پ یاروانکت کحر ین گاهیاست. با وجود ا

 اده استیحق تقدم با پ

ه یعل -امام صادق 1:الطَّرِيقَ  لِلرَّاجِلِ الرَّاكِبِ  الْجَوْرِ قَوْلُ قَالَ: مِنَ  -ه السالمیعل -عن الصادق

 ق.ید: الطّریاده بگویست( سوار بر پیز نیفرمود: ستم است )جا -السالم

وق بله یه وسا بید یخواه با زبان بگو -نارکش کنار، بک: راه بده: برو ینعیق یالطر ح:یتوض

 ند.کمقصودش را اعالم 

 حق بوق: اخطار

ه یعل -قاز امام صاد یافک در ینیلکده. و صدوق نقل ش« خصال»تاب کث باال از یحد

 ند:ک ینقل م یگریث دیحد -السالم

 -امام صادق 2:الطَّرِيقَ  لِلْمَاشِی الرَّاكِبُ  يَقُولَ  أَنْ الْحَقِ  مِنَ  إِنَ: -ه السالمیعل -عن الصادق

 ق.ید: الطریاده بگویه به پکفرمود: حق سوار است  -ه السالمیعل

دارد  نظر را در یث اول حالتیحدد: یگو یث میحد ن دویدر مورد ا یح: مرحوم مجلسیتوض

ن گر )گردش به چپ، گردش به راست عبور به آیر دیبه مس یریخواهد از مس یه سوار مک

اه از ر اده متوجه باشد ویه پکث دوم اعالم خطر است یچهار راه( برود، و مراد از حد یسو

 به او نرسد.ه ای نار برود تا صدمکمخصوص سوارگان 

 ،یعنی« رالحذا»، «قیالطر» یث دوم را دارند به جایام حدیه پکر گید یها تیاور یدر برخ

 ن، دور باش، آمده است.کحذر

                                                 
 آمده، متن فوق از خصال نقل شده است.« للماشي»كه به جاي للرّاجل  215 ، ص16 بحار، ج .1
 .214 ، ص16 بحار، ج .2
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 بار ممنوع ینشستن رو

امام  1:النَّارَ دَخَلَ مِنْهَا فَمَاتَ وَقَعَ  زَامِلَةً ثُمَ رَكِبَ قَالَ: مَنْ -ه السالمیعل -عبداهلل یعن اب

 شود. یرد وارد دوزخ میفتد بمیسوار شود و ب بار یروس بر ک فرمود: هر -ه السالمیعل -صادق
 ره است.یبکو گناه  یشکبمنزلة خود ین عملیچن یعنی

 ند.کت یبار سوار شود پس وص یس بر روکهر  2:زَامِلَةً فَلْیُوص رَكِبَ مَنْگر: یث دیو در حد

 ح:یتوض

 ردهکا رد آن ر یه مرحوم مجلسکدارد  یث سخنین دو حدیمرحوم صدوق در مورد ا -1

 است.

طر و است و عالوه بر خ یمنیونت برخالف اصول ایامکون و یامکبار  یسوار شدن رو -2

است  رهیبکاز گناهان  یکیه ک یشکز معادل خودی، در آخرت نیویدن یآثار ناگوار در زندگ

 .شود یم بمحسو

و  تقدر به حفاظ ه اسالم چهکدهند  یل نشان مین قبیاز ا یها و دستورهائ ثیحد -3

 ت داده است.یاهم یمنیا

 گریهمد کسوار شدن در تر

ثَلَاثٌَة  وَ لَا يَرْتَدِفْ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال: قال رسول اهلل -ه السالمیعل -نیرالمؤمنیام

اهلل  یصل -فرمود: رسول خدا -ه السالمیعل -یعل 3:وَ هُوَ الْمُقَدَّمُ مَلْعُونٌ أَحَدَهُمْ  دَابَّة  فَإِنَ  عَلَى

ه همان کآنها  از یکیرا یب سوار نشوند، زکر مرگر بیهمد کفرمود: سه نفر بر تر -ه و آلهیعل

 باشد ملعون است. یفرد جلو م

فرموده  یرم نهکامبر ایپ 4:ةدَابَّ ثَلَاثَةٌ عَلَى نَهَى أَنْ يَرْكَبَ -ه و آلهیاهلل عل یصل -أَنَّ النَّبِیَّ

 ب.کمر یکهم( بر  کراست از سوار شدن سه نفر در )ت

 ح:یتوض

 یه آن فرد از ابتداکن است یست، مراد اید نیزیمراد از ملعون مانند ملعون بودن  -1

                                                 
 .147 ، ص64 ج ، بحار،223 معاني االخبار، ص -209 ، ص2 من ال يحضره الفقيه، ج .1
 .148 بحار: همان جلد، ص -223 صمعاني االخبار،  .2
 .175، ص 37 بحار، ج .3
 .219 ، ص61بحار،  .4
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 شود از نظر و لطف و رحمت خداوند دور است. یاده میه پکان آن یوب تا پاکن ریشروع ا

را یزوان، یاست نه ترحم بر ح« تیش از ظرفیب»ردن کا سوار یاصل موضوع سوار شدن  -2

رد ف یکمتر از وزن کشان  ه مجموع وزنکا اسب سوار شوند یشتر  یکن است سه نفر بر کمم

 ینمین ایوان گرچه حفظ و تأمیح یمنیهاست نه ا انسان یمنین ایچاق باشد. پس هدف تأم

 ز واجب است.یوان نیح

موتور  یکهم بر  کتر ت خواه چند نفر دریش از ظرفیردن بکا سواریسوار شدن  -3

 عقب خودرو یا چند نفر در صندلیجلو و  یت سوار شوند و خواه چند نفر در صندللیکس

 ث است.ین حدیا ینند، مورد نهیبنش

ا ه ثیحد ن گونهیل استفاده از این قبیا«: اصول فقه»ته در علم کن یکاشاره مجدد بر  -4

ست ین «اطلاس بیق»ردن است از نوع کاس یسابق قب جاندار کامروز را با مر یه خودرو آهنک

ستند و ه« منصوص العله»ح داده شد یش توضیه در چند برگ پک همانطور -از آنها یرا برخیز

 و علم )قطع( حجت است.« معلوم العلّه»گر ید یبرخ

ا ه ثین حدیاز ا یه در برخک یهائ« ینه»ه از یفق یکن است ک: ممیته فقهکن یک -5

 چه آنن یکد. لیراهت نماکرا حمل بر ها  ند و آنکهست حرمت و حرام بودن را استفاده ن

و در  ندکردارها را ممنوع کن یتواند ا یم یومت اسالمکمسلم است و مورد اجماع همگان، ح

 ، حرام است.یومت حق اسالمکند و مخالفت با حکن ید چنیبا یمواقع

 ممنوع کتورّ

 لت سواران:یکقابل توجه موتورس

 لَا تَتَوَرَّكُوا عَلَى: -ه و آلهیاهلل عل یصل -ول اهللقال: قال رس -ه السالمیعل -عبداهلل یعن اب

فرموده است: در  -ه و آلهیاهلل عل یصل -مود: رسول خدافر -ه السالمیعل -امام صادق 1:الدَّوَابِ

 د.ینکن کب تورّکپشت مر

 :کتور

 ن اسب.یجلو ز یاب و گذاشتن آن روکاز دو پا از ر یکی: برداشتن کتورّ -1

 رد نهین قرار بگیز یاز دو ران رو یکیه که ای وین به شیز یر گرفتن رو: قراکتورّ -2

 منگاه.ینش

                                                 
 .539 ، ص6 ، فروع كافي، ج214 ، ص16 بحار، ج .1
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 1رد.یب قرار گکطرف مر یکه هر دو پا به ک یبه طورطرفه یک: نشستن کتور -3

 با هر سه صورت ممنوع است. کث تورین حدیمطابق ا

 ل مجلسكیتش

 یمنیول ات خود و از اصیوله از مسئکشود  ینان چنان گرم گفتگو میراننده با سرنش یگاه

ا دو یدو راننده  ینار هم و گفتگوکدو خودرو در  یتر از آن رانندگکشود، خطرنا یغافل م

ر هم ناکر دو دوچرخه سوار، دو موتورسوار د یا رانندگین از دو خودرو، با هم است. و یسرنش

 .است وسرگرم صحبت بودن

 د.یهقرار ند ها ها را مجلس بکمر ها مجالس:وال تتّخذود: یتوجّه فرمائ ث باالیبه ادامه حد

ز ات داشت یدن دو نفر ظرفیخواب ینشستن چهار نفر و برا یه براک یمیقد یها جاوهک

 یبکمر ار برا سویاده یجاوه و معموالً پکرا راننده آنها در خارج از یاست ز یم باال مستثنکح

 یلمعغول بحث رد و در آن مشکاستثنا م کن حیوپه قطار را از اکتوان  یز میگر، بود. امروز نید

 ا هر گپ مشروع، شد.ی

 ت دو نفرهیمسئول

ت تنها یلسوار شوند، مسئو ،ا دوچرخهیلت یکهم بر موتور س کتر در بیشترا یاگر سه نفر 

ممنوع  ار او نادرست وکم اساس یدین دیشیث پیه در حدک همانطوررا یمتوجه راننده است. ز

ه ادیپ گر، بهیگر، به سوار دیب برسد خواه به شخص دیها آس فیاز هم رد یکیاست. خواه به 

 ستاده است، به اموال مردم و...یه اکه ای ادیت است، به پکحال حر ه درکای 

 یئهاب یهر دو مسئول آس -ارشان مجاز استکه ک -هم باشند کاگر دو نفر در ترامّا 

ة ژیم وکحن ی. نه فقط راننده. اگران شودیشان متوجه د بکا مری یه رانندگیه از ناحکهستند 

 شود. یل نمیخودرو اتومب یکنان یاست و شامل سرنش« گریهمد کنشستن در تر»

فَقَضَى فِی  الدَّابَّةُ رَجُلًا أَوْ جَرَحَتْ  فَقَتَلَتِ  فِی دَابَّة  عَلَیْهَا رِدْفَانِ  -ه السالمیعل -ین علع

هم بر  که دو نفر در ترک یبکدر مورد مر -ه السالمیعل -یاز عل 2:ةِالْغَرَامَةِ بَیْنَ الرِّدْفَیْنِ بِالسَّوِيَّ

ه غرامت بر عهده کرد کم کرده بود، حک یا زخمیشته کرا  یسکشان  بکآن سوار بودند مر

 ه.یهر دو است بالسو

                                                 
 براي هر سه معني رجوع كنيد: بحار همان جلد و همان صفحه. .1
 .43 وسائل الشيعه، ابواب موجبات الضّمان، باب .2
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 ط خانوادهیدر مح یمنیا

 ل خانوادهکیو تش یمنیا

 ط خانوادهیو مح یمنیا

 و...
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 و خانواده یمنیا
 ل خانوادهكیو تش یمنیا

و  گ قرآناست. در فرهن یمنیاز عوامل مهم ا یکیل خانواده کیاز نظر اسالم ازدواج و تش

م نسبت به خود و هم هحوادث ناگوار است منشأ  اًفرد مجرد شخص -هم السالمیعل -تیاهل ب

 گران.ینسبت به د

ل نفوذ است و در قبافاقد مقاومت  یو گاه م مقاومتک یجات شهوانییفرد عزب در قبال ته

ت یسئولم ةست، طعم و مزیبرخوردار ن یمنحرفان از حفاظ مطمئن یها و وسوسه یار انحرافکاف

ه در ک «حادثه ساز یها خصلت»ا چند خصلت از ی یکین دچار یده بنابراید نچشیه باکرا چنان

 فصل خودش بحث خواهد شد، خواهد بود.

مصداق  ، او نهین طور در دوران نوجوانیخانواده است و هم یکعضو  کیودکفرد در دوران 

 یسستگگت او در خانواده رو به یعضو یبا شروع جوانامّا است. « بعز»و نه مصداق « مجرد»

 یه مانواداز خ کامالً یاز آغاز جوان یفرد است برخ یو روان یط جسمیگذارد. بسته به شرا یم

 گر پسید یدو سال و برخ یکیپس از  ینند، و برخک یم یگچه در درون خانواده زندگسلند گر

 از چند سال.

 ابانجام ه از منظومه گسسته و سرگردان شده است سرکاست  یا ارهیه سیفرد مجرد شب

 ودش وخ یاخواهد کرد، تکه پاره یه را متالشتصادم کرده هم خود و هم آن کرگر ید یا رهک

ز ا یکین یرد. و اکد خواهد یز تهدیگر را نید یها هرات و منظومک یمنیتصادم، اآن کره مورد 

 عت است.یطب یجبرها

ت ین سان قابل انتقال و سرایتجرد بدمنشأ مانند  یچ منشأیدر ه یخطر و حادثه ساز

ن توان را یسل دچار شود او ا یماریت بهداشت به بیدر اثر عدم رعا یسکن است کست ممین

 یریجلوگ یان و گسترش آن در سطح جامعه تا حدگریش به دیخو یماریت بیه از سراکدارد 

نترل عاجز کن یرده، از اکگم اره سرگردان و مدار یمانند همان سفرد مجرد درست امّا ند ک
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 ند.ک یت مکعت حریان طبیرا او بر خالف آهنگ و خواست و جریاست ز

م دارد. و در صورت یش توان تصمیخو یماریبت یاز سرا یریجلوگ یفرد مسلول برا

خودش  ند و درکنترل کتواند آن را  یرده مکت یبه او سرا یماریه بکت، باز فرد دوم یراس

ند ک یریو گر خود جلیکغول پ یها ه پارهکتواند از ت یاره مصدوم دوم نمیسامّا د. یمحدود نما

 ند.کب آن حفظ یرات را از آسکر یو فضا و سا

رد ندا ت وجودیاز عزب یوادث ناشچ حفاظ و عامل بازدارنده مطمئن در قبال خطرها و حیه

 ر از ازدواج.یه شود غیافراد مجرد توص یه براک

ر ه بکت اسه ای ویش یزندگ یانتخاب چگونگ یوه براین شیتر حیناصح ،یدر همه ابعاد زندگ

ه یتوان بر عل ینمامّا توان در خدمت گرفت  یعت را میطبعت باشد. یان طبیخالف جر

 رد.کت کان آن حریجر

 یاه نمدچار اشتب یسکهستند در دو مورد اول  یعیاز طبیدن و ازدواج سه نیشامخوردن، آ

 یرخب یان در مورد ازدواج بریکشود و همگان بدون استثناء به ضرورت آن دو توجه دارند. ل

 ز است:یآن )معموالً( دو چمنشأ دهد و  یها اشتباه رخ م

 ان دفع شهوت و ازدواج.یاشتباه م -1

 1.تیترس از مسئول -2

 ینسجاز ین ،گریز دیچ یک« ل خانوادهکیتش یاز جنسین»ز است و یچ یک یشهو یاز جنسین

 یراازها بیگر: نیان دیها و به ب زهیل خانواده است. انگکیتش یها زهیاز انگ یکیتنها  یشهو

 ل خانواده عبارتند از:کیتش

 .یاز جنسین -1

 .یفرزند خواه حسّ -از به فرزندین -2

 .یحس مونس و همدم جوئ -و همدماز به مونس ین -3

 «.منیا یانون اختصاصک»از به ین -4

 شونده. یننده و دلسوزک یاز به دلسوزین -5

د گفت مورد غفلت دانشمندان یه باکاست  یبشر یازهاین نیاز بزرگتر یکیر یاز اخین نیا

به مبارزه  را ها ها و قله وهکه کن مرد یتر یقرار گرفته است. قو یو انسان شناس یروان شناس

                                                 
 ت نه در ضعف يا نقص رواني و يا بيماري جسمي و رواني.اس« اشتباه»توجه فرماييد: سخن در  .1
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ه کرد کشنهاد یشاه به او پمادر نادر یاست: گفته شده روز یزازمند دلسوز و دلسویطلبد ن یم

ر او را یرده فرزند صغکه شاه طهماسب را بازداشت کنون کند اکه را منقرض نیسلسله صفو

ر برد و گفت: زنان را با امور سلطنت چه یسلطنت نگاه دارد نادر دست به قبضه شمش یبرا

دان نبرد را از یراه و م کرفت و گرد و خا یر به استقبال پسر میه همان مادر پک یوقتامّا ر؟ اک

بال  ن همهیا، چرا یزم چقدر خسته ایگفت: آه بچه ام، پسر عز یزدود و م یسر و صورت او م

ه کبرد  یاز آن م یگشت، نادر چنان لذت یم یمادر جار یها ک. و اشیآور یبر سر خودت م

 گشت. یدن شارژ میجنگ و چشم در آوردن و گوش بر یش از نو براجان و تن

د فرزن نیچند یز مادر معموالً برایاست و ن یعت )معموالً( مادر رفتنین طبیدر اامّا 

 رارکباره تخواهم دو یب انحصار طلب است. مین حس عجین بشر در ایند، اک یم یدلسوز

و خواه زن. و شگفت  ه مرد باشدخوا ن حس شگفت، انحصار طلب است.یبشر در ا: نمک

، مورد غفلت یق انحصار طلبین حس عمیز ایق به دلسوز، و نین حس عمیه اکن است یا

 دانشمندان قرار گرفته است.

 دامکپرسم:  یر متخصص در آن، میو غ یمتخصص علوم انسان یکمن از همگان اعم از 

رو ش فیشتن خویدر خو یمک د؟ لطفاًینک یاز نمیاحساس ن ین نوع دلسوزیاز شما به ا یک

 د.یید آنگاه پاسخ بگویرو

ه او به نسبت کاز دارد ین یسکروح بشر به «. شونده یاز به دلسوزین»ن طور است یو هم

ا یا ازهیه نسبت به نکند کدا نیرا پ یسکا یو  ندکن یچ وقت دلسوزیند و اگر هک یدلسوز

 و یمنف یوب شده و آثار روانکدر او سر« یگر یحس دلسوز»ن یند اک یاو دلسوز یدردها

 به دنبال خواهد داشت. یمضر

ابل مق ید. معنیگو یم« نکسَ»ن شدن، یپنجگانه در صورت تأم یازهایقرآن به مجموع ن

 است.« اضطراب»ن کس

 زیند و نک یل مین تبدکرا به س یجان جنسیاز ه یناش یها ل خانواده اضطرابکیتش

 را، و یمونس یاز ب یناش یها ن اضطرابیمچنرا، و ه یفرزند یاز ب یناش یها اضطراب

 یها را، و باالخره اضطراب« منیا یانون اختصاصک»از فقدان  یناش یها نطور اضطرابیهم

 را. یشونده خواه یو دلسوز یم دلسوز خواهیاز حس عظ یناش

ن کاز آن به س یناش یها شود و اضطراب یبا ازدواج اقناع م یحس همدم و مونس جوئ

خود  یناشناخته و مرموز و رنج آور و ماللت بار جا« یمنیاحساس عدم ا»ود. آن ش یل میتبد
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 دهد. یز و جان پرور، میناشناخته و نشاط انگ« یمنیاحساس ا»ک یرا به 

 نسانا -یدانشمند و متخصص در علوم انسان یلیگرچه خ یچ آدمیه هکنیا یناشناخته برا

واند ت یمن، یان قویب یباشد و دارا -یعه شناس، جامیاجتماع ی، روان شناسی، روان شناسیشناس

 ح دهد.یرا توض یمنین احساس ایو ا یمنیآن احساس عدم ا

ناخته ش یافکرا در حد یستند زیح نیان و توضیه قابل بکهستند  یزهائیبشر چ یدر زندگ

 ناختشتوان  یم یده بود: مرگ را وقتیست؟ پاسخ شنینشده و نخواهند شد. گفته بود: مرگ چ

 ست.یان آن نیان بکز امیرد، پس از تجربه نکتجربه  مردن را عمالًه ک

ت سینه زرد و متأهالکد عمال ازدواج یدارد؟ باه ای ست؟ چه طعم و مزیمتأهالنه چ یزندگ

 ت آن را شناخت.یتا بتوان ماه

ت یاهمتوانند  یمرگ نم ینه تجربیه مردگان پس از معاک همانطورد به جوانان گفت: یبا

ر مورد دامل به سؤال شما کز هرگز توان پاسخ یها ن ردهکشما شرح دهند ازدواج  مرگ را به

ن یتر ختهست متأهالنه از ناشنایت زیرا ماهینخواهند داشت. زو متأهالنه را ندارند  یزندگ

الم عن یتر نیرین و شیتر یاتین و حیتر ین حال ضروریانسان است. و در ع یها برا تیماه

 انسان. یاست برا

ز استند هه ک ی، خانواده هائیخانوادگ ین غرب عالوه بر رواج بیامروز یرهنگ اجتماعدر ف

ر دصه ینق نید گفت بزرگتریعاجز هستند و با« یتبادل دلسوز»از یو ن« یهمدم جوئ»از ین نیتأم

 یامروز« لیدل یب یها خشونت»منشأ ه کن موضوع است یغرب هم یو اجتماع یفرد یزندگ

 دهیه امروز از پدک -گر رایشتن نوجوانان همدکالس درس، کدر  یشکر یگشته است. هفت ت

 -دیشنو یم ون و مطبوعاتیزیو، تلویا شده و هر روز اخبار آن را از رادیکامر ینو اجتماع یها

 کیا به ه زن و شوهر رکامل کن است. عدم انس یان والدیاز مین دو نین ایاز عدم تأم یناش

 یجودورده و به وحدت ک یه آن دو را اقناع روانک یلسوزند، و عدم تبادل دکل یوجود تبد

 لید. بنیآ یش بار مکریه فرزندان هفت تکآورد  یرا در خانواده به وجود م یبرساند، فضائ

 ود.ش یم ین اوضاع از ضعف خانواده ناشید: ایگو یم یلکنش و برداشت یب یکنتون در یلک

سازندگان آن نوع هالیودی و مقصر دانستن  فیلم های سینمائی از هیعل ان بریاعتراض اروپائ

)به قول  یستند عامل اصلین یخشن و خشونت بار عامل اصل یها لمیف ها درست است لیکن

 یآن چنان یها ها و رمان لمیق انسان است و فیعم یازهاین نینتون( ضعف خانواده از تأمیلک
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 1رسانند. یت میمزمن و بالقوه را به فعل یماریب

ن را از آند و ک یر میتعب« نکس»ه قرآن با کاست « ناشناخته یمنیا»دان آن فق یعامل اصل

 شمارد. یوجود قدرت خداوند م یها ات و نشانهیآ

ةً إِنَّ وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ َأنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَ

شما )مردان و زنان(  ید برایه آفرکو از مظاهر قدرت اوست  2:لَآيات  لِقَوْم  يَتَفَكَّرُون ذلِكَ فی

ان شما یل شود و قرار داد مین تبدکله آن اضطراب تان به سیتا به وس یاز نوع خودتان همسران

 یهائ بودن آن( نشانه یمنیاز به خانواده و عامل این )نی، واقعاً در ای)همسران( مودّت و دلسوز

 شمندان.یاند یهست برا
م از نوع خودش همسر تا اضطرابش دآ یو قرار داد برا 3:وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْكُنَ إِلَیْها

 ل شود.ین تبدکبه س
وضوع ز از پخش میپره ین برایکشانم لکد سخن را به درازا برن مویشدم در ا یوسوسه م

« هنا یعه است ا خانواده واحد جامیآ»، «خانوادهمنشأ »ل یاز قب ییهاردم و بحثکنترل کقلم را 

 م.پرداز یم یمنیا مسئلهدهم و به  ین جهان و انسان( حواله مییگرم )تبیتاب دکو... را به 

ژه یو و نظر -سمیا ترانسفورمیسم یسیکف -«ش انسانیدایپ»ن موضوع بزرگ و مهم یو همچن

 رده ام.کبحث  تابکن مورد را در آن یز اسالم در ایو اعجاز آم

 .خرتآ یبرا یمنیا و عامل ایدر دن یمنیعامل ا یعنین یدچه؟  یعنین ید الم:ک یکدر 

 انه(.یسرانه صوف کسب یعاهااد یسر یک)مگر  ندارد ین معنائیر از این غید

 شود: ین میل خانواده تأمکیله ازدواج و تشیبوس یو اجتماع یفرد یمنیا 50%

 مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ : -ه و آلهیاهلل عل یصل -ول اهلل: قال رس-ه السالمیعل -الصادق

اهلل  یصل -فرمود: رسول خدا -ه السالمیعل -امام صادق 4:فِی النِّصْفِ الْبَاقِی اللَّهَ فَلْیَتَّقِ  دِينِهِ

دا رده است از خکن ینش را تأمیند نصف دکه ازدواج ک یسکفرموده است:  -ه و آله و سلمیعل

 ند.کن یز تأمیگر را نیند تا نصف دکپروا 
                                                 

 . رجوع كنيد: جامعه سوئد: سوسيال فرويديسم به جاي سوسيال ماركسيسم، به قلم نويسنده.1
 .21سوره رو ، آيه . 2
 .189سوره اعراف، آيه . 3
فِ فِی»هاي حديث  در برخي نسخه -1 وسائل الشيعه، ابواب مقدمات النّكاح، باب -219، ص 100بحار، ج . 4 الْْخخَرِ  النِّصْْ

 آمده است.« أَوِ الْبَاقِی
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ه یاهلل عل یصل -رسول خدا 1:النَّارِ الْعُزَّابُ أَكْثَرُ أَهْلِ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

 ها هستند. ثر اهل دوزخ عزبکفرمود: ا -و آله
 یصل -رمکامبر ایپ 2:لَكُمْ أَرْزَقُ فَإِنَّهُ اتَّخِذُوا الْأَهْلَ : -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

 تر است. یشما پر روز یرا آن براید زیل خانواده دهکیفرمود: تش -ه و آلهیاهلل عل
تان هستند،  یها ن شما عزبیترکخطرنا 3:الشَّیَاطِینِ ِإخْوَانُ وَ الْعُزَّابُ عُزَّابُكُمْ  شِرَارُكُمْ 

 ها هستند. طانیاران شکها هم عزب
 گر.یث دیحد ها و ده

                                                 
 .2 همان مرجع، باب. 1
 .1 همان مرجع، باب. 2
 .217، ص 010 بحار، ج. 3



 

 

 

 

 

 حط خانهیو م یمنیا
 و ساختمان خانه یمنیا

ز اوضوع نم و چند مک ی( در خانواده را از ساختمان خانه آغاز میمنیحفاظت و بهداشت )ا

، راه خواببهارن و کام، بالک، استحیادیز ی، ارتفاع خانه، وسعت، فضاهایت جغرافیل: موقعیقب

 دهم. ی، و... را ارائه میارکپله، گچ 

 یائیت جغرافیموقع

ه به ای یحح نایا ترجین یره زمکاز ه ای انتخاب نقط یائیت جغرافینجا مراد از موقعیدر ا

 . گرچهستیگر، نیستن با مردم دیبر ز یستن با مردمیح زیا ترجیشور و ک یکگر در یه دیناح

ار یعمه کنی)نظر به اامّا رده است کت بحث یز با دقت و حساسین موضوعات نیاسالم در هم

با  (ینمیاست نه عوامل ا یمانیو ا ی، فرهنگیحات مدنیحات فوق ترجیاسالم در ترج موردنظر

 تش از بحث ما خارج است.یهمه اهم

ن یرام بنابیوئگ یم «یمنیا»ن دو یه به مجموع اکموضوع بحث ما حفاظت و بهداشت است 

شهر و  یکحدوده ن بحث تنها به مینش محل ساختمان خانه در ایگز یح برایار ترجیمع

 باشد. یشورکدر هر  یشود هر شهر یمربوط م یاسالم کشهر

 مغرب شهرها

را یمغرب شهرهاست. ز ،ونتکس ین قسمت برایز آن، بهترکز مریاز چهار جانب شهر و ن

 ان بادها،یان هوا، جریو جر -ه از غرب به شرق استک -نیره زمکت کند حریمجموع برآ

ق شر یمصرف شده و آلوده شهرها را از غرب به سو یهوابارش ها،  یشرویت ابرها، پکحر

ه نادر ب تر است مگر در موارد یط بهداشتیشرا یتر و دارا کشه مغرب شهرها پایراند. هم یم

 نادر. یها ل علتیدل

 یح بخش غربیا ترجیخانه  یانتخاب مغرب شهرها برا یعنین موضوع یا یبرا ث:یحد

افتن آن یار به یبس ینون پس از جستجوکام اده یدشتر یپرا  یثیگر، حدید یها شهرها بر بخش
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 یثین حدیه چنکنان دارم یاطمامّا ردم، کز استمداد یث شناسان نیحد یاز برخ یموفق نشدم حت

 وجود دارد.

لفظ  ن با ثبتیکر منبع لکبدون ذ یعنی« مرسل»ث به طور یتاب چهار حدکن یدر مجموع ا

نبع، مدرس آام آنها و بدون یر پکفظ و عبارت تنها با ذز بدون لیث نیو عبارت، آمده و سه حد

مختلف  ث فراوان در موضوعاتین همه حدیبا ا یتابکه کدانند  ین رشته میآمده است. اهل ا

 ت است.یو رضا یخوش وقت یر منبع داشته باشد جاکث بدون ذیو متعددش، تنها هفت حد

 گان خوبیهمسا

د توان یه مطمئن نباشد نمیت انسان تا از همسااز عوامل مهم حفاظت اس یکیه خوب یهمسا

« معهجا»ه د آورندین از عوامل پدیبشر است بنابرا« یگرائ هجامع»تبلور  یگیمن باشد. همسایا

 امعهه جیشود و بر عل یل میو مضر تبد یبه عامل منف ین عامل مثبت و سازنده گاهیاست ا

سان و ان یو عاطف یاحساس یها یوئیکو ن ها ییباین عالوه بر زیند بنابراک یبشر عمل م یگرائ

ز ین ینّف کامالًمحض و  یدگاه علمیمتوقع است از د یگیهمسا یه در عرف مردم براکانه یگرا

 است: یط ضروریت انسان از شرایدر انسان یگیت همسایاهم

 ر جامعهیغ یمساو یگیهمسا یجامعه منها

 ان.ویح ینوع یر انسان، مساویغ یجامعه مساو یانسان منها

 یاه هیبه همسا یتین هستند چندان اهمکه در صدد انتخاب مسکآنان  یدر فرهنگ امروز

 نسبت به کط شهریا شرایگر، یشهر نسبت به شهر د یط عمومیدهند تنها به شرا یآن نم

 نیه رشد اکاست  یهینند بدک یگر توجه میط محله نسبت به محله دیگر، و شراید کشهر

 ست.ین یاچ جامعه یچ فرد و هیروند به نفع ه

 ه سمتبها را  بشر است و انسان یت اجتماعیدر ترب یها عامل مهم نشیو گز ینه گرائیگز

ر بها نظارت عامّه را  نشیدارد. حذف گز یحذر مها بر یدهد و از بد یها سوق م یخوب

 برد. ین میت را از براز نظا یفینش طیهر گز یند. فراموشک یف میت جامعه، تضعیفکی

 یها فساد را به همراه دارد. همه ارزش یکدار شدن یپد الزاماًنش یگز یکدن ش کمترو

 یکنش یک گزیدارند، با مرگ  یوجود یها وابستگنش یجامعه به گز یک یو معنو یماد

 یبرهاجاز  کیین یند. و اک یفساد پر م یک الزاماًآن را قهراً و لزوماً و  ید و جاریم یارزش م

 است. یمسلم اجتماع

گان از دو جهت یهمسا ین با عطف توجه به چگونگکه مسینش در مورد تهین گزیابنابر
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 ضرورت دارد:

 یکحفظ  -بر جامعه یها در جهت حفظ نظارت عموم نشیو گز ینه گرائیحفظ گز -1

 ت جامعهیبهداشت شخص یبرا یاصل اجتماع

 .یو خانوادگ یفرد یمنین ایه در جهت تأمینش در انتخاب همسایگز -2

ثَلَاثَةِ  فِی الشُّؤْمُ :-ه و آله و سلمیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل -ه السالمیعل -ادققال الص

ه یعل -امام صادق 1:أَشْیَاءَ فِی الدَّابَّةِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا

 :ز استیفرموده است: شوم بودن در سه چ -ه و آلهیلاهلل ع یصل -رمکامبر ایفرمود: پ -السالم

 گانش است.یهمسا یآن و بد یخانه تنگ یشومامّا ب، همسر و خانه... و کدر مر
فرمود:  -ه السالمیعل -امام باقر 2:...الظَّهْرَ جَارُ السَّوْءِ تَقْصِمُ  الَّتِی الْقَوَاصِمِ  مِنَ ابو جعفر قال: 

 ه بد است.یند همساکش یرا م یممر آدکه ک ییزهایاز چ یکی
ه یهمسامّا اند. و ک ییند، قاتل و دزد را راهنماکمحله را آلوده  یکتواند  یه بد میهمسا

 خوب:

 -ه السالمیعل -امام صادق 3:بَوَائِقَهُ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ جَارُهُ: -ه السالمیعل -قال الصادق

 من باشد.یاو ااز آزار ه اش یه همساکاست  یسکفرمود: مؤمن 
رَأَى  حَسَنَةً أَخْفَاهَا وَ إِنْ رَأَى مِنَ الْفَوَاقِرِ الَّتِی تَقْصِمُ الظَّهْرَ جَارٌ إِنْ: يركقال ابو محمد العس

 یرا م یمر آدمکه ک یهائ یفرمود: از گرفتار -ه السالمیعل -یرکامام حسن عس 4:سَیِّئَةً أَفْشَاهَا

را مشاهده  یندیز ناخوش آیند و اگر چک یتمان مکند یبب کییه اگر نکاست  یا هیند همساکش

 ند.ک یند آن را افشا مک

اسْتَبْشَرَ َو إِذَا  إِذَا أَحْسَنَ الَّذِي الْمُؤْمِنُ : -ه السالمیعل -قال: قال رضا یم الحسنیعبد العظ

مْ يَأْمَنْ جَارُهُ لِسَانِهِ وَ َيدِهِ وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمِنْ  َيسْلَمُ الْمُسْلِمُونَ  أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ َو الْمُسْلِمُ الَّذِي

 5:بَوَائِقَهُ
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ار کفرمود: مؤمن هر وقت  -ه السالمیعل -د: امام رضایگو یم یم حسنیالعظحضرت عبد

 یار( مب شود طلب بخشش )استغفکرا مرت یار بدکشود، و هرگاه  یانجام دهد شادمان م یکین

 هک یسکست ید و از ما ننمن باشیه مسلمانان از زبان و دست او اکاست  یسکند، و مسلمان ک

 من نباشد.یاو ا یاز آزارهاه اش یهمسا

 -امام صادق 1:الْأَعْمَارِ وَ عِمَارَةُ الدِّيَارِ الْجِوَارِ زِيَادَةٌ فِی حُسْنُ: -ه السالمیعل -قال الصادق

 ند.ک یها را آباد م و خانه دیافزا یخوب بر عمرها م یگیفرمود: همسا -ه السالمیعل
 ح:یتوض

ش یاد پس موجب افزینما یانسان را راحت، اعصابش را سالم م روح گانیهمسا یخوب -1

 شود. یخوب محفوظ م یگیت و مال در همسایثیز جان در امان، و حیعمر است و ن

 ییکه به نک یا شهریشهر باشد و در هر صورت، محله « ارید»ن است مراد از کمم -2

ها  ها و تخصص هید و سرمانشو یشهره شود مردم از هر جانب بدان سو جذب م یگیاهمس

 است. یو رونق اقتصاد ین موجب آبادانیشود و ا یبدان سمت جذب م

 بَاتَ مَنْ بِی مَا آمَنَ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال: قال الرسول -ه السالمیعل -ابوجعفر

 -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایفرمود: پ -ه السالمیعل -باقر امام 2:شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ

مان یگرسنه باشد بر نبوت من اه اش یر بخوابد و همسایم سکس با شکفرموده است: هر 

 اورده است.ین
ماند،  ین روز مید و چندریم یدر آپارتمان خود مه ای ی؟! همسایگرسنگ ح:یتوض

 د.نشو یعفونت او ناراحت م ه ازکشوند  یخبر دار م یگان وقتیهمسا

 و مشرف بودن خانه یمنیا

وَ ُسوءَ  عَوْرَتَهُ  قَالَ: ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِیهِنَّ رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِي -ه السالمیعل -ابو عبداهلل

آخِرَةِ وَ ابْنَةٌ أَوْ أُخْتٌ يُخْرِجُهَا مِنْ مَنْزِلِهِ صَالِحَةٌ تُعِینُهُ عَلَى أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْ وَ امْرَأَةٌ النَّاسِ مِنَ حَالِهِ

 3:بِمَوْت  أَوْ بِتَزْوِيج 

ش است: خانه یه مؤمن را در آن آساکز است یفرمود: سه چ -ه السالمیعل -امام صادق
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ند، ک یاریا و آخرت یه او را در امور دنکه اسرار او را از مردم بپوشاند، و همسر خوب کع یوس

 ا با ازدواج.یا با مرگ یند کرون یه آن را از خانه بک یا خواهریر و دخت

 ح:یتوض

ه در مواقع استراحت و کاست  یزیست. خانه چیه مشرف باشد خانه نک یاخانه  -1

 ند.ک، انسان را از اجتماع جدا یر اجتماعیپرداختن به امور غ

 ند.ک یمنیساس اش در آن احیخو یه شخص نسبت به امور اختصاصکاست  یخانه جائ -2

د بر کیأردن محترمانه است و مقصود تکرون یب« ا خواهریردن دختر کرون یب»مراد از  -3

 وشند.که پدر و مادر و برادر در ازدواج دختر و خواهر بکت ازدواج است یاهم

 یبن و برادران یوهش والدکدختران از ازدواج و ن یوهش خوددارکث در مقام نیحد -4

 ازدواج دختر و خواهر است. تفاوت نسبت به اصل

 گرانیاز نگاه د یمنیا

اهلل  یصل -امبر اسالمیپ 1:جَارِهِ  بَیْتِ  فِی الرَّجُلُ  يَطَّلِعَ أَنْ َنهَى -ه و آلهیاهلل عل یصل -انه

 ند.که نگاه یبه درون خانه همسا یسکه کرده است ک ینه -ه و آلهیعل
ه و یاهلل عل یصل -قال: قال رسول اهلل -السالمه یعل -عن آبائه -ه السالمیعل -عن الصادق

 مِنْ  وَ أَتْبَاعِهِمْ وُلْدِي لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ  وَ كَرِهْتُهُنَ  خِصَال   سِتَ لِی كَرِهَ وَ تَعَالَى تَبَارَكَ  اللَّهَ إِنَ : -آله

مَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ التَّطَلُّعَ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ وَ الْ بَعْدِي

 2:فِی الدُّورِ وَ الضَّحِكَ بَیْنَ الْقُبُورِ

د داونخ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -از پدرانش از رسول خدا -ه السالمیعل -از امام صادق

زندانم ز فرنان خودم ایبر جانش ز آنها رایرده و من نکز را بر من حرام یشش چ یو تعال کتبار

ذاشتن نت گم ،به هنگام روزه یدر نماز، مقاربت جنس یسرکرده ام: سبکروان آنان حرام یو بر پ

ان یدر م دنیها و خند ردن به درون خانهک، ورود به مسجدها در حال جنابت، نگاه یکیپس از ن

 قبرها.

اند گرچه در  حرام گرفته یناث به معین حدیرا در ا« رهک»ما لفظ  یهمه فقهاح: یتوض

ن نگاه فضوالنه به خانه یکاند. ل داده یراهت فتوکها به  یبعض« ان قبرهایخنده در م»مورد 
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 اند. ث را اجماعاً حرام دانستهیر موارد مندرج در حدیگران و ساید

 له نگاه فضوالنهیاز خانه مردم به وس یمنیسلب ا یسزا

 وَ بِیَدِهِ حُجَرِ نِسَائِهِ بَعْضِ فِی -ه و آلهیاهلل عل یصل -هللنا رسول ایب -ه السالمیعل -یقال عل

لَوْ كُنْتُ قَرِيباً  -ه و آلهیاهلل عل یصل -مِدْرَاةٌ فَاطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

 1:مِنْكَ لَفَقَأْتُ بِهَا عَیْنَكَ

از  کییدر خانه  -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول خدا ید: روزیگو یم -ه السالمیعل -یعل

بر امیرد، پکاز درز در به درون خانه نگاه  یدر دست داشت، شخص یهمسرانش بود و درفش

 ردم.ک یور مکن درفش چشمت را ید با ایرس یبودم و دستم به تو م یکفرمود: اگر نزد

 ح:یتوض

ختن دو یدارد، برا یدسته چوب هکه جوالدوز یز شبیت کو نو یکبار یالهیدرفش: م -1

 د.یآ یار مکن به یچرم یائیاش

ردن کور که ک نیحجت است و داللت دارد بر ا -ه و آلهیاهلل عل یصل -امبریسخن پ -2

 ز است.یشرعاً جا یشخصن یچن

ن ین، در اآا قبل از یاست نه بعد از آن « نگاه فضوالنه»ن ین مجازات تنها در حیتبصره: ا

 دارد. گریر دیصورت تعز

فِی  لِلْمُؤْمِنِ  مُبَاحَتَانِ اهُ عَیْنَهِ فَمَنِ اطَّلَعَ عَلَى مُؤْمِن  فِی مَنْزِلِقال:  -ه السالمیعل -ابوجعفر

شم ند چکه نه نگافضوال یخانه مؤمنه به ک یسکفرمود:  -ه السالمیعل -: امام باقرتِلْكَ الْحَالِ

 .آن مؤمن مباح است در آن حال یش برایها
 :حیتوض

 او را مورد اصابت قرار دهد. یتواند چشمها یصاحب خانه م یعنی -1

ز آن، از ند نه پس اکار را بکن یتواند ا یم« حال نگاه فضوالنه»خانه تنها در صاحب  -2

ند و کدا یآن روز برود شخص فضول را پ یا فردایبعد  یحق ندارد ساعت یباب مثال و

ش یشمهاچرد و به یوچه بگکند و در کاو را دنبال  تواند یز نمید. و نیور نماکش را یچشمها

 ب برساند.یآس
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 شود. یث روشن مین احادیانسان در نظر اسالم از ا یمنیش و ایت آسایاهم -3

 دین گورستان خانه نسازیبر زم

 یواندر آن وجود دارند و از نظر ر کخطرنا یها میکروبه انواع کاست  یگورستان جائ

چه ست، گریث آمده( مناسب نیه در حدک همانطور) یضور طوالنح یونت بل براکس یز براین

را از نظر یخواهد شد. ز یکموزائه اش ابانش آسفالت و محوطیوچه و خکه کفرض شود 

 یروان ش خواهد آمد. و از نظرین پیندن زمک الزاماً یازهائین یهمواره برا یبهداشت جسم

ز سالم اشخص دارد. ا یبرا یروان یجد ریتأثده و... یاجساد نشسته، خواب یه روکنیاحساس ا

 د:یفرما یرده است، مک یه چندش آور است نهک یزیار و چکهر 

امر  1:حَرُِّم عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ َو يُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ يُ

بات یشان ط یند براک یر و حالل مکند آنان را از منک یم یند مردم را به معروف و نهک یم

 ثات )چندش آورها( را.یشان خب یند براک ی)گواراها( را و حرام م

« ثیخب» یاز معان یکی« المکجواهر ال» یدان و چهل و سه جلدیتاب جاوکدر  یمرحوم نجف

 2رده است.کر کذ« نندهکمشمئز »را 

 یعنی« طاهر»است مانند  یماد یدیو پل یگل آلودیبه دل یگاه یزیث بودن چیب و خبیط

ند ت ماناس یو روح یل اشمئزاز عقلیخباثت به دل ید و آلوده. و گاهیپل یعنی« نجس»، و کپا

 یابر یهیتوج یو علم یاگر از نظر عقل یاست حت یل اشمئزاز روحیتنها به دل یو گاه« قتل»

 اشمئزاز و چندش، وجود نداشته باشد.

ن از آ -وسواس یها نه انسان -یو معمول یعیطب یها ه انسانک یزیردار و هر چکهر 

 یوارداست در م ینسب مسئلهقرار گرفته است. و  یام اسالم مورد نهکشوند در اح یمشمئز م

 روه.کم یشود و در موارد یحرام م

ت دو صور« قبر یکتنها  یا روین گورستان یساختن خانه در زم» یعنیموضوع بحث ما 

 دارد:

ن مال خود آن یه زمکنین صورت بر فرض ایمشخص هستند: در ا کامالًقبرها  ایقبر  -1

از آن را  یا بخشین را یه زمک یرا وقتیخواهد خانه بسازد، حرام است. ز یه مکشخص است 
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در  کامالًت یم بدن ین نرفته و اجزایه آثار قبر از بک یاختصاص داده تا زمان یسکدفن  یبرا

ن صورت عالوه بر اشمئزاز و ین ممنوع است. در ایده از آن زمنشده حق استفا کمستهل کخا

 ند.ک یدا میز پین یجنبه حقوق مسئلهچندش، 

 و تصرف «اءیاح»ن مشمول جواز ین رفته و زمیهنه شده و آثارشان از بکا قبرها یقبر  -2

 ل:یروه است به دو دلکآن م یرو ین صورت خانه سازیاست. در ا

 ها. میکروباز انواع  یمنیو عدم ا یاشتط بهدینان از شرایالف( عدم اطم

 و دل یه موجب اضطراب روانک، دلچسب نبودن، چندش آور بودن، یب( عدم گوارائ

و  یمنیتالل در اخهم اه اش جیه نتکند ک ید میرا تهد یروان یمنیشود و ا یم یروح یمشغول

 .یروان یمنیو ا یاست و هم اختالل در سالمت یجسم یسالمت

 شود. یم یو روح یجسم یماریت عامل بیزد و حساسیانگ یت را بر میچندش حساس

لَا تَبْنُوا عَلَى الْقُبُورِ وَ لَا تُصَوِّرُوا سُقُوفَ الْبُیُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ قال:  -ه السالمیعل -ابوعبداهلل

قبرها خانه  یفرمود: در رو -ه السالمیعل -امام صادق 1:كَرِهَ ذَلِكَ -ه و آلهیاهلل عل یصل -اللَّهِ

 -ه و آلهیاهلل عل یصل -را رسول خداید، زینکن یگرصورت یها را نقاش د، و سقف خانهینساز

 داشت. یروه مکآن را م
 ح:یتوض

 سان ور صورت انیث باز داشتن از تصویام حدیج فرق دارد، پیرا یها یبربا گچ یصورتگر

ها  یها و نقاش یر گچبریسا، و یباشد و خواه گچبر یوان در سقف خانه است خواه نقاشیح

 ال ندارد.کاش

 مَسَاجِدَكُمْ  عِیداً وَ لَا تَتَّخِذُوا قُبُورَكُمْ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

فرمود: قبر من را محل جشن قرار  -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایپ 2:قُبُوراً وَ لَا بُیُوتَكُمْ 

 د.ینکل نیتان را به قبر تبدیها د و خانهینکتان را مسجد ن یقبرهاد و ینده

 ام ساختمانكو استح یمنیا

 یادانستند، بر یر مطبوع و نامطلوب میرا غ ینیم شهر نشینان قدیر و چادر نشیعشا

 شمردند از آن جمله: یم ییهاب یت عیمدن
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 شود. یم یشهر آلوده و عفون یهوا -1

 است. فیثکط شهر آلوده و یمح -2

 ند.ک یم یامور اقتصاد یو مروت را فدا یمردانگ ینیشهر نش -3

 ت است.یوم به محدودکدر آن مح یط شهر محدود و زندگیمح -4

 نه الیر آوار ذلیوار و سقف همراه است و انسان را زیخطر سقوط د با ینیخانه نش -5

 شد.ک یم

 ست.یمن نین، ایدر قبال زلزله و رانش زم ینیشهر نش -6

 یعیر طبیدچار عوامل غ ینیمحفوظ و در شهر نش ینیدر چادر نش یف انسانیطبع لط -7

 1گردد. یشود و دگرگون م یم

 وارد ینیح و بر شهرنشیصح یست و همگیمورد ن یباال ب یرادهایها و ا بیدام از عکچ یه

 ت است.یو مدن یوجود ندارد توسعه فرهنگ ینیدر چادر نش آن چهن یکهستند. ل

م هست به نا یاده یوهکو در مقابل آن اصل ن« هجرت»اصل هست به نام  کیدر اسالم 

اند.  شده ینه« تعرب بعد الهجرة»اند و از  ق شدهیامت به هجرت تشو«. تعرب بعد الهجرة»

 هجرت:

 خود. ین فردین و حفظ دیت دیار اسالم جهت تقویفر به دکار یالف( از د

 ن باشد،یغ دیفر موجب رشد و تبلکار یبه د ا مهاجرتیفر و کار یتبصره: اگر ماندن در د

 ده است.یپسند

 .ینینش کبه شهر ینیب( از چادرنش

 .ینینش کبه شهر ینیج( از روستانش

 .ینیبه شهر نش ینینش کد( از شهر

فوق، تعرب بعد الهجره، است. هجرت از شهر به روستا و هجرت از  یها س هجرتکع

 روه است.کم کهجرت از شهر به شهر و 2ره است.یبکگناه  ینیروستا به چادر نش

 ظر اد است و چون از بحث ما خارج است از آنها صرف نین مورد زی، در ایث، فتویحد

 شود. یم

فراموش شده و  یمنیه اصول اکت الزم نگرفته یت فرهنگ و مدنید دانست اهمیباامّا 
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 ست.ا یفرهنگ یتعرّب و ب یخود نوع یمنیبه اصول ا ییاعتنا یبمراعات نشود. 

عنوان  ونت وکت سیصالح ،ه احتمال آوار شدنش هستک یاساختمان نامطمئن، خانه 

 ن تنها فاقد درب است:یکط هست لیه واجد همه شراک یاخانه  یرا ندارد حت« نکمس»

 فِی الرَّجُلُ يَبِیتَ أَنْ كَرِهَ أَنَّهُ: -ه السالمیعل -یه عن علیعن اب -ه السالمیعل -عن جعفر

ه یعل -نیالمؤمنریه امکند ک ینقل م -ه السالمیعل -امام صادق از امام باقر 1:بَاب لَهُ لَیْسَ  بَیْت  

 را.« درب به سر بردن یشب در خانه ب»رد ک یح میتقب -السالم
 ح:یتوض

ه سر ب -شیبا همه خطرها -ط آزادیه شب را در محکشود  یث استفاده مین حدیام ایاز پ

 ن شودوان وارد آین است هر نوع حکرا ممیه فاقد درب است. زک یابردن بهتر است از خانه 

ثه ر حادها یوان یه بتوان آن را بست هنگام حمله حک یواره بدون دربیب رساند. چهار دیو آس

 به دام افتادن است. یبرا یست بل ابزارین یمنیگر نه تنها عامل اید

 ِفی نَزَلَ بِالْحِفْظِ رَجُلٌ  لَهُمْ عَزَّ َو جَلَ اللَّهُ بَّلُثَلَاثَةٌ لَا يَتَقَ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -یقال النب

رسول  2:وَ رَجُلٌ صَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَ رَجُلٌ أَرْسَلَ رَاحِلَتَهُ وَ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا خَرِب  بَیْت  

ه ک یسکرد: یگ یرا به عهده نمس کفرمود: خداوند حفاظت از سه  -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکا

ا خودرو( یب )که مرک یسکه در وسط راه نماز بخواند. و ک یسکند، و کمنزل  خرابهدر خانه 

 ند.کا بدون قفل( رها ید و بند )یخود را بدون ق
 ح:یتوض

اختن به رده است. پردک یرا ط یروند نسب یکخ یدر ساختمان در طول تار یمنیا مسئله -1

 ینمین ایتأم یبشرها برا یجامعه واجب است. زمان یو صنعت یانات علمکدر حد ام یمنیا

ز نده ایآبرخوردار هستند و در  یبیشترداشتند و امروز از عوامل  کیانات اندکام، ساختمان

ز ین« یعوجوب شر»ره یدا، اناتکشرفت امیانات برتر بهره مند خواهند بود. با پکعوامل و ام

 ابد.ی یوسعت م

 یالمز بسته به توان ین یف فردیظاو وجوب آن در محور و یمنیاصول ا پرداختن به -2

 فرد است.

                                                 
 . همان.1
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 یازدر خانه س یمنیا یرا برا یموظف است( مقررات یتواند )و در مواقع یومت مکح -3

 مردم، مقرر دارد.

د عمل ف خویه شخص به وظاک یدر مواقعامّا رد. کل کند توود به خدایز بایدر همه چ -4

 یدفر یاارهک یست بل )نعوذ باهلل( استخدام خدا برایل نکن تویند، اکل کتو ند و به خداکن

 ن تصورات نابخردانه.یاست از ا شتن است و خداوند اجلّیخو

 غمبر به آواز بلندیگفت پ
 

 اشتر ببند یل زانوکبا تو 
 

 و نرده یمنیا

لسه، شود، محل خواب، محل ج یل مکیمتعدد تش یسلول یاز واحدها یونکواحد مس یک

 ، محل مطالعه، انبار، توالت و...یمحل آشپز

 یم یمنیا یازمند حفاظ برایه نکاست  بهارخوابن و کل دهنده خانه، بالکیتش یاز واحدها

 نطور است راه پله:یگر باشد و همیل دکل نرده و خواه به شکباشد خواه حفاظ به ش

بِمُحَجَّر  وَ قَالَ مَنْ نَامَ  لَیْسَ َسطْح   فِی النَّوْمَ كَرِهَ اللَّهَ أَنَ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -یقال النب

دن یفرمود: خواب -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکرسول ا 1:عَلَى سَطْح  غَیْرِ مُحَجَّر  فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

اظ س در سطح بدون حفکز فرمود: هر یح است. و نیه حفاظ ندارد در نزد خداوند قبک یدر بام

 ء است.ییبخوابد ذمه همگان از او بر

 ح:یتوض

ع ارتفا یه نسبت به اطرافش داراکاست  یهر سطح ینجا به معنیدر ا« سطح»واژه  -1

خواه  ارد ون ارتفاع دیمتر از زم یک( مثالًه فقط )ک ینکباشد خواه پشت بام باشد و خواه بال

 داشته باشد.ش از معمول ارتفاع یه بک ینطور است تختی. و همبهارخواب

 ه شرحش خواهد آمد.کتواند نرده باشد  یوار باشد و میتواند د یحفاظ م -2

ن یچن یعنیز، است. یس و همه چکت از همه یسلب مسئول« ةمّبرئت منه الذّ»مراد از  -3

 یعنن میها از ا ثیدر حد یند گاهکند تنها خودش را سرزنش یبب یا بالئیب یهر آس یشخص

 یحت یخصشن یند مگر خودش را، آمده است. چنکمالمت ن«: نفسه االّ  نّ لو ميفال »با عبارت 

 د توقع حفظ داشته باشد.یز نبایاز خدا ن
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اهلل  یصل -بِغَیْرِ حُجْرَة  فَقَالَ نَهَى النَّبِیُّ عَلَیْهِ يُنَامُ السَّطْحِ  عَنِ -ه السالمیعل -سئلت اباعبداهلل

ثَلَاثَةِ حِیطَان  فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعٌ فَقُلْتُ كَمْ طُولُ الْحَائِطِ قَالَ أَقْصَرُهُ  عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ -ه و آلهیعل

 1:ذِرَاعٌ أَوْ شِبْرٌ

مود: دم، فریپرس« دن در سطح بدون حفاظیخواب»در مورد  -ه السالمیعل -از امام صادق

اشد بوار یسه جانب آن د دم اگریرده است. پرسک یاز آن نه -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول خدا

د یبا قدر وار باشد. گفتم: قد و ارتفاع حفاظ چهید چهار جانبش دیاست؟ فرمود: نه. با یافک

 وجب. یکا یم متر یباشد؟ فرمود: حداقل ن

 ح:یتوض

 ان گشت.یدر باال ب« سطح» یمعن -1

ن یبراند. بناکه بتواند شخص را از سقوط حفظ کاست  یزیاست مراد از حفاظ چ یهیبد -2

 ست؟یوجب چ یکا یم متر یمقصود از حداقل ن

 یهاوارید دند. اگر ماننک ین مییآن تع یزان ارتفاع حفاظ را عرض و پهنایم مسئلهن یدر ا

است و هر چه عرض  یافکوجب  یکن صورت همان یمتر عرض باشد در ا یک یم دارایقد

 اد شود.ید ارتفاع آن زیم باشد باکحفاظ 

 ست.ین یافکم متر یا نیوجب  یکشد پس اگر حفاظ نرده با -3

خالفت من آن از یه بتوان با تأمک یاست، حداقل« حداقل»ه سخن از کد توجه داشت یبا -4

نده نکن یلزوم و تأم یه ارتفاع در حدّ نهائکدستور خدا و رسول خارج شد. و مستحب آن است 

 ز نرسد.یف ناامل، باشد. و به حدّ اسرک به طوراط یاحت

 است. یافکوجب  یکهمان « تخت بلند»مانند  ییهاح در سط -5

 -ه السالمیعل -نیز در سخنان معصومین یگریر دعنصاقل است ه سخن از حدک یوقت -6

 ن ییزان واجب، تعیم نیترن یه پائکن افراد است یرتریحال فقت یابد و آن رعای یحضور م

 ند.ک یمخاطب فرق م یسخن امام با توجه به توان مال ین اساس گاهیشود. و بر ا یم

غَیْرَ مُحَجَّر  فَقَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَكُونَ  عَلَیْهِ يُبَاتُ السَّطْحِ  فِی: -ه السالمیعل -عبداهلل یعن أب

دن در سطح یخواب»در موضوع  -ه السالمیعل -از امام صادق 2:تِفَاعِ الْحَائِطِ ذِرَاعَیْنِمِقْدَارُ ارْ
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 ند.ک یت میفاکمتر باشد  یکاع حفاظ فرمود: اگر ارتف« فاقد حفاظ
 ن شده است.ییث به اصطالح استاندارد قد حفاظ، تعین حدیدر ا ح:یتوض

لَا ءٌ فَشَیْ غَیْرِ مُحَجَّر  فَأَصَابَهُ  سَطْح  عَلَى بَاتَ  مَنْ -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

س شب را در سطح بدون کفرمود: هر  -ه و آلهیعلاهلل  یصل -رمکامبر ایپ 1:يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

 ند مگر خودش را.کبه او برسد، پس سرزنش ن یبیبرد و آس حفاظ به سر
 کیردن و حضور ک یبردن، زندگدن در سطح بل به سرینه فقط خواب ثین حدیدر ا ته:كن

 وهش شده است.کشب در سطح بدون حفاظ ن

بان، ر نردز راجع به حفاظ دینده نیت. در آن مورد وارد شده اسیز در ایگر نیث دیچند حد

 م داشت.یار در ارتفاع بحث خواهکباالبرها، 

 ؟-ا نردبان؟یراه پله 
 یمنتفاده رفت و آمد به پشت بام از نردبان اس یم برایران از قدیر ایگرم س یها در بخش

 اشت.د یلگ رون از خانه، راه پلهیات و بیاز داخل ح یگل یها خانه یحت یردند. در آن نواحک

ه استفاد ردباناز از نین نیا یردستان، همدان و... براکجان، زنجان، یبامانند آذر یمناطق در

الح ردند و مصک یدر قبال برف و باران مقاومت نم یساختمان یرا مصالح ابتدائیشد ز یم

 ثر مردم نبود.کز در دسترس ایشرفته نیپ

ن یا هک یو ناچار یگر در مواقع ضرورم -وهش شدهکاز نظر اسالم استفاده از نردبان ن

رده و ک قیونردبان تش کن امت را به تریامبر اسالم و ائمه طاهریو پ -ز استیاستثنا در همه چ

 اند. حذر داشتهاز استفاده از نردبان بر

ن یا در آن چهن مورد بحث خواهد شد. یدر ا« بخش ارتفاع -ارکط یو مح یمنیا»در فصل 

 است: یمنیت اسالم نسبت به امور ایبه دقت و حساسر است توجه کجا قابل ذ

 عُودُ عَلَى النَّدَاوَةِ وَ دِيدِ وَ الْقُأَكْلُ الْقَ الْهَرَمِ  أَوَانِ قَبْلَ  أَرْبَعَةٌ تُهْرِمُ : -ه السالمیعل -الصادق

 هکز است یچر فرمود: چها -مه السالیعل -: امام صادقزالصُّعُودُ فِی الدَّرَجِ وَ مُجَامَعَةُ الْعَجُو

 یجا د و نشستن دریند: خوردن گوشت قدک یر می، پیریدن موسم پیانسان را قبل از فرا رس

 ر زن.یبا پ یمرطوب و باال رفتن از نردبان و عمل جنس

                                                 
 .189. همان مرجع، ص 1



 دانش ایمنی در اسالم 142
 

 ح:یتوض

 دارد: یابرد لغوکدو « دیقد»واژه  -1

 ددنیانکخش یگوشت جهت دراز مدت، آن را م ینگهدار یاز مناطق برا یالف( در برخ

د یشود. قد یده مید نامیه قدکردندک یج مصرف میه آن را به تدرن مایسپس در طول چند

 ده شده.یانکگوشت خش یعنی

دراز مدت  یه براک ین است گوشتکو مم -قورمه -ردهکسرخ  شتگو یعنید یب( قد

 باشد. نظر موردهر دو « لهیقورمه، ق»ا یده کیل خشکشده و به ش یره میذخ

ت یمن خاصیز هیخ زده نیا گوشت یه آکنند کد روشن یبا« یشناس غذا»ن رشته یمتخصص

ست و با مسلم ا آن چها نه؟ یشود  یم یریزن موجب پرینه؟ و مانند مجامعت با پ ایرا دارد 

 سازگار است استفاده از گوشت تازه است. یمنیاصول ا

ن کمه مکاست  ییها یا دردمندیو  یماریها و ب بیر از آسیغ« ردنکر یپ»مراد از  -2

 ،یب مشخص موضعیاگر بر فرض آس یعنیاء چهارگانه فوق متوجه انسان شود. یاست از اش

 است. یزودرس حتم یریم پکرخ ندهد دست 

ته باشد. الب یامش در حد معجزه میث و پین حدی، عظمت ایتجرب -یدگاه علمیاز د -3

 است. یمعجزه علم -هم السالمیعل -تیهمه سخنان اهل ب

. شده است یزودرس معرف یریعامل پ« باال رفتن از نردبان» صرفاًث ین حدیدر ا -4

بر  ور مطمئن یعامل غ یکه نردبان کنیحفاظ بودن آن، و ا یاز نردبان، و ب یناش یخطرها

 یمنیا»فصل  یبخش هاه در بخش ارتفاع از کهستند  یگریاست مسائل د یمنیخالف اصول ا

، آن یت نردبان برایزودرس و عل یرین علت پیبه شرح خواهد رفت. و همچن« ارکط یو مح

 در همان جا بحث خواهد شد.

 را عادت موجبیز -شود یمحسوب م یامر عاد یک یه در نظر معمولکعود بر نردبان ص

ف یث در ردیاز نظر حد -ندکبل مثبت جلوه  یز، معمولیچ یک یه ابعاد منفکشود  یم

 قرار دارد: یو اخرو یویالت بزرگ دنکمش

قَرَأَ  مَنْ -آيَةُ الْكُرْسِیِ  ء  ذِرْوَةً وَ ذِرْوَةُ الْقُرْآنِ شَیْ لِكُلِ  إِنَ قال:  -ه السالمیعل -عبدا یعن أّب

 الْآخِرَةِ آيَةَ الْكُرْسِیِّ مَرَّةً صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ مَكْرُوه  مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْیَا وَ أَلْفَ مَكْرُوه  مِنْ مَكَارِهِ 

ودِ رُ مَكْرُوهِ الدُّنْیَا الْفَقْرُ وَ أَيْسَرُ مَكْرُوهِ الْآخِرَةِ عَذَابُ الْقَبْرِ وَ إِنِّی لَأَسْتَعِینُ بِهَا عَلَى صُعُأَيْسَ
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 ...الدَّرَجَةِ

جسته و بر است و نقطه فراز ینقطه فراز یزیهر چ یفرمود: برا -ه السالمیعل -امام صادق 

ر ند را دیشامد ناخوش آیبار بخواند خداوند هزار پ یکرا س آن کاست. هر  یرسكة اليآقرآن 

ا ینا در دن آنهیترکوچکند، ک یرا در آخرت بر طرف م یند و هزار گرفتارک یا از او دفع میدن

ن از باال رفت یبرا یرسكة اليآم از یجو یم یاریو در آخرت عذاب آخرت است. و من  فقر

 پله.

 ح:یتوض

ه یآام همه یو نقطه اوج آن است پ قرآن یشانیان در پدرخش یاستاره  یرسكة اليآ -1

ات یآام همه ین پیقرآن، و همچن ین شناسهایک یهاه یام همه آیز پیقرآن و ن یدیتوح یها

هم من یح ایه خالصه شده است. و توضیک آین تنها یو... در ا« رابطه انسان با خدا»مربوط به 

گ بزر سؤالن یه پاسخ به این آیا سئلهمن یک مجلد کتاب است. کوچکتریازمند یدستکم ن

 یاضیر یت به معنینها ی، کائنات ب«ا نه؟یها محدود است ا جهانِ کهکشان یآ»است که  یعلم

 باشد. یا نه؟، میاست 

ن آ یلمام عیآن و تعمق در پ یخواندن با توجه به معن یرسكة اليآمقصود از خواندن  -2

 س در حد توان خودش.کاست، هر 

عا دنوان عام آن، به یو پ یقرآن همراه توجه و دقت در معن یها هیه از آیر آخواندن ه -3

اهل  و -ه و آلهیاهلل عل یصل -امبریه در سنت پکاست ه ای یاز ادع یز بخش مهمیو توسل ن

 بوده است. -هم السالمیعل -تیب

رد دا یارک از قرآن به هنگام شروع بهه ای یا خواندن آیر نام خدا که ذکه ای دیحداقل فا

 ند.ک یم یاد آوریش یا برار یاحتمال یرا جمع و خطرها یآدم ه حواسکن است یا

ه راه خواه پل ه ظاهراً شامل هر پله خواه پله نردبانکآمده « صعود از پله»ث ین حدیدر ا -4

 چه بااله مراد نردبان است. گرکشود  ین روشن میشیث پین با توجه به حدیکشود. ل یپله، م

 روهکم زین ن شرعاًیبراش از حد، مضر است و بنایروزه و ببه طور همه ه ای پلرفتن از هر 

 است.

د با یست و نبایز از نردبان نیت پرهیمان اهیث در مقام بین حدیاند ا ردهکگمان  یبرخ -5

هر  یه براکن است یصود امام اجلوه داد. بل مق کمترس یکث نردبان را ین حدیاستفاده از ا
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 -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکه از رسول اکطور م. همانیبخوان یرسكة اليآم ر مهیمهم و غ ارک

د یرا از خدا بخواه یزیت در هر چید، موفقینکدعا  یزیو هر چ یارکهر  یبرا»ه کنقل شده 

 «تان را فشکسالم ماندن بند  یحت

د م خوینک یمگاه ن یمنیا کنیز را با عیل مسائل همه چین قبیه در اکدگاه ما یاوالً: از دامّا 

 فشکاخل مه وارونه شدن پا در دیفش و نکد است بس مهم پاره شدن بن یفش موضوعکبند 

 رده است.کارگران ما را دچار حادثه کاز  یادیعده ز

مقام  ور درکث مذیدر حد -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایه پکم یریپذ یز میاً: ما نیثان

شن م رویشو یار آن مه معموال دچکاشتباه را  یکاست و  حالت و احساس انسان یکن ییتب

 .ندک یم

خواست  مهم را از خداوند یزهاید چیه باکشود  یشه انسان، تصور میاند یدر سطح معمول

 .ان گذاشتیم در میش پا افتاده را با خداوند بزرگ و عظیز و پیر یها ازید نیو نبا

ز یچ ست همهاو احساس شما اشتباه  ن تصورید: ایفرما یم -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول اهلل

 د.ینکشگاه خدا عنوان ید در قالب دعا و خواسته در پیتوان یرا م

 را:یز است مسئلهن یر از ایعش پله است غه موضوکث مورد بحث ما ین حدیکل

ردبان ث به نین حدیه اکشود  ین روشن میشیث پیه گفته شد با توجه به حدکطور همان -1

 موضوع سخن قرار داده است. -نه به عنوان مثال -ژهیعنوان و نظر دارد و آن را به

 یفتارها و گر ث در مقام سخن از موضوعین حدین اایدر ب -ه السالمیعل -امام صادق -2

 درست یعنیت است. ا و عذاب قبر در آخریر در دنقن آنها فیترکوچکه کبزرگ است  یها

 در مورد دعا. -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکث رسول ایام و موضوع حدیس پکعبر

ضوع ها مو ر مهم بود دهیار مهم و غکهر  یبرا یرسكة اليآق به خواندن یاگر مراد تشو -3

 یکه بد انتخاب پلر شود پس الکنست به عنوان مثال ذتوا یم هرکدامه کز و درشت است یر

 آن هستند. یاینردبان گو یث هایحد هکت همان است ین خصوصیدارد و ا یتیخصوص

اشد باه پله ربه  د مجهزیو ساختمان خانه با اه پله استفاده شود نه از نردباند از ریبا :ینمیا

تر شیپه کبهارخواب بدون حفاظ است  ن بدون حفاظ وکف بالیراه پله بدون حفاظ در ردامّا 

ت به پش همعود به طبقات است و صه هم محل ک»را استفاده از راه پله یه باالتر زکگذشت. بل

 خواب است.از استفاده از بهار بیشتر یلیخ« بام
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حفاظ  نیه بهترکوار بود یهر دو طرف راه پله داخل ساختمان، د یمیقد یها در ساختمان

ه د نردیاگرشان بیطرف ددارند ه کیوار تیطرف به د یکتنها از  یامروز یها راه پله یاست ول

 نَفْسَهُ.إِلَّا  فَلَا يَلُومَنَداشته باشد وگرنه: 

 :و وسعت خانه یمنیا
ه بط خانه نسبت یند، محک یش را اقتضا میط مناسب خوی، محکت و تحرّیهر نوع فعال

 مره وات روزکو الزم در آن اعم از تحر یات ضرورکخانه و نسبت به تحر یتعداد اعضا

 نند.ک یطلب م الزاماًات مربوط به آداب و سنن، وسعت الزم به خود را کتحر

 یروان یمنیو هم ا یجسم یمنیها تنگ باشد هم ا تین فعالیوع امجم یط خانه برایاگر مح

انات کماه انباشته از ابزار و ک یامروز یها ژه در خانهیوشود. ب یب میدچار آس یتیو شخص

 باشد. یآب، گاز و... م یشکت و لوله یل اثاث البیاز قب یرفاه

 نطورهمان یکر باشد لردابرخو یمنیارد مطابق با اصول او استاند یافکد از وسعت یخانه با

صول از، با اید بر نزای یز فضاین طورهمانشود  یم یمنیخانه موجب سلب ا یفضا یه تنگک

 ث در لزومیچند حد کنیخواهد شد. ا ینده بررسیآ یها ه در برگکست یسازگار ن یمنیا

 وسعت خانه:

سَعَادَةِ  مِنْ  نَ إِقال: قال رسول اهلل:  -ه السالمیعل -هیعن أب -ه السالمیعل -عن الصادق

 1:ءَ وَ الْمَسْكَنَ الْوَاسِعَیالْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ وَ الْمَرْأَةَ الْجَمْلَاءَ ذَاتَ دِين  وَ الْمَرْكَبَ الْهَنِ

رسول خدا فرموده است: ند: ک ینقل م -ه السالمیعل -از امام باقر -ه السالمیعل -امام صادق

ن، یبا و متدیاست: شباهت فرزند به خود شخص، همسر ز یز موجبات خوشبختاز یچهار چ

 ن فراخ.کب رهوار، و مسکمر
 ن است بهکه هر دو باشد و ممیا شبیا مادر، یه پدر ین است فرزند شبکمم ح:یتوض

، یراد پددر سلسله اجد یبه فرد یکیتیژن یها تیفعال یه نباشد و در اثر چگونگیدام شبکچیه

 ه شود:یشب یان مادرکایدر سلسله ن یا به فردی

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ كُلَّ صُورَة  : -ه السالمیعل -قال الصادق

شَیْئاً  وَ لَا يُشْبِهُ  ذَا لَا يُشْبِهُنِیبَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَى صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَ

                                                 
 .149 ، ص37 بحاراالنوار، ج. 1
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 1:آبَائِی مِنْ

ند همه کرا خلق  یسکند ک یه خداوند اراده مک یفرمود: وقت -ه السالمیعل -امام صادق 

د، پس نیآفر یاز آنها م یکیه یرد آنگاه او را شبیگ یان او را تا آدم در نظر مکاین یها صورت

 ن.ماز پدران  یکیه یه من است و نه شبین نه شبید، اینگواز شما در مورد فرزندش  یسک

 ( نباشدیک)و بر اساس ژنت یدام از سلسله نسلکچیه هیشب کودک یماین است سکو مم

 ن موارد است:یر از ایداستان ز

 یاشود عالقه  یمند مون به طور حساس عالقه یزیان تلویراز مج یکیبه چهره  یشخص

شود درست  یفرزندش متولد م ینشسته پس از مدت یاو م ید، در هر فرصت به تماشایشد

 بزهطالح سه رنگ چهره نوزاد به اصکن تفاوت یو هم جنس با او تنها با ا موردنظر یه مجریشب

ون یزیتلوبودن « دیاه و سفیس»ل یز به دلین نیگون بوده است اگندم یرو و رنگ چهره مجر

 یا رنگه ونیزیثر تلوکش ایپ یها در سال هکح داده شود یندگان توضید به آیبوده است و با

 ه است.نبود

ن جهت اسالم یگذارد و به هم یمر یتأث کودکل یل و شماکمختلف در ش یاه تیحساس

د ر از همسران خود حساس نباشنیگر غیه مرد و زن به چهره افراد دکدارد  یسفارش جد

 .یژه به هنگام مقاربت جنسیوب

ه ک تاس یه از بهروزک طورهمانخودش باشد  هیه فرزند آدم شبکاست  یاز بهروز

 بش چموش نباشد.کمر

آنها  ریتأثها و  تیموضوع حساس یعنین موضوع یخواستم ا یه مکداست یاز عبارت باال پ

 نم...کن مورد بحث یدر ا ین وسوسه شدم قدریکش ندهم. لکرا  کودکدر 

، یبحران شهو یها و در وقت یزه جنسیغز یکژه در وقت و موسم تحریها به و تیحساس

ر اث نیدر نطفه و جن ...ء خاص ویط، به رنگ، به شیت به اشخاص به محیسخت مؤثرند. حساس

 میدار یمعجزه عمل یکن حال نشان دهنده یع ث شگفت و درین موضوع حدیر اگذارد د یم

 د:ینک یر مشاهده میه خالصه آن را در زک

ند و او را کمه کرا محا -عون وقتپسر خوانده فر -یل جلسه داد تا موسکیمصر تش یسنا

إِنِّی  فَاخْرُجْ  إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِیَقْتُلُوكَ »د. یرس یخبر به موس ،دیبه عنوان قاتل مجازات نما

                                                 
 .105وسائل الشيعه، ابواب احكا  االوالد، باب  -93، ص 110 بحار، ج. 1
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خواهند  یم یراسکستو ین ارل جلسه داده و سراکیگفت: سنا تش یشخص«. لَكَ مِنَ النَّاصِحِینَ

 ر خواهان تو هستم.ین من از خک نند پس فرارکتو را اعدام 

« نیمد» شهررد تا به حومه ک ینا را طیس یه صحرایشور مصر خارج شد و ناحکاز  یموس

ه کرد کد. دو دختر را مشاهده یج عقبه، رسیخل کنو یکو نزد یواقع در اردن امروز

ن یدن دلو چرمیشکن از یکاند ل نار چاه آب آوردهکآب دادن به  یشان را برا گوسفندان

 بزرگ ناتوان هستند.

ا ه انوپم چیر آمدیم امروز دیرس یما به امور گوسفندان م .ر مرد استیگفتند: پدر ما پ

 م.ین عاجزین دلو سنگیدن ایشکاند و از  رفته

ها . دختررد، گوسفندان از آخور آب، آب خوردندک یپر و خال یدر پ یدلو بزرگ را پ یموس

 یتمد د پس ازیآرم یه درختیوان خسته و گرسنه در ساج یگلّه شان را رانده و رفتند موسا

 ارت را بدهد.کخواهد دستمزد  یرده مکاز دخترها آمد: پدرم تو را دعوت  یکی

 هم ینکا ده سال گوسفندان من را اداره یب گفت: اگر هشت سال یرغب به جوان یشع

 آورم. یاز دخترانم را به ازدواج تو در م یکیدهم و هم  یبه تو م یمزد

شود  یه شروع شده به آخر برسد قرار داد ما تمام مکب گفت: امسال یبه شع یموس یروز

لد متو ه ابلقکه ای ب گفت: امسال هر برّه و بزغالیگردم. شعم دارم به وطنم بریو من تصم

 د مال تو باشد.شو

 رد بر اساس سه اصل:کم یتنظه ای برنام یموس

 در آورد. ش را به رنگ ابلقیخو یچوپان یچوب دست -1

 ش را به رنگ ابلق درآورد.یخو یرو پوش چوپان -2

سر  رد و در محل تجمع روزانه گوسفندان برکه پرچم به رنگ ابلق درست یشب یزیچ -3

شت. ا گذاگوسفندان به دقت به اجر یریژه در موسم جفتگین برنامه را به ویرد. اکعلم  یچوب

 .ه شدب داماد برندین ترتیلد شدند و بدوها با رنگ ابلق مت ثر برّه و بزغالهکآن سال ا

ونه د گینتوا یآمده و م -السالم هیعل -یمربوط به موس یثر متون اسالمکن داستان در ایا

 د.ینکمطالعه  29 ص، 13 جاز آن را در بحار،  یا

 ساختمان خانه مبحث وسعت خانه: یمنیم به ایبرگرد

ثَلَاثَة   فِی الْعَیْشُ  يَا عَلِیُ -علیه السالم -یّاًعَلِ -ه و آلهیاهلل عل یصل -یبه النّب یما اوص یف
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به  -ه و آلهیاهلل عل یصل -امبریپ یها تیاز جمله وص 1:دَار  قَوْرَاءَ وَ جَارِيَة  حَسْنَاءَ وَ فَرَس  قَبَّاءَ

ب کبا، و مریز است: خانه فراخ، و همسر زیدر سه چ یلذت زندگ یعل ی: ا-ه السالمیعل -یعل

 رهوار.
 یصل -رسول خدا 2:مَنْزِلُهُ يَتَّسِعَ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ مِنْ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

 ع باشد.یوسه اش ه خانکمرد است  یفرمود: از بهروز -ه و آلهیاهلل عل
 3:الْوَاسِعُ الْمَسْكَنُ سَعَادَةِ الْمُسْلِمِ  مِنْ: -ه السالمیعل -عن الصادق

 ع است.ین وسکمسلمان مس یبخت یکم صادق: فرمود: از ناما

الدُّنْیَا فَقَالَ سَعَةُ الْمَنْزِلِ وَ كَثْرَةُ  عَیْشِ  أَفْضَلِ  عَنْ  سُئِلَ -ه السالمیعل -انّ ابا الحسن

ست؟ فرمود: وسعت یا چین لذت دنیدند: بهتریپرس -ه السالمیعل -اظمکاز امام  4:الْمُحِبِّینَ

 دوستان. ثرتکمنزل و 
الشُّؤْمَ عِنْدَهُ فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَة  فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ  تَذَاكَرُوا: -ه السالمیعل -عن الصادق

عُهَا ظَهْرَهَا وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ مَنْ

 -ه السالمیعل -در حضور امام صادق 5:سَاحَتِهَا وَ شَرُّ جِیرَانِهَا وَ كَثْرَةُ عُیُوبِهَا أَمَّا الدَّارُ فَضِیقُ 

زن  ی، شومهب و خانکز است: زن، مریدر سه چ یان آمد، فرمود: شومیبه م یسخن از شوم

سواری ندادنش  شومی مرکب چموشی آن وه او و تمرّد در مقابل شوهر است، و یمهر یافزون

 گانش است.یهمسا یبد زیادی عیب هایش و آن و یخانه تنگ یو شوماست، 
الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ : -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

رِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا كَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْ

 6:أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا

ز است: زن، مرکب و یدر سه چ یفرمود: شوم -ه و آله و سلمیاهلل عل یصل -رسول اکرم
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ب و یع یمرکب در افزون یمانش است، و شومیزا یه و دشواریمهر یفزونزن ا یخانه، شوم

 گانش است.یهمسا یآن و بد یخانه در تنگ یآن است، و شوم یبدرفتار

 ند.ک ید میش را تهدیو آسا یمنیه اک یزین: چیآفر یشوم: حادثه ساز: گرفتار

 یلا عوامی، شیسلب آسا یست، بل مقصود عوامل واقعیمصطلح عوامانه ن یمراد آن شوم

 رب و نقص دیباشد. مانند: ع یاد است، میدر آنها ز یمنیضد ا یها زشیه احتمال انگک

ا ی ب، وکمر نقشه داخلی آن که در حدیث اول آمده، و یا عیب و نقص در ساختمان خانه یا در

 منشأنسبت به شوهرش و  ینیبزش خود برتریها موجب انگ خانم یه در برخکه یثرت مهرک

 ن...یه سنگیمهر یبا پشت گرم اختالفات

 نوع است: 5ث اول آمده به یه در حدکوب خانه یثرت عک

 زم.ام الکار رفته و عدم استحکه به ک ینقص در ساختمان در نحوه ساختن و مصالح -1

 و... یستگکحادث شده مانند ش ه بعداًک ییها نقص -2

 رهیو غ الزم مانند نرده ینقص درون ساختمان مانند فقدان حفاظها -3

بر  ها ونه ستیها و تعب مات سلولی، و تقسیل در نقشه داخلاکنقص درون خانه مانند اش -4

 ،ونن به ستدر خانه سرشا کواده به هنگام تحرخان یاز باب مثال اعضا یمنیخالف اصول ا

 بخورد. ...و یواریور دکد یی هاچهارچوب در، برجستگ

ه خان ن استکمم یعنیر شده کخاص ذ یشوم کیبه عنوان  اساساً ن مورد یخانه: ا یتنگ -5

 ن تنگ باشد.یکوب باال را نداشته باشد، لیعای 

 در خانه یادیز یو فضاها یمنیا
آورده  ها ثیاز حد ییها البته تنها نمونه -میدید خانه و وسعت ینظر اسالم را در مورد تنگ

ر یغ یضاهاف یا دارایو ع باشد یش از حد وسیه بک یارا در مورد خانه نظر اسالم  کنیا -شد

 م.یینما یان اسالم بررسیدر ب یمنیرده و رابطه آن را با اکالزم باشد مشاهده 

 در ارتفاع سقف یادیز یفضا
. یمنینه به بخش حفاظت ا شود یمربوط م یمنیبهداشت ا خشبه ب بیشترن موضوع یا

 کخا روبیک، میازوهروب یکرد: مکم یتوان به سه نوع تقس یدگاه مید یکها را از  روبیکم

 .یروب آبزیکو م یز(نیزم)
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در  علیه السالم است. امام سجاد یروب وبا آبزیکو م یوازهروب طاعون یکاز باب مثال م

اللهم و امزج هوائهم »د: یگو یم 1ندک ین میافران مهاجم و ستمگر نفرکه به کنش یآن نفر

 دهد. یته توجه مکن نیبه ا 2«اهم بالوباءین و مبالطاعو

ن یو زم یروب هوازیکژه میط خانه باشند به ویتوانند در مح یها از هر سه نوع م وبریکم

 :ها هستند ثیحد موردنظر -یادیز یفضا -ن بحثیه هر دو در اک یز

ا یامام باقر ) 3:فَهُوَ مَسْكُونٌ  مَا وَقَعَ مِنَ السَّقْفِ فَوْقَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُع  قال:  -ه السالمیعل -الباقر

 فرمود: (-ه السالمیعل -صادق
 .گر خواهد بودیونت جانداران دکه باالتر از چهار متر باشد محل سک یسقف

 ح:یتوض

د ول باشه ارتفاع در و پنچره در حد معمکروه است کل فوق میبه دل یارتفاع سقف وقت -1

 ورنا و ان هویبا سقف مماس باشد و جر مثالًداشته باشند  یادیو اگر در و پنجره ارتفاع ز

ه کاست  ین در حالیشود. و ا یها( نم روبیکونت جانداران )مکآفتاب به آن باشد محل س

 انیب شه و امثال آن ثابت و بسته نباشد و دریله شیدر و پنجره به وس یباالئ یها قسمت

 از سه صورت را دارد... یکیتر... سقف بلند  حمشرو

 .یالف( سقف بلند و در و پنجره با ارتفاع معمول

 شه ثابت.یله شین مسدود بوسیکف بلند و در و پنجره با ارتفاع بلند لب( سق

 ا باز و مسدود به طور متناوب.یر مسدود یج( سقف بلند و در و پنجره بلند و غ

از  ث خارج است ویام حدیث باال است و تنها صورت سوم از پیدو صورت اول مشمول حد

 ال است.کاش یب ینظر بهداشت

 یافکن یکد است لیسقف گرچه مف یکیننده در نزدکه یتخل یها هکنصب پروانه و پن -2

دهند و همه نقاط فضا را  ین قرار میر معیمس یکان هوا را در یها جر نندهکه یرا تخلیست. زین

د له بایبه وس آن چهمانند  یعیر طبان خوردن هوا به طوکالزم است ت آن چهدهند.  یان نمکت

                                                 
دارد، ليكن از بحث ما « جامعه شناسي»و « انسان شناسي»و چون و چراي آن، نكات جالبي در علم « نفرين». موضوع 1

 خارج است.
مِیَاهَُهمْ  وَ امْزُجْ اللَُّهمَ»صحيفه سجاديه چنين است:  27. اين حديث در برخي نوشته ها بدين صورت آمده اما در دعاي 2

 «.بِالْوَبَاء
 .5وسائل الشيعه، ابواب احكا  المساكن، باب  -151 ، ص37. بحار، ج 3
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 شود. یها حاصل نم نندهکه یله تخلیبه وس ،زمن تحول الیشود است. و ا یجاد میا

 یک ن نصبداخل و به همراه آ یهم زننده هوا در فضاله بریه و استفاده از وسکنصب پن -3

شود  یاصل مان الزم هوا حکو ت کرا هم تحریباشد ز یافکواند ت یم ه هوایگر به تخلیدستگاه د

 باشد. یمل، نکز راه حل استاندارد مشین نیاامّا ه، یو هم تخل

 ایها  هبلند با لنگه ای ا در و پنجرید از انتخاب سقف بلند صرف نظر شود و یا بایپس 

 بازشونده همراه باشد. یها چهیدر

امام  1:فَمُحْتَضَرٌ ذَلِكَ  فَمَا فَوْقَ  سَمْكُ الْبَیْتِ سَبْعَةُ أَذْرُع  أَوْ ثَمَانِیَةُ أَذْرُع عبداهلل قال:  یعن اب

از آن حضور  زونا چهار متر باشد و افیم ید سه و نیفرمود: سقف خانه با سالمعلیه ال صادق

 گر خواهد بود.یگاه جانداران د

 ح:یتوض

به  عت،یده از طبیبر ستا یامنطقه ه شهر کگفته شد « ط شهریمح و یمنیا»در فصل  -1

و . درو ین میاز ب یعیطب یها یشود و هماهنگ یعت در آن مختل میطب یها ل چرخهین دلیهم

 ود.ش یبه شدت آلوده م ،مردم ةروزمرّ یستیو ز یاجتماع یها تیله فعالیز شهر به وسین

ز اخانه ن یبنابرا« عتیده از طبیاز بره ای دیبر» یعنیده از شهر، یاست بر یز بخشیخانه ن

ر ش از شهر دچایعت در خانه بیطب یها رخهچ آلوده تر از شهر و شهر آلوده است. یجهت

ش از بهداشت شهر یگر چون به بهداشت خانه بید یجهت شود و از یوقف ماختالل و ت

 باشد. یف تر از شهر میشود خانه نظ یم یدگیرس

 دودتر،حان هوا میتر است و جردیود هوا در آن شدکه رکاز خانه  ییها ا و گوشهیزوا -2

 قف وها و خود سوارید یها ز گوشهیشود و ن یم یهواز یهاروب یکم یبرا یط مساعدیمح

 گردد. یم ین زیزم یها روبیکم یبرا یط مناسبیا محدرزه

 سه وا یچهار متر »ارتفاع سقف آمده است  یث دو اندازه متفاوت براین حدیدر متن ا -3

د یه تردان نین بیاستاندارد واحد. مراد از ا یکن ییعدم تع یعنین یاست ا یهیبد« متر نیم

نجره ر و پزان ارتفاع دیافراد بل بسته به م یشخصقه یل و سلیموضوع به م یاست و نه واگذار

 ه در باال به شرح رفت.کاست 

م متر یسه و ن -آن دو استاندار -اقل ارتفاع سقفه حدکشود  یث روشن مین حدیاز ا -4
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 یه فضاک همانطوره کاست  یهیبا استاندارد اسالم مطابقت ندارد بد یامروز یاست و سقفها

 همانطوراست.  یمنیاز عوامل ضد ا یکیز یمبود فضا نکشود،  یم یمنیعوامل ضد امنشأ  یادیز

 م.یردکخانه مشاهده  یبه وسعت و تنگ مربوط یث هایحد ه درک

طول  رض وعتنها در دو بعد  ید گفت مراد از وسعت و تنگیث باین دو حدیبا توجه به ا

 :ه استوارد شد یبائیث زین مورد حدیز در نظر است. در ایست بل بعد ارتفاع نین

فَقَالَ كَمْ سَمْكُ بَیْتِكَ  وَ بِعِیَالِهِ بَیْتِهِ  بِأَهْلِ  الْأَرْضِ  أَهْلُ عَبَثَ  رَجُلٌ شَكَا إِلَیْهِ عبداهلل:  یعن اب

 :-ه السالمیعل -از امام صادق 1:ذْرُع  كَمَا تَدُورُ الْبَیْتَ...قَالَ عَشَرَةُ أَذْرُع  فَقَالَ اذْرَعْ ثَمَانِیَةَ أَ

د: سقف یرد امام پرسکت یاکاش، شت از مزاحمت جانداران به خانواده به آن حضر یمرد

ه عرض ک همانطوراهش بده. کگفت: پنج متر. فرمود: آن را به چهار متر  ؟قدر استچخانه ات 

 اق( است.طو طول خانه )ا
 ح:یتوض

ا یآست؟ یردند چک یجاد مزاحمت میه به خانواده آن شخص اک« اهل االرض»مراد از  -1

 .ها؟ روبیکا میا اجنّه و امثال آن؟ یاست؟  ،لین قبیاز ا یحشرات و جنبندگان

ا یروب اطالع نداشته پس مرادش یکبه نام م یدننده از موجوکت یاکه شکعلوم است م

آن محل  یفضا یادید گفت سقف بلند و بخش زین صورت بایحشرات االرض بوده در ا

 .دان دهرک یفرود آمده و اهل خانه را ناراحت م یگاهگاه هکبوت و امثال آن شده کپرورش عن

 هاجنّ ه بروب را یکاز م یناش یها بیثر آسکم ایه در قدکو امثال آن بوده جنّ ا منظورش یو 

 دادند. ینسبت م

 اهشکر به سقف خانه دانسته و ام یادیرا ارتفاع ز یمنیعدم ان یامنشأ در هر صورت امام 

 ند.ک یآن م

رط تناسب شبه  4و با ارتفاع  4×4ند: ک ین مییز تعیاق را نطث استاندارد ایدن حیدر ا -2

مطابقت  یسالماار یبا مع یامروز (5/3×5یا  3×4)ن استاندارد یبنابرا .ارتفاع در و پنجره با آن

را  4×4 یمنیو ا ییبایز مسئلهدقت در  یمکدام سازگار است؟ کبا یمنیاصول ا یندارد. راست

 ندک یروشن م

ل یروب تأویکرا به م ،لمه مشعر بر آنکهر  ای« جن»ه هر لفظ کستم ین صدد نیمن در ا -3
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ار کانقت ین حقیار اکروب. انیکر از میلف است و غکموجود جاندار و م ینوعجنّ را ینم. زک

 یار رفته نه در معنکبه  یبه عنوان استعارجنّ ها لفظ  ثیحد از یدر برخامّا قرآن است 

 ز دادم.ین« طانیش»در مورد لفظ شتر یپح را ین توضیز مسلم است. همین نیو ا ،یلغو یقیحق

ه و ستفاداه بدون کن، و سرداب و... یر زمی، زیل اطاق، پستو، انبارکبه ش یادیز یفضا -4

ا ید باش که متروک ییالم: هر فضاک یکباشد و در  یروب میکز محل پرورش مید بماند نکرا

مضر  ردارکات نباشد مضر است و هر عمل و کفت و آمد و تحرمورد استفاده و ر یافکبه حد 

 ز دارد.ین یافات اخروکم

علیه  -امام صادق 1:الْقِیَامَةِ يَوْمَ صَاحِبِهِ كُلُّ بِنَاء  لَیْسَ بِكَفَاف  فَهُوَ وَبَالٌ عَلَىعبداهلل:  یعن اب

صاحبش وبال خواهد  یبراامت یدر روز ق ،فاف باشدکش از حد یه بک یفرمود: هر بنائ -السالم

 .بود
 -امام صادق 2:الْقِیَامَةِ يَوْمَ حَمْلَهُ كُلِّفَ  مَسْكَنِهِ فَوْقَ  بَنَى مَنْ: -ه السالمیعل -قال الصادق

 لف کن مامت بر حمل آیند، روز قکمان ش ساختازیش از نیس بکفرمود: هر  -السالم هیعل

 شود. یم
 ارد:ر را دیمفاسد ز یادیز یاد فضاجیا

 .ندک یرا دچار اختالل م یمنیبهداشت و ا -1

 است. یو اقتصاد اجتماع یاسراف و صدمه به اقتصاد فرد -2

م وکه در اسالم محکه یعاطل گذاشتن مال و سرما یعنیاست. عطله  «عطله»مشمول  -3

 است.

امبر یپ 3:وا مَا لَا تَسْكُنُونَفَلَا تَبْنُ صَادِقِینَ فَإِنْ كُنْتُمْ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

ه کرا  آن چهد ینکد پس بنا نیان راستگو هستمیا درود: اگر فرم -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکا

 د.یشو ین نمکسا

 :بوترکا بال یه كپن
هنه کمانده و  ید و هواکرا یه اسالم نسبت به هواکفوق مشخص گشت  یها از بحث
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 که هوا و تحریتخل یها ند و سخن از دستگاهک یوهش مکسخت حساس است و آن را ن ،شده

 د:ییر توجه فرمایث زیبه حدنک یاان آمد یدهنده هوا به م

 بُیُوتِكُمْ  اجْعَلُوا سُقُوفَ  قَال (يَعْنِی عُمَّارَ مَنَازِلِهِمْ)أَخْرَجَنَا الْجِنُّ جعفر فقال:  یاب یا رجل الكش

ِفی أَكْنَافِ الدَّارِ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْنَا ذَلِكَ فَمَا رَأَيْنَا شَیْئاً نَكْرَهُهُ بَعْدَ  وَ اجْعَلُوا الْحَمَامَ سَبْعَةَ أَذْرُع 

ردند و کرون یها ما را از خانه بجنّ رد: کوه کش -السالم هیعل-به امام باقر یمرد 1:ذَلِكَ

تان را  یها نهامام فرمود: ارتفاع سقف خابرند،  یمه در منازل به سر کبود  ییمنظورش آنها

ه امام یتوص :گفت یآن مرد م .دیبوتر جادهکساختمان  یها د و در گوشهیمتر قرار ده 5/3

 م.یردکند مشاهده نکه ناراحتمان ک یزیم پس از آن چیردکباقر را عمل 
 ح:یتوض

ها  ه در منزلک یزها و جنبندگانیر المنزل: چاعمّ -نندگانکست یگان: زنندکعُمّار: عمر  -1

ز یبوتر نکو... به گربه و  یخانگ ک، سوسیخانگ کک، یبوت خانگکنند مانند عنک یم یزندگ

 2ت گفته شده.یار البعمّ

ان ید. در مبحث خواهد شد اشتباه نشو ه بعداًک« اریار الدعمّ»ن اصطالح با اصطالح یا -2

و ا ه ننده خانهکه آنها را آباد کوجود داشت  یاز مارها باور ینسبت به برخ یعرب جاهل

و  یمنیا»در فصل . «نندهکآباد » یعنین اصطالح یار در امّعُ ی دانستند واژه یها م خاندان

در  است اشاره شد و« یفرّ شاهنشاه»ه سمبل آن کوام مختلف اق ایبه باوره «ستیط زیمح

 ز خواهد آمد.ین یبعد یها بخش

ا ید یایر چشم نه دک یهر جاندار ز برین یف است. گاهلکنام آن موجود عاقل و مجنّ  -3

ن یشود از هم یداخل رحم گفته م کودکه به کن یگردد. جن یده شود اطالق میل دکمش

ث یدح نبوده و خود یواقعجنّ ه مراد آن مرد کح شده یث تصرین حدیدر متن هم .شه استیر

 رده است.کف ین لفظ تنصیا یاربرد استعارکبه 

 لهیسز به وی... را بخورد. و نکوت، سوسبکمانند، مورچه، عن یتواند جنبندگان یبوتر مک -4

ه در ک یارک ،دهدت کد هوا را حرکرا یها خانه گوشه یدن به هنگام پرواز در فضاهابال ز

 ه بحث شد.کنمورد پ
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 ه شده است:یتر توصایوه گویر با شیث زین اصل در حدیا

فرمود:  -السالم هیعل-یعل 1:یْطَانَلَیَطْرُدُ الشَّ  إِنَّ حَفِیفَ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ: امیرالمؤمنینقال 

 راند. یطان را میبوتر شک یت بالهاکحر

 کطرناخخانه مضر و ن یتر یساختمان در بهداشت یها ده در گوشهد و مانکثابت و را یهوا

قبول،  دموره ای نید و به صورت بهیه باکچنان یامروز یدر فرهنگ بهداشتمتأسفانه ه کاست 

 م.یدار یبا فرهنگ اسالم یادیر فاصله زست و در عمل و باویمطرح ن

ار است سزاووان یدام حک»نش اسالم را درباره ید بهتر است بین جا رسیه سخن بدکنون کا

 م:یبشنو« در خانه باشد

 :وان در خانهیو حضور ح یمنیا

 در -4 .ینتیز -3 .یعاطف -2 .یصاداقت -1زه است: یر انگوان با چهایرابطه انسان با ح

 وش.ا مبمبارزه  یو پاس و گربه برا ینگهبان یمانند استفاده از سگ برا -یمنین ایجهت تأم

 وند.ش یل میوان دخیح یزه در نگهداریهر چهار انگ یدو و سه و گاه یو گاه یکی یگاه

مانند  رده استکت ممنوع وانایح یوان را در مورد برخیبا حرابطه  یها گونه ةاسالم هم

را  یدممنوع و رابطه اقتصارا  یو عاطف ینتیر رابطه زگید ینسبت به برخ . وکمسوخ و خو

 ل سگ و گربه.یرده است از قبکمحدود 

 و یو عاطف یزه اقتصادیبا انگ آن یل وجودش نجس و نگهدارکگوشت سگ حرام و  سگ:

 ار مجاز شده است. کله شیو وس یو نگهبان یمنیممنوع است تنها در جهت ا ینتیز

ا ل و بکال روب سگ بایکاز م یشده نوععا اد یاست حت روبیکن میترکسگ حامل خطرنا

ش یبل پچ وجه قایسگ به ه یهار یماریشده بادّعا ز یست و نین یعفونز قابل ضدیدن نیجوشان

ابل قه کاست  ین سگ موجودی. بنابرایروحمنشأ دارد و هم  یجسممنشأ را هم یست زین ینیب

د و گرد یاره یریو عامل واگ یماریب تین است عامل سراکو هر لحظه مم باشد یبهداشت نم

 ند.کانسان را مختل  ینمیا

سگ »ه یدچار روحعدّه ای ن جهت یز و به همیاست سخت عاطفه برانگ یسگ موجود

 ،ینتیز یز ابزاریانتخاب سگ به عنوان مونس و همدم و ن یغرب یشورهاکشوند. در  یم« یباز

                                                 
 .31وسائل الشيعه، ابواب احكا  الدّواب، باب  -162 . همان مرجع، ص1



 دانش ایمنی در اسالم 156
 

سگ وقف  یش را برایخو ییداراه شخص کرسد  یم یشدت عالقه به حد یرواج دارد گاه

 .ندک یم

 یلیشود و خ یها م ها و گربه و درمان سگ کو پزش یصرف نگهدار یامروز مبالغ هنگفت

ه و گرسن یغرب یشورهاکنار همان کاز جهان و در گوشه و  یگرسنه در نقاط یها از انسان

 لندن و... یمربندکنار اتوبان کان نیه نشیحاشه اش اند. نمون بدون سر پناه مانده

 عامل دارد. پنجن موضوع یرواج ا

 سگ. یزیخصلت عاطفه انگ -1

شته گ ینه عاطفیم در زمیه موجب خأل عظک یلیو فام یدن روابط خانوادگیاز هم پاش -2

 است.

 .یدوست یها لقهعن رفتن یو از ب «دوست»به نام  یزیشدن چ یمعن یب -3

 .یحس فرمانده -«یئع جویمط»حس  -4

 .یروان یارمیعقده و ب -5

ه کشدند  یدا میپعدّه ای بود باز  یه پر از روابط و عواطف و دوستک یمیقد یها در جامعه

ه ای زینگا یمبود روانکو  یماریر از بین خصلت غیا ینان برایا .بودند یه سگ بازیدچار روح

 یاه عهژه در جامیشوند به و یل دچار آن مین دلیها تنها به هم یلیز خیامروز ن .نداشتند

 پا برجاست. یافکدر حد  یابیو دوست  یلیو فام یه هنوز روابط خانوادگک یاسالم

ان ر انسهه در کشان ) یحس امر و نه ،از جمله تجرد و عدم ازدواج یز بنا به عللین یبرخ

ع یطر و میت پذیرا تربین حس است زیا عنااق این مورد بریشود و سگ بهتر یست( فعال مه

 ند.ک یاجرا م یشخص را به خوب یها است دستورات و فرمان

ر ن است دکد ممیبگذار« یحس فرمانده»د نام آن را یخواه یا می ین حس امر و نهیا

 یمارین است به حد بکند و ممکسگ وادار  یباشد و شخص را به نگهدار یعیهمان حدّ طب

 ز برسد.ین یروان

 خانواده یه به اعضاکانه میرات صمکها و تذ ییبا همان راهنمامتأهل افراد  یحس فرمانده

 دد.گر یم یعمل «تعاون»و  «خواستن»شود و معموالً در قالب  یدارند اقناع م یابراز م

 ات و قدرت بود:یز سمبل حیدو چ کترل یان مردم عرب و قبایدر م

آن  یو به اصطالح حشمت خانواده بود و توان مال یدود و دخان: دود نشان رواج زندگ -1

ل یه به دلک یسک یبار است حتتسمبل خانواده و « اجاق»ه هنوز کن است یا .داد یرا نشان م
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به « دودمان»ز لفظ یشود و ن یانده موخ« ورکاجاق »شود  ینداشتن فرزند مقطوع النسل م

 رود. یار مکبه « خاندان» یمعن

م خود توانسته کردن شکریه صاحبش عالوه بر سکرد ک یت ملالسگ: داشتن سگ د -2

 یجاهل یها عرب .گشت یو رونق محسوب م یسگ نشان آباد یصدا .ندکر یرا هم س یسگ

 «بیلک یبن»و  «لبک یبن»ز به نام ین ییها لهیگذاشتند و قب یم «لبک»ز یشان را ن نام پسران

 معروف بودند.

 یعرفم ،بشر طرد شود ید از زندگیه باک یمنیعامل ضد ا یکوان را ین حیاسالم آمد و ا

 رد:ک

 إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَانِی فَقَالَ إِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ : -صلی اهلل علیه و آله -قال رسول اهلل

 :فرمود -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول خدا 1:وَ لَا تِمْثَالُ جَسَد  وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِیهِ كَلْبٌ بَیْتاً فِیهِ 

 یا ظرفیس یا تندی ،ه در آن سگکه ای به خان ،عتما فرشته جما :گفتبه من  ل آمد ویجبرئ

 2م.یشو یوارد نم ،دننک یه در آن ادرار مکباشد 

 ثَمَنُ السُّحْتِ  مِنَ  يَا عَلِیُ: -السالم هیعل -لعلیّ -صلی اهلل علیه و آله -یة النبیوص یف

ه یعل -یبه عل -علیه و آلهصلی اهلل  -امبریپ یهات یوصاز جمله  3...الْكَلْبِ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ

ت حسد یآ یمردار و فروش سگ به دست م ی ه از فروش الشهک یبهائ یعل ی: ا-السالم

 است.

 ن حال حرام.یننده و در عکن و مشمئز ید و ننگیسحت: پل

 رِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِ الْخَمْ وَ ثَمَنُ  الْكَلْبِ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ  ثَمَنُ السُّحْتُ : -ه السالمیعل -عبداهلل یعن اب

الشه مردار و  یفرمود: بها -ه السالمیعل -امام صادق 4:وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ الْحُكْمِ وَ الرِّشْوَةُ فِی

 اهن، سحت است.کار و رشوه در قضاوت و اجرت کشراب و اجرت زنا یسگ و بها یبها
از  -السالم هیعل -از امام صادق یسک 5...:سرِجْسٌ نِجْ فَقَالَ  الْكَلْبِ عَنِ ... سئل ابا عبداهلل 
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 ، نجس است.فرمود: سگ رجس است .دیم سگ پرسکح
 .باشد غیرمادیو  یماد یدیپل یه داراک یزیچ -غیرمادیو  یمادّ یدیرجس: پل

 باشد. یماد یدیپل یه داراک یزیچ -یماد یدینجس: پل

 یاآن بر یدیه پلکشود  یگفته م یزیا نجس تنها به چیدر منطق اسالم، رجس  ح:یتوض

ودش ه سک یخطر .ندکد یانسان را تهد یو روان یجسم یمنیباشد و ا مضرجسم و جان انسان 

 ارزد. یش نمکسیبه ر

 ا زبانه بک یر از ظرفیشود، غ ی( می)در حد قابل قبول عاد کهر ظرف آلوده با شستن پا

 کخا ند آن را باک یه میه اسالم توصکن است یته جالب اکتماس داشته باشد. ن کا خویسگ 

د گفته ش «یست عمومیط زیو مح یمنیا»در فصل  ند.ید سپس با آب بشوننک کده و پایسائ

 داند. یروب میکنده میننده و زداک یرا طهور و ضد عفون که اسالم خاک

ب رویکرا با م که رابطه خاکاست  یروب شناسیکاران رشته مکبر دست اندر شنهاد:یپ

 د.یخواهند رس یجه جالبید به نتیترد یه بکنند ک یبررس ،دهان و زبان سگ ةژیو

 ردمون موضوع یدر ا آن چهباشد یگوناگون یها روبیکن است در دهان و زبان سگ مکمم

 یحتوامع یا جنباندن زبان در مایدن و یسیل یعنی« ولوغ»ه فقط با کاست  یروبیکاست م نظر

 نوع.از هر  یروبیکنه هر م .شود یبه ظرف منتقل م ،ظرف

 نده راجع به گربه بحث خواهد شد.یآ یها در ضمن بحثگربه: 

 :...در خانه باشد پس یوانیست حاگر بنا

ز ا یانه ا حضور نموینت و یا زیو الفت  انس زةیدر خانه باشد با انگ یوانیح ستاگر بنا

 را:یز .ا خروس باشدیبوتر کعت در خانه بهتر است یطب

 نند.ک ینم دیرا تهد یمنیبوتر اکخروس و  -1

 .آن باشد یوان و سلب آزادیح یکردن ک یستند تا مصداق زندانیازمند قفس نین -2

مورد  ن فصل گذشت و دریبوتر در همکدر مورد ه اش ز دارند نمونین یمثبت یها نقش -3

 د.یآ یر میخروس در ز

امام صادق فرمود: خروس  1:مُؤْمِن  كُلِ  وَ صَدِيقُ  صَدِيقِی الْأَبْیَضُ الدِّيكُ عبداهلل:  یقال اب

 است. مؤمند دوست من و دوست هر یسف
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از  یمرد 1:بِاتِّخَاذِ زَوْجِ حَمَام  الْوَحْشَةَ فَأَمَرَهُ -صلی اهلل علیه و آله -شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِیِّ

رد رسول خدا به او کت یاکگشت به رسول خدا ش یمتوجه او م (ییه در اثر تنهاکوحشت )

 بوتر داشته باشد.ک یه جفتکرد که یتوص
 ح:یتوض

 است. ییتجرد و تنها ییوان گرایح یها زهیاز انگ یکیه کدر باال گفته شد  -1

انواده ل خکیشا معذور بوده است و گرنه به تیل خانواده عاجز کیور از تشکظاهراً فرد مذ -2

 شد. یه میتوص

 .ادیبوتر بوده نه زکجفت  یک یدستور و سفارش فقط برا -3

رم کامبر ایپ 2:صِبْیَانِكُمْ  عَنْ بِهَا الشَّیْطَانُ  يَتَشَاغَلُ  اتَّخَذُوا فِی بُیُوتِكُمْ الدَّوَاجِنَ قال رسول اهلل: 

طانها با آنها ید تا شیستند( داشته باشیازمند قفس نیه نک) یتان مرغان اهلیفرمود در خانه ها

 ان شما نپردازند.کودکمشغول باشند و به 
لِأَنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ يَعْبَثُونَ بِصِبْیَانِ الْبَیْتِ  حَمَامٌ إِلَّا وَ فِیهِ نَبِی  بَیْتِ  مِنْ قَالَ: لَیْسَ عبداهلل:  یعن اب

چ یفرمود: ه -السالم هیعل-امام صادق 3:فَإِذَا كَانَ فِیهِ حَمَامٌ عَبَثُوا بِالْحَمَامِ وَ تَرَكُوا النَّاسَ

 یور م ان خانهکودکخرد با  یب یهارا جنّیبوتر بوده است زکه اش مگر در خاننبوده  یامبریپ

 نند.ک یوند و مردم را رها مر یم بوتر ورکبوتر در خانه باشد با که ک یوقت روند،

ا رروب یکز ما یا انواعیبوتر نوع که کد یآ یها )و امثال شان( بر م ثین حدیاز اشنهاد: یپ

را  روب مضریکسازد و م یرا متحول م ها رات بدنش آنیتبخ ند و باک یبه بدن خود جذب م

ن یصمتخص دشو یم شنهادیز پینجا نیبرد. در ا ین میب ا آنها را ازیند و ک یل مید تبدیبه مف

ا د بیدتر یه باز بکشات الزم را انجام دهند یمانند و آزکته توجه کن نیبه ا یست شناسیز

 روبرو خواهند گشت. یعلم معجزه

به هر  یاستعار یاربردهاکدر  یقیحق یعالوه بر معناجنّ ه کگفته شد شتر یپح: یتوض

ح شده یث تصرین حدیارود. و در  یار مکبه  ،شود یده نمیر مسلح دیه با چشم غک یموجود

 ر هستند. درکز و تفییه فاقد هر نوع تمکدا یپموجودات نا یعنیخرد است  یب یجنّ هامراد که 
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 ز است.ییر و تمکخرد و ف یدارا یواقعجنّ ه ک یحال

 عُمَّارُ الْبَیْتِ  ثَلَاثَة  وَ هُنَ  مِنْ أَحَدِكُمْ لَا يَنْبَغِی أَنْ يَخْلُوَ بَیْتُ: -السالم هیعل -قال ابوالحسن

 -اظمکامام  1:رُهَاالْهِرِّ وَ الْحَمَامِ وَ الدِّيكِ فَإِنْ كَانَ مَعَ الدِّيكِ أَنِیسَةٌ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسٌ لِمَنْ لَا يَقْدِ

 یهستند خال «یز خانه»ه کوان یاز شما از سه ح یکیست خانه یفرمود: سزاوار ن -ه السالمیعل

 یسکگرنه ( داشته باشد خوب است ویانکی)ما یبوتر و خروس، اگر خروس همدمکباشد: گربه، 

 ندارد. یالکست اشیش مقدور نیه براک
 ح:یتوض

م ه یالجفراوان بود. ع یمیقد یها و در خانه ون استز ناقل طاعیوان مضر و نیح موش -1

 هک طورهمانروه است کگربه در خانه م ینگهدار یط امروزیدر شراامّا ر از گربه نداشت. یغ

 ال دارد.کده باشد نمازش اشیگربه در لباس نمازگزار چسب یتار مو یکاگر 

ر مورد ز دیاشد و نب یم« یخانه ز»آن  یفارس یه معنک« تیعمار الب»در مورد شتر یپ -2

 ح داده شد.یتوض« ارار الدّ عمّ» یااصطالح افسانه 

 :یفتر بازکو  یمنیا

ز یگر نیث دین عدد در حدیبوتر است و اکجفت  یکده شه یها توص ثین حدیدر ا آن چه

ها  ثین حدیز در ایوهش افزون بر آن. و نکن عدد داللت دارد بر نییو تع 2رار شده استکت

باشد نه با  یمنین ایأمت یه براکبوتر مشخص شده است ک ینگهدار نِیو مع هزه خرمندانیانگ

 .یازه یهر انگ

« فقه اصول»م را به اصطالح علیده است زیوهکگر نید یها زهیبوتر با انگک ین نگهداریبنابرا

ا بگر و یبا عدد د موردنظرردار کهستند و اگر «انیب»ن سخنان در مقام یامبر و امام در ایپ

اللت دماً زه مفهوین انگیین عدد و تعییتع ردندک یان میده بود بیگر مطلوب و پسندید زهیانگ

 گر.ید زهیگر و انگید ت عددیعدم مطلوب دارد بر

 ، حرام است:باشد« یفتر بازک»بوتر مصداق ک یژه اگر نگهداریوب

امبر یپ 3:شَیْطَانَهُ يَتْبَعُ الَ شَیْطَانٌ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَ  -صلی اهلل علیه و آله -أَنَّ النَّبِیَّ

                                                 
 . بحار، همان صفحه.1
 .61، ص 65و جلد  -. بحار، همان مجلد و همان صفحه2
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به دنبال  یطانیفرمود: ش ،بوتر استکه به دنبال کد یرا د یشخص -صلی اهلل الیه و آله -رمکا

 طانش است.یش
 ل:یحرام است به دل یفتر بازک

 اندازد. یخودش را به مخاطره م یمنیا -1

 است. یجد یارهاکاز مصداق اشتغال به لهو و بازدارنده  یفتر بازک -2

زم ردم را الم یها د و نگاه فضوالنه و مزاحمانه به خانهید«: اریع الدّتطلّ» یفتر بازک -3

 م شده است.یردار به شدت تحرکن یه اکبه طور مشروح گذشت شتر یپو  ،گرفته است

 یماریشه دار شدن بیش و ریاست و ادامه آن موجب افزا یروان یماریب یک یفتربازک -4

 .است

 ث باال.یحد -5

ان اطراف فتربازکرر از کم یها هیها و اطالع امیران با پیا یمائیهواپ یها تکشر حفاظت:

ده کیمما یاپوه یها ندهکبه داخل م کبوتر راینند زکن یفترپرانکه کاند  فرودگاه مهرآباد خواسته

 شود. ینان شان میماها و سرنشیهواپ یخطر براشده و موجب حوادث پر

 :خانه تهداشو ب یمنیا

در  1:فِیهَا أَمِنَ صَحَ مَنْم: یگوش فرا ده -ه السالمیعل -نیرالمؤمنیام یگر به ندایبار د یک

 ه صحت بدن داشته باشد.کمن است یا یسکا ین دنیا

وَ أَخْرِجُوهَا  بُیُوتِكُمْ  أَنَّهُ قَالَ: لَا تُبَیِّتُوا الْقُمَامَةَ فِی -صلی اهلل علیه و آله -فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ

د شب در ید: زباله را نگذارفرمو -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکرسول ا 2:نَهَاراً فَإِنَّهَا مَقْعَدُ الشَّیْطَانِ 

 .شود یم طانیگاه شمنیرا آن نشید زیرون ببریآن را در همان روز ب دان بمانخانه ت
 وَ التَّبَاُؤسَ  الْبُؤْسَ وَ يَكْرَهُ وَ التَّجَمُّلَ الْجَمَالَ يُحِبُ تَعَالَى اللَّهَ إِنَقال:  .الحسن الثالث یعن اب

كَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْد  نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَیْهِ أَثَرَهَا قِیلَ وَ كَیْفَ ذَلِ 

نُ دَارَهُ وَ يَكْنُسُ أَفْنِیَتَهُ حَتَّى إِنَّ السِّرَاجَ قَبْلَ مَغِیبِ الشَّمْسِ يُنَظِّفُ ثَوْبَهُ وَ يُطَیِّبُ رِيحَهُ وَ يُحَسِّ

                                                 
 .37 ، ص57 . بحار، ج1
 .175 ، ص37 . بحار، ج2



 دانش ایمنی در اسالم 162
 

و  ییبایفرمود: خداوند دوست دارد ز -ه السالمیعل -یامام هاد 1:يَنْفِی الْفَقْرَ وَ يَِزيدُ فِی الرِّزْقِ

را به  ینعمت یوقترا.  یو شلخته گر یو ژنده گر ییدارد بدنما یرا و ناخوش م ییگرا ییبایز

دند: مقصود از یپرس .ان باشدیاو نما یند دوست دارد آثار آن در زندگک یعطا مه اش بند

اش  ند، خانهکند، خودش را خوشبو کز یست؟ فرمود: لباسش را تمیچان بودن آثار نعمت ینما

 بیناز ردن چراغ قبل از غروب آفتاب فقر را کروشن  یحت ،ندکش را جارو یهابا و درگاه یرا ز

 ند.ک یرا افزون م یبرد و روز یم
الْفَقْرَ وَ تَرْكُ  يُورِثُ الْبَیْتِ  فِی الْعَنْكَبُوتِ نَسْجِ قَالَ: تَرْكُ  -ه السالمیعل -نیرالمؤمنیام

ه یعل -یعل 2:كَسْحُ الْفِنَاءِ يَزِيدُ فِی الرِّزْقِ -ه السالمیعل -الْقُمَامَةِ فِی الْبَیْتِ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ قَالَ

زباله در خانه  ی، و نگهدارشود یم بوت در خانه باعث فقرکفرمود: واگذاشتن تار عن -السالم

 ند.ک یرا افزون م یردن خانه و آستانه روزکو جارو  ،گردد یموجب فقر م
ب یسآدارد و عالوه بر  یدرمان را در پ و و دارو یماریعدم توجه به بهداشت خانه ب

و توان  یو توجه به بهداشت صحت و سالمتآورد  یبار مبه  یتصاداق ایه خسارت یجسم

 دارد.یرا در پ یدرمان یها نهیو حفظ مال از هز یتصاداق ایه تیفعال یبرا

 -امام صادق 3:الْفِنَاءِ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ الْإِنَاءِ وَ كَسْحُ قَالَ: غَسْلُ  -ه السالمیعل -عبداهلل یعن اب

 ند.ک یرا جلب م یردن خانه و درگاه روزکها و جارو  ود: شستن ظرففرم -ه السالمیعل
 مَرْبِضٌ  فَإِنَّهُ  الْبَیْتِ الْغَمَرِ فِی لَا تَذَرُوا مِنْدِيلَ : -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

را ید زین را در خانه وانگذاریربچفرمود: دستمال  -ه و آلهیاهلل عل یصل -رسول خدا 4:لِلشَّیْطَانِ 

 شود. یطان میگاه شآن پرورش

 فِی اللَّحْمِ لَا تُؤْوُوا مِنْدِيلَ: -ه و آلهیاهلل عل یصل -: قال رسول اهلل-ه السالمیعل -یقال عل

 -ه و آلهیاهلل عل یصل -فرمود: رسول خدا -ه السالمیعل -یعل 5:الشَّیْطَانِ  مَرْبِضُ فَإِنَّهُ الْبَیْتِ 

 شود. یطان میرا آن پرورشگاه شید زیگوشت را در خانه وانگذاردستمال  :فرموده است
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فرمود: جارو  -ه السالمیعل -امام رضا 1:الرِّزْقَ الْفِنَاءِ يَجْلِبُ كَنْسُ: -ه السالمیعل -قال الرضا

 ند.ک یرا جلب م یردن خانه و درگاه روزک
 نِیَةَ وَ نَظِّفْهَا وَ أَسْرِجِ السِّرَاجَ قَبْلَ مَغِیبِ جَصِّصِ الدَّارَ وَ اكْسَحِ الْأَفْ: -ه السالمیعل -فقه الرضا

درون و درگاهش را  ،نک یارکخانه را گچ 2:الرِّزْقِ الْفَقَْر وَ يَزِيُد فِی يَنْفِی ذَلِكَ الشَّمْسِ كُلُ

ارها فقر را کن یا ن،کاغ را قبل از غروب آفتاب روشن چر ف نگهدار،ینظو خانه را  ،نکجاور 

 ند.ک یاد میرا ز یل و روزیزا
اكْنُسُوا أَفْنِیَتَكُمْ وَ لَا  :-ه و آلهیاهلل عل یصل -: قال رسول اهلل-ه السالمیعل -قال الرضا

ه فرمود -ه و آلهیاهلل عل یصل -فرمود: رسول خدا -ه السالمیعل -امام رضا 3:تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ 

 د.یهودان نباشید و مانند ینکتان را جارو  یهااست: آستانه 
فرمود: جارو  -ه السالمیعل -امام باقر 4:الْفَقْرَ يَنْفِی الْبَیْتِ  كَنْسُ: -ه السالمیعل -عن الباقر

 ند.ک یل میردن خانه فقر را زاک
كُمْ وَ أَوْكِئُوا أَسْقِیَتَ وَ خَمِّرُوا آنِیَتَكُمْ أَجِیفُوا أَبْوَابَكُمْ : -ه و آلهیاهلل عل یصل -قال رسول اهلل

بَیْتَ عَلَى فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا يَكْشِفُ غِطَاءً وَ لَا يَحُلُّ وِكَاءً وَ أَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ الْ

 5:...أَهْلِه

 یهارف ظ ی، و رودینکتان را چفت  یهافرمود: درب  -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایپ

را  یروپوش طان نه پرده ویرا شیز .دیتان را ببند یها ک، و بند دهان مشدیشکب یاتان پارچه 

د تا ینکتان را خاموش  ی( چراغ هاهنگام خواب)و  .ندک یرا باز م یدارد و نه بند یبر م

 شد.ک)موش( خانه را با اهلش به آتش ن کفاسق

تُغَطَّ  إِذَا لَمْ  الشَّیْطَانَ  یْرِ غِطَاء  فَإِنَ قَالَ: لَا تَدَعُوا آنِیَتَكُمْ بِغَ: -ه السالمیعل -عبداهلل یعن اب

تان را  یها فرمود: ظرف -ه السالمیعل -امام صادق 6:أَخَذَ مِمَّا فِیهَا مَا شَاءَ آنِیَةٌ بَزَقَ فِیهَا وَ
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 یهاطان به ظرف یرا شیز -دیشکب ی، رو پوشیاها پارچه  ظرف یرو -دیبدون پرده وانگذار

 دارد. یالزم دارد از آن بر م آن چهد( وینما یند )ترشح مک یبدون پوشش بزاق م
 ح:یتوض

 ینار نمک پرده و پوشش راامّا ند ینش یپارچه م یروب رویک!؟! مییبایز یها ریچه تعب -1

 ند.ینشظرف  یه روکزند 

ز االزم دارد  آن چهند و ک یند و در آن ترشح مینش یظرف بدون پوشش م یروب رویکم

رد دا یدهد و هم بر م یند و مک یوستد است هم ترشح مروب اهل دادیکدارد. م یآن بر م

 رد.یگ ی( و میاز ظرف خال ی)حت

 یمل اصلعا یکرا  «یماندگ»و  ،«شود یروب میکپرورشگاه م»د یگو یدر مورد زباله مامّا 

ذرد بر آن نگ یا نماند و مدتزباله ت یعنیند. ک یم یروب معرفیکد میپرورش و تول یبرا

 شود. یروب نمیکه مگاپروش

ب آ وزهک یبه جا یه اولکگاو بودند  املکامل گوسفند و چرم کآب پوست  یها کمش -2

 رفت. یار مکبه  ،ره آبیذخ یبراتانکر به عنوان  یو دوم

ت آوردن آب جه یربال براک در -ه السالمیعل -ت حضرت عباسه ابر مرد مروّک کیمش

رده و کآن را از آب پر  .بزرگ بود کبوده، مش فرات برده عهیمه به شریخ 60نان حدود کسا

را سقوط پرچم به یرد زک یم را حمل مچز پریخت دست چپ نیش آویبر دوش راست خو

زرگ ب کمش یان بندهایبود با دست راست از م -ه السالمیعل -نیار امام حسکان یپا یمعنا

 یک رد وکمقاومت  دشمن ینفرچند هزار  یرویدر مقابل ن یهمه مدتنی، با ازند یر میشمش

ده یه هرگز مانندش دکد یخ آفریو شجاعت را در تار یگنبا عظمت و سرشار از مردا صحنه

 نشد و نخواهد شد.

 گاهیهمان جا کمشدهانه  .دیرا ببند که دهانه مشکنند ک یه میفوق توص یهاث یحد

تند بس یآن را م ،کردند و در موقع حمل مشک یه میبر آن تعب یه بندکگردن گوسفند بود 

د یخواه ید: اگر میمافر یم ردند.ک یم یدر بستن آن سست ین در مواقع مصرف گاهیکل

 ا بازرروب بند بسته یکه مکد یشه ببندیرا هم کند دهانه مشیننش یدنیروب بر آب آشامیکم

 ند.ک ینم

 ینه براید تا زمیافروزش از غروب آفتاب بریست چراغ را پزان ایروب از نور گریکم -3
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 1متر مساعد باشد.کا یروب نماند یکت میفعال

 یمملعبه موش  یا نفتی کیو گرچ یتونید. چراغ زینکچراغ را خاموش خواب هنگام  -4

 شاند.ک یشود و خانه را به آتش م

 «ندک یم درب بسته هزار بال را دفع»اند  د، در مثل گفتهیرا ببند ها خانه یها درب -5

 .یو بهداشت یاعم از حفاظت

 -امام باقر 2:عجبه االناء المنطبقي -ه و آلهیاهلل عل یصل -انك: -ه السالمیعل -فرجع یعن اب

را به شدت  ،داردرپوش  یها ظرف -ه و آلهیاهلل عل یصل -رمکامبر ایپ :دیگو یم -ه السالمیعل

 دوست داشت.

 :اه در خانهیو گل و گ یمنیا

 اهیر گحضو در مورد یاه یتوص ،یسخن ،ردمک یرا بررس یثیقرآن و منابع حد ،هر چه گشتم

 ه.یرکق و نه در جهت تینه در جهت تشو .افتمیدر داخل خانه ن

 ه،خان ندرو راه دیبود و نبود گل و گ یعنی مسئلهه هر دو طرف کن خاطر است ید به ایشا

 یندگل زاه در محیحضور گل و گ ،انسان یبا شناختیو روح ز ییبایرا از جهت زیز .است یمساو

 است. حده و راجیپسندموضوع  یکبشر 

 ر، و دشدک یمثل انسان نفس ماه یگدارد.  هرا به همرا ییها الکاش ین از نظر بهداشتیکل

ت الحا یدارا نیبنابرا ،دهد یمس ربن پکها  ند و شبک ید میژن تولیسکن حال روزها ایع

 میتنظ «یچند برنامه ا»ل کش را با آن به شیوند انسان رابطه خک یجاب میه اکاست  ینوسان

 ییها ن برنامهیو مراعات چن ب دهدیترت یژه ایو یزیبرنامه ر یکهر حالتش  یاو بر دینما

 ن باشد.کنامم یبرخ ید برایدشوار و شا یبس

نه در د وگربو یااه بوته ی، مقصودم در مورد گل و گافتمین مورد نیدر ا یثی، حدیگفتم سخن

 هنگام شب در :ندک یه میه توصک سته یثیحد در داخل خانه مورد حضور درخت و درختچه

 روه است.کر درخت میدن شبانه در زیو خواب ،دینخوابر درخت یز

ن یم اایپامّا ث است ین حدیهم ،مآن موفق نشدمنبع  ییه به شناساک یثیاز هفت حد یکی

 است. ای موضوع شناخته شده یکثر مسلمانان آگاه کا یث برایحد

                                                 
 . گرچه هنگا  ديدن قبض برق...1
 .110 ، ص7 . متقي هندي، كنزالعمال، ج2



 دانش ایمنی در اسالم 166
 

ه ک یتن روشن است وقیکامده لیان نیون آن به ما بریث سخن از درون خانه ین حدیدر ا

 یضافدن در یخواب باشد، یمنید ناپسند و خالف اصول اآزا یر درخت در فضایدن در زیخواب

 را خواهد داشت. یبیشتر یمحدود خانه آفتمند

گر ان یاشبا م ینیو چمن چ یزن یچیاه سبز هنگام هرس و قیعد از گظاهراً نفس و گاز متصا

 شود: یتر مکخطرنا ،خته شودیوان و انسان آمیدم حو باز با نفس و دم

 أَيْنَ يَوْماً فَقَالَ مِنْ  -ه السالمیعل -نیمؤمنلرایاماغتمّ قال:  -ه السالمیعل -عبداهلل یعن اب

سْتُ سَرَاوِيلِی مِْن قِیَام  وَ َو لَا شَقَقُْت بَیْنَ غَنَم  وَ لَا لَبِ عَتَبَةِ بَاب  عَلَى جَلَسْتُ أَنِّی فَمَا أَعْلَمُ أُتِیتُ 

 1:لَا مَسَحْتُ يَدِي وَ وَجْهِی بِذَيْلِی

گفت:  رفت.گرا غم فرا  -ه السالمیعل -یعل یفرمود: روز -ه و آلهیاهلل عل یصل -امام صادق

شسته نن چهار چوبه( درب یریچوبه ز یه نه در آستانه )روکدانم  ی؟ میجا آمدکغم از  یا

و نه  ام،ده یشده پوستایرده ام، و نه شلوارم را اکان شان عبور یافته و از مکا شر یاه ام، و نه گلّ

 رده ام.کصورتم را با دامنم مسح 

ر ه دکاست  یمعجزه علم یکخود  یبه جا هرکدامه کمتعدد دارد  یها امیث پین حدیا

ح یضنجا الزم است تویدر ا آن چهطور مشروح بحث خواهد شد. ب« ارکط یو مح یمنیا»فصل 

شه یست وگرنه هما« دن آنهایه گوسفندان در حال چرافتن گلّکش»ه مراد کته است کن نیا

 رده است.کن یار نهکن یاز ا یثیچ حدیروند و ه یان گله میدامداران در م

ن وسفنداگاه با نفس ینند. گاز متصاعد از قطع گک یاهان را قطع میدن گیها هنگام چر دام

 د.آور ید مبوجو را یکخطرنا یشود و هوا یخته میآم

ه و ردکاستشمام  ،شود یها متصاعد م چمن ین زنیه هنگام ماشکرا  یگاز یسکد هر یشا

 باشد داشته یاحتمال یها ل آفتین قبیخانه از ا یاه در فضاین است حضور گکشناسد. مم یم

 احتمال است. یکن فقط یالبته ا

 گاه توالت در خانهیجا

الْخَلَاءُ  يَكُونَ  أَ لَیْسَ مِنْ خَلْقِ التَّقْدِيرِ فِی بِنَاءِ الدَّارِ أَنْ قال:  -ه السالمیعل -عبداهلل یعن اب

تَرِ مَوْضِع  أَسْتَرِ مَوْضِع  مِنْهَا فَهَكَذَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَنْفَذَ الْمُهَیَّأَ لِلْخَلَاءِ مِنَ الْإِنْسَانِ فِی أَسْ فِی
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گاه یه جاکدهد  یبه ما نشان نم عتیطب یهاا فرمول یفرمود: آ -السالم هیعل -امام صادق 1:مِنْهُ

ن یا یه براکن قسمت ساختمان خانه باشد؟ خداوند آن منفذ بدن را یتر دهیدر پوش باید توالت

 ن موضع بدن قرار داده است.یتر دهیار است در پوشک
 مَوْضِع   مَخْرَج  فِی الدَّارِ فَأَشَارُوا إِلَىأَنَّهُ أَمَرَ بِابْتِنَاءِ  -هم السالمیعل -نا عن بعضهميو رو

هُ فِی أَسْتَرِ غَیْرِ مُسْتَتِر  مِنَ الدَّارِ فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْإِنْسَانَ خَلَقَ مَخْرَجَ

از  یکیت شده از یارو 2:أَسْتَرِ مَوْضِع  فِی الدَّارِمَوْضِع  مِنْهُ وَ كَذَا يَنْبَغِی أَنْ يَكُونَ الْمَخْرَجُ فِی 

انتخاب محل آن  یبرا یرا داد، افراد یتوالت یکه دستور ساختن ک -هم السالمیعل -امامان

 -شماها یا -ها نیا ید نبود، امام گفت: ایه در بخش دور از دکردند ک یشنهاد میرا پ یجائ

ن قسمت بدن او قرار داد، پس یتر دهیرا در پوشد مخرج او یه انسان را آفرک یخداوند زمان

 ن بخش ساختمان باشد.یتر دهیسزاوار است توالت در پوش

 النَّجَاسَاتِ أَثْقَالِ  سُمِّیَ الْمُسْتَرَاحُ مُسْتَرَاحاً لِاسْتِرَاحَةِ الْأَنْفُسِ مِنْ  -ه السالمیعل -قال الصادق

محل  یعنیفرمود: مستراح ) -ه السالمیعل -امام صادق 3:...فِیهَاوَ اسْتِفْرَاغِ الْكَثِیفَاتِ وَ الْقَذَرِ 

ها راحت در آنجا از بار نجاست  یا جان آدمریاند، زده یراحتگاه( را مستراح نام -راحت شدن

 گردد. یدها فارغ میفات و پلاثکشود و از  یم
 ست؟یت نالتو یلفظ غرب یو معنا طه آن بهتر از لغیو وجه تسم یلفظ مستراح و معن یراست

 در خانه یگاه دستشوئیو جا یمنیا

در  را یشوئ، دستیبه امور بهداشت یم توجهکل یا بدلین، یدر زم یجوئل صرفه یراً به دلیاخ

 یانباریز ست رو به رواج است.رعمل نادن یامتأسفانه ند و هد یح )توالت( قرار مداخل مسترا

و  یمنیا»ز مبحث یو ن« گرید یفضابه  یو ورود از فضائ یمنیا»نش در ضمن مبحث ین گزیا

 خواهد آمد.« هوا

 ت باشد:در خارج از توال یتشوئه محل دسکند ک یاسالم سفارش م
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 -رمکامبر ایپ 1:...وَ الْوُضُوءِ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ... الْفَقْرُ مِنْ : -ه و آلهیاهلل عل یصل -یعن النب

از آنها شستن دست  یکیشود و  یب فقر مفرموده است: چند رفتار موج -ه و آلهیاهلل عل یصل

 و صورت در مستراح است.

ست، دانسته ا یم یاز اصول شناخته شده فرهنگ اسالم یکین موضوع را یا یمرحوم مجلس

 اند. ز دادهین ید، بر اساس آن فتویگو یم

 امکز احا یمکست، بل به عنوان حیساده ن یو فرهنگ یا موعظه صرفاًاز مسائل  مسئله یعنی

 ز مطرح شده است.یاسالم ن ید در متن فقه و عرصه حقوقکتحب مومس

، ید مهنّا ابن سنان مدنیه خطاب به سک ییدر ضمن فتواها ید: عالمه حلّیافزا یگاه مآن

ت الخال یشستن دست و رو در ب 2«رالفق الخالء يورث الوضوء فی أن»نوشته آورده است 

شستن دست و صورت  3«المبرز فی و التوضی»گر عبارت یث دیشود. و در حد یموجب فقر م

 ه همان مستراح و توالت است، آمده.کدر مبرز، 
ز دارد که ا یرا در پ یب و آفتیالبد شستن دست و صورت در داخل توالت آس ح:یتوض

و  قرفاش جه یه نتکند ک یادار مو دارو و کو شخص را به دنبال پزشار باز داشته کسب و ک

ز ا« گرید یبه فضا ییو ورود از فضا یمنیا»ل فصل یت در اواین واقعیاست. ا یلطمه اقتصاد

 د.ینکرجوع  ها مستدل شده است لطفاً ثیان حدیب

 :آشپزخانه اوپن

و  یزه بررسیاز آلمان با انگ یس و بخشی، انگلستان، سوئکسوئد، دانمار یشورهاکدر 

 ام. خاندانرده کدن یز دینش یام، از فرانسه و اطرگشته  یو فرهنگ یق در امور اجتماعیتحق

 یرا هم دوست دارند و هم ضرور« آشپزخانه مجزا»ل کهمان ش ییاروپا یجال و پابریاص یها

ار یو با مع .نندک یدهند مدل اوپن را انتخاب م یل مکیت را تشیثرکه اکه مردم ی. بقدانند یم

ها آشپزخانه مجزا را.  نینش یالئیو و دننک یار میها معموالً اوپن را اخت نیگر: آپارتمان نشید

ه ک ییها استفاده از آشپزخانه است. خانواده یزان و چگونگینش نحوه و مین دو گزیاعامل 

ا از یخورند و  یرون میه غذا را در بک ینند و مردمیگز ینند آشپزخانه مجزا را مک یم یآشپز
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اوپن آشپزخانه  قت در فرهنگ آنهایند. در حقینما یخرند اوپن را انتخاب م یرون غذا میب

 شود. یه میها در آن ته یدنیو نوش یه تنها چاکاست « بار»ست و به قول خودشان فقط ین

اند  دهرکراموش و صبحانه، نهار و شام را ف« وعده غذا»به نام  یزیچ اساساًثر مردم اروپا کا

است و  تکشان در حر یهاکند و فک یار مکشه یباً( همیدهان مردم سوئد )تقر .نندک یا میو 

گ ما بق فرهنا مطای« ز غذایم»به عنوان  یزیاند. چ ردهکوه و روند را شروع ین شیز این نیریسا

« ییپاسر»وز ه مردم اروپا روز به ریو تغذ یرود. غذا خور ین رفته و دارد میاز ب« سفره غذا»

 شوند. یچ خوار میشود و به اصطالح ساندو یم

 اشت وآن از نظر بهد یو نادرست یو درست ییذان فرهنگ غیبا صرف نظر از حسن و قبح ا

چه  یرانیا یها ن با خانمیکدرست است. ل کامالًط ین شرایپن در اد گفت انتخاب اوی، بایمنیا

غذا  در یرائگقه نشان دادن، و تنوع یا سفره غذا دارند و هم با سلیز غذا، یه هم مکرد کد یبا

 ن حالیر عشان بلند است د یدم آشپز وز دود وهر رند ده یگر مسابقه میفاً با همدکیماً و ک

لوده آن را خانه و گوشه گوشه آ ی، همه جانندک یم ل اوپن انتخابیل و شماکآشپزخانه را با ش

 نند.ک یم

 به یدهند توجه یه نقشه ساختمان را مکن یت حضرات مهندسیثرکه اکنیا شگفت تر و

 ندارند: مسئلهت یواقع

 دشققان بققر بققاد دادیخلققق را تقل
 

 د بادین تقلین بر ایدو صد نفر یا 
 

 :کودکو بهداشت  یمنیا

رباره مختصر د ینگاه کنیبه اختصار بحث شد. و ا ینیدر دوران جن کودک راجع بهشتر یپ

ث یحد یکن قبل از هر سخن به یکپس از تولد، ل کودک یو بهداشت جسم یتیبهداشت شخص

 د:ینکتوجه 

أَمْ أُنْثَى حَتَّى يَقُولَ  ذَكَرٌ هُوَيَسْأَلْ أَ ذَا بُشِّرَ بِوَلَد  لَمْ إِ : -ه السالمیعل -نیبن الحس یان علك

 1.سَوِيٌّ فَإِذَا كَانَ سَوِيّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ مِنِّی خَلْقاً مُشَوَّهاًأَ

ا ید آیرسپ یدادند نم یرا بشارت م ید فرزندتول -ه السالمیعل -ه به امام سجادک یوقت

 یامل بودن آن را مکه ک یوقت ؟(ندارد یامل است )نقصکا ید: آیپرس یم ا دختر،یپسر است 
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 د.یافریمشوّه ن یه از من مخلوقکرا  یگفت: حمد خدا ید میشن

ا آن ب یاه ه اندامک یریکپ :زیب داشته باشد. و نیو ع ه نقصک یریکمشوه: ناقص الخلقه: پ

 هم متوازن و هماهنگ نباشند.

 یمنیل اازمند اصویمال او نکد حفظ همان سالمت و یآ یا میامل به دنکه سالم و ک کیودک

 ب نشود.ی)حفاظت و بهداشت( است تا همان جسم و روح سالمش دچار آس

 :کودک یتیبهداشت شخص

 یزیر یت او را پیموثرند، بل اصول شخص کودکنده یت آیشخص یه در چگونگک یعوامل

 نند عبارتند از:ک یم

 گذشت. یبحث مختصرشتر یپن موضوع ی: در ایکیو ژنت یوراثت یها خصلت -1

 د.شن مبحث بحث خواهد یز در همین نیشود: ا یم یه از نوع غذا ناشک ییها خصلت -2

 .یتیاصول و فروع ترب -3

امام  1ه باسم حسن:یسمّیبرّ الرجل ولده ان یقال: اولّ ما  -ه السالمیعل -الحسن یعن اب

د انجام یه شخص نسبت به فرزندش باک ی«وداشتیکن»ن یفرمود: اول -المه السیعل -اظمک

 و است.یکدن آن با نام نیدهد نام

وَ  وَ أَدَبَهُ اسْمَهُ مَا حَقُّ ابْنِی هَذَا قَالَ تُحَسِّنُ  -ه و آلهیاهلل عل یصل -ا رسول اهلليقال الرجل: 

بر من دارد؟ فرمود:  ین فرزند من چه حقیدا اامبر خیپ یگفت: ا یمرد 2:مَوْضِعاً حَسَناً تَضَعُهُ 

 .ینیش برگزیبرا یوئیکن یت اجتماعی، و موقعیگردان یکو ادبش را ن ینکو انتخاب یکنامش را ن

سات ه فقط با احساک نندک یم را انتخاب یرزندشان اسمف یاز مادران جوان برا یبرخ

ه ک یو نازناز کوچک یجودمو .نندک یم تصور کودکشه یرا هم کودکخودشان تناسب دارد. 

شته د داین نبایش از ایز بین یاربردکا آمده است. ارزش و یردن مادر به دنک شاد یتنها برا

ته باشد داش را ینام کودکتا  شود یم ت مانعه ناخودآگاه و برخاسته از احساسازین انگیباشد. ا

، هد شدرش، مادر خواکه مانند ماد ینیسناو )و با  یت اجتماعینده و موقعیت آیه با شخصک

 خاندان خواهد بود( متناسب باشد.ک یا پدر یفرزند و نوه خواهد داشت، 

 یه نشان مک دندگرفته بو یران رواج داشت آماریل در اکاد به الیه اعتکدر زمان گذشته 

                                                 
 .22. وسائل الشيعه، ابواب احكا  االوالد، باب 1
 . همان.2
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ه کژه آنان ی، دارند. به وکسب یبا بار معنائ یاحساسات یبا چاشن ییهاها نام  ستیلکثر الکداد ا

 اند. وند. گرچه در معرض آن بودهش یم ل معتادکمتر به الکشان محمد است اسم

درصد(  یک) %1« قباد»به عنوان مثال: نام  است یارثر آمکدر عبارت باال ا« ثرکا»مراد از 

 ل بوده است.کن به المعتادا %2/1ن نام ی، و معتادان موسوم به ایمجموع اسام

است  یسدام انسان شناکامّا رد کبه نادر عوض  د نامش رایه به قدرت رسک یقتو یندرقل

و ا یها یدها و جالّ داغ نهادن ،ها ردنکورکها، او را در قتل  یمحتوا یو ب کام سبنر یتأثه ک

 رد.یده بگیناد

 ست؟ چه خبر است؟یاست: ندر: چ کیواژه تر یکندر، 

 :؟ندرسند: پر یم آورده، یبا شتاب خبر تولد او را م یسکه نادر متولد شده ک یا هنگامیگو

 یعنی ی، چه خبر قلین مناسبت نامش ندرقلید: بچه متولد شد. به همیگو یچه خبر است؟ م

 گذارند. یم« غالم چه خبر»

د. ش یب مکیتر یماتناسب با اس یج بود با تناسب و بیر آن عصر راد یها با قل ب نامکیتر

 اند. ردهکفرض  را غالم او کودکن یگر بوده و این است ندر نام شخص دکو مم

تند بل سیآور نتیشخصامّا با هستند یو... ز با، پگاهیده، زیل: شفق، افق، سپیاز قب ییها نام

 ها امن نیبا هم ین است افرادکت هستند. گرچه ممیننده شخصکوس دارند و محدود کمعر یتأث

ر یتثنا پذاس یه همه قواعد علوم انسانکگفته شد شتر یپبوده باشند  یت سالم و قویشخص یدارا

 .یو تجرب یاضیهستند بر خالف قواعد علوم ر

ازنده و ا اثر مثبت و سیرد یپذ یمر یتأثشود  یه بدان موسوم مک یت انسان از اسمیشخص

 با کودکت یشخص یمنید ایه باکاست ه ای ن مرحلیاول یننده، نامگذارکباه و ت یا اثر منفی

 شود.ن ییتعنده، یآ یا بانوینده ید آنده، مریآ چشم انداز

 :جامعه یمنیو ا ینامگذار
 آن یماعاجت یو روان شناخت یجامعه شناخت یارهایاز مع یکیجامعه  یکافراد در  یها نام

د. رکافرادش مشخص  یمااس یتوان از رو یجامعه را م یها ها و ارزش شیجامعه است. گرا

 ه وجود دارد.ت جامعیه در شخصکاست  یها معلول علل از اسم ینوع ین فراوانیبنابرا

 یها ها و ارزش شیگردد و در گرا یم ها از نو بر همان اسم یگر فراوانیو از جانب د

ل و کش جهت، رنگ و یو اجتماع یفرد یها زشیزه و انگیگذارد و به انگ یمر یتأثجامعه 
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 را:یدهد، ز یت میماه

 یاه دهیدر پدامّا  ،ندک یه میشه مادر فرزند را تغذیهم یعیطب یها دهیدر پد

 ند.ک یه و فربه میش را تغذیگردد و مادر خو یفرزند به محض تولد بر م یاجتماع

 یه میش را... تغذکودکرا، خانم ه اش را، آهو بره اش را، درخت شاخه اش ارید سیخورش

ز ین وند. ک یه و فربه میردد جهل را تغذگ یم شود و بر ین: فقر از جهل زاده میکند. لک

ن ید همنک یه و فربه میردد فقر را تغذگ یم شود و فوراً بر یلد مس: جهل از فقر متوکبرع

ا و ه زشینموده است. انگ یده تر از هر علمیچیرا پ یه علوم انسانکاست  یکتکالیو د یتعاط

ت ثرکاد شود و یز در آن جامعه زی( نام چنگمثالًشود ) یجامعه موجب م یک یها یژگیو

 ند.کدا یپ یبیشترها نفوذ و رسوخ  یژگیها و و زشیانگ ه همانکشود  یموجب م مجدداً ن نامیهم

 ن:یبنابرا

 کیا یپدر  یکامر ساده و محدود به احساسات  یک کودک یک ینام برا یکانتخاب  -1

 ست.یمادر ن

 ت اوست.یانتخاب نوع شخص کودک یانتخاب نام برا -2

« ریثتا یو سو و سمتر یتأثجهت »و « ریتاث» یکانتخاب  کودک یک یانتخاب نام برا -3

 در جامعه است.

 و حقوق جامعه و حقوق کودکد حقوق یه باکت است یامر پر مسئول یک ینامگذار -4

 شه و روان و فرهنگ هر سه در نظر گرفته شود.یر و اندکف یمنیخانواده و ا

 جامعه یمنیا م و بهیرده اکج یرا در جامعه ترو یمردانگ مروت و هیا روحیبا انتخاب نام پور

 یزیست ستم و یو درست یستو را یج عدالت خواهیبر ترو یقدم یو با انتخاب نام عل .میاوده افز

و به  میه ادر جامعه برداشت یه جالدیج روحیدر ترو یز قدمیم. با انتخاب نام چنگیابرداشته 

 م.یاجامعه لطمه زده  یمنیا

ود خر از یغ)ر نباشد یذه استثنا پکست ینه ای عدچ قایه ینم: در علوم انسانک یرار مکباز ت

ر یثتأن یکل ت مثبت باشدیو با شخص آدم خوب زیبا نام چنگ یسکن است کمم ،ن قاعده(یهم

 رد.کار خودش را در جامعه خواهد کنام او  سوء

 یا فراوانی ،یعلم یاسام یا فراوانی، یهنر یاسام یا فراوانی، یو جنگ یرزم یاسام یفراوان

در  ،یمذهب و ینید یاسام یا فراوانیو عصمت،  کیپا یاسام یاوانا فری، یو مردانگ یمروت یاسام

 آن جامعه است. یماریز صحت و بیط و نیجامعه نشان دهنده اعتدال، افراط، تفر یک
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قَالَ بِمَ تُكَنَّى قَالَ بِعَلِیٍّ  -قَالَ لِابْن  صَغِیر  مَا اسْمُكَ قَالَ مُحَمَّدٌ -ه السالمیعل -جعفر یعن اب

لَقَدِ احْتَظَرْتَ مِنَ الشَّیْطَانِ احْتِظَاراً شَدِيداً إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ : -ه السالمیعل -بُو جَعْفَر فَقَالَ أَ

 1:الرَّصَاصُ  كَمَا يَذُوبُ مُنَادِياً يُنَادِي يَا مُحَمَّدُ أَوْ يَا عَلِیُّ ذَابَ

ات  هینکد یگفت: محمد، پرسست؟ یاسمت چ :دیپرس کیودکاز  -ه السالمیعل -امام باقر

 یقو حفاظت طانیاز شه ای ه حفاظت شدینکن اسم و یله ایبوس :فرمود .یست؟ گفت: ابوعلیچ

 یم ، ذوبیعل یمحمد، ا یند: از یم را صدا یگرید یسکه کشنود  یطان میش یم، وقتکو مح

 شود. یه سرب ذوب مکشود چنان

 ح:یتوض

خود  تیشخص یمنیا تأمیننام در ر یتأثبه  م( توجهکحفاظت مح یامله )حفاظت شده ج -1

 دارد. کودک

معه ها و نداها در درون خانواده و جا خواندن ها و ردنکث به صدا یبخش آخر حد -2

جامعه  واده وخان یو فرهنگ یروان یمنیها در بهداشت و بهبود و ا آن نامر یتأثتوجه دارد و به 

 توجه دارد.

ار ، ابزیطیو تفر یا بار افراطی یبا بار منف ییها اسمه کست ین یدیو در مقابل آن ترد -3

ن ردکو مخدوش  یفرهنگ یها ها و صدمه ها و لطمه ها و حادثه جاد اضطرابیطان در ایش

 ، خواهد بود.یاجتماع یمنیا و تهدید یی فرهنگسالمت

ر م و باایه پکن نام آن است یبهتر. است یو احساس یمعنو یام و محتوایپ یدارا یهر نام

 ن ازمتعدد آ یها ، معتدل باشد. جنبهیو انسان یآن نسبت به ابعاد مختلف فرهنگ ییمعنا

ت یلسئو، می، بزرگ منشیی، واالی، مروت و مردانگی، عاطفیدفاع ی، رزمی، هنریل: انسانیقب

 در اعتدال باشد. ،یزیخ

آگاه ودناخ یان روانیدر جر ،یلکنگاه  یکدر  زمان: یکدر  یاز اسام ینوع یعلل فراوان

باً( یر )تقرگیگر در عصر دید یاگونه  یو فراوان یدر عصر یاز اسام یاگونه  ی، فراوانیاجتماع

 ر است:یبر اساس علل ز

 شود. یشاعرانه فراوان م یاسام ،ان رفاه جامعهرودر عصر و د -1

 شود. یم جیرا یو مذهب ینید یها در دوران رواج و سلطه ظلم و ستم نام -2

                                                 
 .24وسائل الشيعه، ابواب احكا  االوالد، باب  -20 ، ص6 . الكافي، ج1
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خواسته،  )مانند: خداداد، مراد، ییآرزو یها جامعه اسم ربصر سلطه فقر در زمان و ع -3

 شود. یم بیشترآرزو( 

ند: شود مان یاد میز یو درندگ یوبندگکاز  کیحا یاسام یو قلچماق یدر عصر قلدر -4

 ن و...یاب، برزو، افشیز، افراسیچنگ

رج، ید، ایند: جمشابد مانی یرواج م یباستان ی، اسامیست و عقب ماندگکدر دوره ش -5

ه ژیه وب یاجماع دانشمندان علوم انسان اصل مسلم و مورد یکن یرا ایز، رستم و... زیامبک

 ار بهافتخ یماریب»ست خورده دچار که جامعه شکو جامعه شناسان است  یروانشناسان اجتماع

ند و کشبفوق را « آگاهناخود یجبر اجتماع»ه کگردد. فرد و جامعه آگاه آن است  یم« گذشته

س شه و احسایدآن بر انر یتأثان از کاالم یشود و حتمتأثر متر کا یرد و یآن قرار نگر یتأثتحت 

 اهد.کخود ب

 یهشگایآزما یشه دو قلویه دو شیشب« یآگاهناخود»و « یخودآگاه»، یهاو ناآگ یهاآگ

 یخال نشا یکیه کع وجود دارد هر مقدار یماشان  یکی یزان محتوایها به م ه در آنکهستند 

ز ین یماعاجت یس. رابطه انسان با جبرهاکبه همان مقدار پر خواهد شد و بالع یگریگردد آن د

 یهار جبریتأثفعالتر باشد همان مقدار از خودآگاه  ریاد و ضمیز ین طور است هر چه آگاهیهم

 س.کاسته خواهد شد و بالعکشان و سلطه  یاجتماع

ش نیب نیرا در ایست زیسم قابل قبول نیسکارم ینیب ن اصل و قاعده در فلسفه و جهانیا

ب و تکن در مید و همچننستیر نیاهش پذکبه طور جبارانه مسلط هستند و  یاجتماع یجبرها

ن یامر ب»ه بر اساس ک -ه السالمیعل -تب امام صادقکبر اساس فلسفه، و مامّا سم. ینش هگلیب

صل فوق اقاعده و  شود ینم ،مطلقار یمسلوب االخت هرگز نشین بیاست و انسان در ا« نیاالمر

 هت درجنش و انتخاب یتوان گز یشه دارایرا انسان را همین قاعده و اصل است زیتر سازنده

 داند. یم یاجتماع یمقابل جبرها

از  شیرا ب هفتاد من شدن بازداشته و سخنرا از  ین مثنویرده و اکبهتر است قلم را مهار 

 م.یبر گرد کودک یمنیم و به ایباز دار یمنیرفتن از موضوع ا ترن از فرایا

 :سر نوزاد یو مو یمنیا

 :دیسر نوزاد را در روز هفتم بتراش یه موکه شده است یتوص ینفراوا یها ثیدر حد

الرَّأْسِ لِلْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِیراً مِنْ شَعِْر  حَلْقِ مَا الْعِلَّةُ فِی: -ه السالمیعل -عبداهلل یسئل عن اب
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سر نوزاد نهفته  یدن مویدر تراش یدند: چه هدفیپرس -ه السالمیعل -از امام صادق 1:الرَّحِمِ

 م مادر آمده است.کشاز ه ک ییردن از موک کاست؟ فرمود: بهداشت و پا
از  کودکسر به همراه  یتنها مو -ل ناخن و مویاز قب -بدن ید بهداشتیاز زوا ح:یتوض

ان جه کن رشته مربوطه ی. قابل توجه متخصصدن آن ضرورت داردیو چ 2د.یآ یم مادر، مکش

 شف و ارائه دهند.کمطلب را 

 َيوْمَ رَأْسُهُ يُحْلَقْ مَوْلُود  لَمْ  عَنْ -ه السالمیعل -بن جعفر یابن جعفر: اخاه موس یسئل عل

ه یعل -اظمکبرادرش امام  بن جعفر از یعل 3:فَقَالَ إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّام  فَلَیْسَ عَلَیْهِ حَلْقٌ السَّابِعِ 

ست؟ فرمود: یمش چکده نشود حیسر نوزاد چ ید: اگر روز هفتم بگذرد و مویپرس -السالم

 ست.یدن مو الزم نیگر چیه هفت روز گذشت دک یوقت
 و یده بهداشتیا آن فایده است. گویفا یگر بیپس از گذشت هفت روز د یعنی ح:یتوض

ل یه شده و قابل تحصنیزم یپس از هفت روز ب ستهسر نوزاد  یدن مویه در تراشک یمنیا

 ته.کن نین رشته و ایاران اکباشد. باز قابل توجه دست اندر ینم

 :و ختنه نوزاد یمنیا

 -ه مختونک یانکودکه کسفارش شده  یه حتکه شده است یقدر توص در مورد ختنه آن

ت ن سنّی. تا ارندیز در معرض ختنه قرار بگیند نیآ یا میبدن -یبدون غالف عضو تناسل

 م بماند:کمستح

هَذَا وُلِدَ مَخْتُوناً  ابْنِی إِنَالرضا(:  یعنيقال )لما ولد ابنه  -ه السالمیعل -بن جعفر یعن موس

ه یعل -اظمکامام  4:طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَكِنَّا سَنُمِرُّ الْمُوسَى عَلَیْهِ لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ وَ اتِّبَاعِ الْحَنِیفِیَّةِ

 و کن پسر من مختون و پایفرمود: ا -ه السالمیعل -هنگام تولد فرزندش امام رضا -السالم

رده و از کت عمل رد تا به سنّکم یغ را با او مماس خواهین ما تیکزه متولد شده است لکیپا

 م.یرده باشک یرویت پیفیفرهنگ حن
ان یحیان مسیه در مک یعضو تناسل یها یماریاز ب ییها ه گونهکند هد یآمارها نشان م

                                                 
 مستنداً آمده است. 113 و نيز بحار، همان جلد، ص -162 مكار  االخمق، ص -123 ، ص110 . بحار، ج1
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ن یو همچن .ندنادر هست یلیا خیا وجود ندارد و یان و مسلمانان یهودیان یرواج دارد، در م

 بیشتراند.  ردهکه با مردان اغلف )ختنه نشده( ازدواج ک یان زنانیور در مکمذ یها یماریب

 .انده درکه با مردان ختنه شده ازدواج ک یاست تا زنان

 یلماز مسلمات ع یکین موضوع یند و اک یجاب میوم ختنه را الز یو بهداشت یاصول طب

 امروز است.

ه و یاهلل عل یصل -قال: قال رسول اهلل -ه السالمیعل -هیعن اب -ه السالمیعل -عن الصادق

جَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ وَ أَطْهَرُ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَنْ أَنْظَفُ فَإِنَّهُ لِسَبْعَِة أَيَّام  اخْتَتِنُوا أَوْلَادَكُمْ: -آله

نقل  -ه و آلهیاهلل عل یصل -از پدرش از رسول خدا -ه السالمیعل -امام صادق 1:أَرْبَعِینَ صَبَاحاً

زه کیپا تر و ین بهداشتیرا اید زینکن روز از تولد ختنه یه فرمود: اوالدتان را در هفتمکند ک یم

ه اثرش تا کند ک یآلوده م ین را طوریه ختنه نشده است( زمک یسکتر، است. بول اغلف )

 ماند. یم یچهل روز باق
 ح:یتوض

ر اغلف خود شخص، ادرا یماریو ب یه عالوه بر آلودگکشود  یث استفاده مین حدیاز ا -1

 یها ه چرخهکچهل روز الزم است و مقاوم است  میکروبمنشأ ند و ک یز آلوده میط را نیمح

 د.یا متحول نماید یعت، آن را بفرسایطب

 است. یاجتماع یمنیو ا یفرد یمنین ختنه از عوامل مهم ایبنابرا -2

ناخن  رشد ،نش وجود نداردیدر قانون آفر یادیو ز یاستکچ یه هکبه شرح رفت شتر یپ -3

وب و به چ دن چنگالشییز با سایگربه ن ،ز الزم است نه تنها انسانیدن آن نیچامّا الزم است 

اده رار دقعت در نهاد گربه یز قانون طبیزه را نین غریاهد اک یش میناخن ها یدرخت از دراز

ها  ان بوتهیعت و جنگل میه در طبک یانسان ین برایکالزم است ل یغالف عضو تناسل .است

ر یغ یمحفاظ. انسان بو یو دارا یو اجتماع یانسان مدن یند نه براک یم یبدون حفاظ زندگ

د عضو رک یاستفاده م ،ل شلوارکهم نه به ش نآ یاهیر گیغ یعیه از پوشش طبکه یمتمدن اول

نها ته نه ک یعیش طبیآال یب کقرار داشت گرد و خا کاو در معرض هوا و گرد و خا یتناسل

 داشت. یضد عفون یافک کامالًت یرد بل خاصک یآلوده نم

 ط شهر از چرخهیط خانه نسبت به محیه محکد یان گردین بیشیپ یهادر فصل ها و بخش 
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عت را از دست یطب یها از موهبت چرخه یاعمده ز بخش یمحروم است و شهر نعت یطب یها

ت یه از آغاز مدنکننده کبسته و محدود و محصور  یها ل پوششیر انسان به دلیکدهد. پ یم

 یها شود به شدت از چرخه ین میاز مصنوعات تأم ،ن پوششیتأم یش برایش از پیهر روز ب

ندارد بل  یو نفع یانسان متمدن نه تنها سود یبرا یلماند. غالف عضو تناس یعت دور میطب

 گردد. یگوناگون م یهاروب یکد و پرورش میمحل تول

 را وجود غالفیاد باشد، زیز یشخص اغلف از عمل جنس ین است بهره التذاذکمم -4

فع نن یاامّا  .ماند یت عضو محفوظ میشود و حساس یم یظرافت عضو تناسل یموجب ماندگار

ن یمع موسم یکوان ساالنه تنها یز مانند حیه انسان نکوجود داشته باشد  ستانتو یم یوقت

ش پوست عضو یفرساموجب م ک یها با فاصله یرار عمل جنسکداشت. ت یم یعمل جنس یبرا

از نظر  شان یشوند توان جنس یه مردان ختنه نمک ییها جه در جامعهیشود و در نت یم یتناسل

 م است.کار یشوند بس یه ختنه مک ییها سه با جامعهیدر مقا ،تیمک

 تر باشد.ه پوست عضو سفت تر و مقاوم کشود  یختنه موجب م

 فاسد ،بند هستندیه به سنت ختنه پاک ییها ش از جامعهیاغلف ب یها زنان در جامعه -5

 را ندارند. یافکرا مردان اغلف در اقناع زنان توان یزوند. ش یم

 ،موسوم هستند 1«تیفیحن یها ثیحد»ه به کآنها  از یاژه دسته یها به و ثیاز حد -6

 ،اند ت مبعوث شدهین مدنیه در مراحل آغازک ییایه سنت ختنه در زمان انبکشود  یاستفاده م

ل یاز داشت و هم به دلیهم به عنوان حفاظ غالف ن یرا هنوز جامعه بشرینبوده است. ز

من ینسبتاً ا یله غالف و آلودگیوسروب به یکد میت از تولعیطب یها تنگاتنگ با چرخه یکینزد

 بود.

ست ه ادیآغاز گرد -ه السالمیعل -میعت و فرهنگ ابراهین بار در شریاول یسنت ختنه برا

ا ره انسان کشان  املک یها به بلوغ الزم و فشردگ تیه مدنکش یسال پ 4200حدود  یعنی

 ده بودند.یرس ،ردکعت دور یطب یها ش از حد از چرخهیب

ن یفرمود: اول -ه السالمیعل -امام صادق 2:-ه السالمیعل -الْخَلِیلُ إِبْرَاهِیمُ  ذَلِكَ فَعَلَ  مَنْ  أَوَّلَ

 ل است.یم خلیرده ابراهکه به ختنه اقدام ک یسک
                                                 

 بحث شده است.« ايمني و بهداشت فردي». در بخش 1
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 یها و گستردگ تیمدن یه همراه گسترش و فشردگکدهد  یبشر نشان م یخ زندگیتار -7

 بیشترز ین یسانسان نسبت به عمل جن یرار گرائکت و... یشی، آرای، ارتباطی، هنریانات رفاهکام

 شود. یشده و م

ش را هر چه دانید به موارد فوق منحصر دانست زیعلت و حکمت سنت ختنه را نبا -8

 عت کشفیاحکام شر یبرا یگرید یهابد علل و حکمت ای یم بشر در ابعاد مختلف گسترش

 .شود یم

 یاعن حق اجتمیرا ندارد و از ا« جماعتامامت » است که حق یفرد اغلف از جمله کسان

د یآ یم ن قانون بریست. از ایرفته نیذاو پ یز شهادت و گواهیمحروم و ممنوع شده است. و ن

 که:

 برخوردار است. ییت باالیختنه در اسالم از اهم -1

وق حق یکه برا یف اموریند و در ردک یم فرق یبا همه امور بهداشت ین امر بهداشتیا -2

 زین یقوقحور ره امیبه دا یره امور بهداشتیار هستند، قرار دارد که آثار آن از دایمع یاجتماع

 ن کننده است.ییز تعیوارد شده و در آن عرصه ن

 ن افراد قرار گرفته است:یف منفورتریاغلف در رد -3

وَ  وَلَدُ الزِّنَا وَ الْمُرْتَدُّ  يَؤُمُّوا النَّاسَ أَنْ قَالَ: سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِی -ه السالمیعل -نیرالمؤمنیعن ام

فرمود: شش  -ه السالمیعل -یعل 1:الْأَعْرَابِیُّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الْمَحْدُودُ وَ الْأَغْلَف

 یت را رها کرده و بدویکه مدن ی، کسزاده، مرتد زناق امامت بر جماعت را ندارند: کس ح

 .است که ختنه نشده یشده و کس یاز حدود بر او جار یحدّکه  یخوار، کسشده، شراب 
الْمَحْدُودُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَغْلَفُ وَ الْأَعْرَابِیُّ  النَّاسَ  : لَا يَؤُمُقَالَ  -ه السالمیعل -عبداهلل یعن اب

 2:وَ الْمَجْنُونُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْعَبْدُ

از حدود بر او  یکه حد یکس شود ینم ام جماعت: امودفرم -علیه السالم -صادقامام 

، و ارددبرص  یماریکه ب یوانه، و کسی(، و دی)بدو یشده و ولد زنا، و اغلف، و اعراب یجار

 برده.

ف ابرص و ین ردیرا در ایست. زین« گناه» صرفاًت، اغلف بودن به عنوان ین محرومیعلت ا
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وع یت و شیاز سرا هحفاظت جامع یعلت اصلاند، بلکه عامل و نکرده  یز آمده که گناهیبرده ن

 و رذالت است. یاز پست هو حفاظت کرامت جامع یدو عامل ضد بهداشت

 :ه کودکیو تغذ یمنیا
و هم  یمق جسیعمر یتأثا هم ی. گوسد، مهم استر یم کودکه به ذائقه ک یین ماده غذایاول

 -نیسحرات، تربت امام خرما، آب باران، آب ف یمتعدد یث هایحد دارد. یق روانیعمر یتأث

 ند.اه کرده یتوص یدنین چشین اولرا به عنوا -علیه السالم

 انسان دو نوع خطور خاطره دارد:

 ته.گذشته به طور آگاهانه و به طور شناخ یهااد آمدن خاطره یا به یاد کردن ی -1

اد ی هآن ب که تنها لذت یااد انسان به طور ناشناخته، خاطره خطور خاطره در ذهن و نه -2

اره در تواند صحنه آن را دوب یشناسد و نم یخود آن خاطره را نمامّا د یآ یروح انسان م

 یم رخوش آشنا را د یک احساس از آن دارد و به اصطالح بوید. تنها ینما یذهنش بازساز

 داشته باشد. یفعل ییآن آشنا نکه با منشأیبد بدون اای

و هر  ته استشه به دنبال آن خاطره ناشناخیه همکه بداند به طور ناآگاهان نیانسان بدون ا

 و ییخوش را در جا ین بویند: اک یم یو احساس خود ردیگ یم ابد فوراً انسیجا آن را ب

 م سخت آشنا و روان فزا است.ین مزه و طعم دلچسب برایام، ااستشمام کرده یزمان

 دهند. یل مین خاطرات ناشناخته تشکیت فرد را همیاز شخص یبخش

لیه ع -نیحسمانند امام  ینود او را با تربت مردش یم یکه فرد یز وقتین یمرحله آگاه در

ند و هم ک یم ید نسبت به آن هم احساس خوشبختیترد یاند بکرده « یق بردارس» -السالم

 ک نوع تعهد.یاحساس 

 ین آهنگ براین آوا، اولیسخت مهم است، اول یدنین شنیز اولیها نده یدر مورد شن

 گز ازاند هرتولد به گوشش اذان و اقامه گفته  که هنگام یکودک سازنده است نوزادت یشخص

 شتهز را ندایچ چیدن هیگرچه حال و حوصله شن شود ینم ن باال آزردهیدن آنها در سنیشن

 باشد.

 ه هم روشن و هم مسلم است.ین تغذیاول یرات جسمیو تأث

 یصل -اللَّهِ رَسُولُ  بِالتَّمْرِ فَكَذَا فَعَلَ  أَوْلَادَكُمْ  قَالَ: حَنِّكُوا -ه السالمیعل -نیرالمؤمنیامعن 
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 فرمود -علیه السالم -نیرالمؤمنیام 1:-السالم ماهیعل -بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ -ه و آلهیاهلل عل

مورد حسن  در -صلی اهلل علیه و آله -خداامبر ید، پیکن« یسق بردار»تان را با خرما فرزندان 

 کار را کرد. نیهم -السالم ماعلیه -نیحسو 
ه یعل -وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ قَالَ: حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ -ه السالمیعل -الصادقعن 

تان را با آب : فرزندان فرمود -علیه السالم -صادقامام  2:فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ -السالم

د ینداشت ید اگر به آن دو دسترسیکن یسق بردار -علیه السالم -نیحسا تربت امام فرات و ب

 د.یاز آب باران استفاده کن

ت یشخص یز در چگونگیر نیآن ش یدارد و چگونگر یتأثر او یزائو در ش ین غذایاول یچگونگ

 و جسم کودک اثر دارد:

قِیلَ يَا رَسُولَ  ...النُّفَسَاءُ الرُّطَبَ  مَا تَأْكُلُ  أَوَّلُ لِیَكُنْ  -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

لَا تَأْكُلُ نُفَسَاءُ يَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ فَیَكُونُ غُلَاماً إِلَّا  لرُّطَبِ قَالَ سَبْعُ تَمَرَات ...اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبَّانَ ا

د یفرمود: با -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  3:یمَةًكَانَ حَلِیماً وَ إِنْ كَانَتْ جَارِيًَة تَكُونُ حَلِ

؟ فرمود: هفت -امبر خدا اگر موسم رطب نباشدیپ یزائو رطب باشد... گفتند: ا ین غذایاول

م بار یمانش رطب را مگر فرزندش بردبار و حلین روز زایخورد زائو در اول یعدد خرما...، نم

 ا دختر.ید پسر باشد فرزندش یآ یم
 4:أَوْلَادُكُمْ  تَحْلُمْ نِفَاسِهِنَ أَطْعِمُوا الْبَرْنِیَّ نِسَاَءكُمْ فِی يَقُولُ -علیه السالم -عبداهللا سمعت اب

شان مان یتان را در زمان زاد زنان یکه فرمود: بخوران -علیه السالم -صادقدم از امام یشن

 تان بردبار شوند.تا فرزندان  یبرن یخرما
 خرما.از انواع  ی: نوعیبرن

 -اکرمامبر یپ 5:أُمِّهِ لَبَنِ خَیْرٌ مِنْ  لَبَنٌ لِلصَّبِیِ  لَیْسَ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 ست.یر مادرش نیبهتر از ش یریچ شیکودک ه یفرمود: برا -صلی اهلل علیه و آله
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 1:بَرَكَةً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ أَعْظَمَ یُالصَّبِ بِهِ  رَضَعَ مَا مِنْ لَبَن : -علیه السالم -نیرالمؤمنیامقال 

 ست.یر مادرش نیتر از شرخوار پر برکت یش یبرا یریچ شیفرمود: ه -علیه السالم -یعل
ر د یاهمتعادل به او برسد. گ یه شود تا غذایر هر دو پستان تغذیالزم است کودک از ش

ن یاکان، قلو بودن کودل دویز به دلین یو گاه یو سست یل تنبلیبه دل یو گاه یتوجه یاثر ب

 یمن غفلت هشدار یسبت به ان -علیه السالم -یعل، ردیگ یم قرار یاصل مهم مورد سهل انگار

 :دهد

 -یعل 2:يَنْسَیْنَ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِیناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَ  يَقُولُ -علیه السالم -یعلكان 

ا تنها از پستان چپ کودک را ینکه تنها از پستان راست یرا از ا زنان تانفرمود:  -علیه السالم

 نند.ک یم ن اصل را( فراموشیرا آنها )اید، زیدارر دهند، بازیش
ضِعُ أَحَدَ وَ أَنَا أُرْ -علیه السالم -نَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَیْمَانَ قَالَتْ 

مِنْ  وَاحِد  وَ أَرْضِعِیهِ ثَدْي   لَا تُرْضِعِیهِ مِنْ -مُحَمَّد  أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ -ابْنَیَّ

 یم ریاز دو پسرم محمد و اسحاق را ش یکید: من یوگ یم مانیامّ اسحاق دختر سل 3...:اكِلَیْهِمَ

ک پستان یاسحاق او را از ام  ای به من کرد و فرمود: یاهنگ -علیه السالم -، امام صادقدادم

 ر بده.یر نده از هر دو پستان شیش
جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى رِزْقَهُ ... أُمِّهِ بَطْنِ الْوَلَدُ فِی إِذَا وَقَعَ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

فرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -اکرمرسول  4:الْآخَرِ طَعَامُهُ فِی ثَدْيَیْ أُمِّهِ فِی أَحَدِهِمَا شَرَابُهُ وَ فِی

 دهد یماو را در دو پستان مادرش قرار  ی... خداوند غذاردیگ یم گاه که فرزند در شکم قرارآن

 او. یخوردن یگریاو و در د یدنینوش یکیدر 

 ح:یتوض

د که عدم یم دیخواه« حادثه ساز یها خصلت»ه فصل ژینده به ویآ فصل هایدر  -1

د یتهد ونه حوادث ناگوار ی، زمیو روان یالزم، و عدم تعادل جسم یو عدم خون سرد یبردبار

 است. یمنیکننده ا
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ا ی لیخصا بیشترشود  یا منفیمثبت « خصلت»ن باال دچار یاست که در سن یکمتر کس -2

 یاننوجو رانگاه در دوو آن یرخوارگیو ش ینیا در دوران جنیدارند و  یکینتژو  یجنبه توارث

 بند.ای یم نیتکو

م کودک و کدا یکدام پستان منبع خوردن هث باال مشخص نشدینکه در حدینظر به ا -3

 یعنیدارد.  یکه سخن حالت استعار شود یم ند، معلومک یم نیاو را تأم یدنیمنبع نوش

نها آز ا یکیدارند و بدون  ازین یدنیکه افراد بزرگسال هم به خوراک و هم به آشام همانطور

ه ن تعادل بیمتعادل است و ا یازمند غذایطور کودک ننیهم شود ینم شان متعادله یتغذ

 .شود یم نیله هر دو پستان مادر تأمیوس

شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَد  وَ  أَحَدٌ َو عِشْرُونَ الرَّضَاعِ فِی الْفَرْضُ  -علیه السالم -الصادققال 

علیه  -صادقامام  1:نَقَصَ الْمُرْضِعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِعِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ 

 21و واجب است و هر چه از  یماه ضرور 21ر دادن به کودک به مدت یفرمود: ش -السالم

ام و تم ر دادن را بایبخواهد ش یماه کاسته شود موجب نقص در کودک خواهد شد. و اگر کس

 ر بدهد.یکمال انجام دهد پس دو سال تمام ش
 فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى شَهْراً فَمَا نَقَصَ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ  الرَّضَاعُ: -علیه السالم -الصادققال 

ماه است و هر چه از آن  21 یر خوارگیفرمود: دوران ش -علیه السالم -صادقامام  2:الصَّبِیِ 

 کودک.است بر  یکاسته شود ستم
 نیگر باشند. ایواند علت و معلول همدت یم شهیهم یو نقص روان ینقص جسم: یمنیا

د یان از شدت مالزمه برخوردار است و شین آغازیدر سن نقص هااز  یقاعده در مورد برخ

نباشد و بالعکس. و  یست که موجب نقص روانیدر کودک ن یچ نقص جسمیبتوان گفت ه

 حوادث منشأنده یست در آیدش از نعمت صحت برخوردار ننکه خویکودک ناقص عالوه بر ا

 .شود یم زیگران نیهمکاران و د یبرا یمنیضد ا

 یغذاها .ق انسانیر انسان الیر گاو و گوسفند سزاوار خود گاو و گوسفند است و شیش

البته موارد  -دارد یرا در پ یینقص هاد یترد یو ب شود یم یت مصنوعیموجب شخص یمصنوع

از مقومات مهم  یکیر یست، شیمقوم جسم ن ییر تنها مواد غذایش -ورت استضرورت، ضر
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 ز هست:یت نیشخص

 1:اللَّبَنَ يُعْدِي لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ وَ لَا الْعَمْشَاءَ فَإِنَ -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

ر دادن انتخاب یجهت شرا  نفرمود: زن احمق و زن کود -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول 

 ند.ک یم تیر( سرایصاحب ش یها یگژیر )و ویرا شید، زینکن

 چشم دارد. یزیآبر یماریکه ب یعمشاء: زن -عمشاء: زن کودن

بِلَبَنِهَا قَالَ لَا  يُسْتَرْضَعَ  أَنْ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَة  وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَى هَلْ يَصْلُحُالحسن،  یعن اب

که  یدم از زنیپرس -علیه السالم -کاظماز امام  2:الَّتِی وُِلدَتْ مِنَ الزِّنَى صْلُحُ وَ لَا لَبَنِ ابْنَتِهَايَ

ر دهد؟ فرمود: یت دارد از او خواسته شود به کودک شیا صالحیده، آییاز زنا زا یفرزند

 که او از زنا آورده است. یر دختریت ندارد نه او و نه شیصالح

 کودک: یبهداشت جسم

ی فِ -صلی اهلل علیه و آله -أُخْرِجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -علیه السالم -لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَُة الْحَسَنَ

هُ اءَ فَلَفَّخِرْقَة  صَفْرَاءَ ثُمَّ رَمَى بِهَا وَ أَخَذَ خِرْقَةً بَیْضَ فِی تَلُفُّوهُ أَنْ لَمْ أَنْهَكُمْ خِرْقَة  صَفْرَاءَ فَقَالَ أَ

  3:فِیهَا

 یاارچه ا آورد او را در پیا به دنر -علیه السالم -حسن( امام ها السالمعلی) فاطمهکه  یوقت

باس زرد لردند، فرمود: مگر نگفته بودم او را در ب -صلی اهلل علیه و آله -امبریپزرد به حضور 

 د.ید پوشانیپارچه زرد را دور انداخت و کودک را لباس سفآنگاه د؟ یقرار نده

چرک و لکه و  شود یم د باعثیزان است، رنگ سفید گریسف روب از رنگکیم ح:یتوض

 ها بپردازد. ید و شخص به زدودن آن آلودگیزودتر به چشم آ یآلودگ

م یخواه یدر مورد رنگ بحث مشروح« و رنگ یمنیا»بخش « ط کاریو مح یمنیا»در فصل 

 داشت.

 مِنَ اغْسِلُوا صِبْیَانَكُمْ  -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال: قال رسول  -علیه السالم -الرضاعن 

                                                 
 .78وسائل الشيعه، ابواب احكا  االوالد، باب . 1
 .75همان، باب . 2
 .109 ، ص110 بحار، ج. 3



 دانش ایمنی در اسالم 184
 

: رسول -علیه السالم -رضااز امام  1...:رُقَادِه فِی الصَّبِیُ  الْغَمََر فَیَفْزَعُ يَشَمُ  الشَّیْطَانَ  الْغَمَرِ فَإِنَ 

را  ی هابطان چریرا شید زیها بشوئ یتان را از چربفرمود: کودکان  -صلی اهلل علیه و آله -خدا

 پراند. یند و کودک را از خواب مک یم استشمام
 ح:یتوض

 .ی هاله چربیبه وس یغمر: آلودگ -1

 یاز غذاهاکه رخوار و هم کودکان بزرگتر یث هم شامل کودکان شین حدیظاهراً ا -2

 .شود یم رند،می خوز یگر نیچرب د

 یجنبه استعار یث دارایاست و عبارت حد میکروب طانید گفت مراد از شیباز با -3

 است.

دن یپر از آثارش یکیند و ک یم در پوست و دستگاه تنفس و... یجاد ناراحتیا میکروب -4

 کودک از خواب است.

 ت کودک:یو ترب یمنیا
ن یبرا)حفاظت و بهداشت( است بنا یمنین کتاب ای: موضوع بحث اشود یم یادآوریاز نو 

رار قو دستورات اسالم مورد بحث ه ها مآن همه برنا یهاچ کدام از فصل ها و بخش یدر ه

ست، ده ابسنده شه ها ز معموالً تنها به ذکر نمونین موضوع محدود نیدر هم ینگرفته است حت

 :شود یم ز فقط چند نمونه آوردهیت نیدر موضوع ترب

 وَ اعْلَمْ أَنَّ فِی أَدْمِغَةِ الْمَنْفَعَةِ الْبُكَاءِ مِنَ  فِی مَا لِلْأَطْفَالِ  يَا مُفَضَّلُ اعْرِفْ د مفضّل: یتوح

صَرِ وَ غَیْرِهِ الْأَطْفَالِ رُطُوبَةً إِنْ بَقِیَتْ فِیهَا أَحْدَثَتْ عَلَیْهِمْ أَحْدَاثاً جَلِیلَةً وَ عِلَلًا عَظِیمَةً مِنْ ذَهَابِ الْبَ

  2:الصِّحَّةَ فِی أَبْدَانِهِمْ  كَفَالْبُكَاءُ يُسِیلُ تِلْكَ الرُّطُوبَةَ مِنْ رُءُوسِهِمْ فَیُعْقِبُهُمْ ذَلِ

که به مفضل بن عمر )دانشمند  یدر ضمن درس مشروح -علیه السالم -صادقامام 

 یشان سوده کردن یکودکان در گر یمفضل بدان که برا ید: ایوگ یم دهد یممعروف( ارائه 

 یم زرگبماند آنان را دچار مشکالت ب یهست اگر باق یرا در مخ و مغز اطفال رطوبتیهست. ز

ه یره، گریو غ یینایل از دست دادن بیورد از قبی آد میرا در آنها پد یبزرگ ینقص هاند و ک
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را در  یجه صحت و سالمتیند و در نتک یم یرون جاریسر آنها به ب یآن رطوبت را از محتوا

 ند.ک یم نیبدن آنان تأم

الرُّطُوبَةِ الَّتِی لَوْ بَقِیَتْ فِی  خُرُوجُ ذَلِكَ فَفِی رِّيقِال مِنَ الْأَطْفَالِ أَفْوَاهِ مِنْ فَأَمَّا مَا يَسِیلُ 

هُ إِلَى حَدِّ الْبَلَهِ أَبْدَانِهِمْ لَأَحْدَثَتْ عَلَیْهِمُ الْأُمُورَ الْعَظِیمَةَ كَمَنْ تَرَاهُ قَدْ غَلَبَتْ عَلَیْهِ الرُّطُوبَةُ فَأَخْرَجَتْ

  1:طوَ الْجُنُونِ وَ التَّخْلِی

 یرطوبت ختنیرون ریب یز برایند آن نک یم ( اطفال ترشّحینیاز دهان )و ب آن چهمّا او 

ه ک نطورهماند ک یم میعظ ینقص هابماند آنان را دچار  یشان باقاست که اگر در اندام جسم 

جنون و  ،یشان غلبه کرده و آنان را دچار ابلهرا که رطوبت بر جسم  یافراد ینک یم مشاهده

 کرده است. یفکر ستمیس یختگیآم

 ح:یتوض

م اعال هیله گریش را به وسیخو یز و خواسته و ناراحتیااول، هر ن یهاکودک در سال  -1

 -الملیه السع -امامد. مراد ید به آن توجه شود و پاسخ و اقدام الزم به عمل آیدارد و با یم

 .شده استه انتخاب یگر« اعالم» ین اصل در کودک است که چرا براین این حکمت تکویاب

وان ین انسان و حیب یاسه یکه مقا شود یم روشن یوقت -علیه السالم -اماممقصود  -2

ردن ه کیوانات مانند نوزاد انسان توان گریشود. به قول آن دانشمند مسلمان: اگر نوزاد ح

 د.ش یم کیشه انسان نزدیشان به قدرت اندشه ید قدرت اندیداشتند، شا

ت ز محبا یکن نه در حد افراط ناشیالزم را در عمل داد، له کودک پاسخ ید به گریبا -3

اد، ه نوزین در قبال گرید عکس العمل والدی. بایتک بعد ییاز علم گرا یناش افراط یا یمادر

باشد که با کودک هفت ساله دارند. سرعت و  ییه گفتگویک واکنش خونسردانه شبی

 ست.ین یعیک روال طبین کودک ساکت کرد یو توسل به هر چاره و ابزار برا یدستپاچگ

ست بل یک آفت خطرناک نیست، یک فاجعه نیه طفل ین است که گریث ایمنظور حد -4

 است. یمنین ایدر تأم ید و سازنده و عامل مهمیدر حد الزم مف

نگان واید ینیم معموالً چشم و بینک یم ث را مشاهدهیحدپیام  زین ینیدر تجربه ع -5

 خشک و بدون ترشح است.

سَبْعاً َو يُسْتَخْدَمُ سَْبعاً َو  سَبْعًا وَ يُؤَدَّبُ الصَّبِیُ قَالَ: يُرْخَى -علیه السالم -نیرالمؤمنیامعن 
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 1:يَنْتَهِی طُولُهُ فِی ثَلَاث  وَ عِشْرِينَ وَ عَقْلُهُ فِی خَمْسَة  وَ ثَلَاثِینَ وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَبِالتَّجَارِبِ

، و در هفت سال دوم شود یم ذاشتهگفرمود: کودک هفت سال آزاد  -علیه السالم -یعل

 یسالگ 23. در شود یم ت خواستهی، و در هفت سال سوم از او مسئولشود یم ادب آموخته

جربه و پس از آن دوران ت ،رددگ یم عقلش کامل یسالگ 35، و در شود یم لین او تکمیابن

 .یت ذاتیاوست نه رشد شخص یاندوز

 ح:یتوض

 :شود یم یتیشخصبنیان  و یجسمبنیان  است که شاملبنیان  یبه معن« طول»ه ژاو -1

 ، العطاء.الفضل ،ی: الغنةلغت: الّطول: القدر

از  ی، و آزادیرکار فک، یدیار کاز  یامل است، آزادک یهفت سال اول دوران آزاد -2

ذاشتن خود واگرردن و به سکرها  یاست( و مراد از آزاد« یرخی»لفظ پیام  نیت )و ایمسئول

 پنج ساله هر اقدام درست و نادرست را انجام دهد. کودک یک مثالًست تا ین

 نترل.کت و ، دو عنصر است: نظاریو موثرتر از هر عامل یمهمتر از هر اصل یتیدر اصول ترب

ان نسان با انساست. و رفتار ا« ینترلکت یترب»و « نترلک»ها بر اساس وان یرفتار انسان با ح

 د( است.نترل باشکاز نظارت و  یازه یه آمک یتینترل است )تربکت بر اساس نظارت و یدر ترب

؟ زانینترل به چه مکزان باشد و عنصر یه عنصر نظارت به چه مکن جاست یل در همکو مش

ط یدر کدام شرا یعنیموضوع و مورد کنترل کجاست و موضوع و مورد نظارت کجا؟  یوانگه

ن معجون یا ازان کنترل افزوده شود تیط بر میشود و در کدام شرا د بر مقدار نظارت افزودهیبا

 بیابد. را یاه ژیط ویهر شرا یمرکب آن تعادل الزم برا

ز دارد یکودک همه چ یعنیاست. « یتیت هدایترب»ن کار موفق شود عمل او یدر ا یاگر مرب

از  را یزیچیا  هدبه او بد یزید چیتگر است و نبایفقط هدا یواند خودش رشد کند مربت یم و

 رد.یاو بگ

 یرو ن علم بریده کردن ایاو پ یعلم است، عملو  ک دانشیت یاگر اصول و فروع ترب -3

 ک هنر است.یوجود کودک 

 ینظارت صرفاًد ینبا یچ رفتارین اصل را بداند که: در قبال هیز اید قبل از هر چیبا یمرب -4

محض در قبال هر رفتار  یمحض، و عمل کنترل یعمل نظارت اساساً، عمل کرد. یکنترل صرفاًیا 
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 ت.یاست نادرست و ناقض ترب یح کودک، کاریح و ناصحیصح

ز یرهپز آن ا کامالًد یاست که در هفت سال اول با یت خواهین حدّ کنترل، مسئولیباالتر -5

 وند.ش یم ینش تک بعدین که دچار بیااز علم گرا یشود. برخالف نظر برخ

قالب  د مجموعاً در لباس ویبا -از نظارت و کنترل است یازه یمکه آ -تیروند ترب -6

و  کودک محسوس نباشد، ینکه هست( براین ایکه عنصر کنترل )در ع ینظارت باشد به طور

و که ا یزیده چگر بداند نه دهنتیکند، او را هدا یمحض، تلق یرا نظارت یمربّ یاو همه برخوردها

 که در وجود او هست. یزیرنده و حذف کننده چیندارد و نه گ

 ر از کنترل ندارد.یغ ییز معناید توجه داشت که شدت نظارت نیبا -7

رست ز دی، نیداشتن آن و اعمال نظارت همراه با پنهان کار یاستتار نظارت و مخف -8

 دارد: یرا دو الزمه منفیست زین

 شود یم یروئخواهد برد و دچار نفاق و دو  یمرب یبه پنهان کار یالف( باالخره کودک پ

 به او القاء شده است. یقت از مربیکه در حق

و  یروان یزهایااز ن یکین یرا که بر او هست احساس کند و ا ید نظارتیب( کودک با

 یم «یریبهانه گ»اقناع نشده و دچار خصلت  ین صورت از نظر روانیر ایاوست، در غ یتیشخص

 .شود یم نسبت به او یتوجهاز کم  یاو حاک یرا کمبود نظارت برای. زشود

 : گمانرا در دو جمله خالصه کرد یک مربیوان همه اشتباهات ت یم :یک نگاه کلیدر  -9

ات د از ذیارد بد را دایز زایفالن چیا  د به او داده شود،یز را ندارد و بایند کودک فالن چک یم

 او حذف شود.

رد را دا زیارد، او همه چندنیاز  هان افزودن ها و حذف کردن ید بداند کودک به ایاو با

ن ی. چنت استیانتقال آنها به فعلجریان  ند کمک بهک یم یکه مرب یکن بالقوه، تنها کاریل

 د موفق خواهد بود.یترد یب یی امرب

، د. مربیاد کنو اگر کودک واقعاً فاقد چیزی باشد مربی نمی تواند آن چیز را در ذات او ایج

 مربی است نه آفریننده.

 ن و عدمتوامعیار  از نظارت و کنترل است، یافکارانه یب ظری، که ترکیتیهدات یترب -10

 یبمر ینت نشان دهنده ناتوایط از افق هدایت و تفریباشد. افراط از خط هدا یم یتوان مرب

 است.

که  یست. تا وقتین یاز آن بر یچ کسیاست و ه ین خط امر عادیاز ا یجزئ یهالغزش 
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 ط نرسد.یتفر ها به حد افراط ون لغزش یا

 وشه یاند وت فکر ایدر رتبه اول، هد« یتیت هدایترب»در عنوان « تیهدا»ه ژمراد از وا -11

که  بالقوه است یهات توان ین نکته بس مهم است. بل مراد هدایست. و ایکودک ن یریدگیا

 ت برسد.یبه طور سالم به فعل

 المت وس یبرا ید ابزاریباد هدف باشد بلکه یکودک نبایادگیری  شه ویت فکر و اندیهدا

 وجه تن نکته مهم ین به ایاب به اتفاق مربیت قریاکثرمتأسفانه مذکور باشد. جریان  صحت

 کنند. ینم

 تیترب»نباشد. چشم انداز کوتاه مدت مصداق  ید درصدد محصول برداریبا یمرب -12

ش باشد صدد پرورد دریدرو کردن محصول قبل از موسم آن است. او با .ستین« یتیهدا

 وجریان  نین قوه به فعل( و حفاظت سالمت و صحت ایا)جر یجارجریان  کی یپرورش جار

ا رت یربتث باال برنامه یبعد محصول و ثمر خواهد داد. حد یهادر دهه  یبس. کار و عمل مرب

اشته دک نگاه مجدد به آنها ید که بهتر است ینما یم میمشخص، تنظ ةدر سه دوره هفت سال

 م:یباش

 :هفت سال اولدر 
 است. یتیت هدایح تربیت صحیترب -1

 د بشود.یو با شود یم عنصر کنترل در عنصر نظارت مستتر -2

 ز شود.ید پرهینظارت شد از -3

 ز شود.یکمتر محسوس( پره یار محسوس )یاز نظارت غ -4

 ت از کودک خواسته نشود.یچ نوع مسئولیه -5

از  شود و« القاء»به او  یمطالب ضرورکه ممکن است  ییشود تا جا یالزم است سع -6

 ز شود.یت آموزش همراه است پرهیو مسئول یم که با تلخیبرخورد مستق

ر یغیا  میو وادار کردن او به طور مستق« یآمادگ»دن از کودک به عنوان یکار کش -7

ه ب قیتشو و« جدول ضرب»ه آشنا کردن او با ژیحروف الفبا، به ویادگیری  ،ینقاش یم برایمستق

 یابغه ن ناین در نظر والدیئن پاین کودک در سنیترست. کودن ید نیچ وجه مفیآن و... به ه

 وادارند.« کار» که کودک را به شود یم ن احساس موجبید و اینما یر میاتام الع

ت یماه دقیقاًدرست است که  ین در صورتین سنیبه کاغذ و قلم در ا ودکتوجه ک -8
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 ییی هان کودک را به بازی. والدشود یم اشتباه یز گاهیاصل نن یداشته باشد. در ا« یباز»

 یهاکارخانه  .بیاورد بار« گرمحاسبه »او را  مثالًنده به درد او بخورد ینند که در آک یم قیتشو

 ساختمان درست مثالً یهان آمده و تکه یقه به کمک والدین سلیز در این یساز یاسباب باز

ن یغافل از ابیاید  گر بارکردن آنها محاسبه  ژهم با مونتا کند و ینند که کودک هم بازک یم

 «.یباز»ک یاست نه « کار»ک یدر واقع  یسابگرحن یکه هم

اشا آن زودتر به معرض تم یی هایبایش باز شود اگر زیخو یعید با روند طبیغنچه با

 یم ک گل کامل شود، لطمهید ین که باآنده یکن آیند است لیدرآورده شود جالب و خوش آ

 خورد.

است  یحسابگر یو حتیادگیری  شه در صددیش همیخو یکودک بر اساس فطرت انسان

 دن، اقدام نادرست است.یت رسیبه فعل یبالقوه براجریان  نیشتاب دادن به ا

ش از یدر پ« یآمادگ یهاآموزش »ج به عنوان یرا یهان برنامه یم همه ایاگر من بگو -9

ر کن دیدهم که سخنم را مردود بدانند. ل یر همگان حق مهفت سال، نادرست و اشتباه است ب

 م روشن خواهد شد.یعااد ینده درستیآ

 زش مدرسهآمو»م قرن است که ینم: در جامعه ما حدود نک یم را جداً مطرح سؤالن یاامّا 

ه ب« یآمادگ»سپس تحت عنوان  -هیدوره ته -«هیته»ابتدا با نام و عنوان « قبل از هفت سال یا

از ا ی داده شیجامعه ما را افزا یهان برنامه درصد نابغه یاآیا  .اجرا گذاشته شده استعمل و 

 آن کاسته است؟

افراد  شیافزا الزاماًت که لزوماً و یجمع یش کمّیاست نه افزا« درصد»ن پرسش یمحور ا

 دارد. ینابغه و دانشمند را در پ

ه ویکن با شیبه رو شود لت رو یز الزم است کودک با مسئولیدر هفت سال اول ن -10

ن یند چین بامتوجه انسان باشد نه شخص او: انسا« دهاینبا»و « دهایبا»هنرمندانه در خطاب که 

 طابن خیست و کودک در ایده نیده است، آن پسندین پسندید چنان کند. ایکند، انسان نبا

 ند نه شخص مورد خطاب و مؤاخذه.یبنش ید در مقام داوریبا

ن کار یاست، ا و بدن کار تیا ،یزید از آن کار بپرهی، باین کار را بکنید ای: باد در قالبیو نبا

 تو خوب است و... باشد.

 یراب یباست که مر یست تنها ابزاریت نیاز ترب ین دوران عنصریه در ایق و تنبیتشو -11

 ند.ک یم ش از آن استفادهیکار خو یل جنبه هنریتکم
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 در هفت سال دوم
 .ت باشدد همان نظاریت بایترب یرنگ و بوامّا  شود یم قیرق یترل کماستتار عنصر کن -1

ا، مل به آنهو توقع ع« دهایابن»و « دهایبا»م یز تعلیو ن یاصطالح یفصل آموزش به معنا -2

 .شود یم شروع

ت و با دو عنصر نظار یمساو ین دوره نقشیه عنصر سوم است که در ایق و تنبیتشو -3

 ود.، بتیهنر ترب یر هفت سال اول تنها به عنوان ابزار در چگونگند که دک یم دایکنترل پ

ه جه بکن با توی. لشود یم د، متوجه اوید و نبایبا یو تلخ یزیت آموزش و تیمسئول -4

 یای هگژیآن را و یو تلخ مسئولیتزان و مقدار یم یعنیاو،  یتیو شخص یجسم یی هاگژیو

 او است. یتیمل شخصند و بسته به کشش و تحک یم نییخود کودک تع

 هفت سال سوم
اهرم  ق و نظارت،یماند تشو یو م شود یم ت کنار گذاشتهیت تربیعنصر کنترل از ماه -1

 یربمهر یا  نیشتن را کنترل کند. و والدیکه خودش خو شود یم کنترل به خود جوان سپرده

 ت.اس« یت خواهیمسئول»همان  ین معنایاهند و امی خون را از او یز همیگر نید

  بار یعاصیا  ت ویشخص یبیا  ن دوران کنترل مانند پرس است که جوان رایدر ا -2

 ورد.ی آم

 ید باقبا قوت خو یدر رفتار مرب یسالگ 21پایان  د تایبا یوه هنرمندانگیهمچنان ش -3

 باشد.

 ن کاملک انسای یاو در نظر مرب»که  ین تلقیت جوان با ایم شخصیت حریاحترام و رعا -4

 .ردیگ یم عنصر کنترل قرار یدر جا یه عنوان عنصرب« است

ا باو  سهیت او سخت خطرناک است. و مقایشخص یسه جوان با جوان برتر از او برایمقا -5

سه یان مقآسه ین مقایا یداند که در ماورا یرا میش نگران کننده است زیجوان کهتر از او برا

 ند.ک یم یاز آن ظاهراً خوددار یز هست گرچه مربین

از  یسالگ 22و ورود به  یسالگ 21پایان  در -یت خانوادگیترب -تیبه نام ترب یزیچ -6

نگونه ید ایبا یخانوادگ ین و هر مربی، والدیاده یگر نه امکان دارد و نه فایود و در یم نیب

تذکر »نقش احیاناً  وانند نقش مشاور وت یم ن تنهایو والد یرون کند. مربیها را از سر بهوس 

 خود بهره ز آزاریکردن او و ن ین جز آزار جوان و عاصیش از ایداشته باشند. و توقع ب« دهنده
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ر به آن یث زیت مطلوب باشد و خواه نه، که در حدیشخص ینخواهد داشت خواه جوان دارا یا

 ح شده است:یتصر

وَ الْزَمْهُ نَفْسَكَ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ وَ يُؤَدَّبْ سَبْعاً  سِنِینَ سَبْعَ يَلَْعبْ ابْنَكَ قَالَ: دَعْ عن الصادق 

کند، و هفت سال دوم دوره  یت هفت سال بازربگذار پس 1:أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ مَنْ لَا خَیْرَ فِیهِ

( یسالگ 21پایان  آموزش اوست، و هفت سال سوم او را همراه و همکار قرار بده. پس اگر )در

 ست.یدر او ن یریاست که خ یبهتر، و گرنه او کس باشد، چه یرشد و رستگار یدارا
 ح:یتوض

گر، یمدرد با هبا او آغاز کن مانند رفتار دو م یرفتار یعنی« همراهت قرار بده»مراد از  -1

 ن رفتار طرف مشورت قرار دادن اوست.ین تبلور ایبهتر

 یم یدمراز هر  آن چهمانند  یت خواهید که عصر مسئولیی آباز از جمله مزبور بر م -2

 ده است.یخواهند فرا رس

در  یریو گرنه خ»ند و مقصود از جمله ک یم بحث یث در علوم انسانیاست حد یهیبد -3

 یسانگفته شد هر اصل و قاعده و فرمول در علوم انشتر یپک اصل است و یبیان  «ستیاو ن

 یالگس 21ن پایا ها خودشان را درمعموالً انسان  یعنی. یضیار است بر خالف علوم ریاستثنا پذ

 یتیو هم از جهت شخص یشان هم از جهت جسمیان ث اول، بنیدهند و به قول حد ینشان م

ت او یدر جسم و شخص یتحول اساس ین بعدیاست که در سن یبد و کمتر کسیا یم نیتکو

 ظاهر شود.

 أَبَوَاهُ يَكُونَ  تَّىالْفِطْرَةِ حَ مَوْلُود  يُولَدُ عَلَى كُلُ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

فرمود: هر کودک بر اساس فطرت  -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  2:وَ يُنَصِّرَانِهِ يُهَوِّدَانِهِ 

 بار  یهودییا  ی( است که او را نصرانیتیط تربین پدر و مادر )محید و ایی آمدنیا  د بهیتوح

 ورد.ی آم
 ت او؟بهداشیا  حفاظت کودک دشوارتر است: یمنیا

و  یاست بالقوّه رشد کننده و فاقد هر نوع دفاع حفاظت یکودک موجود: یاز نظر جسم

میان  و« بهداشت او حفاظت و حفاظت او بهداشت او است». و در دوران نخست یدفاع بهداشت
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 یم در او فعال« یزیخطر گر»ج حس یک قائل شد. سپس به تدریتوان تفک ین دو مقوله نمیا

کن به موازات یفتد، لی ازها در او به کار میچ یز از برخیو پره« ت از خودحفاظ»زه ی. غرشود

بل  شود ینم ت حفاظت کاستهیاز اهم یزینه تنها چ شود یم کیز در او تحرین یگوش یآن باز

ن حفاظت یتأم یمرب یو برا شود یم از مقوله بهداشت جدا کامالًن مرحله مقوله حفاظت یدر ا

 ردد.گ یم ن بهداشتیدشوارتر از تأم

« یت بالقوه و فطریشخص»ث باال حفاظت آن یدگاه حدیاز د: یتیو شخص یاز نظر روان

را که کودک از شکم  یه ذاتیهمان سرما یکاش مرب یکه کودک دارد سخت مشکل است. ا

 یوشرن ینبا آن نداشته باشد. البته اتخاذ چ یمادر آورده است، حفظ کند و تا هفت سال کار

گر حفظ یضرورت دارد و از طرف د یمنین ایت و تأمیترب یرا از طرفیر ممکن است زیغ

 ح است که مشکل است.یک راه صحی، و انتخاب یت بالقوه فطریشخص

ن یدر ا یعنیزند.  یمعموالً بر حفظ فطرت او لطمه م یبهداشت فطرت کودک توسط مرب

 دماننچوبه مشخص )با چهار یاچ راه چاره ی. و چون هشود یم ه بهداشتیمورد بهداشت بر عل

ر در ییجاد تغیاالمکان از ا ین گذاشت که حتید اصل را بر ای( وجود ندارد پس باریاضیات

 ز شود.یرشد بالقوه او پرهجریان  زه کردنیفطرت او و به اصطالح از کانال

 د خودت فرزنیدر مقام ترب باشد و یگریحرفه مرب یت کننده دارایه اگر شخص تربژیبه و

 .اندگر از آن آسوده یند که کودکان دک یم دین فرزند را تهدیا یطر جدک خیباشد که 

ند ک یم ک تاجر گمانیحل کند،  یز را با راه حل نظامیخواهد همه چ یم یک فرد نظامی

سان انا من خصلت در همه یحل کرد. ا شود یم خودرو را با چانه زدن با خودرو یاشکال موتور

رفه ح یکه پدر و مادرش مرب یبه حال کودک یدارد، وااز شدت و ضعف، وجود  یبا نسبت ها

ن ت کودک را مثل آب به نحو دلخواه خودشاید مذکور باشند. آنان شخصیبا خصلت شد یا

ترل ز کنرا ا مسئلهنند ک یم ینند از کنترل خوددارک یم ن که گمانینند با اک یم یلوله کش

 یعیبوسم طمنند غنچه را قبل از ک یم یسانند با تمام توان سعر یم یریگفراتر برده به قالب 

 ند.شک یم رونیکودک را ب یک ظرف همه استعدادهای یکردن محتوا یباز کنند و مانند خال

. تیاف هدهرگز تحقق نخوا یاده ین ایم چنیفزائیم بر استعداد کودک بینکن یبهتر است سع

ظ و ضرورت دارد حف آن چهم. یتگر هستیم خودش راه برود، رشد کند، ما تنها هدایبگذار

 است. ین کافی، و همیحفاظت استعداد کودک است و بهداشت آن استعداد از عوارض منف

 فراتر نرود:« یمنیا»ن یح است که از تأمیصح تیگر: آن تربیدبیان  و با
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 الف( حفاظت استعداد.

 انتقال از قوه به فعل.جریان  ب( بهداشت استعداد در

عت یبطد یس بابالنده و بالقوّه توانمند، روبرو است پ یعیبک موجود طیداند با  یکه م یمرب

 ندازد.ین یمصنوع یرهایاو را به مس یرد، بالندگیاو را از او نگ

 است. لهفت سال او ةن برنامیو ا

وزش ده که تحت آمیباز شده است و هنگام آن رس ین غنچه به مقداریدر هفت سال دوم ا

ز ا ینسبت نک باید اش یم «القاء»ش به او یها که در دوره پدیدها و نبایج بایرد و به تدریقرار گ

ه برنام از« القاء»زود است که اصل  یلیرد. گرچه هنوز خیقرار گ یصراحت در برنامه آموزش

 ت حذف شود.یترب

ت حفاظ که یاپس از مرحله  -یو هم از نظر روان یدر دوره هفت ساله اول هم از نظر جسم

ر دت. و حفاظت مهمتر اس -می یابند ه خود راژیو یمعنا هرکدامو بهداشت از هم جدا شده و 

 بد.یا یم تیش از حفاظت اهمیب یو روان یهفت سال دوم بهداشت جسم

ز اش یت بیانتقال به فعلجریان  بهداشت استعداد در«: استعداد»ن نسبت به یو همچن

فصل  ، درفراتر نهاد ت قدمیره هداید از دایبد. در فصل اول نبایا یم حفاظت استعداد، ارزش

ذف ت از آن حید عنصر هدایکن باز نبایل ردیگ یم ت قالب و شکل آموزش به خودیدوم هدا

 شود.

 دهد یماز مشورت  یخود را به عنصر یو جا شود یم ت حذفیدر فصل سوم عنصر هدا

 به یتگریاز هدا یمرب یماین انتقال سیمشاور داشته باشد و ا یماید سین فصل بایدر ا یمرب

 یرتگیدااز آن ه یآن اثرپایان  و درمی یابد  ج در طول هفت سال دوم انجامیبه تدر یمشاور

. دشو یم هدر آخر فصل دوم کنار گذاشت« القاء»ن طور فن و هنر یماند. و هم ینم یتیخاص ترب

را  یامپی و است و هر مطلب یالقاء مبتنغات بر یه امر تبلژیز به ویگرچه در روزگار ما همه چ

 خواهند از کانال ناخودآگاه افراد به کانون باورشان نفوذ دهند. یم

 تام است. یت به معنایفصل سوم فصل مسئول

، یم. هر کاریشه کنیاند« نیتمر»و « یباز»میان  در فرق یابتدا الزم است کمن: یتمر

 خارج شود. اگر بناست« یباز»ت ید از ماهیم نبایخواه یفصل اول از کودک م رکه د یرفتار

 یت بازیماه کامالًاوالً  دهد یمکه او انجام  ییهان یم الزم است تمرین وادار کنیاو را به تمر

فصل دوم  یدر فصل اول برا یعنیفصل دوم و امور آن باشد.  ین برایتمرثانیاً  داشته باشد
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یا  است ین معماریساختمان تمر یهاکردن تکه  ژش از آن. مونتاینه ب شود یم ن دادهیتمر

 با فصل اول ندارد. یچ مناسبتیاست که هریاضی  و ین هندسیقل تمرحدّا

ن یمرتپایان  فصل دومپایان  و در .ندک یم نیامور فصل سوم تمر یز برایدر فصل دوم ن

 است. یماریک بیورد که ی آپرداز بار میالرا ادامه آن شخص را خیاست ز یتیترب

کودک در  1ن:ی)للصّلوة( لستّ سن ین الصّبمرّيو د: یوگ یم «ةیاللّمعة الدمشق» د اول دریشه

 .شود یم ن دادهینماز تمر یبرا یشش سالگ سن

 یعل یمرّن الصّبيو ن آورده است: یاست چن یک شرح مزجیشرح آن که  در ید ثانیو شه

نماز در  یبرا کودک شود یم ن دادهیو تمر 2:ين لسبع، و كالهما مرویاالب یالصّلوة لستّ و ف

ث ی، و هر دو در حدیگفته است در هفت سالگ« نیاب»تاب کد اول در یشهو خود  یشش سالگ

 اند.آمده 

 ظر دارندنز را در یچ یکت ید گفت هر دو روایبا« ثین االحادیجمع ب»بر اساس قاعده امّا 

 یه ورود به هفت سالگکبرد مقصودش اتمام شش سال است  یه شش سال را نام مک یتیروا

 رده مرادش آغاز سال هفتم است.کرکرا ذ ه هفت سالک یتیباشد. و روا

رگه  ن جهت تنهایبد« یانسان شناس»ت و نه یاست نه ترب« یمنیا»تاب کن یموضوع بحث ا

و  کودکحفاظت استعداد  یعنی) یمنیبا ا یه ارتباط جدکشد  یریگ یت پیاز دانش ترب یا

 بهداشت استعدادش( دارد.

 

                                                 
 ، چاپ مكتب االعم .31 ، صاللّمعة الدمشقیة. 1

 ذيل شرط هفتم. صلوة: فصل دو  از كتاب الرّوضة البهیة. 2



 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 

 یردو بهداشت و حفاظت ف یمنیا

 یو بهداشت فرد یمنیا

 بهداشت بدن

 مسواک

 تیفیو آداب حن یمنیا

 هیو تغذ یمنیا

 و حفاظت روح و روان یمنیا

 و...
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 یو بهداشت فرد یمنیا
 قرآن:

 وَ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ  -1

 أَوْ عَلى امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ ُجنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى

طَیِّباً سَفَر  أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً 

كُمْ وَ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ مِنْهُ ما يُريدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَج  وَ لكِنْ يُريدُ لِیُطَهِّرَ

  1:لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون

تان یاهد صورت و دست یزیخ ینماز بر م یکه برا ید هنگامیامان آورده یکه ا یکسان یا

 ان را باودتخد یپا و اگر جنب باش پتان تا دو قاید بر سر و پاهاید و مسح کنیرا تا آرنج بشوئ

د یاشتد یبا زنان تماس جنسیا  دیع از شما آون اگر ادرار و مدفیند و همچیزه کنیغسل پاک

 در یا مضر بود( تانید )و آب برایمار بودیو اگر ب نباشد( یال منزگرچه ان ی)عمل جنس

د یزه و مسح کنید بر خاک پاکیمم کنید و آب در دسترستان نباشد پس تیمسافرت باش

ما هد شامی خوکن یشما ندارد ل یجاد مشقت برایتان را با آن، خداوند قصد ایصورت و دستها

 د.ینکه شما سپاسگزار باشیزه گرداند و نعمتش را بر شما تمام کند تا ایرا پاک

ض زنان از آنها یحایام  در 2:لُوا النِّساءَ فِی الْمَحیضِ وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَفَاعْتَزِ -2

زه یکه پاک ید تا وقتیک نشوی( نزدیشان )به عنوان مقاربت و عمل جنسید و به ایدور باش

 شوند.

شما آب از آسمان  یستد برافر یم و فرو 3:وَ يُنَزِّلُ عَلَیْكُمْ مِنَ السَّماِء ماءً لِیُطَهِّرَكُمْ بِه -3

                                                 
 شد و در آينده نيز بحث خواهد شد. يت ضد عفوني كننده خاك پاكصهايي به خاه اشاره در گذشت -6آيه ، . سوره مائده1
 .222آيه ، . سوره بقره2
 .11آيه ، سوره انفال. 3
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 زه کند.یله آن پاکیتا شما را به وس
 زه کن.یرا پس پاک تو لباس 1:روَ ثِیابَكَ فَطَهِّ -4

 کن. یدور ی هاو آلودگه ها ندیو از آال 2:روَ الرُّجْزَ فَاهْجُ -5

 رد.ن را دوست دایاگرا یزگان و پاکیخداوند پاک 3:ناللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّري -6

ن را دوست یاگرا یخداوند توبه کاران و پاک 4:إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابینَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرين -7

 دارد.
 ث:یحد

 یزندگ هر کس در 5:فِیهَا نَدِمَ مَرِضَ  وَ مَنْ  فِیهَا أَمِنَ  صَحَ  مَنْ: -علیه السالم -نیرالمؤمنیام

 6.شود یم مانیض شود پشی، و هر کس در آن مرشود یم منیصحت بدن داشته باشد ا ییدنیا

 ده شدند.ین فصل از کتاب، برگزیث فوق به عنوان نمونه و شعار ایو حده ها یآ

 :بهداشت بدن

 یم یاست که از خود بدن ناش ییی هاش آلودگین بخش مراد از بهداشت بدن زدایدر ا

 ها.مانند: عرق، مو، ناخن و مدفوع  شود

ع یدر عرصه وس«. تیفیحن»ن موضوع هست به نام یدر ا فشده و معرو ک اصل اعالمی

ه هندن نشان دیه است و اتگرف یه جاژیت به طور فراز و با عنوان ویفیاسالم حن یبهداشت

 ت فوق العاده آن است.یاهم

 ینیئو آ یک فرهنگ جامع در همه ابعاد فرهنگین گذار و مؤسس یک آئیاسالم به عنوان 

 آن یخیت به جنبه تاریفیدر مورد حنامّا  نمی گیرد کمک یگریچ منبع دیه چ کس و ازیاز ه

 یست معرفا -یه السالمعل -میابراهگذارش بنیان  ه کهژیک سنت ویند و آن را ک یم هیز تکین

 داند. یاو م یروان واقعیم و نسل و پیزات ابراهید. و از افتخارات و تماینما یم

                                                 
 .4آيه ، . سوره مدثر1
 . همان.2
 .108آيه ، . سوره توبه3
 .222آيه ، سوره بقره. 4
 .37 ، ص57 ، ج. بحار5
 شود كه چرا در بهداشت خويش نكوشيده است.. پشيمان مي 6
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که  دشو یم مشاهده یبشر یهاخ تمدن جامعه یدر تارهمه جانبه امّا  یکل یک بررسیبا 

بیای ان یوجود نداشته تنها در زندگ یاچ قوم و جامعه یه یدر زندگ« تیفیسنت حن» یراست

 الم دراسبر پیام ل تاینسل اسماعمیان  کوچک در یباریز مانند جویشان، و نروان یو پ یمیابراه

 ها، حضور داشته است.مستعرب میان 

دند. ت بون سنّیفاقد ا یران باستان همگیم، این کهن، هند قدین، مصر، چینهرن الیتمدن ب

دن و ب شده بودند آب را مقدس یدچار توهم وحشتناک ییران باستان نسبت به بدن شویمردم ا

 دانستند. یآب م یرا عامل آلودگ ییشو

د، بودن انزیسخت گر ییردند از تن شوک یم یط پر از آب زندگینکه در محیبا ااروپائیان 

با  یکاخ ر از حمام،یز دارد غید همه چیفرانسه بگرد« یرساکاخ و»د در یوانت یم ن امروزیهم

کم ش ینان پس از انباشتگیدارد که کاخ نش« یعمد یّق»عمل  یبرا یمکان یآن عظمت که حت

 که یخ. کاردند، فاقد حمام استک یم یّمدند و انگشت در گلو کرده قی آم یدوباره خوار یبرا

 د.یسر یم ن آن به صدها نفریساکن

 وردند ب یپ ییت تن شویدر اثر تماس با مسلمانان به اهم یبیصل یهایان در جنگ اروپائ

م حما یارا به ج« وان»د کردند و یتقل ی هانیچ ییچون با آنان دشمن بودند از نحوه تن شو

 دند.یبرگز

ف کها با است داخل وان را تنز از آب همراه یپره ین امروز با نوعیهم ی هاغرب ییتن شو

 یم ولهها را با حده سپس بدون استفاده از آب کف ینند و آن را بر بدن مالک یم صابون پر

 .شده است ی هاغرب یراً وارد زندگیبه نام دوش حمام اخ یزیند. چیداز

 هدهمشا آنان ینیع ین امروز در زندگیخ اروپاست و همیکه از مسلمات تار -نهایبا همه ا

ای مام هدر تاریخ تمدن، تپه هائی را در کنار شهر رم جایگاه ح ل دورانتیجناب و -شود یم

ر د ین را طوریمطالب درست و راست یدوست دارد حت روم قدیم معین می کند. ویل دورانت

ر دست. یآن ن یستد که قاعده واقعیبا یسطح یقت رویدهد که هرم حق یساختمان کتابش جا

 یم را دنبال یل دورانت هدف مشخصین ودخ تمید گفت تارینش بایبدگاه و ین دیترن یخوشب

 ن شده است.یش معیند که از پک

 و در ن،یاهودیمیان  در یروز تنها به نوعتا به ام -علیه السالم -میابراهت از یفیسنت حن

سپس در اسالم معمول و مورد  و -علیه السالم -لیاسماع یفیسلسله خاندان نسل حنمیان 

 است. توجه بوده
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د نه ردنک یم چند خانواده بدان عملیا  کیل تنها ینسل مستعرب اسماعمیان  شه دریهم

 زیافراد مشرک و بت پرست از عرب و مستعرب ن یهمه آنها، مگر غسل از جنابت که گاه

 ردند.ک یم بدان عمل

 تیفیحن
اک ن پیئآنده به یز: گرایو ن -زه گرایبا: پاکیشات زیگرا: شخص با گرا یکیف: شخص نیحن

 .یدیتوح

ص، د، مخلی: جوان و جوانمرد، قهرمان توحایل، فتیمتعدد دارد: خل یهام لقب یابراه

او  ییاداشتگربه یبرا« فیحن»ن القاب عنوان یامیان  ف. ازیعه و حزب خدا، و حنیء، شیاابواالنب

 نش شده است.یگز

ف ینحه دارد. شخص اشار ییگرازه یپاک به رابطه روح و روان شخص به بیشترف بودن یحن

ف یدر نظسرشت و جان او آن ق ،می یابد ش درین را با خرد و عقل خوییک آی ییباینه تنها ز

 نفرت دارد. ی هاز از آلودگین یو پاک است که از نظر روان

ر یمشتاق باشد، غ یگزیحساس و نسبت به پاک ی هااست که نسبت به آلودگ یف کسیحن

 )به اصطالح( پوست کلفت و دنده پهن باشد. ی هااست که نسبت به آلودگ یکسف یحن

باتر از یز ین چه کسیآئ 1:ديناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً

 ف، است؟ یم حنیرو ابراهیکوکار و پین شخص مخلص به خدا و نییآ

ف ین حنییرو آیاست که نسبت به خدا مخلص و پ ین شخصیبهتر از آئ ین چه کسی: آئیا

  م است؟یابراه

م یراهن ابیرو آئیاست که نسبت به خدا مخلص و پ ین شخصیبهتر از آئ ین چه کسی: آئیا

 ف گشته است؟یاست و حن

ءَ خَمْسَةٌ فِی الرَّأْسِ وَ خَمْسَةٌ الطَّهَارَةُ وَ هِیَ عَشَرَةُ أَشْیَا الْحَنِیفِیَّةَ وَ هِیَ إِبْرَاهِیمَ  عَلَى اللَّهُ أَنْزَلَ

لْخِلَالُ فِی الْبَدَنِ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الرَّأْسِ فَأَخْذُ الشَّارِبِ وَ إِعْفَاءُ اللِّحَى وَ طَمُّ الشَّعْرِ وَ السِّوَاكُ وَ ا

قَلْمُ الْأَظْفَارِ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْبَدَنِ فَحَلْقُ الشَّعْرِ مِنَ الْبَدَنِ وَ الْخِتَانُ وَ 

                                                 
 مورد از قرآن آمده است. 12ه در ژاين وا -125آيه ، سوره نساء. 1



 201ایمنی و بهداشت فردی    
 

  1:الطَّهُورُ بِالْمَاءِ

ست ا یازل کرد و آن برنامه بهداشتن -علیه السالم -میابراهت را بر یفیخداوند برنامه حن

ت سر اس متعلق به آن چهبدن.  یسر و پنج کردار برا یباشد، پنج کردار برا یکه ده کردار م

 ل دندان است. یسر، مسواک و تخل یش، اصالح مویل، داشتن ریبکوتاه کردن س

دن یدن، چبدن، ختنه کر -هار بغل یدو پا و زمیان  -یبدن آمده: زدودن مو یبرا آن چهو 

 است. ،ها، غسل جنابت و شستن محل ادرار و مدفوع با آبناخن 

ن م جهامّره مرداکثر موارد دهگانه در فرهنگ روزیا  د همهیحق دارد بگو یامروز هر کس

ان کن دست اندرکاریم هست؟ لیابراه یبرا یحضور و وجود دارد پس چه انحصار و افتخار

وانند ت یم خیز با مطالعه سرگذشت موارد دهگانه در تاریگران نیو د دانند یم خ تمدن بشریتار

ست ا یاده ینند پدک یم مشاهده یرا که امروز در فرهنگ جهان یبند که نظافت و بهداشتیادر

ن یا( تا یمیابراهجریان  ر ازی)غ یبشر یهافته است جامعه یا ر رواجیاخ یهان دهه یکه در هم

 داشتند ون ییابا اکثر آنها آشنیا  ن آداب دهگانهیاواخر به اساس بهداشت توجه نداشتند و با ا

 خود اشاره خواهد شد. یکنند که در جا یاز آنها عمل نم یهنوز هم به برخ

زاحمت مزه رفع یبا انگامّا رفتند گ یم شان را یهاشه و در همه جا ناخن یها همانسان 

 وببه چ نگالش آن راچم یتنظ یکه گربه هم برا یهمان کار یعنیزه بهداشت ینه با انگ ،ناخن

 سر. ین طور اصالح موید و همیسا یدرخت میا 

امّا از با انسان بوده، از آغ« ییبا گرایز»و « یبا خواهیز»زه و حس یانگ 2تر یو به عبارت علم

 ر است.یاخ یاجتماع یهاده یاز پد یبه شکل امروز ییو نظافت جو ییزه بهداشت گرایانگ

ه ن را بجهااشیاء  دارد. فطرت بشر یشه فطریز ریدها نیاز پل یها و دورب یّش به طیگرا

 متوسط.اشیاء  ز، وید و نفرت انگیب و دلچسب، پلیم کرده است: طیسه نوع تقس

م وه دول، عالقه و عشق نشان داده و نسبت به گریش، تماینسبت به گروه اول گرا انسان

 تفاوت بوده است. یز و نفرت و نسبت به گروه سوم بیپره

 آلوده آنها ده و بهش یم دها باز دچار آنهایز از پلین است که انسان با همه پرهیدر ا سخن

 داده است؟ ین ماز خود نشا یشته است پس از آلوده شدن چه واکنشگ یم

                                                 
 .68 ، ص37 ، ج. بحار1
 است.« انسان شناسي». مراد دانش 2
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 یت فطرستند تا انسان نسبت به آن نفریدها نیل خود به خود از پلیسر و سب یز مویو ن

ن یبه ا یفرهنگ بشرآیا  شان هستند،کثافت ها در خاللدها و یداشته باشد، بل عامل تجمع پل

 چه قدر توجه داشته است؟« تیعامل»

بدن  ا را ازتنها مواد مشهود آنه دهایپس از دچار شدن به پل انسان هااول:  سؤالدر مورد 

 یم ارد فقط مواد آنها یسبچ یشان موان به بدن یمدفوع ح اگر مثالًردند. ک یم شان دور

 یلودگبه خواص آنها و آ یچ گونه توجهی. و هنیاید خودشانیا  گرانیدودند که به چشم دز

 نداشتند. نیاید که به چشم ییها

د و نجاست، وجو یدیت پلی، سرا«تیسرا»به نام  یزیچه ها ه در فرهنگ جامعژیبه و

ونه گچ یه ردندک یم دایدها تماس پیکه با پل یئیااز اشامّا دها نفرت داشتند ینداشت. از پل

ست ده افتاین یبه طور کامل جا ین اصل در فرهنگ جهانیدادند. هنوز هم ا ینشان نم یزیپره

 .یاره میکروب مانند یصخا یها میکروب مگر تنها در مورد

 دند.، آشنا بوی هاماریب یت برخیسرا یعنیک نوع آن یت تنها با یآنان از انواع سرا

 فت.رنش اقوام مختلف به شرح یها بن برگ یز در همین ییو تن شو ییراجع به چرک زدا

ا کن بیشه بوده است لیو دفع مزاحمت هم ییبا گرایزه زیسر با انگ یپس کوتاه کردن مو

معه ر جاد یها حتاز فرهنگ  ین امروز هم در برخیم بلکه همیها در قدنه تن یزه بهداشتیانگ

و  مام،ن بخش و فصل که سخن از حیکه در آغاز هم یز وجود ندارد. به مطلبیشرفته نیپ یها

 د.یو دوش بود از نو توجه کن« وان»

 وبمیکر د پس از کشفینک یم مشاهدهه ها در جامع یت بهداشت امروزیکه با ماه یزیچ

ا دیاپننامشهود و  یهات ید شده است و مردم به سرایپاستور، در فرهنگ مردم جهان پد توسط

 اند.باور کرده 

 یهانجامعه جاقیانوس  در یکوچکجریان  کیت )فقط مانند یفیحن یاکنون به سنت بهداشت

وشن ت ریفیت سنت حنید تا اهمییدا کرده( توجه فرمایوجود داشته، و با ظهور اسالم رواج پ

 د:یک داستان توجه کنیقبل از آن به امّا  شود.

 د:سینو یز عازم تهران بود مین شاه از تبریناصرالد یکه همراه اردو ییوپارامرد 

ن یا یاردو برد عضو مربوطه را شست، افراد ایده دارند که هنگام دفع مدفوع بایعقایرانیان 

ز ا هک ردند و شگفت استک یم فتند و رودخانه را به شدت آلودهر یم عمل به کنار رودخانه

 ردند.ک یم دن استفادهیه غذا و نوشیته یهمان آب برا
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 اشت. درد به حساب اسالم گذیرا نبا یقجر یکردار اردوامّا ن مرد حق داد. ید به ایبا

و هر  یمشروحاً گذشت که آلوده کردن آب راکد و آب جار« ستیط زیو مح یمنیا»فصل 

ه داگانه بچشمه برداشته شود و جیا  رودخانهیا  منبعاز ه ک یآب در اسالم حرام است مگر آب

 زدوده شود. ی هاله آن آلودگیمصرف برسد و به وس

دتر بگردد  یه بهداشت اسالم عملیاسالم بر عل یبهداشت یکه دستورها یدرست است: وقت

 یبرا را ییهاست محل یبا یمذکور م ی. افراد اردوشود یم گرید یهاجامعه  یبهداشت یاز ب

 بردند. یردند و آب الزم را از رودخانه برداشته و به آنجا مک یم نییتعنیاز  دفع

به از نی نیا یداشته باشد و آب را برا ید ظرفیبایا  یخارج شهر یهاط یمسلمان در مح

 . آلودهآب صرف نظر کند له( از استفاده ازین وسی)در صورت عدم ایا  مل کند وحگر یمحل د

 هتر از آلوده کردن آب رودخانه و چشمه است.به طور موقت ب نماند

 ممکن باًیتقر یطیط و شرایاست در هر محنیازمند  یکم یلیشستن عضو ادرار که به آب خ

ن دودزبرد. و  یوان آن قدر آب را از رودخانه برداشته و به کنارت یم یزیاست و با هر چ

از  بل عمل است استفادهء پاک قایست با هر شیز منحصر به آب نیمدفوع از عضو مربوط ن

ر دن عمل یآب در ا یبهداشتامتیازات  ت است کهیفیتر و از سنت حن یآب بهتر و بهداشت

 ن بخش خواهد آمد.یهم

 :لیکوتاه کردن سب -1
ل یبس یدن مویها مشاهده شود و هنگام خوردن و آشامکه لب  یل در حدیکردن سب هکوتا

 است. موردنظربا لقمه و جرعه تماس نداشته باشد، 

 قَالَ: لِیَأْخُذْ أَحَدُكُمْ -صلی اهلل علیه و آله -یالنبعن آبائه عن  -علیه السالم -الصادقعن 

علیه  -صادقامام  1:جَمَالِهِ يَزِيدُ فِی ذَلِكَ فَإِنَ  وَ لْیَتَعَاهَدْ نَفْسَهُ أَنْفِهِ فِی وَ الشَّعْرِ الَّذِي شَارِبِهِ  مِنْ

 یاز شما مو هرکدامد یند: باک یم نقل -صلی اهلل علیه و آله -خدااز رسول  انشپدر از -السالم

شه انجام ین کار متعهد باشد )همیاست کوتاه کند و نسبت به ا ینیرا که در ب ییل و مویسب

 د.یفزای ااو م ییباین عمل بر زیرا ایدهد( ز
                                                 

 .68باب ، احكا  آداب الحما ، وسائل الشيعه -109 ، ص37 ، ج. بحار1
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 ح:یتوض

 خ.یاز ب دنیمراد کوتاه کردن است نه تراش« اخذ»ه ژبا توجه به وا -1

 یفضا است که دراز شده و از یید کوتاه شود، موهایکه با ینیداخل ب یمراد از مو -2

د یاب ردیگ یم د قراریرون آمده و در معرض دیخارج شده باشند، و آن مقدار که ب ینیداخل ب

 مده.آث یاست که در متن حد« ییبایز»ه آن با ین سخن توجیل ایخ. و دلیده شود نه از بیچ

 دارند.حیاتی  ضرورت ینیداخل ب یدکه موهایم دینده خواهیحث آدر مبا

با یز»ول کن در اصیل دانند یم خ و بن،یل از بیدن سبیرا در تراش ییبایافراد ز یبرخ -3

، شود یم یبا تلقیها ز له عادتیکه به وس آن چهاست با  یعیطب ییبایز آن چهمیان  «یشناخت

 فرق هست.

 یطرن روح فیداند؟ و همچن یبا میک را زیکدام  یردانگم یگر: روح فطریو از جانب د

 که عادت زده نشده( چگونه و یجنس مخالف )جنس مخالف یعیو طب یزنانه و قضاوت فطر

زن دوست دارد مرد را در شکل خاص مرد مشاهده کند، و  یعیزه طبیست؟ فطرت و غریچ

 است.« یانسان شناس»ک امر مسلم در دانش ین یا

الْجُمُعَةِ  الْجُمُعَةِ إِلَى مِنَ  الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ قَالَ: تَقْلِیمُ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

ل و گرفتن ناخن از جمعه یفرمود: کوتاه کردن سب -علیه السالم -صادقامام  1:الْجُذَامِ مِنَ  أَمَانٌ

 از جذام است. یمنیتا جمعه عامل ا
 2ز وارد شده است.ین -علیه السالم -نیرالمؤمنیامن سخن از یا

صلی اهلل علیه و  -اهللقال: قال رسول  -علیه السالم -آبائهعن  -علیه السالم -الصادقعن 

 3:تِرُ بِهَايَتَّخِذُهَا مَخَابِیَ يَسْتَ الشَّیْطَانَ  فَإِنَ وَ لَا شَعْرَ إِبْطِهِ وَ لَا عَانَتَهُ شَارِبَهُ أَحَدُكُمْ لَا يُطَوِّلَنَ: -آله

ه ک می کندنقل  -صلی اهلل علیه و آله -خدااز پدرانش از رسول  -علیه السالم -صادقامام 

را یها را وا نگذارد، زر بغل یم و زکن شییپا یند و موکلش را دراز نیاز شما سب یسکفرمود: 

 ند.ک یخودش پرورشگاه م یو آنجاها را برا شود یم طان در آنها پنهانیش

مَخْبَأً  يَتَّخِذُهُ الشَّیْطَانَ  لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ َشارِبَهُ فَإِنَ  -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 
                                                 

 .110 ، ص. همان1
 .112 ، ص. همان2
 .206 ، ص2 ، جعلل الشرايع -111 ، ص. همان3
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را یلش را دراز نکند زیاز شما سب یفرمود: کس -صلی اهلل علیه و آله -اکرمپیامبر  1:يَسْتَتِرُ بِهِ

 ند.ک یم طان در آن پنهان شده و آن را محل پرورش خودیش
 ح:یوضت

ل یراز سبد یابا موه ی هاه چربژیقرار دارد، انواع غذا به و ینیل در فاصله دهان و بیسب -1

 یم ختهیخارج شده و با آن آم ینیمصرف شده از ب یگر هواینند و از جانب دک یم دایتماس پ

 ردد.گ یم میکروب ینه مساعد و پرورشگاه برایک زمیکه  شود

 ارد،ه قرار دیر تنفس و تغذینکه در مسیل ای، به دلشود میکروب گاهیل جایاگر سب -2

 یل مشخص را مخت یمنیوند و اش یم بدن یهاوارد اندام  ینیق دهان و بیها از طر میکروب

 سازند.

« یعاراست»مطلب با عبارت بیان  ها در مقامث یل حدین قبیدر گذشته گفته شد که ا -3

او  م خاصکه نام و اس یطان اصلین که شیر اد بیاست. با تأک میکروب طانیهستند و مراد از ش

در  ن جهتیقرآن است. و به همانکار ک موجود دراک و مکلف است و انکار آن یس است یابل

 . شود ینم س استفادهیاز لفظ ابل -علیه السالم -تیب اهل یسخنان استعار

 است.« سیابل»اعم از کاربرد لفظ « طانیش»و به اصطالح کاربرد لفظ 

 2:وَ كَرَامَةٌ لِلْكَاتِبَیْنِ النَّبِیِّینَ  أَخْلَاقِ مِنْ الشَّارِبِ  فِی الطِّیبُ : -علیه السالم -نیالمؤمنریامقال 

 یو بزرگداشتپیامبران  ل از اخالقیفرمود: عطر زدن و خوشبو کردن سب -علیه السالم -یعل

 دو فرشته موکل بر انسان. یاست برا

امام  3:الْأَنْبِیَاءِ وَ كَرَامَةٌ لِلْكَاتِبَیْنِ  أَخْلَاقِ مِنْ الشَّارِبِ  فِی لطِّیبُ ا: -علیه السالم -الصادققال 

 یاست برا یو بزرگداشتانبیاء  ل از اخالقین کردن سبیفرمود: عطرآگ -علیه السالم -صادق

 دو فرشته موکل.

 ح:یتوض

ن دو یل، بودند و ایسبدر  میکروبنه یش زمیدایاز پ یریباال در صدد جلوگ یث هایحد -1

 یعنیزان است. یخوش گر یاز بو میکروبرا یل هستند. زیمحل سب یث در صدد ضد عفونیحد

                                                 
 .66و باب  87باب ، ابواب آداب الحما ، وسائل الشيعه -. همان1
 .90باب ، ابواب آداب الحما ، وسائل الشيعه. 2
 همان.. 3
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 .دهد یمت را از دست یط خوشبو توان فعالیدر مح

د به یامفر یم راید زیخ تراشیل را از ته و بید سبیه نباکز داللت دارند یث نین دو حدیا -2

 دیس باپاست، پیامبران  ل از اخالقیردن سبکد، خوشبو ینک ل را خوشبوید، سبیل عطر بزنیسب

 د.ینکل را خوشبو ید محل سبیگو یرد. و نمکل باشد تا بتوان آن را خوشبو یسب

صلی اهلل  -اهللقال رسول ن شده است: ییث تعیز در حدیردن نکوتاه کزان یه مک همانطور

 -صلی اهلل علیه و آله -رمکارسول  1:الْإِطَارَ يَبْلُغَ حَتَّى بَ يَأْخُذَ الشَّارِ السُّنَّةِ أَنْ مِنَ : -علیه و آله

دا ید خود لب پیبا یعنیوتاه شود. کلب،  یسرخ یل تا خط باالیه سبکفرمود: از سنت من است 

 و مشهود باشد.
ست یخوش و لذت بردن از آن ن یاستشمام بو صرفاًث ین دو حدیا نظر موردموضوع  -3

ث ضد ین دو حدید، هدف ایم دیخواه« یانواع بخورها و ضد عفون»بخش  قت را درین حقیو ا

خوش قلب را  یعطر و بو 2:يَشُدُّ الْقَلْبَ الطِّیبُ ه: کث ین حدیه ایاست شب یمنین ایو تأم یعفون

 ند.ک یم یقو
جه ه توک ییث هایحد هستند. میکروبطان ین بردن شیث در صدد دفع و از بین دو حدیا

 گرند.ید یث هایحد خوش است یت از بوشان فقط به لذ

 :ش و اندازه آنیداشتن ر -2

 :ش استیت داشتن ریفیاصل دوم از اصول حن

وَ إِنَّا  وَ وَفَّرُوا شَوَارِبَهُمْ  جَزُّوا لِحَاهُمْ  الْمَجُوسَ  إِنَ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

فرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  3:ى وَ هِیَ الْفِطْرَةُنَحْنُ نَجُزُّ الشَّوَارِبَ وَ نُعْفِی اللِّحَ

م ینک یوتاه مکل را یردند و ما سبکشان را رها و پرپشت ل یده و سبیشان را چش ین ریامجوس

 ن است فطرت.یم، و ایذارگ یم شیو ر

 ن او قبل از آمدنیه آئکران است ین در فالت این دینگذار اولیاجاماسب بنمجوس: 

                                                 
 .112 ، ص37 ، جبحار. 1
 با تفاوتي در لفظ. 140 ، صهمان جلد، بحار -89باب ، همان ابواب، وسائل الشيعه. 2
 .112 ، ص37 ، جبحار. 3
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ن یخزر و قزودریای  در ساحل یه اولک« نیاادوسک»و « نیااسپک»دو قوم میان  در هاریایی آ

ن در تحوالت خود به ین دیستند، رواج داشت ایز یم در ساحل رود ارس یو دوم ینونک

 ایرانیانرد. کقیام  اصالح آن یه زردشت براکمنجر شد  ید( پرستیو مهر )خورش« زمیترائیم»

 یمتفاوت یهال دوره یدند، نسبت به سبین جاماسب گرویران به دیرود به اه پس از وکآریایی 

 یوتاه مکلب  یل را تا باالیذاشتند و سبگ یم شین ریااند. مادها و هخامنشرده ک یرا ط

 یدینش تقلکن وایسد ار یم د. به نظریش معمول گردیدن رین تراشیاانکردند. در زمان اشک

ش یندر رکرده بودند. اسکندر، کاس یمهاجم تحت فرماندهن یاونانیران از یه مردم اکبود 

ل یش داشتند. در اوایران رین هنگام سلطه بر ایاو مقدونیونانیان  اززیادی  نداشت گرچه عده

ل دراز و یسب ید و در اواسط عصر ساسانیارزش رس یکش گذاشتن به حد ین از نو ریاساسان

 ش از نو معمول گشت.یدن ریتراش

 فطرت امّا هستند. یکشر زهیغر در وانیح و انسان دارد. یماهو فرق زهیغر با فطرت فطرت:

 و مهم موضوع یک نیا است. آن فاقد وانیح و آن یدارا انسان هک است یا هژیو روح یک

 ام. داده حیتوض «انسان و جهان نییتب» تابک در هک است «یشناس انسان» علم در یعیوس

 هکاست  یهین فطرت است بدیمطابق فطرت بل عش داشتن ید: ریمافر یم ثین حدیدر ا

ل یسب ش ویدن ریتراش یعیزه طبیو غر یفطر یعیدگاه طبیباشد. و از د یز میزه نیمطابق غر

ا بح یحص ین موضوع داوریه در اکر نر است و باالتر گفته شد یل شیل و سبیا دنیه تراشیشب

 جنس مخالف. یدر داوره ژیبه و« روح عادت زده»است نه با « و معتدل یعیروح طب»

 نیکم لاستحباب آن مسل یدار شدن مردها ندارم و از نظر فقهش یر یبرا یچ اصراریمن ه

، دشو ینم ش از اسالم خارجیدن ریل تراشیبه دل یچ مردیوجوب آن مورد اختالف است و ه

 هستم. یمنیاسالم در محور ا یهاه یتنها در صدد ابالغ توص

مَا كَانَ لِهَذَا لَوْ هَیَّأَ مِنْ لِحْیَتِهِ  اللِّحْیَةِ فَقَالَ طَوِيلِ رَجُل   إِلَى -و آلهصلی اهلل علیه  -یالنّبنظر 

فَلَمَّا رَآهُ  -صلی اهلل علیه و آله -فَبَلَغَ الرَّجُلَ ذَلِكَ فَهَیَّأَ لِحْیَتَهُ بَیْنَ اللِّحْیَتَیْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى النَّبِیِّ
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  1:لُواقَالَ هَكَذَا فَافْعَ

 یم داشت، فرمود: چه یش درازیه رکد یرا د یردم -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر 

ه ک استکش اه ید و از لحین سخن به آن مرد رسیشش؟ ایاست از رک ین مرد اگر مید بر اش

 -لهلی اهلل علیه و آص -خداد. رسول یرسپیامبر  وتاه بود و نه دراز، سپس به حضورک یلینه خ

 د.یقه را داشته باشین سلیتان همهمه  ،نین چنیاگفت: 

فِی طُولِ لِحْیَتِهِ وَ فِی نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ  ثَلَاث   فِی الرَّجُلِ  يُعْتَبَرُ عَقْلُ: -علیه السالم -الصادققال 

ص داد: از یوان تشخت یم زیمرد را از سه چل فرمود: عق -علیه السالم -صادقامام  2:فِی كُنْیَتِهِ

 ش.ایه نکشش، از نقش خاتمش، و از یدازه ران

 . وودش یم بسنده یه به نام خانوادگینک یج است و به جایخاتم امضا را یامروزه به جا

 «.اقةة من عالئم الحمیطول اللّح»اند ه گفته کش همان سخن است یث در مورد ریمراد حد

 -صادقامام  3:النَّارِ الْقَبْضَةِ فَفِی یَةِ عَنِ قَالَ: مَا زَادَ مِنَ اللِّحْ : -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 ش از قبضه دست باشد، در آتش است.یش بیاز ر آن چهفرمود:  -علیه السالم

 ح:یتوض

م: از کروه است و دستکمیا  ست و حرامین یاز آداب و سنن اسالم یعنیدر آتش است،  -1

 است. مؤمنر یخصائل مردمان غ

 ش است.یر طول رثکن حداییمقدار قبضه تع -2

ست ست و بر طراوت پویمساعد ن یمنیخ با اصول ایش از بیدن ریه تراشک همانطور -3

را  کساند و فر یم بیآس کت فن( بر عضالیاز متخصص یز )مطابق نظر برخیصورت و ن

راز دش یه رکست ین یدیز تردین همانطورن باال دچار لرزش شود، یه در سنکند ک یمساعد م

 یک را بهداشتیده شود. زیوشکست گرچه در بهداشت و نظافت آن یسازگار ن یمنیبا اصول ا

و  ل استکمش« حفاظت» یعنی یمنیگر ایش دراز با بخش دیر یکاست، نسبتِ  یمنیبخش از ا

 رد.کجاد خواهد یصاحبش ا یرا برا ییهاش دراز مزاحمت یر یکم کدست

                                                 
 .63باب ، همان ابواب، عهوسائل الشي -113 ، ص37 ، جبحار. 1
 .65باب ، همان ابواب، وسايل الشيعه -همان صفحه، همان جلد، بحار. 2
 همان دو مرجع.. 3



 209ایمنی و بهداشت فردی    
 

ه کرا  -علیه السالم -دم امام باقرید 1:لِحْیَتَهُ  فَ قَدْ خَفَّ -علیه السالم -رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَر قال: 

 استه بود.کشش یرده بود( از رکوتاه کشش را ی)ر

 :سر یاصالح مو -3
 ارکآن  یده و با قلم مخصوص رویچسبان یعمود یاشه یس را بر شکع یکلم یف یاسکع

لم یف یه روک یر اثربش به دقت یهاه نرم و مدور نشسته بود چشم یچهار پا یرد، روک یم

 یگر سخن نمیه دک یار مشغول بود به حدکرد دوخته شده و مغزش بر محاسبه ک یمجاد یا

 رده بود.کفت و حضور من را فراموش گ

 با سرعت یدر پ یفتاد، مرتب و پی اچشمش م ید و رویلغز یدراز جلو سرش م یموها

ر ود. باو دستش مشغول برا هر دیها به باال بپرند، زداد تا زلف  یم یام چرخه یسرش را ن

فق ن بار مویموها شده بود ا یدگیباعث چسب یشانین عرق پیکبه سر داد ل یاگر چرخه ید

 نشد.

ه لم بقبرد.  یشانیبا به پیدفع مزاحمت زلف ز یناخودآگاه دست راست را همراه قلم برا

ن رایلم مانند اسیگر فیدست قلم و در دست د یکشد در  یرد. عصبانکپوست سرش برخورد 

د، ز افتایم ردکر یز گیم یش به پایپاامّا نار رود کار، ک یز عمودیه از پشت مکبرخاست  ینظام

ز یم یلم به سرعت رویند دست چپ همراه فک یریه از افتادن خودش جلوگکن یا یبرا

ست کنه بزرگ شید آئیز پریم یاز رو یده شد. جا قلمیشکبود.  یز عمودینار مکه کمسطح 

ر ه دنیگشت. گفتند آئ ین جاریاس افتاد و خون در سطح زمکع یپا یگ بر روشه بزریپاره ش

 ارکبزار تقرار اه حادثه را ساخته بود. گرچه اسکسر بود  یقت مویدر حقامّا د. یه حادثه آفریآتل

 ده نشده بود.یچ یمنیبر اساس اصول ا یورکداشیاء  و

 یداشتتنها به خاطر جنبه به« اصالح سر» مسئلهن داستان را گفتم تا روشن شود که یا

 ز دارد.یرا ن یمنیا یست، بل جنبه حفاظتین یمنیا

 مِنْ  الشَّعْرُ الْحَسَنُ : -صلی اهلل علیه و آله -اهلل: قال رسول -علیه السالم -الصادققال 

 -آله صلی اهلل علیه و -اکرمپیامبر  فرمود: -علیه السالم -صادقامام  2:فَأَكْرِمُوهُ  كِسْوَةِ اللَّهِ

                                                 
 .63باب ، همان ابواب، وسايل الشيعه. 1
، همان جلد، بحاراالنوار -78باب ، همان ابواب، وسائل الشيعه -چاپ داراالضواء، 76 ، ص1 ، جمن ال يحضره الفقيه. 2
 .116 ص
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است از جانب خدا( پس  یشیه آرایخدا )هد یاست از سو یی ابا آراستگیز یفرموده است: مو

 د.یبدار یآن را گرام
علیه  -صادقامام  1:وَ لَا عُمْرَة  مُثْلَةٌ غَیْرِ حَج   فِی الرَّأْسِ  حَلْقُ: -علیه السالم -الصادققال 

 ش است.یو عمره مثله کردن خو ر حجیخ( در غیدن سر )از بیفرمود: تراش -السالم
اتَّخَذَ شَعْراً  مَنِ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال: قال رسول  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

فرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -اکرمپیامبر  فرمود: -علیه السالم -صادقامام  2:وِلَايَتَهُ فَلْیُحْسِنْ 

 ش و پرورش آن بکوشد.یبا در آرایه طور زهر کس داشتن مو را انتخاب کند پس ب

 یگدیوه رسین شیترن وجه و عاقالنه یکردن، با بهتر یدگیکردن، رس یت: سرپرستیوال

 مسئوالنه: پروراندن عاقالنه. یدگیکردن: رس

به  ر ناظریث زیاست به شرط بهداشت. و حد« مو یبا شناختیز»ث باال ناظر به یسه حد

 است:« بهداشت محض»
وَ دَوَابُّهُ وَ وَسَخُهُ وَ  دَرَنُهُ  يَقِلُ  شَعْرَكَ  اسْتَأْصِلْ  لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : -علیه السالم -دقالصاقال 

رانش یا از یکیبه  -علیه السالم -صادقامام  3:تَغْلُظُ رَقَبَتُكَ وَ يَجْلُو بَصَرَكَ وَ يَسْتَرِيحُ بَدَنُكَ

موها و چرکش کمتر شود،  ین، در هم رفتگینش خ بتراش تا ذرات تهیسرت را از ب یگفت: مو

 کند. ید چشمت بهتر شود، و بدنت احساس راحتیگردد، و د یو گردنت قو

ن یادر « رانشیا از یکیبه »باال و با توجه به جمله  یث هایحد با توجه بهح: یتوض

 یبوده که آن صحابخصوصیاتی  خ به خاطریدن از بیه تراشیکه توص شود یم ث، روشنیحد

 سد.ینو یمار مخصوص میب یکه پزشک برا یاه نسخه یداشته است، شب

سر  یفرمود: مو -علیه السالم -صادقامام  4:قُصَّهَا إِذَا طَالَتْ : -علیه السالم -الصادققال 

 را کوتاه کن هر وقت که دراز شود.

بِالْوَنَا وَ  هَبُ يَذْ الْمَشْطُ :-علیه السالم -الصادق: قال یعبداهلل البرق یالصدوق: احمد بن اب
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  1:اأَيْ لَا تَضْعُفَ وَ ال تَنِیا فِی ذِكْرِي -عَزَّ وَ جَلَ  اللَّهُ قَالَ هُوَ الضَّعْفُ 

را « ناو»ند که فرمود: شانه زدن ک یم قلن -علیه السالم -صادقو او از امام  یصدوق از برق

 ل یله را بر آن دی، و آیضعف و سست یعنیکه ونا  دهد یمح یتوضآنگاه برد.  ین میاز ب

 ورد.ی آم

کن اگر یل از خود صدوق.یا  و یاز احمد برقیا  ح از خود امام استین توضیم ایدان یما نم

 م ویکن لیتبد« ونا»آمده به « وبا»گر که لفظ یث دید در چند حدیم بایریح را بپذین توضیا

سخه نبا و و یث هایحد ر بحارد یعالمه مجلسامّا م. یاشتباه را به گردن نسخه برداران بگذرا

 ث را کنار گذاشته است:ین حدیده است و ایوبا را برگز

 2:بِالْوَبَاءِ وَ مَشْطُ اللِّحْیَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ  يَذْهَبُ مَشْطُ الرَّأْسِ : -علیه السالم -الصادققال 

 یو شانه زدن موند، ک یم منیسر از وبا ا یفرمود: شانه زدن مو -علیه السالم -صادقامام 

 ند.ک یم یها را قوش دندان یر

اران ش دینند، رز یم ششان را شانهیش داران که ریمردان سه گروه هستند: رشنهاد: یپ

لطف  شکاندندان سازان و دندان پز شود یم شنهادیراشند. پت یم ششان رایده، آنان که ریولژ

وه ه گرست کین ینند؟ شکک یم عهبه آنان مراج بیشتره کنند که کدام گروه یکرده و آمار ته

 را. ین آفت دندانیبیشترن دندان را دارند و گروه سوم یتراول سالم 

 -علیه السالم -صادقامام  3:بِالْوَبَاءِ وَ هُوَ الْحُمَّى الْمَشْطُ يَذْهَبُ : -علیه السالم -الصادققال 

 تب. یعنیبرد، وبا  ین میفرمود: شانه زدن وبا را از ب
وَ يَزِيُد  الرِّزْقَ  بِالْوَبَاءِ وَ يَجْلِبُ يَذْهَبُ  الرَّأْسِ تَسْرِيحُ: -صلی اهلل علیه و آله -هللاقال رسول 

سر  یمو -و از هم باز کردن -فرمود: شانه زدن -صلی اهلل علیه و آله -رسول خدا 4:الْجِمَاعِ فِی

 د.یفزاای شخص م یند و بر توان جنسک یم را جلب یبرد و روز یوبا را م
« ذهبی»باشد و لفظ « ونا»قت یها در حقث ین حدیدر ا« وبا»ممکن است لفظ ح: یتوض

 ین میاز ب»د یوگ یم «دفع»است نه « رفع»گویای  ن لفظیرا ایز واند گواه آن باشدت یم زین
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معموالً یا  شه باشدیست که همین یزیبرد و وبا چ ین مینه وبا را از بید زمیگو یو نم« برد

ن ید که باالتریی آبه سراغ انسان م هرازگاهی یونا و سستامّا ن برود یشانه زدن از ب باشد با

 حد آن تب است.

دن، زانه شله ینه وبا به وسین رفتن زمیح باشد و مراد از بیو ممکن است همان لفظ وبا صح

 باشد.

امام  1:روَبَاءَ الشَّعْ يُورِثُ فَإِنَّهُ امِالْحَمَّ يَّاكَ وَ التَّمَشُّطَ فِی...ِتَعْلَمُ: -علیه السالم -الصادققال 

 مو یرا آن موجب وبایز یدر حمام شانه بزن ر... و مباداید بگیا فرمود: -علیه السالم -صادق

 .شود یم
 رسند.ت یم یو تاس یزش مو هستند و از اصلعیقابل توجه آنان که دچار ر

 مسواک -4
ش ث در سفاریحد 80ش از یه در بحار بت مسواک زدن است: عالمیفیچهارم از آداب حن

 :شود یم از آنها ارائه ییتااک و محسنات آن آورده است که چند مسو

 أَنَّهُ  ظَنَنْتُ  حَتَّى بِالسِّوَاكِ  يُوصِینِی مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ  -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

م یل آن قدر مسواک را برایفرمود: جبرئ -ه و آلهصلی اهلل علی -اکرمرسول  2:فَرِيضَةً سَیَجْعَلُهُ

 قرار دهد. ینیخواهد آن را از واجبات د یسفارش کرد گمان کردم م
 يَزِدْنَ ثَلَاثٌ يَا عَلِیُ :-علیه السالم -یعل یال -صلی اهلل علیه و آله -یالنّببه  یما اوصیف

 -پیامبر یهات یدر ضمن وص 3:السِّوَاكُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِاللُّبَانُ وَ  السُّقْمَ  الْحِفْظِ وَ يُذْهِبْنَ  فِی

 یم یز حافظه را قویسه چ یعل یآمده است: ا -علیه السالم -یعلبه  -صلی اهلل علیه و آله

 برد: خوردن کندر، مسواک زدن و قرائت قرآن. ین میبدن را از ب یی هاند و نارسائک

فَقَالَ أَلْقِ مِنْهُمُ التَّارِكَ  النَّاسِ مِنَ كُلَّهُ ى هَذَا الْخَلْقَ تَرَأَ :-علیه السالم -عبداهلل یل البیق

 اشاره ظاهراً) ینیب ین همه مردم را میگفت: ا -علیه السالم -صادقبه امام  یکس 4:لِلسِّوَاكِ
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را که مسواک  ییهستند. فرمود: آنها -مسلمانان -ن مردمیشان از اهمه  (ی هارده به حاجک یم

 .زنند کنار بگذار ینم
امام  1:يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنِْبتُ الشَّعْرَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ قَالَ: السِّوَاكُ  -علیه السالم -الرضاعن 

زش یو آبرمی رویاند  ند و مو راک یم فرمود: مسواک زدن چشم را پرنور -علیه السالم -رضا

 رد.ب ین میچشم را از ب
 2:شَطْرُ الْوُضُوءِ وَ الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ  السِّوَاكُ : -هلل علیه و آلهصلی ا -اهللقال رسول 

  مان.یفرمود: مسواک زدن جان وضو است و وضو جان ا -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول 

 مان.ی: مسواک زدن از مقدمات وضو است و وضو از مقدمات ایا

 ح:یتوض

 :فیلطه گیا تون و در نبود آنها هریو چوب ز« اراک»ابزار مسواک عبارت بود از چوب  -1

 کابا چوب اراک مسو -صلی اهلل علیه و آله -اکرمپیامبر  3ستاك باالراك:ي( یكان )النّب

 رد.ک یم

وَ بِالْحَفْرِ  شَجَرَة  مُبَارَكَة  وَ يَذْهَبُ مِنْ الزَّيْتُونُ السِّوَاكُ نِعْمَ: -صلی اهلل علیه و آله -یالنّبقال 

کو مسواک یفرمود: چه ن -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  4:الْأَنْبِیَاءِ قَبْلِی وَ سِوَاكُ هُوَ سِوَاكِی

 یریشگیش حفره در دندان پیدایمبارک است و مسواک کردن با آن از پ یتون، درختیاست ز

 قبل از من است.پیامبران  ند. و آن مسواک من وک یم

 موالًردند و معک یم وه استفادهیة متاز گوش یگاه یامروز یاهر دندان یخم یبه جا -2

ته ب شسآل آن دهان و دندان را چند بار با با بزاق دهان مسواک کرده و در خال یزیبدون چ

 ردند.ک یم و مضمضه

 یامروز یمصنوع یهار دندان یخمیا  و یمصنوع یهان نوشتار نسبت به مسواک یدر ا -3

ن یا ین رویکه توسط متخصص سؤال. عالوه بر تعداد عالمت رینه تحذ شود یم قینه تشو

یا  یامروز یهار دندان یخم مثالًن فردا اعالم شود که یمصنوعات قرار گرفته، ممکن است هم
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در  آن چهن مقال نسبت به یدر اامّا فالن ضرر خطرناک را دارند.  یمصنوع یهامسواک 

 .شود یم مسئوالنه بحث کامالًها آمده است ث یحد

وَ التَّدَلُّكَ بِالْخَزَفِ يُبْلِی الْجَسَدَ وَ  الْبَدَنَ  يُذِيبُ الْأُشْنَانِ  أَكْلُ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 فرمود: خوردن اشنان بدن را ذوب -علیه السالم -صادقامام  1:السِّوَاكَ بِالْخَلَاءِ يُورِثُ الْبَخَرَ

 را فرسوده یجسم آدم -ر آنیغیا  در حمام -سفال گر( بایهر عضو دیا  دن )پایند، سائک یم

 .شود یم بد دهان یند، و مسواک زدن در توالت موجب بوک یم

د یه شابوده ها ندیاز شو یکیشه آن در گذشته ین، ریاره اسفنجیاست از تگیاهی  اشنان:

 نند.ک یم صابون از آن استفاده یبه جا یهنوز هم در مناطق

 2ده است.یز رسین -علیه السالم -صادقز امام گر ایث دیدر حدپیام  نیهم

 3:وَبَاءَ الْأَسْنَان يُورِثُ فَإِنَّهُ الْحَمَّامِ فِی وَ إِيَّاكَ وَ السِّوَاكَ تعلّم...  -علیه السالم -الصادققال 

 یرا آن موجب وبایز یفرمود: بدان... مبادا در حمام مسواک بزن -علیه السالم -صادقامام 

 .دشو یم دندان

 -صلی اهلل علیه و آله -اهللرسول  ی: و نهیث المناهيحد یف -علیه السالم -الصادقعن 

صلی اهلل  -اکرمپیامبر  :یث مناهیدر حد -علیه السالم -صادقاز امام  4:الْحَمَّامِ فِی السِّوَاكِ  عَنِ

 کرده است از مسواک کردن در حمام. ینه -علیه و آله

 :خالل دندان -5
 ت خالل دندان است:یفیداب حنپنجم از آ

 یکو و دوست داشتنیچه ن 5:أُمَّتِی مِنْ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ  -صلی اهلل علیه و آله -یقال النّب

 هستند خالل کنندگان امت من.

 أَثَرِ الطَّعَامِ تَخَلَّلُوا عَلَى: -صلی اهلل علیه و آله -اهلل: قال رسول -علیه السالم -الصادقعن 
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 1:الْعَبْدِ عَلَى الرِّزْقَ  وَ النَّوَاجِذِ وَ يَجْلِبُ مَصَحَّةٌ لِلْفَمِ إِنَّهُفَ

رمود: به دنبال هر غذا ف -لی اهلل علیه و آلهص -خدا: رسول -علیه السالم -صادقاز امام  

  را جلب یب است و روزیاآس یهاا آن بهداشت دهان و بهداشت دندان رید. زیخالل کن

 ند.ک یم

 جَبْرَئِیلُ  عَلَیَ نَزَلَ: -صلی اهلل علیه و آله -اهلل: قال رسول -علیه السالم -عبداهللل ابو قا

فرمود: دستور خالل  -صلی اهلل علیه و آله -پیامبر فرمود: -علیه السالم -صادقامام  2:بِالْخِلَالِ 

 ل بر من نازل کرده است.یرا جبرئ
 -خدارسول  3:يُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ أَنْ الضَّیْفِ  حَقِ مِنْ :-صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 ش خالل آماده شود.یفرمود: از حقوق مهمان است که برا -صلی اهلل علیه و آله
 یاهجه بهداشت اندام یخالل کردن ابتدا بهداشت دهان و دندان است و در نت: یمنیا

گر ید یمنیا یهاه یتوص یک سریبه  ،یمنیان عمل ید در خود همیباامّا ز هست. یداخل بدن ن

 توجه کرد که:

فَإِنَّهُمَا يُحَرِّكَانِ عِرْقَ  الرَّيْحَانِ  وَ لَا بِقَضِیبِ لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرُّمَّانِ  -علیه السالم -الرّضاقال 

ها  را آنیز دیحان خالل نکنیوبک رچفرمود: با چوب انار و  -علیه السالم -رضاامام  4:الْجُذَامِ

 نند.ک یم کیرگه جذام را تحر

قَالَ: لَا تَخَلَّلُوا بِالْقَصَبِ فَإِنْ كَانَ وَ لَا مَحَالَةَ فَلْتُنْزَعِ اللِّیطَةُ نَهَى  -علیه السالم -الصادقعن 

علیه  -صادقامام  5:الْأَكِلَةِ قَ عِرْ هُمَا يُحَرِّكَانِ وَ قَالَ  وَ الْقَصَبِ  بِالرُّمَّانِ  يُتَخَلَّلَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ

در دسترس  یزیچ یر از نیغیا  و -دید و اگر اصرار داریخالل نکن یله نیفرمود: به وس -السالم

کرده و  ینه یخدا از خالل کردن با چوب انار و نپیامبر  د.یکنرا بر ین یقشر روئ -دینداشت

 نند.ک یم کیگفته است آنها رگة خوره را تحر
 يُحَرِّكْنَ وَ هُنَ وَ الْقَصَبِ وَ الْآسِ  بِالرُّمَّانِ التَّخَلُّلِ عَنِ -صلی اهلل علیه و آله -اهللرسول  ینه
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کرده است از خالل کردن با چوب انار و  ینه -صلی اهلل علیه و آله -اکرمپیامبر  1:الْأَكِلَةِ عِرْقَ 

 نند.ک یم کی، و آنها رگه خوره را تحریچوب آس و ن
فرمود: خالل  -علیه السالم -یعل 2:رالْفَقْ بِالطَّرْفَاءِ يُورِثُ التَّخَلُّلُ: -علیه السالم -یعلقال 

 ورد.ی آکردن با چوب گز فقر م
حان ین رشته، چوب انار، آس و چوبک رین ایقابل توجه دست اندرکاران و متخصص: سؤال

 ردنکاست خالل  یهی؟ و بدنندک یم کیرا تحر ینة امراض پوستیدارندکه زم یگژیچه و یو ن

 اش فقر است.جه یدارد که نت یمنیضرر و خطر بر ا یبا چوب گز البد نوع

 3:ثَلَاثاً نُمَضْمِضَ يَأْمُرُنَا إِذَا تَخَلَّلْنَا أَنْ لَا نَشْرَبَ الْمَاءَ حَتَّى -علیه السالم -نیرالمؤمنیامكان 

رد مگر پس از سه بار ک یم یل، نهما را از آب خوردن به دنبال خال -علیه السالم -یعل

 مضمضه.
ما  ن گزارشیا یث در مورد خالل براین چند حدیهمزیاد  یث هایحدمیان  به گمانم از

 بس است.

 :ت در بدنیفیو آداب حن یمنیا
از  یز با خودداریمختصر و ن کامالً ت متعلق به سر انسان در حدیفیآداب پنجگانه حن

به  ت متعلقیفیبا همان اختصار به آداب پنجگانه حن یاهنک نگی، گذشت. ابیشترحات یتوض

 بدن:

 :زدودن مو از بدن -1
 ه شکم است.یال یدو پا و منتهمیان  ها،ر بغل یز یمراد مو

ه ب یمندان بزرگ و به نام بودند به قدرکه خود دانش -علیه السالم -صادقشاگردان امام 

بحث  ز بهیآن نجزئیات  و بهداشت در دادند که عالوه بر اصل حفاظت یت میاهم ینیامور د

ان شم که نام دو شاگرد اما« زراره»و  «عفوری یابن اب»میان  ر که بحثیپرداختند. داستان ز یم

 ت است:ین اهمینشانگر اه دارد، ژیگاه ویخ جایدر تار
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ها م ه خانک همانطورر بغل )یز یدن مویید: زراره اصرار داشت که سایوگ یم عفوری یابن اب

نوره  هتر ازبدن آن یتراشیا  ند( ویداز یم ند سپس آنها رایسا یم یرا اول با مواد یشانیپ یمو

 .است دن بهتر از هر دویدن، و نوره مالیدن بهتر از تراشییفتم ساگ یم دن است. منیمال

ست به ارود خواستیم، گفتند امام در حمام ورفتیم، اذن  -علیه السالم -به سراغ امام صادق

رده کپاک  متوجه شدیم امام بیرون آمد و بر ما معلوم شد که زیر بغلش را با نورهطرف حمام 

 است.

 شته.به زراره گفتم: قانع شدی؟ گفت: نه شاید استفاده امام از نوره دلیل خاصی دا

زیر  ن مویامام پرسید: برای چه آمده اید؟ گفتم: زراره اصرار دارد که ساییدن و تراشید

 ت و به نظر من نوره از هر دو بهتر است.بغل بهتر از نوره اس

ند. سپس افزود: از نوره استفاده ک یم امام گفت: سخن تو مطابق سنت است و زراره اشتباه

را استفاده از نوره ید زیم. فرمود باز نوره بمالیان کار را کرده یش اید. گفتم سه روز پیکن

 1م.یز به دستور امام عمل کردیاست. ما ن یزگیپاک

 مَعَنَا نُخَالَةٌ فَنَتَدَلَّكُ  نُسَافِرُ فَلَا يَكُونُ فِدَاكَ  قُلْتُ جُعِلْتُ :-علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 لْبَدَنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ الْفَسَادُ فِیمَا أَضَرَّ بِالْبَدَنِ وَ أَتْلَفَ الْمَالَ فَأَمَّا مَا أَصْلَحَ ا بِالدَّقِیقِ 

م و ینک یمسافرت م یت شوم گاهیگفتم: فدا -علیه السالم -صادقبه امام  2...:دفَإِنَّهُ لَیْسَ بِفَسَا

رد؟ فرمود: ک کد و پاییبدن را سا یوان با آرد موت یمآیا  باشد یدر دسترس نم یانخاله 

آن امّا  هوده تلف شود،یز بیه به بدن ضرر رساند و مال نکاست  یزیال در چکندارد، اش یالکاش

 ندارد. یالکند اشکبدن را اصالح  چه
از  و -لیه السالمع -صادقگر از شاگردان امام ید یکیننده اَبان ابن تغلب ک سؤالح: یتوض

آیا  هکشده  سؤالش ینظر به قداست و احترام آرد، براگویا  خ است.یتار یعلم یهات یشخص

ی ب نید ایوگ یم امام در پاسخح است؟ یار صحکن یا یه محترم است براکاستفاده از آرد 

 هتفاداس یاصالح بدن و در جهت نفع سالمت یرا برایست زیاسراف مال نیا  ست وین یحتراما

 .شود یم

با خداوند  یهاند: هر نوع استفاده از نعمت ک یمبیان  را یک قاعده کلین پاسخ، یدر اامام 
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 ح است:یز و صحیدو شرط جا

 ب نباشد.یضرر و آس یدارا -1

 سراف نباشد.ا -2

ف ر اصل حردد یبا« اضّر بالبدن و اتلف المال»در عبارت « و»سد حرف ر یم ن به نظریبنابرا

 باشد.« اَو»

صلی اهلل علیه و  -اهللرسول  قال قال: -علیه السالم -آبائهعن  -علیه السالم -الصادقعن 

 1:فَإِنَّ الشَّیْطَانَ يَتَّخِذُهَا مَخَابِیَ يَسْتَتِرُ بِهَا لَا شَعْرَ إِبْطِهِ وَ  وَ لَا عَانَتَهُ  شَارِبَهُ  أَحَدُكُمْ لَا يُطَوِّلَنَ  -آله

صلی اهلل علیه و  -خدافرمود: رسول  -علیه السالم -پدرانشاز  -علیه السالم -صادقاز امام 

ند، کر بغلش را دراز نیز یعانه و مو یل، مویسب یدام از شما موکچ یفرموده است: ه -آله

 .شود یم یو در آنها مخف دهد یمطان آنها را پرورشگاه خود قرار یرا شیز

طان یرا لفظ شیاست. ز میکروبطان یسخن در مقام استعاره و مراد از ش: یراركح تیتوض

 د مشخصس تنها در مورد موجویلفظ ابل یار رفته ولکمتعدد به  یها بر معانث یدر لسان حد

 رد ازف یک( در مورد مثالًود و اگر )ر یم ارک لف است بهکو با اراده و م که موجود دراک

 است.« ه مطلقیتشب»ار رفته باشد، مراد کانسان به 

ت ه بهتر اسک یوتاه شود و مقدارکد از آن یه باک ییل و مقدار مویراجع به سبشتر یپته: کن

 د.وشدوده خ زید از ته و بیر بغل و عانه بایز یموامّا بماند، به طور مشروح بحث شده است. 

 :ختان و ختنه -2
ه کختنه است  یمنیو ا یه متعلق به بدن است سنت بهداشتکت یفیادب دوم از آداب حن

 به شرح رفت.« کودکو  یمنیا»بخش « و خانواده یمنیا»در فصل 

 :هاگرفتن ناخن  -3

وَ  وَ الْبَرَصَ  الْعَیْنِالْفَقْرَ وَ شَكَاةَ  يَأْمَنَ  أَرَادَ أَنْ مَنْ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

صلی اهلل علیه و  -رمکاپیامبر  2:الْیَسَارِ مِنَ وَ لْیَبْدَأْ بِخِنْصِرِهِ  الْخَمِیسِ يَوْمَ أَظْفَارَهُ فَلْیُقَلِّمْ  الْجُنُونَ
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رد یمن باشد پس بگیچشم، برص و جنون ا یماریخواهد از فقر، ب یس مکفرمود: هر  -آله

 ند.کدست چپ شروع  کوچکهر روز پنج شنبه و از انگشت  ش را دریهاناخن 
 وَ الْبَرَصِ  وَ الْجُنُونِ الْجُذَامِ  مِنَ الْجُمُعَةِ يُؤْمِنُ الْأَظْفَارِ يَوْمَ تَقْلِیمُ: -علیه السالم -الصادققال 

از  یمنیجب اها در هر جمعه موفرمود:: گرفتن ناخن  -علیه السالم -صادقاز امام  1...:وَ الْعَمَى

 است. یورکجذام، جنون، برص و 

الْجُُمَعةِ  الْجُمُعَةِ إِلَى مِنَ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ تَقْلِیمُ : -علیه السالم -الصادقعن  يرو

ردن که اوتکها و ت شده: گرفتن ناخن یروا -علیه السالم -از امام صادق 2:الْجُذَامِ مِنَ أَمَانٌ

 از جذام است. یمنیجمعه موجب ا ل در هریسب

 3وارد شده است.بیان  نیز از آن حضرت با همیگر نیث دیحد

 4:يَكُونُ النِّسْیَانُ  وَ مِنْهُ الشَّیْطَانِ  إِنَّمَا قُصَّتِ الْأَظْفَارُ لِأَنَّهَا مَقِیلُ : -علیه السالم -الباقرقال 

وتاه نشود( ک ه )اگرکن است یا یاردن ناخن برکوتاه کفرمود:  -علیه السالم -باقرامام 

 .شود یم یفراموش یماریز عامل بی، و نشود یم طانیپرورشگاه ش

ن یا یعنیآماده شدن به نماز جمعه است.  یجمعه برایا  شنبه ن روز پنجییتع ح:یتوض

 .یو اجتماع ینار هم دارند: بهداشتکرا در پیام  ها دوث یحد

 وَ الْأَظَافِیرِ يَوْمَ  إِنَّمَا أَخْذُ الشَّارِبِ  صْحَابَنَا يَقُولُونَ أَ إِنَ  -علیه السالم -الحسن یقلت الب

به امام  5:الْجُمُعَةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ خُذْهَا إِنْ شِئْتَ فِی يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی سَائِرِ الْأَيَّامِ

د در روز یل و گرفتن ناخن بایدن سبرکوتاه کند یوگ یم گفتم: دوستان -علیه السالم -اظمک

ر روزها. ین خواه در روز جمعه و خواه در ساکوتاه کجمعه باشد؟ فرمود: سبحان اهلل! آنها را 

 ست.ین« وجوب» یکن روز جمعه به عنوان ییه تعکن است یا -علیه السالم -مقصود امام
خدشوا بها ضروع يم القلّموا اظفارهی: فل-صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول حفاظت: 
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رند تا به یشان را بگ یهافرمود: ناخن  -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  1هم اذا حلبوا:یمواش

 نند.کخراش وارد ن ،دنیها به هنگام دوشدام  یهاپستان 

بدن و  دریا  جاد خراش در بدن خودیدراز احتمال ا یهان با وجود ناخن یو همچنح: یتوض

 شه هست.یار، همسر و... به طور ندانسته همک، همکودکدست و صورت 

هم را ماز دو  یکید یه باکم یسر یم بن بست یکنجا به یدر ا؟: یمنیایا  یخواه ییبایز

 ؟:-؟ینمیایا  یخواه ییبایم: زیح دهیترج یگریبر د

رُكْنَ مِنْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْ لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِیرَكُمْ  -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

ه: ناخن کبه مردان دستور داد  -صلی اهلل علیه و آله -خداپیامبر  2:أَظَافِیرِكُنَّ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ

 ین برایرا اید زیتان را واگذار یهااز ناخن  یزیها فرمود: چد، و به خانم ینکوتاه کتان را  یها

 ر( است.تننده کبا ی: زیا تر )وش دهنده یباتر و آرایشما ز

 ح:یتوض

 ها رات از انگش یناخن برخ یعنیست؟ یچ« دیاز آنها را واگذار یزیچ»مقصود از جمله  -1

در  یزید چید و بگذارینیخ و ته نچیاز ب یلیکن خید لینیهمه آنها را بچیا  د؟یده واگذارینچ

ی نمعها مستحب است.  خانم یه محتمل است و هر دو برایبالسّو یتهش بماند؟ هر دو معن

 سه باشد پس هر صورت برای خانم ها مستحب سومی را نیز می توان تصور کرد که هر سه

 ر امکان دارد:یصورت ز

 دن از ته.یالف( نچ

 دو انگشت.یا  کیگذاشتن  یدن از ته باقیب( چ

 دو انگشت. یکیگذاشتن  ین حال باقیدن از ته و در عیج( نچ

جاب و یا ز،یها نخانم  یها را براناخن  دنیچ یمنیاست که اصول و فروع دانش ا یهیبد -2

را  ها از ناخن یزیگذاشتن چ یباق یبا شناختیگر اصول و فروع زیند. از جانب دک یم الزام

است  یاها خوبیو ز یبا شناسینجا( با زیح )فقط در ایح با کدام است؟ ترجید، ترجینما یاقتضا م

 ت.اس یکن با مراعات اصول بهداشت که کار نسبتاً آسانیل

 یعنی یمنیاز دو جنبه ا یکیناخن نسبت به داشتن  کنند د توجهیا باحفاظت: خانم ه -3
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حفاظت،  یعنی یمنیگر اینسبت به جنبه دامّا که گفته شد( آسان است  همانطوربهداشت )

 شان وخودشان، کودک  یرا ناخن دراز ممکن است برایاست. زاحتیاط  دقت ونیازمند  تسخ

وان ت یم ز و برنده باشد. همسر رایت یدگییه اگر در اثر ساژیند به وب رسایهمسرشان آسیا 

از  میکروب نفوذاحیاناً  ها ود درد خراش یاست با ییبایکه مشتاق ز یرا شوهریده گرفت زیناد

 وجود ندارد. یهینسبت به کودک و فرزند توج یها را تحمل کند. ولهمان خراش 

وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ  لرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِیرَكُمْقَالَ لِ: -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

فت گ یم رد و به زنانک یه میمردان را به گرفتن ناخن توص -علیه السالم -صادقامام  1:لَكُنَّ

 باتر( است.یتر )زننده کبا یشما ز یرا آن براید زیواگذار

 :مار گونه با ناخنیرابطه ب

 ثَلَاثَةٌ مِنَ  يَا عَلِیُ  :-علیه السالم -یعل یال -صلی اهلل علیه و آله -یالنّببه  یما اوصیف

صلی اهلل  -خدارسول وصایای  از 2:وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ أَكْلُ اللِّحْیَةِ  الطِّینِ  أَكْلُ الْوَسْوَاسِ 

ل، و وسواس است: خوردن گِ یماریل بیدل زیسه چ یعلیا  :-علیه السالم -یعلبه  -علیه و آله

 ش.یر یدن مویدن ناخن با دندان، و جویجو

وَ  حَیَاةٌ لِلْقَلْبِ -الْمَعِدَةِ فِی إِذَا اسْتَقَرَّتْ -الرُّمَّانِ حَبَّة  مِنَ كُلِ فِی: -علیه السالم -الصادق

: در هر دانه از -علیه السالم -صادقامام  3:لَیْلَةً أَرْبَعِینَ  الشَّیْطَانِ  وَسْوَاسَ  وَ تُمْرِضُ إِنَارَةٌ لِلنَّفْسِ

ت یند، و شخصک یسه خصلت است: قلب را زنده م -ردیاگر در معده قرار گ -انار یها دانه

 ند تا چهل شب.ک یم ن(کشه ی)ر وبکطان را سریدهد، و وسوسه ش یدرون را صفا م

 -صادقامام  4:وَسْوَسَةَ الصَّدْرِ يُذْهِبُ  فَإِنَّهُ سِّوَاكِ بِال عَلَیْكُمْ : -علیه السالم -الصادققال 

 برد. یرا آن وسوسه را از دل شما مید زیبزن کفرمود: مسوا -علیه السالم

الْعَبْدِ إِلَّا وَ قَدْ أَعْرَضَ عَْن  بِالْوَسْوَسَةِ مِنَ الشَّیْطَانُ  لَا يَتَمَكَّنُ: -علیه السالم -الصادققال 

                                                 
 .123 ، ص73بحار، ج . 1
 .120و  108ص ، همان جلد، بحار -62ص ، 1ج ، خصال. 2
 .: ذيل واژه وسوسسفینة البحار. 3
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طان یفرمود: ش -علیه السالم -صادقامام  1:وَ أَمَّا الْمُهْمِلُ لِأَوْقَاتِهِ فَهُوَ صَیْدُ الشَّیْطَان ...اللَّهِ ذِكْرِ

 یسکامّا گردان باشد... و  یردن خدا روکد یا از یند مگر او بنوعکرا وسوسه  یتواند شخص ینم

 طان است.یار شکبگذراند، او ش یاریکه اوقاتش را با بک

 يَغْسِلُ  -صلی اهلل علیه و آله -اللّهان رسول كقول: ي -علیه السالم -اللّهبا عبد سمعت ا

دم از امام یشن 2: عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانمَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ صَرَفَ اللَّهُ بِالسِّدْرِ وَ يَقُولُ  رَأْسَهُ

 یم سرش را با سدر -علیه و آله صلی اهلل -خداگفت: رسول  یه مک -علیه السالم -صادق

 طان را از او دور ید خداوند وسوسه شیس سرش را با سدر بشوکگفت: هر  یست و مش

 ند.ک یم

 ح:یتوض

سه ه از انواع وسوک« شیر یدن مویجو»و « دن ناخنیجو» یروان یماریبه دنبال ب -1

ن مثال آایا  یماریب ن نوعیه دچار اک یسکث را آوردم تا مورد استفاده ین چند حدیا، هستند

 رد.یقرار گ، شده

ا ی ت وس اسیطان خارج و ابلیله شیبوسیا  ،متعدد مربوط به آن یی هاماریوسوسه و ب -2

 ثیشود. و چون در حد یده میطان درون نامین صورت شیه در اکتوسط نفس خود انسان 

 شوند. یپس شامل هر دو نوع منیامده  سیفوق لفظ ابل یها

ست. واندن اخدعا و قرآن ، د خدایا ها یمارینگونه بیاز ا یمنیا تأمین یران راه بیبهتر -3

د یا زگردان شدن ا یز رویث باال نیوارد شده است و در حدزیادی  یها ثین مورد حدیدر ا

 شده است. یمعرف یمارین بینه ساز ایخدا عامل زم

 ند.ک یر ممساعدت یارمین بیا یرا برا ینه روانیزم، و گذراندن وقت به بطالت یارک یب -4

 :وسوسه دو نوع است -5

 و رر دستکدن ناخن و شستن میمانند جو« خودآزاری»و « یبه خودپرداز» یماریب الف(

 و...اشیاء 

 قتل و...، یمانند دزد، ب( وسوسه شدن بر اقدامات ناهنجار

ع ن نویهم« طان استیار شکد شنگذرا یه وقتش را مهمل مکار یکآدم ب»و مراد از جمله 

                                                 
 همان.. 1
 .88ص ، 37ج ، بحار. 2
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ز و یر یاعم از ناهنجارها -ناهنجار یها نه ساز اقدامیاز عوامل زم یکی یاریکب یعنیدوم است. 

 باشد. یم -درشت

 :غسل جنابت

میان  ه تنها درکغسل از جنابت است ، ت متعلق به بدنیفیادب چهارم از آداب حن

 ت است.یهودان مرسوم و مورد اهمیاز  یمسلمانان و برخ

ن یکح اعالم شد لین مسیآئ ین بهداشتکه و غسل جنابت دو رختن ،تیحیدر آغاز مس

ه کباور داشت  ید. ویت بخشیحید مسیروان جدیت آن دو را بر پیحیپولس مبلّغ معروف مس

 رزند وف یو دارامتأهل است. مردان اروپائیان  ژهیشدن مردم بو یحین دو سنت مانع از مسیا

 ز وحشت دارند.یان شان نکدوکستند ختنه شوند و از ختنه شدن ینوه حاضر ن

ت از آنها یحیزارند اگر مسیسخت ب یاز تن شوئاروپائیان  هکرد ک یمشاهده م 1پولس

 شدند. یگردان خواهند شد و م یند از آن رویه بدنبال هر جنابت بدن شان را بشوکبخواهد 

 ت سختیحیز مسکبا رجال بزرگ مر، ها ها و معاف داشتن نگونه بخششیپولس بخاطر ا

 هک یتیحیسمامّا در گرفت ، نیاو و بزرگان دمیان  عیوس یها ها و مجادله مهکر شد و محایگدر

 روز گشت.یست او پایج گشت و سیرد راک یغ میاو تبل

الْمَاُء مِنْ كُلِّ عِرْق  وَ  خَرَجَ أَهْلَهُ الرَّجُلُ  فَإِذَا جَامَعَ : ... -صلی اهلل علیه و آله -اللّهقال رسول 

الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ  )آدم( فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ شَعْرَة 

هِمْ مِنْهُمَا یْ فَضْلَةِ الشَّرَابِ الَّذِي يَشْرَبُهُ الْإِنْسَانُ وَ الْغَائِطُ يَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يَأْكُلُهُ فَعَلَ

  2:الْوُضُوءُ

ر و ح علت غسل از جنابت و عدم آن در ادرایدر توض) -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر 

ن بد یشه موهایز ریند از همه رگها و نک یانسان با همسرش مجامعت م یمدفوع( فرمود: وقت

ز بت را تا رورد بر نسل آدم غسل از جناکشود، پس خداوند واجب  یخارج م یاو ترشحات

 ینسان مه اکاست  یینوشد و مدفوع مازاد غذا یه انسان مکاست  یبول مازاد آبامّا مت. ایق

 خورد پس در مورد آنها تنها وضو واجب شده.

                                                 
 گذشت پولس.، سررجوع كنيد: تاريخ تمدن ويل دورانت: ج قيصر و مسيح. 1
 .2و  1ص ، 78ج ، بحار. 2
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 ح:یتوض

سلم من موضوع را یث ایحد، د شسته شودیغائط( با، مدفوع، محل خروج هر سه )ادرار -1

 ه در جنابت واجب شده.کل بدن است کشستن  ند. سخن درک ینمبحث رده و در آن کفرض 

الوه عدر جنابت امّا شوند.  یمجرا خارج م یکبول و مدفوع فقط از : دیگو یث میحد -2

از  یتع از همه منافذ پوست بدن حیماده ما، شود یخارج م یاز عضو تناسل یه منکن یبر ا

 یماهو ترشح شونده فرق عین ماده مایو ا یمنمیان  چهشود گر یز خارج میموها ن یها شهیر

 من گردد.یا ین آلودگیل بدن شسته شود و از اکد یبا، وجود دارد

 یه مک است عبادت یها جهت آماده شدن برا یرفع آلودگبیان  ث در مقامین حدیا -3

 است. یافکد در ادرار و مدفوع تنها وضو یفرما

ت و حفاظت طراو جان یو صفا یه در غسل جنابت بهداشت روانکخواهد آمد  بعداً -4

 ز هست.ین یروح

 لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ عَنْ مَسَائِلَ قَالَ  -علیه السالم -الصادقسئل  يق الّذيث الزنديحد یف

إِلَى  اْلجَاهِلِیَّةِ قَالَ الْعَرَبُ كَانَتْ أَقْرَبَ فِی الْعَرَبُ أَمِ دِينِهِمْ  فِی الصَّوَابِ إِلَى كَانُوا أَقْرَبَ الْمَجُوسِ 

وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ لَا ... الدِّينِ الْحَنِیفِیِّ مِنَ الْمَجُوسِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَجُوسَ كَفَرَتْ بِكُلِّ الْأَنْبِیَاءِ

مَجُوسُ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْعَرَبُ تَغْتَسِلُ وَ الِاغْتِسَالُ مِنْ خَالِصِ شَرَائِعِ الْحَنِیفِیَّةِ وَ كَانَتِ الْ

  1:ذَلِكَ إِبْرَاهِیمُ الْخَلِیلُ... تَخْتَتِنُ وَ هُوَ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِیَاءِ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ

 آیا پرسد: یق بوده، از امام میزند یک و -علیه السالم -صادقامام میان  هک یگفتگوئدر 

مود: ت؟ امام فریعرب در جاهلیا  بودند نزدیکقت یت و حقین شان به واقعین در آئایمجوس

 نبیاا به همهمجوسیان  رایتر بود. زیکت از مجوس نزدیفین حنیتش بر دیعرب در عصر جاهل

 یمن غسل را یا ین عرب جاهلیکنند، لک یاز جنابت غسل نممجوسیان  دند...یورز یفر مک

 ه ختنهک یحال نند درک یختنه نممجوسیان  ت است. ویفیع مسلّم حنین غسل از شرایرد، و اک

 ل است.یم خلیرده ابراهکه به آن عمل ک یسکن یاست و اولانبیا  یها از سنت

 ح:یتوض

و ، کاسپیان میان ها درایران قبل از آمدن آرین در فالت این دیه اولکاشاره شد شتر یپ -1
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خرداد ، بهشتیارد، نیفرورد: دوازده فرشته یشد. اسام یگذاربنیان  ن توسط جاماسبایادوسک

به ور را کمذ یستند و اسامیز ینار رود ارس مکه در کاست کادوسیان  یدگارهایا ا اسفند ازت

 ز گذاشته بودند.یشان ن کبر دوازده شهر یجوئ کتبر عنوان

ن کاس پیانِکاسی ه آنانکن یوستند با این جاماسب پیران به آئیها پس از ورود به اآریائی 

 دند.ینام یم« وید»شمال را  یها جنگل

ور ف گشت و چون احترام به نیج دچار تحرین مجوس بتدریباصطالح دیا  ن جاماسبیآئ

، نور یهست( و سمبل اعال ینین عنصر در هر دیه اک یبه طوراز عناصر آن بود ) یکی

د آن یحدر آمد و تو« زمیترائیم»ن مسلط گشت و در قالب یآن د هب یمهر پرست، د بودیخورش

 د.یمغشوش گرد

 ز آن جاااژ( و ارتکمن و از آن جا به مصر و از مصر به )یران به یاز اه ای رزم در دویترائیم

 رده بود.کز نفوذ یبه اروپا ن

 یها است. در افسانه هزم آمدیرائتیم الحصا یش زردشت برایسال پ 4200در حدود 

ا هم د بین جدیر سمبل آئایهن و اسفندکن یخته با افسانه( رستم سمبل دیخ آمیتار ایران )یا

 رد.یگ یفرهنگ انقالب را هدف م ینائیهن چشم و بکشه فرهنگ یشوند و هم یر میدرگ

 انمی ینید کمشتر یها از واژه ییها آن و شمارش نمونهجزئیات  ن موضوع و گزارشیا

 یخ آثاریرو تا یشناس زبان یها بحث یسر یکو آریاها  باآریاها  قبل ازکادوسیان  و کاسپیان

 متعدد است. یها تابکب و تاکن یتدونیازمند  و...

متمم  ن جاماسب و زردشت رایاسالم آئ: ن استیث باال گفت ایح حدید در توضیبا آن چه

 یرسمیان اد فیده و در ردینام« یمجوس»، نید یکداند و آن را به عنوان  یگر میدیکو ادامه 

ن ایردشتبا ز -مه السالعلی -امیرالمؤمنینران مطابق نظر یشناسد. و هنگام فتح ا یت میبه رسم

 تاب رفتار شد.کبر اساس قواعد اهل 

ر و د، تا بلخ یجان غربیاو از آذربا یانکر میزردشت از نظر محل ظهور و س یریگ یدر پ

ه ب ییها ن زردشت نشانهیدادبیات  درآریائی  ریاصطالحات و واژگان غ یبرخ یبیا شهیر

 یک در اصل -آذر -«آزر»واژه  بودن خود زردشت است.آریائی  ریگر غه نشانکد یآ یدست م

 ز بوده است.یم نیپدر خوانده ابراهیا  ه نام پدرکاست  یدکا و یواژه سومر

 نیگر دمصلح و اصالحپیامبر  ه او راکداند بل ینم مؤسسپیامبر  یکاسالم زردشت را 

ر ه در شهکاند  ل بودهیم خلیر ابراهایگفت او و لوط دو دست توان یداند. م ین میشیپپیامبر 
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ه اردن و زردشت را یغ به ناحیتبل یغ پرداخت لوط را برایمتولد شده و در بابل به تبل« اور»

ن یآتش از ب یم پس از ماجرایسپس خود ابراه 1،ران فرستادیجان و ایاصالح به آذربا یبرا

ست مواجه کتش با شیشود. لوط در مأمور ین ساحل رود اردن مکد شده و ساین تبعیالنهر

ج امواج یشود و بتدر یموفق م کامالًران یشرق ا یهاآریائی  میان زردشت درن یکد لیگرد

ت یالوه ید را از اوج اعالی. او توانست خورشمی یابد ران گسترشیا یبر همه جا یو یاصالح

م کن حایواحد بر عرصه د یرا از نو به عنوان خدا« اَهورا مزدا»یا  «مزدهر»ند و باز کمعزول 

ده )پس از کن بار آتش آتشیه اکنبود  یز از عنصر احترام به نور خالین ن اوین دیکگرداند. ل

 شد. یخدائ ی( مدعیگذشت زمان هائ

 یف نگشت پس از ظهور و وفات زردشت گاه گاهذن زردشت حیتوسط آئ ین جاماسبیآئ

هم  نارکن دو در یگشت ا یر میده درگکگرفت و مهر آسمان با آتش آتش یزم جان میرائتیم

ام چند د. نیچرب ین بر آن میعناصر ا ین و گاهیعناصر آن بر ا یگاهامّا ن ید کیدر لباس 

 د.ستنیز ین زردشت میه چند قرن پس از ظهور و رواج آئکاست « مهرداد» یانکپادشاه اش

بل ق یها عربمیان  ه درکته بود کن نیح روشن شدن این توضیبه هر صورت مقصود از ا

 ا آن همههود بین یه دک همانطورشدند  ین واحد شناخته مید یک یرانین ایاز اسالم هر دو آئ

 داند و یم یکیرا  یرانین ایز دو آئیشد. اسالم ن ین واحد شناخته مید یکمتعدد پیامبران 

 د.ینما یواژه مشتق از جاماسب است را بر آن اطالق م یکه ک« مجوس»عنوان 

ن ایشتزرد ینیاز متون د، زندپا، است. زند یو فارس« یکزند»لمه کن یاصل ا: قیزند -2

د مانن، شود یف الف آن حذف میاست و در مقام تخف« یکا»ه در اصل ک« یک»است. پسوند 

س از په ک« یکندک»، «یکنداک»شود. و مانند  یم یکه تارک« یکتارا»و  یکه نزدک« یکنزدا»

 نیرا در ایاست ز« کندک»توان گفت خندق معرب  یشده است و نم« خندق»معرب شدن 

ست مگر یر بزرگ است سازگار نایاف و شکه شکخندق  یبا معنا« ک»ر یصورت حرف تصغ

 م.یریر بگیر از تصغیغ ین حرف را به معنائیا

ج است یرا یاروپائ یها زبان یعنی یزبان فارس یگر و خواهرهاید یها ن پسوند در شاخهیا

و ، زهیپاستور، زهیاسترل -زهکیپا -زهیا کپا« زیا»ن طور است پسوند یو هم« یکا اتومات»مانند 

                                                 
و از  -ليه السم ع -تر به اين نتيجه رسيد  كه جاماسب معاصر ابراهيم. پس از چاپ اول اين كتاب در پي تحقيقات دقيق1

سال پيش بوده است. در  2600هاي حوالي سال پيش بوده و زردشت مصلح دين او، از شخصيت 4000شخصيت هاي حوالي 
 توضيح داده ا .« انسان و چيستي زيبايي»
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 ر( و...یدل) ریامانند دل  -ار -«ریا»ن است پسوند یز چنین

و شروح آن  یتب اقمارکش از خود اوستا به یه بک یسک یعنی یکزند: به هر صورت

در  هکآنان را : یو باصطالح امروز -ارکمسامحه  یخص زردشتشهر ایرانیان ش دارد. یگرا

 ها نصوص نیه اکن بود یدند و مقصودشان اینام یم یکزند -دندید یم یرکلم روشن فاع

 یکیندزریان ج انجامر گرا هستند. سریل و تفسیستند بل تاویمتعبد ن، ندینما یل میرا تاو ینید

د یدپمنجر شد. و آن همه ماجراها را « یگرائ کمزد»و « یگرائ یمان»به  یدر عصر ساسان

 گشت.ایرانیان  یدرون یاز علل بزرگ فرسودگ یکیه کآورد 

از  ر پسکن فیدانستند و ا ین جاماسب و زردشت میرو دیشه خودشان را پیها هم یکزند

ا ی سه گروه یل عصر عباسیها در اوا قیه زندکز وجود داشت یران به دست عرب نیسقوط ا

 :بودندجریان  سه

 ن.یشیپ یرانیشه ایر و اندکوفادار به ف یها یکالف( زند

د انتقا نیشان نداشت و از هر دو د یبرا یچندان فرق یم و زردشته اسالک ییها یکب( زند

 ردند.ک یم

شتند و ندا یز با زردشتینه ای بودند رابط« عت پرستیطب»یا  «دهر پرست»ه ک یج( افراد

 ردند.ک یاز اسالم انتقاد م

ز گروه ند اک یبحث م -علیه السالم -صادقه با امام ک یقیث روشن است زندیاز متن حد

ن آبه  یتیداشتند و نه اهم یبا زردشت یگروه سوم نه آشنائ یها قیرا زندیدوم است زیا  اول

ز یرا ن ه اسالمکنمودند  یوشش مکردند و ک یم ین رفته تلقین از بید یکدادند و آن را  یم

 نند.کنوشت دچار به آن سر

م هبا  یمیاهن ابریو شاخه از آئد -علیه السالم -صادقق و امام یزند ین گفت گویدر ا -3

د مستعرب اوالمیان  ه درک یلین اسماعیو آئایرانیان میان  ن زردشت دریآئ: شوند یسه میمقا

 مانده بود. یل آداب مشخصکبش، او

 یسامپیامبران  با سلسله یه پس از دوران زردشت رابطه گرمکن یابر خالف زردشت -4

را امام یز شناسد. یت میرا به رسم یران سامبمایق مزبور پیاند و امروز هم ندارند، زند نداشته

گو گفتریان ج د. وینما ینم یچ اعتراضیق هیدنند و زک یعنوان م« ارسال مسلّم»نبوت آنان را با 

 د.ان رفتهیپذمعیار  یکرا به عنوان  یمین ابراهیهر دو طرف بحث، آئگویا  هکاست  یطور

ه ک یبل سلسله خاندان، ستیره نیشبه جز یها همه عرب یمراد امام از عرب جاهل -5
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ها غسل  ت عربیثرکه اکم یدان یرا میامام است ز نظر مورددند یرسان یم مینسب به ابراه

 یده مینام« نایفیحن»ه کل یرواج غسل جنابت در انحصار اوالد اسماع گرچهردند ک یجنابت نم

 نبود.، شدند

 ث:یادامه حد

 -ملیه السالع - تَدْنِیسٌ قَالَنَ الْحَلَالِمِیْسَ لَ  وَ ا أَتَى الْحَلَالَقَالَ فَمَا عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ إِنَّمَ

لَّا بِحَرَكَة  َشدِيدَة   لَا يَكُونُ الْجِمَاعُ إِسْتَحْكَمْ وَيَلَمْ  دَمٌ إِنَّ الْجَنَابَةَ بِمَنْزِلَةِ الْحَیْضِ وَ ذَلِكَ أَنَّ النُّطْفَةَ

لْغُسْلُ لِذَلِكَ اائِحَةً كَرِيهَةً فَوَجَبَ  نَفْسِهِ رَلُ مِنْرَّجُغَ تَنَفَّسَ الْبَدَنُ وَ وَجَدَ الوَ شَهْوَة  غَالِبَة  فَإِذَا فَرَ

  :ارَهُمْ بِهَهُ لِیَخْتَبِبِیدَهَا عَوَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ مَعَ ذَلِكَ أَمَانَةٌ ائْتَمَنَ اللَّهُ عَلَیْ

رده و کن یار حرامکشخص جنب ه ک یست؟ در حالیق گفت: علت غسل جنابت چیزند

ت مانند گفت: جناب -معلیه السال -ست. امامین یدیرا انجام داده و در حالل، پل یفعل حالل

 گر جماع بایم نشده، از طرف دکه هنوز مستحکقت خون است یرا نطفه در حقیض است زیح

خص دن شب -یانزال من -رد، و به هنگام فراغیپذ یها و شهوت غالب انجام م اندام کتحر

ن جهت یند، غسل بدک یرا از بدن خود احساس م یندیناخوش آ یند و او بوک یتنفس م

ا شته تبندگانش گذامیان  ه خداوند درکاست  ین همه غسل جنابت امانتیواجب شده است. با ا

 ند.کش یآنان را آزما

 ح:یتوض

ه ک آب استن، بول کسه نیرا با بول مقا یمن یعنیض شدن است: یجنب شدن مانند حا -1

خون  مانند یمنامّا شود.  یخارج م ،مشخص یمجرا یک یوارد شده و پس از ط یاز دهان آدم

 بدن است. یها اندام یها تیش از آن از محصوالت فعالیض و بیح

خته یمآنطفه پس از ورود به رحم با نطفه زن : م نشدهکه هنوز مستحکنطفه خون است  -2

 گردد. یمگوشت و استخوان ، ل به خونیو تبد

 رد.یگ یعمل جماع قرار مر یتأثل بدن تحت ک یعنی: ده و شهوت غالبهیت شدکحر -3

د. نک یمنافذ پوست تنفس م، پوست بدن یهمه جا، ل بدنک یعنی: ندک یبدن تنفس م -4

 ع از همه منافذ پوست بدن بود.یز سخن از ترشح مایث اول نیو در حد

خودشان را  ین بوینند اک یدن عادت مه به جنب مانکآنان : ندیناخوش آ یبو -5

 شان  ین بویر مسلمان را از همیافراد غ، ل افراد مسلمانین دلینند. به همک یاحساس نم
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ز غسل یرا آنان نیند را ندارند. زیناخوش آ ین بویهودان این است یشناسند. جالب ا یم

 نند.ک یجنابت م

م را ام اسالکاح یعنیگان است: ش بندیآزما یامانت برا یکن حال غسل جنابت یدر ع -6

چه گر د.یاشز باصطالح علم زده هم نبید و نینکن یبررس یو جسم یمادزیان  ها از بعد سود وتن

 هستم ییها ثیدارد همه جا به دنبال حد یبعد کر تیس یک ز قهراًیمن ن یسینو یمنین ایهم

ر فصل د مثالًباشند.  داشته« معلوم العلّة»جنبه یا  «مکح به علت حیتصر»جنبه  یه داراک

مه وردم، بل در هاینند، نک یمبیان  را کمسوا یه ثواب اخروکرا  ییها ثیحد« کمسوا»

 است. یمنینم موضوع بحثم فقط اکش گرفتم، چه یوه ناقص را در پین روال و شیفصول ا

د حش از یز موضوع را بیوه نین شیه در همکبرم  یگر همواره بشدت رنج میاز جانب د

 شوم. یخارج م یمنیاده و از محدوده اتوسعه د

 کچر ز و بدونیشه تمید همیبا مؤمنز دارد. بدن ین« یمامور بازرس»غسل جنابت عنوان 

 الکبد دچار اشیا انجام یشوئکت چریست و اگر با نین کشستن چر یباشد و غسل جنابت برا

 گردد. یباطل م یشده و به اصطالح فقه

نع از ما یا یچرب، یا هکل، کیپوست بدن برسد اگر چر ید آب به همه جاین غسل بایدر ا

 مؤمنشود. پس بدن  یم( غسل باطل مک یلیبه اندازه خ گرچهدن آب به پوست باشد )یرس

 ز باشد.یو تم کد قبل از غسل پایبا

همان  متر باشد بهکن آب انجام داد و هر چه مصرف آب یمترکتوان با  یغسل جنابت را م

 ست بل بازرس بهداشت است.ین کبهداشت از چر یسنت بران یقدر مستحب است پس ا

خوش نا یه بهداشت منافذ پوست و بهداشت از بوکز دارد ین یار مهم بهداشتکن دو یکل

 باشد.می ، ندیآ

 ییفذهامنپوست بدن است تا  یدن آب به همه جایسرن غسل مطلوب است یدر ا آن چه

بو شده ذها بداند و بدن با گاز متصاعد از منف رده و ترشح نمودهکه ژیه در اثر جنابت تنفس وک

راوت و باز شوند و پوست بدن ط کاز نو پا، از منفذها مسدود گشته است یبرخ ناًایو اح

 بد.یا خود را باز یعیطب

گر ید یعامل بهداشت و نسبت به برخ، ها یاز آلودگ یپس غسل جنابت نسبت به برخ

نه. و یا  اسالم را دارد نظر موردبدن بهداشت ن یه اکند ک ین مییبازرس بهداشت است و تع

غسل جنابت شروع آنگاه ل شود و یاز آن زا یو آلودگ کسل هر چرغد قبل از یاگر ندارد با
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 شود.

ضو او عد و چهار یآ یسه بار وضو به سراغ مسلمان میا  ن طور است وضو. روزانه پنجیهم

 با یرفطل هستند از یاو دخ یزندگان جری ه به طور مدام درک یوضند. چهار عک یم یرا بازرس

ه هم کسر و پاها ، صورت، ها گر با درون بدن ارتباط دارند. دستیرون و از طرف دیط بیمح

، با غذا ار دارند و همکط سر و یمختلف محاشیاء  هم با، بیشترشوند و هم  یزودتر آلوده م

 تنفس و...، آب

دن آب و رطوبت یط صحت آن رسشر ،بدیا ن آب انجامیمترکه مستحب است با کوضو 

و دن آن باشد وضیمانع از رس یا یو هر آلودگ کیور است و اگر چرکمذ یمسح به عضوها

شغل شخص یا  باشند و اگر حرفه کد پایشه بایور همکمذ یشود. پس عضوها یباطل م

د یابوضو گرفتن و صحت آن،  یم روزانه سه بار براکن نباشد، دست یه چنکند ک یجاب میا

 ند.کزه کیپا کامالًور را کمذ یاز وضو عضوها قبل

 :عضو مدفوع و ادرار یاستفاده از آب برا -5

، ه متعلق به بدن استکها  ن آنیمت و پنجیفیز آداب ده گانه سنت حنن ادب ایآخر

 شستن عضو ادرار و عضو مدفوع با آب است.

ه ارپو انشجویان د شیت در هماکماه سال شصت و پنج جهت شر یل دیدر اواخر آذر و اوا

 هکن یا و به جهتدانشجویان  یارکدر اثر هم، شور سوئد رفته بودمکبه  یقات اجتماعیتحقای 

رتب مطور  ها به ز مربوط به آن و رسانهکو مرا ین امور اجتماعیبود )مسؤل یالدیسال مپایان 

ند( دینرسا یگان مشورشان را به اطالع همک یاجتماع یهاجریان  دادند حوادث و یآمار م

 آماده بود. کامالًت جامعه سوئد یو شناخت ماه یمطالعات اجتماع ینه برایزم

ز هر ش ایهمراه است )و مردم ب یعموم یها ه با مراسم و جشنکاز جانب سوم آغاز سال 

آن  تیدهد تا به اعماق ماه یان مکمحقق ام یکدهند( به  یگر خودشان را نشان میزمان د

 بد.یا یجامعه آگاه

به  ه افرادکجامعه سوئد است  یژگینمود و یتر م ق را آسانیه امر تحقکچهارم عامل 

مور اار که دست اندر ک یخصوصیا  یز دولتکدهند و مرا یتر پاسخ م ها بهتر و آسان پرسش

از هر  یق اجتماعیتحق یک ینه برایه زمکن بود یند. اینما یامل مک یارکهستند هم یاجتماع

 جهت مساعد بود.
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م سیلایسوس ید به جایم فروسیلایسوس: جامعه سوئد»ن سفر تحت عنوان یاره آورد 

 در روزنامه اطالعات چاپ شد. یمقاالت یط« سکمار

: رمآو ین جا مین بخش از بحث مربوط است( را در ایه به اکمطلب از آن مقاالت ) یک

اد بوده افر گاهنمیه در نشکه ای ژیو یماریاز ب یون ظاهر شده ابتدا آماریزیدر تلو کپزش یآقا

د و خطاب به یشکرا « سنگ توالت» یکل کد شیتخته سف یرو یکارائه داد سپس با ماژ

ت ه پوسک را الزم استید. زینکتوالت استفاده  یارها ب ن سنگیاز ا: ردک یه مینندگان توصیب

 ند.کدا نیگاه تان با سنگ توالت تماس پمنینش

را  یرنگگفت و سنگ توالت ف یآن ممتیازات ا ده بود و ازیشکرا  یرانیل سنگ توالت اکش

و  ق ما گشتیگروه تحق یاوکنجکنهاد او موجب شین پیدانست. ا یم یمنیو بر خالف ا مضر

ه گامنیاز افراد مسنّ در محل نشزیادی  صده درکم معلوم گشت یردک یریگ یموضوع را پ

 ند.ا شده یوم پوستمزمن و مدا یماری)مطابق حلقه سنگ توالت( دچار ب یشان به طور حلقو

ده استفا یاغذکنظافت عضو ادرار و عضو مدفوع از دستمال  یبرا: گفت یم کپزش یآقا

 د.یها را با آب بشوئ د. آنینکن

 یرگیه دنندک کر از آب پاید با آب شست و غیاسالم عضو ادرار را با یدر برنامه بهداشت

 ،ا سنگبیا  و یاغذکیا  ه ایرچتوان با دستمال پا ین عضو مدفوع را میکنشده است ل یمعرف

ز اان کالما ید شده است حتکیتاامّا است  یافکله یش با هر وسیرد زدودن آالک کلوخ و... پاک

 آب استفاده شود.

امام  1:وَ لَا تَتَهَاوَنَنَّ بِهِ وَ لَا بِالصَّلَاةِ  بِالْبَوْلِ  قَالَ: لَا تَحْتَقِرَنَ  -علیه السالم -جعفر یعن اب

ردن( آن ک کد و نسبت به )پایم خطر( نشمارک) کوچکفرمود: بول را  -یه السالمعل -باقر

 د.ینکن ید نسبت به نماز سستیه باک همانطورد، ینکن یسست

ا تف شده است یدر اقامه نماز رد یدر زدودن بول با سست یث سستین حدیدر ا ح:یتوض

 ت آن معلوم شود.یاهم

 أَشَدَّ النَّاسِ  -صلی اهلل علیه و آله -اللّهان رسول كقال:  -علیه السالم -اللّهعبد  یعن اب

كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ يَعْمِدُ إِلَى مَكَان  مُرْتَفِع  أَوْ مَكَان  مِنَ الْأَمْكِنَةِ يَكُونُ فِیهِ  الْبَوْلِ تَوَقِّیاً عَنِ 
                                                 

 .45ص ، 2علل الشريع: ج  -168ص ، 77ج ، بحار. 1
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 -رمکاپیامبر  فرمود: -علیه السالم -صادقامام  1:التُّرَابُ الْكَثِیرُ كَرَاهَةَ أَنْ يُنْضَحَ عَلَیْهِ الْبَوْلُ

خواست ادرار  یه مک یرد، هنگامک یم یاز بول دور یسکش از هر یب -صلی اهلل علیه و آله

دا یرا پ کپر خا یجائیا  و -زدین بریتا بول به محل پائ -گرفت یقرار م یدر محل بلندیا  ند،ک

ت ین دقت و اهمیاطراف پخش نشود( همه ا ند و بهکن سفت اصابت نیه بول به زمک) ردک یم

 لباس او برسد.یا  ه مبادا ذرات بول به بدنکن بود یا یبرا

ر در خارج از شهپیامبر  ث به اوقات مسافرت و حضورین حدیه اکروشن است  ح:یتوض

 ناظر است.

 مِنَ  بِبَوْلِهِ  الرَّجُلُ  حَ أَنْ يُطَمِّ -لی اهلل الیه و آلهص -نَهَى رَسُولُ اللَّهِ: -علیه السالم -الباقرقال 

 ین که کسیکرده است از ا یرسول خدا نهفرمود:  -علیه السالم -باقرامام  2:فِی الْهَوَاءِ السَّطْح

 در ارتفاع باال باشد و بولش را در هوا بپاشد.
سْتَقْبِلُ بِبَوْلِهِ وَ لَا يَ بِبَوْلِهِ فَلَا يُطَمِّحَنَ أَحَدُكُمْ إِذَا بَالَ : -علیه السالم -نیرالمؤمنیامعن 

ند بولش را نپاشد و کخواهد ادرار  یاز شما م یکیه ک یوقتفرمود:  -علیه السالم -یعل 3:الرِّيحَ

 رد.یباد قرار نگجریان  رو به

لَّهَ يُحِبُّ إِنَّ ال وَ هُوَ قَوْلُهُ اللَّهِ كِتَابِ قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ فِی -علیه السالم -یعلعن 

فرمود: شستن عضو ادرار و  -علیه السالم -یعل 4:وَ هُوَ خُلُقٌ كَرِيمٌ التَّوَّابِینَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 

ن را ایگرا کیاران و پاکخدا توبه » دیفرما یه مک عضو مدفوع با آب دستور قرآن است آن جا

 ق بزرگوارانه است.ده و اخالیپسند یها با آب خو و شستن آن« دوست دارد

 فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ كَیْفَ  -لیه السالمع -أَتَانِی جَبْرَئِیلُ: -صلی اهلل علیه و آله -اللّهقال رسول 

صلی  -رمکاپیامبر  5:بَرَاجِمَكُمْ  بِالْمَاءِ وَ لَا تَغْسِلُونَ وَ لَا تَسْتَنْجُونَ  لَا تَسْتَاكُونَ وَ أَنْتُمْ عَلَیْكُمْ  نَنْزِلُ

محمد چگونه ما فرشتگان بر شما  یل بر من نازل شد و گفت: ایفرمود: جبرئ -اهلل علیه و آله

د، و یشوئ ید و عضو بول و عضو مدفوع را با آب نمیزن ینم که مسواک یم در حالینازل شو

                                                 
 .264ص ، 1علل الشرايع: ج ، همان، بحار. 1
 .188ص ، دهمان جل، بحار. 2
 .192ص ، همان. 3
 .211ص ، همان. 4
 .210ص ، همان. 5
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 انگشتان پا را.میان  دیشوئ ینم

 ح:یتوض

وجوب » عیتشرل یواال در یو جبرئ -آلهصلی اهلل علیه و  -پیامبر میان گون گفتیا ظاهراً -1

 بوده است.« ازاله نجاست

ا به در آغاز اسالم کت امت است یثرکا« دیشوئ ینم، دیزن ینم کمسوا» مراد از -2

 -سالملیه الع -شانو خاندان  امیرالمؤمنینو پیامبر  را خودینداشتند. ز یآشنائ یبهداشت اسالم

 ردند.ک یاز اول به اصول بهداشت و نظافت عمل م

ه کند ده ینم یت چندانیانگشتان اهممیان  ن امروز هم بهین همینیاز متد یبرخ یحت -3

 نند.کث توجه ین حدید به ایبا

 يَسْتَنْجِینَ  أَنْ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِینَ  مُرِي نِسَائِهِ  قَالَ لِبَعْضِ -صلی اهلل علیه و آله -اللّهقال رسول 

به  -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  1:ی وَ مَذْهَبَةٌ لِلْبَوَاسِیرِفَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِ بِالْمَاءِ وَ يُبَالِغْنَ

 یار جدکن ینند و در اکن بگو با آب استنجا یمنؤم یها از همسرانش فرمود: به خانم یکی

 یماریبند و ک یزه مکیمخرج را پا یعضو ادرار و عضو مدفوع( با آب حواش) شستنرا یباشند ز

 د.ینما یر را دفع میبواس

 ح:یتوض

 «باسور»ه جمع کر یبواس یلغو یرا معنیو فوستول است ز ر انواع باسوریمراد از بواس -1

 د.ید آیه در مقعد پدک یاست عبارت است از هر آفت

 به« عضو هوشمند»ه لقب ک یبدن است به طور ین اعضایتر مخرج مدفوع از حساس -2

فوع شود اگر ذرات مد یدر آن آماده م یمارینه بین علت زمیتر کوچکخود گرفته است با 

 ند.ک یم یماریرده و مساعد بک یکآن بماند آن را تحر یها نیچمیان  ژه دریبو

رر ش از ضیده شستن بین فایکاست ل مقعد مضر یماریاز انواع ب یچه رطوبت به برخگر

با  د پس از شستنیرساند با یه رطوبت ضرر مکاست در آن نوع  یهیاست. و بد، رطوبت آن

 یراور بکننده عضو مذک یکاز عوامل تحر یکیرد. ک کآن را خش رگیننده دک کخشیا  پارچه

 :در توالت استزیاد  نشستن به مدت، ش آفتیدایپ

                                                 
 .199ص ، 77ج ، بحار -271ص ، 1ج ، علل الشرايع. 1
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 ینشستن طوالن 1:الْبَوَاسِیرَ الْخَلَاءِ يُورِثُ عَلَى طُولُ الْجُلُوسِ قال:  -علیه السالم -یعلعن 

 شود. یر میاسوت موجب بدر توال

 پایان ،با اختصار تمام« یو بهداشت فرد یمنیا»از فصل « تیفیسنت حن»ن جا مبحث یدر ا

 .می یابد

 

                                                 
 .741ص ، همان جلد، بحار. 1



 

 

 

 
 

 هیو تغذ یمنیا

نوان در ارتباط با فرد ع کبهداشت خوار« یو بهداشت فرد یمنیا»ن بخش از فصل یدر ا

 یز مشخص میسبت به جامعه نروه و حرام نکم، مباح، مستحب یجه غذاهایشود در نت یم

 دامکدام مستحب و کحرام و  کدام خوراکمسلمانان  یه براکشود  یروشن م یعنیگردد. 

 روه است.کمیا  گر مباح وید

 تیفکیت و یمکز یو ن، مختلف یها ن نسبت به وقتیو هم چن، ب غذاکیز انتخاب تریو ن

 به طور اختصار بحث خواهد شد.، ها

است.  ینمیروه، مستحب، مباح( اک)حالل و حرام، ممعیار  ها کوراخ مسئلهدر  :یلکقاعده 

ه ک کیند، حرام است و هر خوراکد یانسان را در حد باال تهد یه سالمتک یزیهر چ یعنی

د یفم یسالمت یه براک یروه است و هر غذائکند، مکم دچار اختالل ک یرا به نسبت یسالمت

 ت.د است و نه مضر، مباح اسیبدن نه مف یمنیه نسبت به اک کیاست مستحب، و هر خوارا

 یه مباح است و مساوک یمراد از غذائ بنابرایناست « غذا»است موضوع سخن  یهیبد

ه نسبت به ک یزینه خوردن چه غذا بودن آن مسلم باشد وگرکاست  یزین است چیالطرف

 یره طود. بشوی روه مکهم ندارد باز م یچ ارزش غذائین هیکد است و نه مضر لینه مف یمنیا

ع ر نودارند و آن را فاقد ه ین نظرینسبت به بادمجان چن ین غذاشناسیاز متخصص یه برخک

 د.یم دین مورد خواهیرا در ا یثیدانند. نظر حدی م یارزش غذائ

 -دقبحاراالنوار، قاعده کلی فوق را بشرح زیر از امام صا 62 ج 151ص  20حدیث شماره 

ذا از گیاهان غفرمود: سه نوع  -لسالمعلیه ا -هد: امام صادقبه ما توضیح می د -علیه السالم

 به دست می آید:

خلبهنگ و از انواع حبوبات و انواع  هر نوع حبه اعم از گندم، جو، برنج و... حبوبات: -1

 رو بخش باشند،یانسان ن یو برا یارزش غذائ یه داراکها  از آن کدام هرها و...  گلگالن

انسان داشته باشد. پس خوردنش  یبرا یه ضررکها  از آن یزیخوردنش حالل است و هر چ
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 حرام است مگر در حال ضرورت.

ل رو بخش است حالیبدن انسان ن یدارد و برا یه ارزش غذائکوه یهر م ها: وهیم -2

 انسان، حرام است. یهست برا یدر آن ضرر آن چهاست و 

داشته باشد، خوردنش  ید و ارزش غذائیرو ین میه از زمک یزیهر چ جات:یسبز -3

 یها یمضرت است، خوردنش حرام است مانند سبز یها دارا از آن آن چهحالل است و 

 ر آن.یشنده مثل خرزهره و غکننده و کمسموم 

 ( و شترش( گوسفند )شامل بزیگوشت گاو )شامل گاوم یوانات اهلیاز ح: دیفرما یگاه مآن

دارند دندان درنده( و چنگال )درنده( نه ناب )ک کدام هر یوانات وحشیحالل است. و از ح

 حالل است.

ش ه سنگدان ندارد خوردنکدارد حالل است و آن « سنگدان»ه ک کدام هرو از مرغان 

 ال ندارد.کحرام است. و خوردن انواع ملخ اش

ه ک یخمته دو طرف آن با هم متفاوت باشد حالل است و هر ک یهر تخم: تخم مرغانامّا و 

 باشد خوردنش حرام است. یساودو طرف آن با هم م

 .ار شودکفلس داشته باشد و ش: با دو شرط حالل است یئدریا وانیهر ح: دریا و از

هر  همه حالل است و، دهد یر مییعقل و خرد را تغ آن چهر از یها غ یدنیو از آشام

 حرام است. نیز آن کِر دهد اندییآن خرد را تغ زیادِ هک یدنینوش

 مباح و، روهکم یند. غذاهاک ین مییرز حالل و حرام را تعث حد مین حدیا ح:یتوض

 یبدن مسه با هم و نسبت به اندایه در مقاکرند یگ یم یمستحب همه در مفهوم حالل جا

وه رکم یها کیل خوارین دلیننده آن هاست. به همکن ییتع، شان ینسبزیان  انسان سود و

 ند.ا ر نشدهکث ذین حدیستحب در ام یها کیر و... و خورایو االغ و پن بمانند گوشت اس

قرار معیار  را یمنیز ایم قرآن نینیب یم به سراغ قرآن میرو یث مین حدیاز ا یجوئ کمکبا 

آنان گواراها را  یند براک یو حالل م 1«َو يُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ يُحَرُِّم عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»داده است 

 را. دهایند بر آنان پلک یحرام مو 

ه هر دو ک« ثیخب»ه لفظ ین آیآمده و در ا« ةمضرّ»ث باال لفظ یه در حدکن تفاوت یبا ا

 یضرر جسم صرفاًبودن  مضره مراد از کم یفهم یه مینند از آک یم یگر را معنیلمه هم دک

                                                 
 .715سوره اعراف: آيه: . 1
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تنها به  کخورا یکن است کز مد نظر هست. ممیت نیشخص یو واالئ یروان یمنیه اکست بلین

ب یآس یناو رو یروح یمنیو هم به ا یجسم یمنین است هم به اکمه زند و مملط یجسم یمنیا

 رساند.

 رتیغ یب ء وایح یب جسم ضرر دارد و هم شخص را یهم برا کگوشت خو: از باب مثال

 ند.ک یم

ز تنها ین یننده. و گاهکمسموم  یها کمانند سم و خورا، را دارد یضرر جسم صرفاً یگاه

 و رشوه. یآمد ربودریا  ید مانند خوردن مال سرقتدار یتیصو شخ یضرر روان

 :یجنون گاو

را  معجزه بزرگ اسالم یک ر استیده و محصول سه سال اخین پدیدتریه جدک یجنون گاو

ال نده چنگه دندان درک هرکداموانات یاز ح»: ث باال فرمودیند. در حدک ین اعالم میابر جهان

  ن طور است پرندگان.یهمو « درنده دارند خوردن گوشت شان حرام است

 حرام است. گوشت خواروان ی: گوشت حالمک یکدر 

ل یرده تبدکع ها جمه ای له پاچکها و  یها را از قصاب ها و استخوان شتارگاهکها را از  خون

ن جنو، نمطابق اعالم خودشاه اش جیدهند و نت یبه پودر نموده و به خورد گاوها دادند و م

 یفگر معریز دیعلت آن را چ یکنزد یها ن زمانیدر همزیاد  لچه به احتمااست. گر یگاو

 یامانسو  سر یب ش گرفتند ابتدایرا پسیاست  نیدز همیه در مورد اک همانطوررد. کخواهند 

 یبرا هک یلیردند سپس به دالک یه آن معرفیاولمنشأ را  یاز جمله هم جنس باز یامور جنس

 انداختند.مون یها روشن است جرم را به گردن م یلیخ

چ یب و گوارا بودن هیّرده است. طکت یمک یت را فدایفکیعصر حاضر هر  یت گرائیمک

ره ک، یگوشت مرغ مصنوع، یش ندارد. گوشت گاو مصنوعیاند یانسان ماد یبرا یسود

 20اد اند. افر عت شدهیطب یلیهمه فرزندان تحم یمصنوع یو زنبورها یگوجه مصنوع، یمصنوع

 نند و...کتوانند آن را تصور  یاند و نه م دهیچشساله نه مزه شهد را 

انباشت  یه علم و دانش را براک یرا الزم گرفته در حد یگرائ یمصنوع، یت گرائیمک

پ ه پاک یا یباز، «ژن»با  یها به خدمت گرفته است. باز تیفکیه ای شیذف رحها و  تیمک

ت یمکن آهنگ یکه است. لداد آن راگذاشتن  کنهاد متروشیس پیه انگلکرده و ملکمش یتحر

ش یها و پ مین تحریل شده و با ایغول آسا و سترگ مسلط تبد« یخیجبر تار» یکبه  یگرائ
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 ستادنش محال است.ینهادها باز ا

ند ک یه میذد تغیثافت و مواد پلکه از هر ک یوانید. حینام« یمدار کخو»د ین روند را بایا

مرغ با  ،گوسفند، گاو کنیبوده است. ا« تیمکرشد »م سمبل یشود و از قد یو با سرعت فربه م

 دهل شیتبد کد همه به خویب و پلیر طیه مواد غیذو تغ -در نژاد یارکو دست  -انتخاب نژاد

است  انسانمیان  نیشوند. در ا یفربه م، نندک یخورند و به سرعت رشد م یز میاند همه چ

 و ه ررو ب یا جنون گوجه فرنگو پس فردا ب یو فردا با جنون مرغ یه امروز با جنون گاوک

 شود.می 

رب غ یدنیا آن در یدگیان خانواده و از هم پاشکار یسست یاز علل اصل یکی کگوشت خو

همه ، شوند یم یکت آن نزدیبه ماهامّا را ندارند  کل خوکه شکوانات یر حیسا کنیگشت و ا

 .نندک ید میهدت یت اجتماعیو هم از جهت شخص یت فردیها را هم از جهت شخص جا جامعه

او گداند. شتر و  یه انسان الزم میوان را جهت بهداشت تغذیه حیاسالم بهداشت تغذ

 ت خوارگوشوانات یند. حک یها منع م ده و از خوردن گوشت آنینام« جاّلله»نجاست خوار را 

ه ردکل یتبد گوشت خوارخوار را به گیاه  واناتید حیتول یروند امروزامّا رده است. کم یرا تحر

 است.

كُلَّهَا  الطَّیْرِ وَ الْوُحُوشَ  سِبَاعَ حَرَّمَ إِلَیْهِ  كَتَبَ  -علیه السالم -الرضامحمد بن سنان: انّ ...

 ا أَحَلَ مَ دَلَائِلَ  عَزَّ وَ جَلَ  اللَّهُ فَجَعَلَ  ذَلِكَ وَ الْعَذِرَةِ وَ مَا أَشْبَهَ النَّاسِ  وَ لُحُومِ الْجِیَفِ  لِأَكْلِهَا مِنَ 

كُلُّ ذِي نَاب  مِنَ السِّبَاعِ وَ ذِي  :-علیه السالم -كَمَا قَالَ أَبِی وَ الطَّیْرِ وَ مَا حَرَّمَ الْوَحْشِ مِنَ

  1:مِخْلَب  مِنَ الطَّیْرِ حَرَامٌ وَ كُلُّ مَا كَانَ لَهُ قَانِصَةٌ مِنَ الطَّیْرِ فَحَلَالٌ

رام است گوشت حبه من نوشت:  -یه السالمعل -رضاد: امام یگو یمحمد بن سنان م

 وها  فتثاکها الشه، گوشت انسان و  آن کرا خورایاز وحوش، زیا  درندگان خواه پرنده باشد

 ا قراره ها و حرام گوشت در وجود خود حالل گوشت ییها دهاست. خداوند نشانهیل پلین قبیا

ب ندان ناه دک یوانیه است: هر حگفت (-ه السالمیعل -اظمکه پدرم )امام ک همانطورداده است 

دارد  دانسنگه ک یه چنگال )درنده( دارد، حرام است. و هر مرغک ی)درنده( دارد و هر مرغ

 حالل است.

 ث باال:یادامه حد
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ا صَفَّ وَ كُلْ مَكُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْ قَوْلُهُ مَا حُرِّالطَّیْرِ وَ مَ مِنَ مَا أُحِلَ بَیْنَ تُفَرِّقُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَى

شِ فَجَرَتْ مَجْرَاهَا نَّوْرِ وَ سِبَاعِ الْوُحُوخَالِبِ السِّ كَمَالِبُحَرَّمَ الْأَرْنَبَ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ السِّنَّوْرِ وَ لَهَا مَخَ

 : لِأَنَّهَا مَسْخٌ نَ النِّسَاءِونُ مِيَكُ فِی قَذَرِهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَا يَكُونُ مِنْهَا مِنَ الدَّمِ كَمَا

 ةص مرغ حالل گوشت و مرغ حرام گوشت، گفتیتشخ یگر براید یلکو نشانه و قاعده 

 ف حرام است. و حرام است خرگوشیف حالل است و هر مرغ صفیه: هر مرغ دفکپدرم است 

 یرپس خرگوش جا یر درندگان وحشیچون از نوع سنور است و چنگال درنده دارد مانند سا

ان و ض( زنیز خرگوش را خون است مانند خون )حید بودنش. و نیشود در پل یمها  آن یمجرا

 وان مسوخ است.یآن ح

 ح:یتوض

د یلب خواران حالل و پیه طکوان است یح ینوع غذا، حالل و حرام بودنمعیار  پس -1

 خواران حرام هستند.

ز هم ا کامالً یشناس وانیح ینگاه سطح یکد خوار با یوان پلیب خوار و حیوان طیح -2

 یرابنش یه آفرک یرا ابزاریمعلوم نباشد. ز دقیقاًآن  یاگر نوع غذا یشوند حت یمشخص م

 ند.ک ین مییش را تعینوع غذا، ه و گوارش اویز اندام تغذیه در بدن او گذاشته و نیتغد

 تاه.وک ییها زند مگر لحظه یه به هنگام پرواز در هوا دائما بال مک یمرغ: فیدف -3

ون ش را بدیها تواند بال یمزیادی  ه به هنگام پرواز در هوا به مدتک یمرغ: فیصف

 .ت نگه داردکحر

ن یدر ا« یشناس ستیز»و « یشناس وانیح»مربوط به علم  یته بس مهم و اساسکن یک -4

 یم یفه خرگوش را نه از گربه سانان و نه از سگ سانان بل از نوع سنّور معرکث هست یحد

ن آ یدگار دوران سنوریا زیفته سنور است و چنگالش نیا املکتخرگوش شاخه  یعنیند. ک

رد ت سنور ندایبا ماه یت گوشت آن چندان فرقیاملش ناقص است و هنوز ماهکاست و چون ت

 خوار است.گیاه  آن ینسل امروز گرچهپس حرام است 

 یواناتیرده و در حک یها را حالل گوشت معرف ه اسالم آنک یواناتیدقت در ح یکبا  -5

 یهامعیاراز  یکی« املکت»ه کشود  یرده است، مشخص مکها را حرام گوشت اعالم  ه آنک

ل و آفتاب یپشت، ف که هستند مانند الیجانداران اولبقایای ه ک ییها وانیاست. ح مسئلهن یا
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 1.پرست و... حرام هستند

 روه است.کگوشت شان م، شیاند مانند گاوم فتهیا املکمتر تکه ک ییها و آن

 ه جهت و سمتکست بلینمعیار  املکه تنها نفس تکشود  یگر مشاهده میجانب د از

شتش حرام ن موجود است گویتر فتهیا املکه تکانسان  مثالًاست.  نظر موردز یامل نکتجریان 

وشت ت گیهما اساساًها  ن مقولهیبل با صرف نظر از ا یو انسان یل اخالقیاست نه فقط به دال

ه ک بوده استه ای ژیز در جهت ویامل خرگوش از سنور نکده است. تشناسانده ش مضرانسان 

 رده وک یکبعد( نزد یکچه تنها در امل بشر )گرکر تیه سمت سیامل شبکر تیاو را به سمت س

 ضیون )حفع خبه دنیاز  انسان یوان مانند دستگاه تناسلیآن ح یجه اندام و دستگاه تناسلیدر نت

ا خرگوش و فرد یها از گونه ین است امروز برخکمم چهگررده است کدا یض( پیه حیشبیا 

 فع خون را از دست بدهند.دن یآن ا یها همه گونه

 ها خواهد آمد. ن برگیو مسوخ در ا« مسخ» یمعن -6

امام  2:مِنَ الطَّیْرِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ مِخْلَب  وَ ذِي السِّبَاعِ  مِنَ نَاب  ذِي كُلُ  -علیه السالم -الصادق

 فرمود: هر نابدار از وحوش و هر چنگال دار از مرغان حرام است. -علیه السالم -ادقص

 3:الطَّیْرِ مِنَ مِخْلَب   وَ ذِي السِّبَاعِ مِنَ نَاب  ذِي كُلُ لِلْمَأْمُونِ يَحْرُمُ -علیه السالم -الرضاتب ك

ر چنگال دار از مرغان حرام به مامون نوشت: هر نابدار از وحوش و ه -علیه السالم -رضاامام 

 است.

الطَّیْرِ  مِنَ  وَ مِخْلَب   السِّبَاعِ  مِنَ نَاب  ذِي أَنَّهُ قَالَ: كُلُ  -صلی اهلل علیه و آله -اللّهعن رسول 

ه: هر نابدار از وحوش و هر چنگال کت شده یروا -صلی اهلل علیه و آله -خدااز رسول  4:حَرَامٌ

 .دار از مرغان حرام است

 ن جا چند اصل روشن شده است:یتا ا ح:یتوض

 وان است.یح کخورا، معیار -1

 حرام است.، وان گوشت خواریگوشت ح -2

                                                 
حمل و حرا  بودن اختمف است ليكن حرا  گوشت بودن آن  هاي اسممي در مورد آفتاب پرست از نظر در ميان فرقه. 1

 رسد. صحيح به نظر مي
 .176ص ، همان جلد، ربحا. 2
 همان.. 3
 .185ص ، همان. 4
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جه به ساختمان بدن و اندامش تو، شود کخوار بودن آن ش گوشته در ک یوانیهر ح -3

 خوار است. گوشتل ناب و چنگال داشته باشد یشود اگر عضو درنده از قب یم

 ه و هم سنخیباتش شبکیرت گوشت آن و تیماهامّا ست یخوار ن گوشتش خرگو گرچه -4

ت ل سمت و جهیز به دلیو ن، (یاملکم بودن فاصله تکل یان است )به دلگوشت خوارگوشت 

 گوشتش حرام است.، املکژه تیو

 وسه.کهستند مانند نهنگ و  گوشت خوار)فلس( هستند  که فاقد پولک ینایماه -5

دا یلس پدو تا ف یکیگردند و  یم گوشت خوارارگر و کش یر ماهیکر پرسم شده د راًیاخ -6

 دهند. یها قرار م آن را در زمره حالل گوشتآنگاه نند و ک یم

ست. ام خوردن آن حرام ین داریقی یآبز یکبودن  گوشت خواره به ک یوقت: د دانستیبا

 ست.ینمعیار  فلس داشتن و نداشتن

نباشد  وان معلومیبودن ح گوشت خواره کاست معیار  وقاعده  ینداشتن وقتیا  فلس داشتن

 ستیز»ه علم یخورد. امروز در سا یبه درد م کها در مقام شه تنکاست عدّه ای ن قایو ا

 .ستین، به دنبال فلس بودن نیازی گریست و دیمجهول ن یدارچ جانیه ینوع غذا« یشناس

ور کمذ یه ماهک یدر حال، دیآ یرون میب یگرید یماه یپرورش ماهیاناز  یم برخکاز ش -7

و  یعگاو مصنو» مسئلهگردد به همان  ین موضوع بر میهاست. ا به طور مسلم از حالل گوشت

 ه بحثش گذشت.ک« یمرغ مصنوع

 د.یرون آیب یگرید یز ماهین یر پرورشیحالل گوشت غ یم ماهکن است از شکمم

 :ستین کمال« یحادثه مورد»اتفاق است و  یکن یا

الطَّیْرِ وَ  مِنَ الْمَأْكُولِ  عَنِ -علیه السالم -اللّهمهران قال: سئلت ابا عبد  عن سماعة بن

كُلَّ ذِي مِخْلَب  مِنَ الطَّیْرِ وَ كُلَّ ذِي نَاب   -صلی اهلل علیه و آله -فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ  الْوَحْشِ

السَّبُعِ فَقَالَ لِی يَا سَمَاعَةُ السَّبُعُ كُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ  مِنَ الْوَحْشِ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ مِنَ

  1:هَذَا تَفْصِیلًا -صلی اهلل علیه و آله -سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ َو إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

از مرغان و وحوش حالل گوشت  -علیه السالم -صادقد: از امام یگو یابن مهران م سماعة

رده هر نابدار از کحرام  -صلی اهلل علیه و آله -خداپیامبر  :دم، فرمودیحرام گوشت پرسو 
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سماعه  یند از درندگان. امام گفت: ایگو یدار از مرغان را. گفتم: مردم م وحوش و هر چنگال

ه ناب نداشته باشد، رسول کباشد ه ای اگر درند یو هر نوع باشد حرام است حت گونه هردرنده 

 مسئلهردن کباز  یرا برا -نشانه و عالمت نابدار و چنگال دار -نیا -ی اهلل علیه و آلهصل -خدا

 گفته است.

 :حیتوض

 نها آن تنند از درندگایگو یم یعنی« ند از درندگانیگو یمردم م»مراد سماعه از جمله  -1

م احر گوشت خوارد درنده و یگو یه ناب داشته باشد. امام در پاسخش مکحرام است  ییها

 ست.یناب داشتن و نداشتن نمعیار  به نیازی است و

اشتن( دفلس معیار  بنابراینناب و چنگال )و معیار  هکح شده است یث تصرین حدیدر ا -2

 وان مجهول باشد.یح یه نوع غذاکاست  یموارد یبرا

 لِكَثْرَتِهَا وَ إِمْكَانِ إِبِلَ وَ الْ أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ -علیه السالم -الرضاعن 

ءَهَا غَیْرُ وُجُودِهَا وَ تَحْلِیلِ بَقَرِ الْوَحْشِ وَ غَیْرِهَا مِنْ أَصْنَافِ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الْوَحْشِ الْمُحَلَّلَةِ لِأَنَّ غِذَا

  1:إِنْسِ وَ لَا فِی خَلْقِهَا تَشْوِيهٌةٌ بِالْ مضرةٌ بَعْضُهَا بِبَعْض  وَ لَا مضرمَكْرُوه  وَ لَا مُحَرَّم  وَ لَا هِیَ 

 ثرتکل یرده به دلکوسفند و شتر را حالل فرمود: خداوند گاو، گ -علیه السالم -رضاامام 

 یران حالل گوشت را بی آر وحشیو سا یرده گاو وحشکز حالل یان وجودشان و نکشان و ام

 هستند رمضگر یها به هم د آن ها نه مورد تنفر و نه حرام است، و نه خود آن که خوراکن یا

 ه است.یستند( و نه به انسان ضرر دارند و نه در خلقت شان تشویوان خوار نی)ح

 یانلشکربر یخ یل شود. در ماجرایم و تحلیتواند عامل تحر یز میثرت نکثرت و عدم ک

 لی اهللص -رمکانمودند. رسول  یه میها تغذ ردند و از گوشت آنک یها را ذبح م اسالم االغ

نقل  در امور حمل و ژهیمردم آن روز به و یه براک یحفظ نسل االغ در حد یبرا -علیه و آله

 رد.کم یتحر موقتاًوان را ین حیگوشت ا، الزم بود ینظام

خَیْبََر وَ  أَكْلِهَا يَوْمَ عَنْ -صلی اهلل علیه و آله -اللّهرسول  ینه -علیه السالم -الباقرقال 

رد رسول ک یفرمود: نه -علیه السالم -باقرامام  2:حَمُولَةً لِلنَّاس أَكْلِهَا لِأَنَّهَا كَاَنتْ عَنْ إِنَّمَا نَهَى

ه آن کن یا یبر برایدر روز خ یاهل یها از خوردن گوشت االغ -صلی اهلل علیه و آله -خدا
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 له حمل و نقل مردم بود.یوان وسیح

 و ی)خواه در جهت امور اقتصادوان یح یکحفظ نسل  یتواند برا یومت مکن حیارببنا

( بشر است یزندگ ضروریاته امروزه از کست یط زیمردم و خواه در جهت حفظ مح یاجتماع

 ند.کم یار آن را تحرکشیا  ذبح

وَ لَا السُّلَحْفَاةِ وَ لَا السَّرَطَانِ  الْجِرِّيِ أَكْلُ  قَالَ: لَا يَحِلُ  -علیه السالم -االولالحسن  یعن اب

سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي َيكُونُ فِی أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ َأ يُؤْكَلُ قَالَ ذَلِكَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ  قَالَ وَ

ه فرمود: کند ک ینقل م -علیه السالم -اظمکابن جعفر از برادرش امام  یعل 1:لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ

 ه در درون صدفک یدم آن گوشتیپرسپشت و خرچنگ حرام است.  کو ال یّخوردن جر

هست چطور؟ فرمود: آن از سنخ گوشت قورباغه است، خوردنش ه ای و رودخان یئدریا یها

 حرام است.

 ز حرام است.یه قورباغه نکث داللت دارد ین حدیا

 ت.ستخوان اسای ب رشیکه پیبقدارد لّه سرش استخوان که فقط در ک یزآب ینوع: یّجر

 2:وَ الطِّحَال أَنْهَاكُمْ عَنِ الْجِرِّيِّ وَ الزِّمِّیرِ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الطَّافِی: -علیه السالم -یعلعن 

دار، مار خار ی، ماهیّنم شما را از خوردن گوشت جرک یم یفرمود: نه -علیه السالم -یعل

 آب و طحال. یمرده در رو ی، ماهیماه

وَ  كَالضَّبِ  حَرَشَةِ الْأَرْضِ  مِنْ وَ الْقُنْفُذِ وَ غَیْرِهِ بِ الضَّ  عَنِ نَهَى أَنَّهُ : -علیه السالم -یعلعن 

ها از  ر آنیفرمود از خوردن آفتاب پرست، خارپشت و غ ی: نه-علیه السالم -یعلاز  3:غَیْرِهِ 

 ر آن هستند.یه مانند آفتاب پرست و غکن یحرشه زم

 ح:یتوض

 یه میتغذ که از حشرات خاک یز کخا کوچکجانوران : جمع حارش و حرش: حرشه -1

 تر از خود هستند. داران بزرگار جانکز شیشوند و خودشان ن

 ن صورتیآمده است. در ا« حشرات االرض»، «حرشة االرض» یگر به جایدر نسخه د -2

 شوند. یحق مبه حشرات ال کوچکن گونه خزندگان یا

                                                 
 .16: باب طعمة المحرمةاالوسائل الششيعه: كتاب . 1
 .9باب ، همان مرجع. 2
 .185ص ، 26ج ، بحار. 3
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پیامبر  از 1:وَ قَذَّرَهُ  مِنْهُ يَأْكُلْ  فَلَمْ ضَب  بِ  أُوتِیَ أَنَّهُ: -صلی اهلل علیه و آله -اللّهعن رسول 

گوشت آفتاب پرست را به حضورش آوردند از آن نخورد و ابراز  ،-صلی اهلل علیه و آله -رمکا

 رد.کتنفّر 

 ح:یتوض

 امّامعروف است « عرب سوسمار خوار» به خورد و یآفتاب پرست را م یعرب جاهل -1

 ننده دانست.کو مشمئز  اسالم آن را منفورپیامبر 

 ملخ رد مگر ملخ وک یدارد خودیبا، ز از خوردن حشره خوارانیو ن تاز خوردن حشرا -2

 ح شده است.ین دو مورد به حالل بودن شان تصریه در اکگو( ی)م یئدریا

 ش.کث باشد و خواه خورایوان خبیخواه خود آن ح، ثات حرام استیخوردن خب -3

شمئز مه عادت زده نشده ک یطبع، میطبع سل یبرا آن چه: دهننکمشمئز : دیپل: ثیخب -4

 ل است.کث سخت مشین مصداق خبییتع یننده باشد. البته در مواردک

ه به ناند  م شدهیبودن شان تحر« مشوه»ل یه به دلکمون( هستند ی)مانند م ییها وانیح

 از یکیت وان گفت یم «.نندهکمشمئز  قیافه یدارا» یعنیمشوّه یا  شان. مشوه یل نوع غذایدل

د. دار یمنف یروانر یتأثئ مشمئز کننده، یرا خوردن شیاست. ز یروان یمنیم، این تحریعلل ا

ذا ب دهنده غکیمواد تر شود گرچه یز میگاه گوارش ندست یات منفکباعث تحرر یتأثن یهم

مئز مشن از آ یلین به دلیکن غذا را خورده لیتر سالم یاتفاق افتاده شخص یمضر نباشد. گاه

 ت شده است.یبوده دچار مسموم

 حَبَشُ خِنْزِيرُ الطَّیْرِ وَ الدُّرَّاجُ  الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجُ الْوَزُّ جَامُوسُ : -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

 -علیه السالم -یعل 2:وتِهَاالطَّیْرِ وَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ فَرْخَیْنِ نَاهِضَیْنِ رَبَّتْهُمَا امْرَأَةٌ مِنْ رَبِیعَةَ بِفَضْلِ قُ

 ماکیان ش مرغان است، ویگاوم -ندک یم یها زندگ نار آبکه در کمرغ  یاوزّ: نوع -فرمود: وزّ 

پوست سیاه  ماکیان سانان( کبکو از  ماکیان رهیاز ته ای مرغان است، و درّاج )پرند کخو

 یغذابقایای ها را با  آن عهیاز قوم رب یه زنکده یبه بلوغ رس ةاز آن دو جوج یاست. چرا غافل

 خودش پرورش داده است.

                                                 
 همان.. 1
 .16باب ، اطعمة المباحةابواب ، وسائل الشيعه. 2
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 ح:یتوض

 انسان ثافات از جمله مدفوعکاز خوردن  کرا مانند خویه شده زیتشب کبه خو ماکیان -1

 روه است.کم ماکیان ن جهت گوشتیو به هم، ندک یصرف نظر نم

ز با ین شیه البته گوشت گاومکه آب را دوست دارد که شده یش تشبیز به گاومیاوزّ ن -2

 است.همراه راهت ک ینوع

ه یو از جهت سوم شب کبکه یگر شبیو از جهت د ماکیان هیجهت شب یکدرّاج از  -3

 شود. یمیافت  (یالن )به صورت اهلیه گیران در ناحیبوقلمون است. در ا

ه هنوز تخم ک یمرغ جوان: ماکیان تر از کوچکتر از جوجه و  بزرگ: فرخ ناهض -4

 ه بزرگ شده است.ک یروسجوجه خیا  نگذاشته

 رخ ازفه یژه اشاره به تغذیمرغان توجه دارد به و یست و غذایت زیفکیث به ین حدیا -5

 رساند. یوان را میح یت توجه به غذایاهم، صاحبش یغذابقایای 

ا دنی یجا چین اواخر در هیست. تا ایبرنج پخته نیا  نان، صاحبش یغذابقایای مراد از  -6

ن ارز، ایوبل، عدس، مقصود پس مانده گندم، وان بدهندیبرنج پخته را به حیا  ه نانکرسم نبود 

ر انکانده نامرغوب را به عنوان پس م یها ها در خرمن دانه ردن آنک که هنگام پاکاست  ...و

 دهند. یه مرغان اختصاص میها را جهت تغذ زنند و آن یم

ن و ه پودر خوک یغان مصنوعمر، ن باشندیچن یاصطالح بومه ب یها ماکیان هک یوقت -7

 شوند. یتر م روهکم، خورند یاستخوان و... م

 -أَطْیَبُ اللُّحْمَانِ لَحْمُ الدَّجَاجِ فَقَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ  -ذَكَرْتُ اللُّحْمَانَ بَیْنَ يَدَيْ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ

قَدْ نَهَضَ أَوْ كَادَ  اللُّحْمَانِ لَحْمُ فَرْخ   نَّ أَطْیَبَ خَنَازِيرُ الطَّیْرِ وَ إِ  ذَلِكَ  كَلَّا إِنَ  :-علیه السالم

، ن گوشتیآمد، عمر گفت: گواراترمیان  در نزد عمر بن خطاب سخن از گوشت به 1:يَنْهَضُ

ن یمرغان است، گواراتر ک، خوماکیان ر،یفرمود: نه خ -علیه السالم -یعلاست.  ماکیان گوشت

 به بلوغ است. نزدیکیا  هه بالغ شدکاست ه ای گوشت جوج

دن و از خور ید خواریاز پل یدوران جوانپایان  تا یباصطالح بوم یها جوجه ح:یتوض

 شوند. یم کنند در وا پس آن دچار خصلت خوک یز میمدفوع انسان، پره

بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ  أَمَّا الْمَیْتَةُ فَإِنَّهُ لَا يُدْمِنُهَا أَحَدٌ إِلَّا ضَعُفَ: ... -علیه السالم -الصادقّعن 
                                                 

 همان باب.، وسائل الشيعه. 1
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 -علیه السالم -صادقامام  1:نَسْلُُه وَ لَا يَمُوتُ آكِلُ الْمَیْتَةِ إِلَّا فَجْأَةً  وَ انْقَطَعَ  وَ وَهَنَتْ قُوَّتُهُ 

ش یرویشود و ن یف میه بدنش ضعکن یخورد مگر ا یاز آن نم یسکو مردار،  میتهامّا فرمود: 

د مگر با مرگ ریم یه نمتیم ةگردد، و خورند یدچار انقطاع مدهد و نسلش  یرا از دست م

 ته(.ک)س یناگهان

ءُ الْخُلُقَ( وَ وَ يُنَتِّنُ الرِّيحَ وَ يُسِی الْفَمَ  بْخِرُوَ يُالْمَاءَ الْأَصْفَرَ ) أَكْلُهُ يُورِثُ فَإِنَّهُ  وَ أَمَّا الدَّمُ

لَدَهُ وَ وَالِدَْيهِ وَ ا يُؤْمَنُ أَنْ يَقْتُلَ وَمَةِ حَتَّى لَلرَّحْوَ ا  وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِيُورِثُ الْكَلَبَ وَ الْقَسْوَةَ فِی الْقَلْبِ

  :لَا يُؤْمَنُ عَلَى حَمِیمِهِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ

 ید، بونک یشود، و دهان را بد بو م یرا موجب م یخون: خوردن آن ترشحات صفراوامّا و 

و  مبود مهرکند، و موجب خشونت و قساوت قلب و ک یبد و اخالقش را ناهنجار م را یمدآ

 شد، نهکپدر و مادرش را بیا  ه فرزندکن یست از ایمن نیا ین شخصیچن یشود، حتّ یعاطفه م

 د.شمن یا ارشکق و همیتوان از او نسبت به رف یمن بود و نه میتوان از او نسبت به دوستش ا یم

 يُورِثُ لِأَنَّهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ قَالَق: يقال زند -علیه السالم -اللّهعبد  یعن اب

وَ يُغَیِّرُ اللَّوْنَ وَ أَكْثَرُ مَا يُصِیبُ الْإِنْسَانَ الْجُذَامُ  الْبَدَنَ  الْفُؤَادَ الرَّحْمَةَ وَ يَعْفِنُ الْقَسَاوَةَ وَ يَسْلُبُ 

لِ الدَّمِ قَالَ فَأَكْلُ الْغُدَدِ قَالَ يُورِثُ الْجُذَامَ قَالَ فَالْمَیْتَةُ لِمَ حَرَّمَهَا قَالَ فَرْقاً بَیْنَهَا وَ يَكُونُ مِنْ أَكْ

ء  یْرُ مَرِيقِیلٌ غَ بَیْنَ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ الْمَیْتَةُ قَدْ جَمَدَ فِیهَا الدَّمُ وَ تَرْجِعُ إِلَى بَدَنِهَا فَلَحْمُهَا ثَ

  2:لِأَنَّهَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا بِدَمِهَا

د: چرا خداوند یپرس -علیه السالم -صادقاز امام  3قی: زند-علیه السالم -صادقاز امام 

شود و مهر و دل  یرا آن موجب قساوت قلب میرده است؟ فرمود: زکخوردن خون را حرام 

ه دچار جذام ک یسانکثر کدهد، و ا یر مییرا تغ د، بدن را بد بو و رنگیزدا یرا از دل م یسوز

 شوند علّتش خوردن خون است. یم

 .شود یباعث جذام م: م شده است؟ فرمودیها به چه علت تحر خوردن غده: ق گفتیزند

ذبح شده و نام  آن چهه معلوم شود کن یا یبرا اوالً: م شده؟ فرمودیچرا تحر میته :گفت

                                                 
 .513و  134ص ، 26ج  با اندكي تفاوت ،بحار -1باب ، اطعمة المحرمة: ابواب وسائل الشيعه. 1
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ز و یر یها )در داخل رگ میته ریکدر پثانیاً  ن است.یر ایغ آن چهخدا بر آن خوانده شده و 

رش پس گوشت آن یکاندام پ یگردد به سو یشود و بر م یدرشت( خون منجمد و رشته م

 شود. یرا همراه خون خورده میشود ز یر هضم( و ناگوار مین )دیسنگ

حمل ها در حال  رگبدن پر از خون است. سرخ یها رگ یها و مو شه رگیهم ح:یتوض

ه ک نندک یرا حمل م یها خون رگسیاه است. و ییژن و مواد غذایسکه حامل اکهستند  یخون

 کرچخون حامل ذرات  یز حامل فضوالت، و حتیرون و نیه و بیر یسوخته به سو یحامل هوا

 است. یدستگاه طحال و اندام ادرار ین بدن به سوکیچر یها از بخش

 وها خون، همچنان در داخل سرخرگ جریان  ورد هر دیم یذبح موان بدون یه حک یوقت

ر دو ه یها شود. محموله یماند لخته و رشته و منجمد م یم یها باق رگیمو یها حتیاهرگ س

د به ن فسایها تماس دارند آثار ا سلول کت کها با ت رگیگردد و چون مو یفاسد م، نایجر

 گردد. یبدن بر م یهمه اجزا

 «.رشکیاندام پ یگردد به سو یشود و بر م یمنجمد م خون»جمله امام  ین است معنایو ا

 رونیه بها ب رگسیاه ها و هم از رگرش هم از سرخیکوان ذبح شود تمام خون پیاگر حامّا 

 ر فاسد است.یماند گوشت سالم و غ یم آن چهشود و  یه میتخل

 شتریبه مراد از جذام )در کح داده شد یتوضشتر یپث سخن از جذام آمده و ین حدیدر ا

 خاص. یماریاست نه فقط ب یموارد( انواع مختلف امراض پوست

دام از انواع مارها قابل کچ یه 1:ءٌشَیْ الْحَیَّاتِ  مِنَ وَ لَا يُؤْكَلُ  -علیه السالم -الصادقعن 

 حرام هستند. یهمگ -ستندیخوردن ن

 :یشناس ستیز یاصل علم یکها و  مسوخ

 ده و بهها مسخ ش از انسان یاتفاق افتاده برخ»ه کن یح دارند بر ایث تصریقرآن و احاد

وز رش از سه یه مسوخ بکد شده کیها تا ثیگر در حدیو از جانب د« اند ل شدهیوان تبدیح

 ماند. یزنده نم

، عقرب، طاووس، خرس، لیف: مانند، اند ده شدهیوانات مسوخ نامیاز ح ین حال تعدادیبا ا

ه کبدون استخوان  ی)ماه یّجر، زالو، بوتکعن، ساح(سوسمار و بزمچه )انواع تم، آفتاب پرست
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، پشت کال، موش، قورباغه، خار پشت، کخو، مونیم، خفاش، تنها در سرش استخوان دارد(

 اند. ده شدهیز نامیها مشوه ن نیاز ا یخرگوش و... و برخ

ن یتر نیریمانده دور بازکجانوران مذ ،یشناس نیریو د یشناس ستیگاه اصول زدیاز د

از ه ای ها باز ماند ها، آفتاب پرست و تمساح دگار ماموتیا لین هستند. فیره زمکنات وایح

از عصر سلطه خزندگان، زالو هم  ییها پشت و قورباغه نمونه کناسورها، خار پشت و الیدا

از  یدگاریا و خفاش یّن جرین و هم چنین جانداران زمیتر نیریاز د کیرم خاکمانند 

از ه ای ندیبوت نماکتان دار و هم پرنده بوده و هم دندان دار، عنه هم پسک« سکئوپترکار»

 و... 1هیاول یبشر نما یها وانیاز انواع ح یگرشیمون نمایدوران سلطه حشرات، م

لد و جز همان یچاپ داراالضواء، و ن 213جلد سوم صفحه  «هیحضره الفقیمن ال»صدوق در 

 هَذِهِ  فَإِنَ  ام ثَلَاثَةِ أَيَّ نْ كْثَرَ مِنَّ الْمُسُوخَ لَمْ تَبْقَ أَأَ رُوِيَ  وَد: یگو یم یهمان صفحه چاپ آخوند

ند و ک یمز سه روز عمر ناش یسوخ بمه ک ت شدهیروا :مُثِّلَ بِهَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أَكْلِهَا

م حرا شان را خوردن گوشت خداوندها پس  مسوخ یهستند برا ییها لکن جانداران هم شیا

 رده است.ک

 ه ظاهراًکدهد  یآن نشان م یدر ترجمه فارس« پس»و لفظ  یدر متن عرب« ف»حرف 

 داند. یها م م آنیها با مسوخ را علت تحر وانین حیل بودن اکش صدوق مثال و هم

 :هکد یآ یبر م، ثیمجموع دو گروه حدپیام  از: د گفتیباامّا 

 ن در آورده است.یریوانات دیل حکش رده بهکها مسخ  خداوند هر چه از انسان -1

 امه نسل نداشته است.اد یچ مسوخین رفته و هیهر مسوخ پس از سه روز از ب -2

 هستند نه خود مسوخ. «مسوخ به»قت یوانات نام برده در باال در حقیح -3

ز نوع غذا و یها است و ن آن یو گوشت یمال جسمکم گوشت شان عدم یعلت تحر -4

 باشد. یم، هاست آن که خوراک یمواد

خ یرتا، د آنن و موایامل زمکخ تیتار: اند و هستند هم بوده رناکدر  یاملکتجریان  را سهیز

 داران.امل انواع جانکخ تی، و تار«یمواد غذائ»امل کت

مال بوده و کفته هم خودش فاقد یا شیدایپشتر یپه ک یدارسه جانبه هر جانجریان  نیدر ا

مال کامل بوده به کاروان تک یه در مراحل بعدک یدارجان، و هر شیطش و هم غذایهم مح
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 تر است.و کاملفته یا دست یبیشتر

 یوع غذانتند ر متکامل هسیه هستند غین و اولیریدگار جانداران دیا یا که امروزه یجانداران

 دهد. یاصل را نشان من یز همیشان ن

 بهیا  و وشت خوارگوان یح یه خرگوش از نوعکشد  ن فصل گفتهیش همیپ یها در برگ

 شتف حالل گویه در ردکده ینرس یمالش به حدکن یکفته لیا املکث از سنّورها تیقول حد

 رد.یمانند آهو قرار گ ییها

د از ن است گوشت گوسفنیتر نیریش دین و گاومیدتریجد یاهل یها داممیان  گوسفند در

 راه است.راهت همک یش با نوعین و گوشت گاومیتر نظر اسالم مرغوب

 ه باک ام اسالم هستکث و احین اصل و قاعده در احادیبه ازیادی  نیشواهد و قرا، نصوص

 ن اصل را مسلم دانست.یتوان ا یم، املک یریگ یپ

 :میعوامل و علل تحر

 یراب، اندارجان یم گوشت برخیر را به عنوان عامل و علت تحرین مباحث موارد زیند ایفرآ

 :ندک یما مشخص م

 شت خوار بودن.وگیا  دیه از مواد پلیتغذ -انویح ینوع غذا -1

ت ت گوشیبا صرف نظر از ماه -وانیح یانسان از گوشت نوع یاشمئزاز و نفرت فطر -2

 ش.یت غذایآن و ماه

 تیاهمت گوشت و یبا صرف نظر از ماه -وانیح ینوع قیافه اشمئزاز و نفرت انسان از -3

 آن. یغذا

 امل.کم توان همراه با عدین بودن نسل حیرید -4

و  یگوشت خوارمیان  کدر مرز مشتر یعنی -املکاز ت« برزخ»وان در مرحله یبودن ح -5

 نباشد. گوشت خواردر زمان حاضر  گرچهقرار داشته باشد مانند خرگوش  یعلف خوار

ر طرف شدن خطو تا بر یموقت معموالًم ین تحریا -وانیاز حه ای حفاظت نسل گون -6

 انقراض است.

گوشت »شان  ه محور همهکم یبیا یم در مینکپنج گانه فوق با دقت نظر  اگر به عوامل

ها  از آن یه در مورد برخکز روشن است یاست. و ن« وانین بودن نسل حیرید»و « بودن خوار

م را ینه تحریچند عامل از عوامل شش گانه فوق زمیا  گر دوید یعامل و در مورد برخ یک
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 دارد.« یگوشت خوار»عامل میان  نیبرد را در اارکن یتر شیبامّا نند. ک یفراهم م

ه ب ه جداًکم ینما یم میه تقدیبه عنوان هد« یغذاشناس»ن ین مبحث را به متخصصیا

 د.یآ یارشان مک

 :یگیاه هیو تغذ یمنیا

فاظت حه در اسالم آمده به بخش که ای یهر توص« گیاه خوردن»و گیاهی  یدرباره غذاها

به هی گیا چیه یعنیم. یندار یزیچ، یمنیجع به بخش بهداشت اشود و را یمربوط م یمنیاز ا

 یز برخاد انسان خودش را یه باکم ین اصل را داریها ام نشده است و تنیتحر یل بهداشتیدل

 مخدّر.یا  یسمّ گیاهان ند مانندکحفاظت  گیاهان

 یها هیاند و توص به عنوان ابزار بهداشت و درمان مد نظر بوده گیاهان یثیدر متون حد

 ن باب وارد شده است.یدر ازیادی 

و « وانیبودن ح گوشت خوار»ز بود یها دو چ ل گوشتیم و تحلیمحور سخن در تحر

ها ت تنمطرح نشده اسگیاه  ن در موردن دو عنوایدام از اکچ یه«. وانین بودن نسل حیرید»

 ست.حرام اخوردنش ، شندهکر یشنده و خواه غکننده خواه کمسموم گیاه  :میقاعده دار یک

ه کر است گیموضوع د، شود یها م ها و دانه وهیو م گیاهان ه از خارج متوجهک ییها شیآال

د در فرد خاص ضرر داشته باش یبراگیاه  یکن است کشود. مم یز مین یمشمول امور بهداشت

 یک نیشود و ا یز حرام مین یآن فرد خاص از نظر بهداشت یبراگیاه  ن صورت خوردن آنیا

 است.« یموردموضوع »

أَمَّا مَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَكْلُُه مِمَّا خَرَّجَتِ الْأَرْضُ فَثَلَاثَةُ  ...:-علیه السالم -محمدعن جعفر ابن 

 غَیْرِهَا وَ كَالْحِنْطَةِ وَ الْأَرُزِّ وَ الْقُطْنِیَّةِ وَ كُلِّهِ الْحَبِ صُنُوفِ مِنْهَا جَمِیعُ  أَصْنَاف  مِنَ الْأَغْذِيَةِ صِنْفٌ 

ء  مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ فِیهِ غِذَاءٌ الثَّانِی صُنُوفُ الثِّمَارِ كُلِّهَا وَ الثَّالِثُ صُنُوفُ الْبُقُولِ وَ النَّبَاتِ فَكُلُّ شَیْ

  1:هُ إِلَّا فِی حَالِ التَّدَاوِيةُ فَحَرَامٌ أَكْلُمضرلِلْإِنْسَانِ وَ مَنْفَعَةٌ وَ قُوَّةٌ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا كَانَ فِیهِ الْ

انسان  ین برایزم یها ین غذا از رستنبه عنوا آن چهفرمود:  -علیه السالم -صادقامام 

 حالل است سه نوع است:

 ها.ه ای برنج و دو لپ، حبوبات مانند گندم یها گونه ةهم -1
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 وه.یمختلف م یها گونه ةهم -2

 .گیاه و یمختلف سبز یها گونه ةهم -3

ان خوردن ش -یرو دهیمنفعت و ن -ین انواع سه گانه به شرط داشتن ارزش غذائیمه اه

 ضرر دارد حرام است مگر به عنوان دارو و مداوا. آن چهو ، حالل است

 دو نوع است:گیاهی  یغذا یکبودن  مضره اشاره شد ک همانطور ح:یتوض

 است.ت شان مضر یه ماهکننده کمسموم  گیاهان مانند: یالف( ضرر ذات

 یاه لیبه دل ینیشخص مع یه براکط یسالم و واجد شرا یمانند هر غذا: یب( ضرر عارض

 ضرر دارد.، او یط اختصاصین و شرایمع

ول ه نوع اها بث باال تنیحدامّا حرام است. ، ز از ضرر واجب است و خوردن هر دو نوعیپره

ن عنوا»حالل و حرام با  نییرا در مقام تعیرا در نظر ندارد ز یعارض یناظر است و ضررها

 نند.ک یمبیان  گرید یها ثیرا حد یاست و حرمت عارض« هیاول

ت گفته ن جهیبه هم، باشد یبهداشت م یها نوع اول از مسائل حفاظت و نوع دوم از مقوله

 یکم از نظر اسال گیاهان روه( بودنکم، مباح، مستحب یو حت)ه بحث در حالل و حرام کشد 

رد کفظ د خود را از آن حیه باکظرف پر از سم است  یکحرام مانند ه گیا است. یبحث حفاظت

 یزهایه خوردن چکدهد  ینشان م« یبه شرط داشتن ارزش غذائ». جمله یز بهداشتینه پره

ارش گاه گودستد یاست انسان نبا یمقوله حفاظت یکز ین نیست. ایروا ن یفاقد ارزش غذائ

 د.یارد و فرسوده نمیار گکجهت به  یب ش رایخو

و  یاشتاز مسائل بهده ای عرصه گسترد یک، یپس از عبور از اصل حالل و حرام ذاتامّا 

 :شود یارائه م ییها ه نمونهکهست گیاهی  یها و فرآوردهگیاه  در رابطه انسان با یدرمان

علیه  -صادقامام  1:الْبَقْلُ ء  حِلْیَةٌ وَ حِلْیَةُ الْخِوَانِ لِكُلِّ شَیْ: -علیه السالم -اللّهقال ابو عبد 

 است. ینت سفره سبزیهست و ز ینتیش و زیاز آریهر چ یفرمود: برا -السالم

عَلَیْهَا بَقْلٌ فَأَمْسَكَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ  يَكُنْ فَلَمَّا جَاءُوا بِالْمَائِدَةِ لَمْ: -علیه السالم -اظمكالعن 

ائِدَة  لَیْسَ فِیهَا خَضِرٌ فَأْتِنِی بِالْخَضِرِ قَالَ فَذَهَبَ وَ جَاءَ بِالْبَقْلِ لِلْغُلَامِ أَمَا عَلِمْتَ أَنِّی لَا آكُلُ عَلَى مَ

 یسفره را آوردند، سبز ی: وقت-علیه السالم -اظمکاز امام  2:فَأَلْقَاهُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَمَدَّ يَدَهُ ثُمَّ أَكَلَ
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سفره را آورده بود( گفت: مگر  هک یرد و به جوان )ک یداردر آن نبود، امام از خوردن خود

. جوان رفت و بیاور ی؟ سبز-خورم ینداشته باشد، نم یه سبزکه ای من از سفر یدان ینم

 رد.کآورد در سفره گذاشت، امام شروع به خوردن  یسبز

طَیِّبُ النَّكْهَةَ وَ يُ خِصَال   أَرْبَعَ  فِیهِ  فَإِنَ  عَنِ الْكُرَّاثِ فَقَالَ كُلْهُ  -علیه السالم -اللّهسئل ابو عبد 

علیه  -صادقاز امام  1:يَطْرُدُ الرِّيَاحَ وَ يَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ لِمَنْ أَدْمَنَ عَلَیْهِ

ند، ک یرا چهار خصلت دارد: نفس را خوشبو میدند، فرمود: بخور آن را زیپرس« تره»از  -السالم

 یاز جذام است برا یمنیند، و آن موجب اک یر را قطع میاند، و بواسر یو بادها را از بدن م

 مه دهد.اه خوردن آن را ادک یسک

 ح:یتوض

ارد و گذ یگاه تنفس مدسته تره در کاست  یریثأت، «ندک ینفس را خوشبو م»مراد از  -1

 د.یآ یه هنگام خوردن از دهان مکخود تره  یند. نه بوک یبو مخوشنفس )باز دم( را 

ر وستول و هر انواع باسور و فیث مراد از بواسیدر لسان حد معموالً ه کگفته شد شتر یپ -2

 یاه یمارید. و مقصود از جذام انواع عوارض و بیآ ید میه در مقعد پدکاست ه ای عارض

 خاص. یاست نه فقط جذام به معن یپوست

علیه  -اظمکامام  2:الْكُرَّاثُ  بُقُولِء  سَیِّدٌ وَ سَیِّدُ الْلِكُلِّ شَیْ -علیه السالم -الحسن یعن اب

 ها تره است. یدارد و سرور سبز یسروراشیاء  از هرکدامفرمود:  -السالم

از امام  یسک 3:عَنِ الْبَقْلِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ الْهِنْدَبَاءُ لَنَا -علیه السالم -اللّهسئل رجل ابا عبد 

هم یعل -تیما )اهل ب یامام فرمود: ترخون براد، یها پرس یاز سبز -علیه السالم -صادق

 است. (-السالم

 م.یما ترخون را دوست دار یعنی

 -علیه السالم -صادقامام  4:إِذَا أَكَلْنَاهُ نَنْفُضَهُ يَنْهَانَا أَنْ أَبِی كَانَ -علیه السالم -الصادقعن 

 رد.ک یم یدادن آن نهان کپدرم ما را از ت، میم ترخون بخوریخواست یه مک یوقت: فرمود
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كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاح  إِلَّا وَ عَلَیْهَا قَطْرَةٌ مِنْ قَطْرِ : -علیه السالم -نیرالمؤمنیامعن 

د، هر بامداد یفرمود: ترخون را بخور -علیه السالم -یعل 1:الْجَنَّةِ فَإِذَا أَكَلْتُمُوهَا فَلَا تَنْفُضُوهَا

 د.ید، تکانش ندهیخور یکه آن را م یند، پس هنگامینش یآن م بر یبهشت یاقطره 
 ح:یتوض

 یوردر ترخون هست نشستن شبنم بر  یتیکه خصوص شود یم ها استفاده بیان نیاز ا -1

 ود.ر یم نیشستن از بیا  ورد که با تکان دادنی آد میپد یو درمان ییغذا یگژیک ویآن 

 خون بدون تکان دادن هست.ق به خوردن تریدر تشو یمتعدد یث هایحد -2

 یم عیمردم شامیان  امامان به سرعت در یاه یو تغذ ی، درمانیبهداشت یهاه یتوص -3

 یحد وع بهین شیردند. اک یم آنها را در دفاترشان ثبت یشت. دست اندرکاران امور پزشکگ

ن آش رز به گزایکه اهل ادب و لغت ن ییرفت تا جاگ یم مردم قرار یبود که در شبکه فرهنگ

 پرداختند. یم

و معده و کبد  ید برایاست معتدل و مف یمعروف یسد: هندباء... سبزینو یصاحب قاموس م

 2شستن آن است. بزرگ تر، اشتباهو طحال... و پختن آن اشتباه 

ر د( ودش یم یمورد نه یق اولیاست شستن آن به طر یهیه بدکان دادن )کاز ت ین نهیا -4

 د شده است:کیجات تأیه بر شستن سبزکاست  یحال

بِالْمَاءِ  فَیَغْسِلُهُ  بِأُصُولِهِ  الْكُرَّاثَ يَقْطَعُ  -علیه السالم -الحسنت ابا يعقوب: رايونس ابن يقال 

د و آن را با یچ یدم با دست خودش تره را از ته مید: امام کاظم را دیوگ یم ونسی 3:وَ يَأْكُلُهُ

 خورد. یست و مش یم آب

بِهَا فَأَمِسُّوهَا بِالْمَاءِ أَوِ اغْمِسُوهَا  إِنَّ لِكُلِّ ثَمَرَة  سَمّاً مَا فَإِذَا أُتِیتُمْ : -یه السالمعل -الصادققال 

 یهست وقت ییهاسم  یاوه یهر م یبر رو :دیمافر یم -علیه السالم -صادقامام  4:فِی الْمَاءِ

 یعنی -دیآنها را در آب بخوابانیا  -دیئها را با آب بزداد آن سم یخوردن( آورد یآنها را )برا

 د.یآنها را بشوئ
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 ه ما کهنه در عصر و زمانامّا . شود یم که دارد، از شستن معاف یل خواصیترخون به دل

 .شود یم دهیبر مزارع پاش ییمایانواع سموم ش

امام  1:الْجِمَاعِ عَلَى ینُوَ الْبَوَاسِیرِ وَ يُعِ الْقُولَنْجِ مِنَ الْجَزَرُ أَمَانٌ: -علیه السالم -الصادققال 

را  یند و توان جنسک یم منیر ایج از قولنج و بواسیهوخوردن فرمود:  -علیه السالم -صادق

 د.ینما یت میتقو
علیه  -رضاامام  2:لَا دَاءَ فِیهِ  قَالَ: الْبَاذَنْجَانُ عِنْدَ جَذَاذِ النَّخْلِ -علیه السالم -الرّضاعن 

 .شود یم ضرر یدن خرما بین در موسم رسفرمود: بادمجا -السالم

 3:فَأَكْثِرُوا الْقَرْعَ فَإِنَّهُ يَسُرُّ قَلْبَ الْحَزِينِ إِذَا طَبَخْتُمْ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

را آن دل ید زینکمصرف زیاد  دوکفرمود: در پخت و پز از  -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر 

 ند.ک یافسرده را شادمان م
دو کفرمود:  -علیه السالم -یعل 4:الْعَقْلِ قَالَ: إِنَّ الدُّبَّاءَ يَزِيدُ فِی -علیه السالم -یعلعن 

 ند.ک یت میخرد را تقو
 -صادقامام  5:بِالْبَیَاضِ  الْبَقَرِ يَذْهَبُ  بِلَحْمِ  السِّلْقِ  قَالَ: مَرَقُ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 ن یپوست را از ب کدیسف یماریمود: پخته برگ چغندر همراه گوشت گاو، بفر -علیه السالم

 برد. یم
 ز آمده است.ین« کترش» یبه معن -، چغندریسلق: پاز

فِیهِ شِفَاءً  فَإِنَ  وَرَقَهُ يَعْنِی السِّلْقَ  مَرْضَاكُمُ  قَالَ: أَطْعِمُواه السالم یالحسن )الرّضا( عل یعن اب

 -رضاامام  6:إِنَّهُ يُهَیِّجُ السَّوْدَاءَوَ لَا غَائِلَةَ لَهُ وَ يُهْدِئُ نَوْمَ الْمَرِيضِ وَ اجْتَنِبُوا أَصْلَهُ فَ وَ لَا دَاءَ مَعَهُ

چ یرا در آن شفا هست و هید زیتان برگ چغندر بخورانماران یفرمود: به ب -علیه السالم

ند. از خوردن اصل و ک یم میض را تنظیست و خواب مریدر آن ن یو ضرر یماریزش بیانگ

 ند.ک یم یکرا سودا را تحرید زینک یشه آن دوریر
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 فِی فَكُلُوا الشَّلْجَمَ  الْجُذَامِ  مِنَ عِرْقٌ  أَحَد  إِلَّا وَ بِهِ  مَا مِنْ : -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

از جذام هست،  یارگه  یسکهر : در بدن -علیه السالم -صادقاز امام  1:عَنْكُمْ  بِهِ  يَذْهَبْ  زَمَانِهِ

 ند.ک ید تا آن را در بدن شما خنثیشلغم را در موسمش بخور
 یتپوس یماریث مراد از جذام هر نوع بی، معموالً در لسان حدشود یم رارکباز ت ح:یتوض

 ثر آنهاست.کایا 

 -ام تهفت آن موفق نگشدریا من بهیا  -نیامدهث یدر حد خیار یبرا یتیچ خصوصیه :خیار

 اند. خورده یم خیار -علیه السالم -تیب ن اهلکیل

امام  2:الْبَشَرَةَ وَ يَشُدُّ الظَّهْرَ وَ يُرِقُ  الْفَمَ يُطَیِّبُ  قَالَ: الْبَصَلُ  -علیه السالم -ابو عبد اللّه

مر را کگر: نفس را خوش بو( و یث دیزه )در حدکیدهان را پا پیازفرمود:  -علیه السالم -صادق

 .می کندف و با طراوت یرا ظر و پوست یقو
الْخُطَا وَ  وَ يَزِيدُ فِی وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ  بِالنَّصَبِ  يَذْهَبُ  الْبَصَلُ : -علیه السالم -قال ابو عبد اللّه

زود  یماریب -یخستگ پیازفرمود:  -علیه السالم -امام صادق 3:يَزِيدُ فِی الْمَاءِ َو يَذْهَبُ بِالْحُمَّى

توان راه رفتن را ، یاعصاب را قو، را بر طرف -وندش یم بدان دچار یه برخکخسته شدن 

 .می بردن ینه تب( را از بی. تب )و زممی کندت یرا تقو یجنس یرویافزون و ن

 ارند.در حال راه رفتن دیا  ستادهیار اکو  یپائه شغل سرک یسانکقابل توجه ح: یتوض

 مِنْ  أَكَلَ مَنْ : -صلی اهلل علیه و آله -سول اللّهقال: قال ر -علیه السالم -عبد اللّه یعن اب

صلی اهلل علیه و  -فرمود: رسول خدا -علیه السالم -امام صادق 4:امَسْجِدَنَ فَلَا يَدْخُلْ هَذَا الطَّعَامِ 

 بخورد، به مسجد ما وارد نشود. ر(ی)س کن خورایس از اکفرموده است: هر  -آله

نِیّاً وَ مَطْبُوخاً  وَ الْكُرَّاثِ  وَ الْبَصَلِ  الثُّومِ أَكْلِ  عَنْ سُئِلَ أَنَّهُ -معلیه السال -عبد اللّه یعن اب

علیه  -از امام صادق 5:سْجِدَ فَیُؤْذِيَ بِرَائِحَتِهِقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ مَنْ أَكَلَهُ نِیّاً فَلَا يَدْخُلِ الْمَ

چ یپخته هیا  فرمود: خوردن آنها به طور خام، دندیه پرسو تر پیاز، ریدر مورد س -السالم
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 یبه سو، را بخوردگیاه  نیس اکن هر یکندارد. ل یالکز اشیر نیردن با سکو مداوا ، ندارد یالکاش

 مسجد نرود.

 قَالَ لَا بَأْسَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّاثِ نِیّاً وَ مَطْبُوخاً : -علیه السالم -عنه

از  -علیه السالم -صادقاز امام  1:سْجِدَ فَیُؤْذِيَ بِرَائِحَتِهالْمَ نِیّاً فَلَا يَدْخُلِ أَكَلَهُ مَنْ وَ لَكِنْ بِذَلِكَ 

ر( یس آن )سکهر امّا ندارد،  یالکچ اشیدند، فرمود: هیو تره پرس پیازر، یخوردن خام و پخته س

 گران شود.یش موجب آزار دیه بوکارد نشود را خام بخورد، به مسجد و

ر را یدر طب امامان آمده است: س 2:ا شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءًفِیهَ فَإِنَ  كُلُوا الثُّومَطب االئمة: 

 ه درمان هفتاد درد است.کد یبخور

 ح:یتوض

 مد.آد آن سخن خواهد یمهم و مف یژگیو یکو  پیازدرباره « و مسافرت یمنیا»در فصل  -1

شروح بحث م، بود ی هااز سبز یمربوط به برخ یث هایحد مقصود ارائه چند نمونه از -2

 است.« یغذاشناس»علم  یها تیها از مسئول ثیدر مورد همه آنها و آوردن همه حد

« مانند واجب» یعنی« الواجبک»آن را  یاست و برخ« دکّمستحب مو» یخوردن سبز -3

 .داده اندلقب 

و « دهننکم یعامل تنظ»به عنوان غذا و خواه به عنوان ، وهیخوردن من طور است یهم -4

 خواه به عنوان درمان.

 :یا وهیه میو تغذ یمنیا

است  یتبهداش برخورد یکاز ابتدا تا آخر  گوشت هاخورد اسالم با انواع ه برکگفته شد 

س از پ، تاس یحفاظت برخورد یک، حالل و حرام مسئلهدر اصل  یاسالم با سبز برخوردن یکل

رست ز دیوه نی. برخورد اسالم با ممی پردازدو درمان  ین مرحله به برنامه بهداشتین اییتع

ل حال، ننده نباشدکتش مسموم یداشته باشد و ماه یه ارزش غذائکوه یاست: هر م یمانند سبز

ر ه اموک و...، پختهیا  خوردن به صورت خامیا  ،وه فاسدین مرحله سخن از میاست. و پس از ا

 .شود یم هستند شروع یبهداشت
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 ن باب:یا یث هایحد چند نمونه از کنیا

 الرِّيقِ  كُلُوا التَّمْرَ عَلَى: -صلی اهلل علیه و آله -قال رسول اللّه -علیه السالم -قال الرّضا

ی اهلل علیه و صل -فرمود: رسول خدا -علیه السالم -امام رضا 1:الْبَطْنِ  فِی الدِّيدَانَ يَقْتُلُ فَإِنَّهُ

 .می بردن یروده را از ب یها رمکرا ید زیفرموده است: خرما را ناشتا بخور -آله

رده: کت یمرحوم صدوق روا 2:الْفَالِجَ يُورِثُ الرِّيقِ عَلَى التَّمْرِ الْبَرْنِیِ أَكْلُ الصّدوق:  يرو

 .شود یم فلج یماریناشتا، موجب ب یبرن یخوردن خرما

رون یه ،ی، مشان، صرفان، سابریحانی، صیدارد: عجوه، برنزیادی  یها ونهخرما گح: یتوض

 ت مگره خوردن انواع خرما به طور ناشتا خوب اسک شود یم ث استفادهین دو حدیو... از ا

 راه آب در حالهم یبرن یگر خوردن خرمایث دین در حدیکه ضرر دارد، لک یبرن یخرما

 ه شده است.یبوست دارد، توصیه ک یسک یناشتا، برا

 3:بِأَكْلِ الْعِنَبِ فَأَمَرَهُ  شَكَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَى اللَّهِ الْغَمَ : -علیه السالم -عبد اللّه یعن اب

شت، به گ یم یه بر او مستولک یاز غمپیامبران  از یکیفرمود:  -علیه السالم -امام صادق

 گور دستور داد.او را به خوردن ان خداوندرد، کت یاکش خداوند

 ه شده است.یتوصسیاه  خوردن انگور، استن از شدت غمک یگر برایث دیدر حد

 فَإِنَّهُ  بِالزَّبِیبِ  عَلَیْكُمْ  :-صلی اهلل علیه و آله -قال: قال رسول اللّه -علیه السالم -یعن عل

ذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ يُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ يُطَیِّبُ النَّفْسَ الْمِرَّةَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَ يَكْشِفُ 

شمش کفرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -فرمود: رسول خدا -علیه السالم -یعل 4:وَ يَذْهَبُ بِالْغَمِّ

، می کند ی، اعصاب را قومی بردن ی، بلغم را از بمی کندرا بر طرف  یه اختالل صفرائکد یبخور

و  می کندزه( کی: نفس را پااید، تنفس را گوارا )ینمای م کوین، اخالق را می بردن یاز برا  یخستگ

 .می بردن یغم را از ب

مَنْ أَكَلَ قال:  -علیه السالم -یعن عل -علیه السالم -عن آبائه -علیه السالم -عن الرضا
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علیه  -امام رضا 1:شَیْئاً يَكْرَهُهُ َجسَدِهِ  فِی يَجِدْ لَمْ الرِّيقِ احْدَى وَ عِشْرِينَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ عَلَى

ست یس در حال ناشتا بکه فرمود: هر ک می کندنقل  -علیه السالم -یاز عل پدرانش از -السالم

 .نمی بینددر بدنش  یندیحالت( ناخوشا ایز )یشمش سرخ بخورد چکعدد  یکو 

 -یعل 2:لِأَلْسِنَتِهِمْ  أَسْرَعُ فَإِنَّهُ الرُّمَّانَ انَكُمُقَالَ: أَطْعِمُوا صِبْیَ -علیه السالم -نیرالمؤمنیامعن 

 بخشد. یشان را سرعت م را زبانیز دیبخورانانتان انار کودکفرمود: به  -علیه السالم

ن است کباشد و مم« سخن گفتنو ردن کزودتر زبان باز »ن است مراد کمم ح:یتوض

 باشد. نظر موردد هر دو یباشد و شاگفتار در طول عمر  یوائیو ش« بیان سالست»

قَطُّ إِلَّا أَفْسَدَاهُ وَ شَیْئَانِ مَا دَخَلَا  قَالَ: شَیْئَانِ مَا دَخَلَا جَوْفاً -علیه السالم -نیابن الحس یعل

 ءُ الْفَاتِرُ وَ أَمَّا اللَّذَانِ جَوْفاً قَطُّ إِلَّا أَصْلَحَاهُ فَأَمَّا اللَّذَانِ يُصْلِحَانِ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ فَالرُّمَّانُ وَ الْمَا

 یمکه هرگز بر شکز است یفرمود: دو چ -علیه السالم -امام سجاد 3:َو الْقَدِيد فَالْجُبُنُ يُفْسِدَانِ 

مگر  نمی شوندداخل  یمکز است بر شی، و دو چنندک یم ، مگر آن را دچار فسادنمی شوندوارد 

ده یجوشان قبالًه ک یدنیآب نوش»، انار و نندک یم حه اصالکآن دو امّا . نندک یم آن را اصالح

 د است.یر و قدیپن نندک یم ه فاسدکز ی، است. و آن دو چ«شود

ن یو ا متعدد وارد شده است. یث هایحد ،یدنیدن آب نوشیق به جوشانیدر تشوح: یتوض

 اند.سر یم ،یشناس میکروبدر  یرا حت -السالم معلیه -نگستره علم اماما

 از ین اواخر در برخیه تا همکد ش یم دهیانکردن خشکره یه جهت ذخک ید: گوشتیقد

 ز رواج داشت.یران نیمناطق ا

وَ قَصَبُ السُّكَّرِ وَ  الرَّازِقِیُ ثَلَاثَةٌ لَا تَضُرُّ الْعِنَبُ يَقُولُ  -علیه السالم -بن جعفر یسمعت موس

ز فاقد )هر نوع( ضرر است: یمود: سه چفر یم -سالمعلیه ال -اظمکدم امام یشن 4:التُّفَّاحُ اللُّبْنَاِنیُّ

 .یب لبنانیر و سکش یر نک، شیانگور رازق

وَ يُطَیِّبُ الْمَعِدَةَ وَ يُذَكِّی الْفُؤَادَ وَ  الضَّعِیفِ  قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ  السَّفَرْجَلِ: -علیه السالم -یقال عل
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ت، معده را یف را تقویقلب ضع« به»فرمود:  -علیه السالم -یعل 1:يُشَجِّعُ الْجَبَانَ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ

 .می کندبا یست( و شخص ترسو را شجاع و فرزند را زین یز )مراد دل گوشتیزه، و دل را تمکیپا

 أََكلَ  أَبُو هَذَا الْغُلَامِ يَكُونَ أَنْ إِلَى غُلَام  جَمِیل  فَقَالَ يَنْبَِغی -علیه السالم -نظر ابو عبد اللّه

 یبائی: جوان ز-علیه السالم -امام صادق 2:وَ قَالَ السَّفَرْجَلُ يُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ يُجِمُّ الْفُؤَادَ السَّفَرْجَلَ 

می با یرا ز یمدآ یمایه سفت: بِگز یخورده باشد. و ن« به»ن جوان ید پدر اید و گفت: بایرا د

 هاند.ر یم یو دل را از آشفتگ کند

ء  أَنْفَعَ مِنَ یْشَ فَمَا مِنْ التُّفَّاحَ قَالَ: أَطْعِمُوا مَحْمُومِیكُمُ -علیه السالم -عبد اللّه یعن اب

ب یدتر از سیمف یزی، چدیبخورانب یدارانتان را س تب :-علیه السالم -امام صادق 3:التُّفَّاحِ

 ست.ین

فَإِنَّكَ إِذَا فَعَْلتَ  كُلْهُ ثُمَ فَشَمَّهُ  التُّفَّاحِ أَكْلَ إِذَا أَرَدْتَ يَقُولُ -علیه السالم -سمعت الباقر

 یم من گوش 4:نْ قِبَلِ الْأَرْوَاحِ كُلِّهَاذَلِكَ أَخْرَجَ مِنْ بَدَنَِك كُلَّ دَاء  وَ غَائِلَة  وَ يُسَكُِّن مَا يُوجَدُ مِ 

ن را بو ابتدا آ یرا بخور یبیس یه خواستک یمود: وقتفر یم -علیه السالم -اظمکو امام  دادم

می را از بدنت خارج  یو ناهماهنگ یو هر آشفتگ ی هاماری، بینکن ین سپس بخور، اگر چنک

 .می نمایدرا آرام  یو سوداو یو اختالالت صفراو کند

وَ  الْجِمَاعِ يَزِيدُ فِی كُلُوا التِّینَ الرَّطْبَ وَ الْیَابِسَ فَإِنَّهُ: -صلی اهلل علیه و آله -قال رسول اللّه

د یفرمود: بخور -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  5:َن النِّقِْرسِ وَ الْإِبْرِدَةِالْبَوَاسِیرَ وَ يَنْفَعُ مِ قْطَعُ يَ

و  می نمایدر را قطع یو بواس می کندت یرا تقو یجنس یرویرا نیرا ز -آن کتازه و خش -ریانج

 درمان است.« ابرده» یبرا

 مزاج یرمگه مقابلش کمزاج  یمراد اصطالح سرد -در درون بدن یابرده: احساس سرد

 دن درون و احساس سرما در داخل بدن است.یه مقصود چائکبل نمی باشد ،است

                                                 
 همان.. 1
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 -علیه السالم -امام رضا 1:الْفَالِجَ يُورِثُ الرِّيقِ عَلَى قَالَ: الْبِطِّیخُ  -علیه السالم -الرضا

 .شود یم موجب فلج ناشتافرمود: هندوانه خوردن در حال 

 .کند می ذوب را مثانه سنگ هندوانه 2:الْمَثَانَةِ فِی الْحَصَى يُذِيبُ وَ :...-السالم علیه -الصادق

 الْجُبُنُّ وَ الْجَوْزُ فِی كُلِّ وَاحِد  مِنْهُمَا الشِّفَاءُ فَإِنِ افْتَرَقَا كَانَ  -علیه السالم -بو عبداللّهاقال 

 -اگر با هم باشند -ر و گردویفرمود: پن -علیه السالم -امام صادق 3:دَّاءُوَاحِد  مِنْهُمَا ال كُلِ  فِی

 است. یماریعامل ب هرکدامدر هر دو شفا هست و اگر از هم جدا شوند 

 :حالل یغذاهامیان  نش ازیگز

 ت آنیماه ه ذات وکاز هر دو(  یمحصولیا  وگیاهی  و یوانیح یها هر غذا )اعم از فرآورده

د و خواه به جسم و تن مضر باش، حرام است، ضرر شود یدارا یطور عارضبه یا  مضر باشد

 خواه به عقل و روان.

 یم تن قاعده نوبیاست. پس از فراغت از ا یمبتن« ضرر مطلق»فوق به محور  یلکقاعده 

گر یم دسه با هیگر و در مقایز نسبت به هم دیحالل ن یغذاها یعنی یسد به سود و ضرر نسبر

 گر: سودشان متفاوت است.یبه عبارت دیا  ر هستند. وسود و ضر یدارا

« ینشیزگرفتار »ز بهتر است یحالل ن یغذاهامیان  ه درک می کنده ین اسالم توصیابربنا

 ب و گوارا و دل چسب و روان چسب بودن.یژه از نظر طید به ویداشته باش

 .میا ه به شما دادهک ی هاروز یواراهاگد از یبخور 4:كُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ قرآن:

 د.یش بخوریهاااز گوار داده ایم یه به شما روزک آن چهاز  ای

نش یب را گزیتر سپس ط بیسپس ط طیب ترین«: بیفاالَطب یطاالَ»ت یو در فاز نسب

سندد پ یمنه آن را یدر نحوه ته یقگیسل یو ب یدر انتخاب مواد غذائ یارکد. اسالم شلخته ینک

 و اسراف فرق دارد. یو پرخور یت گرائیمکع با خصلت ن موضویاامّا 

ها  آنپیام  با پیامش ه در موضوع غذا آمده فرق دارد وکگر ید یآیه ها یه فوق با برخیآ

                                                 
 .194 همان، ص. 1
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 261ایمنی و تغذیه 
 

 ناش یبرا می کندحالل  1«يُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»ه یآ مثالًمتفاوت است 

 دها را.یپل برایشان می کندها را و حرام اگوار

شان  یدام غذاها براکپرسند از تو  یم 2«يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّباتُ» ای

 ها حالل است. بیشما ط یحالل است بگو برا

 م:یب داریغذا دو اصطالح ط ةن در قرآن درباریابنابر

ه کب بودن را در نظر گرفته یاز ط حدنصاب یکن اصطالح یث: ایب در مقابل خبیط -1

 ردد.گ یم بیو مصداق ط شود یم ث بودن خارجیبا داشتن آن از مصداق خب ءیش

ودن بب یدر ط، بیط یغذائ مواد واشیاء  :ها بیخود طمیان  ت دریب در نوار نسبیط -2

 ب.یتر و ط بیط، نیتر بیبا هم فرق دارند: ط

قرار  کو خورا کرده ایم یبه شما روز آن چهد از یبخور 3:هُ حَالالً طَیِّباًكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّ

 ب بودن.یبه شرط حالل بودن و ط داده ایم

 رد:کد توجه یه باین آیبه سه قسمت از ا

اده دانسان  یبرا کو خورا یه خداوند به عنوان روزک یزهائیچ یعنی م اللّه:كرزق -1

نب خدا و رزق از جا یروزه ها م شدیرا تحریز شده اندنم یه تحرکاست  یزهائیمراد چ است.

 ستند.ین

ب، ق غصیرند نه از طیق مشروع به دست آید از طریز باینه ها م نشدیتحر یعنی :حالالً -2

 سرقت، ربا و...

 ل بودنب بودن است، و پس از حالیل طیه به دلک یپس از حالل بودن ذات یعنی :باًیط -3

 د.ینکز توجه یآن ن یب بودن نسبیط راه به دست آوردن آن، به

ل یدل یز بیبا پره« ب بودنیط»نش بر اساس یه گزکز در نظر داشت یته را نکن نید ایبا

 است: یماریب ین نوعیا نندک یم یخوددار ی هاخوردن یافراد از بعض یفرق دارد. برخ

 -یعل 4:مُخَلِّطٌ وَ عَلِیلٌ  مُحْتَم   أَبَداً صَحِیحٌ عَلِیلَانِ  اثْنَانِ : -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

ند، و کز یپره یزیل از چیدل یه بکمارند: آدم سالم یشه بیس همکفرمود: دو  -علیه السالم

                                                 
 .157سوره اعراف آيه . 1
 .4سوره مائده آيه . 2
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 (.ندک مخلوطه اش گر در معدید یکز را بخورد )غذاها را با یه همه چک یماریآدم ب

 :سفارش مهم یک

 -می کردمصرف زیادی  یه انرژک -انسان یدیو  یجسم یارهاکن از یش ماشیدایبا پ

د یامپدر  .شودج بشر یرا یی هااز گرفتار یکی یه چاقکده موجب شده ین پدیاسته شده و اک

ه ک د شده استکیاسالم تابیان  ن دریکه شام نخورند لک شده اندق یل همگان تشوکن مشیا

 م:یه اشد ینه یه و از پرخوریم خوردن توصکشه به یهم گرچه، دیشام خواب ید بینبا

 عَلَى أَخْشَى حَشَفَة  إِنِّی لَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ وَ لَوْ عَلَى: -صلی اهلل علیه و آله -قال رسول اللّه

صلی اهلل علیه و  -رمکرسول ا 1:فَإِنَّ الْعَشَاءَ قُوَّةُ الشَّیْخِ وَ الشَّابِّ الْعَشَاءِ الْهَرَمَ  تَرْكِ مِنْ أُمَّتِی

ده باشد، من بر امّتم از کیخش یدانه خرما یک گرچهد ینکن کم خوردن را ترفرمود: شا -آله

 ر و جوان است.یرو و قوام پیر شوند، شام خوردن نیه )زودتر( پکرسم ت یم شام کتر

 عَشَاءُ الْأَنْبِیَاءِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَلَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ فَإِنَّ تَرْكَ : -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

پشت سر نماز عشاء است. پس انبیاء  فرمود: شام -علیه السالم -یعل 2:الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ 

 .می کندب یرا شام نخوردن بدن را تخرید زینکن کشام را تر

 -لیه السالمع -مام باقرا :الْعَشَاءِ تَرْكُ الْبَدَنِ خَرَابِ : أَوَّلُقَالَ  -علیه السالم -جعفر یعن اب

 شام است. کبدن تر یرمود: اول خرابف

از اصول  یکید بر صبحانه خوردن و زودتر خوردن آن کیز تایگر و نیمتعدد د یث هایحد و

  خواهد آمد.« حادثه ساز یخصلت ها و یمنیا»ه در فصل کاسالم است  یفرهنگ غذائ

                                                 
 .343 ، ص36 . بحار، ج1
 .342 همان، ص. 2



 

 

 

 

 

 یو حفاظت فرد یمنیا

 د.یت قرار ندهکخودتان را در معرض هال 1:ةِال تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ قرآن:

به شما مهربان  خداونده کد یشکخودتان را ن 2:ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحیماً

 است.

ایان پ ،موضوعات یت اختصار و با عبور از برخیرا با نها« یو بهداشت فرد یمنیا»بخش 

 پردازم. یم« یت فردو حفاظ یمنیا»به  کنیداده و ا

ر هوع و ضرو هر نوع موو قلم مرز و حدن ییو تع بخش ها کردن جداموضوعات و  کیکتف

 و ینمیا، ستیط زیو مح یمنیا -ها را همه عنوانیسخت دشوار است ز یمنیمقوله در دانش ا

ردد و گ یم بر یفرد یمنیبه ا -ار و...کط یو مح یمنیا، ط خانوادهیو مح یمنیا، ط شهریمح

اشت وجه دتد یبا بنابراین، سکعردد و برگ یم بر یاجتماع یمنیبه ا یفرد یمنیز ایو ن، سکعبر

. از ز مربوط استین یفرد یمنیبه ا یمختلف بحث شده همگ عنوان هایجا تحت نیهر چه تا ا

 شته باشده داحفاظ و نرد بهارخوابن و کوان و بالید راه پله و ایباب مثال در ساختمان خانه با

 است. یفرد یمنیبحث شده( همه در جهت اشتر یپ هک)

داشت نه بهیدر زم آن چهست. ین موضوع ها کیکب و تفیر از تبویغه ای ن همه چاریبا ا

فته در نظر گر بخش هاو  فصل هار ینار ساکد در یبا شود یم یبررس یحفاظت فردیا  یفرد

ر علم یکر پ( دیمان دچار )جراحو به قول خود« سمیونالیوسکفون»دچار  ی هاشود. تا به قول غرب

 م.ینشو یمنیا

ش یوتوجه انسان به حفظ جان و تن خ« یو حفاظت فرد یمنیا»ن جا از یپس مقصود در ا

ه ژیط ویراشدر یا  ار خاصکبا همیا  ط خاصیبا مح ارتباطا در ه او رکن یاست با قطع نظر از ا

 م.یریدر نظر بگای 

بِالْقَضَاءِ وَ الْعَافِیَةُ أَحْسَنُ  تَنْزِلُ  بِالرَّجَاءِ وَ هِیَ  تُطْلَبُ  جُ الْحَوَائِ: -علیه السالم -قال الجواد
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ش است در یی هانیازمند د دنبالیله امیفرمود: انسان به وس -علیه السالم -امام جواد 1:عَطَاء 

 خدا به انسان است. ین عطایبهتر یمنیسند، و ار یم به او خداوند یه آنها با قضاک یحال

 ح:یضتو

 .شود یم زهید فاقد انگیه انسان است. انسان بدون امین سرماید اولیام -1

بشر  یمنیان حوادث ناگوار است. یبیشترنه یل آنها زمیدن در تحصیوشکو نیازها  تأمین -2

 ن خطر رو به رو است.یبیشترنه با ین زمیدر ا

ه بد عشق ین نبایکوشش نمود لکو  کارکردد یه: درست است باک دهد یمر کث تذیحد -3

را حفظ یز، متهورانه منجر شود یپروائ ینوع ب یکبه ه ها و بر آوردن خواستنیازها  لیتحص

 مقدم است.ه ها و خواستنیازها  بر همه یمنیت و ایعاف

« نین االمریامر ب»تب کم -علیه السالم -تیتب اهل بکه مکح داده شد یتوضشتر یپ -4

 دمنزشه با همه ارکث اشاره دارد ی. حدیریو نه تقد یضیتب تفوکو نه م یتب جبرکاست نه م

ان جری یا یاله یقضا ،میموفق نشو موردنظرنیاز  لین است به تحصکوشش ممکو  یسع بودن

اله و یشقد به عینبانیازها  لیتحص یزه برایعت با ما موافق نباشد. پس انگیجهان طب یقدرها

 یفرادسا اب یند. اکغافل  یمنیت و ایت عافل شود و ما را از حفاظینده تبدیدا نمایننده و شک

 اند. ها باخته یدائین شیروان را در ایا  تن یه سالمتک

اند م یزه نمیگاه انگیدر جا« نیاز»بنام  یزیگر چیه دکساند ر یم یار را به جائک یدائیش -5

ث ی. حددنک یم یداشته باشد باز مستانه به دنبال پول و مال جان فشاننیاز  هکن یو فرد بدون ا

 یسکلم ه انسان ساکاشاره دارد  -یشناسو روان یشناس مهم در دانش انسان -ن اصل مهمیبه ا

، است یمار روانیب، نیاززه یو انسان فعال بدون انگ، ت او باشدیار و فعالکزه یانگ« نیاز»ه کاست 

 وار دانش کنند )مانند کت یفعال مادی غیرد در امور یندارند با یمادنیاز  هکآنان  بنابراین

 ست.ین یتمام شدننیاز  نیه اکخدمت به نوع( یا  یق علمیتحق

ن ینز چیت نیست. درست است واقعین یز تمام شدنین یمادنیاز  هکن است گفته شود کمم

مّا ا نندک یم را احساسنیاز  نیدتریشد، یدر امور مادنیاز  یب یها انسان معموالًه کنشان داده 

 کیجز  وقت است یرا خالف حقید با آن مبارزه شود زیه باکاست  یت هائیت از واقعین واقعیا

 ست.ین یزیچ یروح یماریب

                                                 
 .365 ، ص57 بحار، ج. 1
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« عطا» یت و سالمتیه عافکته است کن نیاگویای  «ة احسن عطاءیالعافو»ر یجمله اخ -6

ان آن وشش خودمکو  یه ما با سعک نیست نعمت هار یآن را داده و مانند سا خداونده کاست 

 ن عطا است.یبر عهده ماست حفاظت از ا آن چهم. یاشرا به دست آورده ب

م ک یها نعمت یو آن را فدا نمی دانیمو چون عطا است و مفت به ما داده شده قدر آن را 

انه است. زه مداریغر صرفاً وه یش یکبل  نمی باشد خردورزانهوه یش یکن یو ا می نمائیمارزش 

 یسان هااناز  یش از برخیب، زه مدار استیش غریه در همه رفتارهاکوان یه حکن یا ترشگفت و

 .می کنداز جان و تن خود حفاظت ، مادیات فته بهیش

ود: حفاظت فرم -السالم علیه -امام جواد وف:قدر الخ ی: التحفظ عل-علیه السالم -قال الجواد

 (365، ص 78جان و تن به مقدار خوف است. )بحار، ج 

 ح:یتوض

 ار رفته است: جبن و خوف.کژه به دو وا« ترس» یبرا یدر زبان عرب -1

ه مندانده و ترس مثبت و خردیوهکو ن یم ترس دو نوع است ترس منفید بگوئیبا یدر فارس

 یعنیبن جم. یهستنیاز  یحات بین توضیاز ا ین در عربیکم. لیبیاورمثال  هرکدام یبراآنگاه 

رگز ه -لیه السالمع -امامانبیان  ژه در زبان ویترس خردمندانه به و یعنیو خوف  یترس منف

ث ین حدیا پس مراد در«. اخاف یانّ»رر و فراوان آمده است کمامّا « اجبن یانّ»م یا دهینشن

اقالنه عزه یو انگ« احتیاط» یلک(. ترس خردمندانه در عنوان یبزدلهمان ترس مثبت است )نه 

 فرد است. یت روانیشخص یو نشان از صحت و سالمت ردیگ یم یجا، آن

ن یا ث باال پاسخید؟ حدیوشکد در حفاظت روان و تن ین است: تا چه قدر بایا سؤال -2

 ن برود.یه خوف از بک ی: تا حددهد یمپرسش را 

 ینزایه خوف سقوط نباشد. سرعت خودرو به مکم باشد کد مستحیبا ین در حدکحفاظ بال

به  وششکار و کساعت ، ه خوف تصادف و چپ شدن و... وجود نداشته باشدکد باشد یبا

، یا وهیشچ یه، یارکچ یدر آن نباشد و... و... ه یه خوف لطمه به سالمتکد باشد یبا یزانیم

 دیبات را نیند و عافکد یت را تهدیث عافیو به قول حد ید صحت و سالمتینبا یچ رفتاریه

 است. یگریه بحث دکرد مگر شهادت ک یچ نعمتیه یفدا

در ، ارکدر ، طیدر مح، را در ساختمانزان و مقدار و اندازه حفاظت یث مین حدیپس ا

د یبا یه خوف خطر و حادثه هست به مقدارکهر جا و هر قدر  .می کند... روشن ، در...، ورزش



 دانش ایمنی در اسالم 266
 

 حاصل گردد. یمنین برود و ایه خوف از بکد یوشک یمنیحفاظت و ا تأمین یبرا

 ریغط یحاصل نشده است و شخص در شرا یمنیل نشود، ایتا خوف زا یطیدر هر شرا -3

ر حضور د ادامهیا  ارکند وگرنه ادامه ک تأمینرا  یمنیط ایقرار دارد و واجب است شرا یشرع

ال »الف قاعده خو بر « لُكَةِوَ ال ُتلْقُوا بِأَيْديكُمْ ِإلَى التَّهْ»ه یط حرام است و بر خالف آیراآن ش

 .می باشد« ضرر و ال ضرار

 :یفقه کوچکبحث  یک

 م:یم دو قاعده دارنه در فقه اسالین زمیدر ا

ش یوبر جان و مال خ انسان ها :مْوَ أَمْوَالِهِ أَنْفُسِهِمْ عَلَى مُسَلَّطُونَ النَّاسُ قاعده سلطنت: -1

 هستند.اختیار  مسلط و صاحب

ود و به خ یو ضرر رسان یریضرر پذ االسالم: یال ضرر و ال ضرار فقاعده ال ضرر:  -2

 ست.یدر اسالم ن، گرانید

رد کعمل نهیزم یعنی، دارد «ومتکح»قاعده دوم بر قاعده اول « اصول فقه»صطالح علم اه ب

ر اختیا وه انسان نسبت به جان و مال خود تسلط ک شود یم نیجه ایو نت می کندآن را محدود 

رر ضحق ندارد به جان و مال خود  یسکچ یه یعنی، امل دارد مگر در مورد ضرر و اضرارک

 بزند.

گ سربه و گفالن  یوقف اموال برا مثالًممنوع است  ،ینابخردانه با مال شخصرفتار  هرگونه

. ع استهدر دادن مال و اسراف آن ممنویا  ه در اروپا مرسوم است، در اسالم ممنوع است.ک

واند ت یم ومتک. حمی کنمد: مال خودم هست هر چه بخواهم با آن یبگو نمی تواند یسکچ یه

 ند.کد با او برخورد یو با

ست و ممنوع ا، بدن خود یعضااجان و تن و  یرفتار نابخردانه با سالمت هرگونهز ین و

 سد.ر یم ب آن به مجازات متناسبکمرت

 م:یشنوب -السالم علیه -یمحمدتقو باز از امام  یم به موضوع حفاظت فردیردگ یم بر

 -علیه السالم -امام جواد 1:عَثْرَتُهُ لَا تُقَالُ الشَّهَوَاتِ  رَاكِبُ  -علیه السالم -قال الجواد

او  یها : لغزشیا -شود ینم منیند، از حوادث اکها عمل  ه بر اساس شهوتک یسکفرمود: 
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 .نمی باشدقابل جبران 

 ح:یتوض

 و خواه ت باشدیثیخواه لطمه به ح، ردنکجاد یدن: حادثه ناگوار ای: لغزش و لغزعثرة -1

 صدمه به جان و تن.

ب شهوات کرا رایاست ز یویست دنیدر ز یبه حادثه ساز بیشترث ین حدیتوجه ا -2

در  یمنیبه ا بیشترالم امام کپس ، ده و تمام شده استیوبش لغزکنسبت به آخرت در اصل ر

 ناظر است.دنیا  نیا

ر د بیوشش باکو  یسع، ارک: می کند تر ث باال را روشنیث مقصود دو حدین حدیا -3

 .یوالگو  یدائیاساس تعقل باشد نه بر اساس ش

ث اول یه در حدک یالزم است به طور یزه روانیعشق و عالقه و انگ یارکالبته در هر  -4

ل یعطتیا  حدودرده و خرد را مکد تجاوز یو مفهوم ام یه از معنک ینه در حدامّا ، «دیام»فرمود 

 ند.ک

 -یامام هاد 1:شَرَّهُ ا تَأْمَنْ فَلَ نَفْسُهُ عَلَیْهِ هَانَتْ  مَنْ  قَالَ-علیه السالم -يالحسن الهاد یعن اب

 من مباش.یقائل نباشد از شر او ا یش ارزشیه به جان خوک یسکفرمود:  -علیه السالم

ها ( ارزش قائل نباشد نه تنیو معنو یحفاظت خودش )اعم از جسم یه براک یسک یعنی

 .می کندز با خطر مواجه یگران را نیه دکبل می کندخودش را تباه 

 -علیه السالم -امام رضا 2...:اعْتَبَرَ أَبْصَرَ وَ مَنِ أَمِنَ خَافَ  مَنْ...  -علیه السالم -قال الرضا

 ردد.گ یم نای، بباشد آموز س عبرتکو هر  شود یم منیس خوف داشته باشد اکفرمود: هر 

دن عامل و یردد و خود پائگ یم «یپائخود»رس خردمندانه موجب مواظبت و خوف و ت

باز  یمنیا و شخص را از تهوّر جاهالنه و مسامحه در مورد شود یم یمنیط ایشرا تأمینزه یانگ

 .دارد می

ا ب یپروائ یبن یرا ندارند ا -شدبیان  هک یبا معنائ -خوف، ودن و باصطالح دنده پهنکافراد 

 .ینسانمال اکن یامنشأ است و  یودنکو  یآن نادانمنشأ دارد  یشجاعانه فرق ماهو کیبا یب

ننده کن ییاست و هم تع یمنیا تأمین یزه برایفوق خوف هم عامل و انگ یث هایدح بربنا
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خردمندانه سه اصل مهم از اصول  یپس خوف و پروا، یمنیبه ا پرداختنمقدار و حد و حدود 

 دارد: کاربردسه  یمنیدر امر ا خردورزانه یگر: پروایدبیان  و با می کندن ییرا تع یمنیا

 آن است. تأمینو  یمنیپرداختن به ا یزه برایه عامل و انگکن یاول ا

 ن برود.یه خوف از بکپرداخت  یمنیا تأمیند به یبا یزانی: به میدر ثان

 کند میخردمندانه آن را اقتضاء  یپروا آن چهش از یب تأمینه پرداختن به کن یسوم ا

. است( شده یدلزترس )بُ یماریه شخص دچار بکن است ینشان دهنده ایا  مصداق وسوسه و

ر ت دهیوهکده بل نیوهکز نین یمنیده است در ایوهکن یدر هر رفتار یگریه وسواسک همانطور

 .می بردن یرا از ب یمنیاست و ا یمنیه ایبر عل دقیقاً یمنیدر ا یگر یاست. وسواس

 یریپذ خطر»به نام  یزیچ .ه اسالم استیبدن از واجبات اول یحفظ جان و تن و اعضا

« بعطمناعت »یا  به شجاعت یچ ربطیه« یشکخود»یا  و« نهودناک یروائپ یب»یا  «متهورانه

نده یط آیترس از شرا، ش آمدیپ یکترس است نه خوف. ترس از  خودکشیمنشأ ندارد. 

 «عجز»ن مصداق یه باالترکردد گ یم یاماندگد موجب ویس شدیا و شود یم «سأی»عامل 

 ندمی کن خودکشیاقدام به  یچ فردیردد. و هگ یم خودکشیزه یانگ یاماندگاست و اساس و

 د باشد.یشد یروان یماریمگر دچار ب

مِیتَة  إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ  بِكُلِ  بَلِیَّة  وَ يَمُوتُ بِكُلِ  يُبْتَلَى الْمُؤْمِنَ  إِنَ:... -علیه السالم -قال الباقر

ن است کدچار شود و مم یهر بالئ به مؤمنن است کفرمود: مم -علیه السالم -امام باقر 1:نَفْسَهُ

 .می کندن خودکشی مؤمنامّا رد یبه هر نوع از انواع مردن، بم

سالم  فرد سالم باشد، یک یو رفتار ی، روحیرکه از نظر فک یانسان یعنی مؤمن ح:یتوض

و دنیا  یمنیا تأمینمان آورده و در صدد یه به خدا اک یسک یعنی مؤمنردار. کش و سالم یاند

 .آخرت است

 2:فِیهَا خَالِداً نَارِ جَهَنَّمَ  مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَفْسَهُ قَتَلَ قَالَ: مَنْ  -علیه السالم -عبد اللّه یعن اب

در آتش دوزخ  یند به طور ابدک خودکشی عمداًه ک یسکفرمود:  -علیه السالم -امام صادق

 خواهد بود.

ها باز دچار  ها و حفاظت مواظبتن است با همه کعت ممین طبیانسان در ا ح:یتوض
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 ز است:یفه انسان است سه چیوظ آن چهن یکحادثه و انواع بالها گردد ل

 د.وخود نش از نیمیخودش موجب سلب ا -1

 م نباشد و باصطالح مصداقیسه یمنینه سلب ایط و زمیخودش در فراهم شدن شرا -2

 نگردد.« نفسه یمن اعان عل»

 مان ندارد.ید ایترد یب، ندک خودکشی سکهر  می کندن خودکشی مؤمن -3

فِی الْقَارِصَةِ وَ الْقَامِصَةِ وَ الْوَاقِصَةِ وَ هُنَّ ثَلَاثُ جَوَار  كُنَّ يَلْعَبْنَ  -علیه السالم -یعل یقض

بَةُ فَوَقَصَتْ عُنُقُهَا فَرَكِبَتْ إِحْدَاهُنَّ صَاحِبَتَهَا فَقَرَصَتْهَا الثَّالِثَةُ فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَوَقَعَتِ الرَّاكِ

  1:نَْفسِهَا عَلَى فَقَضَى بِالدِّيَةِ أَثْلَاثاً وَ أَسْقَطَ حِصَّةَ الرَّاكِبَةِ لِمَا أَعَانَتْ 

قضاوت « ستهکگردن ش»و « ه خورندهیک»و « رندهیشگون گین»درباره  -علیه السالم -یعل

، دنکرد می یو شوخ یگر بازیا هم دسه زن جوان بیا  ن قرار بود: سه دختریرد. ماجرا از اک

ود ه سوار بک یدوم، ه خوردیکشگون گرفت و او یوب را نکمر یگر سوار شد سومیبر د یکی

وب و ثلث کثلث را مر یکه سه قسمت شود یه دکرد کم کست. امام حکافتاد و گردنش ش

نت ش اعاخوده نفس یرا او بر علیرد زکرنده بپردازند و ثلث سوم را ساقط یشگون گیدوم را ن

 رده بود.ک

در وسائل امّا ستن گردن است که شیه موضوع قضاوت دکد یی آث فوق بر میاز ظاهر حد

ه ین صورت دید و مرد. در ایگردنش ضربه د 2«عُنُقُهَا فَهَلَكَتْ فَانْدَقَّتْ»ه کح شده یعه تصریالش

 قتل سه قسمت شده و ثلث آن هدر شده است.

ناه و ار غلطش به عنوان گک یبرا شود یم هدره اش یلث ده ثکن یب عالوه بر اکفرد را

 با یو شوخ یت بازیه ماهک یز دارد مگر در صورتین یمجازات اخرو یمنیت اصول ایعدم رعا

 بوده باشد.، اتفاق محض یکت حادثه یباشد و ماه یمنیت اصول ایرعا

 باشد میز یب نمستح یز است و در مواردیردن جاک یز شوخیو ن -حیتفریا  و -یباز یعنی

 وست یرخ دهد گناه نه ای ن صورت اگر حادثیدر ا، یمنیت اصول و فروع این با رعایکل

ت یز دارد. رعاین ین صورت گناه است و مجازات اخرویر ایندارد و در غ یمجازات اخرو

 .ها واجب است و ورزشه ها مسابق، حیتفر، یشوخ، یدر انواع باز یمنیط ایاصول و شرا
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 :یاصل اعتقاد یکحفاظت و 

ود ش یتلق یمهم و جدّ یلید خیه باکتن هست  در مورد حفاظت جان و یاصل اعتقاد یک

 ر است:یرد و آن به شرح زیامل قرار گکو مورد توجه 

 هکن بر اساس اتفاقات یکند لکت ی)بهداشت و حفاظت( را رعا یمنیاصول ا یسکاگر 

ا و نقص عضو او نزد خد یماریب ،نقص عضو شودیا  یماریعت است دچار بین طبیصه ایخص

م یر آن سهد یبه نسبتیا  و حادثه شود یماریخودش علت تامّه ب یسکاگر امّا افر دارد. اجر و

د داونخدر قبال تحمل درد و نقص ندارد بل به همان نسبت در نظر  یچ اجریباشد نه تنها ه

 منفور و مستحق مجازات است.

 است:ر و امثالش به صورت اول ناظر یث زیحد

 -امام باقر 1:«...عِبَادَةَ سَنَة  تَعْدِلُ مَرَض   لَیْلَة  مِنْ  قَالَ: حُمَّى -علیه السالم -جعفر یعن اب»

 سال... یکشب، معادل است با عبادت  یکمار به مدت یفرمود: تب ب -علیه السالم

 :دشو یم دچار سه نوع خسارت، ندکت نیرا رعا یمنیه مسائل اک یسک، ن اساسیبر ا

 .شود یم نقص عضویا  دچار مرگ -1

 .دهد یماجر و ثواب تحمل درد و نقص را از دست  -2

 ردد.گ یم مواجه یبا مجازات اخرو -3

 :یخودآزارحفاظت و 

، قراردادنت کواجب است و خود را در معرض هال و تنگفته شد در اسالم حفاظت جان 

با  خودآزاریباشد. هر نوع  لکدر هر نوع و ش« یخودآزار»ن طور است یحرام است. هم

ه ک است، خود یندن موکن گونه آن یترکوچکف آن است. کیم و کگناه است. بسته به  ینسبت

 .شود یم فاره بر آن بارکمجازات 

ر د یه توجه شود حتک شود یم روشن بیشتر یام اسالمکم از احکن حیت ایاهم یهنگام

د یابوم است و کز محین، ش داردیخو یندن موک یبرا یل عاطفیدلیا  ه شخص بهانهک یطیشرا

 یمو یطفبستگانش در اثر احساسات عا یدر عزا یخانم مثالًفاره هم بپردازد. کند و کتوبه 

ده رکگناه ، دیشد و مخدوش نماکبر صورت خودش ناخن بیا  ،ندکپاره یا  ،ندکش را بیخو

 .شود یم فارهکه موجب وجوب توبه و پرداخت ک یآن هم گناه، است

                                                 
 .200 ، ص78 بحار، ج. 1



 271ایمنی و حفاظت فردی 
 

فَإِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّْت شَْعرَهَا عن... فقال:...  -علیه السالم -ابا عبد اللّه سئلت

أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِیناً وَ فِی  مُتَتَابِعَیْنِ شَهْرَيْنِ رَقَبَة  أَوْ صِیَامُ جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ أَوْ نَتََفتْهُ فَفِی

ءَ فِی اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ سِوَى إِذَا دَمِیَتْ وَ فِی النَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِین  وَ لَا شَیْ الْخَدْشِ

  1:الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ

ا ی ندکصورتش را خدشه  ید:... اگر زناز... فرمو -علیه السالم -دم از امام صادقیپرس

 روزه دوا ی برده یکردن کردن مو آزاد کفاره پاره ک، پس ندکش را بیمویا  ندکش را پاره یمو

 از نیوه خکردن خدشه به صورت کوارد  ةفّارکت مستمند، است. و صاطعام شیا  یدر پ یماه پ

 رده،ب یکردن کستن سوگند است )آزاد کفاره شکندن مو، همان ک ةفارکن یو هم چنبیاید  آن

 درت خواطعام ده مستمند(. و اگر بر صویا  ،دو لباس هرکداملباس دادن به ده مستمند یا 

 ت.زم اسست تنها استغفار و توبه الین ه ایفارکن منجر به خدشه نشده یکمشت زده لیا  یلیس

 .جاد خراشیلغت: خدش: ا

 ردیگ یم جهیپس از بحث مشروح نت« المكجواهر ال»عه در یجسته شه بریفق یمرحوم نجف

می س نقل یعه است و از مرحوم ابن ادریش یفقها یث نظر اجماعین حدیاپیام  ه عمل بهک

کتاب م در کن حیاصحاب ما بر ا«: علیها فی تصانیفهم، و فتاويهم أصحابنا مجمعون ان» کند

 اند. ردهکاجماع  2شان یشان و در فتواها یها

 یک یشان حت خودآزاری یاره بکن باشد آنان یبت زده چنیم شخص مصکه حک یوقت

 شان مشخص است. فیلکز ندارند تین یعاطفیا  یعرفز یوازه و دستیانگ

 یپروائ یبیا  جاهالنه و یپروائ یتهور و بیا  است و یجهل و نادانیا  خودآزاریمنشأ 
 است. یزاریبو مورد  یها نزد خرد و اسالم، منف نیاست. و همه ا یروان یماریبیا  و 3انهنودک

 :دگرآزاریحفاظت و 

 یب رسانیگران و آسید یمنیهم زدن امن باشند بریا، ت فردید از آزار و اذیز بایگران نید
ره است و یبکاز آن گناه  یدارد. موارد یب بستگیآس یز به چگونگین نیبه آنان حرام است. ا

و  یویق آن هم توبه را الزم گرفته و هم مجازات دنیره و همه مصادیبکر یگر غیموارد د

                                                 
 .31وسائل الشيعه، كتاب الكفارات، باب . 1
 .185 -183 ، ص33 جواهر الكم ، ج. 2
 است.« عمو  و خصوص من وجه»بي پروايي جاهمنه با بي پروايي كودنانه فرق دارد و به اصطمح ميان اين دو . 3
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 د.راد یاخرو

ث خواهد نده به طور مشروح بحیدر آ« یتیو شخص یروان، یتیثیآزار ح»در قالب  دگرآزاری

اسب ه منک شود یم ،شانبه بدن یب رسانیگران از نظر آسیبه آزار د اشاره ای ن جایشد. در ا

 است:« حفاظت»عنوان 

حِیفَةٌ قَالَ صَ -قَالَ: إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ قُلْتُ وَ مَا الْجَامِعَةُ -علیه السالم -عبد اللّه یعن اب

بَ بِیَدِهِ إِلَیَّ وَ ضَرَ الْخَدْشِ فِی الَْأرْشُ  حَتَّى النَّاسُ إِلَیْهِ ء  يَحْتَاجُفِیهَا كُلُّ حَلَال  وَ حَرَام  وَ كُلُّ َشیْ

غَمَزَنِی بِیَدِهِ وَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا أَنَا لََك فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ فَ -تَأْذَنُ يَا أَبَا مُحَمَّد فَقَالَ أَ

  1:حَتَّى أَرْشُ هَذَا

امعه جفرمود:  -لسالمعلیه ا -: امام صادقدیوگ یم ری: ابو بص-علیه السالم -از امام صادق

رام و حالل و ح ةه همک یتاب جامعکست؟ فرمود: یمراد از جامعه چ گفتم: ماست.اختیار  در

ن زد و با دستش بر مآنگاه ه خراش. ید یند حتداشته باشنیاز  ه مردم بدانک یزیدانش هر چ

بر  یکشگونیا دستش نب. یداراختیار  ت شومیابو محمد؟ گفتم: فدا یا یده یگفت: اجازه م

 ن.یه اید یبدن من زد و گفت: حتّ

 عَلَى لَا أُنَبِّئُكُمْ بِالْمُْؤمِنِ مَنِ ائْتَمَنَهُ الْمُؤْمِنُونَأَ: -صلی اهلل علیه و آله -قال رسول اللّه

صلی  -رمکرسول ا 2:...لَا أُنَبِّئُكُْم بِالْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِْن لِسَانِهِ وَ يَدِهِوَ أَمْوَالِهِمْ أَ أَنْفُسِهِمْ

منان بر جان و ؤه مکاست  یسک مؤمنرا؟  مؤمننم به شما کن یفرمود: معرّف -اهلل علیه و آله

ه مسلمانان از کاست  یسکنم به شما مسلمان را؟ مسلمان کن یمعرفمن باشند. یشان از او ا مال

 من باشند...یدست و زبان او ا

و  یمنیا»گران در فصل یبه درون خانه د« نگاه فضوالنه»در قالب  دگرآزاریدرباره شتر یپ

و  یو راهنمائ یمنیا»گران در بخش یت دیجاد اسباب آزار و اذیز ایسخن رفت. و ن« خانواده

 حادثه یخصلت ها و یمنیا»و در فصل ، بحث شد« ط شهریو مح یمنیا»از فصل « یرانندگ

 یه گاهکن عمل یزه ایو انگمنشأ به  ه ایمطرح شد و اشار دگرآزاریاز  یگرینوع د« ساز

 خواهد شد.، شود یم یدائم یروان یماریب یکو  ردیگ یم به خود« خصلت»حالت 

                                                 
 .48وسائل الشيعه، ابواب ديات االعضا، باب . 1
 «.المومن و عمماته و صفاته»، از باب 19كافي )اصول(، كتاب االيمان و الكفر، حديث . 2



 

 

 

 

 

 فصل ششم

 

 

 

 ط کاریو مح یمنیا

 ط باز )دشت و صحرا(یو کار در مح یمنیا

 و کار در تابش آفتاب یمنیا

 ط کار محدودیو مح یمنیا

 ط کارگاه و کارخانهیو مح یمنیا

 و...
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 ارکط یو مح یمنیا

 یضازاد، فآباز و  یچهار گونه است: فضا ،ها یژگیط و ویاز شرا یار با توجه به برخکط یمح

اشد، بار سه تا نه نفر ک یه براکمحدود  یاست، فضانفره  کو ت یار فردک یه براکمحدود 

 ش از آن است.یار ده نفر و بک یه براکمحدود  یفضا

ط یحمگر در یو از جهت دمی یابند  ط باز انجامیجهت در مح یکار از ک یها گونه یبرخ

ان ش طیشان باز و از دو جهت مح طیجهت مح یکگر از ید ی، و برخیمحدود مانند هوانورد

ز اط باز است و یاطراف خودرو مح یه از جهت فضاک در جاده، یست مانند رانندگمحدود ا

 تنگ پشت فرمان است. یگر محدود به فضایر جاده و از جهت دیجهت جاده محدود به مس

و  گردد. نسبت تلفات در نقل یش حوادث و آمار تلفات میار موجب افزاکط یت محیمحدود

جهت با  ز دورا خودروها ایم است زکله خودروها ینتقال بوسسه با نقل و ایدر مقا یانتقال هوائ

ر ده ک یشاورزکارگران کجهت. و نسبت تلفات  یکما از یت روبه رو هستند و هواپیمحدود

 ت فرمانن محدود به پشیکط لیه در همان محکتور کنند با رانندگان تراک یار مکط آزاد یمح

 اننده درر ریغ یشاورزکارگران کش از یتور بکرانندگان ترا یعنیم است ک یلینند، خک یار مک

 معرض خطر هستند.

ن ارگراکمتر از کهم از جهت بهداشت و هم از جهت حفاظت،  یسنّت یارگران دامدارک

 شوند. یدچار حادثه م یصنعت یها یدامدار

د. و شو یش حادثه میباشد، موجب افزا بیشترمقدار  هر ط از هر جهت و بهیت محیمحدود

ز ش ایحدود بط میدر مح الزاماًه ک -میریها را در نظر بگ ت ابزارها و دستگاهیفکیو ت یمکاگر 

 و از شده بیشتر یلیط محدود خیط باز و محینسبت تفاوت دو مح -باز حضور دارند یها طیمح

 سه بایقادر م یشاورزکارگران ک مثالًه کاست  ین در حالیگردد. و ا یس خارج میاحد و مرز ق

 برخوردار هستند. یمترک یو حفاظت یانات بهداشتکها، از ام نهارخاک کارگران

ط یجاد شرایط محدود از نظر تعدادشان نسبت به ایگر: حضور افراد در محیاز جانب د
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  وس دارد.کنسبت مع یمنیخالف ا

 یتر مدزیا تصاعد، یط، با نوعیبه وسعت محنیاز  تر باشدزیاد هر چه تعداد افراد یعنی

شان  ارانکمنفر از ه 30نند و کار کمتر مربع  24بوسعت  یانکرگر در دیتعم گردد. اگر سه نفر

، متر فضا وجود دارد 6هر فرد  یه در هر دو صورت براکنند کار ک یمتر 240ط یدر مح

 خواهد بود. بیشترنسبت حوادث در صورت دوم 

 1200 نسال یکنفر در  300به مطالعه مشغول باشند و  یمتر 12اطاق  یک: سه نفر در یا

 خواهد بود. بیشترنند، حوادث و رخدادها در صورت دوم کار را بکهمان  یمتر

ش یفزاا یش افراد فعال در آن، با نوعیط و ضرورت آن با افزاین لزوم وسعت محیبنابرا

 همراه است. یتصاعد

نار هم که در کشوند  یمیافت  یهر حادثه عناصر متعدد یبیا درست است در علت

خت سموضوع  یکننده با کق یه شخص تحقک ینند به حدک یجاد میحادثه را افته و یا بکیتر

 ربش یپ ن سالینندة حادثه به چندک جادیاز عناصر ا یعنصر یشود، و گاه یده روبه رو میچیپ

 یتورهاکها و فا ط از عاملیت محیمحدود« ساز ت عوامل حادثهیالک» یدر بررسامّا گردد.  یم

 شود. یدرجه اول شناخته م

ه شمار کلیات نیمورد از ا 46« حادثهمنشأ »بخش « مقدمات»تاب فصل کن یر آغاز اد

شت، و در زیر صدها عنصراحیاناً  ها و ها همراه با ده از آن چند تا یو گاه یکی یه گاهکد یگرد

 نند.ک یجاد میحادثه را ا

، و درشت علت و علل حادثه زیو هدف از آن حذف همه عناصر ر یمنیمراد از دانش ا

سد بر ین هدفیبفرض محال بشر بتواند به چن و اگرندارد  یان عملکام خیال نیرا ایست. زین

 هکاست  آمدن با عوامل حادثه ساز نارک یمنین برده است. هدف دانش ایعت جهان را از بیطب

ر متکا ی نرساند یبیند و آسکگذر  یبه آرام یر آدمیکن باد هزار عنصر، از سر و پیاجریان 

 برساند.

ن یا یاتضروراز  یکیالزم  یها تناسب تأمینط و انسان فعال، و یمحمیان  یجاد هماهنگیا

 است.« نار آمدنک»

 :ط دشت و صحرایار در محکو  یمنیا

به معلومات  بیشتره کاست نیازمند  یمنیاصول ا یسر یکچوپان در دشت به مراعات 
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یا  شیآال یب یعیط طبیاو در مح ار،کط یانسان مربوط است. از نظر بهداشت مح یهیساده و بد

ه کدارد. بلاحتیاج  آموزش است،نیازمند  هک یمنیمتر به اصول اکبرد و  یش به سر میم آالک

 ست و بهداشت آن است.یط زید به او سفارش شود اصول و فروع حفظ محیبا آن چهس: کبالع

ز به یاو ن -است یو گله دار یه نامش چوپانک یارکبهداشت  -ارکاز نظر بهداشت امّا 

 دام و انسان،میان  کمشتر یها یماریاست شناخت بنیازمند  سخت یبهداشت یها آموزش

نحوه  وها  داممیان  در یر مسریو غ یمسر یها یماریاز دام به انسان، ب یمسر یها یماریب

 ند.ک أمینتش را یها دام یمنیهم ا ش ویخو یمنیاو ضرورت دارد تا هم ا یبرخورد با آنها برا

رسول  1:الْغَنَمِ وَ امْسَحُوا رُغَامَهُنَّ نَظِّفُوا مَرَابِضَ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللل رسول قا

 د.ید و رغام آنها را بزدائیزه نگه دارکیها را پا فرمود: مربض دام -صلی اهلل علیه و آله -رمکا
 مربض چهار نوع است: -ها مربض: محل تجمع و استراحت دام

 نده شده توسط انسان.کیا  یعیغار طبهول: زاغه، ک -1

 و مسقّف. واریبا چهار د یطیآغل: مح -2

 ه.ر گرفته شدها در نظ تجمع دام ینرده است و برایا  وتاهکوار ید یه داراک یگاه: محلّ دان -3

سقف،  وار ویه حدفاصل دکوتاه و سقف بلند کنرده یا  وارید یمسقّف: داراگاه  ناد -4

 باز باشد. یفضا

 چسبد. یوان میه به بدن حک یهائ شیو آال غبار و گرد: غبار و گرد: رغام

 شود. یمز رغام گفته یه به آن نکشود  یدماغ م یزیدچار آبر یلیوان بدالیح یرغام: گاه

 یها مت به دایو هم از جهت بهداشت و ممانعت از سرا یباشناختیردن آن هم از نظر زک کپا

 گر ضرورت دارد.ید

 ند.ک تأمینآنها را  یو غذا توجهش یها ه دامیبه تغذد یدامدار با یک

علیه  -اظمکامام  2:سِمَاناً مِنْ مُرُوَّةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ دَوَابُّهُ : -علیه السالم -ابوالحسنقال 

 ش فربه باشند.یها ه دامکفرمود: از مرّوت شخص است  -السالم

 بافرمود:  یه مکدم ی( شن-ع-اظمکو از او )امام  3:ابَّةالدَّالْمُرُوَّةِ فَرَاهَةُ  مِنَقول: يسمعته 

                                                 
 .150 ، ص16 بحار، ج .1
 .215، ص 61بحار ج  .2
 همان مرجع. .3
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 شان است. ها نشان دهنده مروت صاحب و سرحال بودن دام نشاط
 اتَّخَذَ دَابَّةً مَنِ : -صلی اهلل علیه و آله -اهلل: قال رسول -علیه السالم -یعلعن 

م یه تصمک یسکفرمود:  -یه و آلهصلی اهلل عل -خدا: رسول -علیه السالم -یعلاز  1:فَلْیَسْتَفْرِهْهَا

 رومند نگه دارد.یش را نیها د دامیرد پس بایگ یم یبه دامدار
باره ن درین مورد ارائه گشت. و همچنیدر ا یمطالب« ستیط زیو حفظ مح یمنیا»در فصل 

 ها. وهید حبوبات و میو پرداختن به تول یامور زراع

 :ه دامیبهداشت تغذ

و بهداشت  یمنیا»مربوطه در فصل  یها ثیمراه حدن موضوع به طور مشروح و هیا

ه کداده شد  حیو توضحرام، گذشت  یها حالل و گوشت یها و مبحث گوشت« یفرد

واد ماز ه اش یه تغذک یوانیه انسان است و هر حیه دام از اصول بهداشت تغذیبهداشت تغذ

 نوانعبه ند که یذدها تغیز از پلیوان حالل گوشت نید باشد گوشتش حرام است، و اگر حیپل

 شود. یگوشتش حرام م« جالّله»

ت، آن اس یمنیننده اک نیو تأموان یه از حقوق حکنیوان عالوه بر ایة حیبهداشت تغذ یعنی

 ز هست.یها ن انسان یمنیبهداشت و احیاتی  از اصول بس مهم و

 :حفاظت در صحرا

 وط یر محدش را یخو یاظتحف یها راه ه گفته شد( معموالًک همانطورشاورزان و دامداران )ک

 یل سادگیبدلنیاز  ن عدمیبه آموزش ندارند. ا ینیاز و چنداندانند  یشان، م یارکباز  یفضا

 یادگسن یه ابا همامّا ط با هم و با انسان است. یمحاشیاء  ده نبودن روابطیچیط و پیمح یعیطب

ه کد شو یمشاهده م در آنان یهائ ، معموالً خصلتقیو عمع یوس یها به آموزشنیاز  و عدم

 هستند، از آن جمله: یمنیساز و برخالف اصول ا حادثه

شان هار  ه سگک یهنگام« عاطفه»و « احساس» یکشاورزان و دامداران بر اساس ک -1

را به خطر  یها و هر جاندار انسان یمنیتواند ا یه مکرا  کمار و خطرنایوان بیشود، آن ح یم

ه کرا  یر قابل تحمل است. سگیآنان سخت دشوار و غ ینند. براک یاندازد، همچنان رها م

شان ندارند اگر  یها ن رفتار را با دامیه اک یشند. در حالکرده، بکشان خدمت  یبرا یزمان

                                                 
 .2 مستدرك الوسايل، همان ابواب، باب .1
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 نند.ک یآن را ذبح م یند براحتکش بشیپا مثالًدچار حادثه شود و  یدام

و  یمنیا»ر فصل ها با سگ را د انسان یافراط یو عاطف یزه رابطه احساسیعلت و انگ

 ح دادم.یتوض« وان در خانهیحضور ح»بخش « خانواده

 -اسالمپیامبر  1:قَتْلُهُ عَقُوراً وَجَبَ  الْكَلْبُ  إِذَا كَانَ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 شتنش واجب است.کسگ هار شود،  یفرمود: وقت -صلی اهلل علیه و آله
شتن هر که کحرم و لباس احرام  یدر صحرا یه حتکوارد شده است  یمتعدد یها ثیحد

 2شت.کد یداً ممنوع است، سگ هار را باکیا یوانیح

 یب من موجیرند و ایپذ یر میشان د ت را در مورد سگیواقع یشاورزان حتکها و  چوپان

 بد.یا ثرتکوان یدر ح یهار میکروبشود 

ند ک یارشان اقتضا مک، عیوس بسیار یطیار در محک یط و گستردگیمح ینظر به فراخ -2

ن آ)از  یانات بهداشتکه حمل امکز نشود. کن متمریمع یجا یکتشان در یو فعال که تحرک

 یاق ماتفزیاد  جهیرد در نتیگ ی( به همراه خودشان، مورد تسامح قرار میجمله ظرف آبخور

 رند و آب بخورند.ابگذ -رودخانهیا  -ماً دهان بر آب چشمهیه مستقکافتد 

و ه دکند ک یشنهاد میز پین یو ضرور یدر موارد اتفاق یند حتک یم یار نهکن یا اسالم از

 نند:کاز آن استفاده  یظرف آبخور یده به جایدست را به هم چسبان

تَكْرَعُ كَكَرْعِ جُل  يَكْرَعُ الْمَاءَ بِفِیهِ... فَقَالَ أَأَنَّهُ مَرَّ بِرَ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللعن رسول 

صلی اهلل علیه  -رمکااز رسول  3:فَإِنَّهَا مِنْ أَطْیَبِ آنِیَتِكُمْ بِیَدَيْكَ یمَةِ إِنْ لَمْ تَجِدْ إِنَاءً فَاشْرَبْالْبَهِ

وان و یبدون ل یعنید )ینوش یه دهان بر آب گذاشته و مک گذر کرد ینقل شده بر مرد -و آله

ف دو دستت کبا  یندار یظرف ؟! اگرین دهان بر آب نهادیامانند چارپاآیا  ظرف( فرمود:

جوب و رودخانه اگر یا  دن آب از چشمهین ظرف شماست. نوشیها دلچسبتر بنوش، دست

ن است هر کد بر خالف اصول حفاظت است. ممیترد یز باشد، بین یط بهداشتیهمة شرا یدارا

 ند.ک یمنیا و سلببه درون دستگاه گوارش وارد شود  کز خطرنایچ

 انواع آب و گونه یمشروح درباره آب سخن رفته است حت به طور« و آب یمنیا»در فصل 

                                                 
 .246 ، ص41 بحار، ج .1
 ، باب النّحل و النّمل...36 و نيز: ج -، )كتاب الحج( باب الّصيد واحكامه69 رجوع كنيد، بحار، ج .2
 .474 ، ص36 بحار، ج .3
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ز شود، بحث ید از آن پرهیه در تابش آفتاب گرم شده و باک یمختلف آن از جمله آب یها

 شده است.

ورزان شاک یدهد، برا یه اسالم به آن توجه مک یمنیگر از اصول ایاصل د یکمراعات  -3

از  ود یدن است به وسط آن وارد نشویه در حال چره گلّ ک یاست: هنگام یو دامداران ضرور

 د.ینکوسط آن عبور ن

يَوْماً فَقَالَ مِنْ أَيْنَ  -علیه السالم -قَالَ: اغْتَمَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

غَنَم  وَ لَا لَبِسْتُ سَرَاوِيلِی مِْن قِیَام  وَ  أُتِیتُ فَمَا أَعْلَمُ أَنِّی جَلَسْتُ عَلَى عَتَبَةِ بَاب  َو لَا شَقَقُْت بَیْنَ

 1:بِذَيْلِی وَ وَجْهِی يَدِي لَا مَسَحْتُ 

غم از  یفت: ارا غم گرفت، گ -لیه السالمع -یعل یفرمود: روز -علیه السالم -صادقامام 

 هن وام،  ن چهار چوبة( درب نشستهیریچوبه ز یه نه در آستانه )روکدانم  ی؟ میجا آمدک

ورتم را ص و نه، ام دهیستاده پوشیشلوارم را ا و نهام،  ردهکعبور  میانش افته و ازکرا شه ای گلّ

 ام. ردهکبا دامنم مسح 

ن یر اباز د« لباس»ز در مبحث ین و« گرید یبه فضا یو ورود از فضائ یمنیا»در مبحث 

و  ردنکاد شقه ه: مرکن است ید گفته شود اینجا بایدر ا آن چهم داشت یث بحث خواهیحد

ژه یه ودامداران )ب یشگیار همکه کگاه  نادیا  دن است نه در آغلیافتن گله در حال چرکش

 آن( است. و امثالر یدن شیدوش یبرا

طرف  ند و ازک یها را با دندانش قطع م طرف علف یکوان از یه حکاست  یمراد آن حالت

ود و ش یب مکیوان تری)بازدم( ح ها با نفس متصاعد از قطع علف یند گازهاک یگر تنفس مید

و  یصبث( بر دستگاه عیژه )مطابق حدیانسان به و یه براکد یآ یبه وجود م کیخطرنا یهوا

 است. کسخت خطرنا یمغز

 دد:گر ید عملیردار بدون مسامحه و فوراً بایواگ یها یماریت بیاز سرا یریشگیپ -4

مار یب یها د دامینبا 2:ذُو عَاهَة  عَلَى مُصِحٍّ لَا يُورِدَنَ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 سالم شود. یها وارد جمع دام
ها را الزم گرفته است تا  ز شناخت آنیها و ن یماریت نسبت به بی، حساسیریشگین پیا
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 شود. یریآنها جلوگ یریبموقع شناخته شده و بموقع از واگ

 :دوباره در مورد مار یتأمل

ا ه نسانا یار باز )دشت و صحرا(، مار است. گاهکط یدر مح یمنینندگان اکد یاز تهد یکی

 -گ و...نگ، گرل ببر، پلیاز قب -یمنیننده اکد یتهد یها وانیر حیه با ساکبا مار دارند  یرفتار

 ند ازند اگر بتواکچوپان دشمن گرگ است و هر جا آن را مشاهده  یکآن رفتار را ندارند. 

ه ک است ین در حالیرا ندارد، اه ای نکین یبا مار چنا امّند، ک یشتن آن صرف نظر نمک

جود ول عدم یمناطق بدل یست و در برخیم نکز ین یدگیاز مار گز یخسارت و تلفات دام ناش

 است. بیشترمار  یها آن خسارت یبیامکیا  گرگ

رد در مو یعرب جاهله ای باور افسان« یست عمومیط زیو حفاظت از مح یمنیا»در فصل 

را  یاره اگر مکده دارند یز وجود دارد. اوالً عقینایرانیان میان  دره ای ن شد. افسانمار عنوا

 خواهد قاتل را خواهد شناخت و انتقام او را« بیعلم به غ»له ید همسر و جفت آن بوسنشکب

من  ند.یآ یل مار در مکها به شجنّ از  یرا برخیست زیمار ن قتاًیحق یهر مار یگرفت، در ثان

 ها استاندام. مردم آن سامان  به سر برده سیاسی یدیتبع به عنوان« الر»شهرستان در  یزمان

در  متعدد یها یز تراژدیو ن کیدراماتن و به اصطالح یریشاحیاناً  ز ویخوف انگ یها و افسانه

 ن مورد دارند.یا

زرنگ  وبزرگ فرز  ، مادرین گونه باورها دارند: در روستائیز از اینژاد ن کمردمان تر

ز یآن ن یوابندش پر بود. محت شیآمد. پ ین میه از اطاق طبقه باال پائکدم یرا ده ای خانواد

ن یا اند رفته بلند و باال به طبقه دوم یها از پلهها «ماکیان جوجه»ردم کخورد، گمان  یان مکت

 روسن پشت عیچن نیو اش بند گذاشته یها را در دامن پ ن جوجهی آخانم طبق عادت روستائ

 ...!دختر تنبل آمده عروس من شدهه ندارند، هر کقه یبرسرها، سل کزند: خا ینق م شیها

مار قرمز  رد.کش بند را رها یط دامن پیارون حیردم، آمد و رفت و در بکبا نگاهم دنبالش 

نم . خااز دامنش افتاد و رفت در خالل علف ها از نظر پنهان شد کرنگ بزرگ از نوع خطرنا

ز آن امار  غبار و گرد مثالًه ک می داد انکش بند را تیا دو دستش په بک یبرگشت در حال

 زدوده شود.

 .دم )قاراچوخا( باشدی؟ گفت: ترسیشتک! چرا آن را نیگفتم: عجب شجاعت یبا شگفت

 و ادامه داد: رفته بود در گهواره بچه چمبر زده بود.
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شود، نزیاد  یشگفت آوردم، موجب که از عرب و فارس و ترکرا ه ای افسان ین باورهایا

و  ن محققه عنواکبودند و هستند  یسانکد. ینکنگاه ن زیرآمیتحقد ین باورها با دیبه ا یلیخ

ل کدر ش یهگا یاهبالند. فرّ شاهنش یدند و میبال یم نیاکانی ن باوریز داشتند به ایدانشمند را ن

شاه ماد در  ماد بود، کاده یوروش داماد آژکرد: پدر ک یم یل گاو و... تجلّکدر ش یبرّه و گاه

ده شاخ و برگش همه جا را گرفته است. یم دخترش روئکاز ش کیه تاکند یب یخواب م

 یژرد. آیگ یه سلطنت را از خاندان شما مکد یزا یم یند: دخترت پسریگو یرگران میتعب

 یوسم او آگاه شده و به یه آن دو از تصمکد یآ یم در صدد قتل دختر و داماد بر کدها

ا را ب یسرر و پپرسد: دخت یم ینند. شاه به دنبال آنها به راه افتاده و از چوپانک یفرار م پارس

 .دیدو یم اندنبالشز به ینه ای رفتند و برّ یه به سرعت مکدم ید: دیگو ی؟ میدیها ند ن نشانهیا

 وتودمان است از د ید: آن فرّ شاهنشاهیگو یست؟ موبد مین برّه چیپرسد: ا یشاه از مغ م

 رود. یبه دودمان هخامنش م

 هکم یردکمربوط به مار را مشاهده  یها ثیحد« ستیط زیو مح یمنیا»در مبحث 

 ر بود:یبه شرح ز پیامشان

 ست.یند، از ما نک یشتن مار خوددارکه بر اساس افسانه و خرافه از ک یسک -1

 شیب یو توهم خیال شه به آن پرداختن،یعمل ثواب پنداشتن و هم یکرا  یشکمار -2

 ست.ین

 ست.یدرست ن -ر مزاحمیخطر، مزاحم و غ یو ب کخطرنا -شتن هر مارک -3

 :یمنیشنا به عنوان ابزار ا

 عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ : -صلی اهلل علیه و آله -اهلل: قال رسول -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

فرمود: به  -صلی اهلل علیه و آله -خدا پیامبر فرمود: -علیه السالم -یعل 1:السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَايَةَ

 د.ید بدهیا یراندازیشنا و ت فرزندانتان
یا  یه زندگک یسانک یهمگان مستحب است و برا یبا شنا و آموختن آن برا یآشنائ

ها  با رودخانهیا  ل آور قرار دارند،یس یارشان در دشت و جلگه است و در معرض رگبارهاک

 یه براک یهمانطورشود.  یمواجه هستند، واجب م یخطر جان فرض( با ار دارند و )برکسر و 
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 ، واجب است.یا نوردان حرفهدریا

ارد. الم ددر اس یآنان شأن واالئ یمنیا تأمینگران و حفاظت و ینجات د یشنا برا یریگیاد

 یا متفکث ایحد یکگذارم. تنها به  یم وا« یرسان و امداد یمنیا»ن موضوع را به بخش یا

 م:ینما

مَنْ أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ »تابه ك ی: قول اهلل ف-علیه السالم -جعفر یال بقلت 

 یکس جان کهر »ة یآ یمعنا -علیه السالم -باقراز امام  2...:أَوْ غَرَق حَرَق   مِنْ ؟ قال: 1«جَمیعاً

نجات  یعنیدم، فرمود: یرا پرس« جان همه مردم را نجات داده استگویا  فرد را نجات دهد

 رق شدن...غاز یا  قیدادن از حر

 ار در تابش آفتابک

به  زیادی تید اهمیپردازند با یت میط باز به شغل و فعالیه در محکشاورزان و دامداران ک

 و یساز ، راهیساز ارگران سدکن و ین مهندسیبدهند و همچن« دیحفاظت از تابش خورش»

 و... یساز ساختمان

 .است کرو بر چهره و صورت انسان سخت خطرنا به ه از روژیتابش مداوم آفتاب به و

 یزخم دیافراد در اثر تابش خورش یها لب یجنوب شرق ییاآس یاز مناطق استوائ یدر برخ

بور را عگیاهی  ساقهیا  تواند از سوراخ لبش نخ یه شخص مک یبه طورشود  یسپس سوراخ م

 خودشان است وه ای لیرسومات و سنن قبز از ین نیه اکنند ک ین ابتدا گمان میادهد. ناآشنا

ن یصطالح اد و به ایزیویارا مانند گوشواره به آن ب یزیتا چاند  ردهکشان را سوراخ  یها لب

ن تابش آمنشأ است و  یماریب یکه کشود  یق و پرسش معلوم میبا تحقامّا است « لبواره»ز ین

 به آداب و سنن ندارد. ید است و ربطیخورش

وَ تُبْلِی  اللَّوْنَ فَإِنَّهَا مَبْخَرَةٌ تُشْحِبُ  قَالَ: لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّمْسَ  -علیه السالم -نیرالمؤمنیامعن 

رو شدن  به د )از رویفرمود: از استقبال خورش -علیه السالم -یعل 3:الثَّوْبَ وَ تُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفِین

دهد و لباس  یر مییند و رنگ را تغک یبو مرا آفتاب بدن را بدید زیزید( بپرهیمداوم با خورش

 گرداند. یبالقوّه را فعال م یماریاند و بسپو یرا م
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ستظل بها من يمظلة  -علیه السالم -عبداهلل یان البكقال: قد  -علیه السالم -الرضاعن 

داشت و  یدار هیاله ساک -علیه السالم -صادقفرمود: امام  -علیه السالم -رضاامام  1الشمس:

 رد.ک یه آن استفاده مید از سایحفاظت از خورش یبرا

ار کدر مزرعه خودش  گاهی از ره -علیه السالم -صادقه امام کم یدان یم -1ح: یتوض

 رد.ک یم

 ت.آورده اس« الهک»ث را در باب ین حدیا« عهیوسائل الش»در  یمرحوم حرّ عامل -2

شاحب »را یست زیآن ن یظاهر یر نماییث باال تنها تغیر رنگ در حدییمراد از تغ -3

ر رنگ شده ییدچار تغ یماریبیا  ترسیا  یل گرسنگیه بدلکشود  یگفته م یسکبه « اللّون

 2باشد.

د ید از پشت شایاست و تابش خورش که خطرناکاست « استقبال شمس» محور سخن -4

له د. گرچه جمیم دیته را خواهکن نیگر ایث دیخطر است و در حد یبیا  دارد یمترکخطر 

 شود. یحضور مداوم در تابش آفتاب م هرگونهشامل « اندسپو یباس را مل»

« الثّوب یلبی و»امام در جمله آیا  د،یفرسا یدانند تابش آفتاب لباس را م یهمگان م -5

الم بوده کدر  ید مراد مهمتریح است و بایح واضحات قبیند؟ توضک یح واضحات میتوض

و  بدنن میا ه ایش رابطین فرسایه در اکته است کنن یباشد: امام در مقام توجّه دادن به ا

ا و ه دنیر پوسیند و با ساک یجاد مید این رابطه را تابش خورشیه اکدن لباس است یپوش

 یم رون موجب ساطع شدن بخارات و عرق از بدنید از بیها فرق دارد. تابش خورش فرسودن

ه کد یآ یو گاز بدن به وجود مخته از اشعه آفتاب یپوست بدن و لباس آممیان  یشود. فضائ

 گردد. یم یمنیآفت ا

 رد:ک یتوان بررس ینه میو بدن را در سه زم یماریرابطه ب -6

 شود. ماریتواند ب یمار شدن( و میان بکاست )اصل ام یماریالف( بدن انسان در معرض ب

ه و رقست مگر عِین یچ بدنیه»ه کم یدیث شنیاز زبان حدشتر یپبالقوّه:  یها یماریب( ب

ن یاگویای  زیث مورد بحث نیمتعدد از جمله حد یها ثیو حد« رگة جذام در او هست

ن یرا بالقوّه نداشته باشد. ا یماریچند بیا  یکه کدا نشود یپ ید بدن و جسمیقت هستند. شایحق

                                                 
 .31 وسائل الشيعه: ابواب احكا  المبمبس، باب .1
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 دیو نبابه او نرسانند.  ین است هرگز فعال نشوند و تا آخر عمر شخص، آزارکها مم یماریب

 رد.کمزمن اشتباه  یها یماریبا بها را  نیا

اول  و ازاً ه ذاتک یهائ یماریز سه گونه است: بین نوع نیبالفعل و فعال: ا یها یماریج( ب

اتاً ذقت ینامحسوس است و در حق یمدت یبرا شان تیفعاله کمزمن  یها یماریفعال هستند، ب

ش یپ ل و علتیلو اگر آن د اند فعال شده یلیه بدلکبالقوه  یها یماریو بفعال هستند،  تاًیو ماه

 ه هرگز فعال نشوند.کن بود کآمد، مم ینم

 الشَّمْسِ فِی: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال: رسول  -علیه السالم -جعفربن  یعن موس

 -علیه السالم -اظمکمام ا 1:تُنَتِّنُ الرِّيحَ وَ تُخْلِقُ الثِّیَابَ وَ تُورِثُ الدَّاءَ تُغَیِّرُ اللَّوْنَ خِصَال   أَرْبَعُ 

 یژگید چهار وی( خورشیادفرموده است: تابش )ز -صلی اهلل علیه و آله -خداپیامبر  فرمود:

ند و ک یده پاره میند، لباس را پوسانک یدهد، بدن را بدبو م یر مییدارد: رنگ پوست را تغ

 شود. یم یماریموجب ب
 عتر ازیث وسین حدیرا در اره سخن یدا« شود یم یماریموجب ب -تورث الداء»جمله 

جاد یا ار یماریب اساساًند بل ک یبالقوّه را فعال م یها یمارینه تنها ب یعنید ینما یث باال میحد

 ند.ک یم

فَلْیَسْتَدْبِرْهَا بِظَهْرِهِ فَإِنَّهَا  الشَّمْسِ فِی أَحَدُكُمْ إِذَا جَلَسَ  -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

از شما در معرض تابش  یسکه ک یفرمود: هنگام -علیه السالم -یعل 2: الدَّفِینَتُظْهِرُ الدَّاءَ

 یماریرا تابش آفتاب بیند زی( پشت به آن بنشیا زهیبا هر انگیا  یارک یند )براینش یآفتاب م

 ند.ک یبالقوه را فعال م
 شیو قسمت جلو بدن ب و شکمد بر صورت یه تابش خورشکشود  یث معلوم مین حدیاز ا

 مؤثر است. یماریردن بکاز تابش آن به پشت بدن در فعال 

ختمان ، سایساز ، راهیساز سدن یارگران و مهندسکشاورزان، چوپانان، ک ین برایبنابرا

ابش المقدور در معرض ت یو... الزم است در مقابل آفتاب حفاظ داشته باشند و حت یساز

باس پوست بدن و لمیان  در کیطرنامضر و خ ید فضاید و گفته شد تابش خورشند نباشیخورش

 ست.ین یلباس یو ب یشنهاد ما لختیپ ن همهیاند، با ک یجاد میا

                                                 
 .183 ص ،37 بحار، ج .1
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ر باست و  دنیدر مقابل آفتاب بهتر از لباس پوش یلباس یه بکها باور داشتند  یغرب یزمان

اله ک وشورت  یکران تنها از یا یها اوش تپهکدر  ینش باستان شناسان اروپائین بیاساس هم

د از خو یه لختکد یم دیخواه« و لباس یمنیا»ردند. در مبحث ک یدار بزرگ استفاده م لبه

 است. یب روانیز آسیو ن یب جسمیعوامل آس

 ز است:یشنهاد شود، چهار چید پیها با ثیبر اساس حد آن چه

 ز شود.یان از معرض مداوم آفتاب پرهکاالم یحت -1

 یمنیاله اکن یم آفتاب. و ایت از تابش مستقه دار بزرگ جهت حفاظیاله ساکاستفاده از  -2

اس، ه لبکد یم دیخواه« لباس»ز یو ن« الهک فش وکو  یمنیا»ه در مبحث کباشد  کد سبیبا

 بهتر است. قدر همانتر باشد، کچه سب اله هرکفش و ک

 .کاستفاده از لباس گشاد و ناز -3

م یستقم به طورعه آفتاب ستند و اشید نیم خورشیه مورد تابش مستقک -ها ر بغلیدر ز -4

ت پوس میان نامطلوب یه آن فضایه شود تا به تخلیدر لباس تعب یافکش -رسد یبه آنجاها نم

 ند.ک کمکبدن و لباس 

را یاست ز یمنیلباس گشاد و اصول امیان  جاد تناسبین موضوع هست ایه در اک یلکمش

ه ک یاناتکبا امامّا  1است یمنیجاد حادثه و بر خالف اصول ایاز عوامل ا یکیلباس  یگشادگ

ن تناسب بر یجاد ایان اکبشر است اماختیار  ه امروز درک یامروز هست و با معلومات و دانش

 ست.یل نکلباس، چندان مش یاساس اصول مهندس

ان نکسا یس است براکها برع نیاز سرزم یه در برخیه: قضکته الزم است کن نیر اکتذ

ابش تل یبه هر دلیا  است یکه به قطب نزدک ینیسرزم و هرسوئد، نروژ، فنالند ) یشورهاک

م در ه حضور مداوکرا به همان نسبت یم است( حمام آفتاب ضرورت دارد. زکآفتاب در آنها 

 دارد. یهائ ز آفتیزند، محروم بودن از آن ن یلطمه م یمنید به ایتابش خورش

 :ت جاده سازانیگران از فعالید یمنیا

ن موضوع باز یا یبرا یتاب بخش مستقلکن یزان آمد و در اه سخن از جاده ساکنون کا

ه به ک ینیارگران و مهندسکن جا مطرح شود: گروه ینخواهد شد، بهتر است عنوان باال در هم

 یمنیپردازند، الزم است عالوه بر توجه به ا ی، استخراج معدن و امثال آن میار جاده سازک
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 -یلیبه هر دل -شان تیامل داشته باشند. اگر فعالکز توجه یگران نید یمنیشان، نسبت به ادخو

درنگ مردمان اطراف را نسبت به حادثه آگاه  یشود ب کت آب، هوا و خایموجب مسموم

 ط را درین محینکساشتر یپنند، کرا منفجر  یوهکیا  ه ای، صخریند. و اگر خواستند جائینما

 یاحتمال خطر باق هرگونهه کاشد د بیبا یتا جائ یبگذارند. حدود و شعاع اطالع رسانجریان 

 باشد. یم« یضمان شرع»ن امر موجب یو قصور در ا یوتاهکنماند. 

گاه وضوع آتوانند از م ینم یله اعالن عمومیه بوسکرا  یش افرادیشاپید پیه باکنیمهمتر ا

ه کنا یباد ناشنوند و افر یبلندگو را نم یه صداکل افراد ناشنوا یند از قبینما یشوند، شناسائ

 رندیرار گقان جری ژه دریو به طورد ین گونه افراد بایبند. ایا یرا نم یعالئم اخطار دهنده بصر

 زا نیساکیا  سکشود. اگر  یساقط نم یهمچنان هست و با اعالم عموم یگرنه ضمان شرعو

 یا رد وکاهند ه در زمان الزم آنها را از موضوع آگاه خوکند یل آنان تعهد نمایفامیا  نیاآشنا

 است. مگر یباق همچنان یست و ضمان شرعین یافکرند، یعهده بگه حفاظت از آنها را ب

د، تعهد شونان مره شود و آنکآنها مذا یم و ولیش با قیشاپیه اگر پکر ین صغیاناین و نابیاناشنوا

 است. یافک

 توان انتقال خودشان یه بدنبال آگاهکر یگ نیطور است افراد معلول و به اصطالح زم نیهم

ن یا یبراه ای ژیباب و« عهیل الشیوسا»در  یخ حرّ عاملیمن را ندارند. مرحوم شیمحل ا یکبه 

حذار  یسکاگر  1«:يَضْمَن لَمْ رَمَى حَذَارِ ثُمَ  قَالَ  مَنْ أَنَ  بَابُ»است با عنوان  بازکردهموضوع 

سنگ « ندازدیب» شود. مراد از یندازد، ضمان متوجه او نمیسپس ب -ندکاعالم خطر ب -دیگو

ن است در که ممکط باز یل در محین قبیاز اه ای ار عاقالنکو هر  ینک، انفجار، سنگ پرایانداز

 حضور داشته باشند، است. یسانکآن  کیو نزداطراف دور 
 :رده استکشده، ثبت  یان ناشکودک یه از بازکه ای ز در مورد حادثیرا ن یثیو حد

 يَلْعَبُونَ  -علیه السالم -الَ: كَانَ صِبْیَانٌ فِی زَمَانِ عَلِیٍّقَ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

علیه  -فَرَمَى أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِیَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَخْطَار  لَهُمْ 

 2:حَذَارِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرفَأَقَامَ الرَّامِی الْبَیِّنَةَ بِأَنَّهُ قَالَ  -السالم

نوجوان( یا ) کودکعدّه ای  -علیه السالم -یعلفرمود: در زمان  -علیه السالم -صادقامام 
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 یه به دندان رباعکانداخت  یاز آنان با فالخنش سنگ یکیردند، ک یم یشان باز یها با فالخن

ردند. ضارب کمراجعه  -علیه السالم -یعلقضاوت به  یست، براکآن را شبرخورد و  یگرید

رده است. امام فرمود: کاعالم خطر  یه هنگام سنگ اندازکرد کنه یشاهد آورد و اقامه ب

س اعالم کرده است و: هر کرا با اعالم خطر خودش را معذور یشود ز یقصاص متوجه او نم

 ند معذور است.کخطر 

 :محدودار کط یو مح یمنیا

ن یکلبهتر از عبارت باال است، « ار محدودک یمحدود برازیاد  طیو مح یمنیا»عبارت 

 یا ه فردکاست  یط محدود محل محدودیز ضرورت دارد، مراد از محیاز اصطالح ن یرویپ

 یادار ساختمان یکاز  یر مستقل و جزئیتواند غ یم ین محلینند، چنک یار مکدر آن  یافراد

 ...، مغازه ویر گریان تعمکق، دیمانند آشپزخانه، اتاق مطالعه و تحقباشد  یونکمسیا 

و « ط شهریو مح یمنیا»ار در مبحث کط ین گونه محیمربوط به ا یمنیاز مسائل ا یبخش

. گذشت. و و حفاظ و.. و نردهام و انتخاب محل ساختمان، کل استحیاز قب« ط خانهیو مح یمنیا»

 آمد. خواهد -ارخانهکارگاه و ک -ار مستقلکط یدر مح یمنیاصول ابیان  گر در ضمنید یبرخ

 :ارخانهکارگاه و کط یو مح یمنیا

و  ینمیا»ن عنوان عبارت است از یعنوان بحث خواهد شد. اول 30ش از ین موضوع بیدر ا

ام کتحت، محاسبات و نقشه ساختمان، اسیه شامل است بر: محل و موقعک« ارکط یساختمان مح

 ...و یاضطرار یها ها و راه پله . نرده و حفاظ، دربیاضاف ی، فضایافک یساختمان، فضا

 :انتخاب محل ساختمان
خانه و ارکرابطه  یار الزم است بررسکتش در انتخاب محل ساختمان یه رعاک ین اصولیاول

ن موضوع ارائه گشت، یدر ا یه فصل مشروحکاست  یست عمومیط زیبا مح نظر موردار ک

 تأسیسنباشد و  یست عمومیط زیمح ید ناقض استانداردهایبا ارگاهکارخانه و ک تأسیس

 زین مورد نیه در اکنباشد  یست شهریط زید ناقض اصول محیز باین یارگاه درون شهرک

 گذشت. یبحث مشروح

 ارخانهکو  یبرون شهر یهارگاک یها مؤسسه یالزم است برا یاز نظر شرعت محل: یامن
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ت مناسب را داشته باشد. وگرنه هم یامن یعیطب ه از جانب حوادثکنش شود یگز یها محل

ش یپ یعیردن در آن مخالف شرع خواهد بود. مراد از حوادث طبک ارکآن و هم  تأسیس

ش یب یدیند. تهدکد ی)حفاظت و بهداشت( را تهد یمنیهر دو بخش ایا  یکیه کاست  یآمدهائ

 عت هست.یطب یدر همه جا آن چهاز 

 ن محل درنند، و قرار داشتک ید میحفاظت را تهد لیو سن مانند زلزله، طوفا یهائ دهیپد

ت به ن نسبیاز زم ین است نقاطکاندازد. مم یزا بهداشت را به خطر م عفونت یر بادهایمس

 به هنگام ها نار صخرهکدر  قرارگرفتنل یبدله ای نقطیا  ز شناخته شودیخ نقاط مجاورش زلزله

 وها  هوکچ یدر خم و پ یل. نقاطین قبیاز ا یئتورهاکدر معرض خطر باشد و فا بیشترزلزله 

 سال 30 در فاصله هریا  شوند، ید باد دچار طوفان میت نسبتاً شدکه با حرکها هستند  جلگه

دت و و ش نظر موردها در محل  لیبادها و س یمجار یگردند. شناسائ یل می( دچار سمثالً )

 هاست. از ضرورت یکیخفت آنها 

 ؤسسهمه کنون ک. امی یابد انات جامعه توسعهک( با توسعه امیشرع فیو تکل) یوجوب شرع

ها در آن تنظریاوجود دارند استفاده از  یو هوا شناس ین شناسیز زمکبنام مرا یالتکیها و تش

ط ین وجوب با شرایشود. مسامحه در ا یز میواجب ن یضرورت دارد و گاه یموارد مقتض

 دارد. ینش ضمان شرعیمع

ان را در هر زمیوجود نداشت ز یسابق بصورت امروز یها در زمانها  فیلکن گونه تیا

ه ک یمواجه است، حفظ جان خود و جان افراد« حرج ال»با قاعده « وجوب حفظ نفس»قاعده 

را  ه دانش بشر خطرهاکواجب است  یآنها تا حد یمنیا نیو تأمشوند  یبه خدمت گرفته م

 .ندک ین مییتعه ای چار آنها راه یشناسد و برا یم

و  باشد، وجود نداشته یریشگیآنها راه پ ید تا ابد برایه شاکعت هستند یدر طب یخطرهائ

یان ب با از آنها مشخص شده است. و یریشگیبدون چاره بودند و امروز نحوه پ یزمان یخطرهائ

گسترش  انات آن، باکمقدمات و ابزار و ام تأمینو  یمنیا مسئله یعنی مسئلهن یگر: در اید

لمرو ند و بر قک یم ینیعقب نش« حرج ال»، قاعده یریشگیانات پکبشر و توسعه ام معلومات

 گردد. یافزوده م -گرانیوجوب حفظ نفس خود و د -«وجوب حفظ نفس»قاعده 

متخصص  یک یه علمینش اسالم است. نظریت علم و دانش در بیل اهمیاز دال یکین یو ا

 ین شناسینان در دانش زمیصص قابل اطممتخ یکه ک ینان، حجت است وقتیعادل و قابل اطم

 یمنیط ایست و شرایط، مناسب نین شرایبا اه ای ارخانک تأسیس ین براین نقطه از زمید ایبگو
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متخصص  یکه ینطور نظریهم شود. و یدر آن محل حرام م مؤسسهآن  تأسیسالزم را ندارد، 

 بهداشت.

فراموش مانده  اساساًیا  شده متر به آن توجهکه تا امروز کاست  یزیو مهمتر از همه چ

هم الزم است از نقاط فاقد باد  همانطورز شود یز پرهید از نقاط طوفان خیه باک همانطوراست: 

 یافکنسبتاً  ینده با شرحیه در مباحث آکن اصل مهم و سرنوشت ساز است یز شود. ایپره

 1بحث خواهد شد.

. ل استیز شود، مسیآن پره ارخانه درک تأسیسد از یه باک یهائ از محل یکیل: یمس

ص ور شخقه حضیه نماز فقط چند دقک یداند در حال یز نمیل را جایاسالم نماز خواندن در مس

ه چدد، تا پسن یها را نم ز نماز خواندن در خط وسط درهین ند. وک یل اقتضا میس یرا در مجار

 .یو کار یرسد به اقامت شغل

فِیهَا الطِّینُ وَ الْمَاءُ وَ الْحَمَّامُ وَ  لَا يُصَلَّى شَرَةُ مَوَاضِعَ قَالَ: عَ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

امام  2:الْقُبُورُ وَ مَسَانُّ الطَّرِيقِ وَ قُرَى النَّمْلِ وَ مَعَاطُِن الْإِبِلِ وَ مَجْرَى الْمَاءِ وَ السَّبَخَةُ وَ الثَّلْجُ 

محل:  10د نماز خوانده شود( در ینبا یعنیشود ) یفرمود: نماز خوانده نم -علیه السالم -صادق

مورچگان، استراحتگاه شتران،  یها، محل زندگ ن آبدار، حمام، گورها، مسان راهی، زمین گلیزم

 برف. ین سبخه و رویآب، زم یمجار

 ح:یتوض

 ر آن دگیاه  ده شده ویوبکه در اثر رفت و آمدها کق: آن قسمت از راه یمسان الطر -1

 د.یرو ینم

ه سها  نین گونه زمیرا ندارد، اگیاه  نرویانید آن استعداد که خاک ینیسبخه: زم ارض -2

 نوع هستند:

 زار. الف( شوره

نوز هآتشفشان به وجود آمده و  یها و مواد فوران آن از گدازه که خاکه ای ب( منطق

 امل مواد الزم است، نگذشته.کتحول و ت یه براک یمقدار زمان

آن را  یرو ینیر زمیزلزله فرو رفته و مواد ز یثر نوع عموده در اکن یاز زم یج( بخش

                                                 
 «.ايمني و هوا»رجوع كنيد به بخش  .1
 .305 ، ص08 بحار، ج .2
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 آن را فرا یرو ینیرزمیبه خارج منفجر شده و مواد ز یدر اثر همان زلزله عمودیا  ده،یپوشان

 از آتشفشان است.ه ای قت گونیر در حقین گونة اخیگرفته است. ا

 باشد. یش نرم مکو خاگیاه  ه فاقدکن است ین سبخه ایزم یژگیو

م بن یبن ابراه یمحمد بن علامّا اند  ردهک یزار معن را فقط به شوره« ارض سبخه» یرخب

 ه منخسف شده باشد.کاست  ینیسبخه زم 1«:بها مخسوف السبخة أنها أرض»د: یگو یهاشم م

یا  برد و ن فرویبه پائیا  ندک رو و ریزن را یه زمکاست  یخسف همان دو گونه زلزله عمود

 د.یمابه باال پرتاب ن

قوله میا مربوط هستند ) یمنیث آمده تنها به مقوله این حدیه در اکموارد دهگانه  -3

ت اصول یرعا ل توجه به جانداران ویستگاه مورچگان به دلیز ی(. حتیمقوله حفاظتو یا  یبهداشت

 ها یبعض یه براکه مورچگان وارد لباس شخص نشوند کنی، بل بخاطر ایست عمومیط زیمح

 شود. یماریبمنشأ تواند  یز است و میت برانگیحساس آور و چندش

ها  خط وسط دره یعنیآمده « هیبطون االود« »الماء یمجار» یگر به جایث دیدر حد -4

روع و ش هوا یر ناگهانییه احتمال تغکن قدر بس است یآب باشد و خواه نباشد هم یخواه مجرا

 ل در آن، هست.یسجریان  رگبار و

آیا  است روشن است. یار نادرستکل، یس یانه در گذرگاه احتمالارخک تأسیسه کنیا -5

وجه تر یث زین سؤال بهتر است به حدیش از پاسخ این سبخه چطور؟ پیارخانه در زمک تأسیس

 شود:

وَ  الشَّمْسُ  زَالَتِ  فَسِرْنَا حَتَّى -علیه السالم -جعفر یبت مع ابكعن عبداهلل بن عطا، قال: ر

قُلْتُ هَذَا الْمَكَانُ الْأَحْمَرُ فَقَالَ لَیْسَ يُصَلَّى هَاهُنَا هَذِهِ أَوْدِيَةُ النِّمَالِ وَ لَیْسَ يُصَلَّى فِیهَا  بَلَغْنَا مَكَاناً

 قَالَ فَمَضَیْنَا إِلَى أَرْض  بَیْضَاءَ قَالَ هَذِهِ سَبِخَةٌ وَ لَیْسَ يُصَلَّى بِالسِّبَاخِ قَالَ فَمَضَیْنَا إِلَى أَرْض  

  2:اءَ قَالَ هَاهُنَا فَنَزَلَ وَ نَزَلْتُخَصْبَ

م تا ظهر شد، یرفت یبودم سواره م -علیه السالم -باقرد: همراه امام یگو یعبداهلل ابن عطا م

خواندن  نماز ینجا جاینماز خوب است(. فرمود: ا یسرخ رنگش )برا کان با خاکن میگفتم: ا

 یکم به یدید: رسیگو یباشد. م یواندن نمستگاه مورچگان است و سزاوار نماز خیرا زیست زین

                                                 
 .328 ، ص08 بحار، ج .1
 .327 ، ص08 بحار، ج .2



 دانش ایمنی در اسالم 292
 

ست. ینماز مناسب ن ین سباخ براین سبخه است و زمید بود، امام فرمود: ایش سفکه خاک یجائ

خواندن است(. آنگاه  ن جا )سزاوار نمازیز، فرمود: همیخ م به منطقه با علف و سبزهیدیتا رس

 ه شدم.یادز پیه شد و من نیادپ

« تیاولو»م بر اساس اصل یخواه یهستند و ما م« ان نمازکم»ان بی ها در مقام ثین حدیا

ح بذر اه اصالستگی، ایقاتیتحق مؤسسهاداره، یا  ارخانه وکارگاه و کن محل ییاز آنها در جهت تع

 کز کار ور مرل مؤسسات و هیقبن ید گفت بهتر است این بایم. بنابرایو... استفاده نمائ یشاورزک

ن یلشد او ن مبحث گفتهین در آغاز همیکلباشد. گیاه  علف و یو دارات در مناطق علفزار یفعال

ا ها ر ارخانهکست است اگر یط زیت اصول محیرعا یارک یها مؤسسه تأسیسدر  یمنیاصل ا

 د؟!یآ یست میط زیبر سر مح یم چه بالئیشانکها ب زارها و جنگل به سبزه

ز یه، پرگیاه مکیا گیاه  علف و فاقد ین بیها ما را از هر زم ثین حدین است ایقت ایحقامّا 

 باشد.« سبخه»ه مصداق کنند ک یمنع مگیاه  ین بیدهند بل از آن نوع زم ینم

در  -ازآنهم با توجه به رجحان اول وقت نم -امه نمازاق ایبره ای قیاگر حضور چند دق

د ناپسن یق اولیساعت در آن محل به طر 8روزانه یا  یشگیست حضور همیده نیسبخه پسند

 خواهد بود.

ان همیا  -«بابل»گاه یه جاکمده آ -علیه السالم -یعللفظ متفاوت از بیان  ث با دویحد یک

ارض » یگریاز آنها سبخه و در د یکیدر  -ن استیادکن و ایاتخت بابلیه پاکاد کگاه ایجا

 ده شده است.ینام« ن عذاب شدهیزم«: »معذّب

ست. و ا بیشتررار حادثه در آن کحتمال تشده ا یعیه دچار حادثه طبک ینیاست زم یهیبد

 تأثر وسار کان یشه با نوعیها هم انکن میها از چن انسان یگر احساس روانیز از جانب دین

ب مناس یتیو شخص یروان یمنیدارد و نسبت به ا یمنف یروان راتیتأثد یترد یهمراه است و ب

 باشد. ینم

 کست خود خاین یت بهداشت روانیو منع تنها رعا ین نهیبه گمانم علت اشنهاد: یپ

نهاد شیباشد. پ یز مناسب نمین یبهداشت جسم یه براکداشته باشد  یهائ یژگید ویسبخه با

 جماالًاند. گرچه یشف نماکته مهم را کن نین رشته بدان توجه نموده و این ایشود متخصص یم

ه کرا  یر بذراست و ه و نباتگیاه  و فاقدحیات  ش فاقد عواملکه خاک ینیروشن است زم

ژه یواندار به اندازد، با حضور موجود ج یم برحیات  برد و از استعداد ین میافتد از ب یبدان م

 انسان تناسب ندارد.
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 یمن در آن ثبت یه مشخصات زمکشناسنامه هستند  یها دارا نیشورها زمکاز  یدر برخ

 ل:یشود از قب

 ن.یزم و سرگذشتخ یتار -1

 بادها و طوفان.جریان  -2

 مختلف. یها ش در موسمیو هوا کدر آن و رطوبت خا یزان بارندگیم -3

 مختلف. یها زان دما در فصول بل ماهیم -4

 هر موسم.پایان  بر آن شامل آغاز و ین موسم جارییتع -5

 مختلف. یها یمختلف و رستن ین با بذرهایرابطة زم -6

 طورهمانست یرض معذب، نن سبخه و ایث باال و امثالش مراد بطالن نماز در زمیدر حد

حل م سفت در یزیه چکنیز است، بشرط ایجاامّا روه کن سبخه میه در حمام. نماز در زمک

 بر اگرا امّشدار گذاشته نشود. کو  ینرم فنر کنمازگزار به خا یشانیسجده گذاشته شود تا پ

 نیب دارد چنیدار در سبخه خطر و آس ه حضور ادامهکشنهاد فوق ثابت شود یاساس پ

 آن چهد. چنگرد یم محرا د وشو یم« َو ال تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»ه یمصداق آ یحضور

 ل.یگر در مسید مؤسسههر یا  ارخانهک تأسیسن طور است یهم

 :ن گورستانیدر زم مؤسسه

ق و مطاب ده شده گورستان استیوهکساختمان در آنها ن تأسیسه کن یگر از انواع زمید یکی

برها ه آثار قکمصداق گورستان است  ین تا وقتیزم یکه در اسالم آمده ک یحیف و توضیرتع

 باشد. یدر آن باق

صلی  -فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْبُیُوتِ قَالَ: لَا تَبْنُوا عَلَى الْقُبُورِ وَ لَا تُصَوِّرُوا سُقُوفَ عبداهلل  یعن اب

 یساز قبرها ساختمان یفرمود: رو -علیه السالم -دقصاامام  1:كَرِهَ ذَلِكَ -اهلل علیه و آله

ن دو یا -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  راید، زیننمائ ینگار ها را صورت سقف خانه د وینکن

 رده است.کوهش کعمل را ن

 ح:یتوض

ن یچن ار درکاشتغال به یا  گورها ساخته شده و یه بر روکه ای ونت در خانکس -1
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و  یها، از نظر روان روبیکانواع م از نیمیو عدم ا یدات بهداشتیتهد عالوه بر یساختمان

شان  ها در عرصه روان تین گونه حساسینه ایه زمک یافراد یژه برایبه و یزیت انگیحساس

 است. کوجود دارد، بس خطرنا

رها از ه آثار قبکباشد هن کو  یمیقد یاسالم اگر گورستان به حد یمنیمطابق اصول ا -2

ر یاف سیتواند در رد یم یو هم از نظر بهداشت روان یجسم یمنیباشد، هم از نظر ا ن رفتهیب

 رد.یها قرار بگ نیزم

 وه است.رکدگاه اسالم میه از دکاند  ردهک یمعن« یساز مقبره»ث را به ین حدیا یبرخ -3

و  یونکمس به عنواندر گورستان  یساز به ساختمان دقیقاًث ین حدید گفت ایباامّا 

گواه  «دینکن ینگار ها چهره بر سقف خانه»د یگو یه مکناظر است. و بخش دوم آن  یاقتصاد

ث یوهش شده است مانند دو حدکگر نید یها ثیتوسط حد یساز قت است. مقبرهین حقیا

 ر:یز

از  بن جعفر یعل 1:وَ لَا الْجُلُوسُ الْبِنَاءُ عَلَیْهِ لَا يَصْلُحُ : -علیه السالم -هیاخعن  ابن جعفر یعل

ن آ یرویا  و ساخته قبر ساختمان یست رویسزاوار ن -علیه السالم -اظمکبرادرش امام 

 د.ننیبنش
أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْر   -صلی اهلل علیه و آله -اهلل رسول یقال: نه -علیه السالم -الصادقعن 

صلی اهلل  -خداه فرمود: رسول ک -معلیه السال -صادقاز امام  2:عَلَیْهِ أَوْ يُبْنَى أَوْ يُعْقَدَ عَلَیْهِ

آن،  یدر رو یآن، و از بناساز یقبرها و از نشستن بر رو یاز نماز خواندن در رو -علیه و آله

 رده است.ک ینه

 د استیترد یراهت آن، جاکو  یساز ها بر مقبره ثین حدیدر اختصاص داللت هم یحت

 شود. یز مین یساز ها شامل مقبره ثین حدیبل عموم و اطالق ا

نده مطرح خواهد شد. یدر آ« و آب یمنیا»آب تحت عنوان  یبخش مستقل برا یکآب: 

 یه براک یشود: محل یتفا مکن اصل اینجا تنها به ایبحث مشروح را به آنجا واگذاشته و ا

شتر یپشود الزم است آب آن محل  ینش میگز یارک مؤسسههر یا  ارخانهک یکس یتأس

استاندارد را  ن گردد و از هر جهت حداقلِییو امالح آن تعبات کیش شود، نوع و تریآزما

                                                 
 همان مرجع. .1
 همان مرجع. .2
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 داشته باشد.

ت ط آب اسیاز شرا یکیدن آب یه التذاذ و لذت بردن از نوشکدر بخش آب خواهد آمد 

 ند.که نوشندة آن بتواند احساس لذت کدر محل باشد  ید آبیپس با

رون یبه در کارخانه ک یا مؤسسه یکنان کارکارگران و که معموالً کن است یته مهم اکن

ر، و اکشان و آب محل  ونتکار دارند، آب شهر و محل سکشهر قرار دارد با دو نوع آب سرو

د شو یم «عادت»ن تفاوت مانع از یبات و مزه فرق هست و اکیآن دو از جهت ترمیان  معموالً

 یم ه(ناخودآگایا  )خودآگاه یلیم یاز آن دو آب احساس ب یکیجه شخص نسبت به یو در نت

 وژه رنجش یرنجش به و یشه با نوعیار باشد همکط یآب مح ،یلیم یند. اگر آب مورد بک

 شود. یناخودآگاه همراه م یتینارضا

از اصول  یکید یم دیه خواهک ینشاط« ارمندکارگر و کنشاط »لطمه و صدمه بر  یعنین یو ا

مجتمع را به  یکن است کفاقد نشاط حادثه ساز خواهد بود و مم فرد و 1است یمنیان اکو ار

 ت بفرستد.کر هالیاد

 :نقشه ساختمان بر اساس محاسبات

ه ه شدیش تهیشاپیه پکه ای د با نقشیبا یارک مؤسسهارخانه، اداره و هر کارگاه، کساختمان 

باشد و  نظر موردار کجزئیات  و کلیات متناسب با کامالًه که ای شود، نقش تأسیس

 ت شود. وگرنه حادثه ساز خواهد بود.یرعا دقیقاًالزم در آن  یاستانداردها

 -علیه السالم -یعل 2:النَّدَمِ مِنَ يُؤْمِنُكَ الْعَمَلِ التَّدْبِیرُ قَبْلَ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

 ند.ک یمن میا یمانیرا از پش قبل از شروع به آن، تو یارکه برنامه و نقشه هر یفرمود: ته
او  ژه تخصصیند به وکه یر آن را تهید شخص متخصص و بصیست باین یافکنقشه عوامانه 

 ضرورت دارد: یمنیدر امور ا

 -علیه السالم -جوادامام  3:الْمَصَادِرُ الْمَوَارِدَ أَعْیَتْهُ يَعْرِفِ لَمْ مَنْ: -علیه السالم -الجوادقال 

 شود. یالفه مکآمدها  شیها فاقد شناخت باشد در پس در شروع کفرمود: هر 
 ند.ک یالفه مکها او را  ها فاقد شناخت باشد خروج گاه س در ورودگاهکهریا 

                                                 
 «.ايمني و نشاط»رجوع كنيد به مبحث  .1
 .733 ، ص68 بحار: ج -268 امالي صدوق، ص .2
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د یگردبیان  «الحرج»و قاعده « وجوب حفظ نفس» یش رابطه قاعده فقهیپ یها در برگ

قب ع« رجالح»مان اندازه قاعده ه ش رود بهیپ یو ابزار یاناتکو ام یه: هر چه توسعه علمک

 شود. یافزوده م« وجوب حفظ نفس»اعده ند و بر قلمرو قک یم ینینش

در  ها رام آنیردک یبات و امالح آب موظّف مکیش مواد و تریم را به آزمایاگر مردمان قد

ود و وجود ندارد و قاعده وجوب حفظ نفس خ ین حرجیامروز چنامّا م یداد یم قرار« حرج»

 یفکم بهره مؤسسه سیستأز در ین ین شناسیاز اصول زم یند حتک یجاب میگران، الزام و اید

 ه شود.یته یمنیز بر اساس اصول این مؤسسهگرفته شود و نقشه 

بر  کیه نقشه متک همانطورست ین یافکز ین یبر تجربه بدون تخصص علم کینقشه مت

رها بر ها و مقدا ست. الزم است اندازهین یافکو بدون تجربه هم « ینظر صرفاً یتخصص علم»

 ن شود:ییاساس هر دو تع

علیه  -یهادامام  1:يَخْطُرْ بِبَالِكَ  مَا لَمْ الْمَقَادِيرُ تُرِيكَ : -علیه السالم -الثالثابوالحسن قال 

ه به ذهنت کرا  یزهائیتو چ یند براک یو محاسبة مقدارها روشن م یفرمود: بررس -السالم

 رد.ک یخطور نم

 ح:یتوض

م کف حایرظق و یدق یها ، فرمولعتین طبیها: قدرها و قوان ر: جمع مقدار: اندازهیمقاد -1

فرد  وابطعت و ریم بر روابط انسان با طبکحا یها ز فرمولیت جامعه، و نیعت و بر ماهیبر طب

 س.کبا جامعه و بالع

 یم مرگیا  ه منجر به معلول شدنک -یارگرک یها طیژه در محیبه و -حوادث ناگوار -2

ه ذهن ه قبالً بکگردد  یم یناش یائمبودهکشود، معموالً از  ینم یگردد و از مسامحه ناش

 ینیش بیپ یزهایر، چیمقاد ید دقت در بررسیفرما ینشده است. امام م ینیش بیپیا  ده وینرس

اه ه در نگکهستند  یزهائیگر: چیدبیان  د. و باینما یم ینیش بیرده و قابل پکنشده را روشن 

 وابطرها و ن مقدارییها و تع ازهشوند. دقت و محاسبه اند یم یتلق ینیش بیر قابل پیغ یمعمول

 د.یمان یم ینیش بیزها را قابل پیاز آن چ یلیط، خیو محاشیاء  روابط انسان با واشیاء 

ف یق و ظراید خود متخصص در دقایبایا  ،ه ایارخانکیا  یساختمان ادار یک مؤسس -3

ه به ک یاتکن متخصص بسپارد تا یکآن را به  یزینقشه و برنامه ریا  الزم باشد یها فرمول
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 ند، شناخته شود.ک یر متخصص خطور نمیذهن غ

ه ک یدانشان یاند ب ردهکچه قدر تلف  1:صَلِفَ  مَنْ تَلِفَ كَمْ :... -علیه السالم -امیرالمؤمنین

 اند. خود را دانا انگاشته
 اند. ه خود را دانا انگاشتهک یدانشان ی: چه قدر تلف شدند بای

 الْحَسْرَةَ وَ تُعْقِبُ تُورِثُ اْلمُجَرِّبِ الْعَالِمِ الشَّفِیقِ  مَعْصِیَةَ النَّاصِحِ  إِنَ فَ: -علیه السالم -یعلقال 

ه کخواه و دلسوز )ریاز نظر متخصص خ یچیسرپ فرمود: -علیه السالم -یعل 2:النَّدَامَةَ

 شود. یو حسرت م یمانیاو با تجربه ثابت شده( موجب پش یو دلسوز یرخواهیخ

 ح:یتوض

ن خودش را متخّصص یکتخصص ندارد، ل یزیه در چک یسکب: کمن صلف: جاهل مر -1

 داند. یم

 اند؟! هردکار تلف کط یها را در حوادث مح قدر جانچه  نایارفرماکل ین قبیا یبراست -2

علیه  -یعل 3:بِیرِالتَّدْ فِی الْحَتْفُ  يَكُونَ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ حَتَّى تَذِلُ: -علیه السالم -یعلقال 

ل و قابل یذل یز در قبال مقدار شناسیر است )همه چیز در گرو مقادیفرمود: همه چ -السالم

 ر است.یاز نقص تدب یناش یه هر تباهک ینترل است( به حدک

ش یو پ ه در نقشهک یمبودکد از یترد ید بیش آیه پک یو هر تباه هر حادثه ناگوار یعنی

دقت  ان( بام بر جهکحا یها ر و قدرها )فرمولیشود. و اگر مقاد یم یها وجود داشته، ناش ینیب

 د.یآ یش نمیپ یچ تباهیم آنها نباشد، هیدر تنظ یدر نظر گرفته شوند و نقص

ح و و طر یزینقص در برنامه ر یکد به حساب یرا با یتباه هرگونهگر: یو به عبارت د

 ر ضرورت دارد:یت و دقت در امور زین رعای، گذاشت، بنابراینقشه قبل

 منطقه. یطیست محیط زیبا شرا مؤسسهرابطه  ین با محاسبه و بررسیانتخاب زم -1

ت و تحوال یعیطب یها یژگین نسبت به ویزمه ای انتخاب محل با محاسبات شناسنام -2

 آن. یعیو حوادث طب یجوّ

 .یعو فر یامور اصلمیان  و ارتباط یو فرع یاصلنیازهای  ه نقشه با توجه بهیته -3

                                                 
 .12 ، ص57 بحار، ج .1
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به  هکمختلف ساختمان،  یها در بخش یانسان یرویع نیو توز« یارکچارت »توجه به  -4

 ه نقشه در نظر گرفته شود.یعنصر مهم در ته یک عنوان

مختلف  یها بخشمیان  بخش و روابط آنان در یکروابط افراد در درون  یچگونگ -5

نحو بور کته شود. تا روابط مذنقشه در نظر گرف ی( در چگونگیو برون بخش ی)روابط درون بخش

 بد.یا انجامه ای ر و بدون حادثین مسیوتاهترک، با یدگیچیاحسن، راحت بدون پ

 ز باین ونقول ثابت و ماشیاء  ر با توجه به روابط افراد بایق مقادیدق یو بررس ینیش بیپ -6

 م نقشه بر اساس آن.یط، و تنظیمح

ر بم یتنظ لهیاز آنها بوس یریشگیآنها و پشأ منساز و  عوامل حادثه ینیش بیو پ یبررس -7

 ق در:یله محاسبات دقیاساس آنها و بوس

روها، ه، راهیز تهوک، مریانرژ یها ز برق و حاملکها، انبار، مر ها، اطاق ت سالنیالف( موقع

 .یروجو خ یورود یها الخصوص درب یها و ابزارها، و عل دستگاهمیان  یژه راهروهایو به و

 ت آنها.یه و موقعیتهو یها انالکها و  یشک میها و س یشکله لو یب( چگونگ

 .یانات آتش نشانکز به امیضد زلزله و تجه یمنیز به اصول ایج( تجه

 .یاضطرار یها پله و راه یاضطرار یها ه دربید( تعب

 کیدر آنها حضور خواهند داشت( زیادی  ه عدهکها ) ها و مجتمع مؤسسه( اصل در -ه

 ه در اثرکاست ه ای دیپد یخالف اصل است. چند طبقه ساز یساز بقهطبقه است و چند ط

است.  ل شدهیتحم یارگر امروزکارمند و ک یها بر انسان یماد یت خواهیمکو  یاقتصاد گرائ

 نیدند زمیچ ین میسطح زم طبقه بر یکطبقات را بصورت  ن همهیاگفت: اگر  یم یشخص

شغل  هن همیاسخن از اسالم است. در اسالم  ردکد توجه یبااّما شد.  یاشغال مزیادی  یها

. شغل ده هستندیوهکروه و نکوجود ندارد. همه آنها شغل مه ای واسط یها تکو شره ای واسط

انتقال  ل وع و نقی، توزیبا سازیف و زید، تنظیم، تولیز: تعلیدر اسالم عبارت است از چهار چ

 ند.ک یدا میواسطه پ تعدد یه در موارد ضرورکواسطه  یکها فقط با  فرآورده

ف نظر ارخانه صرکیا  ارگاهک یش ساخته برایساختمان پیا  ش ساختهید سوله پیاز خر -8

 نسبت به ، نامناسب خواهد بود ونظر موردار ک یاز امور ضرور ید با برخیترد یرا بیشود. ز

ن یاخواهد بود.  یمنیحادثه و سلب امنشأ ن یه اکخواهد داشت  یلیحالت تحم ضروریاتآن 

و  یدیتول یارهاکسه با یز وجود دارد گرچه در مقاین یاراد یارهاکنسبت به  یلیحالت تحم

 ، متفاوت باشد.یخدمات
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به  رد وکتوجه  یمنید تا حد وسواس به اصول ایبا یامروز یو اجتماع صنعت یدر زندگ

 رد.کز سقوط نین یگر ین وسواسورد

ها  نخود و انسا ینفوس و حفظ سالمت ا در حفظ نفس وراسالم  یها هیتوصم: یریبگ یجد

شت، ام، هوا، بهداکم. در انتخاب محل ساختمان، استحیریبگ یهمگان، جد یمنیا تأمینو 

 ر و محاسبات.یم نقشه بر اساس مقادیه و تنظیژه در تهیحفاظت و... به و

از ند و ک یم ل وجودش ردکو با  یثیو حد یقرآن یهابیان  را با تمام« یسرسر»ار کاسالم 

ادن فرو افت باشد متنفر است و آن را« هر جهته ب یبار»بر  یه به اصطالح مبتنک یار و اقدامک

 نامد: یم« یول انگار»و سقوط در 

علیه  -یعل 1:فَإِنَّهَا لَا تُسْتَقَالُ  الِاسْتِرْسَالِ وَ سَقَطَاتِ إِيَّاكُمْ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

 باشند. یرا آنها قابل جبران نمید زیزیبپره« ها یافتادن در ول انگار ور»فرمود: از  -السالم

 ح:یتوض

 جمع: سقطات. -: ور افتادنسقطة -1

 ها. جمع سقطات: ور افتاده -: ورافتادهسقطة -2

ا از شم یره در اثر ول انگاک یارهائکرد: از ک ین معنیث را چنید حدیدوم با یبنابر معن

 ستند.یآنها قابل جبران ن راید زیزیشوند بپره یصادر م

ل و یلون ددرا ب یزیگرفتن: چ یردن: سرسرکبودن: رها« یارکرها»استرسال: در مقام  -3

م دادن: تاب انجاکحساب و  یاست ب یبررسنیازمند  هکرا  یار و اقدامکبرهان مسلّم گرفتن: 

 ه خردمندانه.یفعل و عمل بدون برنامه و بدون توج

 :ام ساختمانكاستح

قابل اعتماد باشد و اگر  یافکزان یه به مکم باشد کمستح ید در حدیار باکمحل  ساختمان

ردن در کارکرا در بر داشته باشد  یجائیا  یه خطر عضوکباشد  یمنینان ایفاقد اطم یدر حدّ

 گردد. یم 2«وَ ال تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»ه یرا مشمول آیشود. ز یآن حرام م

 یکرار کن موضوع بحث نسبتاً مشروح گذشت. با تیدرباره ا« و خانواده یمنیا»در فصل 
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 شود: ینجا ارائه میدر ا یاتکگر نیث دیث همراه چند حدیحد

 ِفی نَزَلَ بِالْحِفْظِ رَجُلٌ  لَهُمْ عَزَّ َو جَلَ اللَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَتَقَبَّلُ -صلی اهلل علیه و آله -یالنّب

پیامبر  1:وَ رَجُلٌ صَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَ رَجُلٌ أَرْسَلَ رَاحِلَتَهُ وَ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا خَرِب  بَیْت  

ه در ک یسک: می کندس حفاظت نکفرمود: خداوند از سه  -صلی اهلل علیه و آله -رمکا

ه ک یسکماز بخواند، وه در وسط جاده نک یسک( نازل شود، و یمنیساختمان خراب )فاقد ا

 ند.کد و بند رها یب خود را بدون قکمر

در « اوندنار افتادن از حفظ خدک» یه به معناکشود  یروشن م یث وقتین حدیاپیام  تیاهم

ول و نار افتادن از حک»خورد،  یمتهم م یکه ک ین سوگندیدتریتوجه شود. شد ینیفرهنگ د

 است.« قوت خداوند

صلی اهلل علیه و  -اسالمپیامبر  2ان اذا عمل عمالً اثبته:ك -و آله صلی اهلل علیه -اهللرسول 

 داد. یم انجام مکق و محیدق به طورپرداخت آن را  یه مک یارکبه هر  -آله

 بَیْتٌ لَا تُهْدَمُ... وَ كِتَاُب اللَّهِند: ک یه میم تشبکقرآن را به ساختمان مح امیرالمؤمنین

 ست.یر نیب پذیآن آس یها هیه پاکم کاست مح یقرآن... ساختمان 3:أَرْكَانُهُ

 و قرآن سست ترین خانه را خانه عنکبوت معرفی می کند:

 بوت است.کن خانه، خانه عنیتر سست 4:إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْكَبُوتِ

 ینمیزه در صدد ایم غرکبح یوانیهر ح ند:ک یرا مراعات م یمنیه اصول اکه ای دنپر

د نامش یه باکبلبل  ین نوعیکپردازد. ل یم یمنیا تأمینتناسب استعدادش به ه ست و بخود ه

رد یگ یار مکبه ه اش ساختن الن یرا برا یقیدق یمهندس گذاشت ظرافت و« یا سهکیبلبل »را 

درب  کیو  یدرب ورود یکبافد،  یرا از مو، پشم و پنبه مه اش ز است. او النیه شگفت انگک

ه ک ه آفتابهیل شبکب متوسط و با شیس یک ینه به بزرگیاند. آشک یه میدر آن تعب یخروج

هانه ده قطر کوتاه ک یه لوله آفتابه ولیشب یمتر و درب خروج یسانت 5به قطر  یدرب ورود

 و قابل انعطاف. یحالت انبساط یمکباشد همراه با  یمتر م یآن سه سانت
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گر یهمد توانند به یم یانکا مختصر ته بکرد اگذ یم یفیز و ظریر یها تخمه ای سکیبلبل 

 تر از همه است. نندهکتخم پرندگان شمیان  نند درکرده و بشکبرخورد 

رب درد، یها قرار بگ تخم یوارد شده و رو یسازد تا به آرام یرا گشاد م یدرب ورود

رد و ب یش را به اطراف آن فرو میها سازد و هنگام خروج چنگال یم یرا تنگ مخروط یخروج

ر و نه واید افکن مرغ نه در شیشود. النه ا یها را بر هم زند از النه خارج م ه تخمکنین ابدو

 زان است.ینش شده آویق گزیه با محاسبات دقکه ای شاخ یکدر سوراخ درخت است بل از 

ش را یان دهد و محتواکرا ته ای سکیه باد النه کلفت است کسفت و  آن قدرشاخه نه 

برگ  له باد به اطراف خم شده و با شاخه ویه بوسکاست  یکبار آن قدربرهم زند و نه 

انعطاف ه در اثر کند ک یر را انتخاب میانعطاف پذ یفنر یکشاخه بار یکد. او یبرخورد نما

لفت شده و کرساند. اگر در سال بعد شاخه  یاو نم یها به تخم یبین بادها آسیدتریآن شد

 یگر میرده و به ساختن النه دک که را ترالنه ای سکیانعطافش را از دست دهد بلبل 

ز یژه هر چیه خلقت وکپروردگار ما آن است  1:ء  خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىكُلَّ شَیْ رَبُّنَا الَّذي أَعْطىپردازد:

 رده است.کت یش داده و سپس )متناسب با خلقتش( آن را هدایرا برا
ده و مجهز به خرد ش یقلت عیهدا یزیت غریت شده است عالوه بر هدایز هدایانسان ن

 یو فرهنگ یعیت تشریهدا -هم السالمیعل -تین دو، توسط قرآن و اهل بیاست و عالوه بر ا

ت ی، بشر را به عدم رعاین خصلت عجله، خسّت تحت پوشش صرفه جوئیکهم شده است ل

 ند.ک یوادار م یمنیاصول ا

 ارکط یمح یوسعت فضا

عادت سه وسعت خانه از کمتعدد بحث شد  یها ثیحدبیان  از« و خانواده یمنیا»در فصل 

 ثیحد ز ازیباشد. و ن یاز عوامل مهم سعادت م یکیفقدان  یآن به معنا یانسان است و تنگ

الب خانه است. و مط یها تنگ از شوم یکیز است و یفقط در سه چ« شوم بودن»ه کم یدیشن

 ح یوضاصل را ت یکته و کن یکنم تنها ک یرار نمکمربوطه را ت یها ثین، حدیگر. بنابراید

 دهم: یم

ش از یاست ب ی، مراد وسعت«وسعت خانه از سعادت شخص است»ه کن موضوع یاته: كن
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 یر شرعیو غ یخط مرز خانه شرع یمنی. و وسعت در حد استاندارد ایمنیاصول ا یاقتضاها

ادت و ن تر از آن خالف شرع و استفاده از آن حرام است تا چه رسد به مقوله سعیاست و پائ

 عدم سعادت.

ز اد به همگان حق داد یه باکبوده  یها طور در طول قرن یفرهنگ عمومجریان  اصل:

 نونک اند ما تینند و بگوکه در سطر باال آمده تعجب ک« و استفاده از آن حرام است»جملة 

 ست.انباشد حرام  یمنیا یه وسعتش در حد استانداردهاکه ای ونت در خانکم سیده بودینشن

 وند وش یور راضکدر خانه تنگ مذ یبه زندگ یمال یل فقر و ناتوانیبدل یسانکن است کمم

 «.اْلإِسْلَام فِی لَا حَرَجَ»و « المَْحظُورات تُبِیحُ الضَُّرورات»ه کاند  شوند و شده یم

او نه  رایود زشن ک، سایمنیتواند در خانه فاقد استاندارد ا یدارد نم یه توان مالک یسکامّا 

 مؤسس کیه کنیمهمتر ا آور. و ش حرجیخانه استاندارد برا تأمینر حالت اضطرار است و نه د

 شود یمبا ضرورت و اضطرار و حرج روبه رو ن مسئلهن یت، هرگز در اکارخانه، شرکارگاه، ک

آن  تأسیسه ندارد در صورت دوم حق ندارد اقدام بیا  ار را داردکن یا یتوان مالیا  را اویز

ان کم نظر وسعت از نیمیه فاقد اصول اک یرا در جائ یافراد یجان و سالمت د وینما مؤسسه

 ند.کار مشغول کآنان را به  است، در معرض خطر قرار دهد و

 ار بپردازند.کبه  یطین محیز حرام است در چنیارگران نکنان و کارکبر 

فرمود: از  -علیه السالم -یعل 1:حِفْظُ نَفْسِكَ عَلَیْكَ الْحَقِ  وَ مِنَ: -علیه السالم -یعلقال 

 حقوق مسلّم برگردن تو حفظ جانت است.

 :نرده و حفاظ

در  مطرح گشت.« و خانواده یمنیا»ز در فصل یمربوط به آن ن یها ثین موضوع و حدیا

 بخشمیان  یهوائ یها ها، پل پله ها، راه نکد همه بالیارخانه باکارگاه و ک، یادار مؤسسه یک

 ند.نرده و حفاظ باش یگاه عامل در باالبرها و... دارایها، جا رخواببهامختلف،  یها

 :یزیاد یفضا

افتادن، دست  ، وریزیاد ینه مانند فضایاها و اصطالحات عام ن نوشته از عبارتیدر ا یگاه

ت جهت یبنابر رعاامّا ده نباشد یپسند ید از جهتیشود شا یو پاچه شدن و امثال آنها استفاده م

                                                 
 .59نهج البمغه، فيض االسم ، كتاب  .1



 303ایمنی محیط کار 
 

ط، یاپله، محوطه ح ها، عرض راه سالن، اطاق مثالًزیادی  یباشد. مراد از فضا یگر موجه مید

ه در چپ و راست کر الزم است یغ یها ست. مقصود واحدها و سلولیار نکسبز و سولة  یفضا

 ینیآفر ر از حادثهیها غ انکل مین قبید رها شده باشند. اکباشند و بدون استفاده و را ارکمحل 

 باشند. یم میکروببوت و ک، موش، قورباغه، عنکسوس یبرا یمحل مناسب ندارند، یچ سودیه

ن یدهد ا یار رخ مکط یه در محک یهائ ثر جرمکشود در ا یدر خالل آمارها مشاهده م

بشر با  وقت چی. هاند ابزار جرم مورد استفاده مجرم قرار گرفته به عنوانگونه فضاها و واحدها 

شته ن دایو خطرآفر یشه با آنها رابطه منفیم نداشته و همد رابطه سالیزا یها یواریچهار د

د افرا یرابنجار، ناهاحیاناً  و یمنف یردارهاک ید عالوه بر ابزار شدن برایزا یفضاها اساساً است.

له یر وسق آمااناً و مطابکنه تنها ام یعنیز هم هستند یننده و وسوسه انگک یکبالقوّه مجرم تحر

ار کط یمح نارکدر زیادی  ین فضایباشند. بنابرا یز میزانندة جرم نیشوند، علت و انگ یجرم م

 د آنجاید از ایاست و با یمنینندة اک هم از جهت بهداشت و هم از جهت حفاظت، عامل سلب

 ن بردنش الزم است.یداشته از ب ز شود و اگر قبالً وجودیپره

دهنده  وجودشان نشان هکها مصداق عطله هستند  انکن گونه میدگاه اسالم ایاز دعطله: 

ه در ک یحقوقیا  باشد یقیت حقیش شخصکباشد خواه مال یصاحب آن م یمباالت یب ینوع

 ه ازکاز اسراف است  یشود. عطله نوع یوم مکمح یمباالت یت آن به بیریصورت دوم مد

سراف اهر امّا ه هر عطله اسراف است کن است یآن و اسراف امیان  ره است. فرقیبکگناهان 

 یرو زیاده ردن است مانندکاز اسراف مصداق مصرف و استفاده  یهائ را گونهیست زین عطله

نقول و معاطل گذاشتن مال  یعنیست. عطله یمصرف ن اساساًعطله  . امایدر لباس، مواد غذائ

 ه.یژه عاطل گذاشتن سرمایر منقول به ویغ

فَلَا  صَادِقِینَ  كُنْتُمْ فَإِنْ :... -صلی اهلل علیه و آله -اهلل، قال رسول -علیه السالم -الباقرعن 

 -خدافرمود: رسول  -علیه السالم -باقرامام  1:وَ لَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ

ه کرا  آن چهد ینکد پس بنا نیمانتان صادق هستیفرموده است: اگر در ا -صلی اهلل علیه و آله

 د.یخور یه نمکرا  آن چهد ینکار ند و انبیشو ین نمکسا

 تأمینو عدم اشیاء  خت و پاشیار، موجب رکسوله یا  ار،کش از حد سالن یاگر وسعت ب

ال کو مصداق عطله است و از دو جهت با اشزیادی  یبهداشت و حفاظت باشد باز مشمول فضا
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 باشد. یهمراه م یشرع

ر وهش اسالم و دکمورد ن یطیه در شراکدر ارتفاع سقف باشد زیادی  نین است اکمم

 یمنیا»ش باز به فصل یپر محتوا یها ثین موضوع و مشاهده حدیا یمجاز است. برا یطیشرا

 د.ینکرجوع « و خانواده

 :یاضطرار یها ها و راه پله درب

 یکمتر و درب هر اطاق  2متر، درب وسط  5/2وچه کخانه درب  یک یمطابق معمول برا

 یک ید برایم بایرینفر در نظر بگ 5خانواده را  یک یر اعضاشود. اگ یمتر در نظر گرفته م

ن یکمتر باشد. ل 200وسط  یها متر و درب 250با عرض  یدرب ورود ینفر 500مجتمع 

د ضرورت ین باین. بنابراکنه مناسب است و نه قابل قبول و نه مم یزین چیه چنکاست  یهیبد

بتوانند  ینفر 500ا در هنگام حادثه افراد ها پاسخ داده شود ت له تعدد دربیه بوسیو لزوم قض

ن فضا یرا فراختریدر حداقل زمان و با سرعت الزم خودشان را به خارج از ساختمان برسانند. ز

إِذَا جَاءَ : -علیه السالم -الجوادعن گردد.  ین فضا میمجتمع به هنگام حادثه تنگتر یکدر 

دهد فضا تنگ  یه حادثه رخ مک یفرمود: وقت -السالم علیه -جوادامام  1:الْفَضَاءُ الْقَضَاءُ ضَاقَ 

 شود. یم
رد به ن فیش تریه: دور اندکن است یا« یانسان شناس»از اصول شناخته شده در علم  یکی

 ست.ید قادر نیه باکچنانمحتمل  یها یگرفتار کدر یش، برایهنگام آسا

 یچ فردیست و هین «فرد»ار کحادثه،  یها از تلفات و خسارت یریشگیو پ ینیب شیپس پ

ن ین سخن ایا ی، معنایریشگیند و هم پک ینیب شیتواند هم پ یجامعه مامّا توان آن را ندارد، 

شود از هر حادثه و مقدار خسارات « فرهنگ»د یبا یمنیا یها ن و فرمولیه قواعد و قوانکاست 

 یژگی، وینشان آتشانات کل درب، راه پله، امیعوامل نجات از قب ه شود. ویو تلفات آن آمار ته

شوند و  یاند شناسائ ها شده ها و بدن ن حادثه موجب نجات جانیه در حکنقشه ساختمان و... 

ن قواعد یها از ا مؤسسه تأسیسقاعده و قانون شناخته گردند و در  یک به عنوان هرکدام

 یرویپاز آن قواعد « متعبدانه» به طورهر مهندس ساختمان یا  مؤسسهر فرد  استفاده شود. و

 آن عاجز باشد. کند و خواه از درک کد. خواه علت لزوم آنها را درینما
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 یقوقن حیاز قوان یل دعاوکیو و یحقوقدان، قاض یکه ک همانطور یعنیمتعبدانه  یرویپ

س مهندیا  مجتمع مؤسس یکنطور یآنها ندارد، هم یبا چون و چرا یارکند و ک یم یرویپ

 رمانطوهد، و گرنه یدانش و تجربه جامعه است، عمل نما ه محصولک ید به قواعدیناظر آن با

 یرفتاگر کدر یش برایز به هنگام آساین فرد نین بل دانشمندتریش تریه گفته شد: دوراندک

 ست.ید قادر نیه باکمحتمل چنان یها

 -علیه السالم -یعل 1:الْغِرَّةُ وَ إِنِ اتَّسَعَ لَهُ الْأَمْرُ اسْتَلَبَتْهُ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینعن 

ه کشود  یم یرد دچار غروریقرار گ یمنیا یه اگر در فراخکاست  ید: انسان موجودیفرما یم

 ند.ک یرا از او سلب م یمنی)توجه به( ا
ست و باشد و هر فرد مشمول آن ا یم یاصل از اصول انسان شناس یکن سخن به عنوان یا

 ن بهه: انساکن است یا یگر انسان شناسیت است. و اصل دیفرق افراد تنها در نسبت مشمول

 یرا از دست م یشود و خونسرد یش از حد دست و پاچه می، بکوحشتنا یها هنگام حادثه

 دهد.

ره شود، از یاگر ترس بر انسان چ 2:الْحَذَرُ شَغَلَهُ الْخَوْفُ  غَالَهُ وَ إِنْ: -علیه السالم -یعلقال 

 شود. یخود م یخود ب

ست ساختمان ا یک تأسیسفراخ، در مقام  یمنیامل و اکش و فراغ یاه در حال آسک یسک

 ست بردور د یلیآنها باشد باز از فاصله خ تأمینند و در صدد کر کف یمنیگرچه به اصول ا

ا ر سئلهمت ین حادثه به دنبال راه نجات هستند، ماهیه در حک یسانکآتش دارد و هرگز مانند 

 رد.کنخواهد  کدر

  -علیه السالم -امیرالمؤمنین 3:التَّحَفُّظَ الرِّضَا نَسِیَ  أَسْعَدَهُ وَ إِنْ -المعلیه الس -یعلعن 

باشد حفاظت را فراموش  ط مطلوبشیشرا ینیریه اگر در شکاست  ید: انسان موجودیفرما یم

 ند.ک یم
واعد قنم: همه کرار کن را تیشیرر پکفوق، ناچارم سخن م یراجع به دو اصل انسان شناس

 .ریاضی ر هستند درست بر خالف قواعدیاستثناپذ یانسانعلوم 

                                                 
 .105نهج البمغه، فيض االسم ، قصار،  .1
 همان مرجع. .2
 همان مرجع. .3
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باشد،  بیشتر یاضطرار یها پله و راه یاضطرار یها با توجه به مطالب باال هر چه درب

 یها د گفت: در مجتمعیبا یسزاوارتر است. و به اصطالح فقه یمنیبهتر و به اصول ا ن قدراهم

« اسراف»ها مقوله  ها و خروج گاه ورودگاه( نسبت به ی، خدماتیدی، تولی)اعم از ادار یارک

ه کباشد  ید در حدیم باکتر است. و دست آن قدر بهتر و مستحب بیشتروجود ندارد، هر چه 

 ن حداقل، واجب است.یند و اک تأمیننه خاطر را ینان و طمأنیاطم



 

 
 

 

 

 

 

 ارکط یمح یو هوا یمنیا

رش و نجا به گستیطرح گشت در از میساختمان ن یهوا مسئله« و خانواده یمنیا»در فصل 

 شود: یم یمجتمع تحت دو عنوان بررس یک یم: هوایپرداز یل آن میمکت

 رون.یب یدرون ساختمان در ارتباط با هوا یهوا یبررس -1

 ت هوا در درون ساختمان.یفکی یبررس -2

 :رونیب یدرون ساختمان در ارتباط با هوا یهوا

یا  و یمیلاق ایت اقتضاهیدر عدم رعا یمنف یها اگر جهت یامروز یخوشبختانه معمار

 یهوا و ارتباط هوا یه مجارکن حسن مهم و سرنوشت ساز را دارد ی، داشته باشد ا1یفرهنگ

 یل صنعتیو وسا یزکه مریثرت در و پنجره و دستگاه تهوکله یرون را بوسیب یدرون با هوا

 دهد. یار من در ساختمان قرین و حاضرینکسااختیار  و وافر در یافکبقدر 

 یزینگعام، نشاط ا یبمعن یو حفاظت یست. عالوه بر جوانب بهداشتیده نیت هوا پوشیاهم

خود  یااست و در ج یمنیاز عوامل مهم ا یکی« نشاط»ه کدارد  یمنیدر اه ای ژیت ویهوا اهم

 بحث خواهد شد:

وَ أَنَّ الْأَمْزِجَةَ تَابِعَةٌ لِلْهَوَاءِ  ةِ الْأَبْدَانِ تَابِعَةٌ لِأَمْزِجَ قُوَّةَ النُّفُوسِ  أَنَ : -علیه السالم -الرّضاقال 

 یها افراد تابع مزاج یروید: نیفرما یم -علیه السالم -رضاامام  2:وَ تَتَغَیَّرُ بِحَسَبِ تَغَیُّرِ الْهَوَاءِ 

 بند.یا یر مییر هوا تغییها تابع هوا هستند و با تغ شان است و مزاج بدن
 ح:یتوض

، به یا شهیار اندکیا  یکیزیار فک یانسان برا یرکو ف یجسم یروید: نیفرما یم -1

                                                 
 بخش آشپزخانه، اپن.« ايمني و خانواده»به عنوان نمونه، رجوع كنيد: فصل  .1
 .316 ، ص59 بحار، ج .2
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ف یت هوا را توصین بتواند اهمیش از ایب یچ سخنینم هک یهوا وابسته است. گمان نم یچگونگ

 د.ینما

بود مکهمتر مامّا خود را دارد،  یمنیآثار خالف ا یکیزیار فک یرو برایو ن یمبود انرژک -2

شه یدط، نه تنها موجب ضعف انیژن در محیسکمبود اکه در اثر کاست ر کتف یرویو ن یانرژ

 میه فرد بر اساس آن تصمکگردد  یز مین کو خطرنا یمنف یها شهیشود بل موجب اند یم

 گذارد. یز میرد و معموالً به اجرا نیگ یم کخطرنا یها

م کست ، دندکوادار ن کخطرنا یها میار و تصمکاگر به اف یر بهداشتیغیا  فرسوده یهوا

توجه ه مکاست  یهائ ها و آفت بیر از آسیغ مسئلهن دو یگردد و ا یم یو تنبل یعامل سست

 شود. یبدن م یمنیا

 ارد:در را در مورد هوا شامل است و آنها را در نظر یز یها ث باال همة گونهیحد -3

ز ینعام  یبه اصطالح در عرصه جغراف گر. وین دین نسبت به سرزمیسرزم یک یالف( هوا

 دهد. ینظر م

 آزاد. یسه با هوایط محدود در مقایساختمان و مح یب( هوا

 گر.یسلول دیا  واحد و سلول نسبت به واحد و یک یج( هوا

اهش ک را یمانده و مصرف شده انرژ یآور است و هوا ساز و نشاط رویز نیتم و کپا یهوا

ازه ت ز ویسالم، تم یواشه از هید همیار باکط یند. محک یل میسالت تبدکو نشاط را به 

 و یکیزیفار که ک یزکژه در مرایشود. به و ین میآفر ن صورت حادثهیر ایبرخوردار باشد در غ

 .می یابد در آنها انجام یدی

نج رسرما  ار نه ازکمتناسب با مزاج مطلوب انسان باشد. اهل  د مطابق ویز بایهوا ن یدما

واهد افل خغ یمنیهوا ناراحت است از امور ا یماگریا  ه از سرماک یببرند و نه از گرما، فرد

اد جیا زیاد ند( و به احتمالیه حواس شخص را دچار اضطراب نماک یگریشد )مانند هر عامل د

 رد.کحادثه خواهد 

ز ین دهد و یه سالم و ناسالم بودن هوا را نشان مکاست  یو آمپرمعیار  نشاط و مزاج

 آن را. کیزان رطوبت و خشین میهمچنمطلوب و نامطلوب آن را، و  یزان دمایم

 :ت هوا در درون ساختمانیفکی

 یت هوایفکیش در یه مگر مبحث پکند کد با مشاهده عنوان باال فوراً به ذهن خطور یشا
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 است. یگرین موضوع دیه اکد ید دیدرنگ خواه یمکن با یکداخل ساختمان نبود؟ ل

بار، ها، ان سالن ید دارد. دارامتعد یها متعدد و هر بخش اطاق یبخش هاساختمان  یک

د شون یا مگر از هم جدیحاجز د هر یا وارهایله دیه بوسکباشد  یمختلف م یها پله و سلول راه

 دهد: یت مهم رخ میجه سه واقعیو در نت

 زان مصرف هوا:یل میمختلف به دل یها تفاوت هوا در بخش -1

 .زیاد م و افرادکافراد  یالف( مصرف تنفس

 وره.کو  یخواران مانند بخار ژنیسکر ایسا ب( مصرف توسط

ل ه فعال حضور دستگایل تصاعد انواع گازها از قبیمختلف بدل یها تفاوت هوا در بخش -2

در  مثالًه کبدن  یژه اختالف مصرف انرژیتلفن، به و یس حتکرای، زیپکمانند دستگاه فتو

ه ب یگر افرادیبخش د نند و درک یعرق م یکیزیار فکدر اثر  یاز ساختمان افراد یبخش

 مشغول هستند. یرکف یارهاک

 یوارها و چگونگیچ دیل خم و پیمختلف بدل یها در بخش« ن هوایاجر»اختالف  -3

 .یزکه مریانشعابات تهو یل چگونگیبه دلیا  ساختمان و یمات داخلیتقس

ت یما اهبه آنه یسکهمگان شناخته شده است خواه  یاز سه مورد باال مورد اول و دوم برا

ه بس ک یالحباشد در  یدر مدنظر و توجه نممتأسفانه مورد سوم امّا ند. ک یانگار سهلیا  بدهد

 هکد ینما ین موضوع مهم توجه داده و موظف میننده است. اسالم ما را به اکن ییمهم و تع

 د، وجود نداشته باشد.کمانده و را یاز ساختمان هواه ای چ گوشیم در هینک یسع

 یارکد یارد. بل بکبسنده « مصرف شده یتازه و خروج هوا یورود هوا»ها به د تنینبا یعنی

به و دجاد شود و آن یاجریان  د آن،کرا یها گوشه یساختمان و هوا یعموم یهوامیان  ردک

 ن برود.یساختمان از ب یون هوا در همه جاکخته شوند تا سیمرتب با هم آم طور

 دستگاه ه و پروانه وکه پنک یدر عصر یاده حتت دیاهم آن قدر یمنین اصل ایاسالم به ا

 دو جفت یکیبوتر استفاده شود و کن مهم از یا یه براکد ینما یه میه وجود نداشته توصیتهو

 مینتأمان هوا در ساختجریان  ن تحول و تبادل ویداده شود تا ا ید جاکرا یها گوشه بوتر درک

 شود.

پرورشگاه  شود، یهنه مکد و مانده و کن و راکه هوا در آنها ساک یهائ ث گوشهیحدبیان  در

 شهیدننده سالمت مغز و دستگاه انکدیژه تهدیبه و کروب( آنهم از نوع خطرنایکطان )میش

 شده است. یمعرف انسان،
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ب را ن بایا یز و انباشته از معجزه علمیانگ شگفت یها ثیه از نو حدکعالقمندم  یبس

ه ز آنها با یمند بهره یم براینما یشنهاد مینم و پک یم یار خوددارکن ین از ایکنم لکرار کت

ا( ه ثیحد آنپیام  لیمکث )در تینجا تنها چند حدید. در اینکمراجعه « و خانواده یمنیا»فصل 

ا تآورم  یعت، میود هوا در طبکبودن ر کهوا و خطرنا کبودن تحرحیاتی  بل یدر سودمند

 ود:داخل ساختمان روشن ش یها ود هوا در گوشهکخطر ر

َو مَا فِیهَا أَ لَسْتَ تَرَى رُكُودَهَا إِذَا  الرِّيحِ عَلَى يَا مُفَضَّلُ أُنَبِّهُكَ: -علیه السالم -الصادققال 

النُّفُوسِ وَ يُحْرِضُ الْأَصِحَّاءَ وَ يَنْهَكُ الْمَرْضَى  الَّذِي يَكَادُ يَأْتِی عَلَى رَكَدَتْ كَیْفَ يُحْدِثُ الْكَرْبَ

 1.دُ الثِّمَارَ وَ يُعَفِّنُ الْبُقُولَ وَ يُعْقِبُ الْوَبَاءَ فِی الْأَبْدَانِ وَ الْآفَةَ فِی الْغَلَّاتوَ يُفْسِ

و  هوا( کدهم به باد )و تحر یا توجه ممفّضل تو ر یفرمود: ا -علیه السالم -صادقامام 

نه ود چگوش ید مکه راکآنگاه  ینیب یود هوا را نمکآفات رآیا  ه در آن هست،ک یمنافع

لم را د و افراد ساینما ید میها را تهد ه جانک یند در حدک یجاد میا کمهل یها یگرفتار

سد ها را فا وهیند، و مک یم« جان به لب»ماران را یگرداند، ب یننده مکفاسد  یها یماریدچار ب

 ..ود.ش یها و آفت در غالت م گرداند، و موجب وبا در بدن یها را متعفّن م ینموده و سبز

 ح:یتوض

اد برا اگر ی، زود مطلق و نبودن باد مطلقاًکهوا است نه ر ینسب یستائیود باد اکمراد از ر -1

 ند.ما ینم یباق یچ نبات و جاندارین برود، هیهوا مطلقا از ب کاز اساس منعدم شود و تحر

 واردماز  یکید: یگو یم« لسان العرب»ث طاعون است. در ین حدیدر ا« وبا»مراد از  -2

ود. ش یه مز وبا گفتیردار نیواگ یمارید: به هر بیگو یز مین استعمال لفظ وبا طاعون است. و

و  رشد ربیشتود هوا کز در ریوبا ن میکروبرا یباشد ز اخص ین است مراد همان وبا بمعناکمم

 .می یابد دوام

 تیسرا له آب ویت وبا را بوسیراس -علیه السالم -سجاده امام کد یم دیخواه یدر بخش آت

ن هما یرابنه یه زمکست یت مانع از آن نین واقعیاامّا ند ک یم یله هوا، معرفیطاعون را بوس

 انشدن ین موضوع در عهده متخصصین اییود هوا، مساعدتر نباشد. تعکز در ریوبا ن میکروب

 است.« یست شناسیز»

ساختمان به ود آن در داخل کمفاسد دارد ر ن همهیاعت یهوا در طب یود نسبکه رک یوقت

                                                 
 .7 و 6 ، ص57 بحار، ج .1
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ساختمان که  یها چیها و خم و پ شود. مخصوصاً در گوشه یتر مکارخانه خطرناکارگاه و کژه یو

ندة یچ آالیامر هفتد گرچه در ظاهر ی ادر آنها اتفاق م یدار طوالنرکود مزمن و مدت  یگاه

ه بوتر داشتکه و کپن یها ثیمجدد به حد یها وجود نداشته باشد. اگر نگاه در آن یمشهود

نوع است  د دوکرا یه هواکم یریگ یجه میم نتین مبحث قرار بدهینار اکها را در  م و آنیباش

 ز دو نوع:یآن ن یو آثار منف

 ن هوا موجبیمشهود در آن وجود دارد: ا یها ندهیه آالک یطید در محکرا یهوا -1

 شود. یردار میو واگ یجسم یها یماریب

د مک، کرانند: راه پله، پستو، صندوقخانه، انبام -ساختمان یها د در گوشهکرا یهوا -2

شود،  یه نمدیبوت و تارش در آن دکر از عنیغه ای ندیچ آالیه ظاهراً هکن هوا یا -و... کمترو

ردار یواگ و یه مسرکگردد  یو نقص در دستگاه اعصاب و مغز م یموجب اختالالت روان

 ست.ین

أَيَّاماً لَفَسَدَتِ  لَوْ حُبِسَتْ  ي سَأَلَهُ مَسَائِلَ الرِّيحُلِلزِّنْدِيقِ الَّذِ -علیه السالم -الصادققال 

وَ سَأَلَهُ عَنْ جَوْهَرِ الرِّيحِ فَقَالَ الرِّيحُ هَوَاءٌ إِذَا تَحَرَّكَ سُمِّیَ رِيحاً فَإِذَا  الْأَشْیَاءُ جَمِیعاً وَ تَغَیَّرَتْ 

ء  عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الرِّيحُ ثَلَاثَةَ أَيَّام  لَفَسَدَ كُلُّ شَیْ لَوْ كُفَّتِ سَكَنَ سُمِّیَ هَوَاءً وَ بِهِ قِوَامُ الدُّنْیَا وَ

لَةِ ء  وَ تُطَیِّبُهُ فَهِیَ بِمَنْزِوَ نَتُنَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الرِّيحَ بِمَنْزِلَةِ الْمِرْوَحَةِ تَذُبُّ وَ تَدْفَعُ الْفَسَادَ عَنْ كُلِّ شَیْ 

علیه  -صادقامام  1: عَنِ الْبَدَنِ نَتُنَ الْبَدَنُ وَ تَغَیَّرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینخَرَجَالرُّوحِ إِذَا 

اشیاء  بازداشت شود همه یفرمود: اگر باد چند روز 2قیزند یها در پاسخ پرسش -السالم

 شوند. یر و فاسد میمتغ
 یم که متحرک یاست وقتست؟ فرمود: باد همان هویت و ذات باد چیق گفت: ماهیزند

ه ست اگر سهوا ا کبا تحردنیا  شود، قوام یده میشود، هوا نام ین مکه ساک یهنگام شود باد و

نزله هوا بم کگردد. تحر یو متعفن م ن است فاسدیزم یه در روکز یستد، همه چیروز باز ا

اند. گرد یم زهکیاز را پیند و همه چک یراند و دفع م یز میه فساد را از هر چکاست « باد بزن»

ن تعفمر و یعت مانند روح است در بدن، اگر روح از بدن خارج شود، بدن متغیپس باد در طب

 ن.یاهلل احسن الخالق کنطور است باد. تباریگردد. هم یم

                                                 
 .16، 15 ، ص57 بحار، ج -192 احتجاج طبرسي: ص .1
 و ريشه آن، توضيح داده شد.« زنديق»پيشتر معني ومفهو  لفظ  .2
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اندازد  یمجریان  ه بهک یاوست خدائ 1:هُوَ الَّذي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَیْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِقرآن: 

 ن، از جانب لطف و رحمتش.یآفر یز و شادیادها را نشاط انگب
وَ ِمنْ ح شوند(. یتلق گیاهان ننده )تاکح یم بادها را تلقیردک یو جار 2:وَ أَرْسَلْنَا الرِّياَح لَواقِحَ

 یه مکاست قدرت خد یها و از نشانه 3:آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّرات  وَ لِیُذيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ

 ز تا بچشاند بر شما از رحمتش.یفرستد بادها را نشاط انگ
ا و هو کن قدر در شناخت ارزش تحریاست به گمانم همزیاد  ن موضوعیث در ایه و حدیآ

 است. یافکد، کرا یبودن هوا کخطرنا

 :و بهداشت هوا یمنیا

وا، محور هجریان  و یستا، مجاریا مانده و یمصرف شده، هوا یهوا، هوا یدر بخش باال تازگ

ز ین و ی( آلودگیریشگیو دفع )پ یسخن از آلودگ کنیآن. ا یبحث بود با صرف نظر از آلودگ

 یگو آلود یولکمول یهوا دو نوع است: آلودگ یهوا است. آلودگ ی( آلودگیرفع )ضد عفون

او  دز بوآن عاججزئیات  شناسند گرچه بشر از شناخت یم می، نوع اول را همگان از قدیمیکروب

 یبرخ خته بایآم ینطور هوایصاف و خالص فرق دارد و هم یدود آلود با هوا یدانست هوا یم

 بود. میکروبو هوا با اشیاء  یاز آن نداشت آلودگ یچ آگاهیانسان ه آن چهگازها، 

 و مرگ یماریو هم عامل بحیات  توجه داده و آن را هم عامل میکروباسالم به وجود امّا 

 کنش تیآفر -لسالماعلیه  -امیرالمؤمنین بیان از -علیه السالم -باقرامام  رده است.ک یمعرف

اده ن میاول»ش یدایپبیان  دهد و ظاهراً در مقام یح میر توضیها را بشرح ز یترکها و با یسلول

 باشد: یده است، مین جنبیزم یو در رو« ردهکدا یتماس پحیات  ه باک کیخا

 خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى خَلْقاً عَلَى:... -علیه السالم -رالمؤمنینامیعن  -علیه السالم -جعفر یعن اب

يَدِبُّونَ كَمَا يَدِبُّ  النَّسْنَاسِ  خَلْقِ  خِلَافِ وَ عَلَى الْجِنِ خَلْقِ  خِلَافِ الْمَلَائِكَةِ وَ عَلَى خَلْقِ  خِلَافِ

مَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ مِنْ مَرَاعِی الْأَرْضِ كُلُّهُمْ ذُكْرَانٌ لَیْسَ الْهَوَامُّ فِی الْأَرْضِ يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ كَ

أَمَلِ وَ لَا فِیهِمْ إِنَاثٌ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ فِیهِمْ شَهْوَةَ النِّسَاءِ وَ لَا حُبَّ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْحِرْصَ وَ لَا طُولَ الْ 
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 .22سوره حجر، آيه  .2
 .46سوره رو ، آيه  .3



 313ایمنی و هوای محیط کار 
 

 1: وَ لَا يَغْشَاهُمُ النَّهَارُ وَ لَیْسُوا بِبَهَائِمَ وَ لَا هَوَامَّلَذَّةَ عَیْش  لَا يُلْبِسُهُمُ اللَّیْلُ

را  یدخداوند موجو د:...یفرما ین میچن -لیه السالمع -یعلاز زبان  -علیه السالم -باقرامام 

ز یر ه حشراتکجنبد آنطور  یه مکو نسناس( جنّ نش فرشته و یده است )متفاوت با آفریآفر

جود، ن مویچرند. ا ین در علفزارها مایه چارپاکخورند آنطور  یند و مآشام یجنبد، م یم

 یل جنسیشان مونّث وجود ندارند، خداوند در وجودشان م ر هستند و در نوعکمذ یهمگ

 یم ا را. نه شب آنهیو نه حرص و آز و نه آرزو و نه لذت زندگ یفرزند دوست و نهنگذاشته، 

 ز.یهستند و نه از جنس حشرات ر واناتیپوشاند و نه روز. نه از جنس ح

 ح:یتوض

ن یکلنند ک یه میه تغذکهستند  یزیها جانداران و جنبندگان ر یترکه باکم یدانیم -1

ج یتدرشود و ب یم یکبار یترکمر باکست بل ینر و ماده ن یریق جفتگیشان از طر ر نوعیثکت

 شوند. یر میثکق تین طریگردد و بد یدو بخش آن از هم جدا م

رصه ها در ع یترکچرند با ین در مراتع پخش شده و میاچارپا یها ه گلهک نطورهما -2

 نند.ک یه میمختلف پخش شده و تغذ یها طیآبها و مح

نها د: آیافرم یر مسلح قابل مشاهده است. امام میه با چشم غکن جاندار یزتریهوامّ: ر -3

واّم هد آنها از جنس یمافر یت و جنبش هوامّ، و در آخر مکت و جنبش دارند مانند حرکحر

 ستند.ین

ن یمآنها ه یعنیهستند،  یب جمالت همه استمرارکیز ترین و« لون و...کیا دبّون،ی»الفاظ  -4

 شوند. یر میثکت یریگ رند، بدون جفتمی خوجنبند،  یز هستند و میامروز ن

 ن جنبندگان وجود ندارد.یز جانداران است در ایاز غرا یفرزند دوست -5

رزد و و یره آن حرص میذخ یبرااحیاناً  غذا و تأمیننسبت به  ی هر جاندارمعموالً -6

ستند ه یزین حس غریفاقد ا است باکتری ها فتن منبع آنیا غذا و تأمینم به دنبال کدست 

 بسازند. یعیط طبیتوانند با هر مح یشان در همه جا هست م یغذا برا

 د.و، هستنو آرز« یخواهش نفسان»ژه یت والیها بر خالف همه جانداران فاقد تما یترکبا -7

گاه مخصوص شب یجا به عنوانان خاص کنش میروز در صدد گز آنها در مقابل شب و -8

روند  یهنگام شب به النه م یه برخکگر یستند، برخالف جانداران دیگاه مخصوص روز، نیو جا
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 شوند. یر فعال میگر شبانگاهان فعال شده و روزها غید یو برخ

و آب  کاز خا« و نسناسجنّ فرشته، »سه گانه  یق فرهنگ اسالم موجودهامطاب -9

ر ب و دآو  کبا مادة خاحیات  ن تماسیاول ین امام در مقام معرفیاند، بنابرا ده نشدهیآفر

 .شان ادامه دارد تیه هنوز هم وجود و فعالکه است یش جنبندگان اولیدایپبیان  صدد

ست دنجا ارائه گشت، یاز آن، در ا یه بخشک ینث طوالین حدیدر آخر امتأسفانه  -10

 را بر آن افزوده است. یزهائیخرافه چ

امام  1:ءبِالْأَدْوَا بِالْوَبَاءِ، وَ أَطْعِمَتَهُمْ مِیَاهَهُمْ  وَ امْزُجْ  اللَّهُمَ :... -علیه السالم -نیالحسبن  یعل

 د:... خداوندا آبیگو یم -ن بر مجرمان مهاجم بر اسالمیدر ضمن نفر --علیه السالم -سجاد

 ن.کها مخلوط  یماریشان را با ب یها کیز و خورایمیاشان را با وبا ب یها

ر درد و دا ین چه نظریست و اسالم نسبت به نفریچ یامام، چرا و برابیان  ن ازین نفریا

ژه یو یها هستند با پاسخ یهائ ؟ پرسشیسانکه چه یرد و بر علکن یتوان نفر یم یطیچه شرا

واًل اث به موضوع ما مربوط است ین حدیاز ا آن چهه از موضوع بحث ما خارج است. کد، خو

ه کنیا ، دومشوند یخته شده و وارد بدن میها آم کیبا خورا یماریه عوامل بکنیاشاره امام بر ا

 له آب است.یتش بوسیوبا با آب و سرا میکروبژه یرابطه و

 لوبا وههم بایااللهّم امزج م»اند  آورده ن صورتیث باال را بدیها حد نوشته یدر برخ

وا له هیوست آن بیسرا طاعون با هوا و میکروبرابطه  یژگین صورت ویدر ا« هوائهم بالطاعون

 شده است.بیان  زین

صلی  -رمکاپیامبر  2:مُصِح   ذُو عَاهَة  عَلَى لَا يُورِدَنَ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 مار )آفت دار( بر سالم وارد نشود.یفرمود: ب -اهلل علیه و آله

 -خدارسول  3:الْأَسَدِ مِنَ فِرَارَكَ  الْمَجْذُومِ فِرَّ مِنَ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 .یزیگر یر درنده میه از شکن چنانکفرمود: از مجذوم فرار  -صلی اهلل علیه و آله
فَقَدْ  يَدَكَ  يَمُدَّ يَدَهُ إِلَیْهِ بَلْ قَالَ أَمْسِكْ مَجْذُومٌ لِیُبَايِعَهُ فَلَمْ  أَتَاهُ -صلی اهلل علیه و آله -أَنَّهُ
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دستش را به پیامبر  ند،کعت یب -صلی اهلل علیه و آله -پیامبر ه باکآمد  یفرد جذام 1:بَايَعْتُكَ

 عتت را گرفتم.یرد و گفت: دستت را نگه دار بکسمت او دراز ن
النَّظَرِ  أَقِلُّوا مِنَ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال: قال رسول  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

امام  2:وَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِهِمْ فَأَسْرِعُوا الْمَشْیَ لَا يُصِیبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ الْبَلَاءِ وَ لَا تَدْخُلُوا عَلَیْهِمْ  أَهْلِ  إِلَى

ردن به کفرموده است: از نگاه  -صلی اهلل علیه و آله -خدا فرمود: رسول -علیه السالم -صادق

نارشان کد، اگر از ینشو یکد و به آنان نزدیزیاند بپره )آفت دار( شده یماریه دچار بک یافراد

 ند.کت نیاند، به شما سرا آنان دچار شده آن چهد تا ینکد، شتاب یگذشت

 ثیا حدمقابل آنه رد. و درکرار د از طاعون فیه نباکنند ک ید مکیهستند تا یهائ ثیحد

دد صه گروه اول در کند. روشن است ینما یز میهستند فرار از طاعون را تجو یگرید یها

وز ه هنکافراد سالم  یاز گسترش طاعون هستند و گروه دوم فرار را برا یرینه و جلوگیقرنط

 نند:ک یز میشان مسلم است، تجو یاند و سالمت دچار آن نشده

ث شده: یحد 3:غَیْرِهِ  إِلَى يَفِرُّوا مِنْهُ أَنْ لَهُمْ  مَسْجِد  فَلَیْسَ  أَهْلِ  فِی الطَّاعُونُ  إِذَا وَقَعَ هُأَنَّ رُوِيَ 

 نند.کگر فرار ید شود آنان حق ندارند به مسجد دیمسجد پد یکاهل میان  اگر طاعون در

شهر  یها م محلهیتقس معیار ز وکمحور و مر به عنوانث مسجد ین حدیدر اح: یتوض

به  ند ونه شوید قرنطید شود افراد آن محله بایطاعون پده ای قلمداد شده است. اگر در محل

اهر ظ یروستائ یکنطور اگر طاعون در یروستا نروند. و همیا  گر ویشهر دیا  گریمحالت د

 گر بروند.ید ید به روستایشود، افراد آن نبا

 ه سراغناً بیقیشان مسلم است و طاعون  یه سالمتکر گید یها ن در محلهکافراد ساامّا 

ه ک یستائمجاور با رو ینطور مردم روستاینند و همکتوانند از آن شهر فرار  یمنیامده  شان

 دچار طاعون شده است.

 یکیاگر  4تها:يا ن امرئة من نسائه لمیاذا رمدت ع -صلی اهلل علیه و آله -اهللان رسول ك

 شد. ینم یکگشت به او نزد یدچار درد چشم م -ی اهلل علیه و آلهصل -خدااز همسران رسول 
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 مونهاست. نزیاد  شان، یریو واگ رداریواگ یها یماریو ب یشناس میکروبث درباره یحد

 بحث ثین ارائه گشت. با مقدمه باال و چند حدیشیپ یها ز در بخشیاز آنها ن یمتعدد یها

 دهم: یبهداشت هوا را ادامه م

 مجتمع) یارکز کمحل ساختمان و محل استقرار مر یجغراف یژگیهداشت هوا ون عامل بیاول

رض مع شه دریبادها بر آن بوزد و همجریان  هکشود  تأسیس ید در محلیه باک( است یارک

اشد. دها نبو دور از وزش با« خفه» ینه در جائیاهوا قرار داشته باشد و به اصطالح عام کتحر

ند، هست یافکهوا در حد  که فاقد تحرکها  ها، جلگه دشت ها، وهکچ یآن قسمت از خم و پ

 یها ه در برگک یاحیاتی  قتاًیو حق یمجتمع را ندارند. موضوع ضرور تأسیست یصالح

 ن گذشت.یشیپ

ت یفکی یهوا در آن، بررس یستائیو ا کط از نظر تحریمح یکشناخت  یهامعیاراز  یکی

 شیآن را در آغاز شب آزما ی، هواسیستأآن در آغاز شب و در صبح است. قبل از  یهوا

باشد،  ردهکن ید. اگر فرق چندانیش نمائید سپس هنگام صبح قبل از طلوع آفتاب از نو آزماینک

شت بهدا د هنگام حضور مجتمع با افراد و ابزار و موادش، بسرعت آلوده خواهد شد ویترد یب

شد، بازیاد  صبح یبا هوا ت هوا در آغاز شبیفکین خواهد بود. و اگر تفاوت کر ممیآن غ

 بهداشت آن هوا آسان خواهد بود.

 ند.ک یه تنفس مکسوگند به صبح آنگاه  1:وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسقرآن: 

ا پس مصرف شده ر یبرد و هوا یسالم را فرو م یهوا -دم و بازدم -انسان در عمل تنفس

رد و یگ یل میرا تحو مصرف شده ین در آغاز هوایکند لک یز تنفس مین« شب»دهد.  یم

م. ناسال یر است و دم آن هواکب یبازدم شب هوا یعنیدهد.  یسالم پس م یصبحگاهان هوا

ت و ین سوگند نشان دهنده اهمیخورد. ا یه تنفس صبح است سوگند مکخداوند به بازدم شب 

 صبحگاه است. یارزش هوا

ن یب»دن یده شده و خوابخوانحیاتی  و یصبح ضرور یز استنشاق از هوایو در متن اسالم ن

و استنشاق از  2وهش شده استکروه و نکداً مکیفاصله طلوع فجر و طلوع آفتاب ا« نیالطّلوع
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ار در آغاز صبح کمحل  یالزم است فضا 1ز اعالم شده است.یانگصبح مستحب و نشاط  یهوا

ها،  ا و پنجرهه ردن دربکله باز یبوسیا  هیله دستگاه تهویارگران بوسکنان و کارکقبل از حضور 

در نظر گرفته  یهوا در ساختمان طور یانباشته شود. و بهتر است مجار یصبحگاه یاز هوا

 بد.یا انجام یآن به آسان یهوا در فضاجریان  ه در طول شبکشود 

 رسد: ی، نوبت به بهداشت هوا میت جغرافیو موقع یعیپس از توجه به محل طب

رسول  2:إِذَا تَجَشَّأْتُمْ فَلَا تَرْفَعُوا جُشَاءَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ :-صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 د.ینکد آروغ تان را در هوا رها نینک یه آروغ مک یفرمود: وقت -صلی اهلل علیه و آله -رمکا

إِذَا تَجَشَّأَ أَحَدُكُمْ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال: قال رسول  -علیه السالم -الصادقعن 

د: رسول یفرما یم -علیه السالم -صادقامام  3...:السَّمَاءِ وَ لَا إِذَا بَزَقَ  ا يَرْفَعْ جُشَاءَهُ إِلَىفَلَ

ند، آروغش را در ک یاز شما آروغ م یکیه کفرموده است: آنگاه  -صلی اهلل علیه و آله -رمکا

 ندازد...ین اگر بخواهد آب دهن بیند. و همچنکهوا رها ن

 رد.یل دستمال و امثال آن در جلو دهانش بگیاز قب یزیچ یعنی

از رسول  4، حرق قشر البصل و الثّوم:...: تمنع الرّزق-صلی اهلل علیه و آله -اهللعن رسول 

 اهد.ک یرا م یر روزیو پوست س پیازدن پوست یسوزان -صلی اهلل علیه و آله -رمکا

ا ی روه وکمیا  ذمومز عمل میار و پیاست خود عمل سوزاندن پوست س یهیبدشنهاد: یپ

جب جه مویند و در نتک یجاد میا یه ضرر دارد و گرفتارکه آثار آن است کست بلیحرام ن

ند. ک یه ماز آنها هوا را آلود یگاز و دود ناش کشود. بدون ش یز مین یو اقتصاد یصدمه مال

ز اشعله و دود و گ یها یژگیش و وین رشته موضوع را آزماین ایشود متخصص یشنهاد میپ

 وعله ند و هر دو نوع سوختن، سوختن با شیز را روشن نماایر و پیاز سوختن پوست س یناش

 توجه قرار دهند. موردز یسوختن بدون شعله را ن

، و یط زندگیف در محیثکاشیاء  آشغال و یز از نگهداریپره« و خانواده یمنیا»در فصل 
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 مربوطه، گذشت. یها ثیردن آنها، با حدکد بر دور کیتا

 :هوا یعفون ضد

صلی اهلل علیه و  -رمکاپیامبر  1:يَسْتَجْمِرُ بِالْعُودِ الْقَمَارِي -صلی اهلل علیه و آله -یالنّبان ك

 رد.ک یاستجمار م یبا عود قمار -آله
، مجمر -ة آنکیط و تزیمح یردن هواکخوشبو  یدر آتش برا یزیدن چیاستمجار: سوزان

 مجمره: منقل آتش.

د شود، عو یبد سوزانده م یودن بوهادردن هوا و زک هت خوشبوه جکعود: چوب خوشبو 

 انواع مختلف دارد.

 ه عود آن مطلوب و معروف است.کاست ه ای یقمار: نام ناح

 ضد یئیامیمختلف مواد ش یها استفاده از انواع عود و بخورها هنوز هم )با وجود گونه

 ت.ردن هوا اسک یعفون ه و ضدکیتز یله براین وسی( بهتریعفون

 2:سَبْعَةَ أَشْفِیَة  فِیهِ  فَإِنَ  بِهَذَا الْعَوْدِ الْهِنْدِيِ  عَلَیْكُمْ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

ه هفت نوع شفا کد یغافل نباش ین عود هندیفرمود: از ا -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول 

 دارد.

 ز دارد.ین یاربرد درمانکهفت  یاربرد بهداشتکعالوه بر  یعنی

دند، یآن امام پرس یبوده از زندگ -علیه السالم -رضادر خدمت امام  یه زمانک یاز خانم

 رد.ک یبخور م یه با عود هندکدم او را ید یم 3«:كُنْتُ أَرَاهُ يَتَبَخَّرُ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِ »گفت: 

 دیشا هوا ینتوان گفت دود اسپند عالوه بر ضد عفو یاستجمار با اسپند مستحب است و م

م یدق یها گورستانگیاه  نیش ایرا معموالً محل رویز داشته باشد زین یسنکت وایخاص یک

 ن رشته.یاران اکاست. قابل توجه دست اندر

امام  4:يَقْدِرُ إِذَا كَانَ  ثِیَابَهُ  يَُدخِّنَ أَنْ لِلرَّجُلِ قَالَ: يَنْبَغِی -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

رد یش را بر دود عود بگیها ه شخص لباسکسته است ید: شایفرما یم -السالم علیه -صادق
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 ( آن را داشته باشد.یفرصت وقتیا  یاگر توان )مال
ابن جهم  1:رَائِحَةَ التَّجْمِیرِ  مِنْهُ فَوَجَدْتُ -علیه السالم -بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: خَرَجَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَن

بخور( را از او استشمام  یاعود ) یرون آمد بویاز خانه ب -لیه السالمع -اظمکد: امام یگو یم

 ردم.ک

 :گوگرد یهوا و بو

به  بد بحث شده و یخوش و بو یتاب در موارد متعدد دربارة بوکن یدر خالل مطالب ا

 یم بو، اشاره شده است. اسالمیکروبخوش با  یبو یبد و عدم سازگار یبا بو میکروبرابطه 

 اند.د یم یمنیسلب ا کبد را از عوامل خطرنا یو بو یمنیا تأمین یامل ضرورخوش را از عو

با  ه ایابطه رکنامطلوب هستند  یاز بوها یبرخامّا گرند یملزوم همد و الزم میکروببد و  یبو

نند ب و مااز گوگرد، سر یگاز ناشیا  هوا به بو یندارند. از آن جمله آلودگ میکروبتعفن و 

 ز شود.ید جداً پرهیز بایه از آنها نکآنها 

 یدا مینقاط پ یه در برخکآبگرم  یها ه چشمهکع است ینش عوامانه شایمردم و بمیان  در

 ن آبآز از یهند و به پرک یرا رد مادّعا ن ید هستند. اسالم ایها مف یماریاز ب یبرخ یشود برا

 هد آمد.خوا« و آب یمنیا»ن موضوع مهم در فصل یا یها ثید. حدینما یه میها توص

 و سم مضّر ید از گازهایهوا، با یار عالوه بر بهداشت هوا و ضدعفونکط یمح ین هوایبنابرا

 ز و بهد هر گاینند، حفاظت شود. و نباک یها را متصاعد م ن گازها و سمیه اک یها و مواد

 به دستگاه تنفس وارد شود: یاصطالح هر دود و دم

رده ک یاسالم نهپیامبر  2:بِالنَّفَس إِطْفَاءُ السِّرَاجِ  وَ -صلی اهلل علیه و آله -اهللرسول  ینه

 ردن و( نفس.کردن چراغ با )فوت کاست از خاموش 

 :دینكهوا را مسموم ن

نگام م بل هینکار را مسموم نکط یط خانه و محیط شهر، محی، محیست عمومیط زیمح یهوا

 رد:کد مسموم یز نبایط دشمن را نیمح یجنگ با دشمن هوا

 -اهللرسول  ی: نه-علیه السالم -نیرالمؤمیامقال: قال  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب
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فرمود:  -علیه السالم -صادقامام  1:بِلَادِ الْمُشْرِكِینَ  فِی السَّمُ يُلَْقى أَنْ -صلی اهلل علیه و آله

 ه شهر )وپرتاب سم ب -صلی اهلل علیه و آله -خدافرمود: رسول  -علیه السالم -امیرالمؤمنین

 رده است.کان، را ممنوع ک( مشریاردو
 ح:یتوض

از  یکیبیان  مربوط است و در مقام یام جنگ، جهاد و امور دفاعکث به احین حدیا -1

 باشد. یم« حقوق جنگ»

را ت و صحنان، اردو، بل همه دشین چادرنشکاربرد شامل شهر، روستا، مسکن یبالد در ا -2

 شود. ین را شامل میو سرزم

 اشک ید و اینکسه یجهان متمدن مقا ید و رفتارهایاسالم را با عقا ین اصل حقوقیا -3

 حورد سالد. و در میداشتاختیار  در یئیامیش یها د سالحیتوله ای ارخانکاز محصوالت  یآمار

 نیره زمکاز حیات  محو یه تنها مقدار موجود و آماده آن براکدانند  یهمگان مه ای هست یها

 است. یافک

 :نانکارک ندب یبو

ان نکارک نبد یار، بوکط یمح یمهم در بهداشت هوا یلیمؤثر بل خ یتورهاکاز فا یکی

ار هشد یخوش بدن، حت یها به بو ثید حدکیتاب تاکن یا یقبل یها ها و بخش است در فصل

هده نند، را مشاک یبدن را نامطلوب میا  دهان یه بوک یها نسبت به انواع غذاهائ ثیحد

 هستند: ها، بدن افراد در مجتمع یبوبه ر ظژه نایو به طوره کگر یث دیچند حد کنیم، ایردک

 يَقْدِرْ عََلیْهِ  لَمْ أَنْ يَدَعَ الطِّیبَ فِی كُلِّ يَوْم  فَإِنْ لِلرَّجُلِقَالَ: لَا يَنْبَِغی  -علیه السالم -الرّضاعن 

فرمود:  -علیه السالم -رضاامام  2:جُمُعَة  وَ لَا يَدَعُ ذَلِكَ لَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَفِی كُلِّ وَ يَْومٌ فَیَوْمٌ 

از عطر میان  روز در یکند، و اگر نتواند پس ک که شخص عطر روزانه را ترکست یسته نیشا

 یکین یند و اکجمعه خودش را معطر  یم روزهاکتواند دست یز نمیند، و اگر آن را نکاستفاده 

 ند.کن کرا )الاقل( تر
ی حضور در اجتماعِ نماز جمعه حتماً باید بوی خوش داشته باشد و از عطر استفاده یعنی برا
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 نماید.

علیه  -اظمکامام  1:الْجُمُعَةِ يَوْمَ تَطَیَّبُوا بِأَطْیَبِ طِیبِكُمْ :... -علیه السالم -الحسن یعن اب

د، معطر یآور یه به دست مک ین عطریفرمود:... در روز جمعه خودتان را با بهتر -السالم

 د.ینک
ء  شَیْ وَ مَسُ وَ أَظْفَارِهِ لِلَّهِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم  فِی كُلِّ جُمُعَة  أَخْذُ شَارِبِهِ عبداهلل قال:  یعن اب

د: حق خداوند است بر عهده هر شخص بالغ یفرما یم -علیه السالم -صادقامام  2:مِنَ الطِّیبِ 

 د.یاز عطر مصرف نما یزیند و چکوتاه کش را یها نل و ناخیسب یه هر روز جمعه موک
 ح:یتوض

ز اخور، گالب، استفاده در مورد عطر، ب -هم السالمیعل -تیاهل ب یها هیث و توصیحد -1

 است.زیاد  ن،یآگ عطر یها بات، روغنکب، به، مریس گل، یبو

 یاط است و بریط و شرایهر مح یان و زمان و براکهر م یور براکمذ یها هیتوص -2

ن میا و یز و بهداشتیمجتمع تم ید شده است تا هواکیمانند نماز جمعه تا یعموم یها مجتمع

 باشد.

د و ا، هستنو بهداشت هو یمنین ایانیازمند  زیها ن ر اجتماعات و مجتمعیاست سا یهیبد -3

 اجتماع نماز جمعه سمبل همه آنهاست.

 -باقرامام  3...:وَ شَمَّ الطِّیبَ سُنَّةٌ الْجُُمعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمَ الْغُسْلَ  لَا تَدَعِ: -علیه السالم -ابوجعفرقال 

صلی  -پیامبر را آن سنّتین زکن ک( غسل را تریفرمود: در روز جمعه )بدن شوئ -علیه السالم

 .نکاست و از عطر استفاده  -اهلل علیه و آله

 وَ لَبِسَ طَهُورَهُ  الْجُمُعَةِ وَ أَحْسَنَ مَيَوْ اغْتَسَلَ  مَنِ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 ثِیَابِهِ وَ مَسَّ مِنْ طِیبِ أَهْلِهِ ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ لَْم يُؤْذِ أَحَداً وَ لَمْ َيتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ  صَالِحَ

 یسکفرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  4...: بَیْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىكَانَ كَفَّارَةَ مَا بَیْنَهُ وَ

 یرا بپوشد و از عطره اش ستیخودش برسد، و لباس شا یزگکیند و به پاکه روز جمعه غسل ک
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ند و از شانه و کت نیرا اذ یسکند، سپس به نماز جمعه برود و که در خانه دارد استفاده ک

ه از جمعه تا جمعه کشود  یم یاهانفاره گنکن عمل او یند، اکمردم( عبور ن یها گردن )صف

 ب شده است.کگر مرتید
 نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا فَإِذَا كَانَ  فِی الْأَنْصَارُ تَعْمَلُ  قَالَ: كَانَتِ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

صلی اهلل علیه  -فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ الْجُمُعَةِ جَاءُوا فَتَأَذَّى النَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ يَوْمُ

ردم فرمود: م -علیه السالم -صادقامام  1:بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَرَتْ بِذَلِكَ السَّنَّةُ -و آله

آمدند، اجتماع  یردند و روز جمعه به مسجد مک یار مکشان  یها شانکانصار در اموال و آب

صلی اهلل علیه و  -رمکاپیامبر  شدند، یت میآنان دچار اذ یها ر بغل و بدنیز یمردم از بو

 ه گشت.ین سنت جاریآنان را به انجام غسل جمعه دستور داد، و ا -آله

 ح:یتوض

ن یاجره مهکگردد  یبرم ینه است، و موضوع به زمانیمد یمردم بوم« انصار»مراد از  -1

ت ا مراعاه مهاجران بهداشت رکست ینن یگر: مقصود ایدبیان  تعداد انگشت شمار بودند، و با

ن آد: در یگو یه مکست. بلین تقابل نیث در مقام ایردند، حدک یردند و انصار مراعات نمک یم

سل و غ ش آمدیل پکن مشیبودند، ا یبوم ینه همان اهالیل هجرت بود و مردم مدیه اواکزمان 

 جمعه سنت گشت.

 یورژه نخل پریبه و یو باغدار یدارنه دامیش: محور اقتصاد مدکنواضح: شتران آب -2

 نخلستانها و  ثر مزارع، باغکا -و تجارت بود یه محور اقتصادش دامدارکه کبر خالف م -بود

ب از آورند و آ یت در مکها را به حر شدند، شترها چرخ یم یریانه با آب چاه آبیمد یها

 شد. یده میشکرون یچاه به ب

 ها است. و نخلستان ها ها و باغ دام« اموال»مراد از  -3

منصوص »ث ین حدیدر ا -به اصطالح فقها -امر به غسل جمعه و سنت شدن آن -4

 موردعلت »ه کط یاست. پس اختصاص به نماز جمعه ندارد. در هر جا و در هر شرا« العلة

ه مجتمع کار کط یمح یکز خواهد بود. در یم استحباب غسل نکوجود داشته باشد، ح« نظر

خوش خودشان نشاط  یط را با بویمح یاز آنها فضا و هوا هرکدام الزم است افراد است شرعاً
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گردد و هم  تأمینآزار دهنده  یبو از نیمیزه در آن حاضر شوند تا هم اکیبخشند و با بدن پا

گردد(  یشان فراهم م ینه برایبد بو زم یه در هوا و فضاکها ) میکروبت انواع یفعال از نیمیا

 ها. یماریب از نیمیاار، و هم کط یدر مح

لباس  وه خود بدن کد است یمف یردن بدن و لباس وقتک خوشبو یاستفاده از عطر براامّا 

تر ا بدت ریآلوده، وضعیا  ش باشد و گرنه عطر زدن به بدن و لباس متعفنیز و بدون آالیتم

 ت به دور باشد.یان از عطرکیند. بهتر است بدن چرک یم

 :ینیتنفس از راه ب

طلوب، نام یزه و خواه در هواکیپا یط خواه در هوایه در هر شراکند ک یفارش ماسالم س

ه کهست  یخاص و موهائ یرطوبت ینیرا در داخل بیم. زینکتنفس  ینیآلوده، از راه بیا  دکرا

به  ود آنهاها را به خود جذب نموده مانع از ور میکروباز  یند و برخک یفا میرا ا ینقش صاف

 د.شو یم یاندام تنفس

امام  1:الْجُذَامِ مِنَ أَمَانٌ الْأَنْفِ ِفی يَكُونُ الشَّعْرُ الَّذِي...-علیه السالم -عبداهلل یعن اب

جذام  ایمنی ازهستند عامل حفاظت و  ینیه در داخل بک یفرمود: موهائ -علیه السالم -صادق

 هستند.

وَ  الْجُذَامِ مِنَ الْجُمُعَةِ أَمَانٌ الْجُمُعَِة إِلَى مِنَ أَخْذُ الشَّارِبِ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

ل از جمعه یسب یردن موکوتاه کفرمود:  -علیه السالم -یعل 2:أَْيضاً مِنْهُ أَمَانٌ الْأَنْفِ  الشَّعْرُ فِی

 جذام است. ایمنی ازز عامل ین ینیداخل ب یجذام است و مو ایمنی ازتا جمعه عامل 

 یماریب یسر یک« جذام»ها مراد از  ثیاز حد یه در برخکگفته شد  شتریپح: یتوض

ه بد افزود: یخاص است. با یشان جذام به معنا هم هستند و سمبله همسنخ باکاست  یهائ

 ه درک همانطوراند  شده یها دسته بند یماریها ب ثیاز حد یرسد در عرف بعض ینظر م

یا  و «سگ سانان»گر یو گروه د« به سانانگر»تحت عنوان  یهائ وانیح مثالً یجانور شناس

و  «م سانانجذا»ها  یماریاز ب یز گروهین عرف نیاند. در ا شده یو... دسته بند« دارانه مهر»

 اند. ده شدهینام« وباسانان»گر یگروه د
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 یر حددد شده است کیتا بیشترنامطلوب.  یژه در هوا و فضایبه و ینیق بیبر تنفس از طر

وهش کنباز بودن آنها  خاص الزم دانسته شده و یها طیها در محن و لب بسته بودن دها هک

ه ک قرآن خواندن یشده حت یالم در آن فضاها نهکگفتن و پرداختن به  شده است. از سخن

روه و کنامطلوب م یواجب است( در فضا یبه واجب )و گاه یکعمل بس مستحب و نزد یک

 نامطلوبتر حرام است. یدر فضا

وَ  سَبْعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ : -علیه السالم -یعلقال: قال  -لیه السالمع -الصادقعن 

 -علیه السالم -صادقامام  1:وَ النُّفَسَاءُ وَ اْلحَائِضُ وَ الْجُنُبُ الْحَمَّامِ وَ فِی الْكَنِیفِ السَّاجِدُ وَ فِی

وع که در حال رک یسکد قرآن بخواند: یس نباکفرموده است: هفت  -علیه السالم -یعلفرمود: 

ه در حمام حضور دارد، ک یسکه در توالت است، ک یسکه حال سجده است، ک یسکاست، 

ه ک یند و خانمک یم یمان را طیه در دوران نقاهت ده روزه زاک یه جنب است، خانمک یسک

 حائض است.
، است و جنابت، نفاسوع به مسائل عبادت مربوط کن هفت مورد، حال سجده و ریاز ا

ر داز قرآن خواندن  یبه موضوع بحث ما مربوط است نه آن چه، و یض، به بهداشت شخصیح

 حمام و توالت، است.

 لَهُ تُقْضَ الْخَلَاءِ لَمْ  عَلَى تَكَلَّمَ مَنْ الْخَلَاءِ فَإِنَ  عَلَى لَا تَتَكَلَّمْ: -علیه السالم -عبداهللقال ابو 

ه در ک یسکرا یز زیفرمود: از حرف زدن در توالت بپره -علیه السالم -صادقام ام 2:حَاجَةٌ

 رسد. یش نمیها و آرزوها توالت حرف بزند به خواسته
ه نخواست ظاهراً امامیا  است. و یمنیو ا یس صحت و سالمتکهر  یها و آرزو ن خواستهیاول

ت یارا رع یمنیهداشت و ااصول ب یطیه در چنان محک یسکد: یرا با عبارت خشن بگو مسئله

 ماند. یم ش بازیدن به آرزوهاید و از رسریم یشود و م یمار میند، بکن

 آن یمختلف است برخ« قرآن خواندن در توالت»ها در  ثید: حدیگو یم یمرحوم مجلس

 ةيآندن ا خواز تنهین یند، و در برخینما یز میگر مطلقاً تجوید ینند و برخک یرا مطلقاً منع م

ن به توا ید: میگو یم« ن االخباریجمع ب»ز شده است. آنگاه بر اساس قاعده یتجو یرسکال

 .یرسکال ةيآداد مگر خواندن  یت الخالء فتویراهت خواندن قرآن در بک
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ن ییتع یسه مرحوم مجلک یر از راهید غیبرگز« جمع»ن یا یرا برا یگریتوان راه د یمامّا 

د رکحمل « یقرائت ذهن»و اخبار جواز را به « یلفظ قرائت»توان اخبار منع را به  یند. مک یم

 :ن سخن استیجواز شاهد ا یها ثیاز حد یکیه باز شدن دهان را الزم نگرفته است. و ک

؟ یكب فاناجي؟ ام قريكفاناد ید انت منّیربّ ابعيا  :-علیه السالم -عمرانبن  یقال موس

بَعِیدٌ أَنْتَ مِنِّی يَا رَبِّ أَ :یفقال موس .یرنكمن ذس یجلانا  یموسيا  ه:یاهلل عزّوجلّ ال یفاوح

فَقَالَ  ذَكَرَنِی مَنْ أَنَا جَلِیسُ يَا مُوسَى إِلَیْهِ عَزَّ وَ جَلَ اللَّهُ فَأُنَادِيَكَ أَمْ قَرِيبٌ فَأُنَاجِیَكَ فَأَوْحَى

ذْكُرَكَ فِیهَا قَالَ يَا مُوسَى اذْكُرْنِی يَا رَبِّ إِنِّی أَكُونُ فِی حَال  أُجِلُّكَ أَنْ أَ -علیه السالم -مُوسَى

 1:عَلَى كُلِّ حَال 

 یکزدنیا  را؟ نم توک تا ندا ین دور هستماز آیا  گفت: پروردگار من! -علیه السالم -یموس

د یا راه مکهستم  یسکمن همدم  یموس یرد: اک یوح نم با تو؟ خداوند به اوکتا نجوا  یهست

ء( لخالات یرم )مانند حضور در بیگ یقرار م یطیدر شرا ی! گاهگفت: پروردگار من یند. موسک

 ر حال.هن در کد یا مرا یموس یاگفت: نم. کدت یا ه در آن حالکدانم  یمتر از آن میرا عظ تو

 یروع مش« نجوا»و « ندا»ز دو مقوله یو ن« یکنزد»و « دور»ث با دو مقوله یحدح: یتوض

ز ن پس ایکچرخند. ل یم یو شفاه یرابطه لفظ ه هر چهار تا به محور سخن گفتن وکشود 

 یفاهشاست خواه « ردنک دیا»آن  یه معنکشود  یمحور م« رکذ»واژه « س و همدمیجل»عنوان 

 ن در هر حال.کد یا د: من رایگو ی. و در خاتمه میو خواه ذهن

ا ب یاهگ، یبا سخن گفتن معمول یهمان حال. گاه یردن خدا در هر حال به مقتضاکدیا یعنی

 با ندا. یگاه یو حت یهنذ یدآوریا با ینجوا، گاه

، و ها بلان کدهان و ت یبا استفاده از فضا یو لفظ یز دو نوع است: قرائت شفاهیقرائت ن

 قرآن در عرصه ذهن. یها هیگذراندن آ یعنی یقرائت ذهن

 یذهن توان خواند، مرادش خواندن یرا در حال خالء م یرسكة اليآد: یگو یه مک یثیحد

 است.

ت یقرآن در ب یه گفته شود: قرائت شفاهکند ک یجاب مین اخبار مختلف ایامیان  جمع

 .یرسكة اليآز ممنوع مگر یقرآن در آن محل ن یالخالء مطلقا ممنوع و قرائت ذهن
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 -یلعاز  1:الرِّزْقِ  الْخَلَاءِ يَزِيدُ فِی فِی الْكَلَامِ قَالَ: تَرْكُ  -علیه السالم -امیرالمؤمنینعن 

 ند.ک یمزیاد  را یاز سخن گفتن در توالت، روز ی: خوددار-علیه السالم
 ح:یتوض

 ثیدح یبرخ شدن آن، درزیاد  یا یم شدن روزکه مراد از کرر اشاره شده کطور مه ب -1

 یصادو ضرر اقت یم شدن روزکعامل  ،یماریعامل آفت و ب یعنیاست  یمنیو عدم ا یمنیها ا

 گردد. یم یش رزق و روزیو افزا یظم اقتصادموجب ن یمنیاست و عامل ا

 تیزدن در حمام و ب که از مسواکارائه گشت  یهائ ثیحد« یفرد یمنیا»در فصل  -2

فتن گسخن ا ی قرآن و یر شفاهکذیا  تنها خواندن قرآن و کن مالیاند. بنابرا ردهک یالخالء نه

مورد  در رد. وک یخوددار د از آنیه باکاست « ردن دهانک باز» معیار و که مالکست، بلین

 شود. یگر میز عامل دیخاص قرآن قداست آن ن

 عَبَثِ  مِنْ بِذَلِكَ مَكْشُوفاً لِیَأْمَنَ  كَانَ إِنْ وَ لْیُغَطِّ رَأْسَهُد: یگو یم« عهنمق»د در یخ مفیش یحت

صلّى اللّه علیه و  -وَ هُوَ سُنٌَّة مِنْ سُنَنِ النَّبِیِّ دِمَاغِهِ  الرَّائِحَةِ الْخَبِیثَةِ إِلَى وُصُولِ وَ مِنْ الشَّیْطَانِ 

بر سر داشته  یدستاریا  الهکسرش را بپوشاند ) -هنگام رفتن به توالت -الزم است 2:-آله

 بد به مغزش نرسد. یرد و بوینگ یرا به باز طان اویباشد( اگر سرش برهنه است، تا ش
 ح:یتوض

ه به رسد چروه است تا کآلوده دارد م یه فضائکتوالت ز در ین برهنه بودن سر نیبنابرا -1

 باز بودن دهان.

 یژه استثنائیحالت و یکن دفع مدفوع یآن در ح یها ه بدن و اندامکمشخص است  -2

ن یباشد. قابل توجه متخصص یریسر در آن حالت موجب آفت پذ ین است برهنگکدارد، مم

 امر.

به دماغ  بد یبوباشد تا  یا یصاف ینیهان و بد جلو دیه باکد یآ یخ بر میاز عبارت ش -3

 شخص نرسد.

ه مراد کگفته شد شتر یپ -طانیچه قرار دادن شیطان: بازیردن شک یطان: بازیعبث الش -4

 دارد. یاست و عبارت جنبه استعار میکروبها  ثیل حدین قبیطان در ایاز ش
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انات که امک است یمیقد یها توالت یام براکن احیه اکن است تصور شود کمم -5

و  ستین سالم مطلوب یهوا یدارا یچ توالتید دانست هیباامّا را نداشتند.  یامروز یبهداشت

هات از ج بودند یتر از امروز یر بهداشتیغ یاز جهات یمیقد یها بحث در هوا است. اگر توالت

 ج شده است.یه امروز راکبودند  یماریاز ب یهائ گر فاقد عوامل گونهید

نند. ک یاده مل مهمانان و ارباب رجوع استفیاز قبزیادی  افراد ،خانه یک یصاصاز توالت اخت

ن، ردارشایواگ یها میکروببا « یامراض مقاربت»گوناگون تحت عنوان  یها یماریگسترش ب

ر د ساساًاه کها  یمارید بیش انواع جدیداین بود، و پیمتر از اک یلیم خیه در روزگاران قدک

ابط ت و رویثرت جمعکن توالت، و یتر یبودن خصوص یاشتند و عمومل وجود ندکن شیم بدیقد

 یم میقد یها تر از توالتکرا خطرنا یامروز یها ه توالتکهستند  یتورهائک، فایحضور

 یکه بنار آشپزخانه آن را کدر  یامروز یها گرفتن توالت در ساختمان یند. گرچه جاینما

ه اشخاص شد یرده و موجب عادت زدگکل یدتب یزندگان یانات معمولکام از نیاکمحل و ام

 است.

 م اندامندام بناا یکند تنها از کدا یز غذا تنفس افراد با هم ارتباط پیمیا  نار سفرهکاگر در 

زد. یر یه فضوالت بدن از همه منافذ درآن مکاست  یتوالت محلامّا شود.  یتنفس خارج م

ش به وبمیکرفرد داشته باشد،  یکه ک یهر آفت یعنینفس، آب دماغ، آب دهن، ادرار، مدفوع، 

 ی. برااست یماریانتقال هر نوع ب شود. توالت محل ارتباط و یتوالت پخش م یدر فضا یآسان

ست ین یافک یضدعفون یها از برنامه یردن به برخکتفا کا یانکن میچن یها حفاظت از آفت

هد د یدم و بازدم م به یت خاصیه وضعکژه سخن گفتن یم از باز شدن دهان به وکد دستیبا

اده استف یم، مستحب است از صافیدید فهمیخ مفیه از عبارت شک همانطورشود. و  یخوددار

 شود.

 لت گوشهسر داشتند و هنگام حضور در توا بر کیلچیا  م معموال دستاریزنان و مردان قد

 یاه دهیپد زه اک همانطورم الاقل یه فاقد آن هستکنون کگرفتند. ا یم ینیآن را جلو دهان و ب

 م.ینکز استفاده ین یده صافیم از پدینک ین زمان استفاده میمتعدد ا یفرهنگ

به دهان  یه افراد سرماخورده صافک -ید صافیده جدید پدیین سخن نه در مقام تایمن در ا

 سؤال یاندازه جا یکرا هر دو طرف موضوع به یدر مقام رد آن. ز و نههستم  -بندند یم

ه به ک یسکبه دهن ببندد، چرا  یدارد، صاف یه سرما خوردگک یسکناست است. اوالً اگر ب

 یسرما خوردگ یریند؟ درست است واگک ینمیا  ندکد بیار را نباکن یسل مبتالست ا یماریب
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ست گرچه یسه با آن نیسل قابل مقا یریخطر واگامّا دارد ه ای نه عمل گستردیع و زمیسر

 یهمه جا رفت و آمد م نباشد. فرد مسلول در یدگسرما خور یگستردگه ت آن بیان سراکام

 . اگریند بدون استفاده از صافک یار مکگران ید نارکارخانه در کت، کاره، شرادداخل ند، در ک

بان و یاوچه و خکحضور او در  یم، براینکوم کها مح طین محیاو را به عدم مراعات در ا

فرهنگ »ه سخن در فرهنگ است، در کد ینکم؟ توجه یدار یو قضاوت یمکچه ح ...فروشگاه و

 یعنصر فرهنگ یک اساساًنند. ک یها عمل م ها را واگذاشته و به فرع ها اصل یه بعضک« یعلم

یا  ها. یکیها و ن یدر خوب یشود حت یط میتفریا  شه دچار افراطیگران همیه وام گرفته از دک

م. ینکاستفاده  یردار از صافیواگ یها یماریهمه ب دربیائید  یا مینار بگذارکها را  ید بازین تقلیا

دستگاه تنفس  یها یماریب ین مراعات را داشته باشد؟ برایه توان اکدام جامعه است کامّا 

دام کژه در توالت از یبه و یو مقاربت یجنس یها یماریب یهست. برا یان استفاده از صافکام

ند و در کها را جمع  میکروبآیا  یا ین صافیرد؟ و در صورت وجود چنکد استفاده یبا یصاف

 درون شلوارش نگهدارد؟

ردن و کو جمع  یسرماخوردگ میکروبنترل کست یه: در اصل هنوز معلوم نکنیدوم ا

در  یرییچه تغ یمتوال یها شان در معرض بازدم و پروراندن ینگهداشتن آنها در پشت صاف

 کناخود شخص خطر یراآورد و تا چه حد ب یت آنها به وجود مینوع فعال و میکروبت یماه

 است.

گر است و روه اکمانند نماز جمعه م یهائ از نظر اسالم حضور افراد سرماخورده در اجتماع

ر گران خواهد بود، حضویآزار د ها موجب ضرر و ه حضورش در مجتمعکبداند  ین شخصیچن

ر ین )غکها و اما طیردن انسان از محکمحروم امّا شود.  یحضور واجب م زا یحرام و خوددار

، یماعاجت یند، زندگک یه انسان زندگکن است یا را بنابریباشد ز یم« حرج»مجتمع( مصداق 

 ن حق اوست. مگر:یرد و اکآمد خواهد  مار در جامعه رفت ویفرد ب

 شود. یها حاضر نم ردار دارد، در مجتمعیواگ یماریه بک یشخص -1

 -رانگیبا د یجب است( به نحوردار دارد موظف است )بر او وایواگ یماریه بک یشخص -2

 ند.کت نیش به او سرایماریه بکد یبرخورد نما -بقال، بزاز، عامل فروشگاه و... با

ه ژین محدود وکخاص دچار هستند الزم است به اما یها یماریب یه به برخکآنان  -3

 محروم شوند. یمنتقل شوند گرچه از حق اجتماع

 یگاه فرهنگیندارم اوالً در جا یمخالفت یان از صافخوردگم من با استفاده سرمایگو یاز نو م
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م که واگذاشتن مهمتر و پرداختن به موضوع کآن  یگاه بهداشتیدر جاثانیاً  آن حرف دارم

 ه به مدت ساعتک ین صافیا یه هنوز مضرات احتمالکنیت( است. سوم اینسب ت )در نواریاهم

 ت.ن مضرات، مشخص نشده اسیعدم ایا  ،می یابد ها ادامه

د یهستند نبا« مجتمع»ه مصداق کار ک یها طیمح هر صورت، افراد سرما خورده دربه 

 شان برخالف شرع  ارشان و عملکرا حضورشان و ید مرخص شوند زیحاضر شوند و با

 باشد. یم

 :خطرناک یهوا یک یمعرف

 انهدر خ گیاه نار حسن گل وکآوردم تا در « ه در خانهیاگ»بار در مبحث  یکر را یث زیحد

به ن یکنم لک یرار مکنجا آن را تیدر ا رده باشم وک اشاره ای زیآن، ن یمنف یته احتمالکبه ن

ورد آنده باز خواهم یآ یها ث را در برگین حدیمورد هوا. هم در یموضوع اساس یک عنوان

 یضافبه  یورود از فضائ»مهم را در مورد  یمنیاصل ا یکه کجمله از آن  یکبحث در  یبرا

 دارد. یمیان ب «گرید

 یفرا معر یرکو ف یروان یمنیا و ضد کخطرنا یهوا یکه کث هست ین حدیدر اه ای جمل

ه کان و آن« شیمی»اران کاندر ه به دستیهد یک به عنوانح آن را یه آن را و توضکند ک یم

 دارم: یم میبات گازها و خواص آنها است، تقدکیارشان شناخت ترک

يَوْماً فَقَالَ مِنْ أَيْنَ  -علیه السالم -الْمُؤْمِنِینَاغْتَمَّ أَمِیرُ  قَالَ: -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

َو لَا شَقَقُْت بَیْنَ غَنَم  وَ لَا لَبِسْتُ سَرَاوِيلِی مِْن قِیَام  وَ  عَتَبَةِ بَاب  عَلَى جَلَسْتُ أَنِّی أُتِیتُ فَمَا أَعْلَمُ

علیه  -نیرالمؤمنیام یفرمود: روز -علیه السالم -صادقامام  1:لِیلَا مَسَحْتُ يَدِي وَ وَجْهِی بِذَيْ

چوبه  یه نه در آستانه )روکدانم  ی؟ میجا آمدکغم از  یرا غم فرا گرفت، گفت: ا -السالم

ام، و نه  ردهکعبور  میانش افته و ازکرا شه ای ام، و نه گلّ چوبه( درب نشسته ن چهاریریز

 ام. ردهکو نه دست و صورتم را با دامنم مسح ام،  دهیستاده پوشیشلوارم را ا
 ح:یتوض

ه کاست  نظر مورد« ن غنمیو ال شققت ب» یعنیث ین حدیجمله از ا یکنجا تنها یدر ا -1

                                                 
عنوان خواهد  «ايمني و ورود از فضائي به فضاي ديگر»در فصل « عَتَبَةِ بَابٍ عَلَى جَلَسْتُ»جمله  -321، ص 73بحار، ج  .1

در فصل « وَ لَا مَسَحُْت يَدِي وَ َوجْهِي بِذَيْلِي»و جمله « ايمني و لباس»در فصل « وَ َلا لَبِْستُ َسرَاوِيلِي مِنْ ِقيَا ٍ»شد و جمله 
 عنوان خواهد شد.« ايمني و نشاط»
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 داند. یو عامل غم و غصه م یآن را موجب افسردگمیان  افتن گله گوسفندان و عبور ازکش

 د عبارت است از:ه گوسفندان حضور دارنک یفضائ یعناصر موجود در هوا -2

 الف( نفس، بازدم گوسفندان.

 بدن گوسفندان. یب( بو

 ط.یمح یج( هوا

ه ک یحلمن در ینار چاه آب، و همچنکز در استراحتگاه گلّه در یو ن لن سه عنصر در آغیا

ا ه انکن مین امور گلّه در ای آه صاحبان و متولکشود، بوده و هست،  یده میر گلّه دوشیش

در  یا یو نه یچ منعین است. و هیارشان همکرا یاند. ز شده یه وارد مگلّمیان  شه بهیهم

 یراد گوسفند کتره اش جیشد، نت یاگر م ین منعیارشان نشده و چنکن یاز ا یثیمتون حد

ود ش یق شده است. پس معلوم میه اسالم بشدت تشویاز ناح یارد ه گوسفندک یبود، در حال

 گلّه یواهگر. و البد در فضا و ید یها انکط و میشرانه در « دن استیگلّه در حال چر»مراد 

 هد.د یرا به آن م کو خطرنا یمنف یژگین ویه اکوجود دارد  یدن، عنصر چهارمیدر حال چر

نگام هگردد.  یه از برش و قطع علف متصاعد مک یعنصر چهارم عبارت است از: گاز بودار

 انگیاه شود، قطع یز آن ساطع ما یتند یبو گیاهان ریونجه و سایچمن، درو  یزن نیماش

 یبو وب آن با نفس گوسفندان کیمتصاعد شدن آن بو و گاز و تر دن گوسفندان ویله چریبوس

 دیهدو ت مضرانسان  یه براکآورد  یرا به وجود مه ای ژیب وکیط، تریمح یشان و هوا بدن

 است. یمنینندة اک

دازه به ان نشدیه چرکه ای چند رأس گوسفند. گلّیا  یکاست نه « گله»ث یموضوع حد -3

واند ت یه مکاز آن،  بیشتریا  مترک یقدریا  ندک یگاز متصاعد م یچمن زن کوچکن یماش یک

 د.یب هوا نماکیر ترییرا دچار تغ یطیمح

و  دمخصوصیات  ن منع مخصوص گلّه گوسفند است و بایه اکث داللت دارد یظاهر حد -4

وسفند م که گیدان ی. و مشود ینم رهیاسب و غیا  د گلّه گاو ویدارد و شا ارتباطبازدم گوسفند 

 گردد. یم یویها دچار امراض ر ر دامیش از سایب

ده شده با یبر گیاهان بو و گاز بکیز تریگانه فوق و ن موضوع عناصر چهارشنهاد: یپ

ن کرا ممیاست ز یعلم قیتحقک ینیازمند  ارخانه و...کاداره،  ،ط خانهیمح رگازها و هواها دریسا

ن ین این به همت متخصصیضرر باشد و ا یز دارایگر نیط دیشرا ب گاز مزبور درکیاست تر

 یبرا یدیلکه کته است کن نیا در بیشترث به آنان ین حدیا یرشته وابسته است و ارزش اهدا
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 بات باشد.کیمختلف تر یها شناختن گونه

 :ه در استنشاق هوا و گازهاین توصیآخر

 ت بدهد.یز اهمیو به اصطالح ر یه به امور جزئکخواهد  یانسان م ایمنی از اصول

سان ت انیز معلوم است، انسانیوان نیح یب و آفت، برایرا عوامل درشت و مشهود آسیز

رد و شه و خیرد و اندیرا در نظر بگه ای وان، عرصه گستردینش حیب یند فراسوک یاقتضا م

 شگاه،یط خانه، آزمایرد. در محیار گکبه  یستة انسانیشا یمنیا تأمین یش را برایعمل خو

ع، یام، گیاه ،، گازماده و مواد گر. هریط دیآزاد و هر مح یارخانه، اداره، انبارها، فضاهاکارگاه، ک

ی ه ان است مادکند. ممکه ناشناخته باشد، نچشد و استشمام نک( را یمصنوعیا  یعی)طب

ر آن ظرف قرا در اثر مسامحه آن ماده را در یفردیا  باشد یظرف معمول یکدر  کخطرنا

 گر.ید ییو گاز و هر شگیاه  ع وینطور هر مایهم داده باشد. و

 چیه 1:مَا هِیَ تَعْلَمَ بَقْلَةً َو لَا تَشَمُّهَا حَتَّى وَ لَا تَذُوقَنَد: یمافر یم -علیه السالم -باقرامام 

 ست.یه آن چک ین مگر بدانکرا نچش و آن را استشمام نگیاهی 
 ت آن ساالنهیو عدم رعا یمنیه مراعات آن عامل اکاست حفاظت  اصل مهم یکن یو ا

 برد. ین میرا از بزیادی  عده یم سالمتکرا و دستعدّه ای جان 

 از مباحث فصل هوا به دست آمد: یلکدوازده قاعده 

وا در ه کتحرهوا، بادها و جریان  هکار( کط یجاد محیا ی)برا یانتخاب منطقه و محل -1

 باشد. یافکآن به حد 

، یارکر یهوا در ساعات غجریان  هک یبه طورهوا  یه نقشه با عطف توجه به مجاریته -2

 ن باشد.کمم یو به موقع دلخواه، با راحت یارکو در ساعات 

 د:کرا یز از هوایپره -3

آن،  یها چیها و خم و پ ود هوا در گوشهکران که امک یم نقشه ساختمان بنحویالف( تنظ

 نباشد.

 یواش هیدایمسامحه در نقشه و پیا  م نقشه،یل در تنظکان حل مشکب( در صورت عدم ام

 ود هوا.کن بردن ریه جهت از بیتهو یها د، استفاده از دستگاهکرا

                                                 
 .189 ، ص57 بحار، ج .1
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 یتست. حاو... همراه  یو سرب یگوگرد یه با انواع گازهاک یاز استنشاق هوائ یخوددار -4

 ردن.کشمع با نفس و فوت یا  یروغنیا  یردن چراغ نفتکاز خاموش 

 هوا. یزگکیپا یبرا یگاز یها شیو آال یمیکروبش یار از آالکط یبهداشت مح -5

ر د یط حتیان و در هر شراکم جا و ار و هرکط یردن هوا در محکز از مسموم یپره -6

 عرصه جنگ.

 هوا و استفاده از بخورها. یضرورت ضدعفون -7

 ار.کط یمح یزه جهت بهداشت هواکیران با بدن و لباس پاارگکنان و کارکحضور  -8

 .یارکنشاط  یز براین و یسالمت یبرا یصبحگاه یضرورت استفاده از هوا -9

 .یارکنشاط  تأمینجهت  یصبحگاه یار با هواکط یمح یانباشتن فضا -10

 یا ،صرفممتصاعد از مواد مورد یا  ها، متصاعد از دستگاه یاز تنفس گازها یریشگیپ -11

 .یله صافیار، بوسک یها متصاعد از فرآورده

 هوا. یختگیاز آم یهائ گونه یبه عنوان نمونه برا کخطرنا یفضا یک یمعرف -12



 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 

 

 

 

 

 گرید یبه فضا ییو ورود از فضا یمنیا

 درنگ

 نامطلوب یورود به فضا
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 گرید یبه فضا ییو ورود از فضا یمنیا

ت یواقع یک ،عتین طبیمختلف در ا یب هواها در فضاهاکیت و تریاختالف و تعدد ماه

 یک یمتفاوت است و فضا یعیگر در اثر عوامل طبین دین با سرزمیسرزم یک یاست. فضا

گر، یه دمحله با محل یک ی، فرق دارد. فضایو اجتماع یعیگر در اثر عوامل طبیشهر با شهر د

ار کسالن  یا ساختمان همجوار، فضاساختمان ب یک یگر، فضاید یوکبا  یوک یک یفضا

 دامک هر یاز فضیش، و نیها اداره با اطاق یکراهرو در  یک یز، فضاکبا انبار همان مر یدیتول

 گر متفاوت هستند:یها با همد از اطاق

گر یبه شهر د ین از شهریگر و همچنین دیسرزم ین به فضایسرزم یک یورود از فضا -1

 خواهد بود.« و مسافرت یمنیا»موضوع در بخش  نیژه ایو یمنیو مراعات اصول ا

ی ه ایآ یا یثیست و حدیچندان مهم نگویا  گر شهر،یبه محله ده ای محل یورود از فضا -2

 ام. فتهیامن به آن دست نیا  مین مورد نداریدر ا

ا بحث نجیط باشند، در ایمح یک یها بخشاز ه هر دو کگر ید یبه فضا یورود از فضائ -3

 سه صورت دارد: هکشود،  یم

 ط.ایبان به حیاخ باز محدود، مانند ورود از یباز آزاد به فضا یالف( ورود از فضا

 تمان.ط به داخل ساخیامحدود، مانند ورود از ح یباز محدود به فضا یب( ورود از فضا

 یاره انبب یدیار تولکگر، مانند ورود از سالن یمحدود د یمحدود به فضا یج( ورود از فضا

ه همان بشان  ه دربکورود از هال به حمام و توالت یا  شود، یش به همان سالن باز مه دربک

 ..ار و.کق ه اطاورود از هال خانه به اطاق، ورود از سالن و راهرو اداره ب یشود. حت یهال باز م

زان یب هوا و مکیت و تریهر چه تفاوت دو فضا )از نظر ماه مسئلهن یاست در ا یهیبد

ود از شود مانند ور یم بیشترت موضوع یزان حساسیباشد به همان م بیشترم ه ت( بایمحدود

باز  یار از فضدامدا یکورود یا  هن از سالن،ک یگانیورود به اطاق بایا  س.کحمام به هال و بالع

 و آزاد دشت به آغل و اسطبل.
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اطات ارتب و یچیم پی، سیشکم یه سکون و... شبیزیو، تلویل رادیاز قب یکیترکدستگاه ال یک

ا با م شده است. هر دستگاه تنهیدار و مربوط به هم تنظ ستم جهتیس یکحساس و بر اساس 

 ش ازیب و یبرق قو یکند، اگر آن را به کار کتواند  ین میزان برق با فاز و ولتاژ معیم یک

 هکز شبیرود. بدن انسان ن ین میند و از بیب یب میال شده و آسکد، دچار اشینکتحملش وصل 

 یام شده است و به فضیستم جهت دار و مربوط به هم تنظیس یکو عروقش در  یصابش، پاع

ال ن دستگاه با اتصیطش است. خوشبختانه ایمح یر انسان جزء فضایکط وصل است بل پیمح

ضا و ف یکند و بمحض انقطاع از کار کتواند  یت متفاوت میافکیمختلف با  یز فضاهایبه پر

وجه و ت یمکن یکسوزد. ل ینمه اش دیچیپ یها زد و اندامیر ینم گر برهمید یاتصال به فضا

 د.و اعصاب نشو یمغز یها بیخصوصاً آس یموضع یها بیمراعات را الزم دارد تا دچار آس

ست ابهتر امّا م شد. یه به سه گونة مشخص تقسکاست « ورود»ن موضوع محور سخن یدر ا

پرداخته  «فیلکبالت یفضا»یا  «دو فضامیان  یفضا»سه گانه به  یها قبل از پرداختن به گونه

 شود.

خص شقرار گرفتن  یعنیدو فضا، و درنگ در آن، میان  یحضور در فضاف: یلكبالت یفضا

ه در نه نه در اندرون آن فضا و ک یبه طورمتفاوت  یدو فضا یدر نقطه اتصال و محل تالق

 چوب درب: رن چهایریچوبه ز ین فضا باشد. مانند نشستن بر رویاندرون ا

پیامبر  1(:الْفَقْرَ تُورِثُ) أُسْكُفَّةِ الْبَیْتِ  الْقُعُودُ عَلَى:... -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 ین درب ساختمان، فقر میریچوبه ز یفرمود: نشستن بر رو -صلی اهلل علیه و آله -اسالم

 آورد.
 ح:یتوض

 ن چهار چوبه درب.یریوفه: چوبه زکاس -فهکاس -1

ار و ک باز ماندن ازه اش جیه نتکرساند  یم یبیدرب آفت و آسمیان  البد نشستن در -2

ن یا ر بهیث زیاست. و حد یو دارو رفتن و باالخره تحمل صدمه اقتصاد کسب و دنبال پزشک

 ح دارد:یت تصریواقع

يَوْماً فَقَالَ مِنْ أَيْنَ  -معلیه السال -أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ قَالَ: اغْتَمَّ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

یَام  وَ أُتِیتُ فَمَا أَعْلَمُ أَنِّی جَلَسْتُ عَلَى عَتَبَةِ بَاب  َو لَا شَقَقُْت بَیْنَ غَنَم  وَ لَا لَبِسْتُ سَرَاوِيلِی مِْن قِ
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 1:بِذَيْلِی وَ وَجْهِی يَدِي لَا مَسَحْتُ 

غم  یت: اگف را غم فراگرفت، -السالم لیهع -یعل یفرمود: روز -علیه السالم -صادقامام 

را  دن(یل چرام، و نه گلّه )گلّه در حا عتبه درب نشسته یه نه در روکدانم  ی؟ میجا آمدکاز 

را با  و صورتم ام، و نه دست دهیستاده پوشیام، و نه شلوارم را ا ردهکعبور  میانش از افته وکش

 ام. ردهک کدامنم پا

 ح:یتوض

ل عام یعنیث غم ین حدیمتفاوت بنصّ ا یدو فضا ین در ملتقانشستن و قرار گرفت -1

ال ث باینار حدکث را در ین حدیگردد. و اگر ا یدر دستگاه مغز، اعصاب، قلب، م یر منفییتغ

 شود. یبا فقر روشن م« فیلکبال ت یفضا»م رابطه نشستن در ینک یبررس

 و یف آفت روحیلکتبال یه حضور در فضاکدهند  ینار هم نشان مکث در یهر دو حد -2

از  امهرکد یریپذ ریرا رابطه تن و روان و تاثیشود. ز یجا موجب میکرا  یو اقتصاد یجسم

 است. یمالزمه حتم یکاقتصاد، جریان  شان با لطمه در ز رابطهیو ن یگرید

 2«عَتَبَةِ الْبَابِ الْقُعُودِ عَلَى» -صلی اهلل علیه و آله -رمکاگر از رسول یث دیحد یکباز در 

 شده است. یبه درب عامل فقر معرفتنشستن در ع
الْمَشْیَ بَیْنَ الْأَغْنَامِ وَ  الْغَمَ  أَحَدَ عَشَرَ شَیْئاً تُورِثُ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَ  -علیه السالم -االئمةعن 

لَى قِشْرِ الْبِیضِ وَ اللَّعِبَ بِالْخُصْیَةِ وَ لُبْسَ السَّرَاوِيلِ قَائِماً وَ قَصَّ شَعْرِ اللِّحْیَةِ بِالْأَسْنَانِ وَ الْمَشْیَ عَ 

وَ الْقُعُودَ عَلَى عَتَبَةِ الْبَابِ وَ الْأَكْلَ بِالشِّمَالِ وَ مَسْحَ الْوَجْهِ بِالْأَذْيَالِ وَ الْمَشْیَ  الِاسْتِنْجَاءَ بِالْیَمِین

 3:فِیمَا بَیْنَ الْقُبُورِ وَ الضَّحِكَ بَیْنَ الْمَقَابِرِ

شود: راه  یردار موجب غم مکزده یا اند: ه فرمودهکت شده یروا -هم السالمیعل -ماناز اما

ش با یر یردن موکدن و قطع یستاده، جویحال ا دن شلوار دریگوسفندان، پوشمیان  رفتن از

ردن مخرج ک که، پایرفتن با خص ردن و ورک یتخم مرغ، باز یها پوسته یدندان، راه رفتن رو

عتبه درب، غذا خوردن با دست چپ، دامن لباس  یراست، نشستن بر روبول و غائط با دست 

میان  ردن چهره با دامن لباس(، راه رفتن درک کخشیا  ردنک کدن )پایشکرا بر صورت 
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 نار گورها.کدن در یگورها، خند

 ح:یتوض

ده ح دایبحث شد و توض« ن غنمیو ال شققت ب»عبارت  یبخش قبل یها ن برگیدر آخر -1

ط یو شرا است نه در حاالت« آنمیان  ردن ازکافتن گلّه در حال چرا و عبور کش»د ه مراکشد 

 گر.ید

 ، غم رارت قبوریاه رفتن به قبرستان و به اصطالح زکگر آمده است ید یها ثیحدبیان  در

ه ک یوربه طناظر است. « قبورمیان  ردن درکگردش »ث به ین حدیاپیام  نید. بنابرایزدا یم

روه که توقف و حضور ممتدّ در قبرستان مکشده  یدآوریا زیگروه اول ن یها ثیدر متن حد

 است.

ز یننجا و آن توقف و حضور ممتد و گردش در یکد لیزدا یدار از قبرستان غم را میجه: دینت

 گردد. ینار قبور موجب غم مکدن دریخند

مدّ نظر  «ابِ الْبَعَتَبَةِ وَ الْقُعُودِ عَلَى»ث تنها فقره ین حدیزده گانه ایا نون از فقراتکا -2

 خواهد شد.یا  تاب بحث شده وکن یمختلف ا یها گر در بابید یها از فقره یاست برخ
دو  یمقصود حضور در ملتقاامّا شستن است ن یبه معنا« قعود»ه واژه کدرست است  -3

 یبرا یتف حیلکبال ت یقرار گرفتن و توقف در فضا اساساًل و صورت. کباشد. با هر ش یفضا، م

 أحد زوجی و االتكاء على»گر عبارت یث دیه در حدکوهش شده است چنانکم، نک یلیخ یزمان

 از دو لنگه درب، آمده است. یکیردن به که کیت 1«:الباب

 ست. بهراار رفته کچارچوبه، به  یدو چوبه عمود یز به معنین یگاه« الباب یزوج»اصطالح 

 .شود یردن در حال نشسته مکه کیستاده و هم تیاردن در حال که کیدو صورت هم شامل ت

وهش حضور در کد نیآ یث به دست میحدپیام  هم رفته یروجریان  ه ازکه ای جینت

 یبرا گر: درب، درب است و تنهایدبیان  ز از آن است. بایپره یف و ستودگیلکبال ت یفضا

 رد.کد از آن عبور یه شده و فقط بایبعبور تع

ز یرما نسه در دو فضا هست، اگر عنصر گرما و کب متفاوت کیوت و ترعالوه بر عناصر متفا

 :می یابد یگرید یژگیدو فضا و یدوگانگ از عناصر تفاوت باشد، یکی

 أَوَّلَ  الصَّیْفِ  بَیْتاً فِی فَلَا يَدْخُلْ  الْیَرَقَانُ لَا يُصِیبَهُ  أَرَادَ أَنْ  وَ مَنْ...  -علیه السالم -الرضاعن 
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فرمود:  -علیه السالم -رضاامام  1:بَابَهُ فِی الشِّتَاءِ غُدْوَةًوَ لَا يَخْرُجْ مِنْهُ أَوَّلَ مَا يَفْتَحُ  بَابَهُ  فْتَحُمَا يَ

ردن درب خانه وارد آن کرقان نشود پس در تابستان بمحض باز یخواهد دچار  یه مک یسک

 رج نشود.ردن درب از خانه خاکنشود. و در زمستان طرف صبح بمحض باز 
 ح:یتوض

ور س است. پس محکرون گرمتر از درون و در زمستان بالعیب یها فضا در تابستان -1

 است.« سرد یگرم به فضا یورود از فضا»ث ین حدیسخن در ا

و فضا د ید تا هواینکدرنگ  یمکد و ینکه ابتدا درب را باز کد ینما یه میث توصیحد -2

 د.یشو خارجیا  باهم مخلوط شود سپس وارد یمک

د یولترقان را ی بیماریدرنگ،  یخروج بیا  ه ورودکست ین نیث اید مراد حدیترد یب -3

رش یذپبدن را آماده  یطین شرایدرنگ، در چن یه ورود و خروج بکن است یند. مقصود اک یم

م گر: عدیدبیان  ند. و باک یرقان را در بدن فراهم می بیماریت ینه فعالیرقان نموده و زمی

رقان ی بیماریخون را در قبال  یها ن نوع ورود و خروج، مقاومت بدن و گلبولیا درنگ در

اشد بر شده کمتعدد، ذ یها یماریاز نوع ب یسمبل به عنوانرقان ید یند. و شاک یف میتضع

 ر شده است.ین گونه تعبیا یو طاعون گاه« وبا»ه در مورد ک همانطور

 :درنگ

و  همه شه و درید گفت همیعت، بایشه در طبیاند م عقل وکث باال و حیبا استمداد از حد

 یمکردن درب کگر، پس از باز ید یبه فضائ یط بهتر است هنگام ورود از فضائیدر هر شرا

ه مخلوط کشود  یشود. درنگ سبب م یدرنگ خوددار یخروج بیا  درنگ شود و از ورود

 هستگاند تا دکباخبر  دوم آماده و یورود به فضا یدو فضا بدن را برا یبات هواکیشدن تر

 د شوند.یط جدیبدن آماده روبه رو شدن با مح یها

 یم هماهنگ و سازگار یت آن فضا طوریافکیخودش را با  یش در فضائیها بدن و اندام

ث و درنگ کم یکهماهنگ.  و نهاست  گر نه سازگارید یت فضایافکیبات و کیه با ترکد ینما

ط دوم، یبا مح یسازگار یبرا یت و آمادگیر وضعییتغ یبرا ه بدن راکاست  یبمنزله اخطار

 یمن میگر اید یها بیاز آسیا  تهکجه دستگاه اعصاب، مغز از خطر سید. در نتینما یم خبردار
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 رقان است.یمانند ی یها یمارین عالوه بر بیشود. و ا

 :نامطلوب یورود به فضا

 شود: یم نامطلوبل یبا دو دل -ط محدود استیمراد مح -طیمح یک

 ز به دو نوع است:ین نیل فقدان بهداشت الزم. ایبدل -1

 رها شده است. یر بهداشتیغ به طوره به بهداشت آن توجه نشده و ک یطیالف( مح

ط نامطلوب و بدنام است گرچه یجامعه، مح یکه از نظر عرف و فرهنگ ک یطیب( مح

 در آن مراعات شود. یط بهداشتیهمه شرا

ا چپ ر یط نامطلوب ابتدا پایند: هنگام ورود به محک یه میاسالم توص: یلکقاعده 

 د.یراست را بگذار یط نامطلوب ابتدا پاید و هنگام خروج از محیبگذار

 سه اصل استوار است: ن قاعده بریا

 دارد یمراست( را دوست  یمن )اقدام و عمل با دست و پایاار مطلوب تکاسالم در هر  -1

ت ا دوسچپ( ر یسر )اقدام و عمل با دست و پایاطلوب تنسبتاً نامیا  ار نامطلوبکو در هر 

 دارد.

ح یوضها ت ثیها و حد هین اصل را از متن آیا« یو رانندگ یو راهنمائ یمنیا»در بخش 

ورود به  با دست چپ و... یدیثافت و پلکردن کز یغذا خوردن با دست راست و تم مثالًدادم، 

ا بز آن راست و خروج ا یورود به مسجد با پاراست.  یچپ و خروج ازآن با پا یتوالت با پا

 یبا پا چپ و خروج از آن یارخانه با پاک( که مترویشبیا ) کچپ. ورود به انبار مترو یپا

ش یهوا شود و یمتر باز مکه درب آن ک یمیقد یها پرونده یگانین ورود به بایراست. و همچن

 مانده بسته یدیه مدت مدکه ای ان، ورود به خکمترو یها نیر زمیماند، ورود به ز ید مکرا

 است. یاصل فرهنگ یکن یخروج از آنها. و ایا  و... کط مترویو هر مح

 یرهنگجنبه ف صرفاً مسئلهه کد یآ یم ن باب بریا یها ثیحدبیان  و ک: از سبیمنیا -2

ن بیا وح یمورد توجه است گرچه ما از توض دقیقاًن موضوع یز در این یمنیندارد بل جهات ا

 م.یآن ناتوان باش یونگچگ

ست، بل ین« اصالت انسان»و معتقد به « ستیاومان»تب کم یکاحترام به انسان: اسالم  -3

: فرماید ینهد و م یارج نم ت رایانسان یو انسان منها« تیاصالت انسان»به  است استوار یتبکم
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ن قوام و یانسان را در بهتر 1:سْفَلَ سافِلینمَّ رَدَدْناهُ أَثُ -أَحْسَنِ تَقْويم لْإِنْسانَ فیلَقَدْ خَلَقْنَا ا

 ن پستیتر ه بتواند پستکم یان دادکن به او امیکم لیدیآفر یو جسم ین ساختار روانیباتریز

 ز بشود.یها ن
ن یتر یت را عالیانسان با انسانامّا داند  ین موجود میتر ز را پستیمانند چنگ یاسالم افراد

ن یند و باالترک یم یبرتر از او وجود ندارد، معرف یزیچ ر از خدایه غکن موجود یو واالتر

ه به شخص خودش کخواهد  یس مکژه از هر یقائل است. به و ین انسانیبه چن احترام را

یا  به خود یاحترام ینوع ب هر 2.«قَدْرَهُ  لَا يَعْرِفَ بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ كََفى»ارزش و احترام قائل شود 

 داند. یم یل جهل و نادانیشتن، را دلینسبت به خو یتفاوت یهر نوع ب
د یند. باک یز فراموش نمیزمان مرگ انسان را ن یدادن حت ن ارج نهادن و بهایاسالم در ا

ن یره آخکباست یرفت. چه زدنیا  ده ازیط پسندیمطلوب و مح یان در محل و فضاکاالم یحت

 لکش وند و با رنگ یآ آن خوش ینیاازه باشد. مهر پکیز و پایانسان تم یبرگ پرونده زندگ

 یبرا رو و مالیشان چقدر وقت، ن یها در طول زندگ ن برگ نقش بندد. انسانیمطلوب بر آخر

ن دم مخدوش یت در آخریثین حینند. پس الزم است اک یخودشان مصرف م یت و آبرویثیح

 یها برگمطلوب باشد. در  یان و فضاکط مطلوب از آن جمله در مینگردد، مرگ در شرا

ت اس کدو فضا مضر بل خطرنامیان  یفضا یعنی« فیلکبال ت یفضا»ه کش شرح داده شده یپ

 باشد. یر بهداشتیغیا  دکش رایه هواک ین طور فضائیهم

ار گر دچید یبه فضا یدر آنها فراهم است در انتقال از فضائ یته مغزکنه سیه زمک یسانک

 .رود یور باال مکنه مزمن در حالت مذین زمیم احتمال فعال شدن اکدستیا  شوند و یته مکس

در  تر است از جمله قرار گرفتن طحال نیسنگ یلیگر قسمت راست بدن بدالیاز جانب د

ده ا قاعرسد اسالم ب یافتد، به نظر م یته به سمت راست مکآن سمت، انسان معموالً هنگام س

رد فند و ک تأمینز یرا ن یتیثیته حکه نکشد در صدد است بیان  ه در باالکسر یامن و تیات یلک

 ند.کزه و محترم سقوط کیپا یننده به فضاکته کس

هنگام شستن دست و صورت، افتاده و مرده بود، همگان مرگ  یفرد ،ها از سازمان یکیدر 

 هدیرده و دکز ما به محل مراجعه کمر یمنیارشناسان اکردند، ک یم یته تلقّکاو را در اثر س
                                                 

 .5 و 4سوره تين، آية  .1
 .16نهج البمغه، فيض االسم ، خطبه  .2
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 یته براکهنگام افتادن به سمت چپ بدنش افتاده است. موضوع س ور درکه شخص مذکبودند 

رده کشف کجه یق پرداخته بودند، در نتیفتن علت مرگ به تحقیا یگشته و برا کوکشان مش

لخت است و با  کوچکقسمت  یکدر  یدستشوئ ینیاسه چکر یم برق در زیه سکبودند 

ر اثر اتصال برق مرده است نه شود و آن شخص د یر آب وصل میبه لوله و ش یانکمختصر ت

 ته.کس

فَإِذَا أَرَادَ ... الْیُمْنَى قَبْلَ  الْیُسْرَى رِجْلَهُ يُدْخِلَ ... الْخَلَاءِ إِلَى الدُّخُولَ... إِذَا أَرَادَخ: یمصباح الش

 یخ در مصباح میش 1:الْیُسْرَى قَبْلَ الْیُمْنَى رِجْلَهُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي تَخَلَّى فِیهِ أَخْرَجَ

ند و کراست وارد  یقبل از پا چپش را یخواهد وارد توالت شود پا یم یسکه کد: آنگاه یگو

 ند.کچپ خارج  یراستش را قبل از پا یخواهد از آنجا خارج شود پا یه مک یوقت
ن یا اند. هن قاعده را مستحب دانستیت ایاند و رعا ن فتوا را دادهیهمه فقها اجماعاً هم

 اسالم و مسلمانان است. یو فرهنگ یاز مسلمات فقه یکیموضوع 

إِنَّ طُولُ الْجُلُوسِ عَلَى  الْجُلُوسَ فَنَادَاهُ لُقْمَانُ دَخَلَ الْمَخْرَجَ فَأَطَالَ إِنَّ مَوْلَاهُعن لقمان  يرو

 2:دُ الْحَرَارَةَ إِلَى الرَّأْسِ فَاجْلِسْ هَوْناً وَ قُمْ هَوْناًالْبَاسُورُ وَ يُصْعِ مِنْهُ الْحَاجَةِ يُفْجَعُ الْكَبِدُ وَ يُورَثُ 

ه ارباب لقمان وارد توالت شد و نشستن در آنجا را طول داد. لقمان ندا در داد: کت شده یروا

شود، و حرارت بدن  یر میرساند و موجب بواس یب میبد آسکدر آن محل به  ینشستن طوالن

 ز.ین و آرام برخیپس آرام بنش برد. یرا به طرف سر باال م
 ح:یتوض

سط متش توکن نامش در قرآن آمده و حیکبودن لقمان اختالف نظر هست لپیامبر  در -1

 د شده است.ییقرآن تأ

 رده است.ک یار مکبرده بود و در خدمت ارباب  یزمان یند ویگو -2

ون در آن ه دستگاه گردش خکدهد  ینشان م« برد یباال م حرارت بدن را و»جمله  -3

رد. پس ورود به یگ یژه دستگاه مغز تحت فشار قرار میشود، به و یر عمل مییحال دچار تغ

دستگاه اعصاب در یا  ینه اختالل مغزیه زمک یسانک یدر آن برازیاد  ثکو م ین فضائیچن

ش بگذارد تا یچپ را پ ین هنگام ورود پایبا احتمال خطر همراه است. بنابرا ،آنها فراهم است

                                                 
 .184ص  ،77 بحار، ج 1
 .018 همان، ص .2
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ه ک یند. بهتر است تا جائکمطلوب است سقوط  یه فضاکرون یرخ دهد به به ای حادث اگر

 ند.کث کط میمتر در آن محکن است کمم

و  یمغز ه رابطه تنگاتنگ با عوارضکاست « زین و آرام برخیآرام بنش»تر جمله  جالب -4

 دارد. یعصب

رود به و یعنی( است. یتبهداش یمنیا یها هی)پس از توص یحفاظت یمنیا یها هین توصیا -5

 یطیمح کیط توالت یرا الزم دارد گرچه مح ین امور حفاظتیتوالت و حضور در آنجا توجه به ا

 ت شده است.یدر آن رعا یه اصول بهداشتکباشد 

ر دط مطلوب، یسمبل مح به عنوانط نامطلوب، و مسجد یسمبل مح به عنوانت الخالء یب

ند بل یوارهایاست بدون سقف و بدون د یطیالم محاند. مسجد در اس ن بحث انتخاب شدهیا

و همه  بارد. یم می وزد و آن یتابد، باد و باران بر همه جا یآن م یه آفتاب به همه جاک

ز ین یگتاب آمده( را دارد. و از نظر عرف فرهنکن یه در اکمطلوب ) یو هوائ یط فضائیشرا

 مقدس و مطلوب است.

قف مس یه روباز است، بخشکمسجد  ینار بخش اصلک تنها در مناطق پر برف و باران در

ت یه فرعکشود بل یمحسوب نم یه مسجد اصلکرد کتوان درست  یم یاوقات اضطرار یبرا

 بخش مثالًاست.  یام مسجد بر آن جارکگردد گرچه همه اح یداشته و از توابع مسجد م

 ط آن است نه بخش مسقف آن.یامسجد بزرگ تهران ح یاصل
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 و آب یمنیا

 یشما از آسمان آب فرو م یو برا 1:وَ يُنَزِّلُ عَلَیْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَكُمْ بِهِقرآن: 

 ند.کزه کیله آن پایفرستد تا شما را بوس
 ننده.کزه کیفرو فرستاد از آسمان آب پا 2:ا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراًوَ أَنْزَلْن

 ن و گوارا.یریم شما را آب شیدینوشان 3:وَ أَسْقَیْناكُمْ ماءً فُراتا

صلی اهلل  -خداپیامبر  4:بِالْمَاءِ طِیباً كَفَى: -صلی اهلل علیه و آله -اهللث: قال رسول يحد

 است. یافکز یعطر ن انبه عنوفرمود: آب  -علیه و آله
اشد، امل بکن نظافت یند و اگر اک یبهداشت و نظافت با آب انسان را خوشبو مح: یتوض

دم مر یاث برین حدیت ایند. اهمک یدا نمیها ضرورت پآن قدراستفاده و عدم استفاده از عطر 

قوام و ه اکم در آغاز اسالامّا شود.  ید روشن نمیه باکخود مسلمانان چنان یژه برایامروز به و

از  یرخبزان بودند و یه از آن گرکعادت نداشتند و بل  یشوئ مختلف جهان به تن یها جامعه

 ین به قداست آب میرا توه یشوئ ه تنکدانستند  یمقدس م آن قدرها آب را  جامعه

 ینمیا» ن موضوع را در فصلیز است. ایانگ توسط اسالم، شگفت ین فرهنگیدانستند، آوردن چن

 نم.ک یرار نمکنجا تیشرح دادم و در ا «یشت فردو بهدا

 آب مرداب

لِرُكُودِهَا وَ  الصَّیْفِ  فَإِنَّهَا حَارَّةٌ غَلِیظَةٌ فِی وَ السِّبَاخُ وَ أَمَّا الْبَطَائِحُ : -علیه السالم -الرضاقال 

و  5:ا الْمِرَّةُ الصَّفْرَاوِيَّةُ وَ تَعْظُمُ بِهِ أَطْحِلَتُهُمْدَوَامِ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَیْهَا وَ قَدْ يَتَوَلَّدُ مِنْ دَوَامِ شُرْبِهَ

                                                 
 .11سوره انفال، آيه  .1
 .48سوره فرقان، آيه  .2
 .27سوره مرسمت: آيه  .3
 .84 ، ص73بحار، ج  .4
 .327 ، ص59 بحار، ج .5
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د، گرم و یود آن و تابش مداوم خورشکها، در تابستان در اثر ر ها و مرداب ل گاهیآب سامّا 

گردد، و طحال  یم یات زهره صفراویکرر آن موجب تحرکدن میشود و آشام یظ میغل

 شود. یآشامندگان بزرگ و متوّرم م
حال، را و طژه دستگاه صفیبدن به و یمنیا یبرا ید و مردابکرا یها ز از آبین پرهیابرابن

 ضرورت دارد.

 ه در تابش آفتاب گرم شودک یآب

عَائِشَةَ وَ  عَلَى -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال: دخل رسول  -علیه السالم -الحسن یعن اب

قَالَ يَا حُمَیْرَاءُ مَا هَذَا قَالَتْ أَغْسِلُ رَأْسِی وَ جَسَدِي قَالَ لَا فَ الشَّمْسِ قُمْقُمَتَهَا فِی قَدْ وَضَعَتْ 

صلی اهلل علیه  -خدارسول  یفرمود: روز -علیه السالم -اظمکامام  1:تَعُودِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ

ظرف آب مخصوص خودش را در  یه وکرد کشه وارد شد مشاهده یبه خانه عا -و آله

خواهم  یشه گفت: میست؟ عاین چیراء ایحم یفرمود: ا آفتاب گذاشته است، معرض تابش

فرمود:  (صلی اهلل علیه و آله)پیامبر م.ید گرم شود و( با آن سر و بدنم را بشوی)در تابش خورش

 شود. یبرص م یماریرا موجب بین زکار را نکن یگر اید
 الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّنُهُ : -علیه و آلهصلی اهلل  -اهللقال: قال رسول  -علیه السالم -الصادقعن 

علیه  -صادقامام  2:لَا تَتَوَضَّئُوا بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلُوا وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ الشَّمْسُ

د آن یه تابش خورشک یفرموده است: با آب -صلی اهلل علیه و آله -خداپیامبر  فرمود: -السالم

د و نه با آن ینک ید و نه با آن تن شوئیرده است نه دست و صورتتان را با آن بشوئکم را گر

 شود. یبرص م یماریرا آن موجب بید. زینکر درست یه نان( خمیته ی)از برا

 :آب حمام

يَِزيدُ   حارٍّ فَإِنَّهُمَاء  ثَلَاثَةَ أَكُفِ فَلْیَشْرَبْ الْحَمَّامَ أَحَدُكُمُ إِذَا دَخَلَ : -علیه السالم -الصادققال 

ه داخل ک یفرمود: وقت -علیه السالم -صادقامام  3:الْبَدَنِ  مِنَ  بِالْأَلَمِ وَ يَذْهَبُ  بَهَاءِ الْوَجْهِ  فِی

                                                 
 .31 ، ص78 بحار، ج -266 ، ص1 علل الشرايع، ج .1
 .47 بحار، همان، ص .2
 .451 ، ص36 بحار، ج .3
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د و دردها را از یافزا یرا آن بر طراوت چهره مید، زیف از آب گرم بخورکد سه یشو یحمام م

 د.یزدا یبدن م
ن یمد، و ظاهراً هیه از همان آب گرم حمام بخورکح شده یتصر گرید ثیدر حدح: یتوض

بدون  و یوارائمال گکد با یه بتوانکد ینکحمام  یبا چنان آب یعنیرا دارد. پیام  ز همانیث نیحد

 قبل د. و چون قرار است ظاهر بدن با آب گرم شسته شود، بهتر استیچندش از آن آب بخور

الت ححاصل شود و بدن با  یس داشته باشد تا هماهنگز با آب گرم تمایاز آن داخل بدن ن

 ت.سیما مشخص ن یه براکز دارد یگر نید منافع دیبام و دو هوا مواجه نگردد. و شا یک

 :آبگرم یها چشمه

فاده ز هر نوع استیو ن -یمردم هست، اسالم از تن شوئمیان  ه درکه ای عیبر خالف شا

 ند:ک یم یآبگرم نه یها با آب چشمه -مربوط به بدن

 يُسْتَشْفَى أَنْ نَهَى -صلی اهلل علیه و آله -یالنّبقال: انّ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

صلی اهلل علیه  -خدافرمود: رسول  -علیه السالم -صادقامام  1:الْجِبَالِ تُوجَدُ فِی الَّتِی بِالْحَمَّاتِ

شود،  یمیافت  ها وهک یدامنه برخ ه درک یگرم یها ه از آبکنیرده است از اک ینه -و آله

 شود. یشفاجوئ

 الِاسْتِشْفَاِء بِالْعُیُونِ  عَنِ -صلی اهلل علیه و آله -اهللرسول  ی: نه-علیه السالم -الصادققال 

 -لسالمعلیه ا -صادقامام  2:تُوجَدُ مِنْهَا رَائِحَةُ الْكِبْرِيت الَّتِی الْجِبَالِ  فِی تَكُونُ  الْحَارَّةِ الَّتِی

رده است، ک یگرم نه یها از آب چشمه یاز شفاجوئ -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  فرمود:

 رسد. یگوگرد از آنها به مشام م یها هستند و بو وهستانکه در ک یهائ چشمه
ب آبحار االنوار، از خوردن  66 جلد، 449، صفحه 14ث شماره یحدآب استخر و حوض: 

ه از د. خوایند قبل از قرار گرفتن آب در درون حوض، بخورک یه میند و توصک یحوض منع م

 حوض ، استخر شنا،یخانگ یها ق دلو. و مراد از حوض شامل حوضیاز طریا  ق لوله باشدیطر

 شود. یم یشاورزکره آب یذخ یها و استخرها

در موضوعات  یمتعدد یها ح بود و سؤالیتوضنیازمند  ث در ابعاد مختلفیچون متن حد

                                                 
 .480 همان، ص .1
 همان مرجع. .2
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رد، از آوردن آن ک یبحث را از موضوع خارج مجریان  رد وک یجاد می( ایمنیر از ایلف )غمخت

 ردم.کآن بسنده  یمنیاپیام  نمودم و تنها به یخوددار

 :ده شدهیآب جوشان

مام ا 1:ء ء  وَ لَا يَضُرُّ مِنْ شَیْ شَیْ كُلِ  مِنْ يَنْفَعُ  الْمَاءُ الْمَغْلِیُ: -علیه السالم -الصادققال 

 چ جهت ضرر ندارد.ید است و از هیده از هر جهت مفیفرمود: آب جوش -علیه السالم -صادق

مَا دَخَلَا جَوْفاً إِلَّا أَصْلَحَاهُ الرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ  قَالَ: شَیْئَانِ  -علیه السالم -نیالحسبن  یعن عل

شوند مگر  یداخل نم یآدم نورز است به دیفرمود: دو چ -علیه السالم -سجادامام  2:الْفَاتِر

 شده. کده خنینند: انار و آب جوشک یه اصالح مکنیا
الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ إِذَا غَلَیْتَهُ سَبْعَ غَلَیَات  وَ قَلَبْتَهُ مِنْ إِنَاء  إِلَى إِنَاء  فَهُوَ  -علیه السالم -الرضاقال 

ه کرا  یفرمود: آب -علیه السالم -رضاامام  3:قَیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِالْقُوَّةَ فِی السَّا وَ يُنْزِلُ  بِالْحُمَّى يَذْهَبُ 

ها  برد و ساق ین میتب را از ب ینکگر منتقل یبه ظرف د یو آن را از ظرف یهفت بار بجوشان

 ند.ک یرومند میها را ن و قدم

در  -مستقل یماریب یکه ک یسابق دو نوع تب وجود داشت: تب یها در زمانح: یتوض

جب مو یبزرگ مردم بود گاه یی هاشد و از گرفتار یمحسوب م -و...یا به، ماالرنار حصک

مستقل محسوب  یماریب به عنوانه ک یگشت. و تب یشدن شخص به مدت سه ماه م یبستر

 بود. یماریب یکاز آثار  یه اثرکشد بل ینم

 یاه، گیجنوب شرق ییاقا و آسیاز آفر یشورهائکامروزه نوع اول وجود ندارد مگر در 

 رسد. یروب مقاوم به گوش میکبا میا ماالر یماریش مجدد بیدایاز عود و پ یاخبار

 ت ویهما ن همهیاتب )نوع اول( است با  یماریب یدارو برا یک یث باال در مقام معرفیحد

رومند یها را ن ها و قدم ساق»ن جمله آن یژه آخریدهد. به و یارزش جوشاندن آب را نشان م

 ند.ک یمبیان  را یشگیهم یمنیاصل ا یک« ندک یم

 یم یعرب جاهل یها یژگیدر را از وکاستفاده از آب  -علیه السالم -نیرالمؤمنیامدر: کآب 
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د یدیآشام یم درکها در آن زمان آب  ... شما عرب 1:الْكَدِرَ وَ تَأْكُلُونَ الْجَشِب تَشْرَبُونَ  داند:

 د.یخورد یخشن م کو خورا

 :دنیچگونه آب نوش

 2:عَبّاً  مَصّاً وَ لَا تَشْرَبُوهُ  الْمَاءَ فَاشْرَبُوهُ  إِذَا اشْتَهَیْتُمُ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللول قال رس

 ید آن را با نوعیردکآب خوردن  یه اشتهاک یفرمود: وقت -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول 

 د.ید و آن را قلمبه نبلعیدن( بنوشکیش )مکم
 3:آمِناً ثَلَاثاً كَانَ  الْمَاءَ وَ تَنَفَّسَ أَحَدُكُمُ  إِذَا شَرِبَ: - علیه و آلهصلی اهلل -اهللقال رسول 

 شود. یمن میند، اکخورد اگر در خالل آن سه بار تنفس  یها آب ماز شما یکیه ک یهنگام
د ینکد. در ضمن آن سه بار تنفس ید با آرامش و درنگ بخوریشکسره سر نیکآب را  یعنی

را قلمبه خوردن یز 4«:الْكُبَادُ يَكُونُ مِنْهُ فَإِنَّهُ»ه کگر ادامه دارد یث دید. و در حدیمن باشیتا ا

 شود. یبد مک یماریموجب ب
 أَنَّهُمَا قَاال ثَلَاثَةُ أَنْفَاس  فِی -علیه السالم -عبداهلل یو اب -علیه السالم -یعلعن محمد بن 

د  وَ كَرِهَا أَنْ يَتَشَبَّهَ الشَّارِبُ بِشُرْبِ الْهِیمِ يَعْنِیَانِ الْإِبِلَ الصَّادِيَةَ لَا وَاحِ نَفَس  مِنْ أَفْضَلُ  الشُّرْبِ

 -علیه السالم -صادقو امام  -علیه السالم -باقراز امام  5:تَرْفَعُ رُءُوسَهَا عَنِ الْمَاءِ حَتَّى تَرْوَى

دن است. و آن یباره نوشیکبهتر از ن ید، ایاند: آب را با سه نفس بنوش ه فرمودهکت شده یروا

نند ک یه سر از آب بلند نمکمانند آب خوردن شتران تشنه را،  یاند آبنوش ردهکوهش کدو ن

 راب شدن.یس مگر پس از
وَ أَنْ يُْنفَخَ فِی مَوْضِعِ  َأوْ شَرَاب  طَعَام  فِی ُينْفَخَ أَنْ -صلی اهلل علیه و آله -اهللرسول  ینه

ز به محل یو ن یدنیدن به غذا و آب نوشیاز دم صلی اهلل علیه و آلهخدا پیامبر  6:السُّجُودِ 

 رده است.ک یدر سجده، نه یشانیپ
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 یه شخص مکردن کفوت  یه را به غذا و آبیمصرف شده درون ر یهوا یعنیدن یدم

 یماریبژه اگر شخص یاست به و یبهداشت ریعمل غ یکد یترد یار بکن یخواهد آن را بخورد. ا

 و کدن به محل سجده موجب پرش خس و خاشایو دهان داشته باشد. دمه ای حنجریا  یویر

 شود. یو چشم م ینیرفتن آنها به دهان، ب فرو

تَكْرَعُ كَكَرْعِ ... فَقَالَ أَالْمَاءَ بِفِیهِ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُل  يَكْرَعُ  -صلی اهلل علیه و آله -عن الرسول

صلی اهلل علیه و  -خدااز رسول  1:دْ إِنَاءً فَاشْرَبْ بِیَدَيْكَ فَإِنَّهَا مِنْ أَطْیَبِ آنِیَتِكُمْالْبَهِیمَةِ إِنْ لَمْ تَجِ

یا  آب جوب از نیعیخورد ) یآب گذاشته و م ره دهان بکگذشت  ینقل شده: بر مرد -آله

؟! یورخ ین دهان بر آب نهاده و میامانند چارپاآیا  وان و ظرف(، فرمود:یچشمه و... بدون ل

ن ظروف شما یتر ها از دلچسب را دستیت بنوش، زیها ف دستکبا  یندار یاگر ظرف

 هستند.
ر دمداران شاورزان و داک ی، اردوها، و برایوهنوردکها،  در مسافرت ین گونه رفتار گاهیا

ن کمم است.زیاد  یو همراه با خطرها یمنیه برخالف اصول اکافتد  یارشان، اتفاق مکط یمح

گاه آور به دست چندش یزهایم چکو دست کمهلاشیاء  یا ،یآبز کجانداران خطرنا یاست برخ

 گوارش شخص برود.

جب جان و تن حرام و حفاظت از جان و تن وا یمنیهر نوع مسامحه در ا یاز نظر شرع

 ست.ز حرام این نیه اکشود  یموجب وسواسگر یم شرعکن دو حید مراعات ایاست. البته نبا

 مِنَ الْكُوزِ وَ الدَّوْرَقِ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ  -علیه السالم -جعفربن  یه موسیبن جعفر عن اخ یعل

أَ يُشْرَبُ مِنْهُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِ قَالَ لَا يُشْرَبُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَةِ كُوز  وَ لَا  وَ الْعِیدَانِ  وَ الزُّجَاجِ  الْقَدَحِ

علیه  -جعفربن  یبن جعفر از برادرش موس یعل 2:وَضَّأُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِإِبْرِيق  وَ لَا قَدَح  وَ لَا يُتَ

وزه و پارچ خواه از جنس قدح باشد خواه از جنس کدم از ید از برادرم پرسیگو ی: م-السالم

توان آب خورد؟ فرمود:  یده به دسته است میه چسبکاز آن قسمت از لبه آیا  شه و چوب،یش

د از طرف دسته ید و نبایق )تنگ آب لوله دار( و قدح آب نوشیوزه و ابرکد از طرف دسته ینبا

 آنها وضو گرفت.
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 ح:یتوض

 ینان از امام میاطم یبرا 1ده بودهین مورد شنیدر ا یزیبن جعفر قباًل چ یظاهراً عل -1

 برد. یپرسد و انواع ظروف آب را نام م

 وند ک یم یدسته است نهده به یه چسبکدن آب از آن سمت یامام در پاسخ از نوش -2

وان یل دار، ان دستهکمانند فنجان، است ین با ظروفینطور از شستن دست و صورت. بنابرایهم

ه ک یتمستحب. خوردن از سم یگریروه و دکم یکیتوان آب خورد،  یدار و... دو نوع م دسته

 روهکهر م کرا تریشود. ز یگر مستحب مید یها روه و از قسمتکده است میبه دسته چسب

 مستحب است.

 هکل ظروف است ین قبیلبه تنها نقطه ا یکیاست محل اتصال دسته در نزد یهیبد -3

ب دن آیه هم در نوشکشود  یند و فاسد مک یچسبد و رسوب م یدر آنجا م یمعموالً مواد

 ژه چشم.یاست و هم در شستن صورت به و یمنیفاقد ا

 -باقرامام  2:امِنْهَ تَشْرَبَ  الْعُرْوَةِ أَنْ وَ مَوْضِعَ  وَ إِيَّاكَ قال:...  -علیه السالم -جعفر یعن اب

 .یه هرگز از موضع دسته، آب نخورکفرمود: مواظب باش  -علیه السالم
وشم و موضع ک یام م خانه یها نظافت و بهداشت ظرف د: من دریبگو یسکن است کمم

ن یکل ز آب بخورم.یوضع نتوانم از همان م یدارم پس م یزه نگه مکیشه پایز همیدسته را ن

ز ید نن فریرت یرا اوالً بهداشتینند زکعادت  یمنیخواهد همه افراد نسبت به قواعد ا یاسالم م

 ست.یس نکظرف در دست هر اختیار  شه و در همه جایهمثانیاً  ند،ک یاشتباه م یگاه

مَقْعَدُ  فَإِنَّهُ كَسْرِهِ  مَوْضِعِ  ا مِنْوَ لَ أُذُنِهِ مَوْضِعِ  مِنْ لَا تَشْرَبْ  :-علیه السالم -جعفر یعن اب

 ک)محل تر یستگکفرمود: از موضع دسته و از محل ش -علیه السالم -باقرامام  3:الشَّیْطَانِ 

طان یمنگاه شین دو موضع نشیرا ایده( ظرف آب نخور، زیلب پریا  سوراخ شدهیا  خورده

 روب( است.یک)م
صلی اهلل علیه و رم کاپیامبر  4:الْأَسْقِیَةِ اخْتِنَاثِ عَنِ -آلهصلی اهلل علیه و  -اهللرسول  ینه

 رده است.ک یظروف آب نه« اختناث»از  آله
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 ث ما هر سه را شامل است:یدارد و حد یاختناث سه معن

 .یستگکاختناث: استفاده از محل ش -1

 دن.ینوش یآب و نهادن آن بر دهان برا کردن دهانه مشکاختناث: جمع  -2

ن ین آب بددی، گالبدان و...( بر دهان و نوشی، قوریترک)مانند لوله  گذاشتن لوله ظرف -3

 ق.یطر

 الشَّیْطَانَ  فَإِنَ  عُرْوَتِهِ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ وَ لَا مِنْ لَا تَشْرَبُوا مِنْ : -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

ه اش اف ظرف و از موضع دستکو ش کود: از ترفرم -علیه السالم -یعل 1:الْعُرْوَةِ يَقْعُدُ عَلَى

 ند.ینش یروب( بر دسته میکطان )میرا شید زیآب نخور
صلی اهلل علیه  -يَمَصُّ الْمَاَء مَصّاً وَ لَا َيُعبُّهُ عَبّاً وَ يَقُولُ...  -صلی اهلل علیه و آله -یالنّبان ك

لَا يَتَنَفَّسُ فِی الْإِنَاءِ إِذَا شَرِبَ فَإِنْ  -علیه و آلهصلی اهلل  -إِنَّ الْكُبَادَ مِنَ الْعَبِّ وَ كَانَ -و آله

آب را با  -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  2:يَتَنَفَّس حَتَّى فِیهِ  أَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّسَ أَبْعَدَ الْإِنَاءَ عَنْ

ه جیباد نتک یماریفت: بگ یم و می کردز یپره ید و از درشت نوشینوش یدن مکیم ینوع

دن یخواست در وسط نوش یهر وقت م می کردظرف آب تنفس ناست. و به  یدرشت نوش

 .می کردسپس تنفس  می کردظرف را دور آب تنفس کند، 

 :دیآب را با لذت بنوش

 -علیه السالم -اظمکامام  3:الْمَاءِ تَلَذُّذاً أُكْثِرُ شُرْبَ إِنِّی: -علیه السالم -الحسنقال ابو 

 لذت بردن. یخورم برا یآب مزیاد  نفرمود: م
 جمع یبرا یشده است. عالمه مجلس یدن نهیدر آب نوش یروزیاده  گر ازیث دیدر حد

لیه ع -اظمکش امام ین است: فرماینها اآن یه بهترکداده است  ییهاث احتمال ین دو حدیب

ه دینوش ید مه آب بمقدار الزم را در دفعات متعدکناظر است  ،به دفعات متعدد -السالم

و  تیمکدر  یروزیاده  گر( ناظر بهیث دیث دوم )همراه چند حدیجهت اتذاذ از آن. و حد

 دن در شبانه روز است.یمقدار آب نوش
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 نیکح است لیباز صح ،شود یم غیرا تبلیه اخک( ی)آب درمان ید است حتیدن مفیآب نوش

در  یرواده زی د: ازیوگ یم ثیحد یکدن آب مضر است. یز و در نوشیدر هر چ یروزیاده 

متر آب کگر آمده: اگر مردم یث دیرا آن مادة هر درد است. و در حدید زیزیآب خوردن بپره

ث دوم سند یث اول )ارسال( دارد و حدیسند حدامّا  1.شود یم شان سالم یهابدن  ،بخورند

 یآب درمان یده و مضر است حتیوهکن یدر هر امر یروزیاده  ندارد. در هر صورت افراط و

آن  یعیت طبیش از ظرفیند و بکه یه بتواند آن را تصفیلکه دستگاه کباشد  یدر حدد یبا

 نباشد.

امام  2:الدُّنْیَا لَذَّذَهُ اللَّهُ مِنْ أَشْرِبَةِ الْجَنَّةِ تَلَذَّذَ بِالْمَاءِ فِی مَنْ: -علیه السالم -اهللقال ابو عبد 

خداوند او را از لذت  ،را با لذت بنوشدآب دنیا  نیس در اکفرموده: هر  -علیه السالم -صادق

 .می کندبهشت برخوردار  یی هادنینوش

 یرد حتکز ید پرهیچندش آور با یه از غذاهاکگفته شد « هیو تغذ یمنیا»در مبحث 

امل عم کو دست یماریعامل ب ،ن غذا اگر همراه با احساس اشمئزاز خورده شودیتر یبهداشت

ه بر که خوردن با لذت است ین قضیس اک. عودش یم در دستگاه گوارش یات منفکتحر

ه بق ین تشویک. لمی کندمثبت  یکد و دستگاه گوارش را تحریفزای اغذا و آب م یگوارائ

 نینسبت به خوردن غذا با لذت چنامّا امر مسلم در اسالم است  یکخوردن آب با لذت 

ه کست ن قدر مسلم ایهم -موفق نشده ام یفتن آن در متون اسالمیا من بهیا  -نشده یقیتشو

 رد.کز ید پرهید با اشتها خورد و از غذا بدون اشتها بایغذا را با

 :ارکط یدر مح یمنیآب و ا

گر فرق یط دیبا شرا یطیدر شرا ،ن آب بودنینش آب و در صدد استفاده از بهتریان گزکام

یا  ن آب است.یفاقد بهتر اساساًه کباشد  یشورک یکشهروند  یسکن است ک. مممی کند

نطور است هوا. در فرهنگ یو هم ،ت الزم برخوردار نباشدیفکیه آبش از کباشد  ین شهرکسا

 دد و افراییتا ،تینجات از بدو ،نیرهنگ و دفاز  ،تیاز مدن یزه بهره مندیاسالم مهاجرت با انگ

امّا  3ره است.یبکواجب است و )تعرب بعد الهجره( گناه  یق شده اند و در مواردیآن تشو یبرا
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ق قرار نگرفته است. مگر در یبهتر مورد تشو یهوایا  از آب یزه بهره مندیمهاجرت با انگ

ن صورت اگر یبا خطر مواجه شود. در ا یط آب و هوائیمح یکدر  یسک یه زندگک یطیشرا

ط یفتن محیا ید برایاناتش باکو او در حد ام شود یم مهاجرت واجب ،باشد یحتم یخطر جان

 رت باشد.سازگار تر در صدد هج

 اشد.گر بین آب از مناطق دیتأمیا  ه ویدن و تصفیله جوشانیدر صدد اصالح آب بوسیا 

 نباشد.« حرج»ه مصداق ک یدر حد

 یسکامّا  ،به اصطالح )آش خاله( است یاز جهات یدرون شهر یآب مصرف ،ر صورته به

در ی اعدّه ه که ای ارخانکیا  ارگاهکند ک تأسیسدر خارج شهر ای  مؤسسه یکخواهد  یه مک

 یرهاتوکاز فا یکیت آب را یفکی مؤسسهان کد در انتخاب محل و میبا ،ردکار خواهند کآن 

ه یوصآن مشخص گردد. تا همه ت یی هاژگیش شود و ویرد. آب آزمایننده در نظر بگکن ییتع

 هیوصتن ین آخریاز آن جمله هم ،ن مبحث آمده در آن قابل عمل باشدیه در اک یطیها و شرا

ن را نان بتوانند آکارکه کباشد  یبات طورکید از نظر مزه و تریار باکط یآب مح: ینعی

 با لذت بنوشند.

د یشود، با یجاد مینار شهرها اکه در ک یصنعت یها کن محل شهریین موضوع در تعیا

چندش  راهت وکز را با کمجتمع، آب آن مر یکنان کارکارگران و کمراعات شود. اگر  دقیقاً

و  یمنیا»شان لطمه و صدمه وارد خواهد شد و در مبحث « نشاط»شه بر ید همیترد یبخورند، ب

ن و اراکهم ن است خود وکباشد و مم یساز م ه فرد فاقد نشاط حادثهکد یم دیخواه« نشاط

 جا به باد فنا بدهد. یکمجتمع را 

 شد وابات آب مهمتر از مزه و طعم آن بکی، تریفرد یمنین است از نظر بهداشت و اکمم

ب تر است تا موج یضرور ت مزه آب مهمتر ویار جذابکط یمح یبراامّا ز هست. ین نیچن

ط د نشافاق یه وکند کناخودآگاه او را فراهم نیا  چندش نوشنده آن نگردد و رنجش آگاهانه

 الزم باشد.

 یارک مؤسسه یک یص آب استاندارد براین و تشخییها در تع تیت، اولویدر نوار نسب

 است.« ان تلذّذ با آن آبکام»آن معیار  ت اول با طعم و مزه آن است وی، اولویبرون شهر

 یارابات دکیست گرچه از نظر تریار مناسب نکط یمح ید، برایا تلذّذ نوشبه نتوان آن را ک یآب

 ط الزم باشد.یهمه شرا

: آب ار دارندکشه با دو نوع آب سرو ینان همکارکارگران و کن گونه ین است ایته مهم اکن
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از آن دو  یکی ین فردیه چنکست ین کیار. و شکونت آنهاست و آب محل که محل سکشهر 

دام از آن دو آب عادت نخواهد کچیگر او به هیح خواهد داد. و از جانب دیترج یگریرا بر د

ت خواهد داشت. اگر آب یشه نسبت به آب مرجوح احساس رنجش و عدم رضایرد، و همک

ه کشود، بل یت حاصل نمیمیار نه تنها صمکط یاو و محمیان  باشد،ار کمرجوح همان آب محل 

دست دادن نشاط،  از نیعین یه تنفّر در او، خواهد بود. و ایبودن و روح یاجنب یبرا یعامل

ط یآب مح یاصلان التذاذ از آب، شرط كامن: یز عامل حادثه است. بنابرایفقدان نشاط ن

 است. یار برون شهرک

حیات  طعم آب طعم 1:الْحَیَاةِ الْمَاءِ طَْعمُ طَعْمُفرمود:  -علیه السالم -صادقطعم آب: امام 

 است.
 ده است.شز وارد ین -علیه السالم -باقرن سخن از امام یا

آب سرور  2:الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فِی الْمَاءُ سَیِّدُ الشَّرَابِ: -صلی اهلل علیه و آله -رمكارسول 

 و آخرت. دنیا هاست در یدنینوش
لَوْ نَشاءُ  -أَ أَنْتُمْ َأنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الُْمزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُون -أَ فَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذي تَشْرَبُونقرآن: 

شما آن را از ابر آیا  -دینک ید دقت میخور یه مک یدر آبآیا  3:جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ ال تَشْكُرُون

م یگردان یمزه م م آن را تلخیاگر بخواه -میفرست یا )خداوند( آن را فرو ممیا  دیآور یفرو م

 د.ینک یر نمکپس چرا ش

 :مینكدر مصرف آب اسراف ن

 يُبْغِضُهُ السَّرَفَ  وَ إِنَ  عَزَّ وَ جَلَ  اللَّهُ الْقَصْدَ أَمْرٌ يُحِبُّهُ  قَالَ: إِنَ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 -علیه السالم -صادقامام  4:شَرَابِك ء  وَ حَتَّى صَبُّكَ فَضْلالنَّوَاةَ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لِشَیْ  طَرْحُكَ حَتَّى

ه خداوند آن را کاست  یزیدر آن( چ ینه رویاتاب و مکفرمود: اقتصاد )مصرف با حساب و 

به ن است که ممکوه را یاگر هسته خرما و م یند، حتک یوهش مکدوست دارد و اسراف را ن

مصداق  یرا بپاش یدنیاگر ته مانده آب نوش ی، و حتیا ردهکاسراف  یندازید، دور بیار آک
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 شود. یاسراف م
اف ان و در هر زمان اسرکست. در هر میم آب، نکمناطق  یا یسال کن اصل مختص خشیا

 واه گی ل،گشه یم بهتر است آن را به ریوان را بخوریم ته مانده لیده است. اگر نخواهیوهکبد و ن

ر م و خواه دیباش یسال کم، خواه در خشینکمصرف  یامر بهداشت یکدر یا  میزیدرخت بر

 پر آب. یها م و خواه در جلگهیر باشیوکوفور برف و باران، خواه در 

ةِ وَ الْقَصْدُ السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَ فِی اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا الْمُنْجِیَاتُ فَخَوْفُ  -علیه السالم -جعفر یعن اب

امّا فرمود:  -علیه السالم -باقرامام  1:فِی الْغِنَى وَ الْفَقْرِ وَ كَلِمَةُ الْعَدْلِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ

دهند عبارتند از: ترس و پروا داشتن از خداوند  یه انسان را )در آخرت( نجات مک یردارهائک

لمه عدل در ک، و گفتن یبی آمکو  یدر فراوانز از اسراف( یار، و اقتصاد )پرهکدر پنهان و آش

 حال غضب و آرامش.

علیه  -صادقامام  2.الْإِنَا هِرَاقَةُ فَضْلِ  الْإِسْرَافِ قَالَ: أَدْنَى -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 ماند. یه در ته ظرف مکاست  یختن آبیآغازگاه اسراف دور ر فرمود: -السالم
ءُ مِنَ الْإِسْرَافِ مَا أَدْنَى مَا يَجِی -علیه السالم -عبداهلل یالب مان ابن صالح، قال: قلتیسل

وَ إِهْرَاقُ فَضْلِ إِنَائِكَ وَ أَكْلُكَ التَّمْرَ وَ رَمْیَكَ بِالنَّوَى هَاهُنَا وَ  صَوْنِكَ ثَوْبَ قَالَ ابْتِذَالُكَ 

دم: حداقل اسراف یپرس -معلیه السال -صادقد: از امام یگو یمان ابن صالح میسل 3:هَاهُنَا

، ته ینکو آن را مبتذل  یار بپوشکلباس  یخودت را به جا یست؟ فرمود: لباس معمولیچ

 .یندازین طرف و آن طرف بیهسته آن را ا ی، خرما را بخوریزیمانده آب را دور بر
ار ک م ارزش بهکیا  ارزش یار بکز ارزشمند را در ی: چیزیم بها دادن به چکابتذال: 

شدن  ش و پارهیه در معرض فرساکنیا یگفته شده برا« ثوب بذله»ز یار نکبه لباس  -گرفتن

 رد.یگ یقرار م

 :در مورد آب یمنیخالصه اصول ا

را در معرض  د آنهایرد. و نباکشرب استفاده  ید برایها نبا هکها و بر از آب مرداب -1
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 شرب افراد قرار داد.

 ودن، استحمام، شستن دست یت نوشیصالحد گرم شده، یه در اثر تابش خورشک یآب -2

 ارد.ارها ضرورت دکل ین قبیز از آن در ایله آن، را ندارد و پرهیه غذا بوسیصورت و ته

 یرون شهرب یها ارخانهکو  یارکز که در مراک یهوائ یرهاک، تانیهوائ یها ن، منبعیبنابرا

 یا شهیم شها پش جدارهمیان  د دو جداره باشند ویشوند با یار گذاشته مک( به یدرون شهریا )

 د گرم نشود.یرد تا آب توسط تابش خورشیگر قرار گیق دیهر عا

 -شدنبا یانکن امیده شده است. و اگر چنین آب، آب جوشانین و استاندارد تریمطلوبتر -3

 روس ویو هر نوع و میکروبله مواد ضد یم بوسکدست -ستیط و موارد نیثر شراکه در اک

 ه شود.ی، تصفیترکبا

ز شود و یداً پرهکیزد، ایخ یم گوگرد از آنها بر یه بوکآبگرم  یها چشمه یها از آب -4

 ( استفاده نشود.یشاورزکر یاز آن )غ یچ مصرفیدر ه

ها، د بودن آنیخرافه است، و بر فرض مف یک، تنها یگوگرد یها از چشمه یشفا جوئ -5

 نند.ک ید میرا بشدت تهد یمنیشان است و ا ش از نفعیضررشان ب

نان کراکن باشد و بر نشاط که التذاذ از آن ممکدلچسب باشد  یطعم و مزه آب در حد -6

 ار، لطمه نزند.کط یت آنان با محیمید و به صمیفزایارگران بکو 

 است. یمنیاز عوامل مهم ا یکیاز عوامل مهم نشاط و نشاط  یکیآب  -7

ننده ک یفرد سخت عصباناست، آب بدمزه در عرصه ناخودآگاه حیات  طعم آب طعم -8

نع ه شده و قایاستفاده از آن توج یآگاهش براباشد. گرچه در خود یاست و ناقض نشاط م

 شود.

نار کرا  یه آب نوشکها  از جامعه ین فرهنگ برخیاست. بنابرا یدنین نوشیآب بهتر -9

هر شن ینکمانند سا -اند آورده ی( رویعیطب ی)و حت یوه مصنوعیگذاشته و به انواع آب م

 از نظر اسالم مرجوح است. -لندن

ام ده و حریوهک، نیط جغرافیان، در هر شراکاسراف در مصرف آب در هر زمان و م -10

 است.

 وان است.یردن ته مانده لکختن و هدر ین حد اسراف در مصرف، دور ریمترک -11

سراف اخورد  یبه اصطالح به درد م یه بنوعک یزیردن و دور انداختن هر چکهوده یب -12

 وه باشد.یم یکاست گرچه هسته 
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 :ها یدنیه در نوشین توصیآخر

ر یغعات ینقل و انتقال ما یشه نوشابه برایوان، شیمانند ل یاستفاده از ظرف آبخور

. ز شودیرهتار پن رفیه الزم است از اکند ک یاشتباه افراد تشنه آماده م ینه را برای، زمیدنینوش

 .یدنیدر محل آب نوش یدنیوشر نیع غیدادن ما ن قراریو همچن

عات ی، مایگروه یارگرک، یشگاهیآزما یها طیژه محیار به وکط ین است در محکمم

 به یتگر حیبه ظرف د یع از ظرفیار، انتقال ماکت یمتعدد باشد و ماه یها در ظرف یمختلف

. شودحادثه نمنشأ ها  ل ضرورتین قبیه اکدقت شود  یند. الزم است طورکجاب یوان را ایل

 یم، نشان یست عمومیط زیط شهر، محیار، محکخانه،  یها طیآمار حوادث در محمتأسفانه 

 شود. ینم یعمل یافکن دقت در حد یه اکدهد 

علیه  -باقرامام  1:مَا فِیهِ تَعْرِفَ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْ سِقَاء  حَتَّى... -علیه السالم -الباقرقال 

 ست.یه در آن است، چک یعیما یب، ننوش مگر بدانچ ظرف مخصوص آیه فرمود: از -السالم
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 ارکط یمح یمنینور و ا

 :قرآن

 اند؟ یها و نور مساو یکیتارآیا  1:هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ

 اند و نه ینا مساوینا و نابینه ب 2: الَ الظُّلُماتُ وَ الَ النُّوروَ -وَ الْبَصیر يَسْتَوِي الْأَعْمىوَ ما 

 ها و نور. یکیتار

ون ون با درریه ارتباط نور از بکباشد ه ای نقش ید دارایار باکمحل یا  و یونکساختمان مس

 ردن چراغ در طول روز نباشد.کبه روشن  ینیازچ یه باشد و یافکآن در حد 

زها ثر روکادر  یناچار یابرها از روزیاد  ل مه آلود بودن و تداومیشورها به دلکاز  یبرخ

 یرنوان می یه در نظر آنان چندان فرقکده موجب شده ین پدینند اک یز چراغ استفاده مز این

 خدوشها م جه اصل باال در آن جامعهیر نورها، نباشد در نتید است با سایه منبعش خورشک

 شده است.

نور  زاز ین یابر یدر روزها یشه آفتاب تابان دارند حتیه همکنیبا ا -زین یگرید یها جامعه

 یئجو رفهنند، صک یت نمیاصل فوق را رعا ید از آنها تا حدودیبا تقل -مند هستند بهره یافک

 ید بمور یجغراف یژگیو و یمیط اقلیبخشد شرا ید را شتاب مین تقلیز این نیدر مساحت زم

 یها همه جامعه یم خاص است برایاقل یکه مخصوص ک یا یرد معماریگ یقرار م یاعتنائ

 ه نورکبل ندک ینم یروینقشه از نور پ یز در مواردیاالخره در جامعه ما نگردد و ب یمقلد الگو م

 د.گرد یشود به عهده چراغ حواله م یبه رو م مبود روکشود و هر جا با  یتابع نقشه م

 گر به هرچراغ نباشد و انیازمند  از ساختمان در طول روزه ای چ گوشیه هکن است یاصل ا

 ست.ین ز چراغااستفاده  ر ازیغه ای باشد چار یافکفاقد نور  یر، انبای، اطاقی، فضائیجائ یلیدل

                                                 
 .16سوره رعد، آيه  .1
 .20و  19سوره فاطر، آيه  .2
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أَرْبَعاً  لَكُمْ  كَرِهَ اللَّهَ  إِنَ : -صلی اهلل علیه و آله -اهلل: قال رسول -علیه السالم -الصادققال 

خُلَ الرَّجُلُ الْبَیْتَ الْمُظْلِمَ إِلَّا أَنْ عَنْهَا وَ عَدَّهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَرِهَ أَنْ يَدْ خَصْلَةً وَ نَهَاكُمْ  وَ عِشْرِينَ 

صلی اهلل علیه و  -رمکاپیامبر  فرمود: -علیه السالم -صادقامام  1:نَ يَدَيْهِ سِرَاجٌ أَوْ نَارٌيَكُونَ بَیْ

، آنگاه خصلت ها را رده استکوهش کشما ن یست و چهار خصلت را برایفرمود: خداوند ب -آله

شود مگر در  یکه شخص وارد ساختمان تارک وهش کرده استشمرد تا رسید به: و نک

 باشد. یمشعلیا  دسترس او چراغ

بَیْتاً  يَدْخُلَ  أَنْ كَرِهَ  -صلی اهلل علیه و آله -اهلل: انّ رسول -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

از ورود به  -علیه و آله صلی اهلل -رمکاپیامبر  :-علیه السالم -صادقاز امام  2:مُظْلِماً إِلَّا بِسِرَاج  

 رد مگر با چراغ.ک یم یخوددار یکمحل تار
 یابر یکط تاریهم از جهت حفاظت. مح هم از جهت بهداشت است و یمنیرابطه نور با ا

 تیر و فعالیثکپرورش و ت روشن از یمساعد است و فضا میکروبت یر و فعالیثکرشد و ت

وش و خ ینطور است بویبرد. و هم ین میب را از میکروبخود  یطیاهد و در شراک یم میکروب

 نامطبوع. یبو

 ساز ثهحاداشیاء  دهد ید قرار میط را در منظر دیمح ؛از نظر حفاظت نقش نور واضح است

 هد.د یم صیله نور چاله را از چاه تشخیشناساند و به اصطالح انسان بوس یو عوامل خطر را م

شد رو  یاز عوامل وسعت روز یکیگر، ید ینار چند امر بهداشتکنور در  ،ریث زیدر حد

ن یتر یاساس یمنیشود و ا یم یمنیموجب ا ینور و روشنائ یعنیشده است  یمعرف یاقتصاد

 هر شخص است: یعامل رشد اقتصاد

فَإِنَّ  وَ التَّبَاؤُسَ الْبُؤْسَ  وَ يَكْرَهُ وَ التَّجَمُّلَ الْجَمَالَ يُحِبُ  اللَّهَ إِنَ: -علیه السالم -الصادققال 

علیه  -اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْد  نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَیْهِ أَثَرَهَا قِیلَ وَ كَیْفَ ذَلِكَ قَالَ

اجَ قَبْلَ مَغِیبِ يُنَظِّفُ ثَوْبَهُ وَ يُطَیِّبُ رِيحَهُ وَ يُحْسِنُ دَارَهُ وَ يَكْنُسُ أَفْنِیَتَهُ حَتَّى إِنَّ السِّرَ -السالم

 3:فَقْرَ وَ يَزِيدُ فِی الرِّزْقِالشَّمْسِ يَنْفِی الْ

                                                 
 به طور مشروح آمده است. 337 -338 همه موارد بيست و چهارگانه در همان جلد، ص -165 ، ص37 بحار، ج .1
 .11وسائل الشيعه، ابواب احكا  المساكن، باب  -228 ، ص2 فروع كافي، ج .2
 .282 ص، 76 بحار، ج .3
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 یز برا دوست دارد و ا یگرائ یبائیو ز یبائیفرمود: خداوند ز -علیه السالم -صادقامام 

آن  دهد آثار یمه اش ه به بندک یمتنفر است و خداوند دوست دارد نعمت یو شلختگ ینشاط

ش را شود؟ فرمود: لباس ین چگونه میدند: ایاو مشهود باشد. پرس یر و زندگیکنعمت در پ

 رب(ط، جلو دحیاها )راهرو،  ند، آستانهکبا یرا زه اش د، خانیشبو نماوند، خودش را خکزه کیپا

 ند.ک یمزیاد  را ید روزیردن چراغ قبل از غروب خورشکروشن  یند، و حتّکرا جارو ه اش خان

 -رضاامام  1:الْفَقْرَ يَنْفِی الشَّمْسُ رَاجُ السِّرَاجِ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ إِسْ: -علیه السالم -الرضاقال 

 برد. ین مید فقر را از بیردن چراغ قبل از غروب خورشکفرمود: روشن  -علیه السالم
ا ، خطیدگیب دیعامل سقوط، آس یکیعامل حادثه است، تار یکیو تار یمنیعامل ا یروشنائ

از  یائروشن از عوامل فقر است و یکین تاریو نور عامل حفاظت. بنابرا ار و عمل و... استکدر 

 .یعوامل رشد اقتصاد

                                                 
 .11 وسائل الشيعه، ابواب احكا  المساكن، باب .1
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 ار در شبک

صلی اهلل علیه و  -خدارسول  1:عَنِ الْجَدَادِ بِاللَّیْلِ -صلی اهلل علیه و آله -اهللرسول  ینه

 رده است.ک یهدر شب، ن -ز و...یباغ، جال یها وهیبرداشت م -یاز محصول بردار -آله
ده یچیپ یارهاکژه یروه است به وکن در آن مکارکردباشد و خواه روشن،  یکشب خواه تار

 آرامش: یت است و شب برایفعال ین. در فرهنگ اسالم روز برایسنگیا  و

داد شب را تا ه قرار ک یاوست خدائ 2:اللَّهُ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ لِتَسْكُنُوا فیهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً 

 ننده.یارد و قرار داد روز را نمایدر آن آرام بگ

 گذارد. یش میز را به نمایروز همه چ یروشنائ

 د.یریآورد تا در آن آرام بگ یشما م یشب را برا 3:يَأْتیكُمْ بِلَیْل  تَسْكُنُونَ فیهِ

ه ما شب را قرار کنند یب ینمآیا  4:رَ مُبْصِراًأَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِیَسْكُنُوا فیهِ وَ النَّها

 ننده.یام تا در آن آرام شوند و روز را نمایداد
 و قرار داد شب را آرامش. 5:وَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَكَناً

ر( و یم شب را پوشش )لباس فراگیو قرار داد 6:وَ جَعَْلنَا النَّهارَ مَعاشاً -وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِباساً

 معاش. تأمین روز را
ار در روز معموالً با کسالت همراه است و ک یو با نوع« نشاط»با عدم  ار در شب معموالًک

ط یاز عوامل و شرا یکیه نشاط کد یم دیخواه« و نشاط یمنیا»نشاط همراه است و در بخش 

                                                 
 .345 ، ص37 بحار، ج .1
 .61سوره غافر، آيه  .2
 .72سوره قصص، آيه  .3
 .86سوره نمل، آيه  .4
 .96سوره انعا ، آيه  .5
 .11 و 10سوره نبأ، آيه  .6
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 است. یمنیا یضرور

ن یکاخت لار پردکتوان در شب به  یروه است نه حرام. پس مکار در شب مکفت شب: یش

 تأمین ه نشاطک ینند تا حدکش از روز توجه یفت شب بیش یارگر براکفرما و هم ارکد هم یبا

 یمنین ایأمت یفت شب برایش یهاگر: استانداردیدبیان  ن برود، و بایاز ب کامالًسالت کشود و 

انب جز ه افرما و خواارکفت روز فرق دارد خواه از جانب یش یبا استانداردهازیادی  در موارد

 ارگر.ک

ول ل است: اکجهت مش از دو یخواب یار پرداخته جبران بکه شب را به ک یارگرک یبرا

ب شب ت خوایبا ماه ین معادل و مساویگزیتواند جا یت نمینظر ماه ه خواب در روز ازکنیا

رق ت، فعیدار باش طبیدن در زمان آهنگ بیعت و خوابیدن همراه با آهنگ طبیباشد. خواب

 آب.جریان  آب و شنا در جهت مخالفجریان  جهت با ت مانند شنا همدارد. درس

 یحه ممسام دن در روز، دچاریله خوابین فرد در جبران خواب شبانه بوسیقتریه: دقکنیدوم ا

 د.مان یت باز میمکت و هم از جهت یفکیهم از جهت  یافکخواب بمقدار  تأمینشود و از 

 1:اتاً َو جَعَلَ النَّهارَ نُشُورا لَكُمُ اللَّیْلَ لِباسًا وَ النَّْومَ سُبوَ هُوَ الَّذي جَعَلَد: یفرما یقرآن م

ش، و قرار داد روز را یشما شب را پوشش و خواب را آسا یه قرار داد براک یاوست خدائ

 .کزش و تحرّیانگ

، نور ه استشب خوابانند یکیت و تاریماه ،است هزانندید( انگیت و نور روز )نور خورشیماه

روز  ت و نوریه در ماهکاست  یزشیشود فاقد انگ تأمین یاغ هر چه باشد و با هر مقدارچر

 هست.

د یداست تنها عامل پ« تیمکعصر » یمنف یآوردها از ره« فت شبیش»به نام ه ای دیپد

باشد و  یمتعلق به بخش خصوصه یاست خواه سرماه یصاحب سرما یآورنده آن افزون طلب

ز با یهد ز از سودیساعت ن یکزات، یانات و تجهکخواهد ام ی. او میخواه متعلق به بخش دولت

ه دیدپها و  تیثرت جمعکآن و  یت تقاضایار و محدودک یروینماند. با وجود عرضه گسترده ن

در  یست تنها صرفه جوئیفت شب مترتب نیبر ش یا یچ نفع اجتماعیه یارک یبنام بای 

 شود. یانات مکارزش وقت ام یها فدا انسان یه سالمتکاست « اناتکوقت ام»

 ین اساسکر یکت از یت از آرامش شبانه محرومیمحروم یاسالم یها نییبر اساس تب

                                                 
 .47 سوره فرقان، آيه .1
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ها، نش یها و همة بدگاه دست اندرکاران همة دانش یاز دفت شب یاست. و اگر ش یمنیا

 د نخواهد خورد.ییهرگز مهر تا یمنیاران دانش اکاندر  دگاه دستیاز دد باشد، یح و مفیصح

 انکه مبدون چراغ ب»ند ینما یه مین مبحث ارائه شدند و توصیه در آغاز اک یهائ ثیحد

تا  روه استکار در شب مکرا اساس یمرادشان ورود در روز است ز« دیوارد نشو یکتار یها

ث به یز لزوم چراغ در شب واضح است و حدی. و نیکتار یها انکچه رسد به ورود به م

 انکم ه در روز روشن بهکدهند  یها به ما دستور م ثین حدی. اپردازد یح واضحات نمیتوض

 د.یندارند بدون چراغ وارد نشو یافکه نور ک یهائ

ه ی، تهویشکلوله  یها انالکها،  نیر زمیارخانه، زک یاسقاطاشیاء  ژه انباریورود به انبار به و

فتار ر یک، یافکنور  تأمینهستند بدون  یافکه معموالً در روز فاقد نور کها و...  ، داالنیزکمر

 یطرچ خیهدارد. اگر احتمال  یزان احتمال خطر، وابستگیبه م یاست. و از نظر شرع یمنیضد ا

 نیرا خود ایشود ز یروه مکم« یکورود به محل تار» به عنوانن صورت فقط یست در این

 روه است.کر، مخطموضوع بدون عطف نظر به 

ز آن ز ای( پرهیباشد و خواه در روشنائ یکیتارعنوان است )خواه در  یکاحتمال خطر، 

 هد.د یرا نشان م یمنیه دقت اسالم در امور اکف و مهم است یته ظرکن نیواجب است. و هم

 یمجامعه اسال یها و الگوها ند و فرد شجاع از سمبلک ین میاسالم هم شجاعت را تحس

 یه میرا توص یمنیامور ا ند. هم دقت درک ین تهور نابخردانه منع میترکوچکاست و هم از 

 د.ینما یم یدر آن، نه یگر یو وسواس یند و هم از جبونک

 روه است:کدر شب از دو جهت م یکتار یها انکورود به م

 روه است:کار در شب مکاست، « ت در شبیفعال»ه کنیا یالف( برا

 وزن عمل خواه در شب و خواه در ریاست، و ا« یکورود به محل تار»ه کنیا یب( برا

 روه است.کم

تهور  ز از آن واجب ویه در صورت وجود، پرهکگر است یاحتمال خطر و عدم آن، عنوان د

 شود. ینسبت به آن حرام م

 :یپرستار

گذشتن از جان و تن در راه امّا حفظ جان و تن واجب است و به خطر انداختن آنها حرام. 

 یشکنامطلوب و حرام مانند خود ز صددرصدیچ یک یعنیثار است. ین ایت باالتریانسان یاعتال
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ل ین ارزش تبدیمطلوب و ارزشمند بل باالتر صددرصدز یچ یکت جهاد به یل و ماهکدر ش

 شود. یم

لوب مطمی یابد  انجام یل پرستارکت و شیه در ماهک یوقتامّا روه است کار در شب مک

با  ها نسانن و تن ااج یو خدمت به سالمت ین اعمال است. اگر پرستاریتر ن و مستحبیتر

 یمیمصه کنماز شب ) یه براک یقیقه آن از دقایهر دق یدیچگونه تردیه یباشد ب یت خدائین

 ش است( ارزشمندتر است.ین عبادت انسان با خدایتر

ر یث زیدحاو آمده تنها به  ی، دلجوئیپرس ض، احوالیت مریاده درباره عکث یها حد از ده

 شود: یبسنده م

 فِی لِمَرِيض  سَعَى مَنْ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول  :-علیه السالم -الصادقعن 

 :-علیه السالم -صادقاز امام  1:هِ كَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُخَرَجَ مِنْ ذُنُوبِأَوْ لَمْ يَقْضِهَا  حَاجَة  قَضَاهَا

ند خواه ک یعض سیمرنیاز  یکرفع  یه براک یسکفرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -اسالمپیامبر 

مانند  -شود یم دهیهمه گناهان او آمرز -شود ینه، از همه گناهانش خارج میا  جه برسدیبه نت

 ه از مادر متولد شده است.ک یروز

 یراد م)بهداشت و حفاظت( اف یمنیه اسالم به اکت یواضح است آن همه دقت، توجه و اهم

 یک یه براکهاست بجاست  تین اهمو تحقق آ یمنیننده اک تأمین یدهد و پرستار سمبل اعال

 ن قائل شود.ین چنیعمل او ارزش ا

 ت.ین یت و پرستار بین یس سخت بازنده است: دانشمند بکدو 

ار کت ل اسین قبیند، از اک یدا میپ« ضرورت»ه عنوان کز هست یگر نید یارهاکاز  یبرخ

 .بپردازد یریاد شبانه به آبیآب با یاساس نوبت بند ه برک یشاورزکآن 

 :س آن در شبكد بر نور در روز و عکیتا

 ین قهرمان تلقکش ن است فرد قانونکسخن گفتن. مم یسخت است برخالف عادت عموم

ت خودش را سنّ یسته و نوآورکن منفور است مگر بتواند سنت را شکفرد سنت شامّا شود 

 د.ین آن نمایگز یجا

زیاد  د از نوریها با شبه کن است یا مردم جهان بر یر علمینش غیو ب یعادت عموم

                                                 
 .18 وسائل الشيعه، ابواب االحتضار، باب .1
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 یها م ثیقرآن و حد یها هیمن از آ آن چهامّا ندارد  یتیرد و روزها چندان اهمکاستفاده 

ه شده ید شده و توصکیدر روز تازیاد  استفاده از نور ، است. در اسالم بریرون دایس اکفهمم ع

 تفا شود.کاست در شب به حداقل نور الزم ا

ت یهت خود بماند و روز، روز باشد و در مایو در ماه خواهد شب، شب باشد یاسالم م

ا امّت سیه نیقابل توج یلیچ دلیبا ه یکیاز تار یتر باشد. درست است طرفدار یش نورانیخو

 گر. شب با همان شب بودن ویز دیت شب چین نبردن ماهیاست از ب یزیچ یپرست یکیتار

 ه ایتم دسیدیقرآن را د یها هیآ عت الزم است. دو دسته ازین طبیا یاش، برا ژهیت ویماه

عمت ن یکارزش  یگر در مقام معرفیده ای بود دست یکیوهش تارکد از نور و نیدر مقام تمج

شتباه ن دو موضوع ایامیان  دیاست( بود. با یو ضرورحیاتی  ه وجودش الزم بلکبنام شب )

 نشود.

ن صورت یر اد گفته شود دیتفاء به نور الزم، بهتر. شاکروز هر چه روزتر بهتر، شب هر چه ا

دام اصول کت: د گفیبد؟ بایا ها و... چگونه انجام شبانه و نقل و انتقال ین همه رفت و آمدهایا

امروز در  هکشبانه  یارهاکها و  ها و نقل و انتقال تیفعال ن همهیاه کرده است کثابت  یعلم

ب شنور فراوان در  ه استفاده ازکح است؟ تا الزمه آن یهست، درست و صح یجامعه جهان

 یشورهاکمتر از ک یلیت شبانه خیشرفته فعالیپ یشورهاکه در کنیح باشد؟. جالبتر ایاست صح

را  «فقر مدرن»جهان و همه جا  یدر سطح عموم یت گرائیمکه کنیدر حال توسعه است با ا

 د آورده و فقر مدرن، شب و روز را از مردم گرفته است.یپد

ضَیَاعاً الْبَذْرُ فِی السَّبَخَةِ وَ السِّرَاجُ فِی  قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَذْهَبْنَ  -المعلیه الس -عبداهلل یعن اب

فرمود:  -علیه السالم -صادقامام  1:فُ إِلَى مَنْ لَیْسَ بِأَهْلِهِالْقَمَرِ وَ الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ وَ الْمَعْرُو

در شب  یافروز چراغ 2بخهن سیدر زم یشود: بذر پاش یع میه هدر و ضاکز است یسه چ

 ت آن را ندارد.یه اهلک یسکبه  یکیو ن یریمهتاب، غذا خوردن در حال س
د یوان هارون الرشیا یها ن چلچراغیتا بزرگتر« چراغ موش»ث شامل به اصطالح ین حدیا

ر فعال بودن است یآرامش و غ یه براکداند. شب  یع میرا در نور مهتاب ضا یاست و همگ

ن که در بالک یسانک یردن چراغ براکاست و روشن  یافکامل، کنور مهتاب  در حد یروشنائ

                                                 
 .164 ، ص37 بحار، ج -126 ، ص1 صال، جخ .1
سبخه: زميني كه به دليل شوره زاري يا خاك پديد آمده از زلزله و آتشفشان كه هنوز باكتري ها توان فعاليت در آن را  .2

 نيافته اند، محصول نمي دهد.
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د قبل یگو یه مک -علیه السالم -امامهوده است. همان  یع و بیضا یارکاند  شان نشسته خانه

 ست.یبه چراغ ن ینیازد در نور مهتاب یگو ید هم او مینکاز غروب آفتاب چراغ را روشن 

 ستین ن سخن در ذوقیکرند. لیبپذ ین سخن را به آسانیدارند ا یه ذوق شعرکد آنانیشا

ور رده نکن نورها عادت یدتریه به شدک یجامعه امروز یبرااّما است  یاصل همه بعد یک

 یمث یحد آن چهوگرنه است بشر  یارکل افراط یت به دلیفاکن عدم یست. این یافکمهتاب 

 بشر است. یمنیا یعت و مقتضاید جان طبیگو

 :دیشدعادت به نور 

ست ا ید. چشم سالم چشمینما یچشم را مختل م یمنیاست و ا مضرد یاستفاده از نور شد

 توان یمند. امروز کن ی( را تأمیارکر یغ یهانیازشبانه )نیازهای  ه بتواند در مهتاب شبک

د یبع شدز مناارا استفاده ید زنرا ندار یچشم ین توانائیگر اید یها ها انسان ر از چوپانیگفت غ

ش اهکرا  ، توان چشم افرادیارکریو غ یارکها در اوقات  نک، نورافیقو یها ر مانند المپنو

ز نور فاده ال استیچشم بل به دلزیاد  ارکل ینه به دل کینیثرت روز افزون افراد عکداده است. 

 ن:ید است. بنابرایشد

 م.ینکاستفاده نزیاد  ان از نورکاالم یحت -1

 ار،کت یط و ماهیو متناسب با مح -زیاد م و نهکنه  -یافکت از نور یدر اوقات فعال -2

 م.ینکاستفاده 

دارد استان رد وکد از چراغ استفاده یدر روز با یها حت طیمح یت در برخیدر اوقات فعال -3

 نور را در نظر گرفت.

 م.ینکتفا کآرامش، ا یاوقات آرامش به نور متناسب و دارا در -4

 د.ینکها را زودتر روشن  خاطر مهمان چراغ یبرا ه شده استیتوصو نور:  یمهمان

 یائط آشنیمتر با محکز مهمان در هر صورت یاحترام است و ن یکن عمل بنفسه یرا ایز

پس  ه شب،بل دارند تا چه رسد کط مشیمحاشیاء  ط، در روز روشن بایبه با محیدارد. افراد غر

د یمامهمان را به  -زده نبودندد عادت یله نور شدیها بوس ه چشمک -زیدر اعصار گذشته ن

ا ب یشنائو عدم آ یاساس آشنائ م استاندارد نور بریریگ یجه میدرست نبود، نتگذاشتن مهتاب 

 شود. یط متفاوت میمح

استاندارد نور  یارکط یتنها به اوقات آرامش مربوط است و در اوقات و مح مسئلهن یالبته ا
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ناآشنا الزم است استفاده  یک یه براک ید از نوریسان است و هر دو بایکو ناآشنا آشنا  یبرا

« یمنیا یلکاصل »ه خارج از کم یرس یم یمنیاصل ا یکار به کط یه در محکنجاست ینند. اک

را یم. زینک ین است استفاده میاناآشنا یه براکار ناچار از استاندارد دوم کط یدر مح یعنیاست 

 رند.یگ ین قرار میاط ناآشنایشنا در شراافراد آ یگاه یامروز یارکده یچیپ یها طیدر مح

امام  1:السراج تَعْجِیلُ  ء  ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِلِكُلِّ شَیْ قال:  -علیه السالم -جعفر یعن اب

ردن چراغ )به کزودتر روشن  یزبانیدارد و ثمره مه ای ز ثمریفرمود: هر چ -علیه السالم -باقر

 خاطر مهمان( است.
 ح:یتوض

ن سفارش بزرگداشت مهما ید برایو شد تندیا زیاد  ز استفاده از نوریث نین حدیدر ا -1

نا د ناآشافرا یبرازیاد  لزوم نور مسئلهه شده است. و یردن چراغ توصکنشده بل زودتر روشن 

 گر است.یز دیر مهمان( چیغیا  ط )خواه مهمانیبا مح

ت، یعجم یکفرد باشد و خواه  یکه مهمان است خوااز حقوق  یحقبیان  ث در مقامیحد -2

 ردن است.که همان زودتر روشن ک

، ن عنوانفراوان بدا یها د استفاده از چراغیرا داشته باشد شا« جشن»عنوان  یاگر مهمان

ف در ه سر از اسراک یوارد نشده مگر در حد یدر متون اسالم یمنعنداشته باشد و  یالکاش

 آورد.

 فتم.یافتار نن گیبر ا یلیمن دلامّا ست یم در نور اسراف نه از نظر اسالکشود  یده میشن -3

                                                 
 .8 ، ص1 خصال، ج -451 ، ص27 بحار، ج .1
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 طیو رنگ مح یمنیا

 ارکط یو مح یونکط مسیمح

 :قرآن

 سبز است. یباید یها رشان )اهل بهشت( لباسیکبر پ 1:عالِیَهُمْ ثِیابُ سُندُس  خُضْرٌ -1

 سبز. یبائید یها هل بهشت( لباسپوشند )ا یو م 2:وَ يَلْبَسُونَ ثِیاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُس  -2

سبز و بساط  یها بالش نند برک یه مکیو ت 3:رَفْرَف  خُضْر  وَ عَبْقَرِيٍّ حِسان مُتَّكِئینَ عَلى -3

 ارزشمند. یبایز
 ز.ینشاط انگ یها له آن )باران( باغیم بوسیرویانید و 4:فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَة   -4

 5:رْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْج  بَهیجوَ تَرَى الْأَ -5

د یآ یم بر آن آب را به جنبش میفرست یه فرو مکو افسرده سپس  کن را خشیزم ینیب یو م

 .زینشاط انگ -نر و ماده گیاهان -از هر زوجمی رویاند  شود و یو بارور م

د آن یگو یگفت خدا م یموس 6:قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرين -6

 نندگان را.کند نگاه ک یاست زرد رنگ خالص، رنگش شاد م یگاو

 .آورد یردن به سبزه نشاط مکنگاه  7:الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَىالغه: بال نهج

                                                 
 .21 سوره انسان، آيه .1
 .31 سوره كهف، آيه .2
 .76 سوره رحمن، آيه .3
 .60 سوره نمل، آيه .4
 .5 سوره حج، آيه .5
 .69 سوره بقره، آيه .6
 .392نهج البمغه، فيض االسم ، غريب كممه،  .7
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 -صادقامام  1:أَشْكَالِهَا إِلَى تَحِنُ خَضِرٌ فَهِیَ  الْمُؤْمِنِینَ قُلُوبَ ...:-علیه السالم -الصادققال 

 ق دارد.یااشت یاست و به سبز سبزمؤمنان  فرمود: قلب -علیه السالم

 ین رنگ برایتر محبوب 2ه الخضرة:یان احب الصّبغ الك، -صلی اهلل علیه و آله -یالنب

 رنگ سبز بود. -صلی اهلل علیه و آله -خدا رسول

رنگ  ین رنگ برایتر محبوب 3ه الصفرة:یان احب الصّبغ الك، -صلی اهلل علیه و آله -یالنب

 در نظر رسول خدا رنگ زرد بود.اشیاء  یزیآم

ده رنگ سبز بو -لهآ و هیاهلل عل یصل -پیامبر یبرا یعین رنگ طبیتر محبوبح: یتوض

 یمکند، رنگ زرد را دوست  یزیرا رنگ آم یزیچیا  خواست لباس یمه ک یوقتامّا است. 

 داشت.

 نند.ک یم را رنگاشیاء  له آنیکه به وس یزیز: چیو ن -کردن یزیرنگ آمصبغ: 

ن یگر اید یآن را و برخ یه برخمی داشتزان دوست یک میممکن است هر دو رنگ را به 

 .کرده اندت یرا روا

ط یحم یها رنگ سبز و زرد را برا ثیها و حد هین آیه اکشود  یبا مختصر توجه روشن م

ر. اکط یط خانه باشد و خواه محینند خواه محک یم ین معرفینشاط آفر یژگین رنگ با ویبهتر

اق مصده رنگ و ب مکتند و نه  یلین مراد از سبز و زرد حد متوسط آنهاست نه سبز خیکل

دچار  ه نه دچار افراط است و نهک می یابد نیتع یعدسرنگ سبز « االمور اوساطها ریخ»

 ط.یتفر

 یم یمحمد بن عل 4:ثَوْباً عَدَسِیّاً -علیه السالم -الحسن یاب یت عليقال: را یمحمد بن عل

 ده بود.یپوش یه لباس سبز عدسکدم یرا د -علیه السالم -اظمکد: امام یگو
گر حدّ بیان در قرآن آمده« لیاسرائ یگاو معروف بن»زرد که در مورد ن رنگ یو همچن

 یه رنگ زرد تند داشته باشد. رنگ زردکشود  ینمیافت  یچ گاویرا هیزرد است زوسط رنگ 

 ز ین یرمکبا مسامحه به آن  یه امروز گاهکاست  یتواند داشته باشد رنگ چوب یه گاو مک

                                                 
 .200 ، ص36 بحار، ج .1
 .118 ، ص7 كنزالعمال، ج .2
 همان مرجع. .3
 .17 وسائل الشيعه، ابواب احكا  الممبس، باب .4
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 ند.یگو یم

درب له ها از جم خیابانز در یرده بود همه چکتهران مقرر  یشهردار 1369 سال یدر حوال

( مثالً ت )حضراگویا  شود. یزیآم ز با رنگ سبز تند رنگین یها با رنگ زرد تند و موارد انکد

د افل بودنغسالم گرفته بودند!! هم از منظور ا یقه را از منابع اسالمین سلیرده و اک یاسالمگرائ

ار نزجار سخت مورد توجه اسالم است. با اکه در هر مورد و در هر کو هم از اصل اعتدال 

 نند.کدشان را لغو کیمطبوعات مجبور شدند دستور ا یمردم و استهزا

 یلز، صندیمد، یتول یها نیها، ماش ط خانه، ابزار، دستگاهیار، محکط یمح ین رنگ برایبهتر

 باشد. ی، میو رنگ زرد چوب یب رنگ سبز عدسیو... به ترت

 د است بهیرنگ سفلباس  ین رنگ برایه بهترکخواهد آمد « و لباس یمنیا»در مبحث 

 قرار دارند. یو زرد چوب یدنبال آن سبز عدس

 :رنگ قرمز

رمز قرنگ  ها با مشاهده شیم از گاو یژه بعضیاز گاوها به و یوانات مانند برخیاز ح یبرخ

وان یزة حمله را در حیدهد. رنگ سرخ رنگ خون است غر یشان دست م یاحساس حمله برا

ه بز بودن ل مجهّین انسان به دلیکز دارد لیروح انسان ن را درر یتأثه همان کند ک یم یکتحر

 درمّا ابه طور ناخودآگاه باشد.  ین خردورزیند گرچه اک ینترل مکشتن را یعقل و خرد، خو

 وه روح بب یدو نوع آس یعنیز هست. یناخودآگاه ن یتاثّر منف یکنترل ناخودآگاه کن یا یورا

 شود. دوم یم یمنف یکو دستگاه اعصابش تحره روان کنیشود: اول ا یروان شخص وارد م

ون در یرینوع درگ یکه خود کند کنترل کرا  یکشود آن تحر یت درون ناچار میه شخصکنیا

 است. یتیشخص

 دارد. طان رنگ سرخ را دوستیش« الحمرة يحبّ الشّیطان إنّ»ث آمده است یدر متون حد

 -لهآ ه ویاهلل عل یصل - رسول اهلل: انّ -علیه السالم -هیابعن  -علیه السالم -جعفرعن 

مِ وَ تَسْمِیتِ أَمَرَهُمْ بِسَبْع  وَ نَهَاهُمْ عَنْ سَبْع  أَمَرَهُمْ بِعِیَادَةِ الْمَرْضَى وَ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ إِبْرَارِ الْقَسَ

وَ نَهَاهُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ الشُّرْبِ الْعَاطِسِ وَ نَصْرِ الْمَظْلُومِ وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِی 

وَ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ عَنِ الْمَیَاثِرِ الْحُمْرِ وَ عَنْ لِبَاسِ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْقَزِّ 
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 1:الْأُرْجُوَانِ 

لی اهلل ص -خداول رس ه:کند ک یم نقل -لیه السالمع -باقراز امام  -علیه السالم -صادقامام 

 رده است،ک یز نهیچرده است و آنها را از هفت کز مامور یامتش را به هفت چ -علیه و آله

به  ند،ا سوگند خورده آن چهها، عمل به  ع جنازهییماران، تشیت از بیادرده به: عکامرشان 

ند و نکرا واضح ادا نند، سالم کند، از مظلوم دفاع یبگو« اهلل کرحمی»ننده کشخص عطسه 

 رند.یرا بپذمؤمنان  دعوت دوستان و

انتخاب  ،یا هو نقر یدن در ظروف طالئیرده از: استفاده از انگشتر طال، نوشک یو آنان را نه

 ه یهشم تیه همه از ابرکسه نوع لباس  -ر، نوغانیبا، حریدن لباس دیقرمز، پوش یها کتش

 .یو از رنگ ارغوان -شوند یم

 ح:یتوض

 2ز آمده است.یگر نیق و سند دیلفظ، از طر در یث با مختصر تفاوتین حدیا -1

ر دزنان  اند. و در هفت مورد دوم ع جنازه معاف شدهییدر هفت مورد اول، زنان از تش -2

 اند. شم و استفاده از طال مجاز شدهیدن لباس ابریپوش

 شد ورنگ با یوانن است مراد از ارغوان لباس ارغکث هم ممیحد یب ادبکیاز نظر تر -3

 ش شدهوهکن یلّک به طورن رنگ یباشد و استفاده از ا یز ارغوانیو چ یین است هر شکهم مم

. پسنددار بکط خانه و یمح یرا برا یه اسالم رنگ ارغوانکد است یبع یلیباشد. بهر صورت خ

س پوهش شده است کمردان ن یم براکو دست یم لباس ارغوانکث دستین حدیاپیام  را دریز

 ار و خانه روشن است.کط یف محیلکت

ز ین و، و... یمبل، صندل ین رنگ برایه اکآموزد  یقرمز، به ما م یها کاز تش ینه -4

 ثیه حدژه با توجه بیست به ویده نیط، پسندیوار محی، دیدیتول یها نیار، ماشکابزار یبرا

 «.الْحُمْرَةَ يُِحبُ الشَّیْطَانُ»به  گر و مخصوصاًید یها

 فَإِنَّهَا حِلْیَتُكَ  بِالذَّهَبِ تَتَخَتَّمَ أَنْ إِيَّاكَ : -علیه السالم -یلعلّ صلی اهلل علیه و آله یلنبقال ا

 3:مَیَاثِرِ إِبْلِیسَ بِمِیثَرَة  حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ  تَرْكَبَ  أَنْ وَ إِيَّاكَ  الْقَسِّیَ تَلْبَسَ أَنْ الْجَنَّةِ وَ إِيَّاكَ  فِی
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ن و کز یفرمود: از انگشتر طال پره -علیه السالم -یعلبه  -صلی اهلل علیه و آله -رمکارسول 

ه موجب ک یلباسیا  لباس خشن، -یتو حالل خواهد بود، و مبادا لباس قس یآن در بهشت برا

س یابل یها ثرهیرا آن از میثره سرخ سوار نشو زی. و هرگز بر میبپوش -شود یخشونت قلب م

 است.
 ن.یز کن و تشی، نمد زکاربرد دارد: تشکن لفظ سه یثره: ایم

ن آ ین را رویانداختند و ز یه بر پشت اسب مکمتر  5/1بطول و عرض  ین: نمدینمد ز

 گذاشتند هنوز هم مرسوم است. یم

ه یبن تعیز یرده و روکن درست یل خود زکشه ب کیسوار تش یراحت یبرا ین: گاهیز کتش

 ست درینن و براق یز یاصل یاز ابزار و اجزا کن تشیشود. ا یده مین نامیز که تشکنند ک یم

اشته درا الزم  کیه چابک یار جدک یبرا یجد ینوع سوار و هر یرزم ،یا مسابقه یارکسوار 

 باشد. ینان نمیز قابل اطمین یمنیست و از نظر ایباشد، مناسب ن

ر ن موضوع دیه شده اثره گفتیز مین یامروز یخودروها یصندل کث به تشیدر لسان حد

 اند، عنوان شده است: اوضاع آخرالزمان آمده یشگوئیه در مقام پک یهائ ثیحد

له آنها به ینند و بوسینش یها م کبر تش 1حضرون( المساجد:يتون )وياثر ویابون المكري

 روند. یمساجد م

 شود نه اسب و امثال آن. یها م کشان تش بکمر یعنی

 2:الزّينة إلى الشّیطان إيّاكم و الحمرة فإنّها أحبّ: -یه و آلهصلی اهلل عل -اهللقال رسول 

نت ین زیرا آن محبوبترید از رنگ قرمز زیزیفرمود، بپره -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول 

 طان است.یش یبرا
 خواهد آمد و« و لباس یمنیا»از نظر اسالم در بحث سیاه  وهش رنگکنه: یارنگ س

چ یه هکت اس یهیشود. بد یمبیان  زیو... ن یدیتول یها نیزار، ماشاب یراهت آن براکهمانجا 

 پسندد. یط خانه نمیمحیا  ارکط یمح یرا براسیاه  یعاقل

 :جانداران در رنگر یتأث

ژه چشم و رابطه رنگ یاست: بهداشت و یرنگ از ابعاد متعدد قابل توجه و بررس یچگونگ

                                                 
 و نيز، ممحم و عمئم ظهور، سيد علي موالنا تبريزي. -عمئم ظهور و ممحم، همداني .1
 .311 ، ص15 كنز العمال، ج .2
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ط، رابطه رنگ با سن و سال یرنگ با نور مح، تناسب یروان ی، بهداشت جسمینائیبا دستگاه ب

 نند.ک یار مکیا  یط زندگیه در آن محک یافراد

 د.شو یم یو زرد چوب ین جوانب، همان رنگ سبز عدسین رنگ با توجه به اینگیان میبنابرا

ورم و آ یضه مینبودن عر یبه اصطالح خال یرا برا یهائ مختلف رنگ نمونه یرهایاز تاث

 نم:ک یموجود شروع م نیزتریابتدا از ر

نگ نسبت به ر همانطورمتفاوت است  یکیدر نور و تار میکروبت یرشد و فعال: میكروب

 یاه و رنگسیاه  د تایها از سف ند سلسله رنگک یفرق م میکروبت و رشد یز فعالیط نیمح

ا آورند( ب یها نوع رنگ در م سر از ده ،ت شدت و ضعفیه در نوار نسبکفاصله آن دو )

 یشود همان قدر برا یم یکنزد یهیارد و به سیگ یفاصله م یدیه رنگ از سفک ینسبت

 شود. یروب مساعدتر میکپرورش م

 یروح یتضاهاچشم، و نظر به اق یمنید تند با این نظر به رابطه نسبتاً نامطلوب رنگ سفیکل

 اند. ه شدهیتوص یو زرد چوب ی، رنگ سبز عدسیو نشاط روان

وان یو دانش ح یاز زندگ یثیتاب حدکن یآغاز یها بخش از یکیدر گوسفند و بز: 

 نجا ضرورت دارد:یرار آن در اکارائه گشت و ت یحضرت موس یشناس

قَالَ لِشُعَیْب  لَا بُدَّ لِی أَنْ أَرْجِعَ إِلَى االجل  یموس ی: فلمّا قض-علیه السالم -الصادقعن 

كَ فَقَالَ شُعَیْبٌ مَا وَضَعَتْ أَغْنَامِی فِی هَذِهِ السَّنَةِ مِنْ غَنَم  وَطَنِی وَ أُمِّی وَ أَهْلِ بَیْتِی فَمَا لِی عِنْدَ

عْضَهُ وَ بُلْق  فَهُوَ لَكَ فَعَمَدَ مُوسَى عِنْدَ مَا أَرَادَ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ عَلَى الْغَنَمِ إِلَى عَصَاهُ فَقَشَرَ مِنْهُ بَ

طِ مَرْبِضِ الْغَنَمِ وَ أَلْقَى عَلَیْهِ كِسَاءً أَبْلَقَ ثُمَّ أَرْسَلَ الْفَحْلَ فِی وَسَ [تَرَكَ بَعْضَهُ وَ عزره ]غَرَزَهُ 

 1:فِی تِلْكَ السَّنَةِ إِلَّا بُلْقاً الْغَنَمُ تَضَعِ  عَلَى الْغَنَمِ فَلَمْ

پایان  ب بهیو شع یموسمیان  ه مدت زمان مقررک ی: هنگام-علیه السالم -صادقاز امام 

ام  ش مادر و خانوادهیش )مصر( و پید به وطن خویب گفت: من بایه شعب ید، موسیرس

ب گفت: امسال هر ی(. شعینکب یتوان ین سفر میا یبرا کیمک: چه یاست؟ )یبرگردم، نظر تو چ

 یریموسم جفتگ یبرا یدر گله من متولد شود از آن تو باشد. موسابلق چه برّه و بزغاله 

از  یش را به رنگ ابلق درآورد پوست قسمتهائیخو یپانچو یرد عصاک یزیر گوسفندان برنامه

                                                 
 .30 -29، ص 13بحار، ج  .1
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بر سر آن بست « پرچم گونه»ابلق را ه ای گذاشت، پارچ یباقرا گر ید یها ند و قسمتکآن را 

ما  یه مدت آن براک یرد، سپس )با گذشت زمانکز استراحتگاه گوسفندان علم کو آن را در مر

شد رنگ  یآن سال هر بره و بزغاله متولد مرد. کرها  یریجفتگ یست( نرها را برایمعلوم ن

 ابلق داشت.

چوپان  ظاهراً شود، یبار به استراحتگاه وارد م دو یکیمعلوم است گله روزانه ح: یتوض

ست. رده اب یز به همراه میدن نیچر یردن گله براکهمان عصا و پرچم را هنگام رها  ،دانشمند

ه شیه همکم یدان یاست و م یعروف موسم ین عصا همان عصایه اکد یآ یث برمیاز لحن حد

وپوش رهمان گویا  روپوش دارد، آمده. یه معنک« ساءک»ز لفظ یث نین حدیبا او بوده در هم

 یم بلندش علم یرده و در استراحتگاه گوسفندان بر سر عصاک یابلق را در صحرا به تن م

 رده است.ک

و  ش، اشاره شدیو و گاومرنگ قرمز در گار یتأثها به  ن برگیدر همگاو و گوسفند: 

 نند.ک یخشم گاوها از پارچه قرمز استفاده م یکتحر یبرا یئیاگاوبازان اسپان

ستان سبز دارد و در تاب کامالًملخ در بهار رنگ  ینوعط: یوان و سازش با رنگ محیح

 یدا نمیز پر سبز قورباغه سبیغ یها طیرد. در محیپذ یمر یتأثط یاز مح دقیقاًشود و  یزرد م

 توان شمرد. یل مین قبیها مورد از ا ود. و دهش

ل خته و نور زرد آفتاب از خالیزرد در آن ر یه برگهاکرنگ ببر با رنگ سطح جنگل 

 باشد. یند و... مک یمجاد یاه در آن یبرنگ سا یهائ هکتابد و ل یها به آن م شاخه

 یهیدامر ب یک شان احساسات یرنگ در جسم و جان جانداران و در چگونگر یتأثبهر حال 

ژه یه وبها ر و رفتارکدر انسان برنحوة تف یآنها. حت ینائین در دستگاه بیو مسلم است و همچن

 ننده دارد.کن ییتعر یتأثناخودآگاه او  یرفتارها

 یو شاد یرنگ سبز عدس یزیار( نشاط انگکط یو رنگ مح یمنیو در موضوع بحث ما )ا

 ا، سخت قابل توجه است.آنه یرنگ زرد همراه با آرامش ده ینیآفر



 دانش ایمنی در اسالم 380
 

 

 



 

 

 

 

 فصل نهم

 

 
 

 ایمنی و لباس
 منشاء لباس 

 لباس ریش

 رابطه روانی انسان با لباس

 ایمنی و لباس تنگ

 لباس دست و پاگیر

 لباس نازک

 کوتاهی و بلندی لباس

 لباس چیندار

 و جنس لباسمواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لباس ابریشم برای مردان

 رنگ لباس 

 ایمنی و لباس کار
 رایط لباس کارش

 ایمنی و دگمه لباس

 ایمنی و کفش و کاله 
 کاله معمولی و دستار

 ایمنی و کفش 

 راه رفتن با یک لنگه کفش

 رنگ کفش

 



 دانش ایمنی در اسالم 382
 



 

 

 

 

 

 و لباس یمنیا

ذلِكَ خَیْرٌ  آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عََلیْكُمْ لِباساً يُواري سَوْآتِكُمْ وَ ريشاً وَ لِباسُ التَّقْوى يا بَنی قرآن:

نوع بشر( نازل  ینسل آدم و بن یفرزندان آدم )ا یا 1:ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون

 یله تقویشما، و اگر لباس وس یبرا یبائیه بپوشاند سوات شما را، و زکشما لباس  یم برایردک

قدرت و  یها از نشانه -رابطه انسان با لباس یی هاژگیو -نیشود. ا ین میز باشد بهترین

 ین رابطه( آگاهیا یها ن است مردم )با توجه بر ظرافتیاه شاکخداوند است  ینندگیآفر

 .یابند

ود ده و بر خیه لباس را برگزکموجودات زنده تنها انسان است میان  در لباس:منشأ 

 یمرده و کمصرف  یو اقتصاد ی، روحی، جسمیرکف یه آن انرژیته یرده است و براکهموار 

 ند. چرا؟ک

 یاس را برم: انسان لبایه فوراً بگوئکسزد  یم میهست یمنیه در صدد بحث از اکماها  یبرا

 ط،یمحاشیاء  لهیبه وس یگیددب یده است حفاظت از سرما، گرما، از آسیبرگز« حفاظت»

ز سرما اا او را دار شدن انسان نه تنه ن است لباسیر از ایقت غیحقامّا ها و...  برخوردها، سقوط

 رده است.کرتر یپذب ین دو عامل آسیرده بل او را در قبال اکحفاظت نو گرما 

زش سا»صل را اید زننیب یب میمتر آسکسه با انسان یوانات در قبال سرما و گرما در مقایح

است.  دست نخورده مانده ،بودنش و شمول خود« جامع و مانع»آنها در  یدر زندگ« طیبا مح

صل اله لباس لطمه خورده است. لباس انسان را از یور در مورد انسان بوسکاصل مذامّا 

 داشته است.باز« طیسازش با مح»

ت ن صنعیاولمیان  نیط است نه سازش با آن، و لباس در ایصنعت در صدد تسلط بر مح

 رده است.کعت دور یطب یعنیبا مادرش  یه وجود انسان را از هماهنگکاست 

 یگرمازدگیا  نه پهلوی( سمثالًر اثر )متر دکو بدون لباس هستند  عریانه کوانات یح

                                                 
 .26. سوره اعراف، آيه 1
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 در آمار مرگ و یبخش معتنابه -انات موجودکبا همه ام -ن آفت در انسانیآمار اامّا رند، یمیم

 ند.ک یها را اشغال مریم

تر  دهاست، بزرگتر و گستر« یانسان شناس»ن مسائل در دانش یتر یموضوع لباس از اساس

را  سئلهمن یا« ن جهان و انسانییتب»تاب کرد. در یبگ یما جا یمنیخالل بحث ا ه درکاز آن 

 نم.ک ینجا به اختصار عبور میام اصول مطلب را به آنجا حواله نموده و در ا ردهک یبررس

انسان  داند. اگر یانسان م« یخواه یبائیز»انسان را حس  یخواه زه لباسیه باال انگیآ

 د:ینکوجه ه تیآ رد. به دو واژه درک ینمبه لباس  ین حس بود هرگز توجهیوان فاقد ایمانند ح

: نطوریز دارد و همیه انسان از مشاهده آن پرهک یزیبا: چیء نازییبا: شیناز سوات: -1

 ز دارد.یه انسان از نشان دادن آن پرهک یزیچ

 گر از قرآن آمده است:یه فوق در دو موضع دیلمه عالوه بر آکن یا

خته یبدن شان ر یعیه پوشش طبکت ممنوعه خوردن آدم و حوا از درخ یالف( در ماجرا

عضو مدفوع و بول  یعنینجا عقب و جلو یدر ا -گردد یشان مشهود م یشود و عضو تناسل یم

 1.بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما ده شده:یت نامآنها سوا

 2.سَوْأَةَ أَخیهِده شده: یل سوات نامیل جنازة، هابیل و هابیقاب یب( در ماجرا

ه بحث کد ینکرد. توجه ید قرار نگیده شود و در معرض دید پوشانیه باک یزیچ یعنیسوات 

 د برادررد تا حتماً جسک یم ل را واداریه قابک یزیست چیم عقل و خرد نکص و حیبر سر تشخ

 یمم کو حناخودآگاه به ا یاحساس درون یکم خرد نبود کند تعقل و حکد پنهان یرا از منظر د

ر مورد را د یارکد یه باکرد ک یند. او احساس مکن سان رها ین جسد را بدید ایه نباکرد ک

 دفن کخا را دره ای زاغ مرد یند. زاغکد بیار باکدانست چه  ینمامّا ن جنازه انجام دهد یا

 ش بدهد.یخو یدرون ید به ندایبا یه چه پاسخکد یل فهمینمود قاب

 انسان، باشد. یخواه یبائیه پاسخ به حس زک یزی: چیبائینت: عامل زیش: زیر -2

است و چون « انسان یخواه یبائیحس ز»بنام لباس ه ای دیپدمنشأ ه کند ک یح میه تصریآ

 یبائیو ز یو انحراف یمنف یخواه یبائیند زکتواند عمل  یبه دو نوع م یخواه یبائیحس ز

 یبائیاگر ز یعنین است. یبهتر ید: و لباس تقویفرما یه میو سالم، لذا در آخر آ یعیطب یخواه
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 ین موضوع بس مهم علمیشود. و ا ین میباشد بهتر یر تقویله لباس در مسیبوس یخواه

م وجود و قدرت خداوند یعظ یها ها و نشانه هی( از آیبس مهم در علم انسان شناس ی)راست

 است.

ه کود اساس رابطه انسان با لباس، ب یبیا شهیلباس و رمنشأ بحث فوق در اصل حفاظت: 

 ه درست بشر از آن جملیخ زیتار ین در مراحل بعدیکش لباس، است. لیدایناظر به آغاز پ

نسان ه اک ز برخود گرفته استین یعنصر حفاظت یکخ، رابطه انسان با لباس یتار یدوران امروز

 شود: یم یمنیر و فاقد ایب پذیبدون لباس آس

از که  یشما لباس یو قرار داد برا 1:سَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابیلَ تَقیكُمُ الْحَرَّ وَ سَرابیلَ تَقیكُمْ بَأْ

 د. یب حفاظت نمایه شما را از آسک یند و لباسکگرما حفظتان 
م یدارد تماس مستق یز نقش حفاظتیط نامطلوب، نینامطلوب در مح یلباس در مقابل هوا

 ،شیمیائیگوناگون  یآلوده به گازها یورة ذوب، در هواکش ید، در پیبدن با تابش مداوم خورش

آورد و لباس  یان نفوذ آنها به پوست بدن و منافذ آن را فراهم مکام میکروبآلوده به  یهوا

ن یل ایباشد. به دل یتواند حفاظ خوب ینم یحفاظت است گرچه در موارد یکدر مقابل آنها 

در  یوهش شده و از برهنگکن یدر اطاق خصوص یحت یگرعریانها لخت بودن و  گونه حفاظت

آلوده. از باب مثال حضور در توالت  یها طیژه در محیشده به و ینه و روزهر حال، در شب 

خواستن از بربرهنه  2«عُرْيَاناً لِْلبَوْلِ الْفِرَاشِ مِنَ الْقِیَامُ»ز از یروه است و نکاله مکبدون 

 رار منع شده است.اد یرختخواب برا
وز، و امر ش جامعهیدایپس از پانسان، در مرحلة  یها و عوامل پوشش خواه زهین انگیبنابرا

 و حفاظت. یباخواهیعبارت است از: حسّ ز

باس لش و ی، لباس ریتواند سه عنوان داشته باشد: لباس سوات ینش اسالم لباس میدر ب

 .یتقو

به اصطالح در  -دن سوات خودیانسان در پوشان یخواه یبائیحس ز: یلباس سوات -1

غات گسترده و یه با همه تبلکشه دار است یو ر یوق آن قدر -دن عضو عقب و جلو خودیپوشان

ر بار یها ز شود، هنوز هم انسان یم شده و یلخت یزه برایبرالیه در جهان لکقات مداوم یتشو
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شرو یه پکس یئمانند سوئد و سو یشورهائکقانون گذاران  یاند. حت ن دو عضو نرفتهیا یبرهنگ

نند و همچنان ممنوع مانده است. ک یضو را قانونن دو عیا یاند برهنگ ن فرهنگ هستند نتوانستهیا

 اند. ردهکت یت را رعایته و نقطة آخر، امنکن نیدر ا مثالًه کنند ک یشان گمان مخودآگاه  در

 یات برین ممنوعیه اکبود  یس داشتم او مدعیدانشمند در سوئ یکه با ک یدر گفتگوئ

 به زنان باشد. ن است موجب حمله مردانکه ممکاست  یاتیکاز تحر یریجلوگ

س شوند و ح یکبرهنه تحر کامالًبا مشاهده زن  ین است مردانکن درست، ممیگفتم: ا

رهنه ب امالًکه مردان یه زنان بر علین حمله از ناحینم اکگمان ناّما شان دست دهد.  یحمله برا

نون د؟ گفت: استدالل قایت در مورد مردان دارین ممنوعیا یبرا یلیشود پس چه دل یعمل

 ن سخنیو ا گر استیز دیقانون گذاران چ یزه اصلیبه نظر من انگامّا ن است. گفتم: یذاران همگ

د ادرزا، خودش را لخت ممسئلهن ینده هنگام بحث از اینما یه است آقایقض یه ظاهریها توج

دهد و  یم یت آن رأید و به ممنوعیآ یم درون( خوشش نمکند و از آن )بحک یتصور م

 نده.ینطور خانم نمایهم

ذف حزه به یلبرایجهان ل یستیو اومان یستیت رئالهایغات و توجیهر صورت زور تبله ب

 د نامیابم یسخن بگوئ یم با اصطالحات اسالمید. اگر بخواهینرس« ویما»و « شورت»بنام  یزیچ

 ز است:یچ آن، دو یبقا و یه عامل وجودکم یبگذار یرا لباس سوات« ویما»ن یا

 یهنگه، برآگاخود یر مغزک: اگر بر فرض انسان بتواند در تعقل و فیمنظرز از بد یالف( گر

 کخش شهین اندیر بار ایر ناخودآگاه )فطرت( زیبا بداند ضمیزیا  و یعیش را طبیسوات خو

 خطر»ه هنگام کبه سوات حساس است  آن قدر یشرقیا  یرود. زن غرب ینرفته و نم یمغز

خطر » گذارد و هنگام احساس یش میها برپستان ناخودآگاه دست به طورو  فوراً« ناشناخته

 یبائیززار از اب یکیه کقت پستان یگذارد. در حق یپا م دومیان  هر دودست را« دیناشناخته شد

ه د گرچدار یحالت سوات یامل، نوعک یزن است نسبت به برهنگ یز ابزار خود آرائین و یعیطب

 د ازل زنان در غرب توانستنین دلیمفرق دارد. به ه ین حالت با عضو تناسلیدر داشتن ا

ظر صرف ن« پستان بند»و « شورت»نتوانستند از امّا نند کبدن صرف نظر  یپوشش همه جا

شان نخود  ن دو مورد ازین حد توان مقاومت را در ایتا ا یفطر یها زهیم درون و انگکنند حک

 داد.

زده و فاقد هر  کله فلیبو رفتار دو سه ق یزندگ از یبا ارائه شواهد ین غربیمحقق یبرخ

ها بدانند  از عادت یز ناشیوشش دارند لباس سوات را نک یئیاو استرال یقائیانات آفرکنوع ام
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ه در جامعه خودشان با مقاومت سرسختانه زنان و مردان روبه رو هستند زنان و ک یدر حال

با  یبرهنگ ش طرفدارانکشمکجه ین موضوع. نتیر از ایرفتند غیز را پذیه همه چک یمردان

 یها ست محلکن شیجبران ا یه براکد یانجام ین برهنگیست مبلغکبه ش ،شورت و پستان بند

 هرکدامه ک یر از افرادین غیکش شود لیز آزمایشان عمالً ننظر موردبوجود آمد تا تز ه ای ژیو

 شان پاسخ ندادند. یگران به ندایداشتند، د یل روانکو مش مسئله یبنحو

و بقا  یدز از نظر وجوین نیپوشاند. ا یبدن را م یها ر بخشیه ساک یاسلبش: یلباس ر -2

« یمنظر ز از بدیگر»بنام  ین مورد عاملی. در ایحفاظت جوئ و یخواه یبائیدو عامل دارد: ز

 ندارد. یبدن حالت سوات یها ن بخشیرا ایوجود ندارد ز

 به کمست انواع مد، تشده اس یگوناگون باز یها ن حس بصورتی: با ایخواه یبائیالف( ز

 یبائیز لباس را حس یاساسمنشأ م قرآن و اسالم یه آموختیآ ه ازک همانطورو...  کلباس ناز

( یت )تقویر انسانین حس در مسیبه ا یه پاسخ عملکند ک یه مین توصیکداند ل یم یخواه

 یزیرغ یهارو اقتضایعمل شود نه پ یخواه یبائیز یفطر یرو اقتضاهایگر: پیدبیان  باشد. و با

 .یجنس

بگو  1:أَخْرَجَ لِعِبادِهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتیند: ک یق میرا تشو یفطر یجوئ یبائیاسالم ز

 د آورده است.یبندگانش پد یه خداوند براکرا  یهائ نتیرده است زکحرام  یسکچه 

وَ يَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَ  وَ التَّجَمُّلَ  لْجَمَالَ ا يُحِبُ  تَعَالَى اللَّهَ إِنَ : -علیه السالم -الصادققال 

را و از  یباگرائیو ز یبائیفرمود: خداوند دوست دارد ز -علیه السالم -صادقامام  2:التَّبَاؤُس

 متنفر است. یدگیو ژول یشلختگ
مل از عوا یکیامروز نه در اصل منشأ(  یو اجتماع یفرد یب( حفاظت: لباس )در زندگ

 رسد بهبتا « مکبأس یتق»ها، از سرما و گرما و بقول قرآن  بیاست حفاظت از آس حفاظت یاصل

ل ، حفظ بدن در قباینیدهان و ب یضد سم و گاز بر رو یها یضد گلوله، صاف یها لباس

 ر و...ی، بادگیمنیاله اک فش وک، شیمیائی یگازها

و  یبائیو لباس ز یاعم از لباس سوات یه هر پوشش و لباسکنیعالوه بر ا: یلباس تقو -3

« حجاب»از  یتواند با عنصر یدن میباشد، لباس پوش ید در جهت فطرت و تقویبا ،شیر
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انسان »ن مبحث بستر سخن یست در این یفقه صرفاًبحث  یکهمراه باشد. منظورم طرح 

ر خواه در مرد و خواه در زن خواه با یکدن به پیو بال یام و حقوق. بدن نمائکاست نه اح« یشناس

دن یاست. بال یخصلت ضد فرهنگ گرائ یک، یزه جنسیخواه با انگ رو وین و یسالمت زارزه ابینگا

ن دو یرده است اکت و فرهنگ، مقاومت یدن به انسانیشه در مقابل بالیعت همیطب یها به داده

 یدند و بیبال یاند. شاگردان سقراط به فرهنگ استاد بدگل شان م گر بودهیشه ضد همدیهم

 شان. ل دوستیکهیا  ونان به اندام خودی یها دانش

را  دنیالاز دو ب یکیشه مجبور است یت خود و خواه در قالب جامعه همیانسان خواه در فرد

 یک .ن دو ارزش منافات استیامیان  ،ژه در عرصه فرهنگ و دانش جامعهیبه و .ح دهدیترج

ارزش  یکر، بش یخواه یبائیز بالنده به فرهنگ. اشتباه نشودیا  ر استیکبالنده به پیا  جامعه

 گر است.یز دیچ یک ،ل و اندامیکجامعه بر هیا  دن فردیبالامّا است 

از  را ارکط یو مح یط اجتماعیه محک یلباس .بانوان حجاب است ینمونه بارز لباس تقوا برا

د. شو یتنها به محدوده خانواده محدود م یند و مسائل جنسک یراحت م یجنس یهازش یانگ

 مربوط به موضوع بحث ما آن چهن لباس ابعاد گسترده دارد یا یعامل و فلسفه وجود ل ویدل

 آن است. یمنیشود جنبه ا یم

مَا لَا  الْخُمُرِ وَ الدُّرُوعِ  مِنَ تَلْبَسَ لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ: -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

و  یست از روسریزن مسلمان سزاوار ن یفرمود: برا -علیه السالم -صادقامام  1:يُوَارِي شَیْئاً

 ند.کبدن شان را پوشش ندهد، استفاده  از یه جائک یهائ لباس

 ل، قتیه چه قدر از تصادفات رانندگکم یدر دست داشت یاش آمار مشروحک یا: یمنیا

 یها یماریب ها، شدن میتیها،  ها، طالق ار، معلول شدنکط ی، حوادث دلخراش محیعمد یها

 یاشن« ارکط یط شهر و محیدر مح یات جنسیكتحر»بنام  یمنشأئ و... و... تنها از یروان

 د؟!یخردورزانه تر برخورد نما یجنس مسئلهتواند با  یانسان نمآیا  اند. شده

 یمنیروان و تن، ا یمنیا یفرد و جامعه. برا یمنیا ی. برایمنیلباس ا ینوع یعنی یلباس تقو

ط اجتماع و شهر، یط خانواده، در محیدر خارج از مح یزه. مطرح شدن امور جنسینگشه و ایاند

ه ک یبنام خانواده است تا جائ ینهاد یمنیسلب ا ین عامل برایترکار، خطرناکط یدر مح

ا را یکان خانواده اساس جامعه امرکار یه سستکند ک ینتون اعتراف میلکل یمانند ب یشخص
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دن یشکو خون  کالس و به خاک یآموزان در فضا له دانشر گلویند. او صفک ید میتهد

 داند. یج آن میاز نتا یکیها را  یالسکهم

 یکبنام لباس  یزیانسان و چ یحس پوشش خواه 1انسان با لباس: یرابطه روان

ه خود را در کانسان است  یفطرنیاز  یکه گفته شد ک همانطورست بل ین« یده اجتماعیپد»

 کودکاست اگر دو  یند. اسالم مدعک یز در معرض خطر احساس مینبا و یناز یحالت برهنگ

به آب و  ید، طورینکعت بزرگ یگوشه خلوت از طب دور از جامعه و در یر خوار را در محلیش

اختراع « زبان» یکخودشان  یهم برا کودکن دو ینند، ایه هرگز شما را نبکد یشان برس یغذا

ر کمذ یکیژه اگر یخواهند پرداخت، به و« سواتم پوشش کدست»رد و هم به پوشش کخواهند 

ه خلقت آن دو کآورد قبل از آن ین موضوع مثال میا یمونث باشد. و آدم و حوا را برا یکیو 

ختن پوشش یر لف شوند هم صاحب زبان شدند و هم با فروکامل و مکل شود و انسان یمکت

شان برآمدند و  وشش سواتشان را پوشانده بود( در صدد پ ه همه بدنک کیشان )ال یعیطب

ط جنگل بر یپهن مح یها ردند از برگکو شروع  2«طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ»

 دند.یچسبان یخودشان م
 گرانید دیشان را از د حضور نداشت تا سوات یسکر از آدم و حوّا یط غیدر آن مح

رد ز دوست دایش نیخو یدر تنهائ یل حتبپوشانند. بل اسالم معتقد است انسان در هر حا

 فطرت انسان. ین است اقتضایده باشد. ایسواتش پوش

ن یا یلیمندان به شرح تفص گذارم و عالقه ینار مکنون بحث رابطه فطرت با لباس را کا

 نسان باا یپردازم به رابطه روان یند، میرجوع فرما« ن جهان و انسانییتب»تاب کموضوع، به 

 موضوع بحث است نه انسان عادت زده خواه عادت یعینم انسان طبک یم یدآوریا لباس.

 .یدر جهت برهنگ یباشد و خواه عادت زدگ یدر جهت لباس و پوشش جوئ یزدگ

 هکاست « یلخت از نیزان بودن روان انسایگر»ها  از آن یکیدارد  یهائ یژگیو یعیانسان طب

ن یه اکنیا داند. نظر به یباس فاقد حفاظ ممن و بدون لیناخودآگاه خودش را در لباس ا به طور

ه صدمیا  ها و در اثر عادت یف است گاهیو احساس ظر یروحنیاز  و یموضوع روان یکحس 

 شود. ین نمکشه ین هرگز ریکشود ل یف مین حس تضعیدن بدن و روان، اید

                                                 
 فرق دارد.« رابطه فطري انسان با لباس»اين عنوان با عنوان  .1
 .22سوره اعراف، آيه  .2
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صلی اهلل  -رمکاپیامبر  1:هَارِوَ النَّ بِاللَّیْلِ  التَّعَرِّي عَنِ -صلی اهلل علیه و آله -اهللرسول  ینه

 در شب و روز. یرده است از لختک ینه -علیه و آله
 ح:یتوض

و  انسان تنها به رابطه پیامش محرم و نامحرم ندارد، مسئلهبه  یچ توجهیث هین حدیا -1

  یهن یلخت ز ازیرا ن« شیخو یفرد تنها در خانة در بستة شخص» یک یلباس، ناظر است حت

 ند.ک یم

انسان  دینما یه میند و توصک یم ینه یلباس یان و هم در هر زمان از بکدر هر م هم -2

 -یامبرپ ن دستوریعمل به ا یباشد. و به اصطالح فقها برا لباس به تن داشته یطیشرا در هر

ت. اس یافکتوان به آن لباس گفت به کز یچ« ه اللباسیصدق علیما »تنها  -صلی اهلل علیه و آله

د یگوتواند ب ین دو میدن ایند و شخص با پوشک یت میفاکشورت  یکجامه با ر یز یک مثالً

 ردم.کمل ع -صلی اهلل علیه و آله -پیامبر به دستور

 یحجاب مقوله یکو نه  یمقوله اخالق یکث است نه ین حدیا نظر مورد آن چهن یبنابرا -3

و  یحرو یبه اقتضا یو پاسخ عمل یروان یمنیمقوله ا یک، بل یجسم یمقوله حفاظت یکو نه 

 بشر است. یفطر

قَالَ يَحِلُّ التِّكَّةُ مِنْهُ فَیَطْرَحُهَا  إِلَّا سَرَاوِيلُ مَعَهُ لَیْسَ رَجُل  عَنِ -علیه السالم -عبداهللسئل ابو 

در دسترس ندارد،  یگریر از شلوار لباس دیه غک یسکدند: یاز امام صادق پرس 2:عَلَى عَاتِقِهِ

 زد.یوایش بیو آن را بر دوش خوبیاورد  د: بند شلوار را درند؟ فرموکچه 

 ح:یتوض

 لباس نمازگزار وارد شده است. یچگونگبیان  ث در مقامین حدیا -1

ه است مانند فوط یافکن( یصحت نماز تنها پوشش سوات )عورت یه براکم یدان یم -2

 حمام و شلوار.

عالوه بر پوشش  ین شخصیه چنکدهد  یمستحبات دستور مبیان  ث در مقامین حدیا -3

در  یگریز باشد و چون لباس دیبدن ن یها ر قسمتین، بهتر است در صدد پوشش سایعورت

و شلوارش را با گره زدن و امثال  بیاویزددسترس ندارد بند شلوار را در آورد بر دوش خود 

                                                 
 .331 ، ص67 و، ج - 331 ، ص37 بحار، ج .1
 .240 ، ص1 تهذيب، ج -191 ، ص08 جبحار،  .2
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 آن در بدنش نگه دارد.

 یارزش حفاظتآیا  دارد؟ یبر دوش چه معن یکطناب باریا  شکنخ،  یکختن یآو یراست

 یحرو یمنیدارد و ا یدام بل ارزش روانکچیدارد؟ ه یدارد؟ ارزش اخالق یدارد؟ ارزش حجاب

 درون انسان. یاست به ندا یپاسخ عمل یکند و ک یم تأمینرا 

ن یژه در حیت است به ویط قابل اهمیدر هر شرا یروان یمنیش، آرامش و احساس ایآسا

تر  هشدن آن الزم است هرچه آسود یبهتر عمل یبرا یروان یآسودگار است ک یکار. نماز ک

 املتر شود.کبهتر تا مصاحبه با خداوند  آن قدر

ت. اس یار الزم و ضرورکن انجام ینفسه، در ح یپس لباس فقط به عنوان لباس و ف -4

 گرند.یز دیگر لباس چید دیو فوا یجسم یمنیو ا یجهات حفاظت

 عَاتِقِهِ عَلَى فَلْیَجْعَلْ  السَّرَاوِيلَ إِذَا لَبِسَ  أَنَّهُ قَالَ: -علیه السالم -احدهمامحمد ابن مسلم عن 

از  یکیشاگردان امام باقر و امام صادق( از  و از یبن مسلم )دانشمند نام محمد 1:شَیْئاً وَ لَوْ حَبْلًا

 یزیز چیش ند بر دوشیده است بایتنها شلوار پوش یسکه ک یند: وقتک یآن دو امام نقل م

 طناب باشد.یا  نخ یکبگذارد گرچه 
 و مطلق است.نیامده  ر آنیث سخن از نماز و غین حدیدر اح: یتوض

أَنَّهُمَا قَاال لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی  -علیه السالم -عبداهلل یو اب -علیه السالم -جعفر یعن اب

امام باقر و  2:كَتِفَیْهِ شَیْئاً وَ َلوْ مِثْلَ جَنَاحَیِ الْخُطَّاف عَلَى لِّیالْمُصَ إِذَا رَمَى أَوْ فِی السَّرَاوِيلِ  الْإِزَارِ

ب ندارد یشلوار عیا  اند: نماز خواندن تنها با فوطه و هر دو فرموده -السالم ماعلیه -صادقامام 

 ندازد گرچه مانند دو بال خطاف باشد.یبر دوش خود ب یزیاگر نمازگزار چ

وَ أَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ  -علیه السالم -لَ: سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِقَا، عَنْ جَمِیل 

ز یه او نکل )یجم 3:بِهَا مِنْدِيلًا أَوْ عِمَامَةً يَرْتَدِي رَقَبَتِهِ عَلَى يُصَلِّی فِی إِزَار  مُؤْتَزِراً بِهِ قَالَ يَجْعَلُ

 -د: در حضور امام صادقیگو یعصر خود و از شاگردان امام صادق است( م از دانشمندان یکی

فرمود: به  ؟-خواند یم بسته و نمازه ای فوط ید: شخصیم از او پرسه مرازکبودم  -علیه السالم

                                                 
 .192 ، ص08 بحار، ج .1
باشد. و در منابع به معني « سار»خطاف مرغي است كمي بزرگتر از بلدرچين و شايد همان  -211 ، ص08 بحار، ج .2

 نوعي پرستو هم آمده است.
 .192 ، ص08 بحار، ج .3
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 ن باال پوش باشد.یگزیه جاک یدستاریا  یبگذارد دستمال یزیگردنش چ
وان رو  ین اصل انسان شناسیه اکابد می ی ند درک یها را مطالعه م ثین حدیه اک یسک

دان ز شناخته شده بوده است. در فرهنگ شاگریشاگردان امامان ن یآن عصر برا در یشناس

. همه یاد مختلف زندگابع یسمبل است برا یکشان نماز  روانیو پ -السالم معلیه -تیباهل 

شت و بهدا تحباتش هستنداز مسیا  از واجبات آن ویا  در نماز حضور دارند یرفتار یی هابائیز

 یکین به شیم و گرایت، تصمیلباس، صداقت ن یزگکیان، پاکنه، نظافت می، وقار و طمأنیزگکیپا

طلوب با و میز زین یر شئون زندگیچه در نماز هست در سا ها و... هر یبد ز ازیها، عزم به پره

 آن. یط لباس و چگونگیاست از جمله شرا

چه نه گرناخودآگاهایا  خودآگاهانه یروان یت است. نگراننماز آف ین اضطراب برایترکوچک

 زند. یحضور قلب و رابطه با خداوند، صدمه م یت باشد برایم اهمک یلیخ

 فرد کی یروح یو آسودگ یرا آرامش روانیتوان از نماز الگو گرفت ز یز میدر مبحث ما ن

در  م، خواهک یلیه خگرچ یاست و اضطراب روان یمنیمهمتر ا ار از عوامل مهم وکن یدر ح

ن یبنابرا است. یمنین و برخالف اصول ایآفر ر ناخودآگاه، حادثهیو خواه در ضمخودآگاه  ریضم

و  یاتو خدم یدیار تولکط یمخصوصاً در مح ار وکط یژه در محیوبه ط یهر شرا د دریفرد با

ا رادی زی ها جان عده ه حادثهک -یار گروهکبزرگ و مجمع  یها ارخانهکالخصوص در  یعل

 لباس باشد. ید بینبا -نندک ید میتهد

 :و لباس تنگ یمنیا

 دارد: یال اساسکلباس تنگ سه اش یمنیاز نظر ا

 ربه طوآن  یمنفر یتأثکند، م وارد کند. اگر فشار ک یرا مخدوش م یآرامش روح -1

رامش آبه  زیخودآگاه ن به طورداشته باشد زیاد  ناخودآگاه خواهد بود. و اگر فشار و مزاحمت

 لطمه خواهد زد، پس خدشه آرامش ناخودآگاه، در هر صورت هست. یروح

ند بدون ک یم یحوصلگ یتر است، شخص احساس بکعدم آرامش در ناخودآگاه خطرنا

قالب  ه درباشد و خوا یحوصلگ یناشناخته )خواه در قالب ب یه علت آن را بداند و ناراحتکنیا

 شخص یکند و فرد را به ک یهم نشاط را محو مزد و یر ی( هم حواس را بر هم مینگران

 ند.ک یل میساز تبد حادثه

ه شخص هم نسبت به مخدوش بودن آرامش خود، ناآگاه کاست  یتر از آن، حالتکخطرنا
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ن رخدادها در یاز آن ناآگاه باشد و همه ا یناش ینگرانیا  و یحوصلگ یباشد و هم نسبت به ب

 ناخودآگاه باشند. ریضم

 ند:ک ید میرا تهد یمنیز این یاز نظر بهداشت جسملباس تنگ  -2

فِی الْأَنْفِ أَمَانٌ ِمنَ  يَكُونُ قَالَ: سَعَةُ الْجَنْبِ َو الشَّعْرُ الَّذِي -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

است عامل  ینیه در داخل بک یقه و موهائی یفرمود: گشاد -علیه السالم -صادقامام  1:الْجُذَامِ

 ام است.جذ ایمنی از
 ه در نسخهکح داده است یآورده سپس توض« جنب»ث را با لفظ ین حدیا یعالمه مجلس

 .ح استیصح« بیج»گر ید

ز ین« الْجُذَامِ مِنَ أَمَانٌ فِالْأَنْ الشَّعْرِ ِفی وَ نَبَاتُ سَعَةُ الْجُرُبَّانِ»ث به صورت ین حدیا اام 

 است. یفارس« بانیگر»ان معرّب به جرکآمده است و معلوم است 

 از ینرایان اکه پزشکشود  یدچار م یماریب یکزمان شاه به  یاز سناتورها یکیند یگو

را در  یصداهائ یکروزها امّا ها آسوده  مانند جناب سناتور شب یشناخت و درمان آن باز م

زند.  یدر دستگاه گوش آدم سوت م یه گاهک یه صدائیرده شبک یاحساس مه اش جمجم

 شود یمسافرت آماده م یز برایمعالجه به خارج برود. همه چ یرد برایگ یم میصمسناتور ت

ط بود. یاخ نزد یجزئ یدگیرسیا  ریتعم یه براکت و شلوار مخصوص مسافرت مانده بود کتنها 

ر سناتو به گردن ینگاه خیاطرد. یل بگیند تا آن را تحوک یمراجعه م خیاطسناتور شخصاً به 

 ضرت واالد: حیگو یند و مک یراهن او را باز میقه پیرده دگمه کدراز  ند مودّبانه دستک یم

 د.یسر به وجود آ یدر محتوا یشود صداهائ یست باعث میخوب ن ین تنگیقه به ای

 کامالً  خیاطه یه نظرکمی یابد  افتد و در یمه اش ش شبانید آسایا به یسناتور با شگفت

 ز نیا یز بین یان خارجکز مراجعه به پزشند و اک یز میتنگ پره یها قهیمصاب است از 

 شود. یم

از ب( یارگرک یارهاکژه در یلباس تنگ مفاصل و عضالت را از انعطاف مطلوب )به و -3

 ند.ک یفراهم م یساز ز حادثهیو ن یارآئکعدم  ینه را برایدارد و زم یم

امام  2:الصَّقِیلَ  عْنِی الثَّوْبَلَا تُصَلِّ فِیمَا شَفَّ أَوْ ُسفَّ يَ: -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

                                                 
 .212 ، ص59 بحار، ج .1
 .186 ، ص08 بحار، ج .2
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 یبه بدن م یل تنگیه بدلک یفرمود: در لباس شفاف و چسبنده )لباس -علیه السالم -صادق

ه نماز کم هر لباس یدان یب بدن را نشان دهد. میه فراز و نشک یلباس یعنیچسبد( نماز نخوان، 

حرام  یطیروه و در شراکم یطیاست در شرا یز مورد نهیگر نیدر آن منع شده در حاالت د

 است.

 :و لباس گشاد و دراز یمنیا

 وَ الْخَذْفُ  وَ هُوَ الْبُنْدُقُ لُوط  فَالْجُلَاهِقُ  قَوْمِ أَخْلَاقِ مِنْ وَ أَمَّا الَّتِی ...:-علیه السالم -یعلعن 

-علیه السالم -یعلاز  1:مِنَ الْقَبَاءِ وَ الْقَمِیصِ وَ مَضْغُ الْعِلْكِ وَ إِرْخَاءُ الْإِزَارِ خُیَلَاءَ وَ حَلُّ الْأَزْرَارِ 

با دو  ی(، شن اندازکه از اخالق قوم لوط است عبارتند از: فالخن )بندک یردارهائکامّا و  ...:

دن به خود، و بازگذاشتن یبال یردن لباس براکدن آدامس )سقز(، و گشاد و دراز یانگشت، و جو

 راهن.یدگمه قبا و پ

 ح:یتوض

شده  یباشد معن یم یفارس« کبند»ه معرب ک« بندق»به « جالهق» ثیمتن حد در -1

، ندکز سنگ و شن را پرتاب کز از مریگر یه در اثر انرژک یله سنگ اندازیاست. هر وس

سط آن وه در کمتر  5/1باً به طول یتقر یشود. فالخن عبارت است از طناب یده میخن نامفال

 5 کچوکو قطر  10ل با قطر بزرگ کش یضیس خود طناب( باز جنه ای بافتیا پارچه )یا  چرم

 گر آنیشود و طرف د یو بسته مطرف طناب باز یکشود،  یشد و م یه میمتر، تعب یسانت

چرخاند سپس  یشود. شخص سنگ انداز آن را به دور سرش م یف دست گرفته مکآزاد در 

 شود. یند، سنگ پرتاب مک یطرف آزاد طناب را رها م

ش و کیا  یکاز الست ینوجوانان امروز آن چهمل فالخن و هم شامل است بر هم شا کبند

 نامند. یم« مانکریت»نند و ک یچوب دوشاخه، درست م

ر داز آن  ها چوپان یار رود، برخکالزم و عاقالنه به  یارهاک یبرخ ین است فالخن براکمم

ست مده اآخ یند. در تارینما یله آن از رمه دور مینند و گرگ را بوسک یقبال گرگ استفاده م

جنگ  یاز ابزارها یکیم یشت. فالخن در قدکله فالخن جالوت را یه حضرت داود بوسک

 گشت. یمحسوب م

                                                 
 .341 ، ص37 بحار، ج -160 ، ص1 خصال، ج .1
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 و یسرگرم یبرا کوهش شده است عادت و عالقه به انواع بندکث نین حدیدر ا آن چه

ج یارها از محالت شهر یدر برخ ین خصلت گاهیآمده است. ا« اخالق»لمه که با کاست  یباز

 ند.ک ید میها و مردم را تهد ساختمان یمنیو ا که سخت خطرناکشود  یم

در  نند.ک ینوجوانان به آن مبادرت م یه گاهکله دو انگشت یبوس یخذف: سنگ پران -2

ن دیلغز انباشته شده با ینند و ناگهان انرژک یگر وارد میه دو انگشت به همدک یاثر فشار

خورد ب یسک( به چشم مثالًه اگر )کند ک یگ( را پرت مین، رشود و سنگ )ش یانگشت آزاد م

 زند. یم یصدمه جد

وچه، کس در کهر  -ر شدن آنین عادت همه گیکست لیو آدامس حرام ن دن سقزیجو -3

 وم لوطه قکآورد ید میرا در جامعه پد یندیآ جوّ ناخوش -ار و... سقز بجودک ، محلخیابان

 ن بودند.یچن

ردن: ک ردن: ول و رها گذاشتن: رهاکردن: گشاد انتخاب کء: گشاد ارخا -ارخاء لباس -4

 ردن.ک ی: دراز و طوالنیارکشل 

ده را السّتر: پر یاست. ارخ« گستردن»ز یو ن« ردنکپهن »ن لفظ یگر از عوامل اید یکی

 ده نشود.یرون دیب یه فضاکد یگستران

 زه را دارد:یانگ از دو یکی یو دراز پوش یگشاد پوش -دنیالء: به خود بالیخ -5

 یگر یداش مشدیا  یگر یزه لوطیبا انگ یول پوش و به اصطالح شل و یالف( گشادپوش

 دن است.یخود بال قیافه به مد و ل خود ویکبه ه به خود و یه نوعک

 و یزه نشان دادن رفاهمندیبا انگ یدراز پوشو یا  یو شل و ول پوش یب( گشادپوش

 .یثروتمند

 یاه شدند و در سال یده میشکن یزم یه روک یپاچه گشاد یهااز انواع آن شلوار یکی

ونه گن یود. اش یج مینو را زز ایراً نیاخگویا  ران مد شده بود.یجوانان امیان  در 1350تا  47

 دن است.یو به خود بال« الیخ»باشد برگشتش به ه ای زیلباس با هر انگ

 یمنیمنطق ا در ،باشندشده ه یها هر چه باشند و اگر با هر منطق توج ل لباسین قبیا

سازگار  یمنیا ین و استانداردهایدام از اصول و موازکچیرا با هیوم و مردود هستند زکمح

 نیه آستکاندازند  یت آن را به دوش مکدن یپوش یه به جاکها  یه رفتار بعضیستند. شبین

ز هست. ین نیاست بل حادثه آفر یمنیه نه تنها فاقد اکشود،  یرها م یش ول و ارخائیها

ل، کبا هر صورت و ش یب لباس گشاد، لباس دراز، لباس شل و ول، لباس ارخائین عیترکوچک
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 یه دل مشغولکنگر است  یست سطحین یآدم جد ،دهد صاحب آن یه نشان مکن است یا

 در مجتمع یدافران یم عمق است، چنکت یه و شخصیروح یو دارا ،ر مهمیش مسائل غیها

 ر قابل اعتماد هستند.یم غکحادثه ساز و دست یارگرکز که در مراژیبه و یار گروهک یها

الْمَسْجِدِ قَدْ أَسْدَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَ هُمْ قِیَامٌ  فِی قَوْم  عَلَى أَنَّهُ خَرَجَ -علیه السالم -یعلعن 

علیه  -یعل یروز 1:بِیعَتِهِمْ إِيَّاكُمْ وَ السَّدْلَ يُصَلُّونَ فَقَالَ مَا لَكُمْ أَسْدَلْتُمْ أَرْدِيَتَكُمْ كَأَنَّكُمْ يَهُودُ فِی

می و نماز  شیدهشان را بر سر کی ها رداءه کد یرا دعدّه ای به مسجد وارد شد  -السالم

ه در ک یهودانید مانند یا دهیشکهاتان را بر سر  انند، فرمود: شما را چه شده که رداءخو

 د.یزیر سر بپرهدن لباس بیشک؟! از -نندک یمعبدشان عبادت م
 125 باً یبعرض تقره ای ن، و بدون دگمه و بند، طاقیاست بدون آست یرداء لباسح: یتوض

 ن،یام اعم از رومیه مردمان قدکمتر، بدون هر نوع برش و دوخت  2 طول ومتر  یسانت

و  یائقیافر یشورهاکاز  یردند )امروز در برخک یآن استفاده م ن و... ازایکن، انطاایقین، فنیارانیا

 یمآن در پشت گردن قرار  یاز دو ضلع طول یکیستان هنوز مرسوم است( وسط کدر پا زین

شد و  یر بغل چپ بند میرد و در زک یر بغل راست عبور میطرف راست آن از ز گرفت و

 و ه باز مصداق اسدال است(کماند ) یدست چپ م یزان در رویآو همانطوریا  طرف چپ آن

 شد. یراست بسته مر بغل یز در زیآن نیا 

طرف  کیرها گذاشتن یا  ردن هر دو طرف آن وکز رها یاسالم با انداختن رداء بر سر و ن

لی اهلل علیه و ص -پیامبر از یسکعه ای قهوه خان یآن، مخالف است گرچه در فرهنگ نقاش

دست رها مانده  یبازو یش رویطرف ردا یکه کشند ک یم -هم السالمیعل -امامانیا  -آله

 .است

ط اه وسزان شود و خویدو دوش آو یاسدال: رها گذاشتن )بدون بستن دوسر( رداء خواه رو

 دو دست گسترده شود. یده شود و دو طرفش رویشکآن به سر 

جلب نشود ردا را بر سر  یزیچیا  یشان به جائ ن عبادت توجهیه در حکنیا ین براایهودی

داند و آن را  یت میو جامعه را مقدمه رهبانجهان  دن ازین گونه بریاسالم اامّا دند. یشک یم

 یسکاست  یافکداند.  یم یمنین گونه پوشش را بر خالف ایگر ایند و از جانب دک یوهش مکن

شد. مزاحمت و عدم کآن را بر سر ب یالهکش کت بپوشد و سرکاور یک یارکدر هر 
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از ابزار  یکیط یاشر یدر برخ یالهکش کن سریند گرچه همکرا تجربه  یمنیآن با ا یسازگار

 خواهد آمد.« الهکفش و کو  یمنیا»ه در مبحث کاست  یمنیا

ه کها عادت داشتند  ند: عربک ینقل م« سدل»در بحار در مورد  یاز سدل: مجلس ینوع

دند گره آن یرس یه به مجلس مک یبستند هنگام یمر مکبه  یزیت چیت و فعالکدر حال حر

رده ک یه اسالم از آن نهکشد  یده میشکن یبر زم شان لباس یردند حتک یرا باز و رها م

 1است.

 مِنَ  ذَلِكَ  فَإِنَ  الْإِزَارِ وَ الْقَمِیصِ  وَ إِسْبَالَ إِيَّاكَ  ...:-صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

ز از شل و یو بپره ...فرمود: -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  2:الْمَخِیلَةَ لَا يُحِبُ الْمَخِیلَةِ وَ اللَّهُ 

و به  ینمائدن است و خداوند خودیو به خود بال ینمائرا آن خودیز ،راهنیردن پوشش و پکول 

 دن را دوست ندارد.یخود بال

 :ریلباس دست و پا گ

 رَّجُلُال أَنَّهُ نَهَى عَنْ لِبْسَتَیْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَ أَنْ يَلْتَحِفَ : -صلی اهلل علیه و آله -یالنّب ینه

از دو نوع  -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  3:ءٌالسَّمَاءِ شَیْ وَ بَیْنَ  فَرْجِهِ بَیْنَ  لَیْسَ بِثَوْب 

شخص را از  یه عضو تناسلک یپوشش و از« اشتمال صماء»رده است: از پوشش ک یپوشش نه

 رون نپوشاند.یب یفضا
 دست نباشد. یبرا یه منفذکادن در پوشش قرار د یاشتمال صماء: خود را طور

آن  در یفاکچ شیه هکه ای صخر یعنی: صخره صماء خرق هایس فیل یالصّخرة الصّماء: الّت

 ست.ین

دفاع از  یرا اگر برایروه است زکد: پوشش اول )صماء( میگو یث مین حدیدر شرح ا ینوو

ت کد دستش را حرتوان یاف است نمکن ندارد و فاقد شیند چون لباسش آستکدا یپنیاز  خود

 4پوشاند: ینم کامالًروه است چون عورتش را کدهد. و پوشش دوم م

را یگران. زید دین است نه پوشش از دیعورت یز پوشش حفاظتین یه مراد نووکاست  یهیبد
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راهن دراز یتفا به پکا مثالًند ک یم یث نهیحد آن چهروه کشود نه م یدر صورت دوم حرام م

تاب کماند و در  ین بدون حفاظ میه عورتکشورت، است یا  بدون شلوار یم عربیو ضخ

وجود شخص  رد ویگ یر را میکهمه پ یر اهل لغت پوشش صمائید: بنابر تفسیگو یم« نیبیغر»

 1ت در آن هست.کان هالکه امکند ک یرا مسدود م

 - علیه و آلهصلی اهلل -خدارسول  2:الصَّمَّاء اشْتِمَالِ  عَنِ -صلی اهلل علیه و آله -یالنّب ینه

 رده است.ک یاز اشتمال صماء نه

است  یمنیول ادر قبال هر حادثه باشد نه فقط فاقد اص یچاره جوئیا  ه مانع از دفاعک یلباس

 یدراز و یوتاهک، ینیآست یب ،ین داری، آستی، گشادیاست. تنگ یت و تباهکبل خود عامل هال

اشد. ر نبیگدست و پاثانیاً  نباشد و یبدنانعطافات  زد اوالً مانع ایت در لباس بایفکیو هر 

 است. یمنیم باشد بر خالف اصول اکز و یر یلیط گرچه خیافراط و تفر هرگونه

 :کلباس ناز

 ست:یده نیل پسندیباشد به سه دل کش از حد معقول نازیه بک یلباس

 وشخص است  یزه گرائیو غر یزیفطرت پره از کیلباس بدن نما حا یاز نظر اخالق -1

 زه بر فرهنگ است.یح غریترج عمالً

است  یخواه یبائیز یفطرنیاز  یکه گفته شد ک« پوشش یزه انسان برایانگ»با اساس  -2

 ن بخش.ین ایآغاز یها د به برگینکن موضوع رجوع یح ایتوض یمنافات دارد. برا

 .یمنیفاقد حفاظت مطلوب است و بر خالف اصول ا -3

 3:هُ رَقَّ دِينُهُفَإِنَّ مَنْ رَقَّ ثَوْبُ الثِّیَابِ مِنَ بِالصَّفِیقِ  لَیْكُمْ عَ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

ه لباسش ک یسکرا ید، زی)فشرده بافت( بپوش کر نازیفرمود: حتماً لباس غ -علیه السالم -یعل

 شود. یم کز نازین او نیباشد د کناز

 4:الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ يَشِفُّ يَدَيِ یْنَبَ لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ -علیه السالم -یعلقال 

 رد.یاز شما با لباس بدن نما در حضور خداوند قرار نگ یسکفرمود:  -علیه السالم -یعل
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لَا تُصَلِّ فِیمَا ر گذشت: یاخ یها ن برگیه در همک -علیه السالم -صادقث از امام یو حد

ه اندام کبدن نما و لباس تنگ و چسبنده  کبا لباس ناز 1:الصَّقِیلَ  الثَّوْبَ شَفَّ أَوْ سُفَّ يَعْنِی

 ند، نماز نخوان.کت یاکبدن را ح

 :وزن لباس

الرِّدَاءَ وَ يُدْمِنُ الْحِذَاءَ وَ  أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُخَفِّفِ  مَنْ :-علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

 یس عمر جاودان مکفرمود: هر  -علیه السالم -یعل 2:عَةَ النِّسَاءِ وَ يُبَاكِرُ الْغَدَاءَيُقَلِّلُ مُجَامَ

داشته  یشه دمپائیند، و همک کد روپوشش را سبیست( پس بایندنیا  در یخواهد )و جاودانگ

 و صبحانه را زودتر بخورد. ند،کمتر با زنان مجامعت کباشد، و 
مُجَامَعَةَ  بَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُبَاكِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُقِلَمَنْ أَرَادَ الْباز از آن حضرت: 

د روپوشش را یوجود ندارد( پس با یجاودانگدنیا  در خواهد )و یم یه جاودانگک یسک 3:النِّسَاءِ

 ند.کمتر کند، صبحانه را زودتر بخورد و مجامعت با زنان را ک کسب
 ح:یتوض

 ظرن موردث خصوص رداء ین حدین در ایکح داده شد. لین لباس توضیا یرداء: چگونگ -1
ن هر از آ شود. بل مراد یرا شامل م یت، پالتو و بارانکروپوش مانند  ست بل هر نوع لباسِین

د و در نکم وزن استفاده کپالتو یا  تکه از ک یسکوزن لباس است  کرا مالینوع لباس است ز
 یمپائنطور مراد از دیرده است. و همکث عمل نین حدیاپیام  ن بپوشد بهیگراهن سنیعوض پ

 .یاست نه خصوص دمپائ یهر نوع پاپوش

 اهد.ک یشان م ر پسران و دختران جوان، از رشد قامتیکن در پیاند لباس سنگ گفته -2

ه بر ک یبرد الزم است از لباس یرنج م یشان از درد ه ستون فقراتک یسانکژه یبه و -3

 نند.کز یند پرهک ینیشان سنگ دوش

 :روپوش یو بلند یوتاهک

الْآخِرَةِ وَ  مِنَ الضَّجَرُ حَظَّكَ  لَا تَضْجَرْ فَیَمْنَعَكَ ...:-صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 
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خود  یفرمود: از زندگ -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  1:الدُّنْیَا وَ اتَّزِرْ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ

شود، و  یو آخرت مدنیا  تو در ین خصلت مانع برخوداریرا این زکن یتاب یافسرده نباش و ب

 ن.کش از نصف ساق انتخاب نیروپوش را ب یبلند
 ح:یتوض

 راهنی، پارک نیان در حکراهن پزشیپ ،یراهن عربیزار: روپوش: پاِ -دنیزار پوشاتّزار: اِ -1

ر، دا خانه نانش بند زیشگاه، پیشگران در آزمایراهن آزمایراهن پرستاران، پی، پیارگران، بارانک

مر ک ها بهارکاز  یبرخ یافراد برا یه بعضکه ای ن و آشپزان، فوطایش بند آهنگران و نانوایپ

 تر از نصف ساق برسند. نید به پائین ها نبایبندند. همه ا یم

لندتر د بیز باین ست لباس راحت است(ین ارکه لباس چراهن خواب و لباس خواب )گریپ -2

 از نصف ساق نباشد.

 نظر ردموث، ین حدیا ن دریکشود ل یده میازار نام یز گاهین« صیقم» یراهن معمولیپ -3

 با س. وهر لبا ین اندازه براییثر طول است نه در مقام تعکحدابیان  ث در مقامیست و حدین

 روپوش است.د زیا وهش طولکه در نکست بلیوتاه نک یها گر: سخن در لباسیدبیان 

اشت و از نصف ساق باشند فاقد استاندارد بهدبلندتر نامبرده باال اگر  یها لباس -4

 شوند. یز میساز ن استاندارد حفاظت، و حادثه

ث بح« و نشاط یمنیا»( در مبحث یتاب یو ب یث )افسردگین حدیدرباره بخش اول ا -5

 خواهد شد.

 -علیه السالم -یعل 2:وَ يَرْفَعُ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَیْهِ تِهِ سُرَّ يَتَّزِرُ فَوْقَ: -علیه السالم -یعل

 رد.ک یوتاه مکبست و روپوش را تا نصف ساق،  ینافش م یش بند( را از باالیپیا فوته )
 است.« لنگ»هر دو  یه معنکآمده است « ط»هم با  یفوته: در منابع لغت فارس

نِصْفِ  إِلَى وَ طُولُهُ  ذِرَاعَیْهِ  إِلَى نِصْفِ كُمُّهُ  قَمِیصاً سُنْبُلَانِیّاً فَاشْتَرَى:... -علیه السالم -یعل

ش تا نصف بازو و طول یها نیه آستکد یخر یراهن سنبالنیپ -علیه السالم -یعل 3:سَاقَیْهِ

 ش بود.یها دامنش تا نصف ساق
                                                 

 .145 ، ص47 بحار، ج .1
 .292 ، ص67 بحار، ج .2
 .293و  292 ص 76 بحار، ج -129 مكار  االخمق، ص .3
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 ح:یتوض

آن تا  نیه آستکشود  یگفته م یراهنیبه پ« وتاهکن یراهن آستیپ» یدر اصطالح امروز -1

ست. ا« رتلباس شه»ق یوهش شده و از مصادکن از نظر اسالم نیباالتر از آن باشد و ایا  آرنج

 است.« تا وسط بازو»ث باال آمده یدر حد آن چه

ثر تا کاست و حدا یراهن معمولیه در مقابل آن پک) 1راهن درازیپ یعنی یراهن سنبالنیپ -2

 هستند. یه در باال شمارش شدند همه مصداق سنبالنک یهائ وشرسد.( روپ ینصف ران م

يُخَیِّرُ  قَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَیَشْتَرِي الْقَمِیصَیْنِ السُّنْبُلَانِیَّیْنِ ثُمَ  -علیه السالم -جعفر یعن اب

 2:صَابِعَهُ قَطَعَهُ وَ إِذَا جَاوَزَ كَفَّیْهِ َحذَفَهُفَیَأْخُذُ أَيَّهُمَا شَاءَ ثُمَّ يَلَْبسُ هُوَ الْآخَرَ فَإِذَا جَاوَزَ أَ غُلَامَهُ 

ر یخرد غالمش را مخ یم یراهن سنبالنیامام باقر فرمود: صاحب )شخص مورد توجه( شما دو پ

پوشد،  یرا م یگریدارد، خودش د یم را بر یکیند او کها را انتخاب  از آن یکیه کند ک یم

ف دستانش برسد آن را حذف کند و اگر به ک یقطع من آن به انگشتان برسد آن را یاگر آست

 ند.ک یم

 ح:یتوض

 : مورد توجه: مراد: رهبر.یصاحب: دوست: همراه: همرأ -1

فعل  توان ید. و میگو یخودش سخن م یظاهراً مقصود امام خودش است و از برنامه زندگ

است  -مسالعلیه ال -یعلن صورت منظورش حضرت ی( در ایشتریان لکرد )کمقدر « انک»

 ست.یال نکاش یر بین تقدین ایکل

 ا لفظث بین لفظ در متن حدیه اکنین نظر به ایکل -ردنکحذف: دور انداختن: برطرف  -2

 ن باالزدن، باشد.یردن و به اصطالح آستکمراد تا گویا  مقابل آمده« قطعه»

ر تا ثکد حداین لباس باین است: آستید چنیآ یث ها به دست میه از حدک یلکقاعده  -3

در  ارها الزم است تا مچ دست برسد وک یبرخ یمچ دست و حداقل تا نصف ذراع باشد. برا

 یارکند، هر کگر بهتر است از نصف بازو تجاوز نید یارهاک یبرخ یآنجا دگمه شود و برا

 خودش را دارد. یمنیاستاندارد ا

                                                 
 همان مرجع، پي نويس. .1
 .291 ، ص67 بحار، ج .2
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امام  1:فَشَمِّرْ فَطَهِّرْ قَالَ   ثِیابَكَوَ  فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 ن.کوتاه کلباست را  یعنیفرمود:  2«وَ ثِیابَکَ فَطَهِّر»ه یر آیدر تفس -علیه السالم -صادق

وتاه کد مراد یگو ین، امام صادق مکزه کیه لباست را پاکداد  مبرش دستورایقرآن به پ

 است. یمنیو ا یزگکیه عامل پاکردن لباس است ک

 :ن داریاس چلب

 یهداشتبرا از نظر یست. زیمتناسب ن یمنیمتعدد( با ا یها بیج یدارایا دار ) نیلباس چ

ن و یچکردن ریگ نظر حفاظت خطرِ شود و از یم میکروب یبرا یها محل مناسب نیچ یها هیال

 شود. یار هست و عامل حادثه مکط یمحاشیاء  ب بایج

لَا يَلْبَسُ  السَّیِّدَ مِثْلِی بَیْضَاءَ وَ لَا تُكَسِّرْهَا فَإِنَ  قَلَانِسَ لِی اعْمَلْ : -علیه السالم -ابوعبداهللقال 

آنها را امّا ن کمن درست  ید برایسف یها الهکفرمود:  -علیه السالم -صادقامام  3:الْمُكَسَّرَ

 پوشد. یدار نم نیمثل من لباس چ یتیرا شخصین زکدارن نیچ
ر و لفظ ین تعبینم امام خودش را با ایب یه مکاست ن بار یمن اول یبراح: یتوض

شدت دار ب نیچ یها الهکها و  اظم لباسکنامد. در زمان امام صادق و امام  یم« تیشخص»

ند یوتند بگخواس یردند و مک یمردم، برخورد م یارکن افراطیشان با ایرده بود و اکدا یرواج پ

 شود. یم یناش یتیشخص یاز ب یباز نین چیه اک

 اعْمَلْ لِی قَلَنْسُوَةً وَ لَا تَكُنْ مُصَبَّعَةً فَإِنَ ابوالحسن االول:  ین ابن المختار: قال: قال لیحسال

 -اظمکد: امام یگو ین بن مختار میحس 4:بَّعُ الْمُكَسَّرُ بِالظُّفُرِالسَّیِّدَ مِثْلِی لَا يَلْبَسُ الْمُصَبَّعَ وَ الْمُصَ

مثل  یتیرا شخصیه رنگارنگ نباشد زکن کمن درست  یبرا یالهکبه من گفت:  -علیه السالم

 دوخته شود. خیاط یها ر ناخنیه زک یهائ نیپوشد چ یدار نم نیز رنگارنگ و چیمن چ
 ح:یتوض

 یته را مکن نیا« درست شود خیاط یها ه با ناخنک یهائ نیچ»د یگو یه مکر یجمله اخ -1

 مورد آن چهگر است ین موضوع دیند اکدا ین پین است خود لباس تا شود و چکه ممکآموزد 

                                                 
 .22 وسائل الشّيعه، ابواب احكا  االبس، باب .1
 .4سوره مدّثّر، آيه  .2
 .31، باب كا  االبسوسائل الشّيعه، ابواب اح .3
 همان مرجع. .4
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 دار دوختن است. نیث است چیحد نظر

ل کش یمخروط یها الهکاست. « اله با چند رنگک یکیا  راهنیپ یک»مراد از رنگارنگ  -2

راهن )و هر یپیا  رنگ داشت. یکآن  یجانب یها ه هر بخش از سطحکردند ک یدرست م

 دوختند. یم مختلف یها با رنگ یهائ هکگر( از تیلباس د

 :مواد و جنس لباس

 شود پنج نوع است: یه میه از آنها لباس تهک یمواد

 شم.یتان و ابرکمانند پنبه،  یعیمواد طب -1

 .کرکواسطه: مانند پشم، مو،  یکبا  یعیمواد طب -2

 وانات.یبا دو واسطه: مانند انواع پوست ح یعیمواد طب -3

 ها: مانند طال، آهن، نقره و... یانک -4

 .یف مصنوعایال -یمواد مصنوع -5

وم و نوع د ن، سپسیتر منین و ایاسالم، نوع اول بهتر یمنیا و یتی، تربیمطابق اصول فرهنگ

ع دوم ر، نوت روهکن، نوع سوم میتر روهکس: نوع چهارم مکب تا نوع چهارم. و بالعین ترتیبه هم

 نوع اول مستحب است. روه وکم

اس با لب جنگ، و نماز خواندن روه است مگر درک...( من وین، مسی)آهن یدن لباس فلزیپوش

 ن.زنا یمردان و هم برا یروه است هم براکمس میا  انگشتر آهن یکبا داشتن  یحت یآهن

 ز شود.ید از آن پرهیوان مردار( نجس است و بای)ح میته پوست

 یبرا ی، آنها بشرط ذبح شرعکرکن مو، پشم، یوان حالل گوشت و همچنیپوست هر ح

و  ه گوشتش حاللکتوان درآنها نماز خواند مگر پوست االغ ) یه لباس مجاز است و میته

 ال دارد.که نماز خواندن با آن اشکروه است( کم

گ و سوان حرام گوشت )مگر یو پشم هر ح کرکه لباس از پوست، چرم، مو، ین تهیو همچن

 یک ژه اگریست به ویز نین نماز خواندن در آنها جایک. لیز است بشرط ذبح شرعی( جاکخو

 وجاب، پوست سنمیان  نیال دارد. در اکر شخص نمازگزار باشد، اشیکپیا  گربه در لباس یمو

 ح است.یخزّ، فرّاء، حواصل، استثنا شده و نماز خواندن در آنها صح

 ح آن خواهد آمد.یست و توضیز نیمردان جا یشم برایاستفاده از لباس ابر

 یمردان حرام است حت یاست برا یآن طالئ یپودهایا  اه تارهک یلباسیا  یلباس طالئ
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 انگشتر طال.

تر شوند زود یه میته یمصنوع الیافه از مواد و ک یهائ ن لباسیه متخصصیمطابق نظر

د و گردن یم ر در بهبود آنهایها و زخمها موجب تاخ شوند و در تماس با خراش یمحترق م

ه از متخصص در اسالم حجّت است پس استفادز دارند. و چون نظر ین یگرید یها یناسازگار

 د حرامداشته باشن یبهخطر و ضرر معتنا  یشود. و اگر در مورد یروه مکها م ن نوع لباسیا

 شوند. یم

 -صادقامام  1:اللَّحْمَ الْأَنْبِیَاءِ وَ هُوَ يُنْبِتُ لِبَاسِ مِنْ الْكَتَّانُ: -علیه السالم -عبداهللقال ابو 

 دن گوشت است.یاست و آن عامل روئپیامبران  یها تان از جملة لباسکفرمود:  -علیه السالم
ح یصحجریان  ست منظوریردن نکچاق یا  ن گوشت چاق شدنرویانید مراد ازح: یتوض

 یها ولگر سلیطرف د روند و از یل میبه تحل یهائ سلول یاست از طرف« تحللّ یبدل ما »اصل 

 ند.ک یم کمکجریان  نیا یبر صحت و سالمت یتانکرند. لباس یگ یآنها را م ید جایجد

صلی اهلل علیه  -اللَّهِ  رَسُولِ الْبَسُوا ثِیَابَ الْقُطْنِ فَإِنَّهُ لِبَاسُ : -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

پیامبر  را آن لباسید زیبپوشه ای فرمود: لباس پنب -علیه السالم -یعل 2:وَ هُوَ لِبَاسُنَا - و آله

 و لباس ماست. -صلی اهلل علیه و آله -خدا
 -صادقامام  3:عِلَّة  وَ الشَّعْرُ إِلَّا مِنْ  الصُّوفُ  قَالَ: لَا يُلْبَسُ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 .یماریسالت و بکل یشود مگر به دل ین استفاده نمین و موئیفرمود: از لباس پشم -علیه السالم
( یر موارد)دیا  ر موادیه لباس از سایتهامّا د شده یتمجد و ییتاه ای و پنب یتانکلباس 

 .ه استح شدیز تصرین مورد مجاز نیراهت همکبه  یز شده است گاهیتنها تجویا  م شده ویتحر

 :مردان یشم برایلباس ابر

مده نیا مختلف آن( یها شم )و گونهیم لباس ابریعلت تحر یبرا یحیث توضیحدبیان  در

ز لباس بر اساس اطاعت محض و بدون چون و چرا ا یعنی« یتعبد» طوربه د ین بایاست بنابرا

 م.یاگر علت آن را ندان یم حتینکز یشم پرهیابر

ضرر » یه متخصصان در شناسائیتوان از نظر یم یمنیا یعنیدگاه موضوع بحث ما یاز دامّا 

                                                 
 .16 وسائل الشيعه، ابواب احكا  الممبس، باب .1
 .15همان مرجع، باب  .2
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اسب دست  نیبر پوست مخمل یرا مورد توجه قرار داد: اگر زنه ای تکن« مردان یشم برایابر

ل یاو به تحل یجنس یرویند نکار را بکن یا یشود و اگر مرد یم یکاو تحر یجنس یرویشد نکب

اند و  ار داشتهکه نسل اندر نسل با اسب سروک یاشراف یها ص خاندانیاز خصا یکیرود.  یم

ن ین موضوع است. ایداشته، همزیاد  ن پوست اسب تماسیمخمل یشان با موها پوست دست

 امر شناخته شده است. یکباً یجامعه اروپا تقردر  مسئله

از  وضوعمن یمردان ندارد گرچه ا یجنس یرویبا ن یز مناسبت مطلوبیشم نیظاهراً لباس ابر

ن یه اکن رشته یاران اکهستند دست اندرامّا بدل نشده  یه اجماعینظر یکنظر متخصصان به 

 دانند. یاصل را مسلم م

ان اسالم دوست ندارد مرد ؛در مرد است« یمردانگ هیروح»مسلم است توجه به  آن چه

 ن را ازه مرداک همانطورند. کدا یش پیشان بدان سو گرا روحیا  داشته باشند یه زنانگیروح

س ز لباین همانطوررده کل و مد لباس، را حرام کش تشبه مرد به زن در رده وک یلباس زنانه نه

 رده است.کمرد حرام  یساس براشم را لباس مختص زن، شناخته و آن را از ایابر

مطرح  شمیه در لباس ابرک همانطوردارد درست  یمرد رابطه منف یجنس یرویز با نیطال ن

ت مراعا یرا )عالوه بر خطر سقوط در ربا و دشوار یراهت شغل زرگرکعلل  از یکیاست. 

 یاعجمز حالت این مطلب نیدانست گرچه ا یمنفر یتأثن یتوان هم ی( میشرع یحقوق اقتصاد

 د موردیترد یب« یه مردانگیروح یژگیحفاظت از و»ز ین مورد نین در ایکرده است. لکدا نیپ

 توجه است.

ه( ردکم یه اسالم تحرکصرف نظر از لباس و تشبه مرد به زن و تشبه زن به مرد )در لباس 

 مرد حرام شده است. یه زنان برایزن و داشتن روح یه مردان برایداشتن روح

صلی اهلل علیه و  -اللَّهِ مَسْجِدِ رَسُولِ  فِی تَأْنِیثٌ  رَجُلًا بِهِ  رَأَى أَنَّهُ : -یه السالمعل -یعلعن 

-علیه السالم -فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ يَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ - آله

يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ  -ی اهلل علیه و آلهصل -سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

 -صلی اهلل علیه و آله -پیامبر در مسجد -علیه السالم -یعل 1:الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

رده از مسجد کلعن ه رسول خدا تو را ک یسک یاگفت: داشت، « ثیتأن»ه کد یرا د یمرد

ه فرمود: خداوند ک -صلی اهلل علیه و آله -پیامبر دم ازیرسول خدا خارج شو. آنگاه گفت: شن

                                                 
 .64 ،63، ص 67 بحار، ج .1
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ه کرا  یند خداوند زنانکنند و لعنت که یه خودشان را به زنان شبکرا  یند مردانکلعنت 

 نند.که یخودشان را به مردان شب
در  رد خواهدر م یه زنانگیاز روح یآثاریا  ثراز خود بروز دادن: ا یث: ادا و اطوار زنانگیتأن

 ش.یات و خواه در سخن گفتن و خواه در لباس و مد و خواه در آراکحر

جَالِساً فِی  -صلی اهلل علیه و آله -قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -علیه السالم -یعلعن 

صلی اهلل علیه و  -عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیْهِ ثُمَّ أَكَبَّ رَسُولُ اللَّهِ الْمَسْجِدِ حَتَّى أَتَاهُ رَجُلٌ بِهِ تَأْنِیثٌ فَسَلَّمَ 

 أُمَّة  إِلَّا ُعذِّبَتْ  هَؤُلَاءِ فِی مِثْلُ لَا يَكُونُ فِی الْأَرْضِ يَسْتَرْجِعُ ثُمَّ قَالَ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّتِی إِنَّهُ -آله

در مسجد نشسته بودم  -علیه السالم -پیامبر با یفرمود: روز -علیه السالم -یعل 1:السَّاعَةِ قَبْلَ

رد، رسول خدا جواب سالمش را داد آنگاه سر به کداشت وارد شد و سالم « ثیتأن»ه ک یمرد

ن گونه اشخاص یرد سپس گفت: در امت من اکی ر انداخت و پشت سر هم استرجاع میز

 یند مگر آن جامعه دچار عذاب )بال( مباش ینمه ای چ جامعین گونه افراد در هیباشند!؟! ا

 شود قبل از عذاب آخرت.
 را در مقام تاسف خواندن.« ه راجعونیاناهلل و انّا ال»ه یاسترجاع: آ

 مِنَ الْمُتَشَبِّهِینَ  -صلی اهلل علیه و آله -قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 -علیه السالم -صادقامام  2:الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَبِالنِّسَاءِ وَ  الرِّجَالِ 

ه به زنان شباهت کرا  یرده است مردانکلعنت  -صلی اهلل علیه و آله -خداپیامبر  فرمود:

 هستند. ن گونه مردان مخنثینند، و اکه یه خود را به مردان شبکرا  یرده زنانکند و لعنت یجو
ش یراگ یه زنانگیه به روحک یمرد یعنیمخنث  -«یخنث»خانواده  هم یها مخنّث: از واژه

 داشته است.

ش یراات، مد و نحوه آکمرد به زن در لباس، حر یه شباهت جوئکح دارد یث تصرین حدیا

 ل مخنث بودن آن است.یدل

 :رنگ لباس

 ل به قهوهیمتما کی، خای، سبزعدسیموئی، زرد لید، زرد چوبیب: سفین رنگ لباس بترتیبهتر
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بود تند، کو  ی، قرمز، ارغوانسیاهب: ین رنگ بترتیتر دهیوهکمرنگ است. نکه ای ، و سرمیا

 است.

 -خدارسول  1.وَ أَطْهَر أَطْیَبُ  فَإِنَّهُ الْبَسُوا الْبَیَاضَ  :-صلی اهلل علیه و آله -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

 است. زه ترکیرا آن دلچسبتر و پاید زید بپوشیلباس سف فرمود: -صلی اهلل علیه و آله
أَحْیَاؤُكُمْ وَ كَفُِّنوا  فَلْیَلْبَسْهُ  الْبَیَاضُ  قَالَ: خَیْرُ ثِیَابِكُمُ قال:  -صلی اهلل علیه و آله -یالنّبعن 

است د یشما سف یها ن لباسیفرمود: بهتر -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  2:فِیهِ مَوْتَاكُمْ

 د.ینکفن کتان را با آن  یها تان آن را بپوشند و مرده یها زنده
 یم یمحمد ابن عل 3:ثَوْباً عَدَسِیّاً -علیه السالم -مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ

 ده بود.یرنگ پوش یه لباس عدسکرا  -علیه السالم -اظمکدم امام ید: دیگو
 -باقرامام  4:أُمَیَّةَ الزَّعْفَرَانُ  بَنِی قَالَ: صِبْغُنَا الْبَهْرَمَانُ وَ صِبْغُ  -علیه السالم -جعفر یعن اب

( بهرمان است و رنگ -هم السالمیعل -تیفرمود: رنگ مورد انتخاب ما )اهل ب -علیه السالم

 ه زعفران است.یام یمنتخب بن
 د.پرتقال داریا  مویه لک ی: رنگیموئیبهرمان: زرد ل

 مرنگ.کسرخ  -یل به سرخی: زرد مایزعفران

لباس زرد  -علیه السالم -باقرامام  5:الْمُعَصْفَرَ وَ الْمُنَیَّرَ يَلْبَسُ -علیه السالم -جعفران ابو ك

 د.یپوش یدر، روشن( مک ری)غ یورانن یموئیل
يَا مُحَمَّدُ  فَقَالَ  رِدَاء  مُمَشَّق   فِی إِلَیْهِ فَخَرَجَ  -صلی اهلل علیه و آله -إِنَّ أَعْرَابِیّاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ

از  یمرد 6:نَعَمْ يَا أَعْرَابِیُّ أَنَا الْفَتَى -صلی اهلل علیه و آله -لَقَدْ خَرَجْتَ إِلَیَّ كَأَنَّكَ فَتًى فَقَالَ

آمد در رون یآمد، رسول خدا به طرف او ب -صلی اهلل علیه و آله -پیامبر دارینان به دیچادرنش

ده بود. آن مرد ی( پوشیا ل به قهوهیما کی)خاه ای ل به قهویرنگ ما یه لباس توسک یحال

 من جوانمردم. یلب ئت جوانان، فرمود:یدر ه یمن آمد یمحمد به سو یگفت: ا
                                                 

 .14 وسائل الشيعه، ابواب احكا  الممبس، باب .1
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رْدِيَةِ أَ مِنْ الْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ  لَا تَلْبَسِ :-علیه السالم -یلعلقال  -صلی اهلل علیه و آله - یانّ النب

فرمود: لباس قرمز نپوش  -علیه السالم -یعلبه  -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  1:إِبْلِیسَ 

 طان است.یش یها را آن از لباسیز
مِیثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا  تَرْكَبَ أَنْ إِيَّاكَ : -علیه السالم -یلعل -صلی اهلل علیه و آله -یالنبّقال 

« نیروز»فرمود: بر  -علیه السالم -یعلبه  -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  2:بْلِیسَ إِ  مَآثِر مِنْ

 طان است.ین سرخ از آن شین و نمدزیرا روزیسرخ رنگ سوار نشو، ز« نینمدز»و 

 شود. یه مین اسب تعبیز یه بر روک کیوچک کن: تشیروز

 شود. یشد و م یته موان انداخیبر پشت حن اسب یر زیزه در کجل یا  ن: نمدینمدز

 -علیه السالم -یعل 3:فِرْعَوْنَ  لِبَاسُ  تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ  :-علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

 را آن لباس فرعون )فرعون صفتان( است.ینپوش زسیاه  فرمود: لباس

 4:وَ الْعِمَامَةِ وَ الْكِسَاءِ اثَة  الْخُفِ قَالَ: يُكْرَهُ السَّوَادُ إِلَّا فِی ثَلَ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

فش، عمامه، کروه است مگر در سه مورد: کمسیاه  دنیفرمود: پوش -علیه السالم -صادقامام 

 ساء.ک
 نداختند.ا یوش مدن و... به ایقین، فنایرانین، اایونانیم یه در قدکپارچه ه ای سا: رداء: طاقک

 بدون برش.و ن یبدون دوخت و بدون آسته ای طاق

باس، هر ل به یبه عبا و گاه یدارد. گاهن یکساء با عباء فرق دارد؛ عبا برش، دوخت و آست

اقه طساء آمده عبا نبوده بل همان کث یمعروف حد یدر ماجرا آن چه شود. و یسا گفته مک

 بوده است.

وَ الْحَرِيرِ  الْإِسْتَبْرَقِ لِبَاسِ الْمَیَاثِرِ الْحُمْرِ وَ عَنْ عَن... -صلی اهلل علیه و آله -اهللرسول  ینه

با، یقرمز و از لباس د یها کاز تش -صلی اهلل علیه و آله -خداپیامبر  5:وَ الْقَزِّ وَ الْأُرْجُوَانِ 

 رده است.ک یرنگ نه یشم( و ارغوانیر، نوغان )سه نوع ابریحر
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 وجود دارد:معیار  انتخاب رنگ لباس دو یبرا: معیار

 با رنگ. میکروبرابطه  -یالف( بهداشت

 ر انسان.کتف یبه چگونگ یرنگ بر روح و روان حتر یتأث -روان ب( بهداشت روح و

 آن ین رنگ برایسازگارتر یسیاهاست و  میکروب ین رنگ براید ناسازگارتریرنگ سف

 ت.سبگر به همان نید یها رنگ است، و

ها آرامش و  رنگ از یه برخکن اصل اشاره شد یبه ا« طیو رنگ مح یمنیا»در بخش 

و  نندهک یکز تحرین هستند و نیگر اضطراب آفرید یشوند و برخ یرا موجب م یش روحیآسا

 شوند. یموجب غم و غصه م یو برخ« زینشاط انگ» یهستند. برخ« آور ینگران»ن یهمچن

 یروان یمنیو ا یمسج یمنیها به دنبال آن هستند ا ثین حدیه اک یا ین هدف اصلیبنابرا

رد ، زیموئیزرد ل یها شه در نظر اسالم بوده به رنگیز همین یبا شناختین عنصر زاست و چو

بت ه مشخص است پاسخ مثکاند  ردهکق یهم تشوه ای ل به قهویما ی، توسی، سبز عدسیچوب

 زش نشاط و پردازش از غم و اندوه، است.ی، انگیبا خواهیبه حس ز

« برده الحمراء»یا  «برده االحمر»ن با ها از آ ه در عبارتکداشت  یرم ردائکرسول ار: کتذ

ها توهم  یر موجب شده بعضین تعبیا« مبرایبرد سرخ پ»، «برد سرخ او» یعنیر شده است، یتعب

برد »ن لباس از جنس یز داشته است. ایلباس سرخ ن -صلی اهلل علیه و آله -پیامبر هکنند ک

اند  گفته یصحار یمز. در معنه نه سرخ بوده و نه قرکآن بوده « یصحار»و از نوع « یمانی

ه به کاست « صحرة»ماخوذ از  یواژه صحار 1«:حمرة خفیّة كالغبرة الصُّحْرَة، و هی هو من»

 شود. یمه ای ل به قهویما یقت توسیه در حقکدا مانند غبار است. یناپ یسرخ یمعن

 :شلوار یدندر پوش یمنیا

يَوْماً فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أُتِیتُ  -علیه السالم -یرُ الْمُؤْمِنِینَقَالَ: اغْتَمَّ أَمِ، -علیه السالم -عبداهللابو 

لَا  فَمَا أَعْلَمُ أَنِّی جَلَسْتُ عَلَى عَتَبَةِ بَاب  وَ لَا شَقَقْتُ بَیْنَ غَنَم  وَ لَا لَبِسْتُ سَرَاوِيلِی مِنْ قِیَام  وَ

علیه  -امیرالمؤمنین یفرمود: روز -السالم علیه -صادقامام  2:بِذَيْلِی وَ وَجْهِی يَدِي مَسَحْتُ 

چوبه  یآورم در رو ید نمیا ه بهک؟ من یجا آمدکغم از  یرا غم فرا گرفت گفت: ا -السالم
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یا  رده باشم، وکافته و از وسطش عبور کرا شه ای گلّیا  ن چهار چوبه درب نشسته باشم،یریز

 رده باشم.کبا دامن لباسم مسح دست و صورتم را یا  ده باشم، ویستاده پوشیشلوارم را ا
 فقرة را هریرار شده است زکتاب تکن یل فقرات متعددش چهار بار در ایث به دلین حدیا

 مورد« قِیَام مِنْ سَرَاوِيلِی وَ لَا لَبِسْتُ»نجا فقره یه در اکبخش از مباحث مربوط است  یکآن به 

 است. نظر

وا إِنَّ أَحَدَ عَشَرَ شَیْئاً تُورِثُ الْغَمَّ الْمَشْیَ بَیْنَ الْأَغْنَامِ َو أَنَّهُمْ قَالُ -هم السالمیعل -عن االئمة

خُصْیَةِ وَ لُبْسَ السَّرَاوِيلِ قَائِماً وَ قَصَّ شَعْرِ اللِّحْیَةِ بِالْأَسْنَانِ وَ الْمَشْیَ عَلَى قِشْرِ الْبِیضِ وَ اللَّعِبَ بِالْ

 عُودَ عَلَى عَتَبَةِ الْبَاِب وَ الْأَكْلَ بِالشِّمَالِ وَ مَسْحَ الْوَجْهِ بِالْأَذْيَالِ وَ الْمَشْیَ وَ الْقُ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْیَمِینِ

 1:الْمَقَابِرِ بَیْنَ  الْقُبُورِ وَ الضَّحِكَ  فِیمَا بَیْنَ

 شود: یردار باعث غم مکزده ای

 گذشت.تر شیپ -دن است و عبور از وسط آنیه در حال چرکه ای افتن گلّکش -1

 شود. یح داده مینجا توضیدر ا -ستادهیدن شلوار در حال ایپوش -2

 گذشت. یدر بهداشت فرد -ش با دندانیر یقطع موها -3

 .یتخم یها یارگران مرغدارکقابل توجه  -تخم مرغ یها پوسته یراه رفتن رو -4

ان در ش یودیبید لیه بقول فروک یقابل توجه افراد -هیردن )ور رفتن( با خصک یباز -5

 هستند. دچار« ور رفتن با خود» یماریببه  یبه نوعیا  ه است،یخص

و  یمنیا»حات فصل یدر توض -ردن عضو ادرار و عضو مدفوع با دست راستک کپا -6

 گذشت.« یرانندگ یراهنمائ

 به یو ورود از فضائ یمنیا»در بخش  -ن چارچوبه دربیریچوبه ز ینشستن بر رو -7

 بحث شد.« گرید یفضا

 ف ششم بحث شده است.یهمراه با رد -خوردن با دست چپ -8

و بهداشت  یمنیا»ز در فصل ین نیا -ردن دست و صورت با دامن و لباسک کپا -9

 گذشت.« یفرد

نش محل یگز»ز در بخش ین و« و گورستان یمنیا»در بخش  -گورهامیان  راه رفتن در -10
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 .ار بحث شدکساختمان خانه، ساختمان محل « ساختمان

 .همانطورز ین نیا -گورهامیان  دن دریخند -11

امام  1:الْخَاصِرَةِ وَجَعَ قُعُود  وُقِیَ مِنْ السَّرَاوِيلَ لَبِسَ قَالَ: مَنْ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

من یس شلوارش را در حال نشسته بپوشد از درد خاصره اکفرمود: هر -علیه السالم -صادق

 شود. یم
 کشمر مبتال بود، پزکدرد  یا به نوعیکس جمهور اسبق امریرئ یندکاف  ند: جانیگو

 د.یاسیاب ن دردیفش نپوشد تا از اکستاده شلوار و یرده بود هرگز در حال اکه یمخصوص او توص
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 ارکو لباس  یمنیا

ز ن، ایسه نوع لباس با اسم و رسم مشخص و با عنوان مع یثیدر فرهنگ اسالم و متون حد

 اند: ز شدهیمتما گریهمد

اده ار و استراحت از آن استفکن ید مصون بماند، در حیه باک یلباسثوب الصون:  -1

 نشود.

ر اکط یر محدار قرار دارد و کو ابزار و وسائل اشیاء  ه در معرضک یلباسثوب البذلة:  -2

مواد  ننده،ک ریگاشیاء  ها، بیقرار دادن آن در مقابل آس« بذل»شود. مراد از  یاز آن استفاده م

ذل و ب نهیحفاظت مصرف و هز ین لباس برایه اک ین تلقینده و... جهت حفاظت بدن، با ایآال

 شود. یم

 ار گرفت:کگر به یهمد ید به جاین دو لباس را نبایا

قَالَ: السَّرَفُ فِی ثَلَاث  ابْتِذَالُكَ ثَوْبَ صَوْنِكَ وَ إِلْقَاؤُكَ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

ز مصداق یفرمود: سه چ -علیه السالم -صادقامام  1:فَضْلَةَ الْمَاءِ وَى يَمِیناً وَ ِشمَالًا َو إِهْرَاقُكَالنَّ

ه کوه )یار، و دور انداختن هسته مکلباس  یاسراف است: استفاده از لباس صون به جامعیار  و

 یآب مثالً ه آب )ختن ته ماندین طرف و آن طرف، و هدر ریخورد( به ا یشاورزان مکبه درد 

 وان مانده است(.یه در ته لک

عَنْ أَدْنَى الْإِسْرَافِ قَالَ ثَوْبُ  -علیه السالم -عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار  أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

اسحاق ابن عمّار از امام  2:ذَاهَكَذَا وَ هَكَ بِالنَّوَى صَوْنِكَ تَبْتَذِلُهُ وَ فَضْلُ الْإِنَاءِ تُهَرِيقُهُ وَ قَذْفُكَ 

لباس  یست؟ فرمود: از لباس صون به جاین حد اسراف چیمترکد: یپرس -علیه السالم -صادق

 .یندازین طرف و آن طرف بیوه را ای، و هسته میزی، ته مانده آب را برینکار استفاده ک
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 زشیز انگا کیگران، لباس حایجلب توجه د ی، لباس برایلباس خود نمائ ثوب شهرت: -3

مختلف آن  یها گونه نما. لباس شهرت و بر و لباس انگشتک، لباس تیزه جنسیغر یها

 برکمانند لباس ت یه در مواردکزان عنصر شهرت در آن است یوهش شده است بسته به مکن

 روه.کم یشود و در موارد یم حرام 1«ثیلباس تأن»و 

 :ارکط لباس یشرا

ه در ک« ارکلباس » یژه برایلباس به و یر را برایزط یشرا« و لباس یمنیا»از آغاز فصل 

ا ه ب بحثیه بترتکم یرد، شناختیگ یقرار م یمنیانون اکدر  یعنیانون موضوع بحث ما ک

 عبارتند از:

 ند.کآفتاب حفاظت زیاد  ه از تابشک یپوشش -1

 ل و دراز نباشد.یار، طوکالزم است لباس  -2

 د گشاد باشد.یار نباکلباس  -3

 نه گشاد و نه تنگ بل در حد استاندارد. -ار، تنگ نباشدکاست لباس  الزم -4

 باشد. متفاوت داشته یتواند استانداردها یمختلف م یارهاکنسبت به  یو تنگ یگشاد -5

برسد  گر تا مچ دستید یبرخ یارها تا نصف بازو و براک یبرخ یار براکن لباس یآست -6

 ف دست برسد.کد به یو هرگز نبا

 ن دار باشد.ید چیار نباکلباس  -7

 متر باشد.کار، کلباس  یها بیان تعداد جکاالم یحت -8

 رد.یار، مورد استفاده قرار نگکلباس  یلباس صون به جا -9

، زرد یموئید، زرد لیت عبارتند از: سفیب اولویار بترتکمناسب با لباس  یها رنگ -10

 .یا ل به قهوهیما کی، خای، سبز عدسیچوب

 یها دهنیار و آالکل یاست و در معرض ابزار و وسا« ثوب بذله»ه کنیبا ا ارکلباس  -11

 امل برخوردار باشد.کشه از بهداشت یار قرار دارد، الزم است همکط یمح

ن یدر هم رین مورد اخیشه بسته باشد. ایامل، سالم و همکد یار باکپ لباس یدگمه و ز -12

 شود: یجا بحث م

                                                 
 لباسي كه حاكي از روحيه زنانگي در مرد باشد وعكس آن در زن. در برگ هاي پيش بحث شد. .1
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 :و دگمة لباس یمنیا

 دارد: یپ پنج جنبه منفیمربند، دگمه و زکمر، کن شال باز گذاشت

ء ییش یکه شده است و حضور یهوده در لباس تعبیپ الزم نبوده پس بیاگر دگمه و ز -1
 است. یمنیار هم نابخردانه و هم خالف اصول اکژه در لباس ید در لباس به ویزا هوده ویب

 یمنیه عدم تناسب آن با اکاست « لباس شل و ول»پ مصداق یباز بودن دگمه و ز -2
 ح داده شد.یتوض

عوامل  زا نیعیپ از عوامل حادثه ساز هستند، یمر و زکمربند، شال کباز بودن دگمه،  -3
 .یشناخته شده نه از عوامل احتمال

ط یحمدر  یر جدّ یه غیبودن شخص است و روح یر جدینگر غاینمااشیاء  نیباز بودن ا -4
 را به یر جدیغ یه منفیحادثه است و هم روحمنشأ ، هم یرگراک یط گروهیژه در محیار به وک

 گروه خارج شود.میان  ازه ای ین روحید چنیدهد و با یت میاران سراکهم
از  کییاز عدم نشاط فرد است و نشاط  کیباشد حا یحوصلگ ین رفتار اگر در اثر بیا -5
 ار، است.ک در یمنین اصول ایتر یاساس

وَ  وَ هُوَ الْبُنْدُقُ لُوط  فَالْجُلَاهِقُ  قَوْمِ أَخْلَاقِ مِنْ وَ أَمَّا الَّتِی ...لَ:قَا -علیه السالم -یعلعن 

علیه  -یعل 1:الْخَذْفُ وَ مَضْغُ الْعِلْكِ وَ إِرْخَاءُ الْإِزَارِ خُیَلَاءَ وَ حَلُّ الْأَزْرَارِ مِنَ الْقَبَاءِ وَ الْقَمِیص

آن  و یه از اخالق قوم لوط است عبارتند از: فالخن بازک یهائ خصلت فرمود: و امّا -السالم

شل و ول داشتن  دن، و دراز ویبا دو انگشت، و آدامس )سقز( جو یاست، و سنگ پران کبند

 راهن.ی( و پیت، پالتو، بارانکقبا ) یها لباس، و باز گذاشتن دگمه
جا تنها نیگذشت در ا« لباس یبلند»ث در بخش ین حدیاپیام جزئیات  شرحح: یتوض

 است. نظر موردر یجمله اخ

الْأُمَّةِ الْجُلَاهِقُ وَ الصَّفِیرُ وَ  هَذِهِ لُوط  فِی قَوْمِ أَخْلَاقِ مِنْ : سِتٌقَالَ  -علیه السالم -یعلعن 

خصلت  فرمود: شش -علیه السالم -یعل 2:الْبُنْدُقُ وَ الْخَذْفُ وَ حَلُّ أَزْرَارِ الْقَبَاءِ وَ مَضْغُ الْعِلْكِ

با  ی، سنگ پرانیباز کدن، بندیشک، سوت ین امّت: فالخن بازیاز اخالق قوم لوط است در ا

 دن سقز.یلباس و جو یها دو انگشت، باز گذاشتن دگمه

ج شود. یرا یاجتماعیا  یه در رفتار فردکن رفتارهاست یا« خصلت شدن»مراد ح: یتوض
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با دو انگشت در  یه است مانند سنگ پراندیوهکز نیبار ن یک یبرا یاز آنها حت یالبتّه برخ

ه ک یمانکری)ت کگر، و مانند بندید یدر هر جاو یا  ار،کط یوچه و بازار، محفل و مجلس. محک

ه ای چ غرض خردمندانیه هکنند( ک یدرست م یکالستیا  شکنوجوانان از چوب دوشاخه و 

 شتن پرندگان.کیا  ها و شه ساختمانیافراد و ش یمنیست جز سلب ایبر آن مترتب ن
 یر حتاکط یال باشد، در محکاش یها ب تیط و وضعیشرا یو اگر باز گذاشتن دگمه در برخ

 است. یمنیار نادرست و خالف اکز ین قهیبار و چند دق یک یبرا

 1...:رالْأَزْرَا مَحْلُولَ الرَّجُلُ  قَالَ: لَا يُصَلِّی -علیه السالم -هیابعن  -علیه السالم -جعفرعن 

 د با دگمهیه فرمود: نباکند ک ینقل م -علیه السالم -باقراز امام  -علیه السالم -صادقم اما

 باز نماز خواند. یها
ه باز کاند  ث فتوا دادهین حدیث، نماز است و فقها بر اساس ایحدپیام  موضوعح: یتوض

 یافک اموضوع بحث م ین رفتار برایا یدگیوهکروه است. و تنها نکها در نماز م بودن دگمه
ن یهم چون است و یعنصر منف ید دارایترد یده باشد بیوهکه در نماز نک یرا رفتاریاست. ز

 شود. ید مکوهش آن در موضوع بحث ما مؤکز هست پس نیار حادثه ساز نکط یعنصر در مح

 وَ لَا مَالَ، لَاحَیَاءَ لَهُ  لِمَنْ لَا إِيمَانَ... قَالَ: -علیه السالم -عبداهلل یعن ابلباس:  ینگهدار

یا ه حک یسکفرمود:...  -علیه السالم -صادقامام  2:لِمَنْ لَاتَقْدِيرَ لَهُ، وَ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَاخَلَقَ لَه

ه لباس ک یسکماند، و  یش نمیبرا یندارد مال یه برنامه اقتصادک یسکمان ندارد، و یندارد ا

 ماند. یش نمیبرا یهنه ندارد لباس نوک
خِیَاطَةُ  -صلی اهلل علیه و آله -اهللرسول  ینهدر مورد لباس:  یمنیه این توصیآخر

دگمه و یا  یدر رفتگیا  یاز دوختن )پارگ -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  3:الْبَدَنِ عَلَى الثَّوْبِ

 رده است.ک یپ( لباس در بدن، نهیز
دگمه بر لباس را در  یکدوختن  یه حتکت دارد یقدر در نظر اسالم اهم آن یمنیاصول ا

ز لباس را در ین یرات جزئیتعم یند براک یم هی. اسالم توصشود یم ده، نکوهشیحال پوش
 یرا در پ یبزرگ یی هامانیه پشکز یر یزهایم چه بسا چیر آن بپردازیآورده سپس به تعم

 دارد.
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 الهکفش و کو  یمنیا

م به یداد یاد و 1:سِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْوَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوس  لَكُمْ لِتُقرآن: 

 ر کقدردان و شاآیا  ند از خطرها،کرا تا شما را حفاظت  یاو )داود( صنعت لبوس ساز

 د؟.یشو یم
 .یمنیاله اکو  یمنیاله خود: لباس اکلبوس: درع: زره و 

 ب رساننده.یب: خطر: حادثه آسیبأس: آس

 ند و در قبال آن خواستارک یم ینعمت مهم معرف یکرا  یمنیپوشش اش یدایقرآن پ

ت و حفاظ یله دفاعیوس یک یخاص زره جنگ به عنوان یمنیاله اکاست. لباس و  یرگزارکش

 یتیهما)اسلحه( هرگز  یه نسبت به ابزار تهاجمک یدهد در حال یه قرآن بدان ارزش مکاست 

ات انکنان اممدر قبال دش: «...ةٍمَا اسْتَطَعْتُمْ مِْن قُوَّ وا لَهُمْأَعِدُّ»ه کدهد  یر مکقائل نشده تنها تذ

 د.یآماده داشته باش ینظام
هر نوع  ه شامل حفاظت در مقابلکعام را در نظر دارد  یمعنا یک« بأس»ه فوق با لفظ یآ

 ره.یو غ یب است اعم از دفاع و حفاظت نظامیآس

ه ک یشما لباس یو قرار داد برا 2:وَ سَرابیلَ تَقیكُمْ بَأْسَكُمْرَّ وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابیلَ تَقیكُمُ الْحَ

 ند.ک یه شما را از خطرها حفاظت مک یند و لباسک یها حفاظت م شما را از حرارت

فش کو  الهک اًاساس، یمنیاله اکداشته باشد با  یمنید لباس ایوره باکارگر در مقابل حرارت ک

 ستند.از لباس ه یبخش یدر فرهنگ اسالم

ر یاست و سا یه اول هسته موضوع، زره نظامیآمده است در آ« بأس»ه واژه یآ در هر دو

 یر نظامیغ یها ه دوم هسته موضوع، بأسیهستند و در آ نظر موردرو آن یها در پ بیآس

در  یاله حفاظتکن لباس و یدارد. بنابرا آن قرار رویدر پ یاست و حفاظت از بأس و خطر نظام
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 قرآن است. نظر موردب، یحفاظت از هر نوع آس یبرا هر دو مورد و

 :الهکیا  انواع پوشش سر

انند مباز  یها طیار در محکد، جهت یتابش مداوم خورش ایمنی ازجهت بان: یاله ساک -1

 شرح رفت: به« ارکط یو مح یمنیا»ن بخش از یه در اولکو...  ی، چوپانیشاورزکار ک

 1:الشَّمْس بِهَا مِنَ  مِظَلَّةٌ يَسْتَظِلُ  -علیه السالم -عبداهلل یان البك -علیه السالم -الرضاقال 

له یه به وسکبان داشت یسا یالهک -علیه السالم -صادقفرمود: امام  -علیه السالم -رضاامام 

 رد.ک یه فراهم مید سایخودش در مقابل خورش یآن برا

ه ک دینیب ید مینکه ( مراجع63ارم االخالق صفحه کث )مین حدیاگر به منبع اح: یتوض

 یه مکاست  یالهک -علیه السالم -رضاند و مراد امام ک یبحث م« الهک»ث در ین حدیا

 ه قرار دهد.یا در سار -علیه السالم -صادقتوانسته سر و صورت و گردن امام 

 یرده و معلوم مک یار مکخود  یشخص در مزرعه -علیه السالم -صادقه امام کم یدان یم

 رده است.ک یارها استفاده مکور در آن کمذ الهکه از کشود 

 ح داده شد.یش توضید در فصل پیاز مضرات تابش مداوم خورش یبرخ

از  دارد یاعاله انوکن یت: ایار و فعالکن یدر حاشیاء  بیحفاظت از آس یبرا یمنیاله اک -2

 آن جمله:

 .ینظام یمنیاله اکالف( 

 .یارکسوار یمنیاله اکب( 

 .یو خدمات یدیتول یها طیار در محک یبرا یمنیاله اکج( 

ت، کراله متصل به اوکمتصل و دوخته شده به لباس بدن. مانند  یمنیاله اکبرنس:  -3

ه ه جبّ، و متصل بیحمام، متصل به جبّه چوپانه ای ار، متصل به پالتو حولکمتصل به لباس 

 و... ینگهبان

ه ب یچ ربطیاست و ه یمنیو ا یحفاظت صددرصداله ک یکل و نوع باشد کبرنس در هر ش

ثوب » یست بل از اجزاین« ثوب صون»: برنس در زمره یثیحدبیان  ندارد. و با یاله معمولک

 است.« بذله
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 باشد:« ر چانهیبند ز» یاعم از هر نوع آن، الزم است دارا یمنیاله اک

ذُو كَآبَة  وَ حَزَن  وَ سَهَر  قَدْ  وَ الْعَقْلِ الْفِقْهِ وَ صَاحِبُ  :...قَالَ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

آخرتش  یشه برایفرمود: صاحب فهم و عقل هم -علیه السالم -صادقامام  1.تَحَنَّكَ فِی بُرْنُسِه

 ند...ک یه میر چانه تعبیه در برنسش بند زکو دلنگران است،  کمنایب

 مؤمن یارک احتیاطحالت بیان  شرح و یبراامّا است  یث امور اخروین حدیموضوع ا

ه الزم ک همانطور یعنیدارد.  یمبیان  یویدن یضروراحتیاط  از ینسبت به آخرت را با مثال

سبت ه نکنر چانه، استفاده شود، آنایز، از برنس با بند زیب خیط آسیها و شرا طیاست در مح

 نند.ک یم یبیشتراحتیاط  هستند کمنایبه آخرت ب

د قد بنفا یمنیاله اکف فهم و خرد است. ر چانه بر خالیه: برنس بدون بند زکنیجه اینت

الح شود و به اصط یار گرفته مکآن به  یه براکاست  یار ناقص و برخالف هدفک یکور کمذ

 نقض غرض است.

 مد.آر چانه خواهد یز سخن از بند زین یبعد یدر سطرها -ر چانه.ی: بند زکتحت الحن

 ر:و دستا یاله معمولک

لباس  یها هزیزه استفاده از آن از سنخ انگیه انگکاست  یلاز لباس معمو یجزئ یولماله معک

م، و یدینام« لباس صون»ث یر از فصل لباس آن را از زبان حدیه در بخش اخکار، است کر یغ

 از حفاظت در آن هست. یهمراه با عنصر« یخواه یبائیز»زه یم انگکدست

ه زیا انگب یاهگو  یمنیاظت و ازه حفیبا انگ یه امروز از رواج افتاده است گاهکدستار: دستار 

وند. ش یزه مینار هم انگکهر دو در  یرد و گاهیگ یهمان لباس صون، مورد استفاده قرار م

 ثیحدان بی ه درکد یم دیردستان و بلوچستان رواج دارد. و خواهکه امروز در ک آن چهمانند 

 .ه شده استیوصردند، دستار تک یق میطر یباز ط یه در گذشته در هواک ینیمسافر یبرا

ه یت قسطنطنیزکمره زانس( بی)ب یدر روم شرق یدانشمند نشانِ یاز دستار زمان ینوع

 کن دستار با سبیشد. ا یآن نم یبه جنبه حفاظت یه چندان توجهک( بود ینونک)اسالمبول 

 یشد و همراه قبا و عبا مورد استفاده دانشمندان قرار م یده میچیدار پ نیل چکبش یقیدق

به فرهنگ مسلمانان وارد گشت  یو روم یونانین لباس همراه ترجمه فلسفه و علوم یگرفت. ا
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ه عمامه آن کن فرق یها است با ا دانشگاه یعلم کمدر یز لباس فورم مراسم اعطایه امروز نک

 اله عوض شده است.ک یکبا 

استفاده  امه و دستاراز عم -هم السالمیعل -تیاهل ب و -صلی اهلل علیه و آله -رمکا پیامبر

ان ش ین عبایزانس بود، و همچنیه در بکه ای حساب شد یها نین نه با آن چیکردند لک یم

 فرق داشت. یزانسیز با برش و دوخت بین

 یم -لسالماهم یعل -تیو اهل ب -لهآصلی اهلل علیه و  -پیامبر هکد یآ یبرم یثیاز آثار حد

 نند:ک یمعرف یمنیا و یحفاظت کامالًله یوس یکخواستند دستار و عمامه را 

 1:بِالْعَمَائِمِ التَّلَحِّی وَ الْمُشْرِكِینَ  الْمُسْلِمِینَ  بَیْنَ الْفَرْقُ : -صلی اهلل علیه و آله -یالنّبقال 

ان )در لباس( بند کمسلمانان و مشرمیان  فرمود: مشخصه -صلی اهلل علیه و آله -خدا رسول

 ر چانه دستارهاست.یز

 ث ازیردند، حدک یاستفاده م« ثوب صون» به عنواناز دستار  ان عربکظاهراً مشر

استفاده  لباس حفاظت به عنوانم کدستیا  «ثوب بذله» به عنوانه از آن کخواهد  یمسلمانان م

 رند.یر چانه در نظر بگیش بند زینند و براک

يَلُومَنَّ إِلَّا لَهُ، فَلَا  دَاءٌ لَادَوَاءَ ، فَأَصَابَهُيَتَحَنَّكْ وَ لَمْ  تَعَمَّمَ  مَنْ: -علیه السالم -الصادققال 

ر چانه در نظر یآن بند ز یس دستار ببندد و براکفرمود: هر -علیه السالم -صادقامام  2:نَفْسَه

 ند مگر خودش را.کدرمان دچار شود، سرزنش ن یرد اگر به درد بینگ

 ح:یتوض

نباله و با دیا  و یزیآن را با چیا  دینکاز دستار استفاده نیا  هکدهد  ید میا ث به مایحد -1

 د.ل نشویتبد یمنیبه عامل ضد ا یمنین عامل اید تا ایر چانه ببندیادامه خودش، از ز

ز ین یده است گاهیفا یه بکنیر چانه عالوه بر ایبند ز بدون 3یمنیو دستار ا یمنیاله اک -2

دستار یا  فتدیب ین موتور سواریح در مثالً یمنیاله اکرا اگر یشود. ز یل میبه عامل حادثه تبد

صاحبش و  یخطر برامنشأ تواند  ید میآ هوا به پرواز درجریان  له باد ویباز شود و به وس

 گران باشد.ید
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تحت  معلوم است. و نحوة بستن یمنیا یها الهکر چانه انواع یبستن بند ز یچگونگ -3

ه را یقنند و بک یتار را رها مسردس یکمتر از یسانت 75ن شرح است: حدود یدستار بد کالحن

انه شدستار به طرف پشت  یهاچ یر پیمتر از زیسانت 75ه آن کچانند یپ یتا آخر به سر م

وار  ها حلقه چیپ یدور از رو یکگوش راست  یماند آنگاه آن را در باال یزان میراست آو

از  س آن راگر بفشارد، سپیدستار را به همد یها چیه همه پک یبه طورچانند یپ یم مکمح

 ر رادستا یها چیگوش چپ همه پ یر چانه عبور داده مجدداً در باالیسمت راست گردن از ز

ده از ان دهنکهر عامل تیا  له بادیدستار بوس یها چیجه هم پینت بندند. در یگر میبا آن به همد

 رود. یسر به هوا نم یشود و هم مجموع دستار از رو یهم جدا نم

 یها چیسر آن پ یکه با کر از خود دستار باشد یغ ینواریا  پارچهتواند  یم کتحت الحن

م بسته شود. کگوش چپ مح یباال یها چیگرش پیگوش راست و با طرف د یدستار در باال

 گر است.یز دیچ یفاتیتشر یها کالبته تحت الحن

 یانچ راه جبریه هک« یمانیپش» یعنیدرمان  یث درد بیدرمان: در لسان حد یدرد ب -3

 کیشد با ه خودش عامل حادثه را بوجود آورده باکنیو بدون ا یعیطب به طور یسکارد. اگر ند

ر درده و کعت حساب یو طب یزندگ یآمد ناگوار روبه رو شود آن را از مسائل معمول شیپ

دو صورت  شود در هر ینمیا  شود و یموفق میا  دیآ یدرمان آن میا  صدد حل و عالج

 ند تنها آثار حادثه است.ک یه او تحمل مک یخسارت

هم  وند ک یاگر خود او عامل حادثه را بوجود آورده باشد هم خسارت مزبور را تحمل مامّا 

ت، درمان اس یده و هم درد بیفا یه هم بکدهد  یارش مزآ نیمایرا، حس پش یمانیدرد پش

ز ین یاندرمندارد و روان  یه درمان مادکد یفرسا یمثل خوره جان و تنش را م یمانیپش یگاه

 ن ببرد.یتواند از ب یرا نم یمانیند اصل پشک یریش جلوگیاگر از فرسا

به در نماز ) کاستحباب تحت الحن یبرا کیو مدر یثید: حدیگو یم یخ بهائیمرحوم ش -4

گفته است: مستحب « یرکذ»تاب کل در ین دلید اول به همیردم. و شهکدا نیخاص( پ طور

ز ین ید باشد. مرحوم مجلسیشه بایبه نماز ندارد و هم یصاصعام است و اخت کبودن تحت الحن

 2فرموده است. یم توجهک کبستن تحت الحن یچگونگ درامّا  1رسد یجه مین نتیباالخره به هم
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 من فیما نذكره الثانی الفصل»ه نوشته است کند ک ید نقل میخود از مرحوم س یمجلس

است  یفصل دوم در مطالب 1«:الخطر من ر لتسلمالسف على عزمك للعمامة عند تحقق التحنك

 .یمن باشیاز خطر ا یردکم تا اگر سفر ینک یمبیان  که درباره تحنّک
ر را دستا یها چیه هم پکر چانه بسته شود یاز ز ید طوریاست با یمنیپس اگر مقصود ا

ن دهنده اکتهر یا  له بادیه بوسکند که از هم باز نشود و هم خود دستار را حفظ کند کحفظ 

 فتد.یگر فوراً نید

ه سآمده است: در ه ای بحث محققان یکبحار، در ضمن  83جلد  196س صفحه ینو یدر پ

 ردند هنگام سفر، هنگام جنگ و هنگام خروج از حمام.ک یمورد از دستار استفاده م

دف ن هیمال اک یز براین کالحن د تحتیاست پس با یمنیا یدستار در هر سه مورد برا

 ، باشد.یمنیا

 :اله و دستار در خروج از حمامک

 الْعِمَامَةَ عِنْدَ خُرُوجِی مِنَ الْحَمَّامِ فَتَلَبَّسَ وَ تَعَمَّمَ قَالَ فَمَا تَرَكْتُ  -علیه السالم -الصادقخرج 

 بدنش را از حمام خارج شد و -علیه السالم -صادقامام  2:فِی الشِّتَاءِ َو الصَّیْفِ الْحَمَّامِ مِنَ

ردم خواه کن کبست و گفت: هرگز هنگام خروج از حمام دستار را تر د و دستار بر سریپوشان

 در زمستان و خواه در تابستان.

 يَذْهَبُ فَإِنَّهُ  الْحَمَّامِ مِنَ بَعْدَ خُرُوجِكُمْ قَالَ: اغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ  -علیه السالم -الصادقعن 

ه از حمام خارج ک یفرمود: هنگام -علیه السالم -صادقامام  3:تَ فَتَعَمَّمْوَ إِذَا خَرَجْ بِالشَّقِیقَةِ 

ه از حمام کهر وقت  برد، و ین میقه را از بیار درد شقکن یرا اید زیبشوئ تان را ید پاهایشد

 دستار ببند. یخارج شد

 ا قرارهوجریان  برهنه در به طوره سر به هنگام خروج از حمام کن است یظاهراً مراد ا

 یارادست و ج ایه امروز راک ییپالتو یها ن برداشت درست باشد( حولهین )اگر ایرد. بنابراینگ

 باشد. یم یافکاله برنس است، ک
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 :دیستاده ببندید در حال ایبند یاگر دستار م

 1«التّعمم قاعداً»ز ین یکیرده است ک ینه صلی اهلل علیه و آلهپیامبر  هک یاز رفتارهائ

ت معاش یاز وضع یگر آمده است: مردیث دیل نشسته است. در حدحا دستار بستن در

صلی اهلل علیه و  یفقال له النبرد: کوه کش صلی اهلل علیه و آلهرم کاپیامبر  ش به حضوریخو

تَتَعَمَُّم مِنْ قُعُود   فَقَالَ وَ مَا مُثِیرَاتُ الْهُمُومِ قَالَ لَعَلَّكَ الْهُمُومِ مُثِیرَاتِ تَسْتَعْمِلُ يَا هَذَا لَعَلَّكَ :آله

اكِد  أَوْ تَتَسَرْوَلُ مِنْ قِیَام  أَوْ تَقْلِمُ أَظْفَارَكَ بِسِنِّكَ أَوْ تَمْسَحُ وَجْهَكَ بِذَيْلِكَ أَوْ تَبُولُ فِی مَاء  رَ

 2:امُ مُنْبَطِحاً عَلَى وَجْهِكَأَوْ تَنَ

 صه هستندزشگاه غم و غیه خک یبه رفتارهائ توگویا  فرمود: صلی اهلل علیه و آله پیامبر

ستار تو در حال نشسته دگویا  ست؟ فرمود:یهمّ و غم چ یها زشگاهی؟ گفت: خ-ینک یعمل م

صورتت یا  ،یریگ یت را با دندان میها ناخنیا  ،یپوش یستاده شلوار میدر حال ایا  ،یبند یم

 .یخواب ین( میدمرو )رو بر زم یا ،ینک ی( مک)خش کرا با دامن لباست پا

 ح:یوضت

 ر بحث شد.یاخ یها ن برگیستاده در همیدن شلوار در حال ایراجع به پوش -1

 ن استیاست بل مراد ین یجواز ادرار در آب جار یبه معن« دکادرار در آب را»از  ینه -2

 ستیط زیو مح یمنیا»ن موضوع در فصل یتر است. شرح ا دهیوهکد نکبر آب را ره ادراک

 گذشت.« یعموم

 در یر بهداشتیدن ناخن عالوه بر آثار غیه جوکشود  یث استفاده مین حدیاز ا -3

ن یو همچن شود. یم یشتیمع یه منجرّ به نابسامانکز دخالت دارد یتعقل ن شه ویاند ینابسامان

ر بر از آثار ادرا یکیه کست ین یدیردن صورت با دامن لباس. و تردک کخشیا  ردنک کپا

ند در ک ینت مایجرم و خ یخص در آن احساس نوعرا شیاست ز یروان ید اثر منفکآب را

وده ند و آلکن آب استفاده یاز ابیاید  یگرین است پس از من دکمم»گذرد  یمه اش شیاند

را سخت  یه روان آدمکاست  یاحساس گناه است و احساس گناه از امور یکن یا«. شود

 ند.ک یالفه مک

آن بحث خواهد شد. و « خواب»ش بخ« نشاط»دن به حالت دمرو در فصل یدرباره خواب -4
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از عوامل  یکی ده ویوهکه نکاست دستار بستن در حال نشسته است  نظر موردنجا یدر ا چه

 یه دستار مکو دراز است آنان  یز طوالنیشت شمرده شده. دستار چیشه و معیاند ینابسامان

را مرتب  یوالنن پارچه طیه شخص اکدانند بستن دستار در حال نشسته الزم گرفته  یبندند م

ن به یزم یرو یها و زبالهاشیاء  ند،کن طرف و آن طرف، به چپ و راست خودش منتقل یبه ا

خورد، و  یرده برهم مکآن را آماده بستن  داده و ین پارچه طوالنیه به اک یچسبد، نظم یآن م

 گردد. یجنگ اعصاب م و یجنگ روان یکمصداق  دقیقاًباالخره 

ال حسر در  یاشته باشد ممکن است فعال شدن دو دست بر باالز دین یگرید علل دیو شا

 ینم ستاده رخیه آن حالت در حال اکند ک یجاد میبدن ا یها در اندام یمنف ینشسته حالت

 ژه خودشان، مربوط است.یو نیل مطالب به متخصصین قبیه اکدهد 

استفاده  -علیه السالم -صادقامام  1:لَةِالْبُرْطُ لِبَاسَ كَرِهَ  أَنَّهُ: -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 رد.ک یوهش مکاله برطله را نکاز 

چ ید و هیرس یمتر م یسانت 35آن به  یبلند یه گاهکل دراز کش یاله مخروطکطله: بر

 نداشت. یمنیبا اصول ا یمطابقت

 فشکو  یمنیا

 :انواع پاپوش

 دو ی داراپوشاند، معموالً یرا نم قدم پا یه پاشنه ندارد و روک ی: پاپوشیدمپائ نعل: -1

ر عرض ب یکینوارها عمود برهم  یرند. گاهیگ یقدم پا قرار م یه بر روکاست  ینوار ضربدر

 شود. یده میشکو بزرگ(  یدو انگشت )وسطمیان  ز آن بهکاز مر یگریقدم و د یرو

ان تو یم وز دارد یه پاشنه نکاست  یدار: همان نعل و دمپائ پاشنه یدمپائ نعل معقّب: -2

 ز گفت.یفش روباز نکبه آن 

 . امروزپوشاند یقدم را م ین رویکه پاشنه ندارد لک یفش بدون پاشنه: پاپوشک حذاء: -3

د اشتباه یآ یها م ثیه در متن حدک« نینعل»د با یه نباکشود  یده مینام« نینعل»از آن  ینوع

 د.رون یار مکگر به یهمد یز دو واژه نعل و حذا به جاین یشود. و گاه

نعل »به  یپوشاند. گاه یقدم را م یه هم پاشنه دارد و هم روک یفش: پاپوشک خفّ: -4
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 شود. یز خفّ گفته مین« معقّب

 اقد اصولرا فیستند زیار مناسب نکط یمح ار وک یو حذاء برا یه نعل و دمپائکمعلوم است 

اشد. سب بارها مناک یبرخ ین است براکپاشنه دار )نعل معقّب( مم ین دمپائیکهستند. ل یمنیا

تن ل داشیبدلامّا الزم است  یمنیقدم فاقد ا یپاشنه دار گرچه در پوشش دادن بر رو یدمپائ

 داشته باشد. یرجحان بهداشت یطیدر شرا پا یتواند برا یآزاد م یهوا

د یه باک ار،کط یو مح ارک یژه براین نوع پاپوش است به ویبهتر یمنیفش( از نظر اکخفّ )

ار را کط یحمار و نوع کمت در قبال ضربه و سقوط وزنه( استاندارد متناسب با نوع )از نظر مقاو

 داشته باشد.

 یرابت استفاده را ندارد و یط استراحت، صالحیر محیبدون پاشنه در غ ینعل و دمپائ

 باشد: یز مناسب نمین -وچه و بازارک -ط اجتماعیمح

علیه  -باقرامام  1:النَّعْلَیْنِ مُعَقَّبَ لَا أَرَاهُ الرَّجُلَ قُتُ لَأَمْ قَالَ: إِنِّی -علیه السالم -جعفر یعن اب

 ش پاشنه ندارد.یها ینم دم پائیب یه مک یسکشوم از  یفرمود: ناراحت م -السالم

اتَّخَذَ  مَنِ وَ هُوَ أَوَّلُ  -فَإِنَّهَا حِذَاءُ فِرْعَوْنَ  لَا تَتَّخِذُوا الْمَلْسَ : -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

را آن پاپوش فرعون است و ید زینکفرمود: پاپوش ملس انتخاب ن -علیه السالم -یعل 2:الْمَلْسَ

 د.یه ملس را برگزکبود  یسکن یاو اول

 را را داشته باشد:یز یاز سه معن یکیتواند  یث مین حدیملس در ا

ه چرم یسه الف آن از که کردند ک یفش درست مک یملس: نرم: در آن زمان نوع -1

 یها یاز دمپائ یه برخیشب -یحالت فنر یفش نرم با نوعکف کشد و  یم درست میضخ

 گشت. یم -یامروز

 باشد. نواخت،یکتا پاشنه صاف و  کر آن از نویه زک یفشکملس: صاف:  -2

باه ها دچار اشت یه در نسخه بردارکباشد « ملسّن»ن واژه ین است اصل اکملس: مم -3

« انزب»ل که شیه شبکباشد  یم« زیت کو نو یکفش بارک»آن  ین صورت معنیشده باشد. در ا

را  ن اصطالحیر ایث زیشد. در حد یده میملسّن نامیا  ه ایفش زبانکه اصطالحاً کباشد 

 رد.کم یمشاهده خواه

                                                 
 .33 وسائل الشيعه، ابواب احكا  الممبس، باب .1
 همان مرجع. .2



 دانش ایمنی در اسالم 426
 

 ستند.یفش، مناسب نک یمنیفش و اصول اک یبهر حال هر سه مصداق فوق برا

وَ كَانَتْ مُخَصَّرَةً مُعَقَّبَةً حَسَنَةَ  بِقُبَالَتَیْنِ النَّعْلَیْنِ يَلْبَسُ -المعلیه الس -اهلل یصل یان النّبك

ءِ لشَّیْالتَّخْصِیرِ مِمَّا يَلِی مُقَدَّمَ الْعَقِبِ مُسْتَوِيَةً لَیْسَتْ بِمُلَسَّنَة  وَ كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ فِی مَوْضِعِ ا

ثِیراً مَا يَْلبَسُ السِّبْتِیَّةَ الَّتِی لَیْسَ لَهَا شَْعرٌ وَ كَانَ إِذَا لَبِسَ بَدَأَ بِالْیُمْنَى وَ إِذَا الْخَارِجِ قَلِیلًا وَ كَانَ كَ

وَاحِدَةٌ دُونَ خَلَعَ بَدَأَ بِالْیُسْرَى وَ كَانَ يَأْمُرُ بِلُبْسِ النَّعْلَیْنِ جَمِیعاً وَ تَرْكِهِمَا جَمِیعاً كَرَاهَةَ أَنْ يُلْبَسَ 

 1.نَ الْخِفَافِ مِنْ كُلِّ ضَرْب أُخْرَى وَ كَانَ يَلْبَسُ مِ

 آن یاه ترجمه، جمله ی( آمده است به جایپاپوش نعل )دمپائ یمنیط ایث شراین حدیدر ا

 دهم: یشرح م یکبه  یکرا 

و د یدر شرح انواع پاپوش گفته شد دمپائد: یپوش یقبال دار م یرسول خدا دمپائ -1

ر نوا یک هکه ای رد، و گونیگ یم قدم پا قرار یبر رو یه دو نوار ضربدرکه ای گونه است گون

 یطانگشت بزرگ و وسمیان  یگر متصل به آن به سویرد و نوار دیگ یقدم قرار م یبر رو

 شود. یم« کشیپ»آن  یه فارسکشود  یگفته م« قبال»ن نوار دوم یشود. به ا یده میشک

 یها مرف آن آزاد و ک که نوکبر نوع اول ) یمنینظر ا از ین نوع دمپائیه اکواضح است 

 د.د( رجحان داربیاورش یتا شود و حادثه پیا ن است با مختصر تماس با اشکماند و مم

ف آن کل پاپوش و کشخّصر بود: م -صلی اهلل علیه و آله -پیامبر ئیفش و دمپاک -2

وز ن )امریشیاعصار پ یها ینیها و چ یژاپن یمانند دمپائ یلیف مستطکتواند دو نوع باشد:  یم

نگه لسمت چپ لنگه راست و سمت راست  یعنیف مخصّر کاز آن را دارند(.  یهائ ز نمونهین

 ا وه فشکثر کمقعر باشد، مانند ا یمک یقوس به طورف کوسط  یی هایکچپ از پاشنه تا نزد

ان مل و ساختکل مخصر پاپوش، مطابق و هماهنگ با شکف مخصّر و شک. یامروز یها یدمپائ

 است. یمنیبا پا و نامتناسب با اصول ا یل آن، فاقد هماهنگینوع مستط پا است. و

 یه قوسه در ساخت آنها بکشود  یمشاهده م ییها یدمپائ ین جامعه ما گاهیامروز در هم

ز یرهنها پد و استفاده آیالزم است از خر یمنیمتر شده است. از نظر اکیا  ور توجه نشدهکمذ

 شود.

 ید دمپائیرد. شاک یپاشنه دار استفاده م یاز دمپائ -صلی اهلل علیه و آله -پیامبر بة:معقّ -3
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 ارکط یمح ین برایک، متناسب باشد لیطلب یزه راحتیط استراحت با انگیمح یبدون پاشنه برا

 -خداه رسول کح دارد یث تصرین حدیاست. و ا یمنیندارد و بر خالف اصول ا یچ تناسبیه

ز از پاپوش بدون پاشنه ی( نیارکر یوچه و اجتماع )در حالت غکط یدر مح -صلی اهلل علیه و آله

 رد.ک یز میپره

لی اهلل علیه و ص -برپیام یئر( دمپاوک)مذ یقوس: الْعَقِب مُقَدَّمَ حَسَنَةَ التَّخْصِیرِ مِمَّا يَلِی -4

 شد. ین پاشنه شروع میشیه از نقطه پکند و خوش تراش بود یآ با و خوشیبطرز ز -آله
ه و پاشن یپاشنه و آخر آن شروع نشود، بل از محل التقا ید از انتهایفش باک یپهلو یقوس

ر ده ک یدمپائ یر از نوعیخوب هستند غ مسئلهن یدر ا یامروز یها ف شروع شود. پاپوشک

 شود. یآن از آخر پاشنه شروع م یه قوسکفش زنانه ک یباال اشاره شد و نوع

ل پا کش یومطابق و مسا -لی اهلل علیه و آلهص -پیامبر پاپوش: بِمُلَسَّنَةً مُسْتَوِيَةً لَیْسَتْ  -5

 دراز. کنو و« زبانه»ل کبود نه بش
ز محل اف در خارج کاره نک: اقَلِیلً ءِ الْخَارِجِ الشَّیْ مَوْضِعِ  فِی مِنْهَا مَا يَكُونُ  وَ كَانَ -6

پاشد و ه دوخت آن از هم نکبود  یدر حدف ک یرونیه بیحاش یعنیم بود. ک یلیه، خیدوخت رو

 ش از آن نبود.یب
 یز دمپائاه ای در گونمتأسفانه شود.  یم یمنیباشد برخالف ازیاد  فک یرونیه بیاگر حاش

و برابر ش از دیب یعنیرسد  یز میمتر ن یسانت 2به عرض  یحت یرونیه بین حاشیا یامروز یها

 د.نه را ندارین حاشیا اساساً یامروز یها یها و دمپائ فشکثر کحد الزم. خوشبختانه ا

ه استفاده یّاپوش سبتثر اوقات از پکا: لَهَا شَعْرٌ لَیْسَ السِّبْتِیَّةَ الَّتِی كَثِیراً مَا يَلْبَسُ  وَ كَانَ -7

 مو بود. یه بکرد ک یم
آن  یشد و موها یم یدبّاغ« سلم»درختچه یا  درخت یها له برگیه بوسک یه: چرمیّسبت

 رفت. ین میاز ب الًکام

هر  د ویپوش یراست م یفش )هر نوع پاپوش( بپوشد ابتدا به پاکخواست  یهر وقت م -8

 رد.ک یچپ شروع م یاز پابیاورد  فش را درکخواست  یوقت م

راه  از ینعیفش. ک یهر دو بو یا  فش باشدکتان در  یهر دو پایا  هکداد  یو دستور م -9

 رد.ک یم یفش، نهکلنگه  یکط( با یر محار و هکط یرفتن )در خانه، مح

د بهتر است یتان ادامه ده تکد به حریتان خراب شد و ناچار شد فشکاز ه ای لنگ یوقت
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اسالم تا چه  ید. براستینکت کفش حرکبدون  ید و با هر دو پایبیاورز در یگر را نیآن لنگه د

 رده است.کف آن توجه یف و ظرایو لطا یمنیاجزئیات  حد به

از هر نوع  -صلی اهلل علیه و آله -پیامبر امّا: ضَرْبٍ کُلِ مِنْ الْخِفَافِ مِنَ یَلْبَسُ   کَانَوَ -10

م، مراد از یردکه مشاهده کپاپوش بود  یمنیط ایرد. موارد نه گانه فوق شراک یفش استفاده مک

ن در یکد لیپوش یمه آن را یّنوع سبت یانواع مختلف دمپائمیان  ه ازکن است یر این جمله اخیا

ط نه یفش شراکه در کست ین نیرد. و مقصود اک یاستفاده مه یّسبتر یو غه یّسبتفش از کمورد 

 1رد.ک یگانه فوق را مراعات نم

مَمْسُوحَةٌ فَقَالَ هَذَا حِذَاءُ  نَعْلٌ وَ عَلَیَ -علیه السالم -عبداهلل ینت عند ابكعن منهال قال: 

علیه  -صادقد در حضور امام یگو یمنهال م 2:بِهَا نْهَالٌ فَأَخَذَ سِكِّیناً فَخَصَّرَهَافَانْصَرَفَ مِ -الْیَهُودِ

هودان است. منهال رفت ین پاپوش یممسوح در پا داشتم، امام فرمود: ا یبودم و دمپائ -السالم

 رد.کش را قوس دار، یها یبرداشت و دمپائ یاردک
 س مخصّر.کباشد. ع یم و بدون قوسیقه هر دو طرف آن مستک یدمپائیا  فشکممسوح: 

 3:نَعْلًا غَیْرَ مُخَصَّرَة رِجْلِهِ فِی أَرَى إِنِّی لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ  يَقُولُ -علیه السالم -عبداهللسمعت ابا 

 یدمپائ یسکنم یب یم یگفت: وقت یم -علیه السالم -صادقدم امام ید: شنیگو یت میّام زیت

 شوم. یم ده ناراحتیپوش یبدون قوس

صلی اهلل  -رمکاپیامبر  4:اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْیَسْتَجِدْهَا مَنِ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 ند.ین را برگزیپوشد در انتخاب آن بهتر یم یه دمپائک یسکفرمود:  -علیه و آله
 یب دینبا ینش دمپائیباشد. بهر صورت هم در گز« و بداردیکنرا آن »ن است مراد کمم

 د توجه شود.یبا یهم به حفظ و بهداشت دمپائ دقت انتخاب شود و

الصَّلَاةِ وَ  عَلَى وَ عَوْنٌ  الْحِذَاءِ وِقَايَةٌ لِلْبَدَنِ اسْتِجَادَةُ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

ند و ک یفش بدن را حفاظت مکنش یفرمود: دقت در گز -علیه السالم -یعل 5:الطَّهُورِ
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 نماز و وضو. یاست برا یمساعدت
بارت شرط دهم ع کنیم ایاستاندارد پاپوش شناخته بود یشرط برا 9نجا یتا اشرط دهم: 

ر د یرابه هر بار کدر جامعه ما مرسوم بود  یت تناسب پاپوش با عمل وضو. زمانیاست از رعا

 یاسترز همچنان. بیدن آن نیپوش یپرداختند و برا یآن م یردن بندهاکفش به باز کآوردن 

امه دا یخودآزارن یبه ا یامر شاق شده بود. هنوز هم برخ یکفش و در آوردن آن کدن یپوش

 دهند. یم

 -ماسال یها یدگاه ظرافت نگریاهد و از دک یاز عشق به وضو م یفشکن یمعلوم است چن

 شد.شته باد وجود دایآور، نبا ین عامل تنبلیا -تاب ارائه گشتکن یدر ازیادی  یها ه نمونهک

شخص  یز براین شرط دهم نیبودند، و ا یمنیش، همه در جهت ایانة پگنه  یها شرط

 ارد.ر دقرا یمنیدگاه در جهت این دیاست و از ا یش و آرامش روحیمتعهد به نماز، عامل آسا

 -علیه السالم -صادقامام  1:مَصَحَّةٌ لِلْبَصَرِ قَالَ: الْخُفُ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 د است.یچشم مف یش برافکفرمود: 
ه کهر پاپوش یا  فشک ؛رابطه بهداشت پا با بهداشت چشم از مسلمات استح: یتوض

اقد ف که د است و هر پاپوشیچشم مف یه به شرح رفت( باشد براک) یمنیط نه گانه ایواجد شرا

 ط است.یفش واجد شراکاست. و مراد امام  مضرچشم  یط باشد، برایاز شرا یکی

أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ َلا بَقَاءَ فَلْیُبَاكِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُجَوِّدِ  مَنْ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

فرمود: هر  -صلی اهلل علیه و آله -اسالمپیامبر  2.لْیُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاء الْحِذَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ

د صبحانه را زودتر بخورد، و در یست( بایندنیا  در یخواهد )جاودانگ یس عمر جاودان مک

 ند.کمتر با زنان مجامعت کند، و ک کند، و لباسش را سبکانتخاب پاپوش دقت 
 شه پاپوش بپوشد.یهم و 3«:دمن الحذاءيو»آمده با عبارت  -علیه السالم -یعلن سخن از یهم

 :فشکلنگه  یکراه رفتن با 

ا بت که از حرکز هستند یگر نید یها ثیگذشت حددر مبحث باال  یثین موضوع حدیدر ا

 مه و... پاپوش از هر نوع:کو چ ینند خواه دمپائک یم یفش نهکلنگه  یک

                                                 
 .147 ، ص59 بحار، ج .1
 .32 ا  الممبس، بابوسائل الشيعه، ابواب احك .2
 .266 ، ص59 بحار، ج .3



 دانش ایمنی در اسالم 430
 

التَّغَوُّطُ بَیْنَ  الْجُنُونُ مِنْهُنَ ثَلَاثَةٌ يُتََخوَّفُ يَا عَلِیُ :-صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

ردار است کسه  یعل یرسول خدا فرمود: ا 1: وَ الرَّجُلُ يَنَامُ وَحْدَهُ وَاحِد  الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ فِی خُفٍّ 

لنگه  یکقبرها، راه رفتن با میان  هست: دفع مدفوع در یوانگیاب آنها احتمال دکه در ارتک

 دن.یفش و تنها خوابک
أَوْ بَالَ فِی مَاء  قَائِماً أَوْ مَشَى  قَالَ: مَنْ تَخَلَّى عَلَى قَبْر  أَوْ بَالَ قَائِماً -علیه السالم -الباقرعن 

ءٌ مِنَ فِی حِذَاء  وَاحِد  أَوْ شَرِبَ قَاِئماً أَوْ خَلَا فِی بَیْت  وَاحِداً أَوْ بَاتَ عَلَى غَمَر  فَأَصَابَهُ شَیْ 

 هَذِهِ  بَعْضِ  وَ هُوَ عَلَى الْإِنْسَانِ  إِلَى الشَّیْطَانُ  مَا يَكُونُ الشَّیْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ

یا  ند،کستاده ادرار یایا  ند،کتغوط  یس بر قبرکفرمود: هر  -علیه السالم -باقرامام  2:الْحَاالتِ 

در یا  ستاده آب بنوشد،یدر حال ایا  لنگه پاپوش راه برود، یکبا یا  ند،کرار اد یستاده بر آبیا

طان به او برسد یاز ش یبیچرب آلود بخوابد، آنگاه آسبا دست و صورت یا  د،تنها بخوابه ای خان

است  یطان بر انسان وقتیب شین آسیتر عیشود مگر خدا بخواهد، و سر یب رها نمیاز آن آس

 ن حاالت باشد.یاز ا یکیه انسان در ک

 :ثیح فقرات حدیتوض

اه رفتن است ر کخطرنا یها بمیکروانواع  یه قطعاً داراکاست  یهائ انکاز م یکیقبر  -1

د به قبر و تا چه رس یگذشت( تا چه رسد به نشستن روشتر یپروه است )کدر خالل قبرها م

 ان.کعمل تغوط در آن م

و  فرهنگ با هر را انسانیدارد ز یمند بیز احتمال آسین یردار با قبر از جهت روانکن یا

نان آه ارواح کند ک یتان احساس مژه در قبرسیاحساس دارد به و یکنش نسبت به مردگان یب

 د و بهآماده باش یروان یها اضطراب ینه برایزم یمک یسک یهمه حاضرند. اگر در عرصه روان

 شود. ین است دچار اضطراب روانکند ممکآن عمل اقدام 

 بهنه ا امّست یعمل مطلوب ن یک یشناس و اندام کیستاده از نظر پزشیادرار در حال ا -2

 رشته نیاران اکشود دست اندر یشنهاد میپ نیاث آمده است بنابرین حدیر اه دکت ین اهمیا

 ند.یق مجدد نمایتحق یک

                                                 
 .187 ، ص37 بحار، ج .1
 .182 ، ص77 بحار، ج .2



 431ایمنی و کفش و کاله 
 

 ولباس  دن آن بهیاز پاش یریستاده و جلوگینترل ادرار در حال اکه کن قدر مسلم است یا

ر و دستگاه ادرا یمارین است خود شخص دچار بکعت بول، ممیل است. عالوه بر طبکبدن مش

و دگر گردد. ید یها یماریآن به خود او موجب ب میکروبت یه سراکباشد  یاسلدستگاه تن

 یاه ادرارش دارکاست  یسکمتر کست و ینان نیه باشد( قابل اطمکس کور )هر کدستگاه مذ

اد آز یقطرات آن در هوایا  ه بولک یژه وقتیان( به وکودکنباشد )مگر  کخطرنا میکروب

 بماند.

 شدهزیاد  ن زمانیدر امتأسفانه ه ک یمسر یمقاربت یها یماریب مثانه و انواع یها یماریب

 ند.ک یم یشان، مواظبت را الزام کخطرنا یها میکروباست همراه با 

 ده شد.ح دایتوض« اله و دستارک»ن موضوع در مبحث یستاده در آب: ایادرار در حال ا -3

 «.هیو تغذ یمنیا»د به مبحث ینکدن آب: رجوع یچگونه نوش -4

است  یهیگذشته عنوان شده. و بد یها دن: در دو مورد از بخشیتنها خوابه ای در خان -5

 است. یمنیه بر خالف اصول اک

 یمنیا» و« و بهداشت خانواده یمنیا»د به ینکرجوع  آلود: چرب یها دن با دستیخواب -6

 «.یو بهداشت فرد

و راه  فشکه کدور شدم  یاز موضوع اصل یمکنم کد اعتراف یباال با یح طوالنیپس از توض

 فش بود:کلنگه  یکرفتن با 

حِذَاء  وَاحِد  قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَكَ  فِی قَالَ: لَا تَمْشِ -علیه السالم -الصادقعن 

 یکرمود با ف -علیه السالم -صادقامام  1:رِقُكَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُمَسٌّ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ يَكَدْ يُفَا

طان بر تو برسد به یاز ش یبیه اگر آسکنیا یچه؟ گفت: برا یلنگه پاپوش راه نرو، گفتم: برا

 ند مگر خدا بخواهد.ک یت نمیرها یآسان
 را 36ب عه، بایوسائل الش« ام المالبسکابواب اح»ه در کاست  یشگفت از مرحوم حرّ عامل

ت راهکدم عباب : «عل واحد اذا انقطع الشسعن یف یراهة المشكباب عدم »رده است کن عنوان یچن

 پاره شود. یکیفش اگر نوار کلنگه  یکراه رفتن با 

ش یها فشکاز  یکیرفت نوار  یراه م -علیه السالم -صادقه: امام کآورد  یم یثیآنگاه حد

فش بود به راهش کگرش در ید یش برهنه و پایپا یکه ک یپاره شد آن را برداشت در حال

                                                 
 .44 وسائل الشيعه، ابواب احكا  الممبس، باب .1
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 ادامه داد.

 روهکار مرفت یکاز  کیه حاک -ها ثیل حدین قبیه اکن است یا یقه مرحوم عاملیعموالً سلم

نگام هیا  ،نددخور یستاده آب میا مثالً  یه: امامان گاهکنیند بر اکرا حمل  -باشد ینین چنیا

با  روه راکم یه مردم رفتارهاکنیا ی... برایا ردند وک یه مکیغذا خوردن به دست چپ ت

 نند.کام اشتباه نحر یرفتارها

سط راه ه اگر در وکن است یده است و منظورش ایگر را برگزیقه دیسل مسئلهن یدر اامّا 

ز ه اکت اس یراهت در وقتکست و یروه نکلنگه م یکاز پاپوش خراب شود راه رفتن با ه ای لنگ

 لنگه بپوشد. یکاول تنها 

 :فشکگ یو ر یمنیا

هن، آگ، خار، خس، خرده چوب، براده یتادن ران افکه امکاست  یفش مانند ظرف روبازک

 یزیه چکشود  یفش احساس مکدن یشه هست. پس از پوشیآن، هم یره در فضایسوزن و غ

ن یدر ا ندک یجاد میا یه مختصر مزاحمتکانگشتان هست میان  دریا  آن و یپهلویا  ف پاکدر 

د ه خودن آن را بیپوش فش و دوبارهکبه آن نداده زحمت در آوردن  یتیثر افراد اهمکحال ا

ار کابنمزاحم  آنامّا سنده( ینند )بقول آن نوک یحواله م یه را به تحمل و بردباریدهند، قض ینم

شه او را دچار یاند رده حواس شخص را مضطرب وکت یند و هر لحظه اذک یارش را مک

ست ان ید انک یرا از او سلب م یرکو ف یتوازن روان یه عالوه بر آزار جسمکد ینما یاختالل م

 فش دارد.کگ در یند: ریگو یر مخلص و اضطراب گو، میه به آدم غک

ا ن یها ن تحملیو مسامحة نادرست، است. بسا چن یست بل مصداق تنبلین ین بردباریاامّا 

فش ک مال حوصلهکد با یشود و شده است. با یار مکط یو مح یحوادث در رانندگمنشأ به جا 

رگز ه هکنیا یو تحمل. و برا یبردبار ین است معنایرد و اک زیمرا در آورد و داخل آن را ت

و  بزرگ یخودآزار»ت( و در واقع یم اهمکو  کوچک)به ظاهر  یو روان یجسم یرین درگیچن

اده ان دکم تکدستیا  یفش داخل آن بررسکدن یرخ ندهد بهتر است قبل از پوش« حادثه ساز

دن به ت دایاهمیا  ریوقت گ یمکار کن یست ان اکزد. ممیبر شود تا هر چه در آن باشد فرو

ن و آسا یلیرار شود و به مرحله عادت برسد خکت یاگر چند روزامّا شود،  یر مهم تلقّیز غیچ

 گردد. یز ارزشمند مین

ل یاز قب یاند. حشرات ردهکفش نوش جان کش عقرب را از داخل یه نک یسانکستند یم نک
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توانند در  یشه میا و آلمان همیکفرا آمده از آمر یها کل، و... مخصوصًا سوسیبوت، رطکعن

و  یشاورزکط یمانند مح ط بازیه در محک یسانکنند و در مورد کفش جا خوش کداخل  یفضا

 ز هست:یشان ن فشکنند احتمال ورود مار به داخل ک یار مک یدامدار

 حَتَّى یَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ خُفَّیْهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْ: صلی اهلل علیه و آلهقال رسول اهلل 

 ه به خدا و روزک یسکفرمود: سزاوار است  -صلی اهلل علیه و آله -رمکارسول  1:يَنْفُضَهُمَا

 ان داده باشد.که آنها را تکش را نپوشد مگر پس از آنیها فشکمان دارد یت اقیام

ن به مایمان به خدا و ایرو ایرا پز یموضوع ر یکه کها  ثین گونه حدیمشاهده ا یگاه

مور ه اسالم به اک یتوجه»دقت در  یکبا امّا شود  یم ینند موجب شگفتک یر مکمعاد، ذ

 یجزئ یلیله امور خیشود. معموال بوس یارزش سخن روشن م« قه داردیفه و حاالت دقیظر

 یاعث من بیآورد و هم یم یت جزئی، عصبانیاضطراب جزئ یکخورد.  یمان فرد لطمه میا

دون بجه یند در نتکعدالت دچار ظلم شود و ستم  یها به جا یشود شخص در رفتارها و داور

 یها تین گونه عصبانیا یبنام ظلم گردد. و گاهه ای ریبکب گناه که خودش بفهمد مرتکنیا

مور ل این قبیت ایزند. پس رعا یمانش لطمه میفران در آورده و به اساس اکسر از  یجزئ

 ر شود.کرو امور مهمه ذیز دارد و سزاوار است در پیمان را نیا ینمی، ایمنیا

 یدر رو ار و روکزیمشغول شد خواه در پشت م یارکد به یفش نباکگ در یبا وجود ر

ه... خوا و یده صنعتیچیپ یها ارباب رجوع، خواه در پشت فرمان خودرو، خواه در مقابل دستگاه

 یحوصله نخواهد داشت و او حادثه م یزیچچ یگ را ندارد به هیه حوصله دفع رک یسک

 ند.یآفر

 :فش تنگک

علیه  -یعل 2:حَاذ قوَ لَا  لِحَاقِن   لِثَلَاثَة  لَا رَأْيَ  لَا رَأْيَ : -علیه السالم -نیرالمؤمنیامقال 

 ح را( ندارد: حاقن و حاذق.یر و نظر صحک)توان ف یس رأکفرمود: سه  -السالم
 ند.ک یم یفوع دارد و از آن خودداربه دفع مدنیاز  هک یسکحاقن: 

 فش تنگ دارد.کدر  یه پاک یسکحاذق: 

                                                 
 .253 ، ص16 بحار، ج .1
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ث ساقط شده و آن یاز سه شخص از متن حد یکی د: ظاهراًیگو یم یمرحوم مجلس

 ند.ک یم یبه ادرار دارد و از آن خوددارنیاز  هک یسک یعنی« حاقب»

ظ حاقن شامل هر دو ن است لفکد: ممیگو یم« نة البحاریسف»در  یخ عباس قمیو مرحوم ش

 1ط، باشد.یمدافعه بول و مدافعه غا یعنی

ت توانند درس یس نمکس حق اظهار نظر ندارند، سه کث قابل توجه است: سه یم حدیاپ

 یسکند: نش نداریب و نظر و یآنها را اساساًس فاقد ارزش است و کنظر سه  ازشند، ابریندیب

فش کر فشار یه درگک یسکط است و یعه غار مدافیه درگک یسکر مدافعه بول است و یه درگک

 ش است.یتنگ بر پاها

 ورکس مذکاست اساس و جنس نظر را از سه « ة للجنسیالء ناف»ث یدر حد« ال»حرف 

 یمآیا  ستو نظر او فاقد هر نوع ارزش ا یشه و رایر و اندکه فک یسکن یند. بنابراک یم ینف

 یورا ی ند؟یز قضاوت بنشیزد؟ در پشت مبپردا یبون پارلمان به قانون گذاریتواند پشت تر

 یاه ستگاهبا د یصنعت یار گروهکط یند؟ در محکارکبا ارّه دوّار یا  رد؟یس قرار گیتدر یرسک

 و... بپردازد؟ یبا آتش گاز به آشپزیا  ور برود؟ دهیچیپ

 فشکو رنگ  یمنیا

 رنگه کن فرق یه در رنگ لباس به شرح رفت با اکاست  یهائ فش همان رنگکرنگ 

، زرد یموئید، زرد لیاز: سف یکید یفش باکن رنگ یز شده است بنابرایفش تجوک یز براینسیاه 

  ه باشد.یاو سه ای ل به قهویما کی، خای، سبز عدسیچوب

                                                 
 ذيل واژه حقن.، سفینة البحار .1
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 ارکط یمح یت صوتیو وضع یمنیا

ت یاز صدا ه رفتنت مقتصد باش ودر را 1:شْیِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكمَ وَ اقْصِدْ فیقرآن: 

 اه.کب

ار ک، س، معاملهیحال، در سخن گفتن، تدر یند و بکع باشد نه یراه رفتنت نه تند و سر

 .بیاورن یت را پائین و صداکز یبلند پره یو در هر حال از صدا یگروه

خوش نا 2«میرإِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَ»ناهنجارتر است  آن قدرصدا هر چه بلندتر 

ن آنهاست. در فرهنگ یه بلندترکاالغ است  یوانات( صدایح ین صدا )در صداهایندتریآ

ز یه از آوردن نامش پرهکها نبود  یدگیوهکم خر سمبل نیقد یز فرهنگ عربیو ن یرانیم ایقد

 صوت بوده است. یش سمبل ناهنجاریشه صدایهمامّا شود، 
تی حیا و سامان یعمومحیات  آن، یهوا یلودگمانند آ یست عمومیط زیمح یصوت یآلودگ

ر دط شهر نظام دستگاه اعصاب و یدر مح یصوت ی. آلودگمی کندب یجانداران را دچار آس

اه ر دستگدو در اثر آن اختالل  ید، موجب اضطراب روانینما یشه را مختل میاندجریان  جهینت

ا ره عمر رگذارد و باالخ یم یفمنر یتأث یو تناسل یشود. بر دستگاه و اندام جنس یگوارش، م

 ند.ک یوتاه مک

ن یب ن عامل در ازیموثرتر یصوت یآلودگ .است« نشاط»مطلوب و نامطلوب، حیات  معیار

اشند ند گرچه جان سوز هم بیناخوش آ یش آمدهایها و بالها و پ یبردن نشاط است گرفتار

 سم وج، با تداومش یرگاهاکو  یط شهریمح یصوت یآلودگامّا و گذرا هستند  یمعموالً موقت

 د.یفرسا یرا م یجان آدم

ق آنها به درون یت برون از طریه وضعکحواس پنجگانه پنج دروازه وجود انسان هستند 

د، لمس ید، منظره شگفت و شدیشد یس العمل انسان در مقابل بوکعامّا ند. ک یانسان نفوذ م

                                                 
 .19سوره لقمان، آيه  .1
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 د فرق دارد:یشد یاس العمل او در مقابل صدکد، با عیضربه شدیا  دیحرارت شد

 ند، مزه دلچسب و مزه ناخوشک یم مید را به دو قسمت تقسیمزه شد یحس چشائ -1

 ه، حسنطور حس المسیدهد. هم یدافعه نشان م یجاذبه و نسبت به دوم یند. نسبت به اولیآ

 .یئیا، و حس بوینائیباصره و ب

 یلقتو شوم  کمبارناغام یدن، پید را به محض شنیبلند و شد یهر صدا یحس شنوائامّا 

د و یموضوع مف یکن صدا از یاآیا  هکنگرد  یص آن برآمده و میند سپس در مقام تشخک یم

 ننده.کو منهدم  یموضوع منف یکاز یا  سازنده برخاسته

ن یاست. و در ا« م مرگیاپ»د یشد یدر منطق جان آدم و در قاموس روان انسان، صدا

ز اه کاست مگر بعداً روشن شود  یو شوم یمونیامد، نیشد یدر صدا« اصل»منطق و قاموس 

 برخاسته است.ه ای عمل سازندیا  زیچ

 یا به یردنکها، بوها و لمس  ها، منظره در مزه« اصل» یدر منطق قاموس جان آدمامّا 

 ز بوده است.یو خطرخ مضره آن مزه و بو و... کضرر بودن آنهاست مگر روشن شود 

ر د یروان یهر احساس منف دارد. و یمنفر یتأثز ین در روح یجسم یهر احساس منف -2

ت و هم بر لحظه هم بر جسم اس یکدر  یصدا و صوت منفر یتأثامّا دارد.  یمنفر یتأثز یجسم ن

ن آمیان  تیه دوئکع است یسر آن قدرجان و تن میان  در یصوت یمنفاحساس جان. انتقال 

 ت واحد هستند.یواقعک یهر دو  یماند گوئ یدو نم

 نند،ک جادیرا ا ییهازش یانگ ،دیتوانند در اثر هر محسوس شد یز میگر نیچهار حس د -3

ارند. ه وا دناخودآگا یها تکنند، او را به حرکرا سلب  یآدماختیار  به وجود آورند، یاتیکتحر

عقل را ردن، تکج یردن، گکخود  یردن، از خود بکاختیار  ن سلبید در ایاحساس صوت شدامّا 

 تر است. یدن، از همه آنها قویشکبه ترمز 

ن و ن انسایاست صرف نظر از ا« رابطه انسان با صوت»شد اصل و اساس بیان  آن چه -4

 ن هستند.ین چنیآن انسان، همه افراد انسان ا

 شتربیل ضعف منش یبه دل ینند، برخک یگر فرق میافراد با همد ،تیگرچه در نوار نسب

 ید برخخورن یه میکزودتر حیات  د بهیل عالقه شدیدل به یمتر، برخک یشوند، برخ یممتأثر 

و آنان  است مقاومترند یشان قو ه اعتماد به نفسکترسند. آنان  یمتر مکو  یخسته از زندگ

 شوند. یخود م ید از خود بیمتر برخوردارند، در قبال صوت شدکن موهبت یه از اک

 یز و درشت میر یناگهان یهستند از هر صدا« نتیااحساس خ»ه دچار ک یژه افرادیبه و
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 د:یگو ینند مک یم یدو نقش باز یه در زندگک ین، دو چهرگانیترسند. قرآن دربارة منافق

 آنهاست.حیات  هیبر عله ای حینند هر صک یگمان م 1:يَحْسَبُونَ كُلَّ صَیْحَة  عَلَیْهِمْ

ه ک است. بیانسان مه یبرا یدیشد ی، هر صدایو گروه یفرد یها گذشته از تفاوتامّا 

ت به شدن، سپس نوب یگذارد. اوّل دچار اثر منف ینم یو داور یبررس یبرا یمجال و فرصت

 رسد. یم یو داور یبررس

طر اخطار است، مزه بد اعالم خ یکدن عامل خطر از دور، یبد اخطار است، د یبو -5

 د وباش کز خطرنایب است خواه منبع آن نید خودش خطر و آسیدن صوت شدیشنامّا است. 

 د باشد.یداد مف رخ یکخواه 

د و منبع آن دور باش ازن است کن هستند، احساس حرارت ممیز چنیها ن لمس شده یگاه

 یر وقتن تنها دیاامّا ن است احساس حرارت همزمان با سوختن باشد. کنقش اخطار باشد و مم

 نبع آند )خواه میشد یدن صداین شنیکب است واقعاً باشد، لیآس یکه که سوختن کاست 

ب است با صرف نظر از منبع آن و یآس یکد باشد( در هر دو صورت یمضر و خواه مف

 ت منبع آن.یماه یچگونگ

است. بحث  یاز عوامل آلودگ یکیه کد یاست نه در صوت شد« یصوت یآلودگ»سخن در 

هم  ت )آنانسان از صو یریرپذیرابطه صوت با انسان و سرعت تاث یژگیوبیان  یباال تنها برا

 یگه آفت آلودکمثبت( بود. تا روشن شود یا  ید منفیشد یاز هر صدا یمنف یریپذر یتأث

 است. یو روان یجسم یمنیو ضد ا کا چه حد خطرنات یصوت

ث یددر ح یمکشود  یشنهاد میرده است پکوهش کرا ن یصوت یجاد آلودگیاسالم هر نوع ا

 د:ینکدقت  بیشترر یز

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ أَنْ ، قال: -علیه السالم -فرجعابن  یه موسیابن جعفر عن اخ یعل

 ابن جعفر  یعل 2:فَلَا بَأْسَ  أَصَمَ كَانَ فَلَا َو إِنْ صَوْتٌ لَهُ كَانَ قَالَ إِنْ يَرْكَبَ دَابَّةً عَلَیْهَا الْجُلْجُلُ 

را سوار شود  یچارپائ یسکوا است رآیا  دم:یپرس -علیه السالم -اظمکد: از برادرم امام یگو یم

ست، و یصوت و صدا باشد، پس روا ن ی؟ فرمود: اگر جلجل دارا-زان استیه بر آن جلجل آوک

 ندارد. یالکاگر بدون صوت و صدا باشد اش
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 ح:یتوض

به  ه بر شتر مخصوصاًکها  از زنگه ای : سلسلیمعرّب گلگل )گل گل( فارس جلجل: -1

 یو درهم و برهم به راه مزیاد  یه سر و صداکختند یآو ینه اسب میاطراف گردن و س

 انداخت.

 ینعیاست. گل  کیتر -گل گل -«گلگل»دارند جلجل معرب ده یعقاز واژه شناسان  یبرخ

از  یبرخ میان گفتند. در ی، میارون بیب«: درا»اروان کبه زنگ  یه در فارسک همانطور« یاب»

 -«شدّه» یه زنان آن را از روکز وجود داشت یره ای نقر یها از غوزهه ای سلسل کر تریعشا

 یسها و عرو ه در جشنکردند ک یزان میبه دور سرشان آو -دندیچیپ یه به سر مک یدستار

 دند.ینام ی( میابیا ها را گل گل )ب ن سلسله غوزهیشده. ا یها از آن استفاده م

اصطالحات حون شروع شد، یج یان و آن سوکن تریاز زمان عثمان فتوحات در سرزم

ان کنها ترآنار کن و در ی آشهر بغداد و نفوذ خراسان تأسیسژه با یها به و عربمیان  در کیتر

 رد.کدا ی، نفوذ پیز نظامکدر دربار خالفت و مر

 یهو گا یوراز طال، نقره،  یتو خال یها صدا: عبارت بود از غوزه یگلگل ب جلجل اصمّ: -2

د نه بنیس یف از رویظر یریر از گردو، با زنجتکوچکتر از فندق  ل درشتکش یروکآهن، 

 د. بهریآن قرار بگ یشد تا در رو ینه بند وصل میشد و از چند نقطه به س یزان میاسب آو

ست و خوا یاز آن برنم یها وجود نداشت صدائ در داخل غوزهه ای چ نوع مهریه هکنیل ایدل

 داشت. یشیتنها جنبه آرا

 ه یعبنه بند تیل سکش یبه خود نوار مثلث یکبه  یک ر،یگلگل بدون زنج یها دانه یگاه

 شد. یم

د. ینما یز میصدا را تجو یند و گلگل بک یم ینصّ از گلگل صدا دار نه به طورث یحد -3

 را اوالً یوارد نشده است. ز یثیدر متون حد یمنع« یدرا»یا  «درا»یا  ن درباره جرسیو همچن

نبود. درا  یصوت یدرا عامل آلودگ یصدانیاً ثا زه خردمندانه در آن هستیهدف و انگ یک

شد با هر قدم شتر  یخته میعدد( به گردن شتر آو یک)فقط  یه به تنهائکبود  یزنگ بزرگ

 یک، و اعالم نزدإت در مبدکآرام و مطبوع. هدف از آن اعالم حر یداد، صدا یبار صدا م یک

اهل  یعنی: یآن است در آیام پ گربیان ن زنگیاروان به هر منزل و مقصد بود. نام اکشدن 

وستند، و یپ یاروان مکت کرون آمده و به حریها ب آن در مبدأ از خانه یاروان با صداک

 اروان کاروان سرا در آمده و به ک یها ت از هر منزل از حجرهکنطور به هنگام حریهم
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 وستند.یپ یم

اروان کشدن  یکنزددند و از یشن یدرا را م یز از دور صدایها و اهل مقصد ن اهل منزل

 یرائیپذ یبرا یگرانید و فروش و دیخر یبرا یاستقبال، افراد یبرا یسانکشدند،  یآگاه م

 شدند. یآماده م

شده ها وارد ن ثیاز آن در حد یینهیا  ال ندارد و منعکشتر اش یکزنگ درا در گردن 

 هچآن شود.  یاروان بدتر از جلجل مک یکن درا در یه وجود چندکن معلوم است یکاست، ل

 یار نمکبه  درا یکش از یب کوچکاروان ک یک ه درکن بود ی آاروانکارزشمندتر بود مراعات 

ر اشتباه سراها دچا اروانکن یشد مسئول یمزیاد  تعداد درا کوچک یها اروانکگرفتند اگر در 

 . درشدند یآماده مزیادی  رش افرادیدراها از دور جهت پذ یدن صدایرا با شنیشدند ز یم

ا سه دریا  د از دویرس یش از صد شتر میف قطارها به بیرد یه گاهکبزرگ  یها اروانک

 ست.یما روشن ن یه امروز حد نصاب آن براکن یشد با حساب مع یاستفاده م

 یاه یجارنوهش ناهکوهش اسالم باشد نکآزاد مورد ن یجلجل در فضا یه صداک یوقت -4

 علوم است.ها، م ارخانهکها و  ارگاهکژه یشهر، به وط یار، محکط یط خانواده، محیدر مح یصوت

م، یعظ یها نیاز ابزارها، خودروها، ماش یرگزیو  یزیگر ،اگر در عصر صنعت

استن از ک ین صنعت برایهم آن چهم کست دستیما نیش، غرش هواپکنعره  یوهایموتوکلو

ها  نیهمه ا یااستن از صدکرد. یها به وجودآورده مورد استفاده قرار گ آن یصوت و صدا

ند کب دیبا ند وک یر را اجباری، صداگیتواند استفاده از انواع صاف ین است، قانون گذار مکمم

ست ابشر  یان برید. اگر ماشینما یآن را الزام م ،ه علم و دانش روزکاست  یجابیا« دیبا»ن یا

ن یاشمو خواه  خودروفرسوده خواه  یها نیار ماشکد از ادامه یبا الزاماًس، پس لزوماً و کنه برع

 شود. یریخدمات باشد، جلوگیا  د ویتول

صرف  م:یرده به اصل موضوع بپردازکرا خاموش  یسخنران یم بلندگویبگذر ین مثنویاز ا

 یاه هیصم به تویتوان یم یو فرهنگ ینه اخالقیم در زمکدست ینده صوتینظر از هر موضوع آال

ن یا م درینکن یصوت یار را دچار آلودگکط یخودمان مح یم و با سر و صداینکعمل  یاسالم

د. ط باشار، متعادل و بدون افراکن یات حکپا در راه رفتن و تحر یصدا یمورد الزم است حت

 یوارهاید یود تابلیاه بک. ن شعار باشدیبهتر« صَوْتِكَ  مِنْ وَ اغْضُضْ  مَشْیِكَ  وَ اقْصِدْ فِی»ه یآ

 شود. ارکط یهر مح
انات کند، از امک یفرسودة غرّنده را عوض نم یها نی، ماشیل سودجوئیلارفرما به دکاگر 
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 یها گسترش نم تکابزارها و حر یار را مطابق فشار صوتکط یند. محک یر استفاده نمیگصدا

 م:یاهکخودمان ب یم از سر و صدایتوان یم مکدهد، خودمان دست

رمود: ف -لیه السالمع -صادقامام : الرِّزْق يَمْحَقُ  حْتِ كَثْرَةُ السُّ: -علیه السالم -الصادققال 

 ند.ک یرا محو م یشود روززیاد  اگر یاضطراب صوت
 ح:یتوض

سخب  یحیس آن ضمن توضینو یبحار آمده و در پ 256 ص، 75 جلدث در ین حدیا -1

 رده است.ک یمعن« یاضطراب صوت»را به 

یا  امداو یفراد براآورد و حاصل دسترنج ا یم یو روان یجسم یماریب یاضطراب صوت -2

 شود. یها مصرف م تیاز عصبان یحوادث ناش

 1:وَ إِضَاعَةِ الْمَالِ  عَنْ قِیل  وَ قَال  وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ  -صلی اهلل علیه و آله -اهللرسول  ینه

 رده است.ک یردن مال نهکع یل و قال و ضایاز ق -صلی اهلل علیه و آله -خدا رسول

ان كو  ،ع الصوتیراً رفیالرّجل جه يريره ان يك - علیه و آلهصلی اهلل -اهللان رسول ك

ر یرا بلند صدا و جه یسکاگر  -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  2ض الصوت:یراه خفيحبّ ان ي

 آمد. ید خوشش مید یم صدا مکرا آرامگو و  یسکشد و اگر  یزار مید بید یم

ش را در صحبت یخو یمه توان صوتبم و بلند حرف زند و ه یه با صداک یسکر: یجه

 رد.یار گکردن به ک

 ن آوردن.یپائ یض: از ماده خفض به معنیخف

ض یحبّ الخفيع الصّوت، و یره الرّجال الرفيك: انّ اهلل -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 یر الصوت را بد میفرمود: خداوند افراد جه -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  3من الصوت:

 ض را دوست دارد.یخف یدارد و صدا

 4:الرَّفِیع الصَّوْتَ وَ يُبْغِضُ الْخَفِیضَ الصَّوْتَ يُحِبُ اللَّهَ أَنَ: -صلی اهلل علیه و آله -یالنبقال 

ض را دوست دارد و یآرام و خف یفرمود: خداوند صدا -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر 
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 است.بلند در نظر خداوند مبغوض  یصدا
 -یعل 1:صَوْتُه يَعْلُ لَمْ ضَحِكَ وَ إِنْ صَمْتُهُ يَغُمَّهُ لَمْ صَمَتَ إِنْ:... -علیه السالم -یعلقال 

ند و اگر بخندد ک ین نمیوتش او را غمگکند سکوت کاگر س مؤمنفرمود:  -علیه السالم

 برد. یش را باال نمیصدا
 سه نوع است: یم حرفکوت و کسح: یتوض

یا  یل فردک، مشیل گرفتاریه معلول غم و غصه است: شخص به دلک یوتکس -1

 یب یا م حرفکت و کن جهت سایشود و به هم ین و افسرده میو... غمگ ی، اقتصادیخانوادگ

چ یه یار گروهکط یمح یاز عدم نشاط است و برا کیوت حاکن گونه سیشود. ا یحرف م

 ندارد. یمناسبت

م کیا  وتکم به سیست بل خود شخص ابتداءً تصمیه معلول غم و غصه نک یوتکس -2

ز ینن یشود. ا ین رفتن نشاط او میو از ب یوت موجب افسردگکن سین همیکرد لیگ یم یحرف

 است. یمنیو برخالف اصول ا یمنف

 یاست اراد یوتکس« مؤمنوت کس» -علیه السالم -امیرالمؤمنینبقول یا  وت سالم: وکس -3

ه کن است یوت مثبت است و همکن سیشود. ا ینم یافسردگه موجب غم و کو خردورزانه 

 ماءیا وت گنگ شدن و حرف زدن باکشود. البته مراد از س یشنهاد میپ یارگروهکط یمح یبرا

 ست.ااز بلند حرف زدن،  ی، و خودداریو وراج یز از پرحرفیست. بل مراد پرهیو اشاره ن

صَّمْتِ فَقَالَ هُوَ سِتْرُ الْعَمَى وَ زَيْنُ الْعِرْضِ عَنِ ال: -علیه السالم -یالمجتبقال االمام الحسن 

 یات ضعف آدمکوت نکفرمود: س -علیه السالم -یمجتبامام  2:رَاحَة  وَ جَلِیسُهُ آمِنٌ فِی وَ فَاعِلُهُ

ن )و یش است، و همنشیم حرف در آساکت انسان است، آدم ینت شخصیپوشاند، و ز یرا م

 شود. یم منیاار( او کهم

ن خداوند هوا یکشود ل یاغذ ثبت مکه در سطح ک یلماتکشود مانند  یت در هوا ثبت مصو

 یحدود یزیهر چامّا ند. ک یم کصوات پاا ند و ازک یه میه خود را تصفکده یآفر یرا طور

داده  یار، مجالکط یط خانه، محیط شهر، محی، محیست عمومیط زیمح یهوا ید برایدارد با

 یش میپ یتیانس ها وضعکرصوت و تفاوت ف یژه گوناگونیند. به وکه یشود تا خودش را تصف
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 اتمّ. یبه معنا یصوت یآلودگ یعنین یگردد و ا یه هوا، میش از توان تصفیه بکآورد 

 م:یریگ ید میا طلبث یحدرا از مطلب ن یاساس ا

الْهَوَاءِ وَ الْهَوَاءُ  فِی الْأَجْسَامِ اصْطِكَاكُ  أَثَرٌ يُؤَثِّرُهُ  الصَّوْتَ فَإِنَ :... -علیه السالم -الصادققال 

یْلِهِمْ فَلَوْ يُؤَدِّيهِ إِلَى الْمَسَامِعِ وَ النَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِی حَوَائِجِهِمْ وَ مُعَامَلَاتِهِمْ طُولَ نَهَارِهِمْ وَ بَعْضَ لَ

كِتَابُ فِی الْقِرْطَاسِ لَامْتَلَأَ الْعَالَمُ مِنْهُ فَكَانَ كَانَ أَثَرُ هَذَا الْكَلَامِ يَبْقَى فِی الْهَوَاءِ كَمَا يَبْقَى الْ

هِ فِی تَجْدِيدِ يَكْرُبُهُمْ وَ يَفْدَحُهُمْ وَ كَانُوا يَحْتَاجُونَ فِی تَجْدِيدِهِ وَ الِاسْتِبْدَالِ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَیْ

كْثَرُ مِمَّا يُكْتَبُ فَجَعَلَ الْخَلَّاقُ الْحَكِیمُ جَلَّ قُدْسُهُ هَذَا الْهَوَاءَ الْقَرَاطِیسِ لِأَنَّ مَا يُلْقَى مِنَ الْكَلَامِ أَ

حَاجَتَهُمْ ثُمَّ يُْمحَى فَیَعُودُ جَدِيداً نَقِیّاً وَ يَحِْملُ مَا  قِرْطَاساً خَفِیفاً يَحْمِلُ الْكَلَاَم رَْيثَمَا يَبْلُُغ الْعَالَمُ

 1:اع  حَمَلَ أَبَداً بِلَا انْقِطَ

اجسام در هوا آن را  کاکه اصطکاست  یفرمود: صوت اثر -علیه السالم -صادقامام 

 یراباز شب  یرساند، مردم در طول روز و بخش یها م ند، و هوا آن را به گوشک یجاد میا

 نطورهماند بما ین گفتگوها در هوا باقیند. اگر اثر ایگو یشان سخن م شان و معامالتنیازهای 

ار شود و مردم را دچ یالم مک ماند جهان پر از صوت و یم یاغذ باقکا در ه شتهه نوک

ه در کشدند  یمنیازمند  دهد. و آنان ین قرار میرده و تحت فشار سنگکسخت  یها یگرفتار

از  هآن چرا یاغذها هستند زکد یدر صدد تجد آن چهش از ید و تحول هوا باشند بیصدد تجد

 م )جلّ کیشود. خداوند ح یه نوشته مکاز آن است  بیشترشود  یسخن در هوا )شفاهاً( القاء م

ر به ک یند به حدک یه سخن را حمل مکقرار داده  کف و سبیلط یاغذکن هوا را یقدسه( ا

ه بشود و هوا  یرساند. سپس صوت محو م یمردم را م یهانیاز  ها و سراسر عالم خواسته

داً را اب ه اشند محمولک یتا از نو حمل مد یآ یر آلوده به صوت( در میزه )غکیحالت نو و پا

 بدون انقطاع.

 ح:یتوض

... از باد وجمادات، فلزات، نباتات، ابرو کاکاجسام در هوا: مانند اصط کاکصوت از اصط -1

 شود. یجاد میم. ایگوئ یتعاشات حنجره انسان مه به آن ارک کیاکآن جمله اصط
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م الکرده تنها به صوت سخن و کظر گر صرف نیداشیاء  امام در مرحله دوم از صوت -2

 پردازد. یم

 دهد. یتوجه م« هوا یشیخود پاال»امام به  -3

اشد در بانسان نیاز  ه گسترةک ید: هوا صوت را تا جائیفرما یه مکن است یو معجزه ا -4

 رساند. یم -ائناتکجهان  -«عالم»

ده کده»وان و نام ن عنیره زمکامروز امّا ند. ک یش میدرست است هوا خودش را پاال -5

ده یمنا« واحد جهان کخانه ت»د یبا یت صوتین از جهت وضعیکبه خود گرفته است ل« یجهان

ه به کش خسته است بس یگوناگون انباشته شده و هوا یها ن خانه محدود، از صوتیشود. ا

 رسد. یش به گوش و شش میگر با آالیه دکش پرداخته یپاال

اه دستگ ل رابطهیز گفته شود: به دلیته نکن نیا است اه سخن از صوت و صدکنون کته: اکن

 انگشت در گوش گذاشته شود. یادو حنجره الزم است هنگام فر یبا اندام صوت یشنوائ

صلی  -رمکاپیامبر  1ه:یاذن یه فیدخل اصبعيبالالً ان  -صلی اهلل علیه و آله -اهللامر رسول 

 ذان گفتن انگشتش را به گوشش بگذارد.ه هنگام اکبه بالل دستور داد  -اهلل علیه و آله
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 و نشاط یمنیا

فرمود: از آدم  -علیه السالم -یعل 1:مَلُولًا لَا تَأْمَنَنَ : -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

 من مباش.یافسرده ا

انَى حَتَّى يُفَرِّطَ يَتَوَ عَلَامَات  ثَلَاثُ لِلْكَسْلَانِ  يَا عَلِیُّ... :-صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

م دآ یعل یفرمود: ا -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  2:عَ وَ يُضَیِّعُ حَتَّى يَأْثَموَ يُفَرِّطُ حَتَّى يُضَیِّ

 -ند تاک یط میرسد، و تفر یط میند تا به تفرک یم ینشاط سه نشان دارد: سست یتنبل و ب

 ند تا مجرم شود.ک یتباه م آن قدرند، و کتباه  -ه در دست داردکرا  یارکیا  را یزیچ

 ح:یتوض

ن یشود ا یم معلوم 3ز آمده است.ین -علیه السالم -صادقن سخن از امام ین همیع -1

انسان »اصل و قاعده در علم  یک -صلی اهلل علیه و آله -آلشو پیامبر  موضوع در فرهنگ

 است.« یشناس

ط یتفر یجه قهریز نتین یتباهگرشود، و  یط مید دچار تفریبی تردنشاط  یشخص ب -2

 ارکط دست به بی نشااب جرم است. پس بهتر است فرد کارت یتباهگر یجه قهریاست و نت

 ند.کرده از ادامه آن صرف نظر کنزند و اگر شروع 

ه کت ن اسیار( اکط یدر مح یمنینه بحث ما )این موضوع در زمیاب جرم: مثال اکارت -3

و  ه جان خودکآورد  یرا به بار مه ای حادث یار گروهکط یط در محبی نشاباالخره آدم 

 ند.ک یآنان را دچار نقص عضو میا  رد،یگ یگران را مید

بَعِیدٌ د: یفرما ین میشمارد و در آن ب یرا م مؤمن یها یژگیو -علیه السالم -امیرالمؤمنین
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 سالتش دور شده و نشاطش دائم است.ک 1:نَشَاطُهُ دَائِمٌ  كَسَلُهُ

« مفعولال یل بمعنیفع»نجا ید در ایلفظ بع -ندک یسالت را از خود دور مک مؤمن: حیتوض

 رده شده.کدور  یعنید یاست بع

 :یسالت و افسردگکانواع و عوامل 

 توان شمرد: یم ینوع افسردگ 15ث یرفته احاد هم یمطابق برداشت من از رو

ه کاست  ینقص خلقت کی ین افسردگیافسرده است: ایا  ه ذاتاً آدم تنبل وک یفرد -1

 رد.کتوان بر آن غلبه  یمان میله ایبوسامّا ندارد.  یعالج و درمان یگاه

عالجه د میه باکاست  یروان یماریب یکن هم یشه دار: ایمزمن و ر یسالت و افسردگک -2

 شود.

 یمنیا ن نوع در اصطالح دانشی: نام ایو خستگزیاد  ارکاز  یناش یسالت و افسردگک -3

واهد خ یبحث« دو شغله بودن»در فصل زیاد  ارکاست. راجع به مضّرات « یکولوژیزیف یخستگ»

 آمد.

ها  ن برگیدر همه ای ژی: بخش ویم خوابکیا  یخواب یاز ب یناش یسالت و افسردگک -4

 ن شده است.یین موضوع تعیا یبرا

باحث ثر مکباً ایه تقرکاست  ین موضوعی: ایجسم یماریاز ب یناش یسالت و افسردگک -5

 تاب به محور آن موضوع بوده است.کن یا

 دو نوع است: ی: نگرانیاز نگران یناش یسالت و افسردگک -6

 ه علت و موضوع آن مشخص و شناخته شده است.ک یا یالف( نگران

 ینگران»ستند، یدام شناخته نکچیه نه علت آن و نه موضوع آن هک یا یب( نگران

 و« یناسانسان ش»گاهش یه پاکن موضوع بس مهم یا یراتر است. بکن نوع خطرنایا«. شناختهنا

ل بو  یکنیازمند  ه خودکم یدارزیاد  ثیو احادآیات  است« یروان شناس»دانش ه اش عرص

 تاب است.کن جلد یچند

 : از موضوع بحث ما خارج است.یفرد یاز گرفتار یناش یسالت و افسردگک -7

 .رج استز از موضوع بحث ما خاین نی: ایخانوادگ یاز گرفتار یناش یسالت و افسردگک -8
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 یا طورراو  سیاسی ه پرداختن به امورک یسک: سیاسی ارکاز اف یناش یسالت و افسردگک -9

 یبرا اساساً ین شخصیرا چنیبپردازد. زسیاست  بهد ینباار باز ماند، که از کند کافسرده 

 سفاهت است. یبیخلق نشده است و خود فرسیاست 

ن یتاب در اکن ین اینخست یها : در برگیپرداز خیال از یناش یدگسالت و افسرک -10

 خواهد آمد. یز شرحین فصل نیموضوع بحث شده و در هم

ارج ن موضوع از بحث ما خی: اساس ایاقتصاد یاز گرفتار یناش یسالت و افسردگک -11

 «فرماارکف یو وظا یمنیا»شود در بخش  یار مربوط مکط یه به محک ین تا حدیکاست ل

 عنوان شده است.

خش ز در بین موضوع نیاران: اکاز رفتار آزار دهنده هم یناش یسالت و افسردگک -12

 مطرح خواهد شد.« حادثه ساز یخصلت ها و یمنیا»

فات صحنه تصاد یمطلوب: مانند تماشااز مشاهده منظره نا یناش یسالت و افسردگک -13

وع ن موضیمراسم اعدام. ا یند تماشاشده و مان یمتالش یها دن جنازهیمنجر به مرگ و د

 وند ک یم یمعن یشخص ب یرا برا یها زندگ ن گونه منظرهیا یتماشا یسخت مهم است گاه

را  سئلهمن یم اد. اسالینما یزه را از او سلب میند، هر نوع انگک یدچار م« یپوچ انگار»او را به 

 داده است: یدستورات بنامطلو یها ن منظرهیمن بودن از آثار ایا یگرفته و برا یجد

 کی)مانند پزش یفه شغلیروه است مگر وظکها در اصل م منظره ن گونهیا یالف( تماشا

 ند.کجاب یا -شته شدگان و...کمانند وجوب دفن  -ینیوجوب دیا  (یقانون

ا از تند کند الزم است به دنبال آن غسل ک یه مراسم اعدام را تماشا مک یسکب( غسل: 

 د:آن بره یآثار روان

س که هر کت است یروا 1:عُقُوبَةً الْغُسْلُ  عَلَیْهِ  وَجَبَ  قَصَدَ مَصْلُوباً فَنَظَرَ إِلَیْهِ  مَنْ أَنَ رُوِيَ 

 عقوبت. یشود برا یند غسل بر او واجب مکخته نگاه یبرود و به شخص دار آو

 رها شدن از عقوبت آن منظره. یبراعقوبةً: للعقوبة: 

 یعنی« ن غسل مجازات آن شخص استیا»شود:  یمعن یگریور دلمه طکن ین است اکمم

رده پس مجازاتش غسل کار را کن یه اکنون کرفت ا یمراسم اعدام م یست به تماشایاو نبا

ن یا یه تماشاکنیبا اثانیاً  م،یندار ین مجازاتیرا در اسالم چنیتوّهم است. ز ین معنیاامّا است. 

                                                 
 .23 ، ص78 بحار، ج .1
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ن گونه مراسم را در یه اکم الزم است کبر محا یگر گاهیروه است از جانب دکها م گونه منظره

فرد  یراهت براک«. رجم» مسئلهگران شود از آن جمله است یمالء عام انجام دهند تا عبرت د

از  مسئله یک یز بررسیاست و ن یگریز دیچ یم قضائکمحا یز است لزوم برایچ یکناظر 

 یگر. شغل قصابیز دیچ« جامعه»بوط به دگاه مریامر است و از د یک« فرد»دگاه مربوط به ید

 یانتخاب شغل قصاب یاست. و برا یفائکگر واجب یروه است و از جهت دکجهت م یکاز 

 وجود ندارد. یمجازات

دانند  ین غسل را مستحب میثر اصحاب اکد: ایگو یث مین حدیل ایدر ذ یعالمه مجلس

من ال »ث را صدوق در ین حدیا د:یگو یو م 1داده است. یابو الصالح به وجوب آن فتوامّا 

 ز آورده است.ین 2«هیحضره الفقی

ن یز ااهر منظره  یست ظاهراً در تماشایمراسم اعدام منحصر ن ین غسل تنها به تماشایا

ن ییعتقابل ر یز غیو مواد آن ن ینیب شیپقابل ر یروان غ یریب پذیل، مستحب است. آسیقب

ذارد گ ین سنخ، میاز ا یمنفر یتأث یجان آدم یه روکه ای دن هر منظریبا داست است بهتر 

 ند:کشد غسل ک یرا مه ای ه قورباغک یسکاز باب مثال مستحب است  غسل شود

 عَنِ الْوَزَغِ فَقَالَ هُوَ رِجْسٌ وَ هُوَ مَسْخٌ فَإِذَا قَتَلْتَهُ  -علیه السالم -سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه

دم، فرمود: آن چندش آور است، یدرباره قورباغه پرس -السالمعلیه  -صادقاز امام  3:فَاغْتَسِلْ 

 ن.کپس غسل  یشتکاگر آن را  4آن ممسوخ است،

شده  ف مطرحیق و ظریو دق یربنائیو ز یدر اسالم چه قدر اساس« یمنیا» مسئله یبراست

 است!؟!

م عد و ینواختیکه از کاست  یا یسالت و افسردگک، ینوع چهاردهم از انواع افسردگ -14

 ار وکی زیاد لیشود نه به دل یخسته م یارکاز  یروح آدم یشود: گاه یم یار، ناشکتنوع در 

ع را ن نوید ایه باک، یارکجریان  ینواختیکررات و کرار مکبل عدم تنوع و ت یجسم یخستگ

 .یمّکنه  یفکیزیادی  نیکدانست لزیاد  ارکاز  یناش یاز افسردگه ای گون

ه درست کاست « رفتار با خود»ق و ظرافت در ینش دقیبازمند نی ین افسردگیمقابله با ا

                                                 
 همان مرجع. .1
 .45 ، ص1 من ال يحضره الفقيه، ج .2
 ت.نيز هر دو غسل را دوباره نا  برده اس 24 در صفحه -10 بحار، همان، ص .3
 توضيح داده ا .« تغذيه»در بخش « ممسوخ»درباره معني و مراد از  .4
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ه بر کطلبد  یوه استادانه و هنرمندانه را میش یکرا دارد. و « کودکرفتار با »ط یهمه شرا

 است. یمبتن« شیشتن خوینار آمدن و مدارا با خوک»ق و یدق« یشناس خود»

 1:الْحِكْمَةِ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ  كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ  إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ: -علیه السالم -یعلقال 

ف یشوند، پس با آنها با لطا یها خسته م ز مانند بدنیها ن فرمود: جان -علیه السالم -یعل

 د.ینکمت برخود کح

 ح:یتوض

و  امند.ن یم« یکولوژیزیف یخستگ»بدن، را زیاد  کار و تحرکاز  یناش یگفته شد خستگ -1

ث آن یند. مراد حدیگو یم« یروح یخستگ»ار ندارد را کزیادی  به یه ربطک یآن خستگ

ابل ث در تقین دو در متن حدیرا ایشود، ز ینم یناش یجسم یه از خستگکاست  یروح یخستگ

 اند. هم آمده

د و یریبپذ« تیواقع» یک به عنواند آن را یشد ین نوع خستگیدچار ا ید وقتیفرما یم -2

 د.یریر بگدر نظ ینسخه رفتار یکش ید، بل براینسپار حبه بوته تسامیا  دیریده نگیادآن را ن

د خو»بر اصل  یه مبتنکف و هنرمندانه شود یبرخورد لط ین خستگیالزم است با ا -3

شود  ینم ل با زور حلّکن مشیر شدن با خود. ایو درگ« خودآزاری»باشد نه بر اصل « یآشت

 شود. یتر م دهیچیه پکبل

باشد نه بدون  یمت و اصول خردورزکد براساس حیف و هندمندانه بایبرخود ظر -4

شتن یخو»د با یبا یه چه رفتارکداند  یگران میس بهتر از دکقاعده. هر  یچهارچوبه و ب

 ند.کد به متخصص مراجعه ین صورت بایر ایغدر داشته باشد. و « شیخو

ه با منداند هنررادت در نظر دارد، برخورا در ارتباط با عب یه نشاط و افسردگکر یث زیحد

 ند:ک یمبیان  را، یو عدم نشاط روان یروان یخستگ

وَ خَادِعْ نَفْسَكَ فِی الْعِبَادَةِ وَ ارْفُقْ بِهَا وَ لَا تَقْهَرْهَا وَ خُذْ عَفْوَهَا وَ : -علیه السالم -یعلقال 

 ین، و بکن و آن را در هم نشکارا ن و با آن مدکار عبادت خدعه کبا روان خود در  2:نَشَاطَهَا

 ر.یو نشاط آن را در نظر بگ یعالقگ
                                                 

 .89و نيز،  -188 نهج البمغه، فيض االسم ، قصار .1
 .69نهج البمغه، فيض االسم ، كتاب،  .2
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 ح:یتوض

 نیاز ا مرادامّا و ناستوده دارد.  یمنف ین: معموالً خدعه معنکبا نفس خودت خدعه  -1

ر. یش بگیرا در پ« میر مستقید غربرخو»و « نکم نید مستقربرخو»ه کن است ینجا ایلمه در اک

 د داشت.یبا کودکت یدر تربه ک یدرست مانند رفتار

 هدد یوس مکجه معینت کودکم با ید مستقره برخوکن است یا یتیاز اصول مسلم ترب یکی

 یبه طور در ذهن او نظر موردقرار دادن مطالب  یعنی« القاء»ن یکشود. ل یم سترون مکدستیا 

 است.د یاو متوجه شود، مفخودآگاه  ریه ضمکنیند بدون اکآگاه او نفوذ ه به ناخودک

ا را در ه د آنیگو یما به مخاطب نمیحش را مستقینصا« له و دمنهیلک»تاب کاز باب مثال: 

روش  نیت ایند. موفقک یمبیان  گر،یدوان یبا فالن حوان یالمه فالن حکقالب سرگذشت و م

 یدافعتند تا حالت ک یمواجه نم یتیچ مسئولیه در ظاهر امر مخاطب را با هکن جهت است یبد

 رد.یبه خود گ

نه شبا یها ن اساس است و قصهیشود بر ا یه میان تهکودک یه براک یهائ لمیامروز ف

 نینز چیش با افراد بزرگ نیر هدفداریدر مس ینمائین اساس بود، هنر سیز بر این یمیقد

 و تجارتر دزه یبرالیجهان ل یغاتیوه تبلیمنحرف. شیا  ند وک یت میهدایا  هکرا دارد  یرفتار

 القاء ناخودآگاه مخاطبرده و اهدافش را به کن است؛ بزرگان را کودک فرض ینز چینسیاست 

 بشر  یو اغوا یطانیوه شین روش بشدت مخالف است و آن را شیه اسالم با اکند. ک یم

 داند. یم

د ید باشو یم و تحت فشار گذاشتن حل نمکبا تح یو روان ین: مسائل روحکبا آن مدارا -2

 .ردکو مدارا  یبا آن نرم

 ن.کرد مندانه و با ظرافت برخورن، با آن هنکات را در هم نش والتقهر: روان خسته -3

 یسک ثالًمجاد نشاط است. یو ا ین افسردگین بردن ایت در از بین شرط موفقیبا خود اول یآشت

س را د نفیجه نخواهد گرفت بایند هرگز نتکخواهد خودش را بزور به مطالعه وادار  یه مک

 گر وارد شد.ید از راه دیرد، باکموضوع مطالعه را عوض  وقتاًمرد، کق یتشو

ه بد نشاط معافش بدار و در موار یعالقگ یآن را بشناس، در موارد ب یعالقگ یموارد ب -4

 یریگ روزهیا  و یخسته شد، به قرآن خوان یمستحب یه از نمازهاک یوقت مثالًر. یارش گک

 ن.کبت به آن نشاط دارد منتقلش نس آن چهخسته شده به  آن چهبپردازد. از 

ار و... کر لباس ییتغ یار، حتکر ابزار ییار، تغکش محل یور و آراکر دییار، تغکر ساعات ییتغ
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 توانند موثر باشند. یهمه م

لت ن حایم از آغاز دچار ایخواه یاگر مامّا است  یگفته شد همه درمان خستگ آن چه

س ه حسام، گرچیحفاظت نمائ یم و از دلبستگینک یجاد دلبستگیارمان اکد نسبت به یم باینشو

 ف است.یق و ظریدق یلیخ مسئلهشود. در هر صورت  یم یز خود موجب دلسردیشدن ن

ار که موظف است کارگر ک یکد، یگو یسخن م یار عبادتکث در ین حدیگفته شد ا -5

 رد و بهف بداتواند خودش را از آن معا یارمند( نمک یکطور  نیرا انجام بدهد )و هم ینیمع

 رد؟کد یل چه باکن مشیگر بپردازد، با ایار دک

میان  نندتوا یم« خودفرما»ستند، افراد به اصطالح یارمند موظف نکیا  ارگرکهمه  :اوالً

فه ک یهنند و گاکن یرا سنگ یار شغلکت یمکفّه ک یشان گاه یار شغلکو  یگر زندگید یارهاک

الزم  شاطچند روز ن ین خدعه در طیث با ایبقول حد وه وین شیرا. و با ا یگر زندگید یارهاک

 را به وجود آورند. یار شغلک یبرا

ار کن یحل معار، نقطه و مکر نوع ییز درخواست تغیموظف ن انارگرکنان و کارک ثرک: ایاًثان

ن یاه کفرما است ارکشه بدهند و به نفع یهم یبرایا  یمدت یار، براکط یرا در همان مح

 د.ریخواسته را بپذ

ارا مد و مدآنار کبا روح و روان  یشود طور یز میفوق ن یرهاییها و تغ ضیبدون تعو ثالثاً:

دعه دان عمل خیرا مفهوم و میحاصل شود. زنشاط  ،طیشراکار با همان همان  یه براکرد ک

مهم است  آن چهمت شخص دارد. کث حیو بقول حد یبه توانائ یبس گسترده است و بستگ

اط از نش دیاست با یل، با هر هنر و ترفندکاست. با هر ش« قاهرانه با خودرفتار »ز از یپره

ه ای یتاب هر بحث و توصکن ین رود. از آغاز ایاز ب یسالت و افسردگکحفاظت شود و  یروح

 یحفاظت از نشاط بوده است و هست. پس نشاط شرط اساسیا  نشاط تأمین یبوده همه برا

 ناگوار. یاه حادثهمنشأ  یاست و افسردگ یمنیا

فَأَوْدِعُوهَا وَ إِذَا نَفَرَتْ  الْقُلُوبُ إِذَا نَشِطَتِ : -علیه السالم -يالعسگرقال ابو محمد 

ار کها نشاط دارند از آنها  ه قلبکفرمود: آنگاه  -علیه السالم -یعسگرامام حسن  1:فَوَدِّعُوهَا

 د.یر نشویبا آنها درگ یعنید، یشان بگذار عالقه شدند پس راحت یه بکد و آنگاه یشکب
وَ  الدُّنْیَا مِنَ  حَظَّكَ فَإِنَّهُمَا يَمْنَعَانِ إِيَّاكَ وَ الضَّجَرَ وَ الْكَسَلَ : -علیه السالم -اظمكالقال 

                                                 
 .379 ، ص57 بحار، ج .1
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را آن دو تو را از یدور باش ز یو افسردگ یفرمود: از تنبل -علیه السالم -اظمکامام  1:الْآخِرَةِ

 نند.ک یو آخرت محروم مدنیا  بهره
 .یردن: افسردگک یتاب ی: بیتاب ی: اظهار بیتاب یضجر: ب

و  یئدنیا را آن دو تو را از بهرهین زک یتاب، دور یدوم: از شخص تنبل و از فرد ب یمعن

 دارند. یباز م یآخرت

مَنْ كَسِلَ لَمْ يَُؤدِّ  شَرٍّ كُلِ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ وَ الْكَسَلَ إِيَّاكَ : -علیه السالم -الباقرقال 

دور  یو افسردگ یفرمود: از تنبل -علیه السالم -باقرامام  2:جِرَ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى حَقٍّحَقّاً وَ مَنْ ضَ

س کند، و هر ک یرا ادا نم یچ حقیس تنبل باشد هکد هر شرّ هستند. هر یلکرا آن دو یباش ز

آورد  یم یرا به جااشیاء  سل نه حقکرده و ند. فرد افسک یصبر نم یچ حقّیافسرده باشد بر ه

تواند آن را  یبه او سپرده شود نم یتیمسئولیا  یارکپردازد. هر  یو نه حق اشخاص را م

 یآورد. و آدم افسرده نه برا یها را به جا تواند حقوق انسان یآورد و نم ید به جایه باکچنان

 ها. انسانحقوق  یارها توان تحمل دارد و نه براکو اشیاء  حقوق
فرمود:  -علیه السالم -باقرامام  3:وَ الدُّنْیَا يُضِرُّ بِالدِّينِ  الْكَسَلُ : -علیه السالم -الباقرقال 

 زند. یو آخرت شخص ضرر مدنیا  بر یتنبل
 شود: یم یار، ناشک یکدر  یه از عجز و ناتوانکاست  یا ینوع پانزدهم از افسردگ -15

 :یکتكلایو د یتعاط

 شود؟. هر یار موجب عجز مک یکسالت در کیا  آورد؟ یسالت مکار ک یکر عجز دیا آ

 یسکن اگر یشود و همچن یسل و افسرده مکعاجز شود  یارکدر  یسکدو درست است اگر 

 شود. یار عاجز و ناتوان مک یافسرده شود برا

و  یبزرگ وجود دارد و آن رابطه دادو ستد مسئله یکته مهم بل کن یکنجا یدر اامّا 

 یده میسالت زائک عجز از یعنیشود  یسل، عاجز مکسالت است. شخص کعجز و میان  یتعاط

ند و ک یرده و فربه مکه یسالت را تغذک یعنیگردد مادر خود  یش برمین بمحض زایکشود ل

ن یار ادامه دهد اکشود. اگر شخص لجوجانه با همان حال به  یتر م سلتر و افسردهکشخص 

                                                 
 .321 ، ص57 بحار، ج .1
 .175 همان، ص .2
 .180 همان، ص .3
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 ند تا شخص از ناک یه مین را تغذین آن را و آن ایمرتب ا به طورند ک یدا میتداوم پ یتعاط

 فتد.یب

شود و بمحض  یده میسالت از عجز زائک یعنیشود  یسل مک ،ن: شخص عاجزیو همچن

خص ششود. و اگر  یند و شخص عاجزتر مک یعجز را فربه م یعنیدر خود گردد ما یتولد برم

 سقوط خود شخص است. یکتکلاین دیا جهید و نتیآ یش میادامه دهد حالت فوق پ

 یمه یا تغذرشه مادر فرزند یهم یعیطب یها دهیه: در پدکد آور شدم یا شتریپن قاعده را یا

 هیا تغذش ریگردد مادر خو یفرزند بمحض تولد برم یو اجتماع یروح یها دهیدر پدامّا ند. ک

ود. د برطرف شیاست با سالتک)مادر(  یندارد اگر عامل اصل یچ سودیند. پس لجاجت هک یم

 عجز است بر دو نوع است: یو اگر عامل اصل

 ، دریعیطب ینز بر دو نوع است: ناتواین نیالزم: ا ی، فقدان انرژیجسم یالف( عجز و ناتوان

، یگگرسن و یخواب یاز ب یناش ینابخردانه است. دوم ناتوان یارکن ین صورت پرداختن به چنیا

ن در بخش یبحث خواهد شد و همچن« حادثه ساز یها خصلت»ن موضوع در فصل یدر ا

 ن فصل.یاز هم« و خواب یمنیا»

 فت. درار رکد به دنبال آموزش دانش ین صورت بای: در ایو دانش یفن یو ناتوان ب( عجز

ره گران را به مخاطید یمنیخود و هم ا یمنیه هم اک یسر رهیر از خیهر صورت لجاجت غ

 ندارد. یاندازد، سود

 آموزد: یبه ما م مسئلهن یروشن را در ا یکتکلاید کیر یث زیحد

 1:ازْدَوَجَ الْكَسَلُ وَ الْعَجْزُ فَنُتِجَ مِنْهُمَا الْفَقْرُ الْأَشْیَاءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ  إِنَ : -علیه السالم -یعلقال 

 باهم یو افسردگ یردند: تنبلک یهم ازدواج م زها بایه چک یفرمود: وقت -علیه السالم -یعل

 ازدواج متولد شد. دو نیردند و فقر از اکازدواج 

 م هستند.ه شه باین دو همیا یعنیآورد.  یم یز افسردگین یآورد، تنبل یم یتنبل یافسردگ

 نیام و ستد در هم خواهند بود و داد ند در هر صورت باک ینم ید شود فرقیاول پد هرکدام

 شود. یصل ممرتب، فقر حا ین تعاطیشان برقرار خواهد شد و از ا

د تا مجال و یوشکن بردن آن یاز ب یبرا یسالت و افسردگکد بمحض احساس یپس با

د در صدد برطرف یبا یتاب یز بمحض احساس بینماند. و ن یتاب یو ب یش تنبلیفرصت به زا
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 نماند. یش افسردگیردن آن بود تا فرصت به زاک

 :نشاط آوران

 یه همّ و غم مک یدربارة رفتارهائ متعدد یها ثیتاب حدکن یمختلف ا یها در بخش

 انه ومتفاوت، عدم بهداشت خ یدو فضامیان  آورند ارائه گشت از آن جمله قرار گرفتن در

است در  به شماره رفت. بهتر یعامل افسردگ 15ز ینجا نیط، عدم بهداشت لباس و... در ایمح

 م:یاشند بشنوتوانند نشاط آور ب یه مک یزهائیز درباره چیث نیقبال آنها چند حد

قَالَ: النُّشْرَةُ فِی عَشَرَةِ أَشْیَاءَ فِی الْمَشْیِ وَ الرُّكُوبِ وَ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

أْسِ الِارْتِمَاسِ فِی الْمَاءِ وَ النَّظَرِ إِلَى الْخُضْرَةِ وَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ الْجِمَاعِ وَ السِّوَاكِ وَ غَسْلِ الرَّ

فرمود: ده  -علیه السالم -صادقامام  1:مِیِّ وَ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَ مُحَادَثَةِ الرِّجَالِ بِالْخِطْ

ط سبز و یردن به محکو فرو رفتن در آب، تماشا  ی، آبتنی، سواریرو هیادزند: پیز نشاط انگیچ

با و یردن به زن زکاه ، نگیمزدن، شستن سر با خت کدن، جماع، مسوایخرم، خوردن و آشام

 گپ زدن با دوستان.

 ح:یتوض

ن حالل ردن به زک، و نگاه شیمیائیمحصوالت  انه ب« یمشستن سر با خت»اشتباه نشود  -1

 یرمایبیا  ل نقصین حس دلیآورد و عدم ا یم یه حس گناه اضطراب روانکنه به نامحرم، 

 است. یروان

شا به ث تمایه مراد حدکم تا روشن شود د را آوردین قیست ایث نیدر حد« خرّم»لفظ  -2

ارائه گشت  یهائ ثیحد« ارکط یو رنگ مح یمنیا»است. گرچه در بخش  یعیط سبز طبیمح

 ز است.یز نشاط انگین یعیر طبیه رنگ سبز غکنیدال بر ا

د: هر فرمو -علیه السالم -یعل 2:هَمُّه قَلَ ثَوْبَهُ  نَظَّفَ  مَنْ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

 شود. یم مکزه باشد همّ و غم او کیه لباسش پاکس ک

 3:غَسْلُ الثِّیَابِ يُذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ وَ هُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 
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 است. یزگکیز پاینماز ن یبرد و برا یفرمود: شستن لباس همّ و حزن را م -علیه السالم -یعل
الطِّیبُ نُشْرَةٌ َو : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال: قال رسول  -علیه السالم -االرّضعن 

فرمود:  -علیه السالم -رضاامام  1:ةالْخُضْرَةِ نُشْرَ  نُشْرَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَى نُشْرَةٌ وَ الرُّكُوبُ  الْعَسَلُ 

 یو تماشا یارکل، سوارفرموده است: عطر زدن، خوردن عس -صلی اهلل علیه و آله -رمکارسول 

 سبزه نشاط آور است.

فرمود:  -علیه السالم -یعل 2:لِلَْجسَدالنُّورَةُ نُشْرَةٌ وَ طَهُورٌ : -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

 آورد و بهداشت بدن است. یر بغل و اسافل اعضاء( نشاط میز یاستفاده از نوره )زدودن مو

 -یعل 3:صَلَاةِ اللَّیْل سِلُ فِی اللَّیَالِی الْبَارِدَةِ طَلَباً لِلنَّشَاطِ فِیكَانَ يَغْتَ -علیه السالم -یاعلانّ 

 نماز شب نشاط داشته باشد. یرد تا براک یغسل م کخن یها در شب -علیه السالم

 و خواب یمنیا

 :یخواب ینشاط و ب

از  یشنا ینامند و خستگ یم« یکولوژیزیف یخستگ»را زیاد  ارکاز  یناش یگفته شد خستگ

از  یاشسالت نکو  یو افسردگ یخستگ ند.یگو یم« یروان یخستگ»را  یو روان یمات روحینامال

ر هیا  ؟یو روان ی؟ روحیکولوژیزیو ف یم؟ جسمیرا چه بنام یم خوابکو  یخواب یدن، بینخواب

ز اواب را خینار. زکن خود نوع سوم است و ناشناخته و از دسترس دانش به یدام، اکچیدو؟ ه

 نش است.یژه آفریو یها یتشگف

ه است. ت آن همچنان ناشناخته ماندیه است ماهیم تنها ظاهر قضیدان یاز خواب م آن چه

 مندتر است.نیازاملتر همان قدر به خواب کموجود جاندار هر چه مت

، یدگ، افسریروح یدر امور مربوط به خواب و مسامحه در آن موجب آشفتگ یگ برنامه یب

ر وه بم برنامه خواب عالیشود، و تنظ یو عامل بروز حادثه، م یجسم ینعدم نشاط، نابساما

 است. یمنین اصل از اصول ایتر یاز اساس یکی ها سود و منفعت، ضرورت آن و ده
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 قرآن

ر ه قراک یاوست خدائ 1: وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراًوَ هُوَ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ لِباساً وَ النَّوْمَ سُباتاً

 .کزش و تحریش و قرار داد روز را انگیشما شب را پوشش و خواب را آسا یداد برا

تان  م خوابیو قرار داد 2:اًوَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاش -وَ جَعَلَْنا اللَّیْلَ لِباساً -اًوَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُبات

 م روز را معاش.یو قرار داد -م شب را پوششیو قرار داد -را آرامش

شب و روز، و به  تان در خواب 3: مِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ ابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهوَ

 ( اوست.ینندگی)وجود و قدرت و آفر یها تان، از نشانه او بودن یها ل نعمتیدنبال تحص

 ح:یتوض

وم سه ینند. و آک یم یرو، معرفید نیه شب را زمان آرامش و خواب و تجدیهر سه آ -1

 آمد. بحث خواهده اش ه دربارکگر است یمهم د یکن یز آورده است و ایرا ن« خواب در روز»

ار ک»ن یکز آمده لین« خواب در روز»ار است، در قرآن ک یخواب و روز برا یشب برا -2

 4هرگز مطرح نشده است.« در شب

 مقدار خواب

 دامکچ ین هیاند. بنابرا دل قرار گرفتهفّه ترازو معاکوشش مانند دو کدر قرآن خواب و 

 باشد. یگریتر از دزیاد یا مترکد ینبا

 ارکهشت ساعت  یسک. اگر یهمان مدت بخواب ید مساویبا ینکار کروزانه چند ساعت 

فت هد یند باک یار مکش، و اگر هفت ساعت یم و نه بکد هشت ساعت بخوابد نه یند باک یم

و  یمتر از شش ساعت مصداق تنبلکار کند. و کار کت ن اگر شش ساعیساعت بخوابد و همچن

ت و آف یکه خود کرسد  یم« یارک یب»دارد و به مقوله  یرا در پ ینشاط یسالت است و بک

 تاب مورد بحث قرار گرفت.کن ین مبحث از ایه در اولکاست  یمنیخالف ا

شاط و آور و ناقض ن یه خستگکاست « زیاد ارک»ش از هشت ساعت مصداق ین بکارکرد
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 1است. یمنیبرخالف اصول ا

علیه  -رضاامام  2:وَ هُوَ قِوَامُ الْجَسَدِ وَ قُوَّتُهُ الدِّمَاغِ  سُلْطَانُ  النَّوْمَ: -علیه السالم -الرضاقال 

 آن است. یرویفرمود: خواب سلطان مغز است، خواب قوام بدن و قوام ن -السالم
 ح:یتوض

. ت آن در سلطه خواب استیفعال یست، چگونگخواب ااختیار  سلطان مغز: مغز در -1

 ند.ک ین مییت خواب تعیفکیت و یمکار مغز را کت یفکیت و یمک

 ام بابدن تو یها نظام اندام یح و موزون و هماهنگ بدن، درستیئت صحیقوام بدن: ه -2

 .ینشاط و بدون افسردگ

 ینرژان یکباشد لداشته  یرو و انرژیز نین است بدن افسرده نکبدن: مم یرویقوام ن -3

فتد. یبتواند  یافتد و نم یار نمکن به یه در جهت مشخص و بستر معک یا یبدون قوام، انرژ

 ن.یدر بستر مع یو جار دار است جهت یروئیبا قوام ن یانرژ

ب ه خوا، وابسته بیو هم قوام روحه ای شیو هم قوام اند یث هم قوام جسمین حدیدر ا -4

نامه دون برو ب یبد خوابیا  یخواب یدر هر سه مورد الزمه ب یشفتگن آیاند. بنابرا شده یمعرف

 دن است.یخواب

 :لولهینشاط و خواب ق

 مده است.ز آین« زب در روخوا»سخن از « وَ النَّهارِ بِاللَّیْلِ  مَنامُكُمْ »ه باال با جمله یدر آ

امه برن ین و دلبخواه و بیر معیغآیا  دام بخش از روز است؟کن خواب یوقت و موقع ا

ه ست با یلوله خوابیلوله. خواب قیرده است: قکن ین خواب روزانه را معیاست؟ اسالم وقت ا

و  ظهر یها ن شده )به اصطالح( دم دمییآن تع یه براک یو وقت«. تچر»م و مصداق کمدت 

 قبل از نماز ظهر است.

ار ک مکد مّرفه و افرا یلوله را برایاسالم خواب قآیا  ردمک یر مکف ینم زمانک یاعتراف م

 یم دلمشغولیبرا یاوکنجکن یست ایلوله چیمت و فلسفه خواب قکح اساساًرده است؟ که یتوص

ردم. نه کرا شروع « شناخت یجامعه شناس»تاب کن یه تدوک یچند ساله شده بود تا زمان

آن  ه بهکداده بودند  یها سوال دهکاز دانش یکیقتش را. از وبه نوشتن آن داشتم و نه  یمیتصم
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زیادی  در آمد. مشغله کوچک یتابکصفحه شد و به صورت  160پاسخ بدهم همان پاسخ 

ز از یپره یمنیدادم )بر خالف اصل ا یرا م سؤالد هر چه زودتر پاسخ یز باین یداشتم از طرف

نم و به کزده روز نوشتم تا خود را راحت یا تاب را تنها درکپرداختم زیاد  ارک( به زیاد ارک

ز یگر نیدم، پنج روز دیقه خوابیدق 20ظهر به مدت  یکار نزدکگر برسم. روز دوم ید یارهاک

 یار است نه براکاهل  یلوله برایه خواب قکدم یردم. آن روز فهمکرار کن برنامه را تیهم

 ار.کم کن یمرفه

 لنَّهَارِ خُرْقٌ ا أَوَّلِ  مِنَ النَّوْمُه و اله: یهلل عل یاهلل صل : قال رسول-علیه السالم -الصادققال 

علیه  -صادقامام  1:وَ الْقَائِلَةُ نِعْمَةٌ وَ النَّوْمُ بَعْدَ الْعَصْرِ حُمْقٌ وَ بَیْنَ الْعِشَاءَيْنِ يَحْرِمُ الرِّزْقَ

 یشانیدن در اول روز پریاست: خواب فرموده -صلی اهلل علیه و آله -خدافرمود: رسول  -السالم

دن بعد از عصر حماقت )آور( یلوله نعمت است، و خوابیق آورد، و خواب ی( میرکو ف ی)روح

 ند.ک یمحروم م یاست، و در فاصله دو نماز مغرب و عشاء از روز
 ن رابطه رزق ویر مناسب خواب، بحث خواهد شد و همچنیراجع به اوقات مناسب و غ

 با اوقات خواب. یروز

صلی اهلل  -: إِنَّ أَعْرَابِیّاً أَتَى النَّبِیَّقَالَ -علیه السالم -عَنْ أَبِیهِ -علیه السالم -الصادقعن 

نَسِیّاً  رَجُلًا ذَكُوراً فَصِرْتُ كُنْتُ إِنِّی -صلی اهلل علیه و آله -فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ -علیه و آله

 -فَقَالَ أَجَلْ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ لَعَلَّكَ اعْتَدْتَ الْقَائِلَةَ فَتَرَكْتَهَا -صلی اهلل علیه و آله -فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ

از  -علیه السالم -صادقامّا  2:فَعُدْ يَرْجِعْ إِلَیْكَ حِفْظُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ -صلی اهلل علیه و آله

 -پیامبر ن به حضوریچادر نش یه فرمود: عربکند ک ینقل م -علیه السالم -باقرپدرش امام 

پیامبر  ام. ار شدهکفراموش کنیبا حافظه بودم ا یمن مرد آمد و گفت: -صلی اهلل علیه و آله

. فرمود: ی؟ عرب گفت: آر-یا ردهک کآن را تره ای لوله داشتیعادت به خواب قگویا  فرمود:

ات  حافظه یروین( تا نکن کلوله را ترین خود برگرد )خواب قیشیپس به عادت و روال پ

 شاءاهلل. ت برگردد انیبرا
 ح:یتوض

ز به یل و نین دلیبا خواندن و نوشتن نداشتند. به همه ای ه رابطکن یه نشیباد یها عرب
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، یست مدنیز یدگیچیت و فارغ از هر نوع پیم جمعکط آزاد صحرا و یه در محکنیل ایدل

شان بود. توان  له ثبت و ضبطیشان تنها وس داشتند و حافظه یردند حافظه قوک یم یزندگ

خطبه و  یکیا  یده طوالنیقص یکتوانستند  یه مکبود  یهر نژاد( بحد نان )ازیحفظ صحرانش

ن نعمت یه نشیعرب باد کنیدن به خاطر بسپارند. ایبار شن یکرا تنها با  یطوالن یسخنران

 -پیامبر هکبه دست آوردن آن به رسول خدا پناه آورده است  یرا از دست داده و برا یبزرگ

 ند.ک یاو سفارش م یوله را برالیبند بودن به خواب ق یپا -صلی اهلل علیه و آله

 :ارکدر محل  یمروزیخواب ن

 ها و تکرنان ادارات، شکارک یمروزیردند خواب نکاعالم  یانادائکتورنتو: روان شناسان 

ق یل تحقسا 20ن روان شناسان پس از یش دهد. ایآنها را افزا یارآئکتواند  یها م ارخانهک

 یارکعات در سا یانادائکارمندان ک بیشتره کند دیجه رسین نتیدرباره اختالل در خواب، به ا

ا ش اضطراب آنهیو افزا یور اهش بهرهکن امر موجب یشوند و هم یم یدچار خواب آلودگ

 شود. یم

 یبرا یهائ شور اتاقکن یآهن ا ن راهیانادا و همچنک یها ارخانهکاز  یبسیار نونکهم ا

 یگریمند دارکار خود را به کتواند  یمارمند کاند. هر  نان در نظر گرفتهکارک یمروزیخواب ن

 ند.کها استراحت  ن اطاقیقه در ایدق 20ثر کبسپارد و حدا

، یهرهمش جهان مخابره شده بود، از روزنامه یها به همه جا ه توسط رسانهکمتن باال 

 نقل شده است. 1378بهشت یارد 26شنبه یک

 :م برنامه خوابینشاط و تنظ

اط، و سالت آور، و ناقض نشکسه  هر ،خواب بدون برنامهدن و یخوابزیاد  مبود خواب،ک

اساس  منظم و بر به طور یمبرم و مهم انساننیاز  نیا یستیشوند. پس با یم یموجب افسردگ

دن در مان اردیز از بیو پره« دنیزود خواب»ن برنامه ین اکن ریشود. اول تأمینح یبرنامه صح یک

 شب، است:

لَا سَهَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَیْنِ مُصَلٍّ أَوْ : -و آلهصلی اهلل علیه  -اهللقال رسول 

ح یدوم صح یماندن پس از عشا داریفرمود: ب -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  1:مُسَافِر 
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 د.یمایپ یمسافرت راه م یه براک یسکه به نماز پردازد و ک یسکس: کدو  یست مگر براین
صلی اهلل علیه  -اهللقال: قال رسول  -هم السالمیعل -عن آبائه -علیه السالم -لصادقاعن 

عَنْهَا فَقَالَ وَ كَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ  خَصْلَةً وَ نَهَاكُمْ  أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ  لَكُمْ كَرِهَ  اللَّهَ إِنَ : -و آله

الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْح  لَیْسَ بِمُحَجَّر  وَ قَالَ مَنْ نَامَ  الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ الْحَدِيثَ بَعْدَ

 1:عَلَى سَطْح  غَیْرِ مُحَجَّر  فَبَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَ كَرِهَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ فِی بَیْت  وَحْدَهُ

ند ک یل منق - علیه و آلهصلی اهلل -رمکا مبریاپ ، ازپدرانشاز  -علیه السالم -صادقامام 

ست. رده اک یرده و شما را از آنها نهکوهش کشما ن یخصلت را برا 24ه فرمود: خداوند ک

ا، و دوم ر یماندن بعد از عشا داریدوم را، و ب یدن قبل از عشایرده خوابکوهش کگفت: ن

ابد بدون حفاظ، بخوس در سطح کدن در سطح بدون حفاظ را، فرمود: هر یرده خوابکوهش کن

 در خانه تنها بخوابد. یسکه کرده کوهش کاست. و ن یذمّه همگان از او بر

 ح:یتوض

شاء. ععشائان: دو عشاء: وقت نماز مغرب و نماز عشاء: خود نماز مغرب و  -نیعشائ -1

 عشاء دوم: نماز عشاء: وقت نماز عشاء.

ن، کبال وان،یاشد: تخت بلند، اخودش بلندتر ب یان پهلوکه نسبت به مکان کم سطح: هر -2

 و پشت بام. بهارخواب

و  یمنیا»د به بخش ینکرجوع  -ر محجّر: سطح بدون حفاظ، بدون نرده و امثال آنیسطح غ

 «.ار در ارتفاعکو  یمنیا»یا  «خانواده

صلی اهلل علیه و  -اهللقال: قال رسول  -علیه السالم -هیابعن  -علیه السالم -الصادقعن 

امام  2:مُتَهَجِّد  بِالْقُرْآنِ وَ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ عَرُوس  تُهْدَى إِلَى زَوْجِهَا ثَلَاث   سَهَرَ إِلَّا فِیلَا : -آله

ه رسول خدا فرموده است: شب کند ک ینقل م -علیه السالم -پدرشاز  -علیه السالم -صادق

ه به خانه ک یلم، و عروسز: تهجد با قرآن، طلب عیسه چ یست مگر برایح نیصح یزنده دار

 داماد آورده شده.
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 :یزیسحر خ

صلی اهلل  -رمکاپیامبر  1:السَّحُورَ بَرَكَةٌ تَسَحَّرُوا فَإِنَ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 ت است.کبر یزیخ را سحرید زیز باشیخ فرمود: سحر -علیه و آله
ز یخ و باز فرموده است: سحر 2:الْكِتَابِ أَهْلِ تَسَحَّرُوا خِلَافَ : -صلی اهلل علیه و آله -قالو 

 ن.یاهودین و یاحید بر خالف مسیباش

امام  3:الشَّمْسِ طُلُوعِ قَبْلَ يَا أَبَا حَمْزَةَ لَا تَنَامَنَ قال: -علیه السالم -نیالحسابن  یعن عل

 د نخواب.یابو حمزه قبل از طلوع خورش یفرمود: ا -علیه السالم -سجاد

ث یدحبیان  را در« آورد یم یشانیخواب در اول روز پر»لوله جمله یر باب خواب قو د

 را.« دن بعد از عصر حماقت استیخواب»ز جمله یم. و نیدید

الْفَقْرَ وَ النَّوْمُ قَبْلَ طُُلوعِ  النَّوْمُ بَیْنَ الْعِشَاءَيْنِ يُورِثُ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

آورد، و  یدن در فاصله دو عشاء فقر میفرمود: خواب -علیه السالم -یعل 4:الْفَقْرَ الشَّمْسِ يُورِثُ

 آورد. یز فقر میدن قبل از طلوع آفتاب نیخواب

 یر زندگتحمل امو یو برا یاز زندگ یمند و بهره یزندگ یخواهد برا یه مک یسکن یبنابرا

 د:نکم یر تنظیاساس اصول ز ش را بریبرنامه خواب خو یستیار نشاط داشته باشد باک یو برا

 شب زودتر بخوابد. -1

 دار شود.یصبح زودتر ب -2

 داشته باشد.« چرت»لوله یظهر ق یکنزد -3

 صبح زینشاط انگ ینخوابد تا از هوا -دیطلوع فجر و طلوع خورش -نیدر فاصله طلوع -4

 من باشد.یخواب صبح ا یسالت آورکند و از کتنفس 

دن یهمان زود خواب ین عبارت اخرایا -ندک یاء خودداردار ماندن پس از عشیاز ب -5

 است.

ز ین چند چیاست ا یهیبد -زیچند چ یند مگر براک( نینی)و شب نش یدار شب زنده -6
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 نشسته است.ه بازک یسک یبرایا  سر استیل میتعط یها ز در شبین

 بعد از عصر نخوابد. -7

 ن نخوابد.ین العشائیب -8

 زد.یبپره خواب ناقص،«: نومه»از  -9

 ند.کز یز پرهیدن نیخوابزیاد  از -10

 ن مبحث عنوان خواهد شد.یار در دنباله یف اخیدو رد

 یندگم باشد، و امور زک( ی)و برداشتش از زندگ یاز زندگه اش بهرخواهد  یکه م یکس

اشته نده ای خوابش برنام یار نشاط نداشته باشد براک یش سخت و دشوار باشد، و برایبرا

ر گیفالن ساعت د یفالن ساعت و گاه یشب، گاه یروز و گاه یند، گاهک ینیب نشباشد. ش

 ش از حد بخوابد.یبیا  م بخوابدکبخوابد، 

دث ها، حوا بیا و آسه یمنجر به تلخ یها ، دعواها و مشاجرهیچه قدر حوادث رانندگ

مولود  ...ت ویمعلولیا  منجر به مرگ یار گروهکط یو مح یار فردکط یدر مح ی، حوادثیخانگ

م یداشت ن حوادث ناگوار در دستیاز همه ا یقیاش آمار دقک یفقدان برنامه خواب، است!؟! ا

ه ژیمار وآن یننده است فاقد اکدوار یشان ام یه آمارگرائکها  ر جامعهیه نه تنها ما بل ساک

 هستند.

 :و خواب ناقص یمنیا

بَعْدَ نَوْمَة  فَإِنَّ لِلَّهِ دَوَابّاً يَبُثُّهَا يَفْعَلُونَ ما  اتَّقُوا الْخُرُوجَ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

را خداوند موجودات چرخان ید زیفرمود: پس از نومه خارج نشو -علیه السالم -یعل 1:يُؤْمَرُون

 نند.ک یشان گذاشته عمل م ه خداوند به عهدهکه ای فیه پخش شده به وظکده یآفر یو گردان

 ح:یتوض

 است: خواب سه نوع -1

 امل.کالف( نوم: خواب: خواب 

 از خواب.ه ای کب( نومه: خواب ناقص: ت

 ج( سنه: چرت.
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 همهه ای قیدق 20تا ه ای قیدق 10، یا قهیدق 5شود. چرت  یچ وقت ناقص نمیچرت ه

زد و احساس یاز چرت برخ یسکش از آن نومه و خواب ناقص است. اگر یچرت هستند. و ب

ه ک یمتر از ساعاتک یعنیمبود خواب دارد کش ناقص بوده او ه چرتکند کند، گمان کنشاط ن

 نه از اول مختل است.یست. زمیال در چرت نکده است. اشیه خوابکارکرد

پیامبر  گر ازیث دیز در حدین و 1آمده است« دوّاباً»، «دوّاراً » یگر به جایث دیدر حد -2

دارد  یشود: خداوند جنبندگان ین میش چنین صورت معنایا در 2.-صلی اهلل علیه و آله -رمکا

 نند.ک یشان است عمل م ه به عهدهکه ای فیه پخش هستند و به وظک

از  یددار شیو ب یدیاز شب را خواب یه مقدارکه پس از آنکن است یاند مراد ا گفته -3

ود خف یشوند و به وظا یها پخش م ه شبکده یآفر یرا خداوند جاندارانیمنزل خارج نشو ز

اش و... ، خفیغیل جوجه تیرا از قب یبادا آنها به شما ضرر برسانند. و جانداراننند مک یعمل م

 ال دارد:کن اشیه چندین نظریاند. ا مثال آورده

وهش کخروج پس از نومه مطلقا ننیامده  میان ث سخن از شب و روز بهیمتن حد الف( در

 شده است.

ارد شوند پس فرق ند یم ه در شب فعالکاست  یب جاندارانیب( اگر مراد حفاظت از آس

 رد.ک یدارد از خروج از منزل خودیخواه بعد از نومه باشد و خواه قبل از آن در هر صورت با

د خواه ننک ینم یمعن« خواب ناقص»را به « نومه»ه ین نظریه طرفداران اکن است یته اکن

ند یگو یباشد در هر دو صورت م یافکده یه خوابکهمان قدر یا  شخص خواب آلود باشد

 روه است.کدن، میخروج پس از خواب

 ستین ین سخنیروه است و در اکنفسه مه خروج از خانه در شب و فعال شدن در شب ب

 هکارد. از خارج شدن را در نظر د یخاص نوع خاص یهاواژه یریار گکث با به ین حدیاامّا 

ن ینچرا یشد. زخواه در شب با همان خروج از منزل پس از خواب ناقص، است خواه در روز و

 تواند داشته باشد. یرا نم یمنیتوان مراعات اصول ا یشخص

شب  نند خواه درک یخود عمل م ینیوکف تیهمه جا به وظا شه و دریج( مخلوقات خدا هم

ر گتر. و دبزر باشد و خواه جانداران بزرگ و یوپکروسیکز و میو خواه در روز و خواه جانداران ر

 است.نیامده  شب و روز از یث نامیمتن حد
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ز درست یم نیآلوده در شب اختصاص ده ت خوابکوهش حرکث را به نید( اگر حد

 خواب تکحر هکنیا یشود برا ینه میقرثانیاً  ل.یاست بدون دل یرا اوالً ادعائینخواهد بود. ز

 قت است.یه بر خالف حقکندارد  یالکآلود در روز اش

ر دت خواب آلود کر همراه باشد حربا خط یشب از جهت ت خواب آلود درک( اگر حر-قه

ن یاارپاچه، یرا جنبش و رفت و آمد مردم، وسائل نقلیشود. ز یتر مکگر خطرنایروز از جهات د

 خواهد. یم یبیشتر، یم و خودروها در امروز، مراقبت و حواس جمعیدر قد

ث یداد حاند مر ث شگفت را به برنامه مسافرت ناظر دانسته و گفتهین حدیگر اید یو( برخ

 یمنیا»ه در مبحث ک یحال د. درینکت نکه در بخش آخر شب و پس از خواب، حرکن است یا

خر ه در بخش آکنند ک یه میها به مسافر توص ثید. حدیم دین را خواهیس اکع« و مسافرت

 نند.کت کشب حر

لفظ  یا جانداران چرخان، است یمعنبه ث ین حدیه در اکرا « دوّار»خواهم لفظ  یز( م

ه کنم کر ید و سرخ خون تفسیسف یها است به گلبول« جنبندگان» یه به معنکرا « ابّ دو»

الت حگر. و در یآهنگ متفاوت د یک یداریآهنگ دارد و در ب یکن خواب یت آنها در حیفعال

به  وگر، هستند یبه آهنگ د یط انتقال از آهنگیآهنگ ناموزون و در شرا یک یخواب آلودگ

 قرار دارند. یدر عایحالت غ یکاصطالح در 

از  یا ناشرنامند و آن  یم« ثیبر حد یلیر تحمیتفس»ردن را ک ین گونه معنیاعدّه ای امّا 

د ین صورت باین در ایکد حق با آنان باشد. لیدانند. شا یم یباز یرکش به روشن فیگرا

 صورت م، در هریبدان« متشابهات»ث را از یم و بخش دوم حدیریرا نپذ یدام از دو معنکچیه

 تاد ینکاقدام ن یارکبه  یعنید، ید پس از نومه از منزل خارج نشویگو یه مکث یبخش اول حد

ن یار از یث غیه گفته شد قسمت اول حدک همانطوررا یند. زکدا یپ یتان حالت عاد تیوضع

 االت باال روبه رو است.کگر با اشید یندارد و معن یا یمعن

كُحْلًا  لِإِبْلِیسَ  إِنَ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللل قال: قال رسو -علیه السالم -جعفر یعن اب

 -علیه السالم -باقرامام  1:وَ لَعُوقاً وَ َسعُوطاً فَكُحْلُهُ النَُّعاسُ وَ لَعُوقُهُ الْكَذِبُ وَ سَعُوطُهُ الْكِبْرُ

ب دن، و آیسیس سرمه، لیابل یفرموده است: برا -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  فرمود:

 بر است.کاو دروغ است و آب دماغ او ت یسندگیاست و ل یدماغ هست، سرمه او خواب آلودگ
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ه و حادث کو خطرنا یمنین سرمه اهریکاست در چشم له ای او سرم یخواب آلودگ یعنی

 ینیر بده کاست  یمنیبر آب اهرکاست. ت یمنیاهر یسندگیسه و لیساز. دروغ در دهان انسان ل

 ست.اند دماغش پر باد یگو یبر مکبه آدم مت یه در فارسک همانطور ردیگ یانسان قرار م

 :زیاد نشاط و خواب

وَ قَالَ أَيْضاً كَثْرَةُ  وَ كَثْرَةَ الْفَرَاغِ  كَثْرَةَ النَّوْمِ يُبْغِضُ اللَّهَ  إِنَ قال:  -علیه السالم -الصادقعن 

زیاد  دارد یفرمود: خداوند مبغوض م -علیه السالم -ادقصامام  1:النَّوْمِ مَذْهَبَةٌ لِلدِّينِ َو الدُّنْیَا

 است.دنیا  ن وید ةنندکتباه زیاد  ز فرمود: خوابیار ماندن را. و نک یدن و بیخواب

قَالَ جِیفَةٌ بِاللَّیْلِ  إِلَیْكَ أَبْغَضُ عِبَادِكَ  أَيُ يَا رَبِ :ی: قال موس-علیه السالم -جعفرقال ابو 

دام بنده تو در کیا گفت: خدا یفرمود: حضرت موس -علیه السالم -باقرامام  2:ارِبَطَّالٌ بِالنَّهَ

 ار است.ک یه در شب مثل جسد مردار و در روز فرد بکتر است؟ گفت: آن ش تو مبغوضیپ

ه ش شدوهکقبل، سه حالت از انسان در ارتباط با خواب ن یث هایحد ث ها وین حدیبنابرا

 است:

 برخاستن از خواب ناقص. از یناش یخواب آلودگ -1

 .یم خوابکیا  و یخواب یو ب ینیاز شب نش یناش یلودگآخواب  -2

 دن.یخوابزیاد  از یسالت ناشکو  یو سست یآلودگ خواب -3

ن یااز  هرکدامهستند و شخص در  یمنیگر( بر خالف اصول ایب دیهر سه )عالوه بر معا

 شباهت دارند: یبه مست یساز خواهد بود و هر سه بنوع حاالت حادثه

وَ سُكْرُ  وَ سُكْرُ الْمَالِ سُكُْر الشَّرَابِ سُكْرَات  السُّكْرُ أَرْبَعُ : -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

 یشراب، مست یچهار نوع است: مست یفرمود: مست -علیه السالم -یعل 3:وَ سُكُْر الْمُلْكِ النَّوْمِ

 ست.یار یخواب، مست یثروت، مست

 ست.یاومت: رک: حکمل -یل: دارائ: ماکمل
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 :در خواب یمنیا یبرا یهائ سفارش

لَا  فَإِنَّهُ  إِزَارِهِ  بِطَرَفِ  فَلْیَمْسَحْهُ  فِرَاشِهِ إِلَى أَحَدُكُمْ إِذَا أَوَى -صلی اهلل علیه و آله -یالنبقال 

 یاز شما م یسکه کفرمود: آنگاه  -صلی اهلل علیه و آله -رمکارسول  1...:عَلَیْهِ  مَا يَحْدُثُ يَدْرِي

 یشد چون نمکخواب ب راهنش بر رختیخوابش برود بهتر است با گوشه پ خواهد به رخت

 د.یآ یش میش پیبراه ای داند چه حادث

د یشد شاکراهن خودش بر رختخواب بیو اگر نبود با په ای با دستمال، پارچح: یتوض

ا ی زنه سوکنیا یل در رختخواب باشد. و برایژه عقرب و رطیبه وه ای ، حشری، سنجاقیسوزن

 ند.کب نزند از پارچه و دستمال استفاده یبه دستش آس یگریز دیچ

لَمَمُ  فَأَصَابَهُ  لَا يَبِیتَنَّ أَحَدُكُمْ وَ يَدُهُ غَمِرَةٌ فَإِنْ فَعَلَ قال:  -صلی اهلل علیه و آله -یالنبعن 

 از شما با دست یسکفرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  2:سَهُالشَّیْطَانِ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْ

روب( به او رسد یکطان )میش یها از آفت یزیند و چکار را بکن یچرب آلود نخوابد، اگر ا یها

 ند مگر خودش را.کپس سرزنش ن
 الطِّبِ  بِهَا عَنِ  تَسْتَغْنِی ل  خِصَا أَرْبَعَ  يَا بُنَیَّ أَ لَا أُعَلِّمُكَ  :-علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَا تَجْلِسْ عَلَى الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَْنتَ جَائِعٌ وَ لَا تَقُمْ عَنِ الطَّعَامِ إِلَّا وَ فَقَالَ بَلَى يَا أَمِیرَ

لَى الْخَلَاءِ فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذِهِ اسْتَغْنَیْتَ أَنْتَ تَشْتَهِیهِ وَ جَوِّدِ الْمَضْغَ وَ إِذَا نِمْتَ فَاعْرِضْ نَفْسَكَ عَ

ه اگر به آنها عمل کد ندهم تو را چهار خصلت یا فرمود: پسرم -علیه السالم -یعل 3:عَنِ الطِّبِّ 

ن ی. فرمود: هرگز بر سر غذا ننشامیرالمؤمنین یا ی؟ گفت: بلیبه طب نداشته باش ینیاز ینک

 -ویکدن نیجو -و بجویک، و غذا را نیز مگر هنوز اشتها داریذا برنخ، و از سر غیمگر گرسنه باش

 .یشو یمنیاز  یطب ب از نیکها عمل  نیبه توالت برو. اگر به ا یبخواب یهر وقت خواست
 دن در خانه، گذشت.یدن در سطح بدون حفاظ، تنها خوابیوهش خوابکبه نشتر یپ

الْأَنْبِیَاءُ تَنَامُ عَلَى أَقْفِیَتِهَا مُسْتَلْقِیَةً  أَرْبَعَةِ أَصْنَاف  ىعَلَ النَّوْمُ -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

يَمِینِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ َو الُْملُوكُ  وَ أَعْیُنُهَا لَا تَنَامُ مُتَوَقِّعَةً لِوَحِْی رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُؤْمِنُ يَنَاُم عَلَى
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ى شَمَائِلِهَا لِیَسْتَمْرِءُوا مَا يَأْكُلُونَ وَ إِبْلِیسُ وَ إِخْوَانُهُ وَ كُلُّ مَجْنُون  وَ ذُو عَاهَة  وَ أَبْنَاؤُهَا عَلَ

پیامبران  دن چهار گونه است:یفرمود: خواب -علیه السالم -یعل 1:يَنَامُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ مُنْبَطِحِین

پروردگارشان  یفت وحدریا شه آمادهیرا همیخوابد ز یآنان نم یها خوابند و چشم یبر پشت م

خوابد. پادشاهان و فرزندان آنان بر  یهستند. و مؤمن بر سمت راست بدن و رو به قبله م

من و ینند. اهرکاند هضم  ه خوردهکد را( یا)ز یها یخوابند تا خوردن یسمت چپ بدن م

 خوابند. یشان دمرو م یبر رو یو روان یوانگان و دارندگان اختالل مغزیز دیدوستان او و ن
الْأَيْمَِن ثُمَّ  شِقِّكَ أَوَّلًا عَلَى اضْطِجَاعُكَ فَلْیَكُنْ النَّوْمَ فَإِذَا أَرَدْتَ : -علیه السالم -الرضاقال 

 2:نْدَ نَوْمِكَانْقَلِبْ عَلَى الْأَيْسَرِ وَ كَذَلِكَ فَقُمْ مِنْ مَضْجَعِكَ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ كَمَا بَدَأْتَ بِهِ عِ

ابتدا بر سمت راست بدنت بخواب  یبخواب یه خواستک یفرمود: وقت -علیه السالم -رضاامام 

بر سمت  یزیبرخ یه بخواهک ینطور، تا وقتیاز شب( بر سمت چپ برگرد و هم یپس )از پاس

 ز.یراست از رختخواب برخ

سمت راست ن: اول بر کم یتقس یمدت خواب را بر سه قسمت مساو یعنیح: یتوض

ن ی. ایداریرسد به ب یه مکبخواب سپس بر سمت چپ، قسمت آخر را دوباره بر سمت راست 

 دهد. یح میث باال است و آن را توضیل حدیقت تفصیث در حقیحد

 :یپرداز خیال نشاط و

 یها و آفت یارک یار و بکبا « یل پردازیاخ»تاب رابطه کن یآغاز یها از بخش یکیدر 

 شود: یم یژه بررسیو به طوربا نشاط  یپرداز خیال رابطه کنیشد ا یآن بررس

 ث دو نوع آرزو هست:یدر اصطالح و لسان حد

وَ لَوْ لَا الْأَمَلُ مَا  الْأَمَلُ رَحْمَةٌ لِأُمَّتِیفرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -رمکاامل: رسول  -1

امت من اگر آرزو  یآرزو رحمت خداست برا 3:رَضَعَتْ وَالِدَةٌ وَلَدَهَا وَ لَا غَرَسَ غَارِسٌ شَجَراً

 ارد.ک یم یدرخت یدهد و نه باغبان یر میش را شکودک ینباشد نه مادر
 یبزرگ م یارهاک یزه برایجاد انگید و ایآ یآرزو در افراد با همّت به صورت آرمان در م
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 ند، آرزو سازنده و نشاط آور است.ک

 إِنَ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول ده است: یوهکل و دراز نیطو ین همه آرزویبا ا

أَمَّا الْهَوَى فَإِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ  الْأَمَلِ  وَ طُولُ الْهَوَى أُمَّتِی عَلَى مَا أَخَافُ أَخْوَفَ

ه بر امّتم ک یزین چیترکفرمود: ترسنا -صلی اهلل علیه و آله -خداپیامبر  1:الْأَمَلِ فَیُنْسِی الْآخِرَةَ

نفس شخص را از حق  یاز هوا یرویرا پیدراز است ز ینفس و آرزو یاز هوا یرویترسم پ یم

 شود. یآخرت م یدراز موجب فراموش یدارد، و آرزو یباز م یگرائ
 وَ طُولَ  الْهَوَى إِنَّمَا أَخَافُ عَلَیْكُمُ اثْنَتَیْنِ اتِّبَاعَ»ز با عبارت ین -علیه السالم -یعلاز 

 آمده است. 2...«الْأَمَل

. شخص دنیبه تحقق رسان خیال آرزو را در عالم یعنی یپرداز خیال یعنی ی: مُنیمُن -2

 ند.کق همه آن را متحق خیال د و در عرصهیر نمایلم در ذهن تصویف یکخودش را مانند  یآرزو

ن به به آزیاد  تنن پرداخیکبپردازد ل یپرداز خیال و ینبه مُ یس گاهکن است هر کمم

مت و ه یب ند، انسان راک یمصرف م یاست. و انرژ یروان یماری، بیپرداز خیال به یادژه اعتیو

 یم سل و افسردهکند، مخصوصاً شخص را ک یآورد، اعتماد به نفس را مختل م یتنبل بار م

 برد. ین میند، نشاط را از بک

سش ار و حواکپردازد، دستش در  یم یپرداز خیال ز بهیار نکن یپرداز در حخیال شخص

 را یار گروهکط یژه در محیار به وکط یت حضور در محیصالح ین شخصیگر، چنید یدر جا

 زند. یار صدمه مکشود به خود و به هم یحادثه ممنشأ را او یندارد ز

بَهْجَةَ  ا تُذْهِبُ فَإِنَّهَ تَجَنَّبُوا الْمُنَى يَقُولُ -علیه السالم -عبدهللابان ابن تغلب، قال: سمعت ابا 

تُعْقِبُكُمُ الْحَسَرَاتِ فِیمَا وَهَّمْتُمْ بِهِ  وَ تَسْتَصْغِرُونَ بِهَا مَوَاهِبَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَكُمْ وَ مَا خُوِّلْتُمْ

د: امام یگو یاز دانشمندان بنام( م یکیابان بن تغلب )از شاگردان امام صادق و  3:أَنْفُسَكُم

 یه به آن مکزان یرا همان مید زیزیبپره یپرداز خیال فرمود: از یم -لسالمعلیه ا -صادق

خدا در  یها ارزش نعمت یپرداز خیال رد. و در اثریگ ینشاط را از شما م ن قدراد همیپرداز

 خیال آن چهدر مورد  ییهاندارد مگر حسرت ه ای جینت یپرداز خیال رود، ین مینظرتان از ب
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 د.یا ردهکر یتصو تان تحقق آنها را توّهم و هند و در ذیا ردهک یپرداز
 ح:یتوض

د: مدت یا پرداخته خیال ه بهک یمادام« ما دمتم خولتم» یعنیه است یزمان« ما»حرف  -1

 د.یا ه به آن پرداختهک یزمان

ردن که ز در ذهن: اداریچ یکردن ک یریگ یر و پی: تدبیردن ذهنکر یخال خوالً: تصو -2

 موضوع. یک امر: تحقق دادن به یک

 ردن.کردن ظن کالً: گمان یخال خ

 دارد: ینشیو ب یروان یچهار اثر منف یپرداز خیال -3

 یوم ممحر یزندگ یمند هم شخص را از بهره یعنیبرد.  ین میالف( بهجت و نشاط را از ب

 ند.ک یرا از او سلب م یمنیاصل از اصول ا یکند و هم ک

دآگاه را در ناخویند. زک یارزش م یاه شخص بناخودآگ یرا در تلقّ یزندگ یها ب( نعمت

 ز سهلینش ناخودآگاه او همه چیشود، در ب یم یقابل دسترس خیال یکن نعمت با یاو بزرگتر

ا از وشش رکار و کزه یانگ اساساًن شخص یگردد، چن یفت مدریا الوصول و بدون زحمت قابل

 دهد. یدست م

رداز پخیال شخص -ز توّهم وجود نداشتهر ایغ یزیچون چ -یپرداز خیال هرپایان  ج( در

ت یثیحیا  ند و مانند شخص مال باختهک یم یشه احساس بازندگیر ناخودآگاه خود همیدر ضم

 ند.ک یباخته احساس حسرت م

ر د یاست و از طرف یارک یپرداز چون نشاط ندارد و نشاط از اصول ضرورخیال د( شخص

ن دو یا یار نباشد، براکحواسش متوجه موضوع بپردازد و  خیال ه بهکن است کز ممیار نکسر 

 را ندارد. یار گروهکط یژه محیار به وکت حضور در محل یل صالحیدل
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 رابطه با ابزار یو چگونگ یمنیا

 دارد: یز حق و حقوقیابزار ن

 وقاً مُحِیطَةً بِكَحُقُ عَلَیْكَ  لِلَّهِ أَنَ اللَّهُ رَحِمَكَ اعْلَمْ  :-علیه السالم -نیالحسابن  یقال عل

حَرَكَة  حركتها ]تَحَرَّكْتَهَا[ أَوْ سَكَنَة  سَكَنْتَهَا أَوْ مَنْزِلَة  نَزَلْتَهَا أَوْ جَارِحَة  قَلَبْتَهَا أَوْ آلَة   كُلِ  فِی

ه پروردگار تو کند کت رحمت یفرمود: بدان خدا -علیه السالم -سجادامام  1:تَصَرَّفْتَ بِهَا

ه تو ک یونکسیا  ،یه تو آن را به وجود آورک یتکهده تو گذاشته است در هر حررا بر ع یحقوق

ه به ک یابزاریا  ،یانش بدهکه تک یدستیا  ،یریه قرار بگک یطی، و در هر شراینکجادش یا

 .یریارگک
ن وکانسان را فرا گرفته است بل هر س کوچکت بزرگ و کچتر مقررات گسترده و هر حر

تن شیخو ه حقوق بر همه روابط انسان شامل است: رابطه انسان باکشبز. و یان او را نکو اس

با  ژهیبه و یاءاش س، رابطه انسان باکگر، رابطه فرد با جامعه و بالعیش، رابطه فرد با فرد دیخو

 ، همه و همه مقررات و حقوق دارند.یل سازندگیبا ابزار و وسا مال خود و مخصوصاً

ن هم ردن آکگر باشد تباه یال است و اگر مال شخص دز میع مال حرام است ابزار نییتض

 ارد.د یوقنها خود ابزار )و هر نعمت( حقینت در امانت. عالوه بر ایاع مال است و هم خییتض

يَقُولُ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ مَا أَعْیَانِی فِی ابْنِ آدَمَ فَلَنْ يعینی  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 2:أَخْذُ مَال  مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ أَوْ مَنْعُُه مِنْ حَقِّهِ أَوْ وَضْعُُه فِی غَیْرِ وَجْهِهِ ثَلَاث  وَاحِدَةٌ مِنْ نْهُ[ مِ]يُعْیِیَنِی

 ها وامانده  من را در مورد آدم آن چهد یگو یطان میفرمود: ش -علیه السالم -صادقامام 

ر حالل، محروم یدست آوردن مال از راه غرد: به کاز سه مورد وامانده نخواهد  یکیند در ک یم

 ر وجه و جهتش.یقرار دادن مال در غ ردن مال از حقش، وک
                                                 

 .10 ، ص17 بحار، ج .1
 .65 ص 1 خصال، ج -171 ، ص27 بحار، ج .2
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 ح:یتوض

ا به روشش خود انسان کو  یطان با سعیاست ش« توبه»ند ک یطان را وامانده میش آن چه

 یگواماند و ین درماندگیشود. ا یهوده میطان بیزحمات ش ،با توبه اوامّا ند ک یگناه وادار م

ه مسامح ن سه مورد بایرا نسبت به ایانسان در سه مورد نقطه ضعف دارد زامّا طان است. یش

 ند:ک یرفتار م

ند ک یوذ مناملموس به مال او نف یر حالل: مال حرام از مجاریبه دست آوردن مال از غ -1

 ند. وک یانسان نسبت به آن مسامحه م ،شود یل و قالب فراز و برجسته وارد نمکو چون در ش

قت، شود مانند سر یمشخص و روشن وارد مال شخص م به طور یگر: مال حرام گاهیدبیان  با

ود. هوده شیطان بیند و زحمات شکتواند مال را به صاحبش برگرداند و توبه  یو رشوه او م ربا

را  لهمسئند و او ک یه توجه شخص را چندان به خود جلب نمکشود  یوارد م یبه طور یو گاه

جود ان، ور گناهیز درباره سایه درباره نوع اول و نکه ای ند. مسامحک یامحه برگزار مبه مس

 ن است.یاست عصیند مسامحه نکر گناهان توبه نیندارد. اگر در مورد سا

« شان نفوذ ناملموس مال حرام به مال»مسامحه در  ،ارانکضعف توبه  1از نقاط یکیپس 

 است.

ود ت شیحقش رعا یستیدارد و با یاال حقکل و هر وردن حق مال: هر مایان یبه جا -2

ن زایمب یاالئکت هر مال به خاطر منفعت آن است پس هر مال و یگرنه ظلم و ستم است. مالو

 ن:یحقوق است. بنابرا یاش، ارزشمند و دارا یسودمند

 ردن مال ستم است بر آن مال.کالف( تباه 

ص ش شخکصاحب آن است. و اگر ماله کننده کردن آن ستم است بر خود تباه کب( تباه 

 گر باشد ستم است بر آن شخص.ید

، و ستم ده استیوهکار نکجهان  یع عقالیه با اجماع جمکاسراف است یا  ردن آنکج( تباه 

ل و ه ستم است بر ماکه در اسالم حرام است کع مال است ییتضیا  بر عقل و خرد است. و

 صاحب مال.

د تباه ه برگشتش باز به ستم بر خوکگاه خداوند است شیدر پ یردن آن ناسپاسکد( تباه 

 ننده است.ک

                                                 
نوشته شود. اما جاي آن در طرح ها، تئوري ها )نظريات( است نه عينيات مانند « نكات»و « نكته»د بعضي ها دوست دارن .1

 وجود انسان.
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و  سهل یلیها را خ ن ظلم و ستمیه اکن است یطان همینقطه ضعف دوم بشر در مقابل ش

 سپارد. یند و به بوته مسامحه مک یم یر مهم تلقّیغ

آن ز اهدف مشخص، است. استفاده  یدارد و برا ینیجهت مع اال وجه وکهر مال و هر  -3

 ن:یگر نادرست است. بنابرایدر جهت و هدف د

 ت اسبن بر پشت خر و پاالن فرسوده بر پشیمین سیگذاشتن ز»ها  یمیالف( بقول قد

 «.نیزستم است بر اسب و بر  یعرب

آن،  خاراندن پشت گردن بایا  نوشتن است فروبردن آن در گوش یار و قلم براکب( خود

 ستم است بر گوش، گردن و قلم.

و  یبا سوار یشکاست، بار یشکبار یون برایامک، وانت و یسوار یبرا یدرو سوارج( خو

 ون.یامکون، ستم است بر مسافر و بر یامکبا وانت و  یشکمسافر 

 ریوله گه از لاست، استفاد چ و مهرهیپ یو آچار فرانسه برا یشکلوله  یر براید( آچار لوله گ

 آچار. ت برر و ستم اسیستم است بر لوله گ یشکه لول یچ و مهره و از آچار فرانسه برایپ یبرا

ار( کت هر رفتن به ارتفاع )جه یبافتن است، استفاده از آن برا یبرا ین بافندگی( ماش-ه

 ستم است بر آن.

ابلمه قداشتن بر یبرایا  چ،یردن پکباز  یو( دامن لباس، دامن لباس است، استفاده از آن برا

 اجاق ستم است بر دامن. یاز رو

آتش  یرا برا یناس هزار دالرکاس -اش با ژست دانشمندانه -«اسپنسر» ی( سوزاندن آقاز

 ناس، بر خود، بر جامعه.کو ستم است بر اس یگارش نادانیزدن س

ر بآب، ستم است  ید براین، و از ظرف اسید و بنزیاس یح( استفاده از ظرف آب برا

 گر.یگران. و... صدها نمونه دید و خود ،عیظرف، ما

ه . دوباراست یمنیاصول ا ضناق -االکردن حقوق مال و کت نیرعا -ها ن ستمیاز ا هرکدام و

ه گرفتن دیناد اساساًها و  ن ستمیها به ا انسان ید. عدم اعتنایندازیبه موارد باال ب ینگاه یک

 گر آنها است.یآنها نقطه ضعف د

ردن به دست آو یبرادهد مثل وسوسه  یآخرت آدم را به باد فنا م یطان گاهیشس: یابل

نسان ه اک یئزند مانند جا یجا صدمه میکو هم آخرت آدم را دنیا  هم یمال از راه حرام. و گاه

ب ش خرایدنیا ه همکبه جسم خودش بزند یا  به جان خودشه ای ه صدمکند ک یرا وادار م

 شود. یرده آخرتش خراب مکت نیرا رعا یمنیرده و اکشود و هم چون گناه  یم
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 یوائن فتیر از ایست غین یهیچ فقیت آن حرام است. و هیواجب و عدم رعا یمنیت ایرعا

 داده باشد.

رده و كت نیرا رعا یمنیه اصول اک یسکم: ینک یه گمان مکن است یل ما اكمش

نقص  یکن یو ا رده است.كده شده و فلج گشته، گناه نیر ارّه دوار بریانگشتانش ز

نه موارد ن گویدر ا یسکد یا دهیدآیا  ما.« ارکفرهنگ »ما و در  یاست در فرهنگ عموم یبزرگ

 د؟.یبر آ« توبه»ر گناهان در صدد یگناه بداند و مانند سا یکب کخودش را مرت

ن مسائل نه یما بشرهاست. چون در ا ینش و فرهنگین نقص بزرگ بیس همیمراد ابل

 د.شو یم زیچ، برنده نیه هکشود  یامانده نمطان ویم و نه توبه از آن، شینک یاحساس گناه م

ردم کول نخودم را معل عمداًه که: من کن است یبر ا یعموم یها تلقّ ن گونه حادثهیدر ا

ر یزدستمان را به  عمداًن: درست است یکن ماجرا باشد؟ لیتواند در ا یم یپس چه گناه

ناه گ یکن یو ا یمنیت اصول ایم بنام رعایا ردهک کرا تر یواجب یک یم ولیده یدستگاه نم

 است و توبه از آن واجب است.

 . وذارندگ یبه حساب قضا و قدر، شانس و بخت م ل گناهان را فوراًین قبیه: اکنیجالبتر ا

 هم به کیتکاً احیان اندازند و یرها را به گردن دستگاه و ابزار میهمه تقص یه گاهکنیا شگفت تر

 نند.ز یزبان م یفلز ب

بر عدم  هم همانطورند ک یوادار م یو شهو یناه مالگ یکس انسان را بر یه ابلک همانطور

 ند.ک یوادار م یمنیاصل ا یکمراعات 

نترل کشان را  د شهوتیها با مؤمن» 1«وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»ه یه مخالفت با آک همانطور

تان یها دست» 2«التَّهْلُكَةِ إِلَى بِأَيْديكُمْ تُلْقُوا ال وَ»ه یز مخالفت با آین همانطورگناه است « نندک

 گناه است.« دیت قرار ندهکجانتان را بدست خودتان در معرض هال -دیندازیت نکرا به هال
لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ »ه را دوست ندارد ین آیطان مخالفت با ایشیا آ

ها وارد  ه از پشت )بام( خانهکست یده نیپسند 3:«بْوابِهاتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَوَ أْ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى

 ها از درب د به خانهیباشد. و وارد شو یه اهل تقوکاست  یسکده )رفتار( ین پسندیکل د ویشو

                                                 
 .30 سوره، نور آيه .1
 .195 سوره بقره، آيه .2
 .189 سوره بقره، آيه .3
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 ؟.-«شان یها
ب و در ق راه پله به پشت بام رفتنیل، از طریه، دوست و فامیرفتن به خانه همسا یبرا

ت و م جهوهش شده است. راه پلّة پشت باکه نین آین، توسط اه را زدیپشت بام راه پلة همسا

 وجه و هدف خود را. ها جهت و خانه یهدف و وجه خاص خود را دارد و درب ورود

 یبائین زیث با ایه حدکنیعرضه داشتم به خاطر ا ین شرح و بسط طوالنین موضوع را با ایا

أَوْ  حَقِّهِ مِنْ عُهُأَوْ مَنْ»دو جمله  مثالًاند  ردهک یگر معنیبس مهم را به گونه دپیام  نیو با ا

ات را کزد خمس و اند: حقوق واجب در مال مانن ردهک ین معنیچن« غَیْرِ وَجْهِهِ  فِی وَضْعُهُ

 ند.کبپردازد و آن مال را در حرام مصرف 
 یم ثیست و غلط است. حدیسازگار ن یزبان عرب یدام از قواعد ادبکچیه با هک یمعنائ

 ود ینکدا ارا  د حق آنهاینکو... ظلم ن ن، ابزارید به مال: گوسفند، گاو، اسب، ساختمان، ماشیگو

م گر امایث دیه در حدک همانطورات و محل مصرف مال ندارد. کبا خمس و ز یچ ارتباطیه

جه محصول یند و در نتک یا اصالح نمن و بذر ریه زمکشاورز را کآن  -علیه السالم -صادق

 103 جر، د به بحاینکنامد، رجوع  یم« ن و بذریظالم بر زم»، «ظالم»شود  یصل محا یمرغوبنا

 .66 ص

 یز در جایقرار دادن هر چ یعنیمت کح 1:«هموضع یء فییمة وضع الشكالح»اند:  گفته

له و ابزار در آن یخودش. استعمال هر وس« موضوع له»ز در یار گرفتن هر چکخودش. به 

 آن است. یه براک یزیچ

خودش، به  یر جایز در غیقرار دادن چ یعنیمت سفاهت است سفاهت کمقابل ح یمعنا

ادثه و زد از سفاهت حیخ یبر م یمنیمت اکآن است. از ح یبرا آن چهر یء در غییش یریارگک

 ب.یآس

وَاضِعَهُ قِیلَ لَهُ ءَ مَالشَّیْ يَضَعُ  هُوَ الَّذِي فَقَالَ  لَنَا الْعَاقِلَ  صِفْ  قِیلَ لَهُ: -علیه السالم -یعلعن 

ف یما توص یگفتند: شخص عاقل را برا -علیه السالم -یعلبه  2:فَصِفْ لَنَا الْجَاهِلَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ 

دهد. گفتند:  یخودش قرار م یها گاهیز را در جایه هر چکاست  یسکن، فرمود: عاقل ک

 ردم.کن. فرمود: کف یما توص یشخص جاهل را برا

                                                 
 اقرب الموارد، ذيل حكم. .1
 .160 ، ص1 بحار، ج .2
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 ن مبحث:یجه اینت

 ت شود.یرعا یستیه باکدارد  یابزار حقوق -1

 طان است.یش یاال( خواسته و آرزوکت حقوق ابزار )و هر مال و یعدم رعا -2

 ار گرفت.کخود به  ید در جایرا با -از آن جمله ابزار -ءییهر ش -3

زار ه از ابنرد کژه آن استفاده ید از ابزار ویار باکه در هر کن است یف سوم ایرد یمعن -4

 است. یمنیگر، و گرنه خالف نظر اسالم و خالف اید

 مانه با ابزاریرفتار صم

 تفاوت یار دارد هرگز بکه با آن سروک یزیاست حساس، و نسبت به چ یانسان موجود

ه به ک تنفّر، واز دوست داشتن  یاز آن متنفّر است، با نسبتیا  آن را دوست دارد ویا  باشد ینم

 ل است.ین قبیز از ایار نکار و ابزار کط یمح ت او وابسته است.ینسبت حساس

ز ا یکیو  ینمیا ضناق -در هر صورتزیاد  یا م باشدکخواه  -ارکابزار یا  ارکط یتنفر از مح

گ و ربز د حوادثیزان تنفر است تنفّر شدیز بسته به میت نین عاملیساز است. ا عوامل حادثه

 یز حادثه بزرگ را موجب میف نیتنفر ضع یند و گاهیآفر یم کوچکف حوادث یتنفر ضع

 «.احتمال حادثه»نطور است یشود و هم

 :ن تنفّر سه نوع استیا

 یزارین بیازار است و علت ین ابزار بیاز ایا  طین محیه از اکداند  یگاهانه: شخص مآ -1

 داند. یز میرا ن

ت لعهرگز به امّا اهانه نسبت به علت: شخص به احساس تنفر خودش متوجه است گناآ -2

 رده است.کن یبیا شهیرده و رکآن توجه ن

ا امّاست  ار متنفّرکابزار یا  ارکط یشخص از مح یعنیناآگاهانه نسبت به اصل تنفّر:  -3

 ن ابزار تنفر دارد.ینسبت به ایا  طین محیه نسبت به اکتوجه ندارد  اساساً

 .ش از نوع دوم خطر داردینوع سوم ب تر است وکنوع دوم از نوع اول خطرنا

 دقیقاً ن رابطه را یند و اکار توجه کار و ابزار کط یس به رابطه خود با محکهر  یستیبا

ر یانزجار مجهول العلّه وجود داشته باشد آن را به ضمیا  ند تا اگر انزجار ناخودآگاهک یبررس

شوند  یم یناش« در ناخودآگاه ماندن»و « مجهول بودن»ه از ک یشاند تا از خطرهائکخودآگاه ب
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ه هم خودش معلوم است و هم علتش، هر ک یتنفر یعنیماند نوع اول  یوده شود. آنگاه مآس

 یهمان شناخته شدنش آن را عالج و بهبود م ه شناخته شود معموالًک یوقت یل روانکمش

خودش  یزارین نشد و شخص نتوانست بیماند. و اگر چن یبه دارو و درمان نم ینیازبخشد و 

 ین اضطراب روانیند و به اکن عامل حادثه را از خود دور یند و اک لیرا به رابطه مثبت تبد

 ند.کار را رها کدهد بهتر است آن پایان 

فَأَوْدِعُوهَا وَ  الْقُلُوبُ إِذَا نَشِطَتِ : اذا نشطت -علیه السالم -يركالعس یقال الحسن ابن عل

ها )نسبت به  ه قلبکفرمود: آنگاه  -علیه السالم -یرکعسامام حسن  1:إِذَا نَفَرَتْ فَوَدِّعُوهَا

 د.ینکشان یه تنفر دارد رهاکد و آنگاه یریگارک( نشاط و عالقه دارد آنها را به یزیچ

 ح:یتوض

القه عیا  ار دارد.که با آن سرو ک یزیه انسان نسبت به چکث داللت دارد ین حدیا -1

 تنفّر.یا  دارد

ادش د. بل مرینکار را رها ک یارزیب ه به محض مشاهدةکدهد  یث دستور نمین حدیا -2

تواند بار رها شود. اگر شخص کبهتر است یا  و کارکردد عالقه داشت و یبایا  هکن است یا

 ماند. ینم یلکند مشکل یمندانه تبد رابطه متنفرانه را به رابطه عالقه

ن یخ اار را ادامه دهم. اسالم در پاسکن یندارم مجبورم اه ای د: چاریبگو یسکد یشا

ل ک. تویهز را ادامه دیخ ادثهار حک یشو یمجبور نم ینکل کاگر تو د: اوالًیگو یتدالل، ماس

 اسالم. ینیاست در جهان ب ین بزرگکو ر اصل

ادامه  ار راکن یمجبور هستم ا»ه کن یرد همچنکل یشود نفرت را به عالقه تبد یمیا ثان

ه ک نونکق و عالقه است. اجاد عشیا ین عامل برایم عقل و خرد است پس بهترکاگر ح« دهم

ن است ع مل( به نفین ادامه دادن )در هر صورت و با هر دلین شغل را ادامه دهم پس اید ایبا

 و یروئشود با خوش یز میشغل سودمند تنفّر داشته باشم. با همه چ یکد نسبت به یو چرا با

 رد:کعالقه برخورد 

 الْجَنَّةَ الْإِنْفَاقُ لَهُ اللَّهُ أَوْجَبَ بِوَاحِدَة  مِنْهُنَ اللَّهَ ىأَتَ مَنْ ثَلَاثٌ: -علیه السالم -ابوعبدهللقال 

فرمود: سه  -علیه السالم -صادقامام  2:مِنْ إِقْتَار  وَ الْبِشْرُ بِجَمِیعِ الْعَالَمِ وَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِه

                                                 
 .377، ص 75بحار، ج  1
 .169، ص 71بحار، ج  .2



 دانش ایمنی در اسالم 480
 

اوند بهشت را بر او واجب از آنها به حضور خداوند برسد خد یکیبا  یسکه اگر کخصلت است 

 ه درک یزیبه هر چ ی، و خوشروئیبا وجود تنگدست -رحم و در راه خدا صله -ند: انفاقک یم

 ش.یشتن خویاز خو یجهان هست، و انصاف خواه
 له بهز جهان از جمیل باشد( به همه عالم، به همه چکمش یدر موارد گرچهتوان ) یپس م

ل یبدت یشروئمند شد. و تنفر را به عالقه و خو ار، عالقهکار، به ابزار کط ین، به محیار معک

 رد.ک

 یمنپس  .تب هم جاذبه دارد و هم دافعهکم« سمیبرالیل»است نه « تبکم»اسالم ته: كن

 ومند  قهعال -دیزیمانند  مثالً -سکنسبت به هر یا  مند شد عالقه یتوان نسبت به هر اعتقاد

 ص و هراست نه هر شخ« ءیااش»ث یب است. مراد حدتکهر م یژگیو یو تبرّ یخوشرو بود. توّل

 نوع اعتقادات.

 :ت دادن به ابزار ممنوعیشخص

 سئلهم یکن یاامّا د، ینکتعجب « ت دادن به ابزار ممنوعیشخص»د از مشاهده جمله یشا

ش یراه بک یجان و فاقد شعور. با وجود همه حقوق یمهم است. ابزار، ابزار است جماد و ب

د یر نبابا ابزا یت و خوشروئیمیاراده است. صم یخرد و ب یموجود جامد، ب کیشمرده شد باز 

ن یرل آفکبا ابزار، مشه ای ن رابطیردن چنکقرار را بریت به ابزار باشد. زیشخص یموجب اعطا

 است. یمنیساز و برخالف اصول ا و حادثه

ن یه اساس اکنیبر ارا )عالوه ید. زید و آن را مخاطب قرار ندهیچ وقت با ابزار سخن نگوئیه

ت شما خواهد بود و جز یشه موجب عصبانیگونه رابطه، غلط و نادرست و موهوم است( هم

دهد،  یش میجان افزا یماده ب یکتوقع شما را از ه ای ن رابطیندارد. چن یحاصل یتباه

انبردست  یکد. از ید بخواهیه نباکد خواست ید، خواهین تولیماش یک( از مثالًرا ) یزهائیچ

 ین توقعات عملیدام از اکچیست. و چون هین یزیر از توّهم چیه غکد داشت یخواه یوقعاتت

ون را یامکد آن راننده یا دهید شد. مگر ندیخواه کو نسبت به ابزار غضبنا ینخواهد شد عصبان

یا  زند. یم کتکافتد و آن را  یون میامکبه جان  یله آهنیشود با م یموتورش روشن نم یوقت

ند با همان آچار بر سر شوفاژ ک یچ زنگ زده را باز نمیآچارش پ یر شوفاژ را وقترگیآن تعم

شود آن را به  یار تمام مکنه یاارش در مکه جوهر خودک یارمند اداره را وقتکآن یا  وبد.ک یم

ه: واه واه کرد یگ یم وبد آنگاه با دو دست پنجه پا راک یبر آن م یمکر پا انداخته و لگد محیز
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 ت.دردم گرف

در  انیاً ث ند.ک یدچار م کخطرنا یروان یماریب ین گونه رفتارها اوالً شخص را به نوعیا

 ه:کار از عوامل حادثه است کط یمح

فرمود:  -علیه السالم -صادقامام  1:شَرٍّ كُلِ مِفْتَاحُ الْغَضَبُ : -علیه السالم -الصادققال 

 د هر شرّ است.یلکغضب 

 داستان: یک

 د:یر را داشته باشیدن داستان زیشنبه گمانم حوصله 

ا رها  نینه زمیتور در عرصه ظاهر شود و سکه تراکقبل از آن -یجان غربیآذربا یها جلگه

 چمن نیاز ا یشاورز و دامدار بخشکبود. مردم  یعیطب یهمه جا چمنزارها -ندکشرحه شرحه 

را  گریند، بخش ددیچران یشان را در آن م یها رده و دامکن ییمرتع تع به عنوانها را 

ر بهار نند. در اواخکره یشان ذخ یها زمستان دام یردند تا علوفه آن را براک یم« ققورو»

 یم ها ر همه چمنیام ت یگشت. از روز س یشد و به روستا منتقل م یها درو م قعلف قورو

، هشیر شه اندریسفت و ر یها رند. چمنیخرمنگاه مورد استفاده قرار گ به عنوانتوانستند. 

 ست.ا یوبکخرمن  ین محل براین و مناسبتریبهتر کنیوانات، ایم شده توسط حکده و محیچر

 یثلثبزرگ م یها له ارابهیدرو شده را بوس یها داشت گندم ینیشاورز خرمنگاه معکهر 

ند. آورد ید، به آنجا میشک یش نر آن را میگاوم یعنی« لک»ه دو کمتر  7ل با مساحت کش

. هر شدند یه میز همسایگر بودند در خرمن نیه همدیه در روستا همساک همانطورشاورزان ک

ر دستگاه یمتر در ز 20 قطربا ه ای ریل داکها را بش ولشکانداخت.  یراه م« قیاا»ن یس چندک

 د.یشک یمش( یوان )دو اسب، دو گاو، دو گاومیدادند. هر جارجار را دو ح یقرار م« جار جار»

سترده و متر در پهنه چمن گ 4 تا 3با عرض ه ای ریجاده دا یکل کچمن با ش یدر رو ایاق

ن یش همراه با ترانه دلنشیها لهیخرط خرط م یبا صدا یاز آنها جارجار هرکدام یرو

دوّر ده مآن جا یغروب، رو یکیاز صبح تا ظهر و بعد از ناهار تا نزده اش رتمندانه رانندیغ

 داد. یرا ادامه م یرارکدوّار ت یها تکحر

ه کن یریز یها ولشکردند تا ک یرو رو میرا با دقت تمام ز ایاقد یچند روز با پس از

 ایاقیافت  یمپایان  وبشکده شوند. باالخره مرحله یوبکآمده و  ایاقاند به سطح  ده نشدهیوبک

                                                 
 ، ذیل واژه غضب.سفینة البحار .1



 دانش ایمنی در اسالم 482
 

 کنیشد. ا یده مینام« تغ»ن بار بنام یردند. اک یبا جمع میز یل گنبدکره در شیز داکرا در مر

فتد تا گندمش را یه به جان تغ بکم شمال است یه پسران جوانش منتظر باد مالهن همراکمرد 

د. قبالً یآ یدان میبنام غربال به م یاه از گندم ابزارکند. پس از جدا شدن کاه جدا کاز 

غربال  کنیوغ و... مورد استفاده بودند ایارابه،  ش، جارجار،ک، شن کل چنگیقب از یابزارهائ

از خار  یجاروئ« چالقو»ز ید، و نیر مفیغ یها ر دانهیاه و ساکبقایای از ردن گندم ک کجهت پا

 مانده در خالل چمن، الزم بود. یبه جا یها دن گندمیشکرون یب یبرا یعیسفت و سخت طب

اند،  یوبکدر خرمن و مشغول خرمن  یهستند همگ« سارال»له یاز قب« دلمه»ه ین قرینکسا

بحانه شان ص شوهران و پسران یرا برایشوند ز یم حاضرز صبح و ظهر در خرمن یزنان ن یحتّ

 .ها غربال شود د گندمیه باکاست  یگر حضور آنان وقتیآورند. و هنگام د یو ناهار م

 الت مردم بهکمش از یه برخک یه و محترم است شخصیدان قریسف شیاز ر یکی یمش ول

 یکو  د داردتغ را آمادة با یکز خرمن انداخته است یند، او نک یژه اختالفات آنان را حل میو

 یر جاهو. به ز مانند ایگران نیاند. د نشده ایاقه هنوز کر جارجار و دو پشته بزرگ یدر ز ایاق

در فاصله  یگنبد یها و منظم و تغ گرد یها ایاقولش، ک یها توده یچمن بزرگ بنگر

، یه یه یتند، صدان هسیاد دل روستائیاند و ام را به نظاره گذاشته یبائیگر منظره زیهمد

 وعوع یگاو، گاه یهه اسب و مامایگوشخراش( و ش یجارجارها )گاه یشوشو رانندگان و صدا

هم  یاهه را و باالخره گیهمسا یشان باشند، و ندا نار صاحبانکه دوست دارند در کها  سگ

چمنزار به  یرا در فضا« تیاجنبش ح» یعیآهنگ طب یکان هفت و هشت ساله، کودک یصدا

 آورده است. وجود

ت نار خرمن درسکاز چوب و شاخه درختان در  یقه چارطاقیشاورزان خوش سلکاز  یبرخ

 یشده راه ها از جارجار باز وانیشود و ح یها دراز م هیه ساک یه هنگام عصر وقتکاند  ردهک

 یرتکاز  یها است. چائ« هم خرمن»گپ  یبرا یها محل دلچسب ن چار طاقیشوند، ا یدشت م

 چسبد. ینجا و آنجا، سخت میاه گفتگو از اهمرسیاه 

ن. کز ها را از جارجار با وانیگر وقت شده حیز به پسرش دستور داد: پسر دین یمش ول

نار ک فر دررا در چشم انداز گرفته عزم رفتن به آنجا را دارد. دو ن یموس آنگاه چار طاق مش

جاق ا یز روین یچائ یترک اند ر انداز نشستهیچمن بدون ز یه چارطاق رویدر سا یموس مش

 جوشد. یدر خالل شعله و دود م

ز به یه منتظر باد است تا تغ را باد دهد دستور داده همسرش امروز غربال را نک یمش ول
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 ایاقاز داخل  یچمن افتاده است. مش ول یرو ایاقخرمن آورده است، غربال در فاصله تغ و 

 یرود، عرض چهار متر یش میند و پک یم قدم گذاشت همچنان به چارطاق نگاه ایاق یبه رو

ناره ک یش رویف پاکچمن گذاشت، در قدم سوم  یرد و از آن خارج شد قدم روک یرا ط ایاق

 یم به استخوان ساق مش ولکمانش محکغربال قرار گرفت غربال برگشت و طرف مقابل 

 خورد: آه چه قدر دردآور است.

رد کبه غربال  یزیحال نگاه تنفّر آم محل درد گذاشت در آن یخم شد دست رو یمش ول

ا بهان نشناس! ناگ کغربال نم یچمن افتاده بود: ا یباز همچنان رو یمتر میه در فاصله نک

 یمش ول یاول پا ید باز غربال برگشت و درست به جایوبکبر سر غربال  ید لگدیغضب شد

 د: آخ، آخ...یوبک

انند د مجازات شود، میب بااد یب ن غربال پررو ویگر سخت بر آشفته است اید یمش ول

ش، ا ینرفد. غربال با حالت یوبکن یبرداشت و به زم یز برداشت غربال را دودستیر خیپلنگ پ

 برخورد: یمش ول یشانیو ترق به پ ردکپرش 

د، یوبکال را برداشت و بر غرب کرسم. چنگ یغربال نفهم االن به حسابت م یآخ مالجم... ا

 ی: آهادیشک یادفر یرد، مش ولکاصابت  یمش ول ر چانهیم به زکمح ن باریرد اک یغربال پرش

 شد.کد غربال مرا بید بگذارینکره د نظاینیت بنشیحم یب یها یسارال

گفتم  هک ورهمانطعاقل و  ین دلمه، احمق بود. اتفاقاً مردکسا ین مرد سارالید اینکگمان ن

ت طه نادرسد رابچه قرار داین گونه بازیا ه او راک یزیز بود. تنها چیالم نکنفوذ  یمحترم و دارا

د. رده بوک برقرار را« دو موجود عاقل ینیرابطه طرف»، یه با ابزار رابطه تخاطبکاو با ابزار، بود 

رد، خعقل و  یجان و ب یز بیچ یک، غربال یول ر ناخودآگاه مشیاگر در نظر خودآگاه و ضم

 د.آم یمش نین ماجرا پیدانست و ا یات نمشد او هرگز غربال را مقصر و قابل مجاز یم یتلقّ

نون ک. ااحمقانه سرزند یها تکآدم عاقل حر یکشود از  یرابطه نادرست با ابزار موجب م

اشد چه مختلفش، ب یها د با اندامیدة تولیچین پیماش یکارگر با ک یکمیان  ن رابطهیاگر ا

 باا ی غول است. یکن یا ستین یگر غربال مش ولین دیرا به دنبال دارد؟ ا کیمهل یخطرها

 ... باشدجار وقابل انف یها ، اره دوّار، دستگاهیزکه مریدستگاه بزرگ تهویا  م برق،یدستگاه عظ

 ؟!.-فرد، گروه و جامعه به بار آورد یتواند برا یرا م یچه خطرهائ
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 :یلّفكابزار متناسب و ابزار ت

ار گرفت، کگر به یار دکرا در  یارکد ابزار یژه خودش را دارد و نبایار ابزار وکگفته شد هر 

اجاق از دامنش  یدستمال مخصوص برداشتن قابلمه از رو ید به جایخانم خانه دار نبا یک

ن گونه یرا ایرا بگذارد. و... زه ای پارچیا  لونیواشر، نا ید به جایرگر نبایتعم یکند. کاستفاده 

 لفکت 1فن و هنر. یبا زور به جان همراه کارکرد یعنیلف کاست. ت« لّفکت»ها مصداق  اقدام

ژه یار به وک هر 2عتیم بر طبکحا یها ، محاسبات و اندازه«ریمقاد»ده گرفتن یناد یعنیار کدر 

شود و گرنه  یار، عملکت تناسب ابزار با مورد یق و رعاید بر اساس محاسبه دقیبا یفن یارهاک

 خواهد بود. یمنیساز و مخالف اصول ا حادثه

ب باشد، ن فرد آن نامتناسیکتناسب داشته باشد ل نظر موردار کزار با ن است نوع ابکمم

با آن  ه اشطول دستامّا م یدار یشتگوچ یخواهد ما هم پ یم یشتگوچ یه پکاست  یارک مثالً

 ار تناسب ندارد.ک

 یبر دسته آن مه ای وتاه است لولک نظر موردار ک یبراه اش م طول دستیدار یآچار

ال دارد کو اشدوه ین شیند. اکچ وارد یشود و فشار الزم را به پزیاد  آن یمم تا حالت اهریانداز

با آچار  هکه ای مهرثانیاً  شود: یل میعامل حادثه تبد یکشود و به  ینان میاوالً ابزار فاقد اطم

رآمد بد در صدد رفع آن علت یدارد با یشود البد علّت یمخصوص و استاندارد خودش باز نم

 یله اهرم چنان فشاریبوس یرد. گاهکآن استفاده  یردن زنگ زدگکف جهت برطر یعوامل

ه سط جادن راه ویام دارد و در یبر م کچ تریخ پیشود ب یچ چرخ خودرو وارد می( به پمثالً )

 د.یتول یها نین در ماشیند. و همچنیآفر یچرخ از خودرو جدا شده و حادثه م

زان ی، مارکار و مورد کت یا نسبت حساسه بکآورد  یفراوان یها توان مثال ینطور میو هم

 لف است.کها مصداق ت وهین شیه همه اکرود  یباال م یساز و احتمال حادثه کیخطرنا

 3:أَخْطَأَ  وَ إِنْ مُصِیبٌ  وَ الْمُتَطَوِّعُ  أَصَابَ الْمُتَكَلِّفُ مُخْطِئٌ وَ إِنْ  -علیه السالم -الصادققال 

ارش موفق باشد، و کاست گرچه در  ارکلّف خطا کآدم مت فرمود: -علیه السالم -صادقامام 

 ح انجام داده است گرچه دچار خطا شود.یار صحکآدم متطوع 
                                                 

، ايجاد مسئوليت زيادي براي خود، در عين يک «به عهده گرفتن مسئوليتي كه بر عهده نبود»اصل معناي تكلف  .1
 مسئوليت مسئوليت ديگر به گردن گرفتن.

 خواهد آمد.« ايمني و دانش و محاسبات»اين موضوع تحت عنوان  .2
 .394 ، ص07 بحار، ج .3
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اب ون اضطرار بدکار با اصول و بدون استفاده از )به اصطالح( زور، انجام کتطوع: ح: یتوض

ا به گر ریت دیت، مسئولیمسئول یکن یمانه. در عکیر حیار بدون تهوّر غک، انجام یریو خطر پذ

 ن.نگرفتگردن 

 ا دارد.ار رکن یت ایند او مسئولکرا با آچار استاندارد آن باز یچیخواهد پ یه مک یسک

 و اردن گت دوم را به یه مسئولکاست  ی، رفتارزیاد یجاد فشار اهرمیاستفاده از لوله جهت ا

ف لّکند متک یم یت تراشیش مسئولیخو یه براکرا  ین شخصیچن (ت حادثهیمسئول)آورد  یم

 ند.یگو یم

 یمنفا امّداشته باشد زیادی  یها زهیلف انگکد تیشود؟ شا یلّف مکفرد به چه علت مت یک

 ندک یگمان م ین شخصیل شود، چنیتبد یخصلت روان یکلف به که تکن است یتر از همه ا

 کیز با چشم یمهارت است و به خودش نیا  و ینوع توانمند یکه ای لیل با هر وسکحل مش

ه و روش نه مهارت است و ن کن سبیه اکند. او توجه ندارد ک ینگاه م« فیهمه فن حر»

ان نش یخود»خواهد  یلف )به اصطالح( مکاست. مت یردارکو بد « ینیبد گز»بل  یتوانمند

 «.بدهد

وَ فِی الْوَقْتِ إِلَّا التَّعَبَ وَ وَ الْمُتَكَلِّفُ لَا يَسْتَجْلِبُ فِی عَاقِبَةِ أَمْرِهِ إِلَّا الْهَوَانَ ث باال: یدنباله حد

لف کمت 1:لِّفُ الْعَنَاءَ وَ الشَّقَاءَ وَ الْمُتَكَلِّفُ ظَاهِرُهُ رِئَاءٌ وَ بَاطِنُهُ نِفَاقٌ فَهُمَا جَنَاحَانِ يَطِیرُ بِهِمَا الْمُتَكَ

 یند مگر خستگک یار حاصل نمک، و در وقت یآورد مگر خوار یارش به دست نمکدر عاقبت 

زه انجام یلف خود نشان دادن است، باطنش ناخالص )انگک، ظاهر متیردارکو بد یدرماندگو 

دو بال هستند  ،زهیانگ یزه خود نشان دادن و ناخالصیخته به خود نشان دادن است(. انگیار آمک

 ند.ک یلف با آنها پرواز مکه فرد متک
ا ار رکه ک، یروانو  یتینة شخصیاست فاقد طمأن یفرد یعنیند: ک یپرواز مح: یتوض

ول ت اصیاند تا چه رسد به رعیخودش را بب یر پایتواند ز یدهد. او نم یبولهوسانه انجام م

 .یمنیا

فرمود:  -علیه السالم -یعل 2:الْخُرْقُ وَ آفَتُهُ  الرِّفْقُ  الْعِلْمِ رَأْسُ : -علیه السالم -یعلقال 

 آفت آن است. یارکاساس فهم و دانش است و درشت یارکفیو ظر ینرم
                                                 

 مه همان حديث.ادا .1
 .237 ، ص47 بحار، ج .2
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 :کیوه زوریلّف و شكت

 :یو اصول یبرخورد فن یار و ابزار است به جاکبا  کیلف برخورد زورکاز ت ینوع

 1:التَّكَلُّفِ  مِنَ أَدْرَعُ  وَ الْكَفُ التَّعَسُّفِ  مِنَ الْقَصْدُ أَسْهَلُ : -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

ستادن از یاست، و باز ا کیار زورکس اصول آسانتر از ار بر اساکفرمود:  -علیه السالم -یعل

 است. یلفّکار تکتر از  منیار اک
ن یکد لمن شویا یاست تا زندگنیاز  یکبرآوردن  یمنفعت و برا یک تأمین یار براک یعنی

 است. کیار زورکار است بهتر از ک که در ترک یمنافع

س با کفرمود: هر  -علیه السالم -یعل 2:لَككَابَدَ الْأُمُورَ هَ مَنْ: -علیه السالم -یعلقال 

 شود. یند نابود مک برخورد کیارها زورک

 :و استرسال یمنیا

عت یطب حواله بر»به اصطالح  یعنیز شود. استرسال یپره« استرسال»شه از یالزم است هم

 انجام دادن.« کیاهلل بخت»ار را ک یعنینه، یاقتر عامیو در اصطالح دق«. ردنک

فه، الک، کیرور افتادن، گتره، زو -ام ردهکنه استفاده یاتاب از اصطالحات عامکن یمن در ا

اترند و رس قیدق یمعان ین اصطالحات در رساندن برخیه اکنیرا عالوه بر ایز -و... یاهلل بختک

را « یتک بخاهلل»ز هستند. اگر اصطالح ین یو جامعه شناخت یف روان شناختیانباشته از ظرا یگاه

ن یذار اد بگیگو یر خودرو مکاریم: جناب تعمیرس یمه ای قیدق یم به معانینکب ل محتوایتحل

 ل به خدا.کل به خدا، بعداً چه خواهد شد توکم برود تویندازیخودرو را راه ب

ص ن شخیل به بخت و شانس است خدا و اهلل اکاست تو یست بل اهلل بختکیل نکن تویا

، گرچه خود فرد توجه یت نه خداپرستاس یشانس پرست یقت نوعیاست و در حق« بخت»

 نداشته باشد.

 -علیه السالم -یعل 3:الِ فَإِنَّهَا لَا تُسْتَقَالُالِاسْتِرْسَ وَ سَقَطَاتِ إِيَّاكُمْ: -علیه السالم -یعلقال 

 ستند.یرا آنها قابل جبران نید زیزی، بپرهیگدار گاه یها فرمود: از استرسال
 ه.رار سقطکسقطات: ت -بار فرو گذاشتن. یکافتادن:  بار فرو یک: سقطةسقطات: جمع 

                                                 
 .420 ، ص47 بحار، ج .1
 .341نهج البمغه، فيض االسم ، قصار،  .2
 .92 ، ص57 بحار، ج .3
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مل ع یز را سرسریچ یکامروز  -فرو گذاشتن در آنجا یکنجا، و یفرو گذاشتن در ا یک

 واشتن نجا و آنجا سقط و فرو گذیارها اکگر را و در خالل یز دیست روز چیم، پس از بینک

ن یره چنت باشد باالخیاهم یو ب زیر یلیخ م گرچه موارد آنهاین، داشته باشکرد کار یسرسر

 ست.یه قابل جبران نکدارد  کعاقبت خطرنا یو روش کسب

رام ح یکم، فردا یرا فرو گذار کوچکواجب  یکن است امروز یچن زیمان و عبادت نیدر ا

 آورد. یدر م یمانیا یم و... باالخره سر از بیب شوکز را مرتیر

 کوچکعمل  یک، فردا کوچکدروغ  کین است: امروز یز چنیت نیت و حفظ شخصیدر ترب

 و ماریو ب یت منفیشخص یکو... عاقبت سر از  کوچک دگرآزاری یکگر، پس فردا ید یمنف

 شود. یم ین سقطات ناشیز از همیبه مواد مخدر ن یادآورد. اعت یدر م کخطرنا

 ستیس نچ، آچار، تسمه، لوله، و... در دستریست، اگر واشر، پیدر دسترس ن یشکاگر خط 

ف اصول ر خالن استرسال است و بیرا ایم، زینکآنها استفاده ن یر استاندارد به جایغاشیاء  از

 .یمنیا

 :فرد و خانواده یمنیلف و استرسال با اكرابطه ت

 و روشنگر است:گویا  یلیر خیز یث باال ماجرایت و ارزش حدیاهمبیان  در

 یه مارگاکهمراه خودش به  زنش را طالق داده بود. ناچار هر روز سه فرزندش را یمرد

 انشکودکاز یا  ن بپردازدایمشتر یر خودروهایدانست به تعم یآورد سخت گرفتار شده بود نم

 رده وکبا همسرش دعوا  یه زمانکمشخص شد  ین گرفتاریعلت ا یریگ یند. در پکحفاظت 

 ده است.یماجرا به طالق انجام

ه کد بو ین زن و شوهر طوریا یزندگامّا رخ دهد  یبگو مگوئه ای ن است در هر خانکمم

 دادند. یرا در مورد آنان، نم ین احتمالین هرگز چنیاهم خودشان و هم آشنا

 ؟.یخانم چرا طالق گرفت -

 زد، من کتکها را  بود بچه یشه خوبم عصبانیدانم، آن شب شوهرم، شوهر هم ینم -

 یرم نمز باویرد خودم نک رونیگرفت و از خانه ب کتکر یز زیردم سرانجام من را نکاعتراض 

از  شیپ ش ازیو چند جلسه بود، هر جلسه ب یمان طوالن مهکم محایش به دادگاه رفتیشود فردا

طور نیم، آخرش ایردک یحس م بیشترگر را یدیک یم روز به روز تلخیشد یده میگر رنجیهمد

 شد.
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ل یتبد یضآدم عو یکو به اصطالح به  یدانست چرا آن شب آنهمه عصبان یمرد نمامّا 

ارت ه، عببرگ مربوط به روز حادث یش و بررسیارهاکدداشت یا شده بود. با مراجعه به دفتر و

 ر مشاهده شد:یز

 ل.یهزار تومان با وسا 5000ام و  یب خودرو

 ؟.یح بدهیتوض یتوان ین خودرو میراجع به ا -

 هنوادد. خادم آمیا رنگ است یهمان خودرو نارنج یها گذشته. آر از آن وقت یلینه خ -

 هم همراهش بود.اش 

ز آثار دا کرد بایر کرد حالت اضطراب پییتغار کر یتعم یها رنگ آقا ن جملهیبا گفتن ا

 یه من را عصبانکگفت: آره همان است  یار گشت و با افسردگکآشه اش ت در چهریعصبان

 شان شوم است. نجورند قدمیها ا یمشتر یرد، بعضکه خانه خرابم کرد، همان است ک

 ح بده.یشده؟ چطور؟ توض یچ -

فتم، یاتم ناشره افتاد گم شد هر چه گشر آمده بود، زهرمار ویردم، دکر ینش را تعمیماش -

شد، دا نیه پید چه زهرماریدان یردم، آخر نمکدا نیها در آن وقت شام هم پ یلوازم فروش یتو

اده ن جیا یوبان تیان در به االکآمد  یهر لحظه در ذهنم مامّا ار گذاشتم رفت، کلون یش نایجا

 رد.که خانه خرابم کبود  ین ناراحتیمانده است. آره همه اش خلوت با زن و بچ

ز در آن جاده نماند، چرا آرامش خودت را با یسکه معلوم شد کبعد  یخوب روزها -

 ؟.یفتیان

 نم؟.کد چه یگوئ یم .ها نمکآنوقت هم گرفتار بگو مگو با خانم بودم، چه  -

 جرا بهد. خوشبختانه مایجو یاستمداد م یاز هر جاندار و جماد یده بود گوئمانسخت در

 نیث گوناگوانجامد، حواد ینم یخوشماجراها به عاقبت ن یاز ا یلیخامّا د. یانجام یصلح و آشت

در  یست. حتیه آثارش قابل جبران نکشود  یم ینادرست ناش یردهاکل عمل ین قبیا از

 شود. یش آمده، جبران نمیپ یها یز هرگز ناراحتین ماجرا نیهم

ت به عبارا ی حادثه،منشأ نجا چند یتا ا« و رابطه با ابزار یمنیا»از آغاز بخش : یجمع بند

 شد: یمعرف یمنیگر: چند اصل از اصول اید

عوامل  است و هم از یاصل انسان یکت آنها هم یه رعاکاست  یحقوق یز دارایابزار ن -1

 .یمنیا

 حادثه است.منشأ ن است و عدم آن یآفر یمنیا ابزار، امانه بیرفتار صم -2
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 نطور.یز همیار نکط یمانه با محیرابطه صم -3

 ت.اس یمنیعامل مهم ا یکز از آن یحادثه است و پرهمنشأ ت دادن به ابزار یشخص -4

 ست.ادثه احمنشأ  یلفکت است و استفاده از ابزار یمنیاستفاده از ابزار متناسب عامل ا -5

 ند.ک ید میز تهدیرا ن یخانوادگ یمنیا یحت یلّفکو ابزار ت یلفکار تکر آثا -6

 یکن آز از یحادثه است و پرهمنشأ « یاهلل بختک»وه یوه استرسال و شیاسترسال و ش -7

 باشد. یم یمنیضرورت ا

 :ابزار یدار و نگه یمنیا

نسان ا، یقوقح یها شدند مقوله یه در باال معرّفک یمنیهفت اصل ایا  حادثهمنشأ هفت 

 یثبحجریان  ،یمنیا یبه سو یه در بسترکبودند  یو رفتار شناخت ی، روان شناختیشناخت

قل وان مستبه عن ینیازد چندان یز بود و شایدر بطن آنها ن« ابزار یدار نگه»داشتند. موضوع 

ه ب (یدیولژه در امور تیاال )به وکو حفاظت از مال و « یدار نگه»ه کنین نظر به ایکنباشد ل

 تهکشرح چند ن ین اصل و هم برایح ایتوض یدر قرآن مطرح شده هم برا« اصل» یکصورت 

 افتاد:نیاز  ن چند سطری، به ایدگاه اقتصادیل مطالب گذشته از دیمکگر در جهت تید

ه و ردکرا تصرف  -لیسرخ تا رود ندریای  نا ویاز س -مصر یشرقعمالقه بخش  یها عرب

ه ومت فراعنکن و تحت حیاگر مصر در دست خود مصریو بخش د ل داده بودند.کیتش یومتکح

ود بده یه دک یل خوابیبدل یوسف در زندان عمالقه محبوس بود. پادشاه عرب عمالقیبود. 

ران ر شد. شاه نگینده تعبیم آیط وخیو شرا یرد. خواب به امور اقتصادکوسف را احضار ی

 وسف گفت:یگشت. 

ن را به من بسپار ین سرزمیا یامور اقتصاد 1:رْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیمخَزائِنِ الْأَ عَلى اجْعَلْنی

 را دارم. یدار را من هم نگه دارنده هستم و هم دانش نگهیز
ن یهفت سال دوم نگه دارد. در ا یند براکد هفت سال را جمع یوسف توانست اضافه تولی

 یامروز یلوهاید داد. سیا ه بشرز بیگندم را ن یخ نحوه نگهدارین بار در تاریاول یبرنامه برا

وسف دستور یدارند تا فاسد نشود، حضرت  یت و انتقال نگه مکشه در حال حریگندم را هم

تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنینَ دَأَباً فَما ( نگه بدارند: یوبکها را همچنان در سنبل )بدون خرمن  داد گندم
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د یارکتان ب ن هفت سال را مانند روال گذشتهیا 1:مِمَّا تَأْكُلُون سُنْبُلِهِ إِالَّ قَلیالً حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فی

 تان است. که خوراک ید مگر آن مقدارید در سنبلش نگه داریردکو هر چه درو 
ر مال هنر است. ه یکدانش است  یکاال و ابزار، کز، در هر مال و یدر همه چ یدار نگه

ز یبودن مال جامعه ن ین شخصیر عگر( دی)خواه مال خود باشد خواه مال شخص د یشخص

 ر ماند و جامعه دچار فق یجامعه نم یبرا یند مالکمال خودش را تباه  یهست اگر فرد

 گردد. یم

 رابطه فرد»از عناصر  یکی یدار جامعه از فقر است. پس نگه یمنیاز عوامل ا یکی یدار نگه

ف یظااز وه ای فیود. وظش یز هست و تنها به رابطه شخص با ابزار محدود نمین« با جامعه

و دار از ملت. رابطه انسان با ابز یک یاست بر بهبود وضع اقتصاد کیمکفرد است و  یاجتماع

و  کبس یعنین )ینابیتباهگرانه و حالت بیا  دارانه است و رابطه نگهیا  ستیصورت خارج ن

 نگه هست نسبت و درصد آن چه( وجود ندارد یباشد و نه تباهگر یه نه نگهدارک یروش

 است. یو تباهگر یدار

رد ف یکه ل مسامحیبدل یباشد، گاه یارگروهکو  یارک اگر ابزار و دستگاه متعلق به مجتمع

 شود. یده میشک یلیبه تعط یارک، مجموعه یدار در نگه

یا  گر،یر باشد و ابزار مال شخص دیار حقوق بگکه عامل ک یصورت در یدار نگه مسئله

 گردد. یگر میبالقوه دمنشأ شود و از چند جهت  یتر م دهیچیپ باشد، یدولتیا  یت سهامکشر

ز دو ین یدار فه نگهیظو ین صورتیشود در چن یه احتمال حادثه دو برابر مکن طور یهم

ود را ز حقوق خیاست و امانت ن« امانت» یک ،ارکرا ابزار در دست عامل یشود. ز یبرابر م

 دارد:

شان و  یها ه امانتکهستند  یسانکمؤمنان  2:عَهْدِهِمْ راعُونوَ الَّذينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ 

 نند.ک یت میشان را رعا تعهدات
ه در کر از آن دارد یغ یما معنائ یدر فرهنگ عموم« مؤمن»نم لفظ ک یمن احساس م

، یشیاند جک ت،ی، نقص شخصیه از عقده روانک یم سالم آدمدآ یعنی مؤمنقرآن است. 

فرق  یدار گران در نگهیخود و مال دمال میان  هک یسکدور است. به  یردارکو بد یارکبد
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 ت است.یو نقص شخص یعقده روان یت سالم و دارایبگذارد او فاقد شخص

علیه  -الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ قَاتِلِ  أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى يَقُولُ -علیه السالم -الصادقسمعت 

د گرچه صاحبش ینکفرمود: امانت را ادا  یه مک -علیه السالم -ادقصدم از امام یشن 1:-السالم

 باشد. -علیه السالم -یعلن ابن یقاتل حس
ثَلَاثِ خِلَال  يَجْتَلِبُ بِهَا الْمَكْسَبَ وَ  صِنَاعَة  مُضْطَرٌّ إِلَى ذِي كُلُ -علیه السالم -الصادققال 

 -علیه السالم -صادقامام  2: لِلْأَمَانَةِ فِیهِ مُسْتَمِیلًا لِمَِن اسْتَعْمَلَهُهُوَ أَنْ يَكُونَ حَاذِقاً بِعَمَلِِه مُؤَدِّياً

رد: یارش مورد توجه قرار گکاست تا نیازمند  فرمود: هر صاحب حرفه و صنعت به سه خصلت

ل داشته یار تماکبت به صاحب سن ند،کت یار را رعاکماهر باشد، امانت در  ارش استاد وکدر 

 ار را داشته باشد.کت صاحب یوان جلب رضا: تیا -باشد.

 ح:یتوض

 قتیحق ورد. ک یباال معن یتوان به هر دو معنا یث مین حدین لفظ را در ایل: ایمستم -1

باره ار است. درکن شرط سالمت یل طرفیرا تمایجا دارد. ز یکرا  یه هر دو معنکن است یا

نوان عژه تحت یباب و یکهتر بود ار بحث شد بکار و ابزار کط یعالقه و تنفّر نسبت به مح

 ز ازیل پرهیه بدلکهست  یگرین موضوعات متعدد دیکگشت ل یعنوان م« نیعالقه طرف»

ار که و کارکرد ین وادیم در ایه مطمئنکگران یرده و به دکتاب از آن صرف نظر کضخامت 

 گذارم. یم من را ادامه خواهند داد وا

رگر یتعم یکار هست: ارباب رجوع کاحب ث شامل هر نوع صیار: عبارت حدکصاحب  -2

 .. اعم ازارخانه و.کت، کصاحب شریا  ن، شوفاژ و... وکرگر آبگرمیتعم یکخودرو، ارباب رجوع 

 .یو حقوق یقیت حقیشخص و اعم از یو دولت یبخش خصوص

نشأ م یمنیار( از نظر اکو دفع صاحب  یار )گذشته از جنبه اقتصادکعدم مهارت در  -3

ورد در م یافکه در حد کز از آفات نشاط است ین نیل طرفین عدم تمایو همچنحادثه است. 

 نشاط سخن رفت.

 -علیه السالم -یعل 3:وَ الْخِیَانَةُ تَجُرُّ الْفَقْرَ الْأَمَانَةُ تَجُرُّ الرِّزْقَ -علیه السالم -یعلقال 

                                                 
 .2وسائل الشيعه، احكا  الوديعه، باب  .1
 .236، ص 75بحار، ج  .2
 .60، ص 75ج بحار،  .3



 دانش ایمنی در اسالم 492
 

 آورد. ینت فقر میاند و خک یرا جلب م یروز یفرمود: امانتدار
 و کمداً سبع یا هستند یدار ه نگهیفاقد روحیا  ندارند، را یدار ه دانش نگهکان آن: یمنیا

 صلهاه وبا دستگاه خراب، دستگ یرد ناچار هستند در مواقعیگ یش نمیدر پ را یدار روش نگه

اران کهم یمنیاخود و  یمنیار، اک یمنیه اکنند کار ک بله نامتناسیابزار نامطمئن، وس شده، یبند

 ار را در معرض خطر قرار دهند.کصاحب  ینمیا یو گاه

 :و مدارا با ابزار یمنیا

 یت و محضور داش« مانه با ابزاریرفتار صم»ضمن  ز مانند موضوع باال درین موضوع نیا

شأ من« زارلجاجت با اب» یعنیه عدم مدارا کنین نظر به ایکرد. لکتفاء کتوان به همان بحث ا

 فرازتر و مشخصاً عنوان شود. طوربه شده است الزم آمد زیادی  حوادث

حالت  وجوجانه، لیا  با مدارا است ویا  م است: رفتار با ابزارکز حاینجا نیدر ا« حصر»قانون 

جاجت بودن لزیاد  م وکیا  بودن مدارازیاد  م وکه هست در ک یزیسوم وجود ندارد تنها چ

 نجایا در یب نسبکی، و تراهل لجاجت با آنیا  اهل مدارا با ابزار استیا  شخص یعنیاست. 

ند ک یمدارا صدق م یه صفر برسد و هنگامبه مدارا کد یآ یش میلجاجت پ یوجود ندارد. وقت

 از لجاجت نباشد. یه اثرک

و  یمنیا است و رفتار لجوجانه بر خالف یمنیاست رفتار بر اساس مدارا از اصول ا یهیبد

 ساز است: حادثه

 ،یتق محمد امام 1:الْمَكْرُوهُ هَجَرَ الْمُدَارَاةَ قَارَبَهُ  مَنْ : -المعلیه الس -الجوادقال االمام محمد 

 شد. خواهند یکنزد یو با ناگوار حوادث ندک یدور مدارا از سک هر فرمود: -السالم علیه -جواد
یا  مدارایا  ز همراه استیاز دو چ یکیشه با ید: انسان همیگو یث مین حدیاح: یتوض

 حوادث ناگوار.

فرمود: لجاجت  -علیه السالم -یعل 2:الرَّأْيَ اللَّجَاجَةُ تَسُلُ : -علیه السالم -میرالمؤمنیناقال 

 د.یربا ینش آدم را از او میب
نامحسوس. شخص  به طور یزیاز چ یزیچ کردن جدا: یبا آرام یزیاز چ یزیسلّ: انتزاع چ

ه خودش )معمواًل( کنیدهد بدون ا یش را از دست میخو یاردانکنش و یدر حالت لجاجت ب
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 بفهمد.

ب لجاجت بر تو کد: مبادا مریفرما یباز م 1:مَطِیَّةُ اللَّجَاجِ  بِكَ تَجْمَعَ  أَنْ وَ إِيَّاكَ ضاً: يو قال ا

 ند.ک یشکسر
از  رااختیار  ند کهک یم هی، لجاجت را به مرکب سرکش تشببیان نیامام در اح: یتوض

 .ردیگ یم دست شخص

ده جور نخ با دستگاه بافن کن. دوکدا یپ یگریچ دین پکرود لجاجت ن یش نمیبه جا یچیپ

 ن. و صدها مثالکن آن را عوض کند لجاجت نک ید مکار را راکد و پشت سر هم یآ ینم

 گر...ید

ش، ا یچیبا ق خیاطز خنده دار است: چاروادار با االغش، یس با چهار چکلجاجت چهار 

 زش.یارمند با مکقصاب با ساتورش، 

ء  إِلَّا زَانَُه وَ لَا كَانَ الْخُرْقُ فِی َشیْ فِی الرِّفْقُ مَا كَانَ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللرسول قال 

شود مگر آن را  ینم یزیفرمود مدارا در چ -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  2:ء  إِلَّا شَانَهُشَیْ

 ند یه آن را ناخوش آکود مگر آنش ینم یزیدر چ یمدارائ یبخشد، و ب یم یبائینت و زیز

 ند.ک یم
فرمود: از  -علیه السالم -یعل 3:كَبْوَتِه مِنْ تَنْجُ وَ احْذَرِ اللَّجَاجَ : -علیه السالم -یعلقال 

 .یبیا ردنش نجاتکن تا از سرنگون کز یلجاجت پره

 :کو استفاده از ابزار مشتر یمنیا

ع بزرگ، دو نو یو خدمات یدیتول یها تکمانند شر یار گروهکمجتمع  یکابزارها در 

 هستند:

 وند ک یاست و او انحصاراً از آن استفاده م ینیشخص معاختیار  ه درک یابزار -1

 ز با شخص اوست.یتش نیمسئول

نیاز  هک یسکن نوع ابزار مثال آورد. هر یا یرا برا« نردبان»توان  ی: مکابزار مشتر -2

 یکینردبان در دست ه ای ند. در مرحلک یآن استفاده مرود و از  یند به سراغ آن مک یدا میپ
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خوردن محل  کچ، تریپله، شل شدن پیا  هینا محسوس پا یستگکپله، ش یال )لقّکاران اشکاز هم

رود و  یخبر از آن، نردبان را برداشته و از آن باال م یب یگریند، فرد دک یدا میجوش و...( پ

 ند.ک یسقوط م

 .کشترزار من در استفاده از هر ابیت دقت شود. و همچنیبان نهادر استفاده از نرد یستیبا

 (یارکفت یر و تحول شییدر تغ مثالً) یز بنحوین کر مشترین موضوع در مورد ابزار غیا

بل دّ قاحن مورد هم شناخته شده و هم در یما ا یارکن خوشبختانه در فرهنگ یکوجود دارد، ل

و  یو آموزش یار فرهنگکآن  ید رویه هنوز باک کقبول مورد دقت است برخالف ابزار مشتر

 بد.یا ( انجامکبه ابزار مشتر یدن عالئم اخطاریل چسبانیقب ، )ازیراتکتذ

د یبانچ وقت یه هکاست « شبهه»ق یاز مصاد یثیدگاه حدیاز د کمشتر ین گونه ابزارهایا

 وار کر ز از هیو پرهاحتیاط  یها ثیاز آنها استفاده شود. و چون حداحتیاط  و یبدون بررس

 یروددانجا خیردن آنها در اکف یبا عنوان و باب مستقل خواهند آمد از رد کابزار شبهه نا

 ث:یحد یکشود، تنها  یم

الْخِبْرَةِ فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْهَلَكَةِ وَ  الطُّمَأْنِینَةِ قَبْلَ  انْقَادَ إِلَى مَنِ: -علیه السالم -الجوادقال 

نان دهد یس )در موارد شبهه( تن به اطمکفرمود: هر  -علیه السالم -جوادامام  1:الْمُتْعِبَةِ الْعَاقِبَةِ

 کو عاقبت دردنا یبپردازد جان خود را در معرض نابود یو آگاه یه به بررسکش از آنیپ

 قرار داده است.
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 و آهنگ کار یمنیا
عواملی که آهنگ نسالنی را مختل 

 می کنند

 و خصصت دانش: و یمنیا

 مهارت
انتقال  -یاد دادن و یاد گرفتن

 معلومات

 آموزش دانش ایمنی 

 ایمنی و جهل مرکّب

 و محاسبات ریو: مقاد یمنیا

 و تجربه یمنیا
 عبرت گیری از تجربه ها

 حفظ تجربه ها

 مدیریت و بی تجربگی

حفظ تجربه ها در شخصیت 

 جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمنیا گرید عامل ییگرا تیفیک

 رائی و شخصیت شخصکیفیت گ

 نادیده گرفتن کیفیت ظلم است

در کار  یو هماهنگ یمنیا

 یگروه

 نظم و تقوی

 هماهنگی

 مومن در کار گروهی

 صمیمیت میان همدیگر

 همکار ناهم آهنگ و نامطلوب

 یک اصل حقوقی

 تقدم حقوق گروهی بر حقوق فردی

 ایمنی و تبادل ابزار

 ییبایشک ،یو بردبار یمنیا
 خودباختگی -ترس -خون سردی

 ایمنی و لیبرالیسم



 دانش ایمنی در اسالم 496
 



 

 

 

 

 

 ارکو آهنگ  یمنیا

 آهنگ. یاز دو صورت انجام داد: با آهنگ و ب یکیتوان به  یرا م یارکهر 

ن یه زمرکها،  ها، منظومه شانکهکهنگ وجود ندارد. مجموعه ی آز بیچ چیه یدر نظام هست

 یزیچ ذره اتم. هر یک یصخره سنگ، حت یک ر درخت،یکآن، بدن انسان، پ یبا همه اجزاء رو

اشد آهنگ ب تم ویر یک ید دارایز بایار نکرود.  ین میشود از ب یآهنگنایا  یهنگی آه دچار بک

 نخواهد بود.« ارک»نه گر و

 آهنگ دو نوع است:

 ر شد.که در باال ذک یهائ : مانند مثالیعیآهنگ طب -1

ن یا ن دویامیان  شود. فرق یده می( نامیقی)موس یقائیه آهنگ موسک: یآهنگ مصنوع -2

 -ندارع، نبات و جایاعم از جامد، ما -ء هستییز و با هر شیدر هر چ یعیه آهنگ طبکاست 

 یآهنگ دیبه وجود آ یزیدر هر چ یآهنگ مصنوعامّا . یده از جهان هستین نه مستقل و بریکل

 ده از آن.یو بر یجهان هست یاست مستقل از آهنگ عموم

 یاز دستگاهها یکیات را مطابق کانجام داد و حر یار را با آهنگ مصنوعکتوان یم

از  ز هست.یننده نکر و خسته یگ یست انرژید نیوه نه تنها مفین شیاامّا رد کم یتنظ یقائیموس

ن فقط از قدرت یز محال است این یعیار از سنخ آهنگ طبکگر آهنگ دادن به یطرف د

ر را یز یژگیار باشد دو وکتم و آهنگ ید ریبا آن چهن یبنابراننده جهان ساخته است. یآفر

 دارد:

 باشد. یو مصنوع یقائیموس یها د از سنخ آهنگیهرگز نبا -1

 باشد. یکعت نزدیطب یها ت و سنخ آهنگیان به ماهکاالم یحت -2

 موسوم است.« یآهنگ نسالن»ن آهنگ به یا یثیدر متون حد

ر یگ یزیچ چیز مزاحم آن نشود، به هیچ چیه هک ینیاو روان، جر ینسالن: آهنگ جار

 ند.کن
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 یبرا ؟«آهنگ روان»یا  «یآهنگ جار»م یگوئینم هست؟ چرا« نسالن»به واژه  ینیازچه 

 انه استرودخجریان  ن سمبلشیم بهتریناسش یم م ویا دهیه ما دک یجریانه روان بودن و کنیا

یاء اش با نیر است و همچنیرود درگموجود در بستر  یهاو سنگ اشیاء  باز با یه با همه روانک

 رده است.کشه آن را با اضطراب همراه یها هم یرین درگیناره آن. و اکدو 

«. ننسال» یعنین یست و ایر نیدرگ یزیچ چین در فضا با هیره زمک( مثالًت )کحرامّا 

از  انباشته یو درون فضامیان  و در می کندت نکز در خالء حرین نیره زمکه کدرست است 

ها و  دهننکر یسان و بدون گ یکه همه نقاط آن ک یانرژاقیانوس  نیکد لیمایپ یم راه ینرژا

 ها، است. ردهندهیگ

 د:یر توجه فرمائیث زینسالن به حد یروشن شدن معنا یبرا

ها ن سان قرن یبد 1:الدُّهُورُ و مَضَتِ الْقُرُونُ نَسَلَتِ  ذَلِكَ عَلَى ...:-علیه السالم -یعلقال 

 شد. یرد و دهرها سپرکت کحر
 تا در نداشتمه ای را واژیرا گذاشتم. ز« ردکت کحر»، «نسلت»ث در مقابل یدر ترجمه حد

 نیفهوم امو  ینبه مقدمه باال پرداختم تا بتوانم مع یواژگ ین بیل همیآن قرار دهم و به دل یجا

 ح دهم.یواژه را توض

ن یره زمکت کآن حر یمبل اعاله سکاست  ینسالن گذر ت وکحر یکگذر زمان  ت وکحر

 است.

علیه  -صادقامام  2:أََخفُّ عَلَیْكُمْ سِیرُوا وَ انْسِلُوا فَإِنَّهُ : -علیه السالم -عبداهللقال ابو 

 شما. یم فشار است براکرا آن آسان و یز یت نسالنکد حرینکت کفرمود: حر -السالم
 دارد: یژگیشش و یآهنگ نسالن

 .رود ینم ندک یتند و گاه یود، گاهر یم شینواخت پیک ربه طو: زمان ینواختیک -1

از  ار الزم وکننده است در آهنگ کط، خسته یزها و شرایاز چ یدر برخ ینواختیکاگر 

و نه  شود یم ت زمان نه دچار شتابکمانند حر یت نسالنک. حرمی کند یریجلوگ یخستگ

 دچار درنگ.

ود و به ر یم شین، پیره زمکت کحرت زمان: ک: مانند حریزیردن به چکر یبدون گ -2

                                                 
 .1 نهج البمغه، فيض االسم ، خطبه .1
 .276ص  73بحار ج  .2
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« فارغ البال»، یر ذهنیهست و نه گ یکیزیر فیار، نه گک یت نسالنک. در حرمی کندن ریگ یزیچ

 است.

ا ش ریومتانت و وقار خ یزیچ چیو بخاطر ه یلیچ دلیت زمان به هکمتانت و وقار: حر -3

 د.نمی زنبر هم 

 ود.ر یم شیاتفاقات مختلف پخالص و مستقل: زمان بدون توجه به حوادث و  -4

گرچه  رد،کد از عرصه ذهن دور یگر را بایان مسائل و اتفاقات دکاالم یار حتکن یدر ح

 د.رک یگر خوددارید یلکیا  یجزئ یها تکارها و حرکز از پرداختن به یدشوار است. و ن

و ، ودر یم جهت توجه دارد و بدان سو یکش تنها به یت خوکجهت واحد: زمان در حر -5

 گر ندارد.یبه جهات د یتوجه

ت خودش، کحر یبرا یت زمان بدون هر نوع دلهره، اضطراب، حتکعدم اضطراب: حر -6

 د مختل شود.یز نبایار نکبه خاطر خود  یار حتکندارد. آهنگ 

م زنندة هو بر یتز منف یک« شود بیشترار ک یسرعت به خرج دهم تا بازده یمکبگذار »تِز 

 نسالن است.

ب، بدون دلهره و اضطرا ینواخت: روان، بدون عجله، منهایکت ک: حریعنینسالن ن یبنابرا

 وقار. وار، همراه با متانت ک موردنظرر یر از جهت و مسیگر غیمسائل دیا  زیاهتمام به چ

 نیبهتر . ثالثاًنمی باشد یهمراه با فشار روحثانیاً  ست.یننده نکاواًل خسته  یارکن آهنگ یچن

 دارد. یفکیو هم از نظر  یمّکرا هم از نظر  یو بهره ور یهن بازدیو مطلوبتر

 رهرو آن نیست گهی تند و گه آهسته رود
 

 رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود 
 

 یکا، آن ر یل معنکدارد نه  بررا در یت نسالنکت حریاز ماه ین شعر تنها بخشیا پیام

 .دهد یم رکنسالن را تذ یها جنبه از جنبه یکبعد از ابعاد و 

صلی اهلل علیه و  -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -علیه السالم -عَنْ أَبِیهِ -علیه السالم -عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

 -صادقامام  1:فَقَالَ اخْبُبُوا انْسِلُوا فَفَعَلُوا فَذَهَبَ عَنْهُمُ الْإِعْیَاءُ  الْمَشْیُ قَوْماً قَدْ جَهَدَهُمُ رَأَى -آله

-صلی اهلل علیه و آله -پیامبر ه:ک می کند نقل -علیه السالم -باقراز پدرش امام  -علیه السالم

ن و یرده است. فرمود: با بستر معکه راه رفتن خسته شان کد یرا د یگروه -از سفرها یکیدر  -

 از آنها بر طرف شد. یردند و خستگکن ید. آن گروه چنینکت کآهنگ نسالن حر

                                                 
 همان. .1
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 نیر امشخص باشد. منظو یت تان در بستر و مجراکد: حریشن داشته بایبستر مع اخببوا:

شد. بل اگر چاله و چاه با ید حتیش برویپ همانطورد و ینکم انتخاب یخط مستق یکه کست ین

دن یسرگام د تا هنینک یچ و موانع را شناسائیرد، خم و پیش در نظر بگیر را از پیس، مسکبر ع

 ن نرود.یآهنگ از ب یواختنیکت تان بر هم نخورد و کبه آنها آهنگ حر

 ندک یرا مختل م یه آهنگ نسالنک یعوامل

یان پا شهیمرتب در اند به طورار که در ضمن ک یسکار: کوقت پایان  به یدلمشغول -1

 شد. ز خسته خواهدیارش مختل و خودش نکوقت باشد آهنگ 

ه قدر ه چکر است کن فیه دائماً در اک یسکار: کن یدر ح یت بازدهیمکبه  یدلمشغول -2

 یباق ر از آنام و چه قد ار را انجام دادهکه چه قدر از کشه است ین اندیدر ایا  دارم، یبازده

 شود. یمانده است، هم آهنگش مختل و هم خودش خسته م

ار سلب کار هر نوع آهنگ را از کگرفتن با  یشتکز شدن و یار: گالوکگرفتن با  یشتک -3

خسته  هم خود شخص فاً(، وکی ماً وکنامطلوب ) یبازدهه هم ک یزیند به جز آهنگ گالوک یم

 خواهد شد.

، شخص ر هنرمندانهیبا حالت غ فانه ویت ظرکحر ه ویار بدون روحک: انجام یارکخشن  -4

 ابز شدن یوگال ار باکدر  یارکند. خشن ز یم ز لطمهین یدهبازبه  ند وک یخسته م نده وارا وام

 یسکن است کو مم یارکرد بدون خشن یبگ یشتکار کبا  یسکن است کرا ممیار، فرق دارد زک

 ز شدن.یند بدون گالوک یارکخشن 

ن یکد لز نداشته باشیوه خشونت نیرد و شینگ یشتککار با  یسکن است ک: ممیارکدرشت -5

 نآهنگ نسالهم فاقد ه بازکد. ینما یارکقلمبه  عامیانهباشد و به اصطالح « ظرافت روان»فاقد 

 .می خوردز لطمه ین ی، بازدهشود یم

 یارکه ب یرغبت یم با بکدستیا  راهت و تنفّر وکبا  یسکو عدم رغبت: اگر  یلیم یب -6

 شیارش و هم انرژک یارش آهنگ بدهد، هم بازدهکتواند به  یه نمکست ین کیبپردازد ش

 لطمه خواهدخورد.

نگاه  اثر واه دراست خ یرکنجا و آنجا: مقصود توجه فین و آن، و توجه به ایتوجه به ا -7

نگاه و  ذرد، و خواه بدونگ یم ارکط یدر مح آن چهبه یا  ار هستکط یدر مح آن چهردن به ک

 گر، باشد.ید یگر و امرید یرش با جاکف صرفاً
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ا از رش رکف نمی تواند انسان اساساًست. و ینسالن، ن یارکناقض آهنگ  یرکهر توجه ف

 نیند اان اشخاص نتوانسته یعابدتر یند. حتکز کار متمرکده و در بست به مورد یهمه جا بر

 سازند. یار را در مورد نمازشان عملک

 و یند. مصرف همّت روحک، مصرف یو روح یرکه اهتمام فکاست « یرکتوجه ف»مراد آن 

 ولوب را نامط یار، هم آهنگ را مختل و هم بازدهکن یگر در حید یزهایچ یبرا یرکف یانرژ

 .ندمی کهم خود شخص را خسته 

 وند وش یم یو عامل خستگ نندک یم ار را مختلکباال آهنگ  یهاف یشش مورد از رد

 ینفماثر  دو یعنی. می نمایندحوادث ناگوار مساعد  ینه را برایزم یو خستگ یهنگی آله بیبوس

 نه حادثه.یردن زمکفراهم  و یدارند: خستگ

گر یز دیه چار بکن یدر ح یرکفور، خود پرداختن کمذ یمورد هفتم عالوه بر دو اثر منفامّا 

ا ه شخص رکقبل از آن ی، از عوامل حادثه است حتیرکف یهمراه با اهتمام و مصرف انرژ

 ند.کخسته 

فرمود:  -علیه السالم -یعل 1:الْحِیَلُ مَنْ أَوْمَأَ إِلَى مُتَفَاوِت  خَذََلتْهُ: -علیه السالم -یعلقال 

 ذارند.گ یم ها او را تنها داشته باشد، ره چاره یرکف ز متفاوت توجهیچند( چیا س به دو )کهر 
 رد: عطف توجه نمود.ک: توجه َاومألغت: 

 

 ح:یتوض

گر ید یدر جاهایا  گر،ید یرش در جاکن حال فیار است و در عک یکه مشغول ک یسک -1

 ندازد.ای اران را به خطر مکخود و هم یمنی، اشود یم است، دچار حادثه

دثه نگام حاه نمی تواند ین شخصیذارند چنگ یم ا تنها و خوار )خذلته(او ر« ها ره چاره» -2

 ست، درا« چارهیب» یند. او در وقت حادثه مصداق واقعکز استفاده ین نکمم یها از چاره یحت

 .شود یم و منگ جیمقابل حادثه گ

 یریگن، با جهت یت نرم و روان، سهل و آسان، در بستر معکآهنگ نسالن: حر ار:کآهنگ 

 .عشق م با حداقل عالقه وکن، با وقار و متانت، بدون فشار بر روح و روان دستیمع یرکف

 

                                                 
 .359نهج البمغه، فيض االسم ، قصار،  .1
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 و دانش: تخصص و مهارت یمنیا

نمی  هکبا آنان  دانند یم هکآنان آيا  1:هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ ال َيعْلَمُونَقرآن: 

 ؟.-ندای نند مساودا
ن یآمد اوسف( گفت من را بر منابع دری) 2:خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیم لىعَ قالَ اجْعَلْنی

 ار.ک یگه دارنده هستم و هم داناه من هم نکن بگمار یسرزم
را  ارهاک از افراد یست. برخیاز دانش، دانستن و تخصص، ن نیاز یب یارکچ ین جهان هیدر ا

. هندمی د قرار« یر تخصصیغ»و « یتخصص»نوان و آنها را تحت ع نندک یم میبه دو بخش تقس

 ند:دا یت مشناخت و معرفنیازمند  ار راکند و هر نمی داح یم را صحین تقسینش اسالم ایبامّا 

 -یعل 3:ة حَرَكَة  إِلَّا وَ أَنَْت مُحْتَاجٌ فِیهَا إِلَى مَعْرِفَ مَا مِنْ يَا كُمَیْلُ  :-علیه السالم -یعلقال 

ه تو درباره آن به شناخت و معرفت کست مگر آنین یتکچ حریل هیمک یمود: افر -علیه السالم

 .یمندنیاز

 ین نمه همگاکباشد  ین معنیا یر تخصصیو غ یارها به تخصصکم یه مراد از تقسکنیمگر ا

فرد.  ند نه هرز را همگان دانیصطالح همه چبه اعالم و دانشمند باشند و ه ای رشتهر توانند در 

ن یاامّا م مزبور درست است ین صورت تقسین است، در ایز همین« تخصص»ه اربرد واژکه ک

ت یروخب یارها بدون استثنا همگکم علوم و موضوعات علوم است. یست تقسین« ارهاک»م یتقس

 یچ اقدامید هیبایا  .یلت، اقدام عمکحر یعنیار ک«. خوردن غذا» یو تخصص را الزم دارند حت

 رباقدام یا  مجهول گرنه اقدامش اقدام برخت و تخصص. ود با شنایبایا  نگردد و یعمل

 م:یث را دوباره بخوانیبود، دو حد ، خواهدکشبهه نا بر و کوکمش

لِلْهَلَكَةِ وَ  نَفْسَهُ مَنِ انْقَادَ إِلَى الطُّمَأْنِینَةِ قَبْلَ الْخِبْرَةِ فَقَدْ عَرَّضَ : -علیه السالم -الجوادقال 
                                                 

 .9زمر، آيه  سوره .1
 .55سوره يوسف، آيه  .2
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ش یه براک یارکدر اقدام به  -سکفرمود: هر  -علیه السالم -جوادامام  1:بَةِالْعَاقِبَةِ الْمُتْعِ

ت کت، جان خود را در معرض هالینان دهد قبل از شناخت و خبرویتن به اطم -ناشناخته است

 قرار داده است. کو عاقبت دردنا
وَ  بِهَا الْمَكْسَبَ  ل  يَجْتَلِبُكُلُّ ذِي صِنَاعَة  مُضْطَرٌّ إِلَى ثَلَاثِ خِلَا: -علیه السالم -الصادققال 

 -علیه السالم -صادقامام  2:هُوَ أَنْ يَكُونَ حَاذِقاً بِعَمَلِِه مُؤَدِّياً لِلْأَمَانَةِ فِیهِ مُسْتَمِیلًا لِمَِن اسْتَعْمَلَهُ

ارش مورد توجه باشد: کد سه خصلت را داشته باشد تا یبا یفرمود: هر صاحب شغل و صنعت

مصرف یا ار )کت صاحب یند. رضاکت یارش رعاکو حاذق باشد، امانت را در  ارش واردکدر 

 ند.کننده( را جلب ک

یا  ت ارباب رجوعیشرط دوم و جلب رضا یشرط اول و امانت دار یاردانکحذاقت و 

« یارکت یرضا»ت است. دو شرط اول و دوم یننده شرط سوم موفقکمصرف یا  ارکصاحب 

« یت رفتاریرضا»جلب  یشرط سوم برا می کندرا جلب ننده کمصرف یا  ارباب رجوع و

 اوست.

فَلَا تَزِيدُهُ  غَیْرِ طَرِيق   غَیْرِ بَصِیرَة  كَالسَّائِرِ عَلَى عَلَى الْعَامِلُ : -علیه السالم -الصادققال 

 یراکرت به یه بدون بصک یسکفرمود:  -علیه السالم -صادقامام  3:سُرْعَةُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْداً

هرچه پر شتابتر برود از مقصد  ود،ر یم ه راه را اشتباه گرفتهکاست  یپردازد مانند رهرو

 .شود یم دورتر
امام  4:أَمَلُهُ وَ خَابَ عَمَلَهُ  ضَیَّعَ  عِلْمِهِ مِنْ  مَا لَیْسَ  تَكَلَّفَ  مَنْ: -علیه السالم -اظمكالقال 

ارش را تباه کلف شود که دانش آن را ندارد متک یارکس به کفرمود: هر  -علیه السالم -اظمک

 رسد. ینمه اش و به خواست می کند

 از عهده خارج است به عهده گرفتن.که را  یارکخود:  یف برایلکجاد تیف: ایلکت

 -ادجوامام  5:مَا يُفْسِدُ أَكْثَرُ مِمَّا يُصْلِحُ غَیْرِ عِلْم  عَلَى عَمِلَ مَنْ: -علیه السالم -الجوادقال 
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ش از اصالح یردنش بکرا بدون دانش انجام دهد تباه  یارکس کفرمود: هر  -علیه السالم

 ردنش خواهد بود.ک
گر علم و ید یها جنبه 1ز آمده استین -صلی اهلل علیه و آله -رمکان سخن از رسول یا

 ینمیو مهارت در ابعاد متعدّدش، از بحث ما خارج است. تنها جنبه ا یاردانکدانش، و ارزش 

. می باشدار مربوطه است، موضوع بحث ما کنش و تخصص در دانیازمند  ه سختکار، کدر 

ار کد به آن یرا ندارد نبا یافک یالزم و توانمند یاطالعات و آگاه یارکه نسبت به ک یسک

 گران است.یخود او و د یمنیننده اکد یحادثه ساز و تهد ین اقدامیرا چنیند. زکاقدام 

 :یاصل مهم حقوق یک

ست ورد ضامن ای آش میه پک یاسالم در قبال حوادث یو حقوق یاز نظر شرع ین شخصیچن

 ب نشود.کار مرتکدر  یچ اشتباهیاگر ه ینباشد و حتمیان  در یچ تعمّدیاگر ه یحت

ه در افتاد ه اتّفاقک یرند، جرمیبم یافرادیا  ر متخصص فردیاگر با اقدام شخص ناوارد و غ

ص رخ متخص یک. و اگر همان اتّفاق در اثر اقدام شود یم یتلقّ «شبه عمد»ر عمد یصورت غ

 یت از خطر احتمالیبا سلب مسئول کپزش یک. اگر شود یم محسوب« محض یخطا»دهد 

فرد  کیگر ندارد. و ا یچ ضمانیرد، هیمار بمیگر را انجام دهد و بیهر طبابت دیا  یعمل جراح

جام ا انهر طبابت ریا  یعمل جراح یر احتمالت از خطی، با سلب مسئولکیآگاه از دانش پزشنا

گاز  ،یانل برق رسیاز قب یارهائکنطور است اقدام به یرد، او ضامن است. همیمار بمیدهد و ب

 و بزرگ. کوچکار کها و... و... هر  ر دستگاهی، تعمیزکه مری، تهویرسان

شاره ا مقصود دارد. یصورت ها و شقوق مختلف و متعدد یدر عرصه حقوق مسئلهن یالبته ا

 بود. مسئله کلیات بر ای

 :طیافراط و تفر

 فرمود: -علیه السالم -یعل 2:إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً الْجَاهِلُ  لَا يُرَى: -علیه السالم -یعلقال 

 ار.کط یتفریا  ارکافراط یا  جاهل را مگر یبیا ینم
 طالع و جاهل باشدای ب ینیمعار کنسبت به امّا هم دانشمند باشد  یلیخ یسکن است کمم

                                                 
 .150 ، ص47 بحار، ج .1
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ندارد. جهل، جهل  یطالع محض فرقای سواد و ب یفرد ب یکار با کنسبت به آن  ین شخصیچن

 ه باشد.کس که هر یاست از ناح

 :د گرفتنیا دادن و یاد

ز ادهد، د بیا گرانیه دانشش را به دکاهدمی خواسالم از فرد دانشمند  انتقال معلومات:

گ ز به تخصص و مهارت برساند. در فرهنیگران را نیه دکخواهد  یفرد ماهر و متخصص م

اه، مانند مدرسه، حوزه، دانشگ یزکاسالم آموختن و آموزش دادن به مرا یو آموزش یعلم

ز کراه )عالوه بر مک. اسالم در صدد است شود ینم محدوده ای حرف یز فنکهنرستان و مرا

ه به کف است یلکت یکدادن  دیا تن باشد.د گرفیا د دادن ویا جامعه محل یور( همه جاکمذ

اد ن، جهیژه، حج موسم معیست. نماز وقت مشخص، روزه زمان وید نیمق یان و زمانکچ میه

 یادن براد دیا ند ونمی دا هک یسک ید گرفتن برایا امّادارد.  یو زمان یانکط معلوم میشرا

ارد، گر ندیهر شرط دیا  و یو زمان یانکه شرط مک یفیلکف است تیلکت یکداند  یه مک یسک

 د.یرید بگیا د وید بدهیا ان در همه جا و در هر وقتکاالم یجمله هست: حت یکتنها 

علیه  -صادقامام  1:أَهْلَهُ يُعَلِّمَهُ َأنْ ء  زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْعِلْمِ لِكُلِّ شَیْ -علیه السالم -الصادققال 

دادن آن به اهلش است. به اهلش، نه  دیا دانش اتکات دارد و زکز یزیفرمود: هر چ -السالم

به  یرده و در دزدکند. قداست فنون را فراموش کاستفاده  یراه منفدر ه از آن ک یسکبه هر 

 در ساختن بمب اتم.یا  ردیار گک
 2:أَخَاهُ عَلِّمَهُيُ الْمَرْءُ عِلْماً ثُمَ  يَعْلَمَ الصَّدَقَةِ أَنْ  أَفْضَلُ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

و  ردید بگیا را یزیچ یسکن است ین صدقه ایفرمود: بهتر -صلی اهلل علیه و آله -رمکارسول 

 د دهد.یا سپس آن را به برادرش

 -علیه السالم -یعل 3:يَتََعلَّمَ أَنْ يَعْلَمْ إِذَا لَمْ الْجَاهِلُ  لَا يَسْتَحِی :-علیه السالم -یعلقال 

 ند.کد از آموختن شرم یداند نبا ینم ند چوننمی دا هک یسکفرمود: 
صلی  -رمکاپیامبر  4:أَشِرْ عَلَیْه يَعِْنی لِلْأَخْرَقِ  فَاصْنَعْ :-صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 
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 ن.کش یراهنمائ یعنیرا.  ین شخص ناشک یریفرمود: دستگ -اهلل علیه و آله
 صلی -خدا رسول 1:مِنْهُ تَتَعَلَّمُونَ وَ لِمَنْ  تُعَلِّمُونَ لَیِّنُوا لِمَنْ : -صلی اهلل علیه و آله -یالنبقال 

 د.یریگ یم دیا او از هک یسک با و دیده یم دیا او به هک یسک با دیباش نرمخو فرمود: -آله و علیه اهلل
 2:أَبَداً الْجَهْلِ  ذُلِ  فِی سَاعَةً بَقِیَ  التَّعَلُّمِ ذُلِ  يَصْبِرْ عَلَى لَمْ مَنْ : صلی اهلل علیه و آله یقال النّب

ند کساعت آموختن را تحّمل ن یک یه خوارک یسکفرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -رمکارسول 

 ماند. یم ینادان یابد یدر خوار

 :یمنیآموزش دانش ا

 دارد: یاران چهار بازدهکهممیان  ژهیمردم به ومیان  آموزش و انتقال معلومات

 من جهل است.یامر مقدس است و مبارزه با اهر یکنفسه  یم و تعلّم فیعلت -1

 .می بردار متعلم را باال ک یبازده -2

 .دهد یمش یار افراد، افزاکاز  جامعه را یبهره ور -3

 .دمی کن تأمینها، را  نندگان فراوردهکمصرف  یمنیاران و اکمتعلم و هم یمنیا -4

وم و مورد فوق معل ( چهاریو انسان ی، فرهنگیتصاداق ی، اجتماعیت )فردیارزش و اهم

از آموزش اساس  ریاز هر آموزش )غ یه حتکنوع آموزش هست  یکن یکمشخص است ل

ابتدا  ست.ا یمنیاست و آن آموزش دانش و اصول ا یشأن باال و واالئ ین( ارزشمندتر و داراید

 م:یث بشنویاز حد آن را یم آنگاه معنیانمی خوه ای یآ

ه کند مانند آن است کنفر را زنده  یکس کو هر  3: أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاًوَ مَنْ

 رده است.کهمه مردم جهان را زنده 

 أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ  وَ مَنْ» قَوْلُ اللَّهِ فِی كِتَابِهِ : -علیه السالم -جعفر یقلت الب

 را« ها...ایمن اح و»ه یآ یمعن -علیه السالم -باقراز امام  4...:رَق  أَوْ غَرَققَالَ مِنْ حَ «جَمِیعاً

 ق، از غرق شدن...یدم. فرمود: نجات دادن از حریپرس

را ی. زمی کند تأمینرا  یمنیا یاز عوامل مهم و اساس یکیها  ها و تخصص دادن مهارت یاد
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 به طور یمنیدادن دانش ا دیا امّا. و نجات جان هاست یمنیامل اواز ع یخود مهارت عامل مهم

 ها است. ، هسته و مخ نجات جانیمنیدرس ا به عنوانم و یمستق

وَ حِیتَانُ الْبَحْرِ وَ  الْأَرْضِ  دَوَابُ  الْخَیْرِ تَسْتَغْفِرُ لَهُ قَالَ: مُعَلِّمُ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

فرمود: همه جنبندگان  -علیه السالم -صادقامام  1:هِ وَ سَمَائِهِكُلُّ صَغِیرَة  وَ كَبِیرَة  فِی أَرْضِ اللَّ

 یبرا یجاندار( همگ و ن خدا )جمادیو درشت در آسمان و زم زیو هر ردریا  ماهیانن، یزم

 .نندک یم طلب آمرزش« ریمعلّم خ»
خود ا ی ر، و معلم شر. معلّم شریگروه اند: معلّم خ دهندگان دو دیا آموزش دهندگان،

 ران او.یا ازیا  است وپیامبر  خودیا  ریران او. و معلم خیا از یا است و طانیش

الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ وَ  الْإِيمَانِ حَقَاِئقِ  مِنْ ثَلَاثٌ يَا عَلِیُ :-صلی اهلل علیه و آله -اهللعن رسول 

سه  یعلیا  :-صلی اهلل علیه و آله -پیامبر از 2:مِإِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ وَ بَذْلُ الْعِلْمِ لِلْمُتَعَلِّ

از خود در  ی، انصاف خواهین تنگدستیبه مستمندان در ع کمکمان است: یقت ایز از حقیچ

 دادن دانش به دانش آموزان. دیا گران ویمورد د

 وَ إِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفَ  لِمِ بِالْعَا شَِبیهٌ الْمُتَعَلِّمَ الْجَاهِلَ  فَإِنَ : -علیه السالم -نیرالمؤمنیامقال 

دگرفتن است مانند اهل یا ه در صددک یدانش یبفرمود:  -علیه السالم -یعل 3:شَبِیهٌ بِالْجَاهِل

 دانشان است. یب قه( مانندیدانش است، و اهل دانش بد روش )بد سل
ل یمک یو فرمود: ا 4:يَحْرُسُكَ وَ أَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالالْعِلْمُ  الْمَالِ خَیْرٌ مِنَ  الْعِلْمُ  يَا كُمَیْلُ  و قال:

 .ینکد از مال حفاظت یو تو با می کنددانش بهتر از مال است، دانش از تو حفاظت 
 ح:یتوض

ال کدر اش -یو معنو یماد یها و شرها یه علم و دانش انسان را از بدکدرست است  -1

ث فقط به یخش از حدن بیدر ا -یه السالمعل -امامن یک، لمی کندحفظ  -مختلف و گوناگون

 را حفاظت انسان در تقابل با حفاظت مال آمده است.یتوجه دارد. ز« یمنیحفاظت ا»

 د اگر بریر و مفیخ یها ردن آموختهکه: فراموش کاند  داده یاز فقها رسماً فتو یبرخ -2
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 ر باشد، گناه است.یاساس تقص

مّت است. و جامعه ا یفائکد( واجب یو مف ار حاللک) یارکآموختن و تخصص در هر  -3

 یعمومیاز ن تأمیندر حد  -یخدماتیا  یدی، امور تولیعملیا  ینظر -یا و رشته ارکد در هر یبا

 ختن ونباشد، آمو یافکتعداد افراد متخصص ه ای جامعه، متخصص داشته باشد، و اگر در رشت

 فقها است. یاجماع ین فتوای. و اشود یم ینیآموزش و متخصص شدن در آن رشته واجب ع

فرد  یمنیا یموزش برادرباره دانش، آ -هم السالمیعل -تیاهل ب یها هیث و توصیحد -4

 بسنده شد. یهائ به نمونه ،استزیاد  و جامعه،

 :بکو جهل مر یمنیا

 یک وآورده است.  یرا به جا یمنیاصل مهم ا یکند کفرد با دانش اگر به دانشش عمل 

م یدید د، ویآ یمیادگیری  زیو ن« احتیاط»درصدد دانش است  یب هکداند دانش اگر ب یب فرد

اهر منطور است فرد یف اهل دانش شمرده است. و همیدانش را در رد یب ن گونهیث ایه حدک

 ه به عدم مهارت خود توجه دارد.ک یر ماهریو غ

، خود را از اهل دانش یدانش ین بیه در عکو حادثه ساز است  کخطرنا یسکامّا 

 ن عدم مهارت خود را ماهر بداند.یو در ع

اران، کگران، همیخود و د یمنیه آفت اکاست « بکجاهل مر»مصداق  ین شخصیچن

 دهد. یشد و همه را در معرض خطر قرار مبا ینندگان و... مکمصرف 

 کفرمود: چه قدر هال -علیه السالم -یعل 1:صَلِف مَنْ تَلِفَ  كَمْ  :-علیه السالم -یعلقال 

 ب شده است.که دچار جهل مرک یسکرده است ک کشده و هال

 ه و افناه.كاهل -كالمنجد: تلف: هل

شود  یم ک: هال-علیه السالم -یعلاز  2:ادَّعَى مَنِ هَلَكَ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینعن 

 غلط خود را اهل دانش بداند.ا ه بک یسک
د، در خو یا یژگیت و ویصخصو یکاعتقاد شخص به  یعنین اصطالح یدر اادّعا  ح:یتوض

 ه فاقد آن است.ک
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 -علیه السالم -یعل 1:عَقْلِهِ ضَعْفِ  عَلَى يَدُلُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ إِعْجَابُ: -علیه السالم -یعلقال 

 عقل اوست. یل سستیب( دلکبودن شخص )جهل مر یفرمود: از خود راض
، بکدن فرد و جامعه از جهل مریرهت است: یه توسعه و مدنیاول ضروریاتز از یسه چ

 نش، مهارت.یدانش و ب

فرمود:  -علیه السالم -رضاامام  2:جُهَّالٌ  أَعْرَابٌ تَفَقَّهُوا وَ إِلَّا أَنْتُمْ :-علیه السالم -الرضاقال 

 د بود.یدانش خواه یب نانیه نشیگرنه در زمره بادو دیفراگیرنش یدانش و ب

ه، نش در هر رشتیه شامل هر دانش و بکآن است  یغول یمعنا« فقه»مراد از  ح:یتوض

ستند نان فاقد آن هیه نشیه بادکها و مهارت ها  نشیشود. شامل همه آن دانش ها و ب یم

 ت.یمدن ی همه عوامل توسعه یعنی

و  یارک، درشتیپرتوقع مهارت، و یاردانکدادن،  دیا ث در مورد: دانستن،ین حدیآخر

 یه مک یر متخصصیدهد، غ یجامعه نمبه  یصش سوده از تخصک ی، متخصصیارکفیظر

 ه بهکم را دوست دارد، دلسوز مرددنیا  هک ینیردیو غ ینیند، عالم دکارکخواهد متخصصانه 

 ورزد: یه با معلّم عناد مک ید و متعلّمنک ینم کمکمردم 

 -لیه السالمع -یعل :هُمْ وَ غَیْرَ أَنْفُسَهُمْ يُعَنِّتُونَ عَشَرَةٌ: -علیه السالم -نیرالمؤمنیامقال 

 د:نانداز یگران را به مشقت میود را و هم دس هم خکفرمود: ده 
ن یست در عام کش یها هه دانستک یسک :كَثِیراً النَّاسَ يُعَلِّمَ أَنْ يَتَكَلَّفُ الْقَلِیلِ  ذُو الْعِلْمِ -1

 د دهد.یا گرانیبه دزیاد  خواهد دانش یحال م

ه هنر به کنش و با دا رو شخص بردبا :ةطْنَالْكَثِیرِ لَیْسَ بِذِي فِ ذُو الْعِلْمِ حَلِیمُ وَ الرَّجُلُ الْ -2

 دادن را ندارد. دیا دانش و یریارگک

ر صدد به دست ده ک یوقعتپر  و شخص :مَا لَا يُدْرِكُ وَ لَا يَنْبَغِی لَهُ يَطْلُبُ  وَ الَّذِي -3

 ست.یآن ن سزاواررسد و  ینمه به آن کاست  یزیآوردن چ

 -ستیار( نکار و ابزارک)با مورد  یه اهل مدارا و نرمک یشکو زحمت :وَ الْكَادُّ غَیْرُ الْمُتَّئِدِ -4
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 ست.یار نکفیند و ظرک یم یارکدرشت
ه ظرافتش ه با همکار کفیار و ظرکنرم و شخص :وَ الْمُتَّئِدُ الَّذِي لَیْسَ لَهُ مَعَ تُؤَدَتِهِ عِلْمٌ -5

 صص است.فاقد تخ

 یار نمکرا به  تخصصش ه دانش وکو اهل دانش و تخصص  :وَ عَالِمٌ غَیْرُ مُرِيد  لِلصَّلَاحِ -6

 اند(. ه به دنبال تجارت رفتهک یرد )قابل توجه مهندسانیگ

انش آن را دن یکت لالح اسصر و یه در صدد خک یسکو  :وَ مُرِيدٌ لِلصَّلَاحِ وَ لَیْسَ بِعَالِم  -7

 ندارند.

 ه علمکصص ه اهل تخبل توجقا -را دوست دارد.دنیا  هک یو عالم :وَ الْعَالِمُ يُحِبُّ الدُّنْیَا -8

 رد.یگ یار مکخودشان به  یفرد یامور ماد یشان را فقط برا

ز دارد ا آن چهز ن ایکت للسوز اسده به مردم ک یسک :وَ الرَّحِیمُ بِالنَّاسِ يَبْخَلُ بِمَا عِنْدَهُ -9

 دارد. یمغ یمردم در

ار کآموز و  و دانش 1:وَ طَالِبُ الْعِلْمِ يُجَادِلُ فِیهِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ فَإِذَا عَلَّمَهُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ -10

 یدهد نم ید میا ه اوکرا  آن چهند و ک یه با عالمتر و ماهرتر از خود مجادله مک یآموز

 رد.یپذ

م هست بس مهه ای صل مهم و شناخته شددر فرهنگ جامعه ما دو ا در فرهنگ:ه ای تكن

 ناقص:امّا و 

 عمل. یعالم ب یدگیوهکن -1

 فروشد. یمدنیا  ه علمش را بهک یعالم یدگیوهکن -2

س کهر  ست؟ هنگام سخن از ارزش علم و دانش،کیارشناس کاردان، کعالم، دانشمند، امّا 

ه ، هممتخصص فن و هنر ،سیاستمدار ، مهندس، جامعه شناس، روان شناس،که، پزشیاعم از فق

 دانند. یو همه خودشان را اهل دانش و اهل علم م

ن دو یا یرسند، همگ یم« پرستدنیا عالم»یا  «عمل یب عالم»وهش کن یبه اصل فرهنگامّا 

می  نارکوهش کن یرهاین تیو خودشان را از آماج ا دانند یم ینید یاصل را فقط متوجه علما

یا  رده و دنبال تجارت رفته اندکه علم شان را رها کصص ستند اهل دانش و تخیم نک .کشند
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ستند ینباشد حاضر نمیان  در مادیات وشند. و اگر پول وفر یم به پول ذرّه ذرّه علم شان را

 ند. دانش شان فقط ابزاریم نمایس و تعلیتدریا  را انجام دهند و یار تخصصکن یترکوچک

 شان است. یفرد مادیات

جهان  یشورهاکرده کخود را رها  یها خانه و زندگ ستعمارگر سالملل ا یها ردهکل یتحص

ما  یاشهر و روست هر یردند، براکبه روستا با اسب و قاطر گشتند، مطالعه  سوم را روستا

 ردند.ک، درست یلور شناختکفول ی، حتی، جامعه شناختی، فرهنگیشناسنامه اقتصاد

و  یاستر زیزان نسبت به میهمان م بر ما )معموالً( هر چه دانشمندتر یها ردهکل یو تحص

 یاهها، صحراها، مراتع، جنگل  در دشت یشاورزکتر. چه قدر مهندس  یمشتر یارک یب زیم

اطل و ار نگرفتن علم و دانش، عک؟. به -م و چه قدر فقط در شهر تهران؟یشور دارکسراسر 

ن علم به فروخت یحته کها، نشان از آن دارد  ین حال پرتوقعیردن تخصص ها، و در عکباطل 

زیاد  میخورم دانشمان عاطل بماند و مفت بیاهمی خوم، بل یستیز قانع نیمان ن یفرد یدنیا به

ها  تیلم. مسئویها را به حساب مردم و فرهنگ ملت بگذار یم، و باز هم عقب ماندگیهم بخور

 ،ینیرت دیو غ یخواه ی، تعالیهن، انسان دوستی، تعصب میها و عرق ملّ تیو احساس مسئول

 داد؟! ان خواهدکت از ماها را یبرخ کی

. یرنطق مباشبا مامّا رفتند و هستند  یغرب یها ز در خالل جامعهیما ن از نیدانش اندوختگا

ت ر خدمدند: چرا می پرسید یه بر سراسر جهان مسلط بود اگر از مباشرکته یدوران فئودال در

نان یاسد. اگر از ر یم ه ارباب به منکنفت: چوگ یم ؟یا ردهکو پشت به مردم  یارباب هست

ر ه دکد: چونیگو ی؟ میا گران گرفتهی: چرا مردمت را گذاشته و دانشت را در خدمت دیبپرس

 سند.ر یم نجا به منیا

 .هک .بگذار... و بگذر 

 وب.کن درب برو درب دگر یبگذار تو ا

 نبود خوب. یه خوبکتهمت بود آنگاه 



 

 

 

 

 

 اتر و محاسبیمقاد و یمنیا
 قرآن:

رد و اوست کد و موزون یه آفرک یاوست خدائ 1:وَ الَّذي َقدَّرَ فَهَدى -الَّذي خَلَقَ فَسَوَّى

( یدر جهت د و آنگاه )همه آنها رایق آفریز را( بر اساس اندازه و محاسبات دقیه )هر چک یخدائ

 رد.کت یهدا
 ن به آن داد.ید و قدر و اندازه معیا آفرز ریو هر چ 2:ء  فَقَدَّرَهُ تَقْديراًلَّ شَیْوَ خَلَقَ كُ

مت( خداوند بر اساس اندازه و محاسبه کز در نزد )حیهر چ 3:ء  عِنْدَهُ بِمِقْدار كُلُّ شَیْوَ 

 است.

 م.یدیق آفریو محاسبه دق ز را بر اساس اندازهیما هر چ 4:ء  خَلَقْناهُ بِقَدَر كُلَّ شَیْإِنَّا 

 فَأَلْطَفَ وَ دَبَّرَهُ  تَقْدِيرَهُ فَأَحْكَمَ  قَدَّرَ مَا خَلَقَ : -ه السالمعلی -نیرالمؤمنیامقال  ث:یحد

د، با یه آفرکرا  آن چهد یآفر ها و محاسبه فرمود: بر اساس اندازه -علیه السالم -یعل 5:تَدْبِیرَهُ 

 ف.یظر یریگ یرد آن را پک یریگ یق، و پیم و دقکمستح یریاندازه گ
 ر.اندازه: مقدا قَدر:

 وه ای به بر اساس آن عمل شود: محاسکه ای عمل بر اساس اندازه و مقدار: محاسب قدَر:

 ه بر اساس آن عمل شده.که ای انداز

 فرمول. قدَر:

 اندازه ها: مقدارها. قدَرها:
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 دهیآفر و یزیر یه جهان بر اساس آنها پک ییهام بر جهان: فرمول کحا یهافرمول  قدَرها:

 ن خلقت.ی: قوانشود یم ه جهان بر اساس آنها ادارهک ییها ولز: فرمیشده است. و ن

 ن.یگر در جهت معیز با همدیچند چیا  دو یریرابطه مقاد فرمول:

 جمع مقدار ر:یمقاد

 شده است. یزیر و قدر یزیبه وجودآمدنش برنامه ر یه براک یزیچ مقدّر:

 ودآمدنها جهت به وج بر اساس محاسبات و اندازه یزی: برنامه ریعمل یزیطرح ر ر:یتقد

 .نظر موردز یچ

د و یشیاو اند 1می کند یمعرف« نندهکر یتقد»و « زیبرنامه ر»، «زیطرح ر»قرآن انسان را 

 رد.ک یزیقدر ر

 ول،کولمز: از اتم، یو جهان ر -هاشان ها، منظومه کهک -نش اعم از جهان درشتیجهان آفر

شده  دهیها آفردردرها و قَمقدارها، قَها،  ق اندازهینظام دق یکول، حشره تا... همه بر اساس سل

 است.

هره م یک، می کندن لفت از سوراخ سوزن عبورکطناب  یک گاه اجزاء:یان و جاكقدر در م

 یک، نمی گیرد قرار کوچکسوپاپ  یسوپاپ بزرگ در جا یکرود،  ینم 4چ نمره یپ بر 2نمره 

 پوشاند و... ینم دربگاه بزرگ را کوچکدرب 

همه،  یرابدرشت و مسائل واضح و روشن یا ام همه از اش ه من آوردهک یهائ ن مثالیاامّا 

 ن تناسب ها.یفترین و ظریزتریدر ر یق حتیمحاسبه دق یعنیر یبود. تقد

ابق آن مط یها ه اجزاء و اندامکمصنوع  یک گر:یداشیاء  ئ بایش یکقدَر در ارتباط 

بر  زین ط عامیموجود در محاشیاء  ریاد رابطه آن با سیل شده است بایمکمحاسبات و قدرها ت

ت، با وع سوخخودرو با جاده و نوع جاده، با ن یکرابطه  مثالًاساس قدرها در نظر گرفته شود. 

 جامعه و... یمنیفرهنگ جامعه، با فرهنگ ا

د یبا الزاماً شود یم ار و استفاده ده ساله ساختهک یه براک یمحصولقَدَر در مدت و دوام: 

با  شود یم سال ساخته 50 یه براکه ای همان مدت ساخته شود. خان یبرا آن یهمه اجزا

ه آوردم مصداق کها و مثال ها  ن نمونهیست و... ایساله دارد سازگار ن 15ه دوام ک یستون

ح ینها توضیله ایر را بوسیر و مقادیقدر، تقد یاستم معنمی خون یکاست ل« ح واضحاتیتوض»
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 دهم.

علیه  -یعل 1:وَ لِكُلِّ قَدْر  أَجَلًاء  قَدْراً شَیْ لِكُلِ جَعَلَ : -السالمعلیه  -نیرالمؤمنیامقال 

داده  قرار یهر قدر سرانجام یو برا یز اندازه و مقداریهر چ یفرمود: خداوند برا -السالم

 است.
 بشناسد. جهان را یه بتواند قدرهاکدر انسان  یروئین خرد و عقل:

 دن در آنها.یشین و اندجها یقدرها یبررس ر و تعقل:كتف

 شناخت انسان بر قدرها. علم و دانش:

معه( م بر جهان و انسان )فرد و جاکحا یاز قدرها یه در بخشک یسک عالم و دانشمند:

 و شناخت دارد. یآگاه

 م بر اساس قدرها را دارد.یار توان تنظکه در هنگام ک یسک ماهر:

 ا را ندارد.م بر اساس قدرهیتوان تنظ یارکه در ک یسک :یناش

 .دهد یمد یا گرانیاز قدرها شناخت دارد و به د یه در بخشک یسک استاد و معلم:

 ده آننیآ ینیش بیپ یرا گرفتن برا یزیو پشت سر چ یریگ یپ یعنیر یتدب ر:یقدر و تدب

 .یزیاست در مورد چ« ر محضکتف» یک ین معنیر به ایز. )چه خواهد شد(. تدبیچ

ه کت قدرها تا بدان صور از نییمعجریان  در بستر یزیدن چقرار دا ر:یدوم تدب یمعن

 ا وعمل است بر اساس قدره یک ین معنیر بدید بشود(. تدبید )چه بایآاست در نظر مورد

 .یجهان هست یفرمول ها

خارج  «یسیساده نو»ن است از حدّ که ممک یام تا جائ ردهک یتاب سعکن یگرچه از اول ا

  یگرید یاز عبارت ها بو ین بخش برخیدر اگویا  امّااشد، نشوم و خطابم با همه مردم ب

 ...هک، دهد یم

ط یر محهار و در کدر هر است ن اصل ین و مهمتریاول ،ر و محاسباتیتوجه به مقاد :یمنیا

 ار.ک

مد نظر من  نجایآنها در ا یارآئکو  یفکیمحصوالت، ظرافت  ها، وفور فرآورده یانبوه

ت محصول. موضوع یهستم و نه در صدد مرغوب یسائل اقتصادرا نه در مقام طرح میست زین

اساس آنها، جان و  ار برک و آنها یو عمل یر نظریاست. شناخت قدرها و تدب یمنیبحث من ا
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بسته به  -دارد یمنیفالن جامعه چه حد ا -جامعه یکدر  یمنیزان ایاست. م یمنیروح ا

 نوشت:ریاضی  فرمول یکتوان  یم دقیقاًاست. و « ارکفرهنگ محاسبات در »

 دهد. یه آن جامعه به محاسبات قدرها مک یتیزان اهمیم -در جامعه یمنیان ازیم

 گتره و یارکاز محاسبات قدرها )و فلّه  یزان عدم آگاهیم -در جامعه یمنیزان عدم ایم

 ( آن جامعه.یارک

م ه آن جامعه است، با یژگیه دقت در محاسبات از وکه ای جامع یکاگر دو قطار در 

ان جامعه جه یکاگر همان تصادف در امّا شود  ینفر م 4تا  3 تلفاتنند تعداد کتصادف 

 گذرد. یرخ دهد تعداد تلفات از صدها نفر م یسوم

علیه  -یعل 1:رالتَّدْبِی فِی الْحَتْفُ  يَكُونَ  الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ حَتَّى تَذِلُ: -علیه السالم -یعلقال 

ه مرگ ک یشوند تا جائ یل و مهار شده میر ذلیارها در قبال مقادکامور و فرمود:  -السالم

 ر، است.یز در اثر نقص در تدبین یعیطب
 ح:یتوض

 یموند، او انسان شناخته ش یامل براکهمه جانبه و  به طوراگر قدرها و مقدارها  یعنی -1

ها ت قدرر و محاسبایله تدبیارها بوسکند. امور و ک یریش آمد نامطلوب جلوگیتواند از هر پ

گر د بل ارک یریتوان جلوگ یم یعیر طبیر از مرگ غیله مقادینترل هستند، نه تنها بوسکقابل 

 د.یآ یش نمیز پین یعیر محاسبات نباشد مرگ طبینقص در تدب

آن، بدان حد  یقدرها و یهست یها درست است انسان هرگز در شناخت فرمول -2

 را به ما« یمحاسبه گر» یارآئکت و یخواهد اهم یم -سالمعلیه ال -امامن یکد، لینخواهد رس

 بفهماند.

رد و دا یپ ام را درکو استح یور ، بهرهیه بازدهکنین ایر در عیار و عمل براساس مقادک -3

 یبر معلومات شخص م یو افزودن دائمیادگیری  یکخود  یز هست، در جاین یمنیا تأمین

 د:یافزا

 -یهادامام  2:الْمَقَادِيرُ تُرِيكَ مَا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِكَ : -علیه السالم -لِثقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّا

ه به ذهنت ک( را یقیتو )رموز و دقا یناساند براش یم ریفرمود: توجه به مقاد -علیه السالم

                                                 
 .16نهج البمغه، فيض االسم ، قصار،  .1
 .369 ، ص57 بحار، ج .2
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 ند.می کردن خطور
 -علیه السالم -یعل 1:النَّدَمِ مِنَ يُؤْمِنُكَ الْعَمَلِ التَّدْبِیرُ قَبْلَ: -علیه السالم -نیرالمؤمنیامقال 

 .می کندمن یا یمانیفرمود: محاسبات قبل از عمل، تو را از پش
امام  2:الْحِیلَةُ تَخْذُلْهُ  لَمْ  زَلَ فَإِنْ  يَزِلَ لَمْ وَجْهِهِ  الْأَمْرَ مِنْ  طَلَبَ مَنْ: -علیه السالم -الرضاقال 

مشخص آن، انجام  یها ار را بر اساس محاسبه و راهک سکفرمود: هر  -علیه السالم -رضا

 گذارند.ینم ها او را خوار ارش باشد ره چارهکدر  یو اگر لغزش شود ینم دهد با لغزش مواجه

 

                                                 
 .338 ، ص68 بحار، ج .1
 .340 ، ص68 . و نيز، ج356 ، ص57 بحار، ج .2
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 و تجربه یمنیا

 

علیه  -یلع 1:التَّجْرِبَة وَ عَقْلُ الطَّبْعِ  الْعَقْلُ عَقْلَانِ عَقْلُ : -علیه السالم -نیرالمؤمنیامقال 

و  شود یم دهینش انسان در وجود او آفریه در آفرک یفرمود: خرد دو نوع است: خرد -السالم

  ورد.ی آه خود او با تجربه به دست مک یخرد

 و دادهه هنگام خلقتش به اک یصین شخص با تجربه دو عقل دارد: عقل و قوت تشخیبنابرا

 دست آورده است. ه خودش با تجربه بهک یصیتشخ یروینیا  اند، و عقل

فرمود: در  -علیه السالم -یعل 2:مُسْتَأْنَفٌ  عِلْمٌ  التَّجَارِبِ  وَ فِی: -علیه السالم -یعلقال 

 تجربه ها دانش مجدد، هست.

د و ز برسد دانش مجدیبه تجربه ن ی، اگر دانش نظریو تجرب یدانش دو نوع است: نظر

 .شود یم «علم دوباره»

 -علیه السالم -یعل 3:لَى التَّجَارِبِإِ مَعُونَة  تَحْتَاجُ كُلُ: -السالم علیه -نیرالمؤمنیامقال 

 تجربه است.نیازمند  فرمود: هر نوع معونه

 ار.کسب و کآن:  یعت و اجزایاز طب یبهره جوئ : استفاده:یریگ کمکمعونه: 

 ر هستند:یبشرح ز یتجرب یهاارها و شغل کفوق، افراد در  یث هایحد بنابر
 

 

 

                                                 
 .6 ، ص57 بحار، ج .1
 .280 ، ص74بحار، ج  .2
 .7 ، ص57 بحار، ج .3
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د؟ ی کنیم نانیاطم بیشترف یاز چهار رد یکدام کار کد، به ینکبه جدول باال دقت  :یمنیا

 رد.کنان یوان اطمت یم بیه در جدول آمده است با همان ترتک یبیدرست بترت

 التجربة فوق العلم:»منسوب است.  -علیه السالم -یعله به ک یثیحدپیام  ه بهکنجاست یا

امّا  1فتمیاث را نین حدیا کهر چه گشتم مدر گرچهم. یسر یم «تجربه ارزشمندتر از علم است

 قت است.یحق یکآن پیام  استمعیار  یمنیه اک یدر جائ

ن ی. چنمی باشد یمنیط ایشرا ینان و دارایار فرد مجرّب سالم و قابل اطمکمحصول  

رد ست. فمتر اکه ناگوار در مورد آن م احتمال حادثکدستیا  و می کندجاد حادثه نیا یمحصول

ر دادثه احتمال حیا  ورد وی آنم نان است و حادثه به باریز قابل اطمیار نکن یمجرّب در ح

 متر است.کت او یمورد فعال

 رد:یار گکرا به ه اش ه تجربکنیبشرط ا

علیه  -یعل 2:وَ التَّجْرِبَةِ عَقْلِ الْ مِنَ مَا أُوتِیَ  نَفْعَ حُرِمَ  مَنْ الشَّقِیَ: -علیه السالم -یعلقال 

ه به او داده شده بهره ک یاه نتواند از عقل و تجربه کاست  یسکفرمود: بدبخت  -السالم

 د.یجو

 :ها از تجربه یریعبرت گ

فرمود: عاقل آن  -علیه السالم -یعل 3:التَّجَارِب وَعَظَتْهُ  مَنْ الْعَاقِلُ :-علیه السالم -یعلقال 

 به ها موعظه او باشند.ه تجرکاست 

                                                 
ستفاده اي از رايانه نشده است، گاهي براي يافتن يک حديث چهار صد صفحه مطالعه شده در تدوين اين كتاب هيچ ا .1
 است.
 .78نهج البمغه، فيض االسم ، كتاب  .2
 .196 ، ص74بحار، ج  .3

 افراد عاقل

 دارای دو عقل و دو دانش

 دارای دو عقل و یک دانش

 دانش یک و عقل یک دارای

 تنها عقل بالقوّه دارد

 با دانش و با تجربه

 بی دانش و با تجربه

 با دانش و بی تجربه

 بی دانش و بی تجربه



 521ایمنی و تجربه 
 

فرمود:  -علیه السالم -یعل 1:مَا وَعَظَكَ خَیْرُ مَا جَرَّبْتَ : -علیه السالم -نیرالمؤمنیامقال 

 ه موعظه تو باشد.کن تجربه تو آن است یبهتر
 -علیه السالم -یعل 2:مَا بَقِیَ  حَفِظْتَ وَ لَوِ اعْتَبَرْتَ بِمَا مَضَى: -علیه السالم -یعلقال 

 .می کنی نده را حفظیآ یریگذشته عبرت بگ آن چهفرمود: اگر از 

 :هاحفظ تجربه 

فرمود:  -علیه السالم -یعل 3:حِفْظُ التَّجْرِبَةِ التَّوْفِیقِ وَ مِنَ :-علیه السالم -نیرالمؤمنیامقال 

 ند.کش را حفظ یه تجربه هاکاست  یسکآدم موفق  -قات انسان استیحفظ تجربه از توف
ز فرمود: حفظ تجربه ها نشان عاقل یو ن 4:حِفْظُ التَّجَارِبِ  وَ الْعَقْلُ: -علیه السالم -یعلقال 

 بودن است.
آنها،  عدم استفاده ازیا  ردن تجربه هاکه: فراموش کن است ین سخن ایمفهوم اح: یتوض

 است. یعقل یب نشان

 توسط خود یحفظ تجربه دو نوع است: تجربه فرد ت جامعه:یحفظ تجربه ها در شخص

نها را آیا  ند وکخود را فراموش ن یفرد یها ها و تجربه ند آزمودهک یه هر فرد سعکفرد، 

 ند.کبدون استفاده رها ن

 ، دریز گروهیو ن یت جامعه: هر تجربه فردینوع دوم عبارت است از حفظ تجربه در شخص

ده و ب یو ستد عموم و داد یه تعاطکها در شب ن تجربهید اید. بایی آدرون جامعه به دست م

 یجربوخته تها اند ن سان با انتقال تجربهیافتد. بدجریان  به یو فن ی، فرهنگیعلم یها بستان

 شود. ت جامعه منتقلیبه شخص یفرد یها تجربه یستیگر: بایجامعه افزون شود. به عبارت د

رده ممعه جا ت جامعه منتقل شود ویمثبت افراد به شخص یداشته ها هکجامعه زنده آن است 

 ت آن منتقل شود.یافراد به شخص یمنف یداشته ها هکآن است 

باشد،  یدر جهت هر هدفه ای هر تجرب -ت جامعهیت فرد به شخصیانتقال تجربه از شخص

ه در مسائل مربوط به آن هدف و کنیعالوه بر ا -سیاسی ی، حتیستی، زی، اخالقی، فنّیاقتصاد

                                                 
 .31نهج البمغه، فيض االسم ، كتاب  .1
 .49نهج البمغه، فيض االسم ، كتاب  .2
 .220نهج البمغه، فيض االسم ، قصار،  .3
 .31نهج البمغه، فيض االسم ، كتاب  .4
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شان  یارهاکز هست، اگر جامعه و مردم همه ین نیآفر یمنی، امی باشدار ساز کد و یموضوع مف

 حاصل شده است. یمنیح انجام دهند خود به خود ایرا سالم و صح

« هنگفر» یمنیقت ایل شوند در حقیتبد یله انتقال، به فرهنگ عمومیاگر تجربه ها بوس

ت یرعا و یمنیبنام اه ای بمانند مقول یت فردیها در محدود ه تجربهک یشده است و تا زمان

 . دانشخواهد بود یر فنیو غ یر علمیهم باشد غ آن چهمرنگ خواهد بود و هر کآن در جامعه 

 یجا فت. و مثل امروز بهیا گاه خود را نخواهدیدر جامعه جا یمنیو متخصص علم ا یمنیا

 .معموالً با مسائل و اصول آن عوامانه برخورد خواهد شد یمنین ایمراجعه به متخصص

 :یگتجرب بیت و یریمد

ادث ثر حوکم ایم بگوئی؟. اگر نتوان-ارکت چه یریاست با مد یمنید گفته شود سخن از ایشا

از  ی برخوان گفت: اوالًت یم مکم، دستیم بگوئیتوان ینم هکت است یریاز سوء مد یناگوار ناش

 اه نقصو  مبودهاکاز  یکیثانیاً  ت است.یریاز سوء مد یار، ناشک یهاط یحوادث ناگوار در مح

 حادثه فکیم و کحاصل از  یها عدم تبادل تجربه» شود یم ه منجرّ به حادثهکار کز کدر مرا

ار و ک شان را در نحوه یها ارگران تجربهکارمندان و کران است. اگر بناست یمدمیان  «ها

نند ک یبررس دقیقاًحادثه ها را  ید چون و چرایز بایران نینند، مدکگرمنتقل یار به همدکفنون 

ا گوناگون آنه ینند تا حوادث و منشأهاکمنتقل  -شورکز سراسر کدر مرا -گریبه همدو 

ت یریژه مدیت به ویریت )هر مدیریمد یشود. برا یریرار آنها جلوگکه شود و از تتشناخ

 آن چه یمنیدگاه ایو از د ستین یافکآن،  یعال کمدریا  تیری( تنها دانش مدیگرارکز کمرا

 مهم است تجربه است:

امام  1:رِئَاسَة  فِی بِرَأْيِهِ التَّجْرِبَةِ الْمُعْجَبُ الْقَلِیلُ  لَا يَطْمَعَنَ: -علیه السالم -الصادقل قا

خود مغرور باشد هرگز  یه گرچه نسبت به توانائبی تجرب فرمود: شخص -علیه السالم -صادق

 ند.کت یرید هوس مدینبا

را ریاست طلبی و طمع کردن در ریاست، در این حدیث مدیریت است زی« رياسة»مراد از 

 ( از دیدگاه اسالم نکوهیده است.بی تجربه با هر معنی )با تجربه یا

                                                 
 .98 ، ص72بحار ج  .1



 

 

 

 

 

 یمنیگر ایعامل د یت گرائیفکی

 .می کرده رشته خود را پنبه کد یمانند آن زن نباش 1:نَقَضَتْ غَزْلَها وا كَالَّتیال تَكُونُقرآن: 

 ةنندکو خلق یکر رسان است خدا و نی( خشه )دائماًیپس هم 2:لْخالِقینكَ اللَّهُ أَحْسَنُ افَتَبارَ

 نندگان است.کخلق 
 ح:یتوض

راحل مه پس از شرح ین آین موجود جهان است. خداوند در ایباتریگفته اند انسان ز -1

 یبائیت و زیفکیه انسان را با چه کد یوگ یم نیالح( به خودش آفرطاصبه نش انسان )یآفر

 ده است.یآفر

 هل فنّ وز داده و ایرا به بندگانش ن« خالق»ه خداوند عنوان کاست ه ای ین تنها آیا -2

ا چه ت در نظر مردم مردود است تیفکی یار بکاست  یهیده است. بدیرا خالق نام یسازندگ

ه کاست  ن لقبیوار ااسز یانسان وقت یکن لقب خالق بدهد. آ ه خداوند به انجام دهندهکرسد 

 ت باشد.یفکی مالکارش در ک

خودتان را بدست  3: اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنینوَ ال تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ

و انجام دهندگان را دوست یکه خداوند نکد یو انجام دهیکد و عمل را نینکفیت نکش به هالیخو

 دارد.
 ح:یتوض

ه به رابط ن شده است ویقر« و انجام دادنیکن»است با  یمنیا یگاه فقهیه پاکه ین آیا -1 

 ارها اشاره دارد.کت در یفکیو  یمنیا

آن  ه معموالً ک یآوردم در حال« هندگاندو انجام یکن»لمه ک، «نیمحسن»در ترجمه لفظ  -2

                                                 
 .92سوره نحل، آيه  .1
 .14سوره مومنون، آيه  .2
 .195سوره بقره، آيه  .3
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 ردم:کر انتخاب یل زیدال ین ترجمه را برای. انندک یم ترجمه« ارانک ویکن»را به 

ت اس« مجرم» یه به معنک« ارک بد»در مقابل « ارک ویکن»ما  یومالف( در فرهنگ عم

ر اکطالح ن اصیار است. در اک ویکند او نکز یاز جرم ها پره یسکاگر  یعنی. شود یم استعمال

تر، بد، است. عمل مراتب دارد: بد« محض یحقوق»اربرد کن یست. ایه جرم نک یارک یعنیو یکن

مقابل عمل  پرداختن به عمل خوبتر درامّا ستند ین« ویکن» اساساًه کو بد  خوب، خوبتر. بدتر

د. اربرد را دارکن یهم یه اصطالح دوم در فرهنگ عمومکاست  یارکویکخوب، باز مصداق ن

اربرد ک یکز ین نین ایکند. لیوگ یم ارکویکسازد ن یمارستان میه راه، مدرسه و بک یسکبه  مثالً

ت یلقو خا ینشی، در عمل آفریارکویکه نکم یدیده دوم یمحض، است. در آ یو اجتماع یحقوق

ل با بت مطلوب یفکیو انجام دادن است و عمل را با یکن یه به معنکار رفته است کز به ین

 آوردن را در نظر دارد. یبه جا یت عالیفکی

اشاره « لتَّهْلُكَةِامْ إِلَى يْديكُأَقُوا بِال تُلْ»با « وَ أَحْسَنُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنین»ن بودن جمله یب( قر

مه هرا یزست، ین یو اجتماع یحقوق یارهاکه تنها ین آیدر ا یارکویکه مراد از نکنیاست بر ا

را  یوعضیا  یجان ه خطرکار کت و عمل و کشامل هر حر« هکه تهلیآ»ه را بنام ین آیفقها ا

می ول ن شمیز با همیه آن ن، پس ادامیو اجتماع یحقوق یارهاکداشته باشد، گرفته اند نه فقط 

صورت  ه بهکدوم است  یبا معن یارکویکاول و هم ن یبا معن یارکویکن مراد هم نی. بنابراباشد

 شود: یر میز

ا هم آنها را ب ود یردازد( بپبر یخوب )غ یارهاکهم به  : اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنینأَحْسِنُوا إِنَّ

 د.یت خوب انجام دهیفکی
علیه  -یعل 1:امْرِئ  مَا يُحْسِنُ النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَ وَ قَدْرُ كُلِ: -السالمعلیه  -یعلقال 

مت هر ی، و قمی دهند ه آن را بهتر انجامکهستند  یزیفرمود: مردم فرزندان آن چ -السالم

 و انجام دهد.یکواند آن را نت یم هکاست  یزیس آن چک

 اندنمی توامّا ه از تبار و خاندان بزرگ است ک یسکس فرزند مهارت خودش است. کهر 

 ت خوب انجام دهد، در نظر مردم فاقد هر نوع ارزش است.یفکیرا با  یارک

ه آن را کاست  یارکس آن کمت هر یباز فرمود: ق 2:يحسنهامرء ما  قیمة كلّ ضاً: يو قال ا
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و انجام دادن یکه توان نکاست  یارکس همان کمت وجود هر ی. ارزش و قدهد یمو انجام یکن

 آن را دارد.
نجام ات مطلوب یفکیبا  نمی تواند را یارکچ یهیا  دیی آاز دستش نم یارکچ یه هک یسک

 ندارد. یدهد وجودش ارزش و بهائ

 نید: ایوگ یم ثین حدیل ایب و سخن شناس با دقت، در ذیاد یک به عنوان ید رضیس

م ه نمی توانده ای مانکیسخن ح چیرد، و هکن ییمت تعیش قیتوان برا یه نمکاست  یسخن

 رسد. ینم المکن یا یبه پا یچ سخنین سخن باشد، و هیوزن ا

دارد و  یمتیز قیچ باز فرمود: هر 1:مَا يُحْسِنُهُ ء  قِیمَةٌ وَ قِیمَةُ الْمَرْءِلِكُلِّ شَیْ ضاً: يقال ا و

 و انجام دهد.یکآن را ن واندت یم هکاست  یارکمت شخص یق

 وه است می کردرار کتزیادی  در موارد ن سخن رایا -علیه السالم -یعل هک شود یم معلوم

انون کدر  یت گرائیفکیرهنمون باشد و به « یت گرائیفکیت یاهم»ه مردم را به می کرد یسع

 ن بدهد.یاگاه شایفرهنگ جامعه جا

 2:لُّ سُرُور  يَحْتَاجُ إِلَى أَمْن أُحْدُوثَة  وَ كُ حُسْنِ  إِلَى رِفْعَة  يَحْتَاجُ كُلُ  -علیه السالم -یعلقال 

 است. یمنیانیازمند  یست و هر شادار اکابت یکنیازمند  یفرمود: هر ترق -علیه السالم -یعل
 یار بکاست و هر یمنیط ایشرا یت دارایفکیار با کاست، هر  یمنیامعیار  یت گرائیفکی

، به ادنو انجام دیکز هست. نین یمنیفاقد عنصر ا یبا شناختیت عالوه بر فقدان عنصر زیفکی

حث و بنون کتاب تاکه از آغاز ک -را یمنیاز اصول ازیادی  ت پرداختن، لزوماً تعدادیفکی

 ل:یدارد، از قب بردر -شده اند یبررس

 ست.یار نکار است و درشتکفیت گرا لزوماً ظریفکیفرد  -1

 .می کندت یت گرا لزوماً اصول رابطه با ابزار را رعایفکیفرد  -2

 .می کندام را مراعات کار( و استحکق بودن یت گرا لزوماً دقت )دقیفکیفرد  -3

 ار را دارد.ک یت گرا لزوماً آهنگ نسالنیفکیفرد  -4

 مانه را دارد.یار رابطه صمکار و ابزار کت گرا لزوماً با مورد یفکیفرد  -5

 ار را دارد.کت گرا لزوماً عشق و نشاط یفکیفرد  -6
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 تیفکی ، وجود دارد. نشاطیکتکلیاستد، ددادو ،یو نشاط رابطه تعاط یت گرائیفکین یام

 د.یفزاای بر نشاط م یت گرائیفکیو  می کندت یرا تقو یگرائ

 است. یبه دنبال تجربه اندوزیا  شخص مجّرب استیا  ت گرایفکیفرد  -7

 است. یدر صدد دانش اندوزیا  ار را دارد وکدانش یا  ت گرایفکیفرد  -8

، یا تره، فلّهگ. می کندار کر، یبر اساس محاسبات و مقاد الزاماًت گرا لزوماً و یفکیفرد  -9

 .می کندن ارک کیزور

 ت.متر اسکم احتمال آن کدستیا  ندیفری آار حادثه نمکن یت گرا در حیفکیفرد  -10

حتمال م اکدستیا  ند ویفری آد و طول مصرف، حادثه نمیت در عمر مفیفکیمحصول با  -11

 ر است.متکآن 

 است. یلزوماً اهل هماهنگ یار گروهکت گرا در یفکیفرد  -12

ت یریت گرا و مدیفکیر یمد ....ت گرا. ویفکیخانه ارکت گرا، یفکیت کنطور است شریهم

 ت گرا.یفکی

ذشت. ه گکتاب بود کن یاز ا یبخشیا  زده گانه فوق عنوان فصلیا یهاف یاز رد هرکدام

 یرائت گیفکیه کم می بینی بین ترتیخش خواهد آمد. و بدن بیهم یز در پیف دوازدهم نیرد

 است. یمنیامعیار 

ز یت شخص را نیابعاد مثبت شخص یت گرائیفکی ت شخص:یو شخص یت گرائیفکی

 ه:ک دهد یمنشان 

 فرد، است: یمحصول، نشان دهنده سالمت روان یویکت نیفکی -1

به  فرمود: -علیه السالم -یعل 1:زِينَةُ النَّفْسِ الْمَجْهُودِ  بَذْلُ :-علیه السالم -نیرالمؤمنیامقال 

 ت است.یشخص یبائیار، زکار گرفتن تمام استعداد در ک
 ننده محصول، مردم وکار، مصرف که شخص در قبال ک دهد یمنشان  یت گرائیفکی -2

ه ک همانطورمنزه است. « نتیاخ» یروان یماریاو از ب یت روانین است و شخصیجامعه، ام

 ، دارد.خیانت یروان یماریشه در بیت ریفکی استن ازک

 ما ل امرءِكمة یق»ه کخود ارزش قائل است  یارک یرویت خود و به نیبه خود و شخص -3

 و:«. حسنهي
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علیه  -یهادامام  1:شَرَّهُ َفلَا تَأْمَنْ نَفْسُهُ عَلَیْهِ هَانَتْ مَنْ : -علیه السالم -الثالثقال ابوالحسن 

 من مباش.یست از شرّ او ایقائل ن یخود ارزش یه براک یسک فرمود: -السالم
ار او کست پس نه یز قائل نیخود ن یبرا یتیاهم دهد یمت نیارش اهمکت یفکیه به ک یسک

 ارش و نه خودش.کاست و نه محصول  یمنیهمراه با ا
مال ک الم:ک یکو در  گران،یبه د ی، و حس سود رسانیخواه یبائیه زی، روحیذوق هنر -4
 :دهد یمش را نشان یخو یانسان

امام  3:قَالَ نَفَّاعا 2«مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْت وَ جَعَلَنی» عَزَّ وَ جَلَ  اللَّهِ قَوْلِ  فِی عَبْدِ اللَّهِ  أَبِی عَنْ

 می کندنقل  یسیه خداوند از زبان حضرت عکه ین آیر ایدر تفس -علیه السالم -صادق

گران یخداوند من را نسبت به د یعنیفرمود: « ه باشمکده هر جا یرآف کخداوند من را مبار»

 ده است.ینفع رسان و سودمند آفر
وَ إِيَّاكَ وَ أَنْ  وَ عَقْل   بِعِلْم  عَمَلًا فَاعْمَلْ  إِذَا عَمِلْتَ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

وَ ال تَكُونُوا كَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّة  » هُ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولُتَعْمَلَ عَمَلًا بِغَیْرِ تَدْبِیر  وَ عِلْم  فَإِنَّ
آن را بر اساس  می کنی را یارکه ک یفرمود: وقت -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  4«أَنْكاثاً

و بدون  ینگرنده یرا بدون آ یارکن( و مبادا کت آن دقّت یفکیدر  یعنیعلم و عقل انجام بده )
 می کرده رشته خود را پنبه کد ید: مانند آن زن نباشیمافر یم را خداوندی، زیدانش انجام ده

 .می کرد یارکسته کش یارکم کو پس از مح
 دهد یمام ام انجکرا با استح یارکت را دارد و یفکیار با کتوان انجام  یسک یعنی ح:یتوض

پاره ا ی سته شدنکار را با شکه محصول کذارد گ یم ، در آنیای تیفکی ی، بینقص ،یبین عیکل
 .می کندشدن همراه 

 :ت ظلم استیفکیده گرفتن یناد

وَ  وَ زَرْعَهُ أَرْضَهُ يُزَكِ فَلَمْ َأرْض   حِنْطَةً فِی زَرَعَ مَنْ يَقُولُ -علیه السالم -عبداهللسمعت ابا 

  -علیه السالم -صادقامام  5...:لِهِ فِی مِلْكِ رَقَبَةِ الْأَرْضخَرَجَ زَرْعُهُ كَثِیرَ الشَّعِیرِ فَبِظُلْمِ عَمَ
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اشتن آن را با کیا  ندکزه و آماده نکین را پایند، زمکزراعت  ینیس در زمکمود: هر فر یم

ارش ظلم است نسبت کخته با جو شود، پس ی( گندمش آممثالً و ) ت مطلوب انجام ندهدیفکی

 ن.یبه رقبه زم
 یبر بچو ارگاهک در و اران.کهم یارک یروین نخ، دستگاه، بر است ستم یدگسنیر ارخانهک در و

 ..... و.یساز ی... لوازم خانگیساز ستم است بر جنگل، چوب، دستگاه و... و در خودرو
ند او ستمگر است. به کت صرف نظر یفکیر از یشخص مدیا  ارکو اگر شخص صاحب 

 د:ینکث باال توجه یادامه حد

فَبِظُلْم  مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّبات  أُحِلَّتْ » يَقُولُ اللَّهَ لِأَنَ  وَ أَكَرَتِهِ لِمُزَارِعِهِ أَوْ بِظُلْم  

ارگران. و کشتگران و کارش ستم است بر ک، یشتزارک کن و مالین صاحب زمیچنیا  و 1«:لَهُمْ

 هک ید: بخاطر ظلمیمافر یم هکه است آنجا دین گونه رفتار را در قرآن ظلم نامیخداوند ا

ه قباًل کرا  یهائاشان گوار یم برایردکردند حرام کد نعمت( یهودان )بر نعمت ها و عوامل تولی

 شان حالل بود. یبرا
ت یمکاهد تا به ک یت محصول میفکیبازار از  یه با مشاهده گرمکد یز تولکآن صاحب مر

استن کن یاگر ا یرده است. حتکز ظلم یز نکان آن مرارگرکبپردازد عالوه بر هر تخلف، به 
د و ر شکش ذیها ه نمونهکزیاد اشیاء  ارگران باشد. ستم است بر اشخاص وکش یبخاطر آسا

 .شود یم دهینام« یمنیا»ه ک یزیژه ستم بر چیبه و
و  یعس«: بذل المجهود»رد کن ییث باالتر تعیه حدک یتا چه حدّ؟ تا جائ یت گرائیفکی

 ه:ک ت،قه، تخصص، تجربه، هنر و مهارتمان ساخته اسیه از دانش، سلک یت تا جائیفکی یاوشش برک

وَ الْعُلَمَاءُ أُمَنَاؤُهُ عَلَیْهِ  أَرْضِهِ فِی وَدِيعَةُ اللَّهِ الْعِلْمُ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

رم کرسول ا 2:عْمَلْ بِعِلْمِهِ كُتِبَ فِی دِيوَانِ اللَّهِ مِنَ الْخَائِنِینَفَمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ أَدَّى أَمَانَتَهُ وَ مَنْ لَمْ يَ

ن، و اهل یفرمود: دانش و دانستن امانت خداوند است در زم -صلی اهلل علیه و آله -اهلل یصل

آورده  یند امانت خدا را به جاکس به دانشش عمل کدانش امانتداران خدا هستند، پس هر 

  ف خائن ها ثبتیوان خدا در ردیند نامش در دکش عمل نیدانش خوس به ک است و هر

 .شود یم
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 یار گروهکدر  یو هماهنگ یمنیا

 .یقوو ت ییکد بر اساس نینک یارکهم :تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى قرآن:

 گاهارکفرد در  یکمتر با خطر و حادثه همراه است ک یمنینفره از جهت ایکو  یار فردک

ت کگاه هر حریو جا یزیهر چ ی. جامی کندقه واحد را اعمال یسل یکبرنامه و  یکخودش 

د یآش یپه ای . اگر حادثدهد یممتر رخ کط اشتباه و خطا ین شراین است. در ایش معیبرا

 ارت، عدم مهیارک، درشتیل: سهل انگاریفرد است از قب یکنوع رفتار یا  منشأش از خصلت

ون در ها. و چ قهیها و تعامل سل هیروابط و برخورد روح یاز چگونگعدم نشاط است، نه یا 

 ذارد.گ یم یبه جا یمترکعه یضا دهد یمفرد رخ  یکار کمحل 

، تقابل ها شهیبرخورد اند ،ها قهیتعامل سل ینش ها، چگونگیتوارد ب یار گروهکدر امّا 

، یار فردک ام از آنها دردکچیه هکشوند  یحوادث گوناگون ناگوار ممنشأ ها و... و...  تیشخص

ر گیواع داز ان« تر ینیب شیر قابل پیغ»ن نوع از حوادث یه اکن است یبروز ندارند. و مهم ا

نه  سازد ین حوادث را میا آن چهشود  یانسان مربوط م« لیاجنبه س»به  مسئلهرا یاست ز

 وان کم هکاست  یحاالت انسان یسر یکن بل معموال یاست و نه حاالت مع یکیزیاجسام ف

با ا ی انششرفت علم و دیست. اگر بشر با پین ینیب شیبروز آنها هرگز قابل پ یزمان و چگونگ

برد ن بیز بن نوع را نخواهد توانست ایند اکن کشه یاز حوادث را ر یبتواند برخه ای لیسهر و

چه ردن هرکمحدود  وشش درکاستن از تعداد آنهاست با کن مورد هست یه در اک یتنها هدف

 نه آنها.یزم یشترب

جامعه وجود ندارد. پس ره چاره منحصر  یبرا یار گروهکاز  یزیرو راه گ یریگز یاز طرف

سم حساس یارگان یکجاد یا« زنده»ق. مقصودم از یزنده و دق یهماهنگ یکجاد یشود بر ا یم

یا  کیوچکعضو یا  یاز بدن، اندامه ای ه اگر در نقطک همانطوربدن.  یکسم یه ارگانیاست شب

 یها و عضوها از آن مطلع م دچار نقص شود سرتاسر بدن، همه اندام یسلول واحد یک یحت
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بزرگ منشأ  یک یار گروهکدر ن یبنابران باشد. ید چنیز باین یار گروهکط یمح یکشوند، 

ه در ک یتیوضععضو از  یکعدم اطالع »یا  «یعدم اطالع رسان»حادثه وجود دارد بنام  یبرا

ستم یس یک یستیبا«. دهد یمگر، رخ یئ دیشیا  گریار خواه در عضو دک طیاز محه ای گوش

ها،  بیعجریان  ت شود تا همگان دریرعا یاًق وجود داشته باشد و قویو دق یقو یاطالع رسان

 رند.یها، و... قرار بگ یننده، فرسودگکمواد مسموم  ،مواد منفجره ها، حضور مواد آتش زا، نقص

رس ن تیرسند و ات یم ب و نقصیارگران در مورد هر عکن و ناکارک یها از آگاه یبعض

 . بهرهزدیخینم بر یچ سودیه از جهل هکاست مسّلم امّا نند. ک یم یه علمیخودشان را توج

ه تیلوه فئودایو ش کدر طول قرن ها در سب ،ر دستیاز غافل و ناآگاه بودن افراد ز یجوئ

 .فتیان ده نشده توسعه به آن راهیچبره ای وه از جامعین شیه تا اکامتحانش را داده است 

 کی ی: برقرارشود یم گر ارائهید یه برخیه از ناحکاست ه ای تر از آن، نسخکخطرنا

تم سین سی. ایاز روح انسان یخال ،ها تیمیصم یمنها جان، یو ب ک، خشیستم شبه نظامیس

ای  هه بصورت نسخن نیکوجود دارد ل یتا حد یارکز کدر مرا یغرب یهاباً در جامعه یتقر

 یکمتن جامعه و  یاست برخاسته از چگونگ یتیه وضعکبل یار گروهکز کمرا یمطلوب برا

جاد یت آن را ایریه مدک یزیرده است نه چکل یت تحمیریه خود را بر مدکاست  یده قهریپد

 رده باشد.ک

«. رونشاط آ»ن یا ،است« ناقض نشاط»دارد. آن  یفرق ماهو« یهماهنگ»با « ینظم نظام»

ه کروشن خواهد شد  کامالً یوقت یش بهره وریو نقش آن در افزا یمنیت نشاط در ایاهم

اند،  برده ینه موضوع پکبر  یبه تازگ« لولهیخواب ق»ه در مورد ک همانطورن جهان یمتخصص

ن یتدو یمنیه در موضوع اک یدر متون غرب یدگاه اسالم برسند. گاهیز به دیدر مورد نشاط ن

 .شود ینم امل به نقش آنکتوجه امّا د یی آممیان  از نشاط بهاند سخن  شده

ند از ه بتواک یست. آن هماهنگین یافک، یانکم یها تیم موقعیز تقسیف، و نیم وظایتقس

صل اد بر اساس سه یستم باین سیستم زنده. و ایس یکند عبارت است از ک یریحوادث جلوگ

 باشد:

در  یارکماعضاء نه ه یاراد یارکهم یعنیتعاون  .یجاد هماهنگیا یبرا یارکتعاون و هم -1

 )تعاونوا(. :زوریا  اثر ترس از اخراج

ل نترک یانسان برا یک، احساس یگرائ یکی، نیاحساس انسان یکزه یتعاون با انگ -2

 البّر(. ی)عل :من حادثهیاهر
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. نباشد یفردیا  ،یشخص یه بر اساس نفع مادک یای ارک: همیتعاون بر اساس تقو -3

. مینکظ خودمان را از حادثه حفبیائید  ست:ین نیمن حادثه اینترل اهرک یبرا یارکعار همش

 «.ینقض هماهنگ» یعنین یو ا شود یم لیتبد« خودم»به  یبه زود« خودمان»را یز

ه اصل ن شعار بدون سیو ا م.ینکارانمان را از حادثه حفظ كهمبیائید  ن است:یشعار ا

 ست.یر نیان پذکفوق ام

 یماهنگورد هم اتر شود باز اصل فوق درة وانفسا، هر چه وانفسن عصر و زمانیم اینکن اشتباه

 خود را دارد و خواهد داشت. یآئارکخود هست و  یسر جا

ار( پس کگروه  کوچکت جامعه )جامعه یت فرد در شخصیفرد کاستهال یعنی یهماهنگ

: ستیح نیز صحیشعار نن یا مثالًز شود یپره «تیفرد»ردن کالزم است از هر نوع مطرح 

م یارانم براكهم یمنیو ا یسالمت: یا نم.کارم را از حادثه حفظ كهم می کنم یسع

هت جردن فرد در تقابل با جمع است نه در کلم وحده علم کمت یها غهین صیا ارزش دارد.

 .یسود جمع و هماهنگ

 واند باشد:ت یم سه نوع یار گروهکنم: کل یمکه را تیآ ید معنیاجازه بده

 و مردود است. یه منفک. یبدون تعاون و هماهنگ -1

 : شرح داده شد.یبر اساس برّ و تقو یبا تعاون و هماهنگ -2

 ست وننده اکزود ش ین هماهنگی: ایفرد یبر اساس حس سود جوئ یبا تعاون و هماهنگ -3

 .شود یم یل به ضد تعاون و ضد هماهنگیتبد

 ین گذشتگق و منظم و همراه با از جایدق یلیخ، یگروه قاچاقچ یک یارکمثال: تعاون و هم

ر گیهمد شده و اعضا یستم متالشیفوراً س یفرد یسودجوئ ین چاشنیترکوچکبا بروز امّا است. 

 ند.شک یم را

از دو  یکیبه و یا  وجود نداردیا  یتعاون و هماهنگ« قاعده حصر»م به یسر یم نجایباز در ا

وَ ال  تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى م:یاز نو بخواناش ه ه را با تتمیآ کنیصورت باال است. ا

ن یو در جهت ا ید بر اساس برّ و تقوینک یو هماهنگ یارکهم 1:تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ

 ن دو.ید بر اساس گناه و عدوان و نه در جهت اینکن یو هماهنگ یارکدو. و هم

                                                 
 .2سوره مائده، آيه  1
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ی آنان به نظر هماهنگ م 1:اً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال يَعْقِلُونتَحْسَبُهُمْ جَمیع قرآن:

ه آنان کن است یشان ا یهماهنگن نایشان متفرق است و علت ا یها ه قلبک یند در حالیآ

 خردان هستند. یب گروه
 ح:یتوض

 د.رس ینمای  هجیاذب است و به نتکنباشد،  یه بر اساس برّ و تقوک یا یهماهنگ -1

 یرزو ل خردیدل ین است: هماهنگین سخن ایاست. مفهوم ا یل نا بخردیدل ینا هماهنگ -2

 است.

 َو الْخُرْقُ يُمْنٌ الرِّفْقُ: -صلی اهلل علیه و آله -اهلل: قال رسول -علیه السالم -ابوعبداهللقال 

 من است وی ی: هماهنگفرمود: رسول خدا فرموده است -علیه السالم -صادقامام  2:شُؤْمٌ

 شوم است. یهماهنگنا
امل عو سعادت باشد:  یمند ه موجب بهرهک یزیها: چ یکیر و نیر: علت خیمن: عامل خی

 .یمنیا

 .یمنی: ناقض اشود یم تیه موجب خسران و محرومک یزیو شرّ: چ یشوم: عامل بد

أَجْراً عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُهُمَا  لَّا كَانَإِ اثْنَانِ مَا اصْطَحَبَ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

فرمود: دو  -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  3:تَعَالَى وَ أَحَبُّهُمَا عِنَْد اللَّهِ تَعَاَلى أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ 

ن آنها یارش محبوبترکن آنها نسبت به همیتره سازگارکنیمگر ا نمی شوند ارکنفر همراه و هم

 ن شان، است.یش خدا و مأجورتریپ در
ء  إِلَّا زَانَهُ وَ لَا وُضِعَ الْخُرْقُ شَیْ عَلَى الرِّفْقُ  مَا وُضِعَ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 حُرِمَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ ء  إِلَّا شَانَهُ فَمَنْ أُعْطِیَ الرِّفْقَ أُعْطِیَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ حُرِمَهُعَلَى شَیْ

قرار نگرفته  یزیبر چ یو هماهنگ یفرمود: سازگار صلی اهلل علیه و آلهرم کرسول ا 4:الْآخِرَة

رده است. کمگر آن را زشت وارد نشده  یزیبر چ یبا کرده است، و عدم سازگاریمگر آن را ز

است و هر کس از روح  دهیرست رو آخدنیا  رینائل شود به خ یه هماهنگیس به روحکو هر 

                                                 
 .14سوره حشر، آيه  .1
 .54 ، ص27 بحار، ج .2
 ع.همان مرج .3
 همان مرجع. .4
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 محروم گشته است.و آخرت دنیا  ریمحروم شود از خ یسازگار
 دارد و سه مصداق: ین واژه دو معنیرفق: ا

 .یء: مدارا: سازگاریاانسان و اشمیان  رفق -1

 .یجانب: مدارا: سازگار یکاز امّا دو شخص میان  رفق -2

 .یدو شخص از هر دو جانب: هماهنگمیان  رفق -3

 -صلی اهلل علیه و آله -اهلل: قال رسول -علیه السالم -بائهعنا -علیه السالم -اظمكالعن 

پیامبر  :پدرانشاز  -علیه السالم -اظمکامام  1:وَ الصَّبْرُ خَیْرُ مَرْكَب   الرِّفْقُ كَرَمٌ وَ الْحِلْمُ زَيْنٌ

ت است، و یشخص یبائیز یرامت است، بردبارک یفرمود: سازگار -صلی اهلل علیه و آله -رمکا

 ب است.کن مریبهتر یبائکیش

 ز در بحث ما(یث )و نین حدیدر ا یگر و هماهنگیبا همد یمراد از سازگارح: یتوض

 تب.کن و مید در یارک ازشسو  یار است نه سازگارکدر  یو سازگار یهماهنگ

امام  2:جَاوَرَه مُجَاوَرَةَ مَنْ  يُحْسِنْ لَمْ مِنَّا مَنْ لَیْسَ اعْلَمُوا أَنَّهُ: -علیه السالم -عبداهللقال ابو 

و نداشته یکه با همجوارش مجاورت نک یسکست ید از ما نیفرمود: بدان -علیه السالم -صادق

 باشد.

 :یار گروهکدر  مؤمن

ه علی -یعل 3:مَأْمُونٌ  الْخَیْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ وَ الشَّرُّ مِنْهُ ... الْمُؤْمِنُ: -علیه السالم -یعلقال 

 من هستند.یدوار و از شرّ او ایر او امیگران به خیه دکاست  یسکفرمود: مؤمن  -السالم
خود  4:رَاحَة  فِی مِنْهُ وَ النَّاسُ تَعَب  فِی مِنْهُ نَفْسُهُ الْمُؤْمِنُ: -علیه السالم -نیرالمؤمنیامقال 

ن از دست او در گرایت( در فشار است و دیل احساس مسئولیاز دست خودش )بدل مؤمن

 .یآرامش و آسودگ
 يَدِهِ مِنْ الْمُسْلِمُونَ سَلِمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ -صلی اهلل علیه و آله -قِیلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

                                                 
 .414 ، ص66 بحار، ج .1
 .87، باب العشرة، ابواب وسائل الشيعه .2
 .26 ، ص57 بحار، ج .3
 .53 ، ص27 بحار، ج .4
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مسلمان بودن  یهادام گونه از گونه ک -صلی اهلل علیه و آله -خداپیامبر  یگفتند: ا 1:وَ لِسَانِهِ

 من باشند.یه مسلمانان از دست و زبان او اک یسکست؟ فرمود: افضل ا

 :ارانكهممیان  متیصم

حُبّاً أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُمَا  قَطُّ إِلَّا كَانَ  مُؤْمِنَانِ  قَالَ: مَا الْتَقَى -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

رند یگ ینم نار هم قرارکدر  مؤمنفرمود: هرگز دو شخص  -علیه السالم -صادقامام  2:لِأَخِیهِ

 دارد. یگریبه د یبیشتره محبت کشگاه خداوند آن است یه افضل آنها در پکنیمگر ا
الْمُتَحَابُّونَ فِی : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال: قال رسول  -علیه السالم -جعفر یعن اب

فرمود:  -علیه السالم -باقرامام  3:عَرْشِهِ  لِ ظِ زَبَرْجَد  خَضْرَاءَ فِی أَرْض   اللَّهِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى

 یم گر محبتیبه همد یت الهیه با نک فرموده است: آنان -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول 

 ه عرش خدا خواهند بود.ین مفروش با زبرجد سبز در سایت در زمقیام ، در روزنندک

 هداً توجکیث تایدحن دو یا در« هِتَحَابُّونَ فِی اللَّالْمُ»و جمله « مُؤْمِنَانِ مَا الْتَقَى»جمله  ح:یتوض

 یتث است نه محبت و دوسیحد نظر مورد ،یت الهیه محبت دو جانبه بر اساس نک می دهند

 ینمیده ابر هم زنن و مضر یارانه در باندهاکمانند محبت هم یمنیت اهریجانبه بر اساس ندو 

 و جامعه.فرد 

امام  4:اللَّهِ فِی لِلْمُتَحَابِّینَ كُفْراً طُوبَى نِعْمَةَ اللَّهِ يُبَدِّلُ  لِمَنْ لٌوَيْ: -علیه السالم -الصادققال 

، خوشا به نندک یم لیفر تبدکه نعمت خدا را به کبر آنان  یفرمود: وا -علیه السالم -صادق

 ورزند. یگر محبت و مهر میبه همد یت الهیه با نکحال آنان 

ه مفاسد ب یبرا یارکن نعمت را در همیه اکاست آنان  یاله نعمت یکو محبت  یدوست

 .نندک یم لیفران، تبدکرند نعمت خدا را به یگ یم ارک

تَوَاصَلُوا وَ تَبَارُّوا وَ تَرَاحَمُوا وَ كُونُوا إِخْوَةً بَرَرَةً كَمَا  يَقُولُ -علیه السالم -عبداهللسمعت ابا 

                                                 
 .53 ، ص27 بحار، ج .1
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د، ینکبرقرار  یوند قلبیگر پیمود: با همدفر یم -علیه السالم -صادقدم امام یشن 1:أَمَرَكُمُ اللَّهُ

د یشه، باشیر پید، و با هم برادران خیگر دلسوز باشید، نسبت به همدینک یوئکگر نیبه همد

 ه خداوند از شما خواسته است.ک همانطور

 :گریبه همد ینشاط بخش

ژه یو باب یکعالوه بر ز درباره نشاط سخن رفته است یش از همه چیتاب بکن ید در ایشا

 شین عامل پیرا نشاط مهمتریاز آن شده است ز یدیا گرید یها ثر فصلکو مشروح، در ا

 کاخطرن یاز عوامل و منشأها یکی ینشاط یاست. و ب یمنیننده اکن یرنده از حادثه، و تأمیگ

 :یدر فصل هماهنگ کنیناگوار است. و ا یهاحادثه

رَحاً وَ فَ عَلَیَّ فَرَحاً فَقَدْ أَدْخَلَ  مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِن : -آلهصلی اهلل علیه و  -اهللقال رسول 

فَرَحاً فَقَدِ اتَّخَذَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً وَ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً جَاءَ مِنَ الْآمِنِینَ يَوْمَ  عَلَیَّ أَدْخَلَ مَنْ

فرح بخشد به من فرح مؤمنی  س برکفرمود: هر  -لیه و آلهصلی اهلل ع -خدارسول  2:الْقِیَامَةِ

کرده فت دریا یاعده شگاه خداوند ویده باشد از پیس بر من فرح بخشکده است، و هر یبخش

 من ها قراریف ایت در ردقیام ند در روزکفت دریا یاشگاه خداوند وعده یاست، و هر کس از پ

 .ردیگ یم

ه در نندکمن بودن شخص شاد یجه آن ایاست و نتا دنی در یمنیردن موجب اکشگفتا! شاد 

د اه داررا به همردنیا  در یمنیار، هم اکط یار در محکبه هم ی، پس نشاط بخشمی باشدآخرت 

 در آخرت را. یمنیو هم ا

و  ردن شانکن یر و غمگیاران، تحقکآزار هم« حادثه ساز یخصلت ها و یمنیا»در فصل 

 ،هستند یمنیعوامل حادثه و مخّل ا یه همگکشان  طردن آنان و برهم زدن نشاک یعصبان

 گر.ید یمنف یها خصلت یتعداد یشد، همراه با شناسائ بحث خواهد

 :ار ناهماهنگ و نامطلوبكهم

أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

                                                 
 همان مرجع. .1
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ي اسَ وَ أَبْغَضَهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِأَبْغَضَ النَّ

وا بَلَى يَا رَسُولَ الُلَا يُقِیلُ عَثْرَةً وَ لَا يَقْبَلُ مَعْذِرَةً وَ لَا َيغْفِرُ ذَنْبًا ثُمَّ قَالَ أَ لَا ُأنَبُِّئكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا قَ

آیا  فرمود: -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  1:خَیْرُهُ وَ لَا يُرْجَى شَرُّهُ لَا يُؤْمَنُ اللَّهِ قَالَ مَنْ 

ه از مردم ک یسکخدا. فرمود: پیامبر  یا ی؟ گفتند: بل-ن مردم رایشما بدتر ینم براکمشخص ن

 ند.ز از او متنفّریمتنفّر است و مردم ن

رمود دا. فخرسول  یا ی؟ گفتند: بل-ن رایشما بدتر از ا ینم براکمشخص نآیا  آنگاه فرمود:

یا آ رد. سپس فرمود:یپذ ینم را یچ معذرت خواهیبخشد و ه یرا نم یچ اشتباهیه هک یسک

 خدا.پیامبر  یا ی؟ گفتند بل-ن راینم بر شما بدتر از اکمشخص ن

 د بست.یرش امیمن بود و به خیتوان از شرّش ا یه نمک یسکفرمود: 

 .شود یم از چند جهت موجب حادثه نامطلوبار ناهماهنگ و کهم

 خودش حادثه ساز است. -1

 .می کندزیاد  زیگران را نیه دیاو احتمال بروز حادثه از ناح یعدم هماهنگ -2

ن یز او ا شود یم گرانیاو باعث اختالل در نشاط د نامطلوبو رفتار  نامطلوبحضور  -3

 .می بردز احتمال بروز حادثه را باال یجهت ن

قدر  )هر یانو اضطراب رو ینگران ند،ک یگران را نگران میار او دکنان به او و یعدم اطم -4

 متر باشد( موجب باال رفتن احتمال حادثه است.کهم 

 شود. ین عامل حادثه مبدل میبه چند یار گروهکعامل حادثه در  یکب ین ترتیبد

م ، عدیمنیآورد. و احساس عدم ا یم یمنی، ایمنیاحساس اد گفت: یبا هکنجاست یو ا

 آورد. یم یمنیا

علیه  -یعل 2:الدَّار الْجَارِ قَبْلَ وَ عَنِ الطَّرِيقِ  قَبْلَ الرَّفِیقِ  عَنِ سَلْ -علیه السالم -یعلقال 

ه از کو قبل از آن همراه بپرس. یاز چگونگ یت راه بپرسیه از وضعکفرمود: قبل از آن -السالم

 بپرس.ه اش یت همسایاز وضع یخانه بپرس یچگونگ
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 :یار گروهکدر  یاصل حقوق یک

 حَائِط  اشْتَرَكَ  فِی -علیه السالم -امیرالمؤمنین یقال: قض -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

لِأَنَّ كُلَّ وَاحِد  مِنْهُمَا ضَامِنٌ  دِيَتَهُ الْبَاقِیَیْنِ مَّنَ فَضَ فَمَاتَ  وَاحِد  مِنْهُمْ  عَلَى ثَلَاثَةُ نَفَر  فَوَقَعَ  هَدْمِهِ  فِی

...( یا و یساختمان سازیا  ریارگر )جهت تعمکفرمود: سه  -علیه السالم -صادقامام  1:لِصَاحِبِهِ

 -امیرالمؤمنینر آوار مرد. یاز آنها ز یکیوار فرو افتاد و یار بودند، دکوار همید یکب یدر تخر

از آن  کدام هررا یه مقتول را بپردازند. زید دیگر بایار دکه دو همکرد کقضاوت  -ه السالمعلی

 ارشان هستند.کدو ضامن جان هم
نباشد  یکجاد حادثه شریه خود مقتول اگر در اکاست  یم در صورتکن حیا ح:یتوض

ار کمه هک ین در صورتیبوده است. بنابرا یکه حادثه از آن بر خاسته شرک یارکم در کدست

، ار شخص حادثه ساز نداشته باشندکدر  یتکچ شریده هیب دیاران آسکهمیا  دهیب دیآس

آن  یهادپیامت ید مسئولیند باک یجاد میه حادثه را اک یسکثابت است. « یق اولیبطر»ضمان 

 .یو در خطا ضمان خطائ یرد، در عمد ضمان عمدیرا بپذ

فِی أَرْبَعَة  اطَّلَعُوا فِی  -علیه السالم -ؤمنینامیرالم یقال: قض -علیه السالم -جعفر یعن اب

ثُ زُبْیَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِی وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِی بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَكَ الثَّالِ 

لْأَسَدُ فَقَضَى بِالْأَوَّلِ فَرِيسَةَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ بِالرَّابِعِ حَتَّى أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى الْأَسَدِ فَقَتَلَهُمُ ا

ثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِی وَ غَرَّمَ الثَّانِیَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَیِ الدِّيَةِ وَ غَرَّمَ الثَّالِ

 2:الدِّيَةَ كَامِلَةً

 ینده مکر یار شکش یه براک -یبه گوداللرمود: چهار نفر در ف -علیه السالم -باقرامام 

ودال اخل گده به کنیا ید و برایاز آنها لغز یکیردند. ک یستاده و به درون آن نگاه میا -شود

ال گود نفر به داخل ، هر چهاریبه چهارم یو سوم یز به سومین ید، دومیچسب یفتد به دومین

 رد:کر قضاوت یبشرح ز المؤمنینامیرشته شدند. کر یافتاده و توسط ش

 رده است.کرا خودش سقوط یر است. زیش که ندارد و خوراید یاول -1

ده و به خطر یشکرا  یرا او دومیرا بپردازد، ز یه دومیسوم د یکد یبا یخانواده اول -2

                                                 
 .3وسائل الشيعه، ابواب موجبات الضّمان، باب  .1
 .4وسائل الشيعه، ابواب موجبات الضمان، باب  .2
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رده کت کز در مرگ دو نفر شریرا او نیشود ز یهدر م یه دومیانداخته است. و دو سوم د

 است.

شود  یدر مز هین نیه ایثلث د یکه فرد سوم را بپردازند ید دو ثلث دیبا یانواده دومخ -3

 ت دارد.کچون در مرگ فرد چهارم شر

 1امل بپردازد.ک به طوره فرد چهارم را ید دیخانواده فرد سوم با -4

 گر:یدبیان  و در

 پردازد. یه میسوم د یکرود و هم  یفرد اول هم جانش م

 یسوم از اول یکرا یز -پردازد یه میسوم د یکرود و هم  ینش مز هم جایفرد دوم ن

 گرفته بود.

م از را دو سویز -پردازد یه میسوم د یکرود و هم  ینطور هم جانش میز همیفرد سوم ن

 گرفته است. یدوم

ه ید لک یه مقتول خود را بدهد: اولید: هر قاتل دیگو یر متخصصانه مینش ساده و غیب

 را. یه چهارمیل دک یو سوم یه سومیدل ک یرا و دوم یدوم

 خانواده رود و یب خانواده فرد اول میه از جکامل است که ید یکن صورت تنها یدر اامّا 

 یریصچ تقیه هکشوند  یم یسکپردازند و آن دو مانند  ینم یزیقت چیفرد دوم و سوم در حق

ه ینها دد مطابق جرم آیز بایز مجرم هستند و خانواده آنها نیه آن دو نک یندارد، در حال

 بپردازند.

از  مکدا هرن شده است: یم چنکن حیجه ایشود: نت یگر گفته مید ینگاه ساده  یکو در 

 ه بپردازد.یثلث د یک، یو سوم ی، دومیاول یها خانواده

 دازند.بپر هیور باسّوکه فرد چهارم را سه خانواده مذیفرمود: د یپس بهتر بود از ابتدا م

ارت ن عبین اگر با همیکن است لیه همیقض یاقتصاد و یجه مادیه نتک امّا: درست است

 ماند: یم یبه جا یال اساسکرد، دو اشک یساده قضاوت م

 .شد یم نییسخن فاقد تب یکماند: و  ی، ناشناخته م«علم حقوق» یه با مبانیه قضیتوج -1

جه یبوده باشد، نت، یحربیا  یذمّ ر مسلمان ویاز افراد دوم، سوم و چهارم غ یکیاگر  -2

                                                 
 1ثلث از دومي و  2ثلث متعلق به اولي هدر مي شود و نيز  3ثلث، ديه هست.  12بشرح ديگر: در اين حادثه مجموعاً  .1

ثلث را سومي مي  3ثلث را دومي و  2ثلث را اولي و  1ثلث كه  6در مي شود و مي ماند ثلث ه 6ثلث از سومي، مجموعاً 
 پردازد.
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 یاساس یها با هم تفاوت ،ی، حربیه مسلمان، ذمّ یرا دیشود ز یز متفاوت مین یو اقتصاد یماد

 دارند.

 :یبر حقوق فرد یتقدم حقوق گروه

 کیرش یگر( مالزم است با پذیهر گروه دیا  یارکگروه )خواه گروه  یکت یرش عضویپذ

ن عضو یآور است بنابرا ت تعهدیضوش. عیخو یاستن از حقوق فردکها و  تیمحدود یسر

 یعیالزمه طبیا  رد وکت صرف نظر ید از عضویبایا  ت آور است،یگروه محدود یکشدن در 

 رد.ک کآن را در

 درون جاد آهنگ دری، ایگرائ ی، جدائی، خودسریرو کاز ت یار گروهکد در یجه بایدر نت

 ز شود.یپره یود محورو خ ی، رفتار دلبخواهیهمنوائ یبه جا ینوائ کآهنگ گروه، ت

فَقَالَ اغْسِلْهَا وَ الْغَسْلَةُ  الطَّعَامِ  الْیَدِ قَبْلَ غَسْلِ  مِنْ رَجُلٌ  عِنْدَهُ امْتَنَعَ  :-علیه السالم -الرّضاعن 

 -السالمعلیه  -رضادر حضور امام عدّه ای  1:الْأُولَى لَنَا وَ أَمَّا الثَّانِیَةُ فَلَكَ فَإِنْ شِئْتَ فَاتْرُكْهَا

 رد. امام فرمود: دستک یش قبل از غذا خودداریها از شستن دست یمردمیان  بودند در آن

ت قبل از غذا از حقوق ما )گروه حاضر( است و شستن یها را شستن دستیز یت را بشویها

 .یشوئ ینم یو اگر خواست یشوئ یم یآنها بعد از غذا به خودت مربوط است اگر خواست
 دانک، نمکمشتر ی، سبزکبه نان مشتره ای سفره نشست یکبر سر  چون با گروه یعنی

 همانطور یو دستت را بشوئ ینکرا مراعات  ید حقوق گروهیزد پس با یدست خواه کمشتر

د، شو یط من حق گروه وجود ندارد به خودت مربویه اکبعد از غذا امّا گران شسته اند، یه دک

 ن.کعمل  یهر طور بخواه یآزاد هست

 :تبادل ابزار و یمنیا

 (جمله یک)ه ای لمکه دو یآ یکدر قرآن ماعون است و  کوچکسوره  یکماعون: نام 

گر. یگر، گرفتن ابزار از همدیدادن ابزار به همد تبادل ابزار، یعنیدرباره آن آمده است. ماعون 

 و یابعاد فرهنگ از یکیبشر داشت و  یدر زندگ یها نقش مهمّ هعجام یمیماعون در فرهنگ قد

ج بود یامر را یکگر، یه دیهمسا ابزار ه ازیجامعه بود. استفاده همسا یان سازمان اجتماعکاز ار

ر یداشت. در عصر غزیادی  و... نقش افراد کها، مح زش عاطفهیه در اقتصاد، اخالق، انگک
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ن یثروتمندتر یرا داشته باشند. حت یستند هر ابزار الزم و ضرورنمی توان همگان یصنعت

ل و یگوناگون، ب یها شهیگ بزرگ، نردبان بزرگ، انواع تبر، تیتوانست د یز نمینخانواده 

 یمنیاز  ه به همه آنهاک یجا داشته باشد در حال یکلنگ جوراجور، سماور بزرگ و... و... ک

ن رفتن ینبود. چهار عامل موجب از ب یدر حد امروز« ها تخصص»و « ارکم یتقس»را یافتاد. ز

 شود: یو حذف آن از عرصه فرهنگ شده و م ین مقوله اجتماعیا

 وفور ابزار. شدن در جامعه و یصنعت -1

 م.سیبرالیل -«ت جامعهیمحور»در جامعه و حذف مطلق « فرد»ت یمحور -2

 ز خانه.رون ایدر ب« بخش خدمات»خانه و خانواده به  یارهاکاز ه ای انتقال بخش عمد -3

بوطه، ن مریبا مراجعه به متخصصنیازها  وارها کب به اتفاق یثر قرک: ایتخصص گرائ -4

 ز ابزار مربوطه را دارد.یو متخصص مربوطه نمی یابد  انجام

 اعون دروله ممق -بودن عناصر چهار گانه باال یمنفیا  و با صرف نظر از مثبت -نهایبا همه ا

 ینمید رابطه آن با ای، نقش موثر دارد و خواهد داشت پس بایمنیا یعنیموضوع بحث ما 

 شود: یبررس

 ان وقوع دارد:کنه امیدر دو زم یط امروزیماعون در شرا

به  ییک یارگاه دارند گاهکگر یهمد یگیرگر در همسای: دو تعمیارگاهک یگیدر همسا -1

 ل:یند بدلک یدا میپنیاز  دارد یگریه دک یابزار

 ست.یآن ن تأمین یبرا یافکسته است و وقت کشیا  الف( ابزار خودش فرسوده

 ه افتاده.کاست  ین بار اتفاقیست ایار او الزم نک یبرا نظر موردزار ب( اب

 آن را ندارد. تأمین یج( توان مال

 رده ک یبه ابزار یگروه ارکط یاران در محکاز هم یکین است ک: ممیار گروهک در -2

 شد.بیان  ه در باالکف الف و ب یل ردیشود، بدل مندنیازگر است یار دکهماختیار 

ده از استفا»تحت عنوان  یبخش« و رابطه با ابزار یمنیا»ست؟ در فصل یف چیلکنون تکا

 یمنشأها از یکینند، که افراد مختلف از آن استفاده ک یگذشت. در آنجا ابزار« کابزار مشتر

« منوعمبزار اماعون در  اساساً»ز مثال آن بود. اگر گفته شود ینردبان ن شد و یمهم حادثه معرف

 یم حادثهمنشأ گردند و  یل میتبد« کابزار مشتر»ن همه ابزارها به را در صورت ماعویز

 .یم: بلید بگوئیدرست است؟ شاه ای ینش و توصین بیچنآیا  شوند.

 دهد: اگر ماعون حذف و ممنوع شود فرد یرا نشان م یگریز دیه چکس یآن روامّا 
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یا  ار بپردازد، وکآنگاه به  شود و تأمین نظر موردرد تا ابزار کل خواهد یار را تعطکیا نیازمند 

بحث شد  یلّفکز در ابزار تیبخش ن یکمتوسل خواهد شد. « یلفکابزار ت»ارش به کانجام  یبرا

 رد؟.که ید توصیرواج ماعون را باآیا  نیشناخته شد. بنابرا کو استفاده از آن سخت خطرنا

وجه تد یباا امّند ک یق میتبادل ابزار در مواقع لزوم و ماعون را تشو یعنیقرآن صورت دوم 

 ند:ک یق میه قرآن با دو شرط فرهنگ ماعون را تشوکداشت 

ست هر فه ایروه است الزم و وظکه گرفتن میعار اساساًاست و « هیعار»ت ماعون یماه -1

از ب یگرید ین کند. در فقه ما دست به سویاالمکان خودش تأم یرا حتش یحتاج خویس ماک

را دی زیا امکه احکاست « قاعده» یک« منّت»استن با عنوان گران خویرا از د یزیردن و چک

ه بشود تا چه رسد  یدر مسائل بزرگ م یموجب فتواهائ ین عنصر منفیند و اک ین مییتع

 ماعون.

ود و متوسل ش یلّفکبه ابزار تنیازمند  ن است شخصکدفع و رفع ضرورت: گفته شد مم -2

 ، اگریارنو یدیار تولکل: در یرا از قب یفاقات ضرورد به آن، اتینکد، عالوه بیاورحادثه به بار 

د و مانن یم ار بازکز از ید نیه افراد پشت نوار تولیماند بقبازار کل فقدان ابزار از یدله ب یارگرک

ده ار افتاک طیاز محه ای در گوش ید اتفاقینکفرض یا  شود. و یده میشکود کریا  یلیار به تعطک

اهد ادثه خوحداده نشود منجر به  یبه فرد متقاض نظر موردابزار  در شرف افتادن است اگریا  و

 شد.

 د مگر دریهابزار را به ماعون نده: کم یگذار ین میرد؟ پاسخ: بنا را بر اکد یار باکچه 

 .یط اضطراریاوقت ضرورت و شر

اعون مابزار را به م: ینکنگونه اصالح ید: بهتر است عبارت باال را بدیگو یاسالم م

 .یط اضطراریمگر در وقت ضرورت و شرا دیرینگ

 راد دارد:یعبارت اول سه ا

 است. یانسان یبر خالف مقتضاها -1

اده و ه رخ دک یابزار( اتفاقاختیار  صاحبیا ص صاحب ابزار )ین است مطابق تشخکمم -2

 ند وک یباشد از دادن ابزار خوددار یر اضطراریو غ یر ضروریبه ابزار شده، غنیاز  موجب

 رخ دهد. حادثه

ه بر کیخواسته با ت یه ابزار را مک یشود فرد یت حادثه لوث مین صورت مسئولیدر ا -3

ه به کیز با تیناختیار  ز دارد. و فرد صاحبیرا مقصر بداند حق ناختیار  ، فرد صاحب«ضرورت»
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 ز حق دارد.ین نیر بداند ایتقص یرا بخودش  ،ص خودشیتشخ

 ستند.یت نیم اهمکو  کوچکز یچ یمنیا مسئلهها در  لکرادها و مشین ایا

ال کشا یه گفته شد داراک همانطورامّا الت را ندارد. کن مشیدام از اکچیعبارت دوم ه

گر حل یقانون د یکوضع  اد بیال باکن اشیباشد ا یم« کبه ابزار مشتر یل ابزار فردیتبد»

 :الم شودد اعیبا یوهار گرکرات ه در مقرکشود  یه با دو شرط اول مجموعاً سه قانون مکشود 

 ده است.یوهکن روه وکم یریگ ابزار -1

 .یو اضطرار ید مگر در مواقع ضرورینک یخوددار یریاز ابزارگ -2

 دقیقاً ه تفادرا پس از اس یرنده اخالقاً و مطابق مقررات موظف است ابزار ماعونیابزار گ -3

 گرداند. ند و به افراد اول برک یبازرس

المت ند و از سک ید آن را بازرسیز بمحض پس گرفتن آن، بایه ندهند است ابزار یهیبد

 آن مطمئن باشد.

د ینبا ده است ویوهکن یه ابزار خواهکم یرس یجه مین نتین مقدمات مشروح به ایپس از ا

 ز و لوثده است و هم حادثه سایوهکز هم نیاز ماعون دادن ن یخوددارامّا ند. کدا یرواج پ

 دارد. یپ ت حادثه را دریشدن مسئول

مْنَعُونَ وَ يَ -راؤُنيُ هُمْ لَّذينَا -الَّذينَ هُمْ عَنْ صَالتِهِمْ ساهُون -فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّین قرآن:

 یح میقبتون را از دادن ماع یقاطع خوددار کامالًبا لحن ه ای مقدمبیان  قرآن پس از :الْماعُون

ه یآ 7ه مجموعاً کسوره ماعون  یها هیح همه جانبه موضوع الزم است همه آیتوض یند. براک

 شود: یاست بررس

 مِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمبِسْ

 ؟.ینگر یا دقت مبند ک یم ارکن را انیه دک یسکبر آیا  :أَ رَأَيْتَ الَّذي يُكَذِّبُ بِالدِّين -1

 د.نک یم را بشدت دفع میتیه ک یسکاوست  :فَذلِكَ الَّذي يَدُعُّ الْیَتیم -2

می ن بین ترغتمندامس کخورا تأمین یو مردم را برا :طَعامِ الِْمسْكین يَحُضُّ عَلى وَ ال -3

 ست(.ین ی)در صدد عدالت اجتماع کند
ان انس»است و موضوع از مسائل علم « نید یب شناخت آدم»نجا سخن در یتا اح: یتوض

ندار یسان دانامّا ن است. و ید یب انسان یی هاژگین دو خصلت از ویا یعنیاست. « یشناس

 سهل انگار:
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 بر آن نمازگزاران. ی: پس وافَوَيْلٌ لِلُْمصَلِّین -4

 .ه در نمازشان سهل انگارندکآنان  :الَّذينَ هُمْ عَنْ صَالتِهِمْ ساهُون -5

 یموجود  نه بهینهاد به طورن دو خصلت منفور فوق را در نهاد انسان یه نداشتن دکنون کا

ن شان سهل یه در دکبر آنان  یند پس واک یص مت شخیآورد و آن دو را جزء شخص

 ن است.یدر د یدر نمازشان از سهل انگار یانگارند. سهل انگار

 نند.ک یمیا ه رکآنان  :الَّذينَ هُمْ يُراؤُن -6

 ن است.یدر د یگر سهل انگارینمونه بارز د یارکیا ر

 .نندک یم یعون دادن خودداراز ما و :وَ َيمْنَعُونَ الْماعُون -7

ت است یه بر خالف انسانکنیرا عالوه بر این است، زیدر د یز نمونه سوم سهل انگارین نیا

ت یبه رعاه ای ن گونه افراد چندان عالقیه اکن یاست بر ا یمعیار یت شناسیاز نظر شخص

ن خصلت بنفسه یا آن،زیاد  م وکت یندارد، و با صرف نظر از ارزش ماعون و اهم ینیامور د

 یست حتین« امداد»و اهل  یریاه او اهل همکت فرد است یدر شخص یساسنقص ا یکنشانگر 

 1رد.کنخواد  یآتش بسوزد او اقدام یهاق شود و در شعله یدچار حر یسکاگر 

 «یرزشبحث ا»اند در مقام  ن سوره آمدهیه در اکپنجگانه  یها گر: خصلتیدبیان  و با

 یر خوبدیا  یخواه یعدالت اجتماع یدو ب یدر خوبیا  تامیبه ا کمک یبدیا  یستند در خوبین

در  ورهه سکست بلین سوره در مد نظر نی، منع ماعون، در ایادر نماز، ر یسهل انگار یو بد

 یا منفریت انسان است. زی، در شخصینداریو نقص در د یبی دینو  ینداریدر یتأثبیان  مقام

ن واضحات نازل یاح یتوض یسوره برا یکست ین ینیازها واضح است و  ن خصلتیبودن ا

 شود.

ال که اشرا عالوه بر سیز ،«ماعون دادن ممنوع»ه ک ب شودید در متن مقررات تصویپس نبا

ت ز تفاویال اول نکبا اش یه حتکند ک یت اشخاص میدر شخص یر منفییتغ یکجاد یفوق، ا

 دارد. یماهو

 ه:کم یماعون بدهامّا روه است کرا میم زیریماعون نگ

يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ  خَیْرَهُ  اللَّهُ مَنَعَهُ جَارَهُ الْمَاعُونَ مَنَعَ  مَنْ : -اهلل علیه و آله صلی -اهللقال رسول 

                                                 
 «.ايمني و امداد رساني»رجوع كنيد به بخش  .1
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 -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  1:وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ وََكلَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَمَا أَسَْوأَ حَالَه

رش محروم یت از خقیام غ دارد خداوند او را در روزیه دریس ماعون را از همساکفرمود: هر 

 ند.که خداوند او را از رحمتش محروم ک یسکند و چه بد است حال ک یم

                                                 
 .334 ، ص37 ، و نيز، ج46 ، ص27 بحار، ج .1



 

 

 

 

 

 یبائکیو ش یو بردبار یمنیا

 هنگام بروز حادثه: یبائكیش -ترس -یخونسرد

 قرآن:

)از  آن چها باش در مقابل هر بکیش 1:ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور وَ اصْبِرْ عَلى

 ن از مهمات امور است.یرسد، و ا یها( بر تو م یناگوار

المت نگر ست و نشایان شخصکبر اراده و همّت، از ار یل مهم، مبتنیاز خصا من عزم االمور:

 جان و روان، است.

ها  ینندگانند در گرفتارکصبر و )مومنان(  2:وَ الصَّابِرينَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حینَ الْبَأْسِ 

 و تنگناها و هنگام خطر.

 خطر است. است و تنگنا است و یدارد: گرفتار یژگیحادثه سه و

 ،ید، خون سریبائکیز است: شیسه چنیازمند  آن یها بیاز آس یرینترل حادثه و جلوگک

 دانش مقابله.

خوردار است. اگر ت بریاولو و دانش مقابله، از اصالت و ینسبت به خون سرد یبائکیش

ب کیشدانش. فرد نا یریارگکان به کام و نههست  یان خون سردکنباشد نه ام یبائکیش

ه ک یسکدهد، و  یرا از دست م یخون سرد یعنیبازد  یبمحض بروز حادثه خودش را م

از علم داشته باشد توان  یئدریا افتد و اگر به اصطالح یار مکاز ه اش شیخودش را ببازد اند

گاه عمل به یپا یو خون سرد یگاه خون سردیپا یبائکیاز آن را نخواهد داشت. پس ش استفاده

 علم است.

                                                 
 .17سوره لقمان، آيه  .1
 .177سوره بقره، آيه  .2
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 -یعل 1:الْحِرْمَان أَنْوَاعِ مِنْ الْجَزَعُ الْحَدَثَانُ  بِالصَّبْرِ يُنَاضَلُ  :-علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

از  یقرار یب رد وکها مقابله  ثهتوان با حاد یم ،()فقط یبائکیله شیفرمود: بوس -علیه السالم

 است. یامکانواع عوامل نا
 را دارد. از آنها عامل خاص خود کدام هردارد و زیادی  یها ام ماندن گونهکو نا یامکنا

 است. یبائکیو ناش بی قراریام ماندن در مقابل حادثه، کعامل نا

 أَعْوَانِ  مِنْ وَ الْجَزَعُ  الْحَدَثَانَ  الصَّبْرُ يُنَاضِلُد: یفرما یگر میدبیان  در -علیه السالم -یعل

 از همدستان روزگار است. بی قراری ند وک یها مقابله م با حادثه یبائکیش 2:الزَّمَان

بی  ن بردن اوست،یروزگار و گذشت زمان در صدد فرسودن انسان و از بجریان  ح:یتوض

 ا بهرحادثه  یرهایه است و تت زمان پر از حادثکروزگار است. حر کمکن روال یدر ا قراری

ده ننک نترلکن سپر در مقابل آنها و هم یهم مطمئن تر یبائکیانسان هدف گرفته است. ش یسو

 ننده اهداف آنهاست.ک تأمینحادثه و  یرهایدرست در جهت ت بی قراری آنهاست. و

ت یاهو مدنیا  تیح از ماهی، مهم است. برداشت صحدنیا ستن دریو شناخت زدنیا  شناخت

ت یاهو مدنیا  تیه ماهک یسکد. ینما ین و آگاه میبا انسان، شخص را واقع بدنیا  رابطه

هم  و در شود و در مقابل حوادث وامانده یرا نشناسد دچار اشتباه بزرگ م« دنیا در یزندگ»

ه اراد وننده و شناخت سازنده کوس یز دو نوع است: شناخت مأین شناخت نیند. البته اکش یم

 ز.یانگ

دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَحْفُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَعُْروفَةٌ لَا تَدُومُ أَحْوَالُهَا وَ لَا يَسَْلمُ : -علیه السالم -یعلل قا

لُهَا نَّمَا َأهْنُزَّالُهَا أَحْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ تَارَاتٌ مُتَصَرِّفَةٌ الْعَیْشُ فِیهَا مَذْمُومٌ وَ الْأَمَانُ مِنْهَا مَعْدُومٌ وَ إِ

ه کاست  یستگاهیزدنیا  فرمود: -علیه السالم -یعل 3.بِسِهَامِهَا فِیهَا أَغْرَاضٌ مُسْتَهْدِفَةٌ تَرْمِیهِمْ

ن ینکدوام، و سا یب آن یها تیب دادن( معروف، وضعیگرفته، و به غدر )فر بالها آن را فرا

در  یهائ گوناگون، و نوبتاست  یمانند، حاالت ینم و حوادث( سالم یماریآن )از درد و رنج و ب

در آن وجود ندارد، و اهل آن آماج  یمنیب و نقص است و ایع یادر آن دار یر، زندگییتغ

 ش را.یرهایشان ت یاندازد به سو یه مکهستند هدف گرفته شده  ییها
                                                 

 .11 ، ص57 بحار، ج .1
 .202نهج البمغه، فيض االسم ، قصار  .2
 .217 نهج البمغه، فيض االسم ، خطبه .3
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 ح:یتوض

ست و ن اکر ممیدر آن غ« مطلق یمنیا»ه کن است یدر آن وجود ندارد: مراد ا یمنیا -1

 یم د. بلینباش یمنیشه ایه در اندکست ین نین خواهد برد و مقصود ایانسان را از بباالخره 

 د.یباش یمنیا تأمیندر صدد  و دیمن نباشین جهان ایا یمنید: از نا ایگو

ال »ه اصل کاست  -علیه السالم -یعلست سخنان یندنیا  کراهب تار یکن سخنان یا -2

 کق مردم به تارین گفتار در صدد تشویوست. او در اا یاز اصول اعتقاد 1«االسالم یة فیرهبان

ن یواقع ب یه افراد در نگرش به زندگکاست  یئدنیا یست هدفش شناساندن زندگین یئدنیا

م و بر کدنیا  نشوند، و توقع شان از« یمطلق گرائ»و به اصطالح  یواه یهاو دچار توهّم  باشند

 یببا، کیعاجز، ناش یگردد، آدم یچار پر توقعددنیا  ه در موردک یسکرا یت باشد. زیاساس واقع

ن یترکوچکداشته باشد با  نمی تواند زیشود، تاب تحمل رنج مختصر را ن یم بی قرار تاب و

 ند.کش ید و در هم میآ یشود، به زانو در م یبازد، دست پاچه م یحادثه خودش را م

 یدگت زنیاقعون ییدر مقام تبه کها  هیها و بل آ ثیل حدین قبیمعموالً افراد جامعه ما با ا

ز ا یئادنی کبرداشت تار یک یشوند. برخ یم یطیتفریا  یهستند، دچار برخورد افراط یئدنیا

وجه ت یها ببه آن کامالًگر ید یبرخ ن است. ویخالف شرع ب یکدگاه اسالم یه از دکآنها دارند 

ز ینرا آنان یود. زش یمان شان میا یموجب سست یعتنائی اب نیهم شوند و یاعتنا م یب و

 به شوند عمالًدنیا  کند تارنمی توان است و چون یئدنیا کشان همان برداشت تار برداشت

 نند.ک یث پشت میو احادآیات  ن گونهیا

رآن و قهمه در  نیرزش است چرا ای اآن ب یها و نعمت یارزش ندارد، اگر زندگدنیا  اگر

و  یرانات و فالن برخورداکمت، فالن امه فالن نعکشود  یث بر انسان منّت گذاشته میحد

و  یگذاررکش ن همهیاها  ؟ و چرا در مقابل نعمت-م و...یا شما دادهبه فالن ابزار را 

 شود؟ یخواسته م یسپاسمند

 ز است:یها دو چ ثیه ها و حدین گونه آیهدف ا

 ی( آمادگیئدنیا یت زندگیت جهان و ماهین از جهان و ماهیح )و راستیشناخت صح -1

در  و او ندک یم تأمینمات و تاب تحمل آنها، یمقابله با نامال یشخص را برا یو روح یرکف

مات بر او یماله ناکنین صورت عالوه بر ایر ای. در غشود ینم مقابل آنها عاجز و خود باخته
                                                 

 هيچ گونه رهبانيتي در اسم  نبايد باشد: رهبانيتي در اسم  نيست. .1
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 رد.کن برابر خواهد یآنها را چند یز شدت و تلخیوارد خواهند شد، خودش ن

 هیسرما آن ید برایجا باک ه تاکدهد  یجه را مین نتیا یزندگن یا یشناخت ارزش واقع -2

گران یده بخاطرش اقدام به قتل کو دوام آن ارزش آن را دارد  ین زندگیاآیا  رد؟ک یگذار

 یارامت انسان فدکت و یثیر و دروغ توسل شود؟ حکله و میشود؟ به ح یگریشود؟ قاچاقچ

 شود؟. ین زندگیا

با باشد و خودش را نبازد، حادثه را کیواند در قبال حادثه شت یم یسک: یمنیا مسئلهو در 

داشته باشد. دنیا  نینانه از ایه شناخت واقع بکاهد کب آن بیاز دامنه خطر و آسیا  نترلک

ارگر، کارمند، کیا  یمنیا یدانشجو یکرا به  یمنیه اصول و فروع اکن قبل از آن یبنابرا

و  یت زندگید او را به ماهیم، باید بدهیا یا مینکس یربقال، خانم خانه دار و... تد رگر،یتعم

م، تا ینکم یتنظدنیا  او را با یشه و رابطه روحیر و اندکم، فین جهان توجه دهیرابطه بشر با ا

 1.نیاید ننده بارکب نباشد، ترد و شکیو ناش قرار یتاب، ب یبترسو، 

علیه  -یعلاز  2:صَبُورٌوَ فِی الْمَكَارِهِ  وَقُورٌ الزَّلَازِلِ  فِی... الْمُؤْمِنُ: -علیه السالم -یعلعن 

 ب و بردبار است.کیها ش یمات و سختین وقارمند و در نامالیدر حوادث سهمگ مؤمن: -السالم
أَعْدَاءَ وَ لَا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ صَبُوراً عِنْدَ الْبَلَاءِ شَكُوراً عِنْدَ الرَّخَاءِ قَانِعاً بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ الْ 

فرمود:  -علیه السالم -صادقامام  3:ةرَاحَ فِی مِنْهُ يَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ بَدَنُهُ مِنْهُ فِی تَعَب  وَ النَّاسُ

رودار یدر گ یسرد ه هشت خصلت را داشته باشد: متانت و خونک مؤمن یسزاوار است برا

 آن چه، قانع بودن به یر حالت رفاه و آسودگد ی، سپاسمندیدر وقت گرفتار یبائکیحادثه، ش

ندازد، بدنش یبر دشمنان، دوستانش را به زحمت ن یند حتکرده، ستم نک یش روزیخداوند برا

 ش باشند.یاز او در فشار و مردم از او در آسا

 ح:یتوض

رده است، دو ک یخدا روز آن چهش، و قانع بودن به یدر وقت رفاه و آسا یسپاسمند -1

است، بل دو عامل الزم  مؤمنن هدف یستند گرچه آخرت باالتریآخرت ساز، ن اًصرفخصلت 

 یاز زندگ ین دو خصلت باشد برداشت و لذتیه فاقد اک یسکز هستند. ین یویدن یدر زندگ

                                                 
 «.ايمني و خصلت هاي حادثه ساز»رجوع كنيد به بخش  .1
 .26 ، ص57 بحار، ج .2
 .268، ص 64بحار، ج  .3
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امش تلخ کدر  یانات و نعمات باز زندگکداشته باشد با وجود هر نوع ام نمی تواند یویدن

 خواهد بود.

ن متن باال بر آن یکدر لفظ، آمده است ل یبا مختصر تفاوت« خصال»ب تاکث در ین حدیا -2

 1ح دارد.یترج

 -علیه السالم -یعل 2:السَّلَامَةُ ثَمَرَةُ التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ وَ ثَمَرَةُ الْحَزْمِ: -علیه السالم -یعلقال 

 است. یمنیا یاست و ثمره بردبار یمانیط پشیفرمود: ثمره تفر

انسان در مقابل  یعنیآمده، « طیتفر»لمه ک« یبردبار»ث در مقابل ین حدیدر ا ح:یتوض

به موضوع بحث ما  بیشتره کته مهم است کن نیط گر. و همیتفرو یا  بردبار استیا  ها یسخت

ه ک ین حادثه در اثر ترس است و فردی، در حیبائکیو ش یدست دادن بردبار از 3توجه دارد.

 شوند. یها دچار افراط م یز بعضین ینه افراط، گرچه در موارد ندک یط میده معموالً تفریترس

 ست.شجاعت ا یئباکیفرمود: ش -علیه السالم -یعل :ةالصَّبْرُ شَجَاعَ -علیه السالم -یعلقال 

 إِنَّمَا أَهْلَكَ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال: قال رسول  -علیه السالم -جعفر یعن اب

 -خدافرمود: رسول  -علیه السالم -باقرامام  4:أَحَدٌ يَهْلِكْ تَثَبَّتُوا لَمْ النَّاسَ  لَوْ أَنَالْعَجَلَةُ وَ  النَّاسَ 

ند عجله است و اگر مردم ک یمردم را نابود م آن چهفرموده است:  -صلی اهلل علیه و آله

 .دنمی شو نابود یسکند ینما یو بردبار یشتن داریخو
فرمود:  -علیه السالم -یعل 5:بِإِجَالَةِ الرَّأْي وَ الْحَزْمُ رُ بِالْحَزْمِ الظَّفَ : -علیه السالم -یعلقال 

 شه.یله جوالن اندیبوس یشود و بردبار یحاصل م یو بردبار یشتن داریله خویبوس یروزیپ
زه یبر غر نمی تواندند کشه انسان بسرعت جوالن نی: اگر در وقت حادثه اندیمنیا مسئلهدر 

 ند.کغلبه « ترس»

 -یرکعسامام حسن  6:الْحَزْمِ التَّفْرِيطِ بِأَخْذِ تَقْدِيمِ اذْكُرْ حَسَرَاتِ : يركقال ابو محمد العس

                                                 
 .38 ، ص2 خصال، ج .1
 .341 ، ص68 بحار، ج .2
براي ما باز مي كنند، چه « انسان شناسي»چه راز و رمزهاي ظريفي را در علم  -عليهم السم  -راستي سخنان اهل بيت .3

 نكات دقيقي را تبيين مي دارند!؟!.
 .340 ، ص68 بحار، ج .4
 .341 همان، ص .5
 .370 ، ص57 بحار، ج .6
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ط را یتفر یهاحسرت  یط مقدم داریرا بر تفر یبردبار یه بتوانکنیا یفرمود: برا -علیه السالم

 .بیاورد یا به
 ح:یتوض

ه نه ط در تقابل آمدیبا تفر یبردبار زین -علیه السالم -یرکعسن سخن امام حسن یدر ا -1

 آموزد. یرا به ما م یق علمیته دقکن نیبا افراط. و ا

ر د یخواه یند: اگر مک یه میرا توص یتیو خودترب یبرنامه خودساز یکث ین حدیا -2

 سرتحن بده، یش از بروز حوادث، خودت را تمری، پیقبال حادثه ها بردبار و خون سرد باش

 ن دهد.کیتم یبردبار یتا روح و روانت برا بیاورنظر ط را به یتفر یها

ر ش دچایخو یبائکیطه شین انسان در مقابل حادثه بزرگتر از حین و صبورتریتر یقو

 صه هر بشر است:ین خصیشود، ا یم یخودباختگ

 ده.شده یآفر« دل واپس»ه کاست  یانسان موجود :إِنَّ الْإِنْسانَ ُخلِقَ هَلُوعاً

 گردد. یم« قرار یب»شود  یاو وارد م بر یو شرّ یه بدکآنگاه  :اً رُّ جَزُوعإِذا مَسَّهُ الشَّ

 شود. یم« سیخس»آورد  یم یه رفاه و نعمت به او روکآنگاه  و 1:اًوَ إِذا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوع

د. اگر نک یم یمعرف« دل واپس جان و مال خود»ه انسان را کقرآن است  ین انسان شناسیا

د ثروت داشته باش شود. و اگر سالمت و یم قرار یب مالش متوجه شودیا  به جان یخطر

گر است ا یبشر الزم و ضرور یز براین غرایورزد. اصل ا ینسبت به آن دو بخل و خسّت م

 فاظتح یه براکز ین غرایهم ین گاهیک. لمی کردن نبود جان و مال خود را حفظ نیانسان چن

 یابودنار د بودن ابزیمف یشوند به جا یم یجان آدم یبال جان در نهاد انسان گذاشته شده اند

سلط مز بر او یط شود و غرایشه دچار تفریه بشر در تعقل و اندکاست  یشوند و آن وقت یم

 یوامدا ین روش برایآورد. بهتر یزه و تعقل( در مین غریعدم تعادل )ب یه سر از نوعکشوند 

 ن است:ی، تلقیروان یها ن گونه نقصیا

فرمود:  -علیه السالم -صادقامام  2:حَلِیماً فَتَحَلَّم تَكُنْ إِذَا لَمْ : -علیه السالم -عبداهللبو قال ا

 (.بیاوربردباران را در  یبزن )ادا یخودت را به بردبار یستیاگر بردبار ن
 مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم  إِلَّا فَإِنَّهُ قَلَّ  حَلِیماً فَتَحَلَّمْ تَكُنْ  لَمْ إِنْ : -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

                                                 
 .21و  20، 19هاي  سوره معارج، آيه .1
 .404 ، ص68 بحار، ج .2
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 یبه بردبار خودت را یستیفرمود: اگر بردبار ن -علیه السالم -یعل 1:أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ

 ند و از آنان نشود.که ی( از مردم شبیپی)به ت یخودش را به گروه یسکه کم است کرا یبزن، ز

 :سمیبرالیو ل یمنیا

ر هر و د انکهمگان در هر زمان و م یبه هنگام حادثه، برا یدو خون سر ی، بردباریبائکیش

 «ز رخدادهاعصر پر ا»، «ها زمان حادثه»ه کن زمان ی، الزم است. در ایارکر یو غ یارکط یشرا

طر و آمار خ گذشته احتمال و یهاسه با قرن یده شده، در مقاینام« دوران انباشته از خطرها»و 

 گرید. از جانب یو دسته جمع یژه حوادث گروهیاست به و فتهیا شیحادثه صدها برابر افزا

ش یهنگ پهما به طورن تصاعد آمار حادثه یها نه تنها با ا انسان یو بردبار یبائکیزان شیم

 استه شده است.کزان آن ینرفته بل از م

 س جهتکه بر عکت است کن دو حری، ایمنیبشر در مورد ا ینونکل بزرگ جامعه کمش

 دهیعق« یجامعه شناس»و « یانسان شناس»اران کاز دست اندر یار دارند. برخگر قریهمدجریان 

ون اد را ختواند افر یل است و مکن مشین عالج ایبهتر« سمیبرالیل»ج یه تروکدارند  داشتند و

و  ق شودن موضوع موفیدر اه ای سم توانست تا اندازیبرالیز لید. و در عمل نبیاورسرد بار 

 ن افراد هستند.یسردتر ن جامعه ها خونیبرال تریراد له افکم ینک یمشاهده م

ه جان بشوند و  ید میپد یگرید دیجد یها دهیز پدیسم نیبرالیت و فرهنگ لیدر تربامّا 

 عاطفه رفتن نین، از بینو یها یماریش بیدایها، پ دن خانوادهیافتند، از هم پاش یبشر م یمنیا

ا ست. تنهزده ا نارکها  سر انسان یرا از باال حفاظت ین چترهای، بزرگتر«فرد»ت یها و محور

 یت به سوکاست. نسبت حر« برالیل یها ض شدن جامعهمنقرمشرف به »نمونه آن  یک

 به یونایدانکژرمن، اس یهماهنگ و منطبق است. نژادها کامالًسم یبرالیانقراض با نسبت رشد ل

نها شان پشت سر آ زه شدنیبرالیز با همان نسبت لیگران نیشوند و د یم یکخط نزدپایان 

 قرار دارند.

و  ،مثبت آن یاز معن« رتیغ»ه واژه ی، تخل«یحس همدرد»ن بردن یت، از بیحذف حم

قاعده شدن روابط  یب قانون و یب، «حسادت»دن آن به نام یبر آن و نام یمنف یمعن یاعطا

مادران و... ت فرزندان بر عهده یفرزندان، قرار گرفتن مسئول شدن پدران از ی، اجنبیجنس

                                                 
 .198نهج البمغه، فيض االسم ، قصار،  .1
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 و ستیسم نیبرالیها ل نیسم بدون ایبرالیل .سم استیبرالیل یاصول ضرور ازآثار بل از یهمگ

 نند:ک ین اصول موجبات انقراض نسل را فراهم میهم

ا مِنْهَ  الدُّنْیَا َو ثَلَاثٌ مِنْهَا فِی فِی الزِّنَاِء سِتُّ خِصَال  ثَلَاثٌ: صلی اهلل علیه و آلهقال رسول اهلل 

صلی  -رمکاپیامبر  1:الْآخِرَةِ أَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَیَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ وَ يُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ يَقْطَعُ الرِّزْقَ فِی

دنیا  د دارد، سه درپیام، شش یجنس قاعده و قانون شدن امور یب فرمود: زنا و -اهلل علیه و آله

برد، انقراض  ین میت انسان را از بیدارد: انساندنیا  ه درکد پیامآن سه امّا و سه در آخرت. 

 ند.ک یرا قطع م یآورد، روز یش مینسل را پ
ار. کد زناافرا و نهشده  یار قطع روزکزنا یهاخ نه ملت ین است گفته شود: در طول تارکمم

ه امعججامعه موجب انقراض آن  یکن عمل در یرواج ا یعنی .گر استیز دیث چیحد یمعنامّا 

ند و ا تهن رفیخ بودند و از بیدر تار یخورد. اقوام یها خط م یشود و نامش در دفتر روز یم

 شوند. یز مثل آنان مینان نیندارند، ا یا یگر روزید

قَالَ قَالَ رَسُولُ  :-علیه السالم -وَجَدْنَا فِی كِتَابِ عَلِیٍّقال:  -علیه السالم -جعفر یعن اب

فرمود: در  -علیه السالم -باقرامام  2:الْفَجْأَةِ إِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ مَوْتُ :-آلهصلی اهلل علیه و  -اللَّهِ

 یشود مرگ ناگهانزیاد  ه زناک یه رسول خدا فرمود: زمانکم یفتیا -علیه السالم -یعلتاب ک

 شود. یمزیاد  ها( تهک)انواع س

ثرت و کث یت، مراد حدخ بشر بوده اسیشه در تاریهم یمرگ فجئه و ناگهان ح:یتوض

 وع آن است.یش

ردن شان نسبت به کتفاوت  یت افراد، و بیدر شخص یجاد خون سردیسم توانسته با ایبرالیل

ن ببرد و هم از آمار تلفات و یحادثه را از ب یها و منشأها نهیاز زم یزها، هم برخیاز چ یلیخ

، ی، خانوادگیدر عرصه اجتماعگر یجانب د ازامّا . یارک یها طیدر مح یحت 3اهد،کها ب بیآس

به بار  یو حفاظت یرا اعم از بهداشت یمنی، موجبات عدم ایآموزش یها طیمح ی، حتیاقتصاد

ن، ینو یها زهید، انواع قتل با انگی، انواع جنون نو پدیانگسترکمختلف  یها آورده است. گونه

د، ینوپد یها تهکسدز، یالس، اکط یدانش آموزان در مح یشکریشتن، هفت تک احساس لذت از

                                                 
 .58ص  74البحار، ذیل واژه زنی. بحار، ج  سفینة .1
 .27 ، ص67 بحار، ج .2
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و... همه از انواع  یمختلف و متعدد امراض مقاربت یها د و گونهیت جدیبا ماه یهائ سرطان

 یاز توسعه صنعت یدام ناشکچیسم هستند و هیبرالیه محصول لکهستند  یمنید عدم ایجد

 ستند.ین

ن یا، در دشده باش یناش یه از امور صنعتکه ای دیور پدکاز موارد مذ یبرخمیان  اگر یعنی

 ند.دار یفرهنگمنشأ  صرفاًه کهستند  ینینو یها دهیست. مراد آن پدین نظر موردشمارش 

نها ام، ت دهرکز وداع ین« ستیاس»ستم با یسم نیبرالیح لیتقبیا  وهشکن مقال در صدد نیدر ا

 هک رمانطوهنم ک یم ین برنده آن، بررسیرا نسبت به عوامل آن و عوامل از ب یمنیبنام ا یزیچ

زگو را با یمنیز هم منافع آن در جهت ایسم نیبرالیام در مورد ل ردهک یرا بررسزیادی  مسائل

و مهمتر  ش دارم.ینه در پیاواقعگرا کامالً یمش یکآن را، و  یمنف یآوردها نم و هم رهک یم

، سان استه مورد اذعان همه انسان شناسان و جامعه شناک یر مسلماتیغاز ن روش یه در اکنیا

 م و نگفتم.یگو ینم یسخن

 هبگر یث دیدر زمان وقوع حادثه را با سه حد یو خون سرد ی، بردباریبائکیموضوع ش

 م:یبر یمپایان 

فرمود: مرعوب شدن  -علیه السالم -یعل 1:الْهَیْبَةُ خَیْبَةٌ : -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

 است. یواماندگ
 ح:یتوض

 .حذَّره و اتَّقاهه: خافَهُ   و مَهَابةًهَیْباً و هَیْبَةً يَهَابُ هَابَ  -1

 جهینت یه واماندگکنیاست نه ا ید: مرعوب شدن همان واماندگیگو یث مین حدیا -2

 د ویمالزمة شد آن قدر یمرعوب شدن و واماندگمیان  ن استیمرعوب شدن باشد. مراد ا

 زند.یچ یکهر دو  یه گوئکاست  یحتم

 وند.ش ینترل حادثه عاجز مکشوند در  یر مرعوب مزودتیا  شوند یه مرعوب مکآنان  -3

ذَرٍّ إِيَّاكَ أَنْ تُدْرِكَكَ الصَّرْعَةُ عِنْدَ الْعَثْرَةِ فَلَا يَا أَبَا :-صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

اباذر مبادا در  یافرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  2:الرَّجْعَةِ مِنَ الْعَثْرَةُ وَ لَا تُمَكَّنَ تُقَالَ 

 یو نه م ینکنترل کخطا را  یتوان ی، در آنصورت نه میهنگام اشتباه و خطا خودت را بباز

                                                 
 .34 ، ص57 ر، جبحا .1
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 .یبه طرف آن برگردیا  -یآن برگرد از نیتوا

ا نبازد ار به وجود آورده. اگر خودش رکط یرا در محه ای ه دچار خطا شده و حادثک یسک

اند )در تو یمیا  ند، وک یرید و از وقوع آن جلوگنکنترل کش جریانتواند آن را در وسط  یم

زد خودش را ببا اگرامّا ند. کنترل کرا  نقطه حادثه برگردد و آن ین( به سوکصورت مم

 انجام بدهد. نمی تواندن دو اقدام را یدام از اکچیه

به او  یادثه ناگواراگر ح 1:الْجَزَعُ مُصِیبَةٌ فَضَحَهُ  أَصَابَتْهُ  وَ إِنْ: -علیه السالم -یعلقال 

 ند.کش یرسوا بی قراری برسد
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 یو امداد رسان یمنیا

ند مانند آن است کتن را زنده  یکس ک هر 1:حْیَا النَّاسَ جَمیعاًوَ مَنْ أَحْیاها فَكَأَنَّما أَ قرآن:

 رده است.که همه مردم را زنده ک
وَ مَنْ أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا » قَوْلُ اللَّهِ فِی كِتَابِهِ : -علیه السالم -جعفر یقلت الب ر:یتفس

گفتم: مراد از سخن خدا در  -علیه السالم -باقربه امام  2.أَوْ غَرَق حَرَق  قَالَ مِنْ  «النَّاسَ جَمِیعاً

ه همه مردم را زنده کند مانند آن است کتن را زنده  یکه کس کهر »د یفرما یه مکقرآن 

 ست؟یچ« رده استک

 .، غرق شدنیمانند آتش سوز یفرمود: نجات دادن از حوادث

م یوگ یم درنگ یبدام است کن حرفه و شغل یتر ن و افضلیاگر از من بپرسند بهتر

 م مشاهدهآور یمنجا یاه در کرا  یهائ ثیز همراه من حدیاگر شما ن«. ت در گروه امدادیعضو»

ورد مه در آمد یامدادگر یه در اسالم براک یقید و تشویید شد. تأیده خواهیعق د با من همینک

 ه وحرف کی به عنوانم در اسالم یتعلامّا م دانش. یاست مگر تعلنیامده  ه ایچ شغل و حرفیه

 .شود ینم شغل شناخته

عَادِيَةَ مَاء  أَوْ عَادِيَةَ نَار  أَوْ عَادِيَةَ  الْمُسْلِمِینَ  رَدَّ عَنِ  مَنْ :-علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

 ل(،ین آب )سیاس طغکفرمود هر  -علیه السالم -یعل 3:عَدُوٍّ مُكَابِر  لِلْمُسْلِمِینَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ

 بخشد. یند خداوند گناهانش را مکآتش، سلطه دشمن زورگو، را از مسلمانان دفع  یریفراگیا 
هر  اند و مقصود نجات دادن مسلمان از ر شدهکمثال ذ به عنوانق یل و حریس ح:یتوض

 حادثه ناگوار است.

                                                 
 .32سوره مائده، آيه  .1
: گفتم: هدايت كردن إِلَى هًُدى َفقَالَ ذَلَِک تَْأوِيلُهَا الْأَْعظَمُ ضَلَالٍ َأخَْرجَهَا مِنْ قُْلتُ فَمَنْادامه حديث:  -20 ، ص2 بحار ج .2

 چطور؟ فرمود: اين تاويل بزرگتر آيه است. كسي از گمراهي،
 .20 ، ص27 بحار، ج .3
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ِإلَّا  نُصْرَتِهِ  يَقْدِرُ عَلَىوَ هُوَ  َأخَاهُ يَخْذُلُ مُؤْمِن  قَالَ: مَا مِنْ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

برادر مومنش را مؤمنی  فرمود: هر -علیه السالم -صادقامام  1:فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّهُ  خَذَلَهُ

و یا دن توانست او را مدد رساند، خداوند او را در یه مک یخوار بگذارد، در حال در چنگال حادثه

 ند.ک یآخرت خوار م
صلی اهلل علیه و  -اهلل: قال رسول -علیه السالم -آبائهعن  -علیه السالم -الصادقعن 

 -صادقامام  2:يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ وَ اللَّهُ  الْخَیْرِ كَفَاعِلِهِ عَلَى صَدَقَةٌ وَ الدَّالُ  مَعْرُوف  كُلُ: -آله

فرموده است: هر  -هلل علیه و آلهصلی ا -رمکاپیامبر  :-علیه السالم -پدرانش از -علیه السالم

مانند انجام دهنده آن است، و خداوند دوست  یکیننده بر نک یصدقه است، راهنمائ یارکویکن

 ن را.یادارد امداد مدد جو
 ح:یتوض

فرهنگ  دارد، در -سالمعلیه ال -تیبه در لسان اهل کبا را یز یاصطالح صدقه آن معنا -1

 یمال یها کمکه در اصطالح ما تنها به ک. یارکویکن نیروتیکن یعنیما ندارد. صدقه  یعموم

 ق صدقه است.یاز مصاد یه مصداقکشود  یز گفته میناچ

ور طه ار بردکد شده است آنگاه دو یتمج یارکویکن هر یلّکبیان  ث ابتدا باین حدیدر ا -2

در ا امّ . ینرسا ردن و امدادکق یو تشو یها راهنمائ یوئیکگران را به نیژه نام برده شده: دیو

ن رابطه یترباین و زیتر قیعم یه حاوکآمده « ددار یحبّ: دوست می»لمه ک یرسان مورد امداد

 خدا با خلقش است.

. و ز عام استیها ن یکیت به نیعام است، و در مرحله دوم هدا یارکویکمعروف و ن -3

رجحان نشان دهنده « ر الخاص بعد العامكذ»ن به اصطالح یخاص است و ا یامدادرسان

 هاست. یکیبر همه ن یامدادگر

 اللَّهُ الدُّنْیَا فَرَّجَ كُرَبِ كُرْبَةً مِنْ  مُؤْمِن  عَنْ  فَرَّجَ أَلَا وَ مَنْ: -صلی اهلل علیه و آله -یالنّبقال 

بَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْیَا أَهْوَنُهَا اثْنَتَیْنِ وَ سَبْعِینَ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ وَ اثْنَتَیْنِ وَ سَبْعِینَ كُرْ عَنْهُ

را از حادثه مؤمنی  هک یسکد یفرمود: آگاه باش -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  3:الْمَغْصُ

                                                 
 .17 همان، ص .1
 .18 همان، ص .2
 .18 ص 27 همان، ج .3
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نجات دنیا  دو بال در و و دو بال در آخرت و از هفتاد نجات دهد خداوند او را از هفتاد ناگوار

 دستگاه گوارش است.« سخت عالج» یمارین آنها بیه آسانترکدهد  یم
وَ كُرْبَة   هَم  مِنْ يُخْرِجَهُ حَتَّى الْمُؤْمِنَ أَخَاهُ أَغَاثَ مَنْ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

مَات  وَ وَ وَرْطَة  كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَات  وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَات  وَ أَعْطَاهُ ثَوَابَ عِتْقِ عَشْرِ نَسَ

 -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  1:دَفَعَ عَنْهُ عَشْرَ نَقِمَات  وَ أَعَدَّ لَهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ عَشْرَ شَفَاعَات 

 یش آمد بد، و ورطه خطر رهائیو پ یرا و او را از گرفتار یند مؤمنکامداد  یسکفرمود: 

دهد، و ثواب آزاد  یدرجه ارتقاء م سد: و او را دهینو یاو ده حسنه م یخداوند برا بخشد،

او ده مورد  یت براقیام ند از او ده بال را، و در روزک یدهد، و دفع م یردن ده برده را به او مک

 رد.یگ یشفاعت در نظر م
بستر  کیرا در  یرو آن، امداد رسانیها در پ ثین مبحث آمد و حدیه در آغاز اکه ای یآ

 حرا وصنند: در ک یط و در هر حادثه، سفارش میر هر شراد ،ان و هر زمانکعام و شامل هر م

 . دریوهار گرکط ی، محیار فردکط ی، محیگیط خانه و همسایوچه و بازار، محکها،  دشت، جاده

رند، دا ربرداک یه الفاظ بشرک یهمه جانبه تا جائبیان  با یامدادگر یها عمل انسان ن سفارشیا

 د شده است.یتمج

ت. و نوع اسگر: عبادت، دیدبیان  با ز هست. ویار خدا نکبادت است، ه عکنین ایاغاثه در ع

 ده است ماننآن منز خداوند از ار انسان است وکه فقط کش است ییان نوع اول پرستش و

ا اگر خد وانجام دهد عبادت است  ه اگر انسان آن راکاست  ینوع دوم عمل وع و... وکسجده، ر

 ت است.یآن را انجام دهد ربوب

ث یاز حد -است، خداوند امدادگر است و« نیثیث المستغیاغ»خداوند  یها ز ناما یکی

 ب خداست.یامدادگر را دوست دارد. امدادگر حب -هکم یدیشن

و  ا از قرآنن جمله ریاامّا اند مانند عدالت.  د شدهیتمج یلیهستند خ یردارهائکها و  منش

اگر ا ی ست،یند مسلمان نکن یدادگرمورد عدالت و  یکدر  یسکه اگر کم یا دهیت نشنیاهل ب

ع به ن موضویا یامداد رسانن در مورد یکست، لیگر مسلمان نیند دکبار ستم  یکتنها  یسک

 ه:کاصل در آمده است  یکصورت 

صلی اهلل قال: رسول اهلل  -هم السالمیعل -عن آبائه -علیه السالم -جعفرابن  یعن موس

                                                 
 .21 ص 27 بحار، ج .1
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ء  وَ مَنْ شَهِدَ رَجُلًا يَُنادِي شَیْ فِی الْإِسْلَامِ مِنَ فَلَیْسَ  بِأَمْرِ الْمُسْلِمِینَ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ: علیه و آله

از رسول  پدرانش از -علیه السالم -اظمکامام  1:يَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ

شه امور مسلمانان نباشد یند و در اندکح س صبکه فرمود: هر ک -صلی اهلل علیه و آله -خدا

از مسلمانان  یامداد خواه یصدا یه شخصکند کس مشاهده کاز اسالم ندارد، و هر ه ای بهر

 ست.یسر داده است به او امداد نرساند از مسلمانان ن
 تفاوت باشد او مسلمان یب مسلمانان یو بدبخت یه نسبت به خوشبختک یسک ح:یتوض

 یر ملتهها و به اسالم اختصاص ندارد  همه ملل و جامعهمیان  م است درن اصل مسلیست. این

 یسانمداد رن بها و ارزش را به ایا ینیچ آئیهامّا ن نظر را دارد. یدر مورد افراد خودش هم

ن یاند. و کنار کت جامعه خود یرا از عضو یبه امداد رسان بی تفاوت ه فردکنداده است 

ون در در یحت« جَمِیعاً سَلنَّاأَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا ا وَ َمنْ»پیام  ژهیاختصاص به اسالم دارد. به و

د مور ه درکاست  ین، مخصوص امداد رسانیر اعمال فروع دیسه با سایز در مقایخود اسالم ن

 ست.ین یپیامن یتش چنیز با آن ارزش و اهمینماز ن

 :ط شخص مددجویشرا

بَلْ هُمْ أَضَلُّ »وان یت را فاقد ارزش و مانند حیانسانست و انسان فاقد یسم نیاسالم اومان

ن جهت یه از ای. آمی کندن نییرا تع یچ شرطیه ین در مورد امداد رسانیکداند. ل یم 2«سَبیالً

ث یث اول. در حدینطور حدیاست. هم ردهکد نیمق یچ شرطینفس را به ه ییامطلق است و اح

ث هفتم یدر حد د و شرط است. ویمطلق و بدون ق« غَاثَةَ اللَّهْفَانِإِ يُحِبُ وَ اللَّهُ»ز جمله یچهارم ن

 شود. یس مکآمده شامل هر « رکیتن» یبا نوع« رجالً»لفظ 
 ش شتافت.کمکد به یط باشد بایس با هر شراکجو هر مدد

ث یر حدد و« اهاخ»ث سوم لفظ یو در حد« الْمُسْلِمِینَ رَدَّ عَنِ مَنْ»ث دوم عبارت یدر حد

 ت.آمده اس و مسلمان مؤمند یبا ق« الُْمؤْمِن أَخَاهُ»در ششم  و« ُمؤْمِنٍ عَنْ فَرَّجَ مَنْ»نجم پ

ن گونه موارد اگر یث مطلق آمده است. در ایه و سه حدید و در آیث مقیدر چهار حد

د دانست. ید حمل کرد و همه را مقید مطلق را بر مقیباشند با« واحد»موضوع و حکم در همه 

                                                 
 .21 ، ص27 بحار، ج .1
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د یکه ق ییث هایحد در بحث ما نه وحدت موضوع وجود دارد و نه حکم واحد است.مّا ا

 اند.فقرات متعدد آورده  یز موکّد و مشروح دارایاند حکم را نمؤمن را گذاشته یا  مسلمانان

را در یست زیان نمیانش . و تعارض درکرده اندمطلق تنها به ضرورت امداد حکم  یث هایحد

 و محمول شرط است.تعارض وحدت موضوع 

 د:یث مقیحد یکگر همراه با یث مطلق دیدو حد کنیو ا

الْقِیَامَةِ مَنْ أَقَالَ  يَوْمَ إِلَیْهِمْ  عَزَّ وَ جَلَ قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

فرمود: خداوند  -علیه السالم -صادقامام  1:جَ عَزَباًنَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّ

مان یه بخاطر شخص پشک یسکخواهد داشت:  یت به چهار شخص توجه خاصقیام در روز

را ه ای ه بردک یسکند، و کامداد ه ای دیه به شخص حادثه دک یسکند، و کمعامله را اقاله 

 ند.کمتأهل را  یه فرد مجردک یسکند، و کآزاد 
ل ارزش یشان دل شدنف یردامّا  شده اندف یث ردین حدیردار در اک ارچه ح:یتوض

رگز به هفرد عزب  یکج یتزویا  برده یکردن کآزاد  مان ویلة پشارا اقیست. زیآنها ن یمساو

ف یدر یها از ثواب یکیم تنها یدیگر دیث دیه در حدک یبه طوررسد  ینم یامداد رسان یپا

 ردن ده برده، بود.ک، ثواب آزاد مؤمناغاثه  یشده برا

 عَنِ وَ التَّنْفِیسُ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ  الْعِظَامِ الذُّنُوبِ كَفَّارَاتِ مِنْ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

به  یره، امداد رسانیبکگناهان  یها فارهکاز  یکیفرمود:  -علیه السالم -یعل 2:الْمَكْرُوب

 ناگوار، است.امدادجو، و نجات دادن از حادثه 
اللَّهْثَانَ عِنْدَ جَهْدِهِ فَنَفَّسَ  اللَّهْفَانَ الْمُؤْمِنَ أَخَاهُ أَغَاثَ قَالَ: مَنْ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

يَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ كُرْبَتَهُ أَوْ أَعَانَُه عَلَى نَجَاحِ حَاجَتِهِ كَانَتْ لَهُ بِذَلِكَ اثْنَتَانِ َو سَبْعُونَ رَحْمَةً لِأَفْزَاعِ 

ه دچار کخود  مؤمنس امداد رساند به برادر کفرمود: هر  -علیه السالم -صادقامام  3:أَهْوَالِهِ

برطرف  یند به او براک کمکیا  او را، یند گرفتارکد، و برطرف یجو یحادثه شده و مدد م

 یچارگ یو ب یماندگدر یرد برایگ یاو هفتاد و دو رحمت در نظر م یش، خداوند برانیازشدن 

 ت.قیام روز یها

                                                 
 .19 ، ص27 بحار، ج .1
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 ساز حادثه یها و خصلت یمنیا
 یمنیا تأمینعوامل  از کدام هره کمثبت  یگذشته از انواع متعدد رفتارها یها در بخش

ا اعم تارها رحادثه هستند، سخن رفت. رفمنشأ ه ک یمنف یز از انواع متعدد رفتارهایهستند، و ن

 رد:کم یدو نوع تقس توان به یم یاز مثبت و منف

در مدت  ومورد  یک، تنها در یمنفیا  زه مثبتیانگ یکل یه بدلک ی: رفتاریرفتار مورد -1

 شود. یم، صادر مک

ع را ن نویت و روان فرد، دارد، ایشخص یشه در چگونگیه رک ی: رفتاریشگیرفتار هم -2

 ند.یگو یم« خصلت»

ن دو یهم م بهتر استیا ردهک یبررس شتربیرا « یافسردگ»و « نشاط»ه دو عامل کنینظر به ا

 م:ینکمشاهده  پائینو مثبت، در طرح  یهر رفتار منف یمثال برا به عنوانرا 

 
ن بخش اوالً سخن یه در اکدهد  یه در باال آمده نشان مک« ساز حادثه یها خصلت»عنوان 

« یشگیرفتار هم»جاد یتش ایه ماهکاست بحث در خصلت ثانیاً  ستیمثبت، ن یها از خصلت

 علت -رفتار

 نگیزها -شخصیتی و روانی

 نگیزها -رخ دادی و موردی

 هره وریب -فتار مثبتر -نشاط

 ادثهح -فتار منفیر -افسردگی

 هره وریب -فتار مثبتر -نشاط

 ادثهح -فتار منفیر -افسردگی 

 

 هره وریب -فتار مثبتر -نشاط

 ادثهح -فتار منفیر -افسردگی 

 

 هره وریب -فتار مثبتر -نشاط 

 

 
 ادثهح -فتار منفیر -افسردگی

 

 

 

 خودآگاه

 ناخودآگاه

 خودآگاه

 ناخودآگاه
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ه گه کشه با او هست یشه در خصلت فرد دارد و بالقوّه همیه رک یا یمنف یژگیو یعنیاست. 

 آورد. یرسد و حادثه را به وجود م یت میفعال شده به فعل یگاه

 یخمطرح شده و برشتر یپاز آنها  یه برخکشود  یخصلت فوق شمرده م 15ن بخش یدر ا

 شوند: یم ینجا بررسیاگر در ید
 شد. یبررس« و نشاط یمنیا»ن خصلت در فصل ی: ایتنبل -1
 «.و رابطه با ابزار یمنیا»د به فصل ینکلجاجت: رجوع  -2

 تهآموخ یریارگکعدم توان به یا  ،یمنیرات اکآموزش و تذ ک: عدم توان دریودنک -3

 .یمنیا یها

 وجه بهتار، و عدم توان کبا مورد  یو روح یرکف یهمراه در : عدم توانیسر به هوائ -4
 .یمنیرات اکتذ

 ل.یکدن به جسم و هیز بالیو ن یتهوّر جاهالنه: شجاعت منف -5
 بودن، و عدم استفاده از مشاوره. ی: از خود راضیاستبداد رأ -6
م هنگا و عدم توان تسلط بر خود هنگام بروز عالئم و مقدمات حادثه، و یترس: بزدل -7

 حادثه.
هم، فرات است، خواه توان کها و تذ فت آموزشدریا ه مانع ازک ی: خصلتینشنوحرف  -8
 نه.یا  باشد
فرد  ر خودکز فکو مانع تمر -مخلّ بر نسالن -«ارکآهنگ » ضه ناقک ی: خصلتیپرحرف -9

 شود. یگران، میو د
 زین نآ یالبته نوع مورد -ه حالت خصلت به خود گرفته باشدکحبس ادرار و مدفوع:  -10

 ث خواهد شد.بح

 خود باشند. یگرسنگ متوجه هکنیشوند بدون ا یافراد گرسنه م ی: برخیگرسنگ -11

 نان.آ یاختالل در نشاط و آرامش روان جادیاران و اکگران، همی: آزار ددگرآزاری -12

ت. و تاب گذشکدر آغاز « یاریکب شغل و و یمنیا»ز در مبحث ین نی: ایپرداز خیال -13

 «.خواب»مباحث پایان  «نشاط»از فصل ن بخش یز در آخرین

 رش دریقابل پذ یهایاداعت ها و عادت «:خود یها عدم توجه به عادت»خصلت  -14

 فرهنگ جامعه.

ت، گذش اشاره ای «نشاط»از فصل « یافسردگ سالت وکانواع »: در بخش یتنوع طلب -15

 شود. یم یز بحثینجا نیدر ا
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 یودنکخصلت  و یمنیا

 نوع است:آموختن دو  آموزش و

ان مشخص و زمان کبرنامه مشخص، م یکه ک« یاستاد و شاگرد»آموزش بر اساس  -1

 کییات ن دارد و سطح معلومیز سمت معیرنده نید گیا ن وید دهنده سمت معیا ن دارد. ویمع

 است. یگریباالتر از د

ن آا ت بتواند متفاو یل باال باشد و هم مکشه تواند ب ین نوع هم می: ایآموزش مورد -2

ست ان ک. ممشود ینم یبرنامه مشخص علم یکز تحت ین ندارد و نیان و زمان معکه مکشود. 

 یاوسطح مس یکن است هر دو در کر دهد، و ممکرا به فرد عالمتر از خود تذ یموضوع یفرد

 ر دهنده در سطح باالتر باشد.کن است تذکدانش و مهارت باشند، و مم و یاز آگاه

 یها زشمتر از آموک یآن ارزش یو برا نامد یم« رکتذ»آموزش را  ن نوع دوم ازیاسالم ا

 یه آن مب ی، ارزش باالتریارآئکه از جهت کو بل ست بل برابری، قائل نی، دانشگاهیا مدرسه

 داند. یم« راتکمدرسه تذ»جامعه را  یدهد. اسالم همه جا

 ر دهنده.کمگر تذ یتسیرا تو نیر بده زکتذ 1:رفَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّقرآن: 

 سودمند است.مؤمنان  یر براکرا تذیر بده زکتذ 2:تَنْفَعُ الْمُؤْمِنین وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى

 یرهااکتر باشند و در  است مردم هر چه آگاه یمنیننده اک تأمینآموزش علوم و فنون 

ی م عهتوس یاجتماع و یفرد یمنیزان ایبه همان م نند،کنش و مهارت عمل یشان با دانش و ب

 سانتر واردان و ماهر، آکافراد  یز برایخاص، ن به طور یمنیو آموزش اصول و فروع ایابد 

 است. نظر موردن بحث هر دو آموزش، یگران. و در ایدتر است تا دیمف

و  یصو تخص یفن یارهاکت در یم از فعالکدست یستیرا ندارد بایادگیری  ه توانک یفرد

عامل  ومنشأ است و از هر دو جهت « یمنیدانش ا»و « ارکدانش »و فاقد زد. ایز بپرهیخخطر

 حادثه است.

 یار معنائبه با کاست « یاستعداد یناتوان»یا  «یاستعداد یب»ن مقال یدر ا یودنکمراد از 

 یب ر نسبت به فردیتحق هرگونههاست بدون  تیآن، فرق دارد. و سخن در واقع عامیانه

 و حرمت انسان محفوظ. ستعداد. همه انسان اندا

                                                 
 .22سوره غاشيه، آيه  .1
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 ودن چهار گروه هستند:کچهار گونه و افراد  یاستعداد یناتوانیا  یودنک

ط یمح ه درژیبه و یار فنک یودن باشد براکن یه چنک ی: فردیریدگیا ناتوان در تعلّم و -1

 ، مناسبت ندارد.یار گروهک

وه ه با گرروه گرچگن یبستن: اار کناتوان در باز تاباندن و ناتوان در به  ،یادگیری توانا در -2

 از یستیاد و بار مانند گروه اول هستنک ین برایکباال فرق دارند و اهل دانش و دانستن هستند ل

ول اگروه  ن گروه گرفتارتر ازینند. اکز ی، پرهیگروه یارهاکژه از یز به ویحادثه خ یارهاک

 یراداف نیوشبختانه تعداد چنتر است. خکن حال نتوانستن، دردنایرا دانستن و در عیهستند ز

 آورد: یرا م یرا خود دانستن معموالً توانائیمتر است زک یلیدر جامعه خ

 الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَ الْعِلْمُ : -علیه السالم -الصادققال 

ار بستن کفرمود: دانستن و به  -علیه السالم -صادقامام  1: إِلَّا ارْتَحَلَ وَ أَجَابَهُ فَإِنْ بِالْعَمَلِ يَهْتِفُ 

ند خواهد دانست، و کس عمل کهر  ند، وک یز میس بداند عمل نکگرند، هر ین همدیقر

وچ کپاسخ ماند  یب د چه بهتر، و اگریند اگر جواب مساعد شنک یار بستن را ندا مکدانستن به 

 ند.ک یم
 اهد وآورند. مگر خود شخص نخو یز به دست میرا ن یوختگان توان عملدانش و مهارت آم

 ول شود و از افراد گروه ا یز فراموش مین صورت دانش او نیند در اک یاز عمل خوددار

 شود. یم

 یه مک یردفن یار بستن: چنکبه  ودن درکو توانا در باز تاباندن، و  یریدگیا در توانا -3

ر بستن اکبه  در عمل ازامّا د بدهد یا گرانیش را به دیها د آموختهتوان یرد و مید بگیا تواند

ر د خورد و یم« ینظر»نه یدر زم یو استاد یش عاجز است، فقط به درد معلمیها آموخته

م به هدادن ادامه دهد  دیا ن عملیث باال هر چه به این است و بقول حدیواقع عمل او هم

 ه تنهاک ندک یم مکح یمنیاصول اامّا . می کندن وچکهم دانش از او  شود و یدانشش افزوده م

ار کا د بیبانشان،  یژه دست و پایر اعضا و جوارح شان به ویند و ساکار کن گروه یمغز و زبان ا

ن یاز ا نندک یز خوددارین یعلم یها شید از آزمایبا یند. حتکدا یتماس پ یو خدمات یدیتول

 رفت.گ -ینظر نظر -یتوان نظر مشورت یافراد م

 یو استاد یمعلم ین گروه برایار بستن، ناتوان در باز تاباندن: اکو به یادگیری  توانا در -4

                                                 
 .40 ، ص2 بحار، ج .1
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مناسب و مطلوب  یار عملک ین برایکستند گرچه دانش فراوان داشته باشند. لیمناسب ن

 یاربستن( توانائکدادن، به  دیا ،یریگیاده در هر سه )کهستند  یبهتر از افراد یهستند و گاه

 رند.دا

باندن ر بازتاد یتوانل نایرا به دلیزند. زیز بپرهین« یرکآموزش تذ»د از ین افراد بایاامّا 

 یمتل آنان را مخ یرکگران سازمان فیانتقال علم به د یگران، به جاید یمعلومات شان برا

ل ین قبیات ارکدادن و تذ دیا .یمنیاعمال ایا  یمنیرات مربوط به دانش اکژه در تذینند. به وک

 یرفت. مگ یتد نظر مشورین افراد نباین است. از ایآفر از حادثه، حادثه یریجلوگ یافراد به جا

 ( ویصربار آنان )آموزش کردن به نحوه کنان آموخت: نگاه یخوب از ا یلیز را خیچ یکتوان 

 ردن.کشان با نگاه  یارکدگرفتن ظرافت یا

ار بستن( توانمند باشد: کو به  یده دیا ،یریگیاده انسان در هر سه )کباست یچه زامّا 

 دیا هستند توانمندان!؟! قرآن تنها در دو مورد انسان را در بایو و زیکچه ن 1:فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُون

فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ ه یآ یگریه و دین آیا یکیاست  ردهکر کصفت همراه خدا ذ یک یآور

 است. 2:الْخالِقین

شرط  «توان»سه می یابد  با دست همراه پا( انجامیا ه با دست )ک یارک در هر :یمنیا

 است:

 ار.کدانش  -1

 ار.کدر محور آن  یمنیدانش ا -2

 ار بستن هر دو دانش فوق.کتوان به  -3

ز یار نکمربوط به آن  یمنیست. دانش این یافکار، کدر هر  یدانش و تخصص نظر

ار بستن آنها شرط اول است کست توان به ین یافکز یور نکمذ یها ضرورت دارد. هر دو دانش

ه در شناختن موتور ک یسک. یال شرعکدارد و نه اش یال عرفکار نه اشکو آنگاه شروع به 

 نمی تواندامّا دانش دارد.  کامالًز ین یمتخصص است و نسبت به اصول رانندگ کامالًخودرو 

ن است: اگر احتمال خطر در یز همین یم شرعکند. حک یخوددار ید از رانندگیخوب براند، با

وَ ال تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ »ه ی( باشد مشمول آیرانندگ یهو)و ما یعیش از حد طبیب یسک یرانندگ

                                                 
 .23سوره مرسمت، آيه  .1
 .14سوره مومنون، آيه  .2
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 گر.یار دکاست هر  نطوریشود. و هم یردد و حرام مگ یم 1«إِلَى التَّهْلُكَةِ

 یسر به هوائ

، «یمنیااصول »، «ارکمورد »در  رکز حواس و فکه مانع از تمرک یخصلت یعنی یسر به هوائ

ز دادن کر تمرن دیکاربستن را دارد لکدادن و به  دیا گرفتن، دیا باشد. فرد سر به هوا استعداد

 از وسز حادثه ین خصلت نیناتوان و عاجز است. ا -ز دادنکدر تداوم تمریا  -به حواس خود

 یرا داشته باشد حتار ک یک یط الزم براین است همه شراکمم ین شخصیاست. چن کخطرنا

ا ر یروهار گکط یژه در محیار به وکت ینها صالحیز باشد، با همه این یمنیمتخصص در امور ا

فاقد  هک یسک ار، است. وک، و تخصص در یمنیتخصص در ابر ز حواس، مقدم کرا تمریندارد. ز

در  ورش ایپذ ی( برایمنیاو )از جمله تخصص در ا یها ر تخصصیز حواس باشد ساکتوان تمر

 ده است.یفا یب و یافک، نایار گروهک

 یسکفرمود:  -علیه السالم -یعل 2:خَذَلَتْهُ مُتَفَاوِت  إِلَى أَهْوَى مَنْ : -علیه السالم -یعلقال 

 نند.ک یها او را تنها گذاشته و خوار م متفاوت بچرخد ره چاره یها رش در جهتکه فک
 چرخد. یمختلف م یها موضوع ن افراد، نا مرتب و به محوریا یرکف جریان

 یاندازها س چشمکهر  3:الحِیَل خَذََلتْهُ مُتَفاوت  مَنْ أوْمَأ إلىد: یفرما یگر میدبیان  در

 گذارند. یها او را خوار م مختلف داشته باشد ره چاره
تند ز حواس هسکه هر دو عدم تمرک« یسر به هوائ»و « حواس یندگکپرا»فرق بیان  یبرا

 د:ینکتوجه ر یبه طرح ز
 

 پراکندگی حواس -متعدد موضوعات به توجه جمله از مختلف دالیل به
 

 عدم تمرکز حواس

 ر به هوائیس -خصلت توجه به موضوعات متعدد

 ییسر به هوا -4زیچ چیخصلت عدم توجه به ه
 

و « همَعَ»را « زیچ چیخصلت عدم توجه به ه» یعنی یقرآن به نوع دوم از سر به هوائ

                                                 
 .195سوره بقره، آيه  .1
 .38 ، ص57 بحار، ج .2
 .395و نيز نهج البمغه، فيض االسم ، قصار،  -83 پي نويس ص 57 بحار، ج .3
 باشد ليكن همراه تكلّف.« عد  توجه به هيچ كدا  از چيزها»رت اين عبارت مي توانست به صو 4
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 د:یگو یاران و گمراهان مکده است. در مورد گناهینام« قموح»

 ند.یشان سر به هوا آنان در حالت مستگونه 1:سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُون إِنَّهُمْ لَفی

ما افراد انسان  -میما قرار داد 2:أَعْناقِهِمْ أَغْالالً فَهِیَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُون إِنَّا جَعَلْنا فی

 یده و تا محاذیچیشان پ رها در گردنیزنج -شان مانند سلسله ه گناهانکم یدیرنطور آفیرا ا

 شوند. یرده و آنان سر به هوا مکشان پر چانه

ر ل نقص دید بل به دلیمقمح نمایا  ه آنان را عمهکست یشان در آن حد ن افراد گناه یبرخ

 شوند. یسر به هوا م ینقص روانیا  تعقل

ردن ز آب خوا: شتر سرش را باال گرفت و ياو امتنع عن الشّرب رقمح االبل: رفع رأسه لغت: 

 رد.ک یراب شدن خودداریو س

عامل  ومنشأ ار کط یار و حضور او در محکل مقمح و سر به هوا باشد یه به هر دلک یشخص

 د.ار حاضر نشونکط ین گونه افراد در محیه اکند ک یجاب میا یمنیحادثه است و اصول ا

 :یاستبداد رأ

اب را به ب مسئلهنم و شرح ک یث بسنده میحد یکتنها به  یاره خصلت استبداد رأدرب

 گذارم: یوا م« و مشاوره یمنیا»

س دچار کفرمود: هر  -علیه السالم -یعل 3:هَلَكَ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ مَنِ : -علیه السالم -یعلقال 

 شود. یم کشود هال یاستبداد رأ

ه کد شود، تا چه رس یرأ چند مورد دچار استبدادیا  کیه شخص در کاست  ین در حالیا

ه: شخص مستبد خودش را کنیته دوم اکد. و نیدر آ« خصلت»ن حالت در او به صورت یا

 کالهز یگران را نیباشد د یار گروهکط یدر مح« ردنک کخود هال»ن یند و اگر اک یم کهال

 ند.ک یم
 

                                                 
، و چهار مورد سر به هوائي دراثر طغيان، و يک مورد در اثر خود پسندي و رضايت از كردار خود 72سوره حجر، آيه  .1

 آمده است.
 .8سوره يس، آيه،  .2
 .152نهج البمغه، فيض االسم ، قصار،  .3
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 :تهوّر جاهالنه

 دارد:منشأ ن خصلت سه یا

 هور م به تد اقدایند و خودش را آسوده نماکار را تمام که کنیا ی: آدم تنبل برایبلتن -1

 ند.ک یم

ت و بالد )نه به مهار یل و اندام خود میکه به هک یسکل: یکدن به جسم و هیبال -2

 دهد. یارها را متهورانه انجام مک( یاردانک

 یاه منه، اشتبنابخردا یو رفتارها یمردانگمیان  افراد یبرخ«: یمردانگ»اشتباه در مفهوم  -3

 ن افراد هستند.یامل اکها نمونه  یها و قاچاقچ شکنند چاقو ک

شوند و هر سه  یم یناش یروان یماریاز بیا  یهر سه نوع تهور جاهالنه از نقص روان

دن به یبال»تر است. معموالً کخطرنا یگریاز د یکدام کگفت  نمی توان هستند و کخطرنا

فقر میان  نی. در ای، فقر دانشیو هنر ی، فقر فنیشود فقر مال یم یز فقر ناشا« لیکجسم و ه

را  یشه ذاتیتوان فهم و اند یت بزرگ شده حتکه با فقر و فالک یسخت مؤثر است جوان یمال

ه: کشود  یهنرتر م یب تر ودانش  یب زیهنران ن یب دانشان و یب از نیعیدهد  یز از دست مین

فرمود: فقر  -علیه السالم -صادق امام 1:کُفْراً یَکُونَ َکادَ الْفَقْرُ أَنْ: -المعلیه الس -الصادققال 

 فر ندارد.کبا ه ای ه چندان فاصلکاست(  یمضّر، بد و منف آن قدر)

و  من فقر در تار و پود جسمیند؟ اهرکه در چنگال فقر بزرگ شده چه ک یریجوان فق

ن یا هکل، یکند مگر هکشته تا به آن افتخار ندا یزیگذاشته است در عمرش چر یتأثروانش 

مال و  ه برخواران عالودنیا  ست.ین نبوده و نکر ممیاز نوجوانان و جوانان فق یبرخ یز براین

 خورند. یز میران را نیروح و روان فقدنیا  ثروت

ن است. افتخار م فقر 2:فَخْرِیاْلَفقْرُ فرموده است:  -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  آن چه

و  یزه دگر دوستین با انگیکتواند ثروت اندوزد ل یه مک یسک« یفقر اراد»عبارت است از 

آمدش را با مستمندان ند، درک یرانه را انتخاب میفق یزندگ« یعدالت اجتماع»ش به یگرا

 است.« یستیساده ز»ست یقت فقر نین در حقیا شود. و یر میند و فقک یم میتقس

 یشود )افراد یم یز معمواًل از فقر ناشین« یاشتباه در مفهوم مردانگ»تهور جاهالنه از نوع 

                                                 
 اژه فقر.، ذیل وسفینة البحار .1
 همان مرجع. .2
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 کامالًگردند(. نسبت  ین مفهوم دچار اشتباه میه در اکشوند  یدا میز از قشر متوسط پین

 و« یجامعه شناس»و « یانسان شناس»و تهور جاهالنه، در دانش  یفقر خانوادگمیان  محسوس

 یبا تنبل شود ینم از تهورها به فقر مربوط آن چهه است. و و حوادث، مسلم شد یمنیا یآمارها

 رابطه دارد.

م دآ یت، حی، شراب خواریشکچاقو ،از طبقات جامعه یبرخمیان  در یش از انقالب اسالمیپ

 گشت. یمحسوب م یاز عالئم مردانگ یشک

تَظُنُّونَ أَنَّ الْفُتُوَّةَ بِالْفِسْقِ وَ أَ فَقَالَ تَذَاكَرْنَا أَمْرَ الْفُتُوَّةِ عِنْدَهُ : -علیه السالم -الصادقعن 

 الْفُجُورِ إِنَّمَا الْفُتُوَّةُ طَعَامٌ مَوْضُوعٌ وَ نَائِلٌ مَبْذُولٌ وَ بِشْرٌ مَعْرُوفٌ وَ أَذًى مَكْفُوفٌ فَأَمَّا تِلْكَ 

آیا  رمود:م، فیگفت یم یسخن از مردانگ -علیه السالم -صادقدر حضور امام  1:فَشَطَارَةٌ وَ فِسْق

در  ی، سخاوت، خوشروئی: مهمان نوازیبا فسق و فجور است؟! مردانگ ید مردانگینک یگمان م

 است. یارکها پس خباثت و تبه  آن خصلتامّا گران است. و یاز آزار د یمعروف، و خوددار
 خُلُقُهُ  وَ مُرُوَّتَهُ ينُهُالْمَرْءِ دِ حَسَبَ  إِنَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْش  :-صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

ن یش حسب مرد دیمردم قر یفرمود: ا -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  2:عَقْلُهُ  وَ أَصْلَهُ

 شه و تبارش عقل اوست.یاوست، و ر یویکاو اخالق ن یاوست، و مردانگ
ن یل ابست یدر برخورد ن ی، لفّاظی، چاپلوسین زبانیریش« ویکاخالق ن»مراد از  ح:یتوض

 ن خلق هستند.یل رفتارها بدتریقب

وَ صِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوَّتِهِ وَ  قَدْرِ هِمَّتِهِ عَلَى قَدْرُ الرَّجُلِ : -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

ارزش مرد به فرمود:  -علیه السالم -یعل 3:شَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنََفتِهِ َو عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَیْرَتِهِ

اوست، و شجاعتش به  یو صداقتش به مقدار مردانگ یردارک مقدار همّت اوست، و راست

 رت اوست.یاندازه عزّت نفسش، و عفت او به قدر غ
 هیپا رتیغ و نفس عزّت شجاعت، ،یمردانگ یا مروت ،یارکراست و صداقت همّت، ح:یتوض

 ها. نیهم یعنی ها( خلق )جمع اخالق و هستند ویکن اخالق دهنده لکیتش عناصر و یاساس یها

 شجاعت.«: برش»و « تیقاطع» ی: در اصطالح امروزعضّة

                                                 
 .5 ، ص67 بحار، ج .1
 .89 ، ص1 بحار، ج .2
 .4 ، ص67 بحار، ج .3
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ق رذالت ه در جامعه مصداکاست « ینامرد» عینست بل ین یتهوّر جاهالنه نه تنها مردانگ

 ار عامل حادثه است.کط یار و محکدر  و یاخالق

 یترسوئ

 دامک هرها  از زبان یارد. در برخد یشان با هم فرق اساس تیه ماهکنوع است  ترس دو

 یم گفته« خوف» یگریو به د« جبن» یکیبه  یدر زبان عرب مثالًن دارند ینام مشخص و مع

 یله اوک یشود در حال یگفته م« ترس»دو  به هر یامروز یدر زبان فارسمتأسفانه شود. 

و موارد  رود یر ماکترس به  یز به جاین کواژه بامتأسفانه است و باز « کبا» یو دوم« ترس»

ه ک« کبا یب»ند یگو ید می. در مقام مدح و تمجشود ینم مراعاتدو ن یح ایاستعمال صح

 ح است.یصح« ترس»

. یفطر ی، پروایزیغر ینوع است پروا دو 1«پروا»، یاسالم« یانسان شناس»مطابق اصول 

است « زترس ب»ز هست سمبل آن یوانات نیه در وجود حک یزیغر یپروا یعنیجبن یا  ترس

 یو نه تنها منف 2است یفطر یپروا کبایا  شده است. و خوف یاصطالح همه جائ یدله بزک

 ت انسان است.یست بل از عناصر انسانین

طر از ه موجود در هنگام احساس خکاست  یس العملکن دو نوع پروا عیا یزهایاز مم یکی

و  ردهکر فرا کز عامل ترسناند: از مورد ترس و اک یار مک یکوان تنها یدهد. ح یخود بروز م

د یآ یر منترل آن بکپردازد و در صدد  یعامل خطر م یانسان به شناسائامّا ند. یگز یم یدور

 ند:کار را بکاز سه  یکیتا 

 ن ببرد.یعامل خطر را از بیا  -1

 ند.ک یآن را خنث یجنبه خطریا  -2

 اهد.کزان خطر آن بیم از مکدستیا  -3

ز یرگشدن و نتوانست، آنگاه اقدام به دوریا  ن ندانستکدام را ممدام از سه اقکچیو اگر ه

 ند.ک یم

ست یوجود و ز یو هر دو برا -هم خوف هم جبن دارد و -کانسان هم ترس دارد و هم با

داد و ستد باشند شخص سالم است. و  و یهماهنگ و ین دو در تعاطیبشر ضرورت دارند. اگر ا

                                                 
 پروا، پرهيز، خودپائي، حذر، دوري كردن. .1
 بقلم نويسنده.« تبيين جهان و انسان»براي توضيح فرق ميان غريزه و فطرت رجوع كنيد به  .2
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ناقص و در  ین شخصیند چنکاو را دست و پاچه  زه ترس بر شخص غالب باشد ویاگر غر

 دارد. یتیشخص یماریب یمواقع

ست ده ایوهک، تهوّر است. تهور نکمقابل جبن و ترس، شجاعت است. و مقابل خوف و با

 رود. یار مکمثبت به  یمبالغه در شجاعت به معن یبرا یگاه

 یجبن: ماَ »رگز واژه ه -هم السالمیعل -تیاهل ببیان  ه درکرفت  اشاره ای زینشتر یپ

است و  دهیوهکآمده است. ترس نزیاد  یلیخ« دارم کاخاف: با»واژه امّا وجود ندارد « ترسم

 ده.یپسند کبا

ت یصالح ل حادثه عاجز است،رنتکحادثه است و هم از منشأ ه هم کنیفرد ترسو عالوه بر ا

 یها قدامااز  را او ترس رایده و دانشمند باشد. زیم فهمدآ یلیز ندارد گرچه خیمشاوره را ن

 دارد. یباز م یاز هر اقدام شجاعانه الزم، و کسیز، بزرگ و مهم، ریهمّت آم

 عَلَیْكَ يُضَیِّقُ جَبَاناً فَإِنَّهُ لَا تُشَاوِرَنَ  يَا عَلِیُ :-صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

را او ین زکبا آدم ترسو مشورت ن یلع یفرمود: ا -صلی اهلل علیه و آله -رمکارسول  1:الْمَخْرَج

 ند(.ک یند )راه خروج را بر تو تنگ مک یتو تنگ م یها را به رو همه راه

ه کش آمده یش پیبرا یا یگرفتاریا  در تنگنا قرار دارد یخواهد بنوع یه مشورت مک یسک

امانده را انجام دهد در انتخاب راه آن و یارکخواهد  یمیا  د. ویجو یراه خروج از آن را م

وامانده است. در هر سه صورت او در صدد ه ای ، برنامیارکنش یدر انتخاب و گزیا  است. و

 2ند.ک یمشورت جو، تنگ م یخروج را برا یها راه خروج است و آدم ترسو راه یک

غَرِيزَةٌ  صَ وَ الْحِرْ اعْلَمْ يَا عَلِیُّ أَنَّ اْلجُبْنَ وَ الْبُخْلَ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

ترس،  یعل یفرمود: بدان ا -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  3:وَاحِدَةٌ يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ

 شوند. یجمع م« ینیبد ب»اند و تحت خصلت  زهیغر یک یخسّت و آز همگ

ن بخل و خّست. ینده است و همچنیمعاش آ تأمینل ترس از یحرص و آز به دلح: یتوض

« ینیبدب»گر بنام ید یروان یماریه از بکاست  یروان یماریب یکنده یآ معاش أمینتو ترس از 

                                                 
 .26باب )معاشرت با مردم(:  العشرةوسائل الشيعه، ابواب  .1
 «.به در مي گويد ديوار بشنود»خطاب به امت است مصداق  -عليه السم  -به علي -صلي اهلل عليه و آله -خطاب پيامبر .2
 .162 ، ص70بحار، ج  .3
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 یرا به دنبال م کخطرنا یز افسردگیو ن یاگر فعالتر شود اضطراب روان ینیبدب 1شود. یم یناش

 یزه ترس بر انسان میدر آن هست موجب غلبه غر آن چه، و یبه جهان، به هست ینیآورد. بدب

 پندارد. یه جان خود میز را بر علیچرا او همه یشود ز

سن ه حکم یرس یجه مین نتیبه ا یروح یها یمارین سلسله بیا یبیا شهیو ر یدر بررس

د. و نک یمها حفظ  یمارین گونه بینش، انسان را از ایرابطه با خدا و حسن ظن به برنامه آفر

ن یتلق و« لکتو»الجه ن راه معیها شود باز بهتر یمارین بیدر اثر سوء ظن دچار ا یسکاگر 

 اب وت یشود و هم در مواقع حادثه ب یمحروم م یزندگ ینیریگرنه هم از شحسن ظن، است. و

 خواهد بود. بی قرار

وَ الْحَسَدُ  الشُّحُ فِیهِ  رَجُلٌ لَا يُؤْمِنُقال:  -علیه السالم -هیابعن  -علیه السالم -الصادقعن 

از امام  -علیه السالم -صادقامام  2:جَبَاناً وَ لَا حَرِيصاً وَ لَا شَحِیحاً  ؤْمِنُالْمُ وَ لَا يَكُونُ  وَ الْجُبْنُ

مومن ترسو و  من بود. وی: فرمود: نسبت به فرد آزمند، حسود، ترسو، نتوان ا-علیه السالم -باقر

 .شود ینم آزمند
 من شد.یمن بود: نتوان ای: نتوان ایغه مضارع مجهول منفی: با صؤَمنُيال

د، ه ازمنک یسکورد ی آنم مانیا»آن  یخوانند و معن یغه معلوم میور را با صکلفظ مذ یگاه

م ساس علث را )بر این حدیا یالمکگاه یگردند جا یم شود. آنگاه بر یم« حسود و ترسو، باشد

د ه افراکشود  ین میجه این صورت نتیرا در اید. زیی آنم ه درست درکنند ک یم یالم( بررسک

 هچآن را یست. زین درست نیمان نباشند. و ایا یچ وجه دارایو ترسو به ه آزمند، حسود

 اساس و... بر خیانتقتل و یا  زه آز، است. وی، ربا با انگیشود دزد یم یمانیی اب موجب

 نیا ،ولا یدر معناامّا ها.  ن خصلتیبر اساس ترس، است نه خود ا یمنف یردارهاکحسادت، و 

 ال وجود ندارد.کاش

دو شاهد بر « شود ینم صیترسو و حر مؤمن»د یفرما یه مکث یدوم حددر بخش 

 اول وجود دارد: یدوم و صحت معن یمعن ینادرست

                                                 
بوده و چون ترس و يأس هر دو با بدبيني رابطه دارند « يأس»در فارسي در اصل به معناي « بيم»به نظر مي رسد واژه  .1

؟ ظاهراً -مريض نسبت به ديگران ترس آور است يا يأس آور؟« بيمار: بيم آور»ظ بيم به جاي ترس به كار رفته است. بتدريج لف
معني دو  درست است زيرا مرض و مريضي خبر از جاويد نبودن انسان در دنيا، مي دهد و نتيجه اش ياس از زندگي جاودانه 

 ترديد يک واژه بسيط وجود داشته است.به كار مي رود بي« نااميد»يبي است. در فارسي امروزي براي مفهو  يأس، لفظ ترك
 البحار، ذيل واژه الجبن.سفینة . 2
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ست ن اکمم یعنینیامده  ن بخش سخن از حسادتی: در اشود ینم ترسو و آزمند مؤمن -1

س فاقد کچ یه هکم یمتعدد دار یها ثیز هست حدین نیحسادت داشته باشد. و چن مؤمن

 آننترل حسادت است و کالزم است  آن چهن بندگان خدا. یبهتر یست حتیه حسادت نزیغر

 عمل بر اساس حسادت است.ثانیاً  است اوالً رشد حسادت کخطرنا چه

ول ا یزه حسادت هستند. پس معنیغر یاند دارا مان آوردهیه اک یهائ ن انسانیبنابرا

 ح و دوم نادرست است.یصح

 و یرا آزمندین روشن است زیو ا« شود ینم ترسو و آزمند مؤمن»د یگو یبخش دوم م -2

 یدر حال زه ترس بر انسانیغلبه غر یعنی یه گفته شد ترسوئک همانطورهستند  یماریب یترسوئ

 انسان چون قرار است یاست آزمند نطوریهم داشته باشد نه ترس. و که قرار است انسان باک

 باشد نه آزمند.« مقتصد»

. قرار آنگونه حسود باشد ن گونه حسود نباشدیست انسان ایقرار ن در مورد حسادتامّا 

متعدد را  یها ثیث از آن حدیحد یکنمونه  یند. براک ینترل و خنثکاست حسادتش را 

 م:ینکمشاهده 

وا رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةٌ الْخَطَاءُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُكْرِهُ: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

وَ مَا لَا يُِطیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ  وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ عَلَیْهِ 

ز از امّت من یفرمود: نه چ -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  1:فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ يُنْطَقْ بِشَفَة 

ه به زور به آن وادار ک یزی، چید شد( خطاء، فراموشنشده )درباره آنها مؤاخذه نخواهبرداشته 

اضطرار و  یه از روک یو رفتار زیه طاقت آن را ندارد، چک یزینند، چنمی دا آن چهشوند،  یم

ه ک یدامنش مایز در آفریار وسوسه آمکشوند، حسد، فال بد زدن، و اف یبش مکمرت یچارگیب

 ورند.یابه زبان ن یزیچ
ش کچاز فقه است و ابزار دست و زیادی  امکگاه احیپا« ث رفعیحد»ث با نام ین حدیا

 از فقرات آن است. یکیه حسادت کاست  یدست محققان فقه

 مربوط است. یمنیو ا« من بودنیا»ث به یپس بخش اول حد

ه بز ینا ن است جان آدم رکمم یمن بود. حتید ایآزمند نسبت به مال و امانت نبا از فرد

 پول بفروشد.

                                                 
 .44 -2 خصال: ج -303 ، ص5 بحار، ج -، ذیل واژه رفعسفینة البحار .1



 دانش ایمنی در اسالم 576
 

 ت،یثیحد به مال و جان و یزاننده است( نبایه حسادتش فعال شده و انگکاز فرد حسود )

 من بود.یا

ز از یو ن من بود چون او عامل حادثه استیار اکط یار و محکد نسبت به یاز فرد ترسو نبا

رابر ن بیچندب حادثه را یز او آسیترس آم یها ن است اقدامکنترل حادثه عاجز است و ممک

 ند.ک

نقصان در  یکفرمود: ترس  -علیه السالم -یعل 1:مَنْقَصَةٌ الْجُبْنُ: -علیه السالم -یعلقال 

 ت، است.یشخص
ز فرمود: مرعوب شدن )از حادثه و هر یو ن 2:الْهَیْبَةُ بِالْخَیْبَةِ قُرِنَتِ: -علیه السالم -قالو 

 آورد. یست مکو ش یامکز( نایچ

 یحرف نشنو

 ز دو نوع است:ین ینشنوحرف 

ا و ه یست. مانند عدم توجه به راهنمائیفه نیدن آن وظیه شنک یدن حرف و سخنینشن -1

 خواهد آمد.« و مشاوره یمنیا»ن موضوع در بخش یگران، ایرات دلسوزانه دکتذ

دم ده گرفتن مقررات، عیفه است مانند نادیه عمل به آن وظکدن حرف و سخن ینشن -2

ر ده ک یارها و اعمالکسرپرست گروه، اقدام بریا  ریت شخص مسئول و مدتوجه به دستورا

 ار ممنوع اعالم شده و...کط یمح

ن یهم شود ینجا بحث میدر ا آن چه. یو خصلت یز بر دو گونه است: موردین نوع دوم نیا

 فه بریوظ یکدر مورد  یف، و اگر حرف نشنویدر مقررات و وظا« ینشنو خصلت حرف»

ن کمم و -ندارد یت خصلتیده است چون ماهیوهکو ن یه منفکنیباشد با ا یمورداساس اشتباه 

 ن بخش خارج است.یاز بحث ا -ز صادر شودیامل نکاست از هر فرد سالم و 

وَ دُعِیَ إِلَى الرَّشَادِ فَدَنَا َو أََخذَ  حُكْماً فَوَعَى عَبْداً سَمِعَ اللَّهُ رَحِمَ: -علیه السالم -یعلقال 

ه کند کرحمت ه اش فرمود: خداوند به آن بند -علیه السالم -یعل 3:جْزَةِ نَاج  هَاد  فَنَجَابِحُ

د، و یراه رشد دعوت شود و بدان بگرادهد، و به  یدل خود جا مت را و درکبشنود سخن با ح

                                                 
 .38 ، ص57 بحار، ج .1
 همان مرجع. 2
 .51 ، ص57 بحار، ج .3
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 دهد. ینجات دهنده به او ارائه متگر و یه شخص هداک یهائ حفاظتعمل کند 
 یها شود( حفاظت کرد )مستمسین باشد: و با دستش بگیر چنیفقره اخ ین است معنکمم

 ننده و نجات دهنده را.کت یهدا

تُورِثُ  الْمُجَرِّبِ الْعَالِمِ فَإِنَّ مَعْصِیَةَ النَّاصِحِ الشَّفِیقِ  ...:-علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

با  یرخواه و دانایده گرفتن سخن خیناشن ...فرمود: -علیه السالم -یعل 1:الْحَسْرَةَ وَ تُعْقِبُ النَّدَامَةَ

 دارد. یرا در پ یمانیشود و پش یرت میتجربه، موجب ح

 شوند. یف )هر دو( میر وظایف و غیدر وظا یث شامل حرف شنوین دو حدیا ح:یتوض

شود. بدون  یم یگر ناشیخصلت د یک از نیعیاست « خصلت با واسطه» یک یحرف نشنو

 دهم: یح میر توضین موضوع را در طرح زیسطه در اوا یها خصلته ای هر مقدم
 

 قبالً بحث شد -خصلت کودنی

 خصلت چموشی و سرکشی شخصیت درون )عقده(

 از یناش -یخصلت حرف نشنو

 خصلت استغناء: احساس بی نیازی

 خصلت تکبر و خودپسندی
 

 ه اشبر اساس عقده( اگر بحث شود الزم یف دوم )چموشیف اول بحث شده است، ردیرد

وانند ت یگوناگون م یها را عقدهی، است زیشناس پرداختن به مسائل عمدة قلمرو دانش روان

 مورد سوم:امّا ت باشند. یشخص یعامل چموش

ند ک ین میاچون و چرا و حتماً انسان طغ یب 2:أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى -إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى قرآن:

 ند.ک ینیاز یه احساس بک یوقت

ن یچه در سوره علق و ا اند. هر ردهکر یتفس یو ماد یمال یه را به استغناین آیها ا یبعض

 که یفتم. و هستند افرادیان یو اقتصاد یه و امور مادین آیامیان  یردم ارتباطکق یه تحقیآ

از مؤمنان و  یلینند. خک ین هم نمیانند و طغک یم یاقتصاد ینیاز یب و یدارائ ،احساس ثروت

ز نشدند. ین نیامان( و دچار طغی)مانند سلزیاد  نتکبودند با ثروت و مبران پیام از یبرخ یحت

                                                 
 .35 نهج البمغه، فيض االسم ، خطبه .1
 .7 و 6سوره علق، آيه هاي  .2
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س بدون کهر  یعنید اطالق است. کیجداً در مقام تا« ل»و « انّ»ه با حرف یه آک یدر حال

 ند.ک ین میاشود طغ« استغناء»باشد اگر دچار  یاستثناء از هر قشر و طبقه و گروه

و  یرات، شخص را طاغک، به تذیت، به راهنمائیابه آموختن، به هد ینیاز یاحساس ب

 یکیا  مطلب یکنه تنها در  1بکجهل مر یعنین استغناء یند. اک یش و چموش مکسر

ده نشود قابل معالجه یوبکوره حوادث کتا در  ین شخصیچن«. بکخصلت جهل مر»موضوع بل 

 ار است.کط یدر مح یمنیر قابل ایو غ کست. حادثه ساز، خطرناین

 یکاز  بر اعم است وکت ه اوالًکن است یبر با استغناء در اکفرق ت :یخود پسند بر وكت

ه کست ا یالتخصلت مجهول و ح یک بر در تقابل با استغناءکتثانیاً  از آن است. و یدگاه نوعید

ا امّبر خودش توجه ندارد. کخودش به ت اساساًد یست و شایخود شخص روشن ن یلش برایدل

 یراد: بیگو یدهد م یگران گوش نمیداند چرا به سخن د یچار شده مه به استغناء دک یسک

 تر از او هستم. تر و آگاه نشیه خودم با بکنیا

گران. ید یر، عقل، دانش و راهنمائکنسبت به ف ینیاز ی، بینیاز یاحساس ب یعنیاستغناء 

 یحته کداند  یرده است: او نمکشود در دو مورد اشتباه  ین احساس میه دچار اک یسک

ز او یو ن است.نیازمند  گرانید یها یرات و راهنمائکن فرد به تذیتر نشین و با بیدانشمندتر

ر دتر است  نشیگران آگاهتر و بابیند از دک یم خیال مورد خودش دچار توهّم شده ودر 

 شود. یگفته م« جبعُ» یو در عرب« بودن یاز خود راض»ن خصلت یبه ا یفارس

گردد « یخودپسند»ر ه دچاک یسک 2:هَلَكَ الْعُجْبُ  دَخَلَهُ  مَنْ :-علیه السالم -یعلقال 

 شود. یم کهال
 ی)و از خود راض یو باز فرمود: خودپسند 3:وَ آفَةُ الْأَلْبَابِ ضِدُّ الصَّوَابِ الْإِعْجَابَ و قال: 

 هاست. ت، و آفت عقلیو ضد موفق یمند بودن( ضد بهره

 یحرف شنو

 -یعل 4:عُمِّرَ فَاعْتَبَرَ وَ حُذِّرَ فَازْدَجَرَ  فَرَحِمَ اللَّهُ عَبْداً...: -لیه السالمع -امیرالمؤمنینقال 

                                                 
 در اين باره بحثي شده است.« ايمني و دانش: تخصص و مهارت»در بخش  .1
 .385 ، ص47 بحار، ج .2
 .31 نهج البمغه، فيض االسم ، كتاب .3
 .48 ، ص57 بحار، ج .4
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ند و عبرت آموزد، اخطار شود که عمر کرا ه اش ند آن بندکفرمود: خدا رحمت  -علیه السالم

 و خودش را باز دارد.
 -سالملیه الع -امامه کن است یمهم اامّا ث آخرت است ین حدیم ایجهت مستق ح:یتوض

در مورد  یضرورت حرف شنو یورد برای آرا مثال م یویدر امور دن یضرورت حرف شنو

آخرت  یله آن برایرا مسلم گرفته و بوس یویدر امور دن یشنو لزوم حرف یعنیآخرت 

 ند.ک یاستدالل م

 -علیه السالم -یعل 1:نْهُعَ مَا نُهِیَ يَرْتَكِبَ بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ كَفَى:-علیه السالم -یعلقال 

 شده بود. یه از آن نهکرا  یزیب شود چکمرت این که شخص یفرموده: بس است در نادان

 یپرحرف

ادثه حمنشأ بنفسه  هرکدامه کر را دارد یز یار آثار منفکط یدر مح یو پرحرف یاجورّ

 هستند:

 یوائه سر به هستند، بیدچار ن یه سالم هستند و به خصلت سر به هوائکرا  یافراد -1

مّا اشوند  ین سه بار بنام صدا میاز مستمع یبرخ یه گاهک یبه طورند. ک یموقت، دچار م

 د پرگوگر به سخنان فریارشان است و از طرف دکرشان به کف یرا از طرفیدهند. ز یجواب نم

 نند.ک یگوش م

 برخوردار باشد. یرائیفرد پرگو از گ یها ه حرفکاست  ین وقتیا

و  ته باشده سخنان فرد پرگو دافعه داشکاست  ین وقتیند. اک یم یار را عصبکمافراد ه -2

 باشد. یرائیم فاقد گکدست

هت سوق را ذهن شنوندگان را به دو جیزند. ز یار لطمه مک -نسالن -تم و آهنگیبه ر -3

 زند. یرا بر هم م یرکو ف یز روحکار و موضوع سخن. و تمرکدهد:  یم

د و زن یمه مار، صدکار و محصول کافراد با میان  زیاد و ابزار، و نافرمیان  تیمیبه صم -4

 د.ینما ین روابط را مختل میا

 یکامل است. ک« ارک» یکرا سخن گفتن یدهد. ز یار انجام مکآن دو  یکنده در یگو -5

ار استاندارد. سخن گفتن بدون کپراحساس معادل است با چهار ساعت  یساعت سخنران

                                                 
 .8 همان، ص .1
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، ینده انرژیار استاندارد. گوکساعت  یکم هر ساعت آن معادل است با کز دستیاحساسات ن

ن ین بدتریند. اک یند تا آنهمه سخن را پشت سر هم صادر مک یز حواس مصرف مکر و تمرکف

 ه درباره آن بحث خواهد شد.کاست « دو شغله بودن»نوع 

مَنْ لَمْ يَحْسُبْ : -و آله صلی اهلل علیه -قال: قال رسول اللّه -علیه السالم -عبداللّه یعن اب

صلی  -اللّهرسول  :-علیه السالم -صادقاز امام  1:وَ حَضَرَ عَذَابُهُ خَطَايَاهُ كَثُرَتْ عَمَلِهِ مِنْ كَلَامَهُ

زیاد  شیار نداند خطاهاکخودش عمل و  یس سخن گفتنش را براکفرمود: هر  -اهلل علیه و آله

 شود. یش حاضر میو عذاب برا
مَنْ رَأَى : -صلی اهلل علیه و آله -اللّهقال رسول  قال: -علیه السالم -عبداللّهابا سمعت 

فرمود:  یم -علیه السالم -صادقدم امام یشن 2:إِلَّا فِیمَا يَعْنِیهِ كََلامُهُ قَلَ عَمَلِهِ مِنْ كَلَامِهِ مَوْضِعَ 

ش یخو یارهاکتنش را از س سخن گفکفرموده است: هر  صلی اهلل علیه و آلهخدا  پیامبر

 ش الزم باشد.یه براک ید( مگر در مواقعیگو یشود )سخن نم یم مکالمش کند کحساب ب
ثار آبرد همه  یو اهتمام م یگر انرژیار دکاست و مانند هر « ارک»سخن گفتن  ح:یتوض

 یم یشود، انرژ یننده مکشود، تباه  یشود، مضر م ید میآن مترتب است: مف یار براک یک

و هر  ،یگروه ارکدر  و خصوصاً یمنیت ایژه مسئولیت دارد به ویند، مسئولک ی، خسته مبرد

 ز دارد.ین یت اخروی، مسئولیویت دنیمسئول

 یانرژ شوند گرچه گوش دادن در حد گفتن یار مک یدچار دوگانگ یز بنوعیشنوندگان ن -6

 یمان مگه ک یدارد. برخآن، همان اثر را  یکار در ک یجاد دوگانگیدر اامّا ند ک یمصرف نم

ست. و ا یر علمیشود، نظرشان غ یار مکتم یار موجب آرامش و رکن یو در حینند استماع رادک

 وش فراد: گیگو یندارد م یمنیبه ا یت گذاشته و توجهیمکه اصل را بر ک« ت گرایمک»تز  یک

ت. ار اسک تمیر نندهک تأمیندهنده و  تأمینار آرامش دهنده و کن یآرام در ح یقیدادن به موس

 دارد: یال علمکن چهار اشیکد آن است لیز مؤینتجربه ظاهر درست و ه ن تز بیا

هو، یادارد، در صورت اول هیا  در شنونده ندارد و یریتاثیا  یقیغفلت آور است: موس الف(

ه بحثش گذشت. در صورت دوم اوالً در کهوده است: یب« یصوت یآلودگ» صرفاًسرو صدا، و 

ه سر ک همانطور یعنیغفلت آور است ثانیاً  .زیاد یا مکت یاست با عنصر یصوت یجهت آلودگ

                                                 
 .120وسائل الشيعه، ابواب العشره، باب  .1
 همان مرجع. .2
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ن یشود، آن افراط است ا یعامل حادثه م« یریسر به ز»ز ین یعامل حادثه است گاه یبه هوائ

 ط است.یز تفرین

 ست. درین« نسالن»امّا شود آهنگ است  یجاد میا یقیله موسیه بوسکار کآهنگ  ب(

چ یه به هک یاست آهنگ یالزم است آهنگ نسالن د ویمف آن چهگفته شد « ارکآهنگ »بخش 

ورده و گره خ یقیو منبع موس یقین آهنگ به موسیاامّا و گره نخورد.  ریگ ییجاچ یز و هیچ

شمه شود. و به اصطالح چ یخته میرون به درون او ریست و از بیز آن در درون شخص نکمر

 یرون میار را از بکت عامل هر نشاط و آهنگ . درست اسشود ینم ختن، چشمهیبا آب ر

 رون به درون.یزش مداوم از بینه با رامّا م یریگ

ل قطع و وص یزیشود با هر چ یحاصل م یقیدن ادامه دار موسیه از شنکار کآهنگ  ج(

ا او ر یسکیا  زند، یس مکهر یا  تیریعوامل مدیا  ارکه همکه ای لمک یکشود، با  یم

ار، کن آهنگ یرا عامل ایگردد. ز یشود سپس باز وصل م یقطع م دهد، یمخاطب قرار م

 د دچار اضطراب شود.یار نباکه آهنگ کگر مسلّم است یاست. و از جانب د یمصنوع

گر یاست و مانند هر مخدّر د یریدتخ کآهن یک یقیاز موس یار ناشکر: آهنگ یتخد د(

 ن موضوعیا یش تجربیآزما است. راه« از حد، با احساس آرامشزیاد  یصرف انرژ»عامل 

 ارکروز واحد به  یکنوع، در هشت ساعت از  یکسان و یکار ک ارگر باکآسان است: دو 

باشد.  بدون آن، یگریبخش، و د آرام آرام و یقیهمراه با استماع موس یکیار کمشغول شوند 

ب و ش یها ن نشاط فرد اول در ساعتیکش از فرد دوم باشد. لیفرد اول ب ین است بازدهکمم

 یگزند یس او براکل رفته، خواهد بود، و فرد دوم بر عیم و سخت به تحلکدر درون خانواده 

 نشاط خواهد بود. یز داراین یخانوادگ

ورد ه مکنیور از اکه دو فرد مذکد ینکد لطفاً دقت یش را انجام دهین آزماید ایاگر خواست

ن ینه هم باشند و چون چیو شب یمساو یش هستند اطالع نداشته باشند، از نظر روحیآزما

ار ش قریمورد آزما یط نسبتاً مساویفرد در دو روز با شرا یکان ندارد بهتر است کام یزیچ

ن یا نندهکش یده است بهتر است آزمایوهکردن اخالقاً نکش یگران را ابزار آزمایرد و چون دیگ

ب ش است و جوایان آزمیآفت ا «آگاه بودن»ش را در مورد خودش انجام دهد. گرچه یآزما

 د.ینما یح آن را مختل میصح یده
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علیه  -یعل 1:كَثُرَ خَطَؤُهُ كَثَُر كَلَامُهُ مَنْ: -علیه السالم -یعلبود: قال  یسخن در پر حرف

 شود. یمزیاد  شیباشد خطازیاد  ه سخنشک یسکفرمود:  -السالم
 -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  2:وَ قَال   قِیل   عَنْ  -صلی اهلل علیه و آله -اهللرسول  ینه

 رده است.ک یل و قال نهیاز ق

وَ زَيْنُ الْعِرْضِ وَ فَاعِلُهُ فِی  هُوَ سِتْرُ الْعََمى فَقَالَ  الصَّمْتِ  عَنِ -علیه السالم -الحسنسئل 

ود: دند، فرمیپرس یم حرفکدربارة  -علیه السالم -یمجتباز امام حسن  3:رَاحَة  وَ جَلِیسُهُ آمِنٌ

ش یم حرف در آساکت است. شخص یثیح یبائیات ضعف، است، و زکبر نه ای پرد یم حرفک

 من است.یق او ایو رف

 ح:یتوض

 همان ابراز ب رساند حرام است. ویت آسیثیات ضعف اگر بر حکاز نظر اسالم ابراز ن -1

ز ینباشد( و  ینشیو ب یردن آنها )اگر ضعف دانشکش استاد جهت برطرف یات ضعف در پکن

از . ابرباشد، واجب است یجسمیا  یو روان یال روحکمعالج اگر اش کش پزشیابراز آنها در پ

 ق مورد اول و حرام است.یاز مصاد یله ورّاجیات ضعف بوسکن

 است. یتیشخصیب نشان یت و وراجینشان شخص یم حرفک -2

 است.نها یث شامل همه این حدیابیان  -ارکن: همدم: همراه، همیس: همنشیجل -3

 ین است: پرحرفین سخن ایار او، است. مفهوم اکشخص و هم یمنیعامل ا یم حرفک -4

 ار اوست.کهم یخود شخص و هم برا یعامل حادثه هم برا

. یسیاس یمنیا یت و حتیثیح یمنیار، اکدر  یمنیهمه انواع آن است: ا یمنیمراد از ا -5

صون ه و میسم بل مراد صحت رویالیکاست و نه راد یارکر نه محافظه یم از جمله اخرمنظو

 ماندن از خطا است.

 یم حرفکفرمود:  -علیه السالم -یعل 4:تَسْلَمْ  الصَّمْتَ  الْزَمِ :-علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

 .ین تا سالم بمانکشه یپ

                                                 
 .341فيض االسم ، قصار،  نهج البمغه، .1
 .343 ، ص37 بحار، ج .2
 .111 ، ص57 بحار، ج .3
 .280 ، ص68 بحار، ج .4
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 1:فَصِیحاً كُنْتَ وَ إِنْكَثِیرَة   َموَاطِنَ فِی الصَّمْتُ الْعَوْنُ نِعْمَ: -علیه السالم -الحسنقال االمام 

ها، گرچه  نهیاز زم یبسیار در ،یم حرفکاست  یور خوبیا فرمود: چه -علیه السالم -حسنامام 

 .یوا پرداز باشیش
وب ن استعداد خیرا دارند و هم« یوا پردازیش»افراد پر حرف معموالً توان ح: یتوض

خواهد  یم -لیه السالمع -امامود. ش ین استعداد میآنان از ا یمنف یق و بهره جوئیموجب تشو

 او عالج شود. یمارین بید ایآگاهش توجه دهد تا شازش ناخودیفرد ورّاج را به انگ

قَالَ:  -علیه السالم -نیرالمؤمنیامعن  -السالم معلیه -بائهعن آ -علیه السالم -الباقرعن 

ه ک -علیه السالم -یعلاز ش پدران از -علیه السالم -باقرامام  2:الصَّمْتِ  لَا حَافِظَ أَحْفَظُ مِنَ 

 ست.ین یم حرفکتر از  نندهک حفظ یچ حفاظتیفرمود: ه

ار کم ار و هنگاکط یند به گمان من تنها محک یوهش مکدن را نیه خندکر یث مستند زیحد

ه ک است یوان است خنده نعمتیانسان با ح یها از فرق یکیگرنه خنده را در نظر دارد، و

 تنها رو بودن در اسالم نه را به آن اختصاص داده است خنده و خنده خداوند تنها انسان

اعالم  روهکمقهقهه  یعنیبلند در خنده  یمان شمرده شده، و تنها صدایق شده بل از لوازم ایتشو

 شده است.

صلی اهلل علیه  -اهلل ه، عن آبائه، قال: قال رسولیعن اب -علیه السالم -محمدعن جعفر ابن 

صلی اهلل علیه و  -خدا: رسول پدرانش از -علیه السالم -صادقامام  3:هَلَاكٌ  كُالضَّحِ -و آله

 ت است.کفرمود: خنده هال -آله
امام  4:لِیَغْنَمَ وَ يَنْطِقُ لِیَسْلَمَ يَصْمُتُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ قال:  -علیه السالم -نیالحسبن  یعن عل

د یگو یمن باشد و سخن میشود تا ا یحرف م مکت و کسا مؤمنفرمود:  -علیه السالم -سجاد

 برسد.ه ای تا به بهر

 ند.ک ینم یورّاج مؤمنهدفدار است و هم سخن گفتنش.  مؤمنوت کهم س یعنی

                                                 
 همان مرجع. .1
 .275 ، ص68 بحار، ج .2
 .61 ، ص37 بحار، ج .3
 .270 ، ص46 همان، ج .4
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 :ارکط یدر مح یو شوخ یطنز پرداز

 ده است:یپسند ،ط مناسب خودشیز با شرایردن نک یهنر است و شوخ یطنز پرداز

پیامبر  1:وَ غَضِبٌ قَطِبٌ  َو الْمُنَافِقُ  لَعِبٌ دَعِبٌ  الْمُؤْمِنُ: -لهصلی اهلل علیه و آ -اهللقال رسول 

ننده است، و منافق عبوس و ک یو شوخ طنز پرداز مؤمنفرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -رمکا

 نه دار است.کی

وَ مَا الدُّعَابَةُ قَالَ  لْتُ دُعَابَةٌ قُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِن  إِلَّا وَ فِیهِ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

هست. گفتم: ه ای ست مگر در او دعابینمؤمنی  چیفرمود: ه -علیه السالم -صادقامام  2:الْمِزَاحُ

 ست؟ فرمود: مزاح.یدعابه چ

م عد یها برا از بهانه یکیرد ک یم یشوخ یز گاهین -صلی اهلل علیه و آله -پیامبر خود

 ند.ک یم یبا مردم شوخ یگاه ن بود: او گهیفت ابه خال -علیه السالم -یعلنش یگز

 3:قَلْباً وَ لَا يُفْرِطُ فِیهِ إِلَّا حَقّاً وَ لَا يُؤْذِي وَ لَا يَقُولُ يَمْزَحُ كَانَ -صلی اهلل علیه و آله -انّه

را با  یسکگفت مگر حق، و قلب  ینمامّا رد ک یمزاح م -صلی اهلل علیه و آله -خداپیامبر 

 رد.ک یز نمید و افراط نیرنجان یممزاحش ن
شت ارائه گ ییها ثیاران، حدکگران و همیبه د یتحت عنوان نشاط بخش« نشاط»در فصل 

نها یا دانست. با همه ینشاط بخش یها از راه یکیردن را ک یو شوخ یوان طنز پردازت یم و

 گرشیسخن است و شرط د یردن حق بودن محتواک یط شوخیاز شرا یکیه ک همانطور

 تیعاز ریط نیاز شرا یکیاست  یهیگران و شرط سوم عدم افراط در آن است. بدینرنجاندن د

 اران،کمه، برهم زدن نشاط آزاری دگر -یمنیار است. اخالل به اصول اکط یدر مح یمنیاصول ا

ردن بن یار، از بکتم و آهنگ ی، برهم زدن ریجاد اضطراب روانی، ایرکز فکاختالل در تمر

ده یوهکنها ننه ت -یو دست یعمل یها یژه شوخیار، و... به وکفرد و ابزار و مورد میان  تیمیصم

 جاد حادثه و خطر، حرام است.یل احتمال ایبل بدل

 کیار کط یمحامّا و عبوس نباشد  کخش یطیط و شرایچ محیگرچه الزم است انسان در ه

 ست.ین ین طنز و شوخکاست و از اما« یط جدیمح»
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 -علیه السالم -یعل 1:مَجَّةً عَقْلِهِ مِنْ مَزْحَةً إِلَّا مَجَ رَجُلٌ مَا مَزَحَ: -معلیه السال -یعلقال 

 دهد. یاز عقل خود را از دست مه ای ه پارکنیمگر ا می کندن یا یفرمود: شخص شوخ
 یها ث به حالتین حدیشود ا یست پس روشن میباال سازگار ن یها ثیث با حدین حدیا

 ار.کو وقت  ارکط یه از آن جمله است محکاظر است ن یط جدیو شرا یجد

صلی  -رمکاپیامبر  2:بِمَاءِ الْوَجْهِ تَذْهَبُ  كَثْرَةُ الْمِزَاحِ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

 برد. یرا م یروردن آبک یشوخزیاد  فرمود: -اهلل علیه و آله
 وشرم  یبل آب چهره به معناست یت( نیثیمعروف )ح یآبرو به معنا از مراد ح:یتوض

 است. یانسان ییاح

 -علیه السالم -صادقامام  3:نُورُك فَیَذْهَبَ  قَالَ: لَا تَمْزَحْ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 ن نرود.یتو از بنور ن تا کن یفرمود: شوخ
 ح:یتوض

 ثرت آن را(کیا  ند )نه افراط در آنک یوهش مکرا ن یز اساس شوخیث نین حدیا -1

 رد.ک ید شوخیط نبایه در آن شراکتوجه دارد  یطین به حاالت و شرایبنابرا

یا  مد؟آباال ث یاست که در حد روهمان آبث ین حدیدر ا« : نور توکنور»مراد از آیا  -2

است و موضوع  یثرت شوخکث باال یه موضوع حدکنیرت است؟ نظر به اینش و بصیمراد ب

ال شتغرا هنگام ایرت باشد. زینش و بصیراد از نور بم یستیبا یث اصل و اساس شوخین حدیا

 یرت انسان را مختل میبص نش ویثرت( بکبدون  ی)حت یپرداختن به شوخ یجد یارهاکبه 

 ند.ک

به اصطالح  یطش. شوخیاست آنهم با شرا یشفاه یدر اسالم مجاز است شوخ آن چه

 یها وچهکاز  یکیس در کد همراه چن -علیه السالم -سجادست: امام یمجاز ن یو دست یکیزیف

ن چه ید: ایرد، امام پرسکامام را از دوشش برداشت و فرار  یآمد ردا یرفت. مرد ینه میمد

ز یخواست شما را ن یخنداند م یش میارهاکه مردم را با کگر  یاست شوخ یبود؟ گفتند، مرد

هست  یرا روز یخدا 4:یهِ الْمُبْطِلُونيَوْماً يَخْسَرُ فِ لِلَّهِ إِنَ: دیاو بگوئبخنداند. امام فرمود: به 
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 د.یخواهند دزیان  اران در آن روزک ه پوچکمت( یا)ق

 .یبودن در شوخه ای و حرف یدست یال داشت: شوخکن مرد دو اشیرفتار ا

 :حبس ادرار و مدفوع

چار دورد من یر از ادرار و دفع مدفوع و در ایز حوصله دارند غیهر چ یاز افراد برا یبرخ

 عبارت است از: ین رفتار منفیشوند. عامل ا یم« یزیت ستیواقع»

 یدر حال ت،ین واقعیو رذالت نسبت به ا یعنوان پست یک یو تلقّ  ینیبر: خود برتر بکت -1

 آن هستند. یه همگان داراک

 .یتنبل -لیاحساس تحم -تین واقعیردن اک یر الزم تلقیو غ یر ضروریغ -2

 از ین احساس گاهیه همراه هر انسان هست. اک یتیواقع یکاحساس شرم: شرم از  -3

 یاشبر( نکدرست از خالف ت یعنی)« ضعف نفس»از افراد از  یشود و در برخ یم یبر ناشکت

 شود. یم

 یتفاقاز شود خواه ین رفتار پرهید از ایدر هر صورت با است. بیشترمعموالً مورد دوم 

 یماریب یکن صورت هم یر اه دکل شود یخصلت تبد یکت یباشد و خواه به ماه یمورد

 تر.کخطرنا یمنیدگاه ایاست و هم از د یروان

 است: روهکن عمل است در حال مدافعه ادرار و مدفوع، میه در نظر اسالم واالترکنماز 

وْلُ لَا صَلَاةَ لِحَاقِن  وَ لَا لِحَاقِب  وَ لَا لِحَازِق  فَالْحَاقِنُ الَّذِي بِهِ الْبَ: -علیه السالم -الصادققال 

فرمود:  -علیه السالم -صادقامام  1:الْخُفُ  وَ الْحَاقِبُ الَّذِي بِهِ الْغَائِطُ وَ الْحَازِقُ الَّذِي قَدْ ضَغَطَهُ 

 هک یسک یعنیحاقن، حاقب، حاذق، و حاقن  یست( برایسته و مطلوب نیست )نماز شاین ینماز

 یعنیمدفوع است، و حاذق  دفعنیازمند  که یکس یعنیادرار کردن است، و حاقب نیازمند 

 فشارد. یش را میفش پاکه ک یسک

 -خدارسول  2:الْأَخْبَثَیْنِ  تَجِدُ شَیْئاً مِنَ وَ أَنْتَ لَا تُصَلِ : صلی اهلل علیه و آلهقال رسول اهلل 

 به دفع مدفوع و ادرار نیاز  ه احساسک یفرمود: نماز نخوان در حال -صلی اهلل علیه و آله

 .ینک یم
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 ن حال به قضاوت بپردازد.یا روه است درکداً مکیز این یقاض یبرا

 ر را به همراه دارد:یار آثار زکن یت در حین واقعیبا ا یریمدافعه و درگ

 شود. یر مکز فکمانع از تمر -1

 د.ینما ینشاط را مختل م -2

 است. یش جسمیمانع از آسا -3

 است. یو روان یمانع ار آرامش روح -4

 ند.ک یار را مختل مکار و ابزار کر، محصول اکت با یمیصم -5

 د.ینما یها را مختل م یریگ ر و اندازهیدقت در محاسبات مقاد -6

 است. یو روان یبر خالف بهداشت جسم -7

دثه است حاشأ مننه تنها  یباشد و خواه خصلت یو مورد یخواه اتفاق ین رفتار منفین ایبنابرا

 ند.ک یجاد میحادثه ا یگر برایدمنشأ ن یچند یعنی. برد ین میز از بیر عوامل را نیبل سا

ظَهْرِ  وَ لَوْ عَلَى الْبَوْلَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَشْتَكِیَ مَثَاَنتَهُ فَلَا يَحْبِسِقال:  -علیه السالم -الرضاعن 

 یماریب و بیدچار آسه اش خواهد مثان یه مک یسکفرمود:  -علیه السالم -رضاامام  1:دَابَّتِهِ 

 بش باشد.کند گرچه در پشت مرکد ادرار را حبس نینشود با
 سند بمحض احساکه به مقصد برسد سپس ادرار کشه نباشد ین اندیدر ا یعنی ح:یتوض

شغول م یارکه به ک یسکند. و کش را برطرف نیازن یه بتواند اکباشد  یبه دنبال جائنیاز 

ود. برنیاز  نیرفع ا یار( براکاز  یبخشن پایایا ار )کپایان  ه پس ازکر نباشد کن فیاست در ا

 رانیاز  نیا یهگرو یارهاکدر ثانیاً  تواند آن را به اوقات خاص عادت داد. یاوالً الزم است و م

ن ینچ یرابن یافراد جانشیا  ش باشد فردیشاپیآن پ تأمینشه یموجه بداند و در اند یاز عذرها

 رد.یدر نظر بگ یرخدادهائ

 مَنِْزلَهُ فَبَادَرَ فَدَخَلَ  عَنْ سُؤَال  -علیه السالم -الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِب لَ أَمِیرَأَنَّ رَجُلًا سَأَ

الْمُؤْمِنِینَ قَالَ مَا مَسْأَلَتُكَ قَالَ كَیْتَ وَ كَیْتَ الرَّجُلُ هَا أَنَا يَا أَمِیرَفَقَالَ  السَّائِلُ  أَيْنَ فَقَالَ خَرَجَ ثُمَ 

ا كَالسِّكَّةِ أَجَابَهُ عَنْ سُؤَالِهِ فَقِیلَ يَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ كُنَّا عَهِدْنَاكَ إِذَا سُئِلْتَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ كُنْتَ فِیهَفَ

مَّ خَرَجْتَ الرَّجُلِ حَتَّى دَخَلْتَ الْحُجْرَةَ ثُ  الْمُحْمَاةِ جَوَاباً فَمَا بَالُكَ أَبْطَأْتَ الْیَوْمَ عَنْ جَوَابِ هَذَا
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 1:رَأْيَ لِحَاقِن  وَ لَا حَازِق فَأَجَبْتَهُ فَقَالَ كُنْتُ حَاقِناً وَ لَا رَأْيَ لِثَلَاثَة  لَا 

ه جواب کنیدون اب -علیه السالم -منینامیرالمؤرد. کپرسش  -علیه السالم -یعلاز  یمرد

جاست آن ک: رون آمد و گفتیب یرد و به منزل رفت. پس از پاسکت کآن را بدهد، حر

 ون یست؟ گفت: چنی. فرمود: سؤالت چامیرالمؤمنین یننده؟ مرد گفت: من هستم اکپرسش 

ده ید شه شما رایهم امیرالمؤمنین یتند: ارا داد. گف جواب پرسش او -علیه السالم -یعلچنان. 

واب جه ک، امروز چه شده است یداد یه هنگام پرسش مانند فلزّ داغ جواب آن را مکم یبود

اقن ؟ فرمود: من حیسپس آمده جواب داد ی، وارد خانه شدیر انداختین مرد را به تاخیا

 دارد و نه حاذق. یست: نه حاقن رأین یس را رأکردن( بودم و سه کمند ادرار نیاز)

 ح:یتوض

 شد. یبررس« الهکفش و کو:  یمنیا»ث در مبحث ین حدیاز ا یبخش -1

ث باالتر یتنها حاقن و حاذق را نام برد. در حدا امّند کد ابراز نظر یس نباکفرمود: سه  -2

 2شود. ید لفظ حاقن شامل هر دو میگو یم یحاقب بود. مرحوم محدث قم یه سومکم یدید

ا تداند  یت ابراز نظر نمیصالح یدارا ورکت مذیانسان را در وضع -علیه السالم -یعل -3

 ابازد و بپرد یدیار کیا  ،یادارو ه ای ، پروندیقیار قضاوت، تحقکت به یچه رسد با آن وضع

 .یار گروهکط یژه در محیار داشته باشد به وکده سر و یچیپ یها ابزار و دستگاه

 و تنها شوند یه مینقص عضو تهیا  ه از حوادث ناگوار منجر به مرگک یپشت پرده آمارهائ

ز احاقب ا ی قنارگر حاکرا ین عوامل وجود دارد!؟ زینند، چه قدر از اک یرا ثبت میا قضا ظاهر

 یها برگ یبر رو یعامل اصل ند وک یم یش خودداریاعتراف و گزارش حالت حادثه ساز خو

است  یا یو روان یت جسمیفکیه عامل حادثه ک یثر مواردکنطور است اید. و همیآ ینم یآمار

ه در کرده است ک یوتاهکن بردن آن حالت یدر از بیا  آن را به وجود آورده ارگرکه خود ک

ور از و د شه پنهانین عوامل همیرد. و اکنخواهد  اشاره ای ب به اتفاق موارد به آنیر قرثکا

 مانند. ینظر م

 :یگرسنگ

یا  ی، افسردگیخستگ یشوند و در اثر آن احساس نوع یم یه دچار گرسنگک یهستند افراد
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ثر نان در ایاز ا یبرخ یش شوند. حتیخو یه متوجه گرسنگکنینند بدون اک یم یحوصلگ یب

نند. ک یشه موضوع توجه نمیشوند باز به ر یپا م یدچار ضعف دست و زانوها یگرسنگ

 تر اند سهل العالج شده یتاب بررسکن یه در اک یهائ ن خصلت از همه خصلتیخوشبختانه ا

 یبیا  یتنبل یاست اگر پس از شناخت موضوع، پا لر خوب، قابل حکتذ یکاست و تنها با 

 .یایدن شیه پیدر تغذ یبرنامگ

ست. ا« خروج از منزل بدون صبحانه»ه رواج روز افزون دارد ک یهائ یقگیاز بدسل یکی

محل  ار،کط یط اجتماع و محیرا محیم زیاز منزل خارج نشو یم خالکچوقت با شیالزم است ه

اع و ط محدود خانه هست در اجتمیه در محک یا یمنیحوادث است. ا ها، برخوردها و یتالق

 یدشوار ،یارکالت کروبرو شدن با افراد گوناگون، مش .، وجود نداردیو فرد یار گروهکط یمح

.. و... اخته و.شن ها، اقتضاها و توقعات گوناگون نا تیمسئول ها و ارتباطات و روابط، تصادم سمت

 باشند. یامل مک یو روح یجسم یآمادگ یکنیازمند  هکها هستند  طین محیشه در ایهم

فَإِنَّهُ أَعَزُّ لَكَ وَ  كِسْرَةً بِمِلْح   حَاجَة  فَكُلْ تَأْخُذَ فِی أَنْ  إِذَا أَرَدْتَ: -علیه السالم -الصادققال 

ه کت ینکرا شروع  یارک یفرمود: هر وقت بخواه -علیه السالم -صادقامام  1:أَقْضَى لِلْحَاجَةِ

 رت موثرتر است.اکت در یموفق ید است و برایعزّت تو مف ین برایرا ایبخور، ز کبا نم ینان
با  ه نانکت یکاست گرچه  یزیق به خوردن چیتشو« کبا نم یه نانکت»مراد از  ح:یتوض

ش یت دستگاه گوارش خویآگاه شدن شخص از وضع کنم ن نان وین نفع ایمترکباشد.  کنم

فته گه ک همانطوررا یه گرسنه است. زکشود  یاست. اگر گرسنه باشد با خوردن آن متوجه م

 ند.ا ه گرسنهکه بفهمند کنیشوند بدون ا یه گرسنه مکاست  یسانک یرو بیشتر شد بحث ما،

أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ  مَنْ قال:  -علیه السالم -امیرالمؤمنینعن آبائه عن  -علیه السالم -الرضاعن 

، از پدرانشاز  -علیه السالم -رضاامام  2:لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاكِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُجَیِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ 

ست( پس ین دنیا در یخواهد )و جاودانگ ید میس عمر جاوکه فرمود: هر ک -علیه السالم -یعل

 3وزن بپوشد. مکند، و روپوش کفش دقت کنش ید زودتر صبحانه بخورد، در گزیبا
ار کقبل از  ار نپردازد و مستحب استکبه  یه شده در حال گرسنگیداً توصکیا یقاض یبرا
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 نيز بحث شده است.« وزن لباس»و « كفش و كمه»اين حديث در مبحث  .3
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 بخورد. یزیاگر گرسنه هم نباشد( چ ی)حت

فِیهَا وَ تَقْعُدَ وَ تَنَامَ وَ  تَقُومَ مَشُورَة  حَتَّى فِی وَ لَا تُجِبْ ... قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِعبداهلل قال:  یعن اب

 یتو مشورت رد:... و اگر ازکفرمود: لقمان به پسرش سفارش  -علیه السالم -صادقامام  1:تَأْكُلَ 

 .یو بخور ی، بخوابینیشنو ب یزین تا بر خکنظر ن درنگ ابراز یبخواهند ب
 شود. یص انسان در حاالت مختلف، متفاوت میو توان تشخ یرکف یروین ح:یتوض

 یم یمقدمه عنوان شده و نظر خواه یه بک یموضوع یکنظر در  بهتر است قبل از ابراز

س م سپینک یمختلف بررس یو جسم یط روحیدر شرا دو حالت متفاوت و یکیشود، آن را در 

ه خواب( ب نیاز) یخواب یم: بینکژه به دو حالت خودمان توجه یو به طورم و ینظر بپرداز رازبه اب

 .یو گرسنگ

ر د یگرسنگ مسئلهه در اسالم به کاست  یتینشانگر اهمشان همگنان فوق و  یها ثیحد

شت پرده پز در یو عامل حادثه ن منشأن یاأسفانه متد. زرو ید مکیدهد و بدان تا یار مکن یح

 شود. یف میرد« غفلت»و « اشتباه»، «خطا»از آن تحت عنوان  یماند و حوادث ناش یآمارها م

 :خود یها عدم توجه به عادت

 م:ینک یم میها را به دو نوع تقسیاداعت

را آنها یم. زیگذار ینار مکرا « سوزن خانما» یو در اصطالح مردم کخطرنا یهایاداعت -1

 ن برود.یاز ب یاده خود اعتکنیستند مگر ایر نیپذ یمنیهرگز ا

وهش کسزاوار ن یاد)گرچه هر عادت و اعت یرش فرهنگ عمومیمورد پذ یهایاداعت -2

شوند ناده دها بموقع پاسخ یادن گونه اعتی، قهوه و... اگر ایدن چایاست( مانند عادت به نوش

نیاز  رگینم دک یه گمان مکنند ک یرا مختل م یمنیعوامل ا ار وک یو روان یط جسمیهمه شرا

 به شمردن آنها نباشد.

ه ک یهائ ژه مسافرتیبه و« شورکبه خارج از  یگروه یها مسافرت»ه در کمعروف است 

با مشاجره همراهان با  یباً بدون استثنا با رنجش و گاهیتقرمی یابد  ت انجامیدر قالب مامور

 یساعت ادارپایان  ند از صبح تانینش یار اداره مکزیحضرات پشت مشود.  یگر همراه میهمد

گر ینند دک یشان را فراموش م ن عادتین در مسافرت ایکند لیفرما یل میم یمرتب چائ
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 یمایجه سید. در نتییان بیاان به سراغ آقاکپر از است ینیبا س یدر پ یه پکست یحسن ن مشد

گر را یات همدکل، حریکبس ناهنجار، لباس، هشان را  یند، صدایگر را بس ناخوش آیهمد

ها،  یبند. هنگام مراجعت از سفر فرنگ عالوه بر بار سوغاتیا ین منظره مین و منفورتریبدتر

نند. و ک یوطن م کر غربت وارد خایارده از دکدورت را با خود حمل کاز رنجش و  یبار

ار کو هم یشگیهمه دوست خوب کشان توجه ندارند  ثر حضرات بل همهکشگفت است ا

د در یز شده است. درست است دوست را باینفرت انگ ن همهیاچرا  یشگیهم یدوست داشتن

 ه بتوان از او متنفر نگشت وجود ندارد؟!ک یچ دوست خوب در حدیه یبراستامّا سفر شناخت 

نشان داده است که اگر گروه مسافر مانند  یم؟! تجربه عملین باشیبدبقدر  نیا یراسته بآیا 

و می یابند  گر را مانند زمان قبل از مسافرت دریبنوشند، همد یزمان حضور در اداره چا

 شود. یشان آب نممیان  در یرکش

ر دژه یه وبنند ک یت نمیز رعایشان ن ار روزمرهکط ین اصل را در محیا یاز افراد گاه یبرخ

ز ه باکد. ننک یجاد میو حادثه ا ها، نوارها ها، دنده ، در خالل چرخیدیو  یکیزیار فکط یمح

ا شه از نظرهیهم یرود و برا یم یآمار یها حادثه به پشت پرده برگ یعامل و علت اصل

 یته مگذاش« ارکغفلت در »، «ارکاشتباه در »ت( به حساب یعلیا ر )یماند و تقص یپنهان م

 غفلت چه بوده؟یا  ن اشتباهید: علت اید از جناب آمارگر پرسیشود، با

 :آزاری دگر

 یماریشود ب ین فصل عنوان میه در اک« حادثه ساز یها خصلت»ن خصلت از یرآخ

 یزن است روکمم یگر برنجد، هر فردین است از انسان دکمم یاست. هر انسان« دگرآزاری»

در  وکند جاد اضطراب یفرد ا ین است در نظام روحکمم یگر را برنجاند. و هر رنجشیفرد د

خصلت »فرد با  یکاست حضور زیاد  خطرش ن چهآن یکار موجب حادثه شود. لکط یمح

 باشد. یدر باروت حادثه م یه بمنزله چاشنکار است کدر جمع گروه « یدگرآزار

ر یحقت، یر عملیل: تحقیشود از قب یت و رفتار عملکتواند در قالب هر حر یم یدگرآزار

ه در المکجوا و م، نیو عمل یار، تمسخر شفاهکار همکر با نحوه نگاه، اخالل در ی، تحقیشفاه

 د وقزنند، به استهزا گرفتن  یار سوم حرف مکه احساس شود به محور همکار کدو هم یگوش

 .نوع حرف زدنیا  صدا و آهنگ و یچگونگیا  نحوه راه رفتنیا  ار،کهم قیافه

ل است کار سخت مشکط یمح یکدارند، در « دگرآزاری» یماریه بک یسانکبا  یرهمجوا
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ت یه آنان در آن حضور دارند. آنان اذک یطیمن بود و نه از محینان اآخود توان از  ینه م

س کدرست برع یعنینند ک یم یخودشان تلق یت برایشخصامتیاز  و یزرنگ یگران را نوعید

 یثیل است. در منابع حدکسخت مش یمارین بین جهت عالج ایر افراد سالم. و به همکطرز تف

 دیر از تهدیفت آن موفق نشدم( غدریا من بهیا دارد )معالجه آنان وجود ن یبراه ای یز توصین

 ن گونه افراد:ید و ابراز انزجار از ایشد یها

عَزَّ  اللَّهُ يَزَلِ لَمْ حَقَّرَ مُؤْمِناً مِسْكِیناً أَوْ غَیْرَ مِسْكِین   قَالَ: مَنْ  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

ه ک یسکفرمود:  -علیه السالم -صادقامام  1:إِيَّاهُ مَحْقَرَتِهِ عَنْ يَرِْجعَ  مَاقِتاً حَتَّى حَاقِراً لَهُ وَ جَلَ

 یرد تا وقتکشه او را پست خواهد یر مستمند را خداوند همیغیا  مستمند مؤمن یکند کر یتحق

 ستد.ین رفتار باز ایه از اک
ازات مجمّا ا دن است خداوند مجازات انواع ظلم و ستم را به آخرت واگذارکممح: یتوض

جتماع فراد او تجربه به ا ینیدهد. با دقت ع یر میهمزمان با عمل تحقدنیا  نیر را در همیتحق

 دچار حقارت است. ید مگر خودش بنوعیبیا یرا نمه ای نندکر یچ تحقید هینکنگاه 

 عَبْدِيَ أَذَلَ  نْمَ قَدْ نَابَذَنِی عَزَّ وَ جَلَ اللَّهُ قَالَ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

ر است یفرمود: خداوند فرموده است: با من درگ -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  2:الْمُؤْمِنَ

 مرا خوار بدارد. مؤمنه بنده ک یسک
دِيَ مَنْ آذَى عَبْ مِنِّی بِحَرْب  لِیَأْذَنْ  يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ  -علیه السالم -عبداهللسمعت ابا 

فرمود:  یم -علیه السالم -صادقدم امام یشن 3:الْمُؤْمِنَ وَ لْیَأْمَنْ غَضَبِی مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِن

ند، و از غضب کت یمرا اذ مؤمنه بنده ک یسکند کد: با من اعالم نبرد یفرما یخداوند متعال م

 بدارد. یمرا گرام مؤمنه بنده ک یسکمن باشد یمن ا
فَبِنَا اسَْتخَفَّ وَ ضَیَّعَ حُرْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ  بِمُؤْمِن  اسْتَخَفَ  مَنِ:... -علیه السالم -قالصادقال 

داشته  کبدارد ما را سب کرا سبمؤمنی  سکفرمود:... هر  -علیه السالم -صادقامام  4:جَلَّ

 رده است.کع یاست، و حرمت خدا را ضا
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ت افراد خدشه و خراش یدر شخصکه گر  بر هر مسخره یوا 1:ةزَوَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَة  لُمَ قرآن:

 ند.ک یجاد میا

 برو.اشم و چات دست و سر و کماء و اشاره، با حریر: تمسخر با ایهمز: تمسخر همراه با تحق

 .یشفاهیا 

 یمایجاد خراش در سیردن: اکن یدار و زخم حهیرا جر یسکسالم  یت روانیلمز: شخص

 .گرانید یت روحیصاف شخص

 یها را م نه چشمیاگرانه و موذخیانتت کخداوند حر 2:ريَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُّدُو

 ها پنهان است. نهیه در سکرا  آن چهز یو نداند 
إِذَا انْقَلَبُوا  وَ -وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُون -إِنَّ الَّذينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذينَ آمَنُوا يَضْحَكُون

و  -خندند ینه( میا)موذمؤمنان  شوند بر یب جرم مکه مرتکآنان  3:أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهین إِلى

 دوستان یه به سوکو آنگاه  -نندک یگذرند با گوشه چشم مسخره م یممؤمنان  نارکچون از 

 نند.ک یم یاند( شادمان ردهکرا مسخره مؤمنی  هکنیگردند )از ا یم شان بر

 ح:یتوض

شته دچار گ یمارین بیب شده به اکه مرتک یهائ ل جرمیآزار، بدل و دگر یفرد موذ -1

)مطابق  یت است. شخص موذیجرم آفت شخص ،ندک یرا جرم روان مجرم را مختل میاست. ز

شناسد. بخود را  یماریند و خود و بک یب شده بررسکمرتکه را  یهائ تواند جرم یه( مین آیا

 رخاستهاست ب یجرم دگرآزاریدارد. زیادی  یها ست. گونهین یو ناموس ی، جانیا مالجرم تنه

 گر.ید یها از جرم

ر ه دچاکمار یبرد. فرد ب یگران، لذت میردن دکگران، از شادیفرد سالم از خدمت به د -2

 برد. یگران لذت میت دیشده از اذ دگرآزاری یماریب

 د، فردنک یگران، افتخار میمت قائل شدن به دراکگران، و به یم دیرکفرد سالم به ت -3

 جا.کجاست تا به کن تفاوت ره از یند. ببک یگران افتخار میر دیمار به تحقیب

                                                 
 .1 سوره همزه، آيه .1
 .19 سوره غافر، آيه .2
 .13 -92 سوره مطففين، آيه هاي .3
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گروه  ید گروهید نبایا مان آوردهیه اکآنان  یا 1:ال يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا 

 ند.کگر را مسخره ید
پیامبر  2:شَرٍّ كُلِ مِنْ لِسَانَهُ رَحِمَ اللَّهُ مُؤْمِناً أَمْسَكَ: -اهلل علیه و آله صلی -اهللقال رسول 

باز  یه زبانش را از هر شرّ کرا  یسکند کرحمت  یفرمود: خدا -صلی اهلل علیه و آله -رمکا

 دارد.
 3:وَ يُنْسِئُ فِی الْأَعْمَارِ الْجِوَارِ يَعْمُرُ الدِّيَارَ  حُسْنُ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

ها را  ز( خانهیمسالمت آم یستیو )همزیکن یفرمود: همجوار -صلی اهلل علیه و آله -رمکارسول 

 د.یافزا یند و بر طول عمر مک یآباد م
رع در مزا ی( باشد و خواه همجواریگین )همساکدر مس یخواه همجوار یهمجوار ح:یتوض

 شد موجبز و توام با مهر و محبت بایباشد، اگر مسالمت آم یار گروهکط یدر محیا  و بازار

عمر کاهش و  یس موجب نقص اقتصادکشود. و در صورت ع یطول عمر م و یرشد اقتصاد

ه بموجب مشاجرات منجرّ  یو گاه یآرامش رواناختالل موجب  یشود. عدم حسن همجوار یم

مر عاز  یروح یبا فشارهاا ی دهد و یمپایان  را یشود و عمر آدم یقتل م یحت و یریدرگ

اه شد و همرنبا یبا اصول رفتار انسان اگر یگروه ارکط یمح در یز همجواریاهد. و نک یانسان م

وجب و م برد ین میو... را از ب یرکز فک، تمریت باشد، آرامش روحیر، استهزاء و اذیبا تحق

 ود.ش یها م از انسان یگروهیا  یکعمر پایان  شیه معناکگردد  یحادثه م

 اإلسالم أشرف اإليمان أن يأمنك النّاس و أشرف: -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

مان ین ایفرمود: برتر -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  4:و يدك لسانك من النّاس يسلم أن

 دره مردم از دست و زبان تو کن اسالم آن است یمن باشند، و برتریه مردم از تو اکآن است 

 سالمت باشند.

 :نجوا

است. و در « دگرآزاری» ی، نوعیگریافراد دیا  نجوا و حرف زدن دو نفر در حضور فرد
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و ناقض نشاط  یرکز فکنندة تمرک هم زنندة حواس و مختلاز عوامل بر یکی یار گروهکط یمح

توان به  یار سوم مکن عمل آنها را با همینند رابطه اک یهم نجوا م ار باکه دو همک یاست. وقت

 رد:کر رسم یصورت ز

 
و آرامش  یرکز فکمشخص نسبت به نشاط، تمر به طورچهار صورت از شش صورت 

ست. ا یمنیا ضحادثه و ناقمنشأ  از آنها بالقوّه عامل و هرکدامار سوم مخلّ است و کهم یروان

 یس منفت به نجوا احسابانسان( نس ررا انسان )هید زیآ یش میمتر پکگر اوالً یدو صورت د

ند. ک یند و معموالً موضوع را به خودش مربوط برآورد مک یاز آن م یدارد و برداشت منف

ست یبوط نوجه به او مر چیه نان داشته باشد موضوع بهیار سوم اطمکه همک ی: در صورتیاًثان

هت او را در ج یاوکنجکز است و یت برانگیش حساسیاو برا ردن موضوع ازک یباز صرف مخف

 ه:کندک یم یکتحر یتصورات منف

 دانند. یمن را نامحرم م -1

 دانند. ینان نمین و فرد قابل اطمیمن را ام -2

 دارند. یچه سرّ -3

وم سار که همکن برداشت یز در سالمترین صورت و نیه نجوا در سالمترکشود یمشاهده م

ت یه رعاباو را نسبت  یو روح یرکط فیشراتواند  یاست و م یآثار منف یاز آن دارد باز دارا

 ند.کنامساعد  یمنیاصول ا

و  یار نادرست است طرح هر موضوعکط یبا صرف نظر از فرد سوم، اساس نجوا در مح

ر د یگانگجاد دویند، اکارشان متوجه کر از مورد یگر غید یه ذهن افراد را به جاکای  مسئله

ه دیوهکست. نجوا در همه جا نین یخصوص یسرار محل طرح مسائل کط یر است. محکز فکتمر

 باشد. یسازگار نم یمنیدام از اصول اکچیه با هک یار گروهکط یژه در محیاست به و

 دُونَ  اثْنَانِ مِنْهُمُ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى الْقَوْمُ قَالَ: إِذَا كَانَ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 نجوای دو همکار

 

 همکار سوم به ارتباط موضوع با خودش، شک دارد

 ستهمکار سوم بر اساس توهّم اطمینان دارد که موضوع به او مربوط نی

 تاس همکار سوم بر اساس توهّم اطمینان دارد که موضوع به او مربوط

 همکار سوم به ارتباط موضوع به خودش، شک دارد

 همکار سوم به ارتباط موضوع با خودش، اطمینان دارد

 در ارتباط با همکار سوم

 بدون ارتباط با همکار سوم

 ستهمکار سوم مطابق واقع اطمینان دارد که موضوع به او مربوط نی
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ه سه نفر کفرمود: آنگاه  -علیه السالم -صادقامام  1:وَ يُؤْذِيهِ مَا يَحْزُنُهُ لِكَذَ فِی صَاحِبِهِمَا فَإِنَ 

ن ین رفتار، او را غمگیرا اینار گذاشته به نجوا نپردازند، زکرا  یحضور دارند دو نفر از آنها سوم

 ند.ک یو آزرده م
 ح:یتوض

 شخص سوم  ینیگو غم یششگانه باال را عامل آزردگ یها ث همه گونهین حدیا -1

 داند. یم

 ر است.یض و بل تحقیاهانت، تبع ینار گذاشتن نوعکنفس  -2

 دُونَ اثْنَانِ فَلَا يَتَنَاجَى بَیْت   ثَلَاثَةٌ فِی ذَا كَانَ إِقَالَ:  -علیه السالم -االولالحسن  یعن اب

 یکسه نفر در  هک یرمود: وقتف -لیه السالمع -اظمکامام  :صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَغُمُّهُ 

و را ر ان رفتایرا ایبه نجوا نپردازند، ز یگریاز د یساختمان حضور دارند، دو نفرشان جدا

 ند.ک ین و افسرده میغمگ

 :از نجوا یبردار بهره

ر دآمدند  یشه میرر و همکه مکبودند  یند نفرچ -صلی اهلل علیه و آله -پیامبر در زمان

 ه:کنند کگران گمان یردند. تا دک یم یحضور مردم با او نجو

 هستند.پیامبر  آنان محرم راز -1

ند، و آنان یسخن نگو -یه و آلهصلی اهلل عل -پیامبر گران بایه دکشد  ینجوا موجب م -2

 یبرا یبرتر یکگرفتند و عمالً  یا مر -صلی اهلل علیه و آله -خداانحصاراً وقت رسول 

 ردند.ک یخودشان درست م

( ریامبپپس از رحلت  ینده خودشان )برایآ یبرا ینه را در روح عمومین وقت زماز هما -3

 ردند.ک یآماده م

ن یا« ستین یریآنان خ یثر سخنان نجوائکدر ا: نَجْواهُمْ  كَثِیر  مِنْ ال خَیْرَ فِی»ه آمد یآ

نُهُوا  رَ إِلَى الَّذِينَأَ لَمْ تَ»ه آمد یآه کباز دست بردار نبودند امّا ن برد. یرا از ب یارآئکه یافشائ

باز امّا شدند  یه از نجوا نهکآنان را  ینیب ینمآیا  :عَنْهلِما ُنهُوا  يَعُودُونَ ثُمَ -النَّجْوى عَنِ
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ه نجوا کست ین نیر از ایغ ،آمَنُوا الَّذِينَ لِیَحْزُنَ  الشَّیْطانِ  مِنَ  إِنَّمَا النَّجْوى»و « ستادند؟!ینا

 نَْجواكُمْ  يَدَيْ فَقَدِّمُوا بَیْنَ  الرَّسُولَ إِذا ناجَیُْتمُ»و « ند مؤمنان راکتا محزون  طان استیاز ش

 یآئارکچ یو ه« دیعنوان صدقه بپرداز هب ید مالید باینک نجواپیامبر  هر گاه با :صَدَقَةً

 :صَدَقات نَجْواكُمْ يَدَيْ  یْنَ تُقَدِّمُوا بَ أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ»ه کشد  کتر یلک به طورنجوا نماند و  یبرا

 1«.دیبپرداز یهائ تان صدقه ینجوا یه براکتان  یدشوار شد براآیا 
 یم ینجو س و...یر، رئیگران با مدیارخانه، در حضور دکت، کاز افراد در اداره، شر یبرخ

د ن فریچن ضورحد از ی... بایا د ونت بدانیریگران او را مقرب درگاه و محرم اسرار مدینند تا دک

هم  گران وید یرا حضورش هم عامل فساد اخالقیرد. زک یریجلوگ یارگرکز کدر مرا یماریب

 ه گفته شد عامل حادثه است.ک همانطور

                                                 
 آيه ها در سوره هاي: نساء و مجادله. .1
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 ار در ارتفاعکو  یمنیا

 ر هممجاو یها ه با سطحکشود  یگفته م ین اصطالح به محل و جائیا ارتفاع درف: یتعر

 تر باشد.سطح نباشد و از آنها باال

 یادیز یها سطح، و فاقد سطح. سطح مرتفع گونه ین اصطالح دو نوع است: دارایارتفاع در ا

دی زیا یها ز گونهیر مسطح نین ارتفاع غین سطح. همچنیمترکع تا یسطح وس یدارد: دارا

  دارد:

 
 ت شود:ید رعایار در ارتفاع پنج اصل باک یبرا

 م ارتفاعر خودآگاه و ناخودآگاه شخص مفهویدر ضم« ارتفاع»الزم است نسبت به ه: کمل -1

 حس یکاد انعق یعنیه کمل«. ار در ارتفاعکن و یار در زمکمیان  یة فرق گذارکمل»ه شود. کمل

. به رو شدن با موضوع، فعال شود ه بمحض روکفرد  یکت و روح یانون شخصکنش در یو ب

 نه.یا  شته باشدخواه خود شخص بدان توجه دا

 بل ازقن اقدام، بل یآن قبل از شروع به اول یها یژگیو یشناخت نوع ارتفاع و بررس -2

 .ین اقدام مقدماتیشروع به اول

طابق م یمنیانات اکه امیابزار مناسب و استاندارد و ته تأمینانات: کژه و امیابزار و -3

 ارتفاع. یاقتضا

 ارتفاع

 دارای سطح

 بدون سطح

 دهارتفاع با سطح بری

 ارتفاع با سطح متصل

 پله لوله ای نردبان و...

 طناب بندبازان، بکسل و...

 سانتیمتر، و... 5/1عرض بپله نردبان  -با کمترین سطح

 شت بام، روی تاج سد و...پبهار خواب،  -با بیشترین سطح

 ارتفاع شیب دار کوه و...

 بام به نزدیک با دهچسبی نقلیه وسیله سقف همدیگر: به چسبیده دوگانۀ ارتفاع
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انور، مان کمازان ارتفاع، یزان مقاومت، میاز نظر م ش محل مرتفعیو آزما ینه: بررسیمعا -4

 ار.کار و محل کنوع  ینندگک زان خستهیم

ست ا« فاظح»نیازمند  عدم استثناء نسبت به حفاظت: هر سطح با هر نوع و با هر ارتفاع -5

 بدون استثناء.

 در قت ومو نرده یار ساختمانکبهارخواب هنگام یا  بام د نردبان حفاظ داشته باشد، پشتیبا

ا بگرچه ) یحفاظ یستیش بایهمه هنرمند باز بابند یکداشته باشد،  ینرده و حفاظ دائمپایان 

 ند.ک تأمین یسقوط احتمال یفاصله( مناسب برا

 بستدار در اشند.ه بسر( داشت یاز باال رید حفاظ پنج جانبه )غیبا الزاماًها لزوماً و  داربست

االبرها ن بیچنرد. و همکتفا کوار ایوار وصل است به خود دیه به دک یتوان از جانب یم یبنائ یها

 است.نیازمند  )دستگاه باالبر انسان( به حفاظ پنج جانبه

 در فرهنگ اسالم نردبان اساساًگفته شد: « و خانواده یمنیا»فصل  از« ساختمان»در بخش 

در مناطق با فرهنگ ندارند.  یگاهین پله دارند، چندان جایه و چندیه تنها دو پاک یمعمول یها

گذاشتند و از  یاز داخل ساختمان راه پله میا  حیاطها از محوطه  خانه یم برایاز قد یاسالم

ه ه چارکگر یدنیازهای  ارها وک یه دچار فقر بودند. براک یسانکردند مگر ک ینردبان استفاده نم

شود  یارکد ینردبان بااستفاده از « راهتک»خروج از  یست برایر از استفاده از نردبان نیغای 

ن عمل یگر نتوان به آن نردبان گفت. و ایو د 1خارج شود« نردبان»ن ابزار از مصداق یه اک

 ر را الزم گرفته است:یط زیشرا

 نردبان. یه اصلیه نرده در دو طرف و بر دو پایتعب -1

دو  رده ون ها و ه پلهیه جهت تعبیو پاده شود یچهار پا یه داراکگر یه دیافزودن دو پا -2

 ه گاه.کیمحافظ و ت به عنوانه یپا

 ها. سطح دار بودن پلّه -3

با همه « ار در ارتفاعک»امّا روه بودن خارج شود. کتواند از م یرات نردبان میین تغیبا ا

د یمربوط به ارتفاع را چه با یارهاکن است گفته شود: پس کروه است. ممکباز م یمنیط ایشرا

ن اگر در جامعه یکروه است لکم یشود: قصاب یمثال روشن م یکن پرسش با یرد؟ پاسخ اک

روه است و کم یقصاب یعنیشود.  یواجب م یقصاب نباشد پرداختن به شغل قصاب یافکبقدر 

                                                 
 وع عوض شود.بر اساس قاعده فقهي هيچ حكمي از موضوع خودش جدا نمي شود مگر ماهيت موض .1
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 است. یفائکن حال واجب یدر ع

 یه وسعت سطح براکشود  یروه نمکم یار در ارتفاع وقتکن است. یز چنیار در ارتفاع نک

ه کچگونه احتمال خطر در آن نباشد. یه هکباشد  یار در حدکف عامل در اطرا نظر موردار ک

چ احتمال یه هک یدر حد یانات حفاظتکام تأمینبا امّا ند. یگو ینم« در ارتفاع ارک»عرفاً به آن 

 «ار در ارتفاعک»را باز عنوانش همان یخودش هست. ز یراهت سر جاکنماند باز میان  خطر در

 1است.

ه به ک یتیمن موضوع از نظر اسالم و اهیگاه ایآن آوردم تا جا یا برار ین مقدمه طوالنیا

در  وروشن شود  بیشترند( ک یرا پر م یآمار یها ه برگکآن ) یشده و حادثه ساز آن داده

 رد.یبگ یها جا ناخودآگاه

يدِ وَ الْقُعُودُ عَلَى النَّدَاوَةِ وَ أَكْلُ الْقَدِ الْهَرَمِ أَوَانِ  قَبْلَ أَرْبَعَةٌ تُهْرِمُ  :-علیه السالم -الصادققال 

را  یز آدمیفرمود: چهار چ -علیه السالم -صادقامام  2:رَجِ وَ مُجَامَعَةُ الْعَجُوزِالصُّعُودُ فِی الدَّ

شده، نشستن در آستانه  کند: خوردن گوشت خشک یر می، پیریدن موسم پیقبل از فرا رس

 رزن.یدرب، باالرفتن از نردبان و مجامعت با پ

 ح:یتوض

شت را ل گویمناطق و قبا از یخچال وجود نداشت در برخیه کدر گذشته نه چندان دور  -1

ند. به گفت ید میها به آن قد نند عربکج مصرف ین بتدریمع یدند تا در طول زمانیانکخش یم

 د گفته شده.یقد یز گاهیرده )قورمه( نکگوشت سرخ 

« رگید یبه فضا یو ورود از فضائ یمنیا»آستانه درب در مبحث  درباره نشستن در -2

 گذشت. یبحث نسبتاً مشروح

 یریپ ث صرف باال رفتن از نردبان با صرف نظر از حادثه ناگوار، عاملین حدیدر ا -3

 شده است. یمعرف

امام  3:الْمُنْحَدَرُ وَعْراً إِذَا كَانَ  سَهْل  جَبَل   وَ مُرْتَقَى وَ إِيَّاكَ : -علیه السالم -الصّادققال 

ن یر پائیر رفتنش آسان و مسیه مسک یباال برو یوهکفرمود: مبادا از  -علیه السالم -صادق

                                                 
 «.صعود الدرجة»مي شود. و همينطور حديث « حضور در ارتفاع»مطلق است و شامل هر نوع « درّج»زيرا حديث  .1
 .230 ، ص57 بحار، ج .2
 .250 ، ص57 بحار، ج .3
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 باشد. کآمدنش سخت و خطرنا
 ح:یتوض

م است. اسالپیامبر  و یچون موس یانپیامبروه محل عبادت و محل مبعث ک یوه و باالک -1

 یموضع ث است، قرار گرفتن دریحد نظر مورد آن چهن یکست لیروه نکوه مکنفس باالرفتن از 

 وهکه عظمت کنجاست یند اک ین آمدن احساس واماندگیه شخص نسبت به پائکوه است کاز 

 یگماندچ وایعت هین طبیند. در اک یت انسان را مچاله و خورد میو ابهت ارتفاع جان و شخص

عمر  یوتاهکسوس ند. اگر باال رفتن از پلّه عامل نامحک یران نمیرا و ین درون آدمین چنیا یا

 عمر است. یوتاهکعامل محسوس  ین واماندگیباشد ا

 یها بیه به آسک یط الزم )در حدّیت شرای( با رعایا حرفه ری)غ یوهنوردکاگر  -2

 تیرا شخص را بردبار، واقعیز هست. زیمنجر نشود( همراه باشد مستحب ن یو روح یجسم

ت یا شخصر، بیقحور انسان را کمذ یواماندگامّا آورد.  ین، موقّر، شجاع و... بار میقت بیگرا، حق

ن است که ممکآورد  ینسبت به وجود انسان بار م یطینش تفریده، بزدل، با بیصدمه د

ن یه اکند کر و زبون جلوه یموجود بس حق یکن شخص یدر نظر ا« انسان»بنام  یموجود

 شود. یز مین یزندگ یانگار احساس منجر به پوچ

را  یریمس یدر زندگ یعنیاست  یاستعار یمعن یکن سخن یمام در ااند: مراد ا گفته -3

 یبرم ار کیسب یسانک. سیاست ژه در عرصهیتان نباشد، به ویه راه برگشت براکد ینکانتخاب ن

 یندگدر زیا  ماند. ینم یشان باق یان برگشت براکگر امی، دیمراحل یه پس از طکنند یگز

 یب مپشت سر خرا ها در ه پلکروند  یرا م یو راههر دیا  از همسران یکی یگاه یخانوادگ

 ماند. ینم یشود و راه بازگشت باق

ش یب« هبمشبّه »شه یه همکنیرفته شود، بر اساس ایث پذین حدیه در مورد این نظریاگر هم

خود  یهمچنان سر جا یاصل یه معناکد گفت یبرخوردار است، با کاز عنصر مشتر« مشبّه»از 

 یشتربشنده تر بودن زهر، کشنده است، کز مانند زهر یشود فالن چ یه گفته مک یهست. وقت

 شود. یثابت م

َمنْ  -آيَةُ الْكُرْسِیِ ء  ذِرْوَةً وَ ذِرْوَةُ الْقُرْآنِ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَیْ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

رُوه  مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْیَا وَ أَلْفَ مَكْرُوه  مِنْ مَكَارِهِ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِیِّ مَرَّةً صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ مَكْ

بِهَا عَلَى  الْآخِرَةِ أَيْسَرُ مَكْرُوهِ الدُّنْیَا الْفَقْرُ وَ أَيْسَرُ مَكْرُوهِ الْآخِرَةِ عَذَابُ الْقَبْرِ وَ إِنِّی لَأَسْتَعِینُ



 603ارتفاع ایمنی و کار در 
 

ة يآدارد و فراز قرآن  یفراز یزید: هر چفرمو -علیه السالم -صادقامام  1:صُعُودِ الدَّرَجَةِ

آخرت  یو هزار ناگواردنیا  یبار بخواند خداوند هزار ناگوار یکس آن را ک است. هر یرسكال

ة يآفقر و در آخرت عذاب قبر است. و من از دنیا  ن آنها دریه آسانترکگرداند  یم را از او بر

 م.یجو یم یریا باالرفتن از پلّه یبرا یرسكال

 :حیتوض

ن یاز متخصص یف است. برخیرد هم یث باالرفتن از پله با مسائل بزرگین حدیدر ا -1

ه ای انمت خردمندکح یکاند،  م انتخاب شدهک ارتفاعه با کد یاخ تخت جمشک یها درباره پله

توجه  یمهم علم نکته نیخ به ایدر آن تار یه مردمکمانند  ینند و از آن در شگفت میب یم

 اند. داشته

 ن سه مبحث سه موضوع وجود دارد:یا در -2

 م.یردکباال مالحظه  یها ثین موضوع را در حدیا الف( صعود به ارتفاع:

 ب( حضور در ارتفاع:

ه علی -صادقامام  :حَقَّهَا أَدَّى إِلَّا مَنْ وَ الْقُعُودَ بِالصُّعُدَاتِ  إِيَّاكُمْ: -علیه السالم -الصادققال 

 د.یاشآورده ب یه جاه حق آن را بکنید مگر اینکز یها پره در ارتفاعفرمود: از نشستن  -السالم
 ح:یتوض

 راای  هژیط ویاست، پس شراه ای ژیست، رفتار وین یرفتار معمول یکحضور در ارتفاع  -1

 .یمنیا یانات حفاظتکام تأمینط عبارت است از ین حق و شرایوردن اآ یطلبد. به جا یم

رد و یم متر مربع قرار بگین فقط در مساحت نیزم یرو نند درکرا مجبور  یسکن است کمم

با مساحت سه متر مربع قرار داشته باشد. فرد  یدر ارتفاع در سطح یسکند و کاز آن تجاوز ن

فرد دوم در آن سطح امّا ند ک ینوع احساس خطر نم چیه کوچکان کاول از حضور در آن م

دارد. اصل حضور در ارتفاع ه ای وبندکم و دره یابّهت ارتفاع، احساس منفر یتأثعتر تحت یسو

انات کشود. فرد دوم با همه ام یاسته مکن ضرر آن یعوامل حفاظت از ا تأمیناست و با  مضّر

روه بودن حضور در که مکن است یجه ایند. نتک یمنیتواند مانند فرد اول احساس ا ینم یمنیا

را تنها از حرام بودن )در  مسئله یانات حفاظتکخود هست. وجود ام یجاشه سریارتفاع هم

                                                 
 .24وسائل الشيعه، ابواب السفر، باب  .1
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 ند.ک یخارج م« راهتکشدت »از یا  صورت احتمال خطر(

 طورهمان ستیها، ترسو و بزدل بار آوردن افراد ن ثیز مراد حدین بحث و نیمنظور از ا -2

 یژگیوم. بل مراد توجه دادن به یردکمربوطه را مالحظه  یها ثیحد «یترسوئ»ه در مبحث ک

 در ارتفاع، است. یانات حفاظتکام تأمینارتفاع و ضرورت 

در  یعنی. اند گرفته« ها راه» یث باال به معنیرا در حد« صعدات»لمه کها لفظ و  یبعض -3

د. یبده ن رایرجواب سالم عاب مثالًد یآور ید مگر حق آن را به جاینیها و معبرها ننش نار راهک

 ال دارد:کر سه اشین تفسیا

 برخوردار است. یلیوحالت تأ یور از نوعکمذ یمعنا -1

ا ب یه دارد چندان مناسبتک یبا شدت معنائ« مکیاا»ز دهندة یو پره یریلفظ تحذ -2

 ها ندارد. نار راهکنشستن در

 یعنید یصع 1:الْمُرْتَفِعُ  الصَّعِیدُ الْمَوْضِعُت شده: یروا -علیه السالم -صادقاز خود امام  -3

 ان مرتفع.کم
 یریختگسط الزم آن، و یحضور در ارتفاع و شرا یژگیه وک یوقت ن در ارتفاع:کرد کارج( 

 و ضرورت یمنیانات اکط و امیآن مشخص شد، لزوم شرا ینات حفاظتیاسالم نسبت به تام

 شود. یمشخص م یق اولیند بطرک یار مکه در ارتفاع ک یسک یآنها برا

امام  2:النَّارَ دَخَلَ مِنْهَا فَمَاتَ وَقَعَ  زَامِلَةً ثُمَ رَكِبَ  قَالَ: مَنْ -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

ون و...( سوار شود یامکبار  یبار شتر، رو یبار )رو یس بر روکفرمود: هر -علیه السالم -صادق

 شود. یرد، وارد دوزخ میفتد و بمیآنگاه ب

مرگ  ینه برایردن زمکه جان خود )فراهم یاعانت بر علیا  است و یشکمصداق خودیا  رایز

 .شود یم 3«وَ ال تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»ه یه مصداق آک( خود

ر شود، پس بار سوا یر روس بکه هر کث است یو حد :زَامِلَةً فَلْیُوصِ  مَنْ رَكِبَ  أَنَ وَ رُوِيَ 

 ند.کتش را بیوص
 و یمنیاز فصل ا« ساختمان»ه در بخش کدارد  یث سخنین حدیمرحوم صدوق درباره ا

                                                 
 همان مرجع. .1
 .147 ، ص16 بحار، ج .2
 سورة بقره. 195آية  3
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ن یت ایارا ذهنیرفت. زید آن را پذیه باکدارد  یگرین مرد بزرگ سخن دیاامّا خانواده گذشت. 

ب که شدن از مریادد: مردم به موقع پیگو یث است. میاحاد ز برخاسته ازیت بزرگ نیشخص

 یه میادند، پییازان فرود بیمه آویرند و با حالت نین بگیزیا  جحازه از کنی)شتر و اسب( بدون ا

 ه شدن با دستیاده هنگام پکرد که یبه آنان توص -صلی اهلل علیه و آله -خداد. رسول شدن

 1ه شوند.یادزان پیمه آویرند و با حالت نیبگ یشان از جائ

، ی، خدماتیدیتول یارهاکت شود، در یار رعاکط یار و محکن اصل در یچه بهتر است ا

 گر.ید یو هر جا یو سد ساز یساختمان

علیه  -باقرامام  2:فِی لَیْلًا إِلَّا وَ رِجْلَاكَ  دَابَّتِكَ عَنْ لَا تَنْزِلَنَ: -ه السالمعلی -الباقرقال 

 فش باشد.کت در یمگر پاهایا ن نیب پائکفرمود: شبانه از مر -السالم

 3:الذِّمَّةُ مِنْهُ غَیْرِ مُحَجَّر  فَقَدْ بَرِئَتْ  سَطْح   عَلَى نَامَ مَنْ: -صلی اهلل علیه و آله -یالنّبقال 

وار( بخوابد یه در سطح بدون حفاظ )نرده و دک یسکفرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر 

 است. یذمّه همگان از او بر

صلی اهلل  -بِغَیْرِ حُجْرَة  فَقَالَ نَهَى النَّبِیُّ عَلَیْهِ يُنَامُ السَّطْحِ  عَنِ -علیه السالم -عبداهللسئلت ابا 

عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ حِیطَان  فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعٌ فَقُلْتُ كَمْ طُولُ الْحَائِطِ قَالَ أَقْصَرُهُ  :-یه و آلهعل

ن، بهارخواب که در سطح )بالک یسکدم از یپرس -علیه السالم -صادقاز امام  4:ذِرَاعٌ أَوْ شِبْرٌ

رده است. ک یار نهکن یاز ا -صلی اهلل علیه و آله -خدال و...( بدون حفاظ، بخوابد، فرمود: رسو

چهار جانبش حفاظ داشته  د هریوار باشد چطور؟ فرمود: نه، بایسه د یدم: اگر سطح دارایپرس

 وجب است. یکیا  م مترید باشد؟ فرمود: حداقل آن نیحفاظ چقدر با یباشد. گفتم: قد و بلند
م با عرض یقد یوارهایفاظ است. اگر مانند دقد و ارتفاع حفاظ بسته به عرض ح ح:یتوض

عرض  یعنیباشد.  یافکتواند  یز میوجب ن یک یبا بلند یواریم متر باشد حفاظ دیو ن یک

م یمتر باشد، قد حفاظ نکمتر. و اگر عرض حفاظ یسانت 25م متر و قدش یون یکوار حفاظ ید

 را زیادی  نند نرده، قداست و اگر حفاظ فاقد عرض باشد ما یافکحداقل،  یمتر باشد برا

                                                 
 .147، ص 61، ج بحار .1
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 طلبد. یم

ه کاب تختخو یک یخود باالتر باشد. برا یه از سطوح جانبکاست  یز: سطح شامل محلیو ن

 متر از کیه کن کبال ین برایاست. و همچن یافک یوجب یکارتفاع دارد حفاظ  بیشتریا  متر یک

 متر و... و...یسانت 75« باالبر» یم متر و برایبلندتر است، ن حیاط

 سَطْح   عَلَى بَاتَ نْ مَ :-علیه و آله صلی اهلل -هللا: قال رسول -علیه السالم -ابوعبداهللقال 

صلی رمود: رسول خدا ف -لیه السالمع -صادق ماما :ءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُشَیْ غَیْرِ مُحَجَّر  فَأَصَابَهُ 

 رد ور محجر )بدون حفاظ( به سر بیح غس شب را در سطکفرموده است: هر اهلل علیه و آله

 ند مگر خودش را.کمتوجه او شود، مالمت نه ای حادث
 شود: یم یبند ر، جمعیخالصه مطالب در اصول ز

 شود در اعماق ذهن و جان ین اصل موجب میروه است: اکار در ارتفاع مکاساس  -1

 دارد. یماهو و یفرق ذات یمعمول یارهاکار در ارتفاع با که: کفتد یب یجا یآدم

 -یلمعمو یاه انکه در میالزم الرّعا یمنیهمة اصول و فروع ا عالوه بر -ار در ارتفاعک -2

 ژة خود است.یو یها حفاظتنیازمند 

از  ها ردبانل نین قبیاد یبارد بل کاستفاده  یمعمول یها د از نردبانیان نباکاالم یحت -3

 رون بروند.یار بکط یمح

 آن، یالاه در باگیجا یها و دارا ناره پلهکه دار و با حفاظ در دو یپاچهار  یها از نردبان -4

 ود.شفاده گوناگون است یله تناسب ندارد از باالبرهاین وسیه اک یاستفاده شود. و در موارد

مدن با د هنگام فرود آیان مرتفع رفتکبه م یگرید یجا هریا  -ارگاهکاگر در داخل  -5

 .دیئیازان فرود بیمه آویحالت ن

 یاختمانارگران سکاز  یبرخ -فش باشدکتان در یهنگام فرود آمدن از ارتفاع حتماً پا -6

 نند.ک یاندازند سپس خودشان پرش م یشان را م یها فشکاول 

ننده زب یز آسیهر چیا  خید تا مینکنه و نگاه ین را معایهنگام فرود آمدن سطح زم -7

 وجود نداشته باشد.

د ینکش یزما)مانند نردبان( آن را آ کز استفاده از ابزار مشتره قبل اکشدبیان  شتریپ -8

 ست.ا شده متوجه ابزار یبیرده، آسکقبل از شما  یه فردکه ای ن است در اثر استفادکرا ممیز

ط محدود یگذشت اگر در داخل مح« و هوا یمنیا»ه در فصل ک یمطابق بحث مشروح -9
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 یهوا»ه کد ینک یآن را بررس یت هوایفکید قبالً یرو یار( به ارتفاع مکار، سوله ک)مانند سالن 

د سپس صعود یهم زن آن را بر یه( هواک)مانند پنه ای لینباشد، و گرنه اول با وس« د و ماندهکرا

 د.ینک

.. در م لخت برق و.یسیا  کنده خطرنایه ذرات آالکد ینکرا مشاهده  نظر موردمحل  -10

 د.یردن آنها باشکزها ابتدا در صدد برطرف یل چین قبیآنجا نباشد، و در صورت وجود ا

 کیردبان استفاده از ن یمعمول یها نشین مبحث باز هم از نردبان: در بین سخن در ایآخر

 شنیز در بیو ن -هم السالمیعل -نینش ائمه طاهریدر بامّا است  یش پا افتاده و معمولیار پک

ا رت یاقعون یاست. آمارها ا کخطرنا العاده ار فوقک یکاستفاده از نردبان  یمنیدانشمندان ا

 دهند. یبهتر نشان م
 

 

 

 



 دانش ایمنی در اسالم 608
 



 

 

 

 

 

 و دو شغله بودن یمنیا

 عَلَى نَفْسُهُ  تَقَطَّعَتْ  يَتَعَزَّ بِعَزَاءِ اللَّهِ  لَمْ  مَنْ يَقُولُ  -علیه السالم -نیالحسابن  یسمعت عل

دم یشن 1:رَةُ إِلَّا كَكَفَّتَیِ الْمِیزَانِ فَأَيُّهُمَا رَجَحَ ذَهَبَ بِالْآخَرِوَ اللَّهِ مَا الدُّنْیَا وَ الْآخِ الدُّنْیَا حَسَرَات  

 یها فرهنگمند نشود حسرت یس، با فرهنگ الهک فرمود: هر یم -علیه السالم -سجادامام 

 هرفّه ترازو هستند. کو آخرت مانند دو دنیا  نند، سوگند به خداک یجان او را فرسوده م یویدن

 برد. یرا م یگرین شود آن دیسنگ کدام
 ح:یتوض

 .ن آفتابآمد ه با باالین رفتن سایمانند از ب یجین رفتن تدریلغت: تقطّعت: زوال و از ب -1

آخرت  یفه ترازو است. اگر براکو آخرت مانند دو دنیا  یوشش انسان براکت و یفعال -2

ت هم آخرسوشد، از کب یشتربدنیا  یرود و اگر برا یبه نفع آخرت مدنیا  وشد از سهمکب بیشتر

 رود. یمدنیا  به نفع

علیه  -رضااز امام  2:لِدُنْیَاهُ َو دِينَهُ لِدِينِهِ دُنْیَاهُ  تَرَكَ مِنَّا مَنْ لَیْسَ: -علیه السالم -الرضاعن 

 ند.ک کآخرتش تر یش را برایدنیا یادنیا  ینش را برایه دک یسکست ی: از ما ن-السالم
مَرَمَّة  لِمَعَاش   ثَلَاث  شَاِخصاً إِلَّا فِی يَكُونَ أَنْ لِلْعَاقِلِ لَیْسَ -علیه السالم -ینامیرالمؤمنقال 

شخص عاقل سزاوار  یفرمود: برا -علیه السالم -یعل 3:أَوْ حُظْوَة  فِی مَعَاد  أَوْ لَذَّة  فِی غَیْرِ مُحَرَّم

وشش در امور کیا  ،یو امور اقتصاد م معاشیز: ترمیار شود مگر در سه چکراند ست دستین

 ر حرام.یپرداختن به لذت غیا  آخرت،
رد و یگ یقرار مدنیا  فهک معاش در تأمین یوشش براکث فوق، ینون بر اساس دو حدکا

« ر حرامیاستراحت و لذت در غ»ه کفه آخرت. و بخش سوم کامور آخرت در  روشش دک

                                                 
 .92 ، ص07 بحار، ج .1
 .346 ، ص57 بحار، ج .2
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 دانش ایمنی در اسالم 610
 

ه ک همانطورنه دو بخش اول است. و ه پشتواکاست « بودن»ستن و یو زحیات  است، حق

م شود و هر قسمت آن در یعادالنه تقس به طورد یز باین بخش نیرده اکح یث اول تصریحد

 تأمینرو و ید نیتجد ید برایبا یاستراحت و التذاذ از زندگ یعنیرد. یفه قرار گکاز دو  یکی

 ت.اس« ر محرّمیغ یلذت ف»ت ین خاصیفه باشد. و اکنشاط در جهت هر دو 

 تأمین یساعت برا 8 وار( ک) یتصاداق ایه تیفعال یساعت برا 8روز،  ساعت شبانه 24 از

 .یاز زندگ یمند ساعت استراحت و بهره 8آخرت و 

، ستیمحض ن یها عبادتیا  نماز خواندن، یهمگ« آخرت تأمین یساعت برا 8»مراد از 

ن، مارایز بت ادیااده، صله ارحام، عحتاج روزمرّه خانویه ما ید و تهیل، خریاپرداختن به اهل و ع

بادت، عساعت  8د از آن یو... همه عبادت هستند و با یو خانوادگ یپرداختن به نظافت فرد

 محسوب شوند.

سه قسمت  از کدام هرن اگر به یوجود ندارد. بنابرا یساعت، وقت 24ش از یدر شبانه روز ب

بادت ع یاز سهم زمانیا  ساعت 8 از شیار بکاسته خواهد شد. ک یگریفوق افزوده شود، از د

 گرینب داستراحت. و از جا یاز سهم زمانیا  است وکه گفته شد( خواهد ک ی)عبادت به معنائ

 رد:دا ین دو اثر منفیرد. بنابراکجان و تن فرد را افسرده و فرسوده خواهد زیاد  ارک

 عبادت و استراحت. یتجاوز به سهم زمان -1

 جان. یتن و افسردگ یفرسودگ -2

 ان استثر استاندارد مورد قبول همه مردمان جهکار عالوه بر نظر اسالم، حداکساعت  8

 8ش از ین بکرد کاره کده دارند یجهان عق ین موضوع در همه جاین ایهمه متخصص یعنی

 د به نظر رسد.یده است گرچه در ظاهر مفیوهکن یردارکنادرست و  یساعت عمل

 :ساعت دو نوع است 8ش از یار بک

 ست.ان کرد کارست بل هر نوع اضافه ین یار مصطلح ادارکار: مقصود اضافه کاضافه  -1

 دو شغله بودن. -2

ن یار همکتر و پرضررتر است. و درباره اضافه  یرا منفیاست زدوم محور بحث تنها نوع 

م بهتر است بصورت یشو« زیاد ارک»ب عمل نادرست که اگر بناست مرتکشود  یقدر گفته م

دو اّما شود  یار افزوده مکت یمکار به کار باشد نه بصورت تعدد شغل. در اضافه ک اضافه

 یار، دوگانگکابزار  یار، دوگانگکتم یآهنگ و ر یت، دوگانگیدو مسئول یشغله بودن دوگانگ

ن و یل آفرکل و مشکمش یکبه نوبه خود  کدام هره کو... را الزم گرفته است  ارکط یمح
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 تند.هس یمنیبرخالف اصول ا

فرمود:  -علیه السالم -یعل 1:الرَّغْبَةُ خَذَلَتْهُ مُتَفَاوِت  إِلَى أَهْوَى مَنْ : -علیه السالم -یعلقال 

 گذارد. ید عشق و عالقه، او را تنها و خوار میها بگرا ه به متفاوتک یسک
 ح:یتوض

ا از رالقه ش داشته باشد، نسبت به هر دو عیز متفاوت گرایچند( چیا س به دو )کهر -1

ن یا در «گذارد یعالقه او را تنها م»د: یگو ید بل میگو ین نمیث چنیحدامّا دهد،  یدست م

ت. به ت اسیبا شخص و کموجود درّا یکعالقه  یت داده شده گوئیبه عالقه اهم آن قدرجمله 

شق و نند: شوق، عکقت جداً توجه یحق یکها به  ه انسانکآن است  ین جمله برایا یریارگک

 یا مد و گرنه شخص را تنهیوشکآن  ید در حفظ و نگهداریه باکاست  یزیار، چکالقه به ع

 رود. یگذارد و م

ت با یمیو از دست دادن صم یارکدست دادن نشاط  از نیعیعالقه دادن از دست  -2

 بحث شده است.شتر یپنها یه درباره همه اکسالت کو  یار، و بروز افسردگکمورد 

 ز دارد:یر را نیز یمنف یژگیتعدد شغل و

ز یس به دو چک هر 2:الْحِیَلُ خَذَلَتْهُ مُتَفَاوِت  أَوْمَأَ إِلَى مَنْ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

 گذارند. یها او را تنها و خوار م چاره ند رهکمتفاوت عطف نظر 
فتن از دست ر»موجب « شیگرا»ث اول ید: در حدینکث توجه یدو حدمیان  یها به تفاوت

محروم شدن از »موجب « عطف نظر: اهتمام»ث دوم یشده و در حد یمعرف« عشق و عالقه

ه جینت ه در مد نظر است ویقض یو روان یث اول جنبه روحیاست. در حد شده یمعرف« ها چاره

 یم یه بررسیقض یث دوم جنبه تعقل و اهتمام ورزیاست. در حد یروان یاثر منف یکز یناش 

 است. یعقل یچارگیو ب یه دارد واماندگکه ای شیو اند یرکجه فیشود و نت

 ر را دارد:یز یآثار منف -ث فوقیبر اساس دو حد -دو شغله بودن

 برد. ین میار را از بکعشق و عالقه به  -1

 رقرار ب« زانهیناگر»رابطه  یکار، کط یار و ابزار و محکمانه با یرابطه صم یبه جا -2

 شود. یم
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 ود.ش یار فاقد نشاط مک -3

 د.یفرسا یآورد و تن را م یم یو افسردگ یسالت روانک -4

 آورد. یبه بار م یدن از زندگیه و نالیو گال یتاب یب و« ضجر»حالت  -5

 ت.یمسئول یدوگانگ -6

 رابطه با ابزار. یابزار و دوگانگ یدوگانگ -7

 ار.کط یمح یدوگانگ -8

 اهتمام. یدوگانگ -9

 .یارکشه یاند یدوگانگ -10

 یهمگ ،یستیزجریان  دنیشانکو به اضطراب  یردن زندگکدها عالوه بر تلخ پیامن یهمه ا

 حادثه هستند.منشأ و  یمنیخالف اصول ا بر

يَا فُضَیْلَ بْنَ يَسَار  إِنَّهُ مَنْ كَانَ هَمُّهُ هَمّاً وَاحِداً كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّهُ  :-علیه السالم -عبداهللقال ابو 

 یفرمود: ا -علیه السالم -صادقامام  1:بِأَيِّ وَاد  هَلَكَ اللَّهُ فِی كُلِّ وَاد  لَمْ يُبَالِ وَ مَنْ كَانَ هَمُّهُ

ند او را در آن ک یت میفاکز باشد، خداوند یچ یکه اهتمامش بر ک یسکسار، یل پسر یفض

 یشود، برا کاز آنها هال هرکداممختلف باشد، در  یها نهیه اهتمامش در زمک یسکمهمش. و 

 ست.یخدا مهم ن
ه ک یسک یعنیدهد.  یح مین موضوع توضیرا در ا« اش رابطه خدا با بنده»ث ین حدیا

ند چ یق خدا همراه او باشد. راستیست توفیمتعدد است، معلوم ن یها دنبال اهداف و شغل

 ه موفق بوده باشند؟کد یدرصد از افراد دو شغله را سراغ دار

د گفت: یبا .ی، ناچارنیازند: یگو یدو شغله در پاسخ مست؟ افراد یزه انتخاب دو شغل چیانگ

ه کا از شغل ر یکیه داشتن کرد کدا یرا پزیادی  توان افراد یست. مین یبشر تمام شدننیاز  اوالً

 یارگچیشما ب یآنان آرمان است، برا یبرا آن چهدانند.  ین سعادت میگتررد، بزیشما دار

 جان و تن. بهتر است از فرسوده شدن ش(یها یهمه سخت )با یجوئ بودن و صرفهقانع ثانیاً  است.

فقر دو امّا ندارد. ه ای فر چندان فاصلکفقر با  «فراًكون يكاد الفقران ك»ل است کتحمل فقر مش

ن یتر یست و غنین یه تمام شدنک ین بالهاست. و فقر نسبیه از بزرگترکنوع است: فقر مطلق 

 ن همهیاد از ید دینون باکفت. ایا نخواهند ین رهائهستند و هرگز از آ یافراد دچار فقر نسب

                                                 
 .151، 46 بحار، ج .1
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آیا  اند؟ ردهکدر اثر فقر مطلق به انتخاب دو شغل اقدام  یبراست یافراد دو شغله چه تعداد

 نند؟ک یتر از خود نگاه م نینان به افراد پائیا

امام  1:هُوَ فَوْقَكَ مَنْ لَىوَ لَا تَنْظُرْ إِ هُوَ دُونَكَ مَنْ انْظُرْ إِلَى :-علیه السالم -الصادققال 

 ه باالتر از توست.کن نه به آن کنتر از تو است نگاه یه پائکفرمود: به آن  -علیه السالم -صادق
ز د. ایش آیدر مصرف، پ یه در اثر چشم هم چشمکن نوع دو شغله بودن آن است یبدتر

 فرساتر از فقر است: بدتر و طاقت یو روان یجسم یمنیدست دادن ا

الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ وَ َأشَدُّ ِمنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَ أَشَدُّ مِنْ  مِنَ أَلَا وَ إِنَ: -علیه السالم -یعلال ق

وَ دَنِ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ أَلَا وَ إِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةَ الْمَالِ وَ َأفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَ

 ید: فقر از بالهایفرمود: آگاه باش -علیه السالم -یعل 2:أَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ 

جان و روان  یماریب بدن، یماریبدن است، سختتر از ب یماریبزرگ است، و سختتر از فقر ب

ت بدن است، و ارزشمندتر از ثروت، صحّ بزرگ است، یها د: ثروت از نعمتیو آگاه باش است،

 و ارزشمندتر از صحت بدن، صحت جان و روان است.
 یتن را فدا جان و یو سالمت یمنید ایه نباکاست  -علیه السالم -یعلنش و منطق ین بیا

 ز فقران است کروان مم یله صحت بدن و سالمتیرا بوسیرد. زکاز فقر  یرهائیا  یتوسعه مال

 رد.کو فقر غلبه یتوان به د یافسرده نمبا جسم و جان فرسوده و امّا فت، یا یرهائ

، ین، انسایجهت )جهت منطقهر نش دو شغل از یزگ یبرا یه براستکباشند  ید افرادیشا

 یها هدیپد» یلّکت یل و ماهک، شیو انسان یبحث اجتماع یکن در یک( معذور هستند لیتیثیح

 ستند.یننده نکن ییموضوع سخن است. موارد نادر تع« یاجتماع

علیه  -یعل 3:الطَّلَبِ  مِنْهَا بِأَجْمَلِ  حَظَّكَ فَاطْلُبْ  الدُّنْیَا دُوَلٌ : -علیه السالم -رالمؤمنینامیقال 

ن یباتریات را از ز ن بهرهکهاست، پس طلب  چرخش و چرخش یدنیا ،دنیا فرمود: -السالم

 راه طلب.
 ح:یتوض

را به دست آورد، خواه با  یزتوان رو ید میفرما ین شغل: میباترین راه طلب: زیباتریز -1

                                                 
 البحار، ذيل واژه فقر. سفینة .1
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ت یح و با فعالیت صحیرا به دست آورد با فعال یتوان روز یبا. میشغل پست و خواه با شغل ز

 جان و تن فرسا.

 یبه حال ی، از حالیعمود یها و چرخش یافق یها هاست: چرخش چرخش یدنیا ،دنیا -2

ز ثروت اگر، یدبه مقام  یاز مقام س،کبالع گر، از ذلت به عزت، وینه دیبه زمه ای نیگر، از زمید

 به فقر، از فقر به ثروت و...

 یترزیاد نهیهز یکزیاد  آمددرآمد است؟ اگر با وجود درزیادی  ز در گرویمگر همه چ

 یک از شروط است نه شرط تامّ. اگر یکیزیاد  فقر است. درآمده اش جید، باز نتیش آیپ

جر منیا  باشد، ش از همان درآمدیباش  هنیه هزکد یش آی... پیک، یآتش سوز یکتصادف، 

 رد؟کد یبدن گردد و هرگز با پول جبران نشود و... چه با یاعضا یستگکبه ش

علیه  -یعل 1:وَ الْحَوَادِثُ  الْوَارِثُ شَرِيكَانِ مَالِهِ لِكُلِّ امْرِئ  فِی -علیه السالم -یعلقال 

 وارث و حوادث. هست: یکهر شخص در مالش دو شر یفرمود: برا -السالم
 ینمامّا رد کار را کتوان هر  یله ثروت مین است: اگر بوسیها ا ثیحدپیام  الم درکجان 

مسامحه »دردسر است با آن با سماحت و  یق آمد. زندگیفادنیا  یت چرخشیتوان بر ماه

د ینبا یئت گرایمکار بپرداز. کبا به یوه زیو با ش 2ن،یبا برگزین، شغل زکرفتار « گرانة بزرگوارانه

 یت گرائیمک یجان و تن فدا یمنیه اکانسان غالب شود تا چه رسد  یخواه یبائیبر حس ز

 با داشتن است.یبا و خانه زیر از مبل زیستن غیز بایشود. و ز

 -علیه السالم -یعل 3:مِنْهُ كَثِیر  مَمْلُول  خَیْرٌ مِنْ  قَلِیلٌ مَدُومٌ عَلَیْهِ : -علیه السالم -یعلقال 

 آورد. یو افسردگ یه خستگکاست زیاد  ارکبهتر از  یه بدان ادامه دهک کار اندکود: فرم
چه  4:الْمَقَادِيرُ قَدْ سَاعَدَتْهُ  الطَّلَبِ  وَ مُقْتَصِد  فِی مُقْتَر  عَلَیْهِ  نَفْسَهُ مُتْعِب  مِنْ كَمْد: یفرما یباز م

فته و( یان حال )از فقر نجات نیاند در ع داشته ه خودشان را به تحمّل مشقت واک یبسا افراد

اند و  ردهکشه یپ ینه رویاار مکسب و که در ک یاند. و چه بسا افراد ردهکت را تحمل یمحروم

 اند. رده برخوردار شدهکشان  یریا روزگار
مقدرات یا  ه باور به روزگارکنند ک یآگاهانه گمان مها نا یروزگار: مقدرات: برخ ح:یتوض

                                                 
 .144 ، ص07 بحار، ج .1
 در آغاز كتاب.« شغل غيرشرافتمندانه»و « شغل شرافتمندانه»رجوع كنيد  .2
 .436. نهج البمغه، فيض االسم ، كلمات قصار 3

 .13 باب تجارةال. وسائل الشيعه، ابواب مقدمات 4



 615دو شغله بودن و  یمنیا
 

دارد. شگفت تر از همه  یوشش باز مکو  یها را از سع ن باور انسانیدارد. و ا ینیدمنشأ تنها 

 ستیسکرده بودند. مارکشدارشان یرا عرصه تاخت و تاز نیان اد یه زمانکها هستند  ستیلیاماتر

ها و استعدادها و  ه انسانکخ پرست یاست. هگل تار« هگل»شان فلسفه  ه مادر فلسفهک یهائ

 داند. یر پنجه روزگار میو اس زشان را ساخته دست روزگاریهمه چشان را و  سرنوشت

به  زیمه چن عصر هیبشر قرار دارند، و در ا ینیازن رتبة یدر اول یه علوم انسانکامروزه 

همه  ن نقش را دارد،یحساستر« یجامعه شناس»میان  نیا چرخد و در یم یمحور علوم انسان

 ن سطح ارزش ویرا در باالتر« یاجتماع یرهاجب»بدون استثنا  یجامعه شناس یها تبکم

لت اصا»ه ک ده دارند و خواه آنانیعق« لت جامعهااص»ه به کاند خواه آنان  اربرد قرار دادهک

 نند.ک یشنهاد میه اصالت فرد را پکرا باور دارند و خواه آنان « فرد

ر در ه خص راد و شیق آیز فایبودن اگر بر همه چزیاد  دو شغله بودن و به دنبال درآمد

 یاق نخواهد گشت و هرگز در قبال جبرهیفا یاجتماع یند، هرگز بر جبرهاکنه موفق یزم

 ختن بهه انتخاب نوع شغل و نحوه پرداک یرد. مگر در صورتکمه نخواهد یشخص را ب یاجتماع

 همسو و هم آهنگ باشد. یاجتماع یجبرها جریان اتفاقاً( با یآن، اتفاقاً )آر

 زیر چهت در یو... همه شرط موفق یزیشه، اهتمام، برنامه ری، اندیسع گر:یدبیان  و با

 مساعدت»نار کآنها در «. یافکشرط » به عنواننه « شرط الزم» به عنوانن یکهستند ل

 بحثنیازمند  ن موضوعیآورند. ا یرا به وجود م« یافکشرط »ت یماه« یاجتماع یجبرها

  گسترده است.
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 احتیاطو  یمنیا

، یان، رویدر امور حفاظت و بهداشت جسم یمنیاصول و فروع ا ن همهیاگفته شود: د یشا

 د مگریگردبیان  تابکن یار و... در اکط یط خانواده، محیط شهر، محی، محیست عمومیط زیمح

 ید؟ مستنیناحتیاط  و از مقوالتاحتیاط  یرند و برایگ یقرار نماحتیاط  تحت عنوان یهمگ

وجه ها اشاره و ت ها و بخش در فصلاحتیاط  از یبحث به مقوالت ن است در ضمنکم: ممیگو

 ر گرفتهقرا یتاب مورد بررسکن یه در اک یهائ دام از عنوانکچیهامّا شده باشد و شده است 

د و هستن یانسان یمعمول یزندگ یک یستند. بل همه آنها از لوازم ضرورین یاحتیاطاند مقوله 

 .می یابد لزوم یدر موارد خاص از زندگاحتیاط  مرّه است. وت آنها الزمه روزیرعا

 احتمال خطر دو نوع است:

صول و ااز  آن چهاست.  کز بالقوّه خطرنایعت و اجتماع، همه چین طبیخطر بالقوه: در ا -1

از  یزئنها جآاز  هرکدامه کن نوع از خطر مربوط هستندیبه ا ینجا عنوان شده همگیتا ا یمنیفروع ا

 ت.اس یورزاشند و تخلف از آنها بر خالف خردب یعاقالنه م یزندگ یک ل دهندهکیتش یاجزا

 یز راهیر از پرهیه غک ینیقیو  یز دو قسم است: خطر بالفعل قطعین نیخطر بالفعل: ا -2

 ند.ک یجاب میرا ااحتیاط  هکندارد. و خطر بالفعل محتمل، 

 رت را دارد:از سه صو یکیط، یء در هر شرایااش گر: شناخت ما ازیدبیان  و با

تا  است الزم یمنیت اصول و فروع این صورت رعایبالفعل است مطمئناً: در ا رفاقد خط -1

 م.ینکجاد حادثه نیخودمان ا

ار را کاز  یرز و خوددایو لزوماً پره الزاماًن صورت یخطر بالفعل است مطمئناً: ا یدارا -2

 ند.ک یجاب میا

 شود. یفه انسان میوظ« احتیاط»ه کن صورت است یه: در اه، محتمل، شبکوکمش -3

ود و ل شینان باال تبدیاز دو اطم یکیه به هو شب کت شیق تا ماهیوشش در تحقکو احتیاط 

 مطابقش عمل شود.



 دانش ایمنی در اسالم 618
 

امام  1:سَبِیلًا مَا تَجِدُ إِلَیْهِ  أُمُورِكَ  جَمِیعِ  وَ خُذْ بِاالحْتِیَاطِ فِی :-علیه السالم -الصادققال 

 .یآن ندار ی( برایه راه )روشنک ین در همه امورکاحتیاط  فرمود: و -علیه السالم -صادق
ام و کد همه امور )اعم از احیگو ین سخن میام دکه درباره احکگر یالم دکز در یو ن

بَیِّنٌ وَ أَمْرٌ  فَیُتَّبَعُ  رُشْدُهُ  إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ »ند ک یم میموضوعات( را به سه دسته تقس

 آن چهاند:  امور سه دسته 2«:غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ )وَ إِلَى رَسُولِهِ(

ال و خطر کب و اشیع آن چهشود. و  یار است پس اقدام مکآن روشن و آش یصحت و درست

ال همراه است پس کو اش کبا ش آن چهار و مسلم است پس از آن اجتناب شود. و کآن آش

 شود. یخدا واگذار مپیامبر  آن به خدا و
ان ه توک یات تا جائکوکاند درباره مش گفته« اصول فقه»ژه در علم یما به و یق: فقهایتحق

نگاه آم. و ینکن حاصل یقیه یاز دو طرف قض یکید به یم تا شاینک یحص متفق و یم تحقیدار

چه  ند،و مشتبه ما کوکم و مطلب همچنان مشیدینرس یائق به جیه اگر پس از تحقکنیدرباره ا

در ا امّاند.  ردهکن ییمتفاوت را تع یها «مکح»اند و  متفاوت داده یها هیرد نظرکد یبا

 یتوفحتیاط ا به اجماعاً یویو خطر دن یویاز نظر دناشیاء  در ارتباط با خود یعنی« موضوعات»

 اند. داده

 -باقر امام 3:الْهَلَكَة فِی الِاقْتِحَامِ مِنَ خَیْرٌ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الْوُقُوفُ  :قَالَ -السالم علیه -جعفر یاب عن

 است. انداختن تکهال به را خود از بهتر شبهه موارد در ستادنیا باز فرمود: -السالم علیه
امام  4:نَفْسِهِ أَنْفَ جَدَعَ أَمْر  بِغَیْرِ عِلْم   عَلَى هَجَمَ  وَ مَنْ ...  :-علیه السالم -عبداهلل یعن اب

ند کو علم اقدام  ی( بدون آگاهیزیدر چیا ) یارکس در کفرمود:... و هر  -علیه السالم -صادق

 ده است.یمال کش را به خایخو ینیب
 5:الْهَلَكَةِ فِی الِاقْتِحَامِ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ ...  :-صلی اهلل علیه و آله -یعن النّب

دن در یبهتر از غلط کستادن در مواقع شی... باز ا :-صلی اهلل علیه و آله -رمکااز رسول 

 ها است. تکهال
                                                 

 .12 وسائل الشيعه: ابواب صفات القاضي، باب .1
 ، آمده است.259 ، ص2 همان مرجع، و مانند اين حديث در بحار، ج .2
 همان مرجع. .3
 همان مرجع. .4
 همان مرجع. .5



 619ایمنی و احتیاط 
 

صلی اهلل  -رمکاپیامبر  1:مَا لَا ُيرِيبُكَ إِلَى مَا يُرِيبُكَ دَعْ : -صلی اهلل علیه و آله -یالنّبقال 

به  آن چهد و بپرداز به ینما یم کوکه نظرت مشه بکرا  آن چهفرمود: واگذار  -علیه و آله

 د.یآ ینم کوکنظرت مش

                                                 
 همان مرجع. .1
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 یمنیفرما در جهت اارک یو تعهدات رفتار یمنیا

 قرآن: 

 ان.مؤمن یفرود آر بالت را براپیامبر  یا 1:وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنینَ

ها  مؤمنه کروانت یپ یرود آر بالت را براو ف 2:وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعََك مِنَ الْمُؤْمِنین

 هستند.
شان(  ن و درگذر )از اشتباهاتکبخشش  3:فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنین

 اران را دوست دارد.کویکرا خداوند نیز
نْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَ

شدند، پس درگذر )از  ینده مکاز اطراف تو پرا یدل بود و سخت یاگر بد خو 4:الْأَمْرِ

 ن.کار مشورت کشان بخشش بخواه و با آنان در  یشان( و از خدا برا اشتباهات

و  تیریتاب به مدکن یست در ایوجه بنا ن چیهه ه بکدر ضمن مطالب گذشته اشاره شد 

ا از مستقل است. تنه یها تابکتاب و کنیازمند  ن موضوعیرا ایاصول آن پرداخته شود، ز

 یهائ اصل شود. ین، به چند اصل اشاره مین و حادثه آفریآفر یمنیا یو رفتارها یمنیدگاه اید

 اند عبارتند از: ه فوق آمدهیه در آک

ا بهمراه  یخفض جناح: فروتن -ارانکمت(، هیریروان )افراد تحت مدیبا پ یفروتن -1

 ت.یمیصم

 ت.یمیصم -2

 بخشش و گذشت از اشتباهات. -3

                                                 
 .88سوره حجر، آيه  .1
 .215سوره شعرا، آيه  .2
 .13سوره مائده، آيه  .3
 .159ران، آيه سوره آل عم .4
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« ن شدنروش»ن ین ایکآنگاه بخشوده شود. ل« اشتباه رخ داده است»ه کد روشن شود یبا -4

 شود. یمانه عملیوه صمیبا ش

 ز شود.یداً پرهکیا یاز بدخوئ -5

 دتوان یدچار است و نم یر به خصلت سختدلیدم یکز شود. اگر یداً پرهکیا یاز سختدل -6

 برود. یگریار دکد دنبال یبایا  د معالجه شود ویبایا  ند،ک یریاز بروز آن جلوگ

 ه،بوت ت باغبان بایمیت، صمیمیرا مراد از صمیت قائل شدن به افراد. زیارزش و شخص -7

 ت انسان با انسان است.یمیست. صمیت چوپان با بره نیمیصمیا 

خواهد  «و مشاوره یمنیا»ه در بخش کار: عالوه بر منافع مشورت کرت با آنان در مشو -8

چ یه -لی اهلل علیه و آلهص -خدات است. رسول یریمد ضروریاتآمد، نفس مشورت الزم و از 

 د.نکورت ارها مشکروانش در یه با پکشود  یگران نداشت. باز مامور میو نظر د یبه را ینیاز

دگاه یهستند. و از د یتیریت، اصول مدیریمتخصص مد یکگاه دین هشت اصل، از دیا

 کیگاه دیه آنها هستند، و از دیارگران، از حقوق اولکنان و کارک)خودآگاه و ناخودآگاه( 

ا بت یمین اصول نشاط، صمیت ایرا عدم رعایهستند ز یمنیاصول مسلّم ا ایمنی ازمتخصص 

 ی. را مختلّ مر و..کز فکتمر یبرا یو روان یروح ار، نظامکتم و آهنگ یت با ابزار، ریمیار، صمک

ه و بزرگ حادثمنشأ  یکدام ک ها هر ن اختاللیه اکشد بیان  مشروح به طورشتر یپند و ک

 هستند. یمنیناقض ا یهمگ

للُّطْفَ بِهِمْ وَ ا الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ  وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ: -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

مَّا نَظِیرٌ لَكَ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِی الدِّينِ وَ إِ

مْ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأَعْطِهِمْ فِی الْخَلْقِ يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِ

 1:مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِیَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ

و  یت خود و مهربانیریبه افراد تحت مد یفرمود: دلسوز -علیه السالم -امیرالمؤمنین

ه ک یبده، مبادا نسبت به آنان همانند جانور درنده باش یت جابا آنان را در دل یخوشروئ

تو هستند  ینیدران دابریا  اند: را آنان دو گروهی. زیمت شماریخوردن وجودشان را غن

شود، و  یها صادر م ر مسلمان(. از آنان لغزشیهستند )غ نش مثل تویدر آفریا  )مسلمانان( و

شان  گردد، و اشتباه در دست و عمل ینسته عارض مندایا  اشتباه دانسته یها شان سبب یبرا

                                                 
 عهدنامه مالک، نهج البمغه. .1



 623ایمنی و تعهدات رفتاری کار فرما در جهت ایمنی 
 

ه توقع کن آنسان کمانة خود برخوردار یگردد. پس آنان را از بخشش و گذشت صم یظاهر م

 مند سازد. ش بهرهیخداوند تو را از عفو و گذشت خو یدار
 اند عبارتند از: ث آمدهین حدیه در اک یهائ اصل

 ت.یرینسبت به افراد تحت مد یرحمت: دلسوز -1

 نسبت به آنان. یمحبت: مهربان -2

 .یت و خوش رفتاریمیلطف: صم -3

ر با ارگکان شویح»استوار باشد، نه رابطه « رابطه انسان با انسان»د بر یرابطه بابنیان  -4

 «.یشکمت دانستن بهره یو غن یرابطه استثمار -ارکش

 شمند هستند.انسان ارز به عنوانر مسلمان باشند یه غکت یریافراد تحت مد -5

 ارجمند هستند. ینیبرادر د به عنوانافراد مسلمان هم  -6

 هک ید از درون قلب نه تصنعیه باکامام آن است  نظر مورد یو خوش رفتار یدلسوز -7

 است. کده بل خطرنایفا یب

زه یگ)ان یرونیبیا  یسبب و عامل درون نیکباشد ل یتواند عمد یاشتباه و خطا، نم -8

سته در ندان ید و گاهیاز راه عمد و دانسته فراهم آ یتواند گاه یودآگاه( آن مناخیا  خودآگاه

 رخ داده اشتباه و خطا است و قابل بخشش است. آن چهصورت هر دو 

 
ه ک، در مورد رفتار اشتباه و خطا« سبب و علت»ت یم بر اساس ماهین تقسیشگفت است ا

دام کدر  ند،ک یم مین جهت به چهار نوع تقسیجه رفتارها را از ایدر نتث آمده و ین حدیدر ا

 یناسش!؟! علت -لسالماعلیه  -یعلبیان  ر ازیغیافت  توان یم یتیریتاب مدکدانش و منبع و 

 رن دقت دیبا ا یها( شناس ها، از ندانسته زه )خودآگاه، ناخودآگاه، فراهم آمده از دانستهیو انگ

 ؟.-هم السالمیعل -تیتب اهل بکاز م ریم غیجا سراغ دارک

 سبب ها و علت های رفتاری

 فراهم آمده از دانسته ها

 فراهم آمده از ندانسته ها

 شویقت -رفتار صحیح

 نبیهت -رفتار اشتباه

 أییدت -رفتار صحیح

 خششب -رفتار اشتباه
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وَ  الْمُحْسِنُ نَنَوَ لَا يَكُو»ند ک ین مییز تعیچهار نوع را نن یات در قبال یریس العمل مدکع

داشته  یمساو و منزلتزد تنار در کار و خالفکد درستیو نبا«:  عِنْدَكَ بِمَنْزِلَة  سَوَاء ءُالْمُسِی

 باشند.
رت س العمل عباکت چهار صورت باال را دارد و عیوار نسبدر ن یارکو خالف یارکدرست

 ه.ید، بخشش و تنبییق، تأیب: تشویبترت از است

ژه یبه و ها همراه باشد. س العملکد با هر چهار نوع از عیبا یصفح: گذشت و واالمنش -9

 متر از استحقاق باشد.کد حتماً یه بایتنب

فتار ررند و یگ یم یسالن دادگاه عوض ار را باکط یغرض و سالم مح یب رانیاز مد یبرخ

نه  یریو مدتر داده شود: کنان تذینند. الزم است به اک یرانه را با رفتار قضاوت اشتباه میمد

 .یقاض

ت فضل است. خداوند هم عادل است هم یریشرط قضاوت، عدالت است. و شرط مد

 .ین هستذوالفضل. عادل است در مقام قضاوت، ذوالفضل است در مقام اداره جها

 د:یر توجه فرمائیز یها باالتر از عدل. به فرمول یزیچ یعنیفضل 

 .یت بحرانیری= مدت با عدالتیریمد

 ت موفّق.یری= مدت با فضلیریمد

را یز :ةِءَعَلَى الْإِسَا الْإِسَاءَةِ باً لِأَهْلِ وَ تَدْرِي الْإِحْسَانِ  فِی الْإِحْسَانِ  تَزْهِیداً لِأَهْلِ  ذَلِكَ  فِی فَإِنَ 

 ارکدردن بک، و وادار یارکار از درستکدرست یار موجب دلسردکار و بدکگرفتن درست یمساو

 است. یارکبه بد
 یه خود براکرا  هچآن  رکدامه یاسته گردان بریو با :نَفْسَهُ مَا أَلْزَمَ كُلًّا مِنْهُمْ  وَ أَلْزِمْ

 رده است.کسته یخودش با
بحث ما(  و )به اصطالح یارکبدمنشأ ار، کار و بدکدرستیان م د: مساواتیفرما یم یبروشن

 شود. یحادثه ممنشأ 

 هتأخُذُ  عمَلًا امْرء  منهم لكل واجعلفه افراد: یف و دقت در عدم تداخل وظیم وظایتقس -10

درباره  ینه بتواکن کن ییعرا ت ینیار معکاز آنان  کدام هر یبرا :ال يَتَواكَلوا أنْ أحَرى ، فإنَّهبه

 دارد. یباز م« لکتوا»ه آنان را از کف است یم وظایرا تقسی. زینکآن باز خواستش 
 ختن.گر اندایگر واگذاشتن. و به هنگام باز خواست به گردن همدید همدیل: به امکتوا
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 بزرگ حادثه است. یاز منشأها یکیل کتوا

ن عقدة هر ز دل آنااو برگشا  :حِقْدٍ لِعُقَدَ كُ النَّاسِ عَنِ َو أَطْلِقْهنگام رنجش:  یدلجوئ -11

 نه را.کی
 إِحْسَانِهِ  مِنْ بِرَعِیَّتِهِ وَالٍ ظَنِ حُسْنِ ءٌ بِأَدْعَى إِلَىلَیْسَ شَیْ جاد حسن ظن در قلب خود:یا -12

 یوئیکن ثرتر ازمو« ندکدا یتش حسن ظن پیریر به افراد تحت مدیمد»ه کنیز در ایچ چیه :إِلَیْهِمْ 

 ست.یبه آنان ن
حسن  ندک یوئیکه نک یسک؟! انسان نسبت به «یانسان شناس»ق در یته بس مهم و دقکچه ن

 ند.ک یدا میظن پ

ت، یریتحت مد افراده بسبت نرا حسن ظن یز :نَصَباً طَوِيلًا عَنْكَ يَقْطَعُ  الظَّنِ  حُسْنَ  فَإِنَ 

 ند.ک یم را از تو برطرف یی اطوالن یفشار روان

زار آ یمشغول دلدچار ت خود سوء ظن داشته باشد، یریر نسبت به افراد تحت مدیاگر مد

فا یش را ایتواند نقش خو ینم ین فشار روانیگردد و با ا یننده مکتباه  یدهنده مداوم و گاه

راد ه افردن بک یکین راه آن نیوشد. و بهترکت آن، بیجاد حسن ظن و تقوید در ایند. پس باک

 ت است.یریتحت مد

 است. رانگریحادثه سازتر و و ینیطرفه حادثه ساز است و سوء ظن طرفیکظن  سوء :یمنیا

 د علته در مورکشود  ید( مشاهده نمیه باک)چنان یچ آماریباز پشت پرده آمارها: در ه

 هحادث ت برسد، و مشخص شودیریگانه مد از تعهدات دوازده یکیشه حادثه به یحوادث ر یبیا

نه ن گویارگر. اکر است نه یآن مد یر صادر شده سبب و مقصر اصلارگک یکه از دست کای 

خورند،  یرد نمق ناتوان هستند نه تنها به اصطالح به دیدق یبیا شهیه از توان رکها  یریآمار گ

 گردند. یدر موارد مجهول، م« ت سببیتثب»شوند و موجب  یز مین« اغراء بجهل»عامل 

 ذ شود:اغکت هفتاد من یریمد یبرم و گرنه مثنو یمپایان  ث را بهین حدیث ایبا چند حد

صلی اهلل علیه و  -اهللقال رسول  -هم السالمیعل -عن آبائه -علیه السالم -الرّضاعن 

امام  1:حُرّاً أَْو رَجُلًا بَاعَ أَجِیراً أَجْرَهُ دِيناً أَوِ اغْتَصَبَ أَحْدَثَ ِإلَّا مَنْ ذَنْب  غَافِرُ كُلِ اللَّهَ إِنَ: -آله

 ی: خداوند هر گناه را م-صلی اهلل علیه و آله -خدااز رسول ش پدران از -علیه السالم -رضا

                                                 
 .219 ، ص69 بحار، ج -32 ، ص2 عيون االخبار، ج .1
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ارمند را غصب کارگر و کدستمزد یا  ن )بدعت( بسازد،یه از خودش دکرا  یسکبخشد مگر 

 ند.کرا برده  یانسان آزادیا  ند(،کند )پرداخت نک
 وَ مَنْعُ الْبَهِیمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ  نُوبِ أَقْذَرُ الذُّ: -علیه السالم -الصادققال 

شتن جاندار، و کز است: ین گناه سه چیدتریفرمود: پل -علیه السالم -صادقامام  1:الْأَجِیرِ أَجْرَهُ

 ارمند.کارگر و کاز پرداختن دستمزد  یه زن، و خودداریاز پرداختن مهر یخوددار
 عَلَیْهِ وَ حَرَّمَ  عَمَلَهُ  أَحْبَطَ اللَّهُ  أَجِیراً أَجْرَهُ ظَلَمَ مَنْ : -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

ارگر و کدستمزد  یه در اداک یسکفرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -خدارسول  2...:الْجَنَّةِ رِيحَ

 ند.ک یو حرام مبهشت را بر ا یند خداوند اعمال او را پوچ و بوکارمند ستم ک
صلی  -اهلل، قال: قال رسول -هم السالمیعل -هما السّالم عن آبائهیبن جعفر عل یعن موس

 -خداپیامبر  فرمود: -علیه السالم -اظمکامام  3:الْكَبَائِرِ مِنَ الْأَجِیرِ أَجْرَهُ ظُلْمُ : -اهلل علیه و آله

ارگر در مورد دستمزدش از کد و ارمنکردن به کفرموده است: ستم  -صلی اهلل علیه و آله

 ره است.یبکگناهان 
رسول  4:لَعْنَةُ اللَّهِ فَعَلَیْهِ  أَجِیراً أَجْرَهُ مَنَعَ وَ مَنْ :... -صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

او  ارمند را ندهد لعنت خدا برکارگر و که دستمزد ک یسکفرمود:  -صلی اهلل علیه و آله -خدا

 باد.
 5:هُ حَتَّى تُعْطِیَهُ أُجْرَتَهُ وَ الْأَجِیرِ قَالَ لَا يَجِفُّ عَرَقُ الْجَمَّالِ  فِی -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

شود،  که عرقش خشکارگر فرمود: قبل از آنک درباره جمّال و -علیه السالم -صادقامام 

 دستمزد او را بده.
 ن ما مسئول خودرو، راننده.. و در زمایب سازکجمّال: مسئول امور شتر، امور مر

                                                 
 .169 ، ص010 و نيز بحار، ج 268 ، ص61 بحار، ج .1
 .166 ، ص100بحار، ج  .2
 .170 همان، ص .3
 .5 وسائل الشيعه: ابواب االجاره، باب .4
 .4 همان، باب .5



 

 

 

 

 

 و مشاوره یمنیا

 ار.کن با آنان در کو مشورت  1:وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِقرآن: 

 گذارند. یگر به مشورت میارشان را با همدکمؤمنان  و 2:بَیْنَهُمْ وَ أَمْرُهُمْ شُورى

ر که به فک یسک 3:بِرَأْيِه سْتَغْنَىا مَنِ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ  -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال ث: یحد

ند، خودش را در معرض خطر ک بی نیازی گران احساسیر دکند و نسبت به فکخودش بسنده 

 است. قرار داده

 -خداسول ر :فَتَنْدَمُوا صُوهُ وَ لَا تَعْ ا الْعَاقِلَ اسْتَرْشِدُو :-صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

د ینکفتار ند و برخالف نظر آنان ریبجوئ یمود: از افراد عاقل راهنمائفر -صلی اهلل علیه و آله

 د.یشو یمان میه پشک

ود: دچار حادثه فرم -ه السالمعلی -یعل :امْرُؤٌ اسْتَشَار مَا عَطِبَ : -علیه السالم -یعلقال 

 ند.که مشورت ک یسکشود  یناگوار نم

 رَةَ أَوْثَقُ لَا مُظَاهَ: -معلیه السال -یلعلته یوص یف :-صلی اهلل علیه و آله -اهللقال رسول 

رمود: ف -لیه السالمع -یعلتش به یدر وص -هصلی اهلل علیه و آل -رمکاپیامبر  :الْمُشَاوَرَة مِنَ

 ست.یمطمئن تر از مشاوره ن یریاچ همیه
 فرمود: -ملیه السالع -صادقامام  :مَشُورَة   امْرُؤٌ عَنْ  لَنْ يَهْلِكَ: -علیه السالم -الصادققال 

 شود. ینم یسکت کهرگز مشورت موجب هال
 ز بهیند و خودش نک یم یریاش و مشورت از بروز حوادث جلوگکنکها،  ثین حدیبنابرا

 نظر موردار که طرف مشورت فرد عاقل و خبره در کنیشود بشرط ا یحادثه نممنشأ وجه  چیه

                                                 
 .915سوره آل عمران، آيه  .1
 .38سوره شوري، آيه  .2
 .105 -98، ص 27 همة حديث هاي اين باب: بحار، ج .3
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 باشد.

یْر  لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِخَ فَإِنَّهُ الْوَرِعَ  الرِّجَالِ مِنَ الْعَاقِلَ اسْتَشِرِ يَقُولُ -علیه السالم -عبداهللسمعت ابا 

لیه ع -صادقدم امام یشن :نْیَاينِ وَ الدُّی الدِّدَةٌ فِالْعَاقِلِ مَفْسَ وَ إِيَّاكَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ خِلَافَ الْوَرِعِ

دهد مگر به  یمننظر  ین شخصیرا چنیز ین با مرد عاقل و با تقوکاش کنکفرمود:  یم -السالم

 یاهتب ،یقرا مخالفت با نظر فرد عاقل متّین زکز یپره ین شخصیمخالفت با نظر چن ر، و ازیخ

 دارد. یرا در پدنیا  ن وید
« رهموضوع مورد مشاو»د اگر در یبی تردباشد  یاگر فرد طرف مشاوره عاقل و با تقو

د نه نک یم نه اغراء بجهل یاست و اهل تقو یاهل تقورا او یند زک ینداند ابراز نظر نم یزیچ

 نیمخالفت با نظر چن یبرا ید. پس جائیگو یو نه بدون تخصص در موضوع، سخن م خیانت

 ماند. ینم یفرد

ار کر هر ، دیو اخرو یوی، دنی، اجتماعی، خانوادگیباال مشورت را در امور فرد یها ثیحد

 فرهنگ»ه توسعه کمسلّم شده است  یقیو تحق یند. از نظر آمارینما یه میو عمل توص

 ،یو نقص عضو یاهش آمار حوادث و تلفات جانکبا  یو عمل یکیزیف یارهاکدر « مشاوره

ن با یباست مشورت مهندسی. چه زیار گروهک یها طیژه در محیدارد به و یکرابطه نزد

 ساده. ارگرکگر، مشورت افراد هر دو گروه با یها با همد نینسکگر، مشورت تیهمد

است،  در برداشته یرخ داده و تلفات جانه ای ه حادثکشود  یمشاهده مزیادی  در موارد

 یق منن مسئول( اعتراض دارد و یمهندسیا مهندس مسئول ) یبه استبداد راه ای ارگر سادک

 داند. یزند و او را مقصر م

و  توارد اسارگر درست و کن یسخن و اعتراض ایا  ست:یاز دو صورت خارج ن مسئلهن یا

ه ای شد حادث یه اگر با او مشورت مکاست  موارد است. در صورت اول معلونادرست و نایا 

 جادیاعتراض و ا یبرا یجائیافت  یآمد. و در صورت دوم اگر مشورت انجام م یش نمیپ

 نهیکها و  نه اعتراضیم زمکد است. و دستیماند. پس مشورت در هر دو صورت مف یشبهه نم

 گر شود.یحوادث دمنشأ تواند  ینه مکیه خود اعتراض و کبرد  ین میها را از ب

ما  ماماناه کن است یباتر ایندارد و ز یالکچ اشینتر از خودش هیمشورت شخص با افراد پائ

 بد:یا ردند تا فرهنگ مشورت توسعهک یه مشورت میبا افراد دون پا

وَ  الْعُقُولُ  بِهِ  لَا يُوَازِنُ عَقْلُهُ  بَاهُ قَالَ كَانَفَذَكَرْنَا أَ -علیه السالم -الرضاالحسن  ینّا عند ابك
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از پدرش امام  یدیا م ویبود -علیه السالم -رضادر حضور امام  :سُودَانِهِ رُبَّمَا شَاوَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ

بسا  ن همهیاسه با همه عقول نبود با یمقاقابل م، فرمود: عقل پدرم یردک -علیه السالم -اظمک

 رد.ک یان مشورت مسیاهاز  یسیاهوقت با غالم 
 یبس نیا به توسعه است و اردانان جامعه ما روکارشناسان و کمیان  فرهنگ مشاورت در

ند ن روین ایکشود. ل یافزون م به صورت روز یمنیا تأمینرا موجب یاست ز یخوشوقت یجا

 ا ندارد.مطلوب رجریان  ،یننده عادکن و گروه عمل یمتخصصمیان  در یفرهنگ

مِثْلِكَ  يُشِیرُ عَلَى مِثْلِی اللَّهُ أَصْلَحَكَ  فِی أَمْر  فَقُلْتُ مَرَّةً -علیه السالم -ابوعبداهلل یاستشارن

واست. گفتم: از من نظر خ یارکدر  -سالمعلیه ال -صادقامام  یروز :قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتُشِیرَ بِكَ

 !بدهد؟ یمثل شما نظر مشورت یسک یمثل من برا یسکآیا  د،یفزایخداوند بر ارج شما ب
 ه مشورت خواستم.ک یوقت یفرمود: بل
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 و مسافرت یمنیا

 قرآن: 

 مار شوندیه بکشما  از نیساکو آن  1:سَفَر  فَعِدَّةٌ مِْن أَيَّام  أُخَرَ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى

 رند.یگر بگید یوزهااز ر یدر سفر باشند پس )روزه را( تعدادیا 

ره کو اگر در مناطق  2:وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّالةِ

 د.یاهکد( بینکاز نماز )قصر یه مقدارکندارد  یالکشما اش ید برایمائیپ یسفر( راه م ین )برایزم

برخوردار  یگر از شما برایدعدّه ای و  3: يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِوَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ 

 نوردند. ین راه میاز زم یشدن از فضل خدا در مناطق
 ن و آثاریف معیخود و تعر یژگیاست با و یاز زندگ یسفر و مسافرت در اسالم بخش

 ورد ک یخص تلقفراز مش یک به عنواند یژه و آداب مشخص. سفر را بایام وکمخصوص و اح

ه باشد. داشت الزم را یها تفاوت یه با برنامه روزمرّه زندگکم نمود یآن برنامه خاصّ تنظ یبرا

 است. دهیوهکروزمرّه، از نظر اسالم ن یز آن از زندگینسبت به مسافرت و عدم تما یبی تفاوت

زان یم ن نشان دهندهیشود. ا یشده است. و نماز قصر م یمسافرت نه رز روزه گرفتن دا

 نش اسالم نسبت به سفر هست.یه در بکاست  یتیت و حساسیاهم

ن یرده است و اکز یق نیقائل است و بدان تشو یتیاصل سفر ارزش و اهم یاسالم برا

 دا است:یباال پ یآیه هاق از لحن یتشو

صلی اهلل  -اهللقال: قال رسول  -علیه السالم -آبائهعن  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

هم یعل -پدرانشاز  -علیه السالم -صادقامام  4:سَافِرُوا تَصِحُّوا سَافِرُوا تَغْنَمُوا: -و آله علیه

                                                 
 .184سوره بقره، آيه  .1
 .101سوره نساء، آيه  .2
 .20سوره مزمل، آيه  .3
 .221 ، ص37 بحار، ج .4
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د تا صحت بدن داشته ینکه فرمود: مسافرت ک -صلی اهلل علیه و آله -خدااز رسول  -السالم

 د.ید تا برخوردار باشینکمسافرت  د،یباش
 1ن مورد هست.یز در ایگر نیث دیو دو حد

خانه به  یبودن به معنا« حةایدائم السّ »و  2روه است.کمنیاز  ش از حدیر سفر بماندن د

 شود، حرام است: یده مینام« یگر یولک» یه در فارسک یدوش

 3:رَهْبَانِیَّةٌ وَ لَا سِیَاحَةٌ وَ لَا زَمٌّ يَعْنِی سُكُوتٌ أُمَّتِی فِی لَیْسَ اهلل و اله:  یقال رسول اهلل صل

وت، کو روزة س یگر یولکت، و یفرمود: در امت من رهبان -لی اهلل علیه و آلهص -رمکاپیامبر 

 وجود ندارد.
همسر  ه دوکمدرن  یگر یولکره است. یبکن رفتارها بدعت و گناه ین اقدام به ایبنابرا

« ه خودروخانه ب»قالب  را در یرده و خانه به دوشکرا در خودرو جمع  یاز لوازم زندگ یبرخ

 در اسالم حرام است.نند ک یشه میپ

ه رفت و کمرّه دور شدن. روز یم چهار فرسخ از محل زندگکدست یعنیف: سفر یتعر

 شود. یلومتر مکی 24باً چهار فرسخ معادل یفرسخ باشد. تقر 8برگشت آن 

یادی ز التکم مسافرت با زحمت و مشی(: در قدمثالًه )کشود  یده میشن یهائ سخن یگاه

 24فر س یکد در یه چرا بایل نقلیانات و سرعت وساکن همه امیانون با وجود کهمراه بود ا

 نماز قصر و روزه باطل گردد؟ یلومترکی

نان ود. آنب یامروز یمتر از آسودگکثروتمندان  یسفر برا یآسودگ یمیقد یاوالً در سفرها

دند، یخواب یخواستند م ینشستند. هر وقت م یه شده بر پشت شتر( میتعب کجاوه )اطاقکدر 

رف مزاحم ظ یشتر حت یت آرام و فنرکدادند، حر یل مکیگپ تشیا  یسة )چهار نفره( جدجل

 کن اطاقآ« جحّاز»و « الجمّ»، «جمّاز»با عنوان  یگشت. استادان ماهر یز نمیشان ن یآبخور

 ردند.ک یه میدرست و تعب یو راحت یمنیط ایها را با تمام شرا

ز سفر ا یناش یل خستگیطالن روزه تنها بدلبیا  ه قصر نمازکگفته است  یسک: چه یاًثان

 دارد. یگریابعاد مهم د مسئلهه کد یم دین مبحث خواهیاست؟ در ا

 ها ثیاز حد یز علمیانگ مطالب شگفت« گرید یبه فضا یو ورود از فضائ یمنیا»در فصل 

                                                 
 همان مرجع. .1
 .222 همان، ص .2
 .115 ، ص67 بحار، ج .3
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 بارز همان موضوع است. یها از مصداق یکیم و مسافرت ید گرفتیا

بات یک)تر یطیو خواص مح یت هوائیه وضعکدا نشود یپه ای طقمندنیا  یچ جاید در هیشا

امتداد  لومترکی 48ش از یوان، حشرات و...( آن بیح یها ، گونهیگیاه یها ، دما، گونهکیخا

 یاسوور در فرکمذ یها یژگیها و ن دشتیمسطح تر ها و ن جلگهیداشته باشد. در گسترده تر

 یافهق در پوست، رنگ و یه حتکنند ک یفرق م لومتر،کی 24شعاع  یفراسو یعنیلومتر کی 48

 ز موثر است.یافراد ن

ط یراش یک، و ورود به یطیست محیژه زیبات وکیژه، از خواص و تریط ویاشر یکخروج از 

ت موثر اس یگر، در جسم و جان آدمید یطیست محیژه زیبات وکیگر با خواص و تریژه دیو

ورود  وط یشرا یکن اصل خروج از اندرون یکل یتواند مثبت باشد و هم منف یهم مر یتأثن یا

ن یود همسازمان بدن و روح خواهد بود و خ یر در چگونگییبا تغ ،گریط دیشرا یکبه اندرون 

آن  رآن قده ک یسک یبودن آن( بس مهم است. مگر برا یظر از مثبت و منفن ر )با صرفییتغ

صورت  نیه اسالم در اکند کدت بدن و روان بدان عا یها ه اندامکند کمحور را رفت و آمد 

 موضوع وداند.  یر سفر میاو غ ین سفر را برایشناخته و ا« دائم السفر»شخص را  یطیدر شرا

ن بحث بس مهم و قابل یته در اکن نیا ه عادت شده است وک یزیاست نه چ« سفر»بحث 

 یکر ه دکست آنان یبا یبود م یخستگ یتوجّه است. اگر قصر نماز و بطالن روزه تنها برا

 .گشت یشان باطل م گر نمازشان قصر و روزهیش از مسافران دیند بیمایپ یشه راه میمحور هم

 د:ینکر دقت یث زیبه حد

فَهُوَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ  عَنْهُ الْأَذَى الْمُسَافِرِ وَ دَفْعُ  فَأَمَّا صَلَاحُ -علیه السالم -الرضاعن 

إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَمُْزجَهُ بِمَاءِ الْمَنْزِلِ الَّذِي قَبْلَهُ أَْو بِشَرَاب  وَاحِد  غَیْرِ مُخْتَلِف  يَشُوبُهُ كُلِّ مَنْزِل  يَرِدُهُ 

حفظ سالمت مسافر و  یبراامّا : -علیه السالم -رضااز امام  1:بِالْمِیَاهِ عَلَى الْأَهْوَاءِ عَلَى اخْتِلَافِهَا

از آب  یشود ننوشد مگر مقدار یه وارد مکآب هر منزل  ه ازکب از او الزم است یدفع آس

از  یزیه چکند کتفا کا یدنینوع نوش یک)در همه منازل( به یا  ند.کن به آن مخلوط یشیمنزل پ

 خته نباشد.یمختلف با خواص مختلف در آن آم یها آب
 ح:یتوض

تگاه نام دارد. دس« اسهال مسافرت»ژه مسافرت یمشخص و و یها یماریاز ب یکی -1

                                                 
 .326 ، ص59 بحار، ج .1
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 ور کمذ یماریز دچار بینعدّه ای گردد و  یوه میر شییدر سفر دچار تغ یسکگوارش هر 

 د.نشو یم

م هر یقد یفرسنگ فاصله دارد. در اصطالح واحد طول 8 یمنزل: هر منزل با منزل قبل -2

ه کشود  یمحقق م یز سفر وقتین یگفتند. در اصطالح شرع یمنزل م یکلومتر را کی 48

 لومتر باشد.کی 48رفت و برگشت م مسافت کدست

امروز  ل بود.کم مشیسفر در قدایام  همه یروزمرّه( برا یحمل آب از وطن )محل زندگ -3

اگر  نیراافراد متمول. بناب یبرا ین است حتکر ممیغ یل و گاهکمش یطوالن یسفرها یز براین

آب از  یمکمقدار  نوع آب، وجود ندارد بهتر است یکهمراه داشتن  ان حمل آب وکامیا  توان

 یناگهان به طورستم بدن یخته شود تا سیآم ین به همراه باشد و با آب منزل بعدیشیمنزل پ

 رد.ید انس بگیج با آب جدیر نشود و بتدرییدچار تغ

 انبه عنول بند ک یند و به اصطالح واجب نمکار را بکن ید ایه حتماً باکد یگو یامام نم -4

د. و یرماف یشنهاد میار را دارند، پکن یه توان و حوصله اک ینساک یو مصلحت برا« صالح» یک

 اصل یکدهد و  ید میا را به ما یموضوع علم یکه کن است یث این حدین سود ایترکوچک

 گردد. یاز آن منشعب مزیادی  ه فروعاتکند ک یم یمهم را در عالم علم و دانش معرف

كُلَّمَا  لَّتِی رُبِّیَ عَلَیْهَا وَ طِینَتِهِ ادِهِ وَ  بَلَمُسَافِرُ مِنْ تُرْبَةِوَ الْوَاجِبُ أَنْ َيتَزَوَّدَ الْ ث:یادامه حد

نْ بَلَدِهِ وَ ینِ الَّذِي تَزَوَّدَهُ مِئاً مِنَ الطِّ شَیْمَاءَوَرَدَ إِلَى مَنْزِل  طَرَحَ فِی إِنَائِهِ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ الْ

 یو برا :ى يَصْفُوَ صَفَاءً جَیِّداًْربِهِ حَتَّبْلَ شُرُ قَنِیَةِ بِالتَّحْرِيكِ وَ يُؤَخِّيَشُوبُ الْمَاءَ وَ الطِّینَ فِی الْآ

آن  ه درک ینتیطو  کوطنش را به همراه داشته باشد، خا کاز خا یمسافر الزم است مقدار

 یدنیبه آب نوش کاز آن خا یزیرسد چ یه مک یده است. در هر منزلیرده و بالکرشد و نمو 

 ند.کدا یپ ویکن یو ننوشد تا آب صفا ندکمخلوط شود آنگاه درنگ  کامالًو برهم زند تا  زدیبر
 ح:یتوض

. ال داردکز اشیو گل ن کخته به خایز آمیو گل حرام است و خوردن چ کخوردن خا -1

 صاف شود. کامالًند تا آب کد: صبر یفرما ین میبنابرا

 .یفقه یه واجب اصطالحآن است ن یلغو یمعنا« والواجب»مراد از لفظ  -2

ه ، بیدنیدر آب نوش کاز خا یزیختن چیشنهاد ریپ ینونکنسل جوان  ین است براکمم -3

 در گذشته همه آب ه اوالًکنند کد توجه یباامّا شگفت آور باشد  یر بهداشتیعمل غ یکعنوان 
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ن یز چنین امروز نیهمثانیاً  شد. یماً از نهر، جوب و چشمه برداشته میمستق یدنیآشام یها

تماس  کشوند با خا یسدها منشعب میا  ها ه از چاهکزین یشکلوله  یها آب یاست و حت

زد. مقصود یر یتان م یتان در ظرف آبخور ر آب خانهیو ماسه از ش کذرات خا یدارند گاه

ر آلوده یغ یعیطب که خاکاشاره شد شتر یپر آلوده است یز و غیتم، خاک کز از خایامام ن

 ز دارد.ی( نیطی)در شرا یت ضد عفونیخاص

 و بوده دیجسم و جانش مف یمنیا یند و بتواند، براکشنهاد عمل ین پیاگر مسافر به ا -4

 یم یث دچار شگفتین حدین رشته از مشاهده این ایه متخصصکخواهد گذاشت  یجدر یتأث

ابطه ر تین برنامه در صورت موفقینها ایبا همه اامّا دانند.  یمعجزه م یکشوند و آن را 

 «جیدرت»جریان  ند و آن را درک یم میمختلف تنظ یه با غذاهایستم بدن را تنها در تغذیس

ر مساف ینعیماند.  یگوناگون همچنان بدون راه چاره م یها منزل یدهد. تفاوت هواها یقرار م

. دارد قراره ای ژیو یو روان یط جسمیث فوق باز در شرایحدپیام  تیبا رعا یدر هر حال حت

ن آند او ک یپسول عملکز با استفاده از یبر فرض اگر همان برنامه آب را در مورد هوا ن یحت

ن یهم ند وکت توجه یقت و واقعین حقید به ایفت. پس بایا ط وطن را نخواهدیژه محیخواص و

قصر  هکند ک یش وادار میخو یت و حفاظت از تندرستیه دقت و رعاباو را  یو آگاه« توجه»

 ن راستا قرار دارد.یز در این روزه کنماز و تر

ا امّند ک ین را به هوا بلند میدر وطن وزنه سنگ یارکورزش یگاه اران:كقابل توجه ورزش

ن یاد ید. شاشو یماند و بازنده م یم ردن همان وزنه بازکگر هنگام مسابقه از بلند یشور دکدر 

ر آب ییاز عوامل آن تغ یکیه کست ین یدیتردامّا داشته باشد  یموضوع علل و عوامل متعدد

 یها ه هدفکر مسافران یسا یث فوق برایحدپیام  تیط است. اگر رعایو خواص مح کو خا

ان ش ه هدفکه ای اران حرفکورزش یل و مشقت آور باشد، براکاز مسافرت دارند مش یگرید

ت آن، یضرورت و عدم رعا یکباشد،  یشان سالم و قو د جسم و روانیبا الزاماًورزش است و 

 غرض است. ضنق

بدون  زیگر نید یهامثال نام برده شد. ورزش  به عنوانفقط  یه وزنه بردارکروشن است 

 نیرزمر سثکا یوه و مواد غذائین روزگار انواع مینطور هستند. گرچه در این فرق، همیترکوچک

دت باً عایمختلف تقر یها به غذاها جسم و جان شود و یگر مصرف مید یها نیها در سرزم

 اند. هردک
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 روه استكل شب میق در اوایطر یت و طکحر

 ند:یند، بهتر است اواخر شب را برگزکق یطر یاگر بناست مسافر در شب ط

مُقَاماً لَا  سَكَناً وَ قَدَّرَهُ  جَعَلَهُ اللَّهَ فَإِنَ  اللَّیْلِ  أَوَّلِ لَا تَسِرْ فِی: -علیه السالم -امیرالمؤمنینقال 

فِیهِ بَدَنَكَ وَ رَوِّْح ظَهْرَكَ فَإِذَا وَقَفْتَ حِینَ يَنْتَطِحُ السَّحَرُ أَوْ حِینَ َينْفَجِرُ الْفَجُْر فَسِرْ ظَعْناً فَأَرِحْ 

ن شب یآغاز یها سفر در ساعت یفرمود: برا -علیه السالم -امیرالمؤمنین 1:عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ

ن و یون معکآرامش و س یب را برال شینش( اوایرا خداوند )در برنامه آفرین. زکت نکحر

مرت کبدنت باش و به  یل شب در صدد راحتی. پس در اواکتحر یرده است نه براکمقرر 

فجر  یها عهیطلیا  شود یم یکسحر نزد یها که شاخکاستراحت و آرامش بده. پس آنگاه 

 ت خداوند.کن با برکت کرسد حر یفرا م

 2:إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَدْلَجَ -علیه السالم -یرالمؤمنینامان كقال:  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

رد، در ک یاراده سفر م -علیه السالم -امیرالمؤمنینفرمود: هر وقت  -علیه السالم -صادقامام 

 رد.ک یت مکاواخر شب حر

وَ سِرْ  اللَّیْلِ أَوَّلِ  فِییْرَوَ السَّ وَ إِيَّاكَ :... لِابْنِهِ لُقْمانُ قالَ قال:  -علیه السالم -عبداهلل یعن اب

 یر برایز از سیگفت: بپره یمان به پسرش مفرمود: لق -علیه السالم -صادقامام  :آخِرِهِ  فِی

 ن در آخر شب.کر یسفر در اول شب، و س

 مسافرت: یالزم براامّا ز یو ر کوچکوسائل 

وَ الْمُكْحُلَةُ وَ  قَارُورَةُ الدُّهْنِ  أَسَْفارِهِ  یفِ لَا ُيفَارِقُهُ (-صلی اهلل علیه و آله -اهللان )رسول كو 

 6ش یدر سفرها -صلی اهلل علیه و آله -رمکاپیامبر  3:الْمِقْرَاضُ وَ الْمِرْآةُ وَ الْمِسْوَاكُ وَ الْمُشْطُ

به  یه جهت طراوت و خوشبوئک یداشت: جعبه روغن )روغن یشه به همراه برمیز را همیچ

 و شانه. کنه، مسوای، آئیچیسرمه دان، قزدند(،  یسر م یمو
الْخُیُوطُ وَ الْإِبْرَةُ وَ الْمِخْصَفُ وَ السُّیُورُ فَیَخِیطُ ثِیَابَهُ وَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَ  مَعَهُ  تَكُونُ ز: یو ن

                                                 
 .10 واب آداب سفر، بابوسائل الشيعه: اب .1
 همان مرجع. .2
 .250 ، ص16 بحار، ج .3
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شه نخ و سوزن، درفش و چرم یهم 1:إِذَا اسْتَاكَ اسْتَاكَ عَرْضاً -صلی اهلل علیه و آله -كَانَ

 یر میفشش را تعمکدوخت، و  یلباسش را با آن م یداشت، پارگ یشده به همراه برم یدباغ

 زد. یم کمسوا عرض دندان به طورزد  یم کوقت مسوا رد. و هرک

 :غذا و مسافرت

تَلِئٌ مِنَ يَتَحَرَّزَ بِالْحَرِّ إِذَا سَافَرَ وَ هُوَ مُمْ أَنْ لَهُ الْمُسَافِرَ يَنْبَغِی أَنَ:-علیه السالم -الرضاعن 

: سزاوار است -علیه السالم -رضااز امام  2:الطَّعَامِ وَ لَا خَالِی الْجَوْفِ وَ لْیَكُنْ عَلَى حَدِّ الِاعْتِدَالِ

ند(، غذا که احساس سرما نکند کفراهم  یطیند )شراکله گرما از خود حفاظت یمسافر بوس

 عتدال باشد.ه در حال اینباشد و از جهت تغذ یمش خالکخورده باشد و ش

فَقَالَ لَا تَسِیرَنَّ  أَوْصِنِی لَهُ وَ قَدْ أَرَادَ سَفَراً فَقَالَ  شِیعَتِهِ لِبَعْضِ قَالَ ، -علیه السالم -الباقرعن 

نَّ فِی نَفَق  وَ [ وَ لَا تَنْزِلَنَّ عَنْ دَابَّتِكَ لَیْلًا إِلَّا وَ رِجْلَاكَ فِی خُفٍّ وَ لَا تَبُولَسَیْراً وَ أَنْتَ خاف ]حَاف  

لَا تَسِیرَنَّ لَا تَذُوقَنَّ بَقْلَةً وَ لَا تَشَمُّهَا حَتَّى تَعْلَمَ مَا هِیَ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْ سِقَاء  حَتَّى تَعْرِفَ مَا فِیهِ وَ 

زم سفر بود. عا -علیه السالم -باقرن امام یااز آشنا یکی 3:إِلَّا مَعَ مَنْ تَعْرِفُ وَ احْذَرْ مَنْ لَا تَعْرِفُ

ه مشو )در یادب پکفش راه نرو، از مرکند، فرمود: بدون کبه او ب یهائ هیه توصکاز امام خواست 

را نچش و آن را  یسبزگیاه  چین، هکبول ن یفش باشد، بر سوراخکت در یشب( مگر پا

ت کست، حریع درون آن چیما یننوش تا بدان یست، از ظرفیه آن چک ین تا بدانکاستشمام ن

 .یشناس یه نمک یسکن از یگز یو دور یشناس یه او را مک یسکمگر با ن کن
 ح:یتوض

 ارد.مورد ند یامروز یاز سفرها یث، در برخین حدیه شده در ایاز فقرات توص یبرخ -1

ن، وهنورداک یژه برایمورد دارند به و یامروز یها از مسافرت یهمه آنها در برخامّا 

ست یاران زک، دست اندر«شیآما»و  یم شناسیقان اقل، محقیباستان یاوشگران در آثارهاک

 و... یشناس

دهند، گمان  یشان را م یها میها و رژ هیه توصک یان وقتکن پزشیند: ایگو یمردم م -2

                                                 
 همان مرجع. .1
 .325 ، ص59 بحار، ج .2
 .189 ، ص57 بحار، ج .3
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ن ناظر ساختمان جان یبه امور بدن ندارند. مهندس یدگیر از رسیغ یارکچ ینند مردم هک یم

ن را احضار یران مدارس مرتب والدیزگاران و مدژه آمویرسانند، به و یار را به لب مکصاحب 

 یبرنامه م کودک یول یبرا یدهند، طور یل مکین تشیاو مربیا نند، جلسه انجمن اولک یم

خود را دارد.  یجا زین یانش ندارد. شهردارکودکر از پرداختن به یغ یارکاو  یه گوئکزند یر

 یز گمان میس )مثل من( نینو یمنیا یکتو دارد و... انتخاب وقت حق و یهم برا یدادگستر

 ند.ک یه میز و درشت را پشت سر هم توصیمسائل ر ن همهیاندارند،  یچ گرفتاریند مردم هک

ن یارد؟ کتوان  یچه م ،ن استیا ین باشد. زندگید هم چنیه باکن است یقت ایحقامّا 

ز ینسالم ماع. اعت و اجتیبا طب« انسان»بنام  یت رابطه موجودیاست برخاسته از ماه یتیواقع

ز یه امور رگسترده و با عطف توجه ب به طوره قدم گذاشته که ای نیدر هر زم« نییتب»در مقام 

« ندانست»را صرف یناگفته نگذاشته است. زیا  را مجهول وه ای تکن پرداخته نییف به تبیو لط

نند ک یماز مستحبات عمل  یبه برخعدّه ای انسان است.  یت واال برایثیشرف بزرگ و ح یک

تحبات در مورد مس« ز را همگان دانندیهمه چ»ه کگر. آن طور یگر به مستحبات دید یو برخ

 ف واجبیلکد به عنوان تیبا« یمنیوجوب ا»به موارد امّا «. نندکز را همگان عمل یهمه چ»ز ین

 عمل شود.
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