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Abstract 
 
One of the medical teachings in Islamic texts is hair care guide. The 

Islamic scholars and jurisprudents devoted some chapters of their books to 
the hair and skin disorders followed by treatments. This study presents six 
important strategies which are of significant importance concerning skin 
and hair care. The purpose of this study was to identify the dimensions of 
hair care guidelines and interpretation of Islamic strategies in this regard 
with an emphasis on medical narrative and concurrent adaption to medical 
sciences.  

The present study was conducted base on a documentary and 
conceptual analysis design. In this regard, hadiths concerning hair care 
were extracted from authentic books of hadith, such as al-Kafi, Wasa'il-al-
Shi'a, Mustadrak al- Wasa'il. Subsequently, weak narratives and reliable 
narrations were eliminated and identified, respectively. To this end, the 
dimensions and different aspects of health care were analyzed.  

According to the results obtained from findings on medical hadiths, 
there are correlations between different aspects of hair care, such as 
cleaning, taking showers, dressing, shortening the hair, and brushing and 
general health direction and spiritual interventions.  

Islamic approaches to health care can be effective in skin and hair 
treatments leading to the reduction of medical expenses and the promotion 
of general health. 
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 چکیده
هاي طبی در متون اسالمی، رهنمودهاي مراقبتی و بهداشتی در مورد موي یکی از آموزه

به مسائل مربوط به پوست و مو اختصاص فصولی را آثار خود فقیهان در است. محدثان و  سر
ضر به شش راهبرد مهم اند. در این راستا، پژوهش حااشاره نمودههاي درمان آن و به راهداده 

در گستره مراقبت از پوست و مو دست یافت که از اهمیت باالیی در بهداشت و سالمت مو 
 باشند. برخوردار می

حاضر با هدف شناسایی ابعاد رهنمودهاي مراقبت اسنادي و مفهومی  -تحلیلیپژوهش 
با تأکید بر از بهداشت و سالمت موي سر و استنباط راهبردهاي اسالمی در این گستره 

در این راستا، . هاي علوم پزشکی انجام شدهاي روایی طبی و نیز تقارن و تطبیق با دادهآموزه
 "الکافی، وسائل الشیعه و مستدرك الوسائل"ابتدا با مراجعه به کتب حدیث معتبر مانند 

 احادیث مربوط به مراقبت از موي سر استخراج شدند. در ادامه پس از حذف روایات ضعیف
و کشف روایات صحیح و موثق، ابعاد و محورهاي مراقبت از بهداشت و سالمت مو مورد 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
در آداب بهداشتی دهند که بین محورهاي هاي پژوهشی احادیث طبی نشان مییافته

زدن و داشتن، شانهنگه ، آراستن، کوتاهاستحمامموي سر همچون نظافت،  مراقبت از
گیري سالمت جسمی و مداخالت معنوي همبستگی و ارتباط وجود دارد؛ با جهترفتن گفرق

هاي مرتبط با پوست و مو تواند در درماناستفاده از راهبردهاي اسالمی مراقبتی میاز این رو 
 ارتقاي سالمت اثرگذار باشد. هاي دارو و درمان و و در نتیجه کاهش هزینه

 
 یات اسالمی، مراقبت، موي سربهداشت، روا هاي کلیدي:واژه
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 همقدم
ساله و پرسش اصلی تحقیق. 1  بیان م

حفظ زیبایی مو و بهداشت آن در  پرداختن به رشد
هاي آموزهدر . سزایی برخوردار استهظاهري از اهمیت ب

طور صورت عام و به زیبایی مو بهبهبه زیبایی اسالمی نیز 
عنوان یک نعمت و از آن بهخاص اهمیت داده شده و 

امانت الهی یاد گردیده است. رسول خدا (ص) از دیدن 
اي که موي سر نامناسبی داشت، ناراحت مرد ژولیده

وري از زندگی و اظهار تمتع و بهره"شدند و فرمودند: 
بودن و خداوند از چرکینهاي دین است و نعمت از نشانه

نقل  ز ایشان. همچنین ا)1( "باشدمیژولیدگی متنفر 
موي زیبا، لباس اهدایی خداوند ": شده است که فرمودند

است؛ آن را گرامی بدارید، موها را بشویید و از پوست 
  .)2( "مراقبت کنید

 
شینه پژوهش. 2  پی

با مذاهب مختلف اسالمی فصولی را محدثان 
). هرچند روایات 2،5،6اند (عناوین مختلف نقل نموده

به این مقوله اختصاص  متعددي در مجامع حدیثی
اي در این یافته است؛ اما پژوهشی تحلیلی و مقارنه

زمینه انجام نشده و نویسندگان مقاله مستقلی را درباره 
 این موضوع نیافتند.

 
 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3

با توجه به نقش موي سر در زیبایی انسان، در روایات 
 اسالمی داشتن موي سر امري مستحب و نیکو معرفی

شده و به حفظ، بهداشت و مراقبت آن تصریح گردیده 
آمده است که  حقوقی -در متون فقهیاست؛ تا جایی که 

اي که دیگر گونهبه ي راموي سر یا صورت مرداگر فردي 
طوري که رویش به ی راموي سر زن یاو از بین ببرد نروید 

ضامن بوده و پرداخت دیه ، زایل کند مجدد نداشته باشد
). 3،4(گردد ) بر او واجب میدیه قتلمیزان ه ب(کامل 

 این است که دیدگاه اسالم درباره حاضر هدف از پژوهش
تا جوامع د انروشن گردموي سر را آرایش بهداشت 
ضمن ها شدن فرهنگتباطات و جهانیردر عصر ااسالمی 

آگاهی از پیشینه تاریخی خود، براساس هویت دینی 
صحیح اتخاذ  یمبنایتصمیم عملی خود را بر خویش 

 . نمایند
 

 ها مواد و روش. 4
اسنادي و مفهومی حاضر با هدف  -پژوهش تحلیلی

شناسایی ابعاد رهنمودهاي مراقبت از بهداشت و سالمت 
موي سر و استنباط راهبردهاي اسالمی در این گستره با 

هاي روایی طبی و نیز تقارن و تطبیق با تأکید بر آموزه
کی انجام شد. در این راستا، ابتدا با هاي علوم پزشداده

الکافی، وسائل "مراجعه به کتب حدیث معتبر مانند 
احادیث مربوط به مراقبت از  "الشیعه و مستدرك الوسائل

موي سر استخراج شدند. در ادامه پس از حذف روایات 
ضعیف و کشف روایات صحیح و موثق، ابعاد و محورهاي 

ورد تجزیه و تحلیل قرار مراقبت از بهداشت و سالمت مو م
 گرفتند.

 
 ها و بحثیافته

ر مجامع روایی اسالم در خصوص مراقبت، بهداشت د
 راهبرد مهم قابل استباط است. 6و تغذیه موي سر، 

تواند در بهداشت، ها میراهبردشک، استفاده از این بی
هاي درمانی و درمان، زیبایی پوست و مو و کاهش هزینه

 ردد. دارویی مؤثر واقع گ
 

. راهبرد غذایی و تغذیه سالم در بهداشت و 1
 سالمت مو

هاي احادیث طبی در سالمت، یکی از رهنمود
 5و  4خداوند در آیات . نمودن به تغذیه طیب استتوجه

 قُلْ .یسئلُونَک ما ذَا أُحلَّ لَهم"فرماید: سوره مائده می
. غذاي طیب "لَکُم الطَّیبات الْیوم أُحلَّ* الطَّیبات لَکُم أُحلَّ

شود که از مواد پاك و به دور از به غذایی گفته می
هرگونه آلودگی تهیه شده و از اشیا نجس و یا متنجس، 

باشد. نقطه مقابل آن پاك و موافق طبع سالم انسانی می
در ). 7-9(خبیث است که طبع آدمی از آن نفرت دارد 
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هاي خاص در ارتباط با اکیروایات فراوانی به فواید خور
در دستورات طبی امام . سالمت موي سر اشاره شده است

نیز آمده است که شیر براي مو و ناخن مفید ) ع( رضا
زیرا از هر غذاي دیگري کلسیم بیشتري  ؛)10( باشدمی

باشد که این به دلیل کلسیم آور (منوم) میداشته و خواب
از سوي . شودىزیاد آن است که موجب آرامش اعصاب م

، تقویت و رشد هاي تأثیرگذار بر سالمتدیگر یکی از میوه
باشد. در روایتی از امام رضا (ع) آمده است مو انجیر می

رویاند؛ با وجود انجیر دیگر شما انجیر مو را می"که 
زیرا انجیر نیروزا، )؛ 2( "احتیاجی به دارو ندارید

ه تشنگی و دهندکننده به هاضمه، ملین و تسکینکمک
مو در تغذیه و روش  درخشششفافیت و . باشدیمحرارت 

نیازمند از مو  مراقبتاست و غذاخوردن درست نهفته 
و  ویتامین، پروتئینکه داراي  استی رژیم غذایی سالم

 منفیاثر  غذاهاي غیرسالم و صنعتیباشد. مواد معدنی 
سفیدي زودرس و  خود را به مرور زمان با ریزش مو،

 صر روي،اعن هاغیر از ویتامین. بهدنگذارمی يجا رتاسی ب
همچنین  .منگنز و مس در رشد مو بسیار مهم هستند

مصرف آب و مایعات در طول روز، استفاده از غذاها و 
و  ها، تعادل اخالطهاي نرم و روان، استفاده از میوهآش

رشد و از عوامل  کردن خون در سال با حجامتشفاف
). بنابراین، عادت به 11آیند (ر میبه شماسالمت مو 

کارهاي اسالمی در سالمت مو تغذیه مناسب یکی از راه
 باشد.می

 

کردن موي سر در . راهبرد تزئینی و نقش شانه2
 سالمت آن

کارهاي احادیث اسالمی در زمینه رعایت یکی از راه
داشتن آراسته نگه وزدن نظافت و بهداشت موي سر، شانه

براي نظافتی و  یابزار و وسایل بهداشتند هر چ. آن است
هاي قابل نسبت به گذشته تفاوتزدن در این عصر شانه

هاي هاي معمولی، ابزاراند و غیر از شانهتوجهی نموده
در زمان پیامبر و ائمه (ع) اند که فراوان دیگري ابداع شده

هایی که آن بزرگواران اما آداب و روشاند؛ هوجود نداشت
دارد که موجب  هاییکردند، حکمتعمل می هابدان

 شود.در تمامی اعصار میآداب  کارآمدي آن
زدن مو روایات در مورد آداب، آثار و خواص شانه

فراوانی وارد شده است. تنها شیخ حر عاملی در کتاب 
باب استحبابِ "هفت باب از قبیل  "وسائل الشیعه"

شُّطارتباط با آن آورده  حدیث در 30را گشوده و  "التَّم
توان به دو بخش محتواي این احادیث را می) که 2است (

کلی تقسیم کرد. بخش اول بازگوکننده اهمیت فضلیت 
زدن بوده و بخش دوم دربردارنده خواص بهداشتی و شانه

 باشد. زدن میدرمانی شانه
کنند بخش اول شامل روایاتی است که عنوان می

امام صادق (ع) در زینت است.  مایه زیبایی و زدنشانه
منظور از " فرماید:می سی و یکم سوره اعراف تفسیر آیه

یعنی موهاي خود را  ).2،12( "زینت در اینجا شانه است
 شانه کنید و با موي آراسته و مرتب به مسجد بروید.

موى زیبا یکى از ": فرمایندپیغمبر (ص) نیز می
). 13( "داریدهاى الهى است؛ پس آن را گرامى بکسوت
موها را بلند بگذارید ": فرمودند) ع( براین، امام کاظمعالوه

شیوه پیغمبر (ص) این ). 13( "که موجب زیبایى است
). 14( کردزد و سرش را مرتب میبود که شانه می
نظافت و صورت گفتاري نیز مردم را به همچنین، ایشان به

کردند و زدن آن ترغیب میو شانهنگهدارى مو 
آن گذارد، را بلند می خود هرکس موي سر": فرمودندمی
براین، . عالوه)5،13( "کوتاه کندآن را یا دارد  خوب نگهرا 

. هاى خدا استموى خوب از پوشش" فرمایند:ایشان می
همچنین از ایشان نقل شده  .)15( "آن را گرامى بدارید

هرکدام از شما که موى خود را بلند ": است که فرمودند
! اى پیامبر خدا": پرسیدند. "گذارد، آن را گرامى بداردىم

آن را هر روز ": . فرمود"داشتن آن به چیست؟گرامى
 .)15( "روغن بزند و شانه کند

زدن در بخش دوم احادیث، پنج خاصیت براي شانه
بردن تب، کاستن بلغم بدن، موها مانند ازبین

و فزونی نیروى کمر بخشیدن به دندان، افزایش استحکام
کردن اولین اثر شانهآمده است. در ارتباط با رزق و روزي 

پیامبر برد. موي سر گفته شده است که تب را از بین می
زدن موها وبا را از میان فراوان شانه": خدا (ص) فرمودند
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(ع) نقل شده است امام صادق ). همچنین از 2( "بردمى
ها را نداند صورتو شانه  بردسر وبا را می هشان" که:

راوى گوید که از امام پرسیدم وبا  ."بخشداستحکام مى
 ).2،6،13( "تب": چیست؟ فرمود
دادن بلغم و ، کاهشکردن موي سرشانه دومین اثر

: فرمایندتب بدن است. در این ارتباط امام صادق (ع) می
). 2،5،13( "کاهدکردن فراوان از بلغم مىشانه"

کردن موي سر شانه": نددر سخنی دیگر فرمود همچنین
زدن ابروها مایه ایمنى از شانه برد،بلغم را از میان مى

ها را رخساره، دندان کردنجذام و خوره است و شانه
فرمایند: امام باقر (ع) نیز می ).13( "بخشداستحکام مى

). در 2( "بردکردن موي سر رطوبت را از بین میشانه"
وان گفت که عامل مهم تتحلیل این دسته از احادیث می

در تب گرم و تب مطبق، بلغم است و این تب از طریق 
کند؛ زیرا میکروب بیرون از بدن به بدن سرایت می

میکروب در هوا معلق بوده و در گام نخست روي موي 
نشیند و سپس از طریق دهان، بینی و چشم وارد سر می

ه کردن موي سر نیز گام اول در مبارزشود. شانهبدن می
آید؛ در نتیجه در پیشگیري با آن میکروب به شمار می

اثر سوم . )16باشد (از بیماري تب بلغمی مؤثر می
موي سر این است که قدرت جنسی را  کردنشانه

نیز باید اثر چهارم ). در ارتباط با 2،15(دهد افزایش می
امام صادق (ع) دهد. که رزق انسان را افزایش می گفت

به سمت انسان روزى را  کردننهشا": فرمایندمی
 .)17( "کشاندمی

آن است که حافظه را زیاد  کردنشانهاثر پنجم 
کند و در درمان آلزایمر و ضعف حافظه مفید می
مرتبه و  40(ص) زیر ریش خود را اکرم پیامبر باشد. می

فرمود: کرد و مى یباالى آن را هفت مرتبه شانه م
هاى ریش ایشان). 2،17( "دافزایذهن را مى کردنشانه"

خود را از پایین به باال چهل مرتبه و از باال به پایین هفت 
فرمود که این کار حافظه را زیاد زد و مىمرتبه شانه مى

زدن را علم امروز رمزگشایی حکمت شانه. )13( کندمی
موها به تحریک  زدنکرده و تأیید نموده است؛ زیرا شانه

زداید و رده، گرد و غبار را میهاي مو کمک کفولیکول

در احادیث . )18کند (جریان گردش خون را فعال می
کردن موي سر نحوه شانهاسالمی به کمیت، کیفیت و 

هاي حدیثی، پنج مؤلفه از میان آموزهاشاراتی شده است. 
شود موي سر و صورت استفاده می زدنشانهدر کیفیت 

 اند.که در ادامه بیان شده
در حالت نشسته شانه زده بهتر است که  مورد اول:

شود؛ زیرا در غیر این صورت موجب فقر و ضعف قلب 
زدن فقر ایستاده شانه"د: اینفرممیامام علی (ع) گردد. می
هرکس ). همچنین نقل شده است که 2( "آوردمی

). حضرت 13( شودایستاده شانه بزند، گرفتار قرض می
تاده شانه نکن که ایس": فرمودند) ع( موسى بن جعفر
آورد و نشسته شانه کن که دل را قوى ضعف قلب مى

). امام صادق 2،13( "نمایدسازد و پوست را شاداب میمی
کردن در حمام بپرهیز؛ زیرا از شانه"فرمایند: (ع) نیز می
 ).15( "آوردوباى مو مى

زدن در حمام نهی شده است. در مورد دوم: از شانه
در حمام شانه ": فرمایندمی) ع( ادقاین زمینه، امام ص

). البته توصیه 13( "کندنزنید که بیخ مو را سست مى
شده است که موي سر را آب بزنید و شانه کنید؛ چنانچه 

موى خود را بیشتر با آب و درحال تربودن ) ص( پیغمبر
 ).13( کردمو شانه می

ترین شانه براي موها، شانه چوبی مناسبمورد سوم: 
 .کندمانند شانه پالستیکی ایجاد اصطکاك نمی است که

با شانه عاج شانه بزنید در احادیث فراوانی آمده است که 
: فرمودند) ع( امام صادق ).2،13( بردکه وبا را می

. همچنین "برد؛ یعنى تب رازدن وبا را از بین مىشانه"
ان از ددان و روغنمانعى ندارد که شانه، سرمه"فرمودند: 

امام هادى (ع) نیز نقل شده ). از 2،6،13( "اشدعاج ب
کردن با شانه عاج، مو را بر سر شانه": فرماینداست که می

 .)15( "رویاندمى
مورد چهارم: هنگامی که موي سر یا صورت شانه 
شد، شانه به سینه کشیده شود؛ زیرا این کار هم شانه را 

برد. میکند و هم از نظر روانی اندوه را از بین تمیز می
عبوردادن شانه بر سینه، "فرمایند: می) ع( امام صادق

 ).2،13( "سازداندوه و تب را برطرف مى
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کردن مو مورد پنجم: خواندن دعا و ذکر هنگام شانه
چون یکى ": فرمایندمی) ع( وارد شده است. امام صادق

از شما بخواهد موى خود را شانه بزند، درحالت نشسته 
راست بگیرد و آن را بر جلوى سر شانه را به دست 

از نظر معنوي نیز . "بگذارد و اول جلوى سر را شانه کند
شود. امام صادق (ع) رفتن فقر میزدن موجب ازبینشانه

برد و درد را زدن مو، فقر را از بین مىشانه": فرمودند
 ).13( "کندزایل مى

 

کردن موي سر . راهبرد پیرایش مو و نقش کوتاه3
 متدر سال

در احادیث فراوانی از استحسان حلق (تراشیدن 
کردن آن یاد شده است که در اینجا به موي سر) و کوتاه

: فرمایندکنیم. امام رضا (ع) میها اشاره میبرخی از آن
 "کردن مو استهاى پیامبران عطرزدن و کوتاهاز سنت"
). این پندار که حضرت محمد (ص) سر خویش را 15(

گیسو داشت، گفتاري ناصواب است؛ زیرا تراشید و نمى
تنها در یک سال که حضرت قصد حج کردند، از آنجایی 

القعده براي داشتن موي سر از اول ماه ذيکه بلند نگه
)، موى سر خود را رها 19گزار مستحب است (حج

ساختند و در آن زمان موي ایشان بلند شد تا به نرمه 
ن همیشه موي پیش و پس از آن زما گوش رسید؛ اما

). البته یکی از 20(داشتند سر خود را کوتاه نگه می
باشد. هنگام انجام اعمال عمره، مناسک حج، حلق می

کردن مو و در هنگام اعمال حج، حلق موي سر کوتاه
به امام "کند که: سنان روایت می ). ابن4واجب است (

فرمایید؟ صادق (ع) گفتم درباره بلندکردن مو چه مى
یاران محمد (ص) موهاى خود را کوتاه  :ندفرمود

 ).2( "کردندمى
کردن حلق و کوتاه استحساندر احادیث فراوانی به 

این توصیه روایی نیز  ).13موي سر اشاره شده است (
کردن موي سر متضمن باشد؛ زیرا کوتاهداراي حمکت می

آثار و خواص بهداشتی و درمانی است. روایت شده است 
)؛ 21ویژگی نیک وجود دارد ( 10سر  که در تراشیدن

هاي سازد، لککند، رخ را نمایان میچهره را زیبا می

کند، برد، پوست را بشاش میسفید صورت را از بین می
افزاید و موجب افزایش قوه مرد شده و وي را بینایی را می

سازد. پیامبر (ص) به مردي شدن به زن خارج میاز شبیه
د را کوتاه کن؛ زیرا این کار بر موي سر خو"فرمودند: 

. همچنین، در حدیثی از امام باقر (ع) "افزایدزیبایی تو می
نقل شده است که این کار بر نظافت و پاکیزگی مرد 

 ).6افزاید (می
بررسی متون روایی بیانگر آن است که اسالم ضمن 
اهتمام به زیبایی و نظافت، به حفظ کرامت انسانی نیز 

این رو بهترین مدل اصالح موي سر را مدل توجه دارد؛ از 
کَراهیۀِ "داند. در مجامع حدیثی ابوابی از قبیل ساده آن می

) وجود دارد. مضامین برخی از روایات گویاي 2،5( "الْقَنازِع
پیرایش سر کودك باید تمام سر که هنگام  آن هستند

تراشیده شود و تراشیدن بخشی از سر کراهت دارد. 
شده است که هنگام اصالح موي سر ابتدا همچنین بیان 

گردن ها و آنگاه پشتجلوي سر، سپس بخش پشت گوش
اصالح گردد و هنگام تراشیدن سر این ذکر خوانده شود: 

" یمرَاهلَّۀِ إِبلَى مع و مِ اللَّهبِس دمحآلِ م و دمحنَۀِ مس و
و آنگاه براي  "الْمشْرِکینَ(ص) حنیفاً مسلماً و َما أَنَا منَ 

 .)21( برکت و نورانیت مو دعا گردد
رشد  تسریعموي سر اثري در کردن کوتاههرچند 
 آندر برگشت  ناسالم مو انتهاي کردنکوتاهمو ندارد؛ اما 

از مدت  پسبه حالت اولیه و طبیعی خود کمک کرده و 
رسد که موها رشد بیشتري داشته و به نظر می کوتاهی

کردن مو را دلیل کوتاه همین امر. اندتر بلند شدهزود
شدن از تنها راه خالص مو کردنکوتاه. کندتوجیه می

در  .باشدمیموخوره داراي دوشاخه و  ،موهاي خشک
توحید مفضل، امام صادق (ع) مو و ناخن را یکی از 
منافذ ورود بیماري به بدن دانسته و ضمن اشاره به 

ند در فواید آفرینش مو و حسن تدبیر و حکمت خداو
کردن است، در ناخن که فاقد حس درد به هنگام کوتاه

ها رشد قرار پاسخ به این پرسش که چرا خداوند در آن
ها باشد کردن آنداد تا انسان مجبور به اصالح و کوتاه

هایى نهاده خداوند متعال در این کار نعمت"فرمود: 
پاس گوید. آگاه ها آگاه نیست تا ساست که آدمى از آن
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باش! دردهاى بدن با خروج مو از منافذ بدن و با خروج 
گردند؛ از این رو به انسان ناخن از سر انگشتان خارج مى

فرمان داده شده است تا هر هفته با مالیدن نوره، 
ها به این کار اقدام کند. کردن ناخنتراشیدن مو و کوتاه

اب بیشترى شود که مو و ناخن با شتاین کار باعث مى
تر خارج کنند. اگر ها را سریعبرویند و دردها و بیماري

شود؛ ها کوتاه و اندك مىشخص چنین نکند، رشد آن
هاى مختلف مانند و بیماريدر نتیجه، دردها در بدن مى

). ابن سینا نیز در کتاب قانون یکی از 22آیند (پدید مى
را مو و ناخن  افذ دفع فضوالت و مواد دفعى گوارشمن

فضوالت هضم اول در معده از راه ": نویسددانسته و می
فضوالت هضم دوم در کبد، . گردندها تخلیه مىروده

جامانده آن به سمت طحال بیشترین آن از راه ادرار و به
). ممکن است همین فلسفه 23( "شودو زهره تخلیه مى
د که در شریعت اسالم، تراشیدن موي موجب شده باش

سر عملی مستحب و سنت در نظر گرفته شود و 
 ). 2،21(بلندکردن آن عملی مکروه تلقی گردد 

 
گرفتن موي بهداشتی در فرق -. راهبرد آرایشی4

 بلند سر 
عنوان در روایات اسالمی فرق بازکردن موي سر به

ه یک امر مستحب فقهی و یک راهبرد نظافتی تلقی شد
است. چنانچه از امام صادق (ع) سؤال شد که اگر مردى 
موى فراوان و بلند داشته باشد که بر سر جمع شود یا از 

تر آمده و یا تا نرمه گوش رسیده باشد، آیا ها پایینگوش
: ها را واگذارد؟ فرمودندمیان موها فرق باز کند یا آن

 . )2( "فرق باز کند"
ه، تقدم با کوتاه رسد که از نظر رتببه نظر می

 سیره پیامبراز  که آنچهزیرا داشتن موي سر است؛ نگه
خود  سرآن جناب موي  است کهآن  باشد،می(ص) مسلم 
). برخی بر 2،6( فرق باز کندکرد تا نمیبلند را آن قدر 

این روایات، منظور از فرق در این باور هستند که 
زکردن؛ نه فرق با و کردن موي سر استزدن و مرتبشانه
افکندن و ییدر لغت به معناي جدا "فرق" زیرا

و وقتی به  باشدمیمیان اجزاي یک چیز  انداختنفاصله

کردن زدن و منظمشود، به معناي شانهمو نسبت داده می
طور وسیله میان موها بهتا بدین باشدیموها از یکدیگر م

مقام روایت در این ندازد. بر این اساس، امنظم جدایی بی
 .)24است (موي سر  از مراقبتو بیان بهداشت و نظافت 

شناختی به اعتقاد نگارندگان، این نظر در باب حدیث
که از ظاهر روایات آنچه باشد؛ زیرا موي سر ناصواب می
آید آن است که مراد از فرق بازکردن این باب به دست می

همان جداسازي موي جلوي سر است؛ زیرا محدثان 
باب "خ حر عاملی دو باب جداگانه بزرگی همچون شی

باب استحبابِ "کردن و براي شانه )2( "استحبابِ التَّمشُّط
گرفتن را گشوده براي فرق )2( "فَرْقِ شَعرِ الرَّأْسِ إِذَا طَال

و روایات مرتبط به آن و استنباط فقهی خویش را بازگو 
ربوط به این تعدد ابواب و محتواي احادیث مکرده است. 

 زدن است. رساند که فرق بازکردن غیر از شانهآن می
در در گذشته گونه که گشودن آندر هر صورت، فرق

 موهاي خود را از فرق بازها مرسوم بوده و آنزنان میان 
شده در ، عملی توصیهکردندو از دو طرف رها می کرده

روایات طبی اسالمی است و کاري علمی و مطابق با 
زیرا این عمل باعث حرکت باشد؛ اي بهداشتی میهآموزه

الي هدر الب آنو مانع از تجمع  شده عرق به سمت پایین
؛ اگرچه این روش در زمان حاضر کمتر دگردموها می

مورد توجه است و برخی از افراد موي سر خود را به 
کشیدن و بندند که کنند و میجمع میژل و کتیرا وسیله 

ه استفاده از مواد شیمیایی موجب به همرابستن موها 
 د. شومو می فشار غیرطبیعی بر

 
 کردن موزدایی و دفن. راهبرد میکروب5

یکی دیگر از آداب اسالمی در مورد موي سر، 
باشد. در روایات متعددي آمده است که کردن آن میدفن

فقهاي مو و ناخن را باید پس از جداکردن دفن نمود. 
خ حر عاملی و میرزا حسین بزرگ اسالمی همچون شی

نوري براساس روایات به دفن مو و ناخن فتوا داده و آن را 
امام ). در این ارتباط، 2،21اند (عملی مستحب دانسته

چینید، آن چون مو و ناخن را مى"فرمایند: صادق (ع) می
). شیخ صدوق در حدیثی 2( "کنید که سنت است را دفن
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ما به دفن "ه فرمودند: از پیامبر (ص) نقل کرده است ک
). 2( "چهار چیز فرمان یافتیم: مو، دندان، ناخن و خون

پیامبر خدا به دفن در حدیث دیگري بیان شده است که 
فرمودند؛ مو، ناخن، خون، هفت چیز از انسان امر مى

شک این بی). 2( حیض، جفت جنین، دندان و خون بسته
متی انسان، دستور استحبابی اسالمی نوعی مراقبت از سال

بردن میکروب، هاي مسري، ازبینپیشگیري از بیماري
شدن محیط زندگی و رویکردي دیگر جلوگیري از آلوده

 آید.در امر نظافت به شمار می
 

 . راهبرد تنظیفی و نقش شستشو در سالمت موي سر 6
ها در مراقبت از بهداشت مو، ترین رهیافتاز مهم

احادیث اسالمی به  درشستشو و نظافت صحیح آن است. 
چگونگی شستن موي سر و مواد شوینده مو توجه شده و 
به شستن موي سر با حنا، سدر، ختمی و کتم (که به آن 

شود و براي شستشو و نیز وسمه یا برگ حنا نیز گفته می
سفارش شده بسیار  رود)دهی موي سر به کار میرنگ

نی است. این شستشو داراي آثار بهداشتی و طبی فراوا
باشد که به جهت اهمیت موضوع و گستردگی آن در می

اي مطالعه تطبیقی و مقارنه"پژوهشی مستقل با عنوان 
احادیث طبی در راهبرد تنظیفی بهداشت و سالمت موي 

 توسط همین پژوهشگران تحریر شده است. "سر
 

 گیرينتیجه
هرچند تاکنون مطالعات متعددي در ارتباط با 

کاربردن گوهاي اسالمی در مورد بهکنکاش در برخی از ال
راهبردهاي غذایی و درمانی برگرفته از آیات و روایات 

طور پژوهش حاضر به)؛ اما 25-28صورت پذیرفته است (
هاي روایات طب اسالمی جداگانه بر شناسایی ابعاد آموزه

در گستره مراقبت از موي سر تمرکز داشت و شش 
سالمت موي سر انسان راهبرد را در ارتباط با بهداشت و 

از حذف روایات ضعیف و کشف روایات  ارائه کرد و پس
صحیح و موثق، ابعاد و محورهاي مراقبت، بهداشت و 
سالمت موي سر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. آنگاه با 

هاي پزشکی ها را با دادهاستفاده از روش مقارنه، آن آموزه

دیدگاه ضر جدید تطبیق داد. در حقیقت، پژوهش حا
کرد تا افراد روشن بهداشت موي سر را  اسالم درباره

و  باشند از آگاهی الزم در این زمینه برخوردارجامعه 
 .تصمیم عملی خود را بر مبناي صحیحی اتخاذ نمایند

کردن مو یکی دیگر از زدایی و دفنراهبرد میکروب
آداب اسالمی در مورد موي سر است. این دستور 

می نوعی مراقبت از سالمتی انسان، استحبابی اسال
بردن میکروب، هاي مسري، ازبینپیشگیري از بیماري

شدن محیط زندگی و رویکردي دیگر جلوگیري از آلوده
شود. استفاده از راهبردهاي در امر نظافت محسوب می

شده در این مطالعه در مداخالت معنوي موجب مطرح
روزانه  شادابی گشته و قادر خواهد بود که استرس

واردشده بر انسان را برطرف نماید؛ از این رو استفاده از 
تواند در جهت ارتقاي سالمت در جوامع ها میاین آموزه

هاي درمانی و مسلمان، درمان پوست و مو و کاهش هزینه
 دارویی مؤثر واقع شود.

 

  پیشنهادات
کارهاي عملی اعم از ترویج مناسب خواهد بود که راه

کاربردن مداخالت مراقبتی و بهداشتی جهت به و تبلیغ در
طور که در داشتن و حفاظت از موي سر همانبراي نگه

متون اسالمی بر آن تأکید شده است، تهیه و تنظیم 
 گردد.
 

 حمایت مالی
اي خاص مطالعه حاضر بدون حمایت از سوي مؤسسه

 انجام شده است.
 

 مالحظات اخالقی
الش خود را براي نویسندگان این مقاله حداکثر ت
 اند.رعایت اخالق در پژوهش اعمال نموده

 

 تضاد منافع
انجام این مطالعه تعارضی با منافع افراد حقیقی یا 

 حقوقی ندارد.



 تحلیل علمی راهبردهاي حدیثی در مورد بهداشت مو و مراقبت از آن
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 تشکر و قدردانی
وسیله از تمامی افرادي که در معرفی منابع و بدین

ها به پژوهشگران کمک نمودند و نیز نمودن آنفراهم

علمی خود نویسندگان را  هايییافرادي که با راهنما
 شود. یاري رساندند، تشکر و قدردانی می
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