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چىیذُ
١ذف دظ١ٝؾ حبضش ثشسػ ٦اثؼبد سـز ٠٧اػالٗ ٦اػز .ثرب اػرشلبد ٟاص سٝؽ سٞكر٨ل -٦سحٔٔ٨ر،٦
اثؼبد سـز ٠٧اػرالٗ ٦اص ٜٗظرش آٗرٞص١ٟرب ٥اػرالٗ ٦ثرب سکً٨رذ ثرش آ٧ربر هرشآً ٙرش ٝ ٖ٧سٝا٧ربر
ٗٞسد ثشسػ ٦هشاس ُشكش ٠اػز٧ .بكش١٠ب ٛـب٦ٗ ٙد١رذ ًر ٠ثحرت سـز٧رٌ٧ ٠ر ٦اص
ٗؼلٚ٨ٗٞ
ٗٞضٞػبس ٦اػز ً ٠اص ػٌٗ ٥ٞبست  ٝاٛذ٧ـ١٠بٗ ٥خشٔق ٗٞسد سٞد ٠هرشاس ُشكشر١ ٝ ٠رش ٧ري اص
آ١ ٙب ثب سٞد ٠ث ٠كش َٜ١حبًٖ ثش دبٗؼ ،٠د٧ذُبٗ ٟشلبٝس ٦دس ٗٞسد طش٧وز ؿزا ٦٧اسائٞ٘ٛ ٠دٟاٛذ.
ثبٓشجغ دس آٗٞص١ٟب ٥اػالٗ٨ٛ ٦ض ثش سـز ٠٧ث٠ػٜٞا ٦ٌ٧ ٙاص ٖٗ٢سش ٚ٧ػٞاْٗ ٗؤثش ثش ػالٗز دؼٖ
 ٝسٝح اٛؼب ،ٙسٞد ٠ؿذ ٝ ٟاثؼبد ٗخشٔلر ٦ثرشا ٥آ ٙث٨رب ٙؿرذ ٟاػرز ،چشاًر ٠سـز٧رٗ ٠طٔرٞة،
ػشٜٗـب حْٝكلْ ثؼ٨بس ٥اص ٗؼبئْ كش ٝ ٦ِٜ١ادش٘بػ ٦اػز٧ .بكش١٠ب ٛـب٦ٗ ٙد١ذ ًٛ ٠رٞػ٦
سشست ط( ٦ٓٞػٖٔ ٛظش ٝ )٥سشست ػشض( ٦ػٖٔ ػ٘ٔ )٦دس داٛؾ اػالٗٝ ٦دٞد داسد ًرٗ ٠شرکثش اص
اثؼبد ػُ٠ب ٠ٛسـز ٠٧اػالٗ ٦اػز ٦ٗ ٝسٞا ٙآ١ٙب سا ؿبْٗ ػ ٠حٞص ٟثٜ٨ـ( ٦اػشوبدار)ُ ،شا٧ـ٦
(اخاله٨بر) ًٜ ٝـ( ٦ؿش٧ؼز  ٝآداة) داٛؼز .ثبصخٞا ٦ٛاثؼبد سـز ٠٧اػرالًٗ ٦رٗ ٠شرکثش اص د٧رٚ
اػالٕ اػز٦ٗ ،سٞاٛذ ثش ؿٜب ٥ػٖٔ ػ٘ٔ ٦اٛؼب ٙث٨لضا٧ذ  ٝساٌ١بسٗ ٥ؤثش دس د٢رز ثورب ٥ص٧ؼرز
د٢ب١ٙب ٥ادش٘بػ -٦كش ٦ِٜ١دبٗؼ ٠ا٧شا ٙثبؿذ .
ٍاصُّبیکلیذی:سـز ،٠٧آٗٞص١ٟب ٥اػالٗ ،٦اثؼبد ثٜ٨ـُ ،٦شا٧ـًٜ ٝ ٦ـ.٦


 ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه جبلی ٣و اقجبا٘ات ٨كهًگی ،ؾايٍگاه با٬كال١لىم

.
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همذهِ

یک ی ال ههنج كیى ٠ىاه ح ظی ات و و تهث شى ن و قوض او ؾق جع٭ ٨ ٫لى ٩ه
وشىؾیاي ،ي٭ًآ٨كیًی ج٥فیه و ٘كی٭ث ٤فایی ايىاو اوث .ؾق بٕ١ی هًاب٠ ٟلمی ،يیال
به ٤فا ب١ؿ ال اهًیث ،بهً٠ىاو ؾوهیى يیال ظیاجی بكٌمكؾه ٌ ؿه او ث .قٌ ؿ ٘ ،ىم ٠م ك،
جًؿقوحی ،جىايمًؿی ،جکریك يىح ،آقاهً اّ٠اب ،اؼت ،٪وتهث ي٩ه ،هى ی ثی ابی و
بك٬كاقی اقجبا٘ات هؤذك اشحما٠ی ،همگی جعث جؤذیك ج٥فیه والن هى حًؿ .ل فا هٙلىبی ث
ج٥فیه ايىاو ؾق گىحكه وو ی١ی ال شه او ا٘ كا ٦او اذكگ فاق او ث .ج ا آيص ا ک ه Eج٥فی ه
هٙلىب ،وكهًٍؤ ظحوّ٨ح بىیاقی ال هىائح ٨كهًگی و اشحما٠ی ه ك شاه ١ه ب ه ٌ ماق
ق٨ح ه او ثٕ Dه ؿاظی ،شهايٍ اهی و قا٨ائیلىوي ا .ٔ;?= :;=C? ،ال ؾه ههای  0963و
 0973به ب١ؿ هكؾمًٌاوايی هايًؿ کلىؾ لىی اٌحكاون ،1ه كی ؾاگ تن ،2قولً ؿ ب اقجم 3و
هكو یى هكیه 4به يعىی بك ي٭ً ٤فا و ٘كی٭ثهای ٤فایی بهً٠ىاو ؾاللث گك٘ ،ب٭هبًؿی
کًًؿه و بكواليؿه هى یث جؤکیؿ کكؾهايؿ .بك اوان يٝك آوها Eهً١ی بؽٍی به شه او ،ي ٝن
ا٨كاؾ و و٬ای ٟال ٘كی ٫ا٠مام ابحؿایی ؾق ليؿگی قولهكه که ؾق آو ؼ ىقؾو و يىٌ یؿو ک اهت
ظیاجی و اشحًابياپفیك هىحًؿِ ،ىقت هیگیكؾٕ Dوؾاؾهیك.ٔ040 :0096 ،
ال ؾیؿگاه هكؾم ًٌاواو ٤كبی٤ ،فا هؤل٩های کلیؿی ال ٨كهًگ و کايىيی ب كای اظى ان
ال هى یث و یکی ال ههنجكیى جكو ینکًًؿههای هكله ای اشحم ا٠ی و ٌ کحؾهًؿه هى ی ث
ؾوحهشم١ی ايىاوهاوث ٕوؾاؾهیك .ٔ044 :0096 ،جىشه به اهك ههن ج٥فی ه و هی ماو ج ؤذیك
آو بك اب١اؾ ٨كؾی ،جكبیح ی و اشحم ا٠ی ؾق يگ اه ظکم ا و ايؿیٍ مًؿاو او تهی يی م ؾی ؿه
هیٌىؾ .ظکمای اوتهی آ٤ال جكبیث اِىلی قا ال ج٥فیه ظتم هیؾايً ؿ و ٬ائ ح ب ه ج ؤذیك

1. Claude Louis Strauss.
2. Mary Douglas.
3. Roland Bartz.
4. Marvin Harris.

 بكقوی ج٥فیه ال هًٝك اوتم ،ؾق اب١اؾ بیًٍی ،گكایٍی و کًٍی < 

اواوی ج٥فیه بك ٌکحگیكی ٌؽّیث ،قواو و هىیث آؾهی هىحًؿ٨ .هن ژق ٦ال ظ٭ی٭ ث
ههنجكیى هًب  ٟهكاش ١ه هى لمیى ،ؾق ٬كی
ج٥فیه ؾق ٬كآو کكین ،بهً٠ىاو 
َٓ ُ

ٓ ٓ
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ب ه ؾویى ث و

پًصاه آیه وشىؾ ؾاقؾ .با هكاش١ه به ج٩ىیك ایى آیه Eفلی ًٓظ ّش ّاْلي َغاو ّإلی ط َع ّاه ّه ٠ٕ Dبهٔ<> ،

هیبیًین هًٝىق ال ٘١ام ايىاو٤ ،فای شىن و قوض اوث که ؼؿاويؿ هح١ام با جؤکیؿ او قا به
ایى ؾو ههن جىشه هیؾهؿ٠ Fتوه بك آیات ،قوای ات هح ١ؿؾی ال ه ّ١ىهیى

ؾق ب اب

ج٥فیه و هىائح هكجبٗ با آو ،قیٍههای ظکمث ایى ايؿیٍمًؿاو ٌؿه اوث.
ؾق ّ٠ك ً٨اوقی ا٘ت٠اتٔ ،كوقت جصهیم ايىاوها به و ىاؾ ج٥فی های ؾوچً ؿاو
ٌؿه اوث .چكاکه ظٕىق ايىاو ؾق ایى بكهه ،او قا با ايب ىهی ال ا٘ت ٠ات هؽحل  ٧و
بٕ١ا هحً ا ،ٓ٬ؾق ای ى ظ ىله ب ا بای ؿها و يبای ؿهای هؽحل ٩ی قوب كو ک كؾه او ث.
ايؿیٍمًؿاو ٠لن اقجبا٘ات ال ايىاو اهكولیE ،با ً٠ىاو ايىاو ٌبه شهايی یاؾ هیکًًؿ.
ايىايی که ؾق جماهی و ا٠ات ،ؾق ه ١كْ پیامه ای قو ايهای او ثٕ Dو اقوؼايی،
; .ٔ;< :;=Cایى ج١اقٔات ؾق اب١اؾ و واظثهای هؽحل ٧ظ ىله ج٥فی ه ،يی م ٌ کح
گك٨حه اوث .جًإ٬ات ًٌاؼحی ،ايگیمٌی و ٠ملی اجی ب ؿوو جصهی م ب ه اب ماق ؾاي ً،
جّمینگیكی ؾق ایى ؼّىَ قا ؾچاق اؼحتم ه یگكؾاي ؿ .بً ابكایى الله ه جىايمً ؿی
ايىاوها ؾق واهايؿهی به اهك ج٥فیه ،آقاوحه ٌؿو به ؾايٍی قاهبكؾی و شاه ٟاوث.
ؾیى اوتم که آؼ كیى و کاه حجكیى ؾی ى او ث ،ب هً٠ىاو قاهًم ای بٍ ك ،بكياه ه
بیي٭ّی بكای اهىقات هؽحل ٧ظیات هاؾی و هً١ىی ايىاو ،جا ايحهای شهاو هىحی قا
اقائه کكؾه اوث Fایى ؾیى ظاوی يٝام شاه ٟو کاهح ج٥فیه ه یباٌ ؿ .ال و یژگ یه ای
يٝام ج٥فیه اوتم ،ای ى او ث ک ه ؾق آهىلهه ای آو ب ه ج٩اوته ای  ٨كؾی ايى اوها،
ج٩اوتهای ٨كهًگی شىاه ٟو جًىٞهای هکايی و لهايی و ج٩کك ؼ ت ٪ايى اوها جىش ه
ٌؿه اوث Fچًايچه آهىلههای ؾیى ؾق ظىله ج٥فیه ،يىبث به هى١٬ی ث ا ٨كاؾ ،هح ٩اوت
اوث Fاقائه ؾوحىقال١محهای قاهبكؾی ج٥فیه ،بیاو گىحكهای ال هىاؾ ٤فایی هًاو ک ه
هكکؿام ؾق ش٥كا٨یایی ال شهاو یا ٨ث ه یٌ ىؾ ،اقائ ه ه ىاقؾ ش ایگمیى ب كای ٌ كایٗ
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هؽحل ٧ا٬حّاؾی ،ش٥كا٨ی ایی ،شى می و قوظ ی و جىش ه ب ه قیمج كیى هىٔ ى٠ات
ج٥فیهای و بىیاقی اهىق ؾیگك ،الشمله هىاقؾی هىحًؿ که بهؼىبی ذابثکًً ؿه ک اقایی
کاهح ایى يٝام ج٥فیهای اوث.
جىشه ب ه او ح٭تم هى ی ث  ٨كؾی لیى ث شهاوه ا و ؾق ج١اه ح ب ا ؾیگ ك لیى ث
شهاوهأ ،كوقت اوح٩اؾه ال اوتم بهً٠ىاو بیيٝیكجكیى ٨كا٨كهًگ هىشىؾ ؾق شه او،
بكای جؿو یى و جصى یم یک يٝام ج٥فیهای کاهح قا هٍؽُ هیکً ؿ .ايٙب ا ٪آهىلهه ا و
الگىهای ٨كهًگی اقائهٌؿه جىوٗ اوتم ،با ٌ كایٗ ج اقیؽی ٌ ،یىه لي ؿگی ٌ ،كایٗ
ا٬حّاؾی و اشحما٠ی ایكاو ،با٠د پفیكي الگىی ٨كهًگ ی ج٥فی ه و ؾقوي ی ٌ ؿو آو
هیگكؾؾ .هكؾم ایكاو په ال وقوؾ اوتم ،با اوح٩اؾه ال آهىلههای ؾیى او تم و ٨كهً گ
ایكايی ،و٩كه ایكايی قا پؿیؿ آوقؾيؿ که و یژگی جًى ٞو جصمح قا ال پیٍیًه باوحايی ؼ ىؾ و
جعكین ؼىٮٌ ،كاب و او كا ٦و يی م جؤکی ؿ ب ك قل ٪ظ تم قا ال او تم گك٨ح ه ب ىؾD
ٕ٠باوی ،ه٩حؽك و ٨أ لی .ٔ037 :0090 ،جع ىالت اشحم ا٠ی و ج ؤذیك ٨كهًگه ای
ولٙهشى بك لیى ث شهاوه ای ؾقوو شاه ١ه با ٠د ؾگكگ ىيی  ٠اؾات و و ًثهای
ج٥فیهای شىاه ٟهؽحل ٧و جهؿیؿی شؿی بكای ٨كهًگ و ایك شىاه  ،ٟالشمل ه ای كاو
جبؿیح ٌؿهايؿ .بًابكایى بالؼىايی اب١اؾ ج٥فیه اوتهی که هح ؤذك ال ؾی ى او تم او ث،
هیجىايؿ قاهکاقی هؤذك ؾق شهث ب٭ای لیىث شهاوهای اشحما٠ی٨ -كهًگی شاه ١ه
ایكاو باٌؿ .الایىقو ،هىئله پژوهً ایى اوث که ج٥فیه هحؤذك ال آهىلههای او تهی ال
چه اب١اؾی ٌکح گك٨حه اوث؟
هفَْم تغذیِ اسالهی

 ٤فا ب ه٘ىق گى حكؾهای ؾق لهیً ههای ايىاوًٌاو ی ،شاه١هًٌاو ی و هٙال ١ات
٨كهًگی هىقؾ هٙال١ه ٬كاق گك٨حه اوثE Fهاهیث ٌؿیؿا يماؾیى  ٤فا ،آو قا ب ه هىٔ ى٠ی
ایؿه آ م بكای شاه١هًٌاوی ٨كهًگ بؿم هیکًؿ ،چكاکه شاه١هًٌاوی ٨كهًگی ؾق ؾقش ه
اوم هحىشه اقليهایی اوث ک ه گكوهه ایی ال ه كؾم ب ه شه او ا٘كا ٍ٨او ه یؾهً ؿ و

 بكقوی ج٥فیه ال هًٝك اوتم ،ؾق اب١اؾ بیًٍی ،گكایٍی و کًٍی > 

همیى٘ىق ایىکه چگىيه ایى ه١ايی و اقليها ٠می٭ا ج٩کك و ٠ملک كؾ آو ه كؾم قا جع ث
جؤذیك ٬كاق هیؾهًؿ قا هىقؾ بكقوی ٬كاق هیؾهؿ .هكؾم ٨كهًگهایی قا هیآ٨كیًًؿ که ٤فاها
قا با ه١ايی هیآهیميؿ ،اها همیى ه١ايی  ٤فا ج ؤذیكات گى حكؾهای قا ب ك آيچ ه ای ى ه كؾم
هیايؿیًٍؿ و ٠مح هیکًًؿ هیگفاقؾ Fچىو هاهیث ٤فا همیٍه به ٌکح ٨كهًگی ٌ کح
هیگیكؾ٤ ،فا جًها هیجىايؿ به٘ىق کاهح ال ٘كی ٫ايىا ٞجعلیحهایی ٨هن ٌىؾ که ٨كهًگ و
هً١ا قا وكلىظه ؾ٤ؿ٤ههایٍاو ٬كاق هیؾهًؿٕ Dبک و همکاقاو.ٔ027 :0095 ،
ج٥فیه ؾق لهكه يیالهای بًیاؾیى اوث که پیىوحه ايىاو قا ؾائما به ج ؤهیى آو واه یؾاقؾ.
ؾق ب١ؿ ٨كهًگی-اشحما٠ی٤E ،فا بهً٠ىاو یک هؤل٩ه اِلی ٨كهًگی یک شم١یث ،ؾیى و
ظحی یک هلث اوثٕ Dوؾاؾهیك Fٔ040 :0096 ،به ایى هً١ی که ؾق اقجباٖ بیى ا٨كاؾ یک
شاه١ه٤ ،فا ي٭ٍی وقای ظ ٛ٩ب٭ای جکجک آوها ؾاقؾ و بهً٠ىاو ی ک لب او ج ١اهلی ،ؾق
کًً اقجبا٘ی هیاو ؼىؾ ٨كؾ و ؾیگك ا٨كاؾ شاه١ه ٠مح هیکً ؿE .هی ؿاو  ٤فا ٠كِ های
ؾائن بكای کًً هح٭ابح ايىايی اوث Fچیمی که هیجىايؿ هىشب ات اقجب اٖ ٠می  ٫ه ا ب ا
ؾیگكاو قا بك وك هىٔىٞهای بىیاق ههن ٨كاهن آوقؾٕ Dوؾاؾهیك.ٔ040 :0096 ،
با ایى ج٩اویك ،ج٥فیه قا هیجىاو چیمی ٨كاجك ال ٠اهح ب٭ای شىمايی بٍ ك ؾايى ثF
ؾق ایى ِىقت ٤فا بههًمله لبايی بههًٝىق ج١اه ح هی او لیى ث شهاوه ای هؽحل ٧
٨كهًگی و هى یثبؽً ٨كؾ و اشحما ٞاوث .ؾق لهايه کً ىيی ،ايى ايی ک ه ب ا لیى ث
شهاوهای هحکرك اقجباٖ ؾاقؾ ،ه ىقؾ هصم ه ٨كهًگ ی  ٬كاق گك٨ح ه او ث و هى ی ث او
بهٌؿت جهؿیؿ ٌؿه اوث Fلفا هیجىاو گ٩ثE ،هى یث ايىاو ؾق ؾيیای هؿقو با و یلی
ال ا٘ت٠ات گىياگىو ال هً اب ٟهح ٩اوت ،ؾق لهیً ههای هؽحل  ٧جهؿی ؿ ٌ ؿه او ث
ٕو اقوؼايی .ٔ06 :0090 ،ؾق هٙال ١ات ايى او ًٌاو ايه ،ج٥فی ه بههراب ه ٨كهً گ و
هى یث ،بههرابه ابماقی بكای هًكيمایی و ه٭بىلیث ،بههرابه ابماقی بكای اهًی ث قواي ی و
بههرابه ٨كِحی بكای ج١اهح اشحما٠ی Dاوث ٕو ١اؾجمًؿ .ٔ89 :0097 ،کل ىؾ ٨یٍ ك،
همىى با بىیاقی ال هكؾم ًٌاواو٬ ،ائح به وشىؾ هًاوبات يمؾیکی بیى  ٤فا و هى ی ث
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هیباٌؿ Fاو هیگى یؿ٤E :فا ؾق هكکمیث اظىان ها ال هى ی ث  ٬كاق ؾاقؾٕ Dوؾاؾهی ك،
 .ٔ046-045 :0096ؾقظالیکه Eؾق ّ٠ك شهايی ٌؿه ظأك ب ا لیى ث شهاوه ای
هحکرك٤ ،فا هیجىايؿ هاي ٟال بعكاو هى یث ايىايی ٌ ؿه و ظح ی ؾق ِ یايث ال ٌ ؤو و
کكاهث ايىاو وهن ؾاٌحه باٌؿ ٕوؾاؾهیك .ٔ044 :0096 ،آهىلههای ؾیً ی اقلٌ مًؿی
ؾق کح هؽحل ٧اوتهی ؾق ؼّىَ ج٥فیه اقائه ٌؿه اوث.
هسله اجتوبػی اسالم ٍ گستزُ ػلن اًسبى

ؾیى اوتم ،ؾق وٙط شهاو بهً٠ىاو ؾیًی شاه ٟو گىحكؾه ًٌاؼحه هیٌىؾ و گىحكه
آو اب١اؾ ووی١ی قا ؾق بكهیگیكؾ .ج١اقی ٧هؽحل٩ی ال ؾیى اوتم اقائه ٌؿه ک ه یک ی ال
ؾ٬ی٫جكیى ج١اقی ،٧ج١كی٩ی اوث که آیثالله ؼاهًهای ؾق ولىله وؽًكايیهای ؼ ىؾ
با ً٠ىاو ٘كض کلی ايؿیٍه اوتهی ؾق  ٬كآو ،اقائ ه ؾاؾهاي ؿ .ایٍ او او تم قا ٘ كض و
واؼحاقی ه١ك٨ی هیيمایًؿ که بهِىقت هىلکی اشحما٠ی اوث و ال یک ايى صام ؾق
اِىم بكؼىقؾاق اوث و ياٜك به ليؿگی شم١ی ايىاوها اوث .ایٍاو بیاو هیؾاقيؿ ک ه
جع٭ی٭ات اوتهی ال اقائه ٘كض و ي٭ٍه یک آییى هحعؿاالشما ٠اشم بىؾهاي ؿ ٕآیثالل ه
ؼاهًهای .ٔ07-06 :0092 ،اوتم هىلکی اشحما٠ی و ؾاقای اِ ىلی ي اٜك ب ه ب ١ؿ
شم١ی ايىاو اوث .ؾق هىلک اشحم ا٠ی او تم ،ج٥فی ه ؾق اب ١اؾ لیى حی و ه ً١ىی
ايىاو ،اهمیث ظیاجی پیؿا هیکً ؿ و ب ه ؾلی ح ظٕ ىق ايى او ؾق  ّ٠ك اقجبا٘ ات و
ٌکحگیكی گ٩حماوهای هؽحل ٧شهث اقائ ه الگ ىی هٙل ىب ج٥فی ه ،ي٭ ً گ٩حم او
هحکاهح اوتم بهً٠ىاو ّ٨ح الؽٙاب هٍؽُ هیٌىؾ.
هعؿوؾ بىؾو لهاو ليؿگی ايىاو بكای قویؿو به قٌؿ و کم االت ه ً١ىی ب ك ل موم
ؾوحكوی ايىاو بهيٝام ج٥فیهای ٬ابحاجکا ،شاه٤ ،ٟیك وابىحه به هکاو و لهاو و ٌ كایٗ
قا ذابث هیکًؿ .ؾق ایى ٌكایٗ ،قاهکاق ه١٭ىلی که پیً پ ای ايى او ؾیً ؿاق هىٌ مًؿ
٬كاق ؾاقؾ ،بهكهگیكی ال هًب١ی هٙمئى بكای ؾوحكوی به يٝام هً١ایی ،بكای هؿیكیث ایى
ٌاهكگ ظیاجی شىن و قوض او اوث .چكاکه ج٥فیه ِعیط و بك اوان ایؿه آم هٙل ،٫
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ال هؤذكجكیى ٠ىاهح قویؿو او به هؿ ٦ال ؼل٭ حً او ث .ب ه هم یى ؼ ا٘ك ؾق  ٬كآو
کكین ،ايىاو ؼٙاب ایى اهك ٬كاق گك٨حه جا بك ٘١ام شىن و قوض ؼىؾ بیايؿیٍؿ F1چكاکه
٘١ام قوض بك وكيىٌث ايىاو جؤذیك هىح٭ین ؾاقؾ و ٘ ١ام شى ن يی م ب ا ج ؤذیك ب ك قوض
بهِىقت ٤یكهىح٭ین وكيىٌث او قا ق٬ن ؼىاهؿ لؾE Fه٩ه ىم و تهث ؾق شه اوبیًی
اوتهی ال یکوى بك وتهث ؾيیىی و اب١اؾ آو و ال وىی ؾیگك بك و ١اؾت و و تهث
اؼكوی ا٨كاؾ جؤکیؿ ؾاقؾ٠ٕ Dاهلی .ٔ060 :0096 ،ؾیى اوتم بهً٠ىاو ّ٨ح الؽ ٙاب
اؾیاو الهی ،به ؾلیح جبییى ؾقوث ایؿه آم هٙل ،٫بهگىيهای که هیچ جٕاؾ و جًا ٕ٬ی قا
ؾق هیاو ايىا ٞهًصاقهای هٙلىب با٬ی يمیگفاقؾ و به ؾلیح ؾاقا بىؾو هىلک اشحما٠ی
يٝامهًؿ ،هیجىايؿ بهحكیى اقائهکًًؿه هؿمهای لیىث بٍك ؾق ظىلههای هؽحل ٧باٌؿ.
لفا ه٩هىم ج٥فیه اوتهی بهً٠ىاو يٝام کاهح ؾق ظىله ج٥فیه ايىاو ،ه٩هىهی ِ عیط،
کاقبكؾی و ٬ابحاقائه به ايىاو اهكولی اوث.
ايىاو ؾوؾوحه ٠لىم -0یا٨ح ه ايى ايی-2 ،ؾاؾهه ای وظی ايی ؾق اؼحی اق ؾاقؾ .ی ک
ؾوحه يحیصه کاق و کىًٌ ؼىؾ ايىاوهاوث و ؾوحه ؾیگك اکحىابی يیىث ،بلکه گ ى یی
هىاهبی اوث که ؾق ٬ال هحىو ه٭ؿن ؾیًی به ايىاوها اٙ٠ا ٌ ؿه او ثٕ Dهلکی او،
 .ٔ62-57 :0080بكای شم ٟهیاو جؿیى و ج١٭ح با ایماو و اوحؿالم ،ايؿیٍمًؿاو ای ى
ظىله قاههای گىياگىيی قا ؾق پیً گك٨حهايؿ و به کاق بىحهايؿ .بًابكایى اواوا يهجًها هیچ
ج١اقٔی بیى ایى ؾوؾوحه یا٨حه وشىؾ يؿاقؾ ،بلکه ايىاو هعح از یا٨ح ههای بٍ كی يی م
هىث ٕهلکیاو .ٔ62-57 :0080 ،بًابكایى ٌاؼُ بىؾو ؾی ى ؾق هی او ای ى ؾوؾو حه
٠لن ٨همیؿه هیٌىؾ .ؾق ایى ِىقت ؾیى ؾو کاقکكؾ ههن پیؿا ه یکً ؿ Fاوم ایىک ه ؾق
بٙى ؼىؾ هعحىا و ؾايٍی ؼىاهؿ ؾاٌث که جعث ً٠ىاو یا٨حههای وظیايی ٬ابحاوح٩اؾه
اوث .ؾوم آوکه بهً٠ىاو یک ٌاؼُ بكای وًصً هیماو ؾقوحی و ک اقآیی یا٨ح ههای
ايىايی به کاق گك٨حه هیٌىؾ.
;٨E .لیًٝكااليىاو الی ٘١اهه Fپه ايىاو به ٤فایً بًگكؾ.D
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ؾق ج٭ىینبًؿیهایی که ال ؾايً اقائه ٌؿه او ث ،هم ىاقه شه ات هؽحل ٩ی ؾق ي ٝك
گك٨حه ٌؿه اوث .هكچًؿ جم ام ای ى ج٭ى یمات ؾق شایگ اه ؼ ىؾ ٬ابحاو ح٩اؾه هى حًؿ،
ج٭ىینبًؿی ؾايً به يٝكی و ٠ملی ؾق ایى ه٭اله ،بى یاق ه٩ی ؿ و کاقآه ؿ او ث .ؾاي ً
يٝكی ٠لمی اوث ک ه ب ه چیى حی اٌ یاء و وا١٬ی ث آوه ا ج١ل  ٫ؾاقؾ .ب ه٠باقتؾیگك:
Eظکمث يٝكی ٠باقت اوث ال ٠لن به اظىام اٌیاء آو چًايکه اٌیاء هىحًؿ یا ؼىاهً ؿ
بىؾ و ال هىثها و اوثها وؽى هیگى یؿ .ؾايً ٠ملی به چگىيگی ا١٨ام هح١ل ٫اوث
و به آيچه بایؿ ٠مح ٌىؾ ،هیپكؾالؾ .ظکمث ٠ملی ال بایؿها ٌ ،ایؿ و يٍ ایؿها و ؽى
هیگى یؿ و ال ي ى ٞشمل ههای ايٍ ائیه او ثٕ Dهٙه كی ،0093 ،ز  .ٔ064 :2ب ا ای ى
ج١كی ،٧ؾايً ٠ملی ؾق هكجبه جع٭ ،٫وابى حه ب ه ؾاي ً ي ٝكی او ث ،چكاک ه ا ١٨ام و
بایؿويبایؿ هحكج بك ٬اؾق بىؾو و هى ٧ٜبىؾو ٨ا٠ح آو ا١٨ام اوث .جىشه به ای ى ؾو ي ىٞ
ؾايً الشمله ههنجكیى ٌاؼُهای وًصً ؾق ه٭اله ظأك اوث.
دادُّبی دیي اسالم

په ال بعد ؾق ؼّىَ اهمیث هىلک اشحما٠ی او تم و گى حكه ٠ل ن ايى او،
اکًىو هًاو اوث جا هعحىای ؾیى اوتم و واظثهای آو بكقوی و هٍؽُ گ كؾؾ.
Eؾیى اوتم ؾاقای وه واظث اِلی اوث که ٠باقتايؿال٠ :٭ای ؿ ٕب اوق و ا٠ح٭ اؾ ب ه
ظ٭ای ٫و وا١٬یثهای شهاو هىحی بكاوان جىظیؿٔ ،اؼت٬یات ٕج١الیمی که ٕ٨ایح و
قـایح اؼت٬ی قا به ايىاو ًٌاوايؿه و قاه جهفی ي٩ه او ال قـایح و جؽل ٫او به ٕ٨ایح
قا اقائه هیؾهؿٔ و ٌكی١ث٠E /باؾات و اظکامٕ Dجًٝینکًًؿه قوابٗ ٨كؾ با ؼىؾ ،با ؼؿا
و با ؾیگكاؤ .واظثهای همبىق بكظى ؾقويی /بیكويی ب ىؾو ؾاقای قاب ٙه ٘ ىلی و
ج١اهلی با یکؿیگك هى حًؿ .ؾق ای ى قاب ٙه ٘ ىلی ،و اظث ٠٭ای ؿ ،هى حه و و اظث
ٌكی١ث پىوحه ؾیى قا جٍکیح هیؾهًؿ .واظث اؼت ٪يیم ؾق هیاي ه آو ؾو ش ای ؾاقؾ.
ب یى ای ى و اظثها ي ى٠ی اقجب اٖ هح٭اب ح وش ىؾ ؾاقؾ ،ه ك و اظث ؾقوي ی ،هًٍ ؤ
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واظثهای بیكويیجك اوثْ ،اه ا ال و ىی ؾیگ ك ،ه ك و اظث بیكوي ی ج٭ى یثکًً ؿه
واظثهای ؾقويیجك يیم اوث.
شزیعت (عثادات ٍ احکام)
اخالقیات
اعتقادات

ٌکح  :0قابٙه ٘ىلی واظثهای ؾیى اوتم.

با جىشه ب ه آيچ ه ؾق ؾاي ً ي ٝكی و ٠مل ی بی او گكؾی ؿ Fآيچ ه ال ه١لىه ات ؾق
ا٠ح٭اؾات هٙكض هیٌىؾ ،هماو ؾايً يٝكی اوتم اوث که با ٨كاگك٨حى و باوق یا٨حى به
آو ظ٭ای ٫و وا١٬یثهایی قا که بكای ايىاو جکلی ٧هیآوقؾ قا هٍؽُ هیيمایؿ .ج ؤذیك
ایى ظ٭ای ٫و وا١٬یثها ،شایگاهی قا ؾق ايىاو يٍاو هیؾهؿ که ه ًً و ظكک ث او قا
هحمایم ال وایك هؽلى٬ات هیگكؾايؿ Fایى ؾوحه ال ه١لىه ات جع ث  ً٠ىاو اؼت٬ی ات
هٙكض هیٌىؾ .ایى ٌاؼه ال ه١لىهات ٬ىن اوم ؾايً ٠ملی اوث که ؾق اوتم وشىؾ
ؾاقؾ .آو ؾوحه ال ه١لىهات که به ٠مح ب ه بایى حهها و کی٩ی ث آو ه یپ كؾالؾ قا جع ث
ً٠ىاو ٌكی١ث يامگفاقی هیکًًؿ که ٬ىن ؾوم ؾايً ٠ملی بهظىاب هیآیًؿ.

دادُّای دیي
اسالم

علن ًظزی
علن عولی

اعتقادات
اخالقیات
شزیعت

ٌکح  :2ؾاؾههای ؾیى اوتم ؾق ظىله يٝكی و ٠ملی.

با کًکاٌی ؾ٬ی ٫ؾق هعحىای ؾیى اوتم ،هحىشه هیٌى ین ال هىائح ههمی که اوتم ب ه
بیاو آو اهحمام ٨كاواو ؾاٌحه اوث ،يى ٞج٥فیه ايىاو بىؾه اوث .جىشه ب ه ج٥فی ه ؾق ه ك و ه
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واظث ،بىیاق پكقيگ بىؾه و هٙال١ه آو ،ؾاؾههای اقلٌمًؿی قا ؾق اؼحیاق ٬كاق هیؾهؿ .ؾق
ایى بؽً و١ی هیٌىؾ ٌاکلهای ال هعحىای اوتم ؾق هىقؾ ج٥فیه قا ؾق واظات و هگايه،
اقائه کًین .هیماو ٨هن ال ج٥فیه اوتهی و اب١اؾ آو ؾق شاه١ه کًىيی یکىاو يیىث .ال هم یى
قو ،بكقوی اب١اؾ ج٥فیه اوتهی ،ؾق کايىو جىشه ه٭اله ظأك اوث.
اثؼبد تغذیِ در آهَسُّبی اسالهی

ًٌاؼث اب١اؾ ج٥فیه ال هً ٝك آهىلهه ای او تهی ،اه كی ٔ كوقی او ث .ب كای
ًٌاؼث ؾق ایى لهیًه ال هًاب ٟاِیح ؾی ى هب یى او تم ،ی ً١ی ک تم وظ ی و بیاي ات
هّ١ىهیى

اوح٩اؾه هیگكؾؾ .بك ایى پایه ،اب١اؾ ج٥فیه ؾق اوتم قا هیج ىاو ب ه و ه

ظىله بیًٍی ٕآيچه بهً٠ىاو ا٠ح٭اؾات ياهیؿه هیٌىؾٔ ،گكایٍی ٕآيچه ال اؼت٬ی ات ؾق
اوتم هىقؾ جىشه اوثٔ و کًٍی ٌٕكی١ث و آؾابٔ ج٭ىینبًؿی کكؾ.
حَسُثیٌطی-ضٌبختی 

ظىله بیًٍی ظىلهای اوث که هؿ ٦ؾق آو ،ؾايىحى اوث Fظ٭ ای٭ی ظ ىم هع ىق
ج٥فیه ؾق ٠الن اهکاو وشىؾ ؾاقؾ که ٨كؾ هىلماو ؾق هىاشهه با ایى ي١مث٬ ،ب ح ال ه ك
چیم بایؿ آوها قا بًٍاوؿ و يگاهً قا به ٤فا و قولی ،با آو ظ٭ای ٫همىى يمایؿ.
رسق ٍ
رساق
حقیقت غذا

حَسُ تیٌشی-

تأثیز غذا تز

شٌاختی

اًساى

اتعاد ٍجَدی
اًساى

ٌکح  :0اب١اؾ بیًٍیًٌ-اؼحی ج٥فیه ؾق آهىلههای اوتهی.
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سصق و سصاق

ؾق اؾبیات اوتهی به هىاؾ جىلیؿٌ ؿه ،جكکی ٌ ؿه و  ٨كآوقی ٌ ؿه شه ث ج٥فی ه
ايىاوE ،قولی Dیا Eقل D٪و به کىی که ایى قولی قا ٙ٠ا هیکًؿ Eقلا D٪ه یگى یً ؿ.
قل ٪ؾق ل٥ث به هً١ی ٙ٠Eا و بؽٍ ً هى حمك او ثٕ Dاِ ٩هايی ،ٔ0074 ،اه ا ؾق
هً١ی اِٙتظی Eبه هك چیمی که هایه ؾوام ظیات هؽلى٬ات ليؿه اوث ،قل ٪گى یًؿ.
قل ،٪هىهبث اوث ال ياظیه ؼؿای هح١ام به بً ؿگايً ب ؿوو ایىک ه او حع٭ا ٪آو قا
ؾاٌحه باًٌؿٕ٘ Dبا٘بائی .ٔ0074 ،ايى او بای ؿ قولی ؾهً ؿهی ای ى  ٤فا قا بؿاي ؿ و
بًٍاوؿ ٕـاقیات ٔ00 ،و بؿايؿ ایى ٤فا ي١محی اوث ال شاي هالک و ؼال٭ً ٕه ىؾ،
 ٔ0و ایًکه کن و کی ٧آوهن جٕمیى ٌؿه اوث ٌٕ كی١حی ،ایم ايی و يىقوي ؿ:0097 ،
 .ٔ27اگك ايىاو ؼؿاويؿ قا قال ٪بؿايؿ بكای کمی یا لیاؾی قل ٪ظى كت يم یؼ ىقؾ،
چكاکه ایى ؼؿاويؿ اوث که قل ٪او قا ج١ییى هی٨كهایؿ ٌٕكی١حی و همک اقاو:0097 ،

َْ َْ
 .ٔ02-29ؼؿاويؿ ؾق وىقه الفاقیات ؾقباقه ِ٩ث قال٬یث ؼال ٫هی٨كهایؿّ E :إو الل َـه
ُ َ َْ َْ ُ ُ ٓ ُ ٓ
الشصاق رو الم َْى ّة ال َمحیى Fؼؿاويؿ قولی ؾهً ؿه و ِ اظ ْ ٬ىت و  ٬ؿقت او ثD
هى

ٕـاقیات .ٔ00 ،ؼؿاويؿ هح١ام به وب ؾاٌحى چًیى ٬ؿقجی ب ك قولی ؾاؾو هؽلى ٬ات
ؼىؾ جىايا ٌؿه اوث .قل ٪اه كی واگ فاق ٌ ؿيی يیى ث .هكچً ؿ ؾق شه او هى حی،
ؼؿاويؿ هح١ام بك اوان اوباب اهىقات ؾيیا قا هؿایث و اؾاقه هیکًؿ ،اهىقات ب ه اقاؾه
وی هحکی اوث و ال ؼىاوث او هًٍؤ هیپفیكؾ .چًیى ا٠ح٭ اؾی ؾق ه ىقؾ گى حكه قل٪
ؼؿاويؿ ،بكای ايىايی که به ؾيبام ي ٝام ج٥فی ه هًاو

او ث ،ؾق ای ى شه ث ی اقی

هیکًؿ که قل ٪ؼىؾ قا ال اظؿی ٤یك ال ؼؿاويؿ هح١ام و ال هصمى٠های بهشم و اؼحاق
اوبابی هًحهی به او٘ ،ل يمیکًؿ.
دمیمث غزا

با ؾق يٝك گك٨حى ً٠ایث او تم ب ه ؾو و اظث شى مايی و قوظ ايی ايى او ٤ ،فا
هٍحمح بك هایه ظیات شىمايی و هایه ظیات قوظايی هیگكؾؾ٠ .توه بك ای ى ؾق يگ اه
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اوتم ج١الی ،ايىاو هحؤذك ال کماالت ؾق هك ؾو واظث اوث ،لفا جىشه به ٤فا ؾق ه ك

َ ُ
ؾو واظث ٔكوقی و ههن هیباٌؿ .ؾق ٬كآو کكین ؼؿاويؿ چًیى هی٨كهایؿE :فل َیًظـش
َ َ
االيغاو علی طعاهه Fايىاو بایؿ ب ه  ٤فای ؼ ى یً ٕو آ ٨كیًً آؤ بًگ كؾ ٠ٕ Dبه،

 .ٔ02ايىاو بهً٠ىاو ؼلی٩ه الهی بهواوٙه ٌؤو و بكجكیاي اشاله يؿاقؾ جا به هك ٌکلی
بؽىقؾ Fچكاکه بكؼی اهىق همچىو ؼىقؾو به ٌیىههای ياهًاو و ايحؽاب ب ٕ١ی ال
٤فاها به شایگاه و ٌؤو واالی او آوی هیقوايؿٙ٨ .كت ايى ايی گ كایً ب ه ؼ ىقؾو
و هًاو

٤فاهای پاٮ ؾاقؾ .الایىقو اللم اوث بؿايؿ که چ ه  ٤فایی ظ تم و ٘ی

بكای ؼىقؾو اوث .آیات هكبىٖ به ٤فا ه١مىال با ؾو ٬ی ؿ Eظ تم Dو ٘Eی  Dهم كاه
اوثE .ظتم Dچیمی اوث که همًى٠یحی يؿاٌحه باٌؿ و ٘Eی  Dبه چیمهای پاکیمه و
ؼىٌایًؿ گ٩حه هیٌىؾ که هىا٘ ٫٨ب ٟوالن ايىايی اوث ،و ظىان و ي٩ه ايىاو ال آو
لفت هیبكؾ و بكای ايىاو گىاقاوثٌٕ 1كی١حی و همکاقاو.ٔ02-2 :0097 ،
ابعاد وجىدی ايغاو

ؾق ٙ٨كت هىشىؾات ،اهكی هٍحكک به يام اهك Eب٭ای ـات Dوشىؾ ؾاقؾ Fيیال ب ه ب٭ ا
ههنجكیى يیال ايىاو اوث که بایؿ آو قا بكآوقؾه کً ؿ .ای ى هم او يی الی او ث ک ه ؾق
ه٩هىم قل ٪ؾیؿهٌؿه اوث و قولی بكای بك٘ك ٦کكؾو آو  ٙ٠ا ه یٌ ىؾ .2پ ه  ٤فا
ههنجكیى اولى یث ؾق ظ ٛ٩ب٭ای ايىاو اوث٤ .فا ٠توه بك بكآوقؾو يیالهای هؽحل ٩ی
ؾق ايىاو ،ؾق ق٨حاقها و کی٩یث ٠ملکكؾ او يیم جؤذیكگفاق اوث Fهیجىاي ؿ اظىاو اجی قا
ؾق او وكکىب کًؿ یا ظاالجی قا ؾق او ليؿه و آٌکاق والؾ .ؾق ظؿیری اه ام ِ اؾ٪
ال کتم پیاهبك

َ

َْ َ ُ َ

ُ َ

ُْ

چًیى ي٭ح هیکًؿَ E :هى َع َْشهُ او یمل غیظ ُه فل َیاکل ل َ
ذن الذساج Fکىی
ّ
ّ

که ؾوو ث ؾاقؾ ؼٍ ن او ک ن ٌ ىؾ گىٌ ث ؾقاز قا بؽ ىقؾٕ Dکلیً ی ،0437 ،ز :6
;E .أِح الٙی ها جىحلفه العىان وها جىحلفه الً٩ه ،وال١ٙام الٙی ٨ی الٍك ٞها کاو هحًاوال هى ظید ها یص ىل،
وب٭ؿق ها یصىل ،وهى المکاو الفی یصىل ٨ئيه هحی کاو کفلٯ کاو ٘یبا ٠اشت وآشت ال یىحىؼنٕ Dقا ٤اِ ٩هايی،
> ،;=Aز ;.ٔ=:B :
< .قل ٪به هك چیمی که هایه ؾوام ظیات هؽلى٬ات ليؿه اوث ،گ٩حه هیٌىؾ ٕـیح آیه  27وىقه آم٠مكاؤ.
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 .ٔ002بًابكایى اوتم ،ج٥فیه قا به ؾالیح هؽحل٩ی الشمله هیماو جؤذیكگفاقی بك ق٨حاقه ا
و ٠ملکكؾ ايىاو ،هىقؾجىشه ؼاَ ٬كاق ؾاؾه و قاهکاق و بكياهه ؾاؾه اوث٤ .فای ظتم
و پاٮ ؾق هكاج آو ،1قوض قا پاک ه یکً ؿ و وكچٍ مهی ٠م ح ِ الط ه یٌ ىؾ Fو
٤فاهای ياپاٮ ،قوض و شاو قا جیكه و وب ا٠مام ياِالط هیگكؾؾٕ Dهک اقم ٌ یكالی،
 ،0077ز  .ٔ239 :2لفا ايىاو با اجؽاـ ج٥فیه ِعیط ،ؾق ٬بام شه او ا٘ كا ٦ؼ ىؾ،
بهاِٙتض هعیٗلیىث ؼىؾ ،هىئىاليه بكؼىقؾ ؼىاهؿ ک كؾ و قو الث آب اؾ ک كؾو و
ؼلی٩هاللهی قا ای٩ا ؼىاهؿ يمىؾ.
حَسُگزایطی-اخاللی 

بیًً ايىاو بهً٠ىاو پیٍكاو ٠٭لی ايىاو ،بهجًهایی يمیجىايؿ او قا به ظكکث واؾاقؾ.
بكای ظكکث يیال به همكاهی و پكوقي ٘ب ٟايىايی و ا ً٬ا ٞآو ب كای همكاه ی ب ا ای ى
ًٌاؼث اوث .الایىقو اللم اوث با ایص اؾ گ كایً و ق٤ب ث ؾق ای ى ٘ب  ،ٟهمكاه ی
هًاوبی قا بكای جع٭٠ ٫مح ايىاو ،به وشىؾ آوقؾ٨ .اق ٢ال ایى اذكگفاقی  ١٨ام گ كایً
بك ٠مح ،ؾق ایى هیاو يمیجىاو يىبث به اذكپفیكی ٘ب ٟو گكایً ال ٠مح ٤ا٨ح ٌؿ .ؾق
ظ٭ی٭ث ظىله گكایٍی-اؼت٬ی ج٥فی ه ب ه ؾو شه ث ٬ابحبكقو ی او ث .اوم ایىک ه
گكایً و اؼت ٪ؾق هیماو الحمام به ج٥فی ه ِ عیط ي٭ ً ب ه و مایی ؾاقؾ و ؾوم ایىک ه
ج٥فیه ؾق ظ ٛ٩گكایً ِعیط و اؼت ٪ايىايی هؤذك اوث .آيچه ؾق ایًص ا هىقؾجىش ه
اوث ،ي٭ً گكایً و اؼت ٪بك ج٥فیه ِ عیط او ث ٌٕ كی١حی و همک اقاو:0097 ،
.ٔ02-29

;٘ .ی ٘ ،اهك ،ظتم ،هباض.
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هفَْم اخالقی
سَء تغذیِ

احصاء اخالق

حَسُ گزایشی-

تأثیز خلقیات تغذیِ

هوذٍح تغذیِ

اخالقی

تز کوال اًساى

احصاء اخالق
هذهَم تغذیِ

ٌکح  :4اب١اؾ گكایٍی-اؼت٬ی ج٥فیه ؾق آهىلههای اوتهی.

هفهىم اخاللی عىءجغزیه

به٘ىقکلی ه٩هىم وىءج٥فیه ؾق اوتم با بكؾاٌث اهكولی ال وىءج٥فیه ،ج ٩اوت ؾاقؾ.
ؾق يگاه هاؾی گكایايه ٤كب ،بٍك بههًمله هىشىؾی هاؾی و ظیىايی اوث .ي ٝام ج٥فی های
اهكولی هحؤذك ال ه٩هىم وىءج٥فیه ٌکحگك٨حه اوث و جمام همث ؼىؾ قا بكای جؤهیى ای ى
هىاؾ گماقؾه اوث .جؤذیك ٠ملیاجی ایى ايؿیٍه ،اوح٩اؾه ال هك چیمی اوث که ً٠اِك هىقؾ
يیال بؿو قا جؤهیى هیکًؿ Fؾق ایى يگاه ،ؾیگ ك ظ تم و ظ كام٘ ،ی

و ؼبی د ٘ ،اهك و

يصه شایی يؿاقيؿ .آذاق وىء ب ك قوض ايى او ،گكایًه ا و ؼل٭ی ات ايى او ،ههنج كیى
ه١یاق وىءج٥فیه ؾق يگاه اوتهی بهظىاب هیآیؿ .اهام ِاؾ ٪ؾق هىقؾ اذك و ىءج٥فیه ب ا
گىٌث ؼىک ه ی٨كهایً ؿE :گىٌ ث ؼ ىک قا ظ كام يم ىؾه ،لی كا و ب ب ی٤یكج ی و
بیجّ١بی و ٨ىاؾ اؼت ٪هیٌىؾ٠ٕ Dلی ابى ابكاهین ،0084 ،ز .ٔ056 :2
ادصاء اخالق همذوح جغزیه

ؾیؿگاه ؾیى اوتم يىبث به ج٥فیه ،اي٭تبی قا ؾق ايىاو به وشىؾ ه یآوقؾ و بی ًً و
گكایً او قا هحعىم هیوالؾ .هكچًؿ ایى اؼت٬یات همگ ی ب ا  ٙ٨كت پ اک ايى ايی
والگاق اوث ،بٍك اهكولی به ؾلیح ٨كِث٘لبی و وىؾشىیی ،آو ه ن ال ي ى ٞه اؾی،
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بىیاقی ال آوها قا هتئن ٘ب ٟؼىؾ و ياوالگاق ب ا ؼ ىیً ه یايگ اقؾ .الای ىقو ب كای
ؾقیا٨ث يٝام ج٥فیه اوتم ،يیال به بكقوی بؽًهای اؼت ٪همؿوض ج٥فیه اوث.
ال ٔ٧اي٩ا :٪هً ٫٩و ه١ٙن کىی اوث که ؾاقای اؼت ٪ظىًه اي٩ا ٪او ث .اي ٩ا ،٪ال
يى ٞجکلی ٧و واش اوث که ؾق ٬ال Eلکات Dو Eؼمه Dجصل ی هییاب ؿ و ه ن ال ي ىٞ
اؼحیاق اوث .يى ٞاؼحیاقی ا٘١ام با هعبحی همكاه ؼىاهؿ بىؾ ک ه ل فت آو ؾق هی او لفای ف
بیيٝیك اوث .يمىيه بكشىحه ایى ي ى ٞاي ٩ا ،٪ؾق و ىقه ايى او و ؾق شكی او اي ٩ا ٪ه ىالی
هح٭یاو ،امابیها و ظىًیى قغ ؾاؾه اوث Fا٘١ام ؼالّايه و ؼؿاپىًؿايه ایٍ او ب ؿوو ه یچ
چٍمؿاٌحی و جًها بكای قٔای ؼؿاويؿ ايصام گك٨ث .ب هً٠ىاوهرام ،آی ات  22-03و ىقه
ايىاو يیم ال پاؾايهای الهی ؾق ه٭ابح ٠مح ه٭بىم و يیکىکاقايه ؼبك هیؾهؿ.
بٔ اهىاک :هً١ای اهىاک ؾق ل٥ث به هً١ای هعاٝ٨ث کكؾو ال چی می او ث; و

اهىاک ال چیمی به هً١ی بالؾاٌحى ال آو او ث <.ه ً١ای اِ ٙتظی آو هحًاو

با

همیى هً١ای ل٥ىی ،بالؾاٌحى ال یک ٠مح ،ا٠ن ال ؼ ىقؾو ی ا ٠م ح گً اه و ی ا ظح ی
ؾقوث اوث .ؾق اوتم يیم اهىاک ال هٙ٩كات ،بكای هىلمیى جٍكی ٌ ٟؿه ک ه جع ث
ً٠ىاو ِیام يامگفاقی ٌؿه اوث .ؾیى اوتم بیاو ه یکً ؿ ظ ؿ وو ٗ ه ك ٌؽّ ی
هح٩اوت ال ؾیگكی اوث Fه١یاق ا٠حؿام ؾق ؼىقؾو قا ؼىقؾو بهو٬ث گكوًگی و ؾو ث
کٍیؿو ٬بح ال ویكی ؾايىحه اوث ٌٕ كی١حی و همک اقاو .ٔ02-29 :0097 ،جص ى یم
اهىاک ال ٤فا ؾق ظؿ گكوًگی ؾق اوتم ،به٘ىق هٙل ٫هكؾوؾ و ياقوا يیىث Fب ه ای ى
هً١ی که ؾق هىقؾ ا٨كاؾی که يىبث به ٠ل ن و وق ٞج تي هٕ ا ٧٠ؾاقي ؿ اهى اک ال
ؼىقؾو ؾق ظؿ گكوًگی جىِیهٌؿه اوث .اهام ٠لی

ؾقباقه ي٭ً گكوًگی ؾق ایى

لهیًه هی٨كهایؿE :ي١ن ٠ىو الىق ٞالحصى Fٞگكوًگی کٍیؿو ،چ ه يیک ى ی اوقی ب كای
وق ٞو پاکؾاهًی اوثٕ Dهىوىی.ٔ020 :0085 ،
ْ
;E .اهىاک الٍی :الح١ل ٫به و ظٝ٩هٕ Dاِ٩هايی.ٔ768 :0074 ،
َ ٓ ُ
ُ ٓ
<ٕ .أ ٓه َىکث ً٠ه کفا ،أی :هً١حه٬ .امُ :ه َّى ُه ٓم ّىکات َقظ َم ّح ّه ٕالمهك.ٔ08 /
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زٔ ٌکك :یکی ال ههنجكیى آذاق جىشه ب ه قلا٬ی ث ؼ ال ٫هى حی ،پؿی ؿه  ٌEکكD
اوث .بك اوان ي ٟ٩ؼىاهی ،ايىاو و ٙ٨كت او ،يىبث به ي ٟ٩قو ايًؿه ؾاقای گ كایً
هربث اوث و ٠مح ٙ٠ا قا هٙلىب هیؾايؿ .ای ى قو یک كؾ  ٙ٨كی يحیص هاي و اان و
جٍکك اوث .ؾق هكاظح باالجك ايى او ٌ اکك ،يى بث ب ه  ٙ٠ا ک كؾو ب ه ؾیگ كی ٕه ك
هىشىؾیٔ ،اظىان واانگماقی هیکًؿ که ؾق اِٙتض ب ه آو Eظم ؿ Dه یگى یً ؿ.
وٜی٩ه هك بًؿه ٬ؿقؾاو و ٌاکك ایى اوث که ٌکك ي١مثهای آ٨كیؿگاق ؼ ىؾ قا ب هشای
آوقؾه و هًگام ؼىقؾو قولی ،وااوگماق او باٌؿ .چكاکه ل ٧ٙؼؿاويؿ ؾق ه٭ابح ٌکك
هىش الؾیاؾ ي١مات هیٌىؾ.1
ادصاء اخالق هزهىم

به٘ىقکلی هباظد اؼت٬ی یا گكایٍی ،هصمى٠های ال بایؿويبایؿهاوث که ؾقیا٨ث
و پفیكي آو جؤذیك ٨كاوايی بك ظىله کًٍی یا ق٨حاقی٠ -ملیاجی ؾاقؾ .به همیى ؾلیح ،ب١ؿ
ال اظّاء ههنجكیى اؼت ٪همؿوض ج٥فیهای به بیاو و اظّ اء اؼ ت ٪ه فهىم ج٥فی ه
پكؾاؼحه هیٌىؾ.
ال ٔ٧اوكا ٦و جبفیك :اوكا ٦به ه ً١ی جص اول ال ه ك ک اقی او ث و ای ى ال ظ ؿ

گفٌحى ،هن ؾق ه٭ؿاق هٙكض اوث و هن ؾق کی٩یث آو< ٕاِ٩هايی .ٔ037 :0074 ،ؾق
ایى ِىقت اوكا ٦ؾق ؼىقاک به هً١ی لیاؾهقوی ؾق ه٭ؿاق و کی٩یث ؼىقاک هیٌىؾ.
ال ٠مح اوكا ٦لٌ ثج ك٠ ،م ح جب فیك او ث .واژه جب فیك ال ب فق گك٨حهٌ ؿه او ثF
الآيصاکه بفق قا ؾق ؼاک قها هیکًًؿ ،همچًیى به هً١ای ال بیى بكؾو و جل ٧کكؾو هام

هن اوح١اقجا جبفیك هیگىیًؿ= ٕاِ ٩هايی .ٔ004-000 :0074 ،لٌ حی ای ى ٠م ح ب ه
يىبث اوكا ٦الآوشهث اوث که اوح٩اؾه ال ؼ ىقاک هىٔ ى٠یث ي ؿاقؾ .ل فا ال ب یى
َ َ َ ُ َ َ َ َْ ُ
;E .ل ّئى ٌکكجن َللیؿيکن Fاگك ٌکك کًیؿ ظحما بكایحاو لیاؾ ؼىاهین کكؾٕ Dابكاهین.ٔA /
ْ
َّ ُ
ْ
ْ
بالکی٩یه.
الى َك :٦جصاول العؿ ٨ی کح ١٨ح ی١٩له اإليىاو ،و ی٭ام جاقه ا٠حباقا بال٭ؿق ،و جاقه
<.
= .البفق :اِله ال٭اء البفق و ٘كظه٨ .اوح١یك لکح هٕی ٟلماله٨ ،حبفیك البفق :جٕیی٨ ٟی الٕاهك لمى لن ی١ك ٦هآم هایل٭یه.
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ق٨حى ؼىقاک و ظیٌ ٧ؿو آو بؿوو ذمك ج٥فیهای اوثE .جبفیك آو او ث ک ه ه ام ؾق
٤یك هىقؾي هّكٌ ٦ىؾ هكچًؿ کن باٌؿ ،و اگك ؾق هىقؾي ِكٌ ٦ىؾ جبفیك يیى ث
هكچًؿ لیاؾ باٌؿٕ Dهک اقم ٌ یكالی ،0050 ،ز  .ٔ034 :02اه ام ٠ل ی
َ

٨كه ىؾ:

المغشف ،ها َ
َ Eوی َخ ُ
أهشهّ Fوای بك اوكا٦کاق ک ه چ ه
ذساک
واعح
يفغ ّه
أبعذهُ عى َدالح
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

٬ؿق ال هّلعث ؼى یً و قویؿگی به ک اق ؼ ىؾ ؾوق او ثٕ Dهعم ؿی قیٌ هكی،

 ،0088ز .ٔ239 :4
بٔ پكؼىقی :پكؼ ىقی الشمل ه اؼ ت ٪ه فهىم ؾق ج٥فی ه او ث .آو ی گ كایً
بیًالظؿ به ٤فا ٠توه بك ایىکه به ٌؤو واالی ايىاو لٙم ه ه یلي ؿ و آو قا هع ؿوؾ ؾق
ق ٟ٨يیالهای ج٥فیهای هیکًؿ ،بك وایك ٌئىو قوظی و شىمی او يیم آوی قواو و ه ايٟ
بهظىاب هیآیؿ .اهام با٬ك

ؼؿاويؿ قا ؾٌمى ٌکن پك هیؾايؿE :ها هى ٌ ی ابٓ ٥

الی الله هى بٙى هملى Fهیچچیمی ؾق يمؾ ؼؿا هب٥ىْ جك و هً٩ىقجك ال ٌکن پك يیى ثD
ٕهعىًی .ٔ288 :0085 ،ظٕكت ٠لی ٠لیهالىتم پكؼىقی قا بكای و تهحی لی اوآوق
هیؾايؿE :هى کثش اکله للث دذحه Fهك که ؼىقاکً لی اؾ باٌ ؿ ،و تهحیاي اي ؿک
ؼىاهؿ بىؾٕ Dهعىًی.ٔ647 :0085 ،
زٔبؽح :ايىايی که قٌؿ و کماالت ؼىؾ قا بهِ ىقت ٘بی ١ی و ؾق ه ؿاق ِ عیط
٘ی يکكؾه باٌؿ ،يىبث به ؾاٌحهها و هًا ٟ٨ؼىؾ ؾچاق کىجهبیًی هیٌىؾ Fو ىؾ و يٟ ٩
گفقا او قا واؾاق هیکًؿ جا همهچیم قا بكای ؼىؾ ـؼی كه کً ؿ و يگ ه ب ؿاقؾ .چً او چ ه

ًَ َ ٓ َ ٓ َ
ُ ٓ َ َٓ َ ُ َ َ
ؼؿاويؿ هح١ام هی٨كهایؿE :لل ل ٓى أي ُح ٓن ج ٓم ّلکىو خ َض ّائ َى َس ٓد َم ّة َس بی ّإرا َل ٓه َغک ُح ٓن خشـ َیة
َ َ ٓ ٓ ُ َ ً
ٓ َٓ
ّاْليف ّاق َو کاو ّاْلي َغاو ل ُحىسا Fبگى اگك ٌما هالٯ ؼمائى قظمث پكوقؾگاق ه ى بىؾی ؿ،

ؾق آو ِىقت بؽح هیوقلیؿ که هباؾا اي٩ا ٪هایه جًگؿوحی ٌما ٌىؾ و ايىاو بؽحوقل
اوثٕ Dوىقه اوكاء .ٔ033/ظٕكت ٠لی

هی٨كهایًؿE :البخیل یغمخ هى عشضـه

باکثش هما اهغک هى عشضه Fبؽیح ب یً الآيچ ه ال هح ا ٞؾيی ا ب كای ؼ ىؾ يگه ؿاقی
هیکًؿ ،ال ٠كْ و آبكوی ؼىؾ ه یبؽٍ ؿٕ Dهعى ًی .ٔ002 :0085 ،بؽ ح ش اهٟ
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بىیاقی ال اؼت ٪قـیله و ِ٩ات يکىهی ؿه او ث و بى یاقی ال قـای ح اؼت ٬ی ال آو
يٍؤت هیگیكؾ ،هايًؿ وىءٜى ،ظىؿ ،ج كن ،ش بى ،ال ؾو ث ؾاؾو اؼ تَ يی ث و
ِ٩ای با٘ى و گك٨حاقی ؾق چًگام ٬ىاوت ٬ل  ،ظٕ كت ٠ل ی

ؾق ای ى لهیً ه

هی٨كهایًؿE :الًظش الی البخیل یمغی الملبٕ Dابى ٌ١به ظكايی.ٔ204 :0060 ،
جأثیش خلمیات جغزیه بش کمال ايغاو

ؾق ظىله اؼت ٪ج٥فیه ال يکات ههمی که يبایؿ ال آو ٩٤لث کكؾ ،جؤذیك وىئی اوث
که ج٥فیه ياِىاب بك کمام ايىاو هیگفاقؾ و جؤذیك ه٩یؿی اوث که ج٥فیه ِ عیط ب ك
َ َ ِ َ
ؾق هىقؾ جؤذیك ل٭مة ظكام هی٨كهایًؿE :ل ُه َدالة أ ٓس َب ّعی َى
ایى کمام هیگفاقؾ :پیاهبك
َ
َ
َ ٓ َ ِ َ ٓ َ َ َ َ ً َ ُ ُْ َ ٓ ٓ ُ ُ ٓ َ َ ُ َ َْ
الً ُاس أ ٓولی ّب ّه Fه ك ک ه ل٭م ه ظكاه ی
و دعىة أس ب ّعیى دبادا و کل لذ ٍن یً ّبحه الذشام ف

بؽىقؾ جا چهح قول يمال او ٬بىم يمیٌىؾ و جا چهح قول ؾ٠ای او هىحصاب يمیگكؾؾ و

هك ه٭ؿاق ال بؿو که پكوقيیا٨حه ل٭مه ظ كام باٌ ؿ و ماواق آج ً او ثٕ Dهصلى ی،
 ،0430ز .ٔ004 :60
حَسُکٌطی-عولیبتی 

ايىاو با جمام بیًً و گكایٍی که به ؾوث ه یآوقؾ ،ج ا واقؾ هی ؿاو ٠م ح يٍ ىؾ و
٠٭ایؿ و باوقهایً قا به کاق يیايؿالؾ ،کمام وا١٬ی قا به ؾو ث يؽىاه ؿ آوقؾ .ؾق ظ ىله
هیؿاو و ٠ملیات ،يٝام ج٥فیه اوتهی بكای ؾو ظیٙه ،بكياههای ؾ٬ی  ٫و کاه ح ه١ك ٨ی
هیکًؿ Fظیٙه ق٨حاقی که به آؾاب و يىک ؼىقؾو هیپكؾالؾ و ظیٙه ٠ملکكؾی که ب ه
ٌكی١ث و اظکام ؼىقؾو قا بیاو هیکًؿ .ؾق آؾاب وؽى ال بایىحههای ق٨حاق هًاو

و

ياهًاو هیؿاو ج٥فیه گ٩حه هیٌىؾ و ؾق ٌكی١ث ال اظکام ٠م ح ؾقو ث و ياؾقو ث
وؽى گ٩حه هیٌىؾ .به همیى شهث هیج ىاو ظ ىله کًٍ ی قا ب ه و ه ٬ى مث آؾاب،
اظکام و ٘ ج٭ىینبًؿی يمىؾ.
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دیطه آداب

بكقوی آؾاب ج٥فیه ؾق ٬ال آؾاب ٬بح ال ج٥فی ه ،ظ یى ج٥فی ه و پ ه ال ج٥فی ه ال
هباظری اوث که ؾق ایى ظیٙه به آو پكؾاؼحهٌؿه و ق٨حاق هًاو ؾق ج٥فیه هىقؾ جىش ه
٬كاق گك٨حه اوث.
هفَْم آداب تغذیِ

آداب قثل اس تغذیِ

اّویت التشام تِ

ح٨ط ٠آداة ٝ
ٜٗبػي

آداب حیي تغذیِ

آداب در تغذیِ

آداب تعذ اس تغذیِ

ٌکح  :5اب١اؾ ظیٙه آؾاب و هًاوک ج٥فیه ؾق آهىلههای اوتهی.

اهمیث ج٥فیه ؾق ؾیى هبیى اوتم با ٠د ه یٌ ىؾ  ٠توه ب ك جىش ه ب ه ؼاو حگاه
ًٌاؼحی آو و بكياههقیمی بكای شهثگیكیهای هحًاو
ايى او ،الگ ىی هًاو

ب ا ٌ ًاؼث ؾق گكایًه ای

ق٨ح اقی ب كای او اقائ ه يمای ؿ .ای ى الگ ى ک ه هصمى ٠ه

ؾوحىقال١محهای ق٨حاقی ؾق وه هكظله ٬بح ،ظیى و ب١ؿ ال ج٥فیه هیباٌؿ ،آؾاب ج٥فیه
يام ؾاقيؿ .الشمله آؾاب ٬بح ال ج٥فیه هیجىاو به بیكوو آوقؾو کً٩ه ا ٕهح٭ ی هً ؿی،
 ،0430ز ٌ ،ٔ205 :05ىحى ؾوثها ٕابىبابى ی ه ،0400 ،ز  ،ٔ058 :0په ى ک كؾو
و٩كه ٕهح٭ی هًؿی ،0430 ،ز ّ٨ ،05ح آؾاب ؼىقؾؤ ،گفاٌحى ٤فا ب ك قوی له یى
ٕالٍیبايی ٔ9 :0423 ،و بى نالله گ ٩حى ٕکلیً ی ،0437 ،ز  ٔ084 :6اٌ اقه يم ىؾ.
الشمله آؾاب ظیى ج٥فیه يیم هیجىاو به يٍىحى ٨كوجًايه ٕکلیًی ،0437 ،ز ،ٔ270 :6
با ؾوث قاوث ؼىقؾو ٕجكهفی ،0095 ،ز ٌ ،ٔ288 :4كو٤ ٞفا ب ا يم ک ٕکلیً ی،
 ،0437ز  ٔ025 :6و ٘ىاليی يٍىحى ؾق کًاق و ٩كه ٕ٘بكو ی ٔ040 :0073 ،اٌ اقه
يمىؾ .الشمله آؾاب ب١ؿ ال ج٥فیه يیم هیجىاو به پ اٮ ک كؾو  ٜك ٦ال  ٤فا ٕهصلى ی،
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بعاقااليىاقٔ ،لیى یؿو ايگٍ حاو ٕکلیً ی ،0437 ،ز  ٌ ،ٔ297 :6کكگماقی ٕکلیً ی،
 ،0437ز  ،ٔ295 :6ؼىقؾو  ٤فای ب ك له یى قیؽح ه ٌ ؿه ؾق کً اق و ٩كه ٕکلیً ی،
 ،0437ز  ،ٔ295 :6ؼتم ک كؾو ؾي ؿاو ٕکلیً ی ،0437 ،ز ٌ ،ٔ076 :6ىحٍ ىی
ؾوثها ٕهصلىی ،0430 ،ز  ،ٔ89 :03هىط ِ ىقت ب ا ق٘ىب ث ؾو ث ٕکلیً ی،
 ،0437ز  ٔ290 :6اٌاقه يمىؾ.
دیطه ادکام

ال جهیه ؾوحىق پؽث و ٨كاهن آوقؾو هىاؾ ٤فایی ،جا پؽث و ٨كآوقی آو هىاؾ و يهایحا
ؼىقؾو ٤فا ،همگی اشمای ٨كایًؿی هىحًؿ که هیجىاو آو قا ي ٝام ج٥فی ه ياهی ؿ .ای ى
٨كآیًؿ ٠ملیاجی يیال به یک ولىله ٬ىايیى و ه٭كقاجی ؾاقؾ که ؾق هؿم ؾیًی ،جعث ً٠ىاو
ٌكی١ث هٙكض هیٌىؾ .ایى ظىله ههن ٜاهكیج كیى بؽ ً ؾی ى بهظى اب ه یآی ؿ.
هكچًؿ بایؿ ال قیٍههای بًیاؾیى ا٠ح٭اؾی و اؼت٬ی بكؼىقؾاق باٌؿ ،ول ی ب ا ایىهم ه
کىی که ٨ا٬ؿ ایى ؾو قیٍه باٌؿ ،ؾق ِىقت ٠مح ب ه هم یى  ٍ٬ك ٜ ،اهكا ب ه ج٥فی ه
اوتهی یک هىلماو ٠مح کكؾه اوث .اهمیث ایى ظیٙه يی م ؾق هم یى هی ؿاو ٠م ح
بىؾو اوث .ابحؿا به بكقوی ه٩هىم اظکام ج٥فیه و ٔكوقت وشىؾ آو پكؾاؼحه هیٌىؾ،
ب١ؿالآو ابىاب هؽحل٨ ٧٭هی که ج٥فیه ؾق آو هٙكض ٌؿه اوث بكقوی هیٌىؾ.
هفَْم ٍ ضزٍرت
احکام

ح٨ط ٠احٌبٕ ٝ
احکام تغذیِ

ؿش٧ؼت

اتَاب احکام تغذیِ

ٌکح  :6اب١اؾ ظیٙه اظکام ج٥فیه ؾق آهىلههای اوتهی.

ظک ن اللع ا ٚل ٥ىی ب ه ه ً١ای بالؾاٌ حى  ٬ىی ب ه شه ث اِ تض اه ك او ث
ٕاِ٩هايی .ٔ248 :0074 ،اِٙتظا ٌEاهح وٜی٩ه ٌك٠ی هیٌىؾ .ال ؾیؿگاه ٨٭ه ی،
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ظکن ٤یك٬ابح او٭اٖ اوث و جىا ٫٨بكؼت ٦آو اهک او ي ؿاقؾ ،چكاک ه اؼحی اق ظک ن
بهؾوث ظاکن او ث و ايى او هکل  ٧اؼحی اقی ي ؿاقؾ .بً ابكایى اظک ام قاهکاقه ای
٠ملیاجی هىحًؿ که بكای ايصام کاق ؾقوث ،هًٙب ٫با هّلعث و ؾقيهایث قو یؿو ب ه
هكٔی ؼال ٫و کمام ايىاو ،جكوین ٌؿهايؿ .اوتم با جىشه به ظىاویث اه ك ج٥فی ه و
جؤذیك آو بك قوض و شىن ايىاو ،اظک ام ؾ٬ی٭ ی قا ب كای آو جً ٝین يم ىؾه و يى بث ب ه
ق٠ایث آو یکی ال بمقگجكیى يٝاهات پ اؾاي و ٠٭ اب قا ب ه قاه ايؿاؼح ه او ث .ای ى
اهمیث به ظؿی اوث که ؾق ٬كآو کكین يمؾیک ب ه  253آی ه ٌ كی٩ه ؾق ه ىقؾ آو واقؾ
ٌ ؿه او ث .ه٭ىل ه ج٥فی ه ؾق اب ىاب هؽحل ٨ ٧٭ ه ،ؾاقای اظک ام او ث و ب كای آو
ؾوحىقال١مح ٠ملیاجی وشىؾ ؾاقؾ.
دیطه طب و عالهث

هكچًؿ ؾق بٙى جمام يٝام ج٥فیهای اوتم ،با اؼ ف هّ لعث ايى او ،ظک ن و آؾاب
ج٥فیهای ِاؾق هیٌىؾ و همیى ِتض ،ظ ٛ٩شى ن و ِ عث شى مايی و قوظ ايی قا
بكای ايىاو به ؾيبام هیکًؿ٠ .توه بك ایى يکحه کتو ؾق والگاقهًؿی ظىلهها و و اظات
هؽحل ٧ؾايً ج٥فیه اوتهی با شىن ايىاو و وتهث آو ،اوتم به يعى و یژهای به اقائ ه
جىِیههای ٠ملی ،ؾق شهث ظ ٛ٩و جكهین شىن ايىاو اقائ ه يم ىؾه او ث .ای ى ؾو حه
جىِیهها قا هیجىاو ؾق ظىله کًٍی و ؾق ظیٙه ٘ و وتهث بكقوی يمىؾ.
ًگاُ تِ عة در
اسالم

ح٨ط ٠طت ٝ
ػالٗت
گستزُ احادیث عثی

افزاط ٍ تفزیظ در عة
اسالهی

ٌکح  :7اب١اؾ ظیٙه ٘ و وتهث ج٥فیه ؾق آهىلههای اوتهی.
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يگاه به طب دس اعالم

ههنجكیى هؿ ٦يٝام ج٥فیه اوتهی ،ظ ٛ٩وشىؾ ايىاو ؾق همه اب١اؾ اوث .اوان
وشىؾ هباظد هؽحل ٧ؾق ظىلههای هؽحل ٧بیًٍی ،گكایٍی و کًٍی ،ؾق هىقؾ ظٛ٩
ظیات شىمايی بٍك ،يٍاو ال جىشه ب ه جم ام اب ١اؾ بٍ ك ،ظح ی ؾق ب ١ؿ شى مايی او
هىث .لفا به٘ىق ٟٙ٬هیجىاو باوق ؾاٌث که اوتم بكای ظٛ٩الّعه و ؾقهاو ک كؾو
ایى شىن يیم ،ؼالی ال گماقه و يٝك يیىث .ال ٘ ك ٦ؾیگ ك گى حكؾگی و ٨كاواي ی ای ى
ؾاؾهها ،يیال به جىشه ؾاقؾ جا ؾق یک والهاو ٬ابح ٬ب ىلی ،ج١كی  ٧و هىقؾاو ح٩اؾه  ٬كاق
گیكيؿ.
افشاط و جفش یط دس طب اعالهی

قو یکكؾ اوتم به Eظٛ٩الّعه٤ Dیك٬ابحايکاق او ث ،اه ا هحؤو ٩ايه ؾق و امهای
اؼیك ،ایى بؽً ههن ال ؾايً ج٥فیه اوتهی ،هىقؾ ؼؿٌه ٬كاقگك٨ح ه او ث .ؾو يگ اه
هحٕاؾ ؾق ٔكبه لؾو به ایى قو یکكؾ اوتهی ي٭ً شؿی ؾاٌ حهايؿ Fگ كوه اوم ا ٨كاؾی
هىحًؿ که بؿوو هیچ هتظٝهای به اؼف هًاب ٟج٥فیه اوتهی يمىؾهاي ؿ Fای ى ا ٨كاؾ ؾق
ایى هىیك با جکیه بك هبًای Eهى بل D٣هعؿذیى ،بؿوو اشحهاؾ ،هك آيچه ؾق باب ظ ٛ ٩و
ؾقهاو ؾق کح اوتهی اوث قا هًب ٟو هكش ٟؼىؾ يمىؾهايؿ .ایى يى٘ ٞ

او تهی،

به ؾلیح گك٨حاقی ؾق اظاؾید ٔ١ی ٧و بكؼی اوكائیلیات ،ؼٙاهای ٨اظٍی قا به ؾيبام
ؾاٌحه اوث .گكوه ؾوم :ا٨كاؾی هىحًؿ ک ه ب ا جکی ه ب ك ؾاي ً شؿی ؿ ،او تم قا ٨ا ٬ؿ
هعحىای پمٌکی و وتهث هیؾايًؿ Fایى ؾو حه ک ه هحؤو ٩ايه ؾق هی او ظىلو ی او يی م
٘ك٨ؿاقاو پك و پا ٬كِی و هحً٩فی ه ن ؾاقي ؿ ،شایگ اهی ب كای ٘

او تهی ٬ائ ح

يمیباًٌؿ .ؾق بىیاقی ال ابىابی که ؾاؾههای اوتهی ؾق هىقؾ آو وشىؾ ؾاقؾ١ٔ ،ا ٦و
اوكائیلیات وشىؾ ؾاقؾ ،ولی وشىؾ آوها به جٙ١یلی آو باب يیايصاهیؿه اوث;.

; .ق.ک /https://feghahat.com :ه٭اله ٘ اوتهی و جؤهلی بك شكیاو وًؿهعىقی.
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گغحشه دادههای طب

ؾق يٝام ج٥فیه اوتهی ،هكچً ؿ ؾاؾهه ای ؾقه ايگكی ٨كاواي ی وش ىؾ ؾاقؾ ،جکی ه
اِلی بك پیٍگیكی اوث .ؾق شایشای آهىلههای اوتم بك ه٩هىم Eو٬ایه Dجؤکیؿ ٌؿه
و اوتم با اقائه قاهکاق Eج٭ىی Dو١ی ؾاقؾ ج ا پ یً ال ای ى ک ه ؼؿٌ های ؾق ظكک ث
ِعیط ايىاو واقؾ ٌىؾ ،ال گك٨حاقی ايىاو پیٍگیكی ِ ىقت پ فیكؾ .ای ى قوای ث ال
پیاهبك

ؾق هىقؾ ه١ؿه و جىشه ؾاؾو به اهمیث پكهیم ؾق ؼىقؾو لیاؾ که هی٨كهایًؿ:

Eالمعذة دىض البذو و العشوق الیها واسدة ،فارا دـذث المعـذة دـذست العـشوق

بالصذة و ارا عممث المعذة دذست العشوق بالعمن Fه ١ؿه ،ظ ىْ ب ؿو او ث و
قگها به آو پیىوحهايؿ ،په هكگاه ه١ؿه والن باٌؿ ،قگها وتهحی ِ اؾق ه یکًً ؿ و
هكگاه ه ١ؿه بیم اق باٌ ؿ قگه ا بیم اقی ِ اؾق ه یکًً ؿٕ Dه ٩اجیط العی اتF97 ،
کًمال١مام ،ز  ٘ F08 :03الًب ی ٔ09 ،هّ ؿا٬ی ال جىش ه ب ه اولی هجكیى قويه ا،
اهکايات و هىاؾ ٘بی١ی ؾق ؾقهايگكی و وتهث ايىاو او ث .ال ه ىاقؾ اواو ی ي ٝام
٘بی و وتهث اوتم ،جىشه به ٠لن ٘ اوث Fه٩هىم ایى هٙل آو اوث که او تم
به ؼت ٦ؾیىهای جعكی٩ی و ؾیى واقههایی که يايٍاو ؾق ايعّاق هاوقاءالٙبی١ه اوث،
به ٠لن بٍك جىشه ؾاقؾ و ٠توه بك ایى که او قا ب ه ٨كاگی كی گى حكؾه آو ٨كاه یؼىاي ؿ;،

يىبث به ٠لن جىشه و یژه ؾاقؾ .اهمیث ٠لن ٘ ؾق ایى ظ ؿ او ث ک ه ؾق کً اق ٠ل ىم
ؾیًی هٙكض هیٌىؾ و ٔكوقی ه١ك٨ی هیٌىؾ .ؾق ویكه اهحبیث يیم جىشه ب ه ا٘ب اء و
ا٠حماؾ به ؾقهاو آياو بمقگجكیى بیًه بك يگاه هربث يٝام ج٥فی ه او تم ب ه ٠ل ن ايى او

ولینالً٩ه ؾاقؾ< .ال آو شمله ٘بابث Eاذیك بى ٠مكو هايی ولىيی ،Dیهىؾی ،ال هم ه
هٍهىقجك ا٘باء کى٨ه ،بكای ؾقهاو اهام ٠لی

 ،په ال ٔ كبث ایٍ او ب ىؾٕ Dلى او

ْ
ٔالة ال١ا٬ح العکمة ٨هى ْ
أظ ٫بها ظید کايث Fگمٍؿه ٠ا٬ح ،ظکمث اوث ،په وماواق اوث که ه ك ش ا آو قا
;E .
یا٨ث ،ؾقیابؿي٤ٕ Dكق العکن ،ظؿید .ٔ5896
< .قوىمالله ٘E :ل ال١لن ٨كیٕة ٠لی کح هىلن ٨ا٘لبىا ال١ل ن ه ى هٝاي ه وا٬حبى ىه ه ى اهل ه Fؾايًآه ىلی ب ك ه ك
هىلمايی واش اوث ،په ؾايً قا ال شایگاه ٌایىحهاي شى یا ٌى یؿ و ال اهلً بكگیكیؿٕ Dووائح الٍی١ه ،ز .ٔ08 :27
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الملک .ٔ286 :0083 ،با جىشه به آيچه بیاو گكؾیؿ ،هیج ىاو ي ى٠ی جكج

٘ ىلی ؾق

ؾايً اوتهی جّىق يمىؾ .ایى جكج ال ؾايً ظىله ًٌاؼحی ٌكوٌ ٞؿه ؾق گام ب١ؿی
به ظىله اؼت٬ی هیقوؿ و ب١ؿ ال آو ؾق ظىله آؾابی و ٠ملیاجی جصلی پیؿا هیکً ؿ .ؾق
واظث ٠لن ٠ملی يیم بایؿ يى٠ی قابٙه ٠كٔی بیى ظىلهه ای ؾاي ً ج٥فی ه او تهی
ٌکح گیكؾ که ظاِح ٠مح ايىاو بىؾه و بك ً٤ای ٠لن ٠ملی و کاقآهؿی آو هیا٨مایؿ.
• ُؼتشٟ

حَسُ

•ٗ ٠٘١ؼٔٗٞبت ًؼت ؿذ ٟحٞص ٟؿٜبختٗ ٦خْ« :ؿٜبخت سصاه٨ت خذا»

•ٗ ٠٘١ؼٔٗٞبت ًؼت ؿذ ٟحٞص ٟآداثٗ ٦خْ ٌٞ٨ٛ» :ثٞد ٙآح٘ذهلل ثؼذ اص ؿزا»
•ٗ ٠٘١ؼٔٗٞبت ًؼت ؿذ ٟحٞص ٟػ٘ٔ٨بتٗ ٦خٌْٗ» :ش ٟٝثٞد ٙس١ب ًشد ٙػلش ٟثؼذ اص ؿزا»

راتغِ عَلی

•ٗ ٠٘١ؼٔٗٞبت ًؼت ؿذ ٟحٞص ٟاخالهٗ ٦خْٓ« :ض ٕٝتـٌش اص خذاٛٝذ ث ٠ػٜٞاٗ ٙحؼ»ٚ

حَسُ شٌاختی

حَسُ
اخالقی
حَسُ آداتی
ٍ
عولیاتی

ٌکح  :8اقجباٖ ه١لىهات ظىلههای هؽحل ٧ؾق ؾايً يٝكی ج٥فیه اوتهی.
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راتغِ عزضی
حَسُ شٌاختی

•«ؿٜبخت
خذا

حَسُ اخالقی

•اكضا٧ؾ خضٞع دس
ثشاثش ٗؼجٞد  ٝاٛغ ثب اٝ

حَسُ رفتاری
ٍ عولیاتی

ك٨بض٨ت

•ٛـؼتٗ ٚتٞاضؼب٠ٛ
دس ِٜ١بٕ اًْ
•ًشا١ت دس ػش٧غ
خٞسدٙ

• «ؿٜبخت سصاه٨ت خذا»
حَسُ شٌاختی

•«ٓض ٕٝتـٌش اص خذاٛٝذ ث٠

ارت٢بد دس

ػٜٞاٗ ٙحؼ»ٚ

حَسُ اخالقی

•« ٌٞ٨ٛثٞد ٙآح٘ذهلل ثؼذ
اص ؿزا»
•«ًشا١ت س١ب ًشد ٙػلش ٟثؼذ
اص ؿزا»

ٌکح  :9اقجباٖ ه١لىهات ظىلههای هؽحل ٧ؾق ؾايً ٠ملی ج٥فیه اوتهی.

حَسُ رفتاری ٍ
عولیاتی
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ًتیجِگیزی

هؿ ٦پژوهً ظأك بكقوی اب١اؾ ج٥فیه اوتهی اوث .یکی ال هباظ د هه ن ؾق
٠لىم لیىحی٠ ،لن ج٥فیه و هّك ٦هىاؾ  ٤فایی او ث .هى ائح هكب ىٖ ب ه ؼ ىقؾو و
يىٌیؿو ،شمئی ظائم اهمیث که ؾق بىیاقی ال هىا ٟ٬هىقؾ ٩٤ل ث وا ٌ ٟ ٬ؿه او ث.
ؾقظالیکه ؾق بىیاقی ال هىا ،ٟ ٬ي ٝام ج٥فی های جع ث ج ؤذیك جع ىالت اشحم ا٠ی و
٨كهًگهای ولٙهشى ٬كاق گك٨حه و جهؿیؿ شؿی بكای شىاهٌ ٟؿه او ث .ؾق ای ى ب یى،
بىیاقی ال اؾیاو الشمله ؾیى اوتم به ایى هىئله جىشه و یژهای ؾاٌحه و بكياهه بیي٭ّی
بكای ج٥فیه اقائه يمىؾه اوث .ال يگاه اوتم ،ج٥فیه ِعیط با اه ىق ه ً١ىی و شى می
بٍك ؾق اقجباٖ اوث و جىشه به اوح٭تم هى یث ٨كؾی و ج١اهح با ؾیگك لیىث شهاوها،
ٔكوقت اوح٩اؾه ال ؾیى اوتم بهً٠ىاو بیيٝیكجكیى ٨كا٨كهًگ هىشىؾ ؾق شهاو ،ب كای
جؿو یى و جصى یم یک يٝام ج٥فیهای کاهح قا هٍ ؽُ ک كؾه او ث .ايٙب ا ٪آهىلهه ا و
الگىهای ٨كهًگی اقائهٌؿه جىوٗ اوتم ،با ٌ كایٗ ج اقیؽی ٌ ،یىه لي ؿگی ٌ ،كایٗ
ا٬حّاؾی و اشحما٠ی ایكاو ،با٠د پفیكي الگىی ٨كهًگ ی ج٥فی ه و ؾقوي ی ٌ ؿو آو
هیگكؾؾ .با هكاش١ه به ٬كآو کكین و قوایات اهحبیث

 ،اب١اؾ ج٥فیه او تهی ه ىقؾ

واکاوی ٬كاق گك٨ث .چكاکه ًٌاوایی و اولى یثبًؿی اب١اؾ ج٥فیه ب كای ج٭ى ی ث  ٠اؾات
ج٥فیهای بكای پیٍگیكی و کًحكم بیماقیها ،اهكی ظی اجی او ث .يح ایس بهؾو ثآهؿه
يٍاو ؾاؾ که ج٥فیه ال هًٝك هحىو اوتهی ،هصمى٠های ال ١٨الیثهای هىئىاليه او ث
که ٌاهح ًٌاؼثها ،ق٨حاقها و هؤل٩ههای بكووآهؿی ؾق اقجباٖ با ٤فا اوث .ال اؾبیات
اوتهی اوحًباٖ هیٌىؾ که ج٥فیه اوتهی ال چًؿیى ب١ؿ جٍکیحٌؿه اوث .ایى اب١اؾ
که ٌاهح وه ظىله بیًٍی ٕا٠ح٭ اؾاتٔ ،گكایٍ ی ٕاؼت٬ی اتٔ و کًٍ ی ٌٕ كی١ث و
آؾابٔ هیباًٌؿ ،بك آگاهی ال قاهبكؾهای هً١ىی ؾق ج٥فیه و اقج٭ای و تهث هؤذكي ؿ.
آهىلههای اوتهی ؾق ٬ال ٬كآو کكین و قوایات اهحبیث

به جًاوب به ای ى اب ١اؾ
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اٌاقه ؾاٌحه و به آوها اهمیث ؾاؾهايؿ .بیى ایى اب١اؾ ،يى٠ی جكج ٘ىلی ٕ٠لن يٝكیٔ و
جكج ٠كٔی ٕ٠لن ٠ملیٔ ؾق ؾايً او تهی وش ىؾ ؾاقؾ ک ه هح ؤذك ال اب ١اؾ و هگايه
ج٥فیه اوتهی اوث .بًابكایى ج٥فیه والن و هٙل ىب یک ی ال ههنج كیى و یژگ یه ای
جؤذیكگفاق بك وتهث ايىاو اوث که ؼؿاويؿ ؾق ٬ال آیات  ٬كآو ک كین و ؾق قوای ات
هح١ؿؾ به٘ىقکلی به اقائه يمىيه کاهلی ال و بک ج٥فی ه و الن و اب ١اؾ آو اٌ اقه ؾاٌ حه
اوث .بالؼىايی ایى اب١اؾ ج٥فیه هحؤذك ال ؾیى اوتم ،هیجىاي ؿ ب ك  ً٤ای ٠ل ن ٠مل ی
ايىاو بی٩مایؿ و قاهکاقی هؤذك ؾق شهث ب٭ای لیىث شهاوهای اشحم ا٠ی٨-كهًگ ی
شاه١ه ایكاو باٌؿ.
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