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 چىیذُ

 ٨ٔر٦، سحٔ -٨ل٦اػز. ثرب اػرشلبدٟ اص سٝؽ سٞكر    ٦اػالٗ ٠٧اثؼبد سـز ١٦ذف دظ١ٝؾ حبضش ثشسػ

ً  ٦اػرالٗ  ١٥رب  اص ٜٗظرش آٗرٞصٟ   ٦اػرالٗ  ٠٧اثؼبد سـز  ٧ربر ٝ سٝا ٧ٖهرشآٙ ًرش   ٧ربر ثرش آ  ٨رذ ثرب سک

اص  ٧ٌر٦  ٧ر٠ ًر٠ ثحرت سـز   د١رذ  ٦ٛـبٙ ٗ ١ب ٧بكش٠اػز.   هشاس ُشكش٠ ٦ٗٞسد ثشسػ ٨ٚٗؼلٞٗ

اص  ٧ري ٗخشٔق ٗٞسد سٞد٠ هرشاس ُشكشر٠ ٝ ١رش     ١ب٥ ٧ـ٠ٌٗبست ٝ اٛذ ٥ػٞ صاػز ٠ً ا ٦ٗٞضٞػبس

اٛذ.  اسائ٠ ٛ٘ٞدٟ ٦٧ؿزا ٧وزطشدس ٗٞسد  ٦ٗشلبٝس ٧ذُب١ٟب ثب سٞد٠ ث٠ كش١َٜ حبًٖ ثش دبٗؼ٠، د آٙ

ػٞاْٗ ٗؤثش ثش ػالٗز دؼٖ  ٧ٚسش اص ٢ٖٗ ٦ٌ٧ػٜٞاٙ  ث٠ ٠٧ثش سـز ٨ضٛ ٦اػالٗ ١٥ب ثبٓشجغ دس آٗٞصٟ

ٙ آٙ ث ٥ثرشا  ٦ؿذٟ ٝ اثؼبد ٗخشٔلر  ٞد٠ٝ سٝح اٛؼبٙ، س ٗطٔرٞة،   ٧ر٠ ؿرذٟ اػرز، چشاًر٠ سـز    ٨رب

 ٠ً٦ ٛرٞػ  د١ذ ٦ٛـبٙ ١ٗب  ٧بكش٠اػز.  ٦ٝ ادش٘بػ ٦اص ٗؼبئْ كش١ِٜ ٨بس٥ٝكلْ ثؼ ػشٜٗـب حْ

ٝدٞد داسد ًر٠ ٗشرکثش اص    ٦( دس داٛؾ اػال٦ٗ)ػٖٔ ػ٘ٔ ٦( ٝ سشست ػشض٥)ػٖٔ ٛظش ٦سشست طٞٓ

 ٧ـ٦)اػشوبدار(، ُشا ٨ٜـ١٦ب سا ؿبْٗ ػ٠ حٞصٟ ث آٙ سٞاٙ ٦ٝ ٗ زاػ ٦اػالٗ ٠٧ُب٠ٛ سـز اثؼبد ػ٠

ٚ ًر٠ ٗشرکثش اص د   ٦ٗاػرال  ٠٧اثؼبد سـز ٦ٝ آداة( داٛؼز. ثبصخٞاٛ ٧ؼز)ؿش ٦( ٝ ًٜـ٨بر)اخاله  ٧ر

 ٧ؼرز ص ٥ٗؤثش دس د٢رز ثورب   ٥ٝ سا١ٌبس ٨لضا٧ذاٛؼبٙ ث ٦ػٖٔ ػ٘ٔ ٥ثش ؿٜب سٞاٛذ ٦اػالٕ اػز، ٗ

ثبؿذ. ا٧شاٙدبٗؼ٠  ٦كش١ِٜ -٦ادش٘بػ ١٥ب د٢بٙ

 .٦ٝ ًٜـ ٧ـ٦ُشا ٨ٜـ٦،اثؼبد ث ٦،اػالٗ ١٥ب آٗٞصٟ ٠٧،سـزّبیکلیذی:ٍاصُ

                                              

  ؾايٍگاه با٬كال١لىم، ٨كهًگی و اقجبا٘ات جبلی٣کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه ؾايً آهىؼحه.  
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 همذهِ

و و  تهث شى  ن و قوض او ؾق جع٭  ٫ ٨لى  ٩ه  اتی  ٠ىاه  ح ظ ىیج  ك ال ههن یک  ی
 الیي ،یهًابٟ ٠لم ب١ٕی ؾق. اوثايىاو  یی٤فا ٭ثی٘ك و هیج٥ف یًیآ٨ك ، ي٭ًاي یوشىؾ

او ث. قٌ ؿ، ٘ ىم ٠م ك،  ٌ ؿهبكٌمكؾه  یاجیظ الیي ىی٠ًىاو ؾوه به ث،یبه ٤فا ب١ؿ ال اهً
و  یابی  ثی يىح، آقاهً ا٠ّاب، اؼت٪، وتهث ي٩ه، هى كی، جکریجىايمًؿ ،یجًؿقوح

 ثی والن هى حًؿ. ل فا هٙلىب هیج٥ف كیجعث جؤذ یهمگ ،یاقجبا٘ات هؤذك اشحما٠ یبك٬كاق
 هی ج٥فEال شه او ا٘ كا٦ او اذكگ فاق او ث. ج ا آيص ا ک ه  ی١یوو  هايىاو ؾق گىحك هیج٥ف

ه ك شاه١ ه ب ه ٌ ماق  یو اشحما٠ یال هىائح ٨كهًگ یاقیو٨ّح بى هٙلىب، وكهًٍؤ ظح
و  0963 یها ال ؾه  هٔ. =?;: ?C=;، لىوي  ایقا٨ائو  یشهايٍ  اه، یٕه  ؿاظD ق٨ح  ه او  ث

و  3، قولً ؿ ب اقجم2ؾاگ تن ی، ه ك1اٌحكاون یهايًؿ کلىؾ لى یًٌاواي به ب١ؿ هكؾم 0973
 یبًؿ ٠ًىاو ؾاللث گك، ٘ب٭ه به یی٤فا یها ٭ثیبك ي٭ً ٤فا و ٘ك یبه يعى 4هیهك ىیهكو

به شه او، يٝ ن  یبؽٍ یهEً١ها  يٝك آوايؿ. بك اوان  کكؾه ؿیجؤک ثیو بكواليؿه هى ًًؿهک
ک اهت   ؿویقولهكه که ؾق آو ؼ ىقؾو و يىٌ  یؾق ليؿگ ییا٠مام ابحؿا ٫یال ٘ك ٟیا٨كاؾ و و٬ا

 .040ٔ: 0096 ك،یٕوؾاؾه Dكؾیگ یهىحًؿ، ِىقت ه كیياپف و اشحًاب یاجیظ

اظى ان  یب كا یال ٨كهًگ و کايىي یؿیکل یا ٤فا هؤل٩ه ،یهكؾم ًٌاواو ٤كب ؿگاهیال ؾ
 ثی ؾهًؿه هى و ٌ کح یاشحم ا٠ یهكله ا یها کًًؿه نیجكو  ىیجك ال ههن یکیو  ثیال هى
جىشه به اهك ههن ج٥فی ه و هی ماو ج ؤذیك . 044ٔ: 0096ك، یهاوث ٕوؾاؾه ايىاو یشم١ ؾوحه

آو بك اب١اؾ ٨كؾی، جكبیح ی و اشحم ا٠ی ؾق يگ اه ظکم ا و ايؿیٍ مًؿاو او تهی يی م ؾی ؿه 
 كیج ؤذب ه  ٬ائ حو  ؾايً ؿ یه. ظکمای اوتهی آ٤ال جكبیث اِىلی قا ال ج٥فیه ظتم ٌىؾ یه
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  یو کًٍ یٍیگكا یًٍی،ال هًٝك اوتم، ؾق اب١اؾ ب یهج٥ف یبكقو   <  

ی ٌؽّیث، قواو و هىیث آؾهی هىحًؿ. ٨هن ژق٦ ال ظ٭ی٭ ث كیگ ٌکحاواوی ج٥فیه بك 
جكیى هًب ٟ هكاش١ ه هى لمیى، ؾق ٬كی   ب ه ؾویى ث و ههن ٠ًىاو بهج٥فیه ؾق ٬كآو کكین، 

ٓيَغاُو ّإَلی یَفلٓ Eج٩ىیك ایى آیه  پًصاه آیه وشىؾ ؾاقؾ. با هكاش١ه به ُظّش آْلّ ٔ <>٠ٕ به، D َطَعاّههّ ًٓ
او قا به  ؿیجؤکهًٝىق ال ١٘ام ايىاو، ٤فای شىن و قوض اوث که ؼؿاويؿ هح١ام با  نیًیب یه

ؾق ب اب  F ٠توه بك آیات، قوای ات هح١ ؿؾی ال ه١ّ ىهیىؾهؿ یهایى ؾو ههن جىشه 
 ای ظکمث ایى ايؿیٍمًؿاو ٌؿه اوث.ههكجبٗ با آو، قیٍه هىائحج٥فیه و 

 ؾوچً ؿاو یا هی ج٥فبه و ىاؾ  ها ايىاو میٔكوقت جصه ،ا٘ت٠ات٨ًاوقی ؾق ٠ّك 
ال ا٘ت٠ ات هؽحل ٧ و  یبكهه، او قا با ايب ىه ىیٌؿه اوث. چكاکه ظٕىق ايىاو ؾق ا

قوب كو ک كؾه او ث.  یهؽحل٩  یهاؿی و يبا ؿهای ظ ىله ب ا با ىی هحً ا٬ٓ، ؾق ا ب١ٕا  
. کًًؿ یه اؾی یبا ٠ًىاو ايىاو ٌبه شهايE ،یاهكول٠لن اقجبا٘ات ال ايىاو  ٍمًؿاویايؿ

 ،یٕو اقوؼايD او ث یا قو ايه یه ا امیپو ا٠ات، ؾق ه١ كْ  یکه ؾق جماه یايىاي
;=C; :;<ٔ. کح  می ي ه،ی هؽحل٧ ظ ىله ج٥ف یها واظثج١اقٔات ؾق اب١اؾ و  ىیا ٌ

ب ه اب ماق ؾاي ً،  می ب ؿوو جصه یاجی و ٠مل یمٌیايگ ،یگك٨حه اوث. جًا٬ٕات ًٌاؼح
 یالله ه جىايمً ؿ ىیبً ابكا. گكؾاي ؿ یه ؼّىَ قا ؾچاق اؼحتم  ىیؾق ا یكیگ نیجّم

 .و شاهٟ اوث یقاهبكؾ ی، آقاوحه ٌؿو به ؾايٍهیبه اهك ج٥ف یؾق واهايؿه ها ايىاو

بٍ ك، بكياه ه  یقاهًم ا ٠ًىاو ب هاو ث،  ىی ؾ ىیجك کاه حو  ىیاوتم که آؼ ك ىیؾ
قا  یشهاو هىح یايىاو، جا ايحها یو ه١ًى یهاؾ اتیاهىقات هؽحل٧ ظ یبكا یي٭ّ یب

 یه ا یژگ یو. ال باٌ ؿ یه  هیيٝام شاهٟ و کاهح ج٥ف یظاو ىیؾ ىیکكؾه اوثF ا اقائه
، ها ايى او ی٨ كؾ یه ا آو ب ه ج٩اوت یه ا آهىلهاو ث ک ه ؾق  ىی اوتم، ا هیيٝام ج٥ف

جىش ه  ها ايى اوو ج٩کك ؼ ت٪  یو لهاي یهکاي یها جًىٞشىاهٟ و  ی٨كهًگ یها ج٩اوت
ا٨ كاؾ، هح٩ اوت  ثی يىبث به هى١٬ ه،یؾق ظىله ج٥ف ىیؾ یها ٌؿه اوثF چًايچه آهىله

هًاو  ک ه  ییاال هىاؾ ٤ف یا گىحكه اویب ه،یج٥ف یقاهبكؾ یها اوثF اقائه ؾوحىقال١مح
 ٗیٌ كا یب كا ىیگمی، اقائ ه ه ىاقؾ ش اٌ ىؾ یه  ا٨ ثیال شهاو  ییایش٥كا٨ هكکؿام ؾق
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هىٔ ى٠ات  ىیمج كیو جىش ه ب ه ق یو قوظ  یشى م ،ییای ش٥كا٨ ،یهؽحل٧ ا٬حّاؾ
 ییک اقا کًً ؿه ذابث یؼىب بههىحًؿ که  یهىاقؾ الشمله گك،یاهىق ؾ یاقیو بى یا هیج٥ف

 .اوث یا هیج٥فيٝام  ىیکاهح ا

ث ى یل گ كیو ؾق ج١اه ح ب ا ؾه ا  شهاوث ى یل ی٨ كؾ ثی جىشه ب ه او ح٭تم هى
٨كا٨كهًگ هىشىؾ ؾق شه او،  ىیكجكیيٝ یب ٠ًىاو بهٔكوقت اوح٩اؾه ال اوتم  ،ها شهاو

و  ه ا ايٙب ا٪ آهىله. کً ؿ یههٍؽُ  قا کاهح یا هیج٥فيٝام  کی میو جصى ىیجؿو یبكا
ٗ یٌ كا ،یلي ؿگ ىهیٌ ، یؽیٗ ج اقیجىوٗ اوتم، با ٌ كا ٌؿه اقائه ی٨كهًگ یالگىها
ٌ ؿو آو  یه و ؾقوي ی ج٥ف ی٨كهًگ  یالگى كيیكاو، با٠د پفیا یو اشحما٠ یا٬حّاؾ

ى او تم و ٨كهً گ یؾ یها آهىلهكاو په ال وقوؾ اوتم، با اوح٩اؾه ال ی. هكؾم اگكؾؾ یه
ؼ ىؾ و  یباوحاي ًهیٍیپجًىٞ و جصمح قا ال  یژگیؿ آوقؾيؿ که ویقا پؿ یكايیا هو٩ك، یكايیا

D ب ىؾ ح هقا ال او تم گك٨ تمؿ ب ك قل٪ ظ ی م جؤکی ن ؼىٮ، ٌكاب و او كا٦ و يیجعك
 یه ا ٨كهًگ كیو ج ؤذ یجع ىالت اشحم ا٠ٔ. 037: 0090، ه٩حؽك و ٨أ لی، ی٠ٕباو
 یها ٠ اؾات و و ًث یؾقوو شاه١ ه با٠ د ؾگكگ ىي یه ا شهاوث ى یل بك شى ولٙه

 كاوی ا الشمل هشىاه ٟ،  كی٨كهًگ و ا یبكا یشؿ یؿیجهؿو  شىاهٟ هؽحل٧ یا هیج٥ف
او تم او ث،  ىی که هح ؤذك ال ؾ یاوته هیاب١اؾ ج٥ف یبالؼىايبًابكایى . ايؿ ٌؿه حیجبؿ

شاه١ ه  ی٨كهًگ -یاشحما٠ یها شهاوث ىیل یهؤذك ؾق شهث ب٭ا یقاهکاق جىايؿ یه
ی او تهی ال ها آهىلهال  هحؤذك، هىئله پژوهً ایى اوث که ج٥فیه قو ىیالا. باٌؿ كاویا

 چه اب١اؾی ٌکح گك٨حه اوث؟

 یاساله ِیتغذ هفَْم

و هٙال١  ات  یًٌاو   شاه١ه ،یًٌاو   ايىاو یها ً  هیؾق له یا ٘ىق گى  حكؾه ٤  فا ب  ه
 ی٤ فا، آو قا ب ه هىٔ ى٠ ىیيماؾ ؿا  یٌؿ ثیهاهEهٙال١ه ٬كاق گك٨حه اوثF  هىقؾ ی٨كهًگ

ؾق ؾقش ه  ی٨كهًگ یًٌاو ، چكاکه شاه١هکًؿ ی٨كهًگ بؿم ه یًٌاو شاه١ه یبكا مه آؿیا
و  ؾهً ؿ یه  ال ه كؾم ب ه شه او ا٘كا٨ٍ او ییه ا اوث ک ه گكوه ییها اوم هحىشه اقلي



  یو کًٍ یٍیگكا یًٍی،ال هًٝك اوتم، ؾق اب١اؾ ب یهج٥ف یبكقو   >  

ج٩کك و ٠ملک كؾ آو ه كؾم قا جع ث  ٭ا  یها ٠م و اقلي یه١اي ىیچگىيه ا که ىیا ٘ىق ىیهم
که ٤فاها  ًًؿیآ٨ك یقا ه ییها . هكؾم ٨كهًگؾهؿ ی٬كاق ه یبكقو قا هىقؾ ؾهًؿ ی٬كاق ه كیجؤذ

ه كؾم  ىی قا ب ك آيچ ه ا یا گى حكؾه كاتی٤ فا ج ؤذ یه١اي ىیاها هم ميؿ،یآه یه یقا با ه١اي
ٌ کح  یبه ٌکح ٨كهًگ ٍهی٤فا هم ثیF چىو هاهگفاقؾ یه کًًؿ یو ٠مح ه ًٍؿیايؿ یه
٨هن ٌىؾ که ٨كهًگ و  ییها حیايىاٞ جعل ٫ی٘ىق کاهح ال ٘ك به جىايؿ ی٤فا جًها ه كؾ،یگ یه

 ٔ.027: 0095ٕبک و همکاقاو، D ؾهًؿ ی٬كاق ه ٍاویها ه١ًا قا وكلىظه ؾ٤ؿ٤ه

. ؾاقؾ یآو واه  ىیايىاو قا ؾائما  به ج ؤه ىوحهیکه پ اوث ىیاؾیبً یالهایي هؾق لهك هیج٥ف
و  ىیؾ ث،یشم١ کی ی٨كهًگ یهؤل٩ه اِل کی٠ًىاو  ٤فا بهE ،یاشحما٠-یؾق ب١ؿ ٨كهًگ

 کیا٨كاؾ  ىیکه ؾق اقجباٖ ب یه١ً ىیFٔ به ا040: 0096، كیٕوؾاؾهD هلث اوث کی یظح
ؾق  ،یلب او ج١ اهل کی ٠ًىاو  به و ؾاقؾها  جک آو جک یظ٩ٛ ب٭ا یوقا یشاه١ه، ٤فا ي٭ٍ

 یا ٤ فا ٠كِ ه ؿاوی ه. Eکً ؿ ی٠مح ه ه١ها٨كاؾ شا گكیؼىؾ ٨كؾ و ؾ اویه یکًً اقجبا٘
ه ا ب ا  ٫ی هىشب ات اقجب اٖ ٠م جىايؿ یکه ه یمیاوثF چ یکًً هح٭ابح ايىاي یؾائن بكا

 .040ٔ: 0096 ك،یٕوؾاؾهD ههن ٨كاهن آوقؾ اقیبى یها قا بك وك هىٔٞى گكاویؾ

بٍ ك ؾايى ثF  یشىماي یكاجك ال ٠اهح ب٭ا٨ یمیچ جىاو یهقا  هیج٥ف ك،یج٩او ىیبا ا
هؽحل ٧  یه ا شهاوث ى یل اوی ج١اه ح ه هًٝىق به یلباي هًمله بهِىقت ٤فا  ىیؾق ا

ث ى یک ه ب ا ل یايى اي ،یؾق لهايه کً ىي. ٨كؾ و اشحماٞ اوث بؽً ثیهىو  ی٨كهًگ
او  ثی ٬ كاق گك٨ح ه او ث و هى ی٨كهًگ  هصم ههحکرك اقجباٖ ؾاقؾ، ه ىقؾ  یها شهاو

 یلیهؿقو با و  یایايىاو ؾق ؾي ثیهىEگ٩ث،  جىاو یهٌؿه اوثF لفا  ؿیجهؿ ٌؿت به
 ٌ ؿه او ث ؿی هؽحل ٧ جهؿ یها ً هیلهال ا٘ت٠ات گىياگىو ال هً ابٟ هح٩ اوت، ؾق 

٨كهً  گ و  هراب  ه به هی  ؾق هٙال١  ات ايى  او ًٌاو  ايه، ج٥فٔ. 06: 0090 ،یوؼايو  اقٕ
و  یقواي  ثی اهً یبكا یابماق هرابه به ث،یو ه٭بىل ییهًكيما یبكا یابماق هرابه به ث،یهى
 ٍ ك،یٔ. کل ىؾ 89٨: 0097اوث ٕو ١اؾجمًؿ،  Dیج١اهح اشحما٠ یبكا ی٨كِح هرابه به

 ثی ٤ فا و هى ىیب یکیال هكؾم ًٌاواو، ٬ائح به وشىؾ هًاوبات يمؾ یاقیىى با بىهم
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 ك،ی ٕوؾاؾهD ٬ كاق ؾاقؾ ثی ها ال هىاظىان  ثی٤فا ؾق هكکم: Eؿیگى یاو ه باٌؿF یه
 یه ا شهاو ى ثیٌؿه ظأك ب ا ل یؾق ٠ّك شهايE که یٔ. ؾقظال045-046: 0096

ال ٌ ؤو و  ايثیؾق ِ  یٌ ؿه و ظح  یايىاي ثیهايٟ ال بعكاو هى جىايؿ یه اهحکرك، ٤ف
 یاقلٌ مًؿ یً یؾ یها آهىله ٔ.044: 0096 ك،یکكاهث ايىاو وهن ؾاٌحه باٌؿ ٕوؾاؾه

 اقائه ٌؿه اوث. هیؾق ؼّىَ ج٥ف یؾق کح  هؽحل٧ اوته

 ٍ گستزُ ػلن اًسبى هسله اجتوبػی اسالم

و گىحكه  ٌىؾ یشاهٟ و گىحكؾه ًٌاؼحه ه یًی٠ًىاو ؾ اوتم، ؾق وٙط شهاو به ىیؾ
ال  یک یک ه اوتم اقائه ٌؿه  ىیال ؾ یهؽحل٩ ٧ی. ج١اقكؾیگ یقا ؾق بكه ی١یآو اب١اؾ وو

ؼ ىؾ  یها یؾق ولىله وؽًكاي یا ؼاهًه الله ثیاوث که آ ی٩یج١ك ،٧یج١اق ىیجك ٫یؾ٬
او تم قا ٘ كض و  ٍ اویا. اي ؿ ؾاؾه هئ ؾق ٬ كآو، اقا یاوته ٍهیايؿ یبا ٠ًىاو ٘كض کل

ؾق  امايى ص کیاوث و ال  یاشحما٠ یِىقت هىلک که به ًؿیيما یه یه١ك٨ یواؼحاق
ک ه  ؾاقيؿ یه اویب ٍاویاث. اوها  ايىاو یشم١ یاِىم بكؼىقؾاق اوث و ياٜك به ليؿگ

 الل ه ثیإٓ اي ؿ هحعؿاالشما ٠اشم بىؾه ىییآ که ی٘كض و ي٭ٍئه ال اقا یاوته ٭اتیجع٭
ي اٜك ب ه ب١ ؿ  یاِ ىل یو ؾاقا یاشحما٠ یاوتم هىلکٔ. 07-06: 0092ی، ا ؼاهًه
 یو ه١ً ى یى حیؾق اب١ اؾ ل هی او تم، ج٥ف یايىاو اوث. ؾق هىلک اشحم ا٠ یشم١

ظٕ ىق ايى او ؾق ٠ّ ك اقجبا٘ ات و  حی و ب ه ؾل کً ؿ یه ؿایپ یاجیظ ثیايىاو، اهم
ي٭ ً گ٩حم او  ه،ی هٙل ىب ج٥ف یالگ ى هئ هؽحل٧ شهث اقا یها گ٩حماو یكیگ ٌکح

 .ٌىؾ ی٠ًىاو ٨ّح الؽٙاب هٍؽُ ه هحکاهح اوتم به

ب ك ل موم  یبه قٌؿ و کم االت ه١ً ى ؿویقو یايىاو بكا یليؿگهعؿوؾ بىؾو لهاو 
 ٗیوابىحه به هکاو و لهاو و ٌ كا كیاجکا، شاهٟ، ٤ ٬ابح یا هیيٝام ج٥ف ايىاو به یؾوحكو

 هىٌ مًؿ ً ؿاقیايى او ؾ یپ ا ًیکه پ یقاهکاق ه١٭ىل ٗ،یٌكا ىی. ؾق اکًؿ یقا ذابث ه
 ىیا ثیكیهؿ یبكا ،ییبه يٝام ه١ًا یؾوحكو یبكا ىئهٙم یال هًب١ یكیگ ٬كاق ؾاقؾ، بهكه

هٙل ٫،  ه آمؿیو بك اوان ا طیِع هیوث. چكاکه ج٥فشىن و قوض او ا یاجیٌاهكگ ظ
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ؾق ٬ كآو . ب ه هم یى ؼ ا٘ك او به هؿ٦ ال ؼل٭ حً او ث ؿوی٠ىاهح قو ىیال هؤذكجك
F چكاکه 1ٍؿیايؿیاهك ٬كاق گك٨حه جا بك ١٘ام شىن و قوض ؼىؾ ب ىیايىاو ؼٙاب ا ،نیکك

ب ك قوض  كیب ا ج ؤذ می ؾاقؾ و ١٘ ام شى ن ي نیهىح٭ كی١٘ام قوض بك وكيىٌث ايىاو جؤذ
 یًیب ه٩ه ىم و تهث ؾق شه اوFE وكيىٌث او قا ق٬ن ؼىاهؿ لؾ نیكهىح٭یِىقت ٤ به

بك و ١اؾت و و تهث  گكیؾ یو اب١اؾ آو و ال وى یىیبك وتهث ؾي وى کیال  یاوته
٠ًىاو ٨ّح الؽٙ اب  اوتم بهؾیى ٔ. 060: 0096ی، ٠ٕاهلD ؾاقؾ ؿیا٨كاؾ جؤک یاؼكو

قا  یجٕاؾ و جًا٬ٕ  چیکه ه یا گىيه هٙل٫، به ه آمؿیؾقوث ا ىییجب حیبه ؾل ،الهی اویاؾ
 یؾاقا بىؾو هىلک اشحما٠ حیو به ؾل گفاقؾ یيم یهٙلىب با٬ یايىاٞ هًصاقها اویؾق ه
هؽحل٧ باٌؿ.  یها بٍك ؾق ظىله ىثیل یها کًًؿه هؿم اقائه ىیبهحك جىايؿ یه ،هًؿ يٝام

 ط،یِ ع یايىاو، ه٩هىه هیظىله ج٥ف٠ًىاو يٝام کاهح ؾق  به یاوته هیلفا ه٩هىم ج٥ف
 .اوث یاقائه به ايىاو اهكول و ٬ابح یکاقبكؾ

 کی ؾاقؾ.  اقی ؾق اؼح یايی وظ یه ا ؾاؾه-2 ،یايى اي ا٨ح هی-٠0لىم  ؾوؾوحهايىاو 
 ییبلکه گ ى ىث،یي یاکحىاب گكیهاوث و ؾوحه ؾ کاق و کىًٌ ؼىؾ ايىاو صهیؾوحه يح

 او،ی ٕهلکD ها ا٠ٙا ٌ ؿه او ث به ايىاو یًیاوث که ؾق ٬ال  هحىو ه٭ؿن ؾ یهىاهب
 ىی ا ٍمًؿاویو اوحؿالم، ايؿ ماویو ج١٭ح با ا ىیجؿ اویشمٟ ه یٔ. بكا57-62: 0080

 چیجًها ه اواوا  يه. بًابكایى ايؿ بىحه کاق به وايؿ  گك٨حه ًیقا ؾق پی گىياگىي یها ظىله قاه
 می ي یبٍ ك یها ا٨ح هی بلکه ايىاو هعح از، وشىؾ يؿاقؾ ا٨حهیؾوؾوحه  ىیا ىیب یج١اقٔ

ؾوؾو حه  ىی ا اوی ؾق ه ىی بىؾو ؾٌاؼُ . بًابكایى 62ٔ-57: 0080 او،یهىث ٕهلک
ؾق  ک ه ىیF اوم اکً ؿ یه  ؿایپ ههنؾو کاقکكؾ  ىیِىقت ؾ ىی. ؾق اٌىؾ یه ؿهی٨هم ٠لن

اوح٩اؾه  ٬ابح یايیوظ یها ا٨حهیؼىاهؿ ؾاٌث که جعث ٠ًىاو  یبٙى ؼىؾ هعحىا و ؾايٍ
 یها ا٨ح هی ییو ک اقآ یؾقوح ماویوًصً ه یٌاؼُ بكا کی٠ًىاو  که به آو ؾوماوث. 

 .ٌىؾ یبه کاق گك٨حه ه یايىاي

                                              
;E .په ايىاو به ٤فایً بًگكؾ F٨لیًٝكااليىاو الی ١٘اهه.D 
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ؾق يٝ ك  یکه ال ؾايً اقائه ٌؿه او ث، هم ىاقه شه ات هؽحل٩  ییها یبًؿ نیؾق ج٭ى
او ح٩اؾه هى حًؿ،  ؼ ىؾ ٬ابح گ اهیؾق شا ماتیج٭ى  ىی گك٨حه ٌؿه اوث. هكچًؿ جم ام ا

ؾاي ً . و کاقآه ؿ او ث ؿی ه٩ اقی، بى ه٭اله ىیؾق ا یو ٠مل یؾايً به يٝك یبًؿ نیج٭ى
: گكیؾ ٠باقت . ب هج١ل ٫ ؾاقؾه ا  آو ثی و وا١٬ اءیاٌ  یى حیاوث ک ه ب ه چ ی٠لم یيٝك

Eؼىاهً ؿ  ایهىحًؿ  اءیآو چًايکه اٌ اءی٠باقت اوث ال ٠لن به اظىام اٌ یظکمث يٝك
ا١٨ام هح١ل٫ اوث  یبه چگىيگ ی٠ملؾايً  .ؿیگى یوؽى هها و اوثها ال هىثو بىؾ 

و ؽى  ؿهایو يٍ ا ؿیٌ ا ،ؿهایال با یظکمث ٠مل .پكؾالؾ یه ،٠مح ٌىؾ ؿبایو به آيچه 
 ىی ب ا ا ٔ.064: 2، ز 0093 ،یٕهٙه كD او ث هیايٍ ائ یها و ال ي ٞى شمل ه ؿیگى یه

او ث، چكاک ه ا١٨ ام و  یؾق هكجبه جع٭٫، وابى حه ب ه ؾاي ً يٝ ك یؾايً ٠مل ٧،یج١ك
ؾو ي ٞى  ىی هحكج  بك ٬اؾق بىؾو و هى٧ٜ بىؾو ٨ا٠ح آو ا١٨ام اوث. جىشه به ا ؿیؿويبایبا

 .اوثظأك  ه٭الهؾق  ًصًو یها ٌاؼُ ىیجك ؾايً الشمله ههن

 اسالم يید یّب دادُ

په ال بعد ؾق ؼّىَ اهمیث هىلک اشحما٠ی او تم و گى حكه ٠ل ن ايى او، 
 گ كؾؾ.و هٍؽُ  یبكقو ی آوها واظث و اوتم ىیؾ یاکًىو هًاو  اوث جا هعحىا

Eؿ ٕب اوق و ا٠ح٭ اؾ ب ه ی ايؿال: ٠٭ا اوث که ٠باقت یوه واظث اِل یاوتم ؾاقا ىیؾ
ح و یکه ٨ٕا یمیات ٕج١الیؿٔ، اؼت٬یبكاوان جىظ یشهاو هىح یها ثی٫ و وا١٬یظ٭ا
ح یح و جؽل٫ او به ٨ٕای  ي٩ه او ال قـایقا به ايىاو ًٌاوايؿه و قاه جهف یح اؼت٬یقـا

قوابٗ ٨كؾ با ؼىؾ، با ؼؿا  کًًؿه نیٕجDًٝ ٠باؾات و اظکامE /١ثیٔ و ٌكؾهؿ یه قا اقائه
و  یقابٙ ه ٘ ىل یب ىؾو ؾاقا یكويی/ بیهمبىق بكظى  ؾقوي یها گكاؤ. واظثیو با ؾ

هى حه و و اظث  ؿ،ی و اظث ٠٭ا ،یقابٙ ه ٘ ىل ىی هى حًؿ. ؾق ا گكیکؿیبا  یهلج١ا
ؾاقؾ.  یآو ؾو ش ا اي هیؾق ه می٪ ي. واظث اؼتؾهًؿ یه حیقا جٍک ىیپىوحه ؾ ١ثیٌك

 هًٍ  ؤ، یاقجب  اٖ هح٭اب ح وش  ىؾ ؾاقؾ، ه  ك و  اظث ؾقوي   یها ي  ى٠ ى و  اظثی  ى ایب 
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 کًً ؿه ثیج٭ى یوي كیگ ك، ه ك و اظث بیؾ یال و ى اْه ا ،اوث جك یكويیب یها واظث
 ث.اويیم  جك یؾقوي یها واظث

 
 .ی ؾیى اوتمها واظث: قابٙه ٘ىلی 0ٌکح 

 ؾق ه١لىه ات ال يچ هآگكؾی ؿF  اوی ب یو ٠مل  يٝ كی ؾاي ً ؾقآيچ ه با جىشه ب ه 
به  ا٨حىیاوتم اوث که با ٨كاگك٨حى و باوق  یهماو ؾايً يٝك ،ٌىؾ یه هٙكض ا٠ح٭اؾات

 كی. ج ؤذؿیيما یقا هٍؽُ ه آوقؾ یه ٧یايىاو جکل یقا که بكا ییها ثیو وا١٬ ٫یآو ظ٭ا
ه ه ًً و ظكک ث او قا ک ؾهؿ یيٍاو ه يىاوقا ؾق ا یگاهیشا ،ها ثیو وا١٬ ٫یظ٭ا ىیا

 اتی ؾوحه ال ه١لىه ات جع ث ٠ً ىاو اؼت٬ ىیا Fگكؾايؿ یهؽلى٬ات ه كیال وا میهحما
اوث که ؾق اوتم وشىؾ  یٌاؼه ال ه١لىهات ٬ىن اوم ؾايً ٠مل ىی. اٌىؾ یهٙكض ه

قا جع ث  پ كؾالؾ یآو ه  ثی ٩یو ک ها ى حهیؾاقؾ. آو ؾوحه ال ه١لىهات که به ٠مح ب ه با
 .ًؿیآ یظىاب ه به یکه ٬ىن ؾوم ؾايً ٠مل کًًؿ یه یگفاق يام ١ثی٠ًىاو ٌك

 
 .ؾق ظىله يٝكی و ٠ملی اوتم ىیؾ یها ؾاؾه: 2ٌکح 

که اوتم ب ه  یال هىائح ههم نیٌى یهحىشه ه ،اوتم ىیؾ یؾق هعحىا ٫یؾ٬ یبا کًکاٌ
ؾق ه ك و ه  هی ايىاو بىؾه اوث. جىشه ب ه ج٥ف هیج٥فيٞى آو اهحمام ٨كاواو ؾاٌحه اوث،  اویب

 (عثادات ٍ احکام)شزیعت 

 اخالقیات

 اعتقادات

دادُ ّای دیي  
 اسالم

 اعتقادات علن ًظزی

 علن عولی
 اخالقیات

 شزیعت
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. ؾق ؾهؿ ی٬كاق ه اقیقا ؾق اؼح یاقلٌمًؿ یها ؾاؾههٙال١ه آو، پكقيگ بىؾه و  اقیواظث، بى
گايه،  قا ؾق واظات و ه هیاوتم ؾق هىقؾ ج٥ف یال هعحىا یا ٌاکله ٌىؾ یه یبؽً و١ ىیا

 ىی. ال هم ىثیي کىاوی یو اب١اؾ آو ؾق شاه١ه کًىي یه اوتهی٨هن ال ج٥ف ماویه .نیاقائه کً
 .ؾق کايىو جىشه ه٭اله ظأك اوث ،یاوته هیاب١اؾ ج٥ف یقو، بكقو

 یاساله یّب آهَسُدر  ِیاثؼبد تغذ

ب كای او ث.  یٔ كوق یاه ك ،یاو ته یه ا آهىلهال هًٝ ك  هیًٌاؼث اب١اؾ ج٥ف
 اي اتیو ب یک تم وظ  ی١ً یاو تم،  ىیهب  ىی ؾ حیال هًابٟ اًٌِاؼث ؾق ایى لهیًه 

ب ه و ه  ج ىاو یؾق اوتم قا ه هیج٥ف ؾاب١ابك ایى پایه، . گكؾؾ یهاوح٩اؾه  ىیه١ّىه
ؾق  اتی آيچه ال اؼت٬ٕ یٍیگكا ،ٌٔىؾ یهياهیؿه  ا٠ح٭اؾات٠ًىاو  به يچهإٓ یًٍیظىله ب

 کكؾ. یبًؿ نیج٭ىٔ و آؾاب ١ثیٌكٕ یو کًٍٔ اوتم هىقؾ جىشه اوث

یضٌبخت-یٌطیحَسُث

ظ ىم هع ىق  ی٭یاوث که هؿ٦ ؾق آو، ؾايىحى اوثF ظ٭ ا یا ظىله یًٍیظىله ب
ي١مث، ٬ب ح ال ه ك  ىیؾق ٠الن اهکاو وشىؾ ؾاقؾ که ٨كؾ هىلماو ؾق هىاشهه با ا هیج٥ف

 .ؿیهمىى يما ٫یبا آو ظ٭ا ،یقا بًٍاوؿ و يگاهً قا به ٤فا و قول ها آوؿ یبا میچ

 
 .یاوته یها ؾق آهىله هیج٥فًٌاؼحی -بیًٍیاب١اؾ : 0ٌکح 

-حَسُ تیٌشی
 شٌاختی

رسق ٍ 
 رساق

 حقیقت غذا

اتعاد ٍجَدی 
 اًساى

تأثیز غذا تز  
 اًساى
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 سصق و سصاق

 هی ٌ ؿه شه ث ج٥ف یو ٨ كآوق ٌ ؿه  یجكک ؿٌ ؿه،یبه هىاؾ جىل یاوته اتیؾق اؾب
. ً ؿیگى یه  Dلا٪قE کًؿ یهقا ٠ٙا  یقول ىیکه ا یو به کىD قل٪E ای DیقولEايىاو، 

ٔ، اه ا ؾق 0074، یٕاِ ٩هايD ٠ٙا و بؽٍ ً هى حمك او ثEقل٪ ؾق ل٥ث به ه١ًی 
. ًؿیهؽلى٬ات ليؿه اوث، قل٪ گى اتیؾوام ظ هیکه ها مییبه هك چE یاِٙتظ یه١ً

او حع٭ا٪ آو قا  ک ه ىیاهح١ام به بً ؿگايً ب ؿوو  یؼؿا هیقل٪، هىهبث اوث ال ياظ
ى ٤ فا قا بؿاي ؿ و ی ا ی ؾهً ؿه یؿ قولی بأ. ايى او 0074 ائی،ٕ٘با٘بD باًٌؿؾاٌحه 

ؾ، اوث ال شاي  هالک و ؼال٭ً ٕه ى یى ٤فا ي١محیٔ و بؿايؿ ا00ات، یبًٍاوؿ ٕـاق
: 0097 ،و يىقوي ؿ یم ايیا ،ی١حیٌؿه اوث ٌٕ ك ىیجٕم هن آو ٧یًکه کن و کیٔ و ا0

 ؼ ىقؾ، یظى كت يم  ٪قل یاؾیا لی یکم یٔ. اگك ايىاو ؼؿاويؿ قا قال٪ بؿايؿ بكا27
: 0097، و همک اقاو ی١حیٌٕك ؿی٨كها یه ىییى ؼؿاويؿ اوث که قل٪ او قا ج١یچكاکه ا

ـَه : Eؿی٨كها یهؼال٫  ثی٩ِث قال٬  ؾقباقهات یؼؿاويؿ ؾق وىقه الفاق ٔ.29-02 ّإَوْ الَلْ
ّة آلَمح اُق ُرو آلُمَىْ َصْ D ؾهً ؿه و ِ اظ  ٬ ْىت و ٬ ؿقت او ث یؼؿاويؿ قول Fىیُهَى الَشْ

ؾاؾو هؽلى٬ ات  یب ك قولی ٬ؿقج ىیٔ. ؼؿاويؿ هح١ام به وب  ؾاٌحى چ00ًات، یٕـاق
 ،یؾق شه او هى ح هكچً ؿ. ى ثیي یواگ فاق ٌ ؿي ی. قل٪ اه كوثؼىؾ جىايا ٌؿه ا

، اهىقات ب ه اقاؾه کًؿ یهو اؾاقه  ثیقا هؿا ایؼؿاويؿ هح١ام بك اوان اوباب اهىقات ؾي
ؾق ه ىقؾ گى حكه قل٪  یا٠ح٭ اؾ ىی. چًكؾیپف یهاوث و ال ؼىاوث او هًٍؤ  یهحک یو

 یاقی شه ث  ىی هًاو   او ث، ؾق ا هی يٝ ام ج٥ف به ؾيبامکه  یايىاي یؼؿاويؿ، بكا
و اؼحاق  شم به یا هصمى٠هؼؿاويؿ هح١ام و ال  ال كی٤ یؼىؾ قا ال اظؿکه قل٪  کًؿ یه

 .کًؿ یيمبه او، ٘ل   یهًحه یاوباب
 ادمیمث غز

ايى او، ٤ فا  یو قوظ اي یاو تم ب ه ؾو و اظث شى ماي ثیبا ؾق يٝك گك٨حى ٠ًا
ؾق يگ اه ى ی . ٠توه بك اگكؾؾ یه یقوظاي اتیظ هیو ها یشىماي اتیظ هیهٍحمح بك ها
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ايىاو هحؤذك ال کماالت ؾق هك ؾو واظث اوث، لفا جىشه به ٤فا ؾق ه ك  ،یج١الاوتم 
 ًُظـشیَ َفل: Eؿی٨كها یه ىیؼؿاويؿ چً نیؾق ٬كآو کك. باٌؿ یهو ههن  یؾو واظث ٔكوق

 ٠ٕ به،D ًً آؤ بًگ كؾیً ٕو آ٨ كیؼ ى یؿ ب ه ٤ فایF ايىاو باَطعاهه یااليغاو َعل
 یاشاله يؿاقؾ جا به هك ٌکل اي یبكجكواوٙه ٌؤو و  بهؼلی٩ه الهی  ٠ًىاو بهٔ. ايىاو 02

ال  یياهًاو  و ايحؽاب ب١ٕ  یها ىهیاهىق همچىو ؼىقؾو به ٌ یچكاکه بكؼ Fبؽىقؾ
ً ب ه ؼ ىقؾو یگ كا ی٨ٙكت ايى اي. قوايؿ یه  یاو آو یو ٌؤو واال گاهی٤فاها به شا

و هًاو     ی ظ تم و ٘ ییاللم اوث بؿايؿ که چ ه ٤ فا قو ىیپاٮ ؾاقؾ. الا ی٤فاها
هم كاه  D ی E٘و D ظ تمE ؿی ات هكبىٖ به ٤فا ه١مىال  با ؾو ٬یآ. ؼىقؾو اوث یبكا

و  مهیپاک یمهایبه چ D یE٘يؿاٌحه باٌؿ و  یحیاوث که همًى٠ یمیچD ظتمEاوث. 
ظىان و ي٩ه ايىاو ال آو اوث، و  یکه هىا٫٨ ٘بٟ والن ايىاي ٌىؾ یگ٩حه ه ًؿیؼىٌا

 ٔ.02-2: 0097، و همکاقاو ی١حیٌٕك 1ايىاو گىاقاوث یو بكا بكؾ یلفت ه
 وايغا یابعاد وجىد

ب ه ب٭ ا  الیوشىؾ ؾاقؾF يD ـات یب٭اEهٍحكک به يام اهك  یاهك ،ؾق ٨ٙكت هىشىؾات
او ث ک ه ؾق  یالی هم او ي ىی . اکً ؿآو قا بكآوقؾه  ؿیايىاو اوث که با الیي ىیجك ههن

پ ه ٤ فا . 2ٌ ىؾ یبك٘ك٦ کكؾو آو ٠ٙ ا ه  یبكا یاوث و قول ٌؿه ؿهیه٩هىم قل٪ ؾ
 یهؽحل٩  یالهای٤فا ٠توه بك بكآوقؾو ي ايىاو اوث. یؾق ظ٩ٛ ب٭ا ثیاولى ىیجك ههن

قا  یاظىاو اج جىاي ؿ یاوثF ه كگفاقیجؤذ می٠ملکكؾ او ي ثی٩یؾق ايىاو، ؾق ق٨حاقها و ک
 ِ اؾ٪ اه ام یریقا ؾق او ليؿه و آٌکاق والؾ. ؾق ظؿ یظاالج ایؾق او وكکىب کًؿ 

هُ َاو : Eکًؿ یي٭ح ه ىیچً اهبكیال کتم پ ساّج  اُکلیَ َفل ُظهُ یّمَلْ َغ یَهى َعَشْ  یF کىَلذَن الُذْ
: 6، ز 0437ی، ً یٕکلD که ؾوو ث ؾاقؾ ؼٍ ن او ک ن ٌ ىؾ گىٌ ث ؾقاز قا بؽ ىقؾ

                                              
;E .ٙص ىل، ید ها یالٍكٞ ها کاو هحًاوال هى ظ ی  ٨ی  ها جىحلفه العىان وها جىحلفه ال٩ًه، وال١ٙام الٙیأِح ال

ٕقا٤  اِ ٩هايی، D ىحىؼنیبا ٠اشت وآشت ال یصىل ٨ئيه هحی کاو کفلٯ کاو ٘ی یصىل، وهى المکاو الفیوب٭ؿق ها 
;=A> ز ،; :=:B.ٔ 

 ٠مكاؤ. وىقه آم 27ٌىؾ ٕـیح آیه  . قل٪ به هك چیمی که هایه ؾوام ظیات هؽلى٬ات ليؿه اوث، گ٩حه هی>



  یو کًٍ یٍیگكا یًٍی،ال هًٝك اوتم، ؾق اب١اؾ ب یهج٥ف یبكقو   6<  

بك ق٨حاقه ا  یكگفاقیجؤذ ماویالشمله ه یهؽحل٩ حیقا به ؾال هیج٥ف ،اوتم ىیبًابكأ. 002
ظتم  یاوث. ٤فاؾاؾه و قاهکاق و بكياهه ؾاؾه و ٠ملکكؾ ايىاو، هىقؾجىشه ؼاَ ٬كاق 

و  ٌ ىؾF ی٠م ح ِ الط ه  ی و وكچٍ مه کً ؿ یه  کقوض قا پا، 1ق هكاج  آوو پاٮ ؾ
 ،یكالیٕهک اقم ٌ D گكؾؾ یو وب  ا٠مام ياِالط ه كهیياپاٮ، قوض و شاو قا ج ی٤فاها
ؾق ٬بام شه او ا٘ كا٦ ؼ ىؾ،  ط،یِع هیايىاو با اجؽاـ ج٥فلفا ٔ. 239: 2، ز 0077

ؼىؾ، هىئىاليه بكؼىقؾ ؼىاهؿ ک كؾ و قو الث آب اؾ ک كؾو و  ىثیلٗ یاِٙتض هع به
 .ؼىاهؿ يمىؾ ٩ایقا ا یالله ٩هیؼل

اخاللی-حَسُگزایطی

او قا به ظكکث واؾاقؾ.  جىايؿ یيم ییجًها ايىاو، به ی٠٭ل ٍكاوی٠ًىاو پ ايىاو به ًًیب
 ىی ب ا ا یهمكاه  یو ا٬ً اٞ آو ب كا یو پكوقي ٘بٟ ايىاي یبه همكاه الیظكکث ي یكاب

 ی٘ب ٟ، همكاه  ىی و ق٤ب ث ؾق ا ًیگ كا ص اؾیاللم اوث با ا قو ىیًٌاؼث اوث. الا
 ًی١٨ ام گ كا یاذكگفاق ىیوشىؾ آوقؾ. ٨اق٢ ال ا بهجع٭٫ ٠مح ايىاو،  یقا بكا یهًاوب

ال ٠مح ٤ا٨ح ٌؿ. ؾق  ًی٘بٟ و گكا یكیيىبث به اذكپف جىاو یيم اویه ىیبك ٠مح، ؾق ا
 ک ه ىیاو ث. اوم ا یبكقو  ب ه ؾو شه ث ٬ابح هی ج٥ف یاؼت٬-یٍیظىله گكا ٭ثیظ٭
 ک ه ىیا ومؾاقؾ و ؾ ییي٭ ً ب ه و ما طیِ ع هی الحمام به ج٥ف ماویو اؼت٪ ؾق ه ًیگكا

هىقؾجىش ه  ًص ایهؤذك اوث. آيچه ؾق ا یو اؼت٪ ايىاي طیِع ًیؾق ظ٩ٛ گكا هیج٥ف
: 0097 ،ی و همک اقاو١حیاو ث ٌٕ ك طیِ ع هیو اؼت٪ بك ج٥ف ًیاوث، ي٭ً گكا

29-02.ٔ 

                                              
 . ٘ی ، ٘اهك، ظتم، هباض.;
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 .یاوته یها ؾق آهىله هیج٥فی اؼت٬-یٍیاب١اؾ گكا: 4ٌکح 

 هیعىءجغز یهفهىم اخالل

ج٩ اوت ؾاقؾ.  ه،یال وىءج٥ف یؾق اوتم با بكؾاٌث اهكول هیه٩هىم وىءج٥ف ی٘ىقکل به
 یا هی اوث. يٝ ام ج٥ف یىايیو ظ یهاؾ یهًمله هىشىؾ ٤كب، بٍك به ايهیگكا یؾق يگاه هاؾ

 ىی ا ىیجؤه یگك٨حه اوث و جمام همث ؼىؾ قا بكا ٌکح هیهحؤذك ال ه٩هىم وىءج٥ف یاهكول
اوث که ٠ًاِك هىقؾ  یمیچ كاوح٩اؾه ال ه ٍه،یايؿ ىیا یاجی٠مل كیهىاؾ گماقؾه اوث. جؤذ

٘ اهك و  د،ی و ؼب  ی ظ تم و ظ كام، ٘ گ كیؾ ،يگاه ىیؾق ا Fکًؿ یه ىیبؿو قا جؤه الیي
 ىیج ك ايى او، ههن اتی و ؼل٭ ه اً یگكا، يؿاقيؿ. آذاق وىء ب ك قوض ايى او ییيصه شا

ب ا  هیاهام ِاؾ٪ ؾق هىقؾ اذك و ىءج٥ف .ؿیآ یظىاب ه به یؾق يگاه اوته هیوىءج٥ف اقیه١
و  یكج ی٤ یو ب  ب  كای گىٌ ث ؼ ىک قا ظ كام يم ىؾه، ل: Eً ؿی٨كها یگىٌث ؼىک ه 

 ٔ.056: 2، ز 0084،  نیابكاه  ابى  ی٠ٕلD ٌىؾ یو ٨ىاؾ اؼت٪ ه یج١ّب یب
 هیادصاء اخالق همذوح جغز

آوقؾ و بی ًً و ؾیى اوتم يىبث به ج٥فیه، اي٭تبی قا ؾق ايىاو به وشىؾ ه ی ؿگاهیؾ
والؾ. هكچًؿ ایى اؼت٬یات همگ ی ب ا ٨ٙ كت پ اک ايى ايی گكایً او قا هحعىم هی

٘لبی و وىؾشىیی، آو ه ن ال ي ىٞ ه اؾی، اوث، بٍك اهكولی به ؾلیح ٨كِثوالگاق 

-حَسُ گزایشی
 اخالقی

هفَْم اخالقی  
 سَء تغذیِ

احصاء اخالق 
 هوذٍح تغذیِ

احصاء اخالق 
 هذهَم تغذیِ

تأثیز خلقیات تغذیِ 
 تز کوال اًساى



  یو کًٍ یٍیگكا یًٍی،ال هًٝك اوتم، ؾق اب١اؾ ب یهج٥ف یبكقو   6>  

ب كای  قو ىی الاايگ اقؾ. ها قا هتئن ٘بٟ ؼىؾ و ياوالگاق ب ا ؼ ىیً ه یبىیاقی ال آو
 اوث. هیاؼت٪ همؿوض ج٥ف یها بؽًؾقیا٨ث يٝام ج٥فیه اوتم، يیال به بكقوی 

اؼت٪ ظىًه اي٩ا٪ او ث. اي٩ ا٪، ال  یاوث که ؾاقا یه٫٩ً و ه١ٙن کىاي٩ا٪:  ال٧ٔ
و ه ن ال ي ٞى  اب ؿی یه یجصل D ؼمهEو D لکاتEو واش  اوث که ؾق ٬ال   ٧یيٞى جکل

 فی لفا اوی همكاه ؼىاهؿ بىؾ ک ه ل فت آو ؾق ه یا١٘ام با هعبح یاقیاوث. يٞى اؼح اقیاؼح
 یه ىالاي٩ ا٪  اوی ي ٞى اي٩ ا٪، ؾق و ىقه ايى او و ؾق شك ىیاوث. يمىيه بكشىحه ا كیيٝ یب

چ یٍ او ب ؿوو ه یقغ ؾاؾه اوثF ا١٘ام ؼالّايه و ؼؿاپىًؿايه ا ىیو ظىً هایاب ام او،یهح٭
ای ؼؿاويؿ ايصام گك٨ث و ىقه  22-03 اتی آ، هرام ٠ًىاو ب ه. چٍمؿاٌحی و جًها بكای ٔق

 ؾهؿ. کىکاقايه ؼبك هییالهی ؾق ه٭ابح ٠مح ه٭بىم و ي یها م ال پاؾايیي ايىاو

و  ;ؾق ل٥ث به ه١ًای هعا٨ٝث کكؾو ال چی می او ثه١ًای اهىاک اهىاک:  بٔ
آو هحًاو   ب ا  یاِ ٙتظ یه١ً ا >اهىاک ال چیمی به ه١ًی بالؾاٌحى ال آو او ث.

 یظح  ای ٠م ح گً اه و  ای ٠مح، ا٠ن ال ؼ ىقؾو  کیبالؾاٌحى ال  ،یل٥ى یه١ًا ىیهم
ٌ ؿه ک ه جع ث  ٟیجٍك ىیهىلم یاهىاک ال ه٩ٙكات، بكا میؾقوث اوث. ؾق اوتم ي

 یظ ؿ وو ٗ ه ك ٌؽّ  کً ؿ یه  اویاوتم ب ىیٌؿه اوث. ؾ یگفاق يام امیاو ٠ًِى
 ؾو ثو  یگكوًگ و٬ث بها٠حؿام ؾق ؼىقؾو قا ؼىقؾو  اقیاوثF ه١ یگكیهح٩اوت ال ؾ

 میٔ. جص ى02-29: 0097 ،و همک اقاو ی١حیؾايىحه اوث ٌٕ ك یكی٬بح ال و ؿویکٍ
 ىی ب ه ا ىثFیهٙل٫ هكؾوؾ و ياقوا ي ٘ىق بهؾق اوتم،  یاهىاک ال ٤فا ؾق ظؿ گكوًگ

که يىبث به ٠ل ن و وقٞ ج تي هٕ ا٧٠ ؾاقي ؿ اهى اک ال  یکه ؾق هىقؾ ا٨كاؾ یه١ً
ى یؾق ا یؾقباقه ي٭ً گكوًگ یاوث. اهام ٠ل ٌؿه هیجىِ یؼىقؾو ؾق ظؿ گكوًگ

 یب كا یاوقی  ک ىیچ ه ي ؿو،یکٍ یي١ن ٠ىو الىقٞ الحصىFٞ گكوًگ: Eؿی٨كها یه ًهیله
 .020ٔ: 0085ی، ٕهىوىD اوث یاهًؾ پاکوقٞ و 

                                              
;E .اهىاک الٍی: الح١ْل٫ به و ظ٩ٝه D768: 0074، یٕا٩ِهاي.ٔ 
 ٔ.08ٓمّىکاُت َقٓظَمّحّه ٕالمهك/ . َٕأٓهَىٓکُث ٠ًه کفا، أی: ه١ًحه. ٬ام: ُهىَّ هُ >
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D ٌ کكE ؿهی پؿ ،یؼ ال٫ هى ح ثی آذاق جىشه ب ه قلا٬ ىیجك ال ههن یکیٌکك:  زٔ
 ًیگ كا ؾاقای قو ايًؿهٟ ايىاو و ٨ٙكت او، يىبث به ي٩ ،ؼىاهیٟ اوث. بك اوان ي٩

و اان و  اي ص هیيح ی٨ٙ ك ک كؾیقو ىی . اؾايؿ یههربث اوث و ٠مح ٠ٙا قا هٙلىب 
ه ك ٕ یگ كیهكاظح باالجك ايى او ٌ اکك، يى بث ب ه ٠ٙ ا ک كؾو ب ه ؾ قجٍکك اوث. ؾ

. ً ؿیگى یه D ظم ؿEکه ؾق اِٙتض ب ه آو  کًؿ یه یگماق وااناظىان ٔ، یهىشىؾ
 یشا ب هقا  ؿگاق ؼ ىؾیآ٨ك یها ي١مث ى اوث که ٌکكیهك بًؿه ٬ؿقؾاو و ٌاکك ا ٩هیوٜ

ؼؿاويؿ ؾق ه٭ابح ٌکك ل٧ٙ چكاکه وااوگماق او باٌؿ.  ،یآوقؾه و هًگام ؼىقؾو قول
 .1ٌىؾ یهي١مات  اؾیهىش  الؾ

 ادصاء اخالق هزهىم

 ا٨ثیکه ؾق ؿهاوثیؿويبایباال  یا هصمى٠ه ،یٍیگكا ای یهباظد اؼت٬ ی٘ىقکل به
ب١ؿ  ح،یؾل ىیؾاقؾ. به هم یاجی٠مل -یق٨حاق ای یبك ظىله کًٍ ی٨كاواي كیآو جؤذ كيیو پف

 هی و اظّ اء اؼ ت٪ ه فهىم ج٥ف اویبه ب یا هیج٥فاؼت٪ همؿوض  ىیجك ههنال اظّاء 
 .ٌىؾ یهپكؾاؼحه 

اوكا٦ به ه١ً ی جص اول ال ه ك ک اقی او ث و ای ى ال ظ ؿ ك: اوكا٦ و جبفی ال٧ٔ
ؾق . 037ٔ :0074 ،یا٩ِهايٕ >گفٌحى، هن ؾق ه٭ؿاق هٙكض اوث و هن ؾق کی٩یث آو

ٌىؾ. قوی ؾق ه٭ؿاق و کی٩یث ؼىقاک هیایى ِىقت اوكا٦ ؾق ؼىقاک به ه١ًی لیاؾه
او ثF  ٌ ؿه گك٨حه٠م ح جب فیك او ث. واژه جب فیك ال ب فق  ،ج كال ٠مح اوكا٦ لٌ ث

ال بیى بكؾو و جل٧ کكؾو هام  ه١ًای بههمچًیى کًًؿ، بفق قا ؾق ؼاک قها هی الآيصاکه
٠م ح ب ه  ىی ا یلٌ حٔ. 004-000: 0074، یاِ ٩هايٕ =گىیًؿهن اوح١اقجا  جبفیك هی

 ىیي ؿاقؾ. ل فا ال ب  ثیاؾه ال ؼ ىقاک هىٔ ى٠اوث که اوح٩ شهث الآويىبث اوكا٦ 

                                              
;E .ل

َ
َکكُجن ََل ٌَ ُکنF اگك ٌکك کًیؿ ظحما بكایحاو لیاؾ ؼىاهین کكؾیَلّئى   ٔ.Aٕابكاهین/ D َؿَيْ

َك٦ُ: جصاول العْؿ ٨ی کْح ١٨ح ی١٩له اإليىاو، و ی٭ام جاقه ا٠حباقا بال٭ؿق، و جاقه بالکی٩ْیه.>  . الىَّ
 ه. ٨اوح١یك لکح هٕیٟ لماله، ٨حبفیك البفق: جٕییٟ ٨ی الٕاهك لمى لن ی١ك٦ هآم هایل٭یه.. البفق: اِله ال٭اء البفق و ٘كظ=
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ك آو او ث ک ه ه ام ؾق یجبف. Eاوث یا هیج٥فٌؿو آو بؿوو ذمك  ٧یق٨حى ؼىقاک و ظ
 ى ثیك يیهىقؾي هّك٦ ٌىؾ هكچًؿ کن باٌؿ، و اگك ؾق هىقؾي ِك٦ ٌىؾ جبف كی٤

: ٨كه ىؾ یاه ام ٠ل ٔ. 034: 02، ز 0050 ،یكالیٕهک اقم ٌ D باٌؿاؾ یهكچًؿ ل
E واالُمغّشّف، ها أبَعَذهُ عى َدالّح يفّغّه واعّحذساّک أهّشهّ َخ یَو Fک ه چ ه  کاق اوكا٦بك  ی

ی، ٌ هك یق یٕهعم ؿD به ک اق ؼ ىؾ ؾوق او ث یؿگیو قو ًیهّلعث ؼى ال٬ؿق 
 ٔ.239: 4، ز 0088

 ًیگ كا  یاو ث. آو  هی الشمل ه اؼ ت٪ ه فهىم ؾق ج٥ف ی: پكؼ ىقیپكؼىق بٔ
و آو قا هع ؿوؾ ؾق  لي ؿ یايىاو لٙم ه ه  یبه ٌؤو واال که ىیبه ٤فا ٠توه بك ا الظؿً یب

و ه ايٟ  قواو  یآو میاو ي یو شىم یٌئىو قوظ كی، بك واکًؿ یه یا هیج٥ف یالهایق٨ٟ ي
اب٥ ٓ  یها هى ٌ : Eؾايؿ یؼؿاويؿ قا ؾٌمى ٌکن پك ه . اهام با٬كؿیآ یظىاب ه به
 Dى ثیىقجك ال ٌکن پك يؾق يمؾ ؼؿا هب٥ىْ جك و ه٩ً یمیچ چیالله هى بٙى هملىF ه یال
 آوق اوی ل یو تهح یقا بكا یپكؼىق الىتم هی٠ل یٔ. ظٕكت ٠ل288: 0085 ،هعىًیٕ
اي ؿک  اي یو تهح ؿ،باٌ  اؾی F هك که ؼىقاکً لهى کثش اکله للث دذحه: Eؾايؿ یه

 ٔ.647: 0085 ،هعىًیD ٕؼىاهؿ بىؾ

 طیو ؾق ه ؿاق ِ ع ی١ یِ ىقت ٘ب که قٌؿ و کماالت ؼىؾ قا به یٔبؽح: ايىايز
و ىؾ و ي٩ ٟ  Fٌىؾ یه یًیب ها و هًا٨ٟ ؼىؾ ؾچاق کىجه يکكؾه باٌؿ، يىبث به ؾاٌحه ی٘

 و چ هکً ؿ و يگ ه ب ؿاقؾ. چً ا كهی ؼىؾ ـؼ یقا بكا میچ جا همه کًؿ یگفقا او قا واؾاق ه
ٓيُحٓن ُلٓل َلٓى : Eؿی٨كها هی هح١ام ؼؿاويؿ

َ
ب   أ ٓهَغٓکُحٓن َخٓشـ یَجٓمّلُکىَو َخَضاّئَى َسٓدَمّة َس

َ
 ةَ یَ ّإرًا ََل

ٓيَغاُو َلُحىساً  ٓيَفاّق َو َکاَو آْلّ  ؿ،ی F بگى اگك ٌما هالٯ ؼمائى قظمث پكوقؾگاق ه ى بىؾآْلّ
وقل  ٌما ٌىؾ و ايىاو بؽح یجًگؿوح هیکه هباؾا اي٩ا٪ ها ؿیوقل یؾق آو ِىقت بؽح ه

هى عشضـه  غمخی لیالبخ: Eًؿی٨كها یه یٔ. ظٕكت ٠ل033/اوكاءٕوىقه D اوث
 یؼ ىؾ يگه ؿاق یب كا ای ال هح اٞ ؾي الآيچ ه ًیب  حیF بؽباکثش هما اهغک هى عشضه

ٔ. بؽ ح ش اهٟ 002: 0085 ،هعى ًیD ٕبؽٍ ؿ یؼىؾ ه  ی، ال ٠كْ و آبكوکًؿ یه
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ال آو  یاؼت٬  حی ال قـا یاقیاو ث و بى  ؿهی و ٩ِات يکىه لهیال اؼت٪ قـ یاقیبى
و  ثی هايًؿ وىءٜى، ظىؿ، ج كن، ش بى، ال ؾو ث ؾاؾو اؼ تَ ي كؾ،یگ یيٍؤت ه

 ً هیله ىی ؾق ا یؾق چًگام ٬ىاوت ٬ل  ، ظٕ كت ٠ل  یبا٘ى و گك٨حاق ی٩ِا
 .204ٔ: 0060ٕابى ١ٌبه ظكايی، D الملب یمغی لیالبخ یالًظش ال: Eًؿی٨كها یه

 وبش کمال ايغا هیجغز اتیخلم شیجأث

اوث  یوىئ كیال آو ٩٤لث کكؾ، جؤذ ؿیکه يبا یال يکات ههم هیؾق ظىله اؼت٪ ج٥ف
ب ك  طیِ ع هیاوث که ج٥ف یؿیه٩ كیو جؤذ گفاقؾ یياِىاب بك کمام ايىاو ه هیکه ج٥ف

َبّع : Eًؿی٨كها یل٭مة ظكام ه كجؤذی هىقؾ ؾق پیاهبك: گفاقؾ یکمام ه ىیا ٓس
َ
 َى یَلُه َداَلِة أ

َبّع  ٓعَىةِ و َد  ٓس
َ
ٓوَلی ّبهّ یَدَبادًا َو ُکُلْ َلٓذٍن  َى یأ

َ
اُس أ ًَْ ّبُحُه آلَذَشاُم َفال  یF ه ك ک ه ل٭م ه ظكاه ًٓ

و  گكؾؾ یاو هىحصاب يم یو جا چهح قول ؾ٠ا ٌىؾ یبؽىقؾ جا چهح قول يمال او ٬بىم يم
ٕهصلى ی، D ل٭مه ظ كام باٌ ؿ و ماواق آج ً او ث ا٨حهی بؿو که پكوقي ال ه٭ؿاق هك

 ٔ.004: 60، ز 0430

یبتیعول-یحَسُکٌط

٠م ح يٍ ىؾ و  ؿاوی ج ا واقؾ ه آوقؾ، یکه به ؾوث ه  یٍیو گكا ًًیجمام بايىاو با 
قا به ؾو ث يؽىاه ؿ آوقؾ. ؾق ظ ىله  یکمام وا١٬ ايؿالؾ،یقا به کاق ي ًیو باوقها ؿی٠٭ا

 یو کاه ح ه١ك٨  ٫ی ؾ٬ یا بكياهه ،ٙهیؾو ظ یبكا یاوته هیيٝام ج٥ف ،اتیو ٠مل ؿاویه
که ب ه  ی٠ملکكؾ ٙهیو ظ پكؾالؾ یىقؾو هکه به آؾاب و يىک ؼ یق٨حاق ٙهیظ Fکًؿ یه

ق٨حاق هًاو   و  یها ىحهی. ؾق آؾاب وؽى ال باکًؿ یه اویو اظکام ؼىقؾو قا ب ١ثیٌك
ال اظکام ٠م ح ؾقو ث و ياؾقو ث  ١ثیو ؾق ٌك ٌىؾ یگ٩حه ه هیج٥ف ؿاویياهًاو  ه

قا ب ه و ه ٬ى مث آؾاب،  یظ ىله کًٍ  ج ىاو یشهث ه ىی. به همٌىؾ یوؽى گ٩حه ه
 .يمىؾ یبًؿ نیاظکام و ٘  ج٭ى
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 دیطه آداب

ال  هی و پ ه ال ج٥ف هی ج٥ف ىیظ  ه،ی آؾاب ٬بح ال ج٥فؾق ٬ال   هیآؾاب ج٥ف یبكقو
هىقؾ جىش ه  هج٥فی ؾق هًاو  و ق٨حاق ٌؿه به آو پكؾاؼحه ٙهیظ ىیاوث که ؾق ا یهباظر

 ٬كاق گك٨حه اوث.

 
 .یاوته یها ؾق آهىله هیج٥ف آؾاب و هًاوک ٙهیاب١اؾ ظ: 5ٌکح 

٠ توه ب ك جىش ه ب ه ؼاو حگاه  ٌ ىؾ یه اوتم با٠ د  ىیهب ىیؾق ؾ هیج٥ف ثیاهم
 یه اً یگكاهحًاو   ب ا ٌ ًاؼث ؾق  یها یكیگ شهث یبكا یمیق بكياههآو و  یًٌاؼح

هصمى٠  ه الگ  ى ک  ه  ىی  . اؿی  او اقائ  ه يما یب  كا یهًاو    ق٨ح  اق یايى  او، الگ  ى
 هیآؾاب ج٥ف ،باٌؿ یه هیو ب١ؿ ال ج٥ف ىیؾق وه هكظله ٬بح، ظ یق٨حاق یها ؾوحىقال١مح

 ،یهً ؿ یه ا ٕهح٭  آوقؾو ک٩ً كوویبه ب جىاو یه هیيام ؾاقيؿ. الشمله آؾاب ٬بح ال ج٥ف
په ى ک كؾو ٔ، 058: 0، ز 0400 ه،ی بابى ها ٕابى ٌىحى ؾوثٔ، 205: 05، ز 0430

 ىیله  ی٤فا ب ك قو ٨ّح آؾاب ؼىقؾؤ، گفاٌحى، 05، ز 0430 ،یهًؿ یو٩كه ٕهح٭
ٔ اٌ اقه يم ىؾ. 084: 6، ز 0437ٕکلیً ی،  گ٩ حىالله  بى نٔ و 9: 0423 ،یبايیٕالٍ

ٔ، 270: 6، ز 0437ٕکلیًی،  يٍىحى ٨كوجًايهبه  جىاو یهآؾاب ظیى ج٥فیه يیم  الشمله
ٕکلیً ی،  ٌكوٞ ٤فا ب ا يم کٔ، 288: 4، ز 0095ٕجكهفی، ا ؾوث قاوث ؼىقؾو ب

ٔ اٌ اقه 040: 0073 ،ی٘بكو ٕيٍىحى ؾق کًاق و ٩كه  ٔ و ٘ىاليی025: 6، ز 0437
ٕهصلى ی، ک كؾو ٜ ك٦ ال ٤ فا  پ اٮبه  جىاو یهآؾاب ب١ؿ ال ج٥فیه يیم  الشملهيمىؾ. 

ح٨ط٠ آداة ٝ 
 ٜٗبػي

 هفَْم آداب تغذیِ

 آداب قثل اس تغذیِ

 آداب تعذ اس تغذیِ آداب حیي تغذیِ

اّویت التشام تِ 
 آداب در تغذیِ
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ی ٕکلیً ی، ٌ کكگماقٔ، 297: 6، ز 0437ٕکلیً ی،  ايگٍ حاو ؿویى یلٔ، بعاقااليىاق
ٕکلیً ی، ؽح ه ٌ ؿه ؾق کً اق و ٩كه یق ىیب ك له  یؼىقؾو ٤ فأ، 295: 6، ز 0437
 یىحٍ ىٔ، 076ٌ: 6، ز 0437ٕکلیً ی،  ک كؾو ؾي ؿاو ٔ، ؼتم295: 6، ز 0437
ٕکلیً ی،  ق٘ىب ث ؾو ث هىط ِ ىقت ب أ، 89: 03، ز 0430ٕهصلىی، ها  ؾوث

 ٔ اٌاقه يمىؾ.290: 6، ز 0437
 ادکام طهید

 حا  یآو هىاؾ و يها یجا پؽث و ٨كآوق ،٤فایی هىاؾ آوقؾو ٨كاهن ث وؾوحىق پؽ هیال جه
 ىی . اؿی ياه هی آو قا يٝ ام ج٥ف جىاو یهىحًؿ که ه یًؿی٨كا یاشما یؼىقؾو ٤فا، همگ

جعث ٠ًىاو  ،یًیؾاقؾ که ؾق هؿم ؾ یو ه٭كقاج ىیولىله ٬ىاي کیبه  الیي یاجی٠مل ًؿی٨كآ
. ؿی آ یه  ظى اب به ىی بؽ ً ؾ ىیج ك یٜاهكههن  ظىله ىی. اٌىؾ یههٙكض  ١ثیٌك

 هم ه ىیا ب ا یول  ،بكؼىقؾاق باٌؿ یاؼت٬ و یا٠ح٭اؾ ىیاؾیبً یها ٍهیقال  ؿبای هكچًؿ
 هی ب ه ج٥ف ٜ اهكا  ٬ٍ ك،  ىیباٌؿ، ؾق ِىقت ٠مح ب ه هم  ٍهیؾو ق ىیکه ٨ا٬ؿ ا یکى

٠م ح  ؿاوی ه ىیؾق هم  می ي ٙهیظ ىیا ثیهىلماو ٠مح کكؾه اوث. اهم کی یاوته
 ،ٌىؾ یهو ٔكوقت وشىؾ آو پكؾاؼحه  هیه٩هىم اظکام ج٥ف یبه بكقو. ابحؿا بىؾو اوث

 .ٌىؾ یه یؾق آو هٙكض ٌؿه اوث بكقو هیکه ج٥ف یابىاب هؽحل٧ ٨٭ه ب١ؿالآو

 
 .یاوته یها ؾق آهىله هیج٥ف اظکام ٙهیاب١اؾ ظ: 6ٌکح 

ب  ه شه ث اِ تض اه ك او  ث  یبالؾاٌ حى ٬ ى یب  ه ه١ً ا یل٥ ى اللع اٚظک ن 
 ،ی٨٭ه  ؿگاهی. ال ؾٌىؾ یه یٌك٠ ٩هیٌاهح وEٜ اِٙتظا  ٔ. 248: 0074، یٕا٩ِهاي

ح٨ط٠ احٌبٕ ٝ 
 ؿش٧ؼت

هفَْم ٍ ضزٍرت 
 احکام

 اتَاب احکام تغذیِ احکام تغذیِ
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ظک ن  اقی او٭اٖ اوث و جىا٫٨ بكؼت٦ آو اهک او ي ؿاقؾ، چكاک ه اؼح ك٬ابحی٤ن ظک
 یکاقه ا قاهاظک ام بً ابكایى . ي ؿاقؾ یاقی ؾوث ظاکن او ث و ايى او هکل ٧ اؼح به

ب ه  ؿویقو  ثیؾقيهاهًٙب٫ با هّلعث و  ،ايصام کاق ؾقوث یهىحًؿ که بكا یاجی٠مل
و  هی اه ك ج٥ف ثی. اوتم با جىشه به ظىاوايؿ ٌؿه نیؼال٫ و کمام ايىاو، جكو یهكٔ

يم ىؾه و يى بث ب ه  نیآو جًٝ  یقا ب كا ی٭ ی، اظک ام ؾ٬آو بك قوض و شىن ايىاو كیجؤذ
 ىی يٝاهات پ اؾاي و ٠٭ اب قا ب ه قاه ايؿاؼح ه او ث. ا ىیجك بمقگال  یکیآو  ثیق٠ا
ؾق ه ىقؾ آو واقؾ  ٩هیٌ ك هی آ 253ب ه  کیيمؾ نیکكاوث که ؾق ٬كآو  یبه ظؿ ثیاهم

و ج٥فی  ه ؾق اب  ىاب هؽحل  ٧ ٨٭  ه، ؾاقای اظک  ام او  ث و ب  كای آ ه٭ىل  ه. ٌ  ؿه او  ث
 ؾوحىقال١مح ٠ملیاجی وشىؾ ؾاقؾ.

 دیطه طب و عالهث

اوتم، با اؼ ف هّ لعث ايى او، ظک ن و آؾاب  یا هیهكچًؿ ؾق بٙى جمام يٝام ج٥ف
قا  یو قوظ اي یمايِتض، ظ٩ٛ شى ن و ِ عث شى  ىیو هم ٌىؾ یِاؾق ه یا هیج٥ف

 و اظات وها  ظىله یيکحه کتو ؾق والگاقهًؿ ىی. ٠توه بك اکًؿ یايىاو به ؾيبام ه یبكا
به اقائ ه  یا ژهیبا شىن ايىاو و وتهث آو، اوتم به يعى و یاوته هی٧ ؾايً ج٥فهؽحل
ؾو حه  ىی او ث. ا شىن ايىاو اقائ ه يم ىؾه نیؾق شهث ظ٩ٛ و جكه ،ی٠ملی ها هیجىِ
 يمىؾ. ی٘  و وتهث بكقو ٙهیو ؾق ظ یؾق ظىله کًٍ جىاو یقا ه ها هیجىِ

 
 .یاوته یها ؾق آهىله هیج٥ف ٘  و وتهث ٙهیاب١اؾ ظ: 7ٌکح 

ح٨ط٠ طت ٝ 
 ػالٗت

ًگاُ تِ عة در 
 اسالم

 گستزُ احادیث عثی
افزاط ٍ تفزیظ در عة 

 اسالهی
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 يگاه به طب دس اعالم

ث. اوان اوهمه اب١اؾ ظ٩ٛ وشىؾ ايىاو ؾق  ،یاوته هیج٥فهؿ٦ يٝام  ىیجك ههن
ؾق هىقؾ ظ٩ٛ  ،یو کًٍ یٍیگكا ،یًٍیهؽحل٧ ب یها وشىؾ هباظد هؽحل٧ ؾق ظىله

او  یؾق ب١ ؿ شى ماي یبٍك، يٍاو ال جىشه ب ه جم ام اب١ اؾ بٍ ك، ظح  یشىماي اتیظ
و ؾقهاو ک كؾو  الّعه ظ٩ٛ یبكا تمباوق ؾاٌث که او جىاو یه ٘ىق٬ٟٙ بههىث. لفا 

 ىی ا یو ٨كاواي  یگى حكؾگ گ كی. ال ٘ ك٦ ؾىثیال گماقه و يٝك ي یؼال م،یشىن ي ىیا
هىقؾاو ح٩اؾه ٬ كاق و  ٧ی ج١ك ،یوالهاو ٬ابح ٬ب ىل کیبه جىشه ؾاقؾ جا ؾق  اليی ،ها ؾاؾه

 گیكيؿ.
 دس طب اعالهی طیجفش  و  افشاط

 یها او ث، اه ا هحؤو ٩ايه ؾق و ام ايکاق ك٬ابحیD٤ الّعه ظEٛ٩اوتم به  کكؾیقو
او ث. ؾو يگ اه  ٬كاقگك٨ح ههىقؾ ؼؿٌه  ،یاوته هیبؽً ههن ال ؾايً ج٥ف ىیا ك،یاؼ

 یايؿF گ كوه اوم ا٨ كاؾ ؾاٌ حه یي٭ً شؿ یاوته کكؾیقو ىیهحٕاؾ ؾق ٔكبه لؾو به ا
ا٨ كاؾ ؾق  ىای  Fاي ؿ يمىؾه یاوته هیج٥ف ًابٟبه اؼف ه یا هتظٝه چیهىحًؿ که بؿوو ه

 و ظ٩ ٛ باب ؾق يچهبؿوو اشحهاؾ، هك آ ى،یهعؿذD هى بلE٣ یهبًا بك  هیبا جک كیهى ىیا
 ،یيىٞ ٘   او ته ىایايؿ.  اوث قا هًبٟ و هكشٟ ؼىؾ يمىؾه اوتهی کح  ؾق ؾقهاو

به ؾيبام  قا ی٨اظٍ یؼٙاها ات،یلیاوكائ یو بكؼ ٧ی١ٔ دیؾق اظاؾ یگك٨حاق حیبه ؾل
او تم قا ٨ا٬ ؿ  ؿ،ی ؾاي ً شؿ ب ك  هی هىحًؿ ک ه ب ا جک یگكوه ؾوم: ا٨كاؾ. ؾاٌحه اوث

 می ي اوی ظىلو اوی و ٩ايه ؾق هؾو حه ک ه هحؤ ىیا Fؾايًؿ یو وتهث ه یپمٌک یهعحىا
٬ائ ح  ی٘   او ته یب كا یگ اهیه ن ؾاقي ؿ، شا یو هح٩ًف ی٘ك٨ؿاقاو پك و پا ٬كِ

ؾق هىقؾ آو وشىؾ ؾاقؾ، ١ٔا٦ و  یاوته یها که ؾاؾه یال ابىاب یاقی. ؾق بىباًٌؿ یيم
 .;اوث ؿهیايصاهیآو باب ي یلج١ٙی بهها  وشىؾ آو یوشىؾ ؾاقؾ، ول اتیلیوكائا
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 طب یها دادهگغحشه 

 هی وش ىؾ ؾاقؾ، جک ی٨كاواي  یگكؾقه اي یه ا هكچً ؿ ؾاؾه ،یاوته هیؾق يٝام ج٥ف
ٌؿه  ؿیجؤک Dهیو٬اEاوتم بك ه٩هىم  یها آهىله یشا یاوث. ؾق شا یكیٍگیبك پ یاِل

ؾق ظكک ث  یا ک ه ؼؿٌ ه ىی ا ال ً یؾاقؾ ج ا پ  یو١ Dیج٭ىEو اوتم با اقائه قاهکاق 
ث ال ی قوا ىی . اكؾیِ ىقت پ ف یكیٍگیايىاو پ ی٨حاقايىاو واقؾ ٌىؾ، ال گك طیِع

: ًؿی٨كها یکه ه اؾیؾق ؼىقؾو ل میپكه ثیؾق هىقؾ ه١ؿه و جىشه ؾاؾو به اهم اهبكیپ
Eواسدة، فارا دـذث المعـذة دـذست العـشوق  هایالمعذة دىض البذو و العشوق ال

ه١ ؿه، ظ ىْ ب ؿو او ث و  Fارا عممث المعذة دذست العشوق بالعمن و بالصذة
و  کًً ؿ یِ اؾق ه  یها وتهح په هكگاه ه١ؿه والن باٌؿ، قگ ايؿ، ىوحهیها به آو پ قگ

F 97 ات،ی الع طیٕه٩ اج Dکًً ؿ یِ اؾق ه  یم اقیه ا ب باٌ ؿ قگ م اقیهكگاه ه١ ؿه ب
 ،ه ا قوي ىیجك هی ال جىش ه ب ه اول یهّ ؿا٬ٔ 09 ،یF ٘  الًب 08: 03کًمال١مام، ز 

يٝ ام  یال ه ىاقؾ اواو . و وتهث ايىاو او ث یؾق ؾقهايگك ی١ی٘ب هىاؾ و اهکايات
هٙل  آو اوث که او تم  ىیو وتهث اوتم، جىشه به ٠لن ٘  اوثF ه٩هىم ا ی٘ب

اوث،  ١هیکه يايٍاو ؾق ايعّاق هاوقاءالٙبهایی هواق ىیو ؾ ی٩یجعك یها ىیبه ؼت٦ ؾ
، ;ؼىاي ؿ یگى حكؾه آو ٨كاه  یكی او قا ب ه ٨كاگ که  ىیبه ٠لن بٍك جىشه ؾاقؾ و ٠توه بك ا

ظ ؿ او ث ک ه ؾق کً اق ٠ل ىم  ىی٠لن ٘  ؾق ا ثیؾاقؾ. اهم ژهیيىبث به ٠لن جىشه و
يیم جىشه ب ه ا٘ب اء و  ثیب اهحؾق ویكه  .ٌىؾ یه یه١ك٨ یو ٔكوق ٌىؾ یهٙكض ه یًیؾ

جكیى بیًه بك يگاه هربث يٝام ج٥فی ه او تم ب ه ٠ل ن ايى او ا٠حماؾ به ؾقهاو آياو بمقگ
ال هم ه  ،یهىؾی ،Dیولىي یبى ٠مكو هاي كیاذEال آو شمله ٘بابث . >ؾاقؾ ال٩ًه نیول

ٕلى او D ب ىؾ ٍ اوی، په ال ٔ كبث ایؾقهاو اهام ٠ل یهٍهىقجك ا٘باء کى٨ه، بكا

                                              
;E .گمٍؿه ٠ا٬ح، ظکمث اوث، په وماواق اوث که ه ك ش ا آو قا یٔاْلة ال١ا٬ح العکمة ٨هى أظ٫ْ بها ظ Fد کايث
 ٔ.٤ٕ5896كق العکن، ظؿید D ابؿيیا٨ث، ؾقی

آه ىلی ب ك ه ك  کح هىلن ٨ا٘لبىا ال١ل ن ه ى هٝاي ه وا٬حبى ىه ه ى اهل هF ؾايً یٕة ٠لی٘ل  ال١لن ٨ك: Eالله . قوىم>
 ٔ.08: 27ٕووائح الٍی١ه، ز D ؿیكیؿ و ال اهلً بكگیا ٌىیاي شى گاه ٌایىحهیواش  اوث، په ؾايً قا ال شا یهىلماي
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ؾق  یجكج   ٘ ىل یي ى٠ ج ىاو یهجىشه به آيچه بیاو گكؾیؿ، . با 286ٔ: 0083الملک، 
 یٌكوٞ ٌؿه ؾق گام ب١ؿ یظىله ًٌاؼحجكج  ال ؾايً  ىیجّىق يمىؾ. ا یؾايً اوته

. ؾق کً ؿ یه ؿایپ یجصل یاجیو ٠مل یآو ؾق ظىله آؾاب ال و ب١ؿ قوؿ یه یبه ظىله اؼت٬
 یاو ته هی ؾاي ً ج٥ف یه ا ظىله ىیب یقابٙه ٠كٔ یيى٠ ؿیبای يیم واظث ٠لن ٠مل

 .ؿیا٨ما یه آوو کاقآهؿی  ی٠لن ٠مل ی٤ًاظاِح ٠مح ايىاو بىؾه و بك که  گیكؾ ٌکح
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 .یاوته هیج٥ف یهؽحل٧ ؾق ؾايً يٝك یها اقجباٖ ه١لىهات ظىله: 8ٌکح 
  

 ُؼتشٟ• حَسُ

 حَسُ شٌاختی
 «خذا سصاه٨ت ؿٜبخت» :ٗخْ ؿٜبخت٦ حٞصٟ ؿذٟ ًؼت ٗؼٔٞٗبت ٠٘١•

حَسُ 
 اخالقی

ٝٛذ اص تـٌش ٓضٕٝ» :ْٗخ اخاله٦ حٞصٟ ؿذٟ ًؼت ٗؼٔٞٗبت ٠٘١• ٞٙا ث٠ خذا  «ٗحؼٚ ػٜ

حَسُ آداتی  
 ٍ 

 عولیاتی

 «ؿزا اص ثؼذ آح٘ذهلل ثٞدٙ ٨ٌٛٞ« :ٗخْ آداث٦ حٞصٟ ؿذٟ ًؼت ٗؼٔٞٗبت ٠٘١•

ٟٝ« :ْٗخ ػ٨ٔ٘بت٦ حٞصٟ ؿذٟ ًؼت ٗؼٔٞٗبت ٠٘١• ش دٙ ٌٗ  «ؿزا اص ثؼذ ػلشٟ ًشدٙ س١ب ٞث
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 ارت٢بد دس 

 حَسُ شٌاختی

 «خذا سصاه٨ت ؿٜبخت»•

 حَسُ اخالقی

•«ٕٝ ٌش ٓض ٝٛذ اص ـت  ث٠ خذا
ٞٙا  «ٗحؼٚ ػٜ

حَسُ رفتاری ٍ 
 عولیاتی

 ثؼذ آح٘ذهلل ثٞدٙ ٨ٌٛٞ»•
 «ؿزا اص

 ثؼذ ػلشٟ ًشدٙ س١ب ًشا١ت»•
 «ؿزا اص

 حَسُ شٌاختی

 ك٨بض٨ت ؿٜبخت»•
 خذا

 حَسُ اخالقی

 دس خضٞع اكضا٧ؾ•
د ثشاثش غ ٝ ٗؼٞج  ٝا ثب ٛا

حَسُ رفتاری 
 ٍ عولیاتی

 ٗتٞاضؼب٠ٛ ٛـؼتٚ•
 اًْ ١ِٜبٕ دس

 ػش٧غ دس ًشا١ت•
 خٞسدٙ

 

 

 

 

 

 

 .یاوته هیج٥ف یهؽحل٧ ؾق ؾايً ٠مل یها اقجباٖ ه١لىهات ظىله: 9ٌکح 
  

 راتغِ عزضی
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 یزیگ جِیًت

 ال هباظ د هه ن ؾق یکیاوث.  یاوته هیاب١اؾ ج٥ف یهؿ٦ پژوهً ظأك بكقو
هى ائح هكب ىٖ ب ه ؼ ىقؾو و ٤ فایی او ث.  هىاؾو هّك٦  هی٠لن ج٥ف ،یىحی٠لىم ل

 .ٌ ؿه او ثال هىا٬ٟ هىقؾ ٩٤ل ث وا٬ ٟ  یاقیکه ؾق بى ثیظائم اهم یشمئ ؿو،یيىٌ
و  یجع ىالت اشحم ا٠ كیج ؤذی جع ث ا هی يٝ ام ج٥فؾق بىیاقی ال هىا٬ ٟ،  که یؾقظال

، ىیب   ىی ا ؾق٬كاق گك٨حه و جهؿیؿ شؿی بكای شىاهٟ ٌؿه او ث.  شى ولٙه یها ٨كهًگ
ی ي٭ّ یبكياهه بی ؾاٌحه و ا ژهیوؾیى اوتم به ایى هىئله جىشه  الشملهبىیاقی ال اؾیاو 

 یو شى م یبا اه ىق ه١ً ى طیِع هیال يگاه اوتم، ج٥فبكای ج٥فیه اقائه يمىؾه اوث. 
 ،ها شهاوث ىیل گكیو ج١اهح با ؾ یكؾ٨ ثیجىشه به اوح٭تم هىو  بٍك ؾق اقجباٖ اوث
 ی٨كا٨كهًگ هىشىؾ ؾق شهاو، ب كا ىیكجكیيٝ ی٠ًىاو ب اوتم بهؾیى ٔكوقت اوح٩اؾه ال 

و  ه ا ايٙب ا٪ آهىلهک كؾه او ث. هٍ ؽُ  قا کاهح یا هیيٝام ج٥ف کی میو جصى ىیجؿو
ٗ یٌ كا ،یلي ؿگ ىهی، ٌ یؽیٗ ج اقیٌؿه جىوٗ اوتم، با ٌ كا اقائه ی٨كهًگ یالگىها
ٌ ؿو آو  یه و ؾقوي ی ج٥ف ی٨كهًگ  یالگى كيیكاو، با٠د پفیا یو اشحما٠ یا٬حّاؾ

، اب١اؾ ج٥فیه او تهی ه ىقؾ ثیب اهح اتیو قوا نیبا هكاش١ه به ٬كآو کك .گكؾؾ یه
٠ اؾات  ثی ج٭ى یب كا اب١اؾ ج٥فیه یبًؿ ثیو اولى ییًٌاواچكاکه  ٬كاق گك٨ث. یواکاو

آهؿه  ؾو ث به سیيح ا او ث. یاجی ظ، اهكی ها یماقیو کًحكم ب یكیٍگیپ یبكا یا هیج٥ف
هىئىاليه او ث  یها ثیال ١٨ال یا هصمى٠ه ی،ال هًٝك هحىو اوته هیيٍاو ؾاؾ که ج٥ف

 اتیؾق اقجباٖ با ٤فا اوث. ال اؾب یآهؿ بكوو یها ق٨حاقها و هؤل٩ه ها، اؼثکه ٌاهح ًٌ
ایى اب١اؾ اوث.  ٌؿه حیجٍک ب١ؿ ىیال چًؿ ج٥فیه اوتهیکه  ٌىؾ یاوحًباٖ ه یاوته

و  ١ثیٌٕ ك یٔ و کًٍ اتی ٕاؼت٬ یٍ یٕا٠ح٭ اؾاتٔ، گكا یًٍیوه ظىله بکه ٌاهح 
گاه، بك باًٌؿ یه آؾابٔ ي ؿ. و تهث هؤذك یاقج٭ا و هیؾق ج٥ف یه١ًى یال قاهبكؾها یآ
به ای ى اب١ اؾ  جًاوب  به ثیب اهحی اوتهی ؾق ٬ال  ٬كآو کكین و قوایات ها آهىله
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ٔ و ی٠ٕلن يٝك یجكج  ٘ىل یيى٠. بیى ایى اب١اؾ، ايؿ ؾاؾهاهمیث  ها آواٌاقه ؾاٌحه و به 
گايه  و هاب١ اؾ وش ىؾ ؾاقؾ ک ه هح ؤذك ال  یٔ ؾق ؾايً او تهی٠ٕلن ٠مل یجكج  ٠كٔ

 یه ا یژگ یو ىیج ك ال ههن یک و هٙل ىب یوالن  هیج٥ف ىیبًابكا اوث. یاوته هیج٥ف
٬ كآو ک كین و ؾق قوای ات  اتیبك وتهث ايىاو اوث که ؼؿاويؿ ؾق ٬ال  آ كگفاقیجؤذ

و اب١ اؾ آو اٌ اقه ؾاٌ حه  و الن هی ال و بک ج٥ف یيمىيه کاهلبه اقائه  ی٘ىقکل به هح١ؿؾ
 ی٠ل ن ٠مل  یب ك ٤ً ا جىاي ؿ یه، اوتم ىیهحؤذك ال ؾ هیاب١اؾ ج٥فایى  یبالؼىاياوث. 
 ی٨كهًگ -یاشحم ا٠ یها شهاو ىثیل یهؤذك ؾق شهث ب٭ا یو قاهکاق ؿی٩مایايىاو ب
 باٌؿ. كاویشاه١ه ا
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