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 چکیدٌ
ٓام زِغگی فیؼ  ٓام ؾنؼ فیتث ك ِمٕذ ؿتک ةضؼاف هؼف ةیـث ك یکٌ ةا جٕزْدر ٓغؼ: 

 لکؼ ةًّغام رلیؽ در ام إٍٓزق ؾّٕاف ةْ ، ٍٔغكیث ك اِحؼار ٍٕؾٕدٍٔغكم ك ةؿضان ضغ ٍٔغكم

 زغم ِگآی ةا ٌٓ آف پیف از ةیف دیّی اصـاؿات ةاكرٓا ك ؾَن در ٕرؼ صویوحی ك اؿالٍی

 ٍی پیؼكز ك گؼلحْ قکى قؼایعی ٍٔغكم در م زاٍؿْ قک اؿث. ةغكف رآتؼدم ٍعؼح ك

 را داقحْ ؾسى اهلل جؿايی لؼزْ ايكؼیك زٍاف اٍاـ ػٕٔر ةؼام الزـ آٍادگی ٓام ٍـًَاف ظإِادق قٕدکْ

قکى  ٍٕؾٕد )ؾر(کارآٍغجؼیُ ایغق هاةى ظؼح کْ ةؼ ٍضٕر اِحؼار صضؼت ٍٔغمةاقّغ يػا 

 اؿث. « ؿتک زِغگی ٍّحؼؼاِْ»گؼلحْ 

 ؿاز زٍیّْ زِغگی ؿتک درةارق کًی یک ةؼرؿیجضًیًی،  -ایُ ِٕقحار ةا ركقی جٕمیمیركش: 

 ك اؿّاد ك قٕآغ، ٍّاةؽ ٍغارؾ ةؼرؿی ظؼین از( را ايـالـ ؾًیْ) ٍٔغم صضؼت ػٕٔر

 .اؿث اِساـ دادق ایّحؼِحی امقتکْ ك اظالؾاتام کحاةعاِْ

، ؾؽت ٍضٕرم، دیُ ٍضٕرم، جکًیك ٍضٕرم،ؾویغق ٍضٕرمٓا: ةؼ اؿاس آیات ك ركایات یالحْ 

را ٍی جٕاف از قاظنْ ٓام ؿتک  داِف ٍضٕرم، مايش ٍضٕرم، ايگٕ ٍضٕرم ك اٍاـ ٍضٕرم

كزٕد صاٍی زِغگی ٍّحؼؼاِْ ِاـ ةؼد کْ ایُ قاظل ٓا ٍی جٕاِغ ةا جادیؼگػارم ظٕد از ظؼین 

دلؽ  ،ةٔؼق ٍّغم از دؾام ظیؼ اٍاـ زٍاف )ؾًیْ ايـاّلـ(، كزٕد ِاػؼ اظالهی ك دیّی، ٍؿّٕم

ام ةؼام ا را ةْ زٍیّْؿتک كؿیاؽ زِغگی اِـأِ ظٕش ةیّی ةْ آیّغق ةكؼیث ،ةالٓا ك آلات

 ػٕٔر اٍاـ ؾنؼ جتغیى کّّغ.

ؾسى اهلل جؿايی لؼزْ ايكؼیك اٍاـ زٍاف: کلمات کلیدی
ؿازم  ؿتک زِغگی ٍٔغكم، زٍیّْ ، 

 .ػٕٔر، ٍّحؼؼ
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 مقدمٍ
 صايی . دراؿث ؿتک زِغگی فؼةی را ركاج دادق ك راةعْ ٍؼدـ یک ِٕع راةعْ فؼةیظإِادق  ٓامپایْ يؼزش ك ؿوٕط ةؼام دقَُ اٍؼكز

ةا  صغاهى کْ اؿث ازحَاؾی ِٔاد کٕچکحؼیُ ظإِادق ِیـث، پؼكردگار ِؽد در ِٔاد ظإِادق از جؼ ٍضتٕب ةّایی ٓیچ ، اؿالـ ٍوغس دیُ در کْ

 ظٕد ظاص ِؼاـ ك لؼّٓگ، هٕاِیُ ةا کٕچک زٔاِی ظإِادق ك ظاِْ دیّی، ك لؼّٓگ جؼةیحی دیغگاق از اٍا قٕد ٍی جكکیى دكِمؼ صضٕر

 ائَْ ؿٕم رؿیغق از ركایات ك اصادیخ ةْ جٕزْ ةا اؿث الزـ ك كالیی ؿتک زِغگی ٍٔغكم ك آرٍاِی ام زاٍؿْ رؿیغف ةْ ةؼام ةّاةؼایُ ٓـحّغ.

را ةؼ ؿتک زِغگی  ظامی ِؼاـ ك قغق ظاص آقّا هٕاِیُ ك لؼّٓگ ایُ ةا کْ ةغاِیٌ ظٕد م ٍا كػیمْ از کغاـ ٓؼ )ايـالـ ؾًیٌٔ( ٍؿنٕـ م

 ٌٍٔ از یکی ٍؿحوغِغ ٓا ظیًی .یاةیٌ دؿث اؿث )ؾر( زٍاف اٍاـ م دكيث کؼیَْ جكکیى کْ قیؿْ كاالم ٓغؼ ةْ ایّکْ جا صاکٌ کّیٌ ظٕد

 ٓام ضغ ةاِغ ك ٍکاجب إِاع ركاج ك دیّی ك اظالهی ٓام لؼّٓگی، لحّْ ك جؿارضات كزٕد )ؾر( زٍاف اٍاـ دكراف فیتث ٓام كیژگی جؼیُ

 هإِف ك ٓا ِآّسارم دكرق ایُ در .رؿاِّغ ٍی آؿیب اؿاٍی م زاٍؿْ ةْ ِٔایث در زِّغ ك ٍی ظإِادق ةْ را ضؼةْ ِعـحیُ کْ اؿث اظالهی

 ةـیارم ظعؼات در ٍؿؼض ٍؼدـ ازحَاؾی ك لؼدم ظإِادگی ٕٓیث ك کّغ پیغا ٍی گـحؼش ًٍی قکّی ؿّث ك صیایی ةی ٓام دیّی، قکّی

 >. 1گیؼد = ٍی هؼار

جکايیك اٍاـ ؾنؼ ةؼ قیؿیاف کْ ظٕد ٍٕزب ادام دیگؼ صوٕؽ ِیؽ ٍی جٕاِغ ةاقغ، ایساد زٍیّْ زٔث ػٕٔر اٍاـ کی از ٌٍٔ جؼیُ ی

 ؾنؼ
ؾسى اهلل جؿايی لؼزْ ايكؼیك

ةایغ زٍیّْ را آٍادق کّی، جا »   رٓتؼ ؾؽیؽٍاف آیث اهلل ظاٍّْ ام )ٍغ ػًْ ايؿايی( در ایُ زٍیّْ ٍی لؼٍایّغ:  اؿث. 

زاٍؿْ ام ٍی جٕاِغ پػیؼام ٍٔغم ٍٕؾٕد )اركاصّا   ةیایغ ك در آف زٍیّْ آٍادق اهغاـ ةکّغ، از مِمؼ کْ َِی قٕد قؼكع کؼد!آف ةؽرگٕار ةحٕاِغ 

يی لغاق( ةاقغ کْ در اك آٍادگی ك هاةًیث ةاقغ ك اال ٍذى اِتیاء ك اكيیام ظٕؿ جاریط ٍی قٕد، چْ ؾًحی داقث کْ ةـیارم از اِتیام ةؽرٖ اك

 حٕاِـحّغ دِیا را از ةغم پاؾ ك پیؼاؿحْ کّّغ؟ چٕف زٍیّْ ٓا آٍادق ِتٕد... اگؼ اٍاـ زٍافايؿؽـ آٍغِغ ك ِ
ؾسى اهلل جؿايی لؼزْ ايكؼیك

در یک دِیام  

پؾ ةایغ ةگٕییٌ کْ اگؼ آف چیؽٓایی کْ ةؼام صضؼت ِاظٕقایّغ ك ٍٕزب فیتث >. 2= «ةغكف آٍادگی جكؼیك ةیاكرِغ، َٓاف ظٕآغ قغ!...

 صضؼت
الـؾًیْ ايـ

ٓـحّغ، از ٍیاف ةؼداقحْ قٕد )اف قاء اهلل( زٍیّْ ٓایی زٔث ػٕٔر ایكاف لؼآٌ قغق ك ٓؼ چْ زكدجؼ ػٕٔر ظٕآّغ کؼد.  

کْ ةْ ِؼؼ ٍی رؿغ جّٔا راق زاٍؽ ك ٍاِؽ کْ ةحٕاف ةا آف زٍیّْ ػٕٔر را آٍادق ؿاظث از ظؼین ؿتک ك قیٕق زِغگی مضیش ك  )اف قاء اهلل(

 آِی كاِـاِی اؿث کْ جَاـ ٍٕارد ازحَاؾی ك اظالهی ك لؼّٓگی را در ِؼؼ ٍی گیؼد.درؿث ةؼ اؿاس امٕؿ هؼ

 

 اَمیت ي ضريرت بحث سبک زودگی مىتظراوٍ -1
ٓام زَؿی، در ارائْ ك  گیؼم از رؿاِْ ٓا ك ٍکاجب ِیؽ ةا ةٔؼق در ؾنؼ ارجتاظات ك ؾؼضْ ٍضنٕالت ٍعحًك از ًٍى گِٕاگٕف، لؼّٓگ

از یکـٕ دچار قغف ةْ >.  3=کّّغ ٓام ظٕد را ةْ زاٍؿْ زٔاِی ؾؼضْ ٍی ٓا ؿؿی ك ٍغؿ زِغگی ةؼ ٍتّام ارزش اِـافِمٕذ در قیٕق زِغگی 

ؿازم  ریؽم ك پیادق ركزٍؼگی ك از ؿٕیی جوًیغ کٕرکٕراِْ ؿتک زِغگی فؼةی)کْ ٓیچ جّاؿتی ةا ؿتک زِغگی اؿالٍی ِغارد( يؽكـ ةؼِاٍْ

ٓـحیٌ. «ؿتک زِغگی»یا َٓاف  ّغ. ةؼام زِغگی کؼدف ِیازٍّغ ةْ ةٔحؼیُ ك ٍعَئُ جؼیُ ِوكْ راقک ؿتک زِغگی اؿالٍی را دك چّغاف ٍی

ك پاؿط ٍا ةْ ایُ ؿٕاؿ اؿث؛ ایّکْ ةؼام چْ ظًن قغق ایٌ ك در ایُ گػر ؿؼیؽ « ٓغؼ زِغگی»یُ ِوكْ راق ِیؽ ٍـحًؽـ دریالث ٍا از اجٔیْ 

ٍا از ایُ زِغگی چیـث؟ چؼا کْ اگؼ ٍونغ را ِیاةیٌ ك یا ةْ « ٍونٕد»ك « ٍونغ»یگؼ ك کٕجاق ؾَؼ ةْ دِتاؿ چْ ٍی گؼدیٌ؛ ك ةْ ةیاف د

ظٕآغ ةٕد؛ « صَار ظاصِْٕ»ك ةْ ٍذاةْ صؼکث « صؼکث دكّار»درؿحی جكعیل ِغٓیٌ، جَاـ رلحارٓا، کّف ٓا ك كاکّف ٓام ٍا ِٕؾی 

ٍٕرد جٕالن َْٓ اِـاف ٓام صن زٕ را در ایُ ؾتارت ظالمْ در یک کالـ ٍی جٕاف ٍونغ  .صؼکحی کْ ٓیچ اِـاف ؾاهًی ظٕآاف آف ِیـث

ك « صضؼت زاِاف»کْ ةی قک یگاِْ ٍنغاؽ آف، زؽ  .«ةؼام َٓیكْ "ةٔحؼیُ ٓا"ِیى ةْ َْٓ زیتایی ٓا ك کَاالت، ك دؿث یاةی ةْ  »َِٕد

اکّٕف اگؼ ٍونغ ظغا ةاقغ ك ٍونٕد،  .ةٕدةاظى ك ةی ارزش ظٕآغ « یؿؼاة»کـب رضام اك ِعٕآغ ةٕد؛ ك ةی جؼدیغ ٓؼ ٍونغم فیؼ از آف، 

م کْ آى ةیث)ع( جتییُ کؼدق اِغ؛ «اؿالـ ِاب»ظغاگٕف قغف؛ ةٔحؼیُ ِوكْ راق ِیؽ َٓاِـث کْ اك ظٕد، ةؼایَاف جؼؿیٌ َِٕدق اؿث: 

ٍسَٕؾْ جؿايیٌ اؿاس  ةؼکـاِی کْ ظٕد ظغاگِْٕ ٓام ٍسـٌّ ةؼ ركم زٍیُ ك اؿٕق ٓام اِـاف کاٍى اِغ. در یک کالـ ةؼجؼیُ ؿتک زِغگی 

ك ؾَى ةْ آِٔاؿث. جؿايیَی کْ ٓیچ ؾؼمْ از صیات زِغگی اِـاف ػ پیف از جٕيغ جا پؾ از ٍؼٖ ػ را از هًٌ ِیاِغاظحْ ك ةؼام کٕچکحؼیُ  دیُ

 >.4د =ِیاز اك ِیؽ ةؼِاٍْ دار

اف قیؿْ ٍػٓب هؼار گیؼد ك ةا ؾًٌ ك اگؼ زٍیّْ ؿازم ةؼام ػٕٔر صضؼت ٍٔغم )ؾًیْ ايـالـ( در اكيٕیث آغاؼ زِغگی اِـاف ٍـًَ

 را زِغگی جؼ زؽئی آغاؼ ٍوغس، ٓغؼ ایُ  ٍؿؼلث ِیؽ َٓؼاق ةاقغ، ؾالین، گؼایف ٓا ك ؾًَکؼد لؼد را جضث جادیؼ هؼار ٍی دٓغ. در كاهؽ

 ػٕٔر ةؼام ؿازم زٍیّْ ٍّحؼؼ ك اِـاف زِغگی ایُ ؿتک .گیؼد ٍی قکى زِغگی از ظامی ؿتک اؿاس ایُ ةؼ ك کّغ ٍی جؿؼیك دكةارق

-إٍٓزق ةؼ ٍّعتن لؼد یک زِغگی ؿتک اگؼ. دٓغ ٍی لؼد رلحارٓام ك ٓا گؼایف ك ٓا دیغگاق ةْ ظامی ٕٓیث ،(ايـالـ ؾًیْ) ٍٔغم صضؼت

 َْٓ جـتیضی ِط ٍاِّغ ایكاف ػٕٔر ةؼام ؿازم زٍیّْ ك( لؼزْ جؿايی اهلل ؾسى) صسث صضؼت درةارق قیؿی دیغگاق ایُ ةاقغ، اؿالـ ٓام
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اؾحواد ك ةاكر ةْ اٍاـ زٍاف)ؾر( از ِؼؼ لؼدم، ظإِادگی ك  دٓغ. ٍی زٔث آف ةْ ك کّغ ٍی ٍحنى ٌٓ ةْ را لؼد آف ٍؤٍّاِْ زِغگی ازؽام

ازحَاؾی دارام جأدیؼات ٍذتث لؼاكاِی اؿث کْ قّاظث ایُ آدار در زٔث جوٕیث ٍتاِی كاالم اِـاِی در ٍضیط ظإِادق ك زاٍؿْ ةـیار 

1غ ةٕدجادیؼگػار ظٕآ
ٕٓیث   ٓام زِغگی فیؼ ٍٔغكم ك ةؿضان ضغ ٍٔغكم ٓام ؾنؼ فیتث ك ِمٕذ ؿتک کْ اِـاف، در ةضؼاف ةا جٕزْ ةْ ایُ.

 کْ چّاف. دٓیغ هؼار ظٕد ايگٕم را ایكاف ك داقحْ اؿحؿاِث( ؾر)ٍٔغم اٍاـ ةْ صحَا کْ آٍغق ةؼاؿاس ركایات از دؿث دادقاِـاِی ظٕیف را 

ةیث)ؾر( ٍا را درؾ کّغ ك اك، هتى از هیاـ ك  آى هائٌ کْ کـی صاؿ ةْ ظٕش»: لؼٍایغ ٍی( ص)اؿالـ گؼاٍی پیاٍتؼ از ِوى ةْ( ع)مادؽ اٍاـ

 گیؼد هؼار جٕزْ ٍٕرد جا قغق ؿمارش( ؾر)ٍٔغم صضؼت ؿیؼق ةْ ركایات در اؿاس ایُ ةؼ  «.اِوالب صضؼت ٍٔغم)ؾر( ةْ ایكاف اهحغا کّغ

غ در قکى گیؼم ؿتک زِغگی جٕاِ ٍی کْ اؿث قغق لؼاكاف جاکیغ ظإِادق ك لؼد ك زاٍؿْ امالح ةؼام( ؾر)ٍٔغم صضؼت ٓام ةؼِاٍْ ةْ ك

 رلحار ك ؾَى جّؼیٌ ةا ك دٓغ ٍی جضون فیتث زٍاف در را زٍاف اٍاـ ٓام ظٕاؿحْ کْ اؿث كاهؿی کـی ٍّحؼؼ پؾ یک کَک قایاِی ةکّغ.

ٓام  ظإِادق قٕدکْ ٍی پیؼكز ك گؼلحْ قکى قؼایعی ٍٔغكم در م زاٍؿْ قک ةغكف .دٓغ ٍی ِكاف را ظٕد زٍاف اِحؼار اٍاـ رلحار ةا ظٕد

 ٍٕزتات چْ چیؽٓایی ك کّغ ٍی قاد را زٍاَِاف اٍاـ دؿ کارٓا ةاقّغ. کغاـ را داقحْ )ؾر( زٍاف اٍاـ ػٕٔر ةؼام الزـ آٍادگی ٍـًَاف

چیـث؟  ظإِادق ایُ ٓام كیژگی قٕد؟ ٍی ام گمحْ ظإِادق چْ ةْ ٍٔغكم م ظإِادق آكرد؟ ٍی ةْ كزٕد را صضؼت آف ِارضایحی ك ِاراصحی

 چیـث؟ آظؼايؽٍاف در دكراف لؼّٓگی ك ازحَاؾی ٓام آؿیب از ٍاِغف چیـث؟رآکار ٍنٕف ٍٔغكم ؿتک زِغگی ٓام ِتایغ ك ةایغ

قٕد، چیـحی ایُ قیٕق از زِغگی اؿث کْ اؿاؿان مضتث از  جؼیُ پؼؿكی کْ در ظؼح ؿتک زِغگی ٍّحؼؼاِْ ظؼح ٍی ٌٍٔةّاةؼایُ 

ةضخ ك ةؼرؿی درةارق ؿازم ٍؼدٍی ػٕٔر؛  ؿتک زِغگی ٍّحؼؼاِْ چْ ضؼكرجی دارد؟ ةْ ایُ جؼجیب يؽكـ ارائْ ايگٕیی ٍّاؿب ةؼام زٍیّْ

صغم چگِٕگی ؿتک  جٕاِـحْ جا پژكٓف ٍی ؿازد. ایُ ِاپػیؼ ازحّابرا  ُ ؿتک در زِغگی اٍؼكزٍآیث ؿتک زِغگی ٍّحؼؼاِْ ك ضؼكرت ای

 .َِایغ جؼؿیٌ دیّی اكؿ دؿث از ٍّاةؽ اؿحمادق رآٔام ازؼایی آف را در زِغگی یک ٍّحؼؼ كاهؿی ةا ك ٍٔغم زیـحی 

 

    ماَیت سبک زودگی مىتظراوٍ -2
3قّاؿی ةْ ِاـ آيمؼد آديؼ اكيیُ ةار از ؿٕم ركاف 2امعالح ؿتک زِغگی

ؿتک زِغگی، ك ةکار گؼلحْ قغ.  اٍا ایُ  اةغاع 1929در ؿاؿ  

ةْ ظٕر ظتیؿی، ٍحّاؿب ةا ظٕد، یک    ٓؼ ٓغلی کْ ٍا ةؼام زِغگی ٍؿیُ کّیٌ، ةؼام ظٕدٍاف جؼؿیٌ کّیٌ، .جاةؽ جمـیؼ ٍا از زِغگی اؿث

ةْ آف  -ٓغؼ زِغگی را  - یک ِوعة امًی كزٕد دارد ك آف، ایَاف اؿث. یک ٓغلی را ةایغ جؼؿیٌ کّیٌ ؿتک زِغگی ةْ ٍا پیكّٔاد ٍی قٕد.

ایَاف پیغا کّیٌ. ةغكف ایَاف، پیكؼلث در ایُ ةعف ٓا اٍکاف پػیؼ ِیـث؛ کارِ درؿث اِساـ َِی گیؼد. صاال آف چیؽم کْ ةْ آف ایَاف 

یحايیـٌ ةاقغ، ٍی جٕاِغ کَِٕیـٌ ةاقغ، ٍی جٕاِغ لاقیـٌ ةاقغ، ٍی جٕاِغ ٌٓ جٕصیغ ِاب داریٌ، ٍی جٕاِغ يیتؼايیـٌ ةاقغ، ٍی جٕاِغ کاپ

ةاقغ؛ ةاالظؼق ةْ یک چیؽم ةایغ ایَاف داقث، اؾحواد داقث، ةْ دِتاؿ ایُ ایَاف ك اؾحواد پیف رلث.. .. ةؼ اؿاس ایُ ایَاف، ؿتک زِغگی 

 >.4=اِحعاب ظٕآغ قغ

 زِغگی دكراف ظٕؿ در ةكؼ اؿث رؿیغق( ايـالـ ؾًیٌٔ)ٍؿنٍٕیُ ائَة از کْ لؼاكاِی ركایات ك کؼیٌ هؼآف آیات از ةـیارم ٍعاةن

 ٍمٍٕٔی ةؼایف زِغگی ةاقغ، ِغاقحْ آیّغق ةْ اٍیغم ك قٕد ظارج اِحؼار صايث از اگؼ اؿث، ك اِحؼار ِؿَث ٍؼٕٓف ظٕد، ازحَاؾی ك لؼدم

 آدٍی. اؿث آیّغق ةْ اٍیغ ك اِحؼار َِایغ، ٍی آؿاف اك ةؼام را ٓا ِاراصحی ك ٓا ِگؼاِی ك ؿازد ٍی اٍیغكار زِغگی ةْ را اِـاف آِچْ. داقث ِعٕآغ

 اداٍْ ظٕد ؿیؼ ةْ زِغگی زام ظٕلاف ك ٍحالظٌ دریام در آرزك ك اٍیغ کكحی ةا ك کّغ ٍی جضَى را ٓا گؼلحارم ك ٓا رِر اِحؼار، َٓیُ پؼجٕ در

 ٍؿّا ةی ك يػت ةی ك ركح ةی ةكؼ، ةؼام زِغگی ك صیات اداٍة ةؼةّغد، رظث زاٍؿْ از اِحؼار ك قٕد گؼلحْ اِـاف از اٍیغ اگؼ ةّاةؼایُ،. دٓغ ٍی

 كا زّتف ك صؼکث ةْ را اك ك کّغ ٍی ةعف يػت آدٍی ةؼام را زِغگی ك ةعكغ  ٍی زال ك مما زِغگی ةْ کْ اؿث اِحؼار ایُ ةٕد، ظٕآغ

 جؿايیٌ ركح ةا ةعٕآغ کْ کؾ ٓؼ ك ٍـًَاف لؼد ٓؼ ةؼ کْ اؿث ایُ جٕزْ هاةى ِکحْ. ؿازد ٍی ٍّغ ؾالهْ زِغگی، اداٍة ةْ را ديف ك دارد ٍی

 كاهؿی ٍمآیٌ درؿث قّاظث ك مضیش درؾ چیؽ، ٓؼ از هتى قٕد، آقّا ؿاز اِـاف ٍکحب ایُ جؼةیحی ٓام ةؼِاٍْ صویوث ك اؿالـ ٍحؿايی

 کْ اؿث اِحؼار كإة قٕد پؼداظحْ آف ةْ زیاد دهث ك جأٍى ةا ةایغ کْ ٓایی كإق از یکی. اؿث ضؼكرم ك الزـ اؿالٍی امعالصات ك ٓا كإق

 .4اؿث( ايـالـ ؾًیْ)ٍٔغم صضؼت آظؼايؽٍاف ٍنًش ك ظغاكِغ صسث آظؼیُ ػٕٔر ةْ ٍؼةٕط

ػٕٔر صضؼت ٍٔغم )ؾًیْ ايـالـ( در اكيٕیث آغاؼ زِغگی اِـاف ٍـًَاف هؼار گیؼد ك ةا ؾًٌ ك ٍؿؼلث  ایَاف ةْةْ ایُ جؼجیب اگؼ 

 دكةارق را زِغگی جؼ زؽئی آغاؼ ٍوغس، ٓغؼ ایُ  ِیؽ َٓؼاق ةاقغ، ؾالین، گؼایف ٓا ك ؾًَکؼد لؼد را جضث جادیؼ هؼار ٍی دٓغ. در كاهؽ

در كاهؽ ؿتک زِغگی اِـاف ٍّحؼؼ، َْٓ آف جکايیمی اؿث کْ در   .گیؼد ٍی قکى ِغگیز از ظامی ؿتک اؿاس ایُ ةؼ ك کّغ ٍی جؿؼیك
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اگؼ (ؿَُٕٓاًَیَْٔا لَاجَّتِلَإِفْ أَمْتَضْحٌُْ یٍَْٕان يَا جَؼَكْفَ ٌٍُِّْْٔ أَصَغان لَاؿْحَؿِیُّٕا ةِايًَِّْ كَ اِْؼُؼُكا ايـَُّّّةَ ايَّحِی کُّْحٌُْ ؾَ  :ةؼ اؿاس ركایات .جؿايیٌ دیّی آٍغق اؿث

کؼدیغ، جٕزْ َِٕدق  ك ؿّحی کْ ؾَى ٍی  ركزل ٓیچ کؾ از اكالد اٍاـ صـیُ )ؾًیْ ايـالـ( را ِتیّیغ، از ظغاكِغ اؿحؿاِث ظًتیغ ك ةْ ظؼیوْ

 >.5( =از آف پیؼكل َِائیغ

کْ فایب اؿث، ظٕدش را  ةّاةؼایُ اِحؼار، َٓاف جَاٍیث اؿالـ ِاب ٍضَغم اؿث کْ در دكراف فیتث ةْ ظٕر ظاص، ةا اِحؼار اٍاٍی

ِكاف ٍی دٓغ. در كاهؽ لؼد ٍّحؼؼ جکايیك دیّی را ةا ایُ ِیث اِساـ ٍی دٓغ کْ در دكراف فیتث ِیؽ از اٍاـ ظٕیف اظاؾث کّغ ك زٍیّْ 

ِیـث؛ ةًکْ  اِحؼارم مؼؼ، کالی چكٌ یاكرم ك پا رکاةی صضؼت هائٌ ،ػٕٔر ایكاف را لؼآٌ کّغ. کاٍالن ركقُ اؿث کْ ةؼام اصؼاز قایـحگی

 .ام ِیاز دارد ٓام ةؼزـحْ ٓا ك کارایی جٕلین هؼارگیؼم در زٍؼق یاراف صضؼت ةْ دارا ةٕدف كیژگی

ٍـئًة اِحؼار ك ةازگكث اٍاـ  ،ةایغ ةْ دِتاؿ ايگٕیی از ؿتک زِغگی قیؿی ةٕد کْ ةؼ ةاكر داقث در ؾنؼ فیتث اٍاـ ٍٔغمةّاةؼایُ 

ك اِحؼار ِعـحیُ امى ك ٍتّام لکؼم قیؿْ در ارائْ ؿتک زِغگی قیؿی اؿث.  یث اٍاـ ٍٔغمٍتحّی ةاقغ. اؾحواد ةْ صواِیث ك ٍكؼكؾ

جٕاف ِضٕق زیـث قیؿیاف را جؿییُ کؼد ك ِـًی  ةّاةؼایُ، ةا اؿحعؼاج ؾّامؼ امًی ایغق ٍٔغكیث ك پؼكرش ايگٕٓایی ٍتحّی ةؼ ایُ اِغیكْ، ٍی

ٓام ظٕد  ٓام اؿاؿی لکؼ اكؿث ك ِْ جّٔا در قؿائؼ ك ٍّاؿتات، ةًکْ در آغاؼ ك آرٍاف را پؼكرش داد کْ اؾحواد ةْ اٍاٍث ك ٍٔغكیث از ٍؤيمْ

ؿتک زِغگی ٍّحؼؼاِْ >. 6=ؿازد  ةْ ؿٕم اٍاـ ٍؿنٕـ جٕزْ ك گؼایف دارد ك زٔث زِغگی ظٕیف را ةْ ؿَث اِـاف کاٍى ٍؿعٕؼ ٍی

ك اِحؼار دكيث اك در ؾنؼ فیتث کْ ةا ٓغؼ   ت صسث ةُ ايضـُاؿث از: ٍسَٕؾْ رلحارٓام ةؼظاؿحْ از اؾحواد ةْ اٍاـ صی، صضؼ  ؾتارت

 >.3=گیؼد ةیث مٕرت ٍی ؿازم صکٍٕث ٍٔغكم ةؼ اؿاس جؿايیٌ اؿالٍی ةا هؼائث آى زٍیّْ

ِیؽ در زِغگی، ایُ ركیکؼد را ةؼگؽیغق ك ةیف از ٓؽار ؿاؿ  جؼیُ لضیًث ؿتک زِغگی ٍّحؼؼاِْ آف اؿث کْ ظٕد ٍٔغم ٍّحؼؼ ةؽرٖ

ٓام اكؿث ایكاف را از  کّغ؛ زیؼا در ادؾیْ ك زیارات صضؼت ةویث اهلل کْ ٍؼزؿی ةؼام آگآی از ظٕاؿحْ ا چّیُ ؿتکی زِغگی ٍیاؿث کْ ة

در صاؿ  ةْ ؾّٕاف َِِْٕ در ضَُ ةعكی از دؾام ٍّـٕب ةْ اٍاـ زٍاف .کّیٌ ظؼلی ٍسآغ ك از ؿٕیی ٍّحؼؼ ػٕٔر ظٕدقاف ٍؿؼلی ٍی

 ٍا درؿحٖ ةْ ؛…ؾَ ٍُؼْجَوِتُٕفَضَتِِک فَاضِتُٕفَ كَ إَِِّا ؾًََی َِنْؼِ ايْضَنِّ ٍُحَؿَامِتُٕفَ َك إِيَی كُرُكدِ أٍَْؼِؾَ ٍُكْحَاهُٕفَ كَ يِإِِْسَازِ كَؾْغِ إَِِّا يِقَ :هّٕت آٍغق اؿث

ةؼآكردف كؾغق جٕ ك در  جٕ ٍكحاهیٌ ك ٍّحؼؼ ةؼال لؼٍاف رؿیغف ةؼام ك كرزیٌ ٍی  جؿنّب صن یارل ةؼ ك گیؼیٌ ٍی  ظكٌ جٕ ظكٌ ظاظؼ ةْ

ةّاةؼایُ اگؼ ةعٕآیٌ از زّتْ ايگٕیی ِیؽ ةْ ایُ اٍؼ ةّگؼیٌ ك ةْ اِـاف کاًٍی کْ زاِكیُ >. 7=اِحؼار لؼا رؿیغف ؾػاةث ةؼ دقَّاِث ٓـحیٌ 

ا َٓاف ؿتک ةعف در ؾنؼ فیتث، زِغگی ةؼ ٍضٕر اِحؼار ی ٓا در زٍیُ اؿث جأؿی ةسٕییٌ، زِغگی ٍعًٕب ك ؿؿادت ظغا ك ٓادم اِـاف

جّٔا ؿتک مضیش ك ٍٕرد رضایث ظغا ك ائَْ ك ةْ كیژق صضؼت ٍٔغم ةؼام زِغگی  .ظٕآغ ةٕد یا ؿتک زِغگی زٍیّْ ؿاز زِغگی ٍّحؼؼاِْ

جّٔا قیٕق زیـث پیؼكاف صضؼت ٍٔغم در ؾنؼ فیتث، ةؼ اؿاس جؿايیٌ ایُ ؿتک زِغگی قایغ  :ٍٕلن اؿث ك ةْ هٕؿ ةؼظی پژكٓكگؼاف

 ةاقغ.ةیث  اؿالٍی ةا هؼائث آى

در  ةؼ اؿاس جتییُ كإگاف دظیى در ؿتک زِغگی ٍّحؼؼاِْ ك جؿاریك اِغیكَّغاف ٍعحًك، ٍؿّام امعالصی ك ٍٕرد ِؼؼ ركایات

ٓا ك آٍادگی ةؼام صؼکحی ٍـحَؼ  پاؾ قغف، پاؾ زیـحُ ك دكر ٍاِغف از زقحی»گِْٕ ةیاف کؼد:   ایٍُی جٕاف را  ٍٕرد ؿتک زِغگی ٍّحؼؼاِْ

ؿازم ازحَاؾی ةؼظاؿحْ از اؾحواد ةْ اٍاـ صی، ك اِحؼار  جٕأـ ةا آٍادگی لؼدم ك زٍیّْ ،گیؼ ك ظـحگی ِاپػیؼ ك دائٌ، ةا جالش ك کٕقكی پی

 «.گیؼد اؿالٍی مٕرت ٍی امیى جؿايیٌ ٍّاةؽ ك ةؼ اؿاسکْ ؿازم صکٍٕث ٍٔغكم  ةا ٓغؼ زٍیّْ، دكيث اك در ؾنؼ فیتث

 

 مىتظراوٍ لفٍ َا ضاخصٍ َای سبک زودگیؤم -3
پیٕؿحْ در مغد قّاظث ك ٍؿؼلی ايگٕم در دكراف فیتث اٍاٍاف ٍؿنٕـ ك ٓادیاف ةكؼ، یکی از كیژگیٔام ٍّحؼؼاف كاهؿی آِـث کْ 

يػا ةؼ ایُ ةاكریٌ کْ در ایُ  .دیّی ك كالیی ٍی ةاقّغ قیٕق زیـحیٍؿیار ك ٍالؾ اؿاؿی در زِغگی لؼدم ك ازحَاؾی ٍعنٕما ك ٍّاؿب 

ؿتک زِغگی "کْ ٍٕرد جاییغ كرضایث آف ذظیؼق ائی ك زٍیّْ ؿاز ػٕٔر آف اٍاـ اؿث ،ؾنؼ آظؼايؽٍاف ايگٕ ك َِِْٕ م ؿتک مضیش زِغگی

، زؽئیات ٍٕضٕؾات در ٍیاف یکـؼمكيی  ِیـث ظیًی فیتث ديیى ةْ از صضؼت قغق ِوى ركایث ٓام ٍسَٕع ٓؼچّغاؿث.  "ٍّحؼؼاِْ

اقارق ٍی کّیٌ کْ ٓؼ کغاـ از زاكیْ  ٍٕضٕؾاجیةیكحؼم از جؼةیث ك ؿتک زِغگی ٍٔغكم را ِكاف ٍی دّٓغ. در ایُ ةعف ةْ مٕرت کًی ةْ 

را  ٍّحؼؼاِْؿتک زِغگی اكيٕیث ٓام ّغ ٍی جٕاِ ٍٕارد ایُ قک ةیام، كیژگی ٓایی را کْ در آٍادگی ةؼام ػٕٔر ٍٕدؼِغ، ركقُ ٍی ؿازِغ. 

 ذیى ةْ ةؼظی از آِٔا اقارق ٍی کّیٌ:کْ در کّّغ ٍكعل

 

 عقیدٌ محًری -4-1
)ٍؿادقّاؿی(،  قّاظث مضیش، دهین ك زاٍؽ ِـتث ةْ ذات ك ممات ائی)ظغاقّاؿی(، ٓغلَّغم ظًوث ك جَاـ ازؽاء ٓـحی 

ئًی زایگاق اِـاف ةْ ؾّٕاف ظًیمة اهلل )ِتٕت ك اٍاـ قّاؿی(، زاٍؿیث دیُ ك ةؼِاٍْ ؾًَی ك ِیؽ ٍٕاِؽ ك دقَّاف لؼا ركم اِـاف از زًَْ ٍـا
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ؿیغف ةْ امٕؿ دیُ را ةایغ ةا جمضل ك ةؼرؿی ةاكر َِٕد يػا رآی کٕجاق ةؼام ر .اؿث کْ ةایغ در ؿتک زِغگی ٍٔغكم ةْ آف پؼداظحْ قٕد

 ٍی ايـالـ ؾًیْ ایُ ٍعًٕب هؼار دادق قغق ك آف قّاظث اٍاـ ٍی ةاقغ. قّاظث اٍاـ ظٕد زٍیّْ ام اؿث ةؼام قّاظث ظغاكِغ. اٍاـ صـیُ

 >.8=«ٍا ظًن ايؿتاد اال يیؿؼلٕا ... ٍؿؼلة آى کى زٍاف اٍأٌٍ ايػم یسب ؾًیٌٔ ظاؾحْ»لؼٍایّغ: 

اك را ةكّاؿّغ =ك قّاظث ظغا> ایّـث کْ آى ٓؼ زٍاِی اٍاـ ظٕیف را کْ ةایغ از اك لؼٍاف ام ٍؼدـ ةّغگاف را ِیالؼیغ ٍگؼ ایّکْ 

 ك اهلل ؾتغ ةّا»: لؼٍٕدِغ ايـالـ ؾًیْ در ةیاف دیگؼ ركح ظغاپؼؿحی در اِـاف ةْ كاؿعْ قّاظث اٍاـ صامى ٍی قٕد. اٍاـ ةاهؼ .ةؼِغ ةكّاؿّغ

 ٍا ؿتب ةْ ك قٕد ٍی قّاظحْ ظغاكِغ ٍا ؿتب ةْ قٕد، ٍی ؾتادت ظغاكِغ ٍا ؿتب ةْ >. ؛9«=جؿايی ك جتارؾ اهلل كصّغ ةّا ك اهلل ؾؼؼ ةّا

 >.10=«ٍُ ٍات ك يٌ یؿؼؼ اٍاـ زٍاِْ ٍات ٍیحة زآًیْ»پیاٍتؼ گؼاٍی اؿالـ ٍی لؼٍایّغ: قٕد.  ٍی پؼؿحف یگاِگی ةْ ظغاكِغ

ةْ ایُ ٍواـ راق یاةغ صحی اگؼ در ػآؼ از درؾ ٍٕالیف  ایُ صغیخ آَیث ك لضیًث قّاظث ظًیمة اهلل را ةیاف ٍی َِایغ ك ٓؼکؾ

 >.10= ٍّاف زٍاف ػٕٔر کٌ ِعٕآغ داقث؛ ةْ ظٕریکْ فیتث اٍاـ در ِؽد ایكاف ةْ ٍّؽيْ ٍكآغق ٍی ةاقغ.ؤٍضؼكـ گؼدد كيی از ٍواـ ٍ

 

 تکلیف محًری -4-2
اال ايػیُ إٍّٓا ك ؾًَٕا »ةؿغ كارد ٍؼصًْ ؾَى ٍی قٕد: اِـاف پؾ از کـب قّاظث مضیش، اؾحواد ك ایَاف ةْ قّاظحْ ٓایف در گاـ  

ايتحْ ایُ ةْ آف ٍؿّا ِیـث کْ لؼد ةگٕیغ ٍُ اِگیؽق یا قّاظث کالی ِیالحْ اـ پؾ جا زٍاف صنٕؿ آف ةْ جکايیك ظٕد ؾَى َِی  «5اينايضات

جکًیك ٍغارم . ؿایؼ زّتْ ٓا جالش زغم َِایغ َِایٌ ةًکْ ةایغ قعل جکايیك قؼؾی را اِساـ دٓغ ك ةْ ٍّؼٕر ارجواء درزْ ظٕد ِـتث ةْ

ٓام ازحَاؾی را ِیؽ در ةؼ  در زِغگی اؿالٍی ك ةْ ظٕر اظل در زِغگی ٍٔغكم لوط قاٍى ٍـئٕيیث پػیؼم لؼدم َِی قٕد ك ٍـئٕيیث

ٍی جكکیى گؼدیغق. چّیُ ام اؿث کْ ةؼ اؿاس ٍؿیارٓا ك ارزقٔام اؿالٍوغٍْ رؿیغف ةْ زاٍؿْ آرٍاِی در اؿالـ ایساد ظإِادق .ٍی گیؼد

 يػا اكيیُ هغـ در زٔث ٍـئٕيیث پػیؼم ك ٓغایحگؼم از ظإِادق آفاز ٍی قٕد ظإِادق ام جٕاِایی ایساد ِـى مايش ك ٍّحؼؼ را ظٕآغ داقث

 .«6ك اِػر ؾكیؼجک االهؼةیُ» َٓاِگِْٕ کْ ظغاكِغ ةؼام آفاز رؿايث ظاجٌ پیاٍتؼاف ةْ اك دؿحٕر ٍی دٓغ:

 .«7یا ایٔا ايػیُ إٍّٓا هٕا اِمـکٌ ك آًیکٌ ِارا»ظغاكِغ ٍی لؼٍایغ:  در زایی دیگؼ

 از را ظٕد ظإِادق چگِْٕ کْ پؼؿیغ آيْ ك ؾًیْ اهلل مًی پیاٍتؼ از لؼدم قغ ِازؿ لٕؽ آیْ کْ ّٓگاٍی آٍغق "ايذوًیُ ِٕر"در جمـیؼ 

ك از آِچْ ظغا ةازداقحْ ِٔی کُ. اگؼ از جٕ اظاؾث کؼدِغ =از  ؼت لؼٍٕدِغ: آِٔا را ةْ آِچْ ظغا اٍؼ کؼدق اؿث اٍؼ کُصض. کٌّ صمغ آجف

در ظإِادق ٍٔغكم َْٓ ةایغ ةْ ٍـئٕيیث ظٕد ؾَى َِایّغ در ؾیُ صاؿ  .آجف دكزخ> آِٔا را صمغ کؼدق ام ك كػیمْ ظٕد را اِساـ دادق ام

 .«8ك راةعٕا ك اجوٕا يؿًکٌ جمًضٕفیا ایٔا ايػیُ إٍّٓا امتؼكا ك ماةؼكا »ةْ اكاٍؼ ك ِٕآی ظغاكِغ پایتّغ ةاقّغ: 

اٍاـ ةاهؼ در جمـیؼ ایُ آیْ لؼٍٕدِغ: ام کـاِی کْ ایَاف آكردق ایغ ةؼ اِساـ كازتات ك ؾتادات ةؼدةار ةاقیغ، در ةؼاةؼ دقَُ قکیتا ك 

 >.11= ظٕد را ةؼام یارم اٍاـ آٍادق ك ٍسٔؽ َِاییغ.

 

 دیه محًری -4-3
لی ةیٕت اذف اهلل اف جؼلؽ ك یػکؼ »صؼکث اؾضا ةؼ ٍضٕر دیُ ك دؿحٕرات ائی اؿث:  اِْزِغگی ٍّحؼؼیکی دیگؼاز قاظنْ ٓام  

چّیُ ظإِادق ام جٕاِایی  .؛ در ظاِْ ٓایی کْ ظغا رظنث دادق آِسا رلؿث یاةغ ك در آف ذکؼ ك ِاـ ظغا ةؼدق قٕد«9لیٔا ةايقغك ك االماؿ

ّایی ةا دؿحٕرات دیّی را مغر إٍر زِغگی ظٕد هؼار دادق ك در ؾَى دارام ؾؽـ جؼةیث ِـًی ٍٔػب ك كالیحَغار ظٕآغ داقث، الؼادم کْ آق

، 52ج  ،5 =«رزاؿ کافّ هًٕةٌٔ زةؼ ايضغیغ الیكٕةٔا قکّ لی ذات اهلل»راؿط ك دتات هغـ ٍی ةاقّغ. يػا از اكماؼ یاراف ٍٔغم ایُ اؿث کْ: 

  .ث ك ٓیچ قکی در ذات ظغا كِغ ِغارِغ؛ ٍؼداِی اِغ کْ گٕیا دئایكاف َٓاِّغ پارق ٓام آُٓ اؿ>308ص

از دیگؼ ِكاِْ ٓام دیُ ٍضٕرم در ظإِادق جٕزْ ةْ صوٕؽ ٓؼ کغاـ از اؾضا در ٓؼ ؿََث ك زایگآی کْ ِـتث ةْ یکغیگؼ پیغا ٍی  

ِساـ جکايیك ك رؾایث کّّغ، ٍی ةاقغ. از آِسا کْ در ظإِادق ٍٔغكم، ٍؿیار کـب رضایث ائی اؿث، ٓؼ کغاـ از اؾضام ظإِادق ِـتث ةْ ا

صوٕؽ دیگؼ اؾضاء جٕزْ ظاص ٍی َِایّغ، ك در ؾَى ةْ كػیمْ ظٕد ةؼام رؿیغف ةْ زایگاق رلیؽ ٍٔغم یاكرم از ٓیچ جالقی لؼك گػار 

                                                           
 .3/  ؾنؼ - 5
 .214 قؿؼا / - 6
 .6/  جضؼیٌ - 7
 .200آؿ ؾَؼاف /  - 8
 36ِٕر /  - 9
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کْ ٓایی اؿث  از دیگؼ كیژگی متؼ ك اؿحواٍث، جٕةْ مغاهث،،  12كلام ةْ ؾٔغ،  11پایتّغم ةْ اصکاـ ك صغكد ائی،  10ِیـحّغ. رؾایث جوٕا

 .الزٍْ اش جٔػیب ك كارؿحگی ِمؾ از جَاـ رذایى اظالهی اؿث

ٍّحؼؼاف صویوی ػٕٔر َٕٓارق ةؼام ػٕٔر ٍنًش زٔاف ةْ جؼكیر ٍکارـ اظالهی ك ارزقٔام ائی در كزٕد ظٕیف ك زاٍؿْ ةّاةؼایُ 

کـی کْ  .ؾؼمْ لؼدم ك ازحَاؾی ٍی گؼددزٔاِی ٍی پؼدازِغ. ةغیّـاف، اِحؼار ٍٕؾٕد)ؾر( اِحؼارم ؿازِغق، رقغ آلؼیُ ك جؽکیْ ةعف در 

 دكؿث دارد از امضاب ك یاراف هیاـ کّّغق ةاقغ ةایغ کْ ٍّحؼؼ ػٕٔر ةاقغ ك ةؼ اؿاس كرع =پؼٓیؽکارم ك جوٕام قغیغ> ك اظالؽ ِیکٕ، رلحار

ّّغگاف آف صضؼت ظٕآغ ةٕد. پؾ اگؼ در ایُ صايث ٍؼٖ اك لؼا رؿغ ك هائٌ پؾ از اك هیاـ َِایغ پاداش اك َٓچٕف پاداش درؾ ک .َِایغ

 >.140، ص52، ج 5=پؾ ةا زغیث جَاـ ةکٕقیغ ك ٍّحؼؼ ةَاِیغ ام گؼكٓی کْ ٍٕرد رصَث ظغاكِغ هؼار گؼلحْ ایغ 

 

 عست محًری-4 -4

اؿث. ظإِادق ام کْ در ٍواةى ػًٌ اؿحتغاد ؿؼ جؿؼیٌ لؼكد َِی  "ؾؽت ٍغارم"يمْ ؤٍ زِغگی ٍّحؼؼاِْاز ٍَٔحؼیُ قاظنْ ٓام 

ٍُ کاف یؼیغ ايؿؽت لًًْ »آكرد، اصـاس ارزقَّغم در كزٕد جک جک اؾضاء آف ةْ چكٌ ٍی ظٕرد ك ٍی داِغ جَاـ ؾؽت از آف ظغاكِغ اؿث: 

 .«13ايؿؽة زَیؿا

؛ ظغایا ٍكحاهاِْ «14ائٌ اِّا ِؼفب ايیک لی دكية کؼیَْ جؿؽّ ةْ االؿالـ ك آًْ»دكيث ٍٔغكم ِیؽ ةؼ اؿاس ؾؽت رهٌ ٍی ظٕرد: 

در دؾام ِغةْ ٍٕالم ظٕد را ایُ گِْٕ یاد ٍی  .ةؼاِگیؽم کْ در آف اؿالـ ك اؿالٍیاف را ؾؽت ةعكی ،ؿث ٍی کّیٌ دكيحی ةا قکٕقدرظٕا

ایُ اصـاس از ٍسَٕع اِغیكْ ٓا، ؾٕاظك ك جسؼةیات اِـاف در ظٕؿ  ؛ کساؿث کـی کْ دكؿحاف را ؾؽیؽ ٍی َِایغ؟«ایُ ٍؿؽّ االكيیاء»کّیٌ: 

ؿؼ ٍی دّٓغ ك  "ٓیٔات ٍّا ايػية"اايـالـ ِغام  يػا ةا جأؿی از ٍٕال ك ٍوحغام ظٕد صضؼت صـیُ اةُ ؾًی ؾًیٌٔ .آیغزِغگی ةْ دؿث ٍی 

 .ازازق ؿؼ ؿپؼدگی ك ةؼدگی ةْ دقَّاف دیُ ك اؾحواداجكاف َِی دّٓغ

 ٌٓ»: لؼٍایّغ ٍی «ٓؼاؿّغ یَِ ام کّّغق ٍالٍث ٓیچ ٍالٍث از الئٌ؛ يٍٕة یعالٕف ال ك» آیْ جمـیؼ در اٍاـ ؾًی ؾًیْ ايـالـ

 اِغ. کّّغق هیاـ یاكراف َٓاف ایكاف >. ؛12«=ايوائٌ امضاب

ايٍَُٕ اؾؽ ٍُ ايستى اف ايستى یـحمى ٍّْ ةايَؿاكؿ، ك ايٍَُٕ ال یـحوى ٍُ دیّْ »لؼٍایّغ:   اٍاـ مادؽ ؾًیْ ايـالـ ٍی 

ٓا ٍَکُ اؿث ؿٕراخ کؼد كيٖ چیؽل از دیُ ٍٍُٕ ٓؼگؽ کّغق  جؼ اؿث چؼا کْ کٕق را ةا کًّگ قٖء؛ٍٍُٕ از کٕق ٍضکَحؼ ك پؼ مالةث

 .یُ ظإِادق ام، جؼةیث ك پؼكرش اِـأِام ؾؽجَّغ ك ٍواكـ در ةؼاةؼ ِاٍالیَات ك ِاةؼاةؼیٔا ٍی ةاقغپؾ کارکؼد چّ>. 13= «قٕد. َِٖ

 

  امام محًری -4-5

 ك دتات ك گیؼم قکى ٍضٕر ،(ؾر)زٍاف اٍاـ کْ  ام زِغگی یؿّی ٍضٕرم، اٍاـ . اؿث ٍٔغكم زِغگی ؿتک كیژگی جؼیُ امًی 

 در ؛ٍضٕریث اٍاـ زٍاف ایُ اؿث کْ ةایغ ةغاِیٌ کْ اك قآغ ك ِاػؼ اؾَاؿ ٍاؿث ةا زِغگی ؿتک جكکیى راق اؿث.ةٔحؼیُ آف ٍضٕر ك جؿادؿ

 ةایغ ٍٕؾٕد، ٍنًش ػٕٔر ٍّحؼؼاف  ؾّٕاف ةْ ٍا  .کّیٌ رؾایث َٓیكْ صضٕر ادب ك ةتیّیٌ ٍؿنٕـ اٍاـ ٍضضؼ در را  ظٕد ةایغ مٕرت ایُ

 ٍی ٍا از  ٓایی ٍـٕكيیث  صضؼت آف ك ٍاؿث اؾَاؿ ةؼ قآغ ك  ك صاضؼ  زِغق اٍاـ ػآؼم، فیتث كزٕد ةا ،(ؾر)ٍٔغم اٍاـ کْ کّیٌ ةاكر

 ةیاكرد ةغؿث را صضؼت آف رضایث جا ةغٓغ کارٓایی اِساـ ٍیکّغ ؿؿی کـی كهحی ِیـث؛ دقٕارم ٍؿاديْ. کّیٌ ؾَى آِٔا ةْ ةایغ کْ ظٕآغ

 َٓیُ در .پـّغد ك ٍی دارد دكؿث صضؼت آف کْ ٍیکّغ زِغگی ام قیٕق صویوث ةْ در ٍیکّغ، ِاراصث را ایكاف کْ کّغ پؼٓیؽ از کارٓایی ك

ٍضتث  زػب ك ٍا ِؽدیکی ؿتب کْ دٓغ اِساـ را ةایغ ؾًَی قَا از یک ٓؼ» :قغق ِٕقحْ زٍاف اٍاـ از ِوى ةْ« األِٕار ةضار» کحاب در ظنٕص

 صاؿ ةْ دیگؼ کْ کّغ جٕةْ ام در يضؼْ قعنی ةـا چْ پؾ .ظكَّاکیٌ ك آف ِاظٕقایّغ ةْ ِـتث ٍا کْ کؼدارم از کّغ دكرم ةایغ ك گؼدد ٍا

کْ  ام قیٕق ةْ زِغگی قؼكع ةؼام ةایغ اؿث ةاهی جا لؼمث ةّاةؼایُ .« ةعكغ َِی ِسات ائی ؾػاب ك ؾواب از را ِیؽ اك ك ِغارد ؿٕدم اك

 >.14اهغاـ کّیٌ = ٍیکّغ زًب را صضؼت آف ك ٍحؿاؿ ظغاكِغ رضایث
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ؿتک زِغگی ٍٔغكم ، داقحُ زِغگی مايضاِْ یؿّی رلحار ك گمحار پاؾ ك ةا جوٕا ك ؾماؼ ك كرع اؿث . ةْ هٕؿ  ٓاميمْؤٍیکی دیگؼ از 

کّغ. اِحؼار  ایُ ِٕع ِگاق ةْ اِحؼار ٍؿّام امًی ؿتک زِغگی اِـاف ٍّحؼؼ را جٕمیك ٍی« . ٍّحؼؼاف ٍنًش ظٕد ، ةایغ مايش ةاقّغ»ٍكٕٔر 

در دیُ ٍا ك اِحؼارم کْ ٍٕرد هتٕؿ ك ٍؤدؼ اؿث ك ةؼایف دٕاب زیادم در ِؼؼ گؼلحْ قغق اؿث، اِحؼارم اؿث کْ َٓؼاق ةا ؾَى ٍعًٕب 

 ادیاف ك ةكؼ کى گؼِْ ك ِغارد ظامی ادؼ ك دٕاب( ع)ٍّسی ػٕٔر درظٕاؿث ك دؾاکؼدف ك ةٕدف راق ةْ چكٌ مؼؼ ؛یؿّیمايش، جوٕا ك اظالؽ

ؿ ك ؿازِغق َٓؼاق ةا جٔػیب لؿا پٕیا،  اِحؼارم اؿث، اِحؼار ٍاؿث، دیُ ٍعًٕب کْ چیؽم اٍا دارِغ را ػٕٔر ةْ اِحؼارم چكٌ ِٕؾی دیگؼٌٓ،

ظٕآغ از امضاب اٍاـ زٍاف )ع( ةْ  ٓؼ کؾ ٍی»ِمؾ ك اظالؽ اؿث. اٍاـ مادؽ)ع( در ركایحی ةْ ركقّی ةْ ایُ ٍعًب جاکیغ کؼدق اؿث کْ 

کّغ، ٍّحؼؼ كاهؿی اؿث ك فیؼ از ایُ،  اٍا اِحؼار چگِْٕ اؿث؟ ٍّحؼؼم کْ ةا كرع ك ٍضاؿتْ اظالؽ ؾَى ٍی« صـاب آیغ ةایغ ٍّحؼؼ ةاقغ

 پؾ  ام ِغارد . جٕاِغ ٍّحؼؼ كاهؿی ةاقغ ؛ یؿّی دارام ؾَى مايش ك اظالؽ ك ٍؿّٕیث ةاقغ ك مؼؼ ٍّحؼؼ ظايی ةٕدف لایغق کـی َِی

 کْ اؿث ؾًَی ك اؿث آلؼیُ اظالؽ ك آلؼیُ اِـاف ؾَى ةًکْ اؿث ؾتادم ؾَى یک ؾًَكاف یُا جّٔا  ِْ کْ کّّغ جٕزْ ةایغ كاهؿی ٍّحؼؼاف

 >.14=15دٓغ کّغك اك رادر ٍـیؼ درؿث هؼارٍی ٓا ٍی اف را جٔػیب ك پیؼاؿحْ ازپًیغماِـ
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ٓام  ايگٕ ةؼدارم اؿث. در َٓیُ راؿحا ظإِادقاز ِیازٓام جؼةیحی اِـاف در ٍـیؼ رقغ ك جکاٍى، ِیاز ةْ ايگٕ ك ٍغؿ ةؼام ايگٕگیؼم ك 

جؼیُ پكحٕاِْ جؼةیحی ةؼظٕردارِغ ك ةا قّاظث ك جأؿی ةْ ؿیؼق  اٍاـ زٍاِی، دارام ةؼجؼیُ ايگٕ ك زیتاجؼیُ ٍغؿ اِـاِی ٓـحّغ. آِاف از ؾؼیٌ

 ؾًَی اٍاـ ؾنؼ )ؾر( از اٍکاف رقغ ك جؼهی ةـیار ةاالئی ةؼظٕردارِغ.

 از. اؿث اؿالٍی – رلحارم ايگٕٓام از كاهؿی پیؼكم ك دیّی ةاكرٓام گیؼم کار ةْ زاٍؿْ دیّی ٍا ٍعؼح اؿثآِچْ کْ اٍؼكزق ةؼام 

 قغق ٍؿؼلی قعنیث ك ؿیؼق ك قغق ٍعؼح کتؼم فیتث دكراف در زِغگی ايگٕم ةٔحؼیُ ؾّٕاف  ةْ ٍٔغم صضؼت دیّی ٍّاةؽ در  سا کْآِ

.ؿیؼق صضؼت ٍٔغم)ؾر( در اةؿاد گِٕاگِٕی َٓچٕف ؿیؼت ركد ٍی قَار ةْ دیّی ؿتک ٍّاةؽ ةٔحؼیُ از یکی  ؾّٕاف ةْ اصادیخ در ایكاف

دیّی، ؿیؼت ظًُوی، ؿیؼت ؾًَی، ؿیؼت اِوالةی، ؿیؼت جؼةیحی، ؿیؼت ٍايی، ؿیؼت امالصی ك ؿیؼت هضایی هاةى ةضخ ك ةؼرؿی اؿث ك 

 کّّغ. ف اهحغا ٍیٓا، ةْ اٍاـ ظٕی گیؼم از ایُ ؿیؼق ٓام ٍٔغم ةاكر ةا ائاـ ظإِادق
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از ةؼجؼیُ کَاالت یک اِـاف، داِف اِغكزم ك داِف پژكٓی، دكؿحی ؾًٌ ك ؾايٌ، جؼكیر ؾًٌ ك جّؼیٌ إٍر لؼدم ك ازحَاؾی ةؼ اؿاس 

ؾَ لَحًَِٔکَ ال جَکُُ ايعاٍِ ٍعايؿات دهین ك ؾًَی اؿث. پیاٍتؼ اکؼـ )ص( در ركایحی ٍی لؼٍایّغ: أُفػُ ؾايَان أك ٍُحَؿًَِّان أك ٍُـحََِؿان أك ٍُضِتّان ئٌَُ ك 

ٓؼ ةاٍغاد، یا داِكَّغ یا داِف إٍٓز یا گٕش دّٓغق ةْ ؾًٌ ك یا دكؿحغار ایكاف )ؾًٌ ك ؾًَاء( ةاش ك پّسَیُ کؾ ٍتاش کْ ٓالؾ ٍی »

 >.195، ص 1، ج 5=« گؼدم.

ٕف كلٕر ِوكْ لؼّٓگی دكرق م ظالئی صکٍٕث ٍٔغكم کْ ِوعْ م اكج جکاٍى ةكؼم اؿث ةؼ اؿاس ؾٕاٍى جکاًٍی اِـاف، َٓچ

داِف، ؾوالِیث، ظؼدكرزم، ٍضتث، ؾكن ك... ظؼاصی قغق اؿث. دكراف صکٍٕث اٍاـ زٍاف )ع( دكراف اِمسار ؾًَی اؿث، چّاِچْ اٍاـ مادؽ 

لَیُ لاذا هاـ هائَّا أظؼَجَ ضَؼ)ع( لؼٍٕدِغ: )ايؿًٌُِ ؿَتؿْه كَ ؾِكؼكفَ صَؼلان لسَیؽ ٍا زاءَت ةِِْ ايؼُّؿىُ صَؼلاف لًٌََ یَؿؼِؼِ ايّّاسُ صَحّی ايیٕـِ فیؼَ اي

ؾًٌ ك داِف، ةیـث ك » >.336، ص52، ج 5=ايعََـَْ كايؿكؼیَُ صَؼلان لَتذَّٔا لیِ ايّّاسِ ك ضٌَّ إيیٔا ايضَؼلَیُ صَحّی یَتُذَّٔا ؿَتؿَْن ك ؾِكؼیَُ صَؼلان( 

ةا آف دك صؼؼ )صؼؼ ٓام دیگؼ( آقّایی ِغارِغ.  ٓمث صؼؼ اؿث ك َْٓ آِچْ پیاٍتؼاف آكردق اِغ، جّٔا دك صؼؼ آف اؿث ك ٍؼدـ جا کّٕف زؽ

ك ّٓگاٍی کْ هائٌ ٍا هیاـ کّغ، ةیـث ك پّر صؼؼ دیگؼ را ةیؼكف آكردق، آف را ةیُ ٍؼدـ ِكؼ ك گـحؼش ٍی دٓغ ك آف دك صؼؼ را ِیؽ 

 «ضَیَْ ٍی کّغ ك ٍسَٕع ةیـث ك ٓمث صؼؼ را در ٍیاف ٍؼدـ ٍّحكؼ ٍی ؿازد.

از رؿايث ٓام ٓؼ ظإِادق، ؾًٌ اِغكزم ك جكٕین یکغیگؼ ةْ داِف پژكٓی ك ارجوام ؿعش ؾًَی ك در کّار لؼّٓگ ٍٔغكیث یکی 

لؼزِغاِحاف را ةْ »جتغیى ظاِْ ةْ ٍکحب ظاِْ ك ٍضیعی آکادٍیک ٍی ةاقغ، چّاِچْ صضؼت ؾًی )ع( ٍی لؼٍایّغ: )ٍُؼُكا أكالدَکٌ ِةعًََبِ ايؿًٌ.( 

ةْ لؼزِغاف ؿمارش قغق اؿث ةؼ َٓیُ  ِیؽ  إٍٓزش ركایات ٍؿنٍٕیُ )ع(، حُ ؿٕاد ك کحاةثهؼآف إٍٓزم ك إٍٓظ« ؾًٌ إٍٓزم اٍؼ کّیغ.

 >.15=، ؾًٌ اِغكزم ك جؼةیث لؼزِغاف ؾًٌ دكؿث ك ؾايٌ دكؿث اؿثزِغگی ٍّحؼؼاِْ قاظنْ ٓاماؿاس یکی از 

 
 

                                                           
1- http://www.isca.ac.ir/Portal/home/?news/116878/83445/176477 
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  آثار سبک زودگی مُدی محًر در خاوًادٌ -4
 لؼاكاِی ٍذتث جأدیؼات دارام ازحَاؾی ك ظإِادگی لؼدم، ِؼؼ از ایكاف ٍضتث ك ٍؿؼلث ك( ايـاّلـ ؾًیْ) زٍاف اٍاـ ةْ ةاكر ك اؾحواد

ظث ایُ آدار ٍٕزب الؽایف ديتـحگی ك جكٕین ةیكحؼ در زٔث جوٕیث ٍتاِی كالئی اِـاف در ٍضیط ظإِادق ك ركاةط ظإِادگی قّا کْ اؿث

 از لٕائغ ٍٔغم ٍضٕرم در ظإِادق ؾتارت اؿث از:ك جؼةیث لؼزِغاف ظٕآغ قغ. ةؼظی 

 

 يجًد حامی معىًی - 5-1

رؿّغ ك آف اصـاس ِؼارت ٍـحویٌ اٍاـ ؾنؼ)ؾر( ةؼ زِغگی ك اؾَاؿ ك رلحار ك  ٍٔغكم ةاكر ك ٍٔغم یاكر ةْ یک اصـاس زیتا ٍی لؼد

داِیٌ. در یک ظإِادق اٍاـ زٍاِی، ٍیاف اؾضاء از ؿًـًْ ِیازٓام اِـاف،  گمحار آِٔاؿث. ةؼ اؿاس ؾوائغ دیّی، ٍا اٍاـ را ِاػؼ ةؼ اؾَاؿ ظٕد ٍی

آدٍی، ِیاز ةْ صاٍی ٍؿّٕم، پغر ركصاِی ك ارجتاط ًٍکٕجی ةا اِـاف ٓام  ؿّٕیث ك ِٕراِیّث ةاظُ اؿث، در ایُ راؿحا یکی از ِیازٓاِیاز ةْ ٍ

ؾؼقی اؿث. ظإِادق ٓام ٍٔغم ةاكر ةْ زیتاجؼیُ قکى ٍَکُ ٍی جٕاِّغ از كزٕد ٍوغس ك ِازِیُ اٍاـ ٍٔغم )ؾًیْ ايـاّلـ( ةْ ؾّٕاف پغر 

 ٍَمؽَعُ  ايكمین األبُ...لاإلٍاـ ركصاِی ظٕد ةٔؼق ٍّغ قِٕغ. صضؼت ؾًی )ؾًیْ ايـاّلـ( در جٕمیك قعنیث اٍاـ ٍی لؼٍایغ:ٍؿّٕم ك صاٍی 

 ماصب >. صضؼت171 ص ،25 ج ،5= «.ٓاؿث گؼلحارم ك ٓا ؿعحی ٍنائب، در ةّغگاف پّآگاق ك ٍٔؼةاف پغرم اٍاـ»... ايغَّكآی لی ايؿِتادَ

 رؿیغگی در ٍا>.»497 ص ،2 ج ،16يِػِکؼکٌُ= ِاؿیَُ ال ك يَُِؼاؾاجِکٌُ ًٍَََٔیُ فَیؼُ إِّا) غ:لؼٍایّ ٍی( رق) ٍمیغ قیط ةْ ظعاب در( ايـاّلـ ؾًیْ)

 «..ایٌ ِتؼدق ظاظؼ از را قَا یاد ك ایٌ ِکؼدق آَاؿ ك کٕجآی قَا، ؿؼپؼؿحی ك

 

 يجًد واظر اخالقی ي دیىی-5-2

د كیژق ام دارد. کْ ةاؾخ ِگٔغارم ظٕیكحُ ك ٍؼاهتث ٓام كیژق کارةؼ(16یَؼم اهلل ةأفَّ یَؿًٌَ أيٌ) امى اؿالٍی، ك آرٍاِی زاٍؿْ یک در

لؼدم ةؼام ٓؼ کـی ٍی قٕد. در ایُ ٍیاف، ظإِادق ٓام ٍٔغكم ةاكر ك ٍٔغم یاكر ةْ یک اصـاس زیتام دیگؼم ِیؽ ٍی رؿّغ ك آف 

ةؼ اؿاس ؾوائغ دیّی، ٍا اٍاـ را ِاػؼ ةؼ اؾَاؿ   ی ك اؾَاؿ ك رلحار ك گمحار آِٔاؿث.اصـاس ِؼارت ٍـحویٌ اٍاـ ؾنؼ )ؾًیْ ايـاّلـ( ةؼ زِغگ

 ك ظغاكِغ کْ کّیغ ؾَى ةگٕ» (17ايَُؤٍّٕفَ  ك رؿٕيُُْ ك ؾًَََکٌُ اهللُ لَـیَؼم اؾًََُٕا هُى كَ) ظٕد ٍی داِیٌ. هؼآف کؼیٌ در ایُ زٍیّْ ٍی لؼٍایغ:

م اٍاـ زٍاِی، ٍیاف اؾضاء اصـاس ایُ ِؼارت ك ؾّایث صضؼت، كزٕد  ظإِادق یک در« .ةیّّغ ٍی را قَا اؾَاؿ( اٍاٍاف) ٍؤٍّاف ك اك رؿٕؿ

دارد، يػا در اِساـ اؾَاؿ ِیک كظیؼ ةا ؿؼؾث ك قحاب الؽكف جؼم ةؼ دیگؼاف اهغاـ ٍی کّّغ ك ةْ ّٓگاـ اِساـ ٍؿنیث ك گّاق ظٕد را جضث 

ًْ ٍی گیؼِغ. صضؼت ٍٔغم )ؾًیْ ايـاّلـ( در ِاٍْ ام ظعاب ةْ قیط ٍمیغ )رق( ٍی ِؼؼ ك کّحؼؿ ٍضـٕس صضؼجف ٍی ةیّّغ ك از آف لام

 پٕقیغق ٍا ةؼ قَا اكضاع از چیؽم ٓیچ ك آگآیٌ قَا اصٕاؿ ك اظتار ةؼ ٍا»أظتارکٌ  ٍُِ قیءه  ؾَّّا یَؿؽُبُ ال ك ةِأِتائکٌُ ؾًَِان ُِضیطُ لاِّا لؼٍایّغ:

ظٕیكحُ را َٓیكْ در  ٍی ةاقغ، یویُ صامى کّغ کْ صضؼجف قآغ ك ِاػؼ دائَی اؾَاؿکْ زیؼا کـی >. 497 ص ،2ج ، 16«=.ٍاِغ َِی

گؼدد ك در  قٕد ك ركز ةْ ركز ةؼ لضائى ك ؿسایام اظالهی اك الؽكدق ٍی ٍضضؼ اك ةتیّغ؛ چّیُ لؼدم ٓیچ گاق آيٕدق ةْ ٍؿامی ك ٍضؼٍات َِی

 .دارد ٍـیؼ ؿؿادت ك کَاؿ هغـ ةؼ ٍی
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یکی از درظٕاؿث ٓام ٌٍٔ ك ؿازِغق ٓؼ قیؿْ، ةٔؼق ٍّغم از دؾام ظیؼ اٍاـ ؾنؼ )ؾًیْ ايـّالـ( ٍی ةاقغ، کـی کْ صسث زٍاف 

ایكاف ك صؼکث اؿث ك دؾام اك ةْ درگاق ظغاكِغ ٍحؿاؿ ٍـحساب ٍی ةاقغ. َٕٓارق ةْ یاد آف صضؼت ةٕدف، دؾا کؼدف ةؼام جؿسیى در لؼج 

در ٍـیؼ رضایث آف اٍاـ فایب، ٍا را ٍكَٕؿ دؾآام ظیؼ ایكاف ٍی کّغ. ظًب دؾام ظیؼ ك ةٔؼق ٍّغم از دؾام صسث ظغا در ركم زٍیُ، 

 دُؾائَُْ  ك رَصََحَْ كَ رألَحُْ يَّا كََٓب إٍٓزق ام اؿث کْ لؼّٓگ آى ةیث )ؾًیٌٔ ايـاّلـ( ك يـاف ادؾیْ ةْ ٍا ٍی إٍٓزد. در دؾام ِغةْ ٍی ظٕاِیٌ:

 ج ،5=«ةْ ٍا ٍٔؼ ك ٍضتث ك دؾا ك ظیؼ اك را ؾعا لؼٍا جا ةْ كؿیًْ م آف ةْ رصَث )ظاص( جٕ ةؼؿیٌ.»  َِّاؿُ ةْ ؿَؿْن ٍُِ رَصََحِک ٍا ظَیؼَق ك

 ًٍَِکِ  ؾُ یضسب ال ايَّػم ةايغؾاء ٌصِمؼِٔ كراءِ ٍُِ ألَِّّا اٍاـ زٍاف )ؾًیْ ايـاّلـ( در ِاٍْ ظٕد ةْ قیط ٍمیغ )رق( ٍی لؼٍایّغ: >.408 ص ،99

چؼا کْ ٍا ٍؤٍّاف قایـحْ کؼدار را ةا ِیاش ك »ك ايـََّاء لًَحعَئَُِّ ةػيک ٍُِ أكيیائِّا ايوًُٕب كَيیَذِوُٕا ةِايکِمایْ ٍّْ ك اف راؾَحٌُٔ ايعُعُٕب األرضِ

ٍی کّیٌ. ةّاةؼایُ، هًتٔام دكؿحاف ٍا ةْ دؾام ٍا ةْ ةارگاق دؾایی کْ از لؼٍاِؼكام آؿَاف ٓا ك زٍیُ پٕقیغق َِی ٍاِغ، صماػث ك ِگٔغارم 

 ص ،2 ج ،16=«ائی، آراٍف ك اظَیّاف یاةغ ك ةْ کمایث آف آؿٕدق ظاظؼ ةاقّغ. گؼ چْ درگیؼم ٓام ٓؼاس اِگیؽ، آِاف را ةْ دئؼق الکّغ.

596.< 

                                                           
 ؟ةیّغ ٍی ظغاكِغ کْ ِغاِـث « آدٍی » ، آیا 14/ ؾًن - 16
 .105. جٕةْ/ - 17

http://www.rahebehesht.org/news/show/3705/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/
http://www.rahebehesht.org/news/show/3705/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/
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  دفع بالَا ي آفات -5-4 

ةـیارم از ظٕاص ٌٓ جٕزٔی ِغارِغ، زیؼا از کَیث ك کیمیث آِٔا ةی ظتؼِغ. اٍاـ در ظنٕص دلؽ ك ٍنِٕیث از ةالٓا ك آلات، صحی 

ائی اُصنی صـیُ )ؾًیْ ايـاّلـ( در ركز ؾؼلْ در ٍٕرد دلؽ ظعؼات ك آلات از زِغگی اِـاف ٓا ٍی لؼٍایّغ: )كَ ؾَؼََُث آالؤؾَ لَأمُّ أِؿَُِکَ یا 

ؼان ك َُٓا یا ربِّ اکذؼُ ٍُِ أف یُضنیٔا ايؿادُّكفَ أك یتًُـَ ؾًَان ةٔا ايضالِؼٕف دٌَُّ ٍامَؼلثَ ك درَأتَ ؾّّی ؾَغدان أك ذِکؼان أـ أمُّ ؾعاؤؾَ أهََٕـُ ةٔا قُک

ك  ك ِؿَث ٓایث ةؽرٖ اؿث پؼكردگارا! کغاٍیُ یک از ِؿَحٔایث ةْ ذکؼ»أئًٌَّ ٍَُِ ايضُّؼَّ ك ايضَّؼاءِ اکذَؼُ ٍَّا ػَٔؼَ يی ٍُِ َ ايؿالیْ كايـَّؼّاءِ...( 

قَارش درآیغ؟ کغاٍیُ یک از ؾعایام جٕ را ةْ قکؼش هیاـ جٕاف کؼد؟ در صايی کْ ِؿَث ٓا ك ؾعایایث ةیف از آف اؿث کْ قَارقگؼاف از 

ز آف ؾٔغق م قَارش آِٔا ةؼ آیّغ یا صالؼاف ةْ آف داِا قِٕغ. ةار پؼكردگارا! آف رِر ٓا ك زیاف ٓا را کْ از ٍُ ةْ يعمث دلؽ کؼدق ام ةیف ا

 «َث ك ؾالیحی اؿث کْ ةؼایٌ آقکار قغق اؿث.ِؿ

ةؼ اؿاس ایُ دؾا ٍؿًٕـ ٍی گؼدد یکی از ايعاؼ ظمیْ م ائی ةؼ ٍؤٍّاف دلؽ ةالٓا ك آؿیب ٓاؿث، َٓچّیُ یکی از آدار كزٕدم 

، ةْ ظاظؼ ارجتاط ةیكحؼ ةا اٍاـ ؾنؼ )ؾًیْ ايـّالـ( ةؼام ٍا دلؽ ضؼر ك زیاف ك آؿیب ٓا ك ةالٓا ٍی ةاقغ در ایُ ظنٕص ظإِادق ٓام ٍٔغكم

اٍاـ زٍاف )ؾًیْ ايـاّلـ( ٍٕرد ؾّایث كیژق آف صضؼت هؼار ٍی گیؼِغ ك َْٓ م ظعؼات زٍیّی ك آؿَاِی ةا دؾام ظاص اٍاـ زٍاف )ؾًیْ 

 ايـاّلـ( از ایكاف ٍؼجمؽ ٍی گؼدد. صضؼت كيی ؾنؼ )ؾًیْ ايـاّلـ( در َٓیُ زٍیّْ ٍی لؼٍایّغ:

ٍا در رؾایث صاؿ قَا کٕجآی َِی » َُؼاؾاجِکٌُ ك ال ِاؿِیَُ يِػِکؼکٌُ ك يَٕال ذيک يََّؽَؿَ ةِکٌُُ ايالكَاءُ ك امعًَََکٌُُ األؾغاءُإِّا فیؼُ ًٍَُِٔیَُ يِ»

 ج ، 5=«کّیٌ ك یاد قَا را از ظاظؼ ِتؼدق ایٌ ك اگؼ زؽ ایُ ةٕد از ٓؼ ؿٕ گؼلحارم ةْ قَا رك ٍی آكرد ك دقَّاِحاف، قَا را از ٍیاف ٍی ةؼدِغ.

 ةِی ك األكمیاءِ ظاجٌَُ أِا) َٓچّیُ در کالٍی دیگؼ اٍاـ زٍاف )ؾًیْ ايـاّلـ( درٍواـ ٍؿؼلی ةؼکات كزٕدم ظٕد لؼٍٕدق اِغ: >.174 ص ،53

 ك ظاِغاف از را ةالٓا ٍُ> كزٕد ؿتب= ةْ جؿايی ظغام ك ٓـحٌ( ص) ظغا پیاٍتؼ زاِكیُ آظؼیُ ٍُ»قیؿَحی ك أًٓی ؾَُ ايتَالءَ اهللُ یَغلَؽُ

 >.171 ص ،2 ج ،10= «.کّغ ٍی دكر قیؿیاٌِ

 

 خًش بیىی بٍ آیىدٌ بطریت -5-5

ام درظكاف اٍیغكار ك ظٕش ةیُ اؿث. ٓؼ هغر در دِیا ٍماؿغ ةیكحؼ قٕد ك دِیام ةْ امعالح ٍحَغف، زٔاف اِـاف ٍّحؼؼ ةْ آیّغق

عوی لامًْ ةگیؼِغ ك ظكٌ ك قٕٔت را ةؼ ؾوى چیؼق ؿازد، ةاز ةكؼیث را ةْ ؿٕم جٕصّف ك ةؼةؼیث پیف ةتؼد ك از کارٓام ؾوالِی ك ٍّ

دٓغ ٍٕضٕع اِحؼار ِوعْ اٍیغم اؿث کْ ةؿغ از ایُ َْٓ زٔى ك فمًث ك ِاداِی ك ػًَث ك یأس ك ِگؼاِی، لؼكفی ركقّی ةعف را ِٕیغ ٍی

ٓام ٍحؿغد لؼیب ك ٍکؼ ك ظغؾْ ةْ لعؼت قاِـاف در پؾ پؼد .کْ در آیّغق ِْ چّغاف دكر زٔاف ةْ ِٕر کَاؿ ك ٍؿّٕیث ركقُ ظٕآغ قغ

ةّغ ك ةارم ٍحّمؼ اؿث. ّٓگاٍی کْ ؿعُ از اِحؼارم ِٕیغ ةعف ك آیغ، از ػًٌ ك لـاد ك ةیظٕد جٕزْ دارد. اك در صاؿ ؾادم کْ ةْ ظٕد ٍی

قٕد چّیُ ركزم ةؼؿغ کّغ کْ آیا ٍیگؼدد، اِـاف ظـحْ از ایُ َْٓ ػًٌ ك ؿحٌ ك دركغ ك ٍکؼ ك ریا، ةا ظٕد زٍؽٍْ ٍیاٍیغ آلؼیُ ٍعؼح ٍی

  :کّغکْ ایُ َْٓ ٍكکالت صى گؼدد ك ةا ظٕد ِسٕا ٍی

 دؿ زجّٔایی ةْ زاف آٍغ ظغایا َٓغٍی                   ؿیّْ ٍاالٍاؿ درد اؿث ام دریقا ٍؼَٓی                 

در زةٕر ةؿغ از » 18ٕرِ ٍُِْ ةَؿْغِ ايػِّکؼِ اَفَّ االَرْضَ یَؼِدُٔا ؾِتادِمَ اينّايِضُٕفَدٓغ کْ ةًی: كَ يَوَغ کََحتّْا لی ايؽَّةآف گاق آیات كصی ةْ اك ٍژدق ٍی

ایُ ظٕش ةیّی ةؼ گؼلحْ از کالـ كصی، اِـأِام ٍّحؼؼ «اـ =درآیّغق> كارث صکٍٕث زٍیُ ظٕآّغ قغذکؼ )جٕرات( ِٕقحیٌ: ةّغگاف قایـحْ

 .دٓغلؼّٓگی ؿٕؽ ٍیرا ةْ ظٕدؿازم ك صؼکث ةْ ؿٕم کَاؿ ٍؿّٕم ك 
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 وتیجٍ گیری -5
قیٕق ك ؿتک زِغگی ٍؼدـ ةٕیژق ٍـًَاِاف ك دكرق کؼدف اِاف از  ٍحٕزْ فیتث دكرق در ٓا جعؼیب ك صَالت ةغجؼیُ یکی از صویوث در

 ك ظعاکارم پؼؿحی، قٕٔت ظؼین جؼكیر از هإِِی فیؼ ك آيٕدق ٓام ِـى ایساد ةا ٍی کّّغ جالش ٓا زیؼا آف اؿث ٕٓیث ك لعؼت اِـاِی

کّّغ.  كیؼاف اؿاس از را ظإِادق اؿالٍی ك ؿتک كؿیاؽ زِغگی ك در رأس آف ِؼاـ کؼدق رؿٕخ ٍـًَاف ٍؼد ك زف لؼّٓگی ٍیاف اؿحضايْ

 ٓام دؿ ظـحْ ك اركاح ةؼام کْ ٓایی درٍاف صحی ك قٕد ِاکساآةاد ظحٌ ةْ قٕد، ٍی پیكّٔاد كضؿیث ایُ از ةؼام رٓایی کْ ٓایی راق فايب

 از ٓا اِـاف زٍاِی کْ اؿث رآی ةْ ؿاز ةازگكث زٍیّْ ٓا، ةـث ةُ ك ٓا ةضؼاف ایُ ِیـث، کارگكا قٕد ٍی پیكّٔاد اٍؼكز اِـاف ٍّؽزؼ

ٍؼةٕط ةْ زٍاف آیّغق اؿث، اٍا اٍؼكز زاٍؿْ ك لؼدام زِغگی ٍا را در  ث ٓؼ چّغٍٔغكی کْ اؿث قؼایعی چّیُ در .زدِغ ؿؼةاز پػیؼش آف

 هؼار اِـاف اٍؼكز پام پیف در ك آكردق لؼآٌ اِـاف ِسات ظغاكِغ ةؼام کْ رآیحْ ك در كاهؽ ٍٔغكیث چؼاغ ركقُ راق آیّغق ٍا اؿث. ةؼگؼل

 فیؼ ٓام ٍغؿ از آكردف ك ؿؼدر ٓا ةیؼآْ ةْ كركد ظعؼ زیؼا اِحؼار ك ٍٔغكیث، .قٕد ٍی ِسات ٍضـٕب راق جؼیُ ٍعَئُ ك ةٔحؼیُ دادق،

ةّاةؼایُ اِـاف  .دارد ٍی صػر ةؼ ةیؼآْ از ٌٓ ك دٓغ ِكاف ٍی راق ٌٓ ٍـیؼ، در چؼافی چِٕاف َٕٓارق ك کّغ ظّذی ٍی را جَٕٓی ك جٕصیغم

در  ك ٍٔغكم زاٍؿْ ايگٕمةؼگؼلحْ ازکْ ةْ ؾَن ك ٕرلام دیُ دؿث پیغا کّغ ك ؿتک زِغگی ٍّاؿتی  ةا جَـک ةْ ٍٔغكیث، ٍی جٕاِغ

 كالیی ٍـًَافةؼ اؿاس ؿتک زِغگی ٍٔغكم،  داقحْ ةاقغ؛کْ َٓاف ؿتک زِغگی ٍّحؼؼاِْ اؿث،  آرٍاِی ك ٍٕؾٕد زاٍؿْ ةْ رؿیغف راؿحام

 آِٔا از ظؼین ةحٕاِغ ایُ ةْ جا دٓغ جكعیل درؿحی ةْ را ٓا آلث ك ایُ ةكّاؿغ را دكراف ایُ ٓام آلث ك ٓا ٍٕهؿیحی، آؿیب چّیُ در ةایغ

ٍعاةن ةا ٍّاةؽ ك ركایات اؿالـ ك قاظنْ ٓام یک زِغگی اِـاف ٍّحؼؼ از زًَْ دیُ ؿتک كقیٕق زِغگی ظٕد را  اؿاس ك کؼدق دكرم

 ركاج اةحػاؿ زام لؼّٓگ ةْ اِحؼار لؼّٓگ جؼجیب ةغیُ کّّغ جا ٍضٕرم، ؾؽت ٍضٕرم، ؾغايث ٍضٕرم، مايش ٍضٕرم، اٍاـ ٍضٕرم،ك....صمغ

در پؼجٕ رٓتؼم اٍاـ  19زٍیّْ ػٕٔر ك جكکیى صکٍٕحی کْ ظغاكِغ ةْ مايضافاٍاف ةٕدق جا  در ٓا آؿیب ك جٔازَات إِاع از زاٍؿْ ك کؼدق پیغا

 ؾسى اهلل جؿايی لؼزْ ايكؼیك ٍٔغم
ایُ ركیکؼد  ةاقیٌ داقحْ ظٕد ةازِگؼم زِغگی ؿتک در جؼ زغم کَی ةایغ در هؼآف دادق اؿث ٍٔیا گؼدد. در كاهؽ 

ٓام ظغاكِغ ٍتحّی اؿث ِنب  ٓام آف صضؼت را کْ در كاهؽ ةؼ ظٕاؿحْ ٍـحًؽـ آف اؿث کْ ةا اٍاـ صیّ ك صاضؼ جسغیغ ؾٔغ کّیٌ، ظٕاؿحْ

ايؿیُ زِغگی ؿازیٌ ك ةؼام جضون آف، ٍسآغت کّیٌ. ةْ ایُ ِکحْ ِیؽ ةایغ جٕزْ کؼد کْ اجعاذ ایُ ركیْ، ٍـحًؽـ داقحُ ٓغلی ٍحؿايی در 

ؿازم ػٕٔر از راق گـحؼش ػًٌ ك لـاد،  جؼكیر جمکؼ زٍیّْٓؼچّغ  اؿث. اٍاـ ؾنؼ زٍیّْ ؿازم ةؼام ػٕٔرِغگی اؿث کْ ٍضٕر ایُ ٓغؼ، ز

جٕهیث )جؿییُ كهث ةؼام ػٕٔر(، جعتین ةؼظی از صٕادث ةؼ آف، ظؼح ٍتاصخ فیؼضؼكرم، اؿحؿساؿ، ٍغؾیاف دركفیُ ٍٔغكیث، 

ٓام رلحارم، اةٔاـ در آدار ركاِی  ، ركاةط ازحَاؾی ِاؿايٌ، کٌ لؼكغ قغف ؾٕاظك اِـاِی، قیٕع ِآّسارمگؼایی، َِادگؼایی الؼاظی ٍالهات

ركم لؼّٓگ اِحؼار ك زاٍؿْ ٍّحؼؼ  ٓام پیف جؼیُ چايف ٍٔغكیث ك اِحؼار ٍّسی ةغكف جالش ةؼام ایساد جقییؼ ك امالح در زاٍؿْ را ٌٍٔ

 .ةؼقَؼد
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