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 دهندهسخنی با ارائه

و  والدین سازیدر راستای توانمند و آگاه دهندگانارائهتربیت  منظوربهمرتبط با حوزه خانواده  متونمجموعه 

، فراهم مجموعهها نسبت به مسائل و موضوعات حوزه خانواده تدوین شده است. هدف از تألیف این خانواده

های توحیدی نمودن ساز و کارهای امکان آموزش همگانی برای اصالح سبک زندگی در راستای تحقق خانواده

یی که مزین به نور الهی بوده و هیچ داد و ستد هاخانه؛ هاستو تربیت فرزندان موحد و توانمند از دل این خانه

 کند.و ابراز اجتماعی آنها را از یاد خدا و حرکت در مسیر رضایت الهی غافل نمی

جهت آگاهی دادن به مادران تدوین  دهندگانارائه، با هدف آموزش «سالمت روحی و جسمی مادران» متن

ها، بتوانند مراقب سالمت روحی و جسمی خود باشند، های الزم به آنشده است تا با آموزش اصول و مهارت

سزایی در سالمت دیگر افراد خانواده و نیز سالمت اجتماع چرا که سالمت روحی و جسمی مادران، نقش به

 دارد.

 توسط ،مبحثهای مرتبط با این کارگاه شودمی پیشنهاد 1 خانواده حوزه در نیرو تربیت نامهنظام به توجه با

در  مسائل و موضوعات نظام به احاطه تا دارند قرار مکّی هایتدبردر سوره در پایان دوره که شود ارائه افرادی

 .باشند این زمینه داشته

می حاضر منوط به تسلط عل ارائه متنکه  الزم است به این نکته توجه داشته باشند این مباحث دهندگانارائه

. همچنین شناخت مخاطب و توان تفصیل مطالب متناسب با استدهنده بر نظام موضوعات حوزه مد نظر ارائه

 پس از گذراندن دوره تدبر پژوهانقرآنهای ها از اهمیت زیادی برخوردار است که از توانمندیمخاطب، در ارائه

 باشد. مکی می هایدر سوره

مفاهیم برآمده از قرآن تسلط به  که باشددر حوزه خانواده می اتموضوع ای ازمجموعهحاضر،  تونمهمچنین 

تمرین پرهیز شده است.  ارائهمثال و مصداق و  بیاناز  ،روهای پیشِدر این موضوعات ضروری است. در متن

ها به قدرت ذکر است. توان ذکر و اتصال به حق، چرا که قصد از طراحی و تدوین این سیر، مجهز شدن خانواده

 . اشدبینمپذیر بدون فعال شدن توان تفکر امکان

با  دهندهارائه و دهدقرار می دهندگانارائهاصول و چهارچوب مرتبط با موضوعات را در اختیار  ،این متون

دهد و برای مخاطب واضح تسلطی که بر نظام موضوعات دارد و متناسب با مخاطب موضوعات را تفصیل می

ر در مخاطب شده، و غرض سیر آموزشی تفک شدنفعالمثال و مصداق در روند تدریس مانع از  بیاننماید. می

 نماید.را مختل می

                                           
 اقدام http://quranetratschool.ir/?p=20975 آدرس طریق از خانواده حوزه در نیرو تربیت نامهنظام مطالعه برای0 

 .کنید

http://quranetratschool.ir/?p=20975
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ه با فعال کردن قدرت تفکر ک و با شناخت صحیح و تفصیلی نسبت به موضوعات و مسائل در خانواده ،قاعدتاً

 :تواندها به ودیعه نهاده است، مخاطب میخداوند متعال در همه انسان

 ،وضعیت مطلوب را به خوبی بشناسد 

  موجود خود را به درستی مشاهده، تجزیه و تحلیل کند، شرایط و وضعیت 

 ریزی و عمل نماید.برای دستیابی به نقطه مطلوب برنامه 

الزم است توجه داشته باشند به هیچ عنوان شرایط افراد، روحیات، تعامالت و بستر عمل آنها  دهندگانارائه

ث باع ،مجموعهتواند برخالف هدف می جزئیو و باید و نبایدهای مصداقی  پیچیدن یکسان نیست و نسخه

 اختالل در سبک زندگی و تفکر مخاطبین شود.

ر افراد در دوره تدبر دتربیت نیرو در حوزه خانواده،  نامهنظام اساس برتوجه به این نکته نیز ضروری است که 

این  دهندگانارائه نیبنابرا ؛کنندشان پیدا میرا در حوزه تخصصی فردی و اجتماعی یهامشاورهتوان دعا، 

  مصداقی پرهیز نمایند. سؤاالتباید به صورت جدی از ارائه مشاوره و پاسخ به  مطالب

 1 :مربوط به حوزه خانواده شامل0همچنین الزم است این افراد کتب تخصصی و راهبردی 

 تدبر در ساحت بیت 

 تدبر در ساحت جامعه 

  ساختار وجودی انسان 

  0ساختار وجودی جامعه 

 (4-0) های رشد تفکر اجتماعیدوره 

 دفتر اول و دوم علیه و آله و سلم( اهللی)صل ای متصل به خانه رسولخانه 

                                           
ht جهت تهیه این کتب به سایت انتشارات قرآن و عترت علیهم السالم به آدرس 0 t p://quranahl ebayt .com  مراجعه

 شود.

ht به آدرس السالمعلیهمجهت تهیه این کتب به سایت انتشارات قرآن و عترت 1  t p://quranahl ebayt .com .مراجعه شود 

 های زیر مراجعه شود:تخصصی این کتب، به آدرس-شیهمچنین برای دسترسی به محتوای آموز

 ht t ps ://bl e.i r /khanevade_ j amei _ t ohi di  

 ht t ps ://www.aparat .com/khanevade_ j amei _ t ohi di آموزش_تخصصی_خانواده_و_جامعه_توحید/

 ی
 های زیر مراجعه شود.تخصصی این کتب، به آدرس-برای دسترسی به محتوای آموزشی 0

 ht t ps ://bl e.i r /khanevade_ j amei _ t ohi di 

 ht t ps ://www.aparat .com/khanevade_ j amei _ t ohi di دیتوح_جامعه_و_خانواده_یتخصص_آموزش/

 ی

http://quranahlebayt.com/
http://quranahlebayt.com/
https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi
https://www.aparat.com/khanevade_jamei_tohidi/آموزش_تخصصی_خانواده_و_جامعه_توحیدی
https://www.aparat.com/khanevade_jamei_tohidi/آموزش_تخصصی_خانواده_و_جامعه_توحیدی
https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi
https://www.aparat.com/khanevade_jamei_tohidi/آموزش_تخصصی_خانواده_و_جامعه_توحیدی
https://www.aparat.com/khanevade_jamei_tohidi/آموزش_تخصصی_خانواده_و_جامعه_توحیدی
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 و متخصص دهیددوره افراد منابع معتبر واز  یشناسمزاجرا مطالعه کرده باشند و در زمینه طب سنتی و 

 . دنبهره ببر در این زمینه

 ها و لطایفالمثلاشعار، ضرب ازبه فراخور ذائقه مخاطب  دهندگانارائهبرای انتقال این مطالب الزم است 

 د.ناستفاده نمای

ن همچنین میزا نحوه ارائه و تعداد جلسات این کارگاه است. کنندهنییتع دهندهمیزان علم و تسلط ارائه

ه بنا دهندارائه ؛ لذاگذاردمی ریتأث ارائه این موضوع بر سن و فرهنگ ،اقلیم :علم و شرایط مخاطب از قبیل

هرچند که  ،کندمیدر نظر گرفتن شرایط خود و مخاطب تعداد جلسات را تنظیم  با دید خود وبه صالح

جداگانه به مباحث سالمت روحی مادران و سالمت جسمی مادران پرداخته  هجلسدو در  شودپیشنهاد می

 . شود
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 مقدمه

اما تعریف و شناخت درستی از این نقش پراهمیت در ، نیستکس پوشیده اهمیت نقش مادری بر هیچ

وقتی تعریف درستی وجود نداشته تا  ؛ ووجود ندارد و مادران از زنان بسیاریمیان مردم جامعه و حتی در میان 

 نخواهد بود.  زیآمتیموفقریزی برای این نقش، هر نوع برنامه ،باشد

روحی  ، راهکارهایی را برای سالمت«مادر»جهت مطلب پیش رو درصدد است تا با اصالح تعریف  این از

 مادران ارائه دهد. و جسمی

از  صحیح 1شناخت در گرو لذا سالمت مادران ،0سالمت هر موجودی با شناخت آن موجود میسر است

  شود.ممکن میهستی ت و از منظر خالق است که این شناخت تنها از مسیر قرآن و روایاذات ایشان 

بیشتری برای خود، زندگی و شئونات  0شود تا انسان کرامتشناخت، بستری فراهم می این با تحقق

ز ا اصولیشناخت البته نباید این نکته را فراموش کرد که  4( قائل باشد.خانه و خانوادهویژه در )به اشاجتماعی

 .رین موارد موفقیت در زندگی استتخود و توهمی نبودن آن، از مهم

ود، اضافه ش مادربه نقشی شرایط اجتماعی اقتضای موقعیت یا  خاطربه، اگر درستریف اتع آگاهی از با

داشته اگر این تعریف درست وجود ن ؛ایفا کند. بالعکس جدید را نیز درستی نقشبهبدون استیصال و تواند می او

در  ینتوانااراحتی و ابراز مردان، ناعم از زنان و دیگران، خود با ها، مقایسه نقش باشد، مادر گرفتار ندانستن

 1. شودنارضایتی میدر نهایت جا از دیگران و انجام امور، توقعات بی

در پی آن هستیم تعریف خود را از مادر و نقش  ،با تکیه بر منابع مبتنی بر قرآن و روایات متندر این 

 برایشانآرامش را  و م موجبات رضایتمادری اصالح کرده و با شناخت این نقش و شناساندن آن به مادران عالَ

                                           
الف فی الظاهر و الباطن بحیث ال یبقی خ هو ما یقابل الخصومة و هو الموافقة الشدیدة: سلمالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم،  0

فی البین. و من لوازم هذا المعنی مفاهیم االنقیاد و الصلح و الرضا. و لمّا کان أصل المادّة الزما: فیکون مفهومه حصول الوفاق و 

ظ شود و : رفع مخالفت و خصومت در ذات چیزی است؛ خواه در خودش یا دیگری لحارفع الخالف و الخصومة فی نفس الشیء

اگر در خود شیء به طور مطلق لحاظ شود، با اعتدال، نظم، محفوظ بودن از عیب، نقص و آفت مالزمت دارد؛ و این معنای صحّت 

و سالمت در ذات و اجزای چیزی، به دلیل نبودن مخالفت در میان اجزاء و اعضای آن و پدید آمدن موافقت کامل در میان 

  آنهاست.
 4ج بس که خود را بشناسد و در نادانی اش همین بس که خود را نشناسد. غررالحکم خوانساری، در معرفت آدمی همین1 
 .شمردهای خود واقف شده و خود را خوار نمیواسطه آن موجود به ارزشه معنای داشتن ارزش ذاتی است که به ب 0
 نبوت علیهم السالم، نشر قرآن و اهل بیت برگرفته از کتاب تدبر در ساحت بیت، احمدرضا اخوت 4

ُ ِبِه بَْعَضُكْم َعََلٰ بَْعٍض لِلرَِّجاِل نَِصيٌب ِمَّمَّ اكْتََسبُوا َولِلنَِّساِء نَِص : 01مبارکه نساء، آیه  سوره1  َل َّللاَّ َ َواْسََلُوا َّللاََّ َوََل تَتََمنَّْوا َما فَضَّ ْْ ِْ يٌب ِمَّمَّ اكْتََس  ِم

َ كَاَن بُِكلِّ  ٍء َعلِيًَّم  فَْضلِِه إِنَّ َّللاَّ آرزو )و توقّع بیجا( در فضیلت و مزیّتی که خدا به آن بعضی را بر بعضی برتری داده مکنید؛ که هر ؛ ََشْ

خواهید از فضل خدا درخواست کنید )نه از خلق( که خدا به مند شوند. و هر چه مییک از مرد و زن از آنچه اکتساب کنند بهره

 .همه چیز داناست
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؛ مفاهیمی از قبیل رشد، نشاط، 0در دریافت رحمت الهی داردزیرا سالمت مادر تأثیر به سزایی  رقم بزنیم.

ها هدایت، رزق و روزی، رضایت، اجرای امر خدا، ذکر و معنویت و همچنین سالمت نسل وجود، حیات، پویایی،

 1و جامعه، که همگی از جنس رحمت هستند، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم مادر و زن دارند.

  

                                           
 تدبر در ساحت بیت، احمدرضا اخوت برگرفته از کتاب0 
 ای متصل یه خانه رسول، دفتر اول، سمیه افشار، مریم کوچک زادهبرگرفته از کتاب خانه 1
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 کننده رحمت الهیمادر؛ بستر دریافت

 تعریفی از مادر در دیدگاه عمومی

فع نیازهای مادی فرزند از کودکی تا ارو دار تربیت، عهدهمسئول مادر را به دنیا آورنده،  ،در عُرف

 شناسند.بزرگسالی می

تواند انجام دهد. مشابه همین کار را معلم نیز می ،تواند فرزند را تربیت کندکه مربی هم میدرحالی

 توانند انجام دهند.اشخاص دیگری هم می نیز رسیدگی به امورات فرزندان را

 ها مادر است؟ یک از اینمعلم، مراقب فرزند، سرپرست فرزند، مسئول آماده کردن غذا، مشاور و ... کدام

یا از طریق  ،اندیلیتحم ،از مادر متداول شویم که برخی از تعاریفها، متوجه میبا مرور این دیدگاه

 .ندااعتمادی مطرح نشدهقن و قابلاز منبع مت ،این تعاریفتوان پی برد که میو  ؛اندشدهها منتقل فرهنگ

 رو جهت اصالح تعریف درباره نقش مادریسیر پیش

دهنده جامعه و تشکیل انسانِاین و  دهنده زندگی اجتماعی، انسان استترین عنصر تشکیلایپایه

به  شود.یاد می« نثیاُ» عنوانبهزن  ازو « ذکر» عنوانبه مرد ازقرآن و روایات در  اجتماع یا مرد است و یا زن.

 .دشوگفته می «مّاُ»اش مادر از جهت نقش عاطفی و تربیتیبه و  «باَ»پدر خانواده به اعتبار سرپرستی او 

 ،رضیع ،بنت ،ابن ،غالم، صبیان ،با توجه به مراحل رشد و نیازهایی که دارند با واژگان طفلنیز فرزندان خانواده 

 0. شوندیاد می …جنین و

 ذکر و انثی است. شناخت انسان، او،مادر و نقش  ازاصالح تعریف  الزمة ،گفته شد با توجه به آنچه

 و شناخت این مفاهیمبه  زمینه، نیدر ااز کتب مرجع  هاییگزارهاستناد به در ادامه این نوشتار با  بنابراین

 پردازیم.مادر میمفهوم نهایتاً 

 2انسان

 :انسان مُرکّب از جسم و جان است .1

 نفخه خدایی است ، کهوجودی اوحقیقت  :جان، 

 که متعلق به عالم دنیا است. :جسم  

این بستر با حضور در عالم خلق مهیا  که ها و استعدادهایش داردجان نیاز به بستری برای ابراز توان

 .این ابراز مربوط به حیطه عمل در انسان است شود.می

یعنی ذات و گوهر اصلی انسان که همان  ،مرکبد نه ندانقرآن و روایات حقیقت انسان را بسیط می .1

 .شودنمی جزءجزء ،حقیقت انسان است

                                           
 ه، احمدرضا اخوت.ساختار وجودی جامع برگرفته از کتاب0 
 احمدرضا اخوت. ،برگرفته از کتاب ساختار وجودی انسان 1
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 کند در هر حالتی که هست ذات خود را الهی بداند.درك این حقیقت به انسان کمک می .0

 حقیقت انسان نه مذکر است و نه مؤنث. .4

از بدو تولد تا حیات ابدی، قرین و همراه با جسم  (نفخه الهی)همان حقیقت هر انسان و سرشت او  .1

 .اوست

 .شودمیحیات به  یمعنابخشباعث  ،در زندگی انسانحضور  .1

غریزی است و مواهب دنیایی تا زمانی مشخص و  های جسمیانسان در طول زندگی خود میهمان توان .7

 .ابدیاجل پایان می دنیفرارسحضور در عالم دنیاست که با  ،در اختیار اوست. منظور از زمان مشخص

 عد روحانی و جسمانی است.بنابراین حیات انسان دارای دو بُ .1

 الزمه رسیدن به سعادت و کمال توجه به این دو بعد است. .9

  این دو بُعد بر یکدیگر تأثیر و تأثراتی دارند. .01

تواند میب روح است و روح هم اگر متعالی باشد رکَکه جسم مَ فهمیدتوان از آنجا ین تأثیر و تأثر را میا .00

 با خودش همراه کند. ،حتی با وجود نقصان ،جسم را

 1پذیری انسان با آغاز خلقتنقش

 شود.برای او ایجاد می ییهانقش، مادیحیات وجود و  عرصةبا ورود انسان به  .0

 پس نقش انسان با خلقت او آغاز شده است. .1

 زن(. ) یا انثیمرد( است ) این نقش یا ذکر  .0

 .اندمتفاوتزن و مرد در انسانیت با هم هیچ تفاوتی ندارند ولی در نقش خویش بسیار  .4

 .ها منطبق بر توان جسمی و روحی آنان استاین نقش .1

ها در جهت بروز عنوان فضل خدا هستند و الزم است فرد با شناخت دقیق آنها بههر یک از این نقش .1

 ها تالش نماید.آن

و مالك خیر و  شده تعبیر فضل به قرآن و روایات، داشتن شأن، منزلت و موقعیت اجتماعیدر منطق  .7

  .بهتری و یا نشان از کرامت و بزرگواری نیست

 ها قدم بردارد.شود تا جامعه به سمت تعادل در ایفای نقشهای زن و مرد باعث میفهم اختالف ویژگی .1

  .جایگاه طبیعی خود قرار گیرندای است که زن و مرد در جامعه متعادل جامعه .9

                                           
 تدبر در ساحت جامعه.برگرفته از کتب ساختار وجودی جامعه و  0
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 1مفهوم ذکر و انثی

سایر عناوین مربوط به زن نیز و  انثی ،ها به بررسی مفهوم دو کلمه ذکرجهت ارائه تعریفی از این نقش

 پردازیم.می

 ها بهتوان فهمید دو کلمه ذکر و انثی از آن دسته واژگانی هستند که مفهوم آنبا اندکی تأمل می .0

 .شوند مانند مفهوم باال و پایین، شب و روزوابسته است و در تقابل با هم شناخته مییکدیگر 

ر با مفهوم کَشود این است که مفهوم ذَمفهوم این دو واژه در عرف لغت استفاده میدر آنچه از تدبر  .1

  .کر و مفهوم انثی با مفهوم انس و لینت و نرمی مرتبط استذِ

هر به و  ندارنداین دو واژه اختصاص به انسان  .0

 ...نسی یا ازدواج وموجودی که در اثر تکثیر ج

 .د شود قابل تعمیم استلَتواند دارای وَب

و به والد، ذکر گفته  یحالت به والده، انث نیدر ا .4

به وجود آمدن فرزند  یکه وجود هر دو برا شودیم

 است.  یضرور

 1. داندهای خود میاز موهبت را خداوند پدیدار شدن ذکر و انثی پس از انعقاد نطفه .1

كََر َو اْْلُنثىَ »با توجه به آیه  .1 جعل در آیات قرآن نشان  یجابهاستفاده از واژه خلق  0« َو أَنَُّه َخلََق الزَّْوَجني الذَّ

  از ثبات و ذاتی بودن استعدادهای هر یک از این دو دارد.

 معرفی شده است. 1و صاحب رحم  4با ویژگی حامل شدن و وضع حمل« انثی»در قرآن  .7

 کند. بیان می« امرأ»و « نساء»آفرینی زن را با واژه قرآن نقش .1

 ، عزت و بزرگی و کرامت و در نهایت انس ورزی و عطوفت لحاظ شده است.«نساء»در مفهوم  .9

 ، مفهوم صفا و گوارایی لحاظ شده است. «ئهامر»در مفهوم  .01

 

                                           
  برگرفته از کتب تدبر در ساحت بیت و تدبر در ساحت جامعه.0 

ََّمَواِت َواْْلَرِْض : 49سوره مبارکه شوری آیه 1  ِْ  يَهَُب  يََشاءُ  َما يَْخلُُق هلِل ُملُْك السَّ ِْ  َويََهُب  إِنَاثًا يََشاءُ  لَِم مالکیّت و فرمانروایی الذُّكُوَر،  يََشاءُ  لَِم

کند و به هر کس آفریند، به هر کس بخواهد دختر عطا میها و زمین فقط در سیطره خداست، هر چه را بخواهد میآسمان

 د.بخشبخواهد پسر می
 41سوره مبارکه نجم آیه 0 
 00سوره مبارکه فاطر آیه4 
  1 سوره مبارکه رعد آیه1 

ولد
والده

والد
ذ ک ر

انثی

ذِکر

لینتنرمی

انس
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  1های ذاتی زناستعدادها و ویژگی

  است.بر مبنای آرامش بخشی ر خفا بودن همراه و طبع و طبیعت رفتارهای زنانه با د .0

 نیازمند دلیل عقلی و اذن ولیّ است.  خروج از این طبیعت، .1

 است.  1های مهم درونی بیتسکون و تصمیم، آرامش ،زن عامل تثبیت .0

 صالحات، قانتات، حافظات للغیب

 ردازد.پبه تبیین نقش زنان می ،قوام عنوانبهضمن مطرح کردن نقش مردان  سوره مبارکه نساء 04آیه  .4

ُ بَْعَضُهْم َعَلَ » َل َّللاَّ ِْ أَْمَوالِِهمْ  الرَِّجاُل قَوَّاُموَن َعََل النَِّساِء ِِبَا فَضَّ لَِحُت قَ  بَْعٍض َو ِِبَا أَنَفُقواْ ِم ِنتَاٌت فَالصَّ
لَْغيِْب ِِبَا َحِفَظ َّللاَُّ  َِّ  َحِفظٌَت ل ِّ ىِت تَخافُوَن نُُشوزَُه َِّ  َو اَلَّ بُوُه َِّ ىِف الَْمَضاِجعِ َو اْْضِ َِّ َو اْهُجُروُه  فَِعظُوُه

َ كاََن َعلِيًّا كَِبريًا َِّ َسِبيَلً إِنَّ َّللاَّ  «فَِإْن أَطَْعنَُكْم فَََل تَبُْغواْ َعلَيِه
 

قانتات
حافظات 
للغیب

ال الحات

 

 معرفی شده است. بودن صالحمهم زنان  هایویژگیاز یکی سوره مبارکه نساء  04با توجه به آیه  .1

الزمه این امر عمل مبتنی  تباهی و گناه راه ندارد. کند در آن فساد،کسی است که هر کاری می 0صالح

طور مثال در بحث ارتباط با فرزندان با سنین ه ب بر علم الهی از طریق اتصال پیوسته به خداوند است.

هاست و متناسب با سن رشد هر کدام نهای آواقف بر تفاوت کند،به یک شکل عمل نمی، متفاوت

 4. کندرفتار می

 

 معرفی شده حافظات للغیبمهم زنان  هایویژگیاز یکی دیگر سوره مبارکه نساء  04با توجه به آیه  .1

 .است

                                           
 برگرفته از کتاب تدبر در ساحت بیت.0 
 .رجوع شود به کتاب تدبر در ساحت بیت واژه بیت،جهت آگاهی از معنای 1 

هو ما سلم من الفساد، و هو ضدّ الفساد، و أعمّ من أن یکون فی ذات أو رأی أو عمل، : صلحالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 0 

 ه از فساد سالم بماند وآن چیزی است ک: و األکثر فیها استعمالها فی العمل، کما أنّ األغلب فی الصحّة استعمالها فی األجسام

رود، همچنان که صحّت غالباً ضدّ فساد است و اعمّ است از اینکه در ذات یا رأی یا عمل باشد و بیشتر درباره عمل به کار می

 .رودبرای اجسام به کار می
آن و عترت مراجعه های رشد تفکر اجتماعی مدرسه قرهای دورههای رشد به مجموعه کتابهای دورهاطالع از ویژگی برای4 

 شود.
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   دیگر وظایف مهم  و کتمان رازهای بیت و ارائه نیازهای ضروری به اهل آن، از 0 سرّحفظ

 مهریچینی، تفرقه، بیهایی مثل سخنآسیب زمینه موجب فراهم شدنزنان است. اختالل در این امر 

به تحقق این وظیفه بسیار کمک  1 و در نهایت سلب آرامش بیت خواهد شد. آگاهی از معنای سرّ

 . کندمی

 رعایت تقوا، با  ارتباط، که این است ارتباط با خداهای الهی و از جهت دیگر زن حافظ دریافت

  0. شودمیبرقرار  یسادگبهدوری از گناهان و بهره گرفتن از دعا، نماز و ذکر 

 این حدیث شریف از زبان حضرت زهرا است. ارتباط الهیای واال از این نمونهحدیث شریف کساء  

ن ابد ،شودی که در حدیث به آن اشاره میهای مختلفموقعیت است. بیان شده (هایعلاهلل)سالم

 نیرالمؤمنیامچه ورود پیامبر و حسنین و  هستند؛ تمام لحظات آن واقف هب ایشان ست کهامعنی 

افتد و چه ورود جبرئیل و گفتگوی او با خداوند در عالمی که در این دنیا اتفاق می (السالمهمیعل)

 دنیا. از غیر

 ابیدر غزن مضمون که  نیا با ،است نیز همسر ابیحفظ در غ یمعن به بیحافظات للغ 

 السالمهمیعلی حضرت عل و اهللرسول ابیحضرت زهرا در غ ست. برای مثالاو یدار کارهاهمسر عهده

 ارائه چنین د.داشتن تماعیو نقش اج دبودن امور وفتقرتقو محل  نهیمد پرخطر شهر تیمسئول امن

 4است. اجتماعی زن  لیبدیبحاکی از نقش  معنایی برای حافظ للغیب،

 ویژگیاین  .مه رفتارهای فردی و اجتماعی استرفتارهای زنانه، قدرت تمرکز، ارزیابی، نظارت بر هاز  .7

کند. این موضوع را ها معرفی میبانان جامعه و هشداردهندگان نسبت به آسیبعنوان دیدههآنان را ب

 جستجو کرد.  قانتاتتوان در قرآن با کلمه می

                                           
 باشد.شود و برای سایرین مخفی میسرّ اشاره به اموری است که تنها در روابط خصوصی و بسیار نزدیک آشکار می 0
ر : چیزی است که در مقابل آشکاهو ما یقابل اإلعالن، و هو الکتمان و البطون و الخفاء: سرّ؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم1 

  -است که همان کتمان، پوشیده بودن و مخفی بودن است شدن
: أنّ األصل الواحد فی المادّة: هو ما یقابل الشهادة. و باختالف الشهادة و بالنسبة الیها غیب؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم 0

ر عند الحواسّ الظاهرة، أو بحضور، فی یختلف مفهوم الغیب. فالشهادة بمعنی الحضور، و الحضور إمّا بالحضور المکانیّ، أو بالحضو

 آن چیزی است که در مقابل: النظر و العلم، أو بحضور فی مقام المعرفة و البصیرة، و فی قبال کلّ من هذه المراتب األربعة غیب

 کند. شهادت به معنای حضور است و حضور؛ یا بهشهادت است و به اختالف شهادت و نسبت به آن، مفهوم غیب تفاوت می

حضور مکانی است یا به حضور نزد حواس ظاهری یا به حضور در نظر و علم یا به حضور در مقام معرفت و بصیرت و در مقابل 

 .هر یک از این موارد چهارگانه، غیبی هست
مراجعه شود به سلسله جلسات تصویرسازی از رخدادهای صدر اسالم. فصل دوم: حیات شریف حضرت صدیقه طاهره )س( و 4 

 جایگاه زن در امت. جلسه سی و یکم.
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به  ،چون مطیع خداست ؛خواهدمیاز خدا فقط زن به این معنی است که همه چیز را  1قانت بودن .1

توقع داشتن، خودمحوری و  قانت بودن با دنیاگرایی، ؛ لذاخاطر دیگرانهکند نه بکارها رسیدگی می

  اسراف سازگاری ندارد.

نها ت باید ه این فداکاریولی نباید فراموش کرد ک، شودشناخته میموجودی فداکار  عنوانبه نوعاًمادر 

  ها فرزند و همسر باشند.ها؛ حتی اگر آن انسانخاطر انسانهنه ب باشد خاطر خضوع در برابر خداهب

باشد که هم خود و هم مرد را از  یاگونهبهو ملکوت  الزم است در رفتارهای زنانه توجه به معنویات .9

گیری امکان دستیابی به رزق معنوی و آسمانی سوق دهد. این جهت ییگراآخرتبه سمت  یاطلبیدن

  کند.را بیشتر فراهم می

ان دیگر توانند بستر معنوی را برای خود وساختار عاطفی درونی، بیشتر از مردان می لیبه دلزنان  .01

 دیگران به متوجه کردن خود و صرفتوان خود را  ناچاربه، فراهم کنند. اگر این توان زن شکوفا نشود

 کند.ندن در آن میدنیا و ما

 حرث

 شده است. زنان مطرح یعنوان نقش اجتماعبودن به حرث ،سوره مبارکه بقره 110 هیدر آ .00

 ٰ ُموا ِشئْتُمْ  نَِساُؤكُْم َحرٌْث لَُكْم فََْتُوا َحرْثَُكْم أََنَّ ِ َوبَ  ُمََلقُوهُ  أَنَُّكمْ  َواْعلَُموا َّللاََّ  َواتَُّقوا ِْلَنُْفِسُكمْ  َوقَدِّ  ِشِّ

 الُْمْؤِمِننيَ 

اگر در جهت صحیح رشد که  است،در جامعه  شیرو نهیزم ،زنمعناست که  نیابه  ،حرث بودن نساء .01

 1. وردآثمرات متعددی را برای خود و جامعه به ارمغان تواند می ،قرار گیرد

جامعه و  یاستعدادها ییشکوفا یبرا هانهیو اصالح زم یسازنهیزم، زنان یاجتماع فیاز تکالمنظور   .00

 در آن است. امیق جادیا

ها و امکان اهتمام به آن -ت ه متناسب با فطرت زنان اسک - فیتکال نیا تیشدن ماه روشنبا  .04

 خواهد شد. شتریو ب شتریب ،اهتمام نیتحقق ا یبرا یزیربرنامه

در جهت قوام ساختن مردان کمک کنند. )مثل  توانندیرا دارند و م 0امیتقوّ کردنفعال تیزنان قابل .01

 (.تا ستون خانه استوار بماند کندیکه کمک م یکس

                                           
هو خضوع مع طاعة، و قلنا فی الخضوع هو مواضع مع تسلیم. و فی الطاعة هو العمل  :قنت؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم 0

خضوع همراه با طاعت است و در خضوع گفتیم که آن تواضع همراه  :بالوظیفة مع رغبة و خضوع. ففی القنوت خضوع أشدّ منهما

 .با تسلیم است و طاعت؛ عمل به وظیفه همراه با رغبت و خضوع است. پس خضوع در قنوت، از خضوع و طاعت، شدیدتر است
 .سارا ،شهیدزاده ، کوچک زاده، مریم؛1399، ماهیت نقش اجتماعی زنان از منظر قرآن 1
ایستاندن او تکیه و اعتماد کرد و به واسطه او به معنای کسی است که می توان بر قیام به معنای ایستادن برای حرکت و قوّام  0

 است. تیامآفت قوّ ،یزگیانگ یو ب یرغبتیب ،یحال یب رخوت، ،یشود. هرگونه کند یقوام بودن با فعال بودن حاصل م .ایستاد
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 طیشرا یاقتضا بهباتوجهالزم است زن اما  ؛راهکارهای زیادی وجود دارد ت،یامقوّ نیتحقق ابرای  .01

 .ردیبه کار گ امیتقوّ کردنفعالمناسب را برای  ریدارد، تدابخود که از همسر  یو شناخت یزندگ

 

 0مفهوم مادر

دریغ و پیوسته در حال ریزش است و انسان همواره در بارش رحمت الهی مستغرق رحمت الهی بی .07

  1. است

  0. د بستر وقوعی استنشود، نیازمنازل می تهر رحمتی که از جانب پروردگار در عالم خلق .01

 .شودگفته می« رَحِم»بستر تحقق و وقوع رحمت  ،منأم ،به محل .09

 ق رحمت است.برای تحقّ یظرف ،حِمواقع رَ در .11

 با ویژگی حامل شدن و وضع حمل و صاحب رحم معرفی شده است. « انثی»در قرآن  .10

که بستر نزول رحمت  داردمی حِبه صاحبِ رَ اشاره که 4خوردهگره« اُم»رَحِم با مفهوم مادر یا  مفهوم .11

 است. الهی

مقامات بزرگ  کنندهیتداعهای مختلف ستوده شده و مقام مقدس مادری در قرآن و روایات به صورت .10

 و باشکوهی از جمله مقامات زیر است:

 

 

 

                                           
 تدبر درساحت بیت و تدبر در ساحت جامعه. برگرفته از کتب0 

از آثار و  ،ای در محمل رحمت الهی قرار دهدگوهر وجودش را همچون دانه نسانخود ااید توجه داشت تنها در صورتی که ب1 

 کند. میمثال نور الهی را رویت شکافد و جلوه بییمند شده، گیاه وجودش رشد نموده، دل سیاه خاك را مثمرات آن بهره
شود. ها جاری میها و درهکه در مسیل زندخدواند برای تببین این موضوع، رحمت را همانند آبی نازل شده از آسمان مثال می0 

ع کند که وقوشود تا آب در مکانی جریان یافته و در مکان دیگر جریان نیابد. این مثال اثبات میوجود مسیل و دره موجب می

 یابد.ها و اقتضائات موجود جریان میرحمت در هستی بر اساس ظرفیت
األصل الواحد فی هذه الماده هو القصد المخصوص، أی القصد مع التوجّه الخاصّ  : أنّمّاُ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم  4

 در این ماده قصد مخصوص است، یعنی قصدی که همراه با توجهی مخصوص به آن باشد صل الواحدا .الیه

رحمانیت و 
رحیمیت 
خداوند

حُبّ 
خداوند به 
بندگان

مقام 
اشتیاق و 
رغبت و 
میل شدید

مقام نیکی 
بدون 
عوض
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 سالمت روحی مادران و چگونگی تحقق آن

به بیان نکات و راهکارهایی جهت تحقق  ،حال که به شناختی درباره انسان، نقش زن و مادر دست یافتیم

 پردازیم. سالمت روحی مادران می

فرزندان و اعضای خانواده  همسر، را بهرحمت الهی  انسانی است که، مادر هم 0خدا در زمین استانسان خلیفه 

 ابد.یمی ویژه اهمیت این خلیفه خداحفظ سالمت جسمی و روحی ، وصفبا این . رساندمی

 :ندالزم است به نکات زیر توجه کن ،چنانچه مادران بخواهند برای حفظ سالمتی خود اقداماتی انجام دهند 

پیدا  و شناخت علم -د های قبل به آنها اشاره شه در قسمتک - زن نسبت به نقش و وظایف خود  .1

  .نمایدمهارت کسب  هاکند و برای اجرای آن

 شناخت نقش در حرکت به سمت کمال و حفظ سالمت روح حائز اهمیت است. .2

 است.  ریو تدب یزیرایفای نقش، مستلزم برنامه .3

 است. ضروری داشتن علم ،ریزیبرنامه برای .4

تواند بدون توجه به تغییرات ریزی نمیاین برنامه .5

باشد و عوامل متغیر بسیاری  فردلحظه به لحظه 

 را باید در نظر گرفت.

ن ایتمام تواند به بدیهی است علم بشری نمی .6

 احاطه داشته باشد. جوانب آن و عوامل

 ی ازرتغییرناپذی منبع ،ریزیبرنامه برایبنابراین  .7

است که بتوان در این تغییرات پیوسته نیاز  علم

  و آنی، برای دریافت علم به آن رجوع کرد.

است « موجودات»همه تنها خداوند که خالق  .8

 .داردنین علمی چ

که رحمت او  1خدای علیم و رحمنباید با  .9

ی درست ریزیبرنامهشده، ارتباط برقرار شود تا بتوان  و وجودبخشی به موجودات موجب خلق این عالم

 داشت. 

برای دریافت علم باید به آن رجوع کرد و اتصالی  ،با توجه به اینکه قرآن کالم خدای رحمن است .11

 برقرار نمود.منبع رحمت ناگسستنی با این 

                                           
 01سوره مبارکه بقره، آیه 0 

 (4-0)سوره الرحمن، آیات  *الْبَیَانَ عَلَّمَهُ* الْإِنْسَانَ خَلَقَ* الْقُرْآنَ عَلَّمَ* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الرَّحْمَن1ُ 

           

           
       

      

                       

                             
                    

با
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ار آشک، بیش از پیش السالمهمیعل تیباهلبنابراین لزوم غور در آیات قرآن و شناخت ثقل آن یعنی  .11

  .شانای هایو ویژگی السالمهمیعل تیباهلفهم آن، شناخت  و قرآنیعنی خواندن  ؛شودمی

 کند.، داشتن تقوا و طهارت اهمیت پیدا میتیباهلدر راستای فهم قرآن و شناخت   .12

  یعنی 0داشتنتقوا : 

o حکم خدا دادنانجام 

o  گناه کبیره پرهیز از 

o  گناه صغیره عدم اصرار بر 

 .طهارت داشتن یعنی به باید و نبایدهای الهی که بدان علم وجود دارد عمل شود 

لذا مطالعه  ،از احکام الهی آگاهی کامل و دقیق داشته باشدفرد برای حفظ تقوا و طهارت الزم است  .13

. در ادامه الزم است به مطالعه علمی و عملی قرآن و روایات استولین گام در این راستا ا المسائلحیتوض

 پرداخته شود.

های پیشنهادی، برای قرآن خواندن و دانستن قرآن الزم است مادر به هر نحوی قرآن بخواند. یکی از راه .14

 تدبّر در قرآن است.

 بیتاهلتالش شود زیرا از طریق  السالمعلیهم تیباهلهای شناخت ویژگی برایهمچنین الزم است  .15

 توان به منبع حق و رحمت اتصال پیدا کرد.می السالمعلیهم

                                           
 سوی به و کرد، آغاز را شما آفرینش که خدایی کنم، می سفارش خدا از ترس به را شما من همانا پروردگار، ستایش از پس...0 

 پایان او به شما راست راه. شماست آرزوی نهایت او سویبه بازگشت و برآورد، را شما هایخواسته که خدایی. گردیدمی باز او

 .شماست پناهگاه او وحشت، و ترس هنگام به و پذیرد،می

 کنندهپاك ها،جان زخم مرهم ها،بدن دردهای درمان و ها،قلب روشنایی ها،دل هایبیماری داروی خدا، از ترس و تقوا همانا

 .شماست هایتاریکی کننده روشن و ها،ناآرامی در امنیّت و ها،چشم تاریکی بخش روشنایی و ارواح، هایپلیدی

 بدنتان جوارح و اعضا با تا باشید فرمانبردار تن، با نه جان، با و دهید، قرار ظاهری، پوشش نه جان، پوشش را خدا اطاعت پس

 پناهگاه ها،خواسته گرفتن شفیعِ حیات، آب به ورود راه را خدا اطاعت. گردانید حاکم امورتان همه بر( را آن) و آمیزد، هم در

 زیرا دهید قرار زندگی، سخت لحظات نجات راه و برزخ، دوران طوالنی های وحشت آرامش قبرها، روشنگر چراغ اضطراب، روز

 هایآتش حرارت و کشید،می را آن انتظار که وحشتناك، هایجایگاه و کننده، هالك حوادث از نگهدارنده وسیله خدا، اطاعت

 .است افروخته بر

 د،ش خواهند برطرف هاناراحتی و مشکالت فشار و شیرین هاتلخی گردند، دور او از هاسختی کند، انتخاب را تقوا که کسی پس

 باز رحمت بارند،می فرو او بر باران قطرات چون رفته دست از بزرگیِ و مجد و گردیده آسان کننده، خسته و پیاپی مشکالت و

 .گیرند فزونی یافته تقلیل برکات و آیند،می جوشش به نشستن فرو از پس الهی هاینعمت و گردد،می باز حق داشته

 هایشعمتن با و داده، اندرز نیکو را شما پیامبرش رسالت با و بخشیده، فراوان سود را شما دادن پند با که بترسید خدایی از پس

 .آورید جا به را فرمانبرداری حق الهی، وظائف انجام با و دارید، فروتن خدا پرستش برای را خود. است گذاشته منّت شما بر

 نهج البالغه( 091)بخشی از خطبه 
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 ورتصبهموجب رجوع به ادعیه و توسل به ایشان  السالمعلیهم بیتاهلاز  بیشترشناخت تالش برای  .16

 شود.میهدفمند و منطبق با نیاز فرد 

 :در پی دارد آثار زیر را این رجوع هدفمند به دعا .17

  کندرا از حالت گرفتگی خارج می اوو  دهدمیدلگرمی، نشاط و امید به انسان.  

  کندبرقرار میبا غیب  رااتصال انسان. 

 شودمیها نیت شدن باشکوهو  موجب ارتقا. 

 السالمعلیهم بیتاهل یهایژگیومخت ری از 

 پارچهکیو نیت تمامی ایشان در اعمال و رفتارشان یکسان و  0عصمت و طهارت همگی نور واحد بوده بیتاهل

ند بر اساس اهاین ذوات مقدسه در طول دوران زندگی خویش انجام داد از هرکدامبوده است. کارهایی که 

ته اما نک است. گرفتهشکل ،ت خالصانه خداوند بودههمان عبادکه  ترین باورها و معیارهاترین و متعالیپاك

 ؛اندشتهدابه هم متفاوتی نسبت  کامالًهای مشابه، رفتارهای رغم این معیارها و نیته آنکه ایشان علیقابل توج

 ست؛ا قالب راهبری یک حکومت نشان داده رنیت الهی خویش را د السالمهیعلعلی  نیرالمؤمنیام مثال عنوانبه

 کند و این در صورتی است که امام حسیندر مقابل یک حاکم جور صلح نامه امضا می السالمعلیه امام حسن

برداشته  عادست به د السالمعلیه جادس امام؛ یدنمابه مبارزه پرداخته و صحنه شورانگیز کربال را برپا می السالمعلیه

یک  السالمعلیهم امام جعفر صادقو  محمدباقرامام  .کندیمخویش را در قالب دعا بازگو هم رف و مواعظ ماو مع

ه و در نتیجه صورت و شکل درمعصوم تغییر کن ااوضاع و احوال امام طورنیهممایند و نیه برپا میحوزه علم

 1. شودو معیارهای یکسان متفاوت می وجود مبناها رغمیعلعمل ایشان نیز 

ساز شناخت بیشتر و شود تا زمینهمیبیان  اختصاربه السالمعلیهم بیتاهلهایی از ویژگیدر این بخش 

ر ام خصوصبهدعا و طلب مادران در امور مختلف  کنندهفعالها بیان این ویژگی تفصیلی از ایشان باشد.

 0. فرزندآوری است

  علیه و آله و سلم اهللیصلحضرت محمد 

ایم و میل و رغبتمان نسبت به آن برانگیخته ها و مجالس شنیدهدر مناسبت راعبارت توحید ناب محمّدی 

معارف و توحیدی که دین اسالم  و هستندسلم آخرین پیامبر  علیه و آله و اهللصلیحضرت محمد  شده است.

 اهللصلیتوحیدی که حضرت محمّد  .تر استتر و کاملهای آسمانی دقیقکند از دیگر شریعتبه آن دعوت می

 ست.کنند نیز باالترین سطح توحید اسلم به آن معتقدند و بدان دعوت می علیه و آله و

                                           
 407، ص1؛ عیون اخبار الرضا علیه السالم، ترجمه غفاری و مستفید، ج«کلهم نور واحد» 0

 صهباای، انتشارا ت ساله، سید علی خامنه 111برگرفته از کتاب انسان 1 
  باشد.مطالب این قسمت برگرفته از کتاب سیر شکوفایی امّت نوشته احمدرضا اخوت می0 
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به ایشان  الزم استبنابراین برای اینکه فرزندی با این سطح از توحید یعنی توحید ناب محمدی داشته باشیم 

 توسل کرده و به مطالعه زندگی و شخصیتشان بپردازیم.

 0. به معنی ستایش زیبایی و کمال است، از ریشه حمد، ص() از طرفی نام ایشان محمّد 

ز ا یاگونهبهیعنی  ؛ادتوحید را از منظر حمد گسترش د توانمی به ایشانهای مربوط در مناسبتهمچنین 

سیدن به ر برایبیشتری  تافراد رغب یعنی ؛در افراد افزایش یابد زیباییو  توحید بگوییم که میل به کمال

 کمال در توحید پیدا کنند.

 

 رانیحکم مظهر عنوانبه السالمعلیه علی امام 

امعه دین در ج یسازادهیپدر زمینه چگونگی  لذا ؛اندکه حکومت دینی تشکیل داده ایشان تنها امامی هستند

 ،البالغهتوان متوسل شد. در این راستا مطالعه نهجمی السالمعلیه امیرالمؤمنینرانی به و مباحث مربوط به حکم

 شود.توصیه می ،هاها و نامهقسمت خطبه

 

  علیهااهللسالمحضرت صدیقه طاهره 

  شود؟اما طُهر و طهارت در وجود حضرت زهرا چگونه ظاهر می ،طاهره از القاب حضرت زهرا است

 ؟شودیا طهارت معنوی را نیز شامل می به معنای طهارت مادی است آیا طاهره صرفاً

 به چه صورت است؟ علیهااهللسالمطهارت معنوی در حضرت زهرا 

ه ب در ساحت ایشان راه نداشت، به همین دلیل مطلقاً دنیاطلبی آن واسطهبهحضرت زهرا طهارتی داشتند که 

ل به غیب و جدایی از آتش اتصاقانت شدن،  ین طهارت موجبا گویند.ایشان بتول، یعنی بریده از دنیا، می

 .شودمی

 - به حضرت زهرا، حضرت مریم و حضرت معصومه دتوانمی ،دغدغه طهارتی از این جنس داردفردی اگر 

صحیفه  کتاب درزهرا دعاهای حضرت  بهتوان در این زمینه، می د.ومتوسل ش -د خدا بر آنها با وصلواتسالم

 مراجعه کرد.  1فاطمیه

 

                                           
مة ستایش، و عن الشکر بکل -أنّ الحمد فی مقابل الذّمّ، و یعبّر عنه بالفارسیّة بکلمةالتحقیق فی کلمات قرآن کریم، حمد: 0 

 لثبوتیّة الی اللّه تعالی یالزم نفی الصفات السلبیّة أوّال، و بهذا اللحاظسپاس. ثمّ إنّ الحمد یالزم التسبیح، کما أنّ نسبة الصفات ا

شود. همچنین حمد، حمد در مقابل ذمّ است و در فارسی از آن به ستایش و از شکر به سپاس تعبیر می: قد استعمال مقارنین

 صفات سلبیه از او مالزمت دارد و به همین تعالی، در ابتدا با نفی مالزم تسبیح است، زیرا نسبت دادن صفات ثبوتیه به خدای

 .انددلیل در کنار هم استعمال شده

 کتاب صحیفه فاطمیه، نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالم.1 
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 1حُسن ظهور نماد ،السالمعلیه حسن امام  

  رحمت و 2احسان سازانیجر ،السالمعلیه حسین امامو 

حُسن در امام . است السالمهمیعلاز امام حسن و امام حسین  یاجلوهحُسن، در هر موقعیت و در هر جایگاهی، 

ن شابه حدی است که هر یک خود را به نحوی فدای جامعه السالمعلیهو اِحسان در امام حسین  السالمعلیهحسن 

 کنند.می

، نانسان بر اثر عمل به شرع و قدرشناسی از آ. ل انسان به فضای تکلیف و شرع استمقام حُسن مقام اتصا

 توان در جهتدو امام، میاین  مقام بهباتوجه؛ بنابراین دیآیم به وجودسن برایش حُ ابراز مضاعفی در یهاتوان

 0. شکوفایی ایمان گام برداشت

رفتن حُسن در جامعه تالش شود. مطالعه کتاب برای باال، بزرگوارا این دو مرتبط ب هایخوب است در مناسبت

 شود.توصیه می گزینی در این راستاحُسن

 

 عبادت دهنده زینت امام ؛السالمعلیه سجاد امام 

ماز ن بخشنتیزدعا  توسل کرد. نیالعابدنیز توان به امامدر جامعه می آندر زمینه اقامه نماز و زینت دادن به 

 شود.صحیفه سجادیه با نماز توصیه میراهبردی و کاربردی همراه کردن دعاهای  این منظوربرای  است،

 

 تذکر و تفکر کنندهحفظ امام ؛السالمهیعلمحمدباقر  امام 

به  یابیسبب راه فکر. توأم فکر و ذکر، برای دستیابی به علم دقیق و باور عمیق ضروری است یسازفعال

امام  السالمعلیه محمدباقرامام  .علم و ذکر سبب اتصال به حق در هر مرحله از عمل است وهیش نیبهتر

 .امام است نیشکافنده علم لقب ا یم به معنوالعلباقرو  تفکر و تذکر هستند کنندهحفظ

 السالمعلیهبه امام باقر آید، از عهده کسی برنمی شکافتنشاندارد که  موضوعاتی را تحلیلهرکس که دغدغه 

 توسل کند.

 تدبر و کتاب به دهنده سوق امام ؛السالمعلیه محمد جعفر بن امام 

                                           
 أو ة،المادّی الخارجیّة الموضوعات فی إمّا المعنی هذا و السیّئ، و القبیح یقابل ما : هوحسنالتحقیق فی کلمات قرآن الکریم،  0

القلبیّة: آن چیزی است که در مقابل قبیح )زشت( و سیئه )بد( است و  الصفات فی أو العمل، فی أو القول، فی أو المعنویّة، فی

 این معنا یا در موضوعات خارجی یا مادی یا موضوعات معنوی یا در قول یا در عمل یا در صفات قلبی است.

 گفته می شود.« احسان»در ارتباط با دیگران، به ظهور حُسن )خوبی، زیبایی، نیکویی و شایستگی( 1 

 . 1-1، آیات سوره لقمان ، رجوع شود بهمطلب نیفهم ا یبرا0 
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رکس ه نی؛ بنابراشدندجهان  نقاطیاقصدر دین  گسترش سازنهیزم ،با تربیت طلّاب السالمعلیهامام صادق 

به  -د دق باشاحق و صبر  دهندهانتقالفرد  کهیدرحال -را دارد گسترده  صورتبه ینیمطالب د انتقالدغدغه 

 توسل کند. السالمعلیهامام صادق 

 

 رحمت و فتأر کنندهیجار امام ؛السالمعلیه جعفربنیموس امام 

 .کنندیم نییاو را تع یزندگ سبک ابد،ییکه از فرد بروز م یرفتارها و صفات ،گرانیروابط با د

نسبت به هم رحماء  نیمؤمن لیدل نیبه هم رافت و رحمت است. ردیگیکه در روابط شکل م یصفات اساس

 هستند.

هر عمل صالح و هر  یریگشکل. ایمان و قوام آن است، چرا که امام، باب ابدییمعنا م امام، ایمان واسطهبه

 .است ایشانوابسته به  زین ،ابدییبروز م گرانیکه در ارتباط با د ستهیصفت شا

نتایج زیر را در پی  او یوه زندگیو ش رهیو عمل به س اشیاز اوامر و نواه تیتبع شناخت امام، صورت، نیدر ا

 دارد:

  گرانیدر ارتباط با د ستهیصفات شا جادیا -

 انتقال رحمت و رافت  -

 ش این رحمت و رأفتبخ انیجر -

موحد، مسلمان و  یفرزند ،یزندگ یجزئ یو رفتارها یرا دارد که در سبک زندگ نیهرکس دغدغه ا نیبنابرا

 توسل کند. السالمعلیهکاظم  یداشته باشد به امام موس دیتوح ندهینما

 

 رضا و مجد امام ؛السالمعلیه موسی بن علی امام 

 توان توسل کرد. می السالمعلیهبرای دستیابی فرزندان به مقام رضایت به امام رضا 

ت تنها در رضای البته ؛گویندمی «راضی»فرد موفق این رضایت یعنی فرد اهل توفیق و در زندگی موفق باشد. به 

 .باشد ،خواهدمیر اساس آنچه خدا فرد ب توفیقات شود کهصورتی حاصل می

 خدا خواستطبق  ی وواقع یمقصدخواهید مییعنی  را دارید،فرزندتان به مقام رضایت  رسیدناگر دغدغه 

 توسل کنید. السالمعلیهرضا  به امام ،داشته باشد

 

 خیرات در سبقت و تزکیه امام ؛السالمعلیه یمحمدتق امام 

 مامبه ا ،استجهاد  هایدر میدانی رکیزو  راتیدر خ سبقتاهل  داشته باشد که هرکس تمایل دارد فرزندی

خاب انت دانیدر م یرکیکتاب زدر این راستا مطالعه  توسل کرده و ادعیه ایشان را مطالعه کند. السالمعلیهجواد 

 شود.توصیه می
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 لیفأت و عزت امام ؛السالمعلیه النقیعلی امام 

در این راستا مطالعه  .دتوسل کن السالمعلیههادی  دارد به امامواسطه جمع سازی را هاگر کسی دغدغه هدایت ب

 شود.تفکر ابرار و هنر خوب زیستن توصیه می های تفکر اجتماعی،کتاب

 

 جهاد و قیام امام ؛السالمعلیه علی بن حسن امام 

 امام به توانمی ،است دیگران و خودش هدایت برای نظام طراحی به قادر که قیام اهل فرزندی برای داشتن

سازی، های عملیاتکتاب و ،در این راستا مطالعه مباحث حوزه فقه و فقاهت .کرد توسل السالمعلیه عسکری حسن

 شود.شناسی توصیه میمسئله و شناسیعرصه

 

 قائم حاضر امامفرجه،  اهللعجل مهدی امام 

ر هحجت آن چیزی است که الزم است هر انسان عاقلی باورها و اعمالش متکی به آن باشد. حجت داشتن یعنی 

ان خالق و مالک انس ،نیالعالمربخدا که بر مبنای باید و نبایدهای  این باشد که دهندهنشان، عمل و باور انسان

یر ولی در غ استوالیت حق/الهی  ذیله عبودیت خدا را طی کرده و ار باشد، گونهنیااگر است.  بروز یافتهاست 

 گیرد.والیت طاغوت قرار می تحت شرها و اعمالوبا صورت نیا

 د.به ایشان متوسل شو د به ادعیه امام زمان )عج( مراجعه کرده وگر کسی دغدغه حجت و حجت شناسی را دارا 

 

 در سالمت روحی مادران مؤثرعوامل 

ه بر جسم، نیاز دارد. عالوهای معنوی هم های مادی به خوردنیوه بر خوردنیالعخوب است بدانیم که انسان 

یا احساس خستگی  داز نظر غذایی کمبودی ندار فرد نکهیباوجوداگاهی  .شودتأمین  نیز بایدروح نیازهای 

 تواند آن رای که هیچ امکانات مادی نمیتوان خواهد؛میی مضاعفی ژانر، کار و فعالیت ادامه برای ، امادکننمی

  .آیدنمی به وجودشناسی ای که با هیچ نسخه تغذیه و طبعگیزهان د؛تأمین کن

 به دست هاتوجه به جریان نام خدا در زندگی و قدرشناسی از نعمت ،وسعه روحیه توکل بر خدات این توان با

ضایت و ر ،خوشایندی در نتیجه شوند؛میمحو ها در زندگی و آسیب افتهیشیافزابرکات  بدین ترتیب، آید.می

 . آیدبه ارمغان میل الح و خوبهای مندیبهره

از  را در زندگی محقق کرده و امر خداتواند می زن فرموده است، راجع بهبه آنچه خدا  مادر با شناخت و علم

تواند به ایفای نقش خود با حال خوب و با نشاط می صورت نیا. در شودمند ... بهره رضایت و خوشایندی،

 اش دستخوش تغییرات بسیار شود.حتی اگر زندگی ؛بپردازد
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ایجاد شناخت مسائلی که حال نامناسب در او  در جهتها، باید برای داشتن حال خوب و دوری از آسیب

 کند. ریزیبرنامهگام برداشته و برای رفع آنها فکر و  کند،می

 که مادر  هراندازهن به بنابرای

 ،حکم خدا را در زندگی جاری کند -

 بپذیرد،اوامر و نواهی خداوند را  -

 ،تقوا و طهارتش را افزایش دهد ایمان، -

 ،خود قرار دهد گاههیتکاش را تقویت کند و تنها خدا را باورهای توحیدی  -

 ،گرفتار کارهایی نشود که از حیطه و توان او خارج است  -

 : باید چیزهاییهایی نظیرواگویه) ،ای که سودی به حالش ندارد دست برداردذهنیهای از واگویه -

داشته باشم ولی ندارم. استعدادهایی دارم که از آن استفاده نشده است. تعریفی که از خود دارم با 

 (و... توقعاتی که از من وجود دارد متفاوت است. من لیاقتم بیشتر از اینهاست

ه مادری ک ؛داشته باشد ناکارآمدیهرگونه تحقیر و کارهایی که القای پرهیز از ) ،خود را تحقیر نکند -

شدن استعداد فرزندانش کمک کند و فرزندانی توانا داشته  خواهد به شکوفاقدر خود را نداند چطور می

 باشد؟!(

ه ب صورت نیامین کند. در أاش را تبه منبع رحمت الهی حفظ کرده و سالمت روحیرا تواند اتصالش می

وظایف خود از منظر الهی به بهترین وجه عمل خواهد کرد که ثمرات آن در قالب رشد، سالمت، نشاط، 

ها و جامعه و بالتبع در رشد و رویش نسل -ت که جنسش از رحمت اس هرآنچه -رضایت  پویایی،

  خواهد بود. مشاهدهقابل

 

ی
ت روح

ن سالم
ی و تأمی

ت اله
صال به منبع رحم

ات

جاری کردن حکم خدا در زندگی-

پذیرش اوامر و نواهی خداوند-

افزایش ایمان، تقوا و طهارت-

اه، اعتقاد به خداوند به عنوان تنها تکیه گتقویت باورهای توحیدی-

دوری از کارهای خارج از حیطه و توان-

پرهیز از واگویه های ذهنی

پرهیز از تحقیر خود
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 سالمت جسمی مادران

کنند که منجر به گیرنده عمل می عنوانبهقوایی  ،جسم و جان است در ساختار وجودی انسان که مرکب از

 کنند.ابراز کننده عمل می عنوانبه نیز نیروهایی عالوهبه. دنشوعلم و ادراك در او می

هر تغییر در  گریدعبارتبهیا  خیال و..( انسان )حس، دیور هایبخشیک از هر تغییر درست و مثبت در هر 

تر هرگونه تغییر به عبارت ساده 0. گذاردهای انسان میها و خروجیخود را در همه ورودی ریتأث شناخت انسان،

خود را بر سایر عناصر ساختار  ریتأثبوییدن و لمس کردن  خوردن، شنیدن، های انسان مثل دیدن،در ورودی

 گذارد.فعل و عمل می ایمان، علم، عقل،ت فکر،ت ادراك،وجودی انسان شامل 

روح او را  بلکه ؛تنها متوقف بر جسم انسان نیست ،جسم انسان بر مؤثرهای ورودی تأثیرابیم یبنابراین درمی

 1. شودها یا ابرازات انسان میها باعث اختالل در خروجیدهد. اختالل در ورودیقرار می ریتأثتحتنیز 

عناصر ساختار وجودی انسان بر یکدیگر  یررگذایتأثبا مشاهده چرخه ساختار وجودی انسان به نحوه ارتباط و 

 بریم.پی می

     

           

   

        

           

   /     

 
وری از های حاکم بر نظام هستی، طراحی مزاج خلقت است که درك آن زندگی را سهل و بهرهاز جمله قانون

 . بشناسدالزم است انسان قوانین حاکم بر مزاج خلقت را بنابراین  0. نمایدآن را ممکن و میسر می

انسان را در  ،با این هدف که شناخت مزاج خلقت ،پردازیمادامه به بیان مختصری درباره مزاج خلقت می در

مندی آگاهانه از مواهب و جهت شناخت خود و طبیعت پیرامون یاری دهد. این شناخت موجبات بهره

                                           
 برگرفته از کتاب ساختار وجودی انسان0 

 همان.1 

 کتاب تغذیه در طب ایرانی ،اسالمی0 
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اده نوع استف طبیعتاًتعدد و فراوان بوده و های دنیا مکند. زیرا مواهب و نعمتد الهی را فراهم میدهای متعنعمت

 0. زندگی شده است هایدر سبک و روش ایجاد تفاوتباعث  مسئلهها متنوع است و این انسان از آن

 هایبه بیان مطالبی در باب ورودی ،ها در ساختار وجودی انسان پی بردیمو اهمیت ورودی تأثیرحال که به 

 پردازیم:ها میپاك و طیب و مزاج

 

 2ت( طیبا) های طیبورودی

 طعام

ا ( ثمُ ۴۲) ( أَنَّا َصبَبْنَا الََّْمَء َصبًّا۴۲) طََعاِمهِ  فَلْيَنظُِر اَْلنَساُن إِلَ  ( َو ۴۲) َو ِعنَبًا َو قَْضبًا (۴۲) ( فَََنبَتْنَا ِفيَها َحبًّا۴۲) َشَقْقنَا اْْلَرَْض َشقًّ
 (۰۳) ( َو فَاكَِهًة َو أَبًّا۰۳) َق ُغلْبًا( َو َحَدائ۴۲) َزيْتُونًا َو نْخًَل 

آنگاه زمین را با  (11)بارشی فرو ریختیم  صورتبهآب را  که ما (14) پس انسان باید به غذاى خود بنگرد

 (19)و زیتون و نخلى  (11)و انگور و سبزیجاتى  (17)رویاندیم  پس در آن دانه (11)م ی]الزم[ شکافت شکافتنی

 (00)و میوه و چراگاه  (01)هاى انبوه و باغ

ب . با اینکه سبشوندیماست که گیاهان با ریزش آب روییده  بیان شده از سوره مبارکه عبس، در آیات فوق

 گویی اگر ،طعام ارتباط داده است هاند. آیات فوق این موضوع را بیکی است ولی گیاهان متنوع )آب( شیرو

ان در این انسالبته  یابد.طعام برای انسان مناسب باشد هرکسی متناسب با استعدادهایش به رویشی دست می

 تواند به طعامش نظر کند و انتخاب نوع رویش و نوع گیاه در اختیار او نیست.رویش فقط می

عام در آیه فوق تنها طعام ظاهری منظور از ط. خداوند در سوره مبارکه عبس امر به نظر به طعام فرموده است

 شود.بلکه به هر نوع دستاوردی که موجب رشد است، طعام گفته می ،نیست

توان در انواع طعام، طیبات زیر را می نیتأمفقط طعام مادی نیست؛ برای  ،0این نکته که طعام طیب بهباتوجه

 فهرست برنامه خود قرار داد.

                                           
 همان0 

 برگرفته از کتاب دوره اول رشد تفکر اجتماعی، احمدرضا اخوت1 
معنای چیزی است که از هر گونه آلودگی ظاهری و باطنی، که موجب ناخوشی طبع سالم است، دور باشد. )از کتاب طیب، به  0

 تدبر در ساحت بیت(

له ظاهرا و ال باطنا، و یقاب ةأنّ األصل الواحد فی المادّة: هو ما یکون مطلوبا لیس فیه قذار: طیب التحقیق فی کلمات قرآن کریم،

اصل الواحد در ماده، چیزی است که مطلوب است و در  .الخبث و هو ما یکون فیه قذارة ظاهرا أو باطنا و هو مستکره فی نفسه

ای نیست و در مقابلش خُبث است و آن چیزی است که در ظاهر یا باطنش، ناپاکی و باطن یا ظاهر آن، هیچ قذارت و آلودگی

 .شوداست و در ذات خویش ناپسند است و این معنا با اختالف موضوعاتش، متفاوت میآلودگی 
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  بطیهای انواع ورودی

 
مندی از های معنوی بهرهبدانیم که اصل در طعام مادی ایجاد اعتدال در مزاج فرد است و اصل در طعامباید 

است و این نتایج تنها با ذکر  یمواهب غیبی برای برخورداری از شادابی و نشاط و رضایت و اطمینان حقیق

 آید.وجود میه خدا ب

های معنوی علم و در طعام ،تعادل و حفظمزاج هر فرد های مادی علم به بدین ترتیب برای استفاده از طعام

 .استبه محرمات و واجبات ضروری 

 ذکر شده است. هاطعاماز این  ییهانمونهآنها در زندگی،  تأثیرمادی و معنوی و نیز  هایبرای معرفی طعام 

 ها توجه به نکات زیر ضروری است:قبل از مطالعه این نمونه

 های ذکر شده در روایات است.ای از طعامنمونه عنوانبه فهرست استخراج شده تنها 

  معنوی  یهاطعاماین فهرست درصدد اثبات تنوع طعام مادی از انواع چشیدنی، بوییدنی و ... و

 است.

طیبات
بویایی

استشمام بوهای مطلوب•

ای قرار نگرفتن در معرض بوه•
نامطلوب

طیبات
چشایی

خوردن طیبات با طعم و مزه•
و خواص مناسب

طیبات
شنوایی

شنیدن اصوات نیک •

صوت قرآن •

علم•

وصف اهل بیت•

طیبات
یبینای

مشاهده مناظر طبیعت •

آسمان•

ستاره•

...کوه و •

نگاه به چهره والدین•

نگاه به چهره علما•

طیبات 
لمسی

مسّ و لمس کالم الهی •

طیبات 
خیالی

سعی در پاکی خیال•

داشتن آرزوهای جامع الهی•

طیبات 
وهمی

سعی در داشتن فکرهای خیر و •
مثبت

طیبات 
عقلی و 
باوری

اهتمام داشتن به باورهای •
توحیدی

طیبات 
عملی

سعی در ترك محرمات•

انجام واجبات و•

انجام اعمال خیر•
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  عنوانبهو یا آیاتی  السالمعلیهم بیتاهلذیل هر عنوان از عناوین یاد شده روایت یا روایاتی از 

 تاکید بیشتر ذکر شده است.

های افراد یک جامعه امکان تهیه فهرستی غنی و مفید اقلیم و مزاج بهباتوجهطبیعی است با رشد علمی و 

 قرار گیرد. موردتوجههای ضروری پژوهش عنوانبهها پژوهش گونهنیاوجود دارد که الزم است 

 

 های خوردنی طیبفهرستی از طعام

 

 
 عسل -

 0. خواهد باید عسل بخوردهر که حافظه 

 خربزه -

خربزه ده خاصیت دارد: خوراك است و نوشابه و شوینده مثانه و برنده سردی معده، خوشبو و شوینده است و 

 1. درون را شستشو دهد و جماع را بیفزاید و تن را خرم کند

 انجیر -

                                           
 191، ص19بحار االنوار، ج0 

  199همان، ص  1 

نمونه هایی از 
طعام های 

خوردنی طیب

عسل- خرب-
زه

انجیر

کاسنی

مویز-

گالبی-

سیبانگور

کدو

کرفس-

خرفه-

انار-

میوه  -
ف ل
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برد تا آنجا که با او نیازی به دارو را برویاند و درد را ب ن را ببرد و استخوان را سخت کند و مواانجیر گند ده

 0. های بهشت استترین چیز به روییدنیشبیه فرمود: انجیر، . ونماند

 کاسنی -

 1. بر شما باد به خوردن سبزی کاسنی که موجب افزایش مال و فرزند است

 مویز -

 0. دل را خوش کندو  د، بلغم را آرام کند، پی را محکم کند، رنج را ببرفرونشاندصفرا که  مویزبر شما باد به 

 گالبی -

 4. گالبی بخورید تا قلبتان جال یابد

 عنب )انگور( -

 5 انگور دستور داد. نپیامبری از پیامبران به خدا از غم شکایت کرد، خدا او را به خورد

 )سیب( تفاح -

 1. کردندسیب دارای چه منافعی است بیماران خود را تنها به آن مداوا می دانستندیماگر مردم 

 )کدو( قرع -

قل ع فرمود: که بر تو باید به خوردن کدو، زیرا درتوصیه می السالمعلیهبه علی  علیه و آله اهللصلی پیامبر

 7. افزایدماغ میو دِ

 کرفس -

 1. بر شما باد به کرفس، زیرا اگر بنا باشد چیزی در عقل بیفزاید کرفس است

 خرفه -

 9همان است. بر شما باد به خوردن خرفه که ابزار هوش است و اگر چیزی خرد افزاید 

 انار -

                                           
 011، ص 10همان، ج  0

 117همان، ص 1 
 199، ص 19همان، ج  0

 071، ص 10همان، ج 4 

 147، ص 1المحاسن، ج1 

 010، ص 19بحاراالنوار، ج 1 

 171، ص 10همان، ج 7 

 117همان، ص 1 

 104همان، ص 9 
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 هیچ دانه از آن در درون کسی نرود جز بر شما باد به خوردن انار و پیه آن که معده را دباغی کند،

 0. اش چهل روز در امان باشددلش را روشن کند و از شیطان و وسوسه آنکه

 اول ف ل میوه -

، و چون پشت کرد آن را دور اندازید که درد تن اندوه بره که آید بخورید چون تندرستی است و میو

 1. است

 

 های بویایی طیبهایی از طعامنمونه

 0. بخشدمی قوت را دلخوش بوی استعمال خدا رسول فرموده به -

 همای سوارکاری و سبزه به نگاه کردن، شستشو خوش، بوی استعمال فرمایدمی رمؤمنانیام -

 4. اندشکوفایی و شادابی

 

 گل محمدی عطر -

 1. هرکس اراده کرد که عطر مرا استشمام کند بوی گل محمدی را استشمام کند

 عطر نرگس -

                                           
 197همان، ص 0 
 191، ص 19همان، ج 1 
 101ص 1ج الکافی، 0
 41االخالق،ص مکارم 4

 199، ص 19بحار االنوار، جلد 1 

نمونه هایی از 
طعام های 
بویایی طیب

گل  
محمدی

نرگسگل 

عطر -
مرزنجوش

عطر

میوه ها
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سالی  ،اربکیباشد، عمری  بارکیباشد، ماهی  بارکی یاهفتهباشد،  بارکید گرچه روزی ینرگس را ببوی

 0. کنداز دیوانگی و خوره و پیسی است و بو کردنش آن را بُن می ایباشد، زیرا در دل دانه بارکی

 عطر مرزنجوش -

 1ن( )بویا نبود خشام خوب است. دبر شما باد به مرزنجوش، آن را ببویید که برای در

 هاعطر میوه -

چون چنین کنی از تنت هر درد و بال را بیرون کند که  چون خواستی سیب بخوری بویش کن و بخور

 0. دنروحی را آرام سازد که از طرف ارواح باش و هر آسیب

 از طعام لمسی طیب ییهانمونه

را افزاید، سردرد را ببرد، دیده را تیز کند، در جماع فزاید، آن سرور  مؤمنحنا خضاب اسالم است، کردار  -

 4. هاست در دنیا و آخرتگل

 5. و نوشیدن عسل کند. بوی خوش و لباس نرمسه چیز است که جسم را شاداب و رویان می -

بر تو باد به روغن زیتون. آن را بخور و به تن بمال که هر که آن را بخورد و به تن مالد شیطان چهل  -

 6. روز به او نزدیک نشود

                                           
 011همان، ص 0 
 199همان، ص 1 
 071، ص 10همان، ج0 

 199، ص 19همان، ج 4 

 191همان، ص 1 

 079، ص 10همان، ج 1 
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 ای طیبهای مشاهدهفهرستی از طعام

 

 جاترنگ میوه -

 0. آمدبه اترج سبز و سیب قرمز به شگفت می کردننگاهرسول خدا با 

 ظروف تمیز و زیبانوشیدن در  -

 1. های شماستترین ظرففرمود: آن پاکیزهآمد آب در قدح شامی بنوشد و میرسول خدا را خوش می

 طبیعت سبز -

 0. پیغمبر خوش داشت نگاه به سبزه و اترج و کبوتر سرخ

 هب نگاه و جاری آب به نگاه سبزه، به نگاه بخشد:می روشنی را چشم چیز سه فرمایندمی کاظم امام

  4زیبا چهره

 و یشاداب مایه سوارکاری و سبزه به نگاه کردن، شستشو خوش، بوی استعمال فرمایدمی رمؤمنانیام

  1. اندشکوفایی

                                           
 117، ص 01همان، ج0 
 17، ص 10همان، ج  1
 17، ص 11همان، ج 0 

 11ص11الشیعه،ج ؛ وسایل91الخصال4 
 41االخالق، ص مکارم1 

ازفهرستی 

 هایطعام
طیبمشاهده ای

رنگ 
میوه جات

مجالس 
ذکر

صحنه های 
معنوی

نظر به  
خانه خدا

نظر به  
قرآن

نظر به  
والدین

چهره زیبا

طبیعت 
سبز
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 های معنویصحنه -

عبادت است و نظر به خانه خدا عبادت  السالمعلیهبه علما عبادت است و نگریستن به علی  وبرخاستنشست

 0. است و نظر به قرآن عبادت است و نظر به والدین عبادت است

 مجالس ذکر -

گذشتید هرچه خواهید در نعمت و ناز و فراخی باشید. گفتند: ای  بهشت( یزارهاالجنه )سبزههرگاه در ریاض 

رای خدا فرشتگانی است که آنان سیر و ب رسول خدا چیست؟ فرمود: دور زدن ذکر و یادآوری است. محققاً

 1. رندیگیفرامطلبند، پس هرگاه آن فرشتگان نزد ایشان بیایند آنان را احاطه کرده و گردش نموده را می

 های شنیداری طیبفهرستی از طعام

 حضور در مجالس علم و شنیدن مباحثات علمی -

مسجد است: یک مجلس درباره احکام شرعیه و رسول خدا از خانه به مسجد آمده ناگاه دید دو مجلس در 

نمایند. پس آن حضرت گیرند، و یک مجلس خدا را خوانده از او درخواست میگفتگو کرده آنها را یاد می

گیرند و احکام شرعیه را به خوانند و اینان یاد میدو مجلس خیر و نیکو است ولی آنان خدا را می فرمود: هر

)از جانب خدای تعالی( فرستاده  ایشان افضل و برتر هستند. من به تعلیم و آموختندهند، جاهل و نادان یاد می

 0. آنگاه با آنان نشست ام،شده

 تکلم در امور مفید -

 نداشتن مراء و جدال -

 گفتگو نیکو پشت سر دیگران -

ت این اس، و آن استآن جناب به یاران خود فرمودند: سخنی از من بشنوید که برای شما بهتر از اسبان سیاه 

که سخن بیهوده بر زبان نرانید و در موارد الزم هم زیاد صحبت نکنید تا آنگاه که برای سخن خود جای 

کنند و با سخن خود به خویشتن ستم سخنرانانی که در غیر محل خود صحبت می بساچه مناسبی بیابید.

 نمایند. می

کند و هرکس با نادان ه کند او را از مطلب دور میو حلیم هرگز مجادله نکنید. هرکس با حلیم مجادل با نادان

 رساند.مجادله نماید او را به هالکت می

                                           
 114، ص 0بحار االنوار، ج 0 

 111همان، ص1 
 111همان، ص 0 
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ها که انتظار دارید آن همان گونه، شما در میان شما نبود از او به بهترین وجه ذکر خیر بکنید مؤمنهرگاه برادر 

 کار نیک بکند پاداش ند اگرداعمل مانند کسی کار کنید که می و در ،در غیبت شما ذکر خیر شما بکنند

 0. گیردقرار می مؤاخذهشود و مورد گیرد و اگر کار زشت انجام دهد مجازات میمی

 درباره سالمتی و بیماری السالمعلیهم بیتاهلروایاتی از 

  بهداشت رعایت و خوردن غذا کنترل 

 درمان زحمت از تا بیاموزم تو به خصلت چهار خواهیمی: فرمایدمی )ع( حسن امام به )ع( رمؤمنانیام -

 فرهس کنار از و ایگرسنه که آنگاه مگر منشین سفره سر بر فرمود: آری. کرد: عرض گردی؟ نیازبی

 هب خوابیدن ازپیش  و بده انجام نیکیبه  را غذا جویدن و داری اشتها هنوز که وقتی مگر برنخیز

 1 شوی.می نیازبی درمان از کردی رعایت را هااین هرگاه و برو شوییدست

  0 یابد. استواری و اعتدال هایشانبدن بخورند، غذاکم  مردم اگر :فرمایدمی ع() رضا امام -

  4. یابد صفا قلبش و ماند سالم بدنش بخورد غذا کم هرکس: است که شده نقل ع() معصوم از -

 سفر

 1. باشید تندرست تا کنید مسافرت(: ص) خدا رسول

 بیتاهلبیماری از دیدگاه  عوامل

 .است تقسیم قابل غیرمادی عوامل و مادی عوامل دسته دو به بیماری عوامل

 عوامل مادی بیماری

 دردهای هایمیوه بکارد دل در گوناگون غذاهای هوس نهال که کسی فرمایدمی( ع) امیرمؤمنان -

 1. بچیند گوناگون

 7. بخواه زندگی برای را خوردن بلکه مخواه خوردن برای را زندگی فرماید:می و -

 کرده خوی آنچه به را بدن است. درمان هر سرآمد پرهیز و هابیماری کانون معده فرماید:می همچنین -

 ده. عادت است،

                                           
 111، ص 11همان، ج 0 

 141 ص الشیعه، ؛ وسایل119ص الخصال،1 
 011ص االخالق، مکارم0 

 77ص الدعوات،4 

 111، ص1الفقیه، ج1 

 414غررالحکم، ص1 

 000 ص 11 ج الحدید، ابی ابن البالغه، نهج شرح7 
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 0. نباشد خردیکم از آورترمالل مریضی و نشود جمع پرخوری با تندرستی -

  یرمادیغ عوامل

 آنان خدا دادند،نمی انجام گذشته در که شوند مرتکب ایتازه گناه مردم هرگاه فرمود: ع() رضا امام -

 1. کند مبتال سابقهبی و تازه بیماری و گرفتاری به را

 مردمی هرگاه یراستبه بگو قومت به فرمود او به و برانگیخت را پیامبری خدا فرمود: ع() صادق امام -

 من محبوب آنچه به عمل از رسیده آنان به که آسیبی اثر در و بودند من طاعت بر که ایخانواده یا

 و ناخوشی به را آنان هایخوشی ،روآورند است من ناخوشایند آنچه به و دهند روش تغییر است

 0. دهند تغییر بیماری

 4. است گوشت در کارد تأثیر از ترسریع آن دهندهانجام در زشت کار اثر فرمود: نیز -

 مزاج

 سبک زندگی و شرایط محیطی در افراد مختلف، ریتأثتحتتواند می هاکلیه مطالب ذکر شده درباره مزاج

الب شود جهت ارائه این مطتوان به این موارد اتکا کرد. توصیه میقطعی نمی صورتبهبنابراین  ؛متفاوت باشد

 1. از طبیب حاذق استفاده شود

است که در نتیجه کنش و مزاج در لغت به معنی در هم آمیختن و در طب سنتی ایران به مفهوم کیفیتی 

 این عناصراز مجموع  .آیدوجود میه خاك، هوا و آتش( ب ،های متضاد عناصر چهارگانه )آبواکنش بین کیفیت

دار گویند. مقشود که به آن کیفیت جدید، مزاج میدارد ایجاد می هاییکیفیتی که با همه آن عناصر شباهت

هار چاز  های نخستین عناصر،کیفیت دهد.ن انسان را تشکیل میاز عناصر، مزاج بد هرکدامو نسبت موجود از 

 ند.گردکیفیت ناشی می چهارفقط از این  هامزاجهمه  وتری و خشکی تشکیل شده است  سردی، نوع گرمی،

ع و نو خاطربهها با یکدیگر نیز تمایزات انسان در هر یک از موجودات یکی از این عناصر چهارگانه غلبه دارد.

در نمودار زیر غلبه هر یک از این چهار عنصر و خصوصیات ناشی از آن  .استشدت غلبه هر یک از این عناصر 

 کنیم.سودا و بلغم شده است مشاهده می صفرا، های دم،را که موجب ایجاد مزاج

                                           
 77 الدعوات،0 
 171، ص1الکافی، ج1 
 111ص ،11ج الکافی،0 

 11المحاسن، ص4 
 ی:هاکتابمطالعه  برای اطالعات بیشتر در این زمینه، 1

 کردافشاری و همکاران غالمرضا دکتر ی، تألیفاسالم یرانیدر طب ا هیتغذ 

  ناصری محسن ، دکتر رانیا یطب سنت دگاهیاز د یسالمتحفظ 

 شود.فهرست منابع، پیشنهاد میدر  معرفی شده یطب سنت یکتاب ها ریسا و
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خشکی

ی
ناپایدار

ی
پایدار

تری

سردیگرمی

سوداصفرا

بلغم دم صمیمی اجتماعی
پرخواب پرحرف
سرزنده بی خیال
فار  البال رهبر

دقیق منفعل
مسالمت آمیز اندیشمند

قابل اعتماد کنترل شده
آرام خوش اخالق

تهیی  پذیر تحری  پذیر
پرخاشگر تغییر پذیر
حسا  بی قرار

بدبین  دمدمی
خش  غیراجتماعی
جدی مضطرب

درون گراییبرون گرایی
سیاهزرد

آبی قرمز

 
 

 هامزاج خوردنی

توجه به مزاج  فردی دارد.همزاج منحصرب نیز هر خوردنی .الهی استهای ها به گستره نعمتتنوع در خوردنی

های زیرا افراد مختلف دارای مزاج باشد. مؤثرتواند بر زندگی شخصی، خانوادگی و زناشویی فرد ها، میخوردنی

از طرفی  .متفاوتی بر دو فرد با دو مزاج مختلف بگذارد تأثیرتواند خوردنی یکسان، مییک و  متفاوتی هستند

خود را بر سایر عناصر  تأثیر ،ورودی عنوانبهها چرخه ساختار وجودی انسان پی بردیم خوردنی بهباتوجه

  .گذارندساختار وجودی انسان مثل صفات، رفتار، ادراکات و ... می

ضرّ مچه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی امّا برای بعضی افراد  ؛مثال مصرف لبنیات خوب است عنوانبه

از  های بیشاستفاده از خوراکی هایی در زندگی خانوادگی ایشان شود. یاتواند منجر به آسیبحتی می ،است

عصبانیت در بعضی افراد افزایش منجر به به طور مثال ممکن است و  برای همه افراد مناسب نیستحد گرم 

 . شود
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 ؛هاضمن توجه به مزاج خود و اعضای خانواده و داشتن اطالعات کافی درباره مزاج خوراکی رالزم است ماد پس

و تدبیر نماید تا ضمن حفظ سالمت جسمانی، سالمت روحی خود و اعضای  ریزیبرنامه خوراك خانوادهبرای 

  0. ها جلوگیری شودشود و از بروز اختالفات، ناهنجاری و آسیب نیتأمخانواده نیز 

قیق مطالعه و تح ،و شرایط اقلیمی متفاوت تنوع مزاج در نوع انسان ،هایخوردن تنوع و گستردگیدلیل ه بلذا 

 . است دهندهارائهدر این زمینه بر عهده 

  مزاج سن

 یو خشک یسال سن گرم 01تا  01از  ی،و تر یسال سن گرم 01دارد از تولد تا  یخود مزاج یبرا یهر سن

  .است یو تر یسال سن سرد 11و بعد از  یو خشک یسال سن سرد 11 تا 01از 

 .رشد الزم است یبرا بتو رطو یگرم رایز ،کودك در سن رشد گرم و مرطوب است ،یبندمیتقسطبق این 

ضای اقت .کندیغلبه م یدر سن جوان یو خشک یگرم ،شدهمصرف یزیرطوبت غر نیا با رشد کودك، جیتدربه

 ی،الع التیمثل تحص یکار و تالش است و اتفاقات مهم زندگ تیفعال یشور و نشاط انرژ جانیه ین،سن نیا

  .دنرسیبه انجام م یدوره با شور جوان نیدر ا... انتخاب شغل و  ،ازدواج

 نیا .بداییبر بدن غلبه م یو خشک یو سرد شودیرفته و بدن سردتر م لیتحل یزیحرارت غر ،سن شیبا افزا

زندان فر تیترب یبرا و شودیتر منگر و محتاطو عاقبت شیدوراند فرد، .است ریزمان تکامل عقل و تدب ،سن

  .دهدیانجام م یترپخته یهادر اجتماع انتخاب ریخود و تأث

 حالو بیو سست  زندیمرتب چرت م فرد .شودیغالب شده و بدن سردتر م یرطوبت خارج یسالگ 11بعد از 

 شودیم ادیقدر زآن یو تر یسرد نیا .بردیم ادیو آنچه آموخته بود از  دیآیبه سراغ او م یفراموش .گرددمی

 . است یعیطب گهمان مر نیو ا دیایو مرگ به سراغ انسان ب ندیتا شمع وجود را خاموش نما

 شرایط زندگی، تغذیه و اقلیم متغیر باشد.  ریتأثتحتتواند ، میهای مختلفاید توجه داشت مزاج سنالبته ب

 

                                           
بر شما  ،: علیکم بالقصد فی المطاعم فانّه ابعد من السّرف، و اصحّ للبدن و اعون علی العبادةندیفرما یالسالم م هیعل یامام عل 0

 .کمک کار بهتری است ،ها که این کار از اسراف دورتر، و برای تندرستی بهتر و برای انجام عبادتخوراکیباد به میانه روی در 

 147، ص1غرر الحکم و دررالکلم ، ج
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خشکی

تری

سردیگرمی

سوداصفرا

بلغم دم

بدو تولد تا
سالگی 15 

سالگی 60
و با تر 

تا 15
سالگی 35 

تا 35
سالگی 60 

رشد

هیجان، شور، 
نشا ، ازدواج

تکامل  عقل، 
تدبیر و دورنگری

سستی و 
فراموشی

 
چه طعام معنوی  ،هایی که فرد دارد؛ چه طعام مادیتوان به اقتضای هر سنی، در ورودیاین نکات، می بهباتوجه

 داشت. یزیربرنامه

ای که فرزندانی در سنین باالتر دارند، با خانواده ،هستند سال 7ای که دارای فرزندان زیر طعام خانواده مثالً

که در طعام مادی کودکان  طورهمانشود. غذای کودکان نباید دارای مزاج خیلی گرم و یا تند باشد. متفاوت می

 های دیگر نیز باید توجه الزم وجود داشته باشد. باید دقت داشت؛ در طعام

ی از یک ،زیرا مشاهده ،ها باید جلوگیری شودور بچهطور مثال از هرگونه عصبانیت و خشونت در هنگام حضه ب

 ها بر روی کودك آثار سوئی خواهد داشت.های ورودی چرخه ساختار انسان است و تکرار این صحنهراه

 مزاج ف ل

 شروع یو تر یاز گرم .فصول سال هم مانند عمر انسان است بیترت و مخصوص به خود دارد یمزاج یهر فصل

 :ابدییخاتمه م یو تر یو با سرد

 ی،و خشک یو در تابستان با گرم شودیم دیجد یها و شروع زندگها و سبزهگرما و رطوبت بهار باعث رشد گل

  .رسندیم هاوهیم

ه ب ینیو لذا در متون د زندیریم نیو بر زم شوندمیدرختان زرد و خشک  یهابرگ ،سرد و خشک است زییپا

 .را دارد که بر درختان دارد یهمان اثر زیکه بر شما ن دیبپوشان زییباد پا اند که خود را ازما دستور داده
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 ،روندیم یبه خواب زمستان واناتیاز ح یو درختان و برخ باردیبرف م ،زمستان فصل سرما و رطوبت است 

مجدداً از  یراست که قرار است مانند درختان بها دنیخواب ینوع همرگ انسان ممانند مرگ انسان و البته 

  0.شود داریخواب ب

خشکی

تری

سردیگرمی

سوداصفرا

بلغم دم

زمستانبهار

پاییزتابستان

 
های افراد و شود، جنس لباستوان برای نوع غذاهایی که در هر فصل خورده میمزاج هر فصل، می بهباتوجه

داشت. بنابراین از خوردن برخی غذاها در برخی  یزیربرنامهو...  شودیمهایی که در هر فصل انجام فعالیت

 های خاص باید خودداری کرد تا بدن دچار آسیب نشود. فصل

باشد. در ادامه  هافصلاز  هرکدامدر جهت حفظ و تقویت بدن در  کنندهکمکباید  شودیمآنچه که وارد بدن 

 .شودیمداشت اشاره  توانیمبه برخی از تدابیری که برای هر فصل 

 بهار

 اعتدال است اما تا حدودی میل به حرارت مالیم و سردی، تری و خشکی در صل بهار از نظر گرمی ف

  .گرم و تر است مزاج بهار برخی معتقدند که رونیازا ،و رطوبت دارد

 ها استباشد، برترین فصل نزدیک هنگامی که بهار به مزاج اصلی خود. 

  رنگ رخسار  قرمز کنندهکند، پوست جذب می یسوبه اعتدالبهاین فصل، به جهت آنکه خون را

 .نیست برندهلیتحلاست؛ اما همانند هوای تابستان 

  برای لذت بردن از طراوت بهاری و جلوگیری از سستی و افزایش غلظت خون پیش رفتن به سمت

 .دشویک رژیم غذایی سبک در این فصل توصیه می

 تابستان

                                           
وآخِرُهُ  حْرِقُ،یُاالَْشْجَارِ، أَوَّلُهُ  یکَفِعْلِهِ فِ االَْبْدَانِ یفِ فْعَلُیَفَإِنَّهُ  ;آخِرِهِ یأَوَّلِهِ، وَتَلَقَّوْهُ فِ یالْبَرْدَ فِ تَوَقَّوُا :السالم فرمود هیعل علی امام 0

ند کهاى شما همان مىدر بدن رایز د،یبهار( از آن استقبال کن کیو در آخرش )نزد دیزی( بپرهزیی: از سرما در آغاز آن )در پاورِقُیُ

 011حکمت  ،آورد. نهج البالغهو برگ مى اندیروسوزاند و آخرش مىآغازش مى دهد؛که با درختان انجام مى
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 ،صفراوی( که در دوره جوانی هم  (مزاج گرم و خشک با افراد در خشکی و گرمی عالیم در این فصل

 .شودبرند، تشدید میبه سر می

 ها، میوهمصرف آب عالوهبه .های خنک و غذاهای ترش بیشتر باید خورده شوددر این فصل شربت

 .شربت بنفشه، شربت گل و خیار چنبر، مناسب است

  ها کمتر یا در حد اعتدال خورده شود و ورزش نیز در فصل تابستان خوراك و نوشیدنیبهتر است که

 .کمتر انجام شود. آرامش و استراحت الزم است

 پاییز 

 نباید مواد غذایی خنک مصرف شود، نباید آب سرد زیاد نوشید و نباید با آب سرد دوش گرفته شود. 

  در اثر سرما به لرزش در آیددر این فصل نباید در جایی سرد خوابید که بدن. 

 نباید با شکم سیر خوابید. 

 ها سر را از سرما پوشاندها و صبحاز گرمای نیمروزی و سرمای صبح باید پرهیز کرد و شب. 

 های مناسب این دوری جست و زیاد نخورد. از میوه تاحدامکانهای موسمی در این فصل باید از میوه

 .اشاره کردتوان به سیب، به و گالبی فصل می

 مانند بادام و گوشت گوسفند مصرف شود گرم و مرطوب بهتر است در این فصل بیشتر غذاهای. 

 زمستان

 استان هم عکس تغذیه در تابست عکس تابستان است، تغذیه آن باًیتقراینکه فصل زمستان  بهباتوجه. 

 ه ها کها و سبزیمانند دانهبخشد و نباید از غذاهایی در زمستان غذایی باید میل شود که گرمی می

 .به لحاظ مواد غذایی ضعیف هستند، استفاده کرد

 بیشتری باشد. به علت هوای سرد در زمستان، بدن باید فعالیت  ارزش غذایی غذای زمستانی باید دارای

 .زیادی داشته باشد و غذای زیادی به آن برسد

 ای ها و غذاهابستان باشد؛ همچنین گوشتتر و پرمغزتر از نان گندم تنان گندم زمستانی باید قوی

 .مصرفی

 هایی همچون آن سبزی یجابههایی مانند خرفه و کاسنی برای زمستان نباید مصرف شود و سبزی

 .و چغندر و کرفس جایگزین شود کلمگلکلم و 

 تر است. پس مناسب است ، لذا هضم غذا آساناستتر در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی

 .تر باشدغذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظکه 

  فصل زمستان، مناسب است که جمیع تدابیر، مایل به گرمی و  در برودت و رطوبتبه علت غلبه

 .خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد

 

https://tabaye.ir/hot-and-dry/
https://tabaye.ir/hot-and-dry/
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 اعضامزاج 

اختصاص دادن یک نوع  .مزاج مخصوص به خود دارد زین یهر عضو ،که بر بدن حاکم است یبر مزاج کل عالوه

 .آن عضو است یشناسبافتهای مزاج خاص به هر عضو، بر اساس عملکرد عضو و ویژگی

 

 ترین اعضای بدنشناخت کلی مزاج مهم

 رتحرا ،ترین عضو بدن است؛ زیرا تنها عضو پرحرکت است که الزمه حرکت زیاد آنترین و خشکگرم ،قلب

از  .شودمی نارسایی دچار و تنبل بزرگ، بدهد دست از را خشکی و حرارت این قلب اگر و است زیاد خشکی و

موجب بروز تب، تپش قلب، گرگرفتگی، شدت بروز خشم و  ،سوی دیگر اگر مزاج قلب بیش از حد گرم شود

 .شوداضطراب و عالئم دیگر می

 گرمی نمو بدن با عامل رشد و تغذیه بدن است و رشد و نیترمهمترین عضو است زیرا ترین و مرطوبگرم کبد

 .آیدمی وجود به کافی رطوبت و

 بر رطوبت غلبه شود.سردترین عضو است و غلبه خاك عنصری در آن باعث سخت بودن و ثبات می استخوان

 .شودمی استخوان نرمی سبب استخوان

 .شونددچار تجمع چربی و پدیده چاقی می ،کنندفعالیت می سرد و تر است و افرادی که کم چربی

هم سرد و تر آفریده شده تا به علت ورود اطالعات فراوان دچار غلبه گرمی و خشکی نشود. غلبه  مغز همچنین

  .شودخوابی و اضطراب میپذیری، بیگرمی و خشکی بر مغز موجب تحریک

 .هستند بدن عضو ترین، نیز معتدلدست و انگشتان

 

 به چند نکته در زمینه مزاج اعضا توجه شود: الزم است

  مزاج طبیعی دارای یک طیف است و درجات مختلفی از گرمی و سردی در بین افراد گرم مزاج یا

 هایی در افراد مختلفدر یک طیف از عملکرد طبیعی اعضا، گاهی تفاوت نی؛ بنابراسرد مزاج وجود دارد

 .شوددیده می

 دکنتواند تغییر سبک زندگی می ، از طریقاین مزاج ابتدایی. 

  تواند منجر به اختالل در شود؛ می سوء مزاجهر تغییری اگر از حد طبیعی بیشتر شده و موجب

 .عملکرد آن عضو و در نهایت بیماری فرد بشود
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 1مرد و زن مزاج

 نسبت مزاج مردان . است مردان و زنان در هابیماری غالب تفاوت آن شاهد که دارد بسیار اثر مزاج روی جنسیت

به همین علت  .ی و تری استسرد به متمایل بیشتر مزاج زنان ،کهیدرحال است، ترخشک و ترگرم زنان به

 .شوندمی مفاصل درد و پا، چاقی، و دست ورم مانند سرد هایبیماری دچار آقایان از بیشتر هاخانم

 اثر جنسیت بر مزاج

 بیشتر نز بدن چربی توده و بیشترتر است. پس نیروی عضالنی مردان جنس مذکر نسبت به جنس مؤنث گرم

 .است کمتر هاآن عضالنی بافت و

. ستا مشهود بیشتر( بودن ترگرم و خشکمزاج ) نوع واسطهبهو پرخاشگری در مردان  تهاجمی، رقابتی حاالت

 هستند. پس کار تدبیر منزل ترباحوصله و صبورتر مردان، به نسبت ، نوعاًدارد غلبه هاآن در رطوبت چون زنان،

 .و پرورش کودکان، بیشتر بر عهده زنان است

  هایماریبحفظ سالمتی و تشخیص و درمان  درشناخت مزاج جنسیتی  ریتأث

 آن مطابق و خوردمی غذا خود مزاج مطابق که وقتی تا. است مزاج اصلی هر جنسیتی )زن یا مرد( دارای یک

 .سالم است ،کندمی زندگی

 انحراف دچار اصطالحو بهشود که فرد از مزاج اصلی خود منحرف شود بیماری زمانی ایجاد می و ناخوشی

 .شود خلط یک غلبه و طبیعت

 هامزاج شناخت سنتی در طب. برگرداند تعادل خلط غذاها و داروها باید او را به لهیوسبهجاست که  نیدر ا

 .کندیمایفا ها ن بیماریدرما در حیاتی و مهم بسیار نقش

 زندگی زناشویی و مزاج جنسیتی

موضوع  نی؛ بنابراهای زندگی افراد، ازجمله تحصیالت، انتخاب شغل و.. تأثیرگذار استمزاج بر بسیاری از جنبه

 .نیز از این قاعده مستثنی نیست« ازدواج»

ریشه برخی  بلکه حتی های مختلف زندگی زناشویی نیز تأثیر به سزایی داشته،بر جنبه تنهانهمزاج جنسی،  نوع

 .گرددمشکالت در زندگی زناشویی به این مسئله باز می

زوجین نسبت به مزاج طرف مقابل شناخت داشته و با خلقیات و روحیاتش آشنا باشند، در برخی  کهیدرصورت

دهند. به طور مثال شخصی که بهتری نسبت به رفتار طرف مقابل نشان می العملعکسهای زندگی، از جنبه

عصبی شده و پس از مدت  سرعتبهداند همسر او به دلیل مزاج گرمی که دارد نسبت به یک مسئله، می

 .شودتر میکند، قطعاً درك رفتار همسرش برای او آسانکوتاهی خشم او فروکش می

                                           
 ناصری محسن دکتر ایران، سنتی طب دیدگاه از سالمتی حفظ0 
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 مزاج و خواب

ر روانی است، بنابراین انسان هرچه بیشت -ی روانی و بیداری، معادل فعالیت بدن -ی کون بدنخوابیدن، معادل س

رعکس، یابد. بکند و رطوبت بدن کاهش میبیدار باشد، بدن او بیشتر به سمت گرمی و خشکی میل پیدا می

رایش مت سردی گشود و بدن به سهای بدن و همچنین رطوبت مغز بیشتر میهرچه فرد بیشتر بخوابد، رطوبت

 کند.پیدا می

 یکار نیگسن یهادر پروژه رشدنیدرگبه دلیل  مثالًاگر به دالیلی، خواب شخص کم شده و بیشتر بیدار باشد )

های روحی روانی(، به دلیل متمایل شدن بدن و یا امتحانات سخت و مهم مانند کنکور و یا به دلیل استرس

 در مصرف آنهایا  پرهیزغذاهای با مزاج گرم و خشک از باید  ط،یشرا نیمغز به سمت گرمی و خشکی در ا

 از: اندعبارتاحتیاط نماید. این غذاها 

 ،)غذاهای تند با ادویه زیاد )مانند فلفل، زنجفیل و دارچین 

 جات، ، شوریهایکردنسرخ 

  (،ینیزمباداممغزهای پرانرژی )مانند فندق و 

 چون بلدرچین و سایر مواد گرم و خشک. یها و مخصوصاً گوشت پرندگانگوشت 

  .نوشیدن چای دارچین یا چای زعفران برای آنها مناسب نیست 

 :سرد و رطوبتی مصرف کنند. مثالً یهای با مزاج تا حدودها و نوشیدنیاز طرف دیگر این افراد باید خوردنی

 (.آور است)سرد و تر و خواب .کاهو 

 هلو، شلیل، آلو، هندوانه، خیارهای بزرگ  نندجات و سبزیجات حاوی رطوبت بیشتر )مامصرف آب و میوه

 با رطوبت بیشتر(، 

 های ترش و ملس مانند آلبالو طعم 

  لبنیات مانند ماست و دوغ 

 .شوند و اثر دوجانبه دارندزیرا ضمن جلوگیری از گرمی و خشکی بیشتر، باعث القای خواب هم می

شود. شود زیاد نخوابند، زیرا با خوابیدن زیاد، رطوبت بیشتر میبه افراد با مزاج سرد و تر توصیه می همچنین

تر از خواب این افراد باید از غذاهای سرد و تر به میزان کمتر استفاده کنند تا خوابشان کمتر شده و راحت

 بیدار شوند.

 مزاج اقلیم

ما دارای مزاج هستند و از نظر گرمی، سردی، خشکی و رطوبت درجاتی دارند. های پیرامون تمام اشیا و پدیده

واژه مزاج را به  دارد کهکنیم، خصوصیاتی منطقه جغرافیایی که ما در آن زندگی می یوهواآباقلیم یا همان 

طب تا ق ها داشتند و کشورهای مجاور با استوابندی در مورد اقلیماند. حکما در قدیم یک طبقهآن نسبت داده
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 .اندگذاری کرده و اصطالح هفت اقلیم را به آن نسبت دادهشمال یا جنوب را از اقلیم یک تا هفت شماره

 

 معیار سنجش مزاج هفت اقلیم

هر چه از این مناطق دورتر شویم  .ای مزاج گرم و مرطوب دارنداستوا یا مناطق حارهکشورهای مجاور با 

 هایاقلیم معموالًشود. از گرما و رطوبت هوا کاسته شده و بر میزان سردی و خشکی آن افزوده می جیتدربه

ی هایایران و بخشمثل  اندکینزدهای سه و چهار که نه به استوا و نه به قطب یک و دو گرم و شرجی، اقلیم

 های پنج تا هفت سرد و خشک هستند.از هند و چین و... میانه و معتدل و اقلیم

 

جنس و کیفیت گیاهی و جانوری را داشته و به عقیده حکما، کشورهای واقع در اقلیم میانه بهترین گونه و 

ها از نظر بدنی و جثه، اندامی متناسب و قوی و سالم دارند و از لحاظ هوش و حافظه و حرفه کشاورزی انسان

 ر منطبقشان با یکدیگترین هستند. کشورهای اقلیم میانه فصول منظم دارند و فصول تقویمی و نجومیمطلوب

 و چهارگانه است.

 

ی مناطق جنوب یوهواآبهای مختلف وجود دارد. تمایزاتی که در مناطقی با اقلیم ،ر کشوری نظیر ایرانالبته د

 هاهای مختلفی است که در این مکانخورد، ناشی از اقلیمو شمالی و غربی و شرقی کشورمان به چشم می

 .م انتخاب کنندفرماست و بر اساس نوع مزاج، افراد باید محل سکونت خود را از نظر اقلیحکم

 کدام مزاج در کدام اقلیم؟  

مناطق کوهستانی، مزاج سرد و خشک دارند. سکونت در این اقلیم برای افراد با مزاج سرد و خشک 

ها و ترشیجات و استفاده از مواد غذایی با مزاج گرم و تر همچون و پرهیز از مصرف سردی فرساستطاقت

 خط استوا، گرم و مرطوب

 قطب شمال، سرد و خشک

 قطب جنوب، سرد و خشک

ت
طوب

و ر
ما 

گر
ش 

اه
ک

ت 
ش گرما و رطوب

کاه
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شود. برای ها و خشکبار شیرین توصیه میجیلی، شیره میوهروغن حیوانی، گوشت گوسفندی، مغزهای آ

 شود. های جنوبی و شمالی کشور پیشنهاد میهای سرد و خشک زندگی در اقلیممزاج

در مناطق شمالی و جنوبی کشور در فصل بهار و تابستان مزاج غالب گرم و تر است و افراد با این مزاج دچار 

و  کردهسرخ ها و غذاهایجات، پرهیز از شیرینیآن مصرف کمتر گرمی شوند و تدابیر خوراکیمشکالتی می

ها و سکونت در مناطق کوهستانی توصیه کبابی و گوشتی است. برای افراد با مزاج گرم و تر مصرف سردی

 ای که سد و رودخانه و دریا وجود داشته باشد، رطوبت باالست. شود. در کل در هر منطقهمی

های سرد و تر تواند برای مزاجکند و میتر پیدا می و در فصول سرد سال مزاج سردمناطق شمالی کشور 

ها برای این افراد مناطق گرم و خشک به سمت مرکز و نزدیک جنوب کشور ساز باشد. بهترین مکانمشکل

مزاج بدنی  شود. در واقع با شناختتر توصیه میوهای سردهای گرم و خشک اقلیمبرای مزاج طوراست. همین

 .توان به بهترین نتیجه برای انتخاب محل سکونت رسیدو اقلیمی می

دل معت یوهواآباز شرق به غرب است که فصول و  بهترین اقلیم در ایران مربوط به مناطق نوار میانی کشور

 .داشته و با هر مزاجی سازگار است

آبی که فرد  .دد را از نظر اقلیم انتخاب کننشناخت نوع مزاج، محل سکونت خوتوانند با بنابراین افراد می

خورد و ... همه اینها وقتی در محل سکونتِ سازگار با مزاج کشد، غذایی که مینوشد، هوایی که نفس میمی

 کند.باشد، قاعدتاً به سالمت جسمی و روحی فرد بیشتر کمک می

 

 خانه شمالی یا جنوبی؟

ها امتیاز و برای تعدادی های آن به سمت باد و آفتاب برای برخی مزاججهت ساخت خانه و تعبیه در و پنجره

تر تر و برای سرد مزاجان مطلوبگیرند، گرمهایی که از جنوب آفتاب میها یا اتاقشود. خانهامتیاز محسوب نمی

 .تر استمناسب مزاجانگرمداشته و برای  کمتری یریگآفتابهای شمالی نور و است. در مقابل ساختمان

های رو به شرق داشته باشند، چون آفتاب صبحگاهی را دریافت و بهترین باد شرقی ها باید پنجرهبهترین خانه

های سرد های غربی آفتاب شدید و بادهای غربی )دبور( دارند که برای مزاج)صبا( را دارند. در مقابل پنجره

 .های جنوبی باد گرم دارندی شمالی باد خنک و پنجرههامطلوب است. پنجره

 

 لزوم توجه به مزاج آب و باد و خاك

بادهای شمالی سرد و خشک، بادهای جنوبی گرم و تر و بادهای غربی و شرقی متعادل و بهترین آن باد شرقی 

 .است
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های شمالی جلوی سرما را گرفته و شود. کوهوجود کوه در برخی مناطق سبب تغییر مزاج و اقلیم منطقه می

های جنوبی جلوی گرما را گرفته و مزاج منطقه را سرد و خشک طور کوهکند و همینهوا را گرم و تر می

 کند. می

هایی که احواالت افراد و ند. در مکانکاساس پوشش و گونه گیاهی و جانوری منطقه هم تغییر می نیبر هم

 .کیفیت زندگی مطلوب است، اقلیم آن منطقه با مزاج فرد سازگار و منطبق است

مزاج رودخانه و سدهای آب شیرین در ، زارهای شور و شیرین و نوع خاك شنی و شورهمزاج آب در خصوص

ی امالح بیشتری هستند، اختالف روز گرم و در شب سرد است، اما برعکس دریای شمال و جنوب که حاو

دمای کمتری در روز و شب دارند. مصرف مواد غذایی مرطوب همچون ماست و دوغ و آب باید در مناطق 

زار مزاج گرم و مناطق شنی و بیابانی مزاج مرطوب کمتر و در مناطق خشک بیشتر شود. هوای مناطق شوره

 .خشک دارد

  

 میریزی سالمت جسبرنامه در خ وصنکاتی 

 آورد. دسته توان نتایج بزرگی را در این زمینه ببا تدابیری ساده می ،هاها و مزاجورودی آشنایی با انواع پس از

غذاها و  ای بدن را احصا کرد و طبق این نیازها،توان نیازهمثال برای تدبیر در حیطه تغذیه ابتدا می برای

 را در جدولی یادداشت نمود. هاخوراك

تغییر روزهای هفته و  رسد و متوجهاین جدول بدن به یک وضعیت پایدار می بر اساس کردنعملدر هنگام 

حتی ماه نیز خواهد شد. بعد از مدتی این نظم در خوراك به بدن نیز منتقل خواهد شد. در صورت صحت 

اشی های نخِلل و فُرج زدورابهتوان انتظار داشت چنین بدنی بدن می ازیموردنبرنامه اولیه و احصا صحیح موارد 

بدنی که در ساختاری صحیح قرار بگیرد در برابر  طبیعی قرار بگیرد. چرخةکییه نادرست شده و در ذاز تغ

 کنند. راه نفوذ پیدا می هاوفرجخللها معموالً از همان تر خواهد شد. چون بیماریبیماری هم مقاومتش افزون

 ها در این نظم بسیار مهم است. بدن قوی،بدن و دخیل کردن آن ازیردنموتوجه به نظم در غذا و احصاء عناصر 

 و قدرت فرد را در امور افزایش خواهد داد. کردهروانخواب را متناسب و فکر، ذهن و اعصاب فرد را 

غذاهای شبانه و  شود، فرد دارای غذاهای روزانه،ریزی و نظم که در غذا خوردن فرد محقق میدر این برنامه

روز و گردش ماه پیدا خواهد یک هماهنگی با ساختار شبانه بیترت نیبدغذاهای ماهانه خواهد شد و  حتی

  کرد.

 ها در یک جدول به دو نکته باید دقت کرد:آن قراردادندر پخت غذاها و 

 توجه داشت. حتماً، باید به مزاج و اقلیم فرد یزیربرنامهغذاها در جدول  قراردادناول اینکه در 
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با هم است. در مواد اولیه ترکیب  ، دقت دربهتر است. منظور از سادگی ،تر باشنداینکه هرچه غذاها ساده دوم

یا  کنندالزم است لحاظ شود که آیا مواد غذایی با هم و در کنار هم اثرات یکدیگر را خنثی می شدنبیترک

 شوند.مضر می

بته کند، ال. طبع سالم خودش انسان را راهنمایی میریزی توجه به طبع فرد استنکته طالیی در این برنامه

 آنکه تابع هواهای نفسانی و لذات نباشد. شرطبه
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 1خاتمه

استعداد با  مادر که و باور کنیم تا بدانیممادران، روحی و جسمی آنچه گذشت تالشی بود برای بهبود سالمت 

از سویی رحمت را از خدا بگیرد و از سوی دیگر آن را  ؛رحمت الهی باشد کنندهافتیدرتواند می ،اشخدادادی

 1. دستی گیرنده از آسمان و دستی دهنده به زمین ؛انتقال دهد

و آیا رحمتی  ؛کندرحمت الهی و هر چه که جنسش از رحمت است در عالم جریان پیدا می ،مادر واسطةبهپس 

 0، در عالم هست؟اهللرسولباالتر از رحمت 

رش والیت رسول و یدر پذآنها  سازانیجرنقش  خاطربهمادران  جسمی و روحی وجه به سالمتت ،با این نگاه

 شود.از اهمیت خاصی برخوردار می السالمعلیهم بیتاهل

و تدبیر باشد. البته نباید  یزیربرنامهاهل ، آنچه در حیطه سالمت جسمی بیان شد بهباتوجه تواندیممادر 

فرهنگ و ... ممکن است  ،یمسبک زندگی، اقل ریتأثتحتحیطه این مه موارد ذکر شده در هفراموش کرد که 

ه و بوددر مقام توصیه  نکاتی که در زمینه سالمت جسمی مطرح شد، .اوت باشدای متفهدبرای هر فرد و خانوا

 .نیست آورالزام

دی زندگی اب منشأتواند یابد که میمی حیاتی ،در زندگی مادیهای الهی انسان با برخورداری از نعمت عالوهبه

 گیرد.او گردد و با پذیرش والیت نبی و رسول، زندگی معنوی او شکل می

تواند بستر را برای سنخیت یافتن خانه و خانواده دستورات خدا انجام دهد، می وقتی مادری وظایفش را طبق

همه  نعمتیول عنوانهب - 4اهللرسولخانواده  یسوبهای را فراهم کرده و نسل و جامعه السالمعلیهم بیتاهلبا 

 ها به حیات طیبه دست پیدا خواهند کرد. صورت بسیاری از انسان در این هنمون سازد.ر -ها انسان

 ای حتیهر کار و برنامه دردر چنین فضایی، والیت خدا و عشق به او و والیت ولی الهی در اولویت قرار دارد و 

 های مختلف، ذکر خدا غالب است.خصوصی و در معاشرت در امور شخصی و

کند، و به وسعت تمام عالَم مادری می شودیاد و ذکر خدا در تمام عالَم می کنندهیجارمادری،  نیچننیاو 

 که مادر همه عالم است. علیهااهللسالمحضرت زهرا  مانند

 

                                           
 برگرفته از کتب تدبر در ساحت جامعه و تدبر در ساحت بیت0 

ای، مانند صفحه خورشیدی نیاز است. رحمت دهد، ولی برای استفاده از نور خورشید به دریافت کنندهخورشید همیشه نور می1 

تاب است. و خداوند موجودی را به نام مادر در زمین قرار داده است که مثل صفحه خورشیدی خدا مثل خورشید همیشه عالم

 د. دریافت کننده رحمت و منتقل کننده آن باش
  017سوره مبارکه انبیاء، آیه  ،«كَ إِلَّا رَحْمَة لِّلْعَالَمِینَاوَ مَا أَرْسَلْنَ» 0
از آنجا که انسان دارای دو نوع زندگی مادی و معنوی است، خداوند خانواده را وسیله و تامین کننده هر دو جنبه قرار داده  4

ای را که نبی و رسول الهی اش خانوادهشود و برای زندگی معنوییای که در آن متولد ماست. برای زندگی مادی او خانواده

 سرپرست آن است، مهیا کرده است. برگرفته از کتاب تدبر در ساحت جامعه.
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 اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها

و رس املستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

 

         هللس    ن  و               ض ت ص     ط   ه 

     ب        ش    غ ز      

                  ؤ   ن      ط    ب        

 .   س       پ              ال ت          ص  ف      ج        1443  ب  13    ب  

  .                     ه       ك   و    ض       بول       هلل  ال ظ  
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 سخن آخر

 

 با صلوات بر محمد و آل محمد

 به کوشش آنچه گذشت

 سمیه افشار، مریم کوچک زاده، عاطفه سادات طباطبایی، مائده فتحی، آزاده ناطقی  

 برگرفته از کتب مرتبط در این حوزه آماده شده است. 

 )فهرست کتب در بخش منابع ذکر شده است.( 

  

 دهندگان محترم و سهولت در انتقال مطالب، برای کمک به ارائه

 ها مرضیه وحدانی و یاسمن آصفیبا تالش خانم

 نمودارهایی در متن آورده شده 

 1و محصوالتی متناسب با فضای مجازی، تولید شده است.

 

                                           
 های زیر مراجعه شود:برای دسترسی به متن و محصوالت، به آدرس 0

  ی، در پیام رسان بلهدیتوح_جامعه_و_خانواده_یتخصص_آموزشکانال: 

 ht t ps ://bl e.i r /khanevade_ j amei _ t ohi di  

   :در سایت مدرسه خانواده 
 http://quranetratschool.ir/?p=24111  

https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi
http://quranetratschool.ir/?p=24111
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 فهرست منابع و مآخذ

 اتیو روا اتیآ نیهمچن .است مطالعه شدهو جسمی  یدرباره سالمت روح یکتب مختلفحاضر،  متن هیته یبرا

  است. قرار گرفته یمورد بررس یمختلف

 قرآن کریم: 

o   یهاسورهمطالعه 

   نور 

 نساء 

 احزاب 

 طالق 

  نوح 

  حجرات 

 لقمان 

o  هاغرض سورهبررسی 

o   این سور زانیالم ریتفسمطالعه 

o  مادران که سور حوزه خانواده هستند ینکات مرتبط با سالمت روح استخراج. 

 الرحمن ،رعد، فاطرنجم،  ،شوری ،بقرهسور مبارکه  عالوهبه 

 ترجمه تفسیر المیزان 

  ،التحقیق فی کلمات قرآن کریم 

 

 شده  نشیکتب گز نیاز ا یکاربرد اتیرواو  قرار گرفته یو بررس موردمطالعه یمختلف ییکتب روا

 .است

o البالغهنهج 

o دیالحدیاب ابن ،البالغهنهج شرح  

o مرحوم مال احمد نراقی ،ةمعراج السعاد 

o آیه اهلل جوادی آملی ،ةایالح حیمفات 

o غررالحکم خوانساری 

o بحاراالنوار 

o الکافی 
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o االخالقمکارم  

o  السالمعلیهمنبوت  بیتاهلکتاب صحیفه فاطمیه، نشر قرآن و 

o خصاللا 

o الشیعه وسایل 

o الدعوات 

o  المحاسن 

o  غررالحکم 

o الفقیه  

o  ترجمه غفاری و مستفیدالسالمعلیهعیون اخبار الرضا ، 

  

  تیبو خانواده مربو  به انتشارات قرآن و اهل یمرتبط با حوزه علوم اجتماعو منابع کتب 

  السالمعلیهم

 تموارد، ممکن اس در برخی .اندقرار گرفته یکامل مورد مطالعه و بررس به طور یکتب توسط گروه پژوهش نیا

 .شده است استفاده تبک نیکتب ذکر نشده باشد اما از مطالب ا نیمطالب ا نیع

o  کتاب تدبر در ساحت جامعه 

o  تیکتاب تدبر در ساحت ب  

o 4-0ی رشد تفکر اجتماعی هادوره 

o جامعه  یساختار وجود کتاب 

o انسان یساختار وجود کتاب 

o  متصل به خانه رسول  یاکتاب خانه 

o یادیبن تفکر 

o یام تفکر  

o سیر شکوفایی امّت 

o زانیاز نگاه الم»از مجموعه آثار  ،یخودشناس» 

o سلسله جلسات تصویرسازی از رخدادهای صدر اسالم 

 

 کتب طبی 

o یدمحم هیدکتر حور، یدکتر غالمرضا کردافشار فیتأل ،یاسالم یرانیدر طب ا هیتغذ کتاب 

  کانیناشر نسل ن ،یمیمق میدکتر مر، یلیاسماع دیسع دیدکتر س، یکنار
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o ارات ناشر انتش ،ینوشته دکتر محسن ناصر ،رانیا یطب سنت دگاهیاز د یحفظ سالمت کتاب

  رانیا یطب سنت

o  یمزعنشر  ،بیابوالحب یعل دیسدکتر  ،عیشناخت طبا هیو تغذ یطب سنت یجلدسهدوره 

o  اکانیانتشارات ن ،یانیمحمد عباد، میبشناس خود را عتیطب چگونهکتاب 

o اخوت ، استاد احمدرضاسالم هیذصوت تغ یسازادهیپ 

 

 سایر منابع 

o ای، انتشارات صهباسید علی خامنه، ساله111 انسان 

o اولین  ماهیت نقش اجتماعی زنان از منظر قرآن، ،0099 ، مریم و شهیدزاده، سارا،زادهکوچک

 .تهران ،یشناسروانهمایش قرآن و 

 


