
 ساّکاسّایی تشای داضتي آساهص سٍحی ٍ سٍاًی

 
افشادی کِ ًوی داًٌذ تشای چِ صًذگی هی کٌٌذ ٍ تِ دًثال ّذف خاصی ًثَدُ ٍ 

اهام ػلی ػلیِ  .هی ضًَذ  ٍ تی هفَْهی داسًذ دچاس تضلضل سٍحی  صًذگی پَچی

کِ  چَى هشدهی تاضیذ»: السالم تش هؼٌاداس تَدى صًذگی تاکیذ کشدُ ٍ هی فشهایٌذ 

تش آًْا تاًگ صدًذ ٍ تیذاس ضذًذ، ٍ داًستٌذ دًیا خاًِ راٍیذاى ًیست ٍ آى سا تا 

  «خذای سثحاى ضوا سا تیَْدُ ًیافشیذ. آخشت هثادلِ کشدًذ

 
تِ ػٌَاى هخال . دس سٌّوَدّای اسالهی آهَصُ ّای فشاٍاًی تشای اصالح ضیَُ صًذگی ٍ تشخَسداسی اص سالهت ٍرَد داسد

دس اسالم تا ػٌَاى ساػت خَاب هغشح ضذُ ٍ خَاتیذى دس ٌّگام علَع ٍ غشٍب آفتاب ًْی « ٍطیکشًٍَتیَل» تحج

تِ ( آدسًالیي ٍ ًَسآدسًالیي)تحلیل ایي اهش ایي گًَِ است کِ دس ایي صهاى هقذاس َّسهًَْای استشس صا . ضذُ است

ست، تٌاتشایي اگش دس ایي صهاى اًساى حذاکخش هی سسذ ٍ لزا تیطتش هَاسد سکتِ ّای هٌزش تِ هشگ دس ایي دٍ صهاى ا

ّوچٌیي ػلت ایي کِ تِ ها آهَختِ اًذ ضثْا صٍد تخَاتین ایي است کِ  .تیذاس تاضذ، هی تَاًذ تش ایي استشس غلثِ کٌذ

َّسهَى سضذ دس اٍایل ضة تِ حذاکخش هی سسذ ٍ تاصساصی تذى فشدی کِ ضثْا صٍد هی خَاتذ تِ تْتشیي ضکل صَست 

  .هی گیشد

یؼٌی اگش چِ ػَاسض تیواسیْا دس . یا سٍاى تٌی یافتِ اًذ« سایکَسَهاتیک»ًَى تسیاسی اص تیواسی ّا ػٌَاى ّن اک

رسن دیذُ هی ضَد، اها سیطِ آًْا دس دسٍى افشاد است کِ اص رولِ ایي تیواسیْا هی تَاى تِ تثخال، تیواسیْای 

ى هقذاس هَاد ایوٌی تخص دس تذى تحت تأحیش ّوچٌی. گَاسضی، حساسیت ّا، اختالل ّای خَاب ٍ آفت اضاسُ کشد

، ػضَس ّیأت ػلوی داًطگاُ ػلَم پضضکی ایشاى دس هقالِ ای «هحوذ هْذی اصفْاًی»دکتش . )ػَاهل سٍاًی اًساى است

 )تا ػٌَاى ایوٌی تذى دس اًحصاس سٍاى

هی تَاى تا سٍاًی سالن , گزاسًذ اص آى را کِ ػَاهل سٍاًی هستقیواً تش فؼالیت سیستن ایوٌی ٍ فٌشیَلَطی تذى تأحیش هی

تیایین ساُ سسیذى تِ آساهص سا دس کالم اهیش . آساهص، کلیذ عالیی سالهت رسن است .تِ رسوی سالن دست یافت

 : تیاتین

 داضتي ّذف ٍاقؼی دس صًذگی

داسًذ دچاس  ٍ تی هفَْهی  افشادی کِ ًوی داًٌذ تشای چِ صًذگی هی کٌٌذ ٍ تِ دًثال ّذف خاصی ًثَدُ ٍ صًذگی پَچی

چَى هشدهی تاضیذ »: اهام ػلی ػلیِ السالم تش هؼٌاداس تَدى صًذگی تاکیذ کشدُ ٍ هی فشهایٌذ . هی ضًَذ  تضلضل سٍحی

خذای سثحاى . کِ تش آًْا تاًگ صدًذ ٍ تیذاس ضذًذ، ٍ داًستٌذ دًیا خاًِ راٍیذاى ًیست ٍ آى سا تا آخشت هثادلِ کشدًذ

خذاًٍذ دس قشآى کشین، اًساى سا خلیفِ ٍ راًطیي خَد هؼشفی (. 63الثالغِ، خغثًِْذ )« ضوا سا تیَْدُ ًیافشیذ

. داًذ کِ تتَاًذ تا آًزا پیص تشٍد کِ تیي اٍ ٍ خذایص، کسی ٍاسغِ ًثاضذ ًوایذ، یؼٌی اًساى کاهل سا اًساًی هی هی



گْگاّی دچاس اختالل ضَد تا  کسی است کِ اگش سٍاًصهَهي تاضذ ٍ  هَهيتٌاتشایي اًساًی داسای سٍاى سالن است کِ 

 .یاد خذا ٍ دسک حضَس اٍ دس صًذگی اش ٍ اًزام فشاهیي الْی تِ تشهین سٍاى خَیص اقذام ًوایذ

ٍسیلِ ای رْت کسة آساهص سٍحی ٍ سالهت سٍاًی  ,تَکل تِ هؼٌی ٍاگزاس کشدى اهَس تِ خذاًٍذ دس کٌاس کاس ٍ تالش

صُ ّای دیٌی تِ دسستی ضٌاختِ ٍ ارشا ًطًَذ ًِ تٌْا تاحیش هخثت تَرِ تِ ایي هغلة الصم است کِ اگش آهَ. است

 ًذاضتِ تلکِ تاحیش هٌفی خَاّذ داضت 

ٍ ادفؼَا اهَاد » : ًْذ الثالغِ هی فشهایٌذ 138دس حکوت ( ػلیِ السالم)حضشت ػلی . دل تا یاد خذا آسام هی گیشد

  .خَد دٍس هی کٌیذ اهَاد تال ٍ هطکالت ٍ سختی ّا سا تا دػا اص« الثالء تالذػاء

کسی کِ خذا سا . ساص ٍ ًیاص ػالٍُ تش ایي کِ غن ٍ اًذٍُ سا صایل هی کٌذ، تاػج اعویٌاى قلة ٍ قذست سٍحی هی ضَد

پس ّش . تْتش تطٌاسذ ٍ تؼْذ اٍ ًسثت تِ دستَسات خذا تیطتش تاضذ اص سالهت سٍحی ٍ سٍاًی تیطتشی تشخَسداس است

ّت خَد سا دس ًظام ّستی گن کشدُ ٍ ٍقتی تٌذگی ٍ ػثادت خذا سا فشاهَش کشد، ٍقت اًساى خذا سا فشاهَش کشد، د

  .آیذ ّا تِ سشاغص هی حتواً تِ تٌذگی ٍ ػثادت غیش خذا افتادُ ٍ اص ایٌزاست کِ اضغشاب ٍ تطَیص

  

 تَکل

ٍ سالهت سٍاًی ٍسیلِ ای رْت کسة آساهص سٍحی  ,تَکل تِ هؼٌی ٍاگزاس کشدى اهَس تِ خذاًٍذ دس کٌاس کاس ٍ تالش

تَرِ تِ ایي هغلة الصم است کِ اگش آهَصُ ّای دیٌی تِ دسستی ضٌاختِ ٍ ارشا ًطًَذ ًِ تٌْا تاحیش هخثت . است

تِ ػٌَاى هخال اگش تَکل سا تِ هؼٌی ٍاگزاس کشدى هغلق اهَس تِ خذاًٍذ تذاًین ٍ . ًذاضتِ تلکِ تاحیش هٌفی خَاّذ داضت

ای ًذاسد؛ ایي حالت تَکل ًیست؛ تلکِ تي پشٍسی ٍ تي آسایی است، تٌاتشایي  هؼتقذ تاضین خَد اًساى ّیچ ٍظیفِ

یؼٌی آى کِ اًساى تالش ٍ کَضص خَد سا اًزام دّذ ٍ تِ . ّواًغَس کِ اضاسُ ضذ تَکل تایذ ّوشاُ تا کاس ٍ تالش تاضذ

صفت دس اًساى تاضذ؛ آساهص هسلواً اگش ایي . ٍظیفِ خَد ػول کٌذ ٍ پس اص آى حصَل ًتیزِ سا تِ خذا ٍاگزاس ًوایذ

سٍاًی ًیض دس کٌاس آى ایزاد هی ضَد؛ صیشا اٍ هی داًذ کِ تایذ سؼی ٍ تالش خَد سا اًزام دّذ ٍ دس حصَل ًتیزِ تش خذا 

 .تَکل کٌذ

اکخش ًاسسایی ّای سٍحی ٍ سٍاًی کِ تطش تِ آى هثتال است دس احش اضغشاب ّا ٍ 

اها اًساًی کِ تش . ص اقذاهات خَد داسدًگشاًی ّایی است کِ اٍ تشای کسة ًتیزِ ا

خذا تَکل کشدُ است هی داًذ کِ ًتیزِ تا اسادُ خذاًٍذ ایزاد هی گشدد ٍ تٌاتشایي اص 

چٌاًکِ اهام خویٌی ًیض دس رولِ . سٍح ٍ سٍاى اٍ داسای آساهص است, ایي رْت

 .ها هاهَس تِ ٍظیفِ این ًِ هاهَس تِ ًتیزِ: هؼشٍف خَد هی فشهایٌذ



هي اسادُ اصالح تِ هقذاسى کِ دس تَاى داسم ًوَدم ٍ تَفیق هي تٌْا اص : چٌیي است کِ حضشت اهیش هی فشهایٌذ ایي 

 (28ًاهِ ,ًْذ الثالغِ. )ًاحیِ خذاست ٍ تِ اٍ اػتواد هى کٌن ٍ تسَى اٍ سٍى اًاتت هى آٍسم

  

  

  

 هٌاىهَصلِ سحن ٍ اظْاس هحثت تِ 

گشدّوایی ٍ اتحاد صفَف اص یک سَ، هَرة سضذ ػاعفِ ًَع دٍستی دس ًفس ٍ اظْاس هحثت هسلواًاى تِ یکذیگش ٍ 

تشغیة اًساى ّا تِ ایخاس ٍ سػایت هٌافغ هشدم ٍ تِ عَس کلی، راهؼِ هی ضَد ٍ اص سَی دیگش، هَرثات تضؼیف حالت 

ػلت اصلی  ;ٍسدّای اًفؼالی ًفشت ٍ کیٌِ تَصی ٍ اًگیضُ ّای ظلن ٍ تزاٍص ٍ حة رات ٍ خَدخَاّی سا فشاّن هی آ

سَءظي ٍ تذگواًی، حسذ ٍ کیٌِ تَصی ٍ یأس ٍ ًااهیذی ّا است ٍ ّوِ ایي ػلل تا تشقشاسی , تشخی اص آسیة ّای سٍاًی

 . سٍاتظ هتقاتل ٍ هحثت آهیض اص تیي سفتِ ٍ سٍح ٍ راى آدهی اص هالل ٍ اًذٍُ ٍ آسیة سٍاًی ًزات هی یاتذ

چشا کِ آًاى هَسد تَصیِ ٍ سفاسش پیاهثش  ;ایگاى خَد خَش سفتاسی کٌیذتا ّوس: هی فشهایذ( ػلیِ السالم)اهام ػلی

ّوَاسُ ًسثت تِ ّوسایگاى سفاسش هی فشهَد، تا آًزا کِ ها گواى تشدین تِ ( صلی اهلل ػلیِ ٍآلِ)پیاهثش. ضوا ّستٌذ

 .(47ًْذ الثالغِ، ًاهِ )صٍدی سْویِ ای اص اسث تشای آًاى هقشّس خَاّذ ضذ

اهٌیت سٍاًی ٍ هادی فشد سا تأهیي هی کٌذ ٍ احساس ًیاص تِ هحثت ٍسصیذى ٍ هَسد هحثت , ًذاىهزالست تا خَیطاٍ

ایّْا الٌاسُ، اًِِّ الیستغٌى الشرل ٍ اى کاى را هال ػي ػتشتِ »: اهام پشّیضگاساى فشهَدًذ. ٍاقغ ضذى سا تأهیي هی ًوایذ

خَیطاًٍذاى خَد تى ًیاص ًیست کِ اص اٍ تا صتاى ٍ دست  اًساى ّش قذس ّن حشٍتوٌذ تاضذ، اص! اى هشدم ;«....،(ػطیشتِ)

خَیطاًٍذاى اًساى، تضسگ تشیي گشٍّى ّستٌذ کِ اص اٍ حوایت هى کٌٌذ ٍ اضغشاب ٍ ًاساحتى اٍ سا هى . دفاع کٌٌذ

ًْذ الثالغِ، تشروِ هحوذ دضتى، ظ . )ٍ دس ٌّگام هصیثت ّا ًسثت تِ اٍ، پشػاعفِ تشیي هشدم هى تاضٌذ ;صدایٌذ

ٍ ساکٌاى تا چْل خاًِ . ًیکی کشدى تِ ّوسایگاى، سٍصی فشد سا افضایص هی دّذ: ٍ ًیض دس رای دیگش هی فشهایٌذ (. 69

هي ۆاگش کسی تا ضکن سیش تخَاتذ ٍ ّوسایِ اش گشسٌِ تاضذ، م. اص ّش عشف، ّوسایِ یکذیگش هحسَب هی ضًَذ

دس ( ػلیِ السالم)حضشت ػلی. عَل ػوش هی ضَد اص سَی دیگش صلِ سحن هَرة سالهت رسواًی ٍ دس ًتیزِ،. ًیست

 .کٌذ اًذاصد ٍ ػوش سا عَالًی هی استثاط تا خَیطاًٍذاى هشگ سا تِ تاخیش هی: فشهایٌذ ًْذ الثالغِ هی 110خغثِ 

کسی کِ خذا سا . ساص ٍ ًیاص ػالٍُ تش ایي کِ غن ٍ اًذٍُ سا صایل هی کٌذ، تاػج اعویٌاى قلة ٍ قذست سٍحی هی ضَد

 تطٌاسذ ٍ تؼْذ اٍ ًسثت تِ دستَسات خذا تیطتش تاضذ اص سالهت سٍحی ٍ سٍاًی تیطتشی تشخَسداس است تْتش 

 دل ًثستي تِ دًیا ٍ پشّیض اص تکلف دس صًذگی



هٌاى ۆاهیشم. یکی اص ساُ ّای کسة آساهص ٍ سسیذى تِ سالهت رسوی ٍ سٍحی دل ًسپشدى تِ ایي دًیای فاًی است

تٌاتشایي اص . کٌذ ای هشدم صًذگی دًیا گیاُ خطک ضذُ ٍ دسّن کَتیذُ است کِ تَلیذ ٍتا هی :فشهَد( ػلیِ الساّلم)ػلی 

سٍصی . تش است اص ایٌکِ دس آى اقاهت کٌیذ ٍ دس آى آساهص یاتیذ چشاگاُ آى دٍسی رَییذ، صیشا دل کٌذى اص آى ساحت

ضَد  کٌذ گشفتاس فقش ٍ ًذاسی هی ا روغ هیکسی کِ حشٍت دًیا س. تش اص حشٍت صیاد ٍ روغ ضذُ آى است اًذک آى پاکیضُ

سسذ؛ ٍ ّش کِ هقَْس صیٌت ٍ صیثایی دًیا ضَد اص دیذى  کٌذ تِ آسایص هی ًیاصی هی ٍ کسی کِ اص دًیا احساس تی

گشدد؛ ٍ آى کِ حشظ ضذیذ تِ دًیا سا ضؼاس خَیص قشاس دّذ، دًیا دلص سا اص غن ٍ غصِّ پُش  ّا کَس ٍ ًاتیٌا هی ٍاقؼیت

کٌذ  ّا ّوَاسُ دس هشکض اصلی قلثص دس اًقالب ٍ اضغشاب است، گشفتاس فکشی کِ اٍ سا سشگشم هی آى غن ٍ غصِّکٌذ؛ ٍ 

ساصد ٍ ایي اداهِ داسد تا آًزایی کِ ساُ ًفس کطیذى اٍ گشفتِ ضَد ٍ دس خاًِ قثش رای  ٍ فکشی کِ اٍ سا اًذٌٍّاک هی

ضذًص تشای پشٍسدگاس آساى ٍ ٍاسد کشدى اٍ دس قثش تشای  ّایص تشیذُ ضذُ ٍ فاًی ایي دس حالی است کِ سگ .گیشد

 (367ًْذ الثالغِ، حکوت ... )کٌذ هي تِ دًیا تا دیذُ ػثشت ًگاُ هیۆآسی هشد م. تشادساى ٍ دٍستاًص ًیض آساى است

اضغشاب سا اًساى داسای هؼٌَیت تا تکیِ تش قذست پشٍسدگاس ٍ حکوت اٍ، تِ آساًی دضَاسیْا ، ػَاهل اًذٍُ، ًگشاًی ٍ 

  .کٌتشل هی کٌذ ٍ دس ًتیزِ اص سٍاى ٍ رسوی سالن تش تشخَسداس است

 تخص ًْذ الثالغِ تثیاى 

 


