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ــه ی  ــه رِزق؛ نکت ــرک آلود ب ــگاه ش ن
چهــارم ابتــا بــه حــرص و آز؛ 
ــل؛  ــه تجّم ــاء ب ــج، ابت ــه ی پن نکت
بــا  همنشــینی  ششــم،  نکتــه ی 
افــراد الابالــی و نکتــه ی هفتــم 
کوچک ســازِی  و  عادی ســازی 

ــرام. ــه ی ح لقم
کــه  شــد  بیــان  اّول  حــّق 
ــت:  ــورد اس ــج م ــش پن مصداق های
ــال  ــوردن م ــروع؛ خ ــد نامش درآم
یتیــم؛ رِباخــواری؛ خــوردن گوشــتی 
ــه دســت  ــح غیرشــرعی ب کــه از ذب
آمــده باشــد و مــواردی که مســتقیمًا 
ــرام  ــات ح ــرآن و روای ــاِن ق در لس

ــت. ــده اس ــمرده ش ش

 حّق دوم شکم:
 اعتدال و میانه روی

حــّق دوم عبــارت اســت از اعتــدال 
بیشــتر  دوم  حــّق  میانــه روی.  و 
ــوری  ــت، حال خ ــا اس ــه م ِ مبتاب
ــه ی  ــج جامع ــِداهلل ســّکه ی رای بَِحْم
مــا اســت و حرام خــواری اســتثناها 
بایــد در حــّق دوم  لــذا  اســت. 
مراقبتمــان را بیشــتر کنیــم. فرمودند: 
»َو أَْن تَْقتَِصــَد لـَـُه فـِـي الَْحــَاِل؛ و از 

ــی«،  ــدازه اش ده ــه ان ــم ب حــال ه
ــاره ی بطــن و شــکم، حــّق دوم  درب
این اســت کــه در حــال میانــه روی 
را پیشــه ی خــودت کنــی. حضــرت 
ــی  ــی دقیق ــح خیل ــا توضی در اینج
ــد: »َو اَل  ــد و می فرماین ــه می دهن ارائ
تُْخرَِجــُه مـِـْن َحــّد التَّْقِویـَـةِ إِلـَـی َحدِّ 
التَّْهِویــِن؛ و ]شــکم خــود را[ خــارج 
نســازی از حــد نیروبخشــی بــه مرز 
مواظــب  بایــد  شــکم خوراگی«. 
ــرای  ــه ب ــدازه ای ک ــه ان ــیم و ب باش
ــوای جســمانی و انجــام  ــت ق تقوی
ــم  ــذا بخوری ــت، غ ــه الزم اس وظیف
و از ایــن مــرز عبــور نکنیــم. در 
حــّدی  از  آشــامیدن  و  خــوردن 
ــتن  ــتی و فروکاس ــث کاس ــه باع ک
شــخصیّت تــو می شــود، عبــور 
ــث  ــورت باع ــه در آن ص ــی ک نکن
ــرود:  ــت از دســت ب ــود مرّوت می ش
»َو َذَهــاِب الُْمــُرّوةِ؛ و بــه فقــدان 
مردانگــی اش نکشــانی«. جوانمــردی 
ذبــح می شــود و از دســت مــی رود. 
َو  بِالُْجــوِع  َهــمَّ  إَِذا  َضبُْطــُه  »َو 
ــنگی  ــار گرس ــر گاه گرفت ــإ؛ِ ه َم الظَّ
ــه داری«.  ــد، آن را نگ ــنگی ش و تش
وقتــی گرســنه  یــا تشــنه می شــوی، 

 آثار و برکات پیاده روی
 زیارت اربعین

ــز مــا و جهــان  فضــای کشــور عزی
ــهدا  ــاد سیّدالّش ــو از ی ــام ممل اس
ــت.  ــَام( اس ــَاُة َو السَّ ــهِ الصَّ )َعَلی
ــن  ــه ای ــتیم ک ــاکر هس ــدا را ش خ
همایــِش عظیــِم جهانی دوســتداران 
َعَلیهِــم  اهلل  )َســَاُم  اهل بیــت 
ــت  ــامت و عافی ــه س ــن( ب اَْجَمعی
انتظــار  چشــم  و  شــد  برگــزار 
برکاتــش هســتیم و مطمئــن هســتیم 
ایــن ُرخــداد عظیــم و ایــن حادثــه ی 
شــگفت انگیز،  و  بــزرگ  بســیار 
ــود  ــراه خ ــی را هم ــرکات فراوان ب
خواهــد داشــت. همچنیــن فتوحات 
ــارت  ــوی، طه ــایش های معن و گش
اهتــزاز،  روحانــی،  صفــای  و 
و  بازتوانــی  عــّزت،  ســربلندی، 
تجدیــد نیــرو و قــوا بــرای دوســتان 
ــم  ــاط عال ــر نق ــت در سراس اهل بی
ـ مخصوصــاً در مناطقــی کــه در 
ــتند  ــوار هس ــرایط دش ــت و ش اقلیّ

ـ خواهــد داشــت. مطمئــن هســتیم 
ــادالت  ــم در مع ــداد عظی ــن ُرخ ای
ــد  ــاب شــگرفی خواه ــی بازت جهان
داشــت و در تقویــت امنیّت منطقه ی 
مــا و کنــار زدن عناصــر فتنه انگیــز و 
ــر  ــز تأثی ــا نی ــاندن آنه ــرجا نش س

ــت.  ــد گذاش ــزایی خواه بس
ــروردگار  ــه درگاه پ ــت ب ــن باب از ای
عــاوه  هســتیم.  شــاکر  متعــال 
ــمانی و  ــم آس ــفر عظی ــن س ــر ای ب
معنــوی، آنهایــی هــم کــه در کشــور 
عزیزمــان بودنــد، در روز اربعیــن 
حســینی  شــور  ایــن  همه جــا 
ــود و همــه ی دل هــا متوّجــه  ــا ب برپ

ــود.  ــی ب ــای معّل کرب

 زمینه های ابتال به حرام خواری

ــکم و  ــّق ش ــه ح ــاء ب ــّق اعض از ح
بطــن رســیدیم. از زمینه هــای ابتــا 
ــت  ــکم، هف ــّق ش ــرام در ح ــه ح ب
نکتــه ی مهــم وجــود دارد کــه بایــد 
ــا  ــار آنه ــا گرفت ــیم ت ــب باش مراق
ــد از:  ــکات عبارتن ــن ن ــویم. ای نش
خانــواده؛  زمینــه ی  اّول  نکتــه ی 
ــت  ــردن مقاوم ــاال ب ــه ی دوم، ب نکت
ــز از حــرام؛ نکتــه ی ســوم،  در پرهی
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ــت  ــتن داری و مراقب ــی خویش بتوان
کنــی و انــدازه را حفــظ کنــی؛ چون 
سیرشــدنی کــه بــه شــکم بارگی 
منتهــی شــود، اســباب کســالت، 
ُکنــدی در فکــر، ذهــن، روان و 
ــی  ــر خوب ــدن از ه ــدا ش ــبب ج س
ــبََع  ــإِنَّ الشَّ ــود: »َف ــی می ش و کرامت
التَُّخــِم  إِلَــی  بَِصاِحبِــهِ  الُْمنْتَهِــَي 
ــْن  ــٌة َع ــٌة َو َمْقَطَع ــَلٌة َو َمثْبََط َمْکَس
ُکلِّ بِــرٍّ َو َکــَرمٍ؛ زیــرا پرخــوری، 
پرخــواره را بــه  تخامــه )تــرش( 
شــدن کشــاند کــه تنبلی افــزا و مایــه 
بــاز مانــدن و دور شــدن از هــر کار 
خیــر و کریمانــه اســت«. آشــامیدنی 
کــه از مــرز بگــذرد و شــخص را بــه 
ــث  ــد، باع ــا کن ــواری مبت زیاده خ
ســخیف و پســت شــدن و کاهــش 

قــدرت دانایــی می شــود. 
ــی  َ ــهِ إِل ِ ــَي بَِصاِحب ــّرّي الُْمنْتَهِ »إِّن ال
الّســْکرِ َمْســَخَفٌة َو َمْجَهَلــٌة َو َمْذَهبـَـٌة 
ــه نوشــنده را  ــُرّوةِ؛ نوشــیدنی ک لِْلُم
ــواری  ــه خ ــاند، مای ــتی رس ــه مس ب
بین برنــده  از  و  نادان ســازی  و 
مردانگــی اســت« و باعــث می شــود 
مــرّوت انســان از دســت بــرود. بــه 
ــَام( در  ایــن ترتیب امــام )َعَلیــهِ السَّ

ایــن بخش، بحــث را تفصیــل دادند 
ــد.  ــئله پرداختن ــب مس ــه جوان و ب
واضــح اســت کــه اهمیـّـت موضــوع 

ــت. ــی اس ــّد باالی در ح
در شــعری آمــده اســت: آنکــه 
در عقــل باالتــر رود، خــوردن او 
خــوردن جملــه بــَود. جملــه یعنــی 
مختصــر، ظاهــراً هرچــه میــزان ِخَرد 
انســان تقویــت می شــود، انــدازه 
ــدازه  ــر ان نگــه داشــتن و مراقبــت ب
و کیفیّــت خــوراک هــم بیشــتر 

می شــود.

 دو نگاه متفاوت به بحث تغذیه

دو نــوع نــگاه در بیــان امــام ســّجاد 
ــرح  ــَام( مط ــَاُة َو السَّ ــهِ الصَّ )َعَلی
شــد؛ یــک نــگاه، نــگاهِ انســاِن مؤمِن 
ــده  ــت  ش ــد و تربی ــل، خردمن عاق
ــه  ــن کســی نگاهــش ب اســت، چنی
ــر  مســئله ی خــوردن و آشــامیدن، ب
اســاس قاعــده ی بندگــی و اصالــت 
عــّزت و اصــل در انجــام کار نیک و 
شایســته و تــوان افزایــی بــرای عمل 
صالــح اســت. بــر اســاس ایــن 
قاعــده، چنیــن کســی اهل برداشــت 
کــم و بازدهــی زیــاد اســت. در 

برداشــتش  خــوراک  و  خــورد 
ــی  ــدازه اســت، ول ــه ان ــل و ب حداق
انســان های  بخواهــد  دلتــان  تــا 
پرفایــده ای  و  ســودمند  و  مفیــد 
هســتند. ایــن ویژگــی انســان مؤمــن 
اســت. در مــورد غــذا و تغذیــه 
نگاهشــان بــه همــان میزانــی اســت 
باعــث ســامت، صّحــت،  کــه 
ــو  ــک س ــت از ی ــت و صیان حفاظ
و از ســوی دیگــر هــم تــوان بــرای 
ــت و  ــح و خدم ــل صال ــام عم انج
ــه  ــب ب ــن ترتی ــه ای رشــد اســت. ب
انــدازه ی ضــرورت در خــوراک 
اکتفــا می کننــد. آن مقــداری را هــم 
ــد  ــه قص ــد، ب ــت می کنن ــه برداش ک
ــًا  ــه اساس ــت، در نتیج ــی اس بندگ
ــات انســان مؤمــن در  همــه ی اقدام
مســیر تغذیــه، از درآوردن مالــی کــه 
ــا  ــد، ی ــه کن ــذا تهیّ ــا آن غ ــد ب بتوان
کشــت و کاری کــه انجــام می دهــد، 
مصــرف  را  آن  کــه  وقتــی  تــا 
ــود.  ــادت می ش ــاً عب ــد، تمام می کن
ســر ســفره هــم کــه نشســته اســت 
ـ بــر اســاس ایــن منطــق ـ نشســتن 
و خوردنــش عبــادت محســوب 
ــت و  ــی اس ــن بندگ ــود و عی می ش

ــر و  ــب، طاه ــه ای طیّ ــن تغذی چنی
حــال اســت. خــوردن و آشــامیدن 
بــه انــدازه و مناســب، ســبب صفــا، 
روشــنایِی ذهــن و باعــث ســامتی 
در جســم، خضــوع و برکــت در 

زندگــی می شــود. 
بــه عکــس انســانی کــه ایمــان 
و  اســت  ضعیــف  ِخَردشــان  و 
نیســت،  دوراندیشــانه  نگاهــش 
ــود و  ــّذت، س ــت ل ــش اصال نگاه
منفعــت اســت، بــه شــکم بارگی 
و شــهوت رانی کشــیده می شــود. 
ــی،  ــه زندگ ــانی ب ــن انس ــگاه چنی ن
همیــن ســخنی اســت کــه حضــرت 
التَّْهِویــِن«،  »إِلَــی َحــدِّ  فرمونــد: 
انســانی،  شــخصیت  فروکاســتن 
رفتــن بــه مــرز حیــوان و بــروز دادن 
رفتارهــای حیوانــی اســت. نتیجه اش 
برداشــت زیــاد و در برابــر، ســود و 
ــخص  ــود و ش ــدک می ش ــد ان تولی
بــه  را  زیان هــا  اقســام  و  انــواع 
ــد. در  ــران وارد می کن ــود و دیگ خ
مــورد تغذیــه هــم ایــن نــگاه بیشــتر 
ــی  ة«، یعن ــذَّ ــُت الَّ َ ــر »اََصال ــی ب مبتن
تنــّوع  لــذا  اســت؛  لذت جویــی 
ــاد خــوردن برایشــان  خــوراک و زی
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موضوعیّــت دارد کــه مبتــا بــه 
اســراف می شــوند و عبــور از مرزهــا 
ــان در  ــه را برایش ــّد ِخَردمندان و ح
پــی دارد. چنیــن تغذیــه ای بــه جای 
اینکــه اســباب تقویــت، رشــد، صفا 
ــد،  ــال باش ــرای کم ــاز ب و زمینه س
اســباب خــواری، ســقوط انســانیت 
و قســاوت می شــود، جوانمــردی 
کســالت،  می زنــد،  آســیب  را 
را  زودرس  پیــری  و  بیماری هــا 
ســبب می شــود. حضــرت فرمودند: 
و نهایتــاً شــخص را بــه طــور کامــل 
ــٌة  ــی دارد: »َمْقَطَع ــاز م ــر ب از کار خی

ــَرمٍ«. ــرٍّ َو َک ِ ــْن ُکلِّ ب َع
َو  ــَاُة  الصَّ )َعَلیــهِ  ســّجاد  امــام 
م( بــا دو تعبیــر دو نــگاه  ــاَ السَّ
را تبییــن فرمودنــد: یکــی تعبیــر 
تقویــت، نــگاه ِخَردمندانــه و مؤمنانه 
ــت.  ــن اس ــم تَهوی ــی ه ــت؛ یک اس
درســت نقطــه ی مقابلــش اســت که 
انســان را بــه ســویی می کشــاند کــه 
جوانمــردی اش بــر اثــر شــکم بارگی 
ــکم، در  ــت ش ــت عّف ــدم رعای و ع

ــرد. ــرار می گی ــره ق مخاط
ــه  ــت ک ــی اس ــا جای ــاز ت ــّد مج ح
ــا در کار  ــم ت ــت کنی ــدن را تقوی ب

خیــر از آن بهــره جوییــم و مواظــب 
ــود  ــه وج ة« ب ــذَّ ــُت الِّ َ ــیم »اَِصال باش
نیایــد. امیرمؤمنــان در دعــای کمیــل 
بــدن  از تقویــت قــوای  هــدف 
را چنیــن فرمودنــد: »َقــوِّ َعَلــی 
ِخْدَمتِــَک َجَوارِِحــی؛1  اعضــاء و 
جــوارح مــرا در راه خدمــت بــه 
ــران«. ــد گ ــوی و نیرومن ــودت ق خ

 رابطه ی از دست رفتن جوانمردی 
با پرخوری

ــَام( کلمه ی  امــام ســجاد )َعَلیــهِ السَّ
»َذَهــاِب الُْمــُرّوةِ« را اســتفاده کردنــد، 
یعنــی از دســت رفتــن جوانمــردی، 
دوجــا هــم تکــرار کردنــد، ممکــن 
اســت ایــن ســؤال مطــرح شــود کــه 
ــردی  ــن جوانم ــت رفت ــن از دس بی
ــه  ــوری چ ــکم بارگی و پرخ ــا ش ب

نســبتی وجــود دارد؟
ــّق  ــَام( ح ــهِ السَّ ــّجاد )َعَلی ــام س ام
ــز از حــرام و حــّق دوم  اّول را پرهی
ــاالت ـ  ــه ی ح ــه روی در هم را میان
حتـّـی در حــال ـ معّرفــی فرمودند. 
وقتــی انســان از حــّد تقویــت عبــور 
لّذت جویــی  بیشــتر  و  می کنــد 
ــت  ــرد و از عّف ــرار می گی ــر ق مدنظ

در تغذیــه خــارج می شــود، گرفتــار 
مصیبت هــای جســمی، روانــی و 
ــود. مشــهور اســت  ــی می ش روحان
بَْطــن«،  کــه می گوینــد: »عّفــت 
یعنــی انــدازه نگــه داشــتن، مراقبــت 

ــه.  ــه تغذی ــت در زمین و حفاظ
ــَام( روی یــک  امــام )َعَلیــهِ السَّ
ــه  ــد و آن اینک ــد می کنن ــه تأکی نکت
پرخــوری  شــخص در صــورت 
می دهــد.  دســت  از  را  مرّوتــش 
مــرّوت نیاز بــه توضیــح جداگانه ای 
دارد. یکــی از مهم تریــن مؤلّفه هــای 
شــخصیّت انســانی و ایمانی، مرّوت 
اســت؛ اینکــه شــخص دارای مرّوت 
ــی  ــه فارس ــد. ب ــردی باش و جوانم
معمــوالً کلمــه ی جوانمردی بــه کار 
گرفتــه می شــود کــه نمی توانــد 
معنــا را کامــًا منتقــل کنــد. مــرّوت 
ــت،  ــی، هّم ــی از عّزت خواه ترکیب
ــاداری، داشــتن  صفــا، صداقــت، وف
روحیــه ی فـِـداکاری و مقّدم داشــتن 
ــر خــود اســت. یکــی از  دیگــران ب
مهم تریــن ارکان مــرّوت عبــارت 
ــن  ــکم. دو ُرک ــت ش ــت از: عّف اس
دارد، یــک ُرکــن عّفــت در شــهوت 
جنســی اســت و ُرکــن دیگــر عّفــت 

شــکم اســت. ایــن دو ُرکــن، دو 
ســتون اصلــی اســت کــه مــرّوت بر 
آن اســتوار شــده اســت. تمــام ایــن 
ــاس  ــر اس ــا ب ــاالت و زیبایی ه کم
عّفــت در وجــود انســان شــکل 
می گیــرد، لــذا وقتــی بــه آنجــا 
آســیب برســد، زیربنــای ایــن بِنــای 
باشــکوه آســیب می بینــد و سســت 
ــت  ــی از عّف ــی کس ــود. وقت می ش
شــکم خــارج شــد، زیاده خــواری و 
ــت  ــوراک و اصال ــی در خ تنّوع طلب
ــّذت شــکمی  ــه خــوردن و ل دادن ب
مرامــش شــد و روش دائمــی و 
شــیوه ی زندگــی او شــد، ُرکــن 
ــت و  ــده اس ــب ش ــش تخری مرّوت
بنیان هــای شــخصیّتش را بــه ســمت 
روحیــه ی حیوانــی کشــانده اســت.
در فضــای حیوانــی نمی تــوان توقـّـع 
مــرّوت داشــت کــه خــود ایــن 
می تــوان منشــأ بحــث مســتقلی 
شــود. بــه همیــن علــت در فرهنــگ 
اســامی شــما بــا واژه ی بســیار 
ــه  ــادات ب ــت عب ــوری در فهرس پرن
نــام »روزه« مواجــه هســتید کــه 
ــت. روزه  ــادات اس ــین عب صدرنش
ــوارد  ــه ای از م ــاب از مجموع اجتن
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ــد در  ــا را بای ــه انســان آنه اســت ک
مّدتــی کــه روزه اســت حفــظ کنــد؛ 
ولــی اصــل مســئله ایــن اســت کــه 
بایــد از خــوردن و آشــامیدن حــال 
طــّی روزهــای مــاه مبــارک رمضــان 
ــه روزه  ــری ک ــای دیگ ــا وقت ه ی
می گیــرد، اجتنــاب کنــد. ایــن یکــی 
از پایه هــای اصلــی تکامــل معنــوی 
بــرای انســان شــدن اســت و در 
ــپس  ــت و س ــای عّف ــع بنیان ه واق
مــرّوت و فتــّوت، در شــخصیّت 
انســان مؤمــن بــه ایــن ترتیــب 

شــکل می گیــرد.

 اهمیّت سبک زندگی
 در محور تغذیه

در  مهم تریــن بحث هــا  از  یکــی 
ــبک  ــامی، س ــی اس ــبک زندگ س
ــت،  ــه اس ــور تغذی ــی در مح زندگ
حــدوداً ســیصد آیــه در قــرآن کریم 
در مــورد مســئله ی تغذیــه، آداب 
ــرام  ــال و ح ــوراک، ح ــه، خ تغذی

ــت.  ــده اس ــودن و ... وارد ش ب
در ســبک زندگــی اســامی تغذیه ی 
حــال، طیـّـب و به انــدازه، بــا آداب 
خــاّص معنــوی مــورد نظــر اســت. 

ــل آن، نوعــی  درســت نقطــه ی مقاب
ــروزه  ســبک زندگــی اســت کــه ام
از جاهــای دیگــر وارد جامعــه ی مــا 
ــود.  ــی می ش ــغ و معّرف ــده و تبلی ش
در ایــن ســبک زندگــی حــال بودن 
ــد  ــذا بای ــد. اینکــه غ آســیب می بین
نقــش تقویتــی بــرای جســم داشــته 
باشــد، کنــار مــی رود و بحــث لـَـّذت 
مطــرح می شــود کــه بیشــتر در 
ســبک خــوراک غیراســامی مطــرح 
اســت. متأّســفانه ایــن تنّوع خــواری 
خوراکی هــای  مخصوصــاً  ـ 
مصنوعی و فســت فودها ـ گسترش 
یافتــه و بــه آن مبتــا هســتیم. خارج 
ــن  ــردن، در ای ــت ک ــدازه حرک از ان
ســبک زندگــی وجــود دارد که هیچ 
ربطــی بــه جامعــه ی ما، بافــت دینی، 
اســامی، الهــی و نــوع نگــرش مــا 
بــه زندگــی، جهان بینــی، هــدف 
ــدارد.  ــی ن ــای زندگ ــی و معن زندگ
آن مبنــا از جایــی آمــده کــه معنــای 
زندگــی، خــوردن اســت و بــر 
ة« مبتنــی اســت و  ـذَّ »اَِصالَــُت الِـّ
زندگــی بــا غرائــض شــهوانی و 
ــی  ــا می شــود. در حال ــال آن معن امث
ــر اســاس  ــط الهــی و ب کــه در محی

معیــار  توحیــدی،  جهان بینــی 
ــال و  ــدای متع ــی خ ــی، بندگ زندگ
تقــّرب بــه او اســت. اینهــا دو نــگاه 
ــا  ــی وقت ه ــت. خیل ــاوت اس متف
توحیــدی،  نگــرش  جهان بینــی، 
حســینی و خدایــی مــا بــر اثــر عــدم 
ــاالت در ســبک زندگــی آســیب  مب
می بینــد. تنّوع خــواری و اســراف 
در خــوراک و بی قیــد بــودن در 
ایــن بخــش ـ هرچنــد در بخشــش 
حــال باشــد ـ باعــث می شــود 
مــا  اعتقــادی  و  فکــری  مبانــی 
دچــار آســیب شــود. اّول پایه هــای 
و  می کنــد  تخریــب  را  اخــاق 
ــادات را در معــرض  بعــد هــم اعتق
تخریــب قــرار می دهــد. وقتــی 
شــخصیّت فــردی فروکاســته شــد، 
ــرک آلود  ــه های ش ــوی اندیش ــه س ب
و خــارج  از قواعــد توحیــد جــذب 
ــین  ــام حس ــب ام ــود. در مکت می ش
ــق  ــَام( مش ــَاُة َو السَّ ــهِ الصَّ )َعَلی
عــّزت می کنیــم. در برابــر امــام 
ــَام(  ــَاُة َو السَّ ــهِ الصَّ ــین )َعَلی حس
کســانی قــرار گرفتنــد کــه عــّزت را 
از دســت داده بودنــد. امــام حســین 
ــه  ــَام( رو ب ــَاُة َو السَّ ــهِ الصَّ )َعَلی

لشــکریان دشــمن فرمودنــد: »ُملِئَت 
ــم مِــَن الَحــرامِ؛2  شــکم های  بُُطونُُک
ــده  ــر ش ــرام پ ــذای ح ــما از غ ش
ــوده  ــان آل ــون تغذیه ش ــت«. چ اس
شــده  خفیــف  شخصیتشــان  و 
بــود، گفتــار امــام بــر آنهــا تأثیــری 
ــه و  ــت معاوی ــر والی نداشــت و  زی

ــد. ــرار می گرفتن ــد ق یزی
هنگامــی کــه تغذیــه از حّد اســامی 
خــود خــارج شــود، شــخصیّت 
ــود،  ــل می ش ــود، ذلی ــف می ش خفی
خــوار می شــود و وقتــی خوار شــد، 
ــیطان،  ــت ش ــت والی ــخص تح ش
آمریــکا، رژیــم صهیونیســتی، یزیــد 
ــی  ــان وقت ــی رود. انس ــه م و معاوی
می توانــد تحــت والیــت الهــی 
قــرار گیــرد و عــّزت نْفــس داشــته 
باشــد کــه در محــور تغذیه از ســبک 

زندگــی اســامی تبعیــت کنــد. 

 کم  خور و کم  خواب و کم  گو

اگر خدای متعال خوشــبختی کســی 
را بخواهــد، بــه او کم خوراکــی، 
عطــا  کم حرفــی  و  کم خوابــی 
)َعَلیــِه  امیرالمؤمنیــن  می کنــد. 
می فرمایــد:  م(  ــاَ السَّ َو  ُة  ــاَ الصَّ
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ــِدهِ  ــَاَح َعب ــبحانَُه َص »إَِذا اَراَد اهللُ ُس
َعــامِ َو  ــَة الطَّ ــَة الـْـَکَامِ َو قِلَّ أَلَْهَمــُه قِلَّ
قِلَّــَة الَْمنــامِ؛3  هــرگاه خداونــد خیــر 
بنــده اي را بخواهــد بــر او الهــام 
مي کنــد تــا کــم حــرف زنــد و کــم 
خــورد و کــم بخوابــد«. در خــوردن  
ــراط و تفریــط نداشــته  آشــامیدن اف
ــَام(  باشــیم. امــام صــادق )َعَلیــهِ السَّ
ــُة اأْلْکِل َمْحُمــوُد فــی  ــد: »قِلَّ فرمودن
ُکلِّ حــاٍل؛4  کم خــوری در همــه 
حــال خصلتی پســندیده اســت«. در 
ــم، انــدازه  نــزد همــه ی عقــای عال
نگــه داشــتن در خــوراک امــری 

ــندیده اســت. پس

 آثار کم خوردن

1. برخورداری از سالمت
خــوردن،  کــو  اثــر  اولیــن 
برخــورداری از ســامت جســمانی 
اســت. در روایــات آمــده اســت تــا 
گرســنه نشــدید، نخوریــد و تا ســیر 
نشــدید دســت از غــذا بکشــید. اگر 
کســی ایــن را بــه اضافــه ی کیفیّــت 
ــرده باشــد،  ــت ک ــش، رعای در غذای
امــان  در  بیماری هــا  بســیاری  از 
ــده  ــان ش ــات بی ــد. در روای می مان

اســت: اگــر کســی کم خــوراک 
ــدازه غــذا خــورد، از  ــه ان باشــد و ب
ــی  ــالم و بدن ــی س ــتگاه گوارش دس
برخــوردار  اســتوار  و  متعــادل 
ــت دیگــر از  ــد شــد. در روای خواه
ــَام( آمــده  امیرالمؤمنیــن )َعَلیــهِ السَّ
خیلــی  از  »کم خــوراک  اســت: 

می مانــد«.  دور  بیماری هــا 

2. برخورداری از نشاط فکری
نشــاط  کم خــوری  اثــر  دومیــن 
ــا  ــات م ــه در روای فکــری اســت ک
ــًا  ــاره شــده اســت. اساس ــه آن اش ب
بِســتر دســتیابی بــه حکمــت همیــن 
فرموده انــد:  چنان کــه  اســت؛ 
»َمــْن َقــلَّ أَْکُلــُه َصَفــا فِْکــُرُه؛5  
باشــد،  کــم  خوراکــش  هرکــه 
ــی  ــردد«. کس ــاف گ ــه اش ص اندیش
کــه می خواهــد فکــر صــاف و 
ــذای  ــد غ ــد، بای ــته باش ــی داش زالل
اندکــی بخــورد یــا فرمودنــد: »وقتی 
می توانیــد بــه حکمــت دســت پیــدا 
کنیــد کــه شــکمتان ســبک باشــد و 
مدیریّــت شــود«. در حدیــث معراج 
ــده اســت کــه حضــرت رســول  آم
اکــرم از خداونــد پرســیدند: »یـَـا َرِبّ 

ــُة  ــاَل الِحْکَم ــوِع؟ َق ــَراُث الُْج ــا مِی َم
پــروردگارا!  الَْقْلــِب؛6   ِحْفــُظ  َو 
چیســت؟  گرســنگی  میــراث 
)پــروردگارش( فرمــود: حکمــت )و 
راه یابــی بــه حقایــق( و حفــظ قلــب 
)از وسوســه های شــیطان( «. َرأْی 
روشــن شــود ز کــم خــوردن، بهــر 
ــوردن.7  ــم خ ــت غ ــوردن چراس خ

3. لطافت طبع و فرشته خویی
ــر کــم خــوردن لطافــت  ســومین اث
طبــع و فرشــته خویی اســت. رســول 
اهلل فرمودنــد: »َمــْن َقــَلّ ُطْعُمــُه َصَحّ 
بَْطنـُـُه َو َصَفــا َقْلبـُـُه؛8  آن کــه غــذا کم 
ــد  ــالم می مان ــده اش س ــوَرد مع خ
ــتَاَقتُْه  ــد«. »َواْش ــای دل می یاب و صف
مشــتاق  فرشــته ها  و  الَْمَائَِکــة«، 
فرشــته خو  زیــرا  می شــوند؛  او 
ــبکبار  ــه س ــی ک ــت. کس ــده اس ش
ــین  ــته ها همنش ــا فرش ــود، ب می ش

می شــود.

4. آمادگــی بــرای رشــد، ســیر و 
ســلوک

آمادگــی بــرای رشــد و ســیر و 
ــر کم خــوری  ــن اث ســلوک، چهارمی

ــد:  ــن فرمودن ــر المؤمنی ــت. امی اس
ــِس َو  ــرِ النَّْف ــی أَْس ــْوُن َعَل ــَم الَع »نِْع
ع؛9  گرســنگي  ــا اَلتََّجــوُّ َکْســرِ َعاَدتَِه
بــراي  یــاوري  خــوب  چــه 
شکســتن  و  نفــس  اســیرکردن 
عــادت آن اســت«. بهتریــن یــار 
می خواهــد  کــه  کســی  بــرای 
نْفســش را اســیر، مدیریّــت و مهــار 
کنــد و عادت هــای ناپســند را در 
خــود نابــود ســازد، عبــارت اســت 
از اینکــه شــکمش را گرســنه نگــه 

دارد.

 پیامدهای پرخوری

ــار شــکم بارگــی  انســانی کــه گرفت
میانــه روی  حــّد  از  و  می شــود 
اســراف  دچــار  می کنــد،  عبــور 
می شــود کــه خــدای متعــال در 
ــرده و  ــی ک ــم آن را نه ــرآن کری ق
ــَربُوا َو  ــوا َو اْش ــت: »ُکُل ــوده اس فرم
ــد و بیاشــامید  ــرُِفوا؛10  بخوری اَل تُْس
ــد«. کســی  ــاده روی مکنی ــی [ زی ]ول
کــه گرفتــار ایــن مســئله شــود؛ اّوالً، 
ــه  ــد ک ــت می ده ــرّوت را از دس م
بزرگ تریــن آســیبی اســت کــه 
ــود.  ــار می ش ــه آن گرفت ــخص ب ش
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ثانیــاً، جســمش در معــرض انــواع و 
ــرد.  ــرار می گی ــا ق ــام بیماری ه اقس
بســیار  گوارشــی  بیماری هــای 
ــم  ــس، زخ ــد رِفاک ــد؛ مانن فراوانن
معــده، ســرطان مــری، ســرطان 
و  عشــر  اِثنــی  ســرطان  معــده، 
التهــاب روده. عمــده ي بیماری هــای 
گوارشــی بــه عــدم رعایــت در 
همچنیــن  و  برمی گــردد  تغذیــه 
بیماری هــای دیگــر،  از  بســیاری 
ــی،  ــی، عروق ــای قلب ــل بیماری ه مث
دیابــت و فشــار خــون نیــز بــر اثــر 
ــی  ــود. حتّ ــاد می ش ــوری ایج پرخ
ــردگی ها،  ــی و افس ــور روان در مح
ــدم  ــول ع ــا محص ــی بیماری ه برخ

ــت.  ــه اس ــت تغذی رعای
متأّســفانه جامعــه ی ما بــه چاقی های 
مصنوعــی مبتا شــده اســت، آمارها 
ــان و  ــد آقای ــل درص ــد چه می گوی
پنجــاه و دو درصــد خانم هــا بــه آن 
مبتــا هســتند کــه منشــأ بســیاری از 

ــت. ــا اس بیماری ه
ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــات ب در روای
یَْجتَِمــُع  »اَل  کــه:  اســت  شــده 
ــة َو النََّعــم«، بــه معنــای اینکــه  حَّ الصِّ
شــکم بارگی و عافیــت بــا همدیگــر 

ــی  ــرت عل ــود. حض ــع نمی ش جم
)علیــه الســام( فرمودنــد: »َکــْم مـِـْن 
أَْکَلــةِ تَْمنَــُع األَْکَات؛11  ای بســا 
شــکم بارگی کــه مانــع خــوردن  
خیلــی  می گشــود«.  ]بعــدی[ 
جالــب اســت، می فرمایــد مگــر 
ــاد بخوریــد؟  شــما نمی خواهیــد زی
ــی  ــر کس ــرا اگ ــد؛ زی ــم بخوری ک
ــه  ــداً ب ــد بع ــاد بخــورد، نمی توان زی
خــوردن خــود ادامــه دهــد. گاهــی 
خــوردن زیــاد باعــث می شــود 
انســان از خیلــی از خوردن هــای 
ــد. آن حضــرت در  ــاز بمان ــر ب دیگ
ــدار  ــن هش ــری چنی ــت دیگ روای
ــبِْع  الَشّ اِْدمــاَن  َو  »اِیّــاَک  دادنــد: 
ــُج األْْســَقاَم َو یُثِیــُر الْعَِلــَل؛   َفإِنَّــُه یَُهیِّ
از پرخــوری بپرهیــز کــه انــواع 
و  کــرده  تحریــک  را  بیماری هــا 

سرچشــمه مرض هــا اســت«. 
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