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Abstract 
Education is the process of nurturing and activating various human talents in 
its various dimensions with predetermined principles and plans, to make 
human being continue his growth and development in the path of ideal 
perfection and values, through a free and conscious movement with inner 
acceptance. Education is divided into different types from one perspective, 
one of which is physical education. The main question is what is the 
relationship between the rules of Qur'anic jurisprudence and physical 
education? In other words, have the rules of Qur'anic jurisprudence been 
legislated in such a way that they are also in line with physical education, or 
have they only paid attention to spiritual and intellectual education? The 
current study answers this question based on descriptive-analytical method 
and library sources and has achieved the following findings: 1. the 
jurisprudence of the Qur'an has three bases: evolutionary authority, 
individual ability, and the nature of distinguishing good from evil and right 
from wrong. 2. The Holy Quran has introduced some rulings for physical 
education in three dimensions: nutrition, health, and exercise. 3. According to 
the Qur'an, the purity and harmlessness of nutrition is the criterion for 
nutrition to have a healthy physical education. Therefore, there are no rulings 
that cause harm to the body from the Qur'anic point of view, except in cases of 
major conflict such as jihad. The jurisprudential-Qur'anic approach can 
indicate the innovation and importance of the present study. 
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  یجسمان یترابطه فقه القرآن و ترب

  1یكوثر عباس
  21/05/1399: يرشپذ يختار  22/04/1399: يافتدر تاريخ

  چكيده

مختلف آن با اصول  گوناگون انسان در ابعاد یاستعدادها درآوردن يتدادن و به فعل پرورش يندفرا تربيت

 يرشآزادانـه و آگاهانـه بـا پـذ ىهـا در حركتـ كـه انسـان یا گونـه است، به شده يينتع يشاز پ یا و برنامه

. بخشـند تمرارمطلـوب اسـ یهـا حركـت بـه كمـال و ارزش يررا در مسـ يشخو ىرشد و بالندگ ى،درون

پرسـش . اسـت ىجسـمان يـتترباز آنهـا  يكـىكه  شود ىم يمتقس ىگوناگون به انواع یاز منظرها يتترب

 ياآ يگرد يانوجود دارد؟ به ب ىجسمان يتو ترب ىقرآن ىاحكام فقه يانم یا است كه چه رابطه ينا ىاصل

 يـتتنهـا بـه ترب يـاهم باشـند  انىجسم يتترب یاند كه در راستا شده يعتشر یا گونه به ىقرآن ىاحكام فقه

 یا و براساس منابع كتابخانه يلىتحل -يفىروش توصرو به   يشپژوهش پ. اند توجه كرده ىو عقالن ىروح

 ينى،تكـو يـاراخت: فقه القرآن سه مبنا دارد. 1: است يافتهدست  يجنتا ينو به ا دهد ىپرسش پاسخ م ينبه ا

 يـه،در سـه بُعـد تغذ يمقرآن كر. 2. ىاز نادرست ىو درست یاز بد ىخوب يصو سرشت تشخ یفرد يىتوانا

قــرآن  يــدگاهاز د. 3. مطــرح كــرده اســت ىجســمان يــتترب یدر راســتارا  ىبهداشــت و ورزش احكــام

كه موجب  ىاحكام يناست؛ بنابرا ىسالم جسمان يتترب یبرا يهتغذ يارمع يهو ضررنداشتن تغذ بودن يبط

 - ىفقهـ يكردرو. جز موارد تزاحِم با اهم مانند جهاد ندارد، به جودقرآن و يدگاهضرر به جسم باشد، از د

  .باشد یرو  يشِ پژوهش پ يتو اهم ینوآور يانگرب دتوان ىم ىقرآن

  ها كليدواژه

  .ىاحكام فقه ى،جسمان يتترب تربيت،

                                                            
  .اناير ،استاديار پژوهشكده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى، قم. 1

  m.kosari1363@gmail.com  
  
55-35، صص )4(۲، مطالعات علوم قرآنفصلنامه . ىجسمان تيرابطه فقه القرآن و ترب). 1399. (كوثری، عباس.  

  Doi: 10.22081/jqss.2020.58245.1072  
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  مقدمه

هـايى وارسـته و  اسـاس خداونـد انسـان انسان بـرای تكامـل نيازمنـد تربيـت اسـت؛ بـراين

محـور . دار ايـن مسـئوليت گردنـد انديش را بـه پيـامبری مبعـوث سـاخت تـا عهـده پاك

َو لكْن كونُـوا «امى انبيا، تربيت الهى انسان است كه در عبارت قرآنى مشترك رسالت تم

انِيينَ  ، تزكيـه و تعلـيم كتـاب و صصـورت خـا متجلّـى شـده اسـت و به )79: عمـران آل(» َرب

در نظـام تربيتـى . )2: جمعـه: ك.ر(قرار گرفته اسـت  9حكمت از اهداف مهم پيامبر اكرم

ماهنگ تجلـى يافتـه اسـت و هريـك در جايگـاه اسالم تربيت در ساختاری متناسب و ه

ديـن و عقـل،  و اصول حاكم بـر جسـم و روح، فـرد و جامعـه. استآفرين  خويش نقش

دنيـا و آخـرت  بـابـه سـعادت متـوازن  ،ای است كه انسـان را در حركتـى همسـو گونه به

توان در معـارف اسـالمى، عقايـد،  های اين نظام هماهنگ را مى جلوه. گردد رهنمون مى

  . خوبى مشاهده كرد اخالق، عرفان، فقه عبادات و معامالت به

ــاگونى اســت ــاد گون ــى، تربيــت  :تربيــت دارای ابع تربيــت جســمانى، تربيــت عقالن

 در نوشته پيش. ... اجتماعى، تربيت اخالقى، تربيت دينى، تربيت روانى، تربيت عاطفى و

  .دشو بررسى مىروی تربيت جسمانى با نگاهى فقهى از منظر قرآن و روايات  

  شناسى تربيت مفهوم. 1

اش فزونـى،  معنـای اصـلىو ) 217، صق1405فيـومى، (مصدر باب تفعيل » بور«تربيت از ماده 

و بـه » ربا«رشد، نمو و ارتفاع است؛ بدين جهت به نوعى خاص از فزونى بر اصل سرمايه 

ذيه، بر اين اساس اسـت به معنای تغ» َربيتُه«كارگيری  به. شود گفته مى» َربوه«مكان مرتفع 

كـه تربيـت بـه  چنـان ؛)483، ص2، جق1404فـارس،  ابن(كه تغذيه از عوامل رشد و نمـو اسـت 

نيـز بـر ايـن  )846، ص2، ج1343االطبّـاء،  نـاظم(معنای پرورش، تعليم، سياست، ترقى و برتـری 

 ؛آورد اساس است كه هريك از موارد ذكرشـده موجبـات فزونـى و رشـد را فـراهم مـى

  .بخشيدن و رسيدن به مرتبه واال است يجه معنای اصلى تربيت رشد و فزونىدرنت

  : گوناگونى ذكر شده است های برای تربيت تعريف

تمام استعدادها و نيروهای موجود و  با تربيْت رشد طبيعى، تدريجى و هماهنگ) الف
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  .)284، ص2، ج1343االطبّاء،  ناظم(مكتوم در انسان است 

گرفتن تدابير مقتضـى بـرای سـاختن  جريان رشد، يعنى درپيشتربيْت سرپرستى ) ب

  . زمينه مساعد برای رشد است

درآوردن استعدادهای درونى اسـت كـه بـالقّوه در  فعليت دادن و به تربيْت پرورش) ج

از استعداد عقلـى، اسـتعداد اخالقـى،  ندا موجود است و اين استعدادها عبارت ىءيك ش

، 22، ج1386مطهـری، (زيبايى و استعداد خالقيت ابتكار و ابـداع هنری و ذوقى،  - ابعاد دينى

التّربيـة تبليـغ الّشـى كمالـه «: نويسـد مى تربيتشيخ بهايى در تعريف  .)560 و 559، 551صص

، ق1411شيخ بهـايى، (» استتربيت رسانيدن تدريجى شىء به سوی كمال مطلوبش  ؛تدريجاً 

ولـى چنانچـه بخـواهيم بـر  ؛أكيد شـده اسـت، بيشتر بر نقش مربى تها در تعريف .)364ص

 هـای تعريف ۀنـيم، مناسـب اسـت كـه در ادامـكمـورد تربيـت نيـز تأكيـد  نقش موجـودِ 

ها در حركتى آزادانه و آگاهانه،  ای باشد كه انسان گونه ذكرشده بگوييم همه اينها بايد به

ار هـای مطلـوب اسـتمر رشد و بالندگى خـويش را در مسـير حركـت بـه كمـال و ارزش

  .بخشند، اعم از آنكه كمال مادی باشد يا معنوی

 مبانى قرآنى تربيت. 2

  اختیار. ١- ٢

  گيـرد و آنچـه دارای آثـار وضـعى  در ساختار فقه رفتار انسان موضوع تكليـف قـرار مـى

ــرهمين ؛گــردد مشــخص مــى ،و حقــوقى اســت   اســاس در موضــوع تربيــت انســان نيــز  ب

از جهـت  هـاتعريـف و حكـم آن) پـذيران رورشپ(هريك از رفتارهای مربيان و متربيـان 

اگـر . شـده اسـتبيان  هاوجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه و نيز آثار وضعى آن

ها در رفتارشـان مجبـور باشـند، ديگـر موضـوعى بـرای احكـام تكليفـى و وضـعى  انسان

ی سـه اختيـار دارا. نخواهد ماند؛ بدين جهت از مبانى مهم فقه تربيت اختيار انسـان اسـت

  :استمعنا 

صورت تكوينى بر هريك از  باشعور به يعنى فاعلِ  :اختيار در مقابل جبر محض) الف

تواند آن را تـرك  مى ،دهد آنجا كه كاری را انجام مى. انجام يا ترك كارها قدرت دارد
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تواند آن را انجام دهد، برخالف فاعل بالجبر كـه تنهـا  مى ،كند كند و آنجا كه ترك مى

  .از انجام يا ترك، قدرت دارد بر يك طرف

گونه فشار و تهديـدی در  يعنى در جهت انجام كارها هيچ :اختيار در مقابل اكراه) ب

بــرخالف اكـراه كــه بـا وجــود اكـراه، تهديــدهای بيرونـى ســبب . برابـر اراده وی نباشـد

  .دند كارها برخالف ميل قلبى فاعل صورت گيرنشو مى

انجام يا ترك كار به جهت محدوديت و الزامـات  يعنى :اختيار در مقابل اضطرار) ج

  بيرونى يا عوامل قهری طبيعى نباشد و برای فـرد فـارغ از عوامـل بيرونـى فعـل يـا تـرك 

  . ميّسر باشد

زيـرا در صـورت نفـى آن،  ؛، همـان معنـای اول اسـتاسـتمبنـای تربيـت  ی كهاختيار

قل الحّق من ربّكم فََمن «: فرمايد قرآن كريم مى. ، عقوبت و پاداش مفهومى نداردتكليف

ايمـان  خواهـد شاء فَلْيومِن ومن شاء فَليكْفُر؛ بگو حق از جانب پروردگارتان است هركه مـى

انسان  در ديگر آيات نيز بر اراده و انتخاب .)29: كهف( »خواهد كافر گردد بياورد و هركه مى

؛ ما راه را به او نشان داديم خواه انّا هديناه الّسبيل اّما شاكراً واّما كفوراً « :تأكيد شده است

َ الَ «؛ )3: انسان( »سپاسگزار باشد يا ناسپاس ْ يغَ يَما بِقَْوٍم َحتى  رُ يغَ يإِن اّهللاٰ  ؛)11: رعد( »َما بَِأنْفُِسِهمْ  ُروا

  یُهَو الذِ « كرَ يـَوالنَهاَر ِخلْفَـًة لَمـْن َأَراَد َأن  لَ يَجَعَل الل براسـاس  .)62: فرقـان(» وًراَأْو َأَراَد ُشـكُ  ذ

د كه اختيـار انسـان مطلـق نيسـت، ن، برخى آيات به اين جهت اشاره دار»بين االمرين«معنای 

ذكٌر للعالمين لَِمن شاء منكم اَْن يستقيم وما ّال اِن هو اِ «: بلكه در تحت سيطره مشيت الهى است

برای آنها كه  ،برای جهانيان نيست ان يشاء اّهللاٰ رّب العالمين؛ اين قرآن جز تذكریّال تشاءون ا

مگـر آنكـه خداونـد پروردگـار  خواهيـد خواهند راه مستقيم در پيش گيرند و شما نمـى مى

بسـتگى شدن بـه قـرآن  فرمايد متذكر زيرا از يك سو مى ؛)27-29: تكـوير(» جهانيان بخواهد

 ،آزادی هسـتيدد اگـر شـما دارای اختيـار و كن به خواست شما دارد و از سوی ديگر بيان مى

  . اين چنين باشد ست و او خواسته است كها شده از جانب خدا بدانيد كه اين آزادی افاضه

  توانایی و قدرت. ٢- ٢

ُف يالَ «: شرط تكليف در تمام ابواب فقه توانايى فردی است ُوْسـَعَها كَلـ نَفًْسـا ِإال ُ » اّهللاٰ
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ُ  كَلُف يالَ «؛ )286: بقره( اگر در . ستا فقه تربيت نيز در همين راستا .)7: طالق(» ما آتاهاّال ااّهللاٰ

براساس توانمندی فرد بـر انجـام آن  ،شود امور پرورشى و تهذيب روح، تكليفى ارائه مى

  .كند داند و از او سلب مسئوليت مى عقل نيز تكليف به غيرمقدور را محال مى. است

  خواه استعداد فطری و سرشِت حقیقت. ٣- ٢

ها سرمايه فطرت توحيدی و الهامات معنوی را تعبيه كرده اسـت تـا  خداوند در انسان

ها را  خوبى را از بدی و درستى را از نادرستى تشخيص دهند و به پيامبران الهى كه انسان

خداوند پـس از . دهند ايمان آورند با ندای فطرت و احكام منطبق با آن مخاطب قرار مى

فََألَْهَمها فُُجوَرها َو تَقْواها؛ پس زشـتى و پـاكيزگى «: كند يازده قسم، از اين فطرت ياد مى

واژه  )10: بلــد(» َو َهــَديناُه النْجــَدينِ «: فرمايــد و نيــز مى) 8: شــمس(» را بــه انســان الهــام كــرد

طبرسى، (به خير و شر تفسير شده است، يعنى راه نيك و بد را به آنان نشان داديم » نجدين«

بـر  ،ها بر پيـامبران نـازل شـده هى كه در جهت تربيت انساناحكام ال .)748، ص10ج ،ق1406

اين اساس است كه انسان با استعداد فطری خويش شايستگى فهم و عمل به آن را دارد و 

ــل بى ــادات از فطــرت در دو بخــش دل و عق ــات و جم ــد حيوان ــر همانن ــود،  اگ ــره ب به

  .دتوانست حامل امانت الهى و مخاطب اديان آسمانى قرار بگيرن نمى

  گستره تربيت. 3

تربيـت . )142، ص1، ج1391اعرافـى، : ك.ر(شـود  تربيت از جهات مختلف به انواعى تقسيم مى

تربيـت . 1 :جملهشود، از  به چند دسته تقسيم مى ،شود از نظر بستری كه در آن جاری مى

تربيـت اخالقـى، . 5تربيت اجتمـاعى، . 4تربيت اعتقادی، . 3تربيت عقالنى، . 2جسمانى، 

تواند  مى هريك از اين اقسام. )143، ص1، ج1391اعرافى، (تربيت سياسى . 7 و تربيت عبادی. 6

  .شود ولى در اين پژوهش، تنها تربيت جسمانى بررسى مى ؛دنش شوواز منظر قرآن كا

  تربیت جسمانی .١- ٣

داشـتن و نيرومندسـاختن جسـم  نگه در تربيت جسمانى، مربى در جهت تقويت، سالم
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يكى از ابعاد احكام فقهى در قرآن كريم، توجه به تربيت جسـمانى . كند مى متربى تالش

توجـه بـه  بـا كـهدر اينجا برخـى احكـام فقهـى قرآنـى را . استو تحقق تربيت جسمانى 

  .كنيم بيان مى ،نددارنقش  آنو در تحقق  ندا تربيت جسمانى تشريع شده

  احكام مربوط به تغذيه و بهداشت. 3-1-1

قـرآن . ز اركان تأثيرگذار در رشد و سالمت جسم تغذيه مناسب اسـتا :تغذيه) الف

ها توصـيه  های پاكيزه الهى و ميوه كريم بر روزی حالل تأكيد دارد و به استفاده از روزی

ُ «: كرده و آنها را مباح قرار داده است ُمـوا َطيبـاِت مـا َأَحـل اّهللاٰ ذيَن آَمنُـوا ال تَُحريا َأيَها ال

َ ال يِحـب الُْمعْتَـديَن؛ اى كسـانى كـه ايمـان آوردهلَكْم َو ال ايـد، چيزهـاى   تَعْتَـُدوا ِإن اّهللاٰ

پــاكيزه را كــه خــدا بــراى شــما حــالل كــرده حــرام نكنيــد و از حــد مگذريــد كــه خــدا 

آيـه آمـده اسـت روزی ايـن در شأن نـزول  .)87: مائده(» ازحدگذرندگان را دوست ندارد

سخنان حضرت مردم را تحـت تـأثير . وصاف آن سخن گفتدرباره قيامت و ا 9پيامبر

هـا بـه بيـداری و  ای تصميم گرفتند روزها روزه بگيرنـد و شـب عده. قرار داد و گريستند

نند، بر بستر نخوابند و گوشت نخورند و به زنان و بـوی خـوش نزديـك كعبادت سپری 

گونـه كارهـا مـأمور  ه ايـنهنگامى كه پيامبر از رفتار آنان باخبر شد، فرمود من ب. نگردند

ها بـه  شـب. نيـدكروزه بگيريـد و افطـار . هاتان بر شما حقّـى دارنـد جسم و جان. ام نشده

گيـرم و  خـوابم و روزه مـى كـنم و مـى من قيام به عبادت مى. عبادت قيام كنيد و بخوابيد

ه از سـنت مـن كـ آن. روم خورم و نزد همسرانم مـى كنم و گوشت و روغن مى افطار مى

سـياحت امـت مـن روزه و . نشينى در آيين من نيسـت صومعه. از من نيست ،ی گرداندرو

   .)364، ص4 - 3ج ،ق1406طبرسى، (رهبانيت آنان جهاد است 

ُم «: فرمايد مى 9در همين راستا در سوره تحريم خطاب به پيامبر يا ايها النّبى لَِم تُِحـر

  وٌر رحـيم؛ ای پيـامبر چـرا چيـزی را كـه ما احّل اّهللاٰ لك تَبتَغى مرضاَة ازواجـك واّهللاٰ غفـ

  كنــى و  جلــب رضـايت همسـرانت بـر خـود حـرام مـى ، بـرایخـدا بـر تـو حـالل كـرده

ِ التى اَْخـَرج «: فرمايد نيز مى. )1: تحريم(» خداوند آمرزنده مهربان است َم زينََة اّهللاٰ قُل َمْن َحر

وِة الّدنيا خالصًة يـوم القيامـة؛ بگـو لعباده والطيبات من الّرزق قل هى لِلّذين آَمنوا فى الحي
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  هـای پـاكيزه را  هـای الهـى را كـه بـرای بنـدگان خـود آفريـده و روزی چه كسى زينـت

 ؛انـد بگو اينهـا در زنـدگى دنيـا بـرای كسـانى اسـت كـه ايمـان آورده .حرام كرده است

  لـى اصـوالً اصـل اوّ  .)32: اعـراف(» كه در قيامت خالص آن برای آنها خواهـد بـود درحالى

در استفاده از اشيا حليت است، مگر آنچه بر حرمت آن دليل خاص وجـود داشـته باشـد 

   .)168و  29: بقره: ك.ر(

  : كنيم در اينجا به چند مورد از تغذيه مناسب و حالل كه در قرآن كريم آمده، اشاره مى

ه شـير ها غذايى گوارا قـرار داد هايى كه خداوند برای انسان يكى از نوشيدنى :شير. 1

ا فى«: است م
بُُطونِِه مِـْن بَـيِن فَـْرٍث َو َدٍم لَبَنـاً خالِصـاً   َو ِإن لَكْم فِى اْألَنْعاِم لَعِبَْرًة نُْسقيكْم مِ

ــاِربين شــما را از آنچــه در . ؛ و هرآينــه بــراى شــما در چارپايــان عبرتــى اســت ســائِغاً لِلش

و خـون،  -اسـتا ه ه درون رودهفضله حيوانات ك -از ميان سرگين ،ستا هاى آنها شكم

رو  ازايـن ؛)66: نحـل(» اسـتا نوشـانيم كـه آشـامندگان را گـوار شيرى نـاب و پـاكيزه مـى

نياز به ده و با توجه كرو توجه ا دادنِ  به حكم رضاع و شير ،خداوند از آغاز والدت فرزند

 - اسـتكـه بهتـرين تغذيـه بـرای رشـد جسـمانى نـوزاد  - جسمانى كودك به شير مادر

َو الْوالِداُت يْرِضعَْن َأْوالَدُهـن َحـْولَيِن كـامِلَيِن لَِمـْن «: احكام فقهى آن را بيان كرده است

 ُف نَفْـٌس ِإال بِـالَْمعُْروِف ال تُكلـ َو كْسَوتُُهن ضاَعَة َو َعلَى الَْمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهن الر َأراَد َأْن يتِم 

؛ و مـادران،  بَِولَِدها َو ال َمْولُوٌد لَُه بَِولَِدِه َو َعلَـى الْـواِرِث مِثْـُل ذلِـكُوْسَعها ال تَُضار والَِدٌة 

بـراى كسـى اسـت كـه بخواهـد ]  ايـن حكـم[ .فرزندان خود را دو سال تمام شـير دهنـد

و خوراك و پوشاك آنان به وجه شايسته و پسنديده بـر آن كـس . شيردادن را تمام كند

هـيچ مـادرى و هـيچ . س بيش از توانش مكلف نيسـتك هيچ .ستا است كه فرزند از او

هزينـه [بـر وارث نيـز همچنـان ] اگر پدر نباشد[پدرى نبايد به سبب فرزندش زيان بيند و 

بنابر اين آيه، مادر حق دارد فرزند خود را دو سال  .)233: بقـره(»  است]  خوراك و پوشاك

ن، بايد پدر خـوراك و پوشـاك داد شير دهد و شوهر حق ممانعت ندارد و در مدت شير

خـوراك و  بايد دادن وارث نيز مانند پدر، در مدت شير. دكنطورشايسته تأمين  مادر را به

  .)587، ص1-2، جق1406طبرسى، (ند كپوشاك مادر را تأمين 

ُسـبَُل   مِْن كل الثَمراِت فَاْسـلُكى  ثُم كلى«: كند قرآن عسل را شفا معرفى مى :عسل. 2
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ذلِك َآليـًة لِقَـْوٍم   ذُلًُال يخُْرُج مِْن بُُطونِها َشراٌب ُمخْتَلٌِف َألْوانُُه فيِه ِشفاٌء لِلناِس ِإن فىَربك 

هـای مختلـف خـارج  نوشيدنى بـا رنـگ) زنبورهای عسل(؛ از درون شكم آنها  يتَفَكُرون

سـت بـرای يقين در ايـن امـر نشـانه روشـنى ا به .شود كه در آن، شفا برای مردم است مى

= شـراٌب «، »فيـه«ر مفسران معتقدند مرجـع ضـمير بيشت .)69: نحل(» انديشند جمعيتى كه مى

 ؛با سياق ناسازگار اسـت ،اند كه مرجع ضمير قرآن است و آنچه برخى گفته است» عسل

   .)574، ص6  -5، جق1406طبرسى، (زيرا در جمالت قبل نام قرآن ذكر نشده است 

ُأِحلْت لَكْم «: مند قرار داده استدا از تغذيه حالل و سوخداوند گوشت ر :گوشت. 3

مگـر  ،های چهارپايان برای شما حالل شده است ؛ گوشت َعلَيكم  بَهيَمُة اْألَنْعاِم ِإال ما يتْلى

ها در جسم و روح انسان  ازآنجاكه برخى گوشت .)1: مائـده(» شود آنچه بر شما خوانده مى

 ی رامـوارد ،، خداوند در آيـات ديگـرندت جسم و روح مضرد و در تربينآثار منفى دار

سوره مائده موارد استثنا آمده است، مانند گوشت مـردار، خـون،  3در آيه. كند مىاستثنا 

شـدن از  ده، گوشت حيوانـاتى كـه بـر اثـر پرتش گوشت خوك، گوشت حيوانات خفه

شـد، گوشـت بلندی بميرند، گوشت حيوانى كه به ضرب شـاخ حيـوان ديگـری مـرده با

  . باقيمانده خورده صيد به وسيله حيوان درنده

قرآن كريم دربـاره . های مفيد برای جسم انسان گوشت آبزيان است يكى از گوشت

ُأِحـل لَكـْم َصـيُد الْبَْحـِر َو «: فرمايـد صيد حيوانات دريايى و استفاده از گوشت آنهـا مـى

ياَرة؛ صيد دريا و طعام آن برای شما و كاروانيان حالل اسـت تـا از  َطعاُمُه َمتاعاً لَكْم َو لِلس

  .)96: مائده( »مند شويد آن بهره

هـايى اسـت كـه در  يكى از نيازهای جسمى بـرای رشـد و تربيـت ويتامين :ها ميوه. 4

اٍت َمعُْروشـاٍت َو «: فرمايد ها مى قرآن درباره ميوه. ها وجود دارد ميوه ذی َأنَْشـَأ َجنـَو ُهَو ال

اَن ُمتَشابِهاً َو غَيَر ُمتَشابٍِه كلُـوا غَيَر مَ  م يتُوَن َو الر ْرَع ُمخْتَلِفاً ُأكلُُه َو الز خَْل َو الزعُْروشاٍت َو الن

ُه ال يِحب الُْمْسـِرفيَن؛ اوسـت كـه  مِْن ثََمِرِه ِإذا َأثَْمَر َو آتُوا َحقُه يْوَم َحصاِدِه َو ال تُْسِرفُوا ِإن

همچنـين او درخـت خرمـا و  .دار را آفريـد دار و غيرداربسـت ختان داربستهای با در باغ

ند و درخت زيتـون و انـار را كـه از ا انواع زراعت را كه از نظر ميوه و طعم با هم متفاوت

از ميـوه آن، هنگـامى كـه بـه ثمـر . جهتى با هـم شـبيه و از جهتـى تفـاوت دارنـد آفريـد



43  

رب
و ت

ن 
رآ
لق
ه ا
فق

ه 
ط
راب

ت
ي

 
مان
س
ج

ى
  

  

 

و بپردازيد و اسراف نكنيد كه خداونـد مسـرفان نشيند بخوريد، و حق آن را هنگام در مى

  .)141: انعام(» را دوست ندارد

يكى از اركان تأثيرگذار در تقويت و تربيت جسم رعايت بهداشـت و  :بهداشت) ب

در قرآن و روايات احكـامى مربـوط بـه طهـارت بيـان شـده و در انجـام . پاكيزگى است

اين احكام افزون بـر ايجـاد . ده استطهارت بدن شرط ش ،عباداتى همانند نماز و طواف

خداونـد خطـاب بـه پيـامبر . ننـده بهداشـت و پـاكيزگى نيـز اسـتك كمال معنوی، تأمين

ر والّرجز فاهجر؛ لباسـت را پـاك كـن و از پليـدی دوری كـن«: فرمايد مى وثيابك فَطه «

لَْمحيِض قُـْل ُهـَو َو يْسئَلُونَك َعِن ا«: فرمايد و در حكم آميزش با زنان حائض مى )4: ُمـّدثر(

ْرَن فَأْتُوُهن مِْن َحيُث  ى يْطُهْرَن فَِإذا تََطهَحت ساَء فِى الَْمحيِض َو ال تَقَْربُوُهنَأذًى فَاْعتَِزلُوا الن

رينَ  الُْمتََطه ابيَن َو يِحب والت يِحب َ ُ ِإن اّهللاٰ مـاده در ايـن آيـه سـه بـار  .)222: بقره(» َأَمَركُم اّهللاٰ

بـه معنـای شسـتن يـا » تطّهـرن«به معنای انقطاع خـون، » يطهُرن« :طهارت ذكر شده است

شدن از حـيض دو  ه با جواز آميزش بعد از پاكباراساس بين فقها در برهمين ؛كردن غسل

يكى جواز آميزش پس از انقطاع خون و ديگری جواز آميـزش پـس : نظريه مطرح است

ل هرگونه طهارت اعم از ظاهری و معنوی بشود و حكـم تواند شام متطّهرين مى .از غسل

متفّرع بـر ايـن اسـت كـه حـيض » فاعتزلوا«مقاربت با زن حائض در جمله  جايز نبودنبه 

اذيت و حالت غيرطبيعى برای زن است و مقصود اين است كه چـون زن در حـال  ىنوع

ر ايـن آيـه دقـت د. ندكاز مقاربت خودداری بايد حيض حالتش غيرطبيعى است، شوهر 

های زيبای اهتمام اسالم به  كه مربوط به تحريم مقاربت با زن حائض است، يكى از جلوه

 آنكه وضو و غسل عملى عبادیبرافزون . سازد رعايت پاكيزگى و بهداشت را متجلّى مى

نمودهای روشن و آشكار بهداشت،  اين دواست،  هاآن تو قصد قربت شرط صح هستند

  . دهستنپاكيزگى و طهارت 

. ها ارتكاب فحشا و اعمـال منـافى عفـت اسـت گير انسان يكى ديگر از مشكالت گريبان

بينـد كـه برخاسـته از  امروزه جهان خود را روياروی مشكالت فراوانى هماننـد ايـدز مـى

 ،قرآن كريم ضمن تأكيـد بـر اسـتحكام بنيـان خـانواده. حريم عفت است نكردن رعايت

  .)32: اسراء: ك.ر(ه است و هرزگى جنسى را تحريم كرد افحش
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از موضوعات ديگری كه بيانگر ديدگاه اسالم در تربيـت درسـت جسـم  :ورزش) ج

سواری  های رزمى مانند تيراندازی، شنا، اسب است، تشويق به ورزش است كه بر ورزش

الْخيـِل  َواعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة ومِـن ربـاط«: فرمايد قرآن كريم مى. تأكيد شده است

كم وآَخرين مـن دونِهـم التعلمـونَهم اّهللاٰ يعلُمُهـمتُر َوَعُدو ِ در  .)60: انفـال(» هِبُوَن به َعُدو اّهللاٰ

اسـت  مصاديق مختلفى همانند تير، اسلحه، شمشير و سپر ذكر شده» قّوه«روايات برای كلمه 

ــاده  .)164، ص2، جق1415عروســى حــويزی، ( ــرروشــن اســت آم ــين ســالحك ــا  دن چن هايى تنه

آور آشنا با چگونگى كـاربرد آنهـا نباشـد،  زيرا اگر رزم ؛ردن آنها نيستك وری و انبارآ جمع

سـازی بـدن و  پس فرمان به تهيه و تدارك آنها، فرمان به آمـاده ؛موجب قدرت نخواهند شد

» ومن رباط الخيل«عبارت  كه چنان ؛آموزش و آشنايى با فنون ادوات جنگى نيز خواهد بود

واعّدوا لهم ما استَطعتم «زيرا جمله  است؛های جنگى متناسب با زمان نماد هريك از ابزار

ده كـرصورت قانونى فراگير، معيار را تقويت و قدرتمندی سپاه اسـالم اعـالم  به» من قّوة

اسـبان  9است و تأكيد بر اسبان تيزرو و دونده به اين جهـت بـوده كـه در عصـر پيـامبر

در حديثى كه از پيامبر اكرم روايـت . اند تهنقشى كارساز در حركت سريع و كوبنده داش

اسـاس  برهمين ؛)107، ص11، ج1396عاملى،  حر(تفسير به تيراندازی شده است » من قّوة«شده، 

: كـه فرمـود اسـت در روايتـى از پيـامبر گرامـى نقـل شـده. آموزش شنا مسـتحب اسـت

و در حديثى ديگـر ) 194، ص15، ج1396عاملى  حر(فرزندان خود را تيراندازی و شنا بياموزيد 

  .)199،ص15، ج1396عاملى  حر(از حقوق پسر بر پدر اين است كه به او شنا بياموزد : فرمود

اسـرائيل بـه پيامبرشـان  اهميت توانايى و آمادگى بدنى به حدی است كـه وقتـى بنـى

اِّن اّهللاٰ «: فرمـود ندر پاسـخ آنـا ،نـدكردجهت نصب الهى طالوت به فرمانـدهى اعتـراض 

و او را در علم و  هيه َعليكُم َوزاَدُه بَْسَطًة فى العلِم َوالْجسم؛ خدا او را بر شما برگزيداْصَطف

  .)247: بقره(» توانمندی جسم وسعت بخشيده است

  معيار فقهى در حليت و حرمت تغذيه جسم. 3-1-2

  :قرآن در معيار حليت و حرمت تغذيه جسم به دو مالك اشاره كرده است

شـود كـه مـالك حليـت و حرمـت، طيـب و  ز قـرآن اسـتفاده مـىا :بودن طيب) الف
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َويحّل لهم الطيبات «: فرمايد های پيامبر مى قرآن درباره يكى از ويژگى. بودن است خبيث

ُم عليهم الخبائث؛ اشيا شـمرد و خباثـت و  حـالل مـى نپاكيزه و طيب را برای آنا یويحر

يْسـئَلُونَك مـا ذا ُأِحـل لَُهـْم قُـْل «: فرمايـد ىنيز م .)157: اعراف(» كند ها را تحريم مى ناپاكى

يبات لَكُم الط چيزهـاى : بگـو .پرسند چه چيزها برايشان حالل شـده اسـت ؛ از تو مى ُأِحل

بـه معنـای » طاب«برگرفته از كلمه » طيب«واژه  .)4: مائـده(» ندا پاكيزه براى شما حالل شده

، 1405فيـومى، (انبسـاط و گسـترش يافـت يعنـى جـانش » طاب نفسـه«لذيذ و حالل است و 

و معنای اصلى آن چيزی است كه مطلوب باشد و در آن پليدی ظاهری و بـاطنى ) 382ص

زيرا پاكيزگى هـر چيـز متناسـب بـا  ؛اين معنا به تناسب موضوعات، متفاوت است. نباشد

در مقابـل طيـب، . همان است، همانند طعام طيب، همسر طيب، كالم طيب، مكـان طيـب

  .)272، صق1412راغب اصفهانى، ( استبه معنای پليدی  كهيث است خب

كـردن پليـدی و  در طهـارت فقـط جهـت دور بايد گفت فرق طيب با طهارتدربارۀ 

بودن نيز منظور شـده  اما در طيب مطلوب ؛قذارت لحاظ شده و الزم نيست مطلوب باشد

كـه مـالك حليـت  - توان گفت مقصـود از طيبـات مى .)151، ص7، ج1360مصطفوی، (است 

است و عقل آن را تأييد بخش و پسنديده  اشيايى است كه از نظر طبع مردم لذت - است

ای از  چـه بسـا عـده. ندكه از نظر طبع مـردم ناپسـند ندا خبائث اشيايى ،در مقابل .كند مى

های فرهنگى از چيزی خوششان بيايد امـا اگـر  مردم براساس موقعيت جغرافيايى و عادت

های الزم برای ناپسنددانسـتن  توان گفت حالل است و از مالك را نپسندد، نمىعقل آن 

درنتيجه هرچه موجـب ضـرر يـا  است؛عقل، ضررداشتن، فرجام بد، پليدی و نفرت طبع 

خبيث است و حـرام و مقابـل آن  ،فرجام شوم باشد و يا طبع اّولى انسان از آن متنفر باشد

  . حالل شمرده شده استطيب است و استفاده از آن در تغذيه 

. يكى از معيارهای حليت و حرمت تغذيه، ضرر بـرای جسـم اسـت :نداشتنرضر) ب

» و ال تُلقُوا بايديكم الى التّهلُكه«توان آيه شريفه  دليل قرآنى حرمت اضرار به نفس را مى

تهلكه مصدر و به معنای هالكـت اسـت و دارای معنـايى عـام اسـت و . دانست )195: بقره(

توانـد  د و مىشـو شـامل مـى ،را كه موجب هالكت در جانب افراط يا تفريط شودهرچه 

تـرك انفـاق در » انفقـوا«يكى از مصـاديق آن بـه قرينـه . مصاديق گوناگونى داشته باشد
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گردد سپاه اسالم تضعيف و دشمنان پيـروز شـوند و مسـلمانان  جهاد است كه موجب مى

تواند از مصاديق القای نفـس  موم نيز مىهای مس خوردن مايعات و خوراكى .كشته شوند

  .)64، ص2 ، جق1417طباطبايى، (به هالكت باشد 

های كشنده حرام اسـت بـه دليـل نهـى از قتـل   ّخوردن سم: نويسد مى جـواهرصاحب 

 و آيه باالنهى از قتل در كالم ايشان به آيه  .)370، ص36، ج1365نجفى، (نفس و نهى از ضرر 

را نقـل  7از امـام صـادق العقـول تحـفروايت  ،وی در ادامه. ردسوره نساء اشاره دا 29

هر چيز كه موجب رسـيدن ضـرر بـه بـدن انسـان از انـواع حبوبـات و : كند كه فرمود مى

و آنچـه از سـبزيجات ... ها گردد، خوردن آن حرام اسـت، مگـر در حـال ضـرورت ميوه

خـوردن آن حـرام  ،شود كشنده و نيز همانند گياه دفلى كه موجب ضرر به بدن انسان مى

  .)370، ص36، ج1365نجفى، (است 

اين آيه بيانگر حرمت اقدام بر هر : نويسد سوره بقره مى 195 مرحوم طبرسى ذيل آيه

چيزی است كه انسان از آنها بر جان خويش هراسان باشد و نيـز داللـت دارد كـه تـرك 

نفس  یم از مصاديق القاگونه اقدا زيرا اين ؛امر به معروف هنگام ترس بر جان جايز است

آيـه : اند اساس برخـى ديگـر نوشـته برهمين ؛)516، ص2-1، جق1406طبرسى، (در مهلكه است 

شـود، از جملـه اينكـه انسـان حـق  ای دارد كه موارد بسياری را شـامل مى مفهوم گسترده

های خطرنـاك چـه از نظـر نـاامنى و چـه عوامـل جـّوی يـا غيـر آن بـدون  ندارد از جاده

يا حتى  بخورد ،های الزم بگذرد يا غذايى كه به احتمال قوی آلوده به سّم است ىبين پيش

عالمـه  .)26، ص2، ج1379مكارم شـيرازی، (در ميدان جهاد بدون نقشه و برنامه وارد عمل شود 

قرينـه » اّن اّهللاٰ كان بكم رحيمـا«ذيل آيه : نويسد سوره نساء مى 29 طباطبايى در تفسير آيه

افزون بر نهـى از كشـتن ديگـران، خودكشـى و » ال تقتلوا انفسكم«مله است بر اين كه ج

كردن موجبات هالكـت خـويش را نيـز شـامل  دادن و فراهم انتحار و نيز در مخاطره قرار

 ،كشـتن ديگـران و نيـز خودكشـى ازبودن نهى  زيرا تعليل به رحمت خدا با عام ؛شود مى

قرينـه ديگـر بـر تعمـيم آيـه نسـبت بـه  .)320، ص4، جق1417طباطبايى، (مناسبت بيشتری دارد 

است كه فرمود هـر كـس خودكشـى كنـد،  7شده از امام صادق خودكشى روايت نقل

را قرائـت » و ال تقتلوا انفسكم«سپس حضرت آيه  .كيفرش آتش جاودانه در جهنم است
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پرسـيد، فرمـود ايـن  بـاالدر پاسخ مردی كه از تفسير آيه  7همچنين امام صادق. فرمود

شـود  بـرد و كشـته مى بـه مشـركان هجـوم مى) بدون هماهنگى(تنهايى  ی است كه بهمرد

اقدام هنگـام تـرس از جـان در  جايزنبودنگفتنى است  .)472، ص1، جق1415عروسى حويزی، (

زمــانى اســت كــه هــدفى واالتــر هماننــد حفــظ اســالم و حفــظ نــواميس يــا محافظــت از 

جود چنين اهدافى نـه تنهـا هالكـت نيسـت، های اسالم وجود نداشته باشد و با و سرزمين

  .خورند اينان شهيدانى هستند كه نزد خدا روزی مى: فرمايد كه قرآن مى بلكه چنان

 سالمت جسم در ابواب فقه. 3-1-3

برای بررسى سالمت و تربيت جسم، مناسـب اسـت نگـاهى بـه برخـى ابـواب فقهـى 

  . يمكنو آن را از منظر قرآن تحليل  بيندازيمصورت خاص  به

وجود » ای وضوی جبيره«برای وضو هنگام ضرر و مشقّت در فقه عنوانى به نام ) الف

جبيره پارچه، چوب و مانند آن است كه بر روی زخم و محل شكستگى قـرار داده . دارد

ای اين فرع بيان شده كه اگر شستن محل وضو به دليـل  در احكام وضوی جبيره. شود مى

تطهير به جهـت ميسـرنبودن برداشـتن  ممكن نبودنت و نجاس سببضررداشتن آب يا به 

جبيره ممكن نباشد، اگر روی زخم باز باشـد، شسـتن اطـراف آن كـافى اسـت؛ البتـه در 

ای را بـر  ند و اگر مسح ممكن نيست، پارچـهكصورت امكان مسح بر محل، آن را مسح 

 .)256، ص1تـا، ج طباطبـايى يـزدی، بى(نـد كروی زخم قرار دهد و با رطوبت دست آن را مسح 

بـرای حكـم  9روايت كـرده اسـت، پيـامبر 9در حديثى كه اميرمؤمنان از پيامبر اكرم

 ،وضو و غسل جانش در خطـر قـرار بگيـرد سببآن دارد كه به  ترسفردی كه در سرما 

عروسـى حـويزی، (كنـد  آن فرد را از وضو و غسل نهى مى» التقتلوا انفسكم«با استناد به آيه 

  .)472، ص1، جق1415

شـدن ضـرر بـر جـان، يـا  در مبحث تيمم يكى از علل جواز تيمم نگرانى از وارد) ب

جزيـری، : ك.ر( اسـتشـدن و ماننـد آن  يكى از اعضا يا پيدايش مرض، يا شدت و طوالنى

َأْو   َو ِإْن كنْـتُْم َمْرضـى«: سـوره مائـده اسـت ششم دليل اين حكم آيه .)154، ص1، جق1406

ُمـوا َصـعيداً َسفٍَر َأْو جا  َعلى ساَء فَلَـْم تَجِـُدوا مـاًء فَتَيمَء َأَحٌد مِنْكْم مَِن الْغائِِط َأْو الَمْستُُم الن
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ُ لِيْجَعَل َعلَيكْم مِْن َحَرجٍ؛ و اگر بيمار يـا  َطيباً فَاْمَسُحوا بُِوُجوهِكْم َو َأيديكْم مِنُْه ما يريُد اّهللاٰ

 ،د يا با زنان نزديكـى كرديـد و آبـى نيافتيـددر سفر بوديد يا يكى از شما از حاجتگاه آم

خواهـد  نمـى خدا. )تيمم(ها و دستهايتان را مسح كنيد  پس آهنگ خاكى پاك كنيد و روی

و » الضرر وال ضرار فـى االسـالم«دليل ديگر حديث  .»بر شما هيچ تنگى و دشوارى نهد

غسـل  نيز قانون الحرج است كه در صورت وجود ضرر يا مشقت حكم وجوب وضـو و

  .)326، صق1404حكيم، (تر گرديده است  ساز حكم آسان و زمينه داند مىرا منتفى 

ــه) ج ــه در آي ــن اســالم اســت ك ــره  183 وجــوب روزه از ضــروريات دي ــوره بق س

صراحت ذكر شده است؛ ولى اين وجوب از برخى افراد ساقط شـده اسـت كـه قـرآن  به

ت و هر كـس از شـما بيمـار يـا مسـافر روزه در چند روز معين اس«: ندك گونه بيان مى اين

ــ ،باشــد ــرای آن ــر كســانى كــه روزه ب ــدارد و ب  انتعــدادی از روزهــای ديگــر را روزه ب

است، همانند پيرمردان و پيرزنان الزم است كفاره دهند به اينكـه مسـكينى را ا فرس طاقت

سـالمت بنابر اين آيه، اسالم در تشريع احكـام خـويش بـه حفـظ  .)184: بقـره(» اطعام كنند

فرسـا را  هرگونه ضرر و مشقت طاقت ،دادن قضا يا كفاره و با قرار ورزيدهمكلفان اهتمام 

هرگـاه «: است ودهمكه فر 7ست كالم معصوما در همين راستا. ده استكراز آنان دور 

اگر كسـى  .)156، ص7، ج1396حر عاملى، (» شود روزه به انسان ضرر برساند، افطار واجب مى

در كفـار ظهـار . اش باطل است و بايد آن را قضا كند روزه بگيرد، روزهدر حال بيماری 

بـر آزادی  نـاتوانىاول آزادسازی يك برده، در صـورت  - كه كفاره ترتيبى است - نيز

 واجب اسـت بر روزه، اطعام شصت مسكين ناتوانىبرده، شصت روز روزه و در صورت 

 چهارم از آيه» لَْم يْستَطِْع فَِإْطعاُم ِستيَن مِْسكينافََمْن «در تفسير جمله  7امام باقر .)4: مجادله(

بيماری يا عطـش و تشـنگى سبب مقصود عدم استطاعت و توان به : سوره مجادله، فرمود

 ،مـورد اسـتناد فقهـا اسـاس در روايـاتِ  و بر همـين .)154، ص7ج ،1396حر عاملى، (زياد است 

شيرش اندك و كفـاف فرزنـد او  برای زنى كه وضع حملش نزديك است و نيز زنى كه

البته برای هر روز ده سير كفاره و قضا الزم  ؛دهد، خوردن روزه تجويز شده است را نمى

  .)153، ص7ج ،1396حر عاملى، (است 

بودن راه، توانمنـدی بـر  از شرايط آن، صحت بدن، باز. وجوب حج شرايطى دارد) د
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 ،پس اگـر فـردی بيمـار باشـد .ه استقرارگرفتن روی مركب و داشتن وقت برای پيمودن را

، 1365نجفـى، ( شدن بر مركب برايش مضر است، حج بر او واجـب نيسـت ای كه سوار گونه به

در  7در صحيحه معاوية بن عمار از امام صـادق .)198، ص1، ج1374؛ شهيد ثـانى، 280، ص17ج

آمـده ) اّهللاٰ سـبيالً وّهللاٰ على النّاس حّج البيـِت َمـِن اسـتطاع (عمران  سوره آل 97 تفسير آيه

، 8، ج1396حـر عـاملى، ( داين آيه برای كسى است كه از مال و صحت برخوردار باشـ: است

  .واجب نيز صحت و سالمتى بدن رعايت شده است نتيجه آنكه در انجام حجِ  .)16ص

. امر به معروف و نهى از منكر از واجباتى است كه بر آن تأكيد فراوان شده است) هـ

فقهـا در تفريـع بـر ايـن . شرط دارد كه يكى از آنها عدم مفسـده اسـتوجوب آن چهار 

شدن ضرر  علم يا گمان به متوجه ،كننده از منكر و آمر به معروف اگر نهى: اند شرط گفته

چه در حال و يا زمان آينده، وجوب از  ،ن داشته باشدانابر خود يا بر مال يا يكى از مسلم

در اسالم حكمى كه : دكن گونه بيان مى آن را اين صاحب جواهر دليل. گردد او ساقط مى

اسـالم دينـى آسـان اسـت و . موجب زيان و ضرر يا حرج و مشقت شود نفى شده اسـت

و سـختى  كردهآسانى را اراده » يريد اّهللاٰ بكم اليسر وال يريد بكم العسر«خداوند به حكم 

ه معـروف و نهـى از امـر بـ: در روايتى فرمود 7امام رضا. و مشقت را اراده نكرده است

امكـان انجـام آن باشـد و ترسـى بـر خـويش  نمنكر بر افرادی واجب است كه برای آنـا

ى ذكـر شـده يگفتنى است برای اين شـرط اسـتثنا .)371، ص21، ج1365نجفى، (نداشته باشند 

ها و جوانـب مختلـف احكـام خاصـى بيـان شـده  است كه براساس آن با مالحظه مالك

اگر معروف و منكـر از امـوری : نويسد ضرر مى  ز بيان شرط عدمامام خمينى پس ا. است

ن و اناهمانند حفظ جان گروهى از مسـلم ،باشد كه شارع به آن اهميت زيادی داده است

ن يـا محـو اناای كه موجب گمراهـى مسـلم گونه هتك نواميس آنان يا محو آثار اسالم به

د و ضـرر بـدنى كـرظـه اهميـت را بايـد مالح ،برخى از شعائر اسالم همانند كعبه بگـردد

  .)369، ص1380خمينى، (گردد  سبب رفع تكليف نمى ،اگرچه در حد بذل جان

  اهداف تربيت جسمى. 3-1-4

انگيز است كه خداوند متعال پـس  چنان شكوهمند، ويژه و شگفت آفرينش انسان آن



50  

ل 
سا

وم
د

ه 
ار
شم

 ،
وم
د

،
ن
تا
س
تاب

 
13

99
  

  

 

ُ اَْحَسـُن ثـّم انشـاناه خلقـاً آَخـَر فَتَبـ«: فرمايـد از بيان مراحل آفـرينش انسـان، مـى اَرك اّهللاٰ

پـس بـزرگ اسـت خـدايى كـه بهتـرين  .الخالقين؛ سپس آن را آفرينش ديگری داديـم

آن زيبايى هـر چيـز در تناسـب و نظـام هماهنـگ اجـزای  .)14: مؤمنون(» آفرينندگان است

زيبايى انسان در بُعد جسم و روح زمانى است كه از سويى اعضای انسان همگـون . ستا

ه خاص خويش باشد و از سويى ديگر هريـك از قـوا جايگـاه و رابطـه و متناسب با انداز

بـر . ويژه خود را با قوای ديگر در ساختاری به دور از افراط و تفريط حفـظ كـرده باشـد

پـروری باشـد، بلكـه هـدف  اين اساس، هدف از تربيت جسمانى اين نيست كه فقـط تـن

جهت تكامل  ،كردن آن شاطاصلى از تربيت جسمانى پرورش جسم، نيرومندساختن و بان

و رشد قوای ديگر است تا عقل و غرائز جسم و روح، در حركتى هماهنگ مسير اصـلى 

. خود را بازيابند و همراه رشد جسمانى، رشد عقالنى، اخالقى و اجتماعى متجلّـى گـردد

در آيات قرآن انسان تركيبى از مـاده برگرفتـه از خـاك و روح الهـى اسـت و تكامـل و 

در پاسخ  7امام صادق. انى است كه هر دو به مقصد خويش رهنمون شوندرشد وی زم

اميـر مؤمنـان : فرمـود ،يـا فرزنـدان آدم نـدتر عبداّهللاٰ سنان كه پرسيد آيا مالئكه بافضـيلت

فرموده خداوند در مالئكه فقط عقل را بدون شهوت قرار داده و در چهارپايان شهوت را 

پس آنكه عقـل او بـر  .شهوت هر دو را قرار دادولى در فرزندان آدم عقل و  ؛بدون عقل

شهوتش غلبه كند بهتر از مالئكه خواهد بود و آنكه شهوتش بر عقلـش غالـب گـردد از 

  .)299، ص57، جق1403مجلسى، (چهارپايان بدتر است 

  گيری نتيجه

  :آيد دست مى شده، نتايج ذيل به با توجه به مطالب گفته

اختيار تكوينى، توانايى فـردی و سرشـت  :بنا استفقه تربيت در قرآن دارای سه م. 1

بدون وجود اين سه عنصـر، تربيـت . تشخيص خوبى از بدی و درستى از نادرستى

  .كند معنايى پيدا نمى

توجـه ) داشـتن و نيرومندسـاختن جسـم سـالم نگه(قرآن كريم به تربيت جسـمانى . 2

طـرح كـرده و كرده است و در سـه بُعـد تغذيـه، بهداشـت و ورزش احكـامى را م
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  .است است، بيان كردهچيزهايى كه در اين سه جهت برای تربيت جسمانى مفيد 

برای اينكه تغذيه در راستای تربيت جمسانى قرار گيرد، قرآن كريم معيارهـايى را . 3

  .بودن و ضرر نداشتن تغذيه طيب ، مثلبيان كرده است

بـه سـالمت جسـمانى مقـرر بـا توجـه ) جز تزاحم با اهم مثل جهاد به(احكام فقهى . 4

امر به معروف در صـورتى كـه  و ، هر حكم فقهى مانند وضوء، روزه، حجندا شده

برای جسم ضرر داشته باشد يا موجب عسر و حرج و مشـقت جسـمانى شـود، آن 

 .شود حكم برداشته مى

    



52  

ل 
سا

وم
د

ه 
ار
شم

 ،
وم
د

،
ن
تا
س
تاب

 
13

99
  

  

 

  

  منابعفهرست 
  

  .قرآن کریم* 

  .بليغات اسالمىدفتر ت: قم معجم مقاییس اللغة). ق1404(. فارس، احمد ابن .1

مؤسســه : قــم. )ســيدنقى موسـوی: تحقيـق و نگــارش( فقـه تربیتــی). 1391( .اعرافـى، عليرضــا .2

 .فرهنگى و هنری اشراق و عرفان

  .دار احياء التراث: بيروت. الفقه علی المذاهب االربعة). ق1406(. جزيری، عبدالرحمن .3

 .االسالميّه ةبمكت: تهران. تفصیل وسائل الشیعة). ق1396(. حر عاملى، محمد .4

  .اّهللاٰ المرعشى تمكتبة آي: قم. مستمسک العروة الوثقی). ق1404(. حكيم، سيدمحسن .5

  .انتشارات دارالعلم: قم. )نهم چاپ( تحریر الوسیلة). 1380(. خمينى، روح اّهللاٰ  .6

: بيـروت. )صـفوان عـدنان :تحقيـق( مفردات الفاظ القرآن). ق1412(. راغب اصفهانى، حسين .7

  .دارالقلم

  .المكتبة االسالمية: تهران. الروضة البهیة). 1374(. الدين ى، زينشهيد ثان .8

  .داراالضواء: بيروت. مفتاح الفالح). ق1411(. شيخ بهايى، محمدحسين .9

دفتر انتشارات : قم. )پنجم چاپ( المیزان فی تفسیر القرآن). ق1417(. طباطبايى محمدحسين .10

  .اسالمى

  .المكتبة العلمية االسالمية: تهران. روة الوثقیالع]. تا بى[. طباطبايى يزدی، سيدمحمدكاظم .11

رســولى محالتــى و يــزدی  :تحقيــق( مجمــع البیــان). ق1406(. بــن حســن  طبرســى، فضــل .12

  .دارالمعرفة: بيروت. )دوم چاپ، طباطبايى

مؤسســه : قــم. )چهــارم چــاپ( تفســیر نــور الثقلــین). ق1415(. عروســى حــويزی، عبــدعلى .13

  .مطبوعاتى اسماعيليان

  .دارالهجرة: قم. المصباح المنیر). ق1405(. دفيومى، احم .14

  .مؤسسة الوفاء: بيروت. )دوم چاپ( بحار االنوار، )ق1403( .مجلسى محمدباقر .15

  .مؤسسة الطباعة و النشر: تهران. التحقیق فی کلمات القرآن). 1360(. مصطفوی، حسن .16



53  

رب
و ت

ن 
رآ
لق
ه ا
فق

ه 
ط
راب

ت
ي

 
مان
س
ج

ى
  

  

 

  .انتشارات صدرا: قم. مجموعه آثار). 1386(. مطهری، مرتضى .17

  .دارالكتب االسالميه: تهران. )سى و نهم چاپ( تفسیر نمونه). 1379(. ناصر مكارم شيرازی، .18

  .كتابفروشي خيام :تهران. فرهنگ نفیسی). 1343(. اكبر االطباء، على مناظ .19

، عباس قوچـانى :تحقيق( جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم). 1365(. نجفى، محمدحسن .20

  .مؤسسة التاريخ العربى: بيروت. )هفتم چاپ

  



54  

ل 
سا

وم
د

ه 
ار
شم

 ،
وم
د

،
ن
تا
س
تاب

 
13

99
  

  

 

References  

* Holy Quran. 

1. al-Hurr al-Amili, M. (1396 AH). Details of Wasa'il al-Shia. Tehran: Islamic 

Library. [In Arabic]. 

2. al-Raghib al-Isfahani, H. (1412 AH). Vocabulary of Quranic words (S. Adnan, 

Ed.). Beirut: Dar al-Qalam. [In Arabic]. 

3. al-Shahid al-Thani. (1374 AP). Rawdah al-bahiyah. Tehran: Islamic Library. 

[In Arabic]. 

4. Arafi, A. (1391 AP). Educational jurisprudence (S. N. Mousavi, Ed.). Qom: 

Cultural and Artistic Institute of Illumination and Mysticism. [In Persian]. 

5. Aroussi Howayzi, A. A. (1415 AH). Tafsir Noor al-Thaqalayn (4th ed.). Qom: 

Ismaili Press Institute. [In Arabic]. 

6. Ayatollah Khomeini. (1380). Tahrir al-Wasila (9th ed.). Qom: Dar al-Alam 

Publications. [In Persian]. 

7. Baha' al-din al-'Amili (Sheikh Baha'i). (1411 AH). Miftah al-Falah. Beirut: 

Dar al-Azwa. [In Arabic]. 

8. Fayumi, Ahmad (1405 AH). al-Misbah al-Munir. Qom: Dar al-Hijra. [In 

Arabic]. 

9. Hakim, S. M. (1404 AH). al-Mustamsik al-Urwah al-Wusqa. Qom: Ayatollah 

al-Marashi School. [In Arabic]. 

10. āIbn F ris, A. (1404 AH). Mu'jam maqayis al-lughah. Qom: Islamic 

Propaganda Office. [In Arabic]. 

11. Jaziri, A. (1406 AH). Jurisprudence on the four religions. Beirut: Dar al-Ihya 

al-Turath. [In Arabic]. 

12. Majlesi, M. B. (1403 AH). Bihar al-Anwar (2nd ed.). Beirut: al-Wafa 

Foundation. [In Arabic]. 

13. Makarem Shirazi, Naser. (1379 AP). Tafsir Nemooneh (39th ed.). Tehran: 

Islamic Library. [In Persian]. 



55  

رب
و ت

ن 
رآ
لق
ه ا
فق

ه 
ط
راب

ت
ي

 
مان
س
ج

ى
  

  

 

14. Mostafavi, H. (1360 AP). Research in the words of the Qur'an. Tehran: 

Printing and Publishing Institute. [In Persian]. 

15. Motahhari, M. (1386 AP). Collection of works. Qom: Sadra Publications. [In 

Persian]. 

16. Najafi, M. H. (1365 AP). Jawahar al-Kalam fi Sharh Sharia al-Islam (A. 

Quchani, Ed., 7th ed.). Beirut: Arab History Institute [In Arabic]. 

17. Nazim al-Atibba, A. A. (1343 AP). Nafisi Dictionary. Tehran: Khayyam 

Bookstore. [In Persian]. 

18. Tabarsi, F. (1406 AH). Majma 'al-Bayan (Rasouli Mahallati and Yazdi 

Tabatabaei, 2nd ed.). Beirut: Dar al-Ma'rifah. [In Arabic]. 

19. Tabatabaei Yazdi, S. M. K. (n.d.). al-Urwah al-Wuthqa. Tehran: Islamic 

Scientific Library. [In Arabic]. 

20. Tabatabaei, S. M. H. (1417 AH). al-Mizan fi Tafsir al-Quran (5th ed.). Qom: 

Islamic Publications Office. [In Arabic]. 

  

  

 


