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 چکيده
پژوٛض صاؽرةٚ ٕٙلٝر ةررشی ٕیزان جٝزٚ اْگٝی غضیش ٕػرف در ٕضحٝای کحاةٜای 

ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی دوره اةحدایی ا٘سام طده اشث. ایٗ پژوٛض ةٚ روش جٝغیٍی جضٓیٓی 

جٖام ٕحٗ،جػاویروشٝاالت کحاب ٛا را ٕٝرد ةررشی ُرار داده کٚ از ةیٗ ٍْٕٝٚ ٛای ةیان 

% ةیظحریٗ درغد ٌراوا٘ی را کصب کرده اشث و  8/37ه،ٍْٕٝٚ اٍ٘اق و ایذار در ٕسٖٝع ةاطد

ةرخی ٍْٕٝٚ ٛا ٕا٘دد ٍْٕٝٚ چظٔ و ٛٔ چظٖی، خٝدٖ٘ایی،اُحار و ٕیا٘ٚ روی کٖحریٗ 

ٕیزان ٌراوا٘ی را داطحٚ ا٘د ودر ٕسٖٝع ٕی جٝان گٍث کٚ جٝزٚ آ٘چٙا٘ی ةٚ ٕٝؽٝع اْگٝی 

ـٝر ىیرٕصحِیٔ اطاره طده اشث ودرٛیچ پایٚ ای، ٛیچ ٌػٓی  غضیش ٕػرف ٘ظده و یا ةٚ

را ٕتٙی ةر اْگٝی غضیش ٕػرف ٕظاٛده ٖ٘ی کٙیٔ..پژوٛض از٘ٝع کٖی وةٚ روش جضٓیّ 

ٕضحٝاشث و ةرای جضٓیّ و جٍصیر داده ٛا از روش جضٓیّ جٍصیری اشحٍاده طده اشث.زٖم 

ٚ ةٚ ِٕاالت،ُرآن کریٔ و روایات آوری ٍْٕٝٚ ٛا و اـالناجی کٚ ةدشث إٓده از ـریَ ٕرازه

 ٕی ةاطد. 2-6و اصادیخ و...غٝرت گرٌحٚ اشث.زإهٚ إٓاری کحب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی پایٚ

جضٓیّ ٕضحٝا، کحب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی ، اغالح اْگٝی ٕػرف :واشگاى کليدي
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 هقدهه

ٕػرف طده( اشث. در ُرآن ٕتا٘ی و اْگٝی ٕػرف ٕحظکّ از طکّ ٕػرف )جرکیب کاالٛای ٕػرٌی( و شفش ٕػرف)ٕیزان کاالٛای 

اغْٝی وزٝد دارد کٚ رنایث آٜ٘ا طکّ و ٘لٔ خاغی  ةٚ اْگٝی ٕػرف ٕی ةخظد. در ُرآن آیاجی کٚ ةر ٕٖٙٝنیث ٕػرف کاالٛای ٕؾر، 

ٕادی ، ةٝیژه گروٛی از گٝطحٜا و ٘ٝطید٘یٜا دالْث ٕی کٙٙد، دشحٚ دیگر از آیات ٘اكر ةٚ شفش و ٕیزان ٕػرف ا٘د در ٕکاجب و ٘لام ٛای 

٘لام شرٕایٚ داری، ٕػرف جٜٙا ةٚ ْضاظ جإیٗ ٘یازٛای زیصحی و روا٘ی اٖٛیث دارد. إا از ٘لر کٚ ٘یاز ٛای ا٘صان دارای دو ةهد ٕادی و 

الح ٕهٙٝی ٕی دا٘د، ٕػرف از اٖٛیث ٕؾانً ةرخٝردار ٕی طٝد، چرا کٚ ٛٔ ةرای جإیٗ ٘یاز ٛای ٕادی الزم اشث و ٛٔ ٘یازٛای ٕهٙٝی. اغ

در ِٕاةّ اٌصاد ةٚ ٕهٙای درشث کردن اشث. درشث کردن  در ٛر کار صاْث ٕٙاشب خٝد را دارد وْی در ایٙسا ٕٙلٝر از اغالح پاالیض 

 (.1389اْگٝی ٕػرف اشالٕی از اْگٝٛای ٕػرف ىیر اشالٕی از زٖٓٚ ٕػرف شرٕایٚ داری اشث)ا٘ػاری،

نی ، اُحػادی، ٌٙاوری، جساری، و صحی ُٝا٘یٗ و ِٕررات طکّ ٕیگیرد. اْگٝی ٕػرف جضث جادیر نٝإّ ٕخحًٓ ٌرٛٙگی، ازحٖا

اغالح اْگٝی ٕػرف در جسارت و ةازرگا٘ی ةٚ نٙٝان یکی از ٕٜٖحریٗ ارکان اُحػادی کظٝر، ٘یازٕٙد یک ةر٘إٚ زإم و چظٔ ا٘داز روطٗ 

 (.1388ر زٕیٙٚ کاالٛای ٕػرٌی ةکاٛد)ُٓی زاده،اشث. ٕفٓٝةحریٗ گزیٙٚ ، اجخاذ شیاشث ٛایصث کٚ از واردات ةی رویٚ، ةٚ ویژه د

ٜ٘ادیٙٚ کردن نِال٘یث، جيییر شتک ز٘دگی و ایساد زیرشاخث ٛا شٚ طاخع اغٓی ةٚ نٙٝان اشحٓزإات اغالح اْگٝی ٕػرف 

يذیٚ جا وزٝد ٛصحٙد. ٘گاٛی ةٚ إٓارٛای رشٖی و ىیررشٖی کظٝر ٘ظان ٕی دٛد کٚ چگٝ٘ٚ ةصیاری از كرٌیث ٛای کظٝر از ةخض ا٘رژی و ج

اشحهدادٛای درخظان و نٖٓی ٛدر ٕی رود و ةٚ ـٝر کٓی ایٗ جٜدید، جٖإی ٕٙاةم ٕادی و ىیرٕادی را در ةرٕی گیرد)طٍیم زاده ، صٖید؛ 

 (.1390خٓیٓی کٙدرود،اغير.

 آب در کظحی ٛالك کظحی اشث      ور ةٝد در زیر کظحی پظحی اشث     )ٕٝال٘ا(

نتارجٙد از رشا٘ٚ ٛا،٘ظریات،إٓٝزش پرورش،خا٘ٝاده،گروه ٛای طيٓی و دوشحی و جٍریضی و ٜ٘ادٛای ٕحْٝی زإهٚ پذیری 

ٕٜارجی.ٛریک از ایٗ ٜ٘اد ٛا ةٚ شٜٔ خٝد در زریان زإهٚ پذیری،جْٝید و ا٘حِال و اطانٚ ٌرٛٙگ)اززٖٓٚ ٕػرف(جادیر و دخاْث دار٘د. در 

ٖٛیث ةیظحری ةرخٝردار اشث چٝن دا٘ض إٓٝزان وُث ةیظحری را در آ٘سا غرف ایٗ ٕیان ِ٘ض إٓٝزش و پرورش ٘صتث ةٚ شایر ٜ٘اد ٛا از ا

 (.1390ٕی کٙٙد)دودٕا٘ی ٕٓکی، 

در آیات و روایات یا اغفالصی از ٕاده ٕػرف،ةٚ ٕهٙی ٕػرف،وزٝد ٘دارد،إا کٖٓٚ ای کٚ صاوی ٕهٙای ٕٝرد٘لر ٕا ةاطد در آیات و 

ث،کٖٓٚ اٍ٘اق اشث.اٍ٘اق  نتارجصث از غرف ٕال ةرای رٌم ٘یاز ٛای خٝد و ىیر روایات ٕهػٕٝیٗ)ع( ٘یز ٌراوان ةٚ کار رٌحٚ اش

 (. 1388خٝد)ٌراٛا٘ی،

.در ُرون زدید،ٕػرف غرٌا ٕضدود ةٚ رٌم ٘یاز ٛا ةرای صٍق ةِا ٘یصث و "ٕػرف ةیض از ا٘دازه،اشراف اشث"از دیدگاه إام نٓی)ع(

ان زدید،ٕػرف،ةخض انلٔ جسارت روزٕره ز٘دگی ةظر را جظکیّ ٕی دٛد و ةا ِٕاغد و ٘یث ٛای دیگری ٘یز ٖٛراه طده اشث.در دور

 (.1386چیصحی او را رُٔ ٕی ز٘د)نٓیخٝاه،

اغٝل و ارزطٜای اخالُی و دیٙی صاکٔ ةر ٕػرف،ِ٘ض جهییٗ کٙٙده ای در طٙاشائی اْگٝی ٕػرف دارد.ٛرچٙد اْگٝی ٕػرف ةصحٚ 

نی و ٕحيییرٛای دیگر،ٕحٍاوت ٕی ةاطد، إا اغٝل کٓی و ٕضدودیث ٛای جظخیع درإٓد ةٚ زٕان،ٕکان،اٌراد،طرایؿ اُحػادی،ٌرٛٙگی،ازحٖا

و ٕػرف ٕی جٝا٘د چارچٝب کٓی آن را ٕظخع شٓزد.ٌرد و زإهٚ ٕصٖٓان ةا جٝزٚ ةٚ اغٝل یاد طده و ٕهیار ُرار دادن آن و ةا ِٕایصٚ 

ا ةازطٙاشی و اغالح ٕی کٙٙدجا ةا ایساد نداْث ازحٖانی و رٌاه ٘صتی اْگٝی ٕػرف خٝد ةا ایٗ ٕهیارٛا،زٕیٙٚ ٛای ا٘ضراف از اْگٝی درشث ر

 (.1380، چظٔ ا٘داز آرٕا٘ی اشالم ةدشث آید)ایروا٘ی،

 

 ػواهل هوثر ترالگوي هصرف:
 نٝإّ ٕحهددی در طکّ گیری اْگٝی ٕػرف ٕٝدر٘د کٚ ةرخی از ٕٜٖحریٗ آٜ٘ا نتارجٙد از:

ّٕ کٚ طإّ آداب و شٙٗ،ارزش ٛای ازحٖانی،إٓٝزه ٛای دیٙی،شالیَ،شفش نٝإّ ٌرٛٙگی و ازحٖانی:ایٗ دشحٚ از نٝا

 شٝاد،جتٓیيات و ةصیاری از ٕٝارد دیگر ٕی ةاطد،ٕی جٝا٘د جادیرات ُاةّ جٝزٜی  در طکّ گیری اْگٝی ٕػرف داطحٚ ةاطد.

ر کظٝر ٛصحٙد کٚ طإّ ٘رخ نٝإّ اُحػادی:ٕحيییرٛای اُحػادی از ٕٜٖحریٗ نٝإّ ٕٝدر در طکّ گیری اْگٝی ٕػرف ٕٙاةم د

جٝرم ةاال و ٕحيییر ةٝدن آن،شفش ُیٖث کاالٛا و خدٕات،٘رخ ٕحيیرٛای اُحػادی،شفش درإٓد شرا٘ٚ و چگٝ٘گی جٝزیم آن در ةیٗ ـتِات 

 ٕخحًٓ زإهٚ  و رطد جکْٙٝٝژی اشث.

 ُٝا٘یٗ و ِٕررات:ٕضدودیث ٛای ُا٘ٝ٘ی،اشحا٘داردٛای ٌٙی،ةٜداطحی و زیصث ٕضیفی

 ـتیهی و زيراٌیایی:طرایؿ آب و ٛٝایی،ٕیزان ٕٙاةم ـتیهی ٕٝزٝد،طرایؿ آُیٖی و وشهث زيراٌیایی.نٝإّ 
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نٝإّ روا٘ی و ا٘حلاری:صاکٖیث طرایؿ ٘اإٗ و ندم دتات اُحػادی از نٝإّ ٕٜٖی اشث کٚ اْگٝ و ٕدل رٌحار ٕػرف کٙٙدگان را 

ٕػرف کاٛض ٕی دٛد.ةٙاةرایٗ ٕی جٝان گٍث اْگٝی ٕػرف،ةرآیٙد ٕسٖٝنٚ ای از  جضث جادیر ُرار داده و انحٖاد ةٚ پس ا٘داز را در ِٕاةّ

نٝإّ ٌٝق اْذکر و دیگر نٝإّ اشث کٚ ةصحٚ ةٚ ٕیزان و طدت جادیر ٛریک از آٜ٘ا ٕی جٝا٘د ٕحٍاوت ةاطد.اگرچٚ گٍحٚ ٕی طٝد کٚ در راس 

 (.1388طد)ٌراٛا٘ی،ٖٛٚ ایٗ نٝإّ،نٝإّ و ٕحيییرٛای اُحػای ٕی جٝا٘د جهییٗ کٙٙده ةا

 

 راهکار هاي اساسی اصالح الگوي هصرف:
ةٙاةرجاکید رٛتر ٕهلٔ اِ٘الب  ةر اغالح اْگٝی ٕػرف ، ٘ظان دٛٙده اٖٛیث ایٗ ٕٝؽٝع ةٚ نٙٝان ةصحری ٕٙاشب ةرای طکٌٝایی و 

نإّ در ٕصیر اغالح اْگٝٛای ٕػرٌی  دشحیاةی ةٚ اُحدار ٕٓی اشث ْذا پرٛیز از طهارزدگی و صٍق و غیا٘ث اغّ ٕٝؽٝع ةٚ نٙٝان ٕٜٖحریٗ

 (.1382شث و جضَِ آن وكیٍٚ اغٓی ٖٛٚ ٕردم و ٕصٝوْیٗ ةٚ طٖار ٕی رود.) ٕضٖدی اردٛاْی،

 ةرخی راٛکارٛای اشاشی اغالح اْگٝی ٕػرف را ٕی جٝان ایٙفٝر ةرطٖرد:

 ٌرٛٙگی ةرای اُظار ٕخحًٓ زإهٚ اشث.یکی از پیض ٘یاز ٛای ایٗ ٕصیر ةرای رشیدن ةٚ ٘حیسٚ ٕفٓٝب ، زٕیٙٚ شازی ذٛٙی و -1

 داطحٗ ٕدیریث ٕدةرا٘ٚ و ناُال٘ٚ ٕػرف کٚ ٕٝرد جاکید ِٕام ٕهلٔ رٛتری ٘یز ٕی ةاطد.-2

جرشیٔ اٛداف،اةهد و راٛکار ٛای رشیدن ةٚ ٕٝؽٝع  و جهییٗ طاخع ٛایی ةرای شٙسض و ارزیاةی رو٘د و چگٝ٘گی پیظرٌث إٝر -3

 اشث.

ةٚ ٕػرف غضیش، گٙسا٘دن اغالح در ٘ٙلام إٓٝزطی کظٝر، گٙسا٘دن اغالح اْگٝ در ةر٘إٚ جٝشهٚ زٓب ٕظارکث ٕردم ٘صتث _4

کظٝر و ٕػٝةٚ ٛای دوْث و ٕتارزه ةا جٜازٔ ٌرٛٙگی ىرب از راٛکارٛای دیگر در ٕصیر اغالح اْگٝی ٕػرف ٕی جٝا٘د ُرار ةگیرد)شٍٓٝ، 

 (.1388شهیدی،

 

 اهويت و ضرورت: 
ةا نٙایث ةٚ ٘یاز ٛای زإهٚ و در راشحای ٕضٝر ُرار دادن شٖث و شٝی صرکث  88ٕی در پیام آىازیٗ شالرٛتر ٕهلٔ اِ٘الب اشال

زإهٚ ،٘إی را ةرای نٙٝان شال زدید نٙٝان ٕی کٙد جا ٕدیران و آصاد ٕردم ةا ٕضٝر ُرار دادن آن ،زإهٚ را ةٚ شٖث اغالح و جکإّ 

شٝی اغالح اْگٝی ٕػرف ٘إید٘د کٚ ةا کٖی جإّ ةاید گٍث کٚ ٕٝؽٝع ٕٜٖٖی را ةرای  را شال صرکث ةٚ 88رٖٛٙٝن شاز٘د. ایظان شال 

ٕفرح ٖ٘ٝده ا٘د. ٕحاشٍا٘ٚ کظٝر ٕا در زٕره کظٝرٛایی اشث کٚ نٓیرىٔ وزٝد ٌؾای دیٙی صاکٔ و ةا جٝزٚ ةٚ  88ٕضٝر ُرار دادن در شال 

)پرٛیز از اشراف و جتذیر(( در طٖار شرٕایٚ شٝزجریٗ  و ٕػرٌی جریٗ إٓٝزه ٛای غریش دیٙی  و خػٝغا یکی از ٕضٝری جریٗ آٜ٘ا یهٙی)

کظٝرٛای د٘یا ُرار گرٌحٚ اشث. إا اغالح اْگٝی ٕػرف شتب ارجِای طاخع ٛای ز٘دگی و کانض ٛزیٙٚ ٛا طده و زٕیٙٚ ای ةرای گصحرش 

ٕی طٝد، ٖ٘ی جٝا٘د ةرای رطد کظٝر و جٝشهٚ نداْث ٕی طٝد. از شٝی دیگر درإٓدٛای کظٝری کٚ ٕػرف گرایی در آن جٝزیٚ و جتٓیو 

زیرشاخث ٛای اُحػادی آن ٛزیٙٚ طٝد. در ٖٛیٗ راشحا ةٚ ٘لر ٕی رشد اغالح اْگٝی ٕػرف ٘یازٕٙد ٌرٛٙگ شازی پایدار اشث و ایٗ خٝد 

و ةٚ جدریر ایٗ اغالح ٜ٘ادیٙٚ ٘یازٕٙد راٛکارٛایی اشث جا ٖٛٚ اٌراد زإهٚ ؽرورت اْزام ةٚ رٌحارٛایی ةرای اغالح ٕػرف را اصصاس کٙٙد 

 (.1388طده  و ةٚ یک رٌحار پایدار جتدیّ طٝد) شٍٓٝ، شهیدی،

ةرگزیده طد دارای ٕٝا٘هی ةٚ طرح زیر ٕی ةاطد کٚ ةاید ٕٝرد  88ةٚ ٘لر ٕی رشد ِْٕٝٚ اغالح اْگٝی ٕػرف کٚ ةٚ نٙٝان طهار شال

 (:1382ةاطد)شازٕان ةٜیٙٚ شازی ٕػرف شٝخث کظٝر، جٝزٚ شیاشحگذاران ٌرٛٙگی، ةر٘إٚ ریزان رشا٘ٚ ای و إٓٝزطی

:وزٝد نادت ٕصرٌا٘ٚ ٘اطی از ٕد پرشحی ٛا و چظٔ و ٛٔ چظٖی کٚ ةٚ ززیی از ٛٙسار ٌرٛٙگی ٕتدل طده و ةٚ ایٗ زودی ٛا 1

 ُاةّ جيییر ٘یصحٙد.

 :٘تٝد ٌرٛٙگ پس ا٘داز در اُحػاد ٌرد و خا٘ٝاده کٚ نإّ ٕٜٖی در اشراف ٕٙاةم اشث.2

 ةصیاری از ٜ٘اد ٛا و طخػیث ٛای ٕفرح کٚ ةر اٌکار نٖٕٝی ٕٝدر ا٘د ،خٝد رنایث اْگٝی ٕػرف ٖ٘ی کٙٙد. -3

:وزٝد جتهیؼ ٛا و ةی نداْحی ٛا و ٘تٝد جرةیث غضیش دیٙی از زٖٓٚ ٕٝا٘م اغالح اْگٝی ٕػرف ا٘د و ٕٝزب کٙدی آن ٕی طٝ٘د 4

 (.1388)شٍٓٝ، شهیدی،

 

 پيشينه پصوهش :
د اٌزایض شریم زٖهیث دردٛٚ ٛای اخیر و در ٘حیسٚ جٖایّ ةیظحرةٚ ةٜره ةرداری از ٕٙاةم و٘یز ٕػرف ةیظحر، جدویٗ ةا جٝزٚ ةٚ رو٘

اْگٝی ٕػً ٕحٙاشب ةا وؽم زإهٚ و اٌراد آن، إری ؽروری ةٚ ٘لر ٕی رشد. در دیٗ اشالم ةرخالف ةرخی ٘لریات ىرةی،ٕػرف ةٚ خٝدی 
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ار گیرد کٚ ا٘صان را ةٚ شٝی اٛداف ایی خِٓحض شٝق دٛد. ةا جٝزٚ ةٚ ٘گاه ٖٛٚ زا٘تٚ ای کٚ اشالم خٝد اغاْث ٘داطحٚ و ةٓکٚ در زٜحی ُر

ةٚ ٕصیٓٚ ٕػرف دارد،ٕی جٝان ةر اشاس ٕحٝن اشالٕی،دشحٝراْهّٖ زإهی ةرای اغالح اْگٝی ٕػرف جدویٗ ٖ٘ٝد.ةا در ٘لر گرٌحٗ زإهٚ 

رآن کریٔ و روایات ٕهػٕٝان)ع(، ٕسٖٝنٚ ای از ٕتا٘ی ،اغٝل و روش ٛای اغالح اْگٝی دیٙی ، ةٚ نٙٝان زإهٚ ٛدف ، و ةا جضٓیّ اشٙادی ُ

روش  در راةفٚ ةا اغالح اْگٝی ٕػرف ةٚ دشث إٓده اشث کٚ ةدیٗ طرح  20اغّ و  11ٕتٙا،  5ٕػرف اشحخراج طده اشث کٚ در ٜ٘ایث 

 اشث:                                      

 یٖان،ا٘دیظٚ ورزی ،جٍاوت اٌراد و زٝإم ٕخحًٓ                                                             ٕتا٘ی:٘یازٕٙدی، نزت،ا

اغٝل: ٘یاز شٙسی،آیٙده ٘گری،انحدال،زٛد ورزی،زٜان را نرغٚ ٘هٖث ٛای خدا دیدن، ٕصئْٝیث،آخرت گرایی، دیگرگرایی ، جٝزٚ 

                اُحؾایات ٌردی و ازحٖانی                                                                                                       ةٚ جهِّ و جٍکر،ٌرٛٙگ شازی، جذکر،جٝزٚ ةٚ

روش ٛا: اوْٝیث ةٙدی، ٕدیریث ٕٙاةم،رنایث ٕیا٘ٚ روی در ٕػرف،ُٙانث،طٙاخث شٙث ٛای اْٜی،ادای صِٝق طرنی،إر ةٚ ٕهروف 

ٜی از ٕٙکر،اغالح ا٘گیزه ٛا،ٕضدود و ٕظروط ٖ٘ٝدن ٕػرف،اٍ٘اق و ایذار،آگاه شازی،اشحٍاده از جسرةیات دیگران، اْگٝ شازی ، یادآوری و ٘

 (.1389ٕضروٕیث ٛا، جٝزٚ ةٚ کٍٝ و طان ٛر ٌرد و زإهٚ)ٌرٕیٜٙی ٌراٛا٘ی و ٖٛحی ٌر،

 

 هوانغ و راهکارهاي اصالح الگوي هصرف :
آن در صٝزه اغالح اْگٝی ٕػرف،ةٚ ٘تاید ٛای ٕػرف ٕرةٝط اشث.ةٚ ایٗ ٕهٙا کٚ ُرآن خٝاشحٚ ةا ٕهرٌی ةخض نٖده ٕتاصخ ُر

روش ٛای ٘ادرشث ٕػرف کٚ آدٕی را از کٖال دور ٕی شازد،اْگٝٛای درشث ٕػرف را جتییٗ ٖ٘اید.در ادإٚ ةٚ چٙد طیٝه ٘اةٜٙساروٛٙسار 

 در ٕػرف اطاره ٕی طٝد:

شٝره اشرا ٕی ٌرٕاید))...ال جتذر جتذیر*ان اْٖتذریٗ...((.و ةٚ ٕهٙای  27-26ػرف ٕرةٝط ٕی طٝد و در آیٚ جتذیر:ةٚ ٘تاید ٛای ٕ-1

 کصی کٚ ٕال خٝد را ؽایم ٕی کٙد.

اشراف: از ٘تایدٛای ٕػرف ٕضصٝب ٕی طٝد. اشراف یهٙی جساوز و گذر از صد در ٛر کار.ُرآن ٕسید ٕصرٌان را ةارٛا ٕضکٝم -2

الجصرٌٝا ا٘ٚ الیضب اْٖصرٌیٗ((.))خٓیّ ةٗ اصٖد ٌراٛیدی(( اشراف را ِ٘یؼ انحدال   ((ٌرٕٝده 141درشٝره ا٘هام آیٚکرده اشث.چٙا٘کٚ 

 (.1388وٕیا٘ٚ روی دا٘صحٚ اشث:))االشراف ِ٘یؼ االُحػاد(( )وصید٘یا،ٕروجی،

کردن طی و دوری از آن اشث و إری  زٛد:از ٛٙسارٛایی کٚ درٕػرف ةاید رنایث گردد.زٛد ةٚ ٕهٙای ةی رىتحی ةٚ یک إر،رٛا-3

 شٓتی اشث؛یهٙی ندم جٖایّ ةٚ ٘هٖث ٛای د٘یا و دوری از آ٘چٚ در اخحیار ا٘صان ُرار دارد.

ُٙانث:از دیگر ٛٙسارٛای ٕػرف اشث و ةٚ ٕهٙای کاٌی دا٘صحٗ آ٘چٚ کٚ ٛصث و رؽایث ةٚ آن اشث. غٍث ِٕاةّ آن صرص -4

(. اْتحٚ ٛٙسارٛا و ٘اةٜٙسارٛای دیگری وزٝد دارد کٚ ٕی جٝان ةٚ غرٌٚ 1389لیٔ زاده آرا٘ی،اشث. ُٙانث زٕیٙٚ رشیدن ةٚ زٛد اشث)ن

 زٝیی،جسّٖ گرایی و... اطاره کرد.

 

 ازآثار و هؼایة رػایت وػدم رػایت هصرف صحيح هی تواى تياى کرد:
 ء اُحػادی و ازحٖانی دارد.رُاةث در ٕػرف ةی رویٚ ةا اخالق، ٘اشازگار اشث و ٌصاد را صاکٔ ٕی کٙد و آدار شٝ-1

صرص و ةٚ نتارت دیگر،نظَ ةٚ زٖم ٕال و ٛدف دا٘صحٗ آن،٘ادرشث و صحی جساوز ةٚ صَ دیگران اشث وگر٘ٚ اغّ دروت صالل -2

کٚ از راه طراٌحٖٙدا٘ٚ ةٚ دشث إٓده و در زإهٚ ایساد کار و طيّ را در پی داطحٚ اشث ٘ٚ جٜٙا ٕٝزب پیظرٌث کظٝر ٕی گردد ةٓکٚ از 

 ـرف طرع ِٕدس اشالم ٕٙهی ٘ظده اشث.

از آدار رنایث ٕػرف غضیش ٕی جٝان ةٚ  نزت ٍ٘س در ةی ٘یازی از دیگران،ةرخٝرداری از صیات ـیب وشهادت ةخض، جٝا٘ایی در -3

 (.1389را٘ی، اٍ٘اق ٕال،جضّٖ در ٕػیتث ٛای ز٘دگی،زیتایی در کصب وکار،آرإض روا٘ی و ازحٖانی و اـالح ٍ٘س، اطاره کرد)نلیٔ زاده آ

 (٘ظان ٕی دٛد کٚ:1388٘حایر پژوٛض ٌراٛا٘ی ٌرد)

دیٗ اشالم ةرخالف آ٘چٚ کٚ در إٓٝزه ٛای ٕصیضیث ٕفرح اشث،اٌراد را ةٚ شٖث رٛتا٘یث شٝق ٖ٘ی دٛد ةٓکٚ ٛدف ٜ٘ایی -1

 خِٓث و ٘هٖث ٛای ٕٝزٝد را رٌاه ا٘صان ٕی دا٘د.

 اشحٍاده از ٘هٖث ٛای خدا ةٚ ٕهٙای اشراف ٘یصث.-2

ا٘صان ةٚ نٙٝان اطرف ٕخُٓٝات ٛیچگاه صاؽر ٖ٘ی طٝد در ٘هٖث ٛای خداو٘دٕحهال کٚ إا٘حی در دشث وی ٛصحٙد جػرف -3

 ٘اةخردا٘ٚ ةکٙد.

 دیٗ اشالم ةٚ د٘تال ٕضدود ٕػرف ٕصٖٓا٘ان ٘یصث ةٓکٚ درغدد زٜث دادن آن در زٜث کٖال آ٘ان اشث.-4
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ةخض ُاةّ جٝزٜی از ٕٙاةم را در اخحیار دارد و ٕٓزم ةٚ اشحٍاده غضیش از  ایٗ در شفش کالن،دوْث اشالٕی،ٕاْکیث و شرپرشحی -5

 ٕٙاةم اشث.

دوْث اشالٕی وكیٍٚ دارد کٚ ةا ٌرٛٙگ شازی زٕیٙٚ نّٖ ةٚ إٓٝزه ٛای اشالم را ٌراٛٔ شازد و ٕردم را ةٚ اْگٝی ٕػرف اشالٕی -6

 جظٝیَ کٙد.

نٙٝان جتییٗ ٕتا٘ی،اغٝل و روش ٛای اغالح اْگٝی ٕػرف ةا جاکید ةر ٕحٝن ( در پژوٛض جضث 1389ٌرٕیٜٙی ٌراٛا٘ی و ٖٛحی ٌر)

 اشالٕی ةٚ ایٗ ٘حایر رشید٘د کٚ:

اغالح اْگٝی غضیش ٕػرف آ٘گاه ٕذٖردٖر خٝاٛد ةٝد کٚ ؽٖٗ در ٘لر گرٌحٗ ٕصیْٝیث ٕحِاةّ ٕردم و صکٕٝث در ٌرٛٙگ -1

 و دوْث در إرجٝزٚ کاٌی و ٕٙاشب گردد.  شازی ٕػرف غضیش،ةٚ ِ٘ض ٕػرف کٙٙده،جْٝیدکٙٙده،واردکٙٙده

 جٝزٚ ةٚ د٘یا و ٕػرف ٘هٖث ٛا ةا زٜث گیری ةٚ شٖث آخرت، جهادل در ٕػرف از دیگر ویژگی ٛای ٘لام ٕػرٌی اشالم اشث.-2

ی در ٌرد در اغالح اْگٝی ٕػرف نالوه ةر روش ٛای شٓتی و إحٙانی کٚ ةٚ جٜٙایی ٕٝدر ٘یصحٙد،روش ٛای ایساةی کٚ اْحزام درو٘-3

 ایساد ٕی کٙد ةٚ ٖٛراه اْحزام ٛای ةیرو٘ی ةٚ گار گرٌحٚ طٝد.

 ( در پژوٛض جضث نٙٝان نٝإّ ٕٝدر ةر اغالح اْگٝی ٕػرف ةٚ ایٗ ٘حیسٚ رشید٘د کٚ:                          1390صیدری زاده و جٝصیدی اردٛایی )

ٍاده از ٕٙاةم کظٝر اشث،شتب ارجِای طاخع ٛای ز٘دگی و اغالح اْگٝی ٕػرف کٚ ةٚ ٕهٙای ٜ٘ادیٙٚ کردن روش غضیش اشح

کاٛض ٛزیٙٚ ٛا طده و زٕیٙٚ ای ةرای گصحرش نداْث اشث. جِٝیث ارزطٜایی چٝن زٛد،ُٙانث،ٕیا٘ٚ روی و ٕا٘ٙد آن، از یک شٝ و جرىیب 

وجتذیر اشث.ةٙاةرایٗ آگاٛی ٛای غضیش  ةٚ ٕتارزه زدی ةا ٛٝاپرشحی،خٝدٖ٘ایی و ٌخر ٌروطی از شٝی دیگر، طیٝه ٛای درٕان درو٘ی اشراف

ةٚ ٕردم و ةازطٙاشی پیإدٛای اُحػادی،ازحٖانی و ٕهٙٝی آن،در کاٛض روصیٚ اشراف کاری ةصیار ٕٝدر اشث.إر ةٚ ٕهروف و ٜ٘ی از ٕٙکر 

پرورش طخػیث و نٖٓکرد ٌردی و از کارإٓد جریٗ طیٝه ٛای جذتیث ارزطٜا و ِٕاةٓٚ ةا ٍٕاشد و ا٘ضراف ٛاشث. خا٘ٝاده ٘یز جادیر ةصزایی ةر 

ازحٖانی آدٕی دارد.چٙا٘چٚ ةزرگصاالن اّٛ اشراف و جتذیر ةاطٙد، خٝاه ٘اخٝاه ایٗ روصیٚ ةٚ ٌرز٘دان ٕٙحِّ ٕی طٝد. ٘اگٍحٚ ٖ٘ا٘د کٚ 

ةٚ ُٙانث و کٙحرل غضیش جتٓیيات ةازرگا٘ی و پیظگیری از رطد روصیٚ ٕػرف گرایی ٘یز ِ٘ض ةصزایی در زٓٝگیری از اشراف و جظٝیَ 

دوری از جسّٖ گرایی دارد. پس جضکیٔ ةاورٛای دیٙی،جِٝیث ارزطٜا، ٘لارت ٖٛگا٘ی،إرةٚ ٕهروف و ٜ٘ی از ٕٙکر،پیظگیری از ا٘تاطث 

شرٕایٚ در دشث نده ای خاص و جٝزٚ ةٚ نداْث گصحری و کٙحرل جتٓیيات ةازرگا٘ی،از راه ٛای کٙحرل اشراف وشٝق دادن ٕردم ةٚ شٖث 

 اشث.غرٌٚ زٝیی 

 

 سواالت پصوهش:
 سوال کلی پصوهش :

آیا ةٚ اغالح اْگٝی ٕػرف در کحب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی جٝزٚ طده اشث. اغالح اْگٝی ٕػرف در کحب دیٙی دوره اةحدایی چِدر ٕٝرد 

 جٝزٚ ُرار گرٌحٚ اشث؟

 

 سواالت جسئی:
 آیا ةٚ اغالح اْگٝی ٕػرف در کحاب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی دوم جٝزٚ طده اشث؟

 ٚ اغالح اْگٝی ٕػرف در کحاب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی شٝم جٝزٚ طده اشث؟آیا ة

 آیا ةٚ اغالح اْگٝی ٕػرف در کحاب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی چٜارم جٝزٚ طده اشث؟

 آیا ةٚ اغالح اْگٝی ٕػرف در کحاب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی پٙسٔ جٝزٚ طده اشث؟

 اشث؟ آیا ةٚ اغالح اْگٝی ٕػرف در کحاب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی طظٔ جٝزٚ طده

 

 روش پصوهش:
ایٗ پژوٛض ةٚ روش جٝغیٍی جضٓیٓی جٖام ٕحٗ،جػاویروشٝاالت کحاب ٛا را ٕٝرد ةررشی ُرار داده اشث. پژوٛض از٘ٝع کٖی و ةٚ  

روش جضٓیّ ٕضحٝاشث و ةرای جضٓیّ و جٍصیر داده ٛا از روش جضٓیّ جٍصیری اشحٍاده طده اشث.زٖم آوری ٍْٕٝٚ ٛا و اـالناجی کٚ 

 2-6از ـریَ ٕرازهٚ ةٚ ِٕاالت،ُرآن کریٔ و روایات و اصادیخ و...غٝرت گرٌحٚ اشث.زإهٚ إٓاری کحب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی پایٚةدشث إٓده 

 ٕی ةاطد.
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 یافته هاي پصوهش:
 هولفه ها و تؼریف هولفه ها الگوي صحيح هصرف است. شاهل اتؼاد، (1جدول 

ی
ی آشٖا٘

ی ٛدیٚ ٛا
کحاةٜا

 

 جهاریً ٍْٕٝٚ ٛا اةهاد

رذ
ث

یٓ
 

 (114: 1388جؾییم إٝال خػٝغی و نٖٕٝی)ٌراٛا٘ی ٌرد، اجالف

 (169: 1388یهٙی جساوز و گذر از صد در ٛر کار)وصید٘یا،ٕروجی،  اشراف

 (169: 1388کصی کٚ ٕال خٝد را ؽایم ٕی کٙد)وصید٘یا،ٕروجی، جتذیر

 جسّٖ گرایی
رای ایٙگٝ٘ٚ کاالٛا)نلیٔ زاده اشحٍاده از کاالٛای ْٝکس وجسٖٓی وغرف درإٓدٛای ارزی ة

 (42: 1389آرا٘ی،

 (11: 1388ٌرد کاالیی را ٕیخرد کٚ ٘یاز ٘دارد)ٌراٛا٘ی ٌرد، چظٔ و ٛٔ چظٖی

 (42: 1389ةیض از ٘یازٛای واُهی خٝد ٕػرف کردن)نلیٔ زاده آرا٘ی، خٝدٖ٘ایی و جٍاخر

 (48: 1389صداکذر ٕػرف کردن )ٖٛحی ٌر، ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی، اٌراط

 (48: 1389صداُّ ٕػرف کردن)ٖٛحی ٌر، ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی، جٍریؿ

 (67ٕػرف کٖحراز صَ و ِٕدار الزم)ٌرُان، اُحار

ث
ؾیٓ

ٌ
 

 (1389:6ندم دْتصحگی ةٚ إٝر ٕادی و ندم آن ةٚ ٕٙزْٚ ٛدف و إری پایدار)ُائٖی، زٛد

 (6: 1389ٕػرف ةٜیٙٚ در صد کٍاف)ُائٖی، ُٙانث

 (11: 1388رکس کٚ ٛزیٙٚ ا٘دك داطحٚ ةاطد و ز٘دگی پرٕػرف ٘داطحٚ ةاطد)ٌراٛا٘ی ٌرد،ٛ شاده زیصحی

 (84٘ٚ کٔ ٕػرف کردن اشث و ٘ٚ زیاد ٕػرف کردن)زهٍرپٝرکٓٝری، غرٌٚ زٝیی

 (152: 15نداْث و صد وشؿ دو چیز)ٕکارم طیرازی،ةی جا،ج ٕیا٘ٚ روی و انحدال

 (1389٘یاز ٘دارد ةٚ دیگری ةدٛد)ٖٛحی ٌر، ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی: آ٘چٚ را کٚ خٝد ٌرد اٍ٘اق و ایذار

 ةٜره وری غضیش از ٕٙاةم
ةٚ صداکذر رشا٘دن اشحٍاده از ٕٙاةم و ٘یروی ا٘صا٘ی و جٖٜیدات ةٚ ٕٙلٝر کاٛض ٛزیٙٚ ٛا و 

 (1388رؽایث ٕػرف کٙٙده ٛا)شٍٓٝ، شهیدی:

 

ر ةهد طإّ ٍْٕٝٚ ٛایی اشث کٚ جهاریً یکصا٘ی ٘دار٘د و ٛر ٍْٕٝٚ طإّ دو ةهد کٓی رذیٓث و ٌؾیٓث اشث و ٛ 1(زدول 1زدول 

 ةخظی از ٕٝؽٝع اْگٝی غضیش ٕػرف را پٝطض ٕی دٛد.

 
 (شاهل فراوانی و درصد فراوانی هولفه هاي الگوي صحيح هصرف در کتاب هدیه هاي آسوانی پایه دوم است.2جدول 

ی
ی آشٖا٘

ی ٛدیٚ ٛا
کحاةٜا

 

 درغد وا٘یٌرا جهاریً ٍْٕٝٚ ٛا اةهاد

ث
رذیٓ

 

 % 3/8 1 (114: 1388جؾییم إٝال خػٝغی و نٖٕٝی)ٌراٛا٘ی ٌرد، اجالف

 % 3/8 1 (169یهٙی جساوز و گذر از صد در ٛر کار)وصید٘یا،ٕروجی:  اشراف

 %0 0 (169کصی کٚ ٕال خٝد را ؽایم ٕی کٙد)وصید٘یا،ٕروجی:  جتذیر

 جسّٖ گرایی
 ةرای ارزی درإٓدٛای وغرف ٖٓیوجس ْٝکس کاالٛای از اشحٍاده

 (42 :89آرا٘ی، زاده نلیٔ)کاالٛا ایٙگٝ٘ٚ
0 0% 

چظٔ و ٛٔ 

 چظٖی
 %0 0 (11: 88ٌرد کاالیی را ٕیخرد کٚ ٘یاز ٘دارد)ٌراٛا٘ی ٌرد،

خٝدٖ٘ایی و 

 جٍاخر
 %0 0 (42: 89ةیض از ٘یازٛای واُهی خٝد ٕػرف کردن)نلیٔ زاده آرا٘ی،

 %0 0 (48: 89ن)ٖٛحی ٌر، ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی،صداکذر ٕػرف کرد اٌراط

 %0 0 (48: 89صداُّ ٕػرف کردن)ٖٛحی ٌر، ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی، جٍریؿ

 %0 0 (67ٕػرف کٖحراز صَ و ِٕدار الزم)ٌرُان، اُحار
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ث
ؾیٓ

ٌ
 

 زٛد
ندم دْتصحگی ةٚ إٝر ٕادی و ندم آن ةٚ ٕٙزْٚ ٛدف و إری 

 (6: 89پایدار)ُائٖی،
0 0% 

 %0 0 (6: 89ةٜیٙٚ در صد کٍاف)ُائٖی،ٕػرف  ُٙانث

 شاده زیصحی
ٛرکس کٚ ٛزیٙٚ ا٘دك داطحٚ ةاطد و ز٘دگی پرٕػرف ٘داطحٚ 

 (11: 88ةاطد)ٌراٛا٘ی ٌرد،
1 3/8 % 

 %0 0 (84زهٍرپٝرکٓٝری،)کردن ٕػرف زیاد ٘ٚ و اشث کردن ٕػرف کٔ ٘ٚ غرٌٚ زٝیی

ٕیا٘ٚ روی و 

 انحدال
 %0 0 (152: 15ؿ دو چیز)ٕکارم طیرازی،ةی جا،جنداْث و صد وش

 اٍ٘اق و ایذار
آ٘چٚ را کٚ خٝد ٌرد ٘یاز ٘دارد ةٚ دیگری ةدٛد)ٖٛحی ٌر، ٕیٜٙی 

 (65: 89ٌراٛا٘ی،
9 75% 

ةٜره وری 

 غضیش از ٕٙاةم

ةٚ صداکذر رشا٘دن اشحٍاده از ٕٙاةم و ٘یروی ا٘صا٘ی و جٖٜیدات ةٚ 

: 88ٕػرف کٙٙده ٛا)شٍٓٝ، شهیدی، ٕٙلٝر کاٛض ٛزیٙٚ ٛا و رؽایث

146) 

0 0% 

   12 100% 

 

درج طده ،٘ظان ٕی دٛد کٚ در کحاب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی کالس دوم اةحدایی ةٚ اْگٝی  2ٖٛا٘فٝر کٚ از ٘حایر صاغّ در  زدول

ٕی طٝد وْی از ٕیان ایٗ جهداد  ٌراوا٘ی ٕظاٛده طده اشث(و کٖحریٗ ٌراوا٘ی ٍْٕٝٚ ٛا در آن ٕظاٛده 12غضیش ٕػرف جٝزٚ زیادی ٘ظده )

% درغد ٌراوا٘ی (دارای ةیظحریٗ ٌراوا٘ی ةٝده اشث و ٘یز ٍْٕٝٚ ٛای اجالف و  75ٌراوا٘ی ٕظاٛده طده اشث و  9ٌراوا٘ی ٍْٕٝٚ اٍ٘اق و ایذار)

یی و جٍاخر، اٌراط و %(داطحٚ ا٘د و ٍْٕٝٚ ٛای جتذیر ، جسّٖ گرایی،چظٔ وٛٔ چظٖی، خٝدٖ٘ا 3/8ٌراوا٘ی) 1اشراف و شاده زیصحی، 

 جٍریؿ،اُحار،زٛد، ُٙانث، غرٌٚ زٝیی، ٕیا٘ٚ رویی و انحدال و ةٜره وری غضیش از ٕٙاةم ٛیچ ٌراوا٘ی از آٜ٘ا یاٌث ٘ظد.

 

 (شاهل فراوانی و درصد فراوانی هولفه هاي الگوي صحيح هصرف در کتاب هدیه هاي آسوانی پایه سوم است.3جدول

ی
ی آشٖا٘

ی ٛدیٚ ٛا
کحاةٜا

 

 درغد ٌراوا٘ی جهاریً ٍْٕٝٚ ٛا اةهاد

ث
رذیٓ

 

 % 0 0 (114: 1388)ٌراٛا٘ی ٌرد،جؾییم إٝال خػٝغی و نٖٕٝی اجالف

 % 76/11 2 (169)وصید٘یا،ٕروجی: یهٙی جساوز و گذر از صد در ٛر کار اشراف

 % 64/17 3 (169)وصید٘یا،ٕروجی: ؽایم ٕی کٙدکصی کٚ ٕال خٝد را  جتذیر

 جسّٖ گرایی
 ارزی درإٓدٛای وغرف وجسٖٓی ْٝکس کاالٛای از اشحٍاده

 (42: 89آرا٘ی، زاده نلیٔ)کاالٛا ایٙگٝ٘ٚ ةرای
2 76/11 % 

چظٔ و ٛٔ 

 چظٖی
 %0 0 (11: 88ٚ ٘یاز ٘دارد)ٌراٛا٘ی ٌرد،ٌرد کاالیی را ٕیخرد ک

 خٝدٖ٘ایی و جٍاخر
ػرف  کردن)نلیٔ زاده ةیض از ٘یازٛای واُهی خٝد ٕ

 (42: 89آرا٘ی،
0 0% 

 %0 0 (48: 89ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی،)ٖٛحی ٌر، صداکذر ٕػرف کردن اٌراط

 %0 0 (48: 89صداُّ ٕػرف کردن)ٖٛحی ٌر، ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی، جٍریؿ

 %0 0 (67ٕػرف کٖحراز صَ و ِٕدار الزم)ٌرُان، اُحار

ث
ؾیٓ

ٌ
 

 زٛد
ن ةٚ ٕٙزْٚ ٛدف و ندم دْتصحگی ةٚ إٝر ٕادی و ندم آ

 (6: 89إری پایدار)ُائٖی،
0 0% 

 %0 0 (6: 89)ُائٖی، ٕػرف ةٜیٙٚ در صد کٍاف ُٙانث



 01 -39، ص 0931، تابستان 01رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 شاده زیصحی
ٛرکس کٚ ٛزیٙٚ ا٘دك داطحٚ ةاطد و ز٘دگی پرٕػرف 

 (11: 88ٌرد،٘داطحٚ ةاطد)ٌراٛا٘ی 
4 52/23 % 

 غرٌٚ زٝیی
 ٕػرف زیاد ٘ٚ و اشث کردن ٕػرف کٔ ٘ٚ

 (84زهٍرپٝرکٓٝری،)کردن
0 0% 

ٕیا٘ٚ روی و 

 انحدال

: 15چیز)ٕکارم طیرازی،ةی جا،جنداْث و صد وشؿ دو 

152) 
0 0% 

 اٍ٘اق و ایذار
یاز ٘دارد ةٚ دیگری ةدٛد)ٖٛحی ٌر، آ٘چٚ را کٚ خٝد ٌرد ٘

 (65: 89ٌراٛا٘ی،ٕیٜٙی 
6 29/35 % 

ةٜره وری غضیش 

 از ٕٙاةم

ةٚ صداکذر رشا٘دن اشحٍاده از ٕٙاةم و ٘یروی ا٘صا٘ی و 

ػرف جٖٜیدات ةٚ ٕٙلٝر کاٛض ٛزیٙٚ ٛا و رؽایث ٕ

 (146: 88کٙٙده ٛا)شٍٓٝ، شهیدی،

0 0% 

   17 100% 

 

ٌراوا٘ی یاٌث طد از  17درج طده ، ٘ظان ٕی دٛد کٚ در کحاب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی پایٚ شٝم  3ٖٛا٘فٝر کٚ از ٘حایر صاغّ در  زدول

 52/23ٌراوا٘ی) 4ةیظحریٗ ٌراوا٘ی را داراشث و ٍْٕٝٚ ٛای شاده زیصحی ةا  %( 29/35ٌراوا٘ی ) 6کٚ از ایٗ ةیٗ ٍْٕٝٚ اٍ٘اق و ایذار ةا 

%(.إا ٍْٕٝٚ ٛای ةٜره وری غضیش از  76/11ٌراوا٘ی) 2%( ، و ٘یز ٍْٕٝٚ ٛای اشراف و جسّٖ گرایی ٛرکدام ةا  64/17ٌراوا٘ی) 3%(،جتذیر ةا 

ط و جٍریؿ،خٝدٖ٘ایی و جٍاخر ،چظٔ و ٛٔ چظٖی و ٘یز اجالف دارای ٌراوا٘ی ٕٙاةم، ٕیا٘ٚ روی وانحدال،غرٌٚ زٝیی،ُٙانث، زٛد ، اُحار، اٌرا

 %( ةٝد٘د.0)0

 

 (شاهل فراوانی و درصد فراوانی هولفه هاي الگوي صحيح هصرف در کتاب هدیه هاي آسوانی پایه چهارم است.4جدول

ی
ی آشٖا٘

ی ٛدیٚ ٛا
کحاةٜا

 

 درغد ٌراوا٘ی جهاریً ٍْٕٝٚ ٛا اةهاد

ث
رذیٓ

 

 %0 0 (114: 1388)ٌراٛا٘ی ٌرد،جؾییم إٝال خػٝغی و نٖٕٝی اجالف

 اشراف
: 88کار)وصید٘یا،ٕروجی،یهٙی جساوز و گذر از صد در ٛر 

169) 
3 15% 

 جتذیر
: 88،)وصید٘یا،ٕروجیخٝد را ؽایم ٕی کٙدکصی کٚ ٕال 

169) 
1 5% 

 جسّٖ گرایی
 ارزی درإٓدٛای وغرف وجسٖٓی ْٝکس کاالٛای از اشحٍاده

 (42: 89آرا٘ی، زاده نلیٔ)کاالٛا ایٙگٝ٘ٚ ةرای
1 5% 

چظٔ و ٛٔ 

 چظٖی
 %0 0 (11: 88٘دارد)ٌراٛا٘ی ٌرد،ٌرد کاالیی را ٕیخرد کٚ ٘یاز 

خٝدٖ٘ایی و 

 جٍاخر

ػرف کردن)نلیٔ زاده ةیض از ٘یازٛای واُهی خٝد ٕ

 (42: 89آرا٘ی،
1 5% 

 %0 0 (48: 89ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی، ،)ٖٛحی ٌرصداکذر ٕػرف کردن اٌراط

 %0 0 (48: 89ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی،،صداُّ ٕػرف کردن)ٖٛحی ٌر جٍریؿ

 %0 0 (67ٕػرف کٖحراز صَ و ِٕدار الزم)ٌرُان، اُحار

ث
ؾیٓ

ٌ
 

 زٛد
ن ةٚ ٕٙزْٚ ٛدف و إری ندم دْتصحگی ةٚ إٝر ٕادی و ندم آ

 (6: 89ٖی،ئپایدار)ُا
0 0% 
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 %10 2 (6: 89ٖی،ئ)ُإػرف ةٜیٙٚ در صد کٍاف ثُٙان

 شاده زیصحی
 ٛرکس کٚ ٛزیٙٚ ا٘دك داطحٚ ةاطد و ز٘دگی پرٕػرف

 (11: 88٘داطحٚ ةاطد)ٌراٛا٘ی ٌرد،
2 10% 

 غرٌٚ زٝیی
 ٕػرف زیاد ٘ٚ و اشث کردن ٕػرف کٔ ٘ٚ

 (84زهٍرپٝرکٓٝری،)کردن
0 0% 

ٕیا٘ٚ روی و 

 انحدال
 %5 1 (152: 15چیز)ٕکارم طیرازی،ةی جا،جنداْث و صد وشؿ دو 

 اٍ٘اق و ایذار
، ٛد)ٖٛحی ٌرآ٘چٚ را کٚ خٝد ٌرد ٘یاز ٘دارد ةٚ دیگری ةد

 (65: 89ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی،
9 45% 

وری غضیش ةٜره 

 از ٕٙاةم

ةٚ صداکذر رشا٘دن اشحٍاده از ٕٙاةم و ٘یروی ا٘صا٘ی و 

جٖٜیدات ةٚ ٕٙلٝر کاٛض ٛزیٙٚ ٛا و رؽایث ٕػرف کٙٙده 

 (146: 88شهیدی،،ٛا)شٍٓٝ

0 0% 

   
2

0 

100

% 

 

% درغد 45ٌراوا٘ی ) 9ٌراوا٘ی ٕظاٛده طد کٚ از ایٗ جهداد  20درج طده ، در ٕسٖٝع 4ٖٛا٘فٝر کٚ از ٘حایر صاغّ در  زدول

ا٘ی(،ٍْٕٝٚ % درغد ٌراو10ٌراوا٘ی) 2ٌراوا٘ی، ٍْٕٝٚ ُٙانث و شاده زیصحی  3ٌراوا٘ی( را ٍْٕٝٚ اٍ٘اق و ایذار کصب کرده اشث.ٍْٕٝٚ اشراف 

%( داطحٚ ا٘د.ٍْٕٝٚ ٛای اجالف،چظٔ و ٛٔ چظٖی،اٌراط 5ٌراوا٘ی) 1ٛای جتذیر،جسّٖ گرایی،خٝدٖ٘ایی و جٍاخر،ٕیا٘ٚ روی و انحدال ٛرکدام 

 و جٍریؿ،اُحار،زٛد،غرٌٚ زٝیی،ةٜره زٝیی از ٕٙاةم ٛیچ ٌراوا٘ی از آٜ٘ا در کحاب ٕظاٛده ٘ظد.

 

 هولفه هاي الگوي صحيح هصرف در کتاب هدیه هاي آسوانی پایه پنجن است. (شاهل فراوانی و درصد فراوانی5جدول

ی
ی آشٖا٘

ی ٛدیٚ ٛا
کحاةٜا

 

 درغد ٌراوا٘ی جهاریً ٍْٕٝٚ ٛا اةهاد

ث
رذیٓ

 

 % 1/13 5 (114: 1388)ٌراٛا٘ی ٌرد،جؾییم إٝال خػٝغی و نٖٕٝی اجالف

 % 4/18 7 (169: 88در ٛر کار)وصید٘یا،ٕروجی،یهٙی جساوز و گذر از صد  اشراف

 % 2/5 2 (169: 88ی،)وصید٘یا،ٕروجکصی کٚ ٕال خٝد را ؽایم ٕی کٙد جتذیر

 جسّٖ گرایی
 ارزی درإٓدٛای وغرف وجسٖٓی ْٝکس کاالٛای از اشحٍاده

 (42: 89آرا٘ی، زاده نلیٔ)کاالٛا ایٙگٝ٘ٚ ةرای
4 5/10 % 

چظٔ و ٛٔ 

 چظٖی
 %0 0 (11: 88ٚ ٘یاز ٘دارد)ٌراٛا٘ی ٌرد،ٌرد کاالیی را ٕیخرد ک

 خٝدٖ٘ایی و جٍاخر
ػرف کردن)نلیٔ زاده ةیض از ٘یازٛای واُهی خٝد ٕ

 (42: 89آرا٘ی،
0 0% 

 %0 0 (48: 89ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی،،)ٖٛحی ٌرصداکذر ٕػرف کردن اٌراط

 %0 0 (48: 89ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی،،صداُّ ٕػرف کردن)ٖٛحی ٌر جٍریؿ

 %0 0 (67ٕػرف کٖحراز صَ و ِٕدار الزم)ٌرُان، اُحار

ث
ؾیٓ

ٌ
 

 زٛد
ن ةٚ ٕٙزْٚ ٛدف و إری ندم دْتصحگی ةٚ إٝر ٕادی و ندم آ

 (6: 89ٖی،ئپایدار)ُا
0 0% 

 %0 0 (6: 89ٖی،ئ)ُإػرف ةٜیٙٚ در صد کٍاف ُٙانث

 شاده زیصحی
ٛرکس کٚ ٛزیٙٚ ا٘دك داطحٚ ةاطد و ز٘دگی پرٕػرف ٘داطحٚ 

 (11: 88ٌرد،ةاطد)ٌراٛا٘ی 
3 8/7 % 

 % 3/26 10 ٕػرف زیاد ٘ٚ و اشث کردن ٕػرف کٔ ٘ٚ غرٌٚ زٝیی
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 (84زهٍرپٝرکٓٝری،)کردن

ٕیا٘ٚ روی و 

 انحدال
 %0 0 (152: 15چیز)ٕکارم طیرازی،ةی جا،جنداْث و صد وشؿ دو 

 اٍ٘اق و ایذار
-آ٘چٚ را کٚ خٝد ٌرد ٘یاز ٘دارد ةٚ دیگری ةدٛد)ٖٛحی ٌر

 (65: 89ٛا٘ی،ٕیٜٙی ٌرا
6 7/15 % 

ةٜره وری غضیش 

 از ٕٙاةم

ةٚ صداکذر رشا٘دن اشحٍاده از ٕٙاةم و ٘یروی ا٘صا٘ی و 

ٛزیٙٚ ٛا و رؽایث ٕػرف کٙٙده جٖٜیدات ةٚ ٕٙلٝر کاٛض 

 (146: 88شهیدی،، ٛا)شٍٓٝ

1 6/2 % 

   38 100% 

 

ٌراوا٘ی یاٌث طد کٚ  38پایٚ پٙسٔ ٌراوا٘ی درج طده ،ٕسٖٝنا در کحاب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی  5ٖٛا٘فٝر کٚ از ٘حایر صاغّ در  زدول

 7/15ٌراوا٘ی) 6%(،اٍ٘اق و ایذار 4/18ٌراوا٘ی) 7% درغد ٌراوا٘ی(،اشراف 6/26ٌراوا٘ی) 10از ایٗ جهداد ٍْٕٝٚ غرٌٚ زٝیی

%(،ةٜره وری  2/5ا٘ی)ٌراو2%(،جتذیر 8/7ٌراوا٘ی) 3%(،شاده زیصحی  5/10ٌراوا٘ی) 4% درغد ٌراوا٘ی(،جسّٖ گرایی  1/13ٌراوا٘ی)5%(،اجالف

%( ٕظاٛده طده اشث وْی ٍْٕٝٚ ٛای ٕیا٘ٚ روی و انحدال،ُٙانث،زٛد،اُحار،اٌراط و جٍریؿ،خٝدٖ٘ایی و جٍاخر و  6/2غضیش از ٕٙاةم ا ٌراوا٘ی)

 چظٔ وٛٔ چظٖی ٛیچ ٌراوا٘ی از آٜ٘ا یاٌث ٘ظد.

 

 کتاب هدیه هاي آسوانی پایه ششن است.(شاهل فراوانی و درصد فراوانی هولفه هاي الگوي صحيح هصرف در 6جدول 

ی
ی آشٖا٘

ی ٛدیٚ ٛا
کحاةٜا

 

 درغد ٌراوا٘ی جهاریً ٍْٕٝٚ ٛا اةهاد

ث
رذیٓ

 

 % 5/23 4 (114: 1388)ٌراٛا٘ی ٌرد،جؾییم إٝال خػٝغی و نٖٕٝی اجالف

 اشراف
: 88در ٛر کار)وصید٘یا،ٕروجی،یهٙی جساوز و گذر از صد 

169) 
1 8/5 % 

 جتذیر
: 88،)وصید٘یا،ٕروجیکصی کٚ ٕال خٝد را ؽایم ٕی کٙد

169) 
0 0% 

 جسّٖ گرایی
 ارزی درإٓدٛای وغرف وجسٖٓی ْٝکس کاالٛای از اشحٍاده

 (42: 89آرا٘ی، زاده نلیٔ)کاالٛا ایٙگٝ٘ٚ ةرای
0 0% 

چظٔ و ٛٔ 

 چظٖی
 %0 0 (11: 88)ٌراٛا٘ی ٌرد،ٌرد کاالیی را ٕیخرد کٚ ٘یاز ٘دارد

 خٝدٖ٘ایی و جٍاخر
ػرف کردن)نلیٔ زاده ةیض از ٘یازٛای واُهی خٝد ٕ

 (42: 89آرا٘ی،
0 0% 

 % 7/11 2 (48: 89ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی،،)ٖٛحی ٌرصداکذر ٕػرف کردن اٌراط

 % 7/11 2 (48: 89ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی،،)ٖٛحی ٌرصداُّ ٕػرف کردن جٍریؿ

 % 8/5 1 (67ٕػرف کٖحراز صَ و ِٕدار الزم)ٌرُان، اُحار

ث
ؾیٓ

ٌ
 

 زٛد
ن ةٚ ٕٙزْٚ ٛدف و ندم دْتصحگی ةٚ إٝر ٕادی و ندم آ

 (6: 89ٖی،ئإری پایدار)ُا
0 0% 

 %0 0 (6: 89ٖی،ئ)ُإػرف ةٜیٙٚ در صد کٍاف :ثُٙان

 شاده زیصحی
ٛرکس کٚ ٛزیٙٚ ا٘دك داطحٚ ةاطد و ز٘دگی پرٕػرف 

 (11: 88)ٌراٛا٘ی ٌرد،٘داطحٚ ةاطد
0 0% 

 غرٌٚ زٝیی
 ٕػرف زیاد ٘ٚ و اشث کردن ٕػرف کٔ ٘ٚ

 (84زهٍرپٝرکٓٝری،)کردن
1 8/5 % 

ٕیا٘ٚ روی و 

 انحدال
 %0 0 (152: 15چیز)ٕکارم طیرازی،ةی جا،جنداْث و صد وشؿ دو 
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 اٍ٘اق و ایذار
، )ٖٛحی ٌرآ٘چٚ را کٚ خٝد ٌرد ٘یاز ٘دارد ةٚ دیگری ةدٛد

 (65: 89ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی،
6 2/35 % 

ةٜره وری غضیش 

 از ٕٙاةم

ةٚ صداکذر رشا٘دن اشحٍاده از ٕٙاةم و ٘یروی ا٘صا٘ی و 

ٚ ٛا و رؽایث ٕػرف کٙٙده جٖٜیدات ةٚ ٕٙلٝر کاٛض ٛزیٙ

 (146: 88شهیدی،، ٛا)شٍٓٝ

0 0% 

   17 100% 

 

ٌراوا٘ی از ٍْٕٝٚ ٛای اغالح اْگٝی  17درج طده ،در کحاب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی پایٚ طظٔ  6ولٖٛا٘فٝر کٚ از ٘حایر صاغّ درزد

%(،ٍْٕٝٚ  5/23ٌراوا٘ی) 4%( ٕی ةاطد. ٍْٕٝٚ ی اجالف ةا  2/35ٌراوا٘ی) 6ٕػرف یاد طده کٚ ةیظحریٗ ٌراوا٘ی ٕحهَٓ ةٚ ٍْٕٝٚ اٍ٘اق و ایذار ةا 

%( در ایٗ کحاب یاٌث طده ا٘د إا ٍْٕٝٚ  8/5ٌراوا٘ی) 1%( و غرف زٝیی ، اُحار و اشراف ةا  7/11ٌراوا٘ی)  2ٛای اٌراط و جٍریؿ ٛرکدام ةا 

ٛای جتذیر ، جسّٖ گرایی ، چظٔ و ٛٔ چظٖی ،خٝدٖ٘ایی و جٍاخر،زٛد، ُٙانث، شاده زیصحی، ٕیا٘ٚ روی و انحدال و ةٜره وری غضیش از 

 ٕٙاةم ٛیچ ٌراوا٘ی ةرای آٜ٘ا یاٌث ٘ظد.

 

 ندي فراوانی هولفه ها از نظر هيساى توجه ته هوضوع الگوي صحيح هصرف(جوغ ت7جدول

 درغد ٌراوا٘ی جهاریً ٍْٕٝٚ ٛا اةهاد 

ی
ی آشٖا٘

ی ٛدیٚ ٛا
کحاةٜا

 

ث
رذیٓ

 

 % 5/10 10 (114: 1388)ٌراٛا٘ی ٌرد،جؾییم إٝال خػٝغی و نٖٕٝی اجالف

 اشراف
: 88)وصید٘یا،ٕروجی،یهٙی جساوز و گذر از صد در ٛر کار

169) 
14 7/14 % 

 جتذیر
: 88)وصید٘یا،ٕروجی،کٙد ٕی ؽایم را خٝد ٕال کٚ کصی

169) 
6 3/6 % 

 جسّٖ گرایی
 ارزی درإٓدٛای وغرف وجسٖٓی ْٝکس کاالٛای از اشحٍاده

 (42: 89آرا٘ی، زاده نلیٔ)کاالٛا ایٙگٝ٘ٚ ةرای
7 3/7 % 

چظٔ و ٛٔ 

 چظٖی
 %0 0 (11: 88ٚ ٘یاز ٘دارد)ٌراٛا٘ی ٌرد،ٌرد کاالیی را ٕیخرد ک

 خٝدٖ٘ایی و جٍاخر
)نلیٔ زاده ةیض از ٘یازٛای واُهی خٝد ٕػرف کردن

 (42: 89آرا٘ی،
1 1% 

 % 1/2 2 (48: 89ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی،،)ٖٛحی ٌرصداکذر ٕػرف کردن اٌراط

 % 1/2 2 (48: 89ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی،،صداُّ ٕػرف کردن)ٖٛحی ٌر جٍریؿ

 %1 1 (67ٕػرف کٖحراز صَ و ِٕدار الزم)ٌرُان، اُحار

ث
ؾیٓ

ٌ
 

 زٛد
ن ةٚ ٕٙزْٚ ٛدف و ندم دْتصحگی ةٚ إٝر ٕادی و ندم آ

 (6: 89ٖی،ئ)ُاإری پایدار
0 0% 

 % 1/2 2 (6: 89ٖی،ئ)ُإػرف ةٜیٙٚ در صد کٍاف ُٙانث

 شاده زیصحی
 ٛرکس کٚ ٛزیٙٚ ا٘دك داطحٚ ةاطد و ز٘دگی پرٕػرف

 (11: 88٘داطحٚ ةاطد)ٌراٛا٘ی ٌرد،
10 5/10 % 

 غرٌٚ زٝیی
 ٕػرف زیاد ٘ٚ و اشث کردن ٕػرف کٔ ٘ٚ

 (84زهٍرپٝرکٓٝری،)کردن
11 5/11 % 

ٕیا٘ٚ روی و 

 انحدال
 %1 1 (152: 15)ٕکارم طیرازی،ةی جا،جنداْث و صد وشؿ دو چیز

 اٍ٘اق و ایذار
، ٛد)ٖٛحی ٌرآ٘چٚ را کٚ خٝد ٌرد ٘یاز ٘دارد ةٚ دیگری ةد

 (65: 89ٕیٜٙی ٌراٛا٘ی،
36 8/37 % 

 %1 1ةٚ صداکذر رشا٘دن اشحٍاده از ٕٙاةم و ٘یروی ا٘صا٘ی و ةٜره وری غضیش 
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جٖٜیدات ةٚ ٕٙلٝر کاٛض ٛزیٙٚ ٛا و رؽایث ٕػرف کٙٙده  از ٕٙاةم

 (146: 88شهیدی،، )شٍٓٝٛا

   95 100 % 

 

ٕی ةاطد. ةا ٘گاه ٕخحػری ةٚ ایٗ زدول ٕی ٌٜٖیٔ کٚ اٍ٘اق و  2-6ةٙدی از ٌراوا٘ی ٍْٕٝٚ ٛای پایٚ ٛای یک زٖم  7زدول طٖاره

%( و غرٌٚ زٝیی ةا  7/14ٌراوا٘ی) 14ٕٝرد ٕظاٛده طده اشث( ةیظحریٗ درغد ٌراوا٘ی را کصب کرده اشث و ٍْٕٝٚ ٛای اشراف ةا 36ایذار)

%( و اٌراط  3/6ٌراوا٘ی) 6%( و جتذیر ةا  3/7ٌراوا٘ی ) 7%( و جسّٖ گرایی ةا  5/10ٌراوا٘ی) 10ةا %( و شاده زیصحی و اجالف  5/11ٌراوا٘ی) 11

%( ،خٝدٖ٘ایی و جٍاخر،اُحارو ةٜره وری غضیش از  0ٌراوا٘ی ) 0%( و ٍْٕٝٚ ٛای چظٔ وٛٔ چظٖی ةا  1/2ٌراوا٘ی ) 2و جٍریؿ و ُٙانث ةا 

ٌراوا٘ی را داطحٚ ا٘د وْی درٕسٖٝع ٕیحٝان گٍث کٚ ٕیزان ٌراوا٘ی ٍْٕٝٚ ٛا در کحب ٛدیٚ ٛای %( کٖحریٗ ٕیزان درغد 1ٌراوا٘ی) 1ٕٙاةم ةا 

 آشٖا٘ی ةصیار کٔ ٕی ةاطد.
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 تحث و نتيجه گيري
شاخحارو اْگٝی ٕػرف ٕفٓٝب در اشالم،صاوی ٘کات إٓٝز٘ده وجرةیحی ارز٘ده ای اشث کٚ نّٖ کردن ةراشاس آن،ِ٘ض ٕٝدری ةر 

ارد. ایٗ شاخحار ةا ٕفاْهٚ دُیَ در آیات و روایات ةٚ دشث ٕی آید.ْذا در ایٗ پژوٛض شهی طده اشث کٚ ٕیزان جٝزٚ ةٚ ز٘دگی اٌراد ٕی گذ

از یاٌحٚ ٛای پژوٛض ٕظخع اشث،ٕیزان جٝزٚ ةٚ ٍْٕٝٚ ٛای اْگٝی  6اْگٝی ٕػرف اشالٕی شٙسیده طٝد.ٖٛا٘فٝر کٚ در زدول طٖاره

ٕٝرد  95ضٓیٓی کٚ از کحب ٛدیٚ ٛای آشٖا٘ی پایٚ  دوم جا طظٔ اةحدایی غٝرت گرٌحٚ جٜٙا  ةٚ غضیش ٕػرف رؽایث ةخض ٘تٝده زیرا ةا ج

ٌراوا٘ی  17%( ، شٝم  21ٌراوا٘ی ) 20%( ، چٜارم  40ٌراوا٘ی) 38%( ، پٙسٔ  9/17ٌراوا٘ی ) 17اطاره طده اشث کٚ کحاب طظٔ دارای 

ٕٝرد،ةیظحریٗ ٕیزان  95ٕیان ٛٔ اکذر اطارات ىیرٕصحِیٔ ةٝده اشث.ازٕیان ایٗ  %( ٕی ةاطٙد و از آن 5/12ٌراوا٘ی ) 12( و دوم ةا 8/17)

%(  0%( کصب کرده اشث و کٖحریٗ ٕیزان ٌراوا٘ی را ٍْٕٝٚ ٛای چظٔ و ٛٔ چظٖی) 8/37ٌراوا٘ی و 36ٌراوا٘ی را ٍْٕٝٚ اٍ٘اق و ایذار)ةا

%(  داطحٚ ا٘د.صال ةاید از خٝد ةپرشیٔ کٚ چرا در کظٝری اشالٕی  1و ٕٝرد1وٍْٕٝٚ ٛای خٝدٖ٘ایی،جٍاخر،اُحاروةٜره وری غضیش از ٕٙاةم)ةا

ٖٛچٝن ایران ٕردم خٝد را ٕٓزم ةٚ رنایث اْگٝی غضیش ٕػرف ٖ٘ی کٙٙد، نٓث ایٗ ٕٝؽٝع را ٕی جٝان در٘حایر ایٗ پژوٛض دریاٌث کٚ 

اره ٕصحِیٖی ٘ظده اشث،رنایث اْگٝی ٕػرٌی درکحتی کٚ ةاید إٓٝزه ٛای دیٙی ٖٛچٝن اْگٝٛای غضیش ٕػرف إٓٝزش داده طٝد ٛیچ اط

٘ظان ٕی دٛد کٚ ٛدف ٜ٘ایی خِٓث ٘هٖث ٛای (1388)ٌرد ٌراٛا٘ی پژوٛض کٚ ةارٛا درُرآن و روایات و...ةٚ آن جٝزٚ طده اشث. ٘حایر

حی در دشث وی ٛصحٙد ٕٝزٝد،رٌاه ا٘صان اشث و اشحٍاده از آٜ٘ا ةٚ ٕهٙای اشراف ٘یصث و در واُم ٕی جٝان گٍث کٚ ایٗ ٘هٖث ٛا إا٘

وٖٛچٙیٗ دوْث اشالٕی وكیٍٚ دارد ةا ٌرٛٙگ شازی زٕیٙٚ نّٖ ةٚ إٓٝزه ٛای اشالم را ٌراٛٔ شازد و ٕردم را ةٚ اْگٝی ٕػرف اشالٕی 

ٍٚ ٛای جظٝیَ کٙد. إا ةا جٝزٚ ةٚ یاٌحٚ ٛای ةدشث إٓده ٘ٚ جٜٙا ةٚ جهدادی از ٍْٕٝٚ ٛا جٝزٚ ٘ظده ةٓکٚ در ٕسٖٝع، ٕیزان ٌراوا٘ی ْٕٝ

اْگٝی غضیش ٕػرف اغال رؽایث ةخض ٘تٝده و خٝد ایٗ ٕصئٓٚ  ةانخ ةٚ ٕخاـره اٌحادن اْگٝٛای غضیش ٕػرٌی کٚ ٕردم ةاد آٜ٘ا را رنایث 

( ٘دارد و و ایٗ ةٚ ایٗ دْیّ اشث کٚ ةٚ 1388کٙٙد،ٕی طٝد. ٘حایر یاٌحٚ ٛای پژوٛض صاؽر ٖٛصٝیی کإٓی ةا ٘حایر پژوٛض ٌراٛا٘ی ٌرد)

اغالح اْگٝی ٕػرف کٖحر جٝزٚ طده اشث و ةا جٝزٚ ةٚ آ٘چٚ کٚ ةیان طد درٕیزان جٝزٚ ةٚ ایٗ ٕٝؽٝع ٕٜٔ در کحب درشی اصصاس ِْٕٝٚ 

کٖتٝد ٕی طٝد. ةٙاةرایٗ ةر٘إٚ ریزان و ٍْٕٝیٗ کحب درشی ةاید ٕفاْب ٕرجتؿ ةیظحری را درراةفٚ ةا ایٗ ٕٝؽٝع درکحب ٛدیٚ ٛای دوم 

رزش و زایگاه اْگٝی غضیش ٕػرف را در ز٘دگی خٝد درك کٙٙد و ٘یز ةٚ زای ایٙکٚ دا٘ض إٓٝزان یک شری ةگٙسا٘ٙد جا کٝدکان ٕا ا

ٕفاْب در ُاْب دشحٚ ةٙدی طده از ٕهٓٔ دریاٌث کٙٙد،آن را ةٚ غٝرت نیٙی ٕظاٛده کٙٙد و نٖال ازرا کٙٙد جا ٍٕٜٝم اْگٝی غضیش ٕػرف 

 رنایث آٜ٘ا ةدا٘د. ةا جٖام وزٝد آٜ٘ا نسیٗ طٝد و خٝد را ٕٓزم ةٚ
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 361ػرف.ٌػٓٙإٚ نٓٝم جرةیحی،پیٝ٘د،طٖاره(.صرکث ةٚ شٝی اغالح اْگٝی 1388ُٕائٖی،نٓی) [17]

 ُرآن کریٔ و اصادیخ و روایات [18]

 (،ویژه اغالح اْگٝی ٕػرف:اغالح اْگٝی ٕػرف از ٕصیر جسارت خارزی.ٌػٓٙإٚ 1388ُٓی زاده،ٖٛث) [19]
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