
 چکیده

است کِ الثتِ اگز ایي تحث را در هَرد اًساى  سًذگی تشز یکی اس هْوتزیي هسائل اطعوِ ٍ اشزتِهَضَع 

تِ عٌَاى اشزف هخلَلات کِ شاکلِ ٍجَدی اٍ هزکة اسدٍ تعذ جسواًی ٍ رٍحاًی است هذ ًظز لزار دّین 

اعضای تذى ٍ ًیش آثار ٍ تظاّزات رٍاًی آًْا  ّا ٍ ّا ٍ تافت ٍ اثزات ٍضعی آى را تز سالهت ٍ رشذ سلَل

رعایت آداب خَردى ٍ آشاهیذى تضویي کٌٌذُ  زد کِ تغذیِ صحیح ٍ هثاح ٍتزرسی کٌین هشاّذُ خَاّین ک

، رٍایات، پضٍّش تا استٌاد تِ آیات الْی در ایي حیات دًیَی سالن اًساى ٍ سعادت اخزٍی ٍی خَاّذ تَد.

 یٍ ًیش اًطثاق ایي ًظزات ٍ آراء ارسشوٌذ تا تعضی یافتِ ّای علوی در هَرد دالئل ٍ هعیارّاًظزات فمْاء 

 احکام خوسِ در تاب تغذیِ ٍ ًیش آداب هزتَطِ تِ خَردًی ّا ٍ آشاهیذًی ّا تحمیك، تزرسی ٍ ًتیجِ گیزی

ایي هْن است کِ دالیل  استز اساط هطالعات اًجام شذُ در ایي پضٍّش، ًتایج یافتِ ّا حاکی  شذُ است.

ثیز تزکیثات ٍ أِ دلیل تت اطعوِ ٍ اشزتِ،احکام خوسِ تز هکزٍّات ٍ هستحثات اس السام  جاری شذى

هحتَیات آًْا تز سیستن فیشیَلَصی ٍرٍحی ٍ رٍاًی اًساى است کِ ایي اثزات در تعضی هَارد تاعث 

اختالل سیستن گَارشی ٍ یا تَلیذ اًَاع ٍالسام تیواری ّا ٍ سزطاى ّا در تذى اًساى ٍ یا تْن خَردى 

گیزی هٌطمی در تزٍس افعال ٍ اعوال اًذام ّای  لذرت تصوین تعادل عصثی ٍ رٍاًی ٍ در ًتیجِ اس تیي رفتي

تذى ٍ اًذیشِ ٍ تعمل صحیح در هَاجِْ تاهشکالت ٍ حتی تزٍس تعضی ًاٌّجاری ّای اخاللی ٍ رفتاری 

ًتیجِ ًْایی ایي تحمیك ٍ پضٍّش هثیي ایي هطلة است کِ شارع همذط  در سًذگی رٍسهزُ آدهی هی شَد.

راى سًذگی سالن ٍ تذٍى دغذغِ دًیَی ٍ ًیل تِ سعادت در جْت گذ خَیش تالغِتز اساط حکوت 

آًچِ را کِ تزای سالهت جسن ٍ یا جاى خطزًان ٍ سیاًثار است  اخزٍی ٍ ًجات اس عذاب دردًان جٌْن،

. ٍ ًیش حاصل شذ یافتِ ذداًهی  هستحةتزای سالهت اًساى، هفیذ است  هکزٍُ داًستِ است ٍ آًچِ را کِ

 هکزٍّات ٍ هستحثات اطعوِ ٍ اشزتِ در راستای آهَسُ ّای دیٌی هی تاشذ.ّای علَم تجزتی در خصَص 
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