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چکیده

Abstract
The purpose of this study was to investigate

 برر و ماهیوژ رضوامندی و ایوه، هدف وه

the nature of satisfaction and its theoretical
base according to Islamic sources. The

بوور ن ووال منوابی ن و م ن ووژو نووا ع

research was a library type, and its method

تحلیل مح ان با

was

content

analysis

using

the

م وا دینو

نظوری

 ک ادیانهنی و رو، وه
ن داد ن مدل ههوم رون شونای

psychologically understanding model of
religious texts. Research findings were that
satisfaction is a positive evaluation of the
whole life and as an internal sense is a
combination of “adaptation”, “acceptance”,
and

“happiness”.

Theoretical

base

of

نشوووا م دهووود

ن وووژو یاه وووههای ووو وه

 نوواع نر یوواب مثبووژ ن کوول نوودگ،رضووامندی
 ترکیبووو ن، ن ووژ و بوووه عنووان حاووو درونوو
 « ذیر » و «یر ندی» ن وژو ایوه،»«مبابقژ
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satisfaction according to religious sources is
based on “good”, upon which if life

،  بوور ن وال منووابی دین و،نظووری رضووایژمندی

evaluated good it would cause satisfaction.

مب ن بر «ییور» ن وژ یینو نگور نودگ ییور

Based on these two findings, satisfaction

 ماجووب رضووامندی م شووادو بوور،نر یوواب شوواد

realization is due to: 1) the potential to
adapt to existence’s facts and to adjust
expectations and ambitions, 2) knowing the

 تحقق رضامندی با ه به نین،ن ال نین دو یاه ه
و تووان ننببووا بووا ون ییژهووای۱ عانموول ن ووژ
و ییرشنا و۲ و تنظیم نن ظوارن و ر وهوا

good which is a necessity and prelude to the
good factor in satisfaction, 3) making good

که ال مه و مقدمه مؤلده ییر در رضامندی ن وژ

and making a good life, 4) seeking good

و ییریواب۴ و ییر وری و ایژ ندگ یاد۳

and discovering life’s positive things, 5)
believing in good and the faith in goodness

و ییربوواوری و۵

of God’s creations, 6) tendency to good in
evaluating
differentiating

life

which

good

results

from

evil

discovering life’s goods, 7) embracing and
accepting one’s situation, 8) feeling joy and
happiness in regards to one’s possessions
and

current

situation.

The

research

conclusion is that making and increasing

و کشوو ن ووا مثبووژ نوودگ

و ییرگرنی۶ نع قاد به ییرباد تقدیرهای یدن

in
and

ها

ندگ که منجر به تمییر ییور ن شور و

در نر یاب

و ن بووال بووه۷ کش و ییرهووای نوودگ م شوواد
و نحاال رور۸ وضییژ یاد

ندگ و ذیر

و شووادی ن دنش و هها و وضووییژ ماجووادو ن یجووه
دنین ن ژ برنی نیجاد رضایژمندی در

وه

satisfaction in people and society require to
regulate expectations, to modify people’s

و نن ظوارن رن۱ بایود

نهرند و جامیوه و نهورنی

cognitions and evaluations to make the

 و شنایژها و نر یاب های هورد رن نصو،تنظیم

expectations real and the goods in life

کنیم تا نن ظارن ون ی شاند و ییرهوای ماجواد

realized, to encourage efforts in making life
good, and to develop the state of acceptance

بورنی وایژ

and bliss in peopleر

و

Keywords: Satisfaction, Good, Adaptation, Acceptance, Bliss.

و تو۲ در نودگ رن در کنویم

و حالوژ وذیر۳ ندگ یاد رن تقایژ کنیم
رور رن در هرد به وجاد وریمو

،  ننببوا، ییور، ن و ش، رضوامندی:کلیدواژهها
 رورو، ذیر
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مقدمه

روایت از زن یی ،ایر چ ف نبام دستکم الزمـه زنـ یی و بسـ ر موفقیـت و کامیـابی اسـتر
ب ون احساس روامر ی ،نمیتوان زن یی شو و موفق را سـامان دادر افـراد ناراوـی تـوان و
آرامش شاطر الز برای طراحـی و تـ بیر زنـ یی شـو و اقـ ا بـرای آن را ن ارنـ ر سـلیىمن
چیجانچای مثبت را از لحاظ زمانی به سه دس ه حـال ،یذمـ ه و آیرـ ه تقسـیم میکرـ و در
چیجانچای مربوط به یذم ه ،از روایت ،شرسر ی ،غرور (الب ه مـکل مثبـت آن) و قراعـت
نـا مـیبــرد (سکلیگمن 15 :1389 ،و )16ر برشــی دیىــر آن را در بحـث بهایسـ ی روانــی 1مطــرح
کردهان ر بهایس ی روانی مفهو یس ردهای است که به اع قاد دیرر 2و چمکارانش ،سه دیـا را
ُ
مامل میمود تجربه چیجانچای لذتبخش ،سطوح پاییری از شلق مرفی و سطوح باالیی از
روایت از زن ییر تجربیات مثبت موجب سطح باالیی از بهایس ی روانی میمون  ،زیرا زنـ یی
روایتبخش را میسازن (دینر و همااران)2002 ،ر
برشی نیا در بحث مادکامی 3این موووع را بررسی کردهانـ ر آریایـل 4تصـریح میکرـ کـه
ً
مادکامی صرفا در سایه مادیچا و لذتچای آنی حاصل نمیمود و نیازمر دامـ ن احسـاس
روامر ی و فق ان عواطف مرفی است (آرگایل 14 :1382 ،و )25ر بر اساس این دی یاه ،مادکامی
سه جاء دارد مادی و لذت ،روامر ی ،و فق ان عواطف مرفی مانر اس رس ،اوـطرا وررر
(همان)63 :ر
در مراب اسالمی ،روامر ی یکی از عوامـل سـعادت برمـمرده مـ

ه (ترمکیی ،بیتکا،455/4 :

ح2151؛ متقی هندی ،814/7 :1409 ،ح 5)21533و چ یه مخصوص ش اون به پیـامبر اکـر اسـت
)1. Subjective Well-being (SWB
2. Diener, E.
3. happiness
4. Argyle, M.

ّ َ
ُ َ َ
 .5ترمذی در کتاِ سنن خود از پیامبر خدا ۹چنین نق میکند« :من َس َ
ضاه ِبما قَی الل ُه ل ُـه ،و ِمـن
عاد ِة ابن َآد َم ِر
ِ
ِ
ّ َ ِ
ََ ّ
َ َ
َ ُ
قاوة ابن َآد َم َت ُ
الله ،و من َش َ
َش َ
قاو ِة ابن َآد َم َسخط ُه ِبما قَی الل ُه ل ُه».
ة
خار
است
رکه
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
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(ابنبابویه قمی ،260 :1361 ،ح)1ر 1اما علی ۷روامر ی را به رین چمراه انسان میدان

(شریف

رضی :1424 ،حامت 4؛ حمیری 2)202 :1413 ،و مخم راوی را یکی از افراد شو بخ ی معرفی
میکر که بای به حال او غبطه شورد (شریف رضی :1424 ،حامت )44ر

3

نىارن ه پیشتر درباره موووع روایتمر ی بحث کرده است (پسکندیده)1384 ،ر در آن اثـر،
ب ون ایرکه بحث نظری صورت ییرد ،عوامل مخ لف روایتمر ی ،از نىاه دین ،بررسی م ه
استر پس از آن ،ومن بحث از مادکامی ،این موووع دقیـقتر مطالعـه مـ

(نک :..پسکندیده،

)1389ر بر اساس آن مطالعه ،روامر ی در دـاردو نظـری «شیربـاوری» (پسکندیده )1392 ،و
مب ری بر باور به شیربودن تق یرچای ش اون م عال قرار یرفت (پسکندیده)1391 ،ر ایـن میتوانـ
یک یا به پیش به ممار آی  ،اما نق چایی به آن وارد اسـت؛ از جملـه ایرکـه دربـاره ماچیـت و
مؤلفهچای روایتمر ی بحث نش ه است و نیا ایر روایتمر ی مح ود به شیربـاوری مـود،
نقش انسان نادی ه یرف ه میمودر از اینرو موووع نیازمر بررسی مج د استر مسئلهای کـه
مطــرح میمــود ایــن اســت کــه معرــا و مؤلفــهچای روــامر ی ک ا انــ ؟ مبرــای نظــری
روایتمر ی از دی یاه اسال دیست؟ و مب ری بر آن ،ده عواملی دارد؟ این بررسی بر اسـاس
رو

تحلیل مح وا با اس فاده از م ل فهم روانمراش ی م

ون دیری (پسندیده :1389 ،فصل دوم)

صورت یرف ه استر
تعریف رضامندی

َ َ
برشی لغتمراسان« ،روا» را به وـ آن یعرـی «سـخ » ترجمـه کردهانـ (ابنفکارس1404 ،؛ ابنمنظکور،
 )1414و برشــی دیىــر بــه «کراچتن ام ـ ن» (زبیککدی1414 ،؛ راغککا اهککفهانی« ،)1412 ،دوستدام ـ ن و
4
اقبـالکردن» (ابنمنظور1414 ،؛ حسینی زبیدی« ،)1414 ،ان خـا کردن» (حسکینی زبیکدی1414 ،؛ فیکومی،
ُ َ
ّ َّ ّ
َ َ
الل َه ـ َت َ
 .1معانی األباار عن أحمد بن أبی عبد اهّٰلل عن أبیه رفعهَ « :
بـارک و
جاء َج َبرئی إلی َّالن ِبی فقال :یا رسول الله إن
َ َ
ََ َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ُّ ُ ۹
قـال َّ
ـن منـهُ.
أحس ُ
ـبر و َ
الص ُ
أحدا قبلک .قال رسول الل ِه  :قلت :و ما ِهی؟
یعطها
تعالی ـ أرسلنی إلیک ِبه ِدیة لم ِ
ِ
َ
ُ
ُ
لت :و ما ُه َو؟ قال :ا
الرضا».
ق
« .2نعم القرین الرضا».
ّ
الم َ
عاد ،و َعم َ للحساِ ،و َقن َ
َ َ َ َ
الکفاف ،و َر ِضی َعن الله».
ب
ع
ِ
ِ ِ
« .3طوبی ِلمن ْذکر َ َ ْ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ ِ
ِ
 ...« .4إذا َر ِضیت عنه أح َّبته و أق َبلت علیه».
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1414؛ طریحی 1)1414 ،و «موافقت /چمخـوانی» (فیکومی1414 ،؛ طریحکی)1414 ،ر 2برشـی اصـل معرـای
3
روایت را چمخوانی میان شواست فرد و ووعیت موجود او میدانر (مصطفوی)1430 ،ر
ع های این مفهو را درباره انسان به معرای کراچتن ام ن از تق یر ش ا ،و دربـاره ش اونـ
م عال به این معرا دانس هان که ش اون انسان را در حال انجا دادن اوامر و تر نـواچی شـود
ببیر (راغا اهفهانی)1412 ،رّ « 4
روی» را یـاه بـه معرـای مطی بـودن و یـاه بـه معرـای وـامن
دانس هان و «ارتضاه» را به معرای اچلدانس ن یرف هان (ابنمنظور1414 ،؛ حسینی زبیدی)1414 ،ر
ًّ
طریحی «رویت بالله ربا» را به معرای بسر یی و غیر او را طلبنکردن دانس ه است (طریحکی،
)1414ر 5این کاربردچا با معرای موافقت ،سازیاری داردر اطاعت یعری چمخـوانی رف ـار فـرد بـا
فرمان و اچلدانس ن یعری چمخوانی فرد با ویژییچای در نظر یرف هم هر
َ
در مقابل «روا»َ « ،سخ » قرار دارد که برشی آن را به و روـا معرـا کردهانـ

(فراهیکدی1409 ،؛

جوهری1376 ،؛ ابنمنظور)1414 ،؛ اما برشی دیىـر ،آن را بـه معرـای کراچـت و ناشرسـر ی دانسـ هان
َ
(ابناثیر)1367 ،ر 6برشی مع ق ن « َسخ » در موقعیتچای مخ لف ،معانی یونـایونی پیـ ا میکرـ ،
مانر غضب و کمممردن و بیارز دانس ن چ یه (جوهری1376 ،؛ ابنمنظور)1414 ،ر

7

در مجموع لغتمراسان روامر ی را ترکیبی از اقبال ،ان خا و موافقت معرا کردهان ر امـا
ُ َّ
ً ْ ُ
ُ
َ « .1ر ِضیت :الشی َء و َ[ر ِضیت] ِب ِه ِ[رضا] اخ َت ْرته».
ْ ُ َْ
َ
َ
َ
ََ ً َ ً ً
ً
(َ .2راض ُیت ُه) ُ(م َراض ًاة) و ِ(رض ًاء) ِمث َوافق ُت ُه ُم َوافقة و وفاقا َو ْزنا َو َم ْعنی.
ّ .3أن اْلص الواحد فی هذه ّ
المادة :هو موافقة المی بما یجری علیه و یواجهه.
َ ّ
َ
ِ .4رضا العبد عن اهّٰلل :أن ال یکره ما یجری به قَاهه ،و ِرضا الله عن العبد هو أن یراه مؤتمرا ْلمره ،و منتهیا عن نهیه.
ُ
 .5و « َر ِضیت بالله ربا» قنعت به و ال أطلب معه غیره.
ّ ْ َ ُ
ِ ْ ُ
َّ ْ ُ
السخط والسخط :الکراهیة للشیء و عدم الرضا به .و منه الحدیث «إن الله یسخط لکم کـذا» أی یکرهـه لکـم و
« .6
یمنعکم منه و یعاقبکم علیه».
َّ
َ َ َّ َ
َ
َْ َ َ
ُ
َ
ساخط .و أسخطه ،أی أغَبه .و یقال :تسخط عطاءه ،أی استقله و لم یقع منه م ِوقعا».
 .7جوهری« :و قد َس ِخط ،أی غَب ،فهو
ِ
َ َ َ
َ َّ َ
َ ً
َ َ َ
سـاخط .و أ ْسـخطه:
جوهری و ابنمنرور« :و ت َسخط و َس ِخط الشی َء َسـخطا :کرهـه .و س
ـخط أی غَـب ،فهـو ِ
ِ
َ
ْ
َّ
َّ
َّ َ
َْ َ
ً
ْ ُ َ ً
َ َ َ
أغَ َبه .تقول :أ ْسخطنی فالن َفس ِخطت َسخطا .و َتسخط َعطاءه أی ْاس َتقله و لم یقع َم ْو ِقعا .یقول :کلما َع ِملـت لـه
َ
ً َ َّ َ
َّ َ ُ ِ ْ ُ
َ ْ ً
ْ َ
والســخط:
ینـه؟»؛ «السـخط
عمـال ت َسـخطه أی لـم یرضـه .و فـی حـدیث ِه َرقـ  :فهـ ْیر ِج ُـع أحـد
مـنهم سـخطة ِلد ِ
َ
ْ َ ُ
ُ
ّ
یعـاق ُبکم
الکر َاهیة للشیء و عدم الرضا به .و منه الحدیثِ :إن اهّٰلل یسخط لکم کذا .أی یکرهه لکم و یمنعکم منه و ِ
علیه أو یرجع ِإلی ِإرادة العقوبة علیه».
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در اصطالح ،برشی آن را سرور قلبی از تق یر ،برشی دیىر َج َاعنکـردن در بالچـا ،برشـی دیىـر
اس قبال از ُحکم الهی با شومحالی ،برشی سکون و آرامش قلبی در برابر حکـم شـ ا و برشـی
آن را به معرای «طیب نفس» دانس هان که با تغییرنکـردن حـال در چرىـا سـخ یچا چمـراه
است (هالح بن عبداهّٰلل و عبدالرحمن بن محمد)1419 ،ر

1

روامر ی به عروان حسـی درونـی ،در مرـاب اسـالمی ،معرـای م فـاوتی نـ ارد؛ در درـین
ً
مواردی اصوال تفاوتی بین تعریف اسالمی و غیراسالمی آن نیستر آنچه فرچرد و دین در آن
تأثیر دارد ،مصادیق و ماشمچا چس ر ر معیارچای ذکرم ه در م ون دیرـی بـه رومنترمـ ن
موووع و مراسایی به ر آن کمک میکر ؛ مانر ایرکه مخم راوی
تق یرچای ش اون را میپذیرد (علی بن الحسین ،62 :1375 ،۷دعای )14ر
به آنها اقبال دارد (حلی ،بیتا ،363 :ح)418ر

2

3

آرزویی غیر از ووعیت مق ر را ن ارد (حلوانی)94 :1383 ،ر

4

از لحاظ زمانی ،شواچان تأشیر یا تعجیل در مق رات نیست (حمیری)220 :1413 ،ر

5

تق یرچای ش اون را به شیر و مصلحت شود میدان  ،لذا در برابر سخ یچای آن صبور و در
شومیچای آن مکور است (کلینی ،61 :1363 ،ح)7ر

6

در مجمــوع از بررســیچای لغــوی ،اصــطالحی و دیرــی درــین بــه دســت میآیــ کــه
ً
اصطالحا هو سرور القلب ّ
بمر القَاء .و قی  :الرضا ارتفـا الجـز فـی أی حکـم کـان  ...و قیـ اسـتقبال االحکـام
« .1الرضا
ّ
بالفرح .و قی سکون القلب تحت مجاری االحکام .و قال المناوی :الرضا طیب نفسی لالنسان بما یصـیبه أو یفوتـه مـع عـدم
التغییر» (به نق از :التعریفات111 :؛ م ارج السالکین18۵/2 :؛ التوقیف علی م مات التعاریف.)178 :
 َ َّ ُ َّ ۷ا َ َ ُ َ َّ َ َ َ ا َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ا َ َ َ
ا
َ
بول ما قَیت ِلی و علی ،و رضنی ِبما أخذت ِلی و ِمنی».
 .2امام زَین العابدین « :اللهم ص علی محمد و ِآل ِه ،و وفقنی ِلق ِ
َ َ َ َ َ َْ ُ َ ً ّ ّ َ َ َْ ْ َ َ
ََ
أیم َانک َف ْار َض ب َ
ْ .3إن َعق ْد َت َ
قَی علیک و لک ،و ال ترج أحدا إال الله ،وانت ِرر ما أتاک ِب ِه القدر».
الم
ِ
ِ
ّ َ َ َ
َ ْ
َ َ
ّ
َّ َ َ َ
َّ ْ
ْ
َّ
یار الل ِه ـ َج َو َع َّز ـ ل ُه ،ل ْم َیت َم َّن غ َیر ال َح ِال ال ِتی اخ َت َار َها الل ُه ت َعالی له».
 .4امام سجادَ « :۷من اتک َعلی ُح ْسن اخ ِت
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
الل ُه َّم َر اضنی ب َق ََائکَ ،و َص ابرنی َع َلی َب َالئکَ ،
أقدارکَ ،ح ّتی ال ُأح َّب َتعجی َ َشیء َّأخ َرت ُـهَ ،و ال َت َ
ـأخیر
ی
ف
ک
بار
و
« .5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِْ ِ
َ
َّ
َ
َ
ُ
شیء عجلته».
َُ َ ٌ َُ ُ
ََ ُ َ ً
َ
لقا َ
َ ّ َّ َ
« .6یا َ
أح َّب َإلی من َعبدی ُ
عافیه ِلما ُه َـو
الم
موسی َبن ِعمران ،ما خلقت خ
ِ
لیه ِلما هو خیر له ،و ا ِ
ؤم ِن ،ف ِإنی إنما أبت ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ َ
َُ ٌ ُ
َ ُ ُ َ ٌّ ُ
ُ
لیصبر َعلـی َبالئـیَ ،و لیشـکر
خ ٌیر ل ُه ،و
أزوی ع َنه ما هو شر له ِلما هو خیر له ،و أنا أعلم ِبما یصلح عل ِیه عبدی ،ف ِ
َ
َ
نعمائیَ ،و لیرض ِبقَائی».
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روایتمر ی ،ترکیبی است از
۱ر مطابقت؛ یعری چماچرىی و چمخوانی وو موجود با ووعی که ان ظار مـیرودر ممکـن
است انسان به مکلچا ی مخ لفی ووعیت شود را ارزیابی کر ر یکی از آنها ارزیابی با توجه بـه
ان ظارات شود استر در این ارزیابی ،ایر این دو را با چم چماچرد و مطابق ببیریـ  ،احسـاس
روایتمر ی مکل میییردر
۲ر پذیر ؛ یعری پذیرف ن موقعیت شود و تسلیمبودن در برابر آن؛ فرد راوی کسی است که
ووعیت ارزیابیم ه را میپذیرد و ح ی از آن اس قبال میکر و آرزویی غیـر از ووـعیت مقـ ر
ن ارد و از لحاظ زمانی ،شواچان تأشیر یا تعجیل در مق رات نیسـت و در برابـر سـخ یچای آن
صبور و در شومیچای آن مکور است و به طاعت ش ا رغبت و از معصیت او کراچت داردر
۳ر شرسر ی؛ یعری شومحالبودن یا دستکم ناشرسر نبودن؛ فرد راوی ،از روایت شـود،
َج َاع و ُحان ن ارد بلکه درون شود از این روایت سرور ،فرح و طیب شاطر دارد و آرا استر
ترکیب این سه ،احساس روامر ی را به وجود مـیآوردر ایـن ترکیـب ،ماجـی و درچمتریـ ه
است ،نه سه عرصر ج ا و کرار چم قراریرف هر از اینرو ،نمیتوان آنهـا را از چـم جـ ا کـرد و در
روامر ی چر ک ا را به صورت شاص دی ر
جدول  :۱مؤلفههای رضامندی

واژه

مؤلفهها
همخوانی

کلیدواژهها

وفاق ،موافقت
اقبال ،اختیار ،االستقبال ،قبول

رضایت

پذیرش

عــدم التغیــر ،نداشــتن آرزوی تعجیــ ،
نداشتن آرزوی تأخیر

خرسندی

کراهتنداشتن ،عدم سخط ،عدم الجز
سرور القلب ،الفرح ،سکون القلب ،طیب النفس
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پایه نظری رضامندی

ً
یکی از پرسشچای اساسی این است که اساسا پایه نظری روامر ی از دی اسال دیست؟ و

ده دیای موجب احسـاس روـامر ی میمـود و میتوانـ آن را تبیـین کرـ ؟ ایـن از مسـائل
بریادین در مطالعات اسالمی استر
بررسیچا نشان میدچ «شیر» ،پایه نظری روـامر ی اسـالمی اسـت؛ یعرـی مب ریبـودن
زن یی بر شیر واقعی ،عامل اساسی روامر ی استر این ،از م ونی که درباره تقـ یر الهـی وارد
م ه است به دست میآی و سپس میتوان آن را به حوزهچای مخ لف زن یی (معیشت ،رواب
و نظا سیاسی) نیا تسری دادر بر اساس این م ون ،تق یرچای ش اون م عال ،مب ری بـر شیـر
ِّ َ َ ّ
ُْ
ؤمن» (ابنبابویه قمی،
استر پیامبر اکر  ۹در بیانی عا میفرمای «فی کل قض ِاء الل ِه ِشی َرة ِللم ِ
 ،371 :1398ح)11ر چر آنچه ش اون تق یر و حکم میکر  ،ده در تشری بام و ده در تکوین ،جـا شیـر
نیست (ابنحنبل ،بیتا ،234/4 :ح)12161؛ 1ده نعمت فراوان بام و دـه مصـیبتچای دردنـا

! (کلینکی،

 ،246/2 :1363ح 5و  242و 79؛ همان ،62/2 :ح)8ر 2صهیب نقل میکر
یکی از دو نماز مغر و عشاء را با پیامبر ش ا ۹به جا آورد ر وق ی از نماز فارغ م  ،شر ی
و به ما رو کرد و فرمود «آیا از من نمیپرسی کـه دـرا شر یـ ؟»ر یف رـ «شـ ا و پیـامبر
داناترن »ر فرمود «از قضای ش اون برای برـ ه مسـلمان در مـىف م! ]ز یـرا[ چمـه قضـاچای
ش ای م عال برای او شیرن  ،و کسی نیست که چمه قضاچای ش ا برایش شیر بامـ جـا برـ ه
مسلمان» (طبرانی ،40/8 :1404 ،ح)7317ر
بر اساس چمین مرطق است که «روایت» در قبال تق یر ش اون معرا مییاب ر قضا و قـ ر،
«موقعی ی بیرونی» و روامر ی یا ناروایی« ،حال ی نفسانی و روانی» است کـه در واکـرش بـه
َّ ّ َ َ ْ ْ َ ً ّ َ َ ً َ
ُ ْ
َاء إال کان خیرا ل ُه».
ضق
ؤمن ،إن الله لم یق
 .1ایشان همهنین با شگفتی میفرمایدَ « :ع ِج ْبت ِلل ُم
ِ
ِ
ِ
َ
المشرق َو َ
أصب َح َل ُه َما َب َین َ
 .2امام صادق ۷نیز میفرمایدَّ « :إن ُ
کان َذلـک َخیـرًا َل ُـه َو َلـو َ
المؤم َن َلو َ
أصـب َح
غر ِِ،
الم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ًَ َ ا
ا َ َ ُا َ ََ
َ َّ ً
ُُ َ
کان َذلک خیرًا َل ُه»؛ امام کاظمُ « :۷
أنملة ،کان خیرا ل ُه َو لو ُولـی
رض ک خیر ،لو قطع
ؤم َن ِب ُع
الم
ُمقطعا أعَاهه،
ِ
ِ
ِ
ُّ َُ َ ً ّ َ َ َ
َ َ َ
َ َ ًَُ
ُ
َ ُ َ
َاء إال کان خیرا ل ُـه ،و إن
یقَی الله له ق
سل ِم ال
شرقها و غربها ،کان خیرا له»؛ امام صادق« :۷ع ِج َبت ِللم ِرء الم ِ
َِ
َ َ
ََ َ َ
َ َ َُ
َ
ُق ار َض ب َ
غار َبها کان خیرا ل ُه».
الم
رض و م ِ
قاریض کان خیرا له ،و إن ملک م ِ
ِ
شارق اْل ِ
ِ
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آن موقعیت مکل میییردر بر اساس مراب اسالمی ،واکرش به اصل قضـا و قـ ر ،روـامر ی
َ
(الروا) یا ناروای ی َ(سخ ) است؛ یعری انسان بای از تقـ یر الهـی روـایت دامـ ه بامـ ر بـه
چمین علت در مراب اسالمی ،از «الروا بقضاء اهّٰلل» یاد مـ ه اسـتر بـاور بـه تقـ یر الهـی ،
انسان را از تأث یر نوسانات م ی زن ی ی ،ا یمن م ی کر و ب ین سان  ،آرامـش و آسـا یش
را به زن ی ی مـ ی َآو َرد (دیلمکی ،417/2 :1406 ،ح 1)3850و جـا یی بـرا ی حُـ ان و انـ وه بـاق ی
نم ی یذارد (ابنبابویه قمی ،200 :1361 ،حد1؛ کلینی ،59/2 :1363 ،ح)9ر

2

این ب ان معرا است که «شیر» ،روایتآور و «مر» ،ناروای یآور استر ایر انسان دیای را
مر ب ان از آن ناراوی و ایر شیـر ب انـ از آن راوـی میمـودر برـابراین« ،شیـر» پایـه نظـری
روایتمر ی و «برشورداری از زن یی شو » عامل اصلی آن است (پسندیده ،در دست چاپ)ر
ابعاد زندگی خوب (خیر)

ایر بخواچیم زن ی ِی شیر و شیربودن زن یی را در عیریت آن بهرومری ببیریم ،بای ابعاد مخ لف
زن یی را بررسی کریمر نىارن ه پیشتر باور دامت که زن یی از یـک مرظـر فقـ بـه دو بخـش

«روی اد»چا و «تکلیف»چا تقسیم میمود (ن :..پسکندیده)1392 ،ر امـا در سـفری تبلیغـی بحـث
«روایت اج ماعی» را با الها از ک ا روایت از زن یی مطرح کرد ر مطالعات و تـأمالت ایـن
بحث این نک ه را رومن کرد که یکی از ابعاد زن یی «ارتباط» با دیىران استر ارتباط و تعامل با
دیىران یکی از ابعاد مهـم زنـ یی اسـت کـه نمـیتـوان آن را در زنـ یی شـو نادیـ ه یرفـتر
برابراین ،یکی از ابعاد زن یی شو « ،رواب شو » استر

بررسیچای بیش ر ،ابعاد دیىری را نیا رومـن کـردر یکـی از آنهـا ُبعـ «اق صـادی» زنـ یی

َ َ َ َ ۹
اْلمر َع َلی َالقَاء َ
َ
استر َاح».
 .1پیامبر خدا « :من حم
ِ
ٌ َِّ
َ
ُ َ ً
َ
َ
َ َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
)
(
فیـه
 .2امام علی ۷در تفسیر آیه شریفه و اٍ تحق و نمٌ وهمما میفرماید« :کان ِذلـک الکنـز لوحـا ِمـن ذهـب ِ
ّ
َ ّ ّ
ّ
َ ُ َّ َ َ
ٌ
َ
ُ
ٌ
َ
[الرحمن َّ
الله َّ
المـوت َح ٌـق کیـ
إله إال الله ُم َح َّمد رسول اللهَ ،ع ِجبـت ِل َمـن یعلـم أن
حیم] ال
الر
سم
ِ
مکتوِِ :ب ِ
ِ
َ ّ
َ
َ
َ ِ َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ ُ
َ
یحزن  .»...امام صادق ۷نیز میفرماید« :إن کان ک شیء ِبقَاء ِمن الله
یؤم ُن ِبالقد ِر کی
یفرح؟! ع ِجبت ِلمن ِ
ََ َ ُ ُ
و قد ِر ِه فالحزن ِلماذا؟!».
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استر بخش مهمی از زن یی انسان معیشت او در این دنیا است کـه مسـائل یونـایونی دـون
مال ،مسکن ،وسیله نقلیه ،مغل وررر را مامل میمودر برـابراین ،یکـی از ابعـاد زنـ یی شـو
«معیشت شو » یا «اق صاد شو » اسـتر دیىـریُ ،بعـ سیاسـی  -اج مـاعی زنـ یی اسـتر

زن یی ،یذم ه از ُبع رواب اج ماعیُ ،بع سیاسی نیا داردر نظـا سیاسـی -اج مـاعی قلمـرو
بار تری است که چمه مسائل زن یی را در بر میییرد و بسان بس ری است که زن یی فـردی

و اج ماعی انسان ،درون آن جریان پی ا میکر ر برابراین« ،نظا شـو » و «حکومـت شـو »
نیا یکی از ابعاد مهم زن یی استر
مجموعه این مباحث نشان داد که در زن یی ،دستکم به دهار مووـوع بایـ توجـه مـود
«تق یرچا»« ،معیشت»« ،رواب » و «سیاست»ر مراد از تق یرچا ،رش ادچای شومایر (نعمت) و
ناشومایر (مصیبت) زن یی ،و نیا تکالیف حاکم بر زن یی اسـت کـه طاعـت و معصـیت را بـه
وجود میآورن ر مراد از معیشتُ ،بع اق صادی زن یی ،مراد از رواب  ،ارتباط و تعامل با دیىران،
و مراد از سیاست ،نظا سیاسی ـ اج ماع ِی حـاکم بـر جامعـه اسـتر برـابراین ،زنـ یی شـو ،
ترکیبی شاص از «تق یر شو  +رواب شو  +معیشت شو  +نظا شو

» است (پسندیده ،در

دست چاپ)ر
ترکیبی شـاص بـه ایـن معرـا اسـت کـه ایـن مسـائل دهاریانـه در عـر

یکـ یىر نیسـ ر

و مراســـبات شاصـــی میـــان آنهـــا وجـــود داردر زیـــرا تقـــ یر ،حـــوزهای در کرـــار حوزهچـــای
دیىر نیست؛ بلکه ووعی ی است که بر چمـه آنهـا حـاکم اسـتر چـر کـ ا از ابعـاد معیشـت،
روابـ و سیاســت ،از یــک ســو ممکــن اســت در ووــعیت شومــایر یــا ناشومــایر بامــر و از
سوی دیىر نیا مشمول تکالیف الهی مون ر برابراین ،تق یر الهـی ووـعی ی اسـت فراییـر کـه
بــر تمــا ابعــاد پیشیف ــه یــا ابعــاد دیىــری کــه ممکــن اســت وجــود دام ـ ه بام ـ  ،ســایه
میانـ ازدر از ایــنرو بحــث ،از ایــن پــس ،اچمیــت بســاایی دارد و نبایـ آن را در ردیــف دیىــر
ابعاد دانستر
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نمودار  :۱مدل ابعادی رضامندی

زندگی خوب

تقدیر خوشایند

تقدیر ناخوشایند

نعمت

روابط خوب

نظام خوب

حوزههای زندگی

معیشت خوب

مصیبت ــ تکلیف

حوزۀ تقدیر

تقدیر خوب

مای ب وان یفت ابعاد اج ماعی ،معیشـ ی و سیاسـی زنـ یی مسـائلی چسـ ر کـه بیشـ ر،
«فرد» در آنها دشالت دارد؛ چردر چیچ دیا شارج از اراده ش اون نیست؛ و تقـ یر ،مووـوعی
است که ش اون م عال در آن نقش دارد ،چردر انسان در تعیین آن بیتأثیر نیستر برـابراین،
مای اینیونه بام که در بحث تق یر ،نقش اساسی از ِآن ش اون م عال است و در دیىر ابعـاد
سهیانه ،نقش اصلی از آن انسان استر به بیان دیىر ،انسان ،در روایت از زن یی نقش دارد و
کارچایی را بای انجا دچ تا ش اون م عال زن یی شو را برای وی محقق کر ر امـا در بحـث
تق یر ،ش اون م عال دیاچایی را برای انسان مق ر میکر که مربوط به یکی از ابعـاد سـهیانه
شواچ بود و انسان بای به آنها واکرش مراسب نشان دچ ر
عوامل رضامندی

تاکرون دو بحث عم ه مطرح کردیم یکی تعریف روامر ی و دیىـری پایـه نظـری روـامر یر در
تعریف مشخم م کـه روـامر ی سـه مؤلفـه دارد مطابقـت ،پـذیر و شرسـر یر پایـه نظـری
روامر ی نیا «شیر» بودر از آنچه یف ه م این ن یجه به دست میآی که مسئله شیر از چمه مهمتـر
اســتر بــر ایــن اســاس میتــوان یفــت عوامــل روــامر ی عبارتانـ از ۱ر انطبــا ؛ ۲ر شیــرآوری؛
۳ر شیریابی؛ ۴ر شیرباوری؛ ۵ر اقبال؛ ۶ر سرورر در ادامه این عوامل را بررسی میکریمر
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 .۱توان انطباق

یف ـیم کــه آرزوی تحقـقیاف ــه عامـل روــامر ی اسـتر زیــرا فـرد ووـ موجـود را «مطــابق»
شواس هچای شود مییاب ر این ووعیت ،دو طرف دارد فرد و دنیـا (زنـ یی)ر در آغـاز بـه نظـر
می رس طرف دو  ،چمواره بای شود را با طرف نخست چماچرد کر ر این یعری چـر کـس چـر
شواس های میتوان دام ه بام و در طرف مقابل ،دنیا بای چمه شواس هچای او را محقق کر ر
این ،شود مرطبق با واقعیتچای چس ی نیستر چس ی مجموعه قوانین و سرری دارد که چمـه
مسائل و پ ی هچا در داردو آن امکان مییابر ر ان ظارات برشی افراد با واقعیتچـای زنـ یی
دنیا چمخوانی ن اردر دنیا قوانیری دارد که واقعیت آن را تشکیل میدچ و ش اون م عال آنها را
وو کرده استر این قوانین ،تغییرناپذیرن و الب ـه بـر مبرـای مصـلحت بشـر قـرار دارنـ و بـه
یونهای ترظیم م هان که سعادت واقعی و اصیل انسان را تـأمین میکررـ ر بـه چمـین علـت،
ناچماچرىی ان ظارات با واقعیتچا ،عامل ناروای ی استر ایر ان ظارات انسـان محقـق مـود،
اسبا روایت و شرسر ی وی فراچم میآی و ایر محقق نشـود ،موجـب ناروـای ی میمـودر
برشی میکومر با تمرکا بر ان ظارات و محور قـراردادن آنهـا ،واقعیتچـا را بـا ان ظـارات شـود
چماچرد کرر ر با توجه به آنچه یذمت ،قوانین و واقعیتچای دنیا کـه ش اونـ م عـال ووـ
میکر  ،تغییرناپذیرن ر قرآن کریم درباره واقعیت زن یی انسان در دنیا میفرمای «به تحقیق ما
انسان را در سخ ی آفری یم» (بلد)4 :ر 1اما علی ۷در سفار به فرزنـ

امـا حسـن ۷چمـین

واقعیت را به وی مر قل میکر (شریف رضکی :1424 ،نامکه )31ر 2انسـان ،شواچـان راح ـی ،آسـایش و
کا جویی استر از اینرو ،دنیا را محل برآوردهم ن این شواسـ هچا میدانـ یـا دسـتکم میشواچـ
درین بام  ،اما واقعیت این است که دنیا محل راح ی و آسایش نیستر پیامبر شـ ا ۹در ایـن بـاره
َ
ُ ُ َ
َ َ ُ
عت ّالر َاح َة فی َ
والراس َیطلبونهـا ِفـی الـ نیا فـال َیجـ ونها»
الج ّر ِة
میفرمای «إن اهّٰلل یقول ررر وو
(احسائی ،61/4 :1403 ،ح)11؛ «چمانا ش اون میفرمای ررر من آسایش را در بهشت قرار داد و مـرد

َ ْ
َ
( .1و َق ْد َخی ْق َنا اد ِإ َنس َن ِی َب ٍد).
َ َ ّ
َ َََ ّ
َّ ِ َ َ
الل ُه َع َلیه م َن َّالنعماء َواالبتالء َو َ
الجز ِاء فی َ
المعـاد ،أو مـا َ
شـاء
ست ِق َّر إال َعلی ما جعلها
ِ « .2اعلم  ...أن الدنیا لم تکن ِلت
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ
ِم ّما التعل ُم».
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آن را در دنیا میجویر و از اینرو آن را نمییابر »ر
در ایرجــا اســت کــه ناچمــاچرىی میــان ان ظــارات و واقعیتچ ـا بــه وجــود میآی ـ و ایــن
ناچماچرىی ،موجب احساس ناکامی میمود؛ دون انسـان آنچـه را شواسـ ه و ان ظـار دامـ ه
است نمییاب ر یاف ن آنچه وجود ن ارد ،به ناکامی مرجر میمود و احساس ناکامی ،افسـردیی
و ناروای ی را به دنبال دارد (السبزواری الشعیری ،517 :1414 ،ح)1464ر 1اما صاد  ۷نیا چمین
اصل را به اصحا شود آموز میدچر تا زن یی به ری دام ه بامر ر روزی اما  ۷شطـا
َََ ُ ُ َ َ
المس ِحیل؛ دیاچای محـال را آرزو نکریـ »ر اصـحا بـا
به اصحا شود فرمودن «الت مروا
ُ
تعجب پرسی ن «ده کسی محـال را آرزو میکرـ ؟»ر امـا  ۷بـا صـراحت فرمودنـ «أنـ م،
ََ ُ َ َ َ َ َ
الراحة ِفی ال نیا؟؛ مما ،آیا آرزوی آسودیی ]مطلق[ در دنیـا ن ار یـ ؟»ر اصـحا
الس م تمرون
ُ َ َ
ُ
َ ُ
ؤم ِن ِفی ال نیا مسـ حیلة؛ آسـودیی
یف ر «آری»ر آنىاه اما صاد  ۷فرمودن « ّالراحة ِللم ِ
]مطلق[ در دنیا برای مؤمن محال است»(مجلسی ،195/78 :1388 ،ح)52ر از اینرو سعی در تغییر
واقعیتچا و تطبیـق آنهـا بـا ان ظـار شـود ،آ در چـاون کوبیـ ن و تالمـی بیهـوده اسـت کـه
ن یجهای جا افاایش درد و رنج و یس ر ناروای ی ن اردر
الف .تنظیم آرزوها

در ایرجا است که مسئله آرزوچا نیا مطرح میمودر در روای ی از علی ۷نقـل مـ ه اسـت کـه
آرزوچای طوالنی ،روامر ی را کاچش میدچر (آمدی :1373 ،ح)7304ر 2م ون دیری این رابطه
معکوس بین آرزو و روامر ی را تبیین کردهانـ ر در برشـی روایـات آمـ ه اسـت کـه آرزوی دور،
ُ
موجب ازبینرف ن لذت نعمت و کودکممردن آن و کاچش مکر و حسـرتشوردن بـه سـبب
نرسی ن به آرزوچا میمود (کلینی ،85/5 :1363 ،ح)7ر 3برشی دیىـر از روایـات ،بـه فریبرـ هبودن
َّ َ
َ َ َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َ ۹
َ
َّ
ّ َُ
احة
فس ُه و لم ُی َرزق .قی  :یا رسول الله! َو َما الذی لم ُیخلق؟ قال :الر
 .1پیامبر خدا « :من طلب ما لم یخلق ،أتعب ن
ِ
فی الدنیا».
ناه َق َّ ر ُ
َ « .2من َک ُث َر ُم ُ
ضاه».
ِ
ّ َ
َ ُ
المنی؛ َف َّإنها ُت ُ َ َ َ ُ ّ ُ َ َ
َ َ
 .3امام علی ۷میفرمایدَ « :ت َج َّنبوا ُ
واه َب الل ِه تعالی ِعنـدکم و
ذهب بهجة ما خ ِولتم و تست ِ
صغرون ِبها م ِ
ِ
ُ ُ
ُتعق ُب ُک ُم َ
الح َسرات فیما َو َّه ُ
متم ِب ِه أنف َسکم».
ِ
ِ
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آرزوچا پرداش هان و آن را موجـب ناامیـ ی انسـان (همکان ،256/8 :ح 1)368و ان ظـار بیپایـان او
دانس هان (آمدی 2)439 :1373 ،که چمانر کسی که در پی سرا است او را ناکا میکر
ح 3)2374و جا بر دامره آرزو و م ت درد و رنجش نمیافاای (همان :ح)2375ر

(همان:

4

مجموعه این ویژییچا را به دو یروه میتوان تقسیم کرد یکی دام هچای حـال (نعمـت) و
دیىری ن امـ هچای آرزومـ هر در بخـش دامـ هچا ،آرزو ،موجـب کودکمـمار ِی دامـ هچا و

لذتنبردن از آنها میمود و در بخش ن ام هچای آرزوم ه ،از یک سو موجب ناکـامی و ناامیـ ی و
حسرت ،و از سوی دیىر ،موجب افاایش دامره آرزو ،و باز به طریـق دیىـری ،سـبب افـاایش درد و
رنج میمودر برابراین ،برای رسی ن به روامر ی بای آرزوچا را م یریت و ترظـیم کـرد تـا دامـ هچا را
نادیا نکر و ناروای ی به وجود نیاورد (ن :..پسندیده ،در دست چاپ 513 :به بعد)ر
ب .واقعیتشناسی دنیا

با توجه به آنچه یذمت م راه درست ،تغییر ان ظارات و ترظیم آنها با واقعیتچا استر قـوانین
زن یی ،تغییرناپذیرن ر انسان بای ان ظارات شود را با ووعیت دنیایی که در آن زنـ یی میکرـ ،
تطبیق دچ تا راحت زن یی کرـ ؛ ایـن یعرـی چماچردسـازی ان ظـارات بـا واقعیتچـار وق ـی
انسان ،ان ظار شود را با واقعیتچـا چماچرـد کـرد ،ان ظـارات او واق یرایانـه شواچـ مـ و در
ن یجه ،موجب احساس ناکامی نمیمود و ب ین سان ،روامر ی از زن یی به دست میآی ر بـر
چمین اساس ،پیامبر ش ا ۹با اماره به برشی ویژییچای دنیا ،تصریح میکررـ کـه مـراشت
دنیا واکرشچای مرفی به چـر دو موقعیـت را تعـ یل میکرـ (دیلمکی)343 :1413 ،ر 5در بخـش
دیىری از روایات به نقش مراشت دنیا توجه م ه استر مصیبتچا و بالچا از زمیرهچای بسیار
مهم در ناروای یان ر انـ وه و افسـردیی و ناروـای ی ،از پیامـ چای بالچـای زنـ یی بـه مـمار
َ
َ ّ َّ َ ُ
 .1امام ّ ُ َ ٌ َ َ ٌ َ ُ ِ َّ ۷
َُ ّ ُ َُ
َّ َ
ایم الل ِه إنها ل َتغ ُر َمـن َّأملهـا و
عاج ِلها ،و
اَ ِبالشه ِ
وات و تز ِین لهم ِب ِ
علی « :إن الدنیا حلوة خ َِرة ،ت ِفتن الن ِ
ُ ُ
خل َمن َرجاها».
ت ِ
َ َ َ َّ
َّ َ
ُ
ُ
َ
۷
مکن طال ترقبه».
 .2امام علی ِ « :من أم ما ال ی ِ
َ ُ
َ َ
الر َّی م َن َّ
 .3امام علیَ « :۷من َّأم َ ا
خاِ َأمل ُه و مات ِب َعط ِش ِه».
اِ،
ر
الس
َِ
ِ
َ
َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُُ
 .4امام َ َ َ ۷
َّ
اِ طال تعبه و کثر عطشه».
علی « :من س َعی فی طل َ ِب السر ِ
َ
َ
َ َ
َ
َ « .5
أیها ّالن ُ
دار استواء ،ف َمن عرفها لم َ
دار التواء ال ُ
دار ف َرح ،و ُ
دار ت َرح ال ُ
اَ! هذه ُ
یفرح ِل َرجاء ،و لم یحزن ِلشقاء».
ِِ
ِ
ِ
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میرون ر اما علی ۷بر این اصل تأکیـ میکررـ کـه ایـر کسـی دنیـا را آنیونـه کـه چسـت
بشراس  ،از سخ یچای آن ،ان

وچىین و ناراوی نمیمود (ابنابیالحدید ،271/1387:20 ،ح137؛

آمدی :1373 ،ح)2258ر
بر اساس آنچه یذمت ،زن یی دنیا قوانیری دارد که بای انسان آنها را بشراس تا شود را با آن
چماچرد کر ر برابراین ،یکی از ورورتچای روامر ی ،مراشت قوانین و واقعیتچای حاکم
بر زن یی استر در برشی روایات ،بهرومری بیـان مـ ه اسـت کـه واقعیتمراسـی دنیـا ،رابطـه
مس قیمی با آسایش روانی دارد (بیهقی ،286/7 :1410 ،ح)10330ر 2چمچرین تصریح مـ ه اسـت
که مراشت دنیا موجب دلکر ن از آن میمـود (ورام (مالای نخعی حلی) ،بیتا135/1 :؛ السکبزواری
3
الشعیری ،296 :1414 ،ح)806ر
1

برابراین ،الز است دنیا را آن یونه که چست بشراسیمر ایـن مـراشت مرجـر بـه «انطبـا »
میمودر یکی از عوامل مهم روامر ی تـوان انطبـا بـا واقعیتچـا اسـتر ایـن انطبـا از راه
ترظیم ان ظـارات و آرزوچـا حاصـل میمـود کـه ایـن نیـا شـود محصـول مـراشت دنیـا اسـتر
چمچرین ن یجه ترظیم ان ظارات و آرزوچا ،قراعـت اسـتر کسـی کـه آرزوی معقـول و مرطقـی
دام ه بام اچل حرص و زیادهشواچی نخواچـ بـودر از عوامـل مـااحم روـامر ی« ،حـرص»
شواچی بیپایان که با چیچ دیـا ،سـیر نمیمـودر کسـی کـه بـه
استر حرص یعری حالت زیاده
ِ
ْ
کفــاف راوــی نبامـ  ،ددــار زیــادهشواچی میمــودر ایــن نکــات در مجمــوع موجــب احســاس
روامر ی میمون ر
 .۲خیرشناسی

برای روامر ی به مراشت مصادیق عیری «شیر» نیازمر یمر بای فرد ب ان به طور مشخم در
صحره زن یی ده دیای شیر است تا بر اساس آن زن یی شود را ارز یابی و آن را تأمین کرـ ر از
َ ََ َ ِ
َ ََ َ ِ
الدنیا َلم َ
الدنیاَ ،لم َ
یحزن َعلی ما َ
أصاب ُه».
یحزن ِل َلبلوی» .همهنین ایشان در کالم دیگری میفرمایند« :من عرف
« .1من عرف
َُ َ
ُ
َ َ َ َ َ ِ
َ
َ
ُ
۹
 .2پیامبر خدا درباره این اص میفرمایند« :لو تعلمون ِمن الدنیا ما أعلم الستراحت أنفسکم ِمنها».
َ
َ ّ َ َ َ َ َ َ ّ َ ََ َ ُ َ َ َ
 .3امام علیَ « :۷من ُجم َع فیه س ِت خصال ما َید ُ ل َ
لج َّنة َمطلبا و ال عن الن ِار مهربا :من عرف اللـه فأطاعـه ،و عـرف
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ ََ َ
َ َ َّ ُ َ َ َ ِ َ َ َ َ
ََ َ
َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ
َ
اآلخرة فطلبها».
ف
ر
ع
و
ها،
َ
ف
ر
ف
نیا
الد
ف
ر
ع
و
،
قاه
ات
ف
الباط
ف
ر
ع
و
،
ه
ع
الشیطان فعصاه ،و عرف الحق فاتب
ِ
ِ
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توانمر یچای الز برای روامر ی ،توانمر ی در مراشت شیر و تمییا آن از مر است که وجه
تمایا انسان از حیوان است (کلینی ،24/8 :1363 ،ح)4ر 1به چمین سبب یکی از رسالتچای م ون
دیری معرفی شیر و مر استر از آنجا که وحی به مصلحتچا و مفس هچای واقعی بشر احاطـه
دارد ،به رین و مطمئنتر ین مرب برای شیرمراسی است (شریف رضی :1424 ،خطبه)167ر

2

بخشی از م ون دیری ،به بیان این مسئله اش صاص داردر ش اون م عال و معصومان ۷بـا
معرفی شیر و ابعاد یونایون آن ،اطالعات الز در این بـاره را عروـه کردهانـ ر 3ک ـا شیـر و
برکت در قرآن و ح یث ،بهتفصیل ،روایـات ایـن مووـوع را یـرد آورده و بـه مـیوهای مراسـب
طبقهبر ی کرده استر چمچرین ،در بخشچای دیىر روایات نیا به تراسب چر موووع ،ابعـاد
ً
یونایون شیربودن قضاچای تکویری و تشریعی ش اون م عال بیان م ه اسـتر مـثال یکـی از
مصادیق شیر برشورداری از مال و ثروت است ،چردر چمه آن و ارزممر ترین آن نیستر
وق ی از اما علی ۷درباره دیس ِی شیر پرسی ن فرمـود «شیـر آن نیسـت کـه ثـروت و
فرزن انت افاون مون ؛ شیر آن است ک ه دانشت افاون مود ،بردباریات افاایش یاب  ،بـا

ش اپرس یات بر مرد اف خار کری ،ایر نیکی کـردی شـ ا را سـپاس بىـویی و ایـر بـ ی
کردی ،از ش اون آمرز

بطلبی» (همان :حامت)94ر

4

در اینروایت دیاچایی مانر «علم»« ،حلم»« ،بر یی ش ا»« ،س ایش ش ا» و «اس غفار ناد
ش ا» مصادیق شیر دانس ه م هان و نشان میدچ انحصار شیر در مسائل مادی ،نادرست و از
عوامل ناروای ی استر برابراین ،یکی از راهچای مـؤثر در روـامر ی ،مـراشت مصـادیق شیـر
استر قرآن و ح یث دو مربـ مهـم بـرای مـراشت شیرنـ ر از ایـنرو مراجعـه بـه م ـون دیرـی
میتوان فرد را در مراشت شیر کمک کر ر
َ َ
َ َ َ َّ
الش ار َف ُه َو ب َمنز َلة َالب َ
هیم ِة».
یعر ِف الخیر ِمن
م
ل
 .1امام علی ۷در این باره میفرمایند« :من
ِ
ِ
ِ
َّ ّ َ ُ ِ َ ُ َ َ
َ َ َ َّ َّ َ ُ َ َ َ َ
َ
َ
َ
َّ
فیه الخیر والشر ،فخذوا نهج الخ ِیر تهتدوا،
 .2امام علی ۷در این باره میفرماید« :إن الله سبحانه أنزل کتابا ِ
هادیا بین ِ
َّ ا َ
َ َ
َ
قصدوا».
و ِ
مت الشر ت ِ
اصدفوا عن س ِ
دستکم موضو پایاننامه کارشناسی ارشد باشد.
 .3بررسی این موضو  ،خود بحث مستقلی است که می
تواند ِ
ُ ُ
َّ َ
َ َ َ
ُ
ُ
َُ
ـاَ بعبـادةَ
یعر َم ح ُلمک ،و أن ُتبـاهی ّالن َ
ُ
َ
لکن الخ َیر أن یکثر ِعلمک ،و أن
یس الخ ُیر أن یکث َر مالک و َولدک ،و
« .4ل
ِِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َّ
َ َ َ َ َّ
َا َ
َ
َ
ربک؛ ف ِإن أحسنت ح ِمدت الله ،و إن أسأت استغفرت الله».
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 .۳خیرآوری

درست است که دنیا واقعیتچایی دارد که ما بای شود را با آن مرطبق کریم ،اما این چمه ماجرا
ً
نیستر برای ساش ن زن یی شو بای تال کرد و اتفاقا این یکی از سرن و قـوانین حـاکم بـر
زن یی استر انطبا بیش ر ماچیت انفعالی دارد ،اما شیرآوری بیش ر ماچی ی فعال و پویـا دارد؛
چردر این نیا تاب قوانین حاکم بر زن یی استر به دیىر بیان ،شیر ،روایتآور است ،اما بایـ
دانست که شیر را بای به زن یی «آورد»ر این ،قانون زن یی استر انسان جا از راه تال دیای
به دست نمیآورد (نجم)39 :ر 1پیامبر ش ا ۹تصریح میکرر کـه دانـش بـا آمـوش ن بـه دسـت
میآی و ِحلم با بردباری نشاندادنر چر کس جویای شیر بام به او داده میمود و چر کس از
مر یریاان بام  ،از آن در امان میمان (طبرانی ،118/3 :1415 ،ش)2663ر 2ایـن چمـان دیـای
است که از آن به «شیرآوری» یاد میکریمر
انسان بای برای تأمین زن ی ِی شو بکوم ر اسال بر تال و کومش انسان تأکیـ جـ ی
نهایت شواس هچایش (آمدی :1373 ،ح9160
نهایت کومش شود را به کار ییرد به ِ
داردر فردی که ِ
و  3)8785یا به بخشی از آن میرس (شریف رضی :1424 ،حامکت)386ر 4کسـی کـه بـه سسـ ی و
بیکاری تن دچ از دستیابی بـه شـو بخ ی دور اسـت (آمکدی :1373 ،ح)10028ر 5کسـالت و
سس ی ،دممن تال و کومش انسان است (کلینی)85/5 :1363 ،ر 6از اینرو ایـر کسـی ددـار
کسالت مود بهره دنیا و آشرت را از دست میدچ (همکان ،85 :ح)2ر 7کسـالت ،کلیـ چـر مـر و
8
ب ی (ابنبابویه قمی ،168/3 :1404 ،ح )3634و قفل چر شیر و برکـت اسـت (ابنابیالحدیکد:1387 ،
َ َِّ

ْ ْ

َِّ

َ
ساٍ ِإدع َما َس َعی».
َ « .1و أٍ وهس ِول ِإن ِ
ُ َّ َ ِ
ُ َّ َ ِ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ َّ َّ َّ َُ
ََّ
ََّ ۹
الحلم ِبالتحل ِم؛ من یتحر الخیر یعطه ،و من یت ِق الشر یوقه».
 .2پیامبر خدا « :إنما َ َ ِ
العلم ِبالتع َل ِمَ ،و إنما ِ
َ ُ
َ
 .3امام علیَ « :۷من َبذل ُجهد طاق ِت ِه َبلغ ک َنه إر َاد ِت ِه».
َ َ َ ً َ
َ
 .4امام علیَ « :۷من طل َب شیئا نال ُه أو َبعَه».
َ
َ
َ
َّ َ ِ ُ
کون َإلی ُ
اله َو ینا َو َالبطال ِة».
 .5امام علیَ « :۷هیهات ِمن نی السعاد ِة الس
ِ
َ َ َ ّ ۷
َ ُ
َّ َ َ َّ َ
 .6امام صادقَ « :۷ع ُد ِو َ
ـک إن َکس َـلت َلـم َت َ
عمـ و إن
اک والک َس والَ ِجر ،فإن
الع َم الک َس »؛ امام کاظم « :إی
ِ
ِ
َ
َ ُ
َ
عط الح َّق».
ض ِج َرت لم ت
ِ
َ ْ َ َ
َّ َ َّ
کس َوالَ َج َر ف ِإن ُه َما ْیم َن َع ِانـک مـن
 .7امام صادق ۷در ضمن سفارش به برخی فرزندان خود میفرمایدِ « :إیاک وال
ِْ ْ
َّ
َحرک من الدنیا َواال ِخ َرة».
َّ
َ
ّ
َ
َ
ُ
 .8امام صادقَ « :۷
إیاک والک َس والَ َج َر ،ف َّإن ُهما م ُ
فتاح ک ُسوء».
ِ
ِ
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 ،322/20ح)692ر 1لذا ایر کسی به آن ددـار مـود ،بـه آرزوچـای شـود نمـیرسـ
3
2
ح ،)7907فرصتچا را از دست میدچ (همان :ح 48و  ،)4247محرومیت به بار میآورد (همان:
ح 4،)4247موجــب ناکــامی و پشــیمانیا میمــود ( ّ
حرانککی 5)285 :1382 ،و بــه چالکــ ش
6
میانجام (کراجای)367/1 :1410 ،ر
از آنچه در این بحث یذمت کسالت ،از عوامل نامادکامی به ممار میرود؛ دون انسان نـه
دنیا را به دست میآورد و نه آشرت رار کسی که در تال برای زن یی شود سست بامـ سـربار
دیىران میمودر برابراین ،در بخش ابعاد زن یی بایـ زنـ یی شـو را بـه وجـود بیـاوریمر ایـن
«شیرآوری» است و ب ان معرا است که بای برای ساشت زن یی شو بکومیمر
(آمکدی:1373 ،

 .۴خیریابی

چمانیونه که یذمت ،محور روامر ی ،شیرچای زن یی استر بـه چمـین سـبب ادرا آنهـا
اچمیت فراوان داردر صرف دام ن شیر ،کفایت نمیکر بلکه بای آن را ادرا کردر برشی افراد
از دام هچای شود بیشبرن ر برشی افراد مرفیبین آنچـه را دارنـ نمیبیررـ و بـر ن امـ هچای
شود تمرکا میکرر و این موجب بردامت نادرست از موقعیت فعلیمان میمودر با این رف ـار،
احساس محرومیت به وجود میآی و درد و رنج افاایش مییاب و در ن یجـه سـطح روـامر ی
کاچش پی ا میکر و به ناروای ی کشی ه میمودر برـابراین «وجـود نعمـت» تـأثیر درـ انی در
روامر ی ن اردر «نعمت ادرا م ه» عامل روایت از زن یی اسـت و راه رسـی ن بـه احسـاس
روــامر ی ،در دامـ هچا و مــراشت نعمتچــا اســتر امــا صــاد  ۷در کالمـی اصــولی و
َ
َ
بریادین میفرمایر «کم ِمن ُم َرعم عل ِیه و ُچو ال یعل ُم» (ابنبابویه قمی ،223 :1410 ،ح)51؛ «بسـا
کسی که نعم ی به او ارزانـی مـ ه اسـت و شـود نمیدانـ »ر از ایـن حـ یث میتـوان دلیـل
ُ
َ ُ
ٌ
غالقَ ،فم ُ
فتاحها َّ
عمة م ٌ
 .1امام علی« :۷ل ُک ّ ن َ
الص ُبر و ِمغالقها الک َس ».
فتاح و ِم
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َ ُُ َ َ َ ِ َ ۷
خاِ َأمل ُه».
 .2امام علی « :من دام کسله
ُ َ ُ
َ ٌ
َّ
َّ
وانی َیکون الفوت».
وانی فوت؛ ِبالت ِ
 .3امام علی« :۷الت ِ
 .4امام علی« :۷من َس َبب الحرمان َّ
التوانی».
ِ
ِ ِ ِ
ََ َ َُ
ُ َ َ َ
َ
اک َّ
 .5در سفارش امام باقر ۷به جابر ُجعفی چنین آمده استّ « :إی َ
َ
النادمون».
أ
لج
ی
یه
إل
ف
فیه،
ک
ل
ذر
ع
ال
فیما
ی
وان
والت
ِ
ِ
ِ
ََ
َ َ ُ
َّ
۷
الهلکة».
جز ا ِنت َج ِت
 .6امام علی ِ « :فی التوانی والع ِ
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ناروای ی را به دست آورد و راچبرد روامر ی را نیـا تعیـین کـردر دلیـل ناروـای ی ،ناآیـاچی از
دام هچای موجود است و راچبرد روامر ی ،در دام هچا استر واقعیت این است که زن یی
انسان ،بهویژه انسان مؤمن ،تهی و شالی نیستر نعمتچای فراوانـی در زنـ یی انسـان وجـود
دارن که میتوانر به او احساس شو بخ ی ب چر  ،ولی دون نامراش هان تأثیر شود را ن ارن ر
از اینرو بای آنها را مراشت تا روامر ی حاصـل مـودر در ادامـه ،عوامـل مـؤثر در شیریـابی را
بررسی شواچیم کردر
الف .اصالح فهرست داشتهها

فهرست نعمتچا ابـااری اسـت کـه بـا اسـ فاده از آن چـم میـاان برشـورداری و نـابرشورداری
سرجی ه میمـود و چـم جهـتییری تـال و فعالیـت انسـان تعیـین میمـودر برشـی افـراد
دام ه چای زن یی را مرحصردر مادیات می بیرر و به چمین سبب معیار سرجش و ارزیابی
آنان دام ن یا ن ام ن امکانات مادی استر از ایـن رو درـین افـرادی چرىـا کاسـ ی در
امکانات مادی ،امکانات غیرمادی را در نظر نمی ییرن و شود را محرو به ممار می آورن ر
این در حالی است که امکانات ،وق ی درباره انسان بررسی مود ،مصادیق غیرمـادی نیـا
ً
پیـ ا می کرـ ر لــذا بــا وجــود امکانــات غیرمــادی نمی تــوان کــامال احســاس محرومیــت و
ناروای ی دامتر چمچرین نمی توان درباره تـأمین ایـن بخـش از امکانـات بی توجـه بـود؛
دراکه موجب ناروـای ی واقعـی مـیمـودر برـابراین ،یکـی از عوامـل روـامر ی ،اصـالح
فهرست دام ه چا بر اساس واقعیت چای انسانی استر از آنجا کـه انسـان ُبعـ غیرمـادی و
چ فی غیر از تم دنیوی نیا دارد ،دام هچای او نیا مامل مسائل غیرمادی میمودر
دین مسائل مادی را جاء امکانات الز بـرای زنـ یی میمـمرد ،امـا انحصـار آن را در ایـن مسـائل
ام باه میدان ر زیرا ایرجا موووع سخن« ،انسان» است ،نه جماد و نبات و حیوانر از اینرو ،دامـ هچا
و امکانات او برای زن یی نیا بر اساس ماچی ش تعریف میمودر از سوی دیىر ،در تأمین امکانـات نیـا
نبای م وقف بر مادیـات مـ و از مسـائل غیرمـادی دسـت کشـی ر دربـاره دامـ هچای زنـ یی ،م ـون
فراوانی وجود دارن کـه بـا واژهچـای یونـایون وارد مـ هان ر ایـن کلیـ واژهچا عبارتانـ از «نعمـت»،
«سعادت»« ،عیش»« ،راحت»« ،شیر» و «غرا»ر به سـبب فراوانـی روایـات ،ذکـر آنهـا از حوصـله ایـن
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بحث شارج است (برای مطالعه بیشتر ن :..پسندیده 263 :1392 ،به بعد)ر
بر اساس آنچه یذمت ،دام هچا یس ره وسـیعی را مـامل میمـون کـه در صـورت فقـ ان برشـی
میتوان با توجه به دیىر ابعاد ،احساس برشورداری کردر معصـومان ۷از چمـین راه بـرای بازیردانـ ن
روامر ی اس فاده میکردهان ر اما علی ۷بر این اصل تصریح میکرر و میفرمایر
إذا طلبت شیئا من الدنیا فزوی عنک ،فاذکر ما خصک الله بِه مِن دینِِک و

صرفه عن غیرک ،فإن ذلک أحری أن تستحق بما فاتک (کراجای)345 :1410 ،؛

هر گاه چیزی از دنیا خواستی و از توو اازداتوتش تو  ،اوش یواد آور دینو را کوش
خ اون اش تو داده و از دیگران اازداتتش اس کش ایو اوش اوای آنچوش از دسو
دادهای سزاوارتر اس .
ُ
کلیری از احم بن عمر نقل میکر که من به چمراه حسـین بـن ث َـویر بـن ابـی فاش ـه بـه
حضور امـا روـا ۷رسـی و یفـ م «فـ ایت مـو ! مـا در فراوانـ ِی روزی و آسـایش بـه سـر

میبردیم که نایهان ووعیت ،ان کی دیریون م ر از ش اون بخواه که آن ]ووعیت پیشـین[ را
َ
به ما باز یردان »ر اما  ۷با مری ن این سخن فرمود «ده میشواچی ؟ آیا میشواچی پادمـاه
بامی ؟ آیا شومحال میموی که مانر طاچر و چرثمـه بامـی ،بـرشالف آنچـه اکرـون چسـ ی
(پیرو اچل بیت)؟!»ر من یف م «نهر به ش ا سویر که شومـحال نمیمـو دنیـا بـا چمـه زر و
سیمش برای من بام و من غیر از آنی بامم که چس
)448 :1382ر

م» (کلینکی ،346/8 :1363 ،ح546؛ ّ
حرانکی،

1

کلیری در نقل دیىری آورده است وو مالی یکی از اصحا اما صاد  ۷دیریون م  ،بـه
یونهای که دیىر امکان حج برای او وجود ن امتر امـا  ۷احـوال او را از آمـرایانش پرسـی ر او کـه
یمان کرد اما  ۷از وو مالی او میپرسـ  ،سـعی کـرد مطلـب را در لفافـه بیـان کرـ ر امـا  ۷بـا
َ َُ ُ َ
ُ
َ َ ُ َ
َ ُ َ ُ ُ َُ
َ َ ا
فاخ َتة ،فقلت ل ُهُ :ج ِعلت
 .1الکافی :عن أحمد بن عمر :دخلت علی ِأبی الحس ِن الرضا ۷أنا و حسین بن ثو ِیر ِبن أبی ِ
َ َ
َ ُ َّ
َ َ
ُ َ َ
عض َّ
ف َ
َارة م َن َ
الرزق و َغ َ
داکّ ،إنا ُک ّنا فی َس َعة م َن ا
غییر ،فاد الل َـه أن َی ُـر َّد ِذلـک إلینـا.
الت
یا ،ف َتغ َّی َر ِت الحال ب
الع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ََ
َ
َ َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
قال :أی شیء تریدون؛ تکونون ُملوکا؟ َأی ُس ِر َک أن تکون مث طاهر و َهرث َمة ،و أنک َ
یـه؟
ل
ع
أنـت
مـا
ـالف
خ
ی
لـ
ع
ف
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َّ
ِ
ُ ُ
َّ
الدنیا بما فیها َذ َه ًبا و ف ََّ ًة و ّأنی َ
الف ما أنا َعل ِیه.
خ
ی
ل
ع
قلت :ال َوالل ِه ،ما َی ُس ِرنی أن لی
ِ ِ
ِ
ِ
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مری ن آن پرسی «دیرش دىونه است؟»ر در پاسخ یفت «آنیونه کـه مـما دوسـت میداریـ »ر
آنىاه فرمود «به ش ا سویر که او غری است» (کلینی ،216/2 :1363 ،ح)4ر

1

میخ طوسی در ک ا األمالی از اما کاظم ۷نقل میکر که مردی ناد سـرورمان امـا
صاد  ۷آم و از ناداری ِمکوه کردر اما  ۷فرمود «دران نیست که تو مییـویی و بـه نظـر
من تو فقیر نیس ی»ر مرد یفت سرور ! به ش ا قسـم کـه شـورا مـب شـود را چـم نـ ار ر و
نمونهچایی از ناداری شود را برممردر اما اما صاد  ۷پیوس ه یف ه او را تکـذیب میکـرد ،تـا
آنجا که به او فرمود «به من بىو ایر ص دیرـار بـه تـو ب چرـ تـا از مـا بیـااری بجـویی ،آن را
میس انی؟»ر یفت نهر اما  ۷مبلغ را به چاار دیرار رسانی و آن مرد چر بار سـویر میشـورد
که این کار را نخواچ کردر سپس اما  ۷به او فرمود «کسی که درین کاالیی دارد و آن را بـا
این قیمت نمیفروم  ،آیا نادار است؟» (طوسی ،298 :1414 ،ح)84ر

2

ابوچامم جعفری یکی از کسانی است که وق ی بهم ت یرف ار میمود و در ترىرای سخ ی
قرار میییرد ،ناد اما چادی ۷میرود تا از وو شود مـکایت کرـ ر او مییویـ دـون نـاد
اما  ۷نشس م ،به من فرمود «ای چشا ! ک ا یک از نعمتچـای شـ ای را میشـواچی سـپاس
یااری؟»ر من سکوت کرد و ن انس م ده جوابی ب چمر اما  ۷شود آغاز به سـخن کـرد و فرمـود
«ایمان را روز ِی تو ساشت ،در ن یجه ،ب نت را بر آتش حرا کرد و سالم ی را روز ِی تو سـاشت ،پـس
ْ
تو را بر اطاعت ش ا یاری کرد و قراعت را روزی تو کرد ،پس تو را از اب ذال مصون دامـت» (ابنبابویکه
ِ
قمی)401/4 :1404 ،ر

3

ّ
ً
ََ
َ ٌ ُ ُ
أصحاب ِه فغ َب َر زمانا
 .1الکافی :عن یونس بن یعقوِ عن بعض أصحابه قال :کان َرج َیدخ َعلی أبی عبد الل ِهِ ۷من
ِ
ََ َ َ َ
َ ُ ٌ َ َ
َ َ َ َ ُ َ ّ ُ َ
ُ
الک َ
الم َی ُر ِن َّأن ُه إ ّنما َیعنـی َ
الم َیس َـر َة
عار ِف ِه ،فقال ل ُه :فالن ما ف َع ؟ قال :فجع یَ ِجع
ال َی ُح ِج ،فدخ َعل ِیه َبعض َم
ِ
ِ
َُ ّ
ّ
َ َ
َ َ ُُ َ َ َ ُ ِ َ
الغ َنی.
والدنیا .فقال أبو عبد الل ِه ۷کی ِدینه :فقال :کما ت ِحب ،فقال :هو والل ِه ِ
َ َُ ُ َ
ُ
َ َ ُ َ
َ ُ َ ُ ُ َُ
َ َ ا
فاخ َتة ،فقلت ل ُهُ :ج ِعلت
 .2الکافی :عن أحمد بن عمر :دخلت علی ِأبی الحس ِن الرضا ۷أنا و حسین بن ثو ِیر ِبن أبی ِ
َ َ
َ ُ َّ
َ َ
ُ َ َ
عض َّ
ف َ
الرزق و َغَ َارة م َن َ
داکّ ،إنا ُک ّنا فی َس َعة م َن ا
غییر ،فاد الل َـه أن َی ُـر َّد ِذلـک إلینـا.
الت
یا ،ف َتغ َّی َر ِت الحال ب
الع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ََ
َ
َ َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
قال :أی شیء تریدون؛ تکونون ُملوکا؟ َأی ُس ِر َک أن تکون مث طاهر و َهرث َمة ،و أنک َ
یـه؟
ل
ع
أنـت
مـا
ـالف
خ
ی
لـ
ع
ف
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َّ
ِ
ُ ُ
َّ
الدنیا بما فیها َذ َه ًبا و ف ََّ ًة و ّأنی َ
الف ما أنا َعل ِیه.
خ
ی
ل
ع
قلت :ال َوالل ِه ،ما َی ُس ِرنی أن لی
ِ ِ
ِ
ِ
 .3و روی عــن أبــی هاشــم الجعفــری أنــه قــال« :أصــابتنی ضــیقة شــدیدة فصــرت إلــی أبــی الحســن علــی بــن
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ب ینترتیب نىاه تک ُبع ی به دام هچا یکی از عوامل ناروای ی استر ایر افراد به مجموعه
آنچه برای انسان امکان و دام ه به ممار میرود آیاه مون و سپس به آن توجه کرر  ،شواچر
دی دیاچای فراوانی برای بالی ن وجود دارد و چیچ یاه ددار احساس محرومیت نمیمون ر
ب .مدیریت مقایسهها

یکی از راهچایی که در زن یی برای ارز یابی ووعیت شود به کار میبـریم مقایسـهکردن شـود بـا
دیىران استر در این مقایسه انسـان موقعیـت اج مـاعی و کامیـابی زنـ یی شـود را مراسـایی
میکر ر رچاورد این مقایسه ،یا مادکامی و روایت از زنـ یی چمـراه بـا امیـ و پویـایی اسـت یـا
ناشرسر ی و ناروای ی از زن یی چمراه با ناامی ی و ناتوانیر
مقایسـه شـود بـا باالدســت ،کـه آن را مقایسـه صــعودی مینامرـ  ،روـامر ی در موقعیــت
شومایر را کاچش میدچـ ر دـون سـبب «کودکمـماری دامـ هچای شـود»« ،بار نمـایی
دام هچای دیىران» و «تمرکا بر ن ام هچای شـود و برتـری دیىـران» میمـود و مـان دیـ ن
دام هچای شود مییرددر در روای ی از اما صاد  ۷تصریح م ه است که مقایسـه صـعودی
موجــب اس صــغار (کودکمــمردن) نعمــت میمــود و چمــین نک ــه بــه کــاچش مــکریااری
میانجام ر درین فردی به ان وه طوالنیم ت و ششم آرا ناپذیر نیا مب

ال مـیمـود (گروهکی از

نویسندگان57 :1405 ،؛ مجلسی)368/75 :1388 ،ر 1به چمین دلیل ،قرآن کریم سفار کرده اسـت
از مقایسه صعودی و نىاه به زن یی برتر دیىران ،پرچیا مود (حجر)88 :ر 2در روایت دیىری نیـا
تصریح م ه است مقایسه صعودی موجب طوالنیم ن ان وه میمود (ابنمبارک)47 :1415 ،ر

3

ّ
محمد ۷فاستأذنت علیه فأذن لی فلما جلست قال :یا أبا هاشم أی نعم الله علیک ترید أن تودی شکرها؟ قـال
ّ
أبو هاشم :فوجمت فلم أدر ما أقول له ،فابتدأنی فقال :أن الله رزقک االیمان فحرم به بـدنک علـی النـار ،و رزقـک
العافیة فأعانک علی الطاعة ،و رزقک القنو فصانک عن التبذل .»...
َ ُ ُُ َ
ِ َ َ َ َّ َ َ
َ
َ ّ
َ ّ
َ
ُ
أبناء الدنیا ،فمن مد طرفه إلی ِذلک طال حزنه و لم یش
« .1إیاکم أن ت ُمدوا إیاکم أن ت ُمدوا أطرافکم إلی ما فی أیدی ِ
َ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ ِ ُ ُ َّ
کرُه لل ِه».
غیره واستصغر ِنعمة الل ِه ِعنده ف ِیق ش
َْ ً ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ
َ َ
ْ
« .2دع َت ُم ِّد ٍِّ َعی َیک ِإلی ما َم ِّق ْعنا ِب ِ أزوادم ِمنهْ و دع تحٍَ كی ِیهْ».
َ
َ
َ َ ُ
ّ
َ ََ َ َ َُ
اَ ،طال َه ِم ُه و لم یش غیر ُه».
 .3امام باقر« :۷من أتبع بصره ما فی ِ
أیدی الن ِ
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مقایسهای که سطح روامر ی را افاایش میدچ  ،مقایسـه ناولـی اسـتر مقایسـه ناولـی یعرـی
نىــاهکردن بــه زیردسـ ان و مقایســه زنـ یی شــود بــا زن ـ یی آنــانر مقایســه ناولـی ،نقــاط مثبــت و
امی وارکرر ه زن یی را ،که زیر سـایه سـیاه مقایسـه صـعودی از دیـ هچا پرهـان مـ ه اسـت ،چویـ ا
میکر ر چرر مقایسه ناولی این است که نقاط مثبت امی وارکرر ه زن یی را آمکار میکرـ و در برابـر
دی فرد قرار میدچ ر این ،کارکرد روانی مقایسـه ناولـی اسـت (قشکیری نیشکابوری ،بیتکا)213/8 :ر 1بـه
چمین سبب ،یکی از توصیهچای دین به پیـروان شـود اسـ فاده از مقایسـه ناولـی اسـتر پیـامبر۹

وق ی میشواچر کسی چمچون ابوذر را تربیـت کررـ بـه او سـفار میکررـ از مقایسـه صـعودی
بپرچیاد و از مقایسه ناولی اس فاده کر (ابنبابویه قمی345/2 :1410 ،؛ برقکی)11/1 :1413 ،ر 2پـس یکـی
مهارتچای الز برای موفقیت در زن یی ،اس فاده از مقایسه ناولی استر تفاوت زنـ ییچا ،اصـل و
واقعی ی انکارناپذیر استر ایر انسان زن یی شود را با زن ییچای به ـر مقایسـه کرـ ددـار تلخکـامی
میمود ،احساس ناکامی میکر و از زن یی شود لـذت نمیبـردر ایـر درـین اتفـاقی اف ـاد یکـی از
به رین راهچای مقابله اس فاده از مقایسه ناولی استر
 .۵خیرباوری

پیشتر یف ه م قضای الهی واقعی ی است که چمیشه مب ری بر شیر اسـت و شیربـودن ،پایـه
روامر ی استر حال ایر فرد این شیربودن را بشراس و بـه آن بـاور پیـ ا کرـ  ،روـامر ی بـه
وجود میآی ر در ایرجا اسـت کـه میـ ان عمـل و نقشآفر یرـی فـرد مـکل میییـرد و فعالیـت
مشاوران نیا در چمین قلمرو معرا مییاب ر ایر فرد به ترهایی یـا بـه کمـک دیىـران ،شیربـودن
قضای الهی را در کر  ،احساس روامر ی در وی به وجود میآی ر این چمان «شیربـاوری»
نکردن شیربودن آنها استر افراد ناراوـی آنچـه را
است و بسیاری از ناروای یچا به علت در
ِ
ش اون برایشان مق ر کرده (حوادث) یا انجا دادن آن را برایشان مقرر کـرده اسـت (تکـالیف)،
مر ارز یابی میکرر و به چمین سبب ناراوی میمون  ،حال آنکه واقعیت درـین نیسـتر ایـن
َ ُ
ُ ُ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ
 .1پیامبر ۹در این باره میفرمایند« :انرروا إلی َمن أسف ِمنکم و ال تنرروا إلی َمن ُه َو فوقکم ،ف ُه َو أجد ُر أن ال تزدروا
َ َ َّ
عمة الل ِه».
ِن
َ ُ ّ
ُ
ُ
َ َُ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
۹
 .2ابوذر« :أوصانی رسول الل ِه ِبسبع :أن أنرر إلی من هو دونی ،و ال أنرر إلی من هو فوقی .»...
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ناروای ی معلول ناچماچرىی میان مراشت فرد با واقعیت استر
در ایرجا ما نیازمر در بحث اساسی چس یم یکی ایرکه ب انیم وجه شیربودن تقـ یرچای
ش اون دیست؟ و دیىر ایرکه ده نظا ارز یابیای میتوان شیرباوری را به وجود آورد؟ در ادامه
به این دو موووع میپردازیمر
وجه خیربودن تقدیر

در م ون دیری ،وجوه مخ لفی برای شیربودن تق یرچای تکویری و تشریعی ش اون م عـال (بـا
انواع آن) مطرح م ه استر شیرچای مس ر در بالچا عبارتان از تکامـل ،تقویـت ارتبـاط بـا
ش ا ،حفظ دین ،تطهیر یراچان ،ترفی درجه و پادا اشرویر شیر مال و ثروت نیـا عبارتانـ
از قوا دین و دنیا ،در برابرکردن پادا  ،پومان ن عیو  ،ظهـور فضـایل انسـانی و آسـایش
روانیر چمچرین ،شیر تکالیف عبارتان از تحقق حیات انسانی و رسـ ىاری (پسکندیده:1392 ،
 387به بعد)ر حال پرسش این است که ده نظریهای میتوان این مسائل را تبیین کر ؟ به نظر
میرس آنچه پایه نظر ِی چمه آنهـا اسـت «رمـ و تکامـل انسـان» یـا بـه تعبیـری «مـکوفایی
توحی ی» استر انسان موجودی با اس ع ادچای یونایون است که بای چمىی مکوفا مون و
به تکامل برسر ر الب ه این رم و مکوفایی نیا در راس ای فلسفه شلقـت انسـان قـرار دارد کـه
چمان «توحی یم ن» استر رم و تکامل اساسی انسان آن است که از مسائلی مانر دنیـا و
نفس شود یذر کر (یذر از غیر ش ا) و ش ایی مود کـه آن را «رمـ توحیـ ی» یـا «مـکوفایی
ِ
توحی ی» مینامیمر الب ه برای انسان امکان تب یلم ن به موجودی مـیطانی و نفسـانی نیـا
وجود داردر لذا مهم آن است که اس ع اد الهیم ن در انسان وجود دارد و برای مـکوفایی آن
«نعمت و مصیبت» و «تکلیف» قرار داده م ه استر
در حقیقت ،ش اون م عال یاه با دادن نعمت ،توحی یم ن در ُبع نعمتچا و شومـیچا را
در انسان پرور میدچ تا چمـه دیـا را از ش اونـ م عـال ب انـ و آنهـا را در راسـ ای رمـ و
تکامل شود به کار بىیردر یاه نیا مصیبت میدچ تا توحی یم ن را در ُبع ناشومیچا پرور
دچ و پای ارمان ن بر عه شود با ش ا را اثبات کر و نشان دچ که ح ی ایر ش ا مصیبت نیـا
انسـان شطاکـار را بـه راه شـ ا
ب چ  ،باز از او روییردان نخواچ م ر مصـیبت ،چـم میتوانـ
ِ
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بازیردان و او را پا سازد و چم میتوان دین او را حفظ کرـ و چـم درجـه او را افـاایش دچـ ر
چمه ایرها در راس ای رم توحی ی استر یاه با امرکـردن بـه مووـوعاتی کـه از آنهـا یر یـاان
است و نهیکردن از موووعاتی که به آنها یرایش دارد ،ش امحور ِی انسان را پرور میدچـ
تا معلو مود که او برای روای ش ا حاور است از چمه دیا بىذردر یک ویژیی در چمه ایرهـا
مش ر است و آن ایرکه انسان حاور اسـت از چمـه مسـائل وسوسـهانىیا دنیـوی و عالیـق
نفسانی بىذرد و فق ش ا را در نظـر بىیـردر ایـن ،اوج رمـ و تکامـل انسـان اسـتر برـابراین،
فلسفه تق یرچای تکویری و تشر یعی ش اون م عال «مکوفاسازی توحی ی» است (پسکندیده ،در
ِ
دست چاپ« ،219 :پایه نظری تقدیر»)ر
 .۶خیرگرایی

وق ی سخن از شیر به میان میآی  ،پای نظا ارز یابی نیا به پیش کشی ه میمودر چر نوع نظا
ارز یابی نمیتوان شیر را مراسایی کر ر ایر نظا ارز یابی «شیریرا» نبام شیرمراس و شیریـا
نخواچـ بــودر دلیــل آن ُ
دوبعـ یبودن پ یـ هچا اســت کــه بــه دویونهمـ ن نظــا ارز یــابی نیــا
میانجام ر پ ی هچا و مسائل زن یی انسان دوبع یان ُبع ظاچر (که بر اسـاس آن ،پ یـ هچا
برای طب انسان یا «شومایر » چس ر یا «ناشومایر ») و ُبع باطن (که بر اساس آن ،پ ی هچا
برای حیات انسان یا «شیر» چس ر یا «مر»)ر محور ُبع ظـاچر ،شواسـ هچای انسـان اسـت و
محور ُبع باطن ،مصلحت اور بر این اساس ،دو نظـا ارز یـابی نیـا وجـود دارد نظـا ارز یـابی
«لذتیرا» یا «شواستیرا» و نظا ارز یابی «مصلحتیرا» یا «شیریرا»ر ایر نظا ارز یابی کسـی
شواستیرا بام  ،چمه مسائل را با قالب «شومایر ـ ناشومایر » بررسی میکر و به دیای جا
آن نمیان یش ؛ لذا نمیتوان شیر و مر اصیل و واقعی را تشخیم دچ ر
ایر نظا ارزیابی فرد ،شیریرا بام از ظاچر مسائل مییذرد و به الیهچای باطری آن نفوذ
میکر و چمه مسائل را با قالب «شیر ـ مر» و «مصلحت ـ مفس ه» بررسی میکر و به دیای
جا آن نمیان یش ر این نظا  ،توان ارزیابی شیربودن مسائل را دارد و میتوان برای مراشت
َ
كْ َو َعسی أ ٍْ َت َ
ْر ٌه َو ْ
كر ُهلا

َ ََ ُ ْ ُ
یكْ او ِققال َو ُه َل
شیر به آن م کی م ر در آیه مریفه ( ِکقب كی
َ
َ
ً
َ ً
هئا َو ُه َل َخ ٌیر َو ْ
كْ َو َعسی أ ٍْ ُت ِح ُِّبلا َشهئا َو ُه َل َش ٌِّ لك) (بقره ،)216 :که شود
ش

قانون است،
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بهشوبی تفاوت این دو نظا ارز یابی مشخم استر این قانون بهشوبی نشان میدچ که یاه
واقعی انسان در سخ ی و رنج است و لذت ،رهآوردی جا مر و ب ی ن اردر بر
شیر و سعادت
ِ
چمین اساس ،در آغاز این آیه ،مسئله جرد را ،که سخت و پرمحرت است ،مطرح میکر و با
َ

ِّ ُ
َ ُ ْ ُ
ُ
اس راد به این قاع ه مییوی چردر از آن ناشرسر ی ( ک ِق َب َكی ْیك ُْ ٱو ِق َقال َو ُه َل ُ ْر ٌه وك ْْ)،
ً
اما شیر مما در آن استر طبیع ا مرد از تر جرد شرسر میمون و مر آنان در آن استر

در جای دیىری ،مسئله ناشرسر ی از چمسر را مطرح میکر و مییوی ایر از زنان ان
ً
شوم ان نیام  ،فورا آنان را طال ن چی ؛ ده بسا از دیای شوم ان نمیآی ولی ش اون
م عال در آن برای مما شیر فراوان قرار میدچ

َ
َ
ْ
یج َع َل ا ِّلل ُه ِفی ِ خ ًیرا

َ
(ف ِإٍ

ْ ُ ُ ُ َِّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ً
كر ُهلا ش ْهئا َو
ِرهقملهن فعسی أٍ ت

ِث ًیرا) ( نساء)19 :ر در طرف مقابل از ثروت بحث میکر که برای مرد

(َ َ ْ َ
یح َس َب ِّن
لذتبخش است؛ اما مییوی یمان نکری که این ،مایه شیر برای آنان است ودع
َِّ
َ ُ ْ َ َِّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ٌ ُ
دعنف ِسه ْْ إ َِّن َما ُن ْملی َو ُه ْْ ِو ْیٌ َؤ ُاؤ ْوا إ ْث ًما َو َو ُه ْْ َك َ اذ ٌ ُِّمه ٌ
ین)
ال ِذ َین فر وا أنما نم ِلی وهْ خیر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

(آلعمران)187 :ر یراه نیا لذتبخش است اما تباچی به بار میآورد و طاعت سخت است اما

سعادت و موفقیت به ارمغان میآورد (شریف رضی :1424 ،خطبه )176ر

1

برابراین ،از عوامل مهم در روامر ی ،شیریرایی در ارز یابیچا و داوریچا استر کسانی کـه
ارز یابیچایشان از مرطق «شیر ـ مر» پیروی میکرـ تـوان کشـف شیرچـای زنـ یی را دارنـ و
کسانی که فاق این ویژیی بامـر نمیتوانرـ شیرچـای واقعـی را ببیررـ و لـذا ددـار احسـاس
محرومیت و ناکامی و ناروای ی میمون ر
 .۷اقبال

ً
چرىا بروز مشکالت ،معموال انسان با اصل ورود

به زن یی مخالفت ،و برای بریردان ن آن

مبارزه میکر  ،حال آنکه سخ یچا بـر اسـاس تقـ یر االچـی و الب ـه مصـلحت انسـانچا رقـم
میشوردر از اینرو وق ی پ ی ه ناشومایر ی فرا میرس  ،تا مأموریت شـود را انجـا ن چـ و بـه
اچ اف شود دست نیاب باز نخواچ یشتر چر سـخ ی ،دورهای دارد کـه بایـ بـه پایـان برسـ ر
ّ َ ٌ ّ
َ َ ّ
ُ
َ َ َّ ُ
یء ّإال َیأتی فی َش َ
الله َش ٌ
هوة».
 .1امام علی« :۷واعلموا أنه ما ِمن ِ
ِ
عصی ِة ِ
یأتی ِفی کره و ما ِمن م ِ
طاعة الل ِه شیء إال ِ
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ممکن است کوتاچی و بلر ی این دوره به تراسب موقعیت افـراد ،م فـاوت بامـ امـا اصـل آن
بریشتناپذیر استر وق ی سخ ی و یرف اری فرا میرس بازیردان ن و حذف آن ناممکن استر
یریای انسان به یونـهای اسـت کـه آدمـی را بـه تـال
با این حال ،تلخ ِی سخ یچا و سخ ی
ِ

برای بریردان ن حادثه ناشومایر و بازیشـت بـه دوران شومـایر پیشـین وا مـیداردر از ایـنرو
چرىا رویارویی با پ ی های ناشومایر  ،بیشـ ر بـه حـذف حادثـه میان یشـیم تـا مـ یریت آن و
مایلیم بهسرعت ،ووعیت را به حالت پیشین شود بریردانیمر
در درین فضایی ،پ یـ ه «جرـد بـا سـخ یچا» بـه وجـود میآیـ ر بـه سـ یا بـا سـخ یچا
برمیشیایم تا آنها را از صحره روزیار حذف کریم و ووعیت را به حالـت عـادی بریـردانیمر امـا
این نحوه مواجهه ،چیچ تأثیری در تغییر ووعیت و تب یل آن از ناشومایر به شومایر نخواچ
دامتر ن یجه مراشت این واقعیت ،پذیر موقعیت و تسلیمم ن در برابر اصل آن استر ایر
دراف ادن با سخ یچا و س یا با بالچا نهترها آنها را برنمییردان  ،بلکه بر رنـج و عـذا انسـان
میافاای  ،به ر است سخ یچا را در نقـش واقعیـت بپـذیریم و موقعیـت ناشومـایر را مهـار و
۷
یری سخ یچا ،پذیر موقعیت سخت
م یریت کریمر اما علی با تکیه بر اصل بریشتناپذ ِ
را مرط یذر سالم از آن برمیممردر این کال دران ُپرمغا و راهیشا است که احرف بـن قـیس

مییوی بع از سخن پیامبر ۹کالمی ز یباتر از این سخن علی ۷نشری که فرمود
هایات البد ألح ٍد إذا نکب من أن ینتهی إلیها ،فینبغِی للااِِ إذا
إن للنکبات ن ٍ
ٌ
أصابته نکبة أن ینام لها حتی تنقضی مدتها فإن فی دفاها ِب انقضِا مِدتها
ز یادة فی مکروهها (ابنعساکر)514/42 :1415 ،؛

همانا ارای سختیها پایانی اس کش هر کس اش آن دچار تود اای اش پایان آن ارسو .
پس ارای انسان خردمن زیبن ه اس کش هر گاه درگیر گرفتاری ت کنوار آن ایارامو
تا زمان آن اش سر آی ؛ چراکش دفعکردن آن پیش از سرآم ن زمانش افزودن ار رنو آن
اس .
معاذ بن جبـل ،از اصـحا پیـامبر ،۹فرزنـ
نامهای به وی نومت و مصیبت فرزن

را از دسـت داد و بیتـا مـ

ر پیـامبر۹

را تسلیت یفتر ایشان در بخشی از نامه به دو مسئله
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مهم اماره فرمودن «اج را ناپذیری سخ یچا» و «بریشتناپذیری سخ یچا»؛ و ب ینسـان
ّ
(حرانی)59 :1382 ،ر
او را آرا کردن

1

بیماری یکی از سخ یچای زن یی است که پادا

فراوان برای آن قرار داده م ه استر اما

مشروط به پذیر آن است؛ یعری چرىامی فرد بیمار پادا

میییرد که بیمـاری را بپـذیرد نـه

ایرکه بـا آن دراف ـ و لـب بـه مـکایت بىشـای (کلینکی ،116/3 :1363 ،ح6؛ همکان ،115/3 :ح)5ر

2

فضیل بـن میسـر نقـل میکرـ کـه روزی شـ مت امـا صـاد  ۷بـودیم کـه کسـی آمـ و از
یرف اریای که به آن ددار م ه بود ،مکایت کردر اما  ۷بـا اسـ راد بـه چمـین اصـل ،وی را
راچرمایی کرد (همان ،225/3 :ح)10ر 3مخم دیىری به نا مهران بـه امـا کـاظم ۷نامـهای
مینویس و از ب چکاری و دیریونم ن وو شود
اصل را بیان میکر (طبرسی)21 :1378 ،ر

مکایت میکر و ایشان در جوا چمین

4

در چمه این احادیث ،روی اصل «بریشتناپذیری» تکیه م ه و بیان م ه اسـت کـه چمانیونـه
که آم ن آنها به اش یار ما نیست ،برطرفم ن آنها نیا به اش یار ما نخواچ بودر پـس بایـ سـخ ی را
پذیرفت و در کرار آن قرار یرفت نه در برابر آن؛ این اصل مهمـی اسـتر ایـر درـین اتفـاقی بیف ـ و
انسان ب وان در کرار حوادث بام نه در برابر آنها ،آنىاه میتوان تصـمیم بىیـرد کـه دـه بایـ انجـا
دچ ر پذیر موقعیت چمان دیای است که ادبیات دین از آن به «تسلیم» یاد میکر ر
الب ه مرظور از پذیر سخ ی ،تسلیمم ن مرفعالنه و زمینییرم ن نیست ،بلکه پـذیر
فعال و پویا استر در این نوع پذیر  ،فرد ،زمینییر و ناتوان نمیمود؛ بلکه به رین مقابلـه را
برای موقعیت پیشآم ه طراحی میکر ر مای ب وان یفت به رین بیان را اما علی ۷در ایـن
باره دارن ر ایشان میفرمایر
َُ ََ ً ََ
َ
َ َ َّ َ َ َ ُ ِ َ ً
َ َ َ َ َّ َ َ َ
َ َ َّ َ ُ َ
الز ٌم لـک و
« .1واعلم أن الجز ال َیرد میتا و ال یدفع قدرا ،فأ ِ
حس ِن العزاء و تنج ِز الموعود فال یذهبن أسفک علی مـا ِ
َ
ٌ َ
نازل ِبقد ِر ِه».
لق،
ِل َجمیع الخ
ِ
ِ
ِ
ً
َ
صادقَ « :۷من َ
کانت کع َ
اشتکی َل َیل ًة َف َقب َلها ب َقبولها و ّأدی َإلی َّالله ُش َ
باد ِة ِس ّت َین َس َنة»؛ از ایشـان پرسـیدند« :پـذیرفتن
کرها،
 .2امام
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ
َ
َ
بیماری یعنی چه؟» .فرمودند« :یصب ُر َع َلیها و ال یخب ُ
کان فیها َفإذا َ
أصب َح َح ِمد الل َه َعلی ما کان».
ما
ب
ر
ّ َ ِ
َ ِ ِ َ َ َّ َّ ِ ُ ا َ
َ
« .3أما َّإنک إن َتصبر ُت َ
أنت َم ٌ
أزور».
صبر یمَی َعلیک قد ُر الل ِه الذی قد َر َعلیک و
ؤجر و إال ت
ِ
َ َّ ِ
َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ ّ
َ َ
« .4اصبر ُت َ
صبر ،لم تؤجر و لم ترد قَاء الل ِه».
ت
م
ل
إن
ک
ؤجر ف ِإن
ِ
ِ ِ
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إیاک والجزع فإنه یقطع األم و یض ِّاف الام و یورث الهم .واعلم أن المخِرَ
ٌ
ٌ
فی أمر ین ،ما کانت فیه حیلة فاالحتیال و مِا لِم تکِن فیِه حیلِة فاالصِطبار
(تمیمی مغربی)223/1 :1426 ،؛

از ایتاایکردن اپرهیز کش امی را قطع و کارکردن را تضعیف میکن و ان وه را اش
ارمغان میآورد .و ا ان کش راه خروج ]از تنی گی[ در دو چیز اس  :آنچش چواره
دارد ،چارهکردن ،و آنچش چاره ن ارد ،صبرکردن.
در بخش نخست ح یث ،به پیام چای مرف ِی بیتابیکردن و دراف ادن با مشکل اماره م ه

است که عبارتان از ناامی ی ،ناتوانی و غمىیری یا افسردییر از اینرو ،بیتابیکردن ،نهترها
تأثیری ن ارد ،بلکه ووعیت را سختتر میکر ر در بخش دو ح یث نیا الىوی نـوعی مقابلـه
فعال و پویا عروه م ه است که عبارت است از دارهان یشی یا بردباریر توویح ایرکه حوادث
بر دو قسمان یا «دارهپذیر» چس ر یا «دارهناپذیر»ر به رین واکرش در برابر حوادث دارهپذیر
(مثل بالیای عمومی) دستزدن به اق ا مراسب و به رین واکرش در برابر حوادث دارهناپذیر
(مثل فق ان عا یاان) بردباری و تحمل است تا به کمک آن ،دوره بحران را پشت سر بىذاریمر
 .۸سرور

ایر فرد شواس هچا ،ان ظارات و آرزوچای شود را با واقعیتچا چماچرد کر (انطبا ) و برای ساش ن
زن یی شو بکوم (شیرآوری) و شوبیچای زنـ یی شـود را بیابـ (شیریـابی) و تقـ یرچای ش اونـ
م عال را به صالح و مصلحت شود ب ان (شیرباوری) طبیعی است که از وو موجود شـود ناراحـت
و ناشرسر نخواچ بودر این «لذت نعمت» اسـتر پیشتـر یف ـه مـ کـه بـر اسـاس روای ـی از امـا
علی ،۷آرزوچـای طـوالنی نمییذارنـ انسـان طعـم مـیرین نعمـت را بچشـ ر از ایـنرو ،یکـی از
مسائلی که بای به آن توجه و آن را تمـرین کـرد ،شرسـر ی از نعمـت و لـذتبردن از آن اسـتر فـرد
راوی کسی است که تحلیل ووعیت موجود ،موجب فرح و سرور وی میمودر
بحث و نتیجهگیری

فرد روامر  ،از یک سو ان ظارات شود را با واقعیتچا چماچرد مـیکرـ (انطبـا ) و از سـوی
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دیىر برای ساش ن زن یی شو و تأمین آن اق ا میکر ر از طریقی دیىر نیـا ش اونـ م عـال
برای او شیر را مق ر میکر ر ن یجه این مسائل ،به نظا ارزیابی انسان وارد میمـودر ایـر ایـن
ن یجه ارزیابی مثبتبودن (شیر) و مرطبقبودن با ان ظارات بام روامر ی را به وجود میآوردر
نمودار  :۲مدل مفهومی رضامندی بر اساس منابع اسالمی
نظام ارزیابی

انطباق
تقدیرخیر
خیرشناسی

خیر یابی
خیرگرایی

اقبال

رضامندی
خیرباوری

سرور

خیرآوری

شیرآوری و ارزیابی شیر نیاز به شیرمراسی داردر در چرىا ارزیـابی ،نظـا ارزیـابی بایـ شیریـرا
بام تا ب وان شیرچای موجود را کشف (شیریابی) ،و به شیربودن تق یرچای ش اون م عال باور
پی ا کر (شیرباوری)ر در این صورت ،فرد به ووعیت شود اقبال و پذیر پی ا میکرـ و از آن
شرسر و مسرور می مودر مجموعه انطبا  ،شیرآوری ،ارزیابی شیـر ،اقبـال و سـرور ،احسـاس
روایتمر ی را در فرد به وجود میآوردر
بر این اساس میتوان یفت
روامر ی نوعی «ارزیابی» از زن یی استر این نشان میدچ که از مسائل مهـم و اساسـی
در روامر ی ،مراشت و ارز یابی افراد از زن ییمان استر دیرر و چمکارانش کـه روـامر ی را
در بهایس ی روانی مطرح کردهان بهایس ی روانی را به معرای «ارز یابیچای مراش ی و عاطفی
فرد از زن یی شود» معرفی میکرر ر این ارز یابیچا نهترها دربردارن ه واکرشچـای چیجـانی در
برابر وقای چس ر  ،بلکه قضاوتچای مراش ی از روایت و شرسر ی را چـم مـامل مـیمـون
(دینر و دیگکران)2002 ،ر آالن کـار ،تصـریح میکرـ کـه مطالعـه تحلیـل عـاملی در بـاره میـاان
مادکامی و بهایس ی روانی نشان میدچ کـه مـادکامی دسـتکم دو جربـه دارد «عـاطفی» و
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«مــراش ی»؛ مــادکامی از یــک ســو معــرف تجربــه چیجــانی مــادی ،مــعف ،ششــرودی و
چیجانچــای مثبــت اســت و از ســوی دیىــر ارز یــذاری مــراش ی روــامر ی از حیطــهچای
یونایون زن یی (مانر موقعیت شانواده یا کار و تجربهچای عـاطفی در ایـن موقعیتچـا) را بـه
بینفرچرىـی نشـان میدچرـ کـه مؤلفـهچای عـاطفی (مـادی) و
دست میدچـ ر دادهچـای ِ
مراش ی مادکامی (روامر ی) تا ح ودی مس قل از یک یىر عمل میکررـ و تـأثیر انـ کی بـر

چم دارن (کار)42 :1385 ،ر روامر ی م ضمن نوعی ارزیـابی یـا قضـاوت از فاصـله ادرا مـ ه
بین آرزو و پیشرفت است که وق ی درباره مجموع زن یی بام  ،اصطالح «روایت از زن یی» یا
«روایت زن یی» به کار برده میمود (پاوو ،و دینر 135 :2013 ،به نقل از :رفیعی هنکر )81 :1394 ،و
دامرهای از تحقق تا محرومیت را مامل میمود (ویترز 234 :2013 ،به نقل از :همان)ر
روامر ی نوعی ارزیابی «مثبت» از زن یی استر ایـن دیـای اسـت کـه ادبیـات دیرـی از آن بـه
ً
«شیر» یاد میکر ر مثبت ارزیابیکردن زن یی به این است که اوال فرد مص ا چای شیـر را بشراسـ
(شیرمراسی) ،نظا ارزیابی او مب ری بر شیر بام (شیریرایی) ،برای سـاشت زنـ یی شـو بکومـ
(شیرآوری) و شوبیچای موجود زن یی شود را ادرا کر (شیریابی)ر از عوامل مهـم در روـامر ی،
یاف ن و ممردن نعمتچا استر از جمله م اشلـهچایی کـه بـرای افـاایش مـادکامی و ششـرودی از
زن یی به کار بس ه م ه اسـت« ،نعمتمـماری» 1اسـتر ایـن م اشلـه کـه بـه «سـه دیـا شـو در
زن یی» 2چم معروف است ،بر این فر

مب ری است که نعمتمماری ،چم به وجود معرا در زن یی

کمک میکر و چم عواطف و چیجانچای مثبت را افاایش میدچ و در ن یجه ،به روایت بیشـ ر
از زن یی میانجام (سلیگمن و دیگران 2005 ،به نقل از :براتی)1388 ،ر
بر اساس تحقیقات لوبومیرسکی و چمکاران وی ،افرادی کـه بـه مـ ت مـش چف ـه و چـر
چف ه سه بار نعمتچای شود را ممرده بودن  ،در پایان چف ه مشم ،مادمانتر از کسانی بودنـ
که درین نکرده بودن (چمان)ر محققان در مقاله دیىری در توجیه ایرکه دـرا «نعمتمـماری
1. counting blessings
2. three good things in life
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به مادکامی بیش ر افراد مرجر م ه؟» اس الل کردهان که این کار (نعمتمماری) موقعیتچا
و وقای را به سم ی می َب َرد که سازیاری ِلذتیرایانـه مر فـی مـود؛ دراکـه مـرد میبیررـ کـه
زن یی آنها شو است و از نعمتچای بسیاری برشوردارن و این نعمـت چـر چف ـه ادامـه داردر
ً
طبق نظر پ رسون ،نعمتچا میتوانر از مسائل جائی مثال چ یهیرف ن ماشهای یل از چمسر
تا مسائل کلی مثل وجود سالم ی را مامل مودر
چمچرــین ن یجــه مطالعــهای کــه ســلیىمن و چمکــاران وی انجــا دادن ـ نشــان داد کــه
مرکتکرر یان ح ی یک ماه بع از برنامه نیا در مقایسه با زمان ش پایه ،مادتر بودن و نمـره
مـادی
افسردییمان کم ر م ه بودر سلیىمن و چمکاران در پیىیـری سـهماچه چمچرـان از
ِ
بیش ر مرکتکرر یان و کم ربودن افسردیی نسبت به زمان ش پایـه (آغـاز تحقیـق) یـاار
دادن ر محققان ن یجه یرف ر که این م اشله (فعالیت آموزمی) در کرـار م اشلـهای دیىـر ،تـا
مش ماه بع چم مادکامی افراد را افاایش و نشانهچای افسردیی را کاچش میدچ (چمان)ر
روامر ی نوعی ارزیابی کلی از زن یی اسـتر کسـانی کـه لحظـهای و مقطعـی داوری میکررـ
ً
معموال ددار چیجانچای افراطی و تفریطی میمون ر این نوع نىـاه را «دیـ تـونلی» مینـامیم کـه
دایرهای مح ود داردر در برابر آن «دی توسعهیاف ه» قرار دارد که چمه آنچه را چست میبیر ر رسـول
ش ا ۹کسانی را که تا یک ناراح ی از چمسرمان میبیرر مییویر «چیچ شیـری از تـو ن یـ هایم»
سرزنش میکر (پسندیده)243 :1390 ،ر یکی از عوامل ناروای ی ،تمرکا بر ناشومایر ی حال و ن ی ن
یذم ه شومایر است که به «انقطاع از یذم ه شومـایر و شومـایر چای یذمـ ه» میانجامـ ر در
این صورت ،قابلیت روایتبخشی شومایر یذم ه از میان مـیرود و چمـه دیـا و چمـه دورانچـا،
ناشومایر دی ه میمون ر این در حالی است که یذم ه شومایر  ،یکی از مراب روایتمر ی استر
یادآوری نعمتچا و شومـایر چای پیشـین اسـتر
به چمین سبب ،یکی از رو چای روایتمر ی،
ِ

بر این اساس ،اما صاد  ۷میفرمایر

بد شکا من محن ٍة تقدمها آالف نام ٍة واتباها آالف راح ٍة (شهید ثانی،
ال خیر فی ع ٍ

بیتا)52 :؛

هیچ خیری نیس در آن ان های کش از گرفتاری خود تکای میکن و حال آنکش
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در گذتتش هزاران نعم داتتش اسو و هوزاران راحتوی در آینو ه اوش او خواهو
رسی .
یکی از تجار م یره که از وو مال ِی شوبی برشوردار بود و با اما صاد  ۷مـراوده دامـت،

روزیار دیریون م و به ایشان مـکایت کـردر امـا  ۷بـرای آرا کـردن وی ،زنـ یی شـو
پیشین او را به یاد

آورد (اربلی 1)162/2 :1381 ،یا نمونهچای مشابه دیىری کـه معصـومان۷

در کرار محرومیتچا مرد را به دیىر دام هچای زن یی شود م وجه میکردن

(پسندیده ،در دست

چاپ)567 :ر چمه ایرها نشان میدچ بـرای روـایت از زنـ یی دامـ ن دیـ ی توسـعهیاف ه الز
است که چمه واقعیتچا را نشان دچ ر
چمچرین معلو م که روامر ی ن یجه انطبا یـاف ن ووـ موجـود بـا ان ظارچـا و آرزوچـا
است که از آن بـه «آرزو/ان ظـار تحقـقیاف ـه» یـاد مـیکریمر در حقیقـت ،روـامر ی مقایسـه
مرطقی است بین آنچه افراد دارن با آنچه آنها فکر میکرر مس حق آن بودهان یا ان ظار آن را
دام هان یا به طور معقول آرزوی آن را دارن (ویترز 234 :2013 ،به نقل از :رفیعی هنکر)80 :1394 ،ر
انسان دیای را آرزو میکر کـه شیـر ب انـ ر از ایـنرو ،ایـن ویژیـی محـل تالقـی پایـه نظـری
ً
روامر ی (شیر) با مؤلفه مطابقت استر الب ه این دو در عمل کامال مرطبـق بـر چـم نیسـ ر ر
ً
یاه ممکن است انسان آرزوی دیىری دام ه بام (کـه چردرـ شیـر میدانـ  ،امـا واقعـا شیـر
ً
نیست) ،و در صحره زن یی آرزوی شود را محققم ه نیاب (و آنچـه واقعـا شیـر اسـت ،تحقـق
یاب )ر در ایرجا ایر ش ِیر تحققیاف ه ادرا مود روامر ی حاصل میمود ،چردر شواس ه فرد
تحقق نیاف ه استر مای ب وان یفت در این ووعیت ،شواس ه روبرایی فـرد تحقـق نیاف ـه ،امـا

شواس ه اصیل او تحقق یاف ه ،چردر به آن توجه نـ اردر تووـیح ایرکـه شواسـ ه و آرزوی چـر
انسانی ،برشورداری از زنـ یی شـو (شیـر) اسـت؛ ایـن مسـئلهای فطـری اسـتر امـا یـاه در
تشخیم شیر ام باه میکر ر در این صـورت ،چردرـ شواسـ ه و آرزوی نقـ و حاوـر او دیـا
دیىری است ،اما در عمق جان ،طالب «شیر» استر از اینرو ،چردرـ ممکـن اسـت شواسـ ه
َ
َ َ ً ََ َ َ
« .1وال َت َ
أیسرت فی َز َمن طوی ».
جز و إن أعسرت یوما  /فقد
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ظاچر او محقق نش ه بامـ  ،امـا شواسـ ه عمیـق و بریـادین او تحقـق یاف ـه اسـتر از ایـنرو،
چمچران میتوان در این فر

نیا ،مطابقت را عامل روامر ی دانستر آنچه مهم است ایرکه

ان ظارات و آرزوچا بای مرطبق با واقعیتچا ترظیم مون ر به نظر آریایل ،بر اساس نظریه تفاوت
در یانه 1روامر ی حاصل تفاوت (انـ

) بـین پیشـرفتچـا و آرزوچـا اسـتر آرزوچـای بـار

ششرودی را ته ی میکرر ر وی چمچرین تصریح میکر که بر اساس نظریه فاصله چـ ف بـا
پیشرفت ،آرزوچای بار  ،به ششرودی کم ری مرجـر میمـون ر الب ـه طبـق سـایر نظریـهچا،
دام ن اچ اف کلی برای سالم ی مفی چس ر اما بایـ چـ فچـا مراسـب و صـحیح ان خـا
مون (آرگایل)83 :1382 ،ر ایس رلین 2نیا پارادوکسی را مطرح کرده کـه بـه نـا شـود او مـراش ه
میمودر این پارادوکس ،تضاد آمکاری بین «مواچ مقطعی» رابطه درآمـ و شـو بخ ـی بـا
«مواچ بلر م ت» نشان میدچ ر در مواچ مقطعی رابطه مثبت بـین شـو بخ ـی و درآمـ
وجود داردر اما وق ی به آنچه درون یک کشور در طی زمـان اتفـا میاف ـ نىـاه مـیکریم بـا
افاایش درآم جامعه ،ماچ افاایش شو بخ ی به آن مکلی که در دادهچای مقطعی ان ظار
دام یم ،نیس یمر ایس رلین بر اساس آشرین تحقیقات شود به این ن یجـه رسـی ه اسـت کـه بـا
افــاایش درآمــ مــرد  ،آرزوچــا و شواســ هچای مــادی نیــا قــ میکشــ و لــذا مــادکامی و
روایتمر ی افاایش نمییاب ر
روایتمر ی مس لا «پذیر » و نیا «شرسر ی» از وو موجود است که ریشه در ارزیابی
مثبت و شیریاف ن زن یی داردر وق ی زن یی ،شیر ارزیابی مود فـرد آن را میپـذیرد و از دامـ ن
آن شرسر میمودر
منابع

قرآن کریم.
الموسوی (شری رضی) ،محمد بن الحسینی ( .)1۴2۴ن ج الاالغه ،شرح :صبحی الصالح ،قـم:
)1. Multiple Discrepancy Theory (MDT
2. Easterlin, R. A.
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دار الحدیث.
علی بن الحسین .)137۵( ۷الصحیفة السجاریة ،تهران :کتاِفروشی اسالمیه.
آرگای  ،مایک ( .)1382روانشناسی شاری ،ترجمه :مسعود گـوهری و دیگـران ،اصـفهان :جهـاد
دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
آمدی ،عبدالواحد بـن محمـد ( .)1373غژرر الحکژم و ررر الکلژم ،ترجمـه و شـرح :آقـا جمـال
خوانساری ،تهران :دانشگاه تهران.
ّ
ابن بابویه قمی (صدوق) ،محمد بن علی ( .)13۶1معانی األباار ،تحقیق :علی اکبر الغفاری ،قم:
مؤسسة النشر االسالمی.
ابن بابویه قمی (صدوق) ،محمد بـن علـی ( .)1398التوحیژ  ،تحقیـق :السـید هاشـم الحسـینی
الطهرانی ،قم :مؤسسة النشر االسالمی.
ابن بابویه قمی (صدوق) ،محمد بن علی ( .)1۴0۴کتاو من ال یحضر الفنیه ،قم :مؤسسة النشـر
االسالمی.
ّ
ابن بابویه قمی (صدوق) ،محمد بن علی ( .)1۴10الخصا  ،تحقیق :علی اکبر الغفاری ،بیـروت:
مؤسسة اْلعلمی.
ّ
ابن حنب (الشیبانی) ،احمد بن محمد (بیتا) .مسن ابن حنال ،بیروت :دار صادر.
ابن فارَ ،احمد ( .)1۴0۴معجم مناییس اللغة ،قم :مکتب االعالم االسالمی.
ابن مبارک ،عبداهّٰلل ( .)1۴1۵الزش  ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
االحسائی ،محمد بن علی ( .)1۴03عوالی اللئالی ،تحقیق :مجتبی العراقی ،قم :سید الشهدا.
اربلی ،علی بن عیسی ( .)1381کشف الغمة فی معرفة االئمة ،تبریز :بنیهاشمی.
براتی سده ،فریـد ( .)1388اثربخشـی مـداخالت روانشناسـی مثبـتگرا جهـت افـزایا نشـاط،
خشنودی از زندگی ،معناداری زندگی و کاها افسردگی؛ تدوین مدلی برای اقدام ،رساله دکتری
روان شناسی ،استاد راهنما :محمود گلزاری ،اسـتادان مشـاور :علـی دالور ،حسـین اسـکندری،
تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
برقی َ
القمی ،أحمد بن محمد بن خالد ( .)1۴13المحاسن ،تحقیق :مهدی رجایی ،قـم :المجمـع
العالمی ْله البیت.
ُ
َ
بیهقی ،أحمد بن الحسین ( .)1۴10شعب االیمان ،تحقیق :محمد السعید بسیونی زغلول ،بیـروت:
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دار الکتب العلمیة.
پسندیده ،عباَ ( .)138۴رطایت از زن ی ،قم :دار الحدیث.
پسندیده ،عبـاَ ( .)1389ماژانی و عوامژل شژارکامی از ریژ ا اسژال بژا رویکژرر روانشناسژی
مثات را ،قم :دانشگاه قرآن و حدیث.
پسندیده ،عباَ ( .)1390رطایت زناشویی ،قم :دار الحدیث.
پسندیده ،عباَ ( .)1392الگوی اسالمی شارکامی با رویکرر روانشناسی مثات را ،قم :دار الحدیث.
پسندیده ،عباَ (« .)1391پایه نرری رضامندی از دیدگاه اسالم» ،در :روانشناسی و رین ،ش،20
ص.10۴-8۵
پسندیده ،عباَ (در دست چا ) .الگوی اسژالمی شژارکامی بژا رویکژرر روانشناسژی مثاژت را،
ویراست دوم ،قم :دار الحدیث.
ِّ
رمذی (الجامع الصحیح) ،تحقیق :احمد محمد شـاکر،
ترمذی ،محمد بن عیسی (بیتا) .سنن الت ِ

بیروت :دار احیاء التراث.
ّ
التمیمی المغربی (القاضی أبو حنیفة) ،النعمان بن محمـد ابـن حیـون ( .)1۴2۶رعژائم االسژال ،

بیروت :مؤسسة النور.
َ
الج َزری (ابن اثیر) ،مبارک بن محمد ( .)13۶7الن ایة فی غریب الح یث واألثر ،تحقیـق :محمـد
الطناحی ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.
جوهری ،اسماعی بن ّ
حماد ( .)137۶الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربیة) ،تحقیق :احمد عبـد
الغفور عطار ،بیروت :دار العلم للمالیین.

ّ
حرانی ،الحسن بن علی ( .)1382تحف العنو  ،قم :آل علی.
الحسینی الزبیدی ،السید محمد المرتَی بن محمد ( .)1۴1۴تاج العروس ،بیروت :دار الفکر.
حلوانی ،الحسین بن محمد ( .)1383نزشة الناظر ،تحقیق :عبدالهادی مسعودی ،قم :دار الحدیث.
حلی ،حسن بن سلیمان (بیتا) .مختصر بصائر ال رجات ،قم :الرسول المصطفی.
ّ
حمیری ،عبد الله بن جعفر ( .)1۴13قرو االسنار ،قم :مؤسسة آل البیت.:
ّ
الدمشقی (ابن عساکر) ،علی بن الحسن بن هبة الله ( .)1۴1۵تاریخ م ینة رمشژ  ،تحقیـق :علـی
شیری ،بیروت :دار الفکر.
دیلمی ،الحسن بن ابی الحسن علی ( .)1۴13خعال ال ین ،بیروت :مؤسسة آل البیت.:
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دیلمی ،شیرویة بن شهردار ( .)1۴0۶الفرروس بمأثور الخااو ،تحقیـق :محمـد السـعید بسـیونی
زغلول ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
راغب اصفهانی ،حسـین بـن محمـد ( .)1۴12مفژررات خلفژاا النژر ن ،تحقیـق :صـفوان عـدنان
داوودی ،دمشق :دار القلم.
رفیعی هنر ،حمیدرضا (« .)139۴نقا آرزوها در رضایت زندگی بر اساَ مدل اسالمی عملکـرد
أم  :یک بررسی مفهومی» ،در :پووش نامه روانشناسی اسالمی ،ص.109-79
محمد بن ّ
السبزواری الشعیریّ ،
محمد ( .)1۴1۴جامع األباار خو معارج الینین فی اصژو الژ ین،
تحقیق :مؤسسة آل البیت ،قم :مؤسسة آل البیت.
سلیگمن ،مارتن ای .پی .)1389( .شارمانی ررونی ،ترجمه :مصـطفی تبریـزی ،رامـین کریمـی و
علی نیلوفری ،تهران :نشر دانژه.
صالح بن عبداهّٰلل؛ عبدالرحمن بن محمد ( .)1۴19نَرة النعیم فی اخالق الرسول الکـریم ،جـده:
دار الوسیلة.
طبرانی ،سلیمان بـن أحمـد اللخمـی ( .)1۴0۴المعجژم الکایژر ،تحقیـق :حمـدی عبـد المجیـد
السلفی ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
طبرانی ،سلیمان بن أحمد اللخمی ( .)1۴1۵المعجم األوسط ،تحقیق :طارق بن عـوض اهّٰلل و عبـد
الحسن بن إبراهیم الحسینی ،قاهره :دار الحرمین.
طبرسی ،علی بن الحسن ( ،)1378مشکاة األنوار ،تحقیق :مهدی هوشمند ،قم :دار الثقلین.
طریحی ،فخرالدین بن محمد ( .)1۴1۴مجمع الاحرین ،تهران :مؤسسة البعثة.
طوسی ،محمد بن الحسن ( .)1۴1۴األمالی ،تحقیق :علی اکبر الغفاری بیروت :دار المفید.
عاملی (شهید ثانی) ،زین الدین بـن علـی (بیتـا) .مسژکن الفژدار عنژ فنژ االحاژة االوالر ،قـم:
بصیرتی.
فراهیدی ،خلی بن أحمد ( .)1۴09العین ،قم :مؤسسة دار الهجرة.
فیومی ،أحمد بن محمد ( .)1۴1۴مصااح المنیر ،قم :مؤسسة دار الهجرة.
القشیری النیسابوری (مسلم) ،مسلم بن الحجاج (بیتا) .صحیح مسلم ،بیروت :دار الفکر.
کار ،آالن ( .)138۵روانشناسی مثات ،ترجمه :حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند ،تهران :سخن.
ّ
کراجکی ،محمد بن علی ( .)1۴10کنز الفوائ  ،تصحیح :عبدالله نعمة ،قم :دار الذخائر.
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کلینی الرازی ،محمد بن یعقوِ ( .)13۶3الکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،الطبعة الخامسة.
گروهی از نویسندگان ( .)1۴0۵اصو ستة عشر ،قم :دار الشبستری.
مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ( .)1388بحار األنوار ،تهران :المکتبة االسالمیة.
المدائنی (ابن ابی الحدید) ،عبدالحمید بن محمد ( .)1387شرح ن ج الاالغه ،تحقیق :ابوالفَـ
ابراهیم ،قاهره :دار احیاء الکتب العربیة.

المصری اْلنصاری (ابن منرور) ،محمد بن ّ
مکرم ( .)1۴1۴لسان العرو ،قم :أدِ الحوزه.
مصطفوی ،حسن ( .)1۴30التحنی فژی کلمژات النژر ن الکژریم ،تهـران :وزارة الثقافـة واالرشـاد
االسالمی.

مالکی نخعی حلیّ ،ورام بن أبی فراَ بن حمدان (بیتا) ،تنایه الخوارر و نزشژة النژواظر ،بیـروت:
مؤسسة اْلعلمی.
ّ
ا
الهندی (متقی هندی) ،علی المتقـی بـن حسـام الـدین ( .)1۴09کنژز العمژا  ،بیـروت :مؤسسـة
الرسالة ،الطبعة االولی.
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