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 چکیده

هدف   وه ، برر و  ماهیوژ رضوامندی و  ایوه 

ع نظوری    بوور ن ووال منوابی ن وو م  ن ووژو نووا 

نی و رو     تحلیل مح ان با یانه  وه ، ک اد

شونای   م وا  دینو  ن  داد  ن  مدل ههوم رون 

دهووود های  ووو وه  نشوووا  م ن وووژو یاه وووه

رضووامندی، نوواع  نر یوواب  مثبووژ ن  کوول  نوودگ  

ن ووژ و بوووه عنووان  حاووو  درونوو ، ترکیبووو  ن  

ن وژو  ایوه « یر ندی»و «  ذیر »، «مبابقژ»

Abstract 

The purpose of this study was to investigate 

the nature of satisfaction and its theoretical 

base according to Islamic sources. The 

research was a library type, and its method 

was content analysis using the 

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 
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ال منووابی دینوو ، مندی، بوور ن وونظووری رضووایژ

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

شووادو بوور نر یوواب  شوواد، ماجووب رضووامندی م 

ن ال نین دو یاه ه، تحقق رضامندی با ه به نین 

هووای و تووان  ننببووا  بووا ون ییژ۱عانموول ن ووژ  

 و ییرشنا و ۲ها   و تنظیم نن ظوارن  و  ر وهوا  

ن وژ   که ال مه و مقدمه مؤلده ییر در رضامندی

و ییریواب  ۴و ییر وری و  ایژ  ندگ  یاد  ۳

و ییربوواوری و ۵و کشوو  ن ووا  مثبووژ  نوودگ   

و ییرگرنی  ۶باد  تقدیرهای یدن  نع قاد به ییر

در نر یاب   ندگ  که منجر به تمییر ییور ن  شور و 

و ن بووال بووه ۷شوواد  کشوو  ییرهووای  نوودگ  م 

و نحاال  رور ۸ ندگ  و  ذیر  وضییژ یاد  

ها و وضووییژ ماجووادو ن یجووه ن  دنشوو ه و شووادی

مندی در   وه  دنین ن ژ  برنی نیجاد رضایژ

و نن ظوارن  رن ۱نهرند و جامیوه و نهورنی     بایود  

های هورد رن نصو   ها و نر یاب تنظیم، و شنایژ

کنیم تا نن ظارن  ون ی  شاند و ییرهوای ماجواد 

و تو   بورنی  وایژ ۲در  نودگ  رن در  کنویم  

و حالوژ  وذیر  و ۳یاد رن تقایژ کنیم   ندگ  

  رور رن در هرد به وجاد  وریمو

رضوامندی، ن و ش، ییور، ننببوا ، ها: کلیدواژه
  ذیر ،  رورو

satisfaction according to religious sources is 

based on “good”, upon which if life 

evaluated good it would cause satisfaction. 

Based on these two findings, satisfaction 

realization is due to: 1) the potential to 

adapt to existence’s facts and to adjust 

expectations and ambitions, 2) knowing the 

good which is a necessity and prelude to the 

good factor in satisfaction, 3) making good 

and making a good life, 4) seeking good 

and discovering life’s positive things, 5) 

believing in good and the faith in goodness 

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

evaluating life which results in 

differentiating good from evil and 

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 

satisfaction in people and society require to 

regulate expectations, to modify people’s 

cognitions and evaluations to make the 

expectations real and the goods in life 

realized, to encourage efforts in making life 

good, and to develop the state of acceptance 

and bliss in peopleر 

Keywords: Satisfaction, Good, Adapta-

tion, Acceptance, Bliss. 



 سومشماره  /۹۵ تابستان/  دوم/ سال    42

 مقدمه

کم الزمـه زنـ یی و بسـ ر موفقیـت و کامیـابی اسـتر روایت از زن یی، ایر چ ف نبام  دست
توان زن یی شو  و موفق را سـامان دادر افـراد ناراوـی تـوان و ینمب ون احساس روامر ی، 

آرامش شاطر الز  برای طراحـی و تـ بیر زنـ یی شـو  و اقـ ا  بـرای آن را ن ارنـ ر سـلیىمن 
کرـ  و در یمرا از لحاظ زمانی به سه دس ه حـال، یذمـ ه و آیرـ ه تقسـیم ت مثب چاییجانچ
مثبـت آن( و قراعـت مـکل غرور )الب ه  ی،شرسر  یت، روا چای مربوط به یذم ه، ازیجانچ

مطــرح  1برشــی دیىــر آن را در بحـث بهایســ ی روانــی ر(16و  15: 1389 سکلیگمن،)بــرد ینـا  مــ
را  یـاو چمکارانش، سه د 2اع قاد دیرر بهاست که  ایردهمفهو  یس ی روان یس یبها ر ان کرده

از  ییاال ب سطوحو  یلق مرفاز ُش  ییریح پاوبخش، سطلذت چاییجان  تجربه چمودیمامل م
 یزنـ ی زیرا مون ،یم یروان یس یاز بها  ییمثبت موجب سطح باال  یاتر تجربیاز زن ی یتروا
 ر(2002دینر و همااران، )سازن  یبخش را میتروا

کـه  کرـ یم یحتصـر  4یـلآریار انـ هاین موووع را بررسی کرد 3برشی نیا در بحث مادکامی
دامـ ن احسـاس  یازمر و ن مودیحاصل نم یآن یچاو لذت چایماد یهدر سای صرفًا مادکام
 مادکامی دی یاه، این اساس بر ر(25و  14 :1382 آرگایل،)است  یو فق ان عواطف مرف یروامر  

 رررو اوـطرا  اس رس،مانر  مرفی  عواطف فق ان و روامر ی، لذت، و مادی  دارد جاء سه
 ر(63: )همان
 ،4/455تکا: )ترمکیی، بی مـ ه برمـمرده سـعادت عوامـل از یکی روامر ی اسالمی، مراب  در

اکـر  اسـت  پیـامبر به ش اون  مخصوص یهچ  و 5(21533ح ،7/814 :1409؛ متقی هندی، 2151ح
                                                      
1. Subjective Well-being (SWB) 

2. Diener, E. 

3. happiness 

4. Argyle, M. 

ی الّلُه َلـُه، و»: کندیچنین نق  م ۹خود از پیامبر خدا سننِترمذی در کتاِ  .5 ََ ِمـن  ِمن َسعاَدِة ابِن آَدَم ِرضاُه ِبما َق
ی الّلُه َلهُ  َشقاَوِة ابِن آَدَم َترکُه اسِتخاَرَة الّلِه، و ََ  .«ِمن َشقاَوِة ابِن آَدَم َسَخُطُه ِبما َق
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)شریف دان  یم انسان چمراه به رین را روامر ی ۷یعل اما  1ر(1ح ،260 :1136، بابویه قمیابن)

 معرفی یبخ شو  افراد از یکی را راوی مخم و 2(202 :1413حمیری،  ؛4 حامت :1424 ،رضی
 3ر(44 تحام :1424شریف رضی، )شورد  غبطه او حال به بای  که کر یم

ر در آن اثـر، (1384پسکندیده، )است ده مر ی بحث کر تر درباره موووع روایتیشپنىارن ه 
 م همر ی، از نىاه دین، بررسی عوامل مخ لف روایت ،ب ون ایرکه بحث نظری صورت ییرد

 ،دهیپسکند)نک..: تر مطالعـه مـ  یـقدقر پس از آن، ومن بحث از مادکامی، این موووع است

و  (1392دیده، )پسکن« شیربـاوری»روامر ی در دـاردو  نظـری  ،ر بر اساس آن مطالعه(1389
توانـ  یم ر ایـن(1391پسکندیده، )یرفت بودن تق یرچای ش اون  م عال قرار مب ری بر باور به شیر

یک یا  به پیش به ممار آی ، اما نق چایی به آن وارد اسـت؛ از جملـه ایرکـه دربـاره ماچیـت و 
ری مـود، مر ی مح ود به شیربـاو مر ی بحث نش ه است و نیا ایر روایتی روایتچامؤلفه

ی کـه امسئلهرو موووع نیازمر  بررسی مج د استر مودر از اینیمنقش انسان نادی ه یرف ه 
ــرح می ــهمط ــت ک ــن اس ــود ای ــا و   م ــهمعر ــامر ی ک ا چامؤلف ــ ؟ی رو ــری  ان ــای نظ مبر

مر ی از دی یاه اسال  دیست؟ و مب ری بر آن، ده عواملی دارد؟ این بررسی بر اسـاس روایت
 : فصل دوم(1389پسندیده، ) یریدی م ون مراش روانوا با اس فاده از م ل فهم رو  تحلیل مح 

 صورت یرف ه استر

 تعریف رضامندی
منظکور، ؛ ابن1404فکارس، ابن)انـ  کردهترجمـه « َسـَخ »را به وـ  آن یعرـی « روا»، مراسانلغتبرشی 

دامــ ن و دوست»، (1412، ؛ راغککا اهککفهانی1414)زبیککدی، « ن امــ نکراچت»و برشــی دیىــر بــه  (1414
؛ فیکومی، 1414)حسکینی زبیکدی، « کردنان خـا » 4،(1414؛ حسینی زبیدی، 1414منظور، )ابن« کردناقبـال

                                                      
بِ  یُ  جاَء َجبَرئ» عن أبیه رفعه: بد اهّٰللعن أحمد بن أبی ع معانی األباار .1  َفقاَل: یا رسول الّله إنَّ الّلَه ـ َتبـاَرک و یإَلی النَّ

ـبُر و : ُقلُت: و۹َتعالی ـ أرَسَلنی إَلیک ِبَهِدیة َلم یعِطها أَحدا َقبَلک. قاَل رسول الّلهِ  أحَسـُن ِمنـُه.  ما ِهی؟ قـاَل الصَّ
ضا ُقلُت: و  .«ما ُهَو؟ قاَل: الرا

 .«نعم القرین الرضا» .2
، و طوبی ِلَمن َذکَر الَمعاَد، و» .3 ِِ  .«َرِضی َعِن الّله َقِنَع ِبالکفاِف، و َعِمَ  ِللِحسا
ْته و َأْقَبَلْت عل ْت ی... إذا َرِض » .4  .«هیعنه َأَحبَّ
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برشـی اصـل معرـای  2ر(1414؛ طریحکی، 1414)فیکومی، « یچمخـوانموافقت/ »و  1(1414؛ طریحی، 1414
 3ر(1430مصطفوی، ) دانر یمی میان شواست فرد و ووعیت موجود او چمخوانروایت را 

دربـاره ش اونـ   ن ام ن از تق یر ش ا، وی کراچتااین مفهو  را درباره انسان به معر ایع ه
اوامر و تر  نـواچی شـود  دادنکه ش اون  انسان را در حال انجا  ان دانس ه ام عال به این معر

ی وـامن ااه بـه معرـبـودن و یـی مطی ارا یـاه بـه معرـ« روّی » 4ر(1412راغا اهفهانی، )یر  بب
ر (1414؛ حسینی زبیدی، 1414منظور، ابن)ان  یرف هدانس ن ی اچلارا به معر« ارتضاه»و  ان دانس ه

طریحکی، )است نکردن دانس ه ی بسر یی و غیر او را طلبارا به معر« رویت بالله رّباً »طریحی 

ی رف ـار فـرد بـا خـوانچمی در اطاعت یعرای موافقت، سازیاری دار این کاربردچا با معر 5ر(1414
 م هرنظر یرف ه چای دریژییوی فرد با چمخوانیعری  دانس ناچلفرمان و 

 ؛1409)فراهیکدی، انـ  کردهقرار دارد که برشی آن را به و  روـا معرـا « َسَخ »، «روا»در مقابل 

ان  دانسـ ه؛ اما برشی دیىـر، آن را بـه معرـای کراچـت و ناشرسـر ی (1414منظور، ابن ؛1376جوهری، 
کرـ ، یمچای مخ لف، معانی یونـایونی پیـ ا یتموقعدر « َسَخ »برشی مع ق ن   6ر(1367اثیر، ابن)

 7ر(1414منظور، ؛ ابن1376جوهری، ) یهچ دانس ن ارز ممردن و بیمانر  غضب و کم
امـا ر ان کردهروامر ی را ترکیبی از اقبال، ان خا  و موافقت معرا  مراسانلغتدر مجموع 

                                                      
 .«و ]َرِضیُت[ ِبِه ]ِرًضا[ اْخَتْرُته ءَ ی: الشَّ ُت یَرِض » .1
 اًة( و )ِرَضاًء( ِمْثُ  َواَفْقُتُه ُمَواَفَقًة و وَفاقًا َوْزنًا َو َمْعًنی.)َراَضیُتُه( )ُمَراَض  .2
 أّن اْلص  الواحد فی هذه الماّدة: هو موافقة المی  بما یجری علیه و یواجهه. .3
 ، و منتهیا عن نهیه.: أن ال یکره ما یجری به قَاهه، و ِرَضا الّله عن العبد هو أن یراه مؤتمرا ْلمرهِرَضا العبد عن اهّٰلل .4
 قنعت به و ال أطلب معه غیره. «َرِضیُت بالله ربا» و .5
ْخُط والِسْخُط: الکراهیة للش» .6 أی یکرهـه لکـم و « إن الّله یْسَخُط لکم کـذا» ثیو عدم الرضا به. و منه الحد ءیالسَّ

 .«یمنعکم منه و یعاقبکم علیه
ه و لم یقع منه َموِقعا و قد َسِخَط، أی غَب، فهو ساِخط.»جوهری:  .7 َط عطاءه، أی استقلَّ َبه. و یقال: َتَسخَّ  .«و َأْسَخَطُه، أی أغ

َط و َسِخط الش»منرور: جوهری و ابن َسـَخطًا: کرهـه. و َسـِخَط َأی غَـب، فهـو سـاِخط. و َأْسـَخَطه:  ءَ یو َتَسخَّ
َبه. تقول: َأْسَخَطن ََ َط َعط یَأْغ ما َعِمْلـت لـه فالن فَسِخْطُت َسَخطًا. و تَسخَّ ه و لم یقع َمْوِقعًا. یقول: کلَّ اءه َأی اْسَتقلَّ

طه َأی لـم یرضـه. و فـی حـدیث ِهَرْقـَ : فهــ  یْرِجـُع َأحـد مـنهم َسـْخطًة لِدینـِه؟ ـَخُط والِســْخُط:» ؛«عمـاًل َتَسـخَّ   السَّ
یکرهه لکم و یمنُعکم منه و یعـاِقُبکم  یْسَخُط لکم کذا. َأی : ِإن اهّٰللثیو عدم الّرضا به. و منه الحد ءیالکراهیة للش

 .«علیه َأو یرجع ِإلی ِإرادة العقوبة علیه
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نکـردن در بالچـا، برشـی دیىـر در اصطالح، برشی آن را سرور قلبی از تق یر، برشی دیىر َجَاع
اس قبال از ُحکم الهی با شومحالی، برشی سکون و آرامش قلبی در برابر حکـم شـ ا و برشـی 

چا چمـراه یسـخ ان  که با تغییرنکـردن حـال در چرىـا  دانس ه« طیب نفس»آن را به معرای 
 1ر(1419 و عبدالرحمن بن محمد، ح بن عبداهّٰللهال)است 

روامر ی به عروان حسـی درونـی، در مرـاب  اسـالمی، معرـای م فـاوتی نـ ارد؛ در درـین 
آنچه فرچرد و دین در آن  رمواردی اصواًل تفاوتی بین تعریف اسالمی و غیراسالمی آن نیست

مـ ن تررومن ون دیرـی بـه چس ر ر معیارچای ذکرم ه در م چاماشمتأثیر دارد، مصادیق و 
 کر ؛ مانر  ایرکه مخم راوی یمموووع و مراسایی به ر آن کمک 

 2ر(14، دعای 62 :1375 ،۷ین)علی بن الحس یردپذیمتق یرچای ش اون  را 

 3ر(418، ح363تا: حلی، بی)دارد به آنها اقبال 

 4ر(94 :1383حلوانی، )ن ارد آرزویی غیر از ووعیت مق ر را 

 5ر(220: 1413)حمیری،  یستنزمانی، شواچان تأشیر یا تعجیل در مق رات از لحاظ 

چای آن صبور و در یسخ دان ، لذا در برابر یمتق یرچای ش اون  را به شیر و مصلحت شود 
 6ر(7، ح61 :1363)کلینی، است چای آن مکور یشوم

ــوع از  ــدر مجم ــت یبررس ــه دس ــین ب ــی در ــطالحی و دیر ــوی، اص ــیمچای لغ ــ  ک ه آی
                                                      

ـتقبال االحکـام » .1 الرضا اصطالحًا هو سرور القلب بمّر القَاء. و قی : الرضا ارتفـا  الجـز  فـی أی حکـم کـان ... و قیـ  اس
ـیبه أو یفوتـه مـع عـدم بالفرح. و قی  سکون القلب تحت مجاری االحکام. و قال المناوی: الرضا طی ب نفسّی لالنسان بما یص

 (.178 :التوقیف علی م مات التعاریف؛ 2/18۵ :م ارج السالکین؛ 111 :التعریفات)به نق  از:  «التغییر
د  َو »: ۷نیالعابد نیامام ز .2 ُهمَّ َص ا َعَلی ُمَحمَّ یَت ِلی َو  آِلِه، َو  اللَّ ََ قنی ِلَقبوِل َما َق نی ِبَما أَخذَت ِلی َو َر  َعَلی، َو  َوفا ی ضا  «.ِمنا
ی َعَلیک َو  .3 َِ  .«َلک، َو ال َتْرُج أَحدًا إاّل الّلَه، َواْنَتِرْر َما أَتاک ِبِه الَقَدر إْن َعَقْدَت أیَماَنک َفاْرَض ِبالَمق
َکَ  َعلَ »: ۷امام سجاد .4 ِتی اْخَتاَرَها الّلُه َتَعاَلی َلهَعزَّ ـ َلُه، َلْم یتَ  ُحْسِن اْخِتیاِر الّلِه ـ َج َّ َو  یَمِن اتَّ  .«َمنَّ َغیَر اْلَحاِل الَّ
رَتـُه،» .5 رِنی َعَلی َباَلِئک، َو بارِک ِفی أقَدارِک، َحّتی ال ُأِحبَّ َتعجیَ  َشیء  أخَّ اِئک، َو َصبا ََ ِنی ِبَق ُهمَّ َرضا َو ال َتـأخیَر  اللَّ

ْلَتهُ   .«َشیء  َعجَّ
ما أبَتلیِه ِلما ُهَو َخیٌر َلُه، و یا موَسی بَن ِعمراَن، ما» .6 ُاعافیِه ِلما ُهـَو  َخَلقُت َخلقًا أَحبَّ إَلی ِمن َعبِدی الُمؤِمِن، َفِإّنی إنَّ

لیشـکر  أَنا أعَلُم ِبما یصُلُح َعَلیِه َعبدی، َفلیصِبر َعلـی َبالئـی، َو  أزوی َعنُه ما ُهَو َشرٌّ َلُه ِلما ُهَو َخیٌر َلُه، و َخیٌر َلُه، و
 .«لیرَض ِبَقَائی عمائی، َو نَ 
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 مر ی، ترکیبی است از روایت
رودر ممکـن ی وو  موجود با ووعی که ان ظار مـیچمخوانیعری چماچرىی و  مطابقت؛ ر۱
ی مخ لفی ووعیت شود را ارزیابی کر ر یکی از آنها ارزیابی با توجه بـه چامکلانسان به  است

ق ببیریـ ، احسـاس ان ظارات شود استر در این ارزیابی، ایر این دو را با چم چماچرد و مطاب
 ییردریممر ی مکل روایت

بودن در برابر آن؛ فرد راوی کسی است که ؛ یعری پذیرف ن موقعیت شود و تسلیمپذیر  ر۲
کر  و آرزویی غیـر از ووـعیت مقـ ر یمپذیرد و ح ی از آن اس قبال یمم ه را ووعیت ارزیابی

چای آن یسـخ ات نیسـت و در برابـر ن ارد و از لحاظ زمانی، شواچان تأشیر یا تعجیل در مق ر 
 چای آن مکور است و به طاعت ش ا رغبت و از معصیت او کراچت داردریشومصبور و در 

کم ناشرسر نبودن؛ فرد راوی، از روایت شـود، بودن یا دست؛ یعری شومحالر شرسر ی۳
 آرا  استر َجَاع و ُحان ن ارد بلکه درون شود از این روایت سرور، فرح و طیب شاطر دارد و

یـ ه تردرچمآوردر ایـن ترکیـب، ماجـی و یمـترکیب این سه، احساس روامر ی را به وجود 
توان آنهـا را از چـم جـ ا کـرد و در ینمرو، ر از اینقراریرف ه چم کراراست، نه سه عرصر ج ا و 

 روامر ی چر ک ا  را به صورت شاص دی ر
 های رضامندی: مؤلفه۱جدول 

 هادواژهیکل هامؤلفه واژه

 رضایت

 وفاق، موافقت همخوانی

 پذیرش

 اقبال، اختیار، االستقبال، قبول
ــ ،   ــتن آرزوی تعجی ــر،  نداش ــدم التغی ع

 نداشتن آرزوی تأخیر 

 خرسندی
 نداشتن، عدم سخط، عدم الجز کراهت

 سرور القلب، الفرح، سکون القلب، طیب النفس
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 رضامندی نظری هیپا

و  یست؟اسال  دی  از د یروامر   ینظر  یهاساسًا پا  است که ینا یاساس چاییکی از پرسش
 ئلاز مسـا یـنا توانـ  آن را تبیـین کرـ ؟یممـود و یم یموجب احسـاس روـامر   یایده د

 استر یدر مطالعات اسالم یادینبر
بـودن یمب ر یعرـیاسـت؛  یاسـالم یروـامر   ینظر  یهپا ،«یرش» دچ ینشان م چایبررس

الهـی وارد  یرکه درباره تقـ  یاز م ون ین،استر ا یروامر   یعامل اساس ی،اقعو  یربر ش یزن ی
رواب   یشت،)مع یزن یمخ لف  یچاآن را به حوزه توانیو سپس م آی یم ه است به دست م

مب ری بـر شیـر ش اون  م عال،  یرچایم ون، تق  یندادر بر اساس ا یتسر  یا( نیاسیو نظا  س
َضاِء الّلِه شِ  یف»  فرمای یم عا  ینایب در ۹اکر  امبریر پاست

َ
قمی، بابویه ابن)« ِلْلُمؤِمن َرة  یکلِّ ق

 شیـر جـا تکوین، در ده و بام  تشری  در ده کر ،یم حکم و یرچر آنچه ش اون  تق ر (11، ح371 :1398
ینکی، کل) دردنـا ! چاییبتده نعمت فراوان بام  و دـه مصـ 1؛(12161، ح4/234 :تاحنبل، بی)ابن یستن

  کر  ینقل م یبصه 2ر(8، ح2/62؛ همان: 79و  242و  5، ح2/246: 1363
 ی از نماز فارغ م ، شر  یجا آورد ر وق  به ۹ش ا یامبررا با پ ءاز دو نماز مغر  و عشا یکی

 یـامبر شـ ا و پ»رـ   یف  «ریـ  ؟کـه دـرا شر  پرسی یاز من نم یاآ»فرمود  و به ما رو کرد و 
 یقضـاچا چمـه ]یـراز [! برـ ه مسـلمان در مـىف م یش اون  برا یاز قضا»  فرمودر « داناترن

بامـ  جـا برـ ه  یرش یشش ا برا یکه چمه قضاچا یستن یو کس یرن ،او ش یم عال برا یش ا
 ر(7317، ح8/40 :1404طبرانی، ) «مسلمان

 ،قـ ر و قضار یاب یممعرا  ش اون  تق یر در قبال «روایت»بر اساس چمین مرطق است که 
 بـه واکـرش در کـه است «روانی و نفسانی حال ی» ناروایی، یا روامر ی و «بیرونی موقعی ی»

                                                      
 «.َعِجْبُت ِلْلُمؤِمِن، إنَّ الّلَه َلْم یْقِض َقَاًء إاّل کاَن َخیرًا َلهُ »: دفرماییبا شگفتی م نیایشان همهن .1
، کاَن َذِلـک َخیـرًا َلـهُ »: فرمایدینیز م ۷امام صادق .2 ِِ َو َلـو أصـَبَح  إنَّ الُمؤِمَن َلو أصَبَح َلُه َما َبیَن الَمشِرِق َوالَمغِر

عًا أعَاُهُه، کاَن َذِلک خیرًا َلهُ  ـی »: ۷امام کاظم؛ «ُمَقطَّ َع أنَمَلة، کاَن َخیرًا َلُه َو َلو ُولا ، َلو ُقطا الُمؤِمَن ِبُعرِض ک ا َخیر 
ی الّلهُ »: ۷امام صادق؛ «َغرَبها، کاَن َخیرًا َلهُ  شرقها َو  َِ إن  َاًء إاّل کاَن َخیرا َلـُه، وَلُه قَ  َعِجبُت ِللَمرِء الُمسِلِم ال یق

َض ِبالَمقاریِض کاَن َخیرا َلُه، و رِض و ُقرا
َ
 .«َمغاِرَبها کاَن َخیرا َلهُ  إن َمَلک َمشاِرَق اْل
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 یروـامر   قـ ر، و قضـا اصل به واکرش اسالمی، مراب  اساس برر ییردیم مکل موقعیت آن
بـه ر بامـ  دامـ ه روـایت الهـی تقـ یر از بای  انسان یعری است؛( َخ )َس  ی یناروا یا)الروا( 

 ،الهـی یربـاور بـه تقـ  مـ ه اسـتر یاد« الروا بقضاء اهّٰلل»از  اسالمی، مراب  چمین علت در
 یش، آرامـش و آسـاسانینو ب  کر یم یمنا ی،زن ی ی نوسانات م  یرانسان را از تأث

 یان و انـ وه بـاقُحـ  یبـرا ییجـا و 1(3850ح ،2/417 :1406دیلمکی، )آَوَرد یمـ یرا به زن ی
 2ر(9ح ،2/59 :1363کلینی،  ؛1دح ،200 :3611بابویه قمی، ابن) یذاردینم

را  یایاستر ایر انسان د آوری ی، ناروا«مر»و  آوریتروا ،«یرش»ست که ا ب ان معرا ینا
پایـه نظـری « شیـر»برـابراین، ر مـودی میب انـ  از آن راوـ یـرو ایر ش یمر ب ان  از آن ناراو

 رپسندیده، در دست چاپ() استعامل اصلی آن « برشورداری از زن یی شو »مر ی و روایت

 خیر() خوب یابعاد زندگ

ابعاد مخ لف  ی با یریم،بب یرومرآن به یریترا در ع یبودن زن ییرو ش یرش ِی زن ی یمبخواچ ایر
مرظـر فقـ  بـه دو بخـش  یـکاز  یکه زن ی باور دامت تریشپنىارن ه ر یمکر یرا بررس یزن ی

 بحـث یغـیتبل یدر سـفر  امـار (1392..: پسکندیده، ن)مود یم یمچا تقس«یفتکل»چا و «ی ادرو»
 ایـن تـأمالت و مطالعاتر  مطرح کرد زن یی از روایترا با الها  از ک ا   «اج ماعی روایت»

 با تعامل و ارتباطر است دیىران با «ارتباط» زن یی ابعاد از یکی که کرد رومن را نک ه این بحث
یرفـتر  یـ هشـو  ناد یآن را در زنـ ی تـوانینمـ کـهاسـت  یاز ابعاد مهـم زنـ ی یکی دیىران

 راست« رواب  شو »شو ،  یاز ابعاد زن ی یکی ین،برابرا
 یزنـ ی« یاق صـاد» ُبعـ از آنهـا  یکـیر کـردرومـن  یارا ن یىرید دابعا یش ر،ب چاییبررس

                                                      

 .«َمن َحَمَ  اْلمَر َعَلی الَقَاِء اسَتراَح »: ۹پیامبر خدا .1
ٍَ َتْحَقُ  ) هشریف هیدر تفسیر آ ۷یامام عل .2 ُهَمما َو  ا

ٌٌ وَِّ کاَن ذِلـک الکنـُز َلوحـًا ِمـن َذَهـب  فیـِه »: فرمایدیم (و  نم
ٌد رسول الّله، َعِجبـُت ِلَمـن یعَلـُم أنَّ الَمـوَت َحـٌق کیـ حیِم[ ال إلَه إاّل الّله ُمَحمَّ حمِن الرَّ : ِبسِم الّله ]الرَّ ٌِ َ  َمکتو

ِبَقَاء  ِمَن الّله  ء  یإن کاَن کِ  َش »: فرمایدیمنیز  ۷امام صادق. ...« یفَرُح؟! َعِجبُت ِلَمن یؤِمُن ِبالَقَدِر کیَ  یحَزُن 
 .«َقَدِرِه َفالُحزُن ِلماذا؟! و
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 یونـایونی دـونکـه مسـائل  یا استدن یناو در ا یشتانسان مع یاز زن ی یاستر بخش مهم
شـو   یاز ابعـاد زنـ ی یکـی ین،ر برـابرامودیمغل وررر را مامل م یه،نقل یلهسمال، مسکن، و

ر زنـ یی اسـت یاج مـاع - یاسـیعـ  سبُ  یىـری،ر داسـت« اق صاد شو » یا« شو  یشتمع»
قلمـرو  یاج مـاع -یاسـیداردر نظـا  س یان یاسی  سعبُ  ی،ع  رواب  اج ماعیذم ه از بُ  ی،زن ی

 فـردی زن یی که است بس ری بسان و ییردیم بر در را زن یی مسائلچمه  که است یتر بار 
« حکومـت شـو »و  «شـو  نظا » ،ر برابراینکر یم پی ا جریان آن درون انسان، اج ماعی و

 راست زن یی مهم ابعاد از یکی نیا

  مـودتوجـه  یـ با مووـوع کم به دهاردست ی،زن ی درمباحث نشان داد که  ینمجموعه ا
 و)نعمت(  یر شوما رش ادچای تق یرچا، از مرادر «سیاست» و« رواب » ،«معیشت» ،«تق یرچا»

 بـه را معصـیت و طاعـت کـه اسـت زن یی بر حاکم تکالیف یان و زن یی،( یبت)مص یر ناشوما
 دیىران، با تعامل و ارتباط رواب ، از مراد ی،زن ی یاق صاد ُبع  معیشت، از مراد آورن ریم وجود

 شـو ، زنـ یی برـابراین،ر اسـتحـاکم بـر جامعـه  ِی اج ماع ـی سیاس نظا  سیاست، از مراد و
پسندیده، در )است  «شو  نظا  + شو  معیشت شو  + رواب  شو  + تق یر» از شاص ترکیبی

 ردست چاپ(
 نیسـ ر  یکـ یىرمسـائل دهاریانـه در عـر   یـنکـه ا ترکیبی شـاص بـه ایـن معرـا اسـت

 یچـــادر کرـــار حوزه یاحـــوزه ر،یتقـــ زیـــرا آنهـــا وجـــود داردر  یـــانم یمراســـبات شاصـــ و
 یشـت،حـاکم اسـتر چـر کـ ا  از ابعـاد مع آنهـااست که بر چمـه  ی یووع بلکه یست؛ن یىرد

 بامــر  و از یر ناشومــا یــا یر شومــا یتســو ممکــن اســت در ووــع یــکاز  یاســت،روابــ  و س
 کـه یـراسـت فرای ی یالهـی ووـع یرتق  ،الهی مون ر برابراین یفمشمول تکال یان یىرد یسو 

ــا  ــر تم ــاد پ ب ــایشابع ــه ی ــاد د یف  ــریابع ــا یى ــ ، س ــ ه بام ــود دام ــت وج ــن اس ــه ممک  یهک
 دیىــر ردیــف در را آن نبایــ  و دارد بســاایی اچمیــت پــس، یــناز ا ،بحــث رور از ایــنانــ ازدیم

 ردانست ابعاد
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 : مدل ابعادی رضامندی۱نمودار 

 بیشـ ر،چسـ ر  کـه  یمسـائل یزنـ ی یاسـیو س معیشـ ی ی،ب وان یفت ابعاد اج ماع مای 
 یمووـوع یر،و تقـ  یست؛اراده ش اون  ن از شارج دیا چیچ ؛ چردر در آنها دشالت دارد «فرد»

 ،ر برـابراینیستن تأثیریآن ب یینم عال در آن نقش دارد، چردر  انسان در تع ش اون است که 
ابعـاد  یىرد دراز آِن ش اون  م عال است و  ینقش اساس یر،یونه بام  که در بحث تق ینا ی ما
نقش دارد و  زن یی از روایت در انسان، بیان دیىر، بهاز آن انسان استر  ینقش اصل ،یانهسه

 بحـث درر امـا کر  محقق وی برای را و ش یانجا  دچ  تا ش اون  م عال زن ی ی را با کارچایی
یانه ابعـاد سـهاز  یکیمربوط به  که کر یم رانسان مق  یرا برا یاچایید م عال ش اون  تق یر،

 ردچ  نشانمراسب  به آنها واکرش ی انسان با وشواچ  بود 

 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 

تـر آی  که مسئله شیر از چمه مهمیماز آنچه یف ه م  این ن یجه به دست  بودر« شیر»روامر ی نیا 
 ر شیــرآوری؛ ۲ر انطبــا ؛ ۱انــ  از  تــوان یفــت عوامــل روــامر ی عبارتیماســتر بــر ایــن اســاس 

 کریمرر سرورر در ادامه این عوامل را بررسی می۶ر اقبال؛ ۵ر شیرباوری؛ ۴ر شیریابی؛ ۳

 زندگی خوب

 تقدیر خوب

 تقدیر خوشایند
دیر نعمت

ۀ تق
حوز

 

  

وزه
ح

گی
زند

ی 
ها

 

 معیشت خوب ط خوبرواب نظام خوب

 تقدیر ناخوشایند
 تکلیف ــمصیبت 
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 . توان انطباق۱

« مطــابق»یاف ــه عامـل روــامر ی اسـتر زیــرا فـرد ووــ  موجـود را تحقـقرزوی یف ـیم کــه آ
زنـ یی(ر در آغـاز بـه نظـر ) یـادنیاب ر این ووعیت، دو طرف دارد  فرد و یمی شود چاشواس ه

رس  طرف دو ، چمواره بای  شود را با طرف نخست چماچرد کر ر این یعری چـر کـس چـر یم
ی او را محقق کر ر چاشواس هدر طرف مقابل، دنیا بای  چمه توان  دام ه بام  و یمی اشواس ه

چای چس ی نیستر چس ی مجموعه قوانین و سرری دارد که چمـه یتواقعاین، شود مرطبق با 
 زنـ یی چـاییتواقع با افراد برشی یابر ر ان ظاراتیمچا در داردو  آن امکان ی هپ مسائل و 

 راآنها  م عال ش اون  و دچ یم تشکیل را آن واقعیت که دارد قوانیری دنیار ن ارد چمخوانی دنیا
 و بـه مصـلحت بشـر قـرار دارنـ  یبـر مبرـا و الب ـه تغییرناپذیرن  قوانین، اینر است کرده وو 
، علـت ینر بـه چمـکررـ یم ینانسان را تـأم یلو اص یان  که سعادت واقعم ه ترظیم یایونه

 محقـق مـود،استر ایر ان ظارات انسـان  ی یارواعامل ن چا،یتان ظارات با واقع یناچماچرى
ر مـودیم ی یموجـب ناروـا شـود،حقق نمو ایر  آی یفراچم م یو  یو شرسر   یتروا اسبا 

را بـا ان ظـارات شـود  چـایتبا تمرکا بر ان ظارات و محور قـراردادن آنهـا، واقعکومر  می یبرش
کـه ش اونـ  م عـال ووـ   یادن ایچیتو واقع ینر ر با توجه به آنچه یذمت، قوانکرچماچرد 

ما  یقبه تحق»  فرمای یم یاانسان در دن یزن ی یتدرباره واقع یمر قرآن کر یرن ناپذییر تغ کر ،یم
 چمـین ۷در سفار  به فرزنـ   امـا  حسـن ۷علی اما  1ر(4 :)بلد «ی یمآفر  یانسان را در سخ 

و  یشآسـا ی،راح ـ شواچـان ،انسـان 2ر(31نامکه  :1424 ،)شریف رضکی  کریمر قل م یرا به و  یتواقع
 شواچـ یکم مدسـت یـا دانـ یچا مشواسـ ه ینم ن ارا محل برآورده یادن ،رواستر از این ییجوکا 
بـاره  یـندر ا ۹شـ ا یامبرر پیستن یشو آسا یمحل راح  یااست که دن ینا یتاما واقع ،بام  یندر

 «جـ وَنهایَ  فـال اینالـ    یهـا ِفـبونَ طلُ یَ  والراُس  ِة رّ الَج  یف ةَ اَح الرّ  عُت َو ررر َو   یقول إن اهّٰلل»  فرمای یم
ررر من آسایش را در بهشت قرار داد  و مـرد    فرمای یم چمانا ش اون »؛ (11ح ،4/61: 1403احسائی، )

                                                      
 .(َوَقْد َخَیْقَنا اْدِإنَسَن  ِی  َبٍد ) .1
عماِء َوااِلبِتالِء َوالَجزاءِ  ِاعلم» .2 ِفی الَمعـاِد، أو مـا شـاَء  ... أنَّ الِدنیا َلم َتکن ِلَتسَتِقرَّ إاّل َعلی ما َجَعَلَها الّلُه َعَلیِه ِمَن النَّ

 .«ِمّما الَتعَلُم 
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 ر«ابر ییرو آن را نمو از این ر یجویآن را در دنیا م

ــایرادر  ــاچرىا ج ــه ناچم ــت ک ــانم یس ــارات و واقع ی ــیتان ظ ــود م اچ ــه وج ــ یب ــنو ا آی  ی
 ؛ دون انسـان آنچـه را شواسـ ه و ان ظـار دامـ همودیم یموجب احساس ناکام ی،ناچماچرى

 یافسـردی ی،و احساس ناکام مودیمرجر م یبه ناکام ،آنچه وجود ن ارد یاب ر یاف نینم است
 ینچم یان ۷صاد اما   1ر(1464ح ،517 :1414السبزواری الشعیری، )به دنبال دارد  ی ی راو ناروا

شطـا   ۷اما  یدام ه بامر ر روز  یبه ر  یتا زن ی دچر یاصل را به اصحا  شود آموز  م
اصـحا  بـا  ر«یـ محـال را آرزو نکر یاچاید یَل؛ِح س َ ا الُم وُ ر  َم ت َ الَ » فرمودن  به اصحا  شود 

م، أنـ ُ » فرمودنـ  بـا صـراحت  ۷امـا  «رکرـ ؟یم آرزو را محـال کسی ده»  ی ن تعجب پرس
اصـحا   ر«یـ ؟ن ار  یـادن در ]مطلق[ یآسودی یآرزو  یامما، آ یا؟؛نال    یفِ  الراَحةَ  وَن ر  َم م تَ س ُ لَ اَ 

 یآسـودی ؛ة  یلَ حسـ َ مُ  یانال    یفِ  ِن ؤمِ لُم لِ  ةُ اَح الرّ » فرمودن   ۷صاد  اما ر آنىاه «یآر »یف ر   
 تغییر در سعی رواین از ر(52ح ،78/195 :1388مجلسی، )«مؤمن محال است یبرا یادر دن ]مطلق[

 کـه اسـت بیهـوده تالمـی و کوبیـ ن چـاون در آ  شـود، ان ظـار بـا آنهـا تطبیـق و چایتواقع
 رن ارد ناروای ی یس ر  و رنج و درد افاایش جا اییجهن 

 الف. تنظیم آرزوها

نقـل مـ ه اسـت کـه  ۷مودر در روای ی از علییمدر ایرجا است که مسئله آرزوچا نیا مطرح 
م ون دیری این رابطه  2ر(7304ح :1373آمدی، )دچر  یموچای طوالنی، روامر ی را کاچش آرز 

 دور، آرزوی کـه اسـت آمـ ه روایـات برشـی ر درانـ کردهمعکوس بین آرزو و روامر ی را تبیین 
 سـبب بـه شوردنحسـرت و ُمکر کاچش و آن ممردنکودک و نعمت لذت رف نازبین موجب

بودن بـه فریبرـ ه روایـات، از دیىـر برشی 3ر(7، ح5/85 :1363کلینی، )د مویم آرزوچا به نرسی ن
                                                      

ه! َو  َمن َطَلَب ما َلم ُیخَلُق، أتَعَب َنفَسُه و»: ۹پیامبر خدا .1 ذی َلم ُیخَلق؟ قال: الّراَحُة  َلم ُیرَزق. قی : یا رسول اللَّ َما الَّ
 .«فی الِدنیا

 .«َمن َکُثَر ُمناُه َق َّ ِرضاهُ » .2
لُتم وتَ »: دفرماییم ۷امام علی .3 ها ُتذِهُب َبهَجَة ما ُخِوّ بوا الُمنی؛ َفإنَّ َتسَتصِغروَن ِبها َمواِهَب الّلِه َتعالی ِعنـَدُکم و  َجنَّ

مُتم ِبِه أنُفَسُکم ُتعِقُبُکُم الَحَسراِت فیما َو   .«هَّ
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او  پایـانیب و ان ظـار 1(368، ح8/256 همکان:) انسـان ناامیـ ی موجـب آن را و ان پرداش ه آرزوچا
 همان:)کر  یسرا  است او را ناکا  م یکه در پ یچمانر  کس که 2(439 :1373آمدی، )ان  دانس ه

 4ر(2375ح همان:) ی افاایدامره آرزو و م ت درد و رنجش نم و جا بر 3(2374ح

حـال )نعمـت( و  یچادام ه یکیکرد   یمتقس توانیدو یروه م به چا رایژییو ینمجموعه ا
چا و دامـ ه ِی مـمار چا، آرزو، موجـب کودکآرزومـ هر در بخـش دامـ ه یچان امـ ه یىرید

و  یـ یو ناام یسو موجب ناکـام یکآرزوم ه، از  یچاو در بخش ن ام ه مودینبردن از آنها ملذت
درد و  یش، سـبب افـاادیىـری به طریـق باز دامره آرزو، و یشموجب افاا یىر،د یحسرت، و از سو 

چا را کـرد تـا دامـ ه یمو ترظـ یریتآرزوچا را م  ی با یبه روامر   ی نرس یبرابرابراین،  رمودیرنج م
 ربه بعد( 513ن..: پسندیده، در دست چاپ: ) یاوردبه وجود ن ی یو ناروا کر ن یاناد

 دنیای شناستیواقعب. 

 قـوانینر چا استیتواقع با آنها ترظیم و ان ظارات تغییر درست، راه یذمت م  با توجه به آنچه
 کرـ ،یم زنـ یی آن در که دنیایی ووعیت با را شود ان ظارات بای  انسانر تغییرناپذیرن  زن یی،
 وق ـیر چـایتواقع بـا ان ظـارات یسـاز چماچرد یعرـی ایـن کرـ ؛ زن یی راحت تا دچ  تطبیق
 در و مـ  شواچـ  یانـهیراواق  او ان ظـارات کـرد، چماچرـد چـایتواقع با را شود ان ظار انسان،
 بـرر آی یم دست به زن یی از روامر ی ب ین سان، و مودینم ناکامی احساس موجب ن یجه،
 مـراشت کـه کررـ یم تصریح دنیا، چاییژییو برشی به اماره با ۹ش ا پیامبر اساس، چمین

 بخـش در 5ر(343 :1413)دیلمکی، کرـ  یم تعـ یل را موقعیـت دو چـر به مرفی یچاواکرش دنیا
 یاربس چاییرهو بالچا از زم چایبتر مصاست م ه توجه دنیا مراشت به نقش روایات از دیىری

بـه مـمار  یزنـ ی یبالچـا یامـ چایاز پ ی ی،و ناروـا یر انـ وه و افسـردیان ی یمهم در ناروا
                                                      

َهواِت و»: ۷امام علی .1 َِ ِبالشَّ َرٌة، َتفِتُن الّنا َِ ُن لَ  إنَّ الِدنیا ُحلَوٌة َخ َلهـا و ُهم ِبعاِجِلها، وُتَزِیّ ها َلَتُغُر َمـن أمَّ  ایَم الّلِه إنَّ
 «.ُتخِلُ  َمن َرجاها

َبهُ »: ۷امام علی .2 َ  ما ال ُیمِکن طاَل َتَرقَّ  «.ِمن أمَّ
َِ أَمُلُه و ماَت ِبَعَطِشهِ »: ۷امام علی .3 ، خا ِِ را یَّ ِمَن السَّ َ  الرا  .«َمن أمَّ
ِِ طاَل َتَعُبُه و َکُثَر َعَطُشهُ َمن َسَعی فی َطلَ »: ۷امام علی .4 را  .«ِب السَّ
، و» .5 ! هِذِه داُر َتَرح  ال داُر َفَرح  َُ ، و أیَها الّنا ، َفَمن عرفها َلم یفَرح ِلَرجاء   .«َلم یحَزن ِلَشقاء   داُر الِتواء  ال داُر اسِتواء 
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یونـه کـه چسـت را آن یـادن یکـه ایـر کسـ کررـ می یـ اصل تأک ینبر ا ۷یاما  عل رون ریم
؛ 137، ح1387:20/271الحدید، ابیابن)مود ینم یو ناراو ینآن، ان وچى چاییبشراس ، از سخ 

 1ر(2258ح :1373آمدی، 

تا شود را با آن  س شرابآنها را انسان  ی دارد که با یرینقوا یادن یاساس آنچه یذمت، زن ی بر
حاکم  چاییتو واقع ینمراشت قوان ی،روامر   یچااز ورورت یکی ،ر برابراینکر چماچرد 

رابطـه  دنیـا، مراسـییتواقع اسـت کـه مـ ه بیـان یرومربه یات،روا یاستر در برش یبر زن ی
اسـت مـ ه  یحتصر  ینچمچر 2ر(10330، ح7/286 :1410بیهقی، )دارد  یروان یشبا آسا یمیمس ق

السکبزواری  ؛1/135 تا:ورام )مالای نخعی حلی(، بی)مـود یم آن از کر ندل موجب دنیا مراشتکه 

 3ر(806ح ،296 :1414الشعیری، 
« انطبـا »بشراسیمر ایـن مـراشت مرجـر بـه  چست که یونه آن را دنیا است الز  برابراین،

چـا اسـتر ایـن انطبـا  از راه یتواقعروامر ی تـوان انطبـا  بـا  مودر یکی از عوامل مهمیم
مـود کـه ایـن نیـا شـود محصـول مـراشت دنیـا اسـتر یمحاصـل  ترظیم ان ظـارات و آرزوچـا

چمچرین ن یجه ترظیم ان ظارات و آرزوچا، قراعـت اسـتر کسـی کـه آرزوی معقـول و مرطقـی 
 «حـرص» روـامر ی، مـااحم امـلعو  شواچی نخواچـ  بـودر ازدام ه بام  اچل حرص و زیاده

 بـه کـه کسـیر مـودینم سـیر دیـا، چیچ با که پایانیب شواچِی زیاده حالت یعری حرصر است
ایــن نکــات در مجمــوع موجــب احســاس  رمــودیم شواچیزیــاده ددــار نبامــ ، راوــی کفــاْف 

 مون ریمروامر ی 

 . خیرشناسی۲

به طور مشخم در  ب ان  فرد بای  رنیازمر یم «شیر» عیری یقمراشت مصاد به یروامر   برای
 ازر و آن را تأمین کرـ  یابیشود را ارز  یاست تا بر اساس آن زن ی یرش یایده د یصحره زن ی

                                                      
 .«ما أصاَبهُ  یَمن َعَرَف الِدنیا َلم یحَزن َعل»: دفرماینیدیگری م همهنین ایشان در کالم .«َمن َعَرَف الِدنیا، َلم یحَزن ِللَبلوی» .1
 .«َلو َتعَلموَن ِمَن الِدنیا ما أعَلُم اَلسَتراَحت أنُفُسکم ِمنها»: فرمایندیاین اص  م ربارهد ۹پیامبر خدا .2
ة َمطَلبا و» :۷امام علی .3 َعـَرَف  ِن الّناِر َمهَربا: َمن َعَرَف الّلـَه َفَأطاَعـُه، وال َع  َمن ُجِمَع فیِه ِسِت ِخصال  ما یَدُ  ِللَجنَّ

یطاَن َفَعصاُه، و َبَعُه، و الشَّ قاُه، و َعَرَف الَحقَّ َفاتَّ ها، و َعَرَف الباِطَ  َفاتَّ ََ  .«َعَرَف اآلِخَرة َفَطَلَبها َعَرَف الِدنیا َفَرَف
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 است که وجه مر از آن تمییا و شیر مراشت در توانمر ی روامر ی، برای الز  چاییتوانمر  
م ون  یچااز رسالت یکی سبب ینبه چم 1ر(4ح ،8/24 :1363)کلینی، است  حیوان از انسان تمایا

بشر احاطـه  یواقع یچاچا و مفس هبه مصلحت یو مر استر از آنجا که وح یرمعرفی ش یرید
 2ر(167خطبه: 1424شریف رضی، )است  یرمراسیش یمرب  برا ینتر و مطمئن یندارد، به ر 

بـا  ۷معصومان و م عال ش اون ر دارد اش صاص این مسئله بیان به دیری، م ون از بخشی
 و شیـر ک ـا  3انـ ردهعروـه کر بـاره را  ینو ابعاد یونایون آن، اطالعات الز  در ا یرمعرفی ش

 مراسـب اییوهمـ بـه و یـرد آورده را مووـوع ایـن روایـات تفصیل،به ،ح یث و قرآن در برکت
 ابعـاد موووع، چر تراسب به نیا روایات دیىر یچابخش در چمچرین،ر است کرده یبر  طبقه

 از یکـی مـثالً ر اسـت م ه بیان م عال ش اون  تشریعی و تکویری قضاچایبودن شیر یونایون
ر نیست آن ارزممر ترین و آنچمه  چردر  است، ثروت و مال از برشورداری شیر مصادیق

کـه ثـروت و  یسـتآن ن یـرش  »فرمـود ی ن پرس یرش یس ِی درباره د ۷علی اما  از وق ی
بـا  ، یاب افاایش اتیبردبار  ،دموه دانشت افاون آن است ک یرفرزن انت افاون مون ؛ ش

 یو ایـر بـ   ییشـ ا را سـپاس بىـو یکـرد یکیایر ن ی،بر مرد  اف خار کر اتیش اپرس 
 4ر(94حامت )همان: «یاز ش اون  آمرز  بطلب ی،کرد

 ناد اس غفار» و «ش ا س ایش» ،«ش ا بر یی» ،«حلم» ،«علم» دیاچایی مانر  روایتاین در
 از و نادرست مادی، مسائل در شیر دچ  انحصاریم نشان ان  وم ه دانس ه شیر دیقمصا «ش ا

 شیـر مصـادیق مـراشت روـامر ی، در مـؤثر یچاراه از یکی برابراین،ر است ناروای ی عوامل
 دیرـی م ـون بـه مراجعـه روایـن ازر شیرنـ  مـراشت بـرای مهـم مربـ  دو ح یث و قرآن استر

 رکر  کمک شیر در مراشت را فرد توان یم
                                                      

را َفُهَو ِبَمنِزَلِة الَبهیَمةِ َمن َلم یعِرِف ا»: فرمایندیدر این باره م ۷امام علی .1  .«لَخیَر ِمَن الشَّ
، َفُخذوا َنهَج الَخیِر َتهَتدوا، »: فرمایدیدر این باره م ۷امام علی .2 رَّ َن فیِه الَخیَر َوالشَّ إنَّ الّلَه ُسبحاَنُه أنَزَل کتابا هاِدیا َبیَّ

را َتقِصدوا  .«َواصِدفوا َعن َسمِت الشَّ
 کارشناسی ارشد باشد. نامهانیکم موضو  پادسِت  تواندیخود بحث مستقلی است که م بررسی این موضو ، .3
ََ ِبِعبـاَدِة  أن یعُرَم ِحلُمک، و لکنَّ الَخیَر أن یکُثَر ِعلُمک، و َوَلُدک، و َلیَس الَخیُر أن یکُثَر ماُلک و» .4 أن ُتبـاِهی الّنـا

َه، و ک؛ َفِإن أحَسنَت َحِمدَت اللَّ هَ إن أَسأ َربا  .«َت اسَتغَفرَت اللَّ
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 . خیرآوری۳

چایی دارد که ما بای  شود را با آن مرطبق کریم، اما این چمه ماجرا یتواقعدرست است که دنیا 
نیستر برای ساش ن زن یی شو  بای  تال  کرد و اتفاقًا این یکی از سرن و قـوانین حـاکم بـر 

ماچی ی فعال و پویـا دارد؛  زن یی استر انطبا  بیش ر ماچیت انفعالی دارد، اما شیرآوری بیش ر
 یـ آور است، اما بایتروا چردر  این نیا تاب  قوانین حاکم بر زن یی استر به دیىر بیان، شیر،

 یایاستر انسان جا از راه تال  د یقانون زن ی ین،ا «رآورد» یبه زن ی ی را با یردانست که ش
بـا آمـوش ن بـه دسـت  دانـش کـه کرر یم یحتصر  ۹ش ا پیامبر 1ر(39 :)نجمآورد یبه دست نم

از کس و چر  مودیبام  به او داده م یردادنر چر کس جویای شو ِحلم با بردباری نشان آی یم
 یـایچمـان د یـنا 2ر(2663، ش3/118 :1415)طبرانی، مان  یم در امانبام ، از آن یریاان مر 

 رکریمیم یاد «یرآوریش»است که از آن به  
جـ ی  یـ  ر اسال  بر تال  و کومش انسان تأکبکومشو   ِی ن یز  ینتأم یبرا ی با انسان

 9160ح :1373آمدی، )یش چانهایِت شواس هبه که نهایِت کومش شود را به کار ییرد  فردیداردر 

کـه بـه سسـ ی و  یکسـ 4ر(386تحامک :1424شریف رضی، ) رس میاز آن  بخشیبه  یا 3(8785و 
 و کسـالت 5ر(10028ح :1373آمکدی، ) دور اسـت یبخ یابی بـه شـو بیکاری تن دچ  از دست

 ددـار کسـی ایـر رواین از 6ر(5/85: 1363کلینی، )است  انسان کومش و تال  دممن سس ی،
 و مـر چـر کلیـ  کسـالت، 7ر(2ح ،85 همکان:)دچ  یم دست از را آشرت و دنیابهره  مود کسالت

 :1387الحدیکد، ابیابن)رکـت اسـت و ب یرو قفل چر ش 8(3634ح ،3/168 :1404بابویه قمی، ابن) یب  

                                                      
ع َما َسَعی» .1

ٍِ ِإدَِّ هَس ِوْلِإْنسا
ٍ وَِّ

َ
 .«َو أ

َعِلِم، و»: ۹پیامبر خدا .2 َما الِعلُم ِبالتَّ َحِلِم؛ َمن َیَتَحرَّ الَخیَر ُیعَطُه، و إنَّ َما الِحلُم ِبالتَّ رَّ یوَقهُ  إنَّ ِق الشَّ  .«َمن َیتَّ
 .«ِتِه َبَلَغ ُکنَه إراَدِتهِ َمن َبَذَل ُجهَد طاقَ »: ۷امام علی .3
ه»: ۷امام علی .4 ََ  .«َمن َطَلَب َشیئًا ناَلُه أو َبع
ینا َوالَبطاَلةِ »: ۷امام علی .5 عاَدِة الِسکوُن إَلی الُهَو  .«َهیهاَت ِمن َنیِ  السَّ
ِجَر، َفإ»: ۷امام کاظم؛ «َعُدِو الَعَمِ  الَکَسُ  »: ۷امام صادق .6 ََّ ـَک إن َکِسـَلت َلـم َتعَمـ  وإّیاَک والَکَسَ  وال إن  نَّ

 .«َضِجَرت َلم ُتعِط الَحقَّ 
ُهَما یْمَنَعاِنـک مـن »: فرمایدیدر ضمن سفارش به برخی فرزندان خود م ۷امام صادق .7 َجَر َفِإنَّ ََّ ِإیاک َواْلکَسَ  َوال

ک من الِدْنیا َوااْلِخَرة  .«َحرَّ
َجَر، فَ »: ۷امام صادق .8 ََّ ُهما ِمفتاُح ُکِ ّ ُسوء  إیاَک والَکَسَ  وال  .«إنَّ
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 :1373آمکدی، )رسـ  یشـود نمـ یبه آن ددـار مـود، بـه آرزوچـا یکسایر لذا  1ر(692ح ،20/322

 همان:)آورد یبه بار م یتمحروم 3،(4247و  48ح :)هماندچ  یچا را از دست مفرصت 2،(7907ح

ــام 4،(4247ح ــب ناک ــ یموج ــویم ا یمانیو پش ــه چالکــ و  5(285 :1382حّرانککی، )د م  شب
   6ر(1/367 :1410کراجای، )انجام  می

نـه  ندون انسا رود؛به ممار می نامادکامی عوامل از کسالت، یذمت بحث این در آنچه از
شود سست بامـ  سـربار  یزن ی یکه در تال  برا یو نه آشرت رار کس آوردیرا به دست م یادن
 یـنر ایـاوریمشـو  را بـه وجـود ب یزنـ ی یـ اب یدر بخش ابعاد زن یبرابراین، ر مودیم یىراند
 بکومیمر شو  یساشت زن ی یبرا ی ست که باا و ب ان معرا است «یرآوریش»

 . خیریابی۴

 آنهـا ادرا  سـبب چمـین بـهر است زن یی شیرچای روامر ی، محور یذمت، که یونهچمان
 افراد برشیر را  کرداد را آن بلکه بای  کر ینم کفایت شیر، دام ن صرفر دارد فراوان اچمیت

 یچان امـ ه بـر و بیررـ ینم دارنـ  را آنچـه بینیمرف افراد برشیر شبرن یب شود یچادام ه از
 رف ـار، این بار مودیم مانفعلی موقعیت از نادرست بردامت موجب این کرر  ویم تمرکا شود

 روـامر ی سـطح هن یجـ در و یاب یم افاایش رنج و درد و آی یم وجود به محرومیت احساس
در  یدرـ ان یرتـأث« وجـود نعمـت»برـابراین  رمودکشی ه می ناروای ی به و کر پی ا می کاچش
بـه احسـاس  ی نراه رسـ و اسـت یاز زن ی یتعامل روا« م هنعمت ادرا » رن ارد یروامر  

و  یاصــول یدر کالمــ ۷صــاد  امــا ســتر ا چــاچا و مــراشت نعمتدر  دامــ ه ی،روــامر  
 بسـا»؛ (51ح، 223 :1410بابویه قمی، ابن) «یعَلُم  ال و ُچو عَلیِه  ُمرَعم   ِمن کم»  رمایر فیم یادینبر

 یـلدل تـوانیم یثحـ  یـنا از ر«دانـ ینم شـود  اسـت و مـ ه ارزانـی او به نعم ی که کسی
                                                      

بُر و ِلُکِ ّ ِنعَمة  ِمفتاٌح و»: ۷امام علی .1  .«ِمغالُقها الَکَسُ   ِمغالٌق، َفِمفتاُحها الصَّ
َِ أَمُلهُ »: ۷امام علی .2  .«َمن داَم َکَسُلُه خا
واِنی َفوٌت »: ۷امام علی .3 واِنی َیکوُن الَفوُت ؛ التَّ  .«ِبالتَّ
وانیِمن »: ۷امام علی .4  .«َسَبِب الِحرماِن التَّ
واِنَی فیما ال ُعذَر َلَک فیه، َفإَلیِه َیلَجُأ الناِدموَن »به جابر ُجعفی چنین آمده است:  ۷در سفارش امام باقر .5  .«إّیاَک والتَّ
وانی َوالَعجِز ُانِتَجِت الَهَلکة»: ۷امام علی .6  .«ِفی التَّ
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یـاچ ی ی،ناروـا یـلکـردر دل یـینتع یـارا ن یرا به دست آورد و راچبرد روامر   ی یناروا از  یناآ
 یاست که زن ی ینا یتستر واقعا چادر  دام ه ی،موجود است و راچبرد روامر   یاچدام ه
انسـان وجـود  یدر زنـ ی یفراوانـ یچار نعمتیستن یو شال یته ،انسان مؤمن یژهوهب، انسان

شود را ن ارن ر  یران  تأثدون نامراش ه یول ، ر چب یبخ احساس شو  وبه ا توانر ی  که مندار 
را  شیریـابیدر در ادامـه، عوامـل مـؤثر در مـوحاصـل  یآنها را مراشت تا روامر    یرو بااز این

 کردر یمشواچ یبررس

 هاداشتهاصالح فهرست الف. 

 نـابرشورداری و برشـورداری میـاان آن چـم بـا اسـ فاده از کـه اسـت ابـااریچا فهرست نعمت
 برشـی افـرادر مـودیم تعیـین انسـان فعالیـت و تـال  ییریجهـت چـم و مـودیم سرجی ه

 ارزیابی و سرجش معیار سبب چمین به و بیرر یم مادیات مرحصردر را زن یی یچادام ه
 در کاسـ ی چرىـا  افـرادی درـین روایـن ازر است مادی امکانات ن ام ن یا دام ن آنان

ر آورن یم ممار به محرو  را شود و ییرن در نظر نمی را غیرمادی امکانات مادی، امکانات
 نیـا غیرمـادی مصادیق مود، بررسی انسان وق ی درباره امکانات، که است الیح در این

 و محرومیــت احســاس کــامالً  تــوانینم غیرمــادی امکانــات وجــود بــا لــذار کرــ یم پیــ ا
 بـود؛ توجـهیب امکانـات از بخـش ایـن تـأمین درباره توانینم چمچرینر دامت ناروای ی

 اصـالح روـامر ی، عوامـل از یکـی این،برـابر مـودر مـی واقعـی ناروـای ی موجب دراکه
و  یآنجا کـه انسـان ُبعـ  غیرمـاد از راست انسانی چاییتواقع اساس برچا دام ه فهرست

 رمودیم یغیرماد مسائلمامل  یااو ن یچادارد، دام ه یان یویاز تم   دن یرغ یچ ف
 مسـائل ایـن در را آن انحصـار امـا مـمرد،یم زنـ یی بـرای الز  امکانات جاء را مادی مسائل دین
چا دامـ ه رو،این ازر حیوان و نبات و جماد نه است، «انسان» موووع سخن، ایرجا زیرار دان یم ام باه

 نیـا امکانـات تأمین در دیىر، سوی ازر مودیم تعریف ماچی ش اساس بر نیا زن یی برای او امکانات و
 م ـون زنـ یی، یچاه دامـ هدربـار  رکشـی  دسـت غیرمـادی مسـائل از و مـ  مادیـات بر م وقف نبای 

، «نعمـت»انـ  از  عبارت چایـ واژهکل ایـنان ر مـ ه وارد یونـایون یچـاواژه بـا کـه دارن  وجود فراوانی
یـات، ذکـر آنهـا از حوصـله ایـن روا یفراوانـ سـبببه «ر غرا»و  «یرش»، «راحت» ،«یشع»، «سعادت»
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 ربه بعد( 263: 1392برای مطالعه بیشتر ن..: پسندیده، ) بحث شارج است
 برشـی فقـ ان صـورت در کـه مـون یم مـامل را وسـیعیچا یس ره دام ه یذمت، آنچه اساس بر

بازیردانـ ن  یراه بـرا یناز چمـ ۷معصـومانر کرد برشورداری احساس ابعاد، دیىر به توجه با توانیم
  ایر فرمیم کرر  ویح میاصل تصر  ینبر ا ۷یر اما  علان کردهیاس فاده م یروامر  

ه   ک  ص  ر ما خ  اذک  ، ف  عنک   ی  و  ز  ف   یانن الد  م   یئا  ش   بت  ل  إذا ط   ِ الل  ِ ه  ب   و   ک  ینِِن د  م 
ک  ب   ق  ح  ست  ن ت  أ یحر  أ ک  ذل   ن  إ، ف  ک  یر  ن غ  ع   ه  ف  ر  ص    ؛(345 :1410)کراجای، ما فات 

کوش را  ینو آور د یواداوش  ،و از توو اازداتوتش تو  یخواست یااز دن یزیگاه چ هر
آنچوش از دسو   یاوش اوا یو اازداتتش اس  کش ا یگرانخ اون  اش تو داده و از د

 سزاوارتر اس . یاداده
 بـه فاش ـه ابـی بـن ُثـَویر بـن حسـین چمراه به من  که کر یم نقل عمر بن احم  از کلیری

بـه سـر  یشو آسـا یروز  ِی مـو ! مـا در فراوانـ یتفـ ا»و یفـ م   ی  رسـ ۷روـا امـا  حضور
را  ]یشـینپ یتووع[دیریون م ر از ش اون  بخواه که آن  یان ک یت،که نایهان ووع بردیمیم

 پادمـاه شواچی یم آیا شواچی ؟یم ده»  فرمودسخن  ینا ی نبا مر ۷ر اما «به ما باز یرداَن 
 چسـ ی اکرـون آنچـه بـرشالف ی،بامـ چرثمـه و طاچر مانر  که موییشومحال م آیا بامی ؟

 و زرچمـه  بـا دنیـا مـو یشومـحال نم که سویر  ش ا بهر نه»  یف م من «ر!؟(یتب اچل یرو)پ
حّرانکی،  ؛546ح ،8/346 :1363کلینکی، ) «چس م که بامم آنی از غیر من و بام  من برای سیمش

 1ر(448 :1382

دیریون م ، بـه  ۷صاد  اما  اصحا  از یکی مالی وو  است  آورده دیىری نقل در کلیری
ر او کـه ی پرسـ یانشاحـوال او را از آمـرا ۷او وجود ن امتر امـا  ین حج براامکا یىرکه د یایونه

بـا  ۷کرـ ر امـا  یـانکـرد مطلـب را در لفافـه ب یسـع پرسـ ،یاو م یاز وو  مال ۷یمان کرد اما 

                                                      
ضا یعن أحمد بن عمر: َدَخلُت َعل :الکافی .1 یِر بِن أبی فاِخَتَة، َفُقلُت َلُه: ُجِعلُت  أَنا و ۷أِبی الَحَسِن الرا ُحَسیُن بُن ُثَو

زِق و ـهَ  ِفداَک، إّنا ُکّنا فی َسَعة  ِمَن الرا غییِر، َفادُ  اللَّ َرِت الحاُل َبعَض التَّ أن َیـُردَّ ذِلـَک إَلینـا.  َغَاَرة  ِمَن الَعیِا، َفَتَغیَّ
َک َعلـ َهرَثَمَة، و ریدوَن؛ َتکونوَن ُملوکًا؟ أَیُسِرَک أن َتکوَن ِمثَ  طاِهر  وتُ  ء  یَفقاَل: أی َش  ِخـالِف مـا أنـَت َعَلیـِه؟  یأنَّ

ِه، ما َیُسِرنی أنَّ لی الِدنیا ِبما فیها َذَهبًا و ًة و ُقلُت: ال َواللَّ ََّ  ِخالِف ما أَنا َعَلیِه. یأّنی َعل ِف
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ر «داریـ یم دوسـت مـما کـه یونهآن»  یفت پاسخ درر «است؟ دىونه دیرش  »ی آن پرس ی نمر
 1ر(4ح ،2/216 :1363کلینی، ) «است غری او که  سویر ش ا به»  فرمود آنىاه
سـرورمان امـا   ناد یمرد  که کر ینقل م ۷از اما  کاظم األمالیدر ک ا   یطوس یخم

و بـه نظـر  یـویییکه تو م یستدران ن  »فرمود ۷کوه کردر اما ِم  یآم  و از نادار  ۷صاد 
ب شـود را چـم نـ ار ر و ر مرد یفت  سرور ! به ش ا قسـم کـه شـورا  مـ«یس ین یرمن تو فق

تـا  کـرد،یم یبیف ه او را تکـذ یوس هپ ۷اما اما  صاد  رشود را برممرد یاز نادار  ییچانمونه
آن را  یی،بجـو یـااریبـه تـو ب چرـ  تـا از مـا ب یرـاربه من بىو ایر ص  د  »فرمودآنجا که به او 

 شـوردید چر بار سـویر  مو آن مر   یرسان یرارمبلغ را به چاار د ۷یفت  نهر اما  «رس انی؟یم
دارد و آن را بـا  ییکاال  ینکه در یکس  »فرمودبه او  ۷کار را نخواچ  کردر سپس اما  ینکه ا

 2ر(84ح، 298 :1414طوسی، ) «نادار است؟ یاآ فروم ،ینم یمتق ینا
 یسخ  یو در ترىرا مودمیم ت یرف ار به یاست که وق  یاز کسان یکی یابوچامم جعفر 

دـون نـاد   یویـ یکرـ ر او م یتتا از وو  شود مـکا رودیم ۷یاما  چادناد  یرد،ییقرار م
سـپاس  شـواچییرا م یشـ ا یچـااز نعمت یک چشا ! ک ا  یا»  فرمودبه من  ،نشس م ۷اما 
  فرمـودشود آغاز به سـخن کـرد و  ۷اما ر  چمب یسکوت کرد  و ن انس م ده جواب نم «ری؟یاار 

پـس  ،تو سـاشت ِی را روز  یب نت را بر آتش حرا  کرد و سالم  یجه،در ن  ،تو ساشت ِی را روز  یمانا»
بابویکه ابن)« مصون دامـت اب ذاْل  ازتو را  پس ،تو کرد زِی کرد و قراعت را رو  یاریتو را بر اطاعت ش ا 

 3ر(4/401 :1404قمی، 

                                                      
ِمن أصحاِبِه َفَغَبَر زمانًا  ۷ن بعض أصحابه قال: کاَن َرجٌ  َیدُخُ  َعلی أبی عبد الّلهِ عن یونس بن یعقوِ ع :الکافی .1

ُه إ ُع الَکالَم َیُرِن أنَّ ِجّ ََ ّنما َیعِنـی الَمیَسـَرَة ال َیُحِج، َفَدَخَ  َعَلیِه َبعُض َمعاِرِفِه، فقال َلُه: ُفالٌن ما َفَعَ ؟ قال: َفَجَعَ  ُی
 َکیَ  ِدیُنُه: َفقاَل: َکما ُتِحِب، َفقال: ُهَو والّلِه الِغَنی. ۷عبد الّلهِ والدنیا. َفقاَل أبو 

ضا یعن أحمد بن عمر: َدَخلُت َعل :الکافی .2 یِر بِن أبی فاِخَتَة، َفُقلُت َلُه: ُجِعلُت  أَنا و ۷أِبی الَحَسِن الرا ُحَسیُن بُن ُثَو
زِق و ـهَ َغَ ِفداَک، إّنا ُکّنا فی َسَعة  ِمَن الرا غییِر، َفادُ  اللَّ َرِت الحاُل َبعَض التَّ أن َیـُردَّ ذِلـَک إَلینـا.  اَرة  ِمَن الَعیِا، َفَتَغیَّ

َک َعلـ َهرَثَمَة، و ُتریدوَن؛ َتکونوَن ُملوکًا؟ أَیُسِرَک أن َتکوَن ِمثَ  طاِهر  و ء  یَفقاَل: أی َش  ِخـالِف مـا أنـَت َعَلیـِه؟  یأنَّ
ِه، ما یَ  ًة و ُسِرنی أنَّ لی الِدنیا ِبما فیها َذَهبًا وُقلُت: ال َواللَّ ََّ  ِخالِف ما أَنا َعَلیِه. یأّنی َعل ِف

 أصــابتنی ضــیقة شــدیدة فصــرت إلــی أبــی الحســن علــی بــن »روی عــن أبــی هاشــم الجعفــری أنــه قــال:  و .3
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مجموعه  به افراد ایرر است ناروای ی عوامل از یکیچا دام ه به یُبع  تک ترتیب نىاهب ین
یاه رودیم ممار به دام ه و امکان انسان برای آنچه  شواچر  کرر ، توجه آن به سپس و مون  آ

 رمون ینم محرومیت احساس ددار یاه چیچ و دارد وجود بالی ن برای فراوانی دیاچای دی 

 هاسهیمقا تیر یمدب. 

کردن شـود بـا یسـهمقا بـریمیشود به کار م ووعیت یابیارز  یبرا یدر زن ی هک ییچااز راه یکی
 ییشـود را مراسـا یزنـ ی یـابیو کام یاج مـاع یـتانسـان موقع یسهمقا یناستر در ا یىراند
 یـااسـت  یـاییو پو یـ چمـراه بـا ام یاز زنـ ی یتو روا میاکماد  یا یسه،مقا ینورد اار رچکر یم

 ریو ناتوان ی یچمراه با ناام یاز زن ی ی یو ناروا یناشرسر  
 موقعیــت در نامرـ ، روـامر یا باالدســت، کـه آن را مقایسـه صــعودی میمقایسـه شـود بـ

 یینمـابار » ،«شـود یچادامـ ه مـماریکودک»سـبب  دـونر دچـ می را کاچش شومایر 
 یـ نمـان  د مـود ومی «یىـراند یشـود و برتـر  یچاتمرکا بر ن ام ه» و «یىراند یچادام ه
 صـعودی یسـهمقا که استم ه  تصریح ۷د از اما  صا ی یروا در ریرددیشود م یچادام ه

 مــکریااری کــاچش بــه نک ــه چمــین و مــودیم نعمــت( مــمردن)کودک اس صــغار موجــب
گروهکی از )مـود یمـ مب ال نیا یرناپذآرا  ششم و م تطوالنی ان وه به فردی درینر انجام می

 اسـت کرده فار س کریم قرآن دلیل، چمین به 1ر(75/368 :1388مجلسی،  ؛57 :1405نویسندگان، 
 نیـا دیىری روایت در 2ر(88 حجر:)مود  پرچیا دیىران، برتر زن یی به نىاه و صعودی یسهمقا از

 3ر(47 :1415، مبارک)ابنمود م ن ان وه مییموجب طوالن یصعود یسهمقا م ه است تصریح

                                                                                                                             

ن تودی شکرها؟ قـال استأذنت علیه فأذن لی فلما جلست قال: یا أبا هاشم أی نعم الّله علیک ترید أف ۷محمد 
رزقـک  رزقک االیمان فحرم به بـدنک علـی النـار، و فقال: أن الّله یأبو هاشم: فوجمت فلم أدر ما أقول له، فابتدأن

 ...«. رزقک القنو  فصانک عن التبذل العافیة فأعانک علی الطاعة، و
َلم یشَ   ذِلک طاَل ُحزُنُه و یالِدنیا، َفَمن َمدَّ َطرَفُه إلما فی أیدی أبناِء  یإیاکم أن َتُمّدوا إیاکم أن َتُمّدوا أطراَفکم إل» .1

هِ  ِه ِعنَدُه َفیِقِ  ُشکُرُه للَّ  .«َغیُرُه واسَتصَغَر ِنعَمَة اللَّ
ٍَِّ َعیَ یک ِإل» .2 ْْ  یدع َتُمدَِّ ٍْ َكَییِه ََ ْْ َو دع َتْح ْزوادًم ِمْنُه

َ
ْعنا ِبِ  أ  .«ما َمقَِّ

، طاَل َهِمُه وَمن أتَبَع بَ »: ۷امام باقر .3 َِ  .«َلم یشَ  َغیُرهُ  َصَرُه ما فی أیِدی الّنا
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 رـییع یناولـ یسـهاسـتر مقا یناولـ یسـهمقا دچ ،یم یشرا افاا یکه سطح روامر   اییسهمقا
نقــاط مثبــت و  ی،ناولــ یســهآنــانر مقا یشــود بــا زنــ ی یزنــ ی یســهو مقا یردســ انکردن بــه ز نىــاه

 یـ اچو ،پرهـان مـ ه اسـت چایـ هاز د یصـعود یسـهمقا یاهسـ یهسـا یرکه ز ، را یزن ی ی وارکرر هام
برابـر و در  کرـ یرا آمکار م یزن ی ی وارکرر هاست که نقاط مثبت ام ینا یناول یسهر چرر مقاکر یم
بـه  1ر(8/213 :تکا، بیقشکیری نیشکابوری)اسـت  یناولـ یسـهمقا یکارکرد روان ین،ر ادچ یفرد قرار م ی د

 ۹یـامبراسـتر پ یناولـ یسـهشـود اسـ فاده از مقا یـروانبه پ یند چاییهاز توص یکی، ین سببچم
 یعودصـ یسـهاز مقا کررـ یم سـفار   بـه او رـکر یـتابوذر را ترب چونچم یکس شواچر یم یوق 

 یکـیپـس  2ر(1/11: 1413برقکی، ؛ 2/345: 1410بابویه قمی، )ابن کر اس فاده  یناول یسهاز مقا و یادپرچب
اصـل و  چا،یاستر تفاوت زنـ ی یناول یسهاس فاده از مقا ی،موفقیت در زن ی یالز  برا یچامهارت

 یکـامکرـ  ددـار تلخ یسـهمقا به ـر چاییشود را با زن یزن یی استر ایر انسان  یرانکارناپذ ی یواقع
از  یکـیاف ـاد  یاتفـاق ینر ایـر درـبـردیشود لـذت نم یو از زن ی کر یم یاحساس ناکام مود،یم

 استر یناول یسهمقابله اس فاده از مقا چایین راهبه ر 

 . خیرباوری۵

 یـهبـودن، پایراسـت و شیر بر شمب ری  یشهچم واقعی ی است که الهی ییف ه م  قضا تریشپ
بـه  یکرـ ، روـامر   یـ او بـه آن بـاور پ را بشراس  بودنیرش ینافرد استر حال ایر  یوامر  ر 

 یـتو فعال ییـردیمـکل م فـرد یرـیآفر عمـل و نقش یـ انسـت کـه ما جایرادر ر آی یوجود م
بـودن یرش یىـران،بـه کمـک د یـا ییر ایر فرد به ترهایاب یقلمرو معرا م یندر چم یامشاوران ن

« شیربـاوری»این چمان ر آی یبه وجود م یدر و  ی ، احساس روامر  ردر  کالهی را  یقضا
آنچـه را  یستر افراد ناراوـا بودن آنهایرنکردِن شدر  علتبه  چای یاز ناروا یاریبساست و 

(، یف)تکـال را برایشان مقرر کـرده اسـت ندادن آانجا  یا)حوادث( ش اون  برایشان مق ر کرده 
 یـنر ایسـتن یندرـ یتکه واقعآن حالمون ، یم یناراو سبب ینبه چم و کرر یم یابیمر ارز 

                                                      
َمن ُهَو َفوَقکم، َفُهَو أجَدُر أن ال َتزدروا  یال َتنُرروا إل َمن أسَفَ  ِمنکم و یُانُرروا إل»: فرمایندیدر این باره م ۹پیامبر .1

هِ   .«ِنعَمَة اللَّ
: أن أ ۹الّلهِ أوصانی َرسوُل »ابوذر:  .2  .«... َمن ُهَو َفوقی یال أنُرَر إل َمن ُهَو دونی، و ینُرَر إلِبَسبع 
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 استر یتمراشت فرد با واقع یانم یمعلول ناچماچرى ی یناروا
 تقـ یرچایبودن یروجه ش یمایرکه ب ان یکی  چس یم یاساسدر  بحث  نیازمر ما  یرجاا در

 ادامه دررا به وجود آورد؟  یشیرباور  توان یم اییابیایرکه ده نظا  ارز  یىردو  یست؟ش اون  د
 پردازیمرمیموووع  دو ینابه 

 بودن تقدیروجه خیر
ش اون  م عـال )بـا  یعیو تشر  یریتکو یرچایبودن تق یرشی براوجوه مخ لفی  یری،م ون د در

ان  از  تکامـل، تقویـت ارتبـاط بـا عبارت استر شیرچای مس  ر در بالچاانواع آن( مطرح م ه 
انـ  هیر یراچان، ترفی  درجه و پادا  اشرویر شیر مال و ثروت نیـا عبارتش ا، حفظ دین، تط

از  قوا  دین و دنیا، در برابرکردن پادا ، پومان ن عیو ، ظهـور فضـایل انسـانی و آسـایش 
: 1392پسکندیده، ) یرسـ ىار ان  از  تحقق حیات انسانی و چمچرین، شیر تکالیف عبارت رروانی

کر ؟ به نظر  یینمسائل را تب ینا توان یم اییهده نظر   است که ینا حال پرسش ربه بعد( 387
 ییمـکوفا» یـریبـه تعب یـا« رمـ  و تکامـل انسـان»سـت ا چمه آنهـا ِی نظر  یهآنچه پا رس یم

مکوفا مون  و چمىی  ی که با یونایون است یبا اس ع ادچا یاستر انسان موجود «ی یتوح
کـه فلسفه شلقـت انسـان قـرار دارد  یدر راس ا یان ییرم  و مکوفا ینبه تکامل برسر ر الب ه ا

و  یـامانر  دن یانسان آن است که از مسائل یاستر رم  و تکامل اساس« م نی یتوح» چمان
 ییمـکوفا» یـا «یـ یرمـ  توح»مود کـه آن را  ییش ا( و ش ا یرنفِس شود یذر کر  )یذر از غ

 یـان یو نفسـان یطانیمـ یبه موجودم ن یلانسان امکان تب  یر الب ه برانامیمیم «ی یتوح
آن  ییمـکوفا یم ن در انسان وجود دارد و برااست که اس ع اد الهیآن هم لذا موجود داردر 

 قرار داده م ه استر «یفتکل»و  «یبتنعمت و مص»
را  چایچا و شومـم ن در ُبع  نعمتی یش اون  م عال یاه با دادن نعمت، توح یقت،در حق

رمـ  و  یرا از ش اونـ  م عـال ب انـ  و آنهـا را در راسـ ا یـاتا چمـه د دچ یدر انسان پرور  م
 پرور  چایناشوم ُبع  را در م نتوحی ی تا دچ یم مصیبت نیا یاه ریردکار بى تکامل شود به

 نیـا مصیبت ش ا ایر ح ی که دچ  نشان و کر  اثبات را ش ا با شود عه  بر پای ارمان ن و دچ 
را بـه راه شـ ا  شطاکـار انسـاِن  توانـ یچـم م یبت،ر مصـم  نخواچ  یردانیرو  او از باز ب چ ،
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 افـاایش دچـ راو را حفظ کرـ  و چـم درجـه او را  یند توان یاو را پا  سازد و چم م وبازیردان  
 یـاانکـه از آنهـا یر  مووـوعاتیکـردن بـه یاه با امر استر ی یرم  توح یدر راس ا یرهاچمه ا

 دچـ یرا پرور  م انسان ِی دارد، ش امحور  یشکه به آنها یرا وعاتیمووکردن از یاست و نه
 یرهـادر چمه ا یژییو یکبىذردر  یاش ا حاور است از چمه د رای روایکه او ب مودتا معلو  

 یـقو عال یـویدن یاانىمش ر  است و آن ایرکه انسان حاور اسـت از چمـه مسـائل وسوسـه
 ،اوج رمـ  و تکامـل انسـان اسـتر برـابراین یـن،ر ایـردش ا را در نظـر بى فق بىذرد و  ینفسان

پسکندیده، در )است  «ی یتوح یمکوفاساز »ش اون  م عال  یعِی و تشر  یریتکو یرچایفلسفه تق 

 ر«(پایه نظری تقدیر»، 219دست چاپ: 

 . خیرگرایی۶

 ر چر نوع نظا مودیم ی هکش یشبه پ یان یابینظا  ارز  یپا آی ،یم یانبه م یرسخن از ش وق ی
شیرمراس و شیریـا  نبام   «یریراش» یابینظا  ارز  ایرر یر را مراسایی کر ش توان ینم یابیارز 

 یــان یــابیمـ ن نظــا  ارز کــه بــه دویونه چا اســتیـ هبودن پ یآن دوُبعــ   یــلر دلنخواچـ  بــود
 چایـ هکه بر اسـاس آن، پ )  ُبع  ظاچر ان یانسان دوبع   یو مسائل زن ی چای هر پ انجام یم
 چای هکه بر اساس آن، پ )و ُبع  باطن  («یر ناشوما» یاچس ر   «یر شوما» یاطب  انسان  یراب

انسـان اسـت و  یچار محور ُبع  ظـاچر، شواسـ ه(«مر» یاچس ر   «یرش» یاانسان  یاتح یبرا
 یـابیوجـود دارد  نظـا  ارز  یـان یـابیاساس، دو نظـا  ارز  ینمحور ُبع  باطن، مصلحت اور بر ا

 یکسـ یابیر ایر نظا  ارز «یریراش» یا« یرامصلحت» یابیو نظا  ارز « یراشواست» یا« رایلذت»
جا  یایو به د کر یم یبررس «یر ناشوماـ  یر شوما»یرا بام ، چمه مسائل را با قالب شواست

 دچ ر یمرا تشخ یو واقع یلو مر اص یرش توان یلذا نم ان یش ؛یآن نم
آن نفوذ  یباطر چاییهو به ال  یذردیبام  از ظاچر مسائل م رایریفرد، ش یابینظا  ارز  ایر

 یایو به د کر یم یبررس« مفس ه ـمصلحت »و « مر ـ یرش»و چمه مسائل را با قالب  کر یم
مراشت  یبرا توانیرا دارد و م مسائلبودن یرش یابینظا ، توان ارز  ینر اان یش یجا آن نم

ْْ َو ) فهیمر  یهم ر در آ یبه آن م ک یرش ُْ اْوِققاُل َو ُهَل  ْرٌه َوك ٍْ َتكَرُهلا  َعسیکِقَب َكَییك َ
أ

ْْ َو  لا َشهئًا َو ُهَل َش ٌِّ لَ  َعسیَشهئًا َو ُهَل َخیٌر َوك ٍْ ُتِحبُِّ َ
، قانون است شود  ، که(216 ه:بقر) (كأ
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 یاه هک دچ یم نشان شوبیبه قانون اینمشخم استر  یابیدو نظا  ارز  ینشوبی تفاوت ابه
 برر ن ارد ب ی و مر جا آوردیره لذت، و است رنج و سخ ی در انسان واقعِی  سعادت و شیر

 با و کر می مطرح است، پرمحرت و سخت را، که جردمسئله  آیه، این آغاز در اساس، چمین
ُْ ٱْوِقَقاُل َوُهَل ُ   ) ناشرسر ی  آن از چردر  یوی قاع ه می این به اس راد ْْ ُکِقَب َكَیْیُك ُك

، (ْرٌه وَِّ
 راست آن در آنان مر و مون یم شرسر  جرد تر  از مرد  طبیع اً  استر آن در مما شیر اما

ایر از زنان ان  یوی یو م کر یطرح مماز چمسر را  یمسئله ناشرسر   یىری،د یجا در
ش اون   یول آی یشوم ان نم یایده بسا از د ی ؛فورًا آنان را طال  ن چ یام ،شوم ان ن

ٍ َتكَرُهلْا َشْهئًا َو )  دچ یفراوان قرار م یرمما ش یم عال در آن برا
َ
 َفِإٍ  ِرْهُقُملُهنَِّ َفَعَسی أ

ُه ِفیِ  َخیًرا  ِثیًرا مرد   یکه برا کر میثروت بحث  از طرف مقابل ر در(19 :نساء ) (یْجَعَل اللَِّ
َودَع یْحَسَبنَِّ )آنان است   یبرا یرش یهما ین،که ا ی یمان نکر یوی یبخش است؛ اما ملذت

ْْ َخیٌر  َما ُنْمِلی َوُه نَِّ
َ
ِذیَن  َفُروْا أ

َؤاُؤوْا ِإْثًما َو  الَِّ ٌْ ْْ ِوی َما ُنْمِلی َوُه ْْ ِإنَِّ ِهیٌن  دعنُفِسِه ْْ َكَذاٌ  مُِّ  (َوُه
 اما است سخت طاعت و آوردیم به بار تباچی اما استبخش لذت نیا ر یراه(187 :عمرانآل)

 1ر(176خطبه : 1424شریف رضی، )آورد یم ارمغان به قیتموف و سعادت
چا استر کسانی کـه یداور چا و یابیارز برابراین، از عوامل مهم در روامر ی، شیریرایی در 

کرـ  تـوان کشـف شیرچـای زنـ یی را دارنـ  و یمپیروی « مرـ  شیر»چایشان از مرطق یابیارز 
یرچـای واقعـی را ببیررـ  و لـذا ددـار احسـاس توانرـ  شینمکسانی که فاق  این ویژیی بامـر  

 مون ریممحرومیت و ناکامی و ناروای ی 

 . اقبال۷

 آن بریردان ن برای و مخالفت، زن یی به ورود  اصل با انسان معموالً  مشکالت، بروز چرىا 
چا رقـم مصـلحت انسـان الب ـهاالچـی و  یربـر اسـاس تقـ  چایسخ  کر ، حال آنکهیم مبارزه

شـود را انجـا  ن چـ  و بـه  یتتا مأمور  رس ،یفرا م ایر یناشوم ی هپ  یوق  رویناز ا رشوردیم
رسـ ر ب یـانبـه پا یـ دارد کـه با یادوره ی،نخواچ  یشتر چر سـخ  باز یاب اچ اف شود دست ن

                                                      
ُه ما ِمن طاعِة الّلِه َشیٌء إاّل یأِتی ِفی ُکره  »: ۷امام علی .1   .«ما ِمن َمعِصَیِة الّلِه َشیٌء إاّل َیأِتی فی َشهَوةو  َواعَلموا أنَّ
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افـراد، م فـاوت بامـ  امـا اصـل آن  موقعیتدوره به تراسب  ینا یو بلر   یممکن است کوتاچ
بازیردان ن و حذف آن ناممکن استر  رس یفرا م یو یرف ار  یسخ  یوق  استر یرناپذبریشت

را بـه تـال   یاسـت کـه آدمـ یاانسان به یونـه یریاِی یو سخ  چایسخ  ِی حال، تلخ ینبا ا
 رویـنر از اداردیمـ وا یشـینپ ایر و بازیشـت بـه دوران شومـ ایر بریردان ن حادثه ناشوم یبرا

آن و  یریتتـا مـ  ان یشـیمیبـه حـذف حادثـه م یشـ رب ایر ،ناشوم ایی هبا پ  رویاروییچرىا  
 ریمشود بریردان پیشینرا به حالت  یتسرعت، ووعبه یلیمما

 چایبـا سـخ  یار بـه سـ آیـ یبـه وجـود م «چایجرـد بـا سـخ » یـ هپ  یی،فضا یندر در
ر امـا یمردانبریـ یعـاد حالـترا به  ووعیتو  یمتا آنها را از صحره روزیار حذف کر شیایمیبرم

نخواچ   ایر به شوم ایر آن از ناشوم یلو تب  یتووع ییردر تغ یریتأث یچ، چاین نحوه مواجهه
م ن در برابر اصل آن استر ایر یمو تسل یتموقع یر پذ یت،واقع ینمراشت ا یجهدامتر ن 

عـذا  انسـان  بلکه بر رنـج و یردان ،یترها آنها را برنمبا بالچا نه یاو س  چایدراف ادن با سخ 
را مهـار و  ایر ناشومـ یـتو موقع یریمپـذب یـتواقع در نقـشرا  چای، به ر است سخ افاای یم

 سخت یتموقعپذیر  ، چایسخ  یرِی ناپذبر اصل بریشت یهبا تک ۷یر اما  علکریم یریتم 
 یسست که احرف بـن قـا یشاکال  دران ُپرمغا و راه ینر اممردیرا مرط یذر سالم از آن برم

  فرمودکه  ی  نشر ۷علیسخن  یناز ا یباترز  یکالم ۹یامبربع  از سخن پ یوی یم

کبات  إن   لن  ِ   إذا  ل   ِ لاا غِی ل  ینب  یها، ف  ی إل  ه 
کب  من أن ینت  ٍد إذا ن  د  أل ح  هایاٍت الب  ن 

ت   ها ح  ٌة أن ینام  ل  کب  ته  ن  ضِا    یأصاب  ب   انق   ِ ها  فا  ن  فی د  إ 
تها ف  ی مد  ض  نق  ها  ت  ت  ِد  م 

ها  کروه  ة  فی م  یاد   ؛(42/514 :1415عساکر، ابن)ز 
پایانی اس  کش هر کس اش آن دچار تود اای  اش پایان آن ارسو .  هایهمانا ارای سخت

 ایارامو  آن کنوار ی ت گرفتاردرگیر پس ارای انسان خردمن  زیبن ه اس  کش هر گاه 
 آن رنو  ار افزودن زمانش سرآم ن از پیش آنکردن دفع چراکش آی ؛ سراش  آن زمان تا

 .اس 

 ۹یـامبرمـ ر پ تـا یو ب دادرا از دسـت   فرزنـ  ،۹یـامبراز اصـحا  پ ،معاذ بن جبـل
از نامه به دو مسئله  یر بخشایشان در یفت یتفرزن   را تسل یبتو مص نومت یبه و  یانامه
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 سـانینو ب  ؛«چایخ س یریناپذبریشت»و  «چایسخ  یریناپذاج را   »فرمودن مهم اماره 
 1ر(59 :1382)حّرانی،  کردن او را آرا  

اما  رآن قرار داده م ه است یاست که پادا  فراوان برا یزن ی چاییاز سخ  یکی یماریب
نـه  یردرا بپـذ یمـاریکه ب ییردیپادا  م یمارفرد ب یچرىام یعری ؛آن است یر مشروط به پذ

 2ر(5ح، 3/115؛ همکان: 6ح، 3/116 :1363)کلینکی،  ی ابىشـ یتلـب بـه مـکا و ف ـ اایرکه بـا آن در 
آمـ  و از  یکـه کسـ یمبـود ۷شـ مت امـا  صـاد  یکـه روز  کرـ ینقـل م یسـربـن م یلفض

را  یاصـل، و  ینبـا اسـ راد بـه چمـ ۷اما کردر  یتکه به آن ددار م ه بود، مکا ایییرف ار 
 یانامـه ۷ه امـا  کـاظمبه نا  مهران بـ یىریمخم د 3ر(10ح، 3/225 همان:) کرد ییراچرما

 چمیندر جوا   یشانو ا کر یم یتمکا  م ن وو  شودو دیریون یو از ب چکار نویس  می
 4ر(21 :1378طبرسی، )  کریم یاناصل را ب

 یونـهچمان کـه م ه اسـت بیان و م ه تکیه «یریناپذبریشت»اصل  یرو  یث،احاد یندر چمه ا
را  یسـخ  یـ ر پـس بابود نخواچ  ما اش یار به نیا آنهام ن برطرف نیست، ما اش یار به آنها آم ن که
و  یف ـ ب یاتفـاق یناسـتر ایـر درـمهمـی اصل  ینا ؛و در کرار آن قرار یرفت نه در برابر آن یرفتپذ

انجـا   یـ کـه دـه با یـردبى یمتصـم توان یانسان ب وان  در کرار حوادث بام  نه در برابر آنها، آنىاه م
 رکر یم یاد «تسلیم» به آن از دین ادبیات که است دیای انچم موقعیت پذیر دچ ر 

 یر پـذ یست، بلکهم ن نییرینم ن مرفعالنه و زمیمتسل ی،سخ  یر مرظور از پذالب ه 
مقابلـه را  ین؛ بلکه به ر مودیو ناتوان نم ییرینفرد، زم یر ،نوع پذ ینر در ایا استفعال و پو

در ایـن  ۷یرا اما  عل یانب ینب وان یفت به ر  ی ر ماکر یم یآم ه طراحیشپ یتموقع یبرا
  فرمایر یم ایشان ر ندار باره 

                                                      
ِز الَموعوَد َفال یذَهَبنَّ أَسُفک َعل رًا، َفَأحِسِن الَعزاَء وال یدَفُع َقَد  َواعَلم أنَّ الَجَزَ  ال یُرِد َمیتًا و» .1  مـا الِزٌم َلـک و یَتَنجَّ

 .«ِلَجمیِع الَخلِق، ناِزٌل ِبَقَدِرهِ 
ِه ُشکَرها، کاَنت کِعباَدِة ِسّتیَن َسَنةً  یأدّ  َلیَلًة َفَقِبَلها ِبَقبوِلها و یَمِن اشَتک»: ۷امام صادق .2 ـیدند: از ایشـان  ؛«إَلی اللَّ پـذیرفتن »پرس

َه َعل هایال یخِبُر ِبما کاَن ف یصِبُر َعَلیها و» فرمودند:«. بیماری یعنی چه؟  .«ما کاَن  یَفِإذا أصَبَح َحِمَد اللَّ
َر َعَلیک و أما إنَّک إن َتصِبر ُتؤَجر و» .3 ذی ُقدا ِه الَّ  .«أنَت َمأزوٌر  إاّل َتصِبر یمَی َعَلیک َقَدُر اللَّ
 .«َلم َتُردَّ َقَاَء الّلهِ  ؤَجر َفِإنَّک إن َلم َتصِبر، َلم ُتؤَجر وِاصِبر تُ » .4

 



 سومشماره  /۹۵ تابستان/  دوم/ سال    68

م    و ع  األ  ه  یقط  إن  ع  ف  ز  الج  م    و إیاک و  ف  الا  اِّ َ   یض  خِر  م أن  الم  اعل  . و  م  ث  اله  یور 
اال   ٌة ف  ت فیه  حیل  ، ما کان  ین  یال  وفی أمر  ٌِة ف   حت  کِن فیِه  حیل  ِم ت  بار  اال  مِا ل  صِط 

 ؛(1/223 :1426، تمیمی مغربی)
و ان وه را اش   کنیکردن را تضعیف مکردن اپرهیز کش امی  را قطع و کاریتاایاز ا

در دو چیز اس : آنچش چواره  ]ی گیاز تن[. و ا ان کش راه خروج آوردیارمغان م
 کردن.کردن، و آنچش چاره ن ارد، صبردارد، چاره

 کردن و دراف ادن با مشکل اماره م هتابییب ِی مرف یام چایه پب یث،در بخش نخست ح 
ترها نه ،کردنتابییرو، باین ازر یافسردی یا یریو غمى یناتوان ی ی،  نااماز ان که عبارت است

مقابلـه نـوعی  یالىو  یان یثر در بخش دو  ح کر میتر را سخت یتن ارد، بلکه ووع یریتأث
ایرکه حوادث  یحر توویبردبار  یا یشیان که عبارت است از  داره استم ه  عروه یافعال و پو

 یرپذحوادث دارهبرابر واکرش در  ینر به ر «یرناپذداره» یاچس ر   «یرپذداره» یاان   بر دو قسم
 یرناپذحوادث دارهبرابر واکرش در  ینزدن به اق ا  مراسب و به ر ( دستیعموم یای)مثل بال

 ریم، دوره بحران را پشت سر بىذار آن کمک به تا استو تحمل  یردبار ( بیاان)مثل فق ان عا 

 . سرور۸

انطبا ( و برای ساش ن ) چا چماچرد کر یتواقع، ان ظارات و آرزوچای شود را با چاشواس هایر فرد 
شیریـابی( و تقـ یرچای ش اونـ  ) چای زنـ یی شـود را بیابـ یشوبشیرآوری( و ) زن یی شو  بکوم 

شیرباوری( طبیعی است که از وو  موجود شـود ناراحـت ) صالح و مصلحت شود ب ان  م عال را به
تـر یف ـه مـ  کـه بـر اسـاس روای ـی از امـا  یشپاسـتر « لذت نعمت»و ناشرسر  نخواچ  بودر این 

رو، یکـی از یذارنـ  انسـان طعـم مـیرین نعمـت را بچشـ ر از ایـنینمآرزوچـای طـوالنی  ،۷یعل
بردن از آن اسـتر فـرد توجه و آن را تمـرین کـرد، شرسـر ی از نعمـت و لـذتمسائلی که بای  به آن 

 مودریمراوی کسی است که تحلیل ووعیت موجود، موجب فرح و سرور وی 

 گیریبحث و نتیجه

انطبـا ( و از سـوی کرـ  )یمـچا چماچرد یتواقعفرد روامر ، از یک سو ان ظارات شود را با 
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کر ر از طریقی دیىر نیـا ش اونـ  م عـال یممین آن اق ا  دیىر برای ساش ن زن یی شو  و تأ
مـودر ایـر ایـن یمکر ر ن یجه این مسائل، به نظا  ارزیابی انسان وارد یمبرای او شیر را مق ر 
  آوردریمبودن با ان ظارات بام  روامر ی را به وجود شیر( و مرطبق) بودنن یجه ارزیابی مثبت

 دی بر اساس منابع اسالمی: مدل مفهومی رضامن۲نمودار 

شیرآوری و ارزیابی شیر نیاز به شیرمراسی داردر در چرىا  ارزیـابی، نظـا  ارزیـابی بایـ  شیریـرا 
بودن تق یرچای ش اون  م عال باور شیریابی(، و به شیر)بام  تا ب وان  شیرچای موجود را کشف 

کرـ  و از آن و پذیر  پی ا میشیرباوری(ر در این صورت، فرد به ووعیت شود اقبال کر  )پی ا 
مودر مجموعه انطبا ، شیرآوری، ارزیابی شیـر، اقبـال و سـرور، احسـاس یمشرسر  و مسرور 

 آوردریممر ی را در فرد به وجود روایت

 توان یفت یمبر این اساس 
مهـم و اساسـی  ئلامسدچ  که از یماز زن یی استر این نشان  «ارزیابی»روامر ی نوعی 

استر دیرر و چمکارانش کـه روـامر ی را مان یزن یاز یابی افراد ارز و  مراشتی، در روامر  
 یو عاطف یمراش  چاییابیارز » یبه معرا ی راروان یس یبها  ان کردهدر بهایس ی روانی مطرح 

در  یجـانیچ یچـاترها دربردارن ه واکرشنه چایابیارز  ینر اکرر یممعرفی « شود یفرد از زن ی
مـون  یرا چـم مـامل مـ یو شرسر   یتاز روا یمراش  یچاچس ر ، بلکه قضاوت ی وقا برابر

 یـاانم بـارهدر  یعـامل یـلکـه مطالعـه تحل کرـ یم یحآالن کـار، تصـر  ر(2002دینر و دیگکران، )
 و «عـاطفی» دارد جربـه دو کمدسـت مـادکامی کـه دچ یم بهایس ی روانی نشانو  یمادکام

 انطباق

 خیرآوری

یابی  خیر

 خیرباوری
 خیرشناسی

 خیرگرایی

 اقبال

 سرور

 رضامندی

یابی  نظام ارز

 تقدیرخیر
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ــراش ی» ــادکامی از ؛«م ــک م ــرف ی ــو مع ــه  س ــانیتجرب ــادی، چیج ــعف، م ــرودی م  و شش
 چاییطــهح از روــامر ی مــراش ی ییــذار ارز  دیىــر ســوی از و اســت مثبــت چــاییجانچ

را بـه  (چـایتموقع ایـن در عـاطفی یچاتجربه و کار یا شانواده موقعیت)مانر   زن یی یونایون
 و( یمـاد) یعـاطف یچامؤلفـه کـه دچرـ یم نشـان فرچرىـیبیِن  یچـار دادهدچـ دست می

 بـر انـ کی تـأثیر و کررـ یم عمل یک یىر از مس قل ح ودی تا( ی)روامر   مادکامی مراش ی
 مـ هادرا روامر ی م ضمن نوعی ارزیـابی یـا قضـاوت از فاصـله ر (42 :1385)کار، دارن   چم

یا « روایت از زن یی»بین آرزو و پیشرفت است که وق ی درباره مجموع زن یی بام ، اصطالح 
و  (81: 1394هنکر، یعی رفبه نقل از:  135: 2013پاوو، و دینر، )مود یمبه کار برده « زن یی روایت»

 ربه نقل از: همان( 234: 2013ویترز، )مود یمی از تحقق تا محرومیت را مامل ادامره

از زن یی استر ایـن دیـای اسـت کـه ادبیـات دیرـی از آن بـه « مثبت»روامر ی نوعی ارزیابی 
بشراسـ  ی شیـر را چامص ا زن یی به این است که اواًل فرد  کردنیابیارز  مثبتکر ر یمیاد « شیر»
 شیریرایی(، برای سـاشت زنـ یی شـو  بکومـ بام  )شیرمراسی(، نظا  ارزیابی او مب ری بر شیر )
شیریابی(ر از عوامل مهـم در روـامر ی، کر  )چای موجود زن یی شود را ادرا  یشوبشیرآوری( و )

 از ششـرودی و مـادکامی افـاایش بـرای کـه ییچام اشلـه جمله ر ازستا چانعمتممردن  یاف ن و
شـو  در  یـاسـه د»م اشلـه کـه بـه  یـناسـتر ا 1«یمـمار نعمت» م ه اسـت، بس ه کار به زن یی

 یچم به وجود معرا در زن ی ی،ممار است که نعمت یفر  مب ر ینچم معروف است، بر ا 2«یزن ی
 یشـ رب یتبه روا یجه،و در ن  دچ یم یشمثبت را افاا چاییجانف و چو چم عواط کر یکمک م

 ر(1388 براتی، از: نقل به 2005 سلیگمن و دیگران،)انجام  یم یاز زن ی

 چـر و چف ـه مـش مـ ت بـه کـه افرادی وی، چمکاران و لوبومیرسکی تحقیقات اساس بر
 بودنـ  کسانی ازتر مادمان مشم،چف ه  پایان در را ممرده بودن ، شود یچانعمت بار سه چف ه

 یمـمار نعمت»ایرکه دـرا  یهدر توج یىریر محققان در مقاله دچمان(بودن  ) درین نکرده که

                                                      
1. counting blessings 

2. three good things in life 
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 چایت( موقعیممار کار )نعمت ینان  که ااس  الل کرده« افراد مرجر م ه؟ یش رب یبه مادکام
کـه  بیررـ ید؛ دراکـه مـرد  ممـو یمر فـ یانـهیرالذت ِیکه سازیار  َبَردیم یرا به سم  ی و وقا
نعمـت چـر چف ـه ادامـه داردر  ینن  و ابرشوردار  یاریبس یچانعمت ازآنها شو  است و  یزن ی

چمسر  ازیل  ایماشهیرف ن چ یهمثاًل  یاز مسائل جائ توانر یچا مطبق نظر پ رسون، نعمت
 رمودرا مامل  یمثل وجود سالم  یتا مسائل کل

 کــه داد نشــان دادنــ  انجــا  وی چمکــاران و ســلیىمن کــه یامطالعــه یجــهن  چمچرــین
نمـره  و بودن  مادتر پایه، ش  زمان با مقایسه در نیا برنامه از بع  ماه یک ح یکرر یان مرکت
 مـادِی  از چمچرـان ماچهسـه پیىیـری در چمکاران و سلیىمنر بود م ه کم ر مانیافسردی
 یـاار ( تحقیـق)آغـاز  پایـه ش  زمان به نسبت افسردییبودن کم ر وکرر یان مرکت بیش ر
 تـا دیىـر، ایم اشلـه کرـار در( یآموزم یت)فعال م اشله این که یرف ر  ن یجه محققانر دادن 
 رچمان(دچ  )یم کاچش را افسردیی یچانشانه و افاایش را افراد مادکامی چم بع  ماه مش

کررـ  یمو مقطعـی داوری  یالحظـهروامر ی نوعی ارزیابی کلی از زن یی اسـتر کسـانی کـه 
نـامیم کـه یم« دیـ  تـونلی»مون ر این نوع نىـاه را یمچای افراطی و تفریطی یجانچمعمواًل ددار 

بیر ر رسـول یمقرار دارد که چمه آنچه را چست « یاف هتوسعهدی  »ای مح ود داردر در برابر آن یرهدا
« ایمیـ هن چیچ شیـری از تـو »یویر  یمبیرر  یمکسانی را که تا یک ناراح ی از چمسرمان  ۹ش ا

 ی نو ن حال  ایر یتمرکا بر ناشومعوامل ناروای ی، از  ر یکی(243: 1390پسندیده، )کر  یمسرزنش 
ر در انجامـ می« یذمـ ه ایر چایو شومـ ایر انقطاع از یذم ه شومـ»به  کهاست  ایر یذم ه شوم

چـا، و چمـه دوران یـاد هو چمـ رودیمـ انییذم ه از م ایر شوم بخشییتروا یتصورت، قابل ینا
مر ی استر روایتاز مراب   یکی ایر ،شومیذم ه است که  یدر حال ینر امون یم ی هد ایر ناشوم
اسـتر  یشـینپ ایر چایچا و شومـنعمت یادآورِی  مر ی،روایت یچااز رو  یکی، سبب ینبه چم

  فرمایر یم ۷اساس، اما  صاد  ینبر ا

بٍد  یر  فی ع  ٍة  ال خ  ها آالف  راح  ا  ب  ٍة وات  ام  مها آالف  ن  ٍة تقد  حن  ن م  کا م  شهید ثانی، )ش 

 ؛(52تا: یب
و حال آنکش  کن یکش از گرفتاری خود تکای  م یاهیچ خیری نیس  در آن ان ه
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و هوزاران راحتوی در آینو ه اوش او خواهو   اسو  در گذتتش هزاران نعم  داتتش
 . رسی 

مـراوده دامـت،  ۷برشوردار بود و با اما  صاد  یشوب ِی ز وو  مالکه ا یرهاز تجار م  یکی
 شـو  زنـ یی ی،ن و کـردآرا  یبـرا ۷امـا کـردر  یتکایشان مـدیریون م  و به ا  روزیار 

 ۷معصـومانچای مشابه دیىری کـه یا نمونه 1(2/162 :1381اربلی، )آورد  یاد  به را او پیشین
پسندیده، در دست ) کردن یمی زن یی شود م وجه چا هدامچا مرد  را به دیىر یتمحرومدر کرار 

یاف ه الز  یـ ی توسـعهددچ  بـرای روـایت از زنـ یی دامـ ن یمر چمه ایرها نشان (567چاپ: 
 چا را نشان دچ ریتواقعاست که چمه 

یـاف ن ووـ  موجـود بـا ان ظارچـا و آرزوچـا  انطبچمچرین معلو  م  که روامر ی ن یجه ا
 یسـهمقاکریمر در حقیقـت، روـامر ی یمـیـاد « یاف ـهتحقـقآرزو/ان ظـار »ه است که از آن بـ

ن ظار آن را اان  یا حق آن بودهس م کرر یفکر م هانآ نچه  با آنه افراد دار نچآ ینباست  یمرطق
ر (80: 1394به نقل از: رفیعی هنکر،  234: 2013یترز، )ودارن  ان  یا به طور معقول آرزوی آن را دام ه

رو، ایـن ویژیـی محـل تالقـی پایـه نظـری کر  کـه شیـر ب انـ ر از ایـنیمدیای را آرزو انسان 
شیر( با مؤلفه مطابقت استر الب ه این دو در عمل کاماًل مرطبـق بـر چـم نیسـ ر ر ) یروامر  

دانـ ، امـا واقعـًا شیـر یمکـه چردرـ  شیـر بام  )یاه ممکن است انسان آرزوی دیىری دام ه 
نیاب  )و آنچـه واقعـًا شیـر اسـت، تحقـق  م همحقق یی آرزوی شود را نیست(، و در صحره زن

مود، چردر  شواس ه فرد یمیاف ه ادرا  مود روامر ی حاصل یِر تحققشیاب (ر در ایرجا ایر 
تحقق نیاف ه استر مای  ب وان یفت در این ووعیت، شواس ه روبرایی فـرد تحقـق نیاف ـه، امـا 

در  به آن توجه نـ اردر تووـیح ایرکـه شواسـ ه و آرزوی چـر شواس ه اصیل او تحقق یاف ه، چر 
ی فطـری اسـتر امـا یـاه در امسـئلهشیـر( اسـت؛ ایـن شـو  )انسانی، برشورداری از زنـ یی 

کر ر در این صـورت، چردرـ  شواسـ ه و آرزوی نقـ  و حاوـر او دیـا یمتشخیم شیر ام باه 
و، چردرـ  ممکـن اسـت شواسـ ه ر استر از این« شیر»دیىری است، اما در عمق جان، طالب 

                                                      
  .«/ َفَقد أیَسرَت فی َزَمن  َطوی    إن أعَسرَت یوماً  وال َتجَز  و» .1
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رو، ظاچر او محقق نش ه بامـ ، امـا شواسـ ه عمیـق و بریـادین او تحقـق یاف ـه اسـتر از ایـن
توان در این فر  نیا، مطابقت را عامل روامر ی دانستر آنچه مهم است ایرکه یمچمچران 

نظریه تفاوت اساس  چا ترظیم مون ر به نظر آریایل، بریتواقعان ظارات و آرزوچا بای  مرطبق با 
آرزوچـای بـار   رچـا و آرزوچـا اسـتحاصل تفاوت )انـ  ( بـین پیشـرفت روامر ی 1در یانه

بر اساس نظریه فاصله چـ ف بـا کر  که یمکرر ر وی چمچرین تصریح یششرودی را ته ی  م
، چایـهر الب ـه طبـق سـایر نظر مـون یپیشرفت، آرزوچای بار ، به ششرودی کم ری مرجـر م

چـا مراسـب و صـحیح ان خـا  چـ ف  چ اف کلی برای سالم ی مفی  چس ر  اما بایـدام ن ا
نیا پارادوکسی را مطرح کرده کـه بـه نـا  شـود او مـراش ه  2ر ایس رلین(83 :1382آرگایل، )مون  

بـا  یبخ ـرابطه درآمـ  و شـو  «یمواچ  مقطع» ینب یپارادوکس، تضاد آمکار  ینامودر یم
و درآمـ   یبخ ـشـو  ینرابطه مثبت بـ یر در مواچ  مقطعدچ ینشان م« مواچ  بلر م ت»

بـا  کریمینىـاه مـ اف ـ یزمـان اتفـا  م یطدر کشور  یکبه آنچه درون  یوجود داردر اما وق 
ان ظار  یمقطع یچاکه در داده یبه آن مکل یبخ شو  یشافاا ماچ درآم  جامعه،  یشافاا

بـا یقات شود به این ن یجـه رسـی ه اسـت کـه یس یمر ایس رلین بر اساس آشرین تحقن یم،دام 
ــاا ــ ه یشاف ــا و شواس ــرد ، آرزوچ ــ  م ــاد یچادرآم ــان یم ــ  م ی ــادکامی و یق ــذا م ــ  و ل کش

 یاب رینممر ی افاایش روایت

از وو  موجود است که ریشه در ارزیابی « شرسر ی»و نیا « پذیر »مر ی مس لا  روایت
پـذیرد و از دامـ ن یمشیر ارزیابی مود فـرد آن را  مثبت و شیریاف ن زن یی داردر وق ی زن یی،

 مودریمآن شرسر  

 منابع
 قرآن کریم.

، شرح: صبحی الصالح، قـم: ن ج الاالغه(. 1۴2۴مد بن الحسینی )الموسوی )شری  رضی(، مح
                                                      
1. Multiple Discrepancy Theory (MDT) 

2. Easterlin, R. A. 
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 دار الحدیث.
 فروشی اسالمیه.، تهران: کتاِالصحیفة السجاریة (.137۵) ۷علی بن الحسین
، ترجمه: مسعود گـوهری و دیگـران، اصـفهان: جهـاد شناسی شاریروان (.1382آرگای ، مایک  )

 دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
، ترجمـه و شـرح: آقـا جمـال غژرر الحکژم و ررر الکلژم(. 1373آمدی، عبدالواحد بـن محمـد )

 خوانساری، تهران: دانشگاه تهران.
تحقیق: علی اکبر الغّفاری، قم:  ،معانی األباار (.13۶1) ابن بابویه قمی )صدوق(، محمد بن علی

 مؤسسة النشر االسالمی.
، تحقیـق: السـید هاشـم الحسـینی التوحیژ (. 1398ابن بابویه قمی )صدوق(، محمد بـن علـی )

 الطهرانی، قم: مؤسسة النشر االسالمی.
، قم: مؤسسة النشـر کتاو من ال یحضر  الفنیه(. 1۴0۴ابن بابویه قمی )صدوق(، محمد بن علی )

 می.االسال
، تحقیق: علی اکبر الغّفاری، بیـروت: الخصا (. 1۴10ابن بابویه قمی )صدوق(، محمد بن علی )

 مؤسسة اْلعلمی.
 ، بیروت: دار صادر.مسن  ابن حنال تا(.)بیبن محّمد (، احمد الشیبانیابن حنب  )

 ، قم: مکتب االعالم االسالمی.معجم مناییس اللغة(. 1۴0۴ابن فارَ، احمد )
 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.الزش (. 1۴1۵ )رک، عبداهّٰللابن مبا

 ، تحقیق: مجتبی العراقی، قم: سید الشهدا.عوالی اللئالی(. 1۴03االحسائی، محمد بن علی )
 هاشمی.، تبریز: بنیالغمة فی معرفة االئمةکشف  (. 1381اربلی، علی بن عیسی )

گرا جهـت افـزایا نشـاط، شناسـی مثبـت(. اثربخشـی مـداخالت روان1388براتی سده، فریـد )
تدوین مدلی برای اقدام، رساله دکتری  خشنودی از زندگی، معناداری زندگی و کاها افسردگی؛

شناسی، استاد راهنما: محمود گلزاری، اسـتادان مشـاور: علـی دالور، حسـین اسـکندری، روان
 تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.

، تحقیق: مهدی رجایی، قـم: المجمـع المحاسن(. 1۴13) الدأحمد بن محمد بن خ برقی القَمی،
 العالمی ْله  البیت.

، تحقیق: محمد السعید بسیونی زغلول، بیـروت: ُشَعب االیمان(. 1۴10أحمد بن الحسین ) بیهقی،
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 دار الکتب العلمیة.
 ، قم: دار الحدیث.رطایت از زن  ی(. 138۴پسندیده، عباَ )

شناسژی و عوامژل شژارکامی از ریژ  ا  اسژال  بژا رویکژرر روان ماژانی(. 1389پسندیده، عبـاَ )
 ، قم: دانشگاه قرآن و حدیث. رامثات

 ، قم: دار الحدیث.رطایت زناشویی(. 1390پسندیده، عباَ )
 ، قم: دار الحدیث. راشناسی مثاتالگوی اسالمی شارکامی با رویکرر روان(. 1392پسندیده، عباَ )

، 20، ششناسی و رینروان، در: «ایه نرری رضامندی از دیدگاه اسالمپ(. »1391پسندیده، عباَ )
 .10۴-8۵ص

  را،شناسژی مثاژتالگوی اسژالمی شژارکامی بژا رویکژرر روانپسندیده، عباَ )در دست چا (. 
 ویراست دوم، قم: دار الحدیث.

رِمذیتا(. ترمذی، محمد بن عیسی )بی شـاکر،  (، تحقیق: احمد محمدالجامع الصحیح) سنن التِّ
 بیروت: دار احیاء التراث.

 رعژائم االسژال ،(. 1۴2۶النعمان بن محمـد ابـن حّیـون ) التمیمی المغربی )القاضی أبو حنیفة(،
 بیروت: مؤسسة النور.

، تحقیـق: محمـد الن ایة فی غریب الح یث واألثر (.13۶7الَجَزری )ابن اثیر(، مبارک بن محمد )
 الطناحی، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

(، تحقیق: احمد عبـد تاج اللغة و صحاح العربیة) الصحاح(. 137۶هری، اسماعی  بن حّماد )جو
 الغفور عطار، بیروت: دار العلم للمالیین.

 ، قم: آل علی.تحف العنو  (.1382) الحسن بن علی حّرانی،
 ، بیروت: دار الفکر.تاج العروس(. 1۴1۴الحسینی الزبیدی، السید محمد المرتَی بن محمد )

 ، تحقیق: عبدالهادی مسعودی، قم: دار الحدیث.نزشة الناظر(. 1383) حلوانی، الحسین بن محمد
 ، قم: الرسول المصطفی.مختصر بصائر ال رجات تا(.حلی، حسن بن سلیمان )بی

 .:، قم: مؤسسة آل البیتقرو االسنار(. 1۴13عبد الّله بن جعفر ) حمیری،
، تحقیـق: علـی تاریخ م ینة رمشژ (. 1۴1۵ن هبة الّله )الدمشقی )ابن عساکر(، علی بن الحسن ب

 شیری، بیروت: دار الفکر.
 .:، بیروت: مؤسسة آل البیتخعال  ال ین(. 1۴13دیلمی، الحسن بن ابی الحسن علی )
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، تحقیـق: محمـد السـعید بسـیونی الفرروس بمأثور الخااو(. 1۴0۶دیلمی، شیرویة بن شهردار )
 لمیة.زغلول، بیروت: دار الکتب الع

، تحقیـق: صـفوان عـدنان مفژررات خلفژاا النژر ن(.  1۴12راغب اصفهانی، حسـین بـن محمـد )
 داوودی، دمشق: دار القلم.

نقا آرزوها در رضایت زندگی بر اساَ مدل اسالمی عملکـرد (. »139۴هنر، حمیدرضا )رفیعی 
 .109-79، صشناسی اسالمینامه روانپووش ، در: «أم : یک بررسی مفهومی

، جامع األباار خو معارج الینین فی اصژو  الژ ین(. 1۴1۴)محّمد بن محّمد الشعیری،  سبزواریال
 .تحقیق: مؤسسة آل البیت، قم: مؤسسة آل البیت

، ترجمه: مصـطفی تبریـزی، رامـین کریمـی و شارمانی ررونی(. 1389سلیگمن، مارتن ای. پی. )
 علی نیلوفری، تهران: نشر دانژه.

(. نَرة النعیم فی اخالق الرسول الکـریم، جـده: 1۴19عبدالرحمن بن محمد ) ؛صالح بن عبداهّٰلل
 دار الوسیلة.

، تحقیـق: حمـدی عبـد المجیـد المعجژم الکایژر(. 1۴0۴طبرانی، سلیمان بـن أحمـد اللخمـی )
 السلفی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 و عبـد طارق بن عـوض اهّٰلل ، تحقیق:المعجم األوسط(. 1۴1۵سلیمان بن أحمد اللخمی )طبرانی، 
 الحسن بن إبراهیم الحسینی، قاهره: دار الحرمین.

 تحقیق: مهدی هوشمند، قم: دار الثقلین. مشکاة األنوار،(، 1378طبرسی، علی بن الحسن )
 ، تهران: مؤسسة البعثة.مجمع الاحرین(. 1۴1۴طریحی، فخرالدین بن محمد )

 تحقیق: علی اکبر الغفاری بیروت: دار المفید.، األمالی(. 1۴1۴) محمد بن الحسن طوسی،
، قـم: مسژکن الفژدار عنژ  فنژ  االحاژة االوالرتـا(. عاملی )شهید ثانی(، زین الدین بـن علـی )بی

 بصیرتی.
 ، قم: مؤسسة دار الهجرة.العین(. 1۴09خلی  بن أحمد ) فراهیدی،

 ة.، قم: مؤسسة دار الهجرمصااح المنیر(. 1۴1۴فیومی، أحمد بن محمد )
 ، بیروت: دار الفکر.صحیح مسلم تا(.مسلم بن الحجاج )بی القشیری النیسابوری )مسلم(،

 ، ترجمه: حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، تهران: سخن.شناسی مثاتروان(. 138۵کار، آالن )
 ، تصحیح: عبدالّله نعمة، قم: دار الذخائر.کنز الفوائ (. 1۴10کراجکی، محمد بن علی )
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 .، تهران: دار الکتب االسالمیة، الطبعة الخامسةالکافی(. 13۶3لرازی، محمد بن یعقوِ )کلینی ا
 قم: دار الشبستری. اصو  ستة عشر،(. 1۴0۵گروهی از نویسندگان )

 ، تهران: المکتبة االسالمیة.بحار األنوار (.1388مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی )
، تحقیق: ابوالفَـ  شرح ن ج الاالغه(. 1387محمد ) المدائنی )ابن ابی الحدید(، عبدالحمید بن
 ابراهیم، قاهره: دار احیاء الکتب العربیة.

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

 ی.االسالم
، بیـروت: تنایه الخوارر و نزشژة النژواظرتا(، مالکی نخعی حلی، وّرام بن أبی فراَ بن حمدان )بی

 .مؤسسة اْلعلمی
ژا (. 1۴09الهندی )متقی هندی(، علی المّتقـی بـن حسـام الـدین ) ، بیـروت: مؤسسـة کنژز العما

 .الرسالة، الطبعة االولی
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