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روای�ت  سبک زن�گی در اجتم�عی یه�لفه�متحلیل 
 7ام�م رض�

 4ب�غ�نیف�طمه  _ 3دکت� اکب� رهنم�_  2 دکت� اصغ� ه�دوی  _ 1ث�ی� قطبیدکت�
ی�فت:  ١٣٩٣/ ٢٩/٢ پ�ی�ش:  _   ٢٠/١٢/١٣٩٢ در

 چکی�ه
زنـ�گی در روایـ�ت  سـبک اجتمـ�عی یهـ�لفـه�متحلیـل ابعـ�د و  ،ح�ض�ه�ف از پ�وهش 

ـــ�م رضـــ� ـــه آن 7ام ـــ�ان ت�جـــه ب ـــن پـــ�وســـت. ا و می ـــک ســـ� دارای رویکـــ�دی  ای هش از ی
دینی می _  پ�وهشی علمیشن�سی و عل�م ح�یث  و از س�ی دیگ� رشته ای بین ج�معهمی�ن

 ب�ش� .
و در ســت تحلیلــی از نــ�ع تحلیــل محت�ا ت�صــیفی _ روشتحقیــق از نــ�ع بنیــ�دی  و بــه 

تحقیـق متنـی  ��معـج سـن�دی اسـتف�ده شـ�ه اسـت.تحقیـق اَ  ۀشـی�مبـ�نی نظـ�ی از  کلی�ت و
کتــ�ب  7روایــ�ت امــ�م رضــ�اســت و شــ�مل  کــه بــه صــ�رت  7مســن� ا�مــ�م ال�ضــ�در  اســت 

 .استش�ه تحقیق ب�رسی  ا�ت�و س فاه�اب� اس�س ه�فمن� و 
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کـه تـ�ین ی�فتـهمهم کی از آن اسـت  زنـ�گی در  سـبک ابعـ�د اجتمـ�عی هـ�ی پـ�وهش حـ�
رع�یـت حـق « ،»اجتمـ�عی امنیت مین�ت« ،»دیگ�ان مع�ش�ت ب�«ش�مل  7ام�م رض�روای�ت 
مضـم�ن  ٣١٣بـ� ف�اوانـی  »اجتمـ�ع بـ� م�تبط مف�هیم شن�خت«و  »رفت�ر حک�متی«، »دیگ�ان

مضـم�ن ٢١١بـ�   »دیگ�ان ب� مع�ش�ت«ع� بیشت�ین ف�اوانی م�ب�ط به بُ که ب�ده است  روایت
اسـت.  مع�شـ�تی هـ�ین�ب�یست و گفت�ر حسن رفت�ر، حسن ش�مل درص� ف�اوانی  ۶٧روایت و

کمت�ین  ت�ینبیش  حسـن و مـ�رد١٠٧ ف�اوانـی بـ� رفتـ�ر حسـن بـه بع� م�بـ�ط این در ف�اوانیو 
 در سبک زن�گی اس�می اجتم�عیع� ف�اوانی بُ کمت�ین می�ان  .است م�رد ١٨ ف�اوانی ب� گفت�ر

 یـک و م�رد ٣ ف�اوانی ب� »اجتم�ع ب� م�تبط مف�هیم شن�خت«م�ب�ط به  7رض� ام�م روای�ت
 است.  درص�

امـ�م ،روایـ�ت  ،هـ�ی اجتمـ�عی سـبک زنـ�گیم�لفـه، سبک زن�گی اسـ�می: ه�کلی�واژه
 7رض�

 

 مق�مه   _١ 
کـه اغلـب بـ�ای بیـ�ن »سـبک زنـ�گی« کـ�ر»روش زنـ�گی مـ�دم« مفهـ�می مهـم اسـت   بـه 

ک�ملی از رود ومی کنن�ه طیف  . هـ�ی اجتمـ�عی اسـتفع�لیت ه� ، عق�ی� وارزش منعکس 
گفت سبک زن�گی ازمی کـه افـ�اد ع�داتی شکل می الگ� ه�ی ف�هنگی، رفت�ری و ت�ان  گیـ�د 

گی�نـــ�. در زنـــ�گی فـــ�دی و رابـــه طـــ�ر روزمـــ�ه آنهـــ�  کـــ�ر مـــی  از راه افـــ�اد  اجتمـــ�عی خـــ�د بـــه 
هــ�ی رســ�نه ی�ن وآشــن� ،ل خــ�د بــ� والــ�ین، دوســت�ن همســ��نهــ�ی اجتمــ�عی متق�بــکــنش

 آم�زن�.جمعی الگ� ه�ی رفت�ری را می
 � م�جـ�دات متمـ�ی� اسـت ودیگـاز  ،در می�ن مخل�ق�ت، انس�ن به دلیل ت�ان�یی انتخ�ب

یــ�د ثی� اســتنب�ط او از �گ�ینــ�.این انتخــ�ب تحــت تــمــیرا ب� اشی خــ�د روش زنــ�گیتــ� حــ� ز

کـه در آن زنـ�گی مـیدنی�  کننـ� تفکـ�ات وی اط�اف می ب�ش�،همه انس�ن ه� دربـ�ره دنیـ�یی 

کم زشار ثی� ب�وره� و�احس�س�ت تحت ت احس�س�ت متف�وتی دارن�، این تفک�ات و هـ�ی حـ�
گ�فته  سبک زن�گی ی� شی�ه زن�گی ف�د را می س�زد.در مجم�ع ، ب� ج�معه ق�ار 

ت�ین نی�زهـ�ى روحـی و تـ�ین و اصـلیمع�ش�ت و ارتب�ط سـ�زن�ه بـ� دیگـ�ان، یکـی از مهم
که به عقی�ه بسی�رى از فیلسـ�ف�ن، آدمیـ�ن مـ�نی ب�لطبع انـ�؛ روانی آدمی�ن است؛ ت� ج�یی 

گ�نه کـه حتمـً� ب�یـ� زنـ�گی ایعنی ذات و فط�ت آدمی به  جتمـ�عی داشـته ب�شـ� و اى است 
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کن�.  یست    در اجتم�ع ز
کـ�ده خ�اون� به ایـن نیـ�ز تمـ�عی را در قـ�آن بیـ�ن نمـ�ده اصـ�ل قـ�انین اج و انسـ�ن ت�جـه 

ارتب�ط بـ� بنـ�گ�ن خـ�ا نیکـی بـه آنـ�ن اسـت ؛ خـ�ای سـبح�ن  ۀق�ن�ن ع�م الهی درب�ر. است
ــ� ــی ف�م�ی ــًن�( :م ــ�ِس ُحْس ــ�ا ِللّنَ

ُ
ــَك َو� َتْبــِغ َو (، ) ٨٣/( بقــ�ه )َوُق�ل ْی

َ
ــَن اُ� ِإل ْحَس

َ
ــ� أ َکَم ــْن  ْحِس

َ
أ

َفَس�َد ِفـ
ْ
ْحَسـْنُتْم �ْنُفِسـُکْم (، )٧٧ /(قصـص )ا�ْرِض  یال

َ
ْحَسـْنُتْم أ

َ
�ا ( ،)٧( اسـ�ا /  )ِإْن أ

ُ
َقـ�ل

ْحَسُن�ا فِ 
َ
ِ�يَن أ

َّ
َ�اُر ا�ِخَ�ِة َخْیٌ�  یَخْیً�ا ِلل

َ
ْنَی� َحَسَنٌ� َول

ُ
 . )٣٠/ نحل ( )َهِ�ِه الّ�

ک�یم  ج�معه دیگ� قش�ه�ی میت دادن به رابطه ب� اق�ام و خ�یش�ن و اه ۀدرب�رق�آن 
ِ� (: ف�م�ی�می

َّ
ُق�ا اَ� ال

َ
�َن ِبِه َوا�ْرَح�َم  یَواّت

ُ
ُفَقَ�اِء (، )١/ نس�ء( )َتَس�َءل

ْ
َ�َق�ُت ِلل َم� الّصَ

َ
ِإّن

َفِ� 
َّ
ُمَ�ل

ْ
ْیَه� َوال

َ
َع�ِمِلیَن َعل

ْ
ِکیِن َوال َمَس�

ْ
�ُبُهْم َوفِ َوال

ُ
َغ�ِرِمیَن َوفِ  یُقل

ْ
َق�ِب َوال ِبیِل  یالِ�ّ َسِبیِل اِ� َوِاْبِن الّسَ

ِ�یَضً� ِمَن اِ� َواُ� َعِلیٌم َحِکیٌم 
َ
َیِتیًم� ()، ٠۶(ت�به /  )ف ِه ِمْسِکیًن� َو ی ُحِبّ

َ
َع�َم َعل ُیْطِعُم�َن الّطَ َو

ِسیً�ا
َ
 .)٨/ انس�ن ( )َوأ

سـبک زنـ�گی انسـ�ن  اجتمـ�عی  ��لفـم نی� ت�ّجه وی�ه ای  بـه  :در بی�ن�ت معص�مین
کنــ�  یــ� بــه او  9پیــ�مب�  .شــ�ه اســت کــه بــه مســلم�نی خی�نــت  کســی  ف�مــ�د: از مــ� نیســت 

یـــ�ن ب�ســـ�ن� � بـــ� او غـــش کنـــ مـــیو ظلـــم نو ف�مـــ�د : مســـلم�ن بـــ�ادر مســـلم�ن اســـت بـــه ا  1ز

کنـ� و او را محـ�وم بـه او خی�نـت نمـینم�یـ�، �، از او غیبـت نمـیکنـ مـیاو را ره� ن ،ورزدنمی

 2.س�زدنمی

گفتـ�رش ف�م�ی�می  7ام�م ص�دق : ه�کس در رفت�رش ب� م�دم به آن�ن ستم نکنـ� و در 
کــه غیبــت او حــ�ام و و در وعــ�هبــه آنــ�ن دروغ نگ�یــ�  کســ�نی اســت  هــ�یش تخلــف نکنــ� از 

ــ�ّو  ــت.م ی �زم اس ــ� و ــ�ادری ب ــ�ه� و ب ــ�التش ظ ــل و ع ک�م ــ�ز   3ت او  ــلو ب ــ�د : ص ــم و  �ف�م رح

   4اف�این�.کنن� و ب� عم�ه� می� را آب�د میهحسن ج�ار، س�زمین

ثقــه  در ایــن زمینــه مــی ف�م�یــ�: ه�گــ�ه یکــی از دوســت�نت را در حــّ�   7منین�امی�المــ
 ����������������������  

 .۴٢ص، ال�س�ل آل عن العق�ل تحف، ح�انی، حسن بن علی . ١

 .١۶٧، ص٢، جالک�فی، محم� بن یعق�ب، کلینی . ٢

 .٢٣٩، ص٢ج هم�ن، . ٣

 .١۵٢، ص٢هم�ن، ج  .٤



 7 ١٣٩٣ت�بست�ن  ١٢٣شم�رۀ    

 

کن و ب� دوس ،ی�فتی ، ت�نش دوست و بـ� دشـمن�نش دشـمن بـ�شم�ل و ج�نت را ب�ایش ب�ل 
کن وراز کتم�ن   1ه�یش را آشک�ر س�ز.نیک�یی ه� و عی�بش را 

از ف�اوانــــی ل اجتمــــ�عی ســــبک زنــــ�گی  ازاهــــل ســــنت نیــــ� روایــــ�ت مســــ�ئ ۀدر حــــ�ز
ک�م ، تف�قـهپ�هیـ�  از ، همـ�اه جم�عـت بـ�دن ،رع�یت اح�ال بـ�ادران دینـی ۀدر ب�ر 9پی�مب�ا

کــ�دن  ــک�ت ب�طــ�ف  ــ�ادر مش ــلم�ن ب ــ�ئمس ــت شــ�ه  و دیگــ� مس ــت؛ ل اجتمــ�عی روای از اس
ک�م  جمله آنکه که مسلم�ن�ن از دست و زب�نت در امـ�ن ف�م�د 9پی�مب� ا :  اس�م آن است 

   3.م� ب�د به جم�عت و دوری از تف�قهو ف�م�د : ای م�دم ب� ش 2ب�شن�.

که  پاز آن هـ�ی شـی�ه زنـ�گی  از لفـه�وسـیعی از م �یشـ�فت ج�امـع بشـ�ی مـ� را بـ� دامنـج� 
ـــ� مـــ�ارد پـــســـط�ح عـــ�ل ـــه رویی ت ـــ� افتـــ�ده روب ـــهمـــی  ش پ ـــ� ت�جـــه ب اهمیـــت نقـــش  ســـ�زد و ب

کنن�گ�ن شی�به  :معص�مین ه�ی وحی�نی، زن�گی مبتنی ب� آم�زه ۀعن�ان بهت�ین تبیین 

 هـ�ی اجتمـ�عیابعـ�د و م�لفـهتحلیـل  کهده� ال پ�سخ �این پ�وهش ب� آن است ت� به این س
شــ�ه  هــ� اشــ�رهو بــه چــه میــ�ان بــه آنچگ�نــه اســت  7ســبک زنــ�گی در روایــ�ت امــ�م رضــ�

 است؟

 تحقیق �پیشین_ ٢
ــه عنــ�ان  اجتمــ�عی ســبک زنــ�گی  هــ�یلفــه�بحــث شــن�خت م ل مهــم ئیکــی از مســ� ب

کتـب و مقـ��ت  گ�فتـه اسـت؛  سبک زنـ�گی  بـه صـ�رت عـ�م در  یـ�دی مـ�رد ت�جـه قـ�ار  بـه ز
کتــ�ب خــ�د بــه نــ�م ١٣٩١جــ�ادی آملــی (آیــ�ا�  عنــ�ان مثــ�ل  ــ�  ةمفــ�تیح الحیــ�) در  بــ� تکیــه ب

کـه در  لی از  سـبک زنـ�گیاصـ� و به استخ�اج و استنب�ط مبـ�نی :روای�ت ائمه پ�داختـه 
کـ�ر ی و سی�سی بـهبخشی به زن�گی انس�ن در ابع�د اخ�قی ، ف�هنگی ، اجتم�عجهت معن�

ی�نی  ( .  می آین� کت�بی بـ� عنـ�ان ١٣٩١ک�و ابتـ�ا   ،سـبک زنـ�گی اسـ�می و ابـ�ار سـنجش آن)  در 

 ����������������������  

 .٢۴٨، ص٢هم�ن، ج . ١

 .٢۶، ص١، جا�فع�ل و ا�ق�ال سنن فی كن�العم�ل، متقی هن�ی، علی بن حس�م . ٢

 .٢٠۶، ص١. هم�ن، ج ٣
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شن�سـی صـ�رت داده و سـپس متـ�ن  روایـی ی در مب�حث سبک زن�گی از دیـ�گ�ه روانسی�
  .استک�ده ب�رسی را 

کــه بحــث اجتمــ�عی ســبک زنــ�گی  در ادبیــ�ت اســ�می ، روایــی و ق�آنــی مهــم این �نکتــ
گست�ده و م�رد ت�جه اس کـه بـه صـ�رتبحثی  هـ�ی اسـ�م  مطـ�ح هـ�ی مختلـف در آمـ�زهت 

در ایــن  7امــ�م رضــ�از ویــ�ه بــه :معصــ�م�ن �ی نیــ� از همــه اســت، روایــ�ت بســی�رشــ�
ـــه طـــ�ر کلـــی و عـــ�م در منـــ�بع مختلـــف  زمینـــه صـــ�در شـــ�ه اســـت. ه�چنـــ� ایـــن بحـــث ب

�د، امــ� پ�وهشــی بــه طــ�ر شــ مــیشن�ســی، علــ�م اجتمــ�عی و علــ�م اســ�می ی�فــت ج�معــه
 ســـبک زنـــ�گی در روایـــ�ت امـــ�ماجتمـــ�عی  �مح�رهـــ�ی م�لفـــ شن�ســـ�ییمســـتقیم در مـــ�رد 

 انج�م  نش�ه است. 7رض�

 پ�وهش گ�فتن روش انج�م  _ ٣
 آمـ�ر و از ه�ی ح�صل، از ج�ول تحلیل محت�اپ�وهش ب�ای تج�یه و تحلیل ی�فته در این
کیفـی اســتف�ده شــ�ه اســتتحلیــل ت�صـیفی و ســ�زی و ســ�زم�ن�هی در م�حلـه آمــ�ده  .هــ�ی 

در راســـت�ی هـــ�ف و گ�دیــ� ب�رســـی  7مســن� امـــ�م رضــ�کتـــ�ب  در 7روایــ�ت امـــ�م رضــ�
کمـک آنتحقیق، مجم�عه پی�م کـه بـ�  تـ�ان بـه سـ�ا�ت تحقیـق پ�سـخ داد، هـ� مـیهـ�ی آن 

ــ�اریگــ�د ــ�ت رم�گ ــ�م عملی ــه ب�رســی پی ــ� و در م�حل ــت. آوری ش گ�ف ــل  انجــ�م  ــ� تحلی واح
کـــه واحـــ�ه�ی معنـــ�دار م�جـــ�د در جمـــ�ت روایـــ�ت امـــ�م رضـــ� بـــ�د ،جملـــه  7مضـــم�ن 

ک�گ�اریبه هـ� و �ع شـب�هتب�اس�س محتـ�ای مـ�تبط بـ� م�ضـ و گ�دی� جمله مط�لعه ش� و 

گ�فــت.تمــ�ی� هــ�ی آن طبقــه گــ� یهــ�لفــه�م بنــ�ی صــ�رت  ک بــ� در نظــ�  فتن ج�معیــت مــ�
کننـ�ه از  ه�) و م�نعیت(درب�گ�فتن تم�م واح� هـ�) در راسـت�ی لفـه�� مدیگـ(واحـ�ه�ی جـ�ا 

اصـلی (م�ضـ�ع) م �ت ِتـه�ف تحقیق تعیـین شـ� و در نه�یـت بـ� ب�قـ�اری ارتبـ�ط بـین طبقـ
 1 .در م�حله پ�دازش نی� به بحث و تفسی� نت�یج پ�داخته ش� ف�اهم آم�.

 ����������������������  

 روای�ت تک�اری ح�ف ش�ه است .در این پ�وهش .  ١
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 ه�واژه تع�یف مف�هیم و _ ۴
ــبک زنــ�گی اســ�می: _١_  ۴  ــف مفهــ�می س ــی�ه تع�ی ــبک زنــ�گی، ش ث�بــت  ای نســبت�ً س

که ف�د ا رسـی�ن بـه تی  راهـی بـ�ای بـه عبـ�ر و کنـ�ه�اف خ�د را به آن ط�یق دنبـ�ل مـیاست 
 »الگــ�ی همگــ�ا «ســبک زنــ�گی عــین تــک تــک رفت�رهــ� نیســت بلکــه  1.ب�شــ�اهــ�اف مــی

کـــنش و رفتـــ�ر مطـــ�بق بـــ�  ،میســـبک زنـــ�گی اســـ�  2.ســـته�کلیتـــی انت�اعـــی از ایـــن رفت�ر

کــه مــنش اســ�می در  وجــ�د فــ�د  بــه عنــ�ان یــک ن ،هــ�ی اســ�می اســتآمــ�زه ظــ�م بــه طــ�ری 
گــ�دد و در همــ کــ�دار مســلم�ن�ن نمــ�د ی�بــ� . �معنــ�یی پ�یــ�ار  ســبک   3شــئ�ن�ت ، رفتــ�ر و 

که سبک اس ،زن�گی اس�می هـ� و ع�اطـف ت به رفت�ر می پ�دازد و بـ� شـن�ختاز آن جهت 
کــه ا ارتبــ�ط بــ� ع�اطــف و ت�انــ� بــیســ�می اســت نمــیارتبــ�ط مســتقیم نــ�ارد و از آن جهــت 

 4.ه� ب�ش�شن�خت

�عی بــه وظــ�یفی از زنــ�گی اشــ�ره اجتمــ ��لفــم :اجتمــ�عی ��لفــمفهــ�می متع�یــف _  ٢_  ۴
که ف�د در ارتب�ط بـ�می  دهـ�؛ای خـ�د انجـ�م مـیهسـته ۀ، ف�اتـ� از خـ�د و خـ�ن�اددیگـ�ان کن� 

ک�چــــه و بــــ�زار ، ، افــــ�ابــــ�رگ، بســــتگ�ن، دوســــت�ن، همکــــ�ران ۀاعــــم از اعضــــ�ی خــــ�ن�اد د 
ک �همس�یگ�ن و هم کـه مـ�تبط  شـ�د یـ� ه ف�د به نـ�عی بـ� آنـ�ن مـ�تبط مـیکس�نی  وظیفـه دارد 

   5ش�د.

 

 ����������������������  

 .16، صآن سنجش اب�ار و اس�می زن�گی سبک، محمد ،کاویانی .٢

کنی.  ٢  .ش١٣٨۶، و سبک زن�گی دین ،، سعی�مه�وی 

مقــ�م معظــم  هتحلیــل گفتمــ�ن ســبک زنــ�گی دینــی (اســ�می ) در ان�یشــن�مــه پ�یــ�ناب�الفضــل،  احمــ�ی، .٣

 ش.١٣٩١ ،رهب�ی

 .١٨ ، ص آن سنجش اب�ار و اس�می زن�گی سبک ،، محم�ک�وی�نی . ٤

 .٢١، صهم�ن . ٥



 7ج�ول ت�زیع ف�اوانی ابع�د اجتم�عی  سبک زن�گی اس�می در روای�ت ام�م  رض� -۵

 زیرکد کد طبقه بعد

اره
شم

حه 
صف

کد جلد 
ی 

اوان
فر

بقه 
ی ط

اوان
ر

عد 
ی ب

اوان
فر

 

شناخت 
مفاهیم 

مرتبط با 
 اجتماع

 

هاي تفاوت
 ان فرديیم

وجود 
در  هاتفاوت

 مردم

بودن مردم متفاوت 
با یکدیگر سبب خیر 
و یکسان بودن آنها 

 سبب هالکت
6 292 1 2 2 

3 

جایگاه فرد در 
 اجتماع

چگونگی 
فهمیدن 

ارزش ما نزد 
 دیگران

فهم موقعیت دیگران 
نزد ما معادل فهم 
موقعیت ما نزد 

 دیگران

67 274 1 1 1 

رعایت 
حق 

 دیگران
 

 اداي  حقوق
پرهیز از 

حبس حقوق 
 دیگران

بودن  کبیرهگناه 
جلوگیري از حقوق 
 دیگران بدون دلیل

102 496 2 1 1 

42 

 همان تا درِمشایعت م مشایعت حق مهمان
 1 1 2 331 43 منزل

 حق مستخدم

عدم 
درخواست 
کار  هنگام 
 خوردن طعام

کار نگرفتن هب
مستخدم به کار  

تازمانی که غذایش 
 راتمام کند

123 348 2 1 1 

حق 
 نخویشاوندا

 رحمصله 

عدم جواز نذر در 
قطع رحم / عدم 

جواز سوگند در قطع 
 رحم

4 404 2 2 

23 
فواید صله 

 رحم
 

 1 265 37 3طول عمر 

17 

رفع آزار از 
خویشاوندان بهترین 

 2نوع صله رحم
45 267 1 

مهربانی با 
خویشاوندان  / 

خیر افتادن مرگ أت
/  3با صله رحم 

افزایش محبت 
 خانواده

38 266 1 
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کوتاهی عمر با قطع 
 1 266 39 رحم

مورد محبت خدا 
قرارگرفتن / صله 

رحم باعث رفتن به 
 بهشت

41 266 1 

صله رحم باعث 
 1 266 42 3افزایش روزي

 1 267 44 افزایش محبت اقوام

اهمیت صله 
 رحم
 

مقرون بودن ترس از 
خدا و صله رحم / 

عدم قطع رحم یعنی 
 تقواي الهی

48 268 1 

3 

تحذیر مردم از قطع 
 1 308 9 صله رحم

گستره 
 خویشاوندي

شکایت خویشاوندان 
هل نسل فاصله چبا 

 از هم
43 266 1 1 

حقوق 
 مسلمانان

 

عدم ترساندن 
 مسلمان

مسلمان نباید  
 1 1 288 133 دیگري را بترساند

امان بودن  در 3
مسلمین از 

 زباندست و 
 مسلمان

امان بودن  در
مسلمین از دست و 
 زبان انسان مسلمان

16 260 1 2 

 حقوق همسایه
امان بودن  در

همسایه از 
 انسان

امان بودن  در
 1 1 1 260 16 همسایه از انسان

 
حقوق برادران 

 دینی
 

برادر دینی 
 به مثابه دین

برادر همچون دین  
  2 1 1 288 134 و لزوم حفظ دین
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اصالح میان 
 مردم

لزوم اصالح میان 
 1 1 323 38 یکدیگر

 حق یتیم

اهمیت دادن 
 به حق یتیم

گناه کبیره بودن 
 2 2 496 102 2خوردن مال یتیم  

7 

 مال یتیم

علت حرام بودن 
 1 325 55 خوردن مال یتیم

5 

ظلم بودن خوردن 
 مال یتیم به دلیل:

داشتن عقوبت در 
 خرت نتیجهآدنیا و 

 خوردن مال یتیم

55 327 1 

دالیل تحریم مال 
یتیم:    بقاي 

 یتیم/استقالل یتیم/...
55 327 1 

 گناهانحق بی

وجود افراد 
گناه در بی

جامعه مانع از 
 عذاب الهی

وجود چرندگان و 
کودکان شیرخوار و 

پیران راکع مانع 
ها هالك شدن انسان

 اثر گناهان در

80 277 1 3 3 

 
رفتار 

 حکومتی
 

ف  یوظا
شیعیان در قبال 

حکومت 
(حکومتی با 

نه ویژگی 
ایمان و نه 

 کفر)
 

 تقیه

 وجوب تقیه در
(نه  سرزمین اسالم

 نه کفر) ایمان،
102 496 1 

4 

5 20 

 ایمان نداشتن کسی
 2 286 127 2که تقیه نکند 

نزد  ترینباکرامت
ترین خداوند با تقیه

 کنندهعمل
390 222 2 

دفع ظلم از 
 خویش

جواز قسم خوردن 
دروغ براي دفع ظلم 

 از جان خویش
102 496 2 1 

عدم کشتن 
کفار جز قاتل 

 یا مفسد

عدم کشتن کفار جز 
هم قاتل یا مفسد آن

در صورت عدم 
ترس بر جان خویش 

 و اصحاب

102 496 1 4 
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روابط متقابل 
 حاکم و مردم

 

بیان احکام 
غاصبین امر 

 امت

که  جواز قتل کسی
امر امت را غصب 

کند و بدون مشورت 
 بر عهده گیرد

440 238 1 1 

15 

حاکمیت علم 
بر حکما و 
حاکمیت  
حاکمان بر 

 مردم

پادشاهان حاکم بر 
 مردم

علم حاکم بر 
 حاکمان

16 6 1 2 

احتیاط در 
 مصاحبت

مصاحبت با سلطان 
 1 1 304 50 با احتیاط

انواع والیت 
 مردمبر 

والیت ظالم بر ظالم 
/والیت عادل بر 

 عادل
والیت عادل بر ظالم 
 / والیت بنده بر آزاد

135 288 1 4 

یامد پ
رفتارهاي 
ناشایست 
حاکمان و 

 مردم

گویی والیان دروغ
باعث قطع باران /  
مالیات ندادن مردم 
باعث مرگ دام  / 
 ستم والیان باعث از
 نظرافتادن حکومت

89 280 1 3 

  

ویژگی 
 1 1 286 126 وفا نداشتن پادشاهان پادشاهان

  

حذر بودن بر
از به خشم 
در آوردن 

خدا با کسب 
رضایت 
حاکمان 

 توسط مردم

دین خدا بیرون  از 
که به  بودن کسی

خاطر رضایت حاکم 
 خدا را به خشم آورد

142 290 1 1 

پرهیز از عدم 
ورزي عدالت

حاکمان در 
 بین مردم

وارد  نخستین فرد
شونده در جهنم 

زمامداري که با زور 
بر مردم مسلط شود 

 و عادل نباشد

95 281 1 2 
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 تمعاشر

 با دیگران

 حسن رفتار
 

مدارا با 
 بدگویان

لزوم مدارا با 
دلیل عدم هبدگویان ب

 رسیدن عقل آنان
68 456 1 1 

10
7 

21
1 

پذیرش عذر خواهی   عذرپذیري
 1 2 481 63 برادر دینی

پوشاندن 
عیوب 
 دیگران

پوشاندن عیوب 
 1 2 481 63 برادر دینی

 1 2 479 49 کندامین خیانت نمی امین بودن

 امانتداري
 

رد امانت به نیکوکار/ 
 2 496 102 رد امانت به بدکار

8 

در صورت جاماندن 
متاع کسی در نزد 

انسان و عدم امکان 
بازگرداندن به او 
فروش آن متاع و 

ن آصدقه دان پول 
 به اهل والیت

47 311 2 

امرکردن به اداي 
 2 274 69 3امانت 

دائما در خیر بودن 
 با امانتداري

دچار قحطی شدن 
 نکردن امانت ادا با

61 306 1 

توجه به 
رضایت امام  

توجهی  و بی
هاي رفحبه

 مردم

فایده بودن بی
هاي مردم حرف

درصورت رضایت 
 امام از انسان

66 455 1 1 

جا دادان به 
 دیگران

مجالس همدیگر  در
 1 1 291 3 را جاي دادن
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قبول کردن 
 1 1 291 3 قبول نمودن عطر هدیه

 هدیه دادن
 

خوب بودن هدیه / 
براي  هدیه کلیدي 

 گشایش حوائج
8 294 1 

5 
ها از بیرون رفتن کینه

 1 294 9 دل با هدیه دادن

در خیر بودن  دائماً
باهدیه دادن / دچار 
قحطی شدن باعدم 

 هدیه دادن

61 306 1 

 جلب مردم

عدم توانایی جلب 
مردم توسط مال /  
جلب مردم با اخالق 

 خوب

6 292 1 2 

دینی با برادر 
مواسات 

 داشتن در مال

ترین اعمال سخت
در مال  با برادر 

 دینی مواسات داشتن
132 287 1 1 

  

 گذشت کردن
 

از میان دو گروه 
 ها بانآترین بزرگ
 نهاستآترین گذشت

110 284 1 

3 

  

زار آامان بودن از  در
مافوق براي کسی  

که نسبت به 
زیردستش گذشت 

 داشته باشد

6 292 1 

ترین اعمال سخت
گذشت کردن از حق 

 خود
132 287 1 

 اعتزال
 ،گیري از مردمکناره

نه قسمت از ده 
 قسمت عافیت

112 284 1 1 

 تواضع
 

 درجات تواضع:
تواضع یعنی حق 

دادن به مردم 
طور که انسان همان

66 273 1 7 
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دوست دارد دیگران 
د / نبه او حق بده

تواضع یعنی شناختن 
قدر خود و دلش 

آرام گیرد  / تواضع 
یعنی رفتار بامردم 
طوري که دوست 

و رفتار شود  ادارد با 
/ تواضع یعنی جبران 

 نیکی با  بدي
تواضع یعنی 

فروخوردن خشم  / 
تواضع یعنی گذشت 

 از مردم

با تواضع با دوست 
 1 304 50 مصاحبت کردن

برطرف کردن 
 منؤاندوه م

شادشدن دل کسی 
منی را ؤکه اندوه م

برطرف کند در 
 2قیامت

9 258 1 

3 
برطرف کردن اندوه 

با یک  یمن حتؤم
 خرما

14 260 1 

پسندیدن 
نچه براي آ

خود 
پسندي می

 براي مردم

نبودن فاصله بین 
نچه براي آپسندیدن 

پسندي براي خود می
 مردم و بهشت

46 267 1 1 

طلب نکردن 
چیزي از 

 مردم

دوست نداشتن ائمه، 
درخواست کردن 

انسان از برخی مردم 
 را

51 268 1 

2 
نبودن فاصله بین 

طلب نکردن چیزي 
 از مردم و بهشت

46 267 1 

 بخشش

کوتاهی نکردن 
انسان معتقد به مرگ 

از بخشش به  
 دیگران

6 292 1 1 
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 سخاوت

خوردن سخی از 
مردم تا مردم غذاي 

 از غذاي وي بخورند
14 295 1 

7 

  

نزدیک بودن سخی 
 به خدا

نزدیک بودن سخی 
 به بهشت

نزدیک بودن سخی 
 به مردم

(همچون)  سخاوت
درختی در بهشت که  

دست زدن به 
ن در آهاي شاخه

دنیا باعث بهشت 
 شودرفتن می

15 295 1 

زودتر برآوردن 
حاجات درخواست 

 کننده  براي
کردن از نیازبی

 درخواست کردن

16 295 1 

سخاوت شرط 
برادري /دادن لباس 
اضافه خود به کسی 

 که لباس ندارد

17 296 1 

 کرم

الطبع اهمیت کریم
انتظار نداشتن  :بودن

در امور دنیا و 
که   خرت از کسیآ

در طبع او کرم 
 ندارد وجود

105 284 1 2 

 جوانمردي
 

: جوانمردياهمیت 
انتظار نداشتن در 

خرت از آامور دنیا و 
که  در  کسی

مردانگی مورد اعتماد 
 نیست

105 284 1 

8 

خصوصیات 
:  تالوت جوانمرد

کتاب خدا در حضر 
2 291 1 
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/ برپاداشتن مساجد 
 در حضر

برادري در راه خدا 
در حضر / بذل زاد 
و توشه در سفر / 

حسن خلق در سفر 
/ شوخی در 

 سفر غیرمعصیت در

 حسن خلق
 

ترین افراد به نزدیک
که  پیامبر کسانی

اخالق نیکوتر  
داشته و با 

خویشاوندانش 
 تر باشدمهربان

25 297 1 

13 

ترین مردم ایمان با
که خوش بودن کسی

تر تر و مهرباناخالق
به خویشاوندانش 

 باشد

26 297 1 

دستور به رعایت 
حسن خلق / خوش 

ترین ها شبیهاخالق
 ها به پیامبرانسان

27 297 1 

 دارن ثواب روزهددا
 1 298 28 خلقمتهجد به خوش

من ؤترین مکامل
کسی که اخالق نیکو 

 دارد
29 298 1 

   

اخالقی امر به خوش
/ بهشت جایگاه 

 اخالقخوش
18 296 1 

   
حسن خلق 

ترین عمل در سنگین
 روز قیامت

21 297 1 

خلق بهترین حسن
 1 297 23 نشینهم
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خوش خلقی باعث 
 1 297 24 ورود به بهشت

فروخوردن 
 غضب

نبودن فاصله بین 
غضب نکردن و 

 بهشت
46 267 1 

3 
همانندي غضب به 

کوه و وقتی 
فروخورده شود مانند 
 یک لقمه پاك است

4 49 1 

 ةایمن بودن فروبرند
 1 298 28 خشم از عذاب خدا

مصاحبت با دشمن  احتیاط
 1 1 304 50 با  احتیاط

رویی با با گشاده روییگشاده
 1 1 304 50 مردم برخوردکردن

 نیکی کردن
 

س عقل بودن أر
نیکی کردن به خوبان 
و بدان بعد از ایمان 

 به خدا
4 4 1 

7 

نیکی کردن غنیمت 
 1 304 51 انسان حازم

بهترین عمل نیکی 
 1 304 51 کردن به دیگران

نیکی کردن به 
کسانی که اهلیت 
نیکی را دارند/  
نیکی کردن به 

کسانی که اهلیت 
 نیکی را ندارند

5 292 1 

 1 290 144 نیکی به دوستان
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بهترین عمل  فریادرسی
 1 1 304 51 دادخواهی نمودن

 برآورده کردن
آرزوي 

 آرزومندان

بهترین عمل تحقیق 
 1 1 304 51 امل آمل

تصدیق کردن 
امید 

 امیدواران

 بهترین عمل تصدیق 
 1 1 304 51 امید امیدواران

دوستی با 
 مردم
 

نصف عقل بودن 
 1 285 115 دوستی با مردم

3 
س عقل بودن أر

دوستی با مردم  بعد 
 از ایمان به خداوند

4 4 1 

در خیر بودن  دائماً
با  دوستی کردن به 

 یکدیگر
61 306 1 

زیادي 
 دوستان

 

بهترین عمل زیاد 
کردن دوستان در 

 زندگی
51 304 1 

2 
لذت زندگی در 

داشتن دوستداران 
 زیاد

61 374 2 

عدم انس 
زیاد در 
 دوستی

از بین رفتن هیبت با 
انس (زیاد)  با 

 دیگران
55 305 1 2 

  

 عفو

 1 350 128 عفو بدون سرزنش

2 

  
عفو کردن باعث 
 1 305 59 زیادشدن عزت

 مهمانداري
 

در خیر بودن  دائماً
ي /  نوازبا مهمان

دچار قحطی شدن 
 نوازيبا عدم مهمان

61 306 1 3 
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نگرفتن مهمان  کارهب
حتی براي اصالح 

 شعله چراغ
42 331 2 

 اطعام
 

اطعام  یتیم و 
اطعام یتیم مسکین : 

و مسکین جایگزین  
زاد کردن بنده به آ

دلیل عدم قدرت 
زاد کردن آهمه بر 

 برده

9 207 2 

6 
بهترین مردم کسی 

 2 349 131 داري کندکه سفره

 1 274 70 کردن به اطعام امر

اطعام راهی براي 
 رسیدن به بهشت
اطعام جایگزین 

 بردهآزادي 

204 383 1 

رفت و آمد موجب  رفت و آمد
 1 1 294 12 نزدیکی به خدا

به   کمک
 دیگران

برآوردن حاجت 
 1 1 49 4 دیگران

 مشورت 

نفع مشورت در 
گروهی که نام محمّد 

یا احمد در میان 
 ستآنها

60 481 2 1 

 حسن گفتار
 

بهترین مردم کسی  سخن نیکو
 1 2 349 131 که سخن نیکو گوید

18 
معاشرت 

 نیکو
ی ئصحبت نیکو جز

 1 2 496 102 از  اسالم
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 راستگویی
 

ی از  ئراستگویی جز
 2 496 102 اسالم

امر کردن به  3
 1 274 69 راستگویی

امرکردن مردم به 
 1 294 12 راستگویی

 نصیحت
 

پذیرفتن نصیحت 
 1 49 4 دیگران

2 
 درشتی آوردن

 1 229 410 نصیحت

 غیبت نکردن
فرار کردن از غیبت 
مانند فرار از گوشت 

 متعفن
4 49 1 1 

سپاسگزاري 
 از دیگران

 

قبول نشدن شکر 
در  بنده از خدا

صورت عدم 
سپاسگزاري از 

هاي رساندن واسطه
 نعمت

91 280 1 

2 

مقرون بودن شکر 
خدا و سپاس از 

 دیگران
31 298 1 

براي  دعا
 دیگران

کیفیت دعا براي 
 2 1 299 32 یهودي و نصرانی

سالم  بلند
 کردن

کردن به بلند  امر
 1 1 274 70 سالم کردن

پرهیز از 
 مشاجره

پرهیز از مشاجره 
 ن نادانیآ أزیرا منش

است و باعث  ازبین 
 شودرفتن غیرت می

68 274 1 2 
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پرهیز از 
 مجادله

 امر به ترك جدال در
 1 1 294 12 کارهاي بیهوده

عدم جدال با 
 علما

جدال با علما باعث 
جداشدن علما از 

 انسان
11 294 1 1 

عدم ستیز با   
 سفیهان

ستیز با علما باعث 
منسوب شدن به 

 جهل
11 294 1 1  

 

هاي نابایست 
 معاشرتی

 غیبت کردن
دشمن داشتن خدا 

ن آخانه اي را که در 
 ودش میغیبت 

94 281 1 1 

86 

 دروغگویی
 

مقدر شدن شقاوت 
 1 257 2 براي دروغگویان

مروت نداشتن  3
 1 286 126 دروغگو

بودن   گناه کبیره
 2 496 102 دروغ

گناه کبیره بودن  شهادت دروغ
 1 2 496 102 شهادت دروغ

بودن قسم   گناه کبیره قسم دروغ
 1 2 496 102 دروغ

دوست داشتن  حب مکاره
 1 1 304 51 دعوت کننده مکاره

مجادله کردن 
 با دیگران

دشمن داشتن خدا 
گفتگوهاي مجادله 

 آمیز را
116 285 1 1 

 جدل در دین
نتایج جدل در دین: 

لعنت شدن 
کنندگان در جدل

86 279 1 2 
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خدا از سوي دین 
خدا  /  لعنت شدن 

کنندگان در جدل
دین خدا از سوي 

 پیامبر

درخواست از 
 دیگران

دشمن داشتن خدا 
زیاد درخواست 
 کردن از دیگران را

116 285 1 

2 
درخواست از 
دیگران کلید 

 هاگرفتاري
55 305 1 

 اخالقیبد
 

دوري کردن از 
جهنم اخالق بد/ 

 جایگاه بداخالق
18 296 1 2 

فاسد کردن اخالق 
را بد عمل انسان 

مانند فاسد کردن 
 سرکه عسل را

19 297 1 1 

 مکر
 

بیت نبودن پیرو اهل
که با مسلمانان  کسی

 مکر کند
83 279 1 

مکر نکردن با  3
جهنم  مسلمان / در

 بودن مکر
27 297 1 

 خدعه
خدعه نکردن در کار 
مسلمان / درجهنم 

 بودن خدعه
27 297 1 2 

 غش
 

بیت نبودن پیرو اهل
مسلمانان که با کسی

 غش کند
83 279 1 

بیزاري جستن  2
که  معصوم از کسی

دیگران را در 
 مشورت بفریبد

141 290 1 

 خیانت
 

بودن  گناه کبیره
 2 2 496 102 خیانت
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بیت نبودن پیرو اهل
که به مسلمین کسی

 خیانت کند
27 297 1 

  

 بخل
 

راحتی  :نتایج بخل
 1 286 126 نداشتن بخیل

6 

  

 1 304 51 نتایج بخل

نخوردن بخیل از 
غذاي مردم تا مردم 
 از غذاي وي نخورند

14 295 1 

بودن بخیل از  دور
خدا / دوربودن 

بخیل از بهشت /  
دوربودن بخیل از 

 مردم

15 295 1 

بخیل کسی که 
واجبات خدا را 

 انجام ندهد
66 482 2 

انسان  تتفریط مصیب تفریط
 1 1 304 51 داراي قدرت

نشینی با هم
 بدان

نشینی با بدان هم
موجب بدبینی نسبت 

 به نیکان
6 292 1 1 

بوسیدن 
 دست دیگران

دست  بوسیدن
دیگران مانند سجده 

 هانآ  کردن بر
125 286 1 1 

گناهی  مرزش هرآ احداث دین
 1 1 289 138 جز احداث دین

 فخرفروشی
 

نخستین فرد 
واردشونده در جهنم 
فقیري که فخر کننده 

 باشد

95 281 1 2 
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تفاخر نکردن برمردم 
 2 426 3 به دلیل عیادت امام

 سعایت کردن

تش آجاودانه در 
که از  بودن مردي

برادرش سعایت کند 
 حاکم او را بکشدو 

103 283 1 1 

محروم کردن 
 مردم از عطا

 بدترین مردم کسی
که مردم را از 
 عطامحروم کند

124 286 1 1 

 حب ریاست

ضرر حمله گرگ 
ن داگرسنه به گوسفن

چوپان کمتر از بی
ضرر حب ریاست 

 براي انسان

72 275 1 1 

نومید کردن 
مردم از 

 رحمت خدا

ناامیدنکردن مردم از 
رحمت خدا  با 
وجود امیدواري 

 خود به رحمت خدا

84 279 1 1 

 کبر
 

دشمن داشتن خدا 
 1 49 4 راانسان متکبر 

2 

 2 496 102 بودن کبر گناه کبیره 

 ضرررساندن
بیت نبودن پیرو اهل

که به مسلمانان کسی
 ضرر رساند

83 279 1 1 

مغرور شدن 
به گناه 

(در  دیگران
مقایسه با گناه 

 خود)

مغرور نشدن از 
گناهان مردم به گناه 

 خود
84 279 1 1 

فراموش 
کردن نعمات 

 خدا

فراموش نکردن 
نعمت خدا با دیدن 

نعمات خدا در 
 دست مردم

84 279 1 1 
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 کینه
هاي کینه مرض امت

قبل و روي آوردن 
 آن به مردم

73 275 1 2 

  

 حسد
 

حسد مرض 
هاي قبل و روي امت

 آوردن آن به مردم
73 275 1 

لذت  :نتایج حسد 4
 1 286 126 نبردن حسود

امکان پیشی گرفتن 
 1 275 75 حسد از قضا و قدر

اطاعت از 
مخلوق در 

 معصیت خالق

 دین نداشتن مطیع
مخلوق در معصیت 

 خالق
74 275 1 1 

تفاوت رفتار 
با کسی به 
 علت فقر

غضب  مورد
قرارگرفتن کسی که 

سالم کردن بین  در
مالدار و فقیر مسلمان 

 تفاوت قائل شود

54 270 1 1 

 تحقیر  فقرا

ماندن روي پل جهنم 
و معرفی شدن به 
مردم جزاي تحقیر 

من به دلیل ؤم
 تنگدستی

21 261 1 2 

دشمنی با 
 مردم
 

 دشمنی با بندگانِ
خدا بدترین توشه 

 براي قیامت
6 292 1 

4 
دشمنی نکردن با 
یکدیگر / عذاب 

دردناك براي کسانی 
که با هم دشمنی 

خاسرین کنند  / از 
 بودن در قیامت

12 294 1 

غضب کردن 
به دوستان 

 خدا

عذاب دردناك براي 
کسانی که دوستان 
خدا را مورد غضب 

12 294 1 2 
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قرار دهند  / از 
خاسرین بودن در 

 قیامت

دشمنی با 
 دوستان خدا

گناه کبیره بودن 
 1 2 496 102 اهللادشمنی با اولیاء

رنجاندن 
 دوستان خدا

بخشش گناهان 
نیکوکار و بدکار جز 

 يکه اولیا کسانی
خدا را برنجانند / 
باقی ماندن در این 
حال باعث خروج 
روح ایمان از انسان 

/ خارج شدن از 
والیت خدا / بهره 
نبردن از والیت 

 بیتاهل

12 294 1 5 

دشمنی  با 
 برادر  دینی

بخشیده نشدن کسی 
که با برادر دینی 

داشته خود عداوت 
 باشد

19 9 2 1 

 آوازگیبلندبدون  آوازگیبلند
 1 1 275 71 کار کردن

ضایع کردن  
 دانش

سپردن دانش به 
غیراهل آن : ضایع 
کردن حکمت با 

گفتن آن به غیر اهل 
 آن

42 302 1 1 

  

 چینیسخن

حساب  سوء
چینان: کافی سخن

بودن  نصیحت به 
چینان  به سخن

حساب ایشان   سوء
 آخرت در

46 303 1 1 

  

از خود 
 تعریف کردن

عدم نیاز انسان به 
 :بالیدن بر خود

نیازي انسان  از به بی
46 303 1 1 
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خود بالیدن (توسط 
خود او) به جهت 

شدن انسان به  مدح 
واسطه زیادي  

هایش (توسط نیکی
 دیگران)

نصیحت 
 ناپذیري

گوش ندادن به حرف 
و   ناپذیرنصیحت

 اصالح او توسط شر
46 303 1 2 

 شکنیپیمان
عدم رهایی از شر 

 1 1 303 46 شکنانتوسط پیمان

 افکنیتفرقه
که  جواز قتل کسی

جماعت را متفرق 
 کند

440 238 1 1 

چسبیدن به 
دارایی و عدم 

 بخشش آن

انی بر مردم آمدن زم
که به دارایی خود 

چسبند در حالی می
 امر نشدندکه بدان 

38 323 1 1 

پیش انداختن 
اشرار و 
فراموش 
کردن 

 نیکوکاران

ن زمانی بر مردم آمد
که اشرار پیش 

افتند و نیکوکاران می
 شوندفراموش می

38 323 1 1 

 ریا

 1 275 71 بدون ریا کار کردن

4 

:  نتایج ریا
 واگذارکردن کسی

که براي غیرخدا کار 
خدا / کند به غیر

داشتن پاداش خیر 
عمل خیر  / جزاي 
 شر داشتن عمل شر

71 275 1 

بخشیدن 
چیزي به  
دیگران با 

نبخشیدن چیزي به  
دیگران با ضرر به 

خویش بیش از نفع 
56 314 2 1 
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ضرر خود و  
منفعت اندك 

 به دیگران

 رساندن به دیگران

بودن   گناه کبیره یاري ظالم
 1 2 496 102 یاري کردن ظالمان

تسلیم شدن 
 به ظالم

بودن  گناه کبیره
تسلیم شدن به 

 ظالمان
102 496 2 1 

زدن غیر از 
 زننده

لعنت کردن  ...
 ازکه  کسی غیرکسی

  د...ضارب خود را بزن
8 397 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مین أت
امنیت 
 اجتماعی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجازات 
 مجرمان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیات

 دیه گوش هزار دینار
دیه تارهاي صوتی 

 هزار دینار
ها هزار دیه دست

 دینار
 دیه پاها هزار دینار

 ها هزار دیناردیه لب
 دیه کمر هزار دینار

دیه آلت مردانه هزار 
 دینار

دیه گردن که باعث 
عدم چرخش شود 

 پانصددینار
 2دیه اعضا 
 دیه جنین
 دیه جان
 دیه چشم
 دیه گوش
 دیه صدا

 رفتن نورچشمدیه 
دیه ازکارافتادن 

 هادست

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
3 
 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

389 
 

389 
390 
 

394 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 

 دیه کودك شیرخوار:   
دادن دیه کودك از 
مال زنی که براي 

طلب عزت و افتخار 
داده و بچه را شیر می
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مرگ کودك  باعث
 شده

دیه کودك برعهده 
عاقله در صورتی که 
زنی که بچه را شیر 

داده به علت فقر می
کرده و این کار را می

باعث مرگ کودك 
 شده

5 395 2 

برعهده استغاثه    
کنندگان بودن دیه 
مقتولی که توسط 
 مستغاث کشته شده

 
 
6 

 
 

396 
 

 
 
2 

   

 

  

دیه نداشتن کشته 
شدن یهود/ مجوس 
/ نصارا درصورت 
کشته شدن توسط 

 مسلمان
دیه داشتن کشته 

شدن یهود/ مجوس 
/ نصارا درصورت 
کشته شدن توسط 
مسلمانی که عادت 
به قتل بدن دلیل 

 کرده
عدم قتل مسلمان به 
 قصاص قتل اهل ذمه
قتل مسلمانی که 

جهت اهل ذمه را بی
 بکشد

7 
 397 2  

  

 

 

 
 

 نفی بلد
 

حد و جزاي 
تبعید نتیجه  محارب:

ایجاد ناامنی  و فساد 
 در جامعه

1 384 2  

  

 
  

جزاي فرار از نفی 
کشتن جزاي  بلد:

کسی که از آن فرار 
2 384 2  
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 313 مجموع                                                    

ال پ�وهش�نت�یج ب�رسی س _ ۶  
 و اسـت کـ�ام 7رضـ� ام�م ک�م در اس�می زن�گی سبک اجتم�عی ه�یلفه�مو  ابع�د 

 است؟ ش�ه اش�ره آنه� به می�ان چه به
 عـ�بُ  پـنج  ق�لـب در 7رض� ام�م بی�ن�ت در اس�می زن�گی سبک اجتم�عی یه�لفه�م

  :گ�دی� تفکیک ذیل ش�ح به
  عــ�بُ  بـه م�بـ�ط آن ف�اوانـی بیشـت�ین و  ب�شـ� مــی زی�کـ� ٣١٣  لفـه�م ایـن ف�اوانـی مجمـ�ع

 اختصـ�ص خـ�د به را ه�ف�اوانی کل درص� ۶٧ که است ٢١١  ف�اوانی ب� »دیگ�ان ب� مع�ش�ت«
. اســت مع�شــ�تی هــ�ین�ب�یســت و گفتــ�ر حســن رفتــ�ر، حســن �طبقــ ســه دارای و اســت داده

 م�بـ�ط کمتـ�ین و مـ�رد١٠٧ ف�اوانـی بـ� رفت�ر حسن �طبق به م�ب�طع� بُ  این در ف�اوانی ب��ت�ین
 . است م�رد ١٨ ف�اوانی ب� گفت�ر حسن به

 امــ�م روایــ�ت در کــه اســت عــ�یبُ  دومــین مــ�رد ٢۴ ف�اوانــی بــ� »دیگــ�ان حــق رع�یــت« عــ�بُ 
 شـ�مل و ب�ش�می ه�ف�اوانی کل درص� ۴١ ب�اب� می�ان این که استش�ه  ت�جهب�ان  7رض�

 همسـ�یه، حقـ�ق خ�یشـ�ون�ان، حق مستخ�م، حق مهم�ن، حق ، حق�ق  ادای ه�یطبقه

کند و به سرزمین 
 مشرکان وارد شود

 
 حرمت قتل

 
 قتل

 

 علت حرمت قتل:
  /ایجاد هرج و مرج

 در جامعه عدم امنیت
4 385 2 5 

  

 
  2 496 102 قتلگناه کبیره بودن   

  

 
قتل نفس از گناهان   

  1 325 46 کبیره
  

 

  

 :به ناحق کشتن
تش آ جاودانه در

مردي که بودن 
شخصی را به ناحق 

 بکشد

103 283 1  
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 ایــن بـ��ت�ین .اسـت گن�هــ�نبـی حـق و یتــیم حـق دینـی، بــ�ادران حقـ�ق مسـلم�ن�ن، حقـ�ق
 . ب�ش� می م�رد ٢٣ ب� خ�یش�ون�ان حق به م�ب�ط ف�اوانی

 مـ�رد بعـ� سـ�مین ١٢ ف�اوانی ص� در و م�رد ٣٧ ف�اوانی ب� »اجتم�عی امنیت مین�ت« ع�بُ 
ــه ــ�م روایــ�ت در ت�ج ــی 7رضــ� ام ــ دو کــه ب�شــ�م ــ�ن مجــ�زات �طبق  و ٣٢ف�اوانــی بــ� مج�م

 .دارن� ع�بُ  این در را ف�اوانی می�ان ت�ینپ�یین و ب��ت�ین ۵ ف�اوانی ب� قتل ح�مت
 متق�بـل روابـط. ب�شـ�مـی عـ�بُ  چهـ�رمین ف�اوانـی درصـ�۶  و٢٠ ف�اوانی ب� »رفت�رحک�متی«

کم  و بیشــت�ین ، ۵ ف�اوانــی بــ� حک�مــت قبــ�ل در شــیعی�ن  وظــ�ئف و  ١۵ف�اوانــی بــ� مــ�دم و حــ�
 .هستن� دارا ع�بُ  این در را ف�اوانی می�ان کمت�ین

 ف�اوانـــی درصـــ� یـــک و مـــ�رد ٣ ف�اوانـــی بـــ� »اجتمـــ�ع بـــ� مـــ�تبط مفـــ�هیم شـــن�خت« عـــ�بُ 
 بــ� فــ�دی میــ�ن هــ�یتفــ�وت.  ب�شــ�مــی 7رضــ� امــ�م روایــ�ت در ت�جــه مــ�رد عــ�بُ  پنجمــین

 را ف�اوانـی میـ�ان تـ�ین پـ�یین و بـ��ت�ین ١ ف�اوانـی ب� ف�دی می�ن ه�یتف�وت و درص�٢ ف�اوانی
 . ان�داده اختص�ص خ�د به

نم�داره�    _ ٧  

ی سـبک زنـ�گی اسـ�می در اجتمـ�ع ه�ی �لفهمو  ابع�دای ت�زیع ف�اوانی نم�دار میله _١_ ٧
 7روای�ت ام�م رض�
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