ع�امل ب�كتاف�ایی در زن�گی انس�ن
دکت� علیاکب� ش�یسته ن�اد _١

محم�رشی� شیخاحم� ٢

دری�فت _ ١٣٩٣/٢/٧ :پ�ی�ش١٣٩٣/۶/١٠ :

چكي�ه
بــ�ای بــه ثمــ� نشســتن ح�صــل تــ�ش انســ�ن ،ع�امــل پیــ�ا و پنهــ�ن ف�اوانــی نقــش ایفــ�
میكنن� .یكی از ع�امل پنه�ن كه م�جب رش� ،تك�پ� و زایش مض�عف عمل مـیشـ�د ،رشـ�
معنــ�ی و ب�كــت آن اســت .در ف�هنــگ قــ�آن و روایــ�ت ،نقطــه ع�یمــت هــ� ح�كــت ،ســخن و
ان�يشــهای ،اتكــ�ل آن بــ� پ�یــ�ههــ�ی غیبــی و غیــ� آشــك�ر اســت .از جملــه ایــن امــ�ر ب�كــت و
اف�ایش به�ه وری انس�ن است .ایـن ن�شـت�ر بـ� ت�صـیف و تحلیـل محتـ�ای آیـ�ت و روایـ�ت،
ب�خی ع�امل ب�كتاف�ایی را م�رد مط�لعه ق�ار داده است .از نت�یج مهم پ�وهش میت�ان بـه
امك�ن به�ه گی�ی انس�ن از ام�اده�ی غیبی و معن�یت نظ�م طبیعت در اف�ایش به�هوری و
بهينهس�زی ام�ر اش�ره ك�د.

كلي� واژهه� :ب�كتاف�ایی ،راستگ�یی ،استغف�ر .

����������������������

 -١عض� هیئت علمی ،است�دی�ر دانشگ�ه ت�بیت دبی� شهی� رج�ییasm2us@yahoo.com
 -٢ک�رشن�ســی ارشــ� ،رشــته علــ�م قــ�آن و حــ�یث ،تهــ�ان ،دانشــگ�ه ت�بیــت دبیــ� شــهی� رجــ�یی )ن�یســن�ۀ
مسئ�ل( Mrashid1366@yahoo.com
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بي�ن مسئله
ف�اهم آم�ن ش�ايط رش� و دستي�بی به ه�ف مـ�رد انتظـ�ر از پ�یـ�ه هـ�ی هسـتی ،عـ�وه
ب� ب�ن�مه ،ت�ش ،شن�خت و  ...ب� عنص� عن�يت خ�اون� مق�ون است كه از آن به ب�كـت يـ�د
مــیش ـ�د .در اصــط�ح روز مــی تــ�ان بــ�ای ب�كــت ،از عنــ�ان بهینــهســ�زی ،بهــ�هوری مـ ّ
ـ�دی
معن�ی استف�ده ك�د.
کـــ�رب�د ب�کـــت در قــ�آن نيـــ� نشـــ�ن دهنـــ�ه اف�ونـــی نتیجـــههـــ�ی ان�یشـــه و عمـــل اســـت.
)اع�اف١٣٧ ،٩۶ :؛ ّ
فصلت ١٠:؛ اس�اء١:؛ انبیـ�ء٨١ ،٧١:؛ سـب�١٨ :؛ صـ�ف�ت ١١٣ :؛ نمـل ٨ :؛

ٓ
قصـص ٣٠ :؛ انعــ�م ١۵۵ ،٩٢ :؛ انبیــ�ء۵٠ :؛ آل عمــ�ان ٩۶ :؛ مــ�یم ٣١ :؛ ق ٩ :؛ اعــ�اف  :؛ نــ�ر:
٣۵؛ دخ�ن ٣ :؛ ق�ر.(٣:

در ف�هنــگ قــ�آن كــ�يم ،عن�يــت ويــ�ۀ خ�اونــ� در رشــ� رويكــ�د بــه هــ�ايت)ه�د (۴٨:و
كثــ�ت نسل)صــ�ف�ت١١٣-١٠٩ :؛ مق�تــل (٢٨۴ ،٢ ،و اف�ونــی روزی مــ�دی و معن�ی)آل�ســی،
 (٢٧٠ ،۶می ت�ان� از مص�اقه�ی ب�كت ب�ش�.
ك�ث� كه به معن�ی خی� ف�اوان خ�انـ�ه شـ�ه و مصـ�اق آن ف�طمـه زهـ�ا 3اسـت ،ع�مـل
خي� و ب�كت نسل رس�ل اعظم 9به شم�ر میرود.
همچنین ب�خی ع�امل ّ
م�دی كه انس�ن می ت�ان� از آنه� در مسـی� رشـ� مـ�دی و معنـ�ی
بهــــ�ه بگیـ�د ،م�ننـ� بـ�ران و سـ�ی� ع�امـل طبیعـی )انعـ�م٩٢ ،و ١۵۵؛ انبيـ�ء۵ ،؛ اعـ�اف٩۶ ،؛
ٓ
ق ٩ :و  ،(..درخت زيت�ن)ن�ر (٣۵،و مك�ن ه�یی چ�ن مكه ،بیتالمقـ�س )اعـ�اف١٣٧،؛
إس�اء ١۶ :و  (...ب�كتآف�ين خ�ان�ه ش�هان� .
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پيشينه
درب�ره ب�كت؛ چن� مق�له ك�ت�ه و بلن� به نگ�رش در آمـ�ه اسـت ١ .فضـ�ی حـ� كم بـ� همـه
اين مق�لهه� ،تبيين امك�ن ب�كتآف�ینی خ�اون� و بهـ�هگیـ�ی انسـ�ن از ایـن م�هبـت معنـ�ی
است .به وی�ه در مق�له جن�ب اسم�عیلی بـ� ب�كـتهـ�ی وجـ�د امـ�م عصـ�)عج( تكیـه شـ�ه
است .بن�ب� این ،وجه تم�ی� این مق�له ت� كی� ب� ع�امل ب�كتآف�ینی است.
اين ن�شت�ر در جستوج�ی تبیین ب�خـی ع�امـل اف�ونـی و بهـ�هوری نتـ�یج تـ�ش انسـ�ن
در پ�تـــ� آيـــ�ت و روايـــ�ت اســـت .از ايـــن رو نخســـت بـــه مفهـــ�م ب�كـــت پ�داختـــه ،ســـپس بـــه
پ�سشی؛ ع�امل اف�ونی ب�كت چیست؟ پ�سخ داده است.

مفه�م ب�كت
ب�کــت بــه معنــ�ی ث�بــت بــ�دن ،رشــ� و نمــ� و زیــ�د شــ�ن اســت) .ابــن منظــ�ر٣٩۵ ، ١٠ ،؛
ف�اهی�ی  .(٣۶٨ ، ۵،راغـب مفهـ�م ثبـ�ت را تـ�جيح داده و بـ� اسـتن�د بـه آيـه پنجـ�هم سـ�رۀ
انبیــ�ء ن�شــته اســت :مبــ�رک چیــ�ی اســت کــه در آن خیــ� ب�شــ� )راغــب اصــفه�نی.(١١٩ ،١ ،
ب�كــت در قــ�آن بــه معنــ�ی ف�اوانـ ِـی همــ�اه بــ� میمنــت و ب�لنــ�گی و اف�ونــی خیــ� و خــ�بی آمــ�ه
اســت) .ط�یحــی  (٢۵٨ ، ۵ ،و ب�خــی آن را بــه معنــ�ی خیــ� و فضــل زیــ�ده مـ ّ
ـ�دی یــ� معنــ�ی
دانستهان�).مصطف�ی .(٢۵٩ ، ١ ، ١٣۶٠،
 .1ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﮐﺖاﻓﺰاﯾﯽ

نظ�م طبيعت بسي�ر بخشن�ه است و ثم�ات خ�د را ب�ون بخـل در اختيـ�ر همگـ�ن قـ�ار
میده� ،ام� اگ� انس�ن ،ن�ع ان�يشه و رفت�ر خـ�د را بـ� آهنـگ آفـ�ينش همـ�اه سـ�زد ،بهـ�هوری
او از ک�شش خ�د ،اف�ونی خ�اه� ی�فت.
����������������������

 .١دراینی ،محم�» ،ب�کت در ق�آن« ،الهی�ت و حق�ق ،شم�رۀ  ،٢۵پ�یی� ١٣٨۵؛ اخ�ی ،رض�» ،ع�امل ب�کـت
و بـیب�کتــی در زنــ�گی« ،مبلغــ�ن ،شــم�رۀ  ،١٢۵اســفن�  ١٣٨٨و فــ�وردین ١٣٨٩؛ م�لــ�ی ،عب�الحمیــ�،
»ب�کت« ،جست�ره�ی ادبی ،شم�رۀ  ،۴٨زمست�ن .١٣۵۵
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رس�ل اعظم 9ف�م�د ...» :ه�گـ�ه بنـ�ه خـ�ا بسـم ا� الـ�حمن الـ�حيم ،بگ�يـ� ،خـ�اى
متع�ل مىگ�ي� :ب� من �زم است كه ك�ره�يش را به انج�م رس�نم و او را در همه ح�ل ،ب�كـت
دهــم«) .صــ�وق(۲۶۹ ،۲ ،١٣٧٨ ،؛ بــ� »بســم ا�« گفــتن ســ� ســف�ه »خ�اونــ� ،بــه غــ�ايت�ن
ب�كت میده�!« )كلینی.(۲۹۲ ،۶ ،
تع�لی ثم�ه ت�ش انسـ�ن مـ�من نقـشآف�ینـی
به گفته طب�طب�یی ،نظ�م آف�ینش در رش� و
ِ
خ�اه� ک�د) .نک :طب�طب�یی(٢٩ ،۵ ،
ايم�ن به غيب)بق�ه ،(٣:ع�م اكتف� بـه ظـ�ه� امـ�ر)روم ،(٧:ت�كـل بـه خ�اونـ�)ط�ق،(٣:
استم�اد از ام�اده�ی الهی)انف�ل (٩:از ام�ری هستن� كه م�جب اف�ونی آثـ�ر اعمـ�ل انسـ�ن
مــیش ـ�ن� و ثمــ�ه عمــل انســ�ن را از حـ ّـ� دنیــ�ی مـ ّ
ـ�دی بــ�� كشــی�ه و بــه عــ�لم آخــ�ت ســ�ق
میدهن�.
ق�آن و روای�ت ع�امل ف�اوانی را م�جب ب�كتاف�ایی شم�دهان� .در اینج� بـ� نگـ�هی گـ�را
به تبیین این م�ارد می پ�دازیم.
 -١ -١ع�امل ب�كتاف�ایی در ق�آن
مهمت�ين ع�امل ب�كتاف�ایی در ق�آن عب�رتان� از:
 _١ _١ -١ایم�ن و تق�ا
به گ�ارش ق�آن ،رع�یت تق�ا ،ب�عث ن�ول ب�كتهـ�ی زمـین و آسـم�ن بـ� ج�معـه مـیشـ�د.
)ط�ق٢ :و (٣ب�یهی است كه منظ�ر از تق�ا ،گ�یـ� از ج�معـه و خلـ�تگ�ینـیهـ�ی صـ�فی�نه
نيســـت  ،1بلكـــه رع�يـــت آمـــ�زههـــ�ی دیـــن در مـــتن ج�معـــه و همـــ�اه بـــ� ســـ�ی� مـــ�دم اســـت.
����������������������

 .١سع�ی نگ�ه ص�فی�نه و تق�ا گ�ی� را چنین ت�سیم ک�ده است :ب�رگی دی�م ان�ر ک�هس�رى  /قن�عت کـ�ده
از دنیــ� بــه غــ�رى  /چــ�ا گفــتم بــه شــه� انــ�ر نیــ�یی  /کــه بــ�ری بنــ�ی از دل ب�گشــ�یی /بگفــت آنجــ�
پ�یروی�ن نغ�ن�  /چ� گل بسی�ر ش� پی�ن بلغ�ن�) .گلست�ن ،حك�يت.(١٧
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)طب�سی ١٠٠ ، ٢۵ ، ١٣۶٠،؛ ح�ی�ی .(٣۵٧ ، ۵ ،
شهی� مطه�ی)ره( این بیت ب�بـ� طـ�ه� )بسـ�زم خنجـ�ى نیشـش ز فـ��د /زنـم بـ� دیـ�ه تـ�
دل گــ�دد آزاد( را همــ�ن شــي� بــ�دم و ســ� و اشــكم م�لــ�ى در مثنــ�ى مــىدانــ�).نک :همــ�،
.(٢٣،١٧۴
ق�آن ك�يم ،گش�یش ب�كت را ثمـ�ه پ�رسـ�یی ج�معـه دانسـته اسـت) :أعـ�اف  .(٩۶یكـی از
مصـــ�اقه�ی ب�كتهـــ�ی آســـم�ن ،اســـتج�بت دع�هـــ� و ب�كتهـــ�ی زمـــین ،آســـ�ن شـــ�ن
دست�ســـی بـــه ح�جـــته�ست).طب�ســـی ١٩٠ ،٩ ، ١٣۶٠،و  (١٩١پـــس انســـ�نهـــ�ی مـــ�من بـــ�
رویك�د به پ�رس�یی و س�دهی ت�شهـ� و فع�ليـتهـ�ی اقتصـ�دی ،علمـی ،ف�هنگـی ،هنـ�ی
و  ...در مسی� تع�لیم الهی و آم�زهه�ی وحیـ�نی مـیت�اننـ� از رشـ� ف�اينـ�ه نتـ�يج تـ�ش خـ�د
به�همن� ش�ن�.
 _٢ _١ -١استغف�ر
استغف�ر به معن�ی طلب غف�ان الهی اسـت و بـ�خ�ف مشـه�ر� ،زمـه آن ارتكـ�ب گنـ�ه،
معصــیت و ن�ف�مــ�نی خ�اونــ� نیســت ،بلكــه در امــ�ری چــ�ن پــیشگیــ�ی از ارتكــ�ب گنــ�ه،
پ�هیـ� از سـك�ن و ركــ�د و عـ�م انگیــ�ه رق�بـت در كســب درجـ�ت متعــ�لی نیـ� مــ�ث� اسـت .بــه
ف�م�ده امـ�م صـ�دق ،7رسـ�ل اعظـم 9روزانـه هفتـ�د بـ�ر اسـتغف�ر مـی كـ�د) .مجلسـی،
.(٢٧۵ ،۴۴
به گ�ارش ق�آن و تبيين پيش�اي�ن دين ،:استغف�ر ،م�انع دری�فت ب�کـتهـ�ی الهـی را
از ســ� راه فــ�د و ج�معــه بــ� مــیدارد .حضــ�ت نــ�ح 7بــه قــ�مش ف�مــ�د :اســتغف�ر کنیــ� تــ�
ب�رانه�ی پی در پی ب� شم� فـ�و ریـ�د و شـم� را بـ� امـ�ال و او�د کمـک کنـ� و بـ�غهـ� و رودهـ�
ب�ایت�ن ق�ار ده�) ،ن�ح.(١٣ -١٠ ،
گفتــهانــ� کــه قــ�م نــ�ح مبــت� بــه قحطــى و خشــکســ�لى شــ�ن� و بــ�اى همــين ،آنهــ� را
ت�غیــب ف�مــ�د كــه اســتغف�ر كننــ�) ،طب�ســی .(٣٣۵ ،٢۵ ، ١٣۶٠،ب�خــی گفتــهانــ�  :ایمــ�ن،
جمع کنن�ۀ خی� دنی� و آخ�ت است ) ،ابن ج�زی .(٣۴٢ ، ۴ ،
ط�ائف الحكم مین�يس� :حض�ت حسن مجتبى  7ب� استن�د به آیـه ی�دشـ�ه؛ كسـی را
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كه از قحطى و گ�انى شك�يت ک�د ،و آنکه را که از فق� و تهىدستى شك�يت ك�د ،و نفـ� سـ�م
را که طلب ف�زن� ک�د ،به استغف�ر ف�ا خ�ان�) .نک :آشتی�نی.(١٠٧ ،٢،
در نظ�م ت�بیت دینی ،ام�ری چ�ن ع�م تم�یل انس�ن ب�ای سبقت در ام�ر خیـ� و رق�بـت
س�زن�ه ،تنبلی و سستی نسبت به ت�مین نی�زه�ی خ�د و اعض�ی خـ�ن�اده ،ك�تـ�هی نسـبت
به آم�زش دانش و گست�ش بینش ،ن�ت�انی در ایج�د رابطه مطل�ب ب� دیگ�ان ،ع�م اسـتف�ده
از علم� و ان�یشمن�ان ،ع�م ق�رشن�سی نسبت به پ�ر و مـ�در ،ك�تـ�هی در صـله رحـم و ...
از مص�اقه�ی رك�د انس�ن و نی�زمن� استغف�ر است.
 _٣_١ -١شک�گ�اری
شــك�گ�اری از داشــتههــ� ،نعمــتهــ� ،اســتع�اده� و  ...دارای دو نقــش اس�ســی اســت.
نخســـت :شـــك�گ�اری ،گســـت�ش وجـــ�د ،ت�ســـعه شخصـــیت و تعـــ�لی روح اســـت .خ�اونـــ�
َ َ َّ ُ
ف�م�د :اگ� شک�گ�ار ب�شـی� ،بـ� شـم� ف�ونـی مـیدهـم) .ابـ�اهیم(٧ :؛ )� ِز يـ�نك ْم( یعنـی وجـ�د
شــم� را ت�ســعه مــیدهــم .انســ�نی كــه از دیگــ�ان تشــك� كنــ� ،خــ�د ،بــ�رگ مــیشــ�د و در جــ�ن
دیگ�ان ،عظمت و شك�ه می ی�ب�.
به بي�ن المي�ان ،آیه ش�یفه ،مطلق است و نمیت�ان آن را بـه وعـ�ه و وعيـ�ه�ى دنيـ�ى يـ�
آخ�تی مح�ود ک�د) .طب�طب�یی  ٢٩ ، ١٢،و .(٣٠

َ َ
دوم؛ بهــ�همنــ�ی از ح�صــل و نتیج ـ� آن اســت .خ�اونــ� ع�یــ� مــی ف�م�یــ�َ ) :و َم ـ ْن شــك َ�
َ َّ ْ ُ ْ
ف ِ�نم� َيشك ُ� ِل َنف ِسـه( )نمـل(۴٠ :؛ زیـ�ا شـك�گ�اری ،بـه بهبـ�د سـطح روابـط انسـ�نی و گسـت�ش
اعتمــ�د و احســ�س امنیــت عمــ�می منجــ� م ـیشــ�د .انســ�ن شــك�گ�ار ،از ه�گ�نــه بــ�اخ�قی
مب�اسـت و در اســتف�ده از نعمـتهـ�ی ّ
م�ننـ� تـ�هين ،تحقيـ� و ّ ...
مـ�دی و معنـ�ی ،اعتــ�ال
پیشه میكن�.

یكی از آث�ر شك�گ�اری ،انس�ن ش� ك� ،منشـ� همـ� نعمـتهـ�ی ّ
مـ�دی و معنـ�ی عـ�لم را از

لطــف و عن�یــت حضــ�ت حــق مــیدانــ� و هميشــه نســبت بــه او قــ�ردان اســت و ه�گــ� بــه
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ن�امی�ی مبت� نمیش�د .به ع�وه ،از دیگ�ان انتظ�ر جب�ان ن�ارد ،زی�ا به خ�بی مـیدانـ� كـه
خ�اونـ� ،خــ�د ،نتيجـ� شــك�گ�اری او را بــ� عهـ�ه گ�فتــه اســت .بنـ�ب� ایــن گفتــهانـ�» :هــ� چــه
کنی به خ�د کنی /گ� همه نیک و ب� کنی«؛ ي� »تـ� نیكـی مـیكـن و در دجلـه انـ�از /كـه ايـ�د
در بي�ب�نت ده� ب�ز« .یعنـی انسـ�ن ب�یـ� بـ�ون چشم�اشـت بـه دیگـ�ان نیكـی كنـ� ،زیـ�ا در
نه�یت ،به خ�د او ب�ز می گ�دد.
به بي�ن ام�م ص�دق 7ه�گـ�ه خ�اونـ� بـه بنـ�های نعمتـی ب�هـ� ،دوسـت دارد اثـ� آن را
در او ببین� ،یعنی ب� زیب�یی و خ�دآرایی ،آث�ر نعمت را ب�وز دهـ� و از تظـ�ه� بـه فقـ� بپ�هیـ�د.
)ط�سی.(٢٧۵ ،١۴١۴ ،
 _١ -١ـ _۴اق�مه دست�ره�ی الهی
نگ�هی به ت�ریخ و مط�لعه ق�ن�ن كهن حم�رابی  ،1نش�ن میده� كـه ج�معـه بشـ�ی ه�گـ�
ب�ون ق�ن�ن)الهی ی� بش�ی( نبـ�ده اسـت .در نگـ�ه منصـف�نه قـ�ن�ن الهـی كـه منشـ� آن علـم و
قــ�رت مطلــق بــ�ده ،هــ�ف آن ،تــ�مین ســع�دت حتمــی و واقعــی انســ�ن اســت و گســت�هاش
ع�لم آخ�ت را نی� ف�ا می گی�د ،بسی�ر ارزشمن�ت� از ق�انین بش�ی است.
یكـی از ب�تـ�ی هــ�ی قـ�ن�ن الهـی ،ب�كــتآف�ینـی آن اسـت؛ یعنــی خ�اونـ� ،نظـ�م تكــ�ین و
تشـــ�یع را مـــ�تبط و ت�ثی�گـــ�ار بـــ� هـــم قـــ�ار داده ،بنـــ�ب� ایـــن ،انســـ�ن در پ�تـــ� عمـــل بـــه قـــ�انین
تشــ�یعی ،از حم�یـــت نظـــ�م تكـــ�ینی نیــ� ب�خـــ�ردار خ�اهـــ� بـــ�د .پــس عمـــل بـــه دســـت�ره�ی
خ�اون� ،نقش مهمی در رونـ� رشـ� و تعـ�لی ج�معـه انسـ�نی و بهینـهسـ�زی ّ
مـ�دی و معنـ�ی
ارك�ن آن دارد.
از ایــن رو ،خ�اونــ� بــه اهــل کتــ�ب ،مــیف�م�يــ� :اگــ� بــه مضــم�ن تــ�رات و انجيــل عمــل
����������������������

 .١ق�ن�ن حم�رابی ب� روی سنگنبشتهای به ط�ل دو و نیم ،و ع�ض یک و نیم مت� حـک شـ�ه و بـ� فـ�از آن،
َ
تص�ی� م�دی است در ح�ل خض�ع که لـ�حی از ش ْـمس ،خ�اونـ� آفتـ�ب و عـ�الت ،دری�فـت می کنـ�.
قـ�مت آن کـه قـ�یمیت�ین و یکــی از ک�مـلت�ین قـ�انین بشــ�ی اسـت ،بـه حـ�ود چهــ�ر هـ�ار پـیش ســ�ل
میرس�) .نک.(parsiandej.ir :
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مــیك�دنــ� و مط�لــب آنهــ� را تح�يــف نمــىنم�دنــ� ،از آســم�ن ،روزى مــىخ�ردنــ� و بــ�ران
رحمــت حــق بــ� آنهــ� مــىب�ريــ� .زمــين نيــ� خيـ� و ب�كــت خــ�د را بــ�اى آنهــ� آشــك�ر مــىكــ�د.
)م�ئ�ه.(۶۶ :
امــ�م مجتبــی 7ف�مــ�د :اگــ� مــ�دم ،ســخن خــ�ا و پيــ�مب�ش را مــىشــني�ن� ،آســم�ن
بــ�رانش را و زمــين بــ�كتش را بــه آنــ�ن مــىبخشــي� و ه�گــ� در ايــن ّامــت ،اخــت�ف و زدوخــ�رد
پــيش نمــىآمــ� و همــه مــ�دم تــ� روز قی�مــت ،از نعمــت س�ســب�ی دنی ـ� ب�خــ�ردار مــىشــ�ن�.
)ط�سی.(۵۶۶ ، ١۴١۴،
ام�م حسين 7ف�م�د :عص� ظه�ر كه دوران تحقق راستین رویك�د م�دم بـه دسـت�ره�ی
خ�اون� است ،همه نعمته�ی خ�اون� به م�دم روی می آورد) .حلی.( ۵۱ ،
 .2ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﮐﺖاﻓﺰاﯾﯽ در رواﯾﺖﻫﺎ

ب�خی ع�مل ب�كت و بهینهس�زی در روایته�ی پیش�اي�ن دين عب�رتان� از:
 - ١ -٢عمل درونی
به گ�ارش پیش�ای�ن دیـن ،نـ�ع تع�مـل درونـی انسـ�ن بـ� ب�خـی پ�یـ�ههـ� ،م�جـب تعـ�لی و
تك�مل او و بهبـ�د بهـ�هگیـ�ی از امـ�ر خ�اهـ� شـ� .دانـش روانشن�سـی نیـ� ،مثبـتان�یشـی را
ع�مل ك�هش تنشه� و تس�يع ام�ر دانسته است.
 _١ _١ _٢رسـ�ل اعظـم ،9ع�قـه بــه امـ�ر نیـک و افـ�اد نیک�کــ�ر )متقـی هنـ�ی ،حــ�یث
ّ
روزی مقــــ�ر را ع�مــــل ب�كــــت آن دانســــته است).طب�ســــی،١٣٩٠ ،
 (١۵٩٧۴و رضــــ�یت بــــه ِ
.(۳۴۲
شـ�ی�ن یــ�دآوری اســت كـه منظــ�ر از رضــ�یت بــه روزی ،عـ�م ك�شــش بــ�ای وســعت رزق
نیسـت ،بلكـه مــ�اد آن اسـت كــه انسـ�ن بــ�ای افـ�ایش روزی خــ�د ،بـه ك�رهــ�ی خـ�ف م�ننــ�
حيلهگ�ی ،تقلب و  ...روی نی�ورد.
 _٢ _١ _٢رس�ل خ�ا 9ف�زن� دخت� را ع�مل ب�كت و از مص�اقه�ی ب�قیـ�ت صـ�لح�ت
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خ�ان�ه است).ن�ری.(۱۱۵ ،۱۵ ،
ایــن مطلــب بــ� ت�جــه بــه شــ�ایط عصــ� ظهــ�ر اســ�م كــه زنــ�ن ،تحقیــ� شــ�ه و عن�صــ�ی
طفیلی محس�ب میش�ن� ،بسی�ر اهمیت دارد .اس�م ف�طمه زه�ا 3و زینب كبـ�ی3

را به عن�ان ّام الفض�ئل و ب�جسته ت�ين نم�ن� كم�ل به بش�يت ع�ضه ك�د ت� زن�ن و مـ�دان بـه
آن ت�سی ج�ین� و رفت�ر آن�ن را خطمشی زن�گی ّ
م�دی و معن�ی خ�د ،ق�ار دهن�.
 _٢_٢عمل بی�ونی

در آم�زههـ�ی معصـ�م�ن ،ب�خـی رفت�رهـ� بـه ت�سـع� ّ
مـ�دی و معنـ�ی زنـ�گی انسـ�ن منجـ�

مــیشــ�د كــه همــ�ن ب�زتــ�ب ب�كــت الهــی اســت .م�ننــ� :اق�مـ� نیكــ�ی نم�ز)صــ�وق،١٣۶٢ ،
(۵۲۲؛ س�م ك�دن هنگ�م ورود به خ�نه)صـ�وق ،بـی تـ�(۵۸۳ ،۲ ،؛ سـح�خی�ی  )1پ�ینـ�ه،
 (٣٧٢و ...؛ پ�هی� از تنه�خ�ری )مجلسی.(۳۴۹ ،۶۶ ،
اتكــ�ی زنــ�گی زن�شــ�یی بــ� امــ�ر پ�یــ�ار و ق�بــل اعتمــ�د نیــ� م�جــب بهبــ�د رونــ� زنــ�گی و
كسب نت�يج رش� دهن�ه است .رس�ل اعظم 9ف�مـ�د :ب�ب�كـتتـ�ين زنـ�ن ،كـم َم ّ
ه�يـهتـ�ين
آن�ن است).بیهقی .(٢۳۵ ،۷ ،مه�يه فقط به عن�ان نش�نه ص�اقت ع�ق� مـ�د ،بـه زن اهـ�ا
ّ
میش�د ت� پشت�انه محبت و دوستی را تق�یت كن� ،ولی اگ� ع�مل تف�خ� و تك�ث� گـ�دد و حـ�
و مــ�ز طبقــ�تی بــه وجــ�د آورد ،هــیچ نقشــی در صــع�د خــ�ن�اده نــ�ارد و چــ�ن ممكــن اســت
م�جــب تحقیــ� و تفــ�خ� و  ...شــ�د ،زمینــه ســق�ط روابــط زن�شــ�یی را فــ�اهم مــیســ�زد .پــس
اتكــ�ی تــ�اوم زنــ�گی ب�یــ� بــ� امــ�ری چــ�ن تقــ�ا ،دانــش ،محبــت و  ...ب�شــ� كـه در تحــ��ت
زن�گی رنگ نب�زن�.

����������������������

 .١خ�اونــ� ع� يــ� بــه رســ�ل اعظــم 9مــیف�م�يــ� كــه ن�فلــه شــب ،تــ� را ب ـه مقــ�م محمــ�د ســ�ق مــیدهــ�.
ّ
)إسـ ــ�اء .(٧٩:بـ ــه گفت ـ ـ� مفسـ ــ�ان ،شـ ــك�ه و عظمـ ــت مقـ ــ�م محمـ ــ�د ،از حـ ــ� درک و ت�صـ ــيف بـ ــ��ت�
است).طب�سی۶٧١ ،۶ ،؛ طب�طب�يی.(١٧۵ ،١٣ ،
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 -١ -٢ -٢تع�مل پسن�ي�ه ب� ديگ�ان
یكـــی از ع�امــــل مهـــم رشــــ� و تكــــ�پ�ی زنـــ�گی فــــ�دی و اجتمـــ�عی ،تع�مــــل مطلــــ�ب،
انگی�شی ،ه�ف�ار و تك�یم شخصیت دیگـ�ان اسـت .اهمیـت خـ�مت بـه هـمنـ�ع و تـ�ش
ب�ای حل مشك�ت و رفع نگ�انیه�ی او ،به ان�ازهای مهم است كه در ادبي�ت مـ� بـه عنـ�ان
عب�دت محس�ب ش�ه است؛ چن�ن سع�ی گفته» :عب�دت به ج� خـ�مت خلـق نيسـت/
بــه تســبيح و ســج�ده و دلــق نيســت« .گ�چــه از نظــ� اهــل بیــت ایــن ســخن مقتضــ�ی شــع� و
شـ�کآلـ�د اسـت ،ولـی بخــش مهمـی از عبـ�دت در خـ�مت بــه مـ�دم ،رفـع نی�زهـ�ی مـ ّ
ـ�دی و
معن�ی و هم�ار ك�دن زمینه تع�لی و ه�ایت آن�ن است.

ّ
متص�فه مـیدانـ� )همـ�،٢٣ ،
شهی� مطه�ی سخن سع�ی را انتق�د مب�لغهآمی� از ب�خی

 .(٢٨٠در منطــق قــ�آن ايثــ�ر يكــى از ب�شــك�هتــ�ين مظــ�ه� انســ�نيت ،بســي�ر ســت�ده اســت.
ْ َ
خ�اون� درب�رۀ انص�ر كه مه�ج�ين را ب� خ�د ،مق�م مىداشتن� ،مىف�م�يـ�َ ) :و ُيـ� ِث�ون َعلـى
ُْ
ْ َ َْ َ
ـ�ن بهـ ْـم َخ َ
ص�صــ�()حشــ� .(٩:بــ� ايــن اســ�س خــ�مت بــه مــ�دم ،در ب�كــت و
انف ِسـ ِـهم و لــ� كـ ِ ِ
بهــ�هوری بهینــه از ثمــ�ات زنــ�گی ،نقــش مهمــی دارد .ب�خــی از مــ�اردی كــه در روایــ�ت بــه
عن�ان روشه�ی بهب�د رابطه ب� م�دم مط�ح ش�ه ،عب�رتان� از:
 _١ _۶ _٢ _٢راستگ�یی)ح�انی(۱۴ ،١۴٠۴ ،
راستگ�یی ،نقش بسـی�ر مهمـی در اصـ�ح رونـ� و رشـ� روابـط اجتمـ�عی دارد .انسـ�نی
كه ب� خ�د ص�دق ب�ش� ،ب� دیگـ�ان نیـ� روابطـی شـف�ف و بـهدور از ابهـ�م و پیچیـ�گی ،ایجـ�د
َُ
میكن� و مسی� هم�اری ب�ای تكـ�پ�ی فـ�د و ج�معـه فـ�اهم مـیآورد .خ�اونـ� ف�مـ�د) :يـ� أ ّي َهـ�
َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ
الص ِ�د َ
قين( )ت�به ،(١١٩ :یعنی كمـ�ل ایمـ�ن و نه�یـت پ�رسـ�یی
ال�ين آمن�ا اتق�ا ا� و ك�ن�ا مع
را ب�یــ� در هم�اهــی بــ� انســ�ن صــ�دق جســت )نــک :طب�طبــ�یی (۴٠۴ ،٩ ،و در روايــ�ت ائمــه
َ
معصــ�مين :مصــ�اق ا َتــم و اكمــل راســتگ�یــ�ن مع�فــی شــ�هان�).طب�ســی،٢ ،١۴٠٣ ،
.(٣٨٠
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 _٢_۶ _٢ _٢م�ارا ب� م�دم )كلینی(۱۱۹ ،۲ ،
رفت�ر صمیم�نه ،گفت�ر م�دب�نه)به دور از خش�نت ،گست�خی ،بیادبـی( ،نگـ�ه مه�آمیـ�،
چشـمپ�شــی از نقطـه ضــعفهــ� ،پـ�ي�ش عــ�ر و  ...از ش�خصـههــ�ی مــ�ارا بـ� مــ�دم اســت.
قــ�ض دادن در هنگــ�م نیــ�ز ،س�كشــی در زمــ�ن بیمــ�ری و درم�نــ�گی ،هم�اهــی در شــ�دی و
ّ
ان�وه و  ...نی� از ت�صیه ه�ی مهمی است كـه حـ� و مـ�ز مـ�دمداری را نشـ�ن مـیدهـ� .خـط
ق�مــ� مــ�ارا بــ� مــ�دم ،آمــ�زههــ�ی الهــی و تجــ�وز بــه حـ ّـقالنــ�س مــیب�شــ� و بــه ويــ�ه در مســ�ئل
َ َّ
َ َ ْ َ ُ َّ َ
الس ِّيئ�( )م�من�ن (٩۶:است.
شخصی ،ت�صیه ق�آن ) ْادف ْع ِب�لتی ِهی أحسن
ب�خی از نم�نهه�ی م�ارا ب� م�دم ،كه به عن�ان ع�امل ب�كـتاف�ایـی شن�سـ�ن�ه شـ�هانـ�،
عب�رتان� از:
عی�دت از بیم�ران )ک�اجکی ،كن�الف�ائ�(۱۷۸ ،۱ ،؛ اطع�م یتیم )متقی هنـ�ی ،ح(۶٠۴٠؛
رع�یت احت�ام ب�رگ�ن)شعی�ی(١۴٠۵،۲۴۲ ،؛ خ�ش ُخلقـی و ب�خـ�رد محبـتآميـ� ) 1كلینـی،
(٣٢ ،٨؛ صله رحم )كلینی(١۵١ ،٢ ،؛ آس�نگی�ی در داد و ست� )ح� ع�ملی(٢٨۴ ،١٢ ،؛ امـ�
به مع�وف و نهی از منك� )ط�سی.(۱۸۱ ،۶ ،١۴٠٧ ،
ّنیت ك�ر خی� و ُحسن ف�علی نی� م�جب جلـب ب�كـت اسـت .امـ�م بـ�ق� 7ف�مـ�دَ » :م ْـن
َ
َح ُس َن ْت ِن َّی ُت ُه ِز ی� ِفـی ِر ْز ِقـه« )دیلمـی :(١٣۴ ،١ ،هـ� كـه خـ�ش ّنیـت ب�شـ� ،روزیاش افـ�ايش
می ی�ب�.

 _٣_۶ _٢ _٢پ�داخت زک�ت و کمک ّ
م�دی و معن�ی به خ�یشـ�ون�ان)ح�انی (۱۷۲ ،نيـ�

از ع�امل مهـم جـ�ب ب�كـت الهـی شن�سـ�ن�ه شـ�هانـ� .واضـح اسـت کـه اگـ� بسـتگ�ن يـک
ّ
حل مشك�ت ّ
م�دی و معن�ی او اهتمـ�م ورزنـ� ،در بسـی�ری از مـ�ارد مشـكل
ف�د ،نسبت به
رفع ش�ه ،از ب�وز بسی�ری مس�ئل غی� اخ�قی پیشگی�ی میشـ�د؛ مـث� در ج�معـهای كـه بـه
����������������������

 .١خ�شاخ�قی به وي�ه در م�رد خ�ن�اده و همس� ،از ج�يگ�ه ارزشی اف�وده ب�خ�ردار است و در جلب ب�كـت
َ
َّ َ
ت�ثي� مض�غف دارد .ام�م ص�دق 7ف�م�دَ » :م ْن َح ُس َن ِب ُّ� ُه ِب� ْه ِل َب ْي ِت ِه ُم� ل ُـه ِفـی ُع ُم ِـ�ه« )مجلسـی،١٧ ،
.(١٠
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دست�ره�ی آیه شصت و یکم س�ره ن�ر عمل ش�د ،هیچ مسلم�نی نب�ی� ،گ�سنه بم�ن� و . ...
 _۴ _۶_٢ _٢عــ�الت ،امــ�م صــ�دق ،7تحقــق عــ�الت را ركــن اس�ســی ب�كــت و ف�ونــی
نعمت خ�اون� دانسته و ف�م�ده است» :اگ� در مي�ن م�دم ع�الت ب�قـ�ار شـ�د ،همـه بـ�نيـ�ز
مــىشــ�ن� و بــه اذن خ�اونــ� متعــ�ل ،آســم�ن ،روزى خــ�د را فــ�و مــىف�ســت� و زمــين ب�كــت
خ�يش را بي�ون مىری�د).كلینی.(۵۶۸ ،۳ ،
ش�ی�ن ی�دآوری است كه ع�الت به معن�ی تس�وی نیست ،بلكه بهـ�همنـ�ی هـ�كس بـه
تن�سب ظ�فیت و ت�ش اوست و اینكه ب�خ�ف مشه�ر ج�امع انس�نی ،ع�الت منحص� بـه
ث�وت نيست ،بلكه ب�ي� دامنه آن ب� ق�رت ،ف�صت ،قض�وت و  ...ني� پ�تـ� افكنـ� تـ� در پ�تـ�
نظ�م حكیم�نه و ع�د�نه خ�اون� ،همه نی�وهـ�ی نهفتـ� ّ
مـ�دی و معنـ�ی را فعلیـت بخشـ� و
زمين� ب��ت�ين م�تبه تع�لی انس�ن را كه عب�دیت خ�اون� است ،هم�ار كن�.
 _۵_۶ _٢ _٢مش�رت ني� از ع�امل ب�كت زاست .ام�م ك�ظم 7ف�م�د :مش�رت بـ� انسـ�ن
ع�قـ ِـل خی�خــ�اه ،م�جــب خجســتگی ،ب�كــت ،رشــ� و تــ�فیقی از ســ�ى خ�اســت).ح�انی،
.(۳۹۸

 _٣ _٢محيط زيست
م�اقبــت از محــيط زيســت ،عــ�وه بــ� آنكــه وظيفــهای انســ�نی و اخ�قــی اســت ،زمین ـ�
به�هوری از سـ�م�یههـ�ی طبیعـت را اف�ونـی مـیبخشـ� .یكـی از دشـ�اریهـ�ی امـ�وز جهـ�ن،
م�اجهه ب� قه� طبیعت است .آل�دگی ه�ا ،آل�دگی ص�تی ،كمب�د آب و  ...كه ع�صـه را بـ� او
تنگ ك�ده ،نتيج� ب�خ�رد بیرحم�ن� او ب� طبيعـت اسـت .قـ�آن كـ�يم ،نـ�ع ب�خـ�رد انسـ�ن بـ�
پ�ي�هه�ی طبیعت را زمین� آزم�ن وی شن�س�ن�ه است).كهف.(٧:
امــ�م صــ�دق 7ف�مــ�د» :زنــ�گی فقــط در پ�تــ� هــ�ای پــ� كی�ه ،آب گــ�ارای فــ�اوان و زمــین
ح�صلخي� ،ل�تبخش و گ�ارا میش�د«) .ح�انی.(٣٢٠ ،
از ايــن رو م�اقبــت از محــيط زيســت و حفــظ آن از آســيبهــ� و تــ�ش بـ�ای گســت�ش آن،
م�جب اف�ایش ب�كت س�مت ،امنیت تغ�یه و ب�خ�رداری از آب س�لم است.
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 _۴ _٢مش�غل
ب�خــــی از مشــــ�غل نیــــ� م�جــــب بهــــ�هوری و بهینــــهســــ�زی زنــــ�گی انســــ�ن مــــیشــــ�ن�.
رس�لاعظم 9ف�م�د :چ�ن خ�اون� ،وس�يل زنـ�گى مـ�دم را آف�يـ� ،ب�كـت را در كشـ�ورزى و
گ�سفن�دارى ق�ار داد).متقـی هنـ�ی ،ح  ،(۹۳۵۴زیـ�ا رشـ� كشـ�ورزی و دامداری عـ�وه بـ�
آنكــه بــ� نشــ�ط و شــ�دابی طبیعــت مــیاف�ایــ� و نقــش مهمــی در پــ� كی هــ�ا دارد ،نی�زهــ�ی
اس�سی انس�ن را ت�مین و استق�ل و آزادگی او را تضـمین مـی كنـ� .جـ�اه� لعـل نهـ�و در پ�تـ�
چنین بینشی كه از زن�گی پیش�ای�ن دین اله�م گ�فته ب�د ،آزادی هن�وست�ن را رقم زد.
 _۵ _٢زم�نه�
بــ� اســ�س آمــ�زه هــ�ی قــ�آن و رهنمــ�د پیشــ�ای�ن دیــن ،ب�خــی از زمــ�نهــ� ،دارای وی�گــی
معن�ی و ق�رت زاین�گی هستن� .ب�جسته تـ�ین ایـن زمـ�نهـ� ،مـ�ه رمضـ�ن ،مـ�ه خ�اسـت.
رســ�ل اعظــم 9ف�مــ�د :رمضــ�ن ،مــ�هى اســت كــه خ�اونــ� در آن حس ـن�ت را مــىاف�ايــ� و
گن�ه�ن را پ�ک مىكن� و آن م�ه ب�كت است).مجلسی.(۳۴۰ ،۹۶،
ب� ت�جه به اينكه همه اي�م از ِآن خ�است ،تعبي� ايـ�ما� در قـ�آن ،حك�يـت از امتيـ�ز ويـ�ه
ْ
ب�خــــی ایــــ�م دارد و نقــــش ایــــ�م خــــ�ص و ب�جســــته در ت�بیــــت نفــــس و زمينــــهســــ�زی بــــ�ای
م�عظهپ�ی�ی انس�ن ،ق�بل ت�مل است.
َُّْ ْ ّ
;
ـ�م ا�؛ » ّايـ�ما�« را در ذكـ� مـ�دم وارد كـن .ي�دتـ�ن نـ�ود
ام�م خمینی ف�م�د» :ذ ِكـ�هم ِب�ي ِ
ايــن ايــ�م ب�رگــى كــه بــ� ملــت مــ� گ�شــت ،و » ّايــ�ما�« بــ�د؛ مثــل »پــ�ن�ده خــ�داد«؛ مثــل »١٧
شـــه�ي�ر«) .همـــ� ،(۴۶۶ ، ١٣۶۴،٩،و ف�مـــ�د» :درود بـــ� ع�شـــ�را ،درود بـــ� پـــ�ن�ده خـــ�داد و ٢٢
بهمن ،درود ب� اي�ما�« )هم�.(۴٠۵ ،١۴،
 _ 6 _2ﻣﮑﺎنﻫﺎ

مكـ�نهــ� نیـ� مــی ت�اننـ� زمینــه بهـ�هوری و بهبــ�د نتیجـه امــ�ر را رقـم ب�ننــ� .در آمـ�زههــ�ی
ق�آن و روای�ت ،ب�خی مك�نه� دارای من�لتی ق�یم و ت�ثی� گ�ار هستن�؛ م�نن� خ�نه كعبه كـه
َ َّ
) َّ َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ
لن
ـ�س للـ�ی
خ�اون� آن را ج�يگ�ه پ� ب�كـت و خجسـته خ�انـ� و ف�مـ�دِ :إن أول بي ٍ
ـت و ِضـع ِل ِ
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َ َّ َ ُ َ ً َ ُ ً ْ َ
ع�ل َ
مين( )آل عم�ان.(٩۶ :
ِببك� مب�رك� و ه�ى ِلل
م�قـــ� همـــه پیـــ�مب�ان ،پیشـــ�ای�ن دیـــن و اولیـــ�ی خ�اونـــ� ،بـــه ویـــ�ه مـــ�ار مطهـــ� امـــ�م
حسين ،7ب�كتآف�ين و خجسـته اسـت .امـ�م صـ�دق 7ف�مـ�د :تـ� ده ميـل اطـ�اف قبـ�
حســين بــن علــى 7ب�كــت دارد).مجلســی(۱۱۶ ،۱۰۱ ،؛ زيــ�رت آن ب�رگــ�ار نيــ� ب�كــت آفــ�ين
است) .ابن ق�ل�يه.(٢٨۶ ،
همچنــــین در اح�دیــــث ،امــــ�ری چــــ�ن پــــ�ی�ش و�یــــت علــــی ) 7کلینــــی،(٣٠٠ ،١،
اط�عت و رض�یت خ�ا )همـ�ن ،( ٣٧٧ ،٣ ،صـله رحـم )همـ�ن ،ص ،(٢٢٣خـ�شرفتـ�ری
بـــ� مـــ�دم ) همـــ�ن ،ص  ،(١٨٢ذكـــ� نـــ�مهـــ�ی خ�اونـــ� )ح�عـــ�ملی (۴٢۵ ، ٢ ،و  ...ب�کـــتآور
شن�س�ن�ه ش�هان�.

٣ـ ع�امل ب�کتزدایی
آم�زهه�ی آی�ت و روای�ت نش�ن مـیدهـ� کـه امـ�ری چـ�ن :تکـ�یب انبیـ� )اعـ�اف (٩۶ ،؛
رویگ�دانـــی از یـــ�د خـــ�ا ) طـــه(١٢۴ :؛ تـــ�ک نمـــ�ز )آشـــتی�نی(۴۵٠ ،٢ ،؛ کفـــ�ان نعمـــتهـــ�
)ابــ�اهیم٧ :؛ ک�شــ�نی (١٢۴ ، ۵ ،؛ كــمف�وشــی )صــ�وق ،بــیتــ�(۵٨۴ ،٢ ،؛ عــ�م پ�داخــت
زکـ�ت )صـ�وق (٣٨ ،١ ،١۴٠٠ ،و خی�نـت )یـ�دی و انصـ�ری (۵٣٨ ،م�جـب سـلب نعمــت
میش�ن�.

نتیجهگی�ی
بــ� اســ�س ســنتهــ�ی الهــی ،انســ�ن عــ�وه بــ� ب�خــ�رداری از ت�انــ�ییهــ�ی نهفتـ� خــ�د ،و
س�ي� پ�ي�هه�ی هستی ،میت�ان� از ع�مل ف�ونی و ب�كت نی� به�همن� ش�د .استف�ده بهينـه از
س�م�يهه�ی ّ
م�دی و معن�ی و به�هوری ك�مل از دادهه� ،در ص�رتی ّ
میس� است كه انسـ�ن بـ�
نیــ�وی معنــ�ی نهفتــه در نظــ�م هســتی هــمآوا شــ�د .رويكــ�د بــه ايمــ�ن ،پ�رســ�یی ،اســتغف�ر،
شك�گ�اری و حسن رفت�ر ب� دیگ�ان م�جب افـ�ایش بهـ�هوری و ب�كـت زنـ�گی انسـ�ن اسـت و
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دروغ انگ�شتن انبی�ی الهی ،رويگ�دانی از عب�دت به وی�ه نمـ�ز ،خی�نـت و  ...خیـ� و ب�كـت
را از زن�گی انس�ن سلب میكن� .پس انس�ن ب� اختی�ر و انتخ�ب خ�د ،میت�ان� ب� اسـتم�اد
از آم�زهه�ی خ�اون� و پیش�ای�ن دین ،ب� ب�كت س�م�یهه�ی ّ
م�دی و معن�ی م�جـ�د در نظـ�م
هستی بیف�ای�.

من�بع :
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.9
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.19

ق�آن ك�يم ،ت�جمه محم�مه�ی ف��دون� ،ته�ان ،دارالق�آن الك�يم.١۴١۵ ،
ابن ب�ب�یه،محم�بن علی ،خص�ل ،قم ،ج�معه م�رسين.١٣۶٢ ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ  ،ام�لی ،بی�وت ،اعلمی.١۴٠٠ ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ  ،علل الش�ايع ،قم ،داوری ،بیت�.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ  ،عي�ن اخب�ر ال�ض� ،ته�ان ،نش� جه�ن.١٣٧٨ ،
ابــن جــ�زى ،ابــ�الف�ج عبــ�ال�حمن ،زاد المســي� فــى علــم التفســي� ،بيــ�وت ،دار الكتــ�ب
الع�بی ،اول ١۴٢٢،ق.
ابن ق�ل�يه ،جعف� بن محم� ،ج�مع ال�ي�رات ،نجف ،م�تض�ی.١٣۵۶ ،
ابن منظ�ر  ،محم� بن مک�م ،لس�ن الع�ب ،بی�وت ،دار ص�در  ،س�م  ١۴١۴ ،ق .
آشتی�نی ،می�زا احم� ،ظ�ائف الحكم ،ته�ان ،كت�بخ�نه ص�وق.١٣۶٢ ،
آل�ســى ،ســي� محمــ�د ،روح المعــ�نى فــى تفســي� القــ�آن العظــيم ،بيــ�وت ،دارالكتــب
العلميه ،اول  ١۴١۵،ق.
بیهقی ،حسین بن علی ،السنن الکب�ی ،بی�وت ،دارالفک�.١٣٧٧ ،
پ�ین�ه ،اب�الق�سم ،نهج الفص�حه ،ته�ان ،دنی�ی دانش ،چه�رم.١٣٨٢ ،
ح�انی ،حسن بن علی ابن شعبه ،تحف العق�ل ،قم ،ج�معه م�رسین  ،اول.١۴٠۴ ،
ح� ع�ملى ،محم� بن حسن ،وس�ئل الشيع� :قم ،م�سس� آل البيت ،:اول ١۴٠٩ ،ق.
حلی ،حسن بن سلیم�ن ،مختص� بص�ئ� ال�رج�ت ،قم ،نش� اس�می.١۴٢١ ،
حــ�ي�ى ،عبــ� علــى بــن جمعــ� الع�وســى ،نــ�ر الثقلــين ،قــم ،اســم�عیلی�ن  ،چهــ�رم ،
١۴١۵ق.
]ام ــ�م[ خمین ــی ،روح ا� ،ص ــحيفه ن ــ�ر ،١٣۶٧ ،ته ــ�ان ،دفت ــ� نش ــ� و تنظ ــيم آث ــ�ر ام ــ�م
خمینی)ره(.
دیلمی ،حسن بن محم� ،ارش�د القل�ب ،قم ،الش�یف ال�ضی.١۴١٢ ،
ّ
راغب ،حسین بن محم� ،المف�دات فی غ�یب الق�آن ،دارالعلم ال�ار الشـ�میه ،دمشـق،
اول١۴١٢ ،هـ .ق.
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اس�می.١٣٧۵ ،
طب�طب�یی  ،محم�حسین ،تفسي� المي�ان؛ مت�جم  :م�س�ى هم�انى ،سـي� محمـ�ب�ق�،
قم ،دفت� انتش�رات اس�مى ج�مع� م�رسين ح�زه علميه  ،پنجم  ١٣٧۴ ،ش.
طب�ســی  ،فضــل بــن حســن ،مجمــع البيــ�ن فــى تفســي� القــ�آن ،تهــ�ان ،ف�اه ــ�نى ،اول،
١٣۶٠ش.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ  ،إع�م ال�ری ،ته�ان ،اس�ميه.١٣٩٠ ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ  ،ا�حتج�ج على أهل اللج�ج ،مشه� ،نش� م�تضى ،اول ١۴٠٣ ،ق.
ط�یحی  ،فخ�ال�ین ،مجمع البح�ین ،ته�ان  ،کت�بف�وشی م�تض�ی  ،س�م .١٣٧۵ ،
ط�سى ،محم� بن حسن ،ته�يب ا�حك�م ،ته�ان ،دارالكتب ا�س�ميه.١۴٠٧ ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ  ،ام�لی ،قم ،دارالثق�فه.١۴١۴ ،
ف�اهي�ى ،خليل بن احم� ،كت�ب العين ،قم ،هج�ت ،دوم ١۴١٠ ،ق.
ك�ش�نى ،م� فتح ا� ،تفسي� منهج الص�دقين فى ال�ام المخ�لفين ،تهـ�ان ،كتـ�بف�وشـى
محم� حسن علمى ١٣٣۶ ،ش.
ك�اجكی ،محم� بن علی ،كن� الف�ائ� ،قم ،دارال�خ�ئ�.١۴١٠ ،
کلینی ،محم�بن یعق�ب ،الک�فی ،ته�ان  ،دار الكتب ا�س�مي� ،چه�رم ١۴٠٧،ق.
متقی هن�ی ،ع�ءال�ين ،كن�العم�ل ،بي�وت ،م�رس� ال�س�له.١۴٠١ ،
مجلسی ،محم�ب�ق� ،بح�را�ن�ار ،بی�وت ،دار احی�ء الت�اث الع�بی.١۴٠٣ ،
مصــطف�ى ،حســن ،التحقیــق فــی كلمــ�ت القــ�آن الكــ�یم ،تهــ�ان  ،بنگــ�ه ت�جمــه و نشــ�
كت�ب ١٣۶٠ ،ش.
مطه�ی ،م�تضی ،مجم�عه آث�ر ،قم ،ص�را.١٣۶۴ ،
مق�تـل بـن ســليم�ن بلخـى ،تفســي� مق�تـل بــن سـليم�ن ،بيــ�وت ،دار إحيـ�ء التــ�اث ،اول،
 ١۴٢٣ق.
ن�ری ،می�زا حسین ،مست�رک ال�س�ئل ،قم ،م�سس� آل البيت.١۴٠٨ ،
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